CAPTIVA
NÁVOD NA OBSLUHU

LEN MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*
Vznetový motor Vášho vozidla je vyvinutý v súlade
s najnovšími poznatkami automobilového výskumu,
predstavuje najvyspelejšiu technológiu a technickú
sofistikovanost’, kompatibilitu s životným prostredím
a hospodárnost’.
Aby bol zachovaný jeho výkon, musí sa v motore používat’ iba
vysoko kvalitné palivo spĺňajúce európsku normu DIN EN 590
– EURO DIESEL. Vid' kapitola „Jazda s vaším vozidlom – Palivo“.
Používanie iného paliva môže negatívne ovplyvnit’ funkčnost’ vozidla
a spôsobit’ stratu platnosti záruky!
*Pre vznetové motory

PREDHOVOR
Táto príručka Vás oboznámi s obsluhou a údržbou Vášho nového vozidla. Tiež Vám má
poskytnút’ dôležité informácie o bezpečnosti prevádzky. Odporúčame Vám, aby ste si návod
dôkladne prečítali a riadili sa odporúčaniami a radami v ňom uvedenými. Zaistíte si tak
príjemnú, bezpečnú a bezproblémovú prevádzku Vášho vozidla.
Uvedomte si, že predajca Chevrolet pozná vozidlo najlepšie a že je v jeho záujme, aby ste boli
plne spokojní.
Tento návod by mal byt’ považovaný za nedeliteľnú súčast’ Vášho vozidla. Mal by vo vozidle
zostat’ vždy, aj v dobe jeho prípadného predaja.
Ďakujeme, že ste si vybral výrobok firmy Chevrolet.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Prečítajte si prosím dôkladne tento návod
a riaďte sa jeho inštrukciami.
: Toto je symbol, upozorňujúci
na potenciálne nebezpečenstvo úrazu
či poškodenia vozidla alebo iného
majetku. Riaďte sa bezpečnostnými
pokynmi, ktoré nasledujú za týmto
symbolom.
V návode nájdete nasledujúce slová, ktoré
majú špeciálny význam.

POZOR

POZOR označuje potenciálne nebezpečné
situácie, ktorým sa musí predchádzat’,
pretože môžu spôsobit’ ľahké zranenia,
škodu na vozidle či majetku.
POZNÁMKA

POZNÁMKA označuje informácie,
ktoré vám pomôžu s údržbou alebo iné
inštrukcie týkajúce sa Vášho vozidla.

• Výstraha
• Pozor
• Poznámka
VÝSTRAHA

VÝSTRAHA označuje potenciálne
nebezpečné situácie, ktorým sa musí
predchádzat’, pretože môžu spôsobit’
poranenie alebo smrt’.

* alebo (voliteľné): Táto hviezdička
a (voliteľné) v návode označuje, že prvok
výbavy nie je k dispozícii u všetkých
vozidiel. Jedná sa o varianty modelov
charakteristické pre danú krajinu, ponuky
motorov a vybavenie dodávané na prianie.
V návode sú uvedené najnovšie informácie,
ilustrácie a špecifikácie vozidla, dostupné
v dobe vydania.
Vyhradzujeme si právo vykonávat’ kedykoľvek
zmeny špecifikácie alebo konštrukcie bez
oznámenia a bez prevzatia záväzku.
Vozidlo nemusí spĺňat’ štandardy a vyhlášky
iných krajín. Skôr než sa pokúsite prihlásit’

vozidlo v inej krajine, overte si všetky
príslušné vyhlášky a vykonajte nutné úpravy.
Tento návod popisuje vybavenie
a modifikácie, ktoré sú k dispozícii v dobe
tlače. Niektoré z popísaných položiek
nemusia platit’ pre Vaše vozidlo.
Pre najnovšie informácie, týkajúce
sa výbavy, kontaktujte prosím Vášho
predajcu Chevrolet.
Neoriginálne náhradné diely a príslušenstvo
neboli skúšané alebo schválené našou
spoločnost’ou. Nemôžeme potvrdit’ ani
vhodnost’ ani bezpečnost’ neoriginálnych
náhradných dielov a príslušenstva
a neručíme za poškodenia spôsobené ich
použitím.
Dôležité: Prečítajte si pozorne celú čast’ 1
(„Sedadlá a systémy ochrany cestujúcich“)
v tomto návode pred použitím Vášho vozidla.
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VŽDY POUŽÍVAJTE
BEZPEČNOSTNÉ PÁSY!
Ochrana cestujúcich je mnoho rokov hlavnou
úlohou vlastného i obecného výskumu
a vývoja. Dvoma komponentmi, ktoré sú vo
vozidle namontované výhradne kvôli ochrane
cestujúcich pri nehode, sú bezpečnostné pásy,
namontované na všetkých sedadlách vozidla
a prídavný záchytný systém alebo airbagy,
namontované na mieste vodiča a spolujazdca
na prednom sedadle. Bezpečnostné pásy môžu
chránit’ Vás a spolucestujúcich len v prípade,
ak sú použité. Airbag je doplnkovou ochranou,
ktorá je bezpečná a efektívna len v spojení
s použitými bezpečnostnými pásmi.

PREČO POUŽÍVAŤ BEZPEČNOSTNÉ
PÁSY?

Bezpečnostné pásy sú nápomocné
z niekoľkých dôvodov:
1. Bezpečnostné pásy zabraňujú v prípade
nehody vyvrhnutiu cestujúcich z vozidla.
2. Bezpečnostné pásy udržujú cestujúcich
vo vozidle tak, aby bol využitý priestor
medzi pôvodnou polohou pred nárazom
a prednou čast’ou vozidla k plynulejšiemu
zastaveniu pohybu tým, že sa bezpečnostné
pásy nat’ahujú a predná čast’ vozidla
pohlcuje energiu nárazu prostredníctvom
deformačných zón.
3. Bezpečnostné pásy udržujú vodiča
na svojom mieste, a tak mu umožňujú
v určitých situáciách získat’ znova kontrolu
nad vozidlom.
4. Bezpečnostné pásy zabraňujú vyvrhnutiu
cestujúcich a zraneniu vodiča a ostatných
cestujúcich.

VÝSTRAHA

• Bolo preukázané, že bezpečnostné pásy
účinne zabraňujú v prípade dopravnej
nehody možnosti zranenia či smrti!
• Ako vlastník a vodič vozidla
ste povinný sa uistit’ pred jazdou,
že je každý cestujúci správne
pripútaný bezpečnostným pásom.
• Tehotné ženy, zranené a telesne
postihnuté osoby by mali používat’
bezpečnostné pásy tiež. Ak tak
neurobia, vystavujú sa rovnako ako
ostatné cestujúce osoby, zvýšenému
nebezpečenstvu zranenia alebo smrti.
• Najlepší spôsob ochrany nenarodeného
diet’at’a je ochrana matky.
• Ako bezpečnostné pásy fungujú,
ich používanie a ako správne nastavit’
sedadlo je vysvetlené v tejto kapitole.
Prečítajte si všetky informácie a vždy
sa riaďte uvedenými inštrukciami
a varovaním. Len tak tieto bezpečnostné
systémy plne využijete.
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PREČO BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
FUNGUJÚ!

Bezpečnostné pásy nemôžu fungovat’, ak nie sú
použité správnym spôsobom.
Ku zraneniu cestujúcich vo vozidle dôjde
vtedy, ak sú sily pôsobiace na ich telá väčšie
než telo dokáže zniest’. Ak dôjde k prudkému
zastaveniu pohybu tela, budú pôsobiace sily
veľké. Ak je telo spomaľované postupne, budú
tieto sily oveľa menšie. Ochránit’ cestujúcich
vo vozidle v prípade nehody znamená
poskytnút’ cestujúcemu čo najviac času
a dráhy pre postupné spomalenie.
Predstavte si bežca, bežiaceho rýchlost’ou
25 km/h, ktorý narazí hlavou do betónovej
steny. Predstavte si druhého bežca, bežiaceho
rýchlost’ou 25 km/h, ktorý narazí do steny
pokrytej 90 cm silným deformovateľným
vankúšom. V prvom prípade dôjde
pravdepodobne k vážnemu zraneniu či smrti.
V druhom prípade však bežec pravdepodobne
odíde nezranený. Prečo? V prvom prípade telo
narazilo do nepoddajného betónového povrchu
a bolo okamžite zastavené. Všetka energia,
ktorú bežec vyvinul, bola počas okamihu
pohltená telom, nie tvrdým betónovým
povrchom. V druhom prípade síce malo telo

bežca rovnakú energiu, ktorá musela
byt’ pohltená, ale po prvom kontakte
s povrchom steny, pokračovalo v pohybe
do deformovateľného vankúša. Tak získalo
telo potrebný čas a dráhu pre spomalenie
a postupné zastavenie, keď bola energia
pohlcovaná deformujúcim sa vankúšom.
Ak narazí vozidlo pri rýchlosti 50 km/h do
betónovej steny, predný nárazník sa okamžite
zastaví, ale priestor pre cestujúcich zastavuje
postupne, ako dochádza k deformácii prednej
časti vozidla. Cestujúci pripútaný pásom je
zadržiavaný v sedadle s výhodou postupného
spomaľovania spôsobeného deformáciou
prednej časti vozidla a napínaním
bezpečnostného pásu. Tak je telo pripútaného
cestujúceho spomalené z rýchlosti 50 km/h
na nulu na dráhe 90-120 cm. Pripútaný
cestujúci tiež zostáva na svojom sedadle
v správnej polohe, ak je aktivovaný airbag
pri čelnom náraze a nedôjde k žiadnemu
kontaktu s pevnou čast’ou vozidla. Nepripútaný
cestujúci nemá žiadnu z týchto výhod.
Nepripútaný cestujúci nie je zadržiavaný
na svojom sedadle a pokračuje po náraze
v pohybe rovnakou rýchlost’ou 50 km/h, pokiaľ
nenarazí na niektorý z objektov, ktorý ho

okamžite zastaví. I v prípade, že bude
aktivovaný airbag, je nepripútaný cestujúci
vystavený vysokému riziku zranenia alebo smrti
oproti cestujúcemu na prednom sedadle, ktorý
je správne pripútaný. (Pozri „PRÍDAVNÝ
ZÁCHYTNÝ SYSTÉM“ v registri)
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VÝSTRAHA

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY CHRÁNIA
Štatistiky nehôd preukázali, že vodiči
a cestujúci, ktorí sú správne pripútaní
bezpečnostnými pásmi, sú vystavení
menšiemu riziku zranenia a majú väčšiu
šancu na prežitie nehody. Z tohoto dôvodu
je pripútanie bezpečnostným pásom
vyžadované zákonom vo väčšine krajín.
POUŽITIE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV
Všetky sedadlá Vášho vozidla sú vybavené
systémom trojbodových bezpečnostných
pásov, ktorý je upevnený na troch
miestach. Bezpečnostné pásy na predných
a vonkajších zadných sedadlách sú uložené
a blokované navíjačmi.
Ak sú v normálnom režime s núdzovým
blokovaním, umožňujú pásy cestujúcim
počas plynulej jazdy voľnost’ pohybu
a nevyžadujú žiadne nastavovanie dĺžky.
(Pokračovanie)

VÝSTRAHA

Pri prudkom zastavení alebo zabrzdení,
prudkej akcelerácii alebo spomalení sú
bezpečnostné pásy automaticky zablokované
a zabraňujú tak posunu tela na sedadle.
Aby ste plne využili účinok bezpečnostného
pásu, musíte ho použit’ správne, a naviac
musíte správne sediet’ na sedadle, ako je
uvedené ďalej:
• Operadlo vo vzpriamenej polohe
(nie sklopené, tak sa zamedzí
prekĺznutiu pod pásom, keď by
mohlo dôjst’ pri nehode ku zraneniu.)
• Cestujúci sedí vzpriamene (nie zhrbený,
dolná a horná čast’ bezpečnostného pásu
musí byt’ správne vedená. V prípade
nehody sa tak dosiahne maximálny
účinok bezpečnostných pásov, pričom
možnost’ zranenia slabých a ľahko
zraniteľných častí tela je minimálny).
• Pracka bezpečnostného pásu musí byt’
riadne uzamknutá v zámku zacvaknutím
(ak nie je bezpečnostný pás správne
uzamknutý, nemôže poskytovat’
ochranu; zatiahnutím za pracku
sa presvedčite, že je pás riadne
uzamknutý západkou zámku)
(Pokračovanie)

VÝSTRAHA

• Dolná čast’ bezpečnostného pásu musí
byt’ umiestnená tesne cez boky a panvu čo
najnižšie (nesmie byt’ vedená cez brucho,
kde by mohla pri havárii spôsobit’ vážne
poranenie – TO JE DÔLEŽITÉ NAJMÄ
PRE TEHOTNÉ ŽENY)
• Horná čast’ bezpečnostného pásu musí
byt’ umiestnená cez vonkajšie rameno
a tesne cez hrudník (nie pod rukou,
okolo krku, cez vnútorné rameno alebo
za chrbtom a pás by nemal byt’ voľný,
aby nedošlo v prípade nehody
k veľkému pohybu smerom dopredu
a následnému zraneniu)
• Kolená priamo pred seba (ochrana
kolien na strane vodiča vpredu tak môže
pomôct’ zabránit’ Vášmu prekĺznutiu
pod pásom pri nehode)
(Pokračovanie)
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VÝSTRAHA

• Len jeden cestujúci na jeden
bezpečnostný pás (nedovoľte viac
než jednej osobe pripútat’ sa jedným
bezpečnostným pásom; viac osôb
pripútaných jedným pásom môže
spôsobit’ jeho pret’aženie a naviac
by sa cestujúci pod jedným pásom
mohli v prípade nehody navzájom
vážne zranit’)
• Deti v upevnených detských sedačkách
(pri náraze pôsobia príliš veľké sily
na to, aby dospelá osoba diet’a udržala,
a ak bude diet’a pod rovnakým pásom
spoločne s dospelým, môže byt’ vážne
zranené)
• Žiadny nepripútaný cestujúci
(nepripútaný cestujúci sa vystavuje
nebezpečenstvu zranenia, naviac môže
zranit’ i ostatných cestujúcich, pretože
v prípade havárie nepripútané telo
narazí do ostatných cestujúcich)
(Pokračovanie)

VÝSTRAHA

• Pásy nesmú byt’ prekrútené (prekrútené
pásy sa nepohybujú voľne, neposkytujú
správnu ochranu a zarezávajú sa do tela
cestujúceho, čím sa zvyšuje riziko
zranenia alebo smrti)
• Zamknite dvere (nezamknuté
dvere zvyšujú v prípade nehody
nebezpečenstvo zranenia alebo smrti
od vonkajších objektov a vyvrhnutie
osôb z vozidla)
• Vykonávajte pravidelné kontroly
(počas jazdy sa občas presvedčite,
že je dolná čast’ pásu správne vedená
cez boky, nie cez brucho a horná čast’
pásu cez stred ramena a hrudník;
správne vedený pás umožňuje silnejším
častiam tela absorbovat’ sily prenášané
pásom na telo, zatiaľ čo nesprávne
vedený pás môže spôsobit’ zranenie
krku alebo orgánov v brušnej dutine).
(Pokračovanie)

VÝSTRAHA

• Medzi telom a bezpečnostnými pásmi
nesmú byt’ žiadne tvrdé alebo krehké
predmety (napríklad perá, okuliare atď.
vo vrecku cestujúceho alebo na šatách
môžu spôsobit’ zranenie v prípade
nehody)
VÝSTRAHA

Ak by pás viedol cez lakt’ovú opierku
(ak je vo výbave vozidla), čast’ vedúca
cez boky by mohla pri nehode pôsobit’
na brušnú čast’ miesto na panvu
cestujúceho.
• Uistite sa, že bezpečnostný pás vedie pod
lakt’ovou opierkou.
Nedodržanie tejto inštrukcie môže
v prípade nehody spôsobit’ vážne zranenie
alebo smrt’.
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CESTUJÚCI NA PREDNÝCH
SEDADLÁCH

TROJBODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ
PÁSY

Obidve predné sedadlá majú nastaviteľný
sedák i operadlo, výškovo nastaviteľnú
opierku hlavy, sú vybavené trojbodovými
bezpečnostnými pásmi a prídavným
záchytným systémom (airbag).

Vaše vozidlo je vybavené trojbodovými
bezpečnostnými pásmi, ktoré napomáhajú
znížit’ nebezpečenstvo zranenia osôb
pri zrážke alebo náhlych manévroch.
Obidve predné sedadlá, zadné sedadlá
a sedadlá 3. radu* sú vybavené trojbodovými
bezpečnostnými pasmi. Tieto bezpečnostné
pásy sú upevnené v troch bodoch z dôvodu
ochrany cestujúcich, ktorí správne sedia
a majú zapnuté bezpečnostné pásy.

CESTUJÚCI NA ZADNÝCH
SEDADLÁCH
Zadné sedadlo je vybavené na oboch
vonkajších sedadlách a na prostrednom
sedadle trojbodovými bezpečnostnými pásmi.
Každé vonkajšie sedadlo je vybavené dolným
ukotvením pre detské sedačky a kotvením
hornými popruhmi pre detské zádržné
systémy, umiestneným na zadnej strane
operadla zadného sedadla. Viac informácií,
viď „DOLNÉ KOTVENIE A KOTVENIE
HORNÝMI POPRUHMI PRE DETSKÝ
ZÁDRŽNÝ SYSTÉM“ v registri.

CESTUJÚCI V 3. RADE
SEDADIEL*
Sedadlo 3. radu je vybavené na dvoch miestach
na sedenie trojbodovými bezpečnostnými
pásmi.

Trojbodové bezpečnostné pásy v normálnom
režime s núdzovým blokovaním nevyžadujú
žiadne nastavovanie dĺžky a umožňujú
cestujúcim počas plynulej jazdy voľnost’
pohybu.
Ale pri prudkom zastavení alebo zabrzdení,
prudkej akcelerácii alebo spomalení
sú bezpečnostné pásy automaticky
zablokované a zabraňujú tak posunu
tela na sedadle.

Vždy si správne zapnite bezpečnostné pásy:
1. Zatvorte a zamknite dvere.
2. Uistite sa, že je operadlo sedadla
vo vzpriamenej polohe.
3. Uchopte pracku bezpečnostného pásu
a plynulým pohybom veďte pás cez trup.
Uistite sa, že nie je pás prekrútený.
Ak sa pás pri vyt’ahovaní zablokuje,
nechajte ho navinút’ spät’ do navíjača.
Potom opät’ plynulým t’ahom vytiahnite
potrebnú dĺžku bezpečnostného pásu.
4. Hornú čast’ pásu veďte cez stred
ramena a ďalej cez hrudník.
Nikdy neveďte hornú čast’ pásu cez krk.
Tak je zaistené, že pri náraze bude
sila pôsobit’ na kosti ramien a vyhne

SEDADLÁ A SYSTÉMY OCHRANY CESTUJÚCICH 1–7

sa rebrám a krku, kde by mohla spôsobit’
vážne vnútorné zranenia.
5. Dolnú čast’ pásu veďte čo najnižšie a tesne
cez boky, nie pás. Tak je zaistené, že pri
náraze bude sila pôsobit’ na kosti panvy
a nie na brucho, kde by mohla spôsobit’
vážne zranenia.

Pás rozopnete stlačením uvoľnovacieho
tlačidla na zámku. Pás sa automaticky navinie.
Počas navíjania pásu pridržujte pracku,
aby nepoškodila vnútorné plochy v interiéri
alebo nezranila cestujúcich.

6. Pracku pevne zatlačte do zámku,
až počujete hlasité zaklapnutie západky.
Uistite sa, že ste použili správny zámok.
Uistite sa, že tlačidlo uvoľnenia
zámku bezpečnostného pásu je ľahko
dosiahnuteľné, ak by ste potrebovali
pás rýchlo rozopnút’.
7. Zatiahnutím za pracku sa presvedčite,
že je pracka bezpečne uzamknutá.

S3W1062A

Vykonávajte údržbu Vašich
bezpečnostných pásov:
1. Pravidelne kontrolujte všetky bezpečnostné
pásy, príslušné časti a súčiastky.
Nechajte ich vymenit’ v servise, ak dôjde
k poškodeniu niektorého bezpečnostného
pásu, príslušnej časti alebo súčiastky.
Odporúčame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
2. Bezpečnostný pás alebo príslušnú čast’
musíte vymenit’, ak došlo pri nehode
k natiahnutiu alebo poškodeniu, aj keď
dôsledok natiahnutia alebo poškodenia nie
je zrejmý alebo viditeľný. Natiahnuté pásy
alebo poškodené diely nefungujú správne.
Vymieňané pásy musia byt’ nové.
3. Odporúčame Vám nechat’ kompletný
bezpečnostný pás po nehode vozidla
vymenit’. Ak vyškolený odborník zistí,
že nedošlo k poškodeniu bezpečnostného
pásu a všetko správne funguje, nemusíte
výmenu vykonat’. Odporúčame Vám,
aby ste sa obrátili na Váš autorizovaný
servis Chevrolet.
4. Jazda s vozidlom s poškodenými
bezpečnostnými pásmi alebo inými dielmi
je nebezpečná.
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PREDPÍNAČE
BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV
Vaše vozidlo je vybavené systémom
predpínačov bezpečnostných pásov na predných
miestach na sedenie. Bezpečnostné pásy
s predpínačmi sa používajú rovnakým
spôsobom ako bežné bezpečnostné pásy.
Systém predpínačov bezpečnostných pásov
sa aktivuje na základe sily nárazu. Predpínače
bezpečnostných pásov sú taktiež riadené
snímačmi nárazov a riadiacou jednotkou
systému airbagov.
Predpínač sa nachádza v navíjači každého
predného bezpečnostného pásu. Predpínač
ut’ahuje bezpečnostný pás tak, aby v prípade
silného nárazu tesne priliehal k telu
cestujúceho. Po aktivovaní predpínačov
zostanú zámky pásu zablokované. Pri aktivácii
môže dôjst’ ku generovaniu hluku a uvoľneniu
dymu. Tieto stavy nie sú škodlivé
a nesignalizujú požiar vo vozidle.

Aby sa v prípade zrážky minimalizovalo riziko
vážneho zranenia alebo smrti, musia byt’
vodič a všetci cestujúci vždy riadne pripútaní
bezpečnostnými pásmi bez ohľadu na to,
či je či nie je ich sedadlo vybavené
predpínačom. Na sedadlo sa posaďte úplne
dozadu; seďte rovno; nenakláňajte sa dopredu
ani do strán. Nastavte bezpečnostný pás tak,
aby jeho brušná čast’ viedla nízko cez panvu,
a nie okolo pása.
Pamätajte, že sa predpínače budú aktivovat’
len pri silných čelných kolíziách a bočných
nárazoch. Nie sú konštruované tak,
aby sa aktivovali pri nárazoch zozadu alebo
pri menších čelných kolíziách. Predpínače
sa môžu aktivovat’ len raz. Ak sa predpínače
aktivujú, čo možno najskôr nechajte systém
predpínačov opravit’ v servise. Odporúčame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.

Ak výstražná kontrolka airbagov v zostave
prístrojov nebliká alebo sa krátko nerozsvieti pri
zapnutí zapaľovania do polohy „ON“, zostává
svietit’ dlhšie než 10 sekúnd alebo sa rozsvieti
počas jazdy, môže to znamenat’, že nefunguje
správne systém predpínačov alebo systém
airbagov. Nechajte obidva systémy prezriet’
v servise čo najskôr. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
Servis v oblasti okolo komponentov
alebo kabeláže systému predpínačov smie
vykonávat’ len špeciálne vyškolená servisná
dielňa. Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet. Nesprávne vykonanie servisu
môže mat’ za následok nechcenú aktiváciu
predpínačov alebo môže spôsobit’ nefunkčnost’
predpínačov. Obidva tieto stavy môžu mat’
za následok osobné zranenie.
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VÝŠKOVÉ NASTAVENIE
BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV
Pred začatím jazdy posuňte výškový
nastavovač bezpečnostného pásu do výšky,
ktorá je pre Vás správna.
Nastavte výšku tak, aby plecná čast’ pásu
viedla cez stred Vášho pleca. Pás nesmie
byt’ v blízkosti Vašej tváre a krku, ale nesmie
padat’ z ramena. Nesprávne umiestnenie
ramenného pásu môže znížit’ účinnost’
bezpečnostného pásu.

Pre pohyb smerom nahor alebo dolu stlačte
do seba uvoľňovacie tlačidlá a posuňte
výškový nastavovač do požadovanej polohy.
Výškovým nastavovačom môžete pohybovat’
smerom nahor len zdvihnutím nahor
bez stlačenia tlačidiel.

VÝSTRAHA

Nikdy nejazdite s nesprávne nastaveným
bezpečnostným pásom. Aby ste predišli
zraneniu, vždy sa riaďte nasledujúcimi
pokynmi:
• Nastavte výšku bezpečnostného pásu
pred začatím jazdy.
• Veďte hornú čast’ pásu cez stred ramena.
• Kotviaci bod bezpečnostného pásu
zaistite.

VÝSTRAHA

Nedodržanie týchto inštrukcií môže
v prípade nehody spôsobit’ vážne zranenie
alebo smrt’.

Nesprávne nastavenie výšky
bezpečnostného pásu znižuje účinnost’
bezpečnostného pásu pri nehode.

C7E1001A
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TEHOTNÉ ŽENY
A BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
Bezpečnostné pásy chránia každého, vrátane
tehotných žien.
Ak nie sú tehotné ženy pripútané
bezpečnostným pásom, vystavujú sa rovnako
ako ostatné cestujúce osoby riziku vážneho
zranenia. Naviac, ak je žena správne pripútaná,
je oveľa pravdepodobnejšie, že nenarodené
diet’a bude v prípade nehody v bezpečí.
Pre zaistenie maximálneho bezpečia by mali
byt’ tehotné ženy pripútané trojbodovým
bezpečnostným pásom. Dolná čast’ pásu
by mala byt’ vedená čo najnižšie počas
celého tehotenstva.

DETSKÉ SEDAČKY
VÝSTRAHA

Detské sedačky sú k dispozícii v širokej
škále veľkostí a konfigurácií. Kvôli tvaru
a rozmerom interiéru a sedadiel vozidla
nebude možné niektoré z typov detských
sedačiek do vozidla nainštalovat’.
Je na vašej zodpovednosti sa uistit’, že typ
sedačky, ktorý do vozidla inštalujete,
odpovedá svojimi rozmermi a môže byt’
bezpečne pripevnený bezpečnostnými
pásmi a svojimi upevňovacími prvkami.
Detská sedačka, ktorá svojimi rozmermi
neodpovedá vozidlu alebo diet’at’u alebo
sedačka, ktorá je nesprávne pripevnená
k vozidlu, môže v prípade nehody
spôsobit’ vážne poranenie diet’at’a alebo
ostatných cestujúcich vo vozidle.

Keď ste si vybrali vhodnú detskú sedačku,
prečítajte si pokyny výrobcu a dôkladne
dodržujte pokyny, týkajúce sa jej inštalácie
a použitia. Detská sedačka by mala svojou
konštrukciou odpovedat’ veku, hmotnosti
a výške Vášho diet’at’a; sedačka musí správne
pasovat’ a byt’ k vozidlu bezpečne pripevnená.
K dispozícii je široká škála detských sedačiek,
vhodných pre rôzne veľkosti a hmotnosti
diet’at’a až do doby, keď diet’a môže bezpečne
používat’ bezpečnostné pásy nainštalované
vo vozidle.
VÝSTRAHA

Vaše vozidlo je navrhnuté pre upevnenie
univerzálnej detskej sedačky len
na vonkajšie zadné sedadlá.
• Neinštalujte detskú sedačku na sedadlo
predného spolujazdca a/alebo na zadné
prostredné sedadlo.
Štatistiky dopravných nehôd ukazujú, že deti
sú v prípade nehody vo väčšom bezpečí,
ak sedia v detskej autosedačke inštalovanej
na zadných sedadlách vozidla oproti sedačkám
nainštalovaným na predné sedadlo.
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Deti, ktoré už zo svojej detskej sedačky
vyrástli, by mali sediet’ na zadnom sedadle
a byt’ správne pripútané bezpečnostným
pásom. Horná čast’ pásu musí viest’ čo najďalej
od krku a dolná čast’ pásu čo najnižšie cez
boky. Občas správne vedenie bezpečnostného
pásu prekontrolujte.
Ak musí diet’a sediet’ na prednom sedadle,
uistite sa, že pás nevedie diet’at’u cez krk alebo
tvár. Ak áno, premiestnite diet’a bližšie
ku stredu vozidla, aby pás viedol cez rameno.
Počas jazdy nikdy nedovoľte diet’at’u stát’
alebo kľačat’ na sedadle či v batožinovom
priestore.
Ak detskú sedačku nepoužívate, upevnite
ju bezpečnostným pásom alebo ju z vozidla
odstráňte.

VÝSTRAHA

• Počas jazdy nedržte diet’a nikdy
v náručí. Uistite sa, že dojčatá a malé
deti sú chránené v odpovedajúcej
detskej sedačke.
• V prípade nehody sa stane diet’a
tak t’ažké, že ho nedokážete udržat’.
Napríklad pri nehode pri 40 km/h,
5,5 kg vážiace diet’a pôsobí na ruky
silou 110 kg.

VÝSTRAHA

(Pokračovanie)
• Obzvlášt’ nebezpečné!
Nikdy neinštalujte detskú sedačku
používanú chrbtom ku smeru jazdy
na predné sedadlo vybavené čelným
airbagom! Detskú sedačku používanú
chrbtom ku smeru jazdy vždy inštalujte
na zadné sedadlo.

• Nezaistenie dojčat’a alebo malého
diet’at’a v odpovedajúcom záchytnom
systéme môže v prípade nehody
spôsobit’ zranenie, alebo dokonca
i smrt’.
• Podľa štatistiky dopravných nehôd sú
deti vo väčšom bezpečí, ak sú správne
pripútané na zadných sedadlách,
než na prednom sedadle.
• Neinštalujte detskú sedačku
na sedadlo predného spolujazdca,
ak je vozidlo vybavené bočným
airbagom. (Viac informácií, pozri
„BOČNÉ AIRBAGY“ v registri)
(Pokračovanie)
S3W1101A
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DOLNÉ KOTVENIE A KOTVENIE
HORNÝMI POPRUHMI
PRE DETSKÉ ZÁDRŽNÉ
SYSTÉMY
V minulosti sa detské sedačky upevňovali
k vozidlu pomocou bezpečnostných pásov.
Výsledkom často bolo, že detské sedačky
boli nesprávne a príliš voľne upevnené
a neposkytovali odpovedajúcu ochranu
Vášmu diet’at’u.
Teraz sme vybavili Vaše vozidlo dolným
ukotvením a horným ukotvením popruhmi pre
detské sedačky na dvoch vonkajších zadných
sedadlách, ktoré umožňuje upevnit’ detské
záchytné systémy priamo ku karosérii vozidla.

Ak chcete inštalovat’ detskú sedačku, ktorá
je vybavená dolným kotvením a kotvením
hornými popruhmi, postupujte podľa
inštrukcií, ktoré ste dostali spolu s detskou
sedačkou a podľa postupu „Inštalácia detskej
sedačky s dolným kotvením a kotvením
hornými popruhmi“ na nasledujúcich stranách
tohto návodu.
Venujte, prosím, čas dôkladnému prečítaniu
a dôslednému dodržaniu inštrukcií
na nasledujúcich stranách a inštrukcií,
ktoré ste obdržali spolu s detskou sedačkou.
Závisí na tom bezpečnost’ Vášho diet’at’a!

Ak máte nejaké otázky alebo nemáte istotu,
ako správne nainštalovat’ detskú sedačku,
obrát’te sa na výrobcu detskej sedačky.
Ak máte pri inštalácii detskej sedačky do
Vášho vozidla stále problémy, odporúčame
Vám, aby ste sa obrátili na Váš autorizovaný
servis Chevrolet.
POZOR

Nepoužitá detská sedačka môže byt’
vrhnutá dopredu.
Demontujte detskú sedačku,
ak ju nepoužívate, alebo ju zaistite
bezpečnostným pásom.
POZNÁMKA

Pretože bezpečnostný pás a detská sedačka
môžu byt’ veľmi horúce, ak sú ponechané
v uzavretom vozidle, skontrolujte pot’ah
sedačky a zámky pred umiestnením
diet’at’a.
Kotvenie hornými popruhmi

Dolné kotvenie

C7D1008A
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Tabuľka znázorňujúca vhodnost’ inštalácie detských zádržných systémov pre rôzne miesta na sedenie

Miesta na sedenie (alebo iné miesto)

Hmotnostná skupina

Predného spolujazdca

Zadné vonkajšie

Zadné prostredné

Skupina 0

do 10 kg

X

U+

X

Skupina 0+

do 13 kg

X

U+

X

Skupina I

9 až 18 kg

X

U+

X

Skupina II

15 až 25 kg

X

U

X

Skupina III

22 až 36 kg

X

U

X

Kľúč k písmenám uvedeným v tabuľke vyššie:
U = Vhodné pre zádržné systémy „univerzálnej“ kategórie schválené pre použitie v tejto hmotnostnej skupine.
X = Miesto na sedenie nie je vhodné pre deti v tejto hmotnostnej skupine.
+ = Vhodné pre detské zádržné systémy ISOFIX obrátené v smere jazdy, ktoré patria do univerzálnej kategórie a sú schválené pre použitie v tejto
hmotnostnej skupine.
Poznámka: Pre ďalšie informácie ohľadne vhodných detských zádržných systémov sa obrát’te na Vášho predajcu značky Chevrolet.
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Tabuľka znázorňujúca vhodnost’ inštalácie detských zádržných systémov ISOFIX pre rôzne miesta na sedenie

Hmotnostná skupina

Taška na prenášanie
diet’at’a
O – do 10 kg

O+ – do 13 kg

I – 9 až 18 kg

Veľkostná Upínací
trieda
prípravok

Miesta vo vozidle
Predného
spolujazdca

Zadné
vonkajšie

Zadné
prostredné

Medziľahlé
vonkajšie

Medziľahlé
prostredné

Iné miesta

F

ISO/L1

X

X

X

X

X

X

G

ISO/L2

X

X

X

X

X

X

(1)

X

X

X

X

X

X

E

ISO/R1

X

IUF

X

X

X

X

(1)

X

X

X

X

X

X

E

ISO/R1

X

IUF

X

X

X

X

D

ISO/R2

X

IUF

X

X

X

X

C

ISO/R3

X

IUF

X

X

X

X

(1)

X

X

X

X

X

X

D

ISO/R2

X

IUF

X

X

X

X

C

ISO/R3

X

IUF

X

X

X

X

B

ISO/F2

X

IUF

X

X

X

X

B1

ISO/F2X

X

IUF

X

X

X

X

A

ISO/F3

X

IUF

X

X

X

X

(1)

X

X

X

X

X

X

II – 15 až 25 kg

(1)

X

X

X

X

X

X

III – 22 až 36 kg

(1)

X

X

X

X

X

X
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(1) Špecifický detský zádržný systém(y) odporúčaný pre každú polohu pre systém CRS, ktorý nenesie identifikáciu veľkostnej triedy ISO/XX
(A až G).
Kľúč k písmenám uvedeným v tabuľke vyššie
IUF = vhodné pre detské zádržné systémy ISOFIX obrátené v smere jazdy, ktoré patria do univerzálnej kategórie a sú schválené pre použitie v tejto
hmotnostnej skupine
X

= miesto nie je vhodné pre detské zádržné systémy ISOFIX v tejto hmotnostnej skupine a / alebo tejto veľkostnej triede.

Veľkostné triedy a upínacie prípravky detských zádržných systémov sú nasledujúce:
A – ISO/F3: Detský zádržný systém (CRS) plnej výšky obrátený k smeru jazdy pre batoľa
B – ISO/F2: Detský zádržný systém (CRS) zníženej výšky obrátený k smeru jazdy pre batoľa
B1 – ISO/F2X: Detský zádržný systém (CRS) zníženej výšky obrátený k smeru jazdy pre batoľa
C – ISO/R3: Detský zádržný systém (CRS) plnej veľkosti obrátený proti smeru jazdy pre batoľa
D – ISO/R2: Detský zádržný systém (CRS) zníženej veľkosti obrátený proti smeru jazdy pre batoľa
E – ISO/R1: Detský zádržný systém (CRS) obrátený proti smeru jazdy pre dojčatá
F – ISO/L1: Taška na prenášanie diet’at’a (CRS) obrátená priečne doľava
G – ISO/L2: Taška na prenášanie diet’at’a (CRS) obrátená priečne doprava
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VÝSTRAHA

Používajte dolné kotvenie a kotvenie
hornými popruhmi len pre ich účely.
Dolné kotvenie a kotvenie hornými
popruhmi sú určené len na inštaláciu
detských sedačiek, ktoré majú kotviace
body pre dolné a horné kotvenie.
• Dolné kotvenie a kotvenie hornými
popruhmi detskej sedačky nepoužívajte
na upevnenie bezpečnostných pásov pre
dospelých, popruhov alebo iných častí
a výbavy vo Vašom vozidle.
Ak použijete dolné kotvenie a kotvenie
hornými popruhmi detskej sedačky
na upevnenie bezpečnostných pásov pre
dospelých, popruhov alebo iných častí
alebo výbavy vo Vašom vozidle, nedôjde
k dostatočnej ochrane v prípade nehody
a výsledkom môže byt’ zranenie alebo
dokonca smrt’.

VÝSTRAHA

Detská sedačka, umiestnená na predné
sedadlo, môže byt’ príčinou vážneho
zranenia alebo usmrtenia.

Inštalácia detskej sedačky s dolným
kotvením a horným kotvením popruhmi
1. Vyberte si jedno z vonkajších sedadiel
pre inštaláciu detskej sedačky.

Nikdy neinštalujte detskú sedačku,
určenú pre používanie chrbtom k smeru
jazdy, na prednom sedadle vozidiel,
ktoré sú vybavené airbagom predného
spolujazdca.
Diet’a v detskej sedačke
umiestnenej chrbtom proti smeru
jazdy na prednom sedadle môže byt’
vážne zranené, ak sa nafúkne airbag
predného spolujazdca.
Detskú sedačku používanú chrbtom
ku smeru jazdy vždy inštalujte na zadné
sedadlo.
Detská sedačka, používaná čelom k smeru
jazdy, by mala byt’ upevnená na zadnom
sedadle, vždy keď je to možné.
Ak je inštalovaná na predné sedadlo,
posuňte sedadlo čo najďalej dozadu.

Správne miesta pre inštaláciu
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2. Nájdite dva dolné kotviace body.
Umiestnenie kotviacich bodov poznáte
podľa guľatej značky na dolnej hrane
operadla.
3. Uistite sa, že žiadne cudzie predmety
nemôžu preniknút’ ku kotviacim bodom
detskej sedačky s dolným kotvením,
vrátane zámkov bezpečnostných pásov
a bezpečnostných pásov samotných.
Cudzie predmety môžu bránit’ správnemu
upevneniu detskej sedačky do kotviacich
bodov.

4. Umiestnite detskú sedačku na sedadlo nad
dva dolné kotviace body detskej sedačky
a upevnite ju do týchto bodov pri dodržaní
inštrukcií, ktoré ste obdržali spolu
s detskou sedačkou.

Uistite sa, že spona na popruhu detskej
sedačky je riadne v hornom kotvení
upevnená.

5. Nastavte a utiahnite detskú sedačku podľa
inštrukcií, ktoré ste obdržali spolu
s detskou sedačkou.

Nesprávne upevnenie môže mat’
za následok uvoľnenie popruhu
a nefunkčnost’ horného kotvenia.

6. Upevnite sponu na popruhu detskej
sedačky do kotvenia horného popruhu,
pričom sa uistite, že popruh nie je
prekrútený.
Ak je miesto na sedenie, ktoré chcete
použit’, vybavené nastaviteľnou opierkou
hlavy a Vy používate dvojitý popruh,
veďte popruh okolo opierky hlavy.

VÝSTRAHA

7. Utiahnite popruh na detskej sedačke
podľa inštrukcií, ktoré ste dostali spolu
so sedačkou.
8. Po inštalácii detskej sedačky sa tlačením
a t’ahom za sedačku rôznymi smermi
uistite, že je bezpečne upevnená.

Ak je miesto na sedenie, ktoré chcete
použit’, vybavené nastaviteľnou opierkou
hlavy a Vy používate jednoduchý popruh,
zdvihnite opierku hlavy a veďte popruh
pod opierkou hlavy a medzi tyčkami
opierky hlavy.

C7E1005A
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OPIERKY HLAVY
Opierky hlavy znižujú riziko poranenia krku
v prípade nehody.
Pre maximálnu účinnost’ nastavte výšku opierky
tak, aby bol jej horný okraj na úrovni uší.
VÝSTRAHA

Sklopenie predných opierok hlavy,

AKTÍVNE OPIERKY HLAVY*

1. Nastavte ich do vzpriamenej polohy
zatlačením až úplne dopredu a uvoľnením.

V prípade nárazu do vozidla zozadu sa aktívne
opierky hlavy na predných sedadlách
automaticky naklonia dopredu. Hlava tak má
lepšiu oporu v opierke hlavy a nebezpečenstvo
zranenia spôsobené hyperextenziou v oblasti
krčnej chrbtice je nižšie.

2. Opatrne zatlačte opierku hlavy dopredu
do požadovanej polohy.

Demontované alebo nesprávne nastavené
opierky hlavy môžu v prípade nehody
spôsobit’ vážne zranenie hlavy alebo krku.
Pre nastavenie polohy opierok hlavy smerom
nahor ich vytiahnite nahor. Pre nastavenie
polohy opierok hlavy smerom dolu ich tlačte
dolu, pričom stláčajte uvoľňovacie tlačidlo.

C7E1007A
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PREDNÉ SEDADLÁ
POZDĹŽNE NASTAVENIE PREDNÝCH
SEDADIEL

NASTAVENIE SKLONU OPERADIEL
PREDNÝCH SEDADIEL

Posun predného sedadla dopredu a dozadu:

Sklon operadla vpred alebo vzad nastavíte
zodvihnutím páčky na vonkajšej strane
operadla, dokiaľ operadlo nebude nastavené
do požadovanej polohy.

1. Pritiahnite hore a podržte páku pod
prednou čast’ou predného sedadla.
2. Posuňte sedadlo do požadovanej polohy.

VÝSTRAHA

3. Uvoľnite páku.
VÝSTRAHA

• Počas jazdy sedadlo vodiča nenastavujte.
Vodič by mohol stratit’ kontrolu nad
vozidlom a mohlo by dôjst’ ku zraneniu
či poškodeniu iného majetku.

C7E1009A

VÝSTRAHA

Ak dôjde k nehode, cestujúci sediaci
na predných sedadlách so sklopenými
operadlami môžu stratit’ výhody
ochranného účinku bezpečnostných
pásov a operadla, pretože môže dôjst’
k prekĺznutiu pod pásom alebo dotyku
tela s pásom v nevhodnej polohe.

• Počas jazdy operadlo vodiča
nenastavujte.

• Počas jazdy operadlá na predných
sedadlách nesklápajte.

Vodič by mohol stratit’ kontrolu nad
vozidlom a mohlo by dôjst’ ku zraneniu
či poškodeniu iného majetku.

To môže mat’ za následok vážne zranenie,
smrt’ alebo vyvrhnutie z vozidla.

C7E1011A
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NASTAVENIE VÝŠKY SEDADLA
VODIČA

Ak chcete zdvihnút’ sedačku sedadla vodiča,
opakovane pohybujte pákou nahor, až je
sedadlo nastavené do požadovanej výšky.
Ak chcete znížit’ sedačku sedadla vodiča,
opakovane pohybujte pákou dolu, až je
sedadlo nastavené do požadovanej výšky.

BEDROVÁ OPIERKA SEDADLA VODIČA

Pre zvýšenie alebo zníženie miery bedrovej
opierky sedadla vodiča otáčajte gombíkom
na vnútornej strane operadla sedadla v smeru
alebo proti smeru hodinových ručičiek.

SKLOPENIE SEDADLA SPOLUJAZDCA
POZOR

Ak sklopíte operadlo sedadla dopredu
za účelom prepravy dlhších predmetov,
ako sú napr. lyže, dbajte na to, aby tento
náklad nebol v blízkosti airbagu.
V prípade zrážky by mohol nafukujúci
sa airbag natlačit’ taký predmet na osobu
vo vozidle. To by mohlo spôsobit’ vážne
zranenie alebo dokonca usmrtenie.
Zaistite predmety z dosahu oblasti,
kde by sa naplňoval airbag.
POZOR

Veci, ktoré položíte na toto operadlo
sedadla, môžu uderit’ a poranit’ osoby
pri prudkom zastavení alebo zatočení,
alebo pri zrážke. Pred jazdou odstráňte
alebo zaistite všetky predmety.

C7E1010A
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Pre sklopenie operadla sedadla spolujazdca
vykonajte nasledujúce:

Pre zdvihnutie operadla sedadla spolujazdca
vykonajte nasledujúce:

1. Znížte opierku hlavy do najnižšej polohy.

1. Zdvihnite operadlo a zatlačte
ho do pôvodnej polohy.

2. Vytiahnite nahor a podržte páku pod
prednou čast’ou sedadla a posuňte sedadlo
čo najďalej dozadu a uvoľnite páku.
3. Úplne zodvihnite páku naklápacieho
mechanizmu operadla, umiestnenú
na vonkajšej strane sedadla, a sklopte
operadlo dopredu, až sa zastaví v sklopenej
polohe.

2. Zatlačením na hornú čast’ operadla
ho zaistite.
3. Zatiahnutím za operadlo smerom dopredu
sa uistite, že je riadne zaistené.
POZOR

Ak nie je operadlo zaistené, mohlo by sa
pri prudkom zastavení alebo pri zrážke
posunút’ dopredu. To by mohlo spôsobit’
zranenie osoby, ktorá tam sedí. Vždy sa
uistite o zaistení operadla tým, že na neho
zatlačte a taktiež za neho zatiahnite.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
SEDADLO*
(LEN SEDADLO VODIČA)
POZDĹŽNE NASTAVENIE SEDADIEL

Ak chcete pohnút’ sedadlom dopredu alebo
dozadu, posuňte a držte spínač dopredu alebo
dozadu. Keď sedadlo dosiahlo požadovanú
polohu, uvoľnite spínač.
VÝSTRAHA

• Počas jazdy sedadlo vodiča
nenastavujte.
Vodič by mohol stratit’ kontrolu nad
vozidlom a mohlo by dôjst’ ku zraneniu
či poškodeniu iného majetku.
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NASTAVENIE VÝŠKY SEDADLA

Ak chcete nastavit’ výšku prednej časti
sedačky, zatlačte prednú čast’ spínača nahor
alebo dolu.
Ak chcete nastavit’ výšku zadnej časti sedačky,
zatlačte zadnú čast’ spínača nahor alebo dolu.
Ak chcete nastavit’ výšku celej sedačky,
zatlačte prednú aj zadnú čast’ spínača nahor
alebo dolu.

NASTAVENIE SKLONU OPERADLA
SEDADLA

Ak chcete naklonit’ operadlo dopredu alebo
dozadu, posuňte a držte hornú čast’ spínača
dopredu alebo dozadu.
Keď operadlo dosiahlo požadovanú polohu,
uvoľnite spínač.
VÝSTRAHA

Ak dôjde k nehode, cestujúci sediaci
na predných sedadlách so sklopenými
operadlami môžu stratit’ výhody
ochranného účinku bezpečnostných pásov
a operadla, pretože môže dôjst’
k prekĺznutiu pod pásom alebo dotyku
tela s pásom v nevhodnej polohe.
• Počas jazdy operadlá na predných
sedadlách nesklápajte.

• Počas jazdy operadlo vodiča
nenastavujte.
Vodič by mohol stratit’ kontrolu nad
vozidlom a mohlo by dôjst’ ku zraneniu
či poškodeniu iného majetku.

C7E1013A

VÝSTRAHA

C7E1014A

To môže mat’ za následok vážne zranenie,
smrt’ alebo vyvrhnutie z vozidla.
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ZADNÉ SEDADLÁ
NASTAVENIE SKLONU ZADNÉHO
SEDADLA

Operadlá zadných sedadiel je možné čiastočne
naklonit’.
Ak chcete naklonit’ operadlá, zdvihnite
páku na hornej strane operadla zadného
sedadla, až je operadlo nastavené
do požadovanej polohy.

SKLOPENIE ZADNÉHO OPERADLA
VÝSTRAHA

• Na zadné sedadlá nedávajte batožinu či
iný náklad vyššie, než do úrovne predných
sedadiel.
• Cestujúci nesmie sediet’ počas jazdy
na sklopených operadlách zadných sedadiel.
• Vozidlo má oddelené priestory určené
výhradne pre prepravu batožiny alebo
cestujúcich.
• V prípade nehody alebo náhleho zníženia
rýchlosti môže byt’ nepripevnená
batožina, alebo nepripútané osoby sediace
na sklopených operadlách zadných
sedadiel zo svojho miesta vyvrhnuté.
To môže mat’ za následok vážne zranenie
alebo smrt’.

Delené operadlo zadných sedadiel sklopte
nasledujúcim spôsobom:
1. Uistite sa, že sú všetky tri bezpečnostné
pásy rozopnuté a že nie sú naklonené
operadlá predných sedadiel.
2. Zatlačte opierky hlavy úplne dolu.
3. Zodvihnite páčku umiestnenú na hornej
strane operadla, čím operadlo uvoľníte.
4. Delené operadlo zadných sedadiel sklopte
dopredu a dolu.

POZOR

C7D1005A

Sklopenie zadného sedadla so stále
pripútanými bezpečnostnými pásmi
by mohlo spôsobit’ poškodenie zadného
sedadla alebo bezpečnostných pásov.
Pred sklápaním zadného sedadla vždy
rozopnite bezpečnostné pásy a vrát’te ich
do ich normálnej úložnej polohy.

C7D1006A
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Operadlo vrátite do pôvodnej polohy takto:
1. Zaveste bezpečnostné pásy do vodidla,
aby bolo zaistené, že bezpečnostné pásy
nebudú privreté.

5. Zatiahnutím za operadlo smerom dopredu
sa uistite, že je riadne zaistené.
VÝSTRAHA

3. Vyveste bezpečnostné pásy z vodidla.

• Pred jazdou s cestujúcimi sediacimi
na zadných sedadlách sa uistite,
že operadlá zadných sedadiel
sú zdvihnuté a zaistené západkou.

4. Zatlačením na hornú čast’ operadla
ho zaistite.

• Počas jazdy nevyt’ahujte uvoľňovacie
páky v hornej časti zadného operadla.

2. Zdvihnite operadlo a zatlačte
ho do pôvodnej polohy.

Ak počas jazdy vytiahnete uvoľňovacie
páky, môže dôjst’ k zraneniu cestujúcich.

vodidlo

ÚPLNÉ SKLOPENIE ZADNÉHO
SEDADLA*
VÝSTRAHA

• Na zadné sedadlá nedávajte batožinu či
iný náklad vyššie, než do úrovne predných
sedadiel.
• Nedovoľte cestujúcim sediet’ počas jazdy
v zadnej časti vozidla, keď sú operadlá
zadných sedadiel sklopené dopredu.
• V prípade nehody alebo náhleho zníženia
rýchlosti môžu byt’ nepripevnená batožina,
alebo nepripútané osoby sediace v zadnej
časti vozidla zo svojho miesta vyvrhnuté.
• Sklopenie zadného sedadla so stále
pripútanými bezpečnostnými pásmi
by mohlo spôsobit’ poškodenie zadného
sedadla alebo bezpečnostných pásov.
Pred sklápaním zadného sedadla vždy
rozopnite bezpečnostné pásy a vrát’te ich
do ich normálnej úložnej polohy.
• Pri úplnom sklápaní alebo navracaní do
pôvodnej polohy dbajte na to, aby zámky
bezpečnostných pásov neboli priškripnuté
sedadlom.
To môže mat’ za následok vážne zranenie
alebo smrt’.
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Pre nástup alebo výstup na sedadlách v 3. rade
vykonajte nasledujúce:
1. Uistite sa, že sú všetky tri bezpečnostné
pásy rozopnuté a že nie sú naklonené
operadlá predných sedadiel.

4. Sedadlo sa automaticky rýchle preklopí
dopredu, a teleskopické plynové vzpery
budú držat’ sedadlá sklopené.

Zadné sedadlo vrátite do pôvodnej
polohy takto:
1. Zaveste bezpečnostné pásy do vodidla,
aby bolo zaistené, že bezpečnostné pásy
nebudú privreté.

2. Zatlačte opierky hlavy úplne dolu.

2. Zaveďte sedačku zadného sedadla dolu.

3. Zatiahnite dopredu páčku na vonkajšej
strane operadla a sklopte operadlo.

3. Zaistite sedák zadného sedadla do podlahy.
Uistite sa, že sedák zadného sedadla je
riadne zaistený zatiahnutím hore a dolu.
4. Zadné operadlo vrát’te do pôvodnej polohy.
Uistite sa, že operadlo je riadne zaistené
zatiahnutím dopredu a dozadu.
5. Vyveste bezpečnostné pásy z vodidla.
VÝSTRAHA

• Pri zavádzaní sedačky zadného sedadla
dolu nedávajte nohy alebo iné časti tela
na podlahu pod sedačkou zadného
sedadla.
To môže mat’ za následok vážne zranenia.
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SKLOPENIE SEDADLA 3. RADU*

POZOR

Net’ahajte za páčku, keď je sklopené
operadlo sedadla. Táto operácia môže
spôsobit’ poškodenie páčky alebo
súvisiacich súčastí.

Sklopenie operadiel sedadiel 3. radu:
1. Uistite sa, že sú bezpečnostné pásy
rozopnuté.
2. Zdvihnite páku na zadnej strane každého
operadla.
3. Zatlačte operadlo dopredu a sklopte
operadlo.

C7D1009A

Zadné sedadlo vrátite do pôvodnej
polohy takto:
1. Zdvihnite operadlo do pôvodnej polohy.
Uistite sa, že operadlo je riadne zaistené
zatiahnutím dopredu a dozadu.
2. Zatlačte opierku hlavy dozadu do pôvodnej
polohy.
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PRÍDAVNÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM
(AIRBAG)
Vaše vozidlo je vybavené prídavným
záchytným systémom (SRS), ktorý chráni
správne sediacich a pripútaných cestujúcich
na sedadlách. Miesta vodiča a spolujazdca
na prednom sedadle sú vybavené airbagom
a bočným airbagom (ak je vo výbave),
ako doplnkom trojbodových bezpečnostných
pásov a ďalších bezpečnostných prvkov.
Vaše vozidlo má taktiež bočné hlavové airbagy.
Hlavové airbagy sú k dispozícii pre vodiča
a cestujúceho usadeného priamo za vodičom,
a pre pravého predného spolujazdca
a cestujúceho usadeného priamo za týmto
spolujazdcom.
Každý z airbagov je umiestnený vo zvláštnom
module, z ktorého sa airbag uvoľní a naplní
vysokou rýchlost’ou a silou v prípade určitého
typu nárazu, ktorý by mohol spôsobit’ vážne
zranenie alebo usmrtenie vodiča
a spolucestujúcich.

AIRBAG VODIČA A PREDNÉHO
SPOLUJAZDCA

Airbag vodiča
Modul airbagu vodiča je umiestnený v strednej
časti volantu.
Airbag predného spolujazdca
Modul airbagu predného spolujazdca je
umiestnený nad schránkou v palubnej doske.

Airbag vodiča

Airbag predného
spolujazdca

C7E1004A

VÝSTRAHA

Airbagy sú len doplnkovou ochranou
a sú najefektívnejšie v spojení
s bezpečnostnými pásmi.
Všetci cestujúci vrátane vodiča musia
byt’ vždy pripútaní bezpečnostnými
pásmi, a to bez ohľadu na to, či je ich
miesto airbagom vybavené. Tak sa
v prípade nehody zníži riziko vážneho
zranenia alebo usmrtenia na minimum.
• Čelné airbagy sa neaktivujú
pri nárazoch z boku či zozadu.
Cestujúce osoby, ktoré nie sú pripútané
bezpečnostnými pásmi, môžu preto
byt’ v prípade týchto typov nárazov
vážne zranené či usmrtené, pretože
nie sú chránené inými záchytnými
systémami.
• Nepripútané cestujúce osoby môžu
byt’ vplyvom brzdenia pred nárazom
vrhnuté do tesnej blízkosti alebo priamo
na modul airbagu. Sila pôsobiaca počas
plnenia airbagu môže v takom prípade
spôsobit’ vážne zranenie.
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Ako airbagy fungujú
Airbagy sú konštruované tak, aby v prípade
čelného nárazu zabránili nárazu hlavy,
krku a hrudníka do prístrojovej dosky,
volantu alebo čelného okna. Airbagy nie
sú konštruované tak, aby sa naplnili v prípade
nárazu zozadu, pri prevrátení vozidla alebo
pri väčšine bočných nárazov. Vaše airbagy
sú konštruované tak, aby sa naplnili,
ak je sila nárazu ekvivalentná čelnému
nárazu do nehybnej pevnej steny pri rýchlosti
15 ~ 23 km/h alebo vyššej.
Systém airbagov sa aktivuje pri vážnom náraze,
ktorý je buď čelný alebo s uhlom nárazu do 30°
od priameho smeru.

Rýchlost’, pri ktorej sa vo vozidlách
v prípade nárazu aktivuje airbag, bola
zvolená na základe štatistických údajov
udávajúcich začiatok rizika usmrtenia
v prípade čelného nárazu.
V skutočnosti ale málokedy vozidlo narazí
priamo do nehybnej steny; airbag je väčšinou
aktivovaný pri náraze s iným vozidlom.
Skutočná rýchlost’, pri ktorej je airbag
aktivovaný, potom môže byt’ v skutočnosti
vyššia, pretože skutočné nárazy sú oveľa
komplikovanejšie; zahŕňajú viac vozidiel naraz,
dochádza k nim pod určitým uhlom, nejde
o priamy čelný náraz, ale vozidlá sa o seba otrú
a zasiahnuté objekty nie sú nehybné.

POZNÁMKA

Airbag sa môže tiež naplnit’ pri miernych
až vážnych nekolíznych situáciách
(napr. náraz podvozka alebo inej tuhej
súčasti vozidla do výmoľa v povrchu
vozovky), keď snímače nárazu vyšlú
signál zodpovedajúci nárazu do pevnej
nepohyblivej bariéry v rýchlosti 15 ~ 23 km/h
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Airbag je aktivovaný, keď senzor
zaznamená náraz v prednej časti vozidla
silou presahujúcou prahovú hodnotu.
Senzor nárazu vytvára elektrický signál, ktorý
zaistí aktiváciu airbagu. Vo vnútri modulu je
výbušná zmes, ktorá po zapálení veľmi rýchlo
vytvára dostatočné množstvo plynného dusíka,
ktorý úplne naplní airbag. Chemická reakcia
pri aktivácii a plynný dusík je pre cestujúcich
neškodný. Do 0.045 sekundy po detekcii
nárazu je vankúš plnený plynom. Plastový kryt
airbagu na strednej časti volantu a prístrojovej
doske na strane spolujazdca je tlakom
plniaceho sa airbagu rozlomený.
Správne rozlomenie je zabezpečené ryhou
na vnútornej strane plastových krytov.

POZNÁMKA

Airbagy Vás nemôžu zadusit’ ani obmedzit’
Váš pohyb. Airbagy majú otvory, ktorými
sú okamžite po zachytení nárazu vypustené.
Celý proces, od prvého kontaktu cez naplnenie
airbagu až po jeho vypustenie, prebehne počas
0.2 sekundy, t.j. rýchlejšie než žmurknutie oka.
Pretože vlastný náraz trvá len zlomok sekundy
a vozidlá, ktoré sú účastníkmi nárazu, úplne
zastavia až jednu alebo dve sekundy po prvom
kontakte, prídavný záchytný systém musí
zaznamenat’ náraz a následne aktivovat’ airbag
takmer okamžite, aby ochránil cestujúcich
vo vozidle.

BOČNÉ AIRBAGY*

Moduly bočných airbagov sú umiestnené
na vonkajších stranách predných operadiel.
VÝSTRAHA

Airbagy sú len doplnkovou ochranou
a sú najefektívnejšie v spojení
s bezpečnostnými pásmi.
Všetci cestujúci vrátane vodiča musia
byt’ vždy pripútaní bezpečnostnými
pásmi, a to bez ohľadu na to, či je ich
miesto airbagom vybavené. Tak sa
v prípade nehody zníži riziko vážneho
zranenia alebo usmrtenia na minimum.
(Pokračovanie)

Naplnený airbag vytvára povrch, ktorý
zachytí dopredný pohyb hlavy a hornej časti
trupu cestujúcich na predných sedadlách.
Keď dôjde ku kontaktu cestujúceho a airbagu,
plyn z airbagu začne unikat’ otvormi v jeho
spodnej časti a absorbuje tak energiu
dopredného pohybu cestujúceho.

C7E1021A
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VÝSTRAHA

(Pokračovanie)
• Do blízkosti alebo na moduly bočných
airbagov na bočných stranách predných
sedadiel neumiestňujte žiadne predmety.
Pri plnení airbagov sa z nich môžu stat’
projektily, ktoré môžu spôsobit’ vážne
zranenie.
• Na predné sedadlá neinštalujte žiadne
prídavné pot’ahy. V prípade nárazu
by mohlo byt’ zabránené plneniu
bočných airbagov, čo by mohlo viest’
k vážnemu zraneniu.
• Neopierajte sa hlavou alebo telom
o dvere. Bočný airbag by mohol
zasiahnut’ cestujúceho značnou silou
v prípade nárazu, čo by mohlo viest’
k vážnemu zraneniu.
• Neinštalujte detskú sedačku na sedadlo
predného spolujazdca, ak je vozidlo
vybavené bočným airbagom.
Nedodržanie týchto inštrukcií môže
spôsobit’ vážne zranenie alebo smrt’.

Ako bočné airbagy fungujú
Bočné airbagy sú konštruované tak,
aby v prípade bočnej zrážky zabránili
nárazu hrudi do predných dverí a okna.
Bočné airbagy sú aktivované, keď senzor
zaznamená bočný náraz dostatočnej sily
pre aktiváciu bočného airbagu.
Vaše bočné airbagy sú konštruované tak,
aby sa naplnily, ak je sila bočného nárazu
do vozidla ekvivalentná nárazu do
deformovateľnej pohyblivej prekážky
pri rýchlosti 15 až 25 km/h alebo vyššej.
Fakt, že došlo k nárazu Vášho vozidla
a bočné airbagy sa nenaplnili nutne
neznamená, že by nebolo niečo v poriadku
s Vašimi bočnými airbagmi. Bočné airbagy
sú konštruované tak, aby sa naplnili v prípade
bočného nárazu, ale nie v prípade čelného
nárazu, nárazu zozadu alebo prevrátení
vozidla, ak nedôjde k dostatočnému nárazu
zo strany pre aktiváciu bočných airbagov.

VÝSTRAHA

Deti, ktoré sedia v blízkosti bočných
airbagov, sú v nebezpečenstve vážneho
zranenia alebo usmrtenia v prípade
naplnenia bočného airbagu, najmä
ak hlava, krk alebo hrudník diet’at’a
je blízko airbagu v dobe jeho naplnenia.
• Nikdy nenechajte deti opierat’
sa o dvere alebo v blízkosti modulu
bočného airbagu.
• Najbezpečnejšie miesto vo vozidle
pre Vaše správne sediace a pripútané
diet’a je zadné sedadlo.
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HLAVOVÉ AIRBAGY

Hlavové airbagy sú umiestnené v strope nad
bočnými oknami. Sú konštruované tak,
aby pomáhali chránit’ hlavy cestujúcich
na predných sedadlách a cestujúcich
na vonkajších zadných sedadlách pri určitých
kolíziách s nárazom do boku vozidla.

Hlavové airbagy sú konštruované tak,
aby sa naplnili len pri určitých kolíziách
z boku, a to v závislosti na sile, uhle, rýchlosti
nárazu pri zrážke. Nie sú konštruované tak,
aby sa naplnili vo všetkých situáciách
s nárazom z boku, zrážkach z prednej alebo
zadnej časti vozidla alebo vo väčšine situácií
s prevrátením vozidla.
Systém hlavového airbagu sa bude aktivovat’
spoločne so systémom bočného airbagu.
VÝSTRAHA

Hlavové airbagy sú konštruované tak,
aby sa naplnili pri stredných až silných
zrážkach, pri ktorých niečo narazí
do Vášho vozidla z boku.
Nie sú konštruované tak, aby sa naplnili
pri čelných nárazoch, pri prevrátení
vozidla alebo pri nárazoch zozadu.
Každý vo Vašom vozidle musí byt’
riadne pripútaný bezpečnostným pásom
– bez ohľadu na to, či je pre danú osobu
k dispozícii airbag alebo nie.

C7D1001A

VÝSTRAHA

Nikdy nepripevňujte nič k streche Vášho
vozidla prostredníctvom vedenia povrazu
alebo viazacej šnúry skrz ktorékoľvek
dvere alebo otvor okna. Ak to urobíte,
bude tak blokovaná dráha plniaceho
sa hlavového airbagu. V dráhe plniaceho
sa airbagu nesmú byt’ žiadne prekážky.
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PO AKTIVÁCII AIRBAGU

ÚDRŽBA SRS

Po aktivácii airbagu môžete zaznamenat’
v interiéri vozidla zápach horenia, dym a biely
prach. To je normálny jav. Zápach horenia je
zo spálenej výbušnej zmesi, ktorá po zapálení
zaistila naplnenie airbagu. Biely prach je
škrob, mastenec alebo sodná zmes, ktorá
znižuje trenie vankúša počas jeho uloženia
a naplňovania. Napriek tomu, že tieto zložky
môžu spôsobit’ podráždenie pokožky či očí,
nie sú jedovaté.

Prídavný záchytný systém (SRS) prakticky
nevyžaduje žiadnu údržbu.

POZNÁMKA

Vaše vozidlo je vybavené funkciou,
ktorá môže pri nafúknutí airbagov
automaticky odomknút’ dvere a zapnút’
výstražné svetlá.

Vždy, keď nastane nejaká z nasledujúcich
okolností, nechajte ihneď vykonat’ servis SRS
v servisnej dielni. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
•

Niektorý z airbagov bol aktivovaný.

•

Varovná kontrolka airbagu indikuje
poruchu. Pozri „VAROVNÁ
KONTROLKA AIRBAGU“ v registri.
POZNÁMKA

Ak je Vaše vozidlo vybavené bočnými
airbagmi, súčasti predného sedadla
musia byt’ po aktivácii bočného airbagu
vymenené. Pre ďalšie informácie
sa obrát’te na servis. Odporúčame Vám,
aby ste sa obrátili na Váš autorizovaný
servis Chevrolet.

VÝSTRAHA

• Nepoužívajte vozidlo, ak bol jeden alebo
viacero airbagov aktivovaných.
• Nepokúšajte sa sami opravit’, upravit’
alebo demontovat’ airbag.
• Airbagy sú inštalované pod vysokým
tlakom spoločne so zložitými systémami
detekcie nárazu a plnenia airbagu.
Zásah do systému airbagu nevyškolenou
alebo neautorizovanou osobou môže
viest’ k vážnemu zraneniu či usmrteniu.
• Obrát’te sa ihneď na servis, ak sa naplnil
airbag, došlo k poškodeniu Vášho
vozidla alebo riadiacich jednotiek
airbagov alebo keď sa z nejakého
dôvodu domnievate, že bola narušená
prevádzkyschopnost’ niektorého
z airbagov. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
Jazda s vozidlom po aktivácii airbagu
bez autorizovaného servisného zásahu
môže mat’ za následok vážne zranenie
alebo smrt’.
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AKO AIRBAG CHRÁNI CESTUJÚCICH
NA PREDNÝCH SEDADLÁCH

Cestujúce osoby sú pri náraze obvykle zranené
potom, keď ich telo narazí do nehybného
objektu, buď vo vnútri vozidla, napríklad
do volantu, prístrojovej dosky alebo čelného
okna, alebo do objektu mimo vozidla,
napríklad povrch vozovky alebo strom,
ak dôjde k vyvrhnutiu cestujúceho z vozidla.
Vážne zranenia spôsobí i prudké trhnutie
telom, spôsobené silami nárazu, bez toho,
že by došlo ku kontaktu tela a pevného
predmetu alebo povrchu.

S3W1241A

Všetky tieto zranenia sú spôsobené silami,
pôsobiacimi v okamihu nárazu, keď vozidlo
náhle zastaví. Doba a vzdialenost’, počas
ktorej je vozidlo spomalené alebo zastavené,
určuje veľkou mierou vážnost’ dôsledkov pre
cestujúcich vo vozidle. Napríklad, ak vozidlo
zastaví na červenú, cestujúci sa posúvajú
smerom dopredu. Toto sa deje vďaka
skutočnosti, že sa vozidlo i cestujúci pohybujú
najprv rovnakou rýchlost’ou. Brzdy zastavujú
pohyb vozidla, ale telá cestujúcich majú snahu
pokračovat’ vo vnútri vozidla rovnakou
rýchlost’ou ďalej. Ale správne sediace
a pripútané osoby sú zriedkakedy zranené pri
zastavení vozidla, a to i pri náhlom a silnom
brzdení. To preto, že i silné brzdenie poskytuje
relatívne dlhú dobu a dráhu pre zastavenie.
Bezpečnostné pásy a vlastná sila cestujúcich
majú obvykle dostatočný účinok
na prekonanie síl pôsobiacich pri brzdení.

Pri nehode môže byt’ vozidlo zastavené
z vysokej rýchlosti počas zlomku sekundy
na dráhe kratšej než 30 cm. Táto extrémne
krátka doba a dráha veľmi zvyšuje sily, ktoré
pôsobia na cestujúcich. Žiadny človek nemá
silu ani reflexy aby tieto pôsobiace sily
prekonal. Hlava, horná čast’ trupu, ruky a nohy
budú vrhnuté dopredu rýchlost’ou, ktorou
sa vozidlo pohybovalo pred nárazom,
a to i u správne sediacich a pripútaných
cestujúcich. V prípade stredne silných
až veľmi silných čelných nárazov môže
dôjst’ k vážnym vnútorným zraneniam hlavy
a vnútorných orgánov i u osôb, ktoré boli
správne pripútané a u ktorých ani nedošlo
ku kontaktu hlavy alebo tela s pevným
objektom alebo povrchom.
Airbagy predlžujú čas a dráhu nutnú pre
zastavenie hlavy a hornej časti trupu
cestujúcich na predných sedadlách v prípade
stredne či veľmi silného čelného alebo takmer
čelného nárazu. Tento čas a dráha môžu
zachránit’ život a zamedzit’ vážnemu zraneniu.
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POMÔŽTE VÁŠMU AIRBAGU VÁS
CHRÁNIŤ!

Okrem výhod spojených so záchranou života,
airbag tiež predstavuje určité riziko.
Pretože je airbag naplňovaný značnou silou,
rýchlost’ou a naviac nečakane, bude systém
efektívnejší a bezpečnejší, ak budú cestujúci
vo vozidle správne sediet’.

VÝSTRAHA

Základné bezpečnostné pravidlá pre vozidlá
s airbagom:
• Detskú sedačku používanú chrbtom
ku smeru jazdy nikdy neinštalujte
na predné sedadlo.
• Deti mladšie ako 12 rokov by mali, ak je to
možné, cestovat’ na zadných sedadlách.
• Vždy sa pripútajte bezpečnostnými
pásmi, aj keď je vozidlo vybavené
airbagom.
• Posuňte sedadlo čo najviac dozadu
s ohľadom na pohodlie a bezpečnost’,
mierne sklopte operadlo a chrbtom
sa opierajte o operadlo.
• Neumiestňujte žiadne predmety na, nad
alebo blízko modulov airbagu. Pri plnení
airbagov sa z nich môžu stat’ projektily,
ktoré môžu spôsobit’ vážne zranenia.
• Nenakláňajte sa ku krytu modulu airbagu
a na jeho kryt nedávajte žiadnu čast’ tela.
• Nejazdite s volantom nastaveným
až v úplne hornej polohe.
Nedodržanie týchto bezpečnostných
pravidiel môže spôsobit’ vážne zranenie
či usmrtenie.

Detskú sedačku používanú chrbtom
ku smeru jazdy vždy inštalujte na zadné
sedadlo.
Detskú sedačku používanú chrbtom ku smeru
jazdy nikdy neinštalujte na predné sedadlo.
Aktivovaný airbag by mohol spôsobit’ vážne
zranenie alebo usmrtenie diet’at’a, sediaceho
v detskej sedačke používanej chrbtom
ku smeru jazdy.
Deti patria na zadné sedadlo.
Podľa štatistiky dopravných nehôd sú deti
do 12 rokov veku vo väčšom bezpečí,
ak sú správne pripútané na zadných sedadlách,
než na prednom sedadle. Preto by mali byt’
umiestnené na zadné sedadlo vždy, keď je
to možné. Deti sú na zadných sedadlách
bezpečnejšie nielen z dôvodu rizika spojeného
s poraneniami spôsobenými plniacimi
sa airbagmi. Štúdiá preukázali, že sú deti
na zadných sedadlách vo väčšom bezpečí,
než na prednom sedadle, ktoré airbagom
vybavené nie je.
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Nepripútané cestujúce osoby môžu byt’
vplyvom brzdenia pred nárazom vrhnuté
do tesnej blízkosti alebo priamo na modul
airbagu. Sila pôsobiaca počas plnenia
airbagu môže v takom prípade spôsobit’
vážne zranenie.

Správna poloha dospelých a mladistvých.
Dospelé a mladistvé osoby cestujúce
na predných sedadlách môžu zlepšit’ svoju
bezpečnost’ a efektivitu airbagu správnou
polohou pri sedení.
Správna poloha pri sedení dospelých
a mladistvých:
•

Vždy sa pripútajte trojbodovými
bezpečnostnými pásmi.
Všetci cestujúci vrátane vodiča musia byt’
vždy pripútaní bezpečnostnými pásmi,
a to bez ohľadu na to, či je ich miesto
airbagom vybavené. Tak sa v prípade
nehody zníži riziko vážneho zranenia
alebo usmrtenia na minimum.
Airbagy sa neaktivujú pri nárazoch
z boku a zozadu. Cestujúce osoby,
ktoré sa nepripútali bezpečnostnými
pásmi, môžu preto byt’ v prípade týchto
typov nárazov vážne zranené či usmrtené,
pretože nie sú chránené inými záchytnými
systémami.

•

Posuňte sedadlo čo najďalej dozadu
s ohľadom na bezpečnost’ a pohodlie.
Posunutím sedadla ďalej od modulu
airbagu sa účinnost’ airbagu nezníži.
Väčšia vzdialenost’ od modulu znamená
väčšie bezpečie pred rýchlym a veľmi
silným plnením airbagu. Nikdy však
neposúvajte sedadlo vodiča tak ďaleko,
aby ste nemohli pohodlne dočiahnut’
na volant, pedále a ďalšie ovládacie prvky.

•

Mierne sklopte operadlo sedadla
a nepredkláňajte sa.
Mierne sklopte operadlo sedadla
a opierajte sa chrbtom o operadlo.
Nenakláňajte sa ani sa inak nepribližujte
– do 15 cm – k modulu airbagu.
Na plastový kryt modulu airbagu ani
do jeho blízkosti nedávajte žiadnu čast’
tela (stredná čast’ volantu alebo horná
čast’ prístrojovej dosky nad schránkou).
Snažte sa udržiavat’ hlavu a telo
vo vzdialenosti aspoň 25 až 30 cm
od airbagu. Väčšia vzdialenost’
je bezpečnejšia.
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VÝSTRAHA

•

Aby plnil správne svoju funkciu, musí byt’
airbag naplnený veľmi rýchlo. Jeho sila
je najväčšia vo vzdialenosti 5-8 cm po tom,
čo airbag prerazí svoj kryt a začne
sa naplňovat’ plynom. Týchto 5 až 8 cm
okamžite po tom, čo airbag prerazí svoj
kryt a začne sa naplňovat’ plynom,
je považované za rizikovú zónu.

Moduly airbagov vo Vašom vozidle sú
umiestnené vo volante a nad schránkou
v palubnej doske. Umiestnenie predmetov
na, nad alebo blízko krytov týchto
modulov môže v prípade aktivácie
systému spôsobit’ vystrelenie týchto
predmetov do tváre alebo trupu a spôsobit’
vážne zranenie.

• Ak by bola v tejto rizikovej zóne čast’
tela cestujúceho vo chvíli, keď dochádza
k plneniu airbagu, mohlo by dôjst’
k vážnemu zraneniu či smrti.
• Sila sa znižuje, ako sa airbag postupne
plní plynom a vzďaľuje sa od krytu
modulu.
• Väčšia vzdialenost’ od modulu airbagu
znamená väčšie bezpečie pred plnením
airbagu.

Neumiestňujte žiadne predmety,
deti alebo zvieratá medzi Vás a modul
airbagu.

Deti a zvieratá nesmú cestovat’ cestujúcim
na kolenách. Neumiestňujte predmety,
ktoré by mohli spôsobit’ zranenie pri
aktivácii airbagu, na svoje kolená.
•

Sklopte volant (ak je to možné) tak,
aby airbag mieril na hruď,
a nie na hlavu a krk.
Nikdy nenastavujte volant do najvyššej
polohy. Táto poloha by mala byt’ použitá
len za účelom jednoduchšieho
nastupovania a vystupovania vodiča.
Pred začatím jazdy volant sklopte dolu.

Tak bude airbag mierit’ na hruď, namiesto
na oveľa zraniteľnejšiu hlavu a krk.
POZNÁMKA

Skutočnost’, že je vozidlo veľmi poškodené
a airbag nebol aktivovaný alebo vozidlo
je relatívne nepoškodené a airbag
bol aktivovaný neznamená, že systém
airbagov nepracuje správne.
Senzory zaznamenávajú závažnost’
nárazu, nie rozsah poškodenia vozidla.
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C7E2009A

1. Airbag vodiča

7. Audiosystém*

13. Pedál spojky

2. Airbag predného spolujazdca

8. Regulácia klímy

14. Páka otvárania kapoty

3. Združený prístrojový panel

9. Tlačidlo výstražných svetiel

15. Informačná centrála vodiča (DIC)*

4. Digitálne hodiny

10. Schránka v palubnej doske

16. Stredná odkladacia schránka*

5. Stredný ventilačný otvor

11. Pedál plynu

17. Zapaľovač cigariet

6. Bočný ventilačný otvor

12. Brzdový pedál

18. Držiak na karty
19. Priehradka na mince

2–4 PRÍSTROJE A OVLÁDAČE

ZDRUŽENÝ PRÍSTROJOVÝ PANEL (BENZÍNOVÝ)

33

36

34

35

C8E2002A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otáčkomer
Rýchlomer
Teplomer
Palivomer
Kontrolka predného hmlového svetla*
Kontrolka brzdového systému
Kontrolka tempomatu*
Výstražná kontrolka otvorenia dverí batožinového
priestoru
Kontrolka otvorenia dverí
Kontrolka vypnutej funkcie ESC*
Kontrolka nepripravenosti funkcie ESC*
Kontrolka aktívnej funkcie ESC a výstražná
kontrolka*

13. Kontrolka aktívnej funkcie DCS*
14. Kontrolka nepripravenosti funkcie DCS
a výstražná kontrolka*
15. Kontrolka poruchy
16. Kontrolka tlaku motorového oleja
17. Kontrolka systému dobíjania
18. Kontrolka ABS
19. Kontrolka zapnutia bezpečnostného pásu vodiča
20. Ukazovatele smeru/výstražné svetlá
21. Kontrolka diaľkových svetiel
22. Celkové počítadlo kilometrov a indikátor polohy
páky voliča*
23. Kontrolka zadného hmlového svetla
24. Kontrolka airbagu

25. Výstražná kontrolka imobilizéra
26. Výstražná kontrolka nízkej hladiny kvapaliny
ostrekovačov čelného okna
27. Výstražná kontrolka systému parkovacieho
asistenta*
28. Kontrolka upozorňujúca na nutnost’ vykonania
údržby vozidla
29. Kontrolka režimu Winter*
30. Kontrolka teploty chladiacej kvapaliny motora
31. Kontrolka rezervy paliva
32. Tlačidlo denného počítadla kilometrov
33. Kontrolka výmeny motorového oleja*
34. Výstražná kontrolka AWD*
35. Kontrolka prívesu*
36. Kontrolka SSPS*

PRÍSTROJE A OVLÁDAČE 2–5

ZDRUŽENÝ PRÍSTROJOVÝ PANEL (VZNETOVÝ)

33
37
39

34
36

35

38

C8E2007A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otáčkomer
Rýchlomer
Teplomer
Palivomer
Kontrolka predného hmlového svetla*
Kontrolka brzdového systému
Kontrolka tempomatu*
Výstražná kontrolka otvorenia dverí batožinového
priestoru
Kontrolka otvorenia dverí
Kontrolka vypnutej funkcie ESC*
Kontrolka nepripravenosti funkcie ESC*
Kontrolka aktívnej funkcie ESC a výstražná
kontrolka*
Kontrolka aktívnej funkcie DCS*

14. Kontrolka nepripravenosti funkcie DCS
a výstražná kontrolka*
15. Kontrolka poruchy
16. Kontrolka tlaku motorového oleja
17. Kontrolka systému dobíjania
18. Kontrolka ABS
19. Kontrolka zapnutia bezpečnostného pásu vodiča
20. Ukazovatele smeru/výstražné svetlá
21. Kontrolka diaľkových svetiel
22. Celkové počítadlo kilometrov a indikátor polohy
páky voliča*
23. Kontrolka zadného hmlového svetla
24. Kontrolka airbagu
25. Výstražná kontrolka imobilizéra
26. Výstražná kontrolka nízkej hladiny kvapaliny
ostrekovačov čelného okna

27. Výstražná kontrolka systému parkovacieho
asistenta*
28. Kontrolka upozorňujúca na nutnost’ vykonania
údržby vozidla
29. Kontrolka režimu Winter*
30. Kontrolka teploty chladiacej kvapaliny motora
31. Kontrolka rezervy paliva
32. Tlačidlo denného počítadla kilometrov
33. Výstražná kontrolka vody v palive
34. Kontrolka žeravenia
35. Kontrolka DPF
36. Výstražná kontrolka AWD*
37. Kontrolka výmeny motorového oleja
38. Kontrolka prívesu*
39. Kontrolka SSPS*

2–6 PRÍSTROJE A OVLÁDAČE

RÝCHLOMER

OTÁČKOMER

Rýchlomer ukazuje rýchlost’ vozidla
v kilometroch za hodinu (km/h).

CELKOVÉ/DENNÉ POČÍTADLO
KILOMETROV

Otáčkomer ukazuje otáčky motora v otáčkach
za minútu (ot./min.).

Počítadlo kilometrov udáva v kilometroch, akú
vzdialenost’ vozidlo najazdilo.

Neprevádzkujte motor vo vysokých otáčkach,
keď ukazuje ručička otáčkomera hodnoty
v červenej zóne.

C7E2025A

K dispozícii sú dve nezávislé počítadlá, ktoré
merajú vzdialenost’ najazdenú od doby, keď
bola táto funkcia vynulovaná.

(Benzínový)

Denné počítadlo kilometrov vynulujete
stlačením a podržaním tlačidla denného
počítadla kilometrov. Tlačidlo denného
počítadla kilometrov sa nachádza v dolnej
pravej oblasti rýchlomera.

C7E2012A

Medzi celkovým a dennými počítadlami
kilometrov A a B môžete prepínat’ stlačením
tlačidla denného počítadla kilometrov.

C7E2011A

PRÍSTROJE A OVLÁDAČE 2–7

VÝSTRAHA

Príliš vysoké otáčky môžu poškodit’
motor.
• Nenechajte motor bežat’ v príliš
vysokých otáčkach, keď ukazuje
ručička otáčkomera hodnoty v červenej
zóne.
Výsledkom môže byt’ veľmi drahá oprava.

PALIVOMER

TEPLOMER

Indikuje, koľko paliva zostáva v palivovej
nádrži, keď je zapnuté zapaľovanie v polohe ON.

Ak je kľúč v zapaľovaní v polohe ON,
teplomer ukazuje teplotu chladiacej kvapaliny
motora.

Po doplnení paliva a naštartovaní motora
ručička palivomera pomaly dostúpa
k aktuálnej hodnote stavu paliva v nádrži.
Pohyb paliva v nádrži, spôsobený brzdením,
akceleráciou a zatáčaním vyvoláva pohyb
ručičky palivomera.
•

Objem palivovej nádrže: 65 litrov

POZOR

• Nepokračujte v jazde, ak je ručička
na teplomere v červenej zóne. To
znamená, že sa motor vozidla prehrieva.
Jazda s prehriatym motorom môže
spôsobit’ poškodenie vozidla.
Pozri „PREHRIEVANIE“ v registri.

(Vznetový)

C8E2008A

C7E2013A

C7E2010A

2–8 PRÍSTROJE A OVLÁDAČE

INDIKÁTORY A KONTROLKY
KONTROLKA REZERVY PALIVA

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania a zhasne
po približne 4 sekundách.
Táto výstražná kontrolka sa taktiež rozsvieti,
keď je v palivovej nádrži málo paliva.

Keď sa rozsvieti kontrolka, doplňte palivovú
nádrž.
Pozri „PALIVO“ v registri.

VAROVNÁ KONTROLKA ABS

Kontrolka ABS sa po zapnutí zapaľovania do
polohy ON krátko rozsvieti. To znamená, že
systém vykonáva vlastnú kontrolu. Kontrolka
by mala po približne 4 sekundách zhasnút’.
Obrát’te sa na servis za účelom opravy, ak
varovná kontrolka ABS:

POZOR

• Zamedzte situácii, keď vozidlo vyjazdí
palivo.
Mohlo by dôjst’ k poškodeniu
katalyzátora.
.

•

Nerozsvieti sa po zapnutí zapaľovania do
pozície ON.

•

Nezhasne.

•

Rozsvieti sa počas jazdy.

Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na Váš
autorizovaný servis Chevrolet.

L4W2091A

L4W2101A
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VÝSTRAHA

• Svietiaca kontrolka ABS môže
znamenat’ nesprávnu funkciu
brzdového systému.
Jazda s nesprávne fungujúcim brzdovým
systémom môže spôsobit’ nehodu,
zranenie a poškodenie vozidla alebo iného
majetku.

KONTROLKA AIRBAGOV

VÝSTRAHA

Kontrolka airbagov po zapnutí zapaľovania do
polohy ON niekoľkokrát zabliká. To znamená,
že systém airbagov je funkčný.

Ak sa kontrolka funkcie ABS rozsvieti počas
jazdy, môže to znamenat’ zlyhanie systému
ABS. Aj keď brzdový systém Vášeho vozidla
bude bez ABS fungovat’ normálne (v prípade
prudkého brzdenia sa ale môžu kolesá
zablokovat’), nechajte systém skontrolovat’
v servise a čo najskôr vykonat’ potrebné
opravy. Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili
na Váš autorizovaný servis Chevrolet.

Ak výstražná kontrolka airbagov bliká
alebo sa rozsvieti počas jazdy, znamená to
poruchu v systéme airbagov. Systém
airbagov sa vypne a v prípade nehody sa
nemusí aktivovat’. Nechajte systém čo
najskôr skontrolovat’ v servise.
Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
Jazda s nesprávne fungujúcim systémom
airbagov môže viest’ v prípade nehody ku
zraneniu alebo usmrteniu.
Zlyhanie systému airbagov je indikované
nasledujúcim správaním kontrolky:

Pozri „PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM
BŔZD“ v registri.

•

Nebliká alebo zostane svietit’ po zapnutí
zapaľovania.

•

Zostane svietit’ po niekoľkých
zablikaniach.

•

Počas jazdy bliká.

•

Svieti počas jazdy

Popis systému airbagov a ostatných systémov
ochrany cestujúcich, pozri čast’ 1.
S3W2111A
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KONTROLKA BRZDOVÉHO SYSTÉMU

Kontrolka brzdového systému sa rozsvieti po
zapnutí zapaľovania do polohy ON pred
naštartovaním motora.
To znamená, že kontrolka pracuje správne.
Po naštartovaní motora by mala kontrolka
zhasnút’.
Kontrolka svieti i v prípade, že je zatiahnutá
parkovacia brzda. Po uvoľnení parkovacej
brzdy kontrolka zhasne. Uistite sa, že ste pred
jazdou úplne uvoľnili parkovaciu brzdu.

POZOR

• Ak kontrolka brzdového systému svieti,
nepoužívajte vozidlo.
• To môže znamenat’ nesprávnu funkciu
brzdového systému.
• Jazda s nesprávne fungujúcim
brzdovým systémom môže spôsobit’
nehodu s následkom zranenia
a poškodenia vozidla alebo iného
majetku.
Ak kontrolka brzdového systému svieti, aj keď
je parkovacia brzda úplne uvoľnená, môže to
znamenat’ príliš nízku hladinu brzdovej
kvapaliny v nádržke.
V takom prípade sa riaďte nasledujúcimi
pokynmi:
1. Opatrne zastavte vozidlo na okraji vozovky.
2. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny.
3. Doplňte odporúčanú brzdovú kvapalinu
až ku značke MAX.
Pozri „DOPLŇOVANIE BRZDOVEJ
KVAPALINY/KVAPALINY SPOJKY“
v registri.

S5W2004A

4. Zájdite opatrne a pomaly do servisu, kde
nechajte brzdy skontrolovat’, keď nastane
niektorá z nasledujúcich okolností:
• Brzdy vozidla pracujú normálne.
• Brzdový systém vozidla považujete za
bezpečný.
Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na Váš
autorizovaný servis Chevrolet.
5. Nechajte svoje vozidlo odtiahnut’ do
servisu, kde vykonajú kontrolu a opravu, ak
nastane niektorá z nasledujúcich okolností:
• Zaznamenáte únik kvapaliny
z brzdového systému.
• Kontrolka brzdového systému zostane
svietit’.
• Brzdy vozidla nepracujú normálne.
Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na Váš
autorizovaný servis Chevrolet.

PRÍSTROJE A OVLÁDAČE 2–11

POZOR

• Ak je zatiahnutá parkovacia brzda a po
zapnutí zapaľovania do polohy ON sa
nerozsvieti kontrolka brzdového
systému, nepoužívajte vozidlo.
• Ak sa kontrolka nerozsvieti, keď je
parkovacia brzda zabrzdená a kľúč
v spínacej skrinke je v polohe ON,
dopravte vozidlo do servisu a nechajte
skontrolovat’ brzdovú sústavu.
Odporúčame Vám autorizovaný servis.
Táto situácia môže znamenat’, že je
na brzdovom systéme vozidla porucha.
Jazda s nesprávne fungujúcim brzdovým
systémom môže spôsobit’ nehodu,
zranenie a poškodenie vozidla alebo iného
majetku.

KONTROLKA SYSTÉMU DOBÍJANIA

Ak sa počas jazdy rozsvieti kontrolka dobíjania:

Indikuje, že sa akumulátor vybíja. Kontrolka
by sa mala rozsvietit’ po zapnutí zapaľovania
do polohy ON. Po naštartovaní motora by mala
kontrolka zhasnút’.

1. Zíďte bezpečne z vozovky.

POZOR

Kontrolka systému dobíjania indikuje
možný problém v systéme dobíjania.
• Nepoužívajte vozidlo, ak svieti
kontrolka systému dobíjania.
Jazda s chybným systémom dobíjania
môže spôsobit’ poškodenie vozidla.

2. Zastavte vozidlo.
3. Uistite sa, že hnací remeň nie je voľný
alebo prasknutý. Pozri „HNACÍ REMEŇ“
v registri.
POZOR

Uvoľnený alebo prasknutý hnací remeň
môže spôsobit’ prehriatie motora.
• Nepoužívajte vozidlo, ak je uvoľnený
alebo prasknutý hnací remeň.
Pri prehriatí motora môže dôjst’
k poškodeniu vozidla a následne
nákladnej oprave.
4. Ak je hnací remeň v poriadku, ale
kontrolka dobíjania stále svieti, môže byt’
porucha niekde v systéme dobíjania.
Dopravte vozidlo čo najskôr do servisu,
kde poruchu odstránia. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

L4W2131A
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KONTROLKA TLAKU MOTOROVÉHO
OLEJA

Kontrolka sa krátko rozsvieti pri zapnutí
zapaľovania pred naštartovaním motora.
Kontrolka by mala po naštartovaní motora
zhasnút’.
Ak sa počas jazdy rozsvieti kontrolka tlaku
motorového oleja, tlak motorového oleja môže
byt’ nebezpečne nízky. Okamžite vypnite
motor a skontrolujte výšku hladiny
motorového oleja.
Správny postup kontroly, viď „MOTOROVÝ
OLEJ“ v registri.

POZOR

Tlak oleja Vášho motora môže byt’
nebezpečne nízky.
• Ak kontrolka tlaku motorového oleja
svieti, nepoužívajte vozidlo.
Jazda s vozidlom s nízkym tlakom oleja
môže mat’ za následok vážne poškodenie
vozidla.

KONTROLKA PORUCHY

Po zapnutí zapaľovania do polohy ON, pred
naštartovaním motora, sa kontrolka krátko
rozsvieti.
Kontrolka by mala po naštartovaní motora
zhasnút’.

Ak je hladina oleja nízka, doplňte predpísaný
olej na správnu úroveň. Pozri „VÝMENA
MOTOROVÉHO OLEJA A FILTRA“
v registri.
Ak je hladina oleja normálna, nechajte
v servise skontrolovat’ systém mazania
motora. Odporúčame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.

L4W2141A

S5W2003A
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POZOR

Kontrolka signalizuje, že na vozidle je
porucha, ktorá vyžaduje pozornost’.
Jazda so svietiacou kontrolkou môže
spôsobit’ poškodenie systému riadenia
emisií a môže ovplyvnit’ ekonomiku
prevádzky a jazdné vlastnosti vozidla.
Obrát’te sa čo najskôr na servis, kde
problém odstránia. Odporúčame Vám
autorizovaný servis.

Kontrolka poruchy (MIL) sa rozsvieti vždy,
keď sa objaví porucha na niektorom z prvkov
systému alebo subsystémov riadenia emisií.
Svietit’ zostane tak dlho, pokiaľ riadiaca
jednotka motora (ECM) poruchu registruje.
Ak je detekovaná porucha v zážihu, MIL začne
blikat’. Pri opakovanom probléme so zážihom
môže dôjst’ k poškodeniu katalyzátora.
Kontrolka poruchy (MIL) sa taktiež rozsvieti
za účelom signalizovania, že sa vyskytla
porucha vo filtri častíc vznetového
motora (DPF). Ak sa tak stane, mali by ste
sa ihneď obrátit’ na servis, kde problém
odstránia. Odporúčame Vám autorizovaný
servis Chevrolet. Viac informácií,
viď „FILTER ČASTÍC VZNETOVÉHO
MOTORA (DPF)“ v registri.
Elektronický systém vozidla aktivuje núdzový
program behu, ktorý Vám umožní pokračovat’
v jazde. Avšak mali by ste sa obrátit’ čo najskôr
na servis, kde problém odstránia. Odporúčame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.
Ak sa kontrolka MIL rozsvieti len krátko
a potom opät’ zhasne, je to normálne
a neznamená to poruchu systému.

Ak je vozidlo vybavené automatickou
prevodovkou, pozri „NÚDZOVÉ
ODBLOKOVANIE AUTOMATICKEJ
PREVODOVKY“ v registri.
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KONTROLKA REŽIMU WINTER*

Rozsvieti sa po stlačení spínača zimného
režimu (winter).

INDIKÁTOR POLOHY PÁKY VOLIČA
(AUTOMATICKÁ PREVODOVKA)*

KONTROLKA PREDNÉHO HMLOVÉHO
SVETLA*

Ukazuje polohu páky voliča prevodovky.

Rozsvieti sa, ak sú rozsvietené predné hmlové
svetlá.

Tento režim používajte na plynulé rozbiehanie
na zľadovatenej a klzkej vozovke.

Pozri „PREDNÉ HMLOVÉ SVETLO“
v registri.

Pre zrušenie zimného režimu stlačte spínač
znova.
Viď „REŽIM WINTER“ v registri.

C7E2024A

C7E2026A

S3W2181A
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KONTROLKA ZADNÉHO HMLOVÉHO
SVETLA

KONTROLKA ZAPNUTIA
BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU VODIČA

Svieti, ak svieti zadné hmlové svetlo.

Pri zapnutí zapaľovania sa výstražná kontrolka
bezpečnostných pásov vodiča rozsvieti
na pribl. 4 sekundy, a potom zhasne.
To znamená, že systém vykonáva vlastnú
kontrolu. Ak po naštartovaní motora nie je
vodič bezpečne pripútaný bezpečnostným
pásom, bude kontrolka blikat’ asi 90 sekúnd
a potom bude svietit’ trvalo, dokiaľ nebude
zapnutý bezpečnostný pás vodiča.

Pozri „ZADNÉ HMLOVÉ SVETLO“
v registri.

Po zrýchlení vozidla nad 22 km/h bude
kontrolka znova blikat’ asi 90 sekúnd spoločne
s výstražnou zvonkohrou a potom bude svietit’
trvalo, dokiaľ nebude zapnutý bezpečnostný
pás vodiča.

S3W2191A

L4W2211A

POZNÁMKA

Ak zapnete bezpečnostný pás vodiča
v dobe, kedy svieti výstražná kontrolka
alebo bliká po vykonaní vlastnej kontroly
systému, výstražná kontrolka
bezpečnostného pásu ihneď zhasne.
Ak chcete zastavit’ výstražnú zvonkohru
namiesto zapnutia bezpečnostného pásu,
urobte nasledujúce: Pri zapnutom zapaľovaní
zasuňte zámkovú doštičku do zámku
bezpečnostného pásu a potom ju vytiahnite.
Túto operáciu je treba vykonat’ dvakrát do
10 sekúnd.
Výstražná zvonkohra bude schopná znovu zniet’
za niekoľko minút po vypnutí zapaľovania.

2–16 PRÍSTROJE A OVLÁDAČE

KONTROLKY UKAZOVATEĽOV
SMERU / VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL

Kontrolky ukazovateľov smeru/výstražných
svetiel overujú správnu funkciu týchto svetiel
na vozidle.
Ak zelené šípky neblikajú potom, čo ste
signalizovali zmenu smeru jazdy alebo stlačili
spínač výstražných svetiel, skontrolujte,
a v prípade potreby vymeňte chybnú poistku.

L4W2221A

POZOR

Pre bezpečnú jazdu sú ukazovatele smeru
nutné.
Ak nebudete udržiavat’ tieto kontrolky
vo funkčnom stave, môže dôjst’ k nehode,
zraneniu alebo poškodeniu vozidla alebo
iného majetku.

KONTROLKA DIAĽKOVÝCH SVETIEL

Kontrolka diaľkových svetiel sa rozsvieti po
zapnutí diaľkových svetiel.

L4W2231A
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KONTROLKA VYPNUTÉHO
ELEKTRONICKÉHO RIADENIA
STABILITY (ESC)*

KONTROLKA NEPRIPRAVENÉHO
ELEKTRONICKÉHO RIADENIA
STABILITY (ESC)*

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania a zhasne
po približne 4 sekundách.

Kontrolka nepripraveného programu ESC
svieti, aby signalizovala, že program ESC nie
je v prevádzkyschopnom stave.

Kontrolka vypnutého programu ESC sa
rozsvieti za účelom signalizovania, že ste
systém vypli stlačením
tlačidla
umiestneného na strede prístrojového panelu.

Viac informácií, viď „SYSTÉM
ELEKTRONICKÉHO RIADENIA
STABILITY“ v registri.

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania a zhasne
po približne 4 sekundách.
Táto kontrolka bliká, keď je ESC v činnosti,
a svieti, aby signalizovala poruchu v systéme.
Viac informácií, viď „SYSTÉM
ELEKTRONICKÉHO RIADENIA
STABILITY“ v registri.

Viac informácií, viď „SYSTÉM
ELEKTRONICKÉHO RIADENIA
STABILITY“ v registri.

C7E2019B

KONTROLKA AKTÍVNEHO
ELEKTRONICKÉHO RIADENIA
STABILITY (ESC) A VÝSTRAŽNÁ
KONTROLKA*

C7E2018A

C7E2017A
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KONTROLKA AKTÍVNEHO
A NEPRIPRAVENÉHO SYSTÉMU
REGULÁCIE RÝCHLOSTI PRI JAZDE
Z KOPCA (DCS)/VÝSTRAŽNÁ
KONTROLKA*

Zelená kontrolka DCS je kontrolka aktívneho
systému DCS a jantárová kontrolka DCS je
kontrolka nepripravenosti DCS a výstražná
kontrolka.
Kontrolka aktívneho systému DCS sa rozsvieti
(zelenou farbou), keď je systém DCS pripravený
na použitie, a bliká (zelenou farbou) pri činnosti
DCS následkom stlačenia tlačidla DCS
umiestneného v strede prístrojového panelu.

C7E2016B

Kontrolka nepripravenosti funkcie DCS
a výstražná kontrolka funguje nasledovne:
• Bliká (jantárovou farbou), aby signalizovala,
že systém DCS nie je pripravený na činnost’
v daných podmienkach z dôvodu vysokej
teploty (asi 350~400 °C) trecieho materiálu
(predné brzdové doštičky) v dôsledku
silného alebo opakovaného brzdenia. Táto
kontrolka zmizne, keď je teplota trecieho
materiálu (predné brzdové doštičky) nižšia
než 350 °C.
• Svieti (jantárovou farbou), aby
signalizovala, že je v systéme porucha
z dôvodu vysokej teploty (nad 400 °C)
trecieho materiálu (predné brzdové doštičky)
v dôsledku silného alebo opakovaného
brzdenia. Táto kontrolka taktiež zmizne, keď
je teplota trecieho materiálu (predné brzdové
doštičky) nižšia než 350 °C.
Blikanie a svietenie nepripraveného systému DCS
a výstražná kontrolka Vás upozorňujú, že sa trecí
materiál musí ochladit’ (choďte s Vaším vozidlom
dostatočne dlho čo možno najviac bez brzdenia).
Vyššie uvedená teplota sa môže trocha líšit’ podľa
stavu vozidla alebo prostredia (ročné obdobie
alebo vonkajšia teplota) alebo atď.
Viac informácií, viď „SYSTÉM REGULÁCIE
RÝCHLOSTI PRI JAZDE Z KOPCA“ v registri.

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA SYSTÉMU
IMOBILIZÉRA

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania a zhasne
po približne 4 sekundách.
Táto kontrolka sa rozsvieti, aby signalizovala
poruchu v systéme imobilizéra.
Viď „SYSTÉM IMOBILIZÉRA“ v registri.
POZOR

Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka
systému imobilizéra, bez meškania
kontaktujte servis, kde bude vykonaná
oprava poruchy. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

C7E2020A
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VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA SYSTÉMU
PARKOVACIEHO ASISTENTA*

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania a zhasne
po približne 4 sekundách.
Táto kontrolka svieti, aby signalizovala
poruchu v systéme.
Viac informácií, viď „SYSTÉM
PARKOVACIEHO ASISTENTA“ v registri.
POZOR

Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka
systému parkovacieho asistenta, bez
meškania kontaktujte servis, kde bude
vykonaná oprava poruchy. Odporúčame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.

C7E2022A

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA NÍZKEJ
HLADINY KVAPALINY
OSTREKOVAČOV ČELNÉHO OKNA

KONTROLKA UPOZORŇUJÚCA
NA NUTNOSŤ VYKONANIA ÚDRŽBY
VOZIDLA

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania a zhasne
po približne 4 sekundách.

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania a zhasne
po približne 4 sekundách.

Táto kontrolka sa rozsvieti, keď je hladina
kvapaliny ostrekovačov nízka. Ak sa táto
kontrolka rozsvieti, doplňte kvapalinu
ostrekovačov.
Viď „KVAPALINA OSTREKOVAČOV
ČELNÉHO OKNA“ v registri.

C7E2021A

C7E2023A

2–20 PRÍSTROJE A OVLÁDAČE

POZOR

Kontrolka upozorňujúca na nutnost’
vykonania údržby vozidla signalizuje,
že na vozidle je porucha, ktorá vyžaduje
pozornost’. Jazda s rozsvietenou
kontrolkou môže poškodit’ systém
súvisiaci s riadením emisií.
Obrát’te sa čo najskôr na servis, kde
problém odstránia. Odporúčame Vám
autorizovaný servis.
Kontrolka upozorňujúca na nutnost’ vykonania
údržby vozidla sa rozsvieti vždy, keď sa objaví
porucha na niektorom z prvkov systému alebo
subsystémov riadenia emisií.

KONTROLKA TEPLOTY CHLADIACEJ
KVAPALINY MOTORA

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania a zhasne
po približne 4 sekundách.

KONTROLKA OTVORENIA DVERÍ

Rozsvieti sa, ak sú dvere otvorené alebo
nesprávne zatvorené.

Táto kontrolka Vás upozorňuje na prehriatie
chladiacej kvapaliny motora.
Ak ste vozidlo prevádzkovali za normálnych
jazdných podmienok, mali by ste zíst’ z cesty,
zastavit’ a nechat’ motor bežat’ na voľnobeh
pár minút.
Ak kontrolka nezhasne, mali by ste motor vypnút’
a čo najskôr sa obrátit’ na servis. Odporúčame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.
Pozri „PREHRIATIE“ v registri.

Svietit’ zostane tak dlho, dokiaľ elektronická
riadiaca jednotka (ECU) poruchu registruje.

K5W2022A

C7E2015A
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KONTROLKA OTVORENIA DVERÍ
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Rozsvieti sa, ak sú dvere batožinového alebo
jeho okno otvorené alebo nesprávne zatvorené.

UKAZOVATEĽ TEMPOMATU*

Svieti, keď je zapnutý tempomat. Zhasne po
vypnutí tempomatu.

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA SYSTÉMU
POHONU VŠETKÝCH KOLIES (AWD)*
(len AWD)

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania a zhasne
po približne 4 sekundách.

Viď „TEMPOMAT“ v registri.

Táto kontrolka bliká, keď je systém AWD
dočasne vyradený z činnosti, a svieti, aby
signalizovala poruchu v systéme AWD.
Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka systému
AWD, bez meškania kontaktujte servis, kde
bude vykonaná oprava poruchy. Odporúčame
Vám autorizovaný servis.
Viac informácií, viď „SYSTÉM POHONU
VŠETKÝCH KOLIES“ v registri.

C7E2014A

L5W2006A

C7E2106A
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KONTROLKA VÝMENY MOTOROVÉHO
OLEJA* (len 3.2D a vznetový motor)

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania a zhasne
po približne 4 sekundách.
Vaše vozidlo môže byt’ vybavené systémom
sledovania životnosti motorového oleja, ktorý
Vás upozorní, kedy je treba motorový olej
vymenit’.
Keď sa rozsvieti kontrolka výmeny
motorového oleja, znamená to, že je treba
motorový olej vymenit’.
Len čo je motorový olej vymenený, musí sa
vynulovat’ systém sledovania životnosti
motorového oleja. Po vynulovaní zhasne
kontrolka výmeny motorového oleja.

Viac informácií a pokyny pre vynulovanie
systému, viď „SYSTÉM SLEDOVANIA
ŽIVOTNOSTI MOTOROVÉHO OLEJA“
v registri.
POZOR

Keď sa na vozidle vybavenom vznetovým
motorom rozsvieti kontrolka výmeny
motorového oleja, môže dôjst’ k zníženiu
výkonu motora, čím budete upozornení, že
je treba motorový olej vymenit’.
Ak sa vo vozidle vybavenom vznetovým
motorom rozsvieti kontrolka výmeny
motorového oleja, bez meškania motorový
olej vymeňte.

KONTROLKA ŽERAVENIA*
(len vznetový motor)

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania a zostane
krátko svietit’ alebo môže zhasnút’ ihneď. Doba
čakania sa bude líšit’ podľa teploty chladiacej
kvapaliny motora.
Len čo sú žeraviace sviečky dostatočne
zahriate pre studené štartovanie, kontrolka
zhasne. Potom by sa mal motor naštartovat’.
Viac informácií, viď „ŠTARTOVANIE
VZNETOVÉHO MOTORA“ v registri.

C7E2103A
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POZOR

Ak sa kontrolka žeravenia rozsvieti počas
jazdy alebo nie je možné motor správne
naštartovat’, bez meškania kontaktujte
servis, kde bude oprava poruchy
vykonaná. Odporúčame Vám
autorizovaný servis.

KONTROLKA FILTRA ČASTÍC
VZNETOVÉHO MOTORA (DPF)*
(len vznetový motor)

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA VODY
V PALIVE* (len vznetový motor)

Táto kontrolka sa rozsvieti v prípade, že
častice sadzí nazhromaždené v DPF dosiahnu
určité množstvo.
Častice sadzí by sa mali spálit’ prostredníctvom
procesu zvaného regenerácia, aby sa tak
zabránilo zapchaniu filtra. Keď sa táto kontrolka
rozsvieti, na dobu asi 15 minút zvýšte rýchlost’
na viac než 50 km/h, len čo to dovolí situácia
na ceste a v dopravnej premávke. Kontrolka
zhasne v okamihu, kedy množstvo častíc sadzí
klesne pod určitú hodnotu.
Viac informácií, viď „FILTER ČASTÍC
VZNETOVÉHO MOTORA (DPF)“ v registri.

C7E2102A

Výstražná kontrolka vody v palive sa rozsvieti,
len čo hladina vody v palivovom filtri prekročí
určitú úroveň. Ak sa tento stav vyskytne, ihneď
vypustite vodu z palivového filtra.
Postup vypúšt’ania vyhľadajte vo „FILTER
MOTOROVEJ NAFTY“ v časti 6.
Len čo je vypúšt’anie dokončené, výstražná
kontrolka zhasne.
Pred štartovaním motora po vypúšt’aní
je nutné vykonat’ ručné natlakovanie.
Pre viac informácií, vi´d „Ako vypustit’ vodu
z palivového filtra“ v časti 6.

C7E2101A
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POZOR

• Ak budete pokračovat’ v jazde
s rozsvietenou výstražnou kontrolkou,
môže dôjst’ k vážnemu poškodeniu
palivového systému v motore. Rýchla
oprava je nevyhnutná.
• Následkom použitia paliva nízkej
kvality môže dôjst’ k vážnemu
poškodeniu motora z dôvodu vody alebo
nečistôt v palive. Nikdy nepoužívajte
palivo nízkej kvality.
• Pred štartovaním motora je nutné
vykonat’ ručné natlakovanie.
• Ak po vypustení vody stále svieti
výstražná kontrolka, bez meškania
kontaktujte servis, kde bude vykonaná
oprava poruchy. Odporúčame Vám
autorizovaný servis.

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA SSPS*

KONTROLKA PRÍVESU*

Kontrolka posilňovača riadenia závislého
na rýchlosti (SSPS) sa rozsvieti po zapnutí
zapaľovania. Kontrolka by mala po približne
4 sekundách zhasnút’.

Rozsvieti sa po pripojení prívesu k vozidlu.
Zhasne po odpojení prívesu.

Ak robí výstražná kontrolka SSPS niektoré
z nasledujúcich, bez meškania kontaktujte
servis. Odporúčame Vám autorizovaný servis.
•

Nerozsvieti sa po zapnutí zapaľovania do
pozície ON.

•

Nezhasne.

•

Rozsvieti sa počas jazdy.

Pozri „POSILŇOVAČ RIADENIA ZÁVISLÝ
NA RÝCHLOSTI“ v registri.

L5W2005A

C7E2086A
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KONTROLKA IMOBILIZÉRA

Signalizuje, že systém ochrany proti
odcudzeniu je v činnosti.
Kontrolka imobilizéra zhasne, keď sú dvere
odomknuté pomocou diaľkového ovládania
alebo kľúča.
Kontrolka imobilizéra sa rozsvieti, keď dvere
zamknete pomocou diaľkového ovládania
alebo kľúča.
Viď „SYSTÉM DIAĽKOVÉHO
OVLÁDANIA“ v registri.

H
M
S

Kontrolka imobilizéra
C7E2091A
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INFORMAČNÁ CENTRÁLA VODIČA (DIC)*
DIC je informačná centrála vodiča, ktorá pri zapnutom zapaľovaní zobrazuje palubný počítač, panel displeja pre automatickú reguláciu teploty,
vonkajšiu teplotu a informácie kompasu.

C7D2008A

1. Panel displeja FATC (Plne automatická regulácia teploty)
2. Vonkajšia teplota
3. Palubný počítač
4. Kompas
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PALUBNÝ POČÍTAČ

Palubný počítač poskytuje vodičovi informácie
o jazde, ako sú napr. vzdialenost’, ktorú je
možné prejst’ na zvyšné palivo v nádrži,
priemerná spotreba paliva, priemerná rýchlost’
a doba jazdy.
Pri každom stlačení tlačidla MODE sa displej
zmení v nasledujúcom poradí:
Vzdialenost’, ktorú je možné prejst’ na zvyšné
palivo v nádrži
Priemerná rýchlost’
Doba jazdy
Priemerná spotreba paliva
Vzdialenost’, ktorú je možné prejst’ na zvyšné
palivo v nádrži

Vzdialenost’, ktorú je možné prejst’
na zvyšné palivo v nádrži

Tento režim signalizuje odhadovanú
vzdialenost’, ktorú je možné najazdit’ od
aktuálneho množstva paliva do vyprázdnenia
palivovej nádrže.
Ak je vzdialenost’ zostávajúca do
vyprázdnenia nádrže menšia než 50 km,
zobrazí sa ----.

Pre vynulovanie priemernej rýchlosti alebo
doby jazdy alebo priemernej spotreby paliva
stlačte tlačidlo MODE dlhšie než na 2 sekundy.
Pre zmenu mernej jednotky vzdialenosti
vykonajte nasledujúce:
1. Stlačte tlačidlo SET dlhšie než na 2 sekundy.
Bude blikat’ merná jednotka teploty.
2. Znova stlačte tlačidlo SET. Bude blikat’
jednotka vzdialenosti.
pre zmenu
3. Stlačte tlačidlo
alebo
merne jednotky vzdialenosti (km
míle).
L7D2087A

POZNÁMKA

• Vzdialenost’, ktorou je možné prejst’
na zvyšné palivo v nádrži, sa môže líšit’
od skutočnej vzdialenosti v dôsledku
jazdných podmienok, spôsobu jazdy
alebo rýchlosti vozidla.

2–28 PRÍSTROJE A OVLÁDAČE

Priemerná rýchlost’

Doba jazdy

Priemerná spotreba paliva

Tento režim signalizuje priemernú rýchlost’.
Pre vynulovanie priemernej rýchlosti stlačte
tlačidlo MODE dlhšie než na 2 sekundy.

Tento režim signalizuje celkovú dobu jazdy.

Tento režim signalizuje priemernú spotrebu
paliva vozidla.

Pre vynulovanie doby jazdy stlačte
tlačidlo MODE dlhšie než na 2 sekundy.
Po zobrazení 99:59 sa doba jazdy spustí
na hodnote 0:00.

L7D2085A

L7D2089A

POZNÁMKA

• Po odpojení akumulátora sa priemerná
spotreba paliva nastaví na 10.0.
• Pre vynulovanie priemernej spotreby
paliva stlačte tlačidlo MODE dlhšie než
na 2 sekundy.

L7D2086A
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POZNÁMKA

• Priemerná spotreba paliva sa môže líšit’
od skutočnej priemernej spotreby
paliva v dôsledku jazdných podmienok.
• Priemerná spotreba paliva sa môže
menit’ na základe jazdných podmienok,
spôsobu jazdy alebo rýchlosti vozidla.

KOMPAS

Kalibrácia kompasu

Zobrazuje smer jazdy vozidla v 8 smeroch
(N, NE, E, SE, S, SW, W, NW).

Kedykoľvek je odpojená centrála DIC alebo
akumulátor, musí sa znova vykonat’ kalibrácia
DIC. To sa vykoná tým, sa s vozidlom pôjdete
dookola v rámci 360°. Dokiaľ nebude kompas
kalibrovaný, nebude fungovat’ správne.
1. Ak súčasne stlačíte tlačidlo MODE
a SET na dlhšie než 2 sekundy,
bude blikat’ displej kompasu.

L7D2091B
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2. Do 90 sekúnd pomaly prejdite s vozidlom
jeden kompletný kruh, čím sa vykoná
kalibrácia.

Uvoľňovacie podmienky pre kalibráciu
kompasu
•

Dvakrát súvisle stlačte tlačidlo SET.

3. Po dokončení kalibrácie nebude displej
kompasu ďalej blikat’. Otáčat’ sa môžete
v ktoromkoľvek smere, doľava alebo
doprava.

•

Keď vozidlo nie je otočené do 90 sekúnd
po spustení režimu kalibrácie.

Ak nie je k dispozícii dostatok priestoru
na prejdenie jedného celého kruhu, otočte
vozidlo dookola, ak je vidiet’ na obrázku
nižšie.

POZNÁMKA

• Počas jazdy sa bude zobrazovat’ smer.
• Ak displej kompasu naďalej bliká,
znova sa pomaly otočte dookola až do
jeho vypnutia.
POZNÁMKA

V režime kalibrácie kompasu stlačte
tlačidlo SET pre presun do režimu
kalibrácie odchýlky. V tejto chvíli stlačte
alebo
pre nastavenie
tlačidlo
hodnoty kalibrácie odchýlky.

L7D2102A

POZOR

Ak sa okolo DIC nachádzajú mobilné
telefóny alebo magnetické telesá, nemusí
kompas fungovat’ správne.
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SPÍNAČE A OVLÁDAČE
PANEL DISPLEJA FATC/VONKAJŠIA
TEPLOTA

Viď „AUTOMATICKÁ REGULÁCIA
PROSTREDIA“ v registri.

PREPÍNAČ SVETIEL

Otáčaním konca združeného pákového
prepínača zapínate alebo vypínate svetlomety,
koncové a parkovacie svetlá.
Prepínač svetiel má tri polohy, pomocou
ktorých sa aktivujú rôzne funkcie svetiel
nasledovne:

Spínač svetiel s automatickým riadením svetiel
(ak je vo výbave) má štyri polohy, ktoré
aktivujú rôzne funkcie svetiel nasledovne:
•

: Všetky svetlá sú vypnuté.

•

AUTO: Automaticky zapína alebo vypína
svetlá za účelom osvetlenia v polohe
alebo
prostredníctvom
snímania, aká je vonku tma.
(Základná poloha)

•

OFF: Všetky svetlá sú vypnuté.

•

: Rozsvietia sa parkovacie svetlá,
koncové svetlá, osvetlenie evidenčného
čísla a osvetlenie prístrojovej dosky.

•

: Rozsvietia sa parkovacie svetlá,
koncové svetlá, osvetlenie evidenčného
čísla a osvetlenie prístrojovej dosky.

•

: Rozsvietia sa tlmené svetlá
vrátane všetkých vyššie uvedených
svetiel.

•

: Svietia tlmené svetlá a svetlá
svietiace v polohe
.

C7E2045B

C7E2081B
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Ak chcete automatické riadenie svetiel
vypnút’, otočte páčkou spínača svetiel do
polohy OFF. Keď páčku uvoľníte, vráti sa do
pôvodnej polohy.
Ak chcete automatické riadenie svetiel zapnút’,
otočte páčkou spínača svetiel znova
do polohy OFF.
POZOR

Aby táto funkcia fungovala správne,
dbajte na to, aby ste neumiestňovali
nálepky ani iné predmety cez snímač
slnečného svitu, ktorý sa nachádza pred
otvormi pre rozmrazovanie čelného okna.
To by mohlo spôsobit’ nesprávne
fungovanie snímača.
POZNÁMKA

Ak otvoríte dvere vodiča alebo keď
stlačíte tlačidlo UNLOCK na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa rozsvietia svetlá
prístrojovej dosky a zostanú svietit’ asi
30 sekúnd, dokiaľ je spínač zapaľovania
v polohe ACC.

PRIPOMENUTIE ROZSVIETENÝCH
SVETIEL

Ak otvoríte dvere vodiča pri vypnutom
zapaľovaní a spínač svetiel je v polohe
alebo
, budete počut’ výstražnú
zvonkohru. Keď ale počas zvuku výstražnej
zvonkohry znovu rozsvietite svetlá po ich
vypnutí, nebudete počut’ výstražnú zvonkohru.
OCHRANA PROTI VYBITIU
AKUMULÁTORA

Vaše vozidlo je vybavené funkciou, ktorá pomáha
zabránit’ vybitiu akumulátora v prípade, že ste
omylom ponechali rozsvietené svetlá, ako sú
svetlomety, obrysové svetlá, hmlové svetlá, atď.
Ak necháte niektoré z týchto svetiel rozsvietené,
automaticky sa vypnú po uplynutí 10 minút od
otočenia spínača zapaľovania do polohy OFF.
Ochrana proti vybitiu akumulátora nebude
fungovat’, keď zapnete svetlá za 10 minút po
činnosti tejto funkcie.
FUNKCIA SPRIEVODNÉHO
OSVETLENIA*

Funkcia sprievodného osvetlenia poskytuje
na určitú dobu vonkajšie osvetlenie, keď
opúšt’ate oblast’ okolo Vášho vozidla a vonku

je dostatočná tma. Táto funkcia sa aktivuje,
keď sú vonkajšie svetlá zapnuté
prostredníctvom funkcie automatického
riadenia svetiel, a keď je vypnuté zapaľovanie.
PRÍSTUPOVÉ OSVETLENIE*

Táto funkcia sa aktivuje, keď je spínač svetiel
v polohe AUTO a keď je vonku dostatočná tma.
Keď stlačíte tlačidlo UNLOCK na diaľkovom
ovládači za účelom nástupu do vozidla, dvakrát
bliknú výstražné svetlá a automaticky sa
rozsvietia vonkajšie svetlá na asi 20 sekúnd.
OSVETLENIE AKTIVOVANÉ
STIERAČOM*

Táto funkcia sa aktivuje, keď je spínač svetiel
v polohe AUTO.
Ak stierače čelného okna pokračujú v činnosti
8 cyklov, automaticky sa rozsvietia vonkajšie
svetlá.
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PÁKOVÝ PREPÍNAČ UKAZOVATEĽOV
SMERU

Odbočenie VPRAVO: Zatlačte pákový
prepínač smerom nahor.
Odbočenie VĽAVO: Zatlačte pákový
prepínač smerom dolu.
Po dokončení odbočovania sa pákový prepínač
automaticky vráti do pôvodnej polohy
a ukazovatele smeru sa vypnú.
Pri zmene jazdného pruhu posuňte pákový
prepínač len čiastočne a pridržte ho.
Keď pákový prepínač uvoľníte, vráti sa do
pôvodnej polohy.

C7E2047B

POZNÁMKA

Keď posuniete pákový prepínač mierne
nahor alebo dolu a uvoľníte ho, svetlá
ukazovateľov smeru sa automaticky
uvedú trikrát do činnosti.

PREPÍNAČ DIAĽKOVÝCH SVETIEL

Zapnutie diaľkových svetiel:
•

Uistite sa, že sú zapnuté tlmené svetlá.

•

Zatlačte páčku združeného prepínača
smerom k prístrojovej doske.

Kontrolka diaľkových svetiel sa rozsvieti po
zapnutí diaľkových svetiel.
Prepnutie z diaľkových na tlmené svetlá
vykonáte pritiahnutím páčky združeného
prepínača smerom k sebe.
.

C7E2048B
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POZOR

• Diaľkové svetlá vždy prepnite
na tlmené, ak sa k Vám blíži iné vozidlo
v protismere alebo sa približujete
k vozidlám pred Vami.
Diaľkové svetlá môžu dočasne oslnit’
ostatných vodičov, čo môže mat’ za
následok nehodu.

SVETELNÝ KLAKSÓN

SPÍNAČ PREDNÝCH HMLOVÝCH SVETIEL

Ak chcete diaľkovými svetlami len bliknút’,
pritiahnite páčku združeného prepínača
smerom k sebe a potom ju pustite. Keď páčku
uvoľníte, vráti sa do pôvodnej polohy.

Predné hmlové svetlá poskytujú:

Diaľkové svetlá zostanú svietit’ tak dlho,
pokiaľ budete držat’ páčku združeného
prepínača pritiahnutú.

Zapnutie predných hmlových svetiel:

C7E2049B

•

Lepšie osvetlenie krajov vozovky pred Vami.

•

Lepšiu viditeľnost’ v hmly alebo pri snežení.

•

Uistite sa, že je spínač svetiel v polohe
„
“ alebo „
“.

•

Otočte prstenec uprostred páčky spínača
svetiel do
. Len čo prstenec uvoľníte,
vráti sa do pôvodnej polohy.

C7E2050B
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Ak svietia predné hmlové svetlá,
na prístrojovej doske sa rozsvieti kontrolka
zapnutia hmlových svetiel.
Ak chcete hmlové svetlá vypnút’, znovu otočte
prstenec páčky do polohy
. Kontrolka
predných hmlových svetiel zhasne.
Ak je Vaše vozidlo vybavené automatickým
riadením svetiel, pri zapnutí predných
hmlových svetiel sa súčasne rozsvietia
obrysové svetlá a tlmené svetlomety.

SPÍNAČ ZADNÉHO HMLOVÉHO SVETLA

Pre zapnutie zadných hmlových svetiel otočte
prstenec uprostred páčky spínača svetiel
do
, keď sú rozsvietené tlmené svetlomety,
alebo keď sú rozsvietené obrysové svetlá
a predné hmlové svetlá. Len čo prstenec
uvoľníte, vráti sa do pôvodnej polohy.
Ak svietia predné hmlové svetlá,
na prístrojovej doske sa rozsvieti kontrolka
zapnutia zadných hmlových svetiel.
Ak chcete hmlové svetlá vypnút’, znovu otočte
prstenec páčky do polohy
. Kontrolka
zadných hmlových svetiel zhasne.

C7E2082B

Ak je Vaše vozidlo vybavené automatickým
riadením svetiel, pri zapnutí zadných
hmlových svetiel sa súčasne rozsvietia
obrysové svetlá a tlmené svetlomety.
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STIERAČE ČELNÉHO OKNA
POZOR

• Zhoršený výhľad vodiča môže byt’
príčinou dopravnej nehody s následkom
zranenia a poškodenia vozidla alebo
iného majetku.
• Nepoužívajte stierače, ak je sklo suché
alebo blokované, napr. snehom či
námrazou. Mohlo by dôjst’
k poškodeniu stieracích líšt, motora
stieračov alebo poškriabaniu skla.
• V zimnom období sa pred použitím
presvedčite, že stieracie lišty nie sú
primrznuté k oknu. Mohlo by dôjst’
k poškodeniu motora stieračov.

Stierače je možné použit’ po zapnutí spínacej
skrinky do polohy ACC alebo ON posunutím
páčky združeného prepínača stieračov/
ostrekovačov smerom hore.

•

Združený prepínač stieračov čelného okna má
nasledujúce štyri polohy:

LO: Stály beh stieračov, nízka rýchlost’.
Druhá poloha páčky smerom hore.

•

HI: Stály beh stieračov, vysoká rýchlost’.
Tretia poloha páčky smerom hore.

•

OFF: Vypnuté. Základná poloha.

•

INT: Cyklovač. (Posuňte páčku do tejto
polohy pre zvolenie oneskoreného
stieracieho cyklu. Otáčajte nastavovacou
objímkou cyklovača pre nastavenie
kratších alebo dlhších oneskorených
cyklov. S znamená, že pohyb stieračov
je menej častý, a F znamená, že je pohyb
stieračov častejší. Počas režimu
cyklovača stieračov je doba oneskorenia
cyklu ovplyvnená taktiež rýchlost’ou

OFF

vozidla. Pri zvyšovaní rýchlosti vozidla
sa bude doba oneskoreného cyklu
automaticky skracovat’.)

OFF

C7D2017A

C7D2018A
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POZNÁMKA

Stieracie lišty sa opotrebovávajú a potom
už nestierajú dokonale, čím zhoršujú
výhľad z vozidla smerom dopredu.
• Opotrebované stieracie lišty vymeňte.

Automatické stieranie s dažďovým
senzorom*

Dažďový senzor detekuje množstvo vody
na čelnom okne a automaticky reguluje
stierače čelného okna.

Jeden cyklus stierania

Stierače je možné použit’ v automatickom
režime posunutím páčky združeného prepínača
stieračov/ostrekovačov do polohy AUTO.

Pri mrholení alebo drobnom daždi stačí, ak
vykoná stierač len jeden cyklus. To docielite
tak, že posuniete páčku združeného prepínača
stieračov smerom dolu opät’ ju uvoľníte.

Citlivost’ systémov môžete nastavit’ otáčaním
objímky ovládacej páčky stieračov/
ostrekovačov čelného okna nahor alebo dolu.

Keď páčku uvoľníte, vráti sa do pôvodnej polohy.

Systém vypnete posunutím páčky združeného
prepínača stieračov/ostrekovačov do polohy OFF.

Stierače vykonajú jeden cyklus.

OFF

OFF

Nezapínajte stierače čelného okna ani
nenastavujte automatický režim stieračov
v umývačke. Mohlo by dôjst’ k poškodeniu
stieradiel alebo systému stieračov.
Keď je páčka stieračov v polohe AUTO
a otočíte spínaciu skrinku do polohy ACC,
vykonajú stierače čelného okna jeden stierací
cyklus za účelom kontroly systému.
Aby dažďový senzor pracoval správne, musí
byt’ priestor okolo senzora čistý, bez prachu
a nečistôt. Vozidlá s dažďovým senzorom
poznáte podľa senzora v blízkosti hornej hrany
čelného okna.

dažďový senzor

HI

LO
AUTO

POZOR

INT
LO

MIST

C7D2019A

N4W2342A
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OSTREKOVAČE ČELNÉHO OKNA
POZOR

• Zhoršený výhľad vodiča môže byt’
príčinou dopravnej nehody s následkom
zranenia a poškodenia vozidla alebo
iného majetku.
• Ak mrzne, nepoužívajte ostrekovač
predného okna.
• Čelné okno pred použitím ostrekovača
najprv zahrejte.
Kvapalina z ostrekovača môže vytvorit’
na skle ľad, ktorý znemožní výhľad
z vozidla.

OFF

C7D2020A

Ostreknutie čelného okna:
•

Zapnite zapaľovanie do polohy ACC
alebo ON.

•

Pritiahnite páčku združeného prepínača
stieračov/ostrekovačov smerom k sebe.

Ak pritiahnete a podržíte páčku po dobu
kratšiu než 0.6 sekundy:
•

Dôjde k ostreknutiu čelného okna.
(Stierače čelného okna nebudú spustené)

Ak pritiahnete a podržíte páčku po dobu dlhšiu
než 0.6 sekundy:
•

Dôjde k ostreknutiu čelného okna.

•

Stierače čelného okna vykonajú 2
stieracie cykly po uvoľnení páčky a 1
ďalší cyklus po uplynutí 3 sekúnd.

POZOR

• Ostrekovač nepúšt’ajte nepretržite po
dobu dlhšiu než 10 sekúnd, alebo ak je
nádržka ostrekovača prázdna.
Mohlo by dôjst’ k prehriatiu motora
ostrekovača a následne drahej oprave.

PRÍSTROJE A OVLÁDAČE 2–39

Doplnenie kvapaliny ostrekovača

Odporúčaný postup doplnenia kvapaliny do
nádržky ostrekovača, pozri „KVAPALINA
OSTREKOVAČA ČELNÉHO OKNA“
v registri.

STIERAČ A OSTREKOVAČ OKNA
DVERÍ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
POZOR

• Zhoršený výhľad vodiča môže byt’
príčinou dopravnej nehody s následkom
zranenia a poškodenia vozidla alebo
iného majetku.
• Nepoužívajte stierač okna dverí
batožinového priestoru, ak je sklo suché
alebo blokované, napr. snehom či
námrazou.
Mohlo by dôjst’ k poškodeniu stieracích
líšt, motora stieračov alebo
poškriabaniu skla.
• V zimnom období sa pred použitím
presvedčite, že stieracia lišta nie je
primrznutá k oknu. Mohlo by dôjst’
k poškodeniu motora stierača.

Stierač okna dverí batožinového priestoru je
možné použit’ po zapnutí spínacej skrinky do
polohy ACC alebo ON a otočením konca
páčky združeného prepínača stieračov/
ostrekovačov smerom nahor.
Stierač okna dverí batožinového priestoru
pracuje v nasledujúcich troch polohách:
•

OFF: Vypnuté. Základná poloha.

•

INT: Cyklovač.

•

LO: Stály beh stieračov, nízka rýchlost’.

OFF

C7D2021A
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Pre ostreknutie okna dverí batožinového
priestoru kvapalinou ostrekovača stlačte
tlačidlo na konci páčky až do výstreku
kvapaliny z ostrekovačov. Keď tlačidlo
uvoľníte, ostrekovače sa vypnú, ale stierače
vykonajú ešte asi tri stieracie cykly.

POZOR

• Ak mrzne, nepoužívajte ostrekovač
okna dverí batožinového priestoru.
• Okno dverí batožinového priestoru pred
použitím ostrekovača najskôr zahrejte.
Kvapalina z ostrekovača môže vytvorit’
na skle ľad, ktorý znemožní výhľad
z vozidla.
POZOR

• Ostrekovač okna dverí batožinového
priestoru nepúšt’ajte nepretržite po
dobu dlhšiu než 10 sekúnd, alebo ak je
nádržka ostrekovača prázdna.
Mohlo by dôjst’ k prehriatiu motora
ostrekovača a následne drahej oprave.

OFF

C7D2022A

Inteligentný zadný stierač

Za účelom dosiahnutia jasného výhľadu
v daždi bude zadný stierač pracovat’
automaticky v prípade, že počas činnosti
predných stieračov zvolíte spätný chod.
Doplnenie kvapaliny ostrekovača

Odporúčaný postup doplnenia kvapaliny do
nádržky ostrekovača, pozri „KVAPALINA
OSTREKOVAČA ČELNÉHO OKNA“
v registri.
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OSTREKOVAČ SVETLOMETOV*

TLAČIDLO VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL

Vaše vozidlo môže byt’ vybavené
ostrekovačmi svetlometov. Ostrekovače
svetlometov odstraňujú nečistoty
z presvetľovacích krytov svetlometov.

Výstražné svetlá použite v nasledujúcich
situáciách:
•

Upozornenie ostatných na núdzovú
situáciu.

Pre umytie svetlometov, pri zapnutých
svetlometoch stlačte tlačidlo ostrekovača
umiestnené na ľavej strane prístrojového
panelu. Kvapalina ostrekovača strieka
na svetlomety. Potom bude systém
ostrekovača svetlometov vyradený z činnosti
na asi 2 minúty. Ak je hladina kvapaliny
ostrekovača nízka, po rozstreknutí nie je
možné systém ostrekovača používat’ po dobu
asi 4 minút.

•

Vozidlo sa dostalo do dopravných
problémov.

Výstražné svetlá je možné použit’, ak je skrinka
zapaľovania v polohe ON alebo OFF.
Výstražné svetlá zapnete stlačením tlačidla
výstražných svetiel.
Výstražné svetlá vypnete opätovným
stlačením tlačidla.

H
M
S

C7E2060B

C7E2088A

Keď otvoríte dvere, rozsvieti sa červená plocha
na tlačidle výstražných svetiel.
Ak vytiahnete kľúč, otvoríte dvere a potom ich
zatvoríte, rozsvieti sa červená plocha na tlačidle
výstražných svetiel na dobu asi 10 minút.

2–42 PRÍSTROJE A OVLÁDAČE

TLAČIDLO VYHRIEVANIA ZADNÉHO
OKNA A VONKAJŠÍCH SPÄTNÝCH
ZRKADIEL
POZOR

Za nasledujúcich podmienok nepoužívajte
vyhrievanie:
• Nie je naštartovaný motor.
• Práve štartujete motor.
• Na zadnom alebo prednom okne je
vrstva snehu alebo námrazy.
Použitie vyhrievania za týchto podmienok
môže spôsobit’ vybitie akumulátora vozidla.
Môže tak dôjst’ k poškodeniu Vášho
vozidla, ktoré si vyžiada výmenu
niektorých dielov.

C7E2094B

Po zapnutí zapaľovania do polohy ON zapnete
vyhrievanie stlačením tlačidla vyhrievania
zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel.
V tlačidle sa rozsvieti kontrolka.
Vyhrievanie sa automaticky vypne po
približne 15 minútach.
Vyhrievanie vypnete opätovným manuálnym
stlačením tlačidla.
Uistite sa, že ste vypli vyhrievanie, keď bola
dosiahnutá dobrá viditeľnost’.
POZOR

Nesprávna údržba môže poškodit’ vodiče
vyhrievania alebo poškriabat’ sklo.
• Na čistenie zadného skla nepoužívajte
ostré nástroje ani brúsne čistiace
prípravky.
• Pri čistení alebo práci v okolí zadného
skla nepoškriabte alebo nepoškoďte
vodiče vyhrievania.
Zhoršený výhľad vodiča môže byt’ príčinou
dopravnej nehody s následkom zranenia
a poškodenia vozidla alebo iného majetku.

Vyhrievanie čelného okna*

Vaše vozidlo môže byt’ vybavené vyhrievaním
čelného okna, ktoré sa používa na jeho
odmrazovanie. Tento funkčný prvok pracuje
len pri zapnutom zapaľovaní v polohe ON.
Na vyhrievanie čelného okna slúži vykurovací
článok, ktorý je vedený pozdĺž dolnej časti okna.
Ak chcete čelné okno zahriat’, stlačte tlačidlo
vyhrievania zadného okna a vonkajších spätných
zrkadiel. Kontrolka v tlačidle sa rozsvieti, čím
Vás informuje, že je táto funkcia aktivovaná.
Vyhrievanie čelného okna sa vypne po uplynutí
približne 15 minút od stlačenia tlačidla. Je možné
ho vypnút’ taktiež opätovným stlačením tlačidla
alebo vypnutím motora.
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SVETLÁ PRE DENNÚ
PREVÁDZKU*

REGULÁTOR NASTAVENIA INTENZITY
OSVETLENIA PRÍSTROJOVEJ DOSKY

PREPÍNAČ NASTAVENIA SKLONU
SVETLOMETOV

Regulátor nastavenia intenzity osvetlenia
prístrojovej dosky reguluje jas žiaroviek
osvetlenia prístrojovej dosky.

Sklon svetlometov je možné nastavit’
v závislosti na zat’ažení vozidla pri zapnutých
tlmených svetlách.

Pre stmavenie osvetlenia prístrojov stlačte
tlačidlo a otočte ním v smere hodinových
ručičiek.

0 = Cestujúci na predných sedadlách

•

Nie je naštartovaný motor.

1 = Cestujúci na všetkých sedadlách

•

Sú rozsvietené parkovacie svetlá.

2 = Cestujúci na všetkých sedadlách a náklad
v batožinovom priestore

•

Sú rozsvietené tlmené svetlá.

Pre zjasnenie osvetlenia prístrojov stlačte
tlačidlo a otočte ním proti smeru hodinových
ručičiek.

C7E2067B

3 = Len vodič a náklad v batožinovom priestore

C7E2066B

Ak je systém vo výbave, svetlá sú po
naštartovaní motora automaticky zapnuté.
Svetlá pre dennú prevádzku sú vypnuté za
nasledujúcich podmienok:
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VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA
BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU
PREDNÉHO SPOLUJAZDCA
Pri zapnutí zapaľovania sa výstražná kontrolka
bezpečnostných pásov predného spolujazdca
rozsvieti na pribl. 4 sekundy, a potom zhasne.
To znamená, že systém vykonáva vlastnú
kontrolu. Ak nie je sedadlo predného
spolujazdca obsadené, bude kontrolka neustále
zhasínat’.
Ak po obsadení sedadla predného spolujazdca
a naštartovaní motora nie je predný
spolujazdec bezpečne pripútaný
bezpečnostným pásom, bude kontrolka blikat’
asi 90 sekúnd a potom bude svietit’ trvalo,
dokiaľ nebude zapnutý bezpečnostný pás
predného spolujazdca.

TEMPOMAT*
Po zrýchlení vozidla nad 22 km/h bude
kontrolka znova blikat’ asi 90 sekúnd spoločne
s výstražnou zvonkohrou a potom bude svietit’
trvalo, dokiaľ nebude zapnutý bezpečnostný
pás predného spolujazdca.
POZNÁMKA

Ak zapnete bezpečnostný pás predného
spolujazdca v dobe, kedy svieti výstražná
kontrolka alebo bliká po vykonaní vlastnej
kontroly systému, výstražná kontrolka
bezpečnostného pásu ihneď zhasne.
Ak chcete zastavit’ výstražnú zvonkohru
namiesto zapnutia bezpečnostného pásu,
urobte nasledujúce: Pri zapnutom zapaľovaní
zasuňte zámkovú doštičku do zámku
bezpečnostného pásu a potom ju vytiahnite.
Túto operáciu je treba vykonat’ dvakrát do
10 sekúnd.

Ak je Vaše vozidlo vybavené tempomatom,
môžete udržovat’ rýchlost’ približne 40 km/h
alebo vyššiu bez nutnosti používania pedálu
akcelerátora. To môže naozaj pomôct’
na dlhých trasách. Tempomat nefunguje pri
rýchlostiach nižších než približne 40 km/h.
Keď použijete brzdy alebo stlačíte
tlačidlo CANCEL, tempomat sa vypne.
Ak je zapnutý tempomat, keď začne voliteľný
systém riadenia trakcie obmedzovat’
pretáčanie kolies, tempomat sa automaticky
vypne. Ak vlastnosti vozovky umožnia opät’
bezpečné používanie tempomatu, môžete
tempomat opät’ zapnút’.

Výstražná zvonkohra bude schopná znovu zniet’
za niekoľko minút po vypnutí zapaľovania.
H
M
S

C7E2090A

L7W2018A
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POZOR

• Používanie tempomatu na vozovkách,
kde nie je možné íst’ bezpečne stálou
rýchlost’ou, môže byt’ nebezpečné.
Nepoužívajte preto tempomat
na kľukatých vozovkách alebo v hustej
doprave.
• Používanie tempomatu na klzkých
vozovkách môže byt’ nebezpečné.
Na takých vozovkách môžu prudké
zmeny priľnavosti pneumatík spôsobit’
nadmerné preklzávanie kolies, čo môže
mat’ za následok stratu kontroly nad
vozidlom. Nepoužívajte tempomat
na klzkých vozovkách.
NASTAVENIE TEMPOMATU

1. Stlačením tlačidla ON/OFF umiestneného
na pravej strane od volantu tempomat zapnete.
2. Zrýchlite na požadovanú rýchlost’.
3. Stlačte tlačidlo SET a uvoľnite ho.
Kontrolka na zostave prístrojov sa
rozsvieti, čím Vás informuje, že je
tempomat zapnutý.
4. Uvoľnite pedál plynu.

POZOR

Ak necháte tempomat zapnutý, keď ho
nepoužívate, môžete sa dotknút’ tlačidla
a aktivovat’ tempomat nechcene.
Môžete sa vyľakat’ a stratit’ kontrolu
nad vozidlom. Ak nechcete tempomat
používat’, vypnite ho.
OBNOVENIE NASTAVENEJ RÝCHLOSTI

Predpokladajme, že ste nastavili požadovanú
rýchlost’ pre tempomat, potom ste pribrzdili
alebo stlačili tlačidlo CANCEL.
To, samozrejme, deaktivuje tempomat.
Nemusíte ho však resetovat’. Len čo idete
rýchlost’ou 40 km/h alebo
vyššou, môžete poklepávat’
na tlačidlo ACCEL/RES.
Bude vyvolaná z pamäte a udržovaná zvolená
rýchlost’.
Ak podržíte tlačidlo ACCEL/RES stlačené
dlhšie, vozidlo bude zrýchľovat’ tak dlho, dokiaľ
neuvoľníte tlačidlo, nezošliapnete brzdový
pedál alebo nestlačíte tlačidlo CANCEL.
Takže, ak nechcete íst’ rýchlejšie, nedržte
tlačidlo ACCEL/RES.

ZVÝŠENIE RÝCHLOSTI POČAS
POUŽÍVANIA TEMPOMATU

Existujú dve možnosti, ako íst’ rýchlejšie:
•

Na zvýšenie rýchlosti použite pedál
plynu. Stlačte tlačidlo SET/COAST,
potom uvoľnite tlačidlo a pedál
akcelerátora. Teraz pôjdete vyššou
rýchlost’ou.

•

Stlačte tlačidlo ACCEL/RES. Držte ho
v tejto polohe, dokiaľ nejdete
požadovanou rýchlost’ou, a potom
tlačidlo uvoľnite. Pre zvyšovanie
rýchlosti vo veľmi malých krokoch
poklepávajte na tlačidlo ACCEL/RES
a potom ho uvoľnite. Vždy, keď toto
vykonáte, pôjde Vaše vozidlo o 2 km/h
rýchlejšie. Funkcia zrýchľovania bude
fungovat’ len po zapnutí tempomatu
stlačením tlačidla SET/COAST.
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KĽÚČE
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI POČAS
POUŽÍVANIA TEMPOMATU

Existujú dve možnosti, ako znížit’ rýchlost’
počas používania tempomatu:
•

•

alebo zaradit’ nižší prevodový stupeň.
Samozrejme, že pribrzdenie deaktivuje
tempomat. Mnohým vodičom toto nevyhovuje
a nepoužívajú tempomat pri jazde v prudkých
kopcoch.

Držte stlačené tlačidlo SET/COAST,
dokiaľ nedosiahnete požadovanú nižšiu
rýchlost’, a potom ho uvoľnite.

VYPNUTIE TEMPOMATU

Pre spomaľovanie vo veľmi malých krokoch
poklepávajte na tlačidlo SET/COAST.
Zakaždým, keď toto urobíte, pôjdete
o cca 2 km/h pomalšie.

•

Mierne zošliapnite brzdový pedál alebo
stlačte tlačidlo CANCEL, alebo
zošliapnite pedál spojky, ak máte
manuálnu prevodovku.

•

Stlačte tlačidlo ON/OFF na ovládacej
podložke tempomatu.

PREDBIEHANIE INÉHO VOZIDLA
POČAS POUŽÍVANIA TEMPOMATU

Na zvýšenie rýchlosti využite pedál plynu.
Keď pedál plynu uvoľníte, Vaše vozidlo
spomalí na rýchlost’ nastavenú predtým.
POUŽÍVANIE TEMPOMATU
V KOPCOCH

Správna funkcia tempomatu v stúpaní závisí
na Vašej rýchlosti, zat’ažení vozidla a sklonu
vozovky. Keď idete do prudkého kopca, môže
byt’ nutné pre udržanie rýchlosti zošliapnut’
pedál plynu. Keď idete z kopca, môže byt’
nutné pre udržanie nízkej rýchlosti pribrzdit’

Tempomat môžete vypnút’ niekoľkými
spôsobmi:

VYMAZANIE RÝCHLOSTI Z PAMÄTE

Keď vypnete tempomat alebo zapaľovanie,
uložená rýchlost’ bude vymazaná.

S novým vozidlom dostanete dva kľúče.
Číslo kľúča je vyrazené na štítku.
Z bezpečnostných dôvodov štítok s číslom
uschovajte na bezpečnom mieste, nie vo
vozidle. Číslo si tiež môžete poznamenat’
a uložit’ na bezpečné miesto, nie vo vozidle.
Bez čísla nie je možné vyrobit’ duplikát kľúča.
VÝSTRAHA

Nenechávajte kľúč vo vozidle.
• Uzamknite vozidlo.
• Vezmite si kľúč so sebou.
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POZNÁMKA

V prípade straty kľúča Vám autorizovaný
servis Daewoo vyrobí duplikát na základe
čísla kľúča a identifikačného čísla
vozidla (VIN).
Ak chcete vediet’, kde je umiestnené VIN,
pozri „IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA“
v registri.
Z dôvodu ochrany Vášho vozidla proti
odcudzeniu bol do Vášho vozidla
inštalovaný elektronický imobilizér.
Pre naštartovanie vozidla je možné použit’
len kľúč so správnym elektronickým
kódom. Ak je kód nesprávny, motor
vozidla nie je možné naštartovat’, aj keď
kľúč má správny profil. Ďalšie kľúče
alebo ich duplikáty preto vždy žiadajte vo
Vašom autorizovanom servise Chevrolet.
K vášmu vozidlu je možné napárovat’
až 10 kľúčov naraz.
Viď „IMOBILIZÉR“ v registri.

SYSTÉM DIAĽKOVÉHO
OVLÁDANIA*
Systém diaľkového ovládania Vám umožňuje
odomykat’ a zamykat’ dvere pomocou
diaľkového ovládača v okruhu približne 6 m
od vozidla.
LED dióda na ovládači počas prenosu signálu
bliká.
•

•

Tlačidlo LOCK: Uzamkne všetky dvere.
Výstražné svetlá raz bliknú a systém
ochrany proti odcudzeniu bude
aktivovaný.
Tlačidlo UNLOCK: Odomkne všetky
dvere. Výstražné svetlá bliknú dvakrát
a systém ochrany proti odcudzeniu bude
deaktivovaný.

UNLOCK (DEAKTIVOVANÉ)
LOCK

(AKTIVOVANÉ)

TALIGATE WINDOW

(OKNO DVERÍ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU) C7D2015A

•

Tlačidlo OKNÁ DVERÍ
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU: Ak ho
stlačíte dlhšie než na 1 sekundu, uvoľní sa
okno dverí batožinového priestoru.
POZNÁMKA

Dosah diaľkového ovládača sa mení
v závislosti na okolitom prostredí.
POZNÁMKA

Tlačidlá LOCK, UNLOCK a TAILGATE
WINDOW nie sú funkčné, keď je kľúč
v spínacej skrinke.
POZNÁMKA

Keď stlačíte tlačidlo UNLOCK
na diaľkovom ovládaní, automaticky sa
rozsvietia svetlá prístrojovej dosky
a zostanú svietit’ asi 30 sekúnd, dokiaľ je
spínač zapaľovania v polohe ACC.
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UZAMKNUTIE DVERÍ A AKTIVÁCIA
REŽIMU OCHRANY PROTI ODCUDZENIU*

1. Zatvorte všetky okná.
2. Otočte kľúč zapaľovania do polohy LOCK
a vytiahnite ho.
3. Nechajte všetkých cestujúcich vystúpit’
z vozidla.
4. Zatvorte všetky dvere, batožinový priestor
a kapotu.
5. Stlačte tlačidlo LOCK na diaľkovom
ovládači a uvoľnite ho.
Dióda LED na ovládači blikne.
• Všetky dvere budú uzamknuté.
• Výstražné svetlá raz bliknú.
• Režim ochrany proti odcudzeniu sa
aktivuje po približne 30 sekundách.
Ak je kľúč v zapaľovaní, ovládač nebude
ovládat’ systém ochrany proti odcudzeniu.
POZNÁMKA

Systém bude aktivovaný, aj keď necháte
otvorené okná. Pred opustením vozidla
všetky okná i dvere zatvorte.

POZNÁMKA

Ak stlačíte tlačidlo LOCK na diaľkovom
ovládači a nie sú úplne zatvorené všetky
dvere, kapota a dvere batožinového
priestoru, je v tomto okamžiku systém
ochrany proti odcudzeniu v otvorenom
stave a začne rýchle blikat’ kontrolka
zabezpečenia. Systém ochrany proti
odcudzeniu prejde do zamknutého stavu
v okamihu, kedy sú kompletne zatvorené
všetky dvere, kapota a dvere batožinového
priestoru. Pri zamknutom stave bude
kontrolka zabezpečenia svietit’ trvalo.
Ak stlačíte tlačidlo LOCK po zatvorení
všetkých dverí, kapoty a dverí
batožinového priestoru, obíde sa tým
otvorený stav a systém prejde priamo do
zamknutého stavu s trvale rozsvietenou
kontrolkou zabezpečenia.
POZNÁMKA

Systém ochrany proti odcudzeniu
sa aktivuje v prípade, že sú dvere
uzamknuté manuálne alebo pomocou
diaľkového ovládača.

6. Skontrolujte, či kontrolka zabezpečenia
pomaly bliká po rozsvietení na približne
30 sekúnd od doby, kedy systém
vstúpil do zamknutého stavu. Ak stlačíte
tlačidlo LOCK na diaľkovom ovládači
druhý krát, bude sa systém ochrany proti
odcudzeniu aktivovat’ ihneď, čím preskočí
oneskorenie 30 sekúnd. Kontrolka
zabezpečenia sa nachádza v pravej oblasti
hodín. Pozri „KONTROLKA
IMOBILIZÉRA“ v registri.
VÝSTRAHA

• Nezamykajte vozidlo, ak chcete niekoho
ponechat’ vnútri vozidla.
• Nikdy nenechávajte bez dozoru vo
vozidle deti alebo zvieratá. Teplota vo
vozidle môže narást’ veľmi rýchlo
a dosiahnut’ vysokú hodnotu, vyššiu než
vonku mimo vozidlo.
To môže mat’ za následok vážne zranenie
alebo smrt’.
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ZVUK KLAKSÓNA

Systém poskytuje vizuálne (blikajú vonkajšie
svetlá) znamenia a počuteľný (impulz
klaksónov) zvuk počas asi 30 sekúnd v prípade,
že sú ktorékoľvek dvere, dvere batožinového
priestoru alebo kapota otvorené bez použitia
kľúča alebo stlačenia odomykacieho tlačidla
na diaľkovom ovládači.

ODOMKNUTIE DVERÍ A DEAKTIVÁCIA
REŽIMU OCHRANY PROTI
ODCUDZENIU

1. Kľúčom odomknite dvere vodiča. Alebo,
2. Stlačte tlačidlo UNLOCK na diaľkovom
ovládači a uvoľnite ho.
• Dióda LED na ovládači blikne.

Pre zastavenie zvuku klaksóna

• Odomknú sa všetky dvere.

•

Stlačte tlačidlo LOCK alebo UNLOCK
na diaľkovom ovládači.

• Výstražné svetlá dvakrát bliknú.

•

Kľúčom odomknite dvere vodiča.

Ak naďalej existuje neoprávnený vstup do
vozidla, bude sa zvuk alarmu aktivovat’
v opakovaných periódach.
Ak systém nefunguje vyššie popísaným
spôsobom, nechajte ho skontrolovat
v servisnej dielni. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

• Režim ochrany proti odcudzeniu sa
deaktivuje.
Automatické opätovné uzamknutie dverí
Ak do 30 sekúnd po deaktivácii systému
diaľkovým ovládačom nie sú otvorené žiadne
dvere alebo nie je naštartovaný motor, dvere
budú automaticky uzamknuté a režim ochrany
proti odcudzeniu sa opät’ aktivuje.

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Každý diaľkový ovládač je elektronicky
kódovaný, čím je znemožnené odomknutie
vozidla iným ovládačom.
Ak dôjde ku strate alebo odcudzeniu ovládača,
je možné zakúpit’ náhradný vo Vašom
autorizovanom servise Chevrolet.
Ak potrebujete nový alebo ďalší diaľkový
ovládač, prineste so sebou do Vášho
autorizovaného servisu Chevrolet i ostatné
ovládače. Ak v autorizovanom servise
Chevrolet párujú náhradný ovládač, musia sa
nastavit’ i ostatné ovládače na rovnaký kód.
Po nastavení nového elektronického kódu už
nie je možné vozidlo odomknút’ strateným
ovládačom.
K Vášmu vozidle je možné napárovat’
až 4 ovládačov naraz.
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Výmena batérie
Ak dióda LED na ovládači prestane svietit’
môžete ešte nejakú dobu ovládač používat’.
Ale je to signál, že je nutné vymenit’ batériu.

3. Z krytu vytiahnite jednotku vysielača
a otvorte kryt jednotky vysielača.
4. Vytiahnite použitú batériu. Zamedzte
dotyku tlačených spojov a ostatných súčastí.
5. Vložte novú batériu. Uistite sa, že kladný
pól (+) smeruje dolu k jednotke.

POZNÁMKA

Použite batériu typu CR1620
(alebo jej ekvivalent).

6. Zatvorte kryt jednotky vysielača a vložte
jednotku do krytu vysielača.
7. Zložte kryt ovládača.

1. Vyskrutkujte skrutku zo zadnej
strany krytu.

8. Skontrolujte funkciu ovládača spolu
s Vašim vozidlom.

2. Otvorte kryt ovládača.

POZOR

Nedotýkajte sa holými prstami plochých
častí batérie. Skracuje sa tak jej životnost’.

C7E2070A

POZNÁMKA

Lítiové batérie môžu poškodit’ životné
prostredie.
• Pri likvidácii dodržujte miestne zákonné
nariadenia pre recykláciu odpadov.
• Nevyhadzujte s bežným domovým
odpadom.
POZNÁMKA

Pre zaistenie správnej funkcie diaľkového
ovládača dodržujte tieto pokyny:
• Vyvarujte sa pádu ovládača.
• Na ovládač nedávajte t’ažké predmety.
• Ovládač nevystavujte pôsobeniu vody
a priameho slnečného žiarenia. Vlhký
ovládač usušte mäkkou handričkou.
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ZÁMKY DVERÍ
VÝSTRAHA

Teplota vo vozidle môže narást’ veľmi
rýchlo a dosiahne oveľa vyššie hodnoty
než vonku.
• Nikdy nenechávajte bez dozoru vo
vozidle deti alebo zvieratá.
To môže mat’ za následok vážne zranenie
alebo smrt’.
Deti by mohli použit’ elektricky ovládané
okná, iné ovládacie prvky alebo uviest’
vozidlo do pohybu.
• Nenechávajte kľúč vo vozidle spolu
s det’mi.
To môže mat’ za následok vážne zranenie
alebo smrt’.

Zvonka vozidlo uzamknite zasunutím kľúča do
zámku a jeho otočením v smere hodinových
ručičiek.
Vozidlo odomknite otočením kľúča v zámku
proti smeru hodinových ručičiek.

Zvnútra vozidlo uzamknite zatiahnutím za
zamykacie tlačidlo dverí.
Zvnútra vozidlo odomknite zatlačením
na zamykacie tlačidlo dverí.
POZNÁMKA

Za zamykacie tlačidlo dverí vodiča nie je
možné zatiahnut’, ak sú dvere otvorené. Tak
je zamedzené uzamknutie dverí vodiča, ak
necháte omylom kľúče vo vozidle.

POZOR

• Ak nechávate vozidlo bez dozoru,
zamknite všetky dvere a kľúč si vezmite
so sebou.
Neuzamknuté vozidlo láka zlodejov.

UNLOCK = DEAKTIVOVANÉ
LOCK = AKTIVOVANÉ

UNLOCK

LOCK

C7E2098B
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Dvere môžete tiež odomknút’ a zamknút’
pomocou spínačov zamykania dverí
na obložení dverí vodiča.
Ak chcete dvere zamknút’, stlačte pravú čast’
spínača.
Ak chcete dvere odomknút’, stlačte ľavú čast’
spínača.

DEADLOCK

Zvnútra alebo zvonka otvorte dvere
zatiahnutím za kľuku dverí.
POZNÁMKA

Zarážka a závesy dverí by sa mali
premazávat’ mazacím tukom
v pravidelných intervaloch alebo ak je
počut’ hluk pri otváraní, zatváraní dverí
alebo počas jazdy.
Dvere vodiča a dvere predného spolujazdca je
možné otvorit’ t’ahom za kľuku dverí zvnútra aj
v prípade, že sú dvere zamknuté pomocou
zamykacieho tlačidla dverí.

C7E2002A

C7E2042A

Pre väčšiu ochranu pri opustení vozidla môžete
dvere zamknút’ pomocou funkcie „deadlock“.
Funkcia „deadlock“ elektronicky zablokuje
všetky elektricky ovládané zámky, takže nie je
možné otvorit’ žiadne dvere ani v prípade, že
bolo do vozidla vniknuté rozbitím skla.
VÝSTRAHA

Nepoužívajte funkciu „deadlock“
v prípade, že sú vo vozidle ľudia.
Dvere nie je možné odomknút’ zvnútra.
Pre zapnutie funkcie „deadlock“ vykonajte
jedno z nasledujúcich:
•

Dvakrát po sebe stlačte tlačidlo LOCK. Raz
stlačte tlačidlo LOCK pre zamknutie vozidla
a potom ho stlačte znovu (do 3 sekúnd) pre
zapnutie funkcie „deadlock“.

•

Zasuňte kľúč do zámky dverí vodiča
a dvakrát ním súvisle otočte smerom
k zadnej časti vozidla. T. j., raz pre
zamknutie dverí a potom druhý krát pre
zapnutie funkcie „deadlock“.
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Pre vypnutie funkcie „deadlock“ stlačte
tlačidlo UNLOCK na kľúči. Tým sa odomknú
všetky dvere.
POZNÁMKA

Funkcia „deadlock“ funguje, keď sú
zatvorené všetky dvere a dvere
batožinového priestoru.
POZNÁMKA

Vypnutie funkcie „deadlock“ nastane
v okamihu, keď sú dvere odomknuté
normálnym spôsobom.

DETSKÁ BEZPEČNOSTNÁ POISTKA

Aktivácia detskej bezpečnostnej poistky:

Vozidlo je vybavené detskou bezpečnostnou
poistkou na oboch zadných dverách. Tieto
poistky bránia cestujúcim, najmä det’om,
náhodnému otvoreniu zadných dverí zvnútra
zatiahnutím za kľučku dverí.

1. Otvorte zadné dvere, ktoré chcete zaistit’.

POZOR

• Ak je poistka v polohe „LOCK“,
net’ahajte za vnútornú kľučku dverí.
Mohlo by dôjst’ k poškodeniu vnútornej
kľučky.

2. V strednej časti hrany dverí nájdete spínač
detskej poistky.
3. Zasuňte kľúč do zámky nad štítkom
bezpečnostnej poistky zámku dverí
a otočte ním do vodorovnej polohy.
4. Zatvorte dvere.
POZNÁMKA

Každé zadné dvere majú vlastnú poistku.
Každá z poistiek musí byt’ aktivovaná
ručne a zvlášt’, ľavá a pravá.

SYSTÉM CENTRÁLNEHO ZAMYKANIA
DVERÍ

Centrálne zamykanie dverí je možné ovládat’
z dverí vodiča. Tento systém Vám umožňuje
zamknút’ alebo odomknút’ všetky dvere
a dvere batožinového priestoru z dverí vodiča
pomocou kľúča alebo diaľkového ovládača
(zvonka) alebo spínača zámku dverí. (zvnútra)

C7E2092A

C7E2074A
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ OKNÁ
Ak je detská bezpečnostná poistka aktívna,
otvoríte dvere zvonka tak, že ich odomknete
zvnútra a potom otvoríte zvonka.
Pre zrušenie detskej bezpečnostnej poistky
zámku dverí zasuňte kľúč do štrbiny a otočte
ním do zvislej polohy.

Elektricky ovládané okná je možné ovládat’
pomocou spínačov na paneli každých dverí,
pokiaľ je zapaľovanie v polohe ACC alebo ON.
VÝSTRAHA

Deti môžu spustit’ elektrické ovládanie
okna a zostat’ v ňom uväznené.
• Nikdy nenechávajte vo vozidle kľúče
a deti bez dozoru.
Pri nesprávnom použití elektricky
ovládaných okien môže dôjst’ k vážnemu
zraneniu alebo usmrteniu.

Okno zatvoríte zdvihnutím ovládacieho spínača.
Okno otvoríte stlačením ovládacieho spínača.
Keď okno dosiahne požadovanú polohu, jeho
pohyb zastavíte uvoľnením ovládacieho spínača.
VÝSTRAHA

Časti tela vyčnievajúce z vozidla môžu byt’
zasiahnuté míňanými objektmi.
• Nevystrkujte žiadne časti tela mimo
vozidlo.
POZNÁMKA

Zadné okná nie je možné úplne spustit’.

C7E2003A
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Keď je kľúč zapaľovaní v polohe LOCK alebo
vytiahnutý zo zapaľovania, je možné každé
okno ovládat’ počas max. 10 minút alebo
dokiaľ nebudú otvorené dvere.

AUTOMATICKÉ OTVORENIE

AUTOMATICKÉ ZATVORENIE/
OTVORENIE*

Okno vodiča je vybavené funkciou
automatického otvorenia.
Okno otvoríte silným stlačením a uvoľnením
spínača. Okno sa bude automaticky otvárat’,
pokiaľ sa úplne neotvorí. Ak chcete pohyb
okna v priebehu otvárania zastavit’, stlačte
spínač znova.
Okno zatvorte zdvihnutím a podržaním
spínača. Ak chcete pohyb okna v priebehu
zatvárania zastavit’, uvoľnite spínač.

C7E2004A

Okno vodiča je vybavené funkciou
automatického zatvorenia/otvorenia.
Ak chcete okno automaticky úplne otvorit’,
zatlačte spínač úplne dolu. Ak chcete okno
automaticky úplne zatvorit’, zatiahnite spínač
úplne nahor. V automatickej činnosti sa okno
úplne otvorí alebo zatvorí dokonca aj potom,
keď uvoľníte spínač.
Ak chcete okno zastavit’ v požadovanej polohe
v dobe, kedy je okno v činnosti, vytiahnite
nahor alebo stlačte a uvoľnite spínač do
opačného smeru pohybu.

C8E2001A
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Funkcia proti priškrípnutiu*
V prípade, že je počas automatického
zatvárania okna vodiča detekována prekážka,
z dôvodu bezpečnosti sa okna automaticky
otvorí na najmenej 11 cm.
VÝSTRAHA

Funkcia proti priškripnutiu nemusí
fungovat’ po šiestich po sebe idúcich
použitiach. Nepoužívajte spínače okien
bezúčelne.

BLOKOVACIE TLAČIDLO ELEKTRICKY
OVLÁDANÝCH OKIEN

Blokovacie tlačidlo elektricky ovládaných
okien umožňuje zablokovat’ funkciu
ovládacích spínačov cestujúcich na zadných
sedadlách a na sedadle predného spolujazdca.
Po stlačení tlačidla je možné ovládat’ okná len
z ovládacieho panelu na mieste vodiča.
.

VÝSTRAHA

Deti môžu spustit’ elektrické ovládanie okna
a zostat’ v ňom uväznené. To môže mat’ za
následok vážne zranenie alebo smrt’.
• Ak cestujú na zadných sedadlách deti,
použite blokovacie tlačidlo elektricky
ovládaných okien.

DVERE BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU
Dvere batožinového priestoru odomknete
zasunutím kľúča do zámku a otočením proti
smeru hodinových ručičiek. Potiahnite nahor
kľuku nad tabuľkou EČ a zdvihnite dvere
batožinového priestoru.
Ak chcete dvere batožinového priestoru
zatvorit’, zatlačte ich smerom dolu, dokiaľ sa
riadne nezaistia.
Dvere batožinového priestoru je možné
zamykat’ alebo odomykat’ systémom
centrálneho zamykania. Pozri „Systém
centrálneho zamykania dverí“ v registri.
Uistite sa, že nemáte ruky ani iné časti tela,
rovnako ako ostatné osoby, v ceste
zatvárajúcich sa dverí batožinového priestoru.
UNLOCK = DEAKTIVOVANÉ
LOCK = AKTIVOVANÉ

UNLOCK

C7E2006A

LOCK

C7E2095A
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POZOR

VÝSTRAHA

Pri otváraní alebo zatváraní dverí
batožinového priestoru vždy skontrolujte,
či sa na nich nevyskytujú nejaké
prekážky.

C7E2080A

Jazda s otvorenými dverami
batožinového priestoru alebo oknom
dverí batožinového priestoru môže
spôsobit’ vniknutie výfukových plynov
do priestoru pre cestujúcich.
• Nejazdite s otvorenými dverami
batožinového priestoru. Ak je to nutné,
zatvorte všetky ostatné okná, nastavte
„REŽIM ČERSTVÉHO VZDUCHU“,
otvorte stredové/bočné ventilačné
otvory a zapnite ventilátor na vysokú
rýchlost’. (Pozri „VENTILÁCIA“
v registri)
Výfukové plyny sú obvykle jedovaté a môžu
spôsobit’ ujmu na zdraví alebo smrt’.

UVOĽŇOVACIE TLAČIDLO OKNA
DVERÍ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Otvorit’ okno dverí batožinového priestoru
môžete stlačením uvoľňovacieho tlačidla okna
dverí batožinového priestoru, ktoré sa
nachádza na dverách vodiča.
Okno dverí batožinového priestoru je možné
taktiež otvorit’ stlačením tlačidla okna dverí
batožinového priestoru na diaľkovom kľúči.
Viď „SYSTÉM DIAĽKOVÉHO
OTVÁRANIA DVERÍ“ v registri.

C7E2005A
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KAPOTA
Po otvorení uchopte kľuku na okne dverí
batožinového priestoru a zdvihnite ho.
Ak chcete okno dverí batožinového priestoru
zatvorit’, zatlačte ho smerom dolu, dokiaľ sa
riadne nezaistí. K uzamknutiu dôjde
automaticky.

Otvorenie kapoty:
1. Zatiahnite za uvoľňovaciu páku umiestnenú
v ľavej dolnej časti prístrojovej dosky.

2. Siahnite pod predný okraj kapoty a zatlačte
uvoľňovaciu páčku kapoty nahor.
3. Kapotu zľahka zdvihnite. Kapotu držia
v otvorenej polohe dve teleskopické
plynové vzpery.

POZOR

• Nepoužívajte uvoľňovacie tlačidlo okna
dverí batožinového priestoru, ak je
vozidlo v pohybe.
• Nejazdite s otvoreným oknom dverí
batožinového priestoru.

C7E2007A

C7E2099A

C7E2100A
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OSVETLENIE INTERIÉRU
Zatvorenie kapoty:
1. Uistite sa, že nemáte ruky ani iné časti tela,
rovnako ako ostatné osoby, v ceste
zatvárajúcej sa kapoty a v motorovom
priestore.
2. Stiahnite kapotu dolu a pustite z výšky
približne 30 cm.
3. Uistite sa, že kapota je riadne zaistená
na svojom mieste.
VÝSTRAHA

Vždy dodržujte nasledujúce pokyny:
• Pred jazdou zatiahnutím za prednú čast’
kapoty skontrolujte, či je kapota
bezpečne zatvorená a zaistená.
• Ak je vozidlo v pohybe, net’ahajte za
ovládaciu páku otvárania kapoty.
• Nejazdite s otvorenou kapotou.
Otvorená kapota obmedzuje výhľad
vodiča.
Výsledkom jazdy s otvorenou kapotou
môže byt’ nehoda, pri ktorej môže dôjst’
k poškodeniu vozidla alebo iného
majetku, zraneniu alebo usmrteniu.

VÝSTRAHA

• Nepoužívajte stropné svietidlo a bodové
svetlá pri jazde v tme.
Osvetlený priestor pre cestujúcich znižuje
viditeľnost’ v tme a výsledkom môže byt’
nehoda.

STROPNÉ SVIETIDLO

Stropné svetlá zapnete stlačením tlačidla.
Svetlá vypnete opätovným stlačením tohto
tlačidla.
Stredné/zadné svetlá sa rozsvietia pri otvorení
dverí alebo dverí batožinového priestoru.
Ak sú dvere alebo dvere batožinového
priestoru otvorené trvalo, zostanú svetlá svietit’
asi 10 minút. Ak sú všetky dvere a dvere
batožinového priestoru zatvorené, po
asi 10 sekundách začnú svetlá postupne
zhasínat’, namiesto okamžitého zhasnutia.

C7E2036A
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SVIETIDLO NA ČÍTANIE MAPY

Po stlačení tlačidla sa rozsvieti predné svietidlo
pre čítanie mapy.

Stlačením tlačidla môžete deaktivovat’ stropné
svetlá (keď nie je tlačidlo stlačené), osvetlenie
priestoru pri predných dverách a osvetlenie
kľúčovej dierky.

Stlačte ho znova pre vypnutie svietidla.

NÁSTUPNÉ SVETLO
PREDNÝCH DVERÍ
Nástupné svetlo predných dverí sa rozsvieti po
otvorení dverí. Ak sú dvere otvorené trvalo,
zostanú svetlá svietit’ asi 10 minút. Po zatvorení
všetkých dverí zostane svetlo svietit’ ešte
približne 10 sekúnd a potom zhasne.
Nástupné svetlá predných dverí je možné
ihneď vypnút’ stlačením tlačidla umiestneného
na čalúnení stropu.

C7D2016A
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OSVETLENIE KĽÚČOVEJ DIERKY

DRŽIAK NA SLNEČNÉ OKULIARE

Osvetlenie kľúčovej dierky sa rozsvieti po
otvorení dverí. Ak sú dvere otvorené trvalo,
zostanú svetlá svietit’ asi 10 minút. Po zatvorení
všetkých dverí zostane svetlo svietit’ ešte
približne 10 sekúnd a potom zhasne.

Ak chcete otvorit’ držiak na slnečné okuliare za
svietidlom pre čítanie mapy, zatlačte na zadnú
čast’ krytu.
Zatvorte ju povytiahnutím nahor a zatlačením,
až sa zaistí.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
STREŠNÉ OKNO*
Strešné okno je možné ovládat’, ak je
zapaľovanie v polohe ACC alebo ON.
POZOR

Vždy dodržujte nasledujúce pokyny:
• Zo strešného okna nevystrkujte žiadne
časti tela.
• Pred otváraním alebo zatváraním
strešného okna sa presvedčite, že
v priestore okna, zvnútra i zvonka, nie
sú žiadne prekážky.
• Na strešné okno ani do jeho blízkosti
neumiestňujte žiadne t’ažké predmety.
• Udržujte vonkajšiu stranu strešného
okna čistú.
• Pri opúšt’aní vozidla strešné okno úplne
zatvorte.
Rovnako ako inokedy, všetci cestujúci
musia byt’ pripútaní bezpečnostnými
pásmi, bez ohľadu na to, či je strešné okno
otvorené alebo zatvorené.
Nedodržanie týchto pokynov môže
spôsobit’ zranenie osôb alebo poškodenie
vozidla.
C7E2071A
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DIGITÁLNE HODINY
POSUN STREŠNÉHO OKNA

VYKLOPENIE STREŠNÉHO OKNA

•

•

•

Pre otvorenie strešného okna zatlačte
spínač dozadu. Automaticky sa otvorí
na asi 350 mm, dokiaľ nezatlačíte spínač
smerom dopredu, nahor alebo dolu.
Keď zatlačíte spínač ešte raz dozadu,
strešné okno sa úplne otvorí.
Strešné okno zatvorte zatlačením
a pridržaním spínača smerom dopredu,
nahor alebo dolu.
Keď okno dosiahne požadovanú polohu,
uvoľnite spínač.

•

Pre vyklopenie strešného okna zatlačte
spínač nahor a podržte ho. Keď okno
dosiahne požadovanú polohu, uvoľnite
spínač.
Zatlačením a pridržaním spínača smerom
dolu vrátite strešné okno do pôvodnej
polohy. Keď okno dosiahne požadovanú
polohu, uvoľnite spínač.
POZNÁMKA

Keď je kľúč zapaľovaní v polohe LOCK
alebo vytiahnutý zo zapaľovania, je možné
strešné okno ovládat’ počas max. 10 minút
alebo dokiaľ nebudú otvorené dvere.
POZOR

Ak je zapaľovanie v polohe ACC alebo ON,
digitálne hodiny ukazujú čas. Digitálne hodiny
majú tri nastavovacie tlačidlá.
H: Tlačidlo hodín.

•

Stlačením tlačidla H posuniete
čas o 1 hodinu dopredu.

•

Ak chcete čas posunút’ dopredu o viac než
1 hodinu, stlačte a podržte tlačidlo H, pokiaľ
nedosiahnete požadovaný časový údaj.

M: Tlačidlo minút.

•

Stlačením tlačidla M posuniete
čas o 1 minútu dopredu.

•

Ak chcete čas posunút’ dopredu o viac než
1 minútu, stlačte a podržte tlačidlo M, pokiaľ
nedosiahnete požadovaný časový údaj.

Pravidelne kontrolujte vodiacu lištu
z hľadiska znečistenia a vyčistite ju, ak je
znečistená. Ak sú nejaké nečistoty okolo
gumy strešného okna, môže byt’ pri ovládaní
strešného okna produkovaný hluk.
H
M
S

C7E2077A
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S: Tlačidlo nastavenia.

Stlačením tlačidla S nastavíte čas na najbližšiu
celú hodinu.
•

•

Ak napríklad toto tlačidlo stlačíte, keď
hodiny ukazujú medzi 8:00 a 8:29, dôjde
k nastaveniu času na 8:00.
Ak napríklad toto tlačidlo stlačíte, keď
hodiny ukazujú medzi 08:30 a 08:59,
dôjde k nastaveniu času na 09:00.
POZNÁMKA

ZAPAĽOVAČ CIGARIET
A ZÁSUVKA PRE
PRÍSLUŠENSTVO

Použitie zapaľovača cigariet:
•

Zapnite zapaľovanie do polohy ACC
alebo ON.

•

Zatlačte zapaľovač až na doraz.

POZOR

Puzdro zapaľovača je počas použitia
veľmi horúce.
• Nedotýkajte sa puzdra zapaľovača
cigariet a nedovoľte det’om si so
zapaľovačom hrat’ ani ho zapínat’.
Horúce kovové puzdro zapaľovača môže
spôsobit’ zranenie osôb a škodu na vozidle
alebo inom majetku.

Ak bola odpojená batéria alebo bolo nutné
vymenit’ poistku, nezabudnite hodiny
znova nastavit’.

C7E2062A

Keď je zapaľovač pripravený na použitie,
automaticky sa vysunie.
POZOR

Prehriatie zapaľovača cigariet môže
poškodit’ vykurovacie teliesko a samotný
zapaľovač.
• Počas ohrevu nepridržiavajte
zapaľovač stlačený.
Mohlo by dôjst’ k prehriatiu zapaľovača.
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POZOR

Používanie poškodeného zapaľovača
môže byt’ nebezpečné.
• Ak zapaľovač cigariet nevyskočí počas
30 sekúnd, vytiahnite ho a obrát’te sa
na servis, kde ho opravia. Odporúčame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.
Mohlo by dôjst’ ku zraneniu alebo
poškodeniu vozidla.

ZÁSUVKA NA PRÍSLUŠENSTVO

Zásuvky môžu byt’ použité pre napájanie
elektrických spotrebičov ako je mobilný
telefón, holiaci strojček a pod.
Zásuvka pre príslušenstvo je umiestnená pod
zadnými držiakmi nápojov. Ďalšia napájacia
zásuvka je umiestnená na ľavej strane
batožinového priestoru.
Pred použitím odstráňte zo zásuvky kryt.
Ak zásuvku nepoužívate, kryt nainštalujte spät’.

Keď je kľúč zapaľovaní v polohe LOCK
alebo vytiahnutý zo zapaľovania, je možné
zapaľovač cigariet ovládat’ počas max. 10 minút
alebo dokiaľ nebudú otvorené dvere.

C7E2083A

POZOR

Môže dôjst’ k vybitiu akumulátora
• Ak pripojené spotrebiče dlhšiu dobu
nepoužívate, vypnite ich.
Predídete tak poškodeniu akumulátora.
POZNÁMKA

Maximálne zat’aženie elektrickej zásuvky je
12V-10A. Ak použijete elektrický spotrebič,
ktorého odber prekročí 12V-10A, prívod
bude automaticky odpojený. Používajte len
spotrebiče, ktoré spĺňajú špecifikáciu.
Automatickým prerušením napájania sa
prepáli poistka.
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PRENOSNÉ POPOLNÍKY
POZOR

Cigarety a iné fajčiarske potreby môžu
spôsobit’ požiar.
• Do popolníka neodhadzujte papier ani
iné horľavé materiály.
Požiar v popolníku môže spôsobit’
zranenie osôb a škodu na vozidle alebo
inom majetku.

Môžete použit’ prenosný popolník v prednom
držiaku nápojov.
Ak chcete popolník otvorit’, opatrne zodvihnite
viečko popolníka. Po použití viečko riadne
uzatvorte.
Ak chcete popolník vysypat’, mierne otočte
hornú čast’ popolníka doľava a vyberte ju.

SPÍNAČ VYHRIEVANIA
SEDADIEL*
Spínače vyhrievania sedadiel sú umiestnené
pod skriňou stredovej konzoly.
Vyhrievanie sedadla:
1. Zapnite zapaľovanie.
2. Stlačte spínač vyhrievania sedadla, ktoré
chcete vyhrievat’. Kontrolka v tlačidle sa
rozsvieti
Vyhrievanie sedadiel vypnete opätovným
stlačením spínača. Kontrolka v tlačidle zhasne.

C7E2030A

C7E2061B
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VÝSTRAHA

Dlhodobé používanie vyhrievania sedadiel
môže spôsobit’ popálenie cestujúcich alebo
poškodenie odevu z jemného materiálu.
• Nenechávajte vyhrievanie sedadla dlho
zapnuté, ak máte na sebe tenkú sukňu
alebo nohavice.

KLAKSÓN

DRŽIAKY NÁPOJOV

Klaksón zapnete stlačením symbolu klaksónu
na ktorejkoľvek strane volantu.

Držiaky nápojov sú umiestnené pred a za
stredovou konzolou.

Klaksón zaznie bez ohľadu na polohu spínača
zapaľovania.

Pre použitie zadného držiaka nápojov stlačte
tlačidlo nad držiakom nápojov. Zadný držiak
nápojov sa automaticky vysunie.

POZOR

Vykurovací článok vnútri predných
sedadiel môže byt’ poškodený.
• Nepokladajte na predné sedadlá t’ažké
predmety.
POZOR

Ak teplota naďalej stúpa, vypnite spínač
a nechajte systém skontrolovat’ v servise.
Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.

L7D2042A

C7E2096A
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SCHRÁNKA V PALUBNEJ
DOSKE
POZOR

Otvorená schránka predstavuje pri
nehode alebo prudkom brzdení
nebezpečenstvo.
• Nejazdite s otvorenou schránkou.
V prípade nárazu môže otvorená
schránka spôsobit’ zranenie alebo
poškodenie vozidla.

CHLADENIE SCHRÁNKY V PALUBNEJ
DOSKE*

Ak chcete skladovat’ väčšie predmety,
je možné vnútornú priečku vytiahnut’.

Chladný vzduch je privádzaný do schránky pri
zapnutí klimatizácie A/C).

Po vytiahnutí priečku uložte v drážke na ľavej
strane schránky.

Ak nie je chladenie schránky v palubnej doske
požadované, otočte nastavovacím kolieskom
v smere hodinových ručičiek a zatvorte
vzduchový otvor.

Schránku v palubnej doske otvoríte
zatiahnutím za rukovät’ na dvierkach schránky
smerom hore. Osvetlenie schránky sa rozsvieti.
Schránku v palubnej doske zatvoríte
zatlačením. Osvetlenie schránky zhasne.

POZNÁMKA

V chladnom počasí prúdi otvorom do
priestoru pre cestujúci chladný vzduch,
keď nastavíte režim recirkulácie na režim
vonkajšieho vzduchu.
Dbajte, aby ste otočili nastavovacím
kolieskom v smere hodinových ručičiek
a zatvorili vzduchový otvor.

chladný vzduch

C7E2031A

C7E2087A

C7E2075A
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SCHRÁNKA V KONZOLE

DRŽIAK NA KARTY

PREDNÁ SCHRÁNKA V KONZOLE

ZADNÁ SCHRÁNKA V KONZOLE

Prednú schránku v konzole otvoríte
zatiahnutím za dolnú páčku a zdvihnutím veka.

Zadnú schránku v konzole otvoríte
zatiahnutím za veko zadnej stredovej lakt’ovej
opierky.

Prednú schránku v konzole zatvoríte
zatvorením veka a pritlačením dolu, až sa zaistí.

Držiak na karty môžete použit’ tak, že kartu
zasuniete do štrbiny.

Ak chcete používat’ priestor v prednej konzole,
zatiahnite nahor za hornú páčku a zdvihnite
veko.
Schránku v konzole s priestorom v konzole je
možné použit’ ako lakt’ovú opierku.

C7E2064A

C7E2039A

C7E2040A
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PRIEHRADKA NA MINCE
Ak chcete priehradku na mince otvorit’,
zatiahnite za rukovät’ na dvierkach priehradky
na mince smerom k sebe.
Priehradku uzatvorte silným zatlačením
dvierok.

C7E2041B

Zadný úložný priestor je inštalovaný v zadnej
časti stredovej konzoly.
Otvorte stlačením tlačidla nad úložným
priestorom.

STREDNÁ ODKLADACIA
SCHRÁNKA
Stredná odkladacia schránka sa používa
na skladovanie kazetových pások alebo
malých predmetov.
Pre použitie odkladacej schránky zatlačte
tlačidlo nahor.

C7E2027A

C7E2076A
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KRYT BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU*

SCHRÁNKA POD SEDADLOM
PREDNÉHO SPOLUJAZDCA*

PODLAHOVÁ SIEŤ NA
BATOŽINU*

Pomocou krytu batožinového priestoru je
možné skryt’ batožinu alebo iný náklad
umiestnený v batožinovom priestore tak, aby
neboli vidiet’.

Ak chcete schránku pod sedadlom predného
spolujazdca použit’, naddvihnite ju a vytiahnite
ju smerom k prístrojovej doske. Zatlačte
schránku spät’ pod sedadlo, ak ju chcete vrátit’
na svoje pôvodné miesto.

Podlahová siet’ na batožinu pomáha udržat’
malé predmety na svojom mieste pri prudkom
zatáčaní alebo rozjazde a zastavení.

Ak chcete použit’ kryt batožinového priestoru,
zatiahnite za rukovät’ krytu smerom k sebe
a potom vložte upevňovací prvok do štrbiny
na oboch stranách rámu dverí batožinového
priestoru.

Zaveste štyri háčiky na sieti do kovových
krúžkov v každom rohu podlahy.

Ak chcete kryt batožinového priestoru
demontovat’, uvoľnite rukovät’ po miernom
pritiahnutí k sebe. Kryt sa automaticky navinie.

C7E2085B

C7E2053A

C7E2032C
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SIEŤ PRE UPEVNENIE
BATOŽINY*

ÚLOŽNÝ PRIESTOR POD
PODLAHOU*

ÚLOŽNÝ PRIESTOR
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU*

Pomocou siete pre pridržanie batožiny
dodávanej na prianie môžete upevnit’ menší
náklad.

Pod podlahou batožinového priestoru je úložný
priestor. Ak chcete k úložnému priestoru
podlahy získat’ prístup, zatiahnite za rukovät’
podlahovej rohože smerom nahor.

V obidvoch stranách podlahy batožinového
priestoru sú bočné podnosy podlahy.

Nainštalujte siet’ tak, že zaveste každú slučku do
horného rohu siete k obidvom úchytom zadného
panelu a dva háčiky siete do kovových krúžkov
v každom dolnom rohu podlahy.
POZOR

Siet’ pre upevnenie batožiny je určená pre
menší náklad.
• Do siete pre upevnenie batožiny preto
neumiestňujte t’ažké predmety.

C7E2078A

POZOR

Dbajte na to, aby predmety v úložnom
priestore nevyčnievali nad horný okraj
úložného priestoru. Inak sa môže
poškodit’ úložný priestor alebo podlaha
batožinového priestoru.

C7E2097A

C7E2084B
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V pravej strane batožinového priestoru je
zadná úložná schránka*. Pre použitie tejto
schránky zatlačte spínač dolu.

SLNEČNÉ CLONY

DRŽADLO S VEŠIAKOM

Vaše vozidlo je vybavené čalúnenými
slnečnými clonami, ktoré chránia vodiča
a spolujazdca pred oslnením.

Vozidlo je vybavené držadlami, umiestnenými
nad dverami predného spolujazdca a zadnými
dverami. Držadlo nad každými zadnými
dvermi je vybavené vešiakom.

Slnečné clony je možné sklopit’ dolu,
hore a do strán.
Na zadnej strane slnečnej clony sú umiestnené
toaletné zrkadlo (na obidvoch stranách)
a držiak vstupeniek (na strane vodiča).
Pri otvorení krytu toaletného zrkadla sa
rozsvieti svetlo slnečnej clony*.

C7E2065A

C7E2079A

Ak chcete držadlo použit’, stiahnite ho dolu
a držte. Po uvoľnení sa držadlo automaticky
vyklopí.
Cestujúci môžu využit’ držadlo pre ľahšie
nastupovanie/vystupovanie z vozidla alebo pre
pridržiavanie počas športovej jazdy.

C7E2035A
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STREŠNÝ NOSIČ
POZOR

Zavesením predmetov na držadlá môžete
obmedzit’ výhľad vodiča.
• Ak držadlo nie je vybavené vešiakom,
nevešajte na neho žiadne predmety.
Obmedzený výhľad vodiča môže byt’
príčinou dopravnej nehody s následkom
zranenia a poškodenia vozidla alebo iného
majetku.

Strešný nosič môžete použit’ pre pohodlné
prevážanie ďalšieho nákladu alebo objemných
predmetov, napríklad bicyklov, ktoré je lepšie
vozit’ vonku na vozidle než vo vnútri. Strešný
nosič má bočné lyžiny upevnené k streche.
Poraďte sa so svojim autorizovaným servisom
o podrobnostiach a pravidlách jazdy
s naloženým strešným nosičom.
Zaistite, aby náklad bol rovnomerne rozložený
na bočných alebo priečnych lištách.
Povrch strechy nesmie byt’ zat’ažený.
Naložený strešný nosič mení t’ažisko vozidla.
Dávajte pozor pri bočnom vetre a nejazdite
vysokou rýchlost’ou.
Aby sa zabránilo poškodeniu alebo strate
nákladu počas jazdy, vykonávajte často kontrolu
nákladu z hľadiska bezpečného upevnenia.

VÝSTRAHA

• Ak budete na streche prepravovat’
predmety, ktoré sú dlhšie alebo širšie než
strešný nosič, poryv vetra ich môže počas
jazdy zachytit’. To môže spôsobit’ stratu
kontroly na vozidlom. Prepravovaný
náklad by sa mohol uvoľnit’, čo by mohlo
spôsobit’ nehodu Vašu alebo ostatných
vodičov a samozrejme poškodenie
Vášho vozidla. Nikdy neprevážajte
dlhšie alebo širšie predmety, než je nosič
na streche Vášho vozidla.
• Naložený strešný nosič mení t’ažisko
vozidla. Nejazdite rýchlo. Buďte
opatrný pri jazde v bočnom vetre.
Nedodržanie týchto inštrukcií môže
spôsobit’ vážne zranenie alebo smrt’.
• Maximálne zat’aženie pre lišty strešného
nosiča je 100 kg. Pri nakladaní Vášho
vozidla neprekračujte maximálnu
nosnost’ vozidla.
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ANTÉNA
Anténa je umiestnená v zadnom bočnom okne
a okne dverí batožinového priestoru. Uistite sa,
že vnútorný povrch okna nie je poškriabaný
a vodiče na okne nie sú poškodené. Ak je
vnútorný povrch poškodený, príjem rozhlasu
môže byt’ rušený.
POZOR

Čistenie vnútornej strany okna pomocou
žiletky alebo ostrého predmetu môže mat’
za následok zlý príjem rádia. Oprava
nebude krytá zárukou. Nečistite vnútornú
stranu okna ostrými predmetmi.

POZOR

Nepoužívajte pre tónovanie skla
neznačkové výrobky s obsahom kovu.
Kov v niektorých výrobkoch pre
tónovanie skla môže rušit’ príjem
rozhlasu. Akékoľvek poškodenie antény
na skle použitím výrobkov pre tónovanie
skla s obsahom kovu nie je kryté zárukou.
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ZÁBEH

POKYNY PRE JAZDU

Dodržanie nasledujúcich pokynov pre prvé
stovky kilometrov zaistí stálu výkonnost’,
hospodárnost’ a dlhú životnost’ vozidla:

PRED NASTÚPENÍM DO VOZIDLA

•
•
•
•

•

•
•

Vyvarujte sa rozjazdov na plný plyn.
Pred jazdou nechajte motor zahriat’.
Nevytáčajte motor.
Okrem nebezpečných situácií sa vyhnite
prudkému brzdeniu. To umožní brzdám
správny zábeh.
Vyhnite sa prudkým rozjazdom, náhlej
akcelerácie a dlhodobej jazde vysokou
rýchlost’ou, zamedzíte tak poškodeniu
motora a ušetríte palivo.
Vyvarujte sa prudkej akcelerácie pri
zaradenom nízkom prevodovom stupni.
Net’ahajte iné vozidlo.

PRED JAZDOU

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

• Uistite sa, že vonkajšie osvetlenie
vozidla, ukazovatele a kontrolky sú
funkčné a čisté.
Táto kontrola znižuje riziko nehody, pri
ktorej by mohlo dôjst’ ku zraneniu osôb
alebo poškodeniu vozidla.
•

•
•

•
•

Uistite sa, že všetky okná, vnútorné
i vonkajšie spätné zrkadlá, žiarovky
a svetlá sú funkčné a čisté.
Skontrolujte, či nedochádza k úniku
kvapalín do priestoru pod vozidlom.
Skontrolujte v motorovom priestore
hladinu motorového oleja a ostatných
prevádzkových kvapalín.
Vizuálne skontrolujte stav pneumatík
a ich nahustenie.
V prípade potreby nedostatky odstráňte.

Voľne položené predmety na prístrojovej
doske alebo polici pod zadným oknom
môžu obmedzit’ výhľad.
• Odstráňte všetky voľne položené
predmety na prístrojovej doske alebo
polici pod zadným oknom.
Tieto predmety môžu tiež byt’ v prípade
náhleho brzdenia či nárazu vyvrhnuté,
môžu zasiahnut’ cestujúcich a spôsobit’
zranenie či poškodenie vozidla.
•

•
•
•
•

Uistite sa, že rozumiete ovládaniu vášho
vozidla a jeho vybaveniu a jeho
bezpečnému použitiu.
Nastavte si pohodlne sedadlo.
Nastavte si vnútorné i vonkajšie spätné
zrkadlá.
Uistite sa, že sú všetci cestujúci pripútaní
bezpečnostnými pásmi.
Po zapnutí zapaľovania do polohy ON
skontrolujte funkciu kontroliek.
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•
•

Skontrolujte všetky prístroje.
Uvoľnite parkovaciu brzdu
a skontrolujte, či kontrolka zhasne.
VÝSTRAHA

• Pred jazdou sa uistite, že sú všetci
cestujúci pripútaní bezpečnostnými
pásmi.
• Uistite sa, že všetky okná, spätné
zrkadlá, žiarovky a svetlá sú funkčné
a čisté.
POZOR

Zaistite, aby cestujúci alebo
náklad boli rovnomerne rozložené
na sedadle predného spolujazdca,
sedadlách 2. a 3. radu.

ZA JAZDY

Ako vodič vozidla ste zodpovedný za vlastnú
bezpečnost’ i za bezpečnost’ spolucestujúcich
a ostatných účastníkov cestnej premávky.
Z týchto dôvodov musíte venovat’ maximálnu
pozornost’ riadeniu vozidla. Väčšina
dopravných nehôd bola spôsobená zníženou
koncentráciou alebo vyrušením vodiča.
Za všetkých okolností by mala byt’
koncentrácia vodiča sústredená na cestu,
okolité vozidlá a objekty.
Významným rušivým prvkom v súčasnej
premávke je používanie mobilných telefónov
počas jazdy. Výskum preukázal, že používanie
mobilných telefónov počas jazdy zvyšuje
pravdepodobnost’ nehody. Minimálne jeden
vedecký výskum preukázal, že používanie
telefónu – vreckového alebo prostredníctvom
hands-free – zvyšuje nebezpečenstvo nehody
až o 400%.
Podobne ako telefóny zvyšujú nebezpečenstvo
nehody vysielačky alebo iné elektronické
zariadenia, ako sú počítače, organizéry, hry,
video alebo GPS a iné navigačné systémy.
Odporúčame Vám, aby ste toto vybavenie
nepoužívali, keď riadite vozidlo.

Bola alebo zanedlho bude prijatá v niektorých
krajinách legislatíva, ktorá zakazuje
používanie mobilných telefónov pri riadení
motorového vozidla.
VÝSTRAHA

Bezpečná jazda vyžaduje plnú
koncentráciu, rovnako ako používanie
zdravého úsudku a rozumu. Nenechajte sa
vyrušovat’ alebo minimalizujte úroveň
rušenia, ak riadite vozidlo. Za rušenie je
možné okrem iného považovat’
nasledujúce:
• prijímanie volaní na Váš mobilný
telefón alebo autotelefón;
• volanie z Vášho mobilného telefónu
alebo autotelefónu;
• nastavovanie sedadla, volantu alebo
spätných zrkadiel;
• používanie iných elektronických
zariadení;
• čítanie mapy alebo iných písomných
materiálov;
(Pokračovanie)
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PALIVO
VÝSTRAHA

(Pokračovanie)
• rozopínanie a zapínanie Vášho
bezpečnostného pásu;
• hľadanie drobných pre zaplatenie
mýta; alebo
• iné činnosti, ktoré odvádzajú Vašu
pozornost’ od bezpečného riadenia
vozidla.
Ak sa budete venovat’ takým činnostiam,
výrazne sa zvýši nebezpečenstvo nehody,
ktorá môže mat’ za následok zranenie osôb
alebo smrt’.
Ak je to možné, také činnosti predvídajte
a vykonajte ich ešte pred jazdou alebo pri
bezpečnom zastavení vozidla.

ODPORÚČANÉ PALIVO

Nepoužívajte metanol

Používajte len bezolovnaté palivo
s oktánovým číslom 95.

Palivá obsahujúce metanol nesmú byt’ vo
vozidle použité.

Kvalita paliva a jeho prísady majú významný
vplyv na výkon, prevádzkové vlastnosti
a životnost’ motora.

Toto palivo môže znížit’ výkon vozidla
a poškodit’ palivový systém.
POZOR

Palivo s príliš nízkym oktánovým číslom môže
spôsobit’ klepanie motora.

Použitie metanolu môže poškodit’ palivový
systém. Na túto poruchu sa nevzt’ahuje
záruka.

POZOR

• Použitie paliva s oktánovým číslom
nižším než 95 môže spôsobit’ poškodenie
motora. (V niektorých krajinách budete
môct’ použit’ bezolovnaté palivo
s oktánovým číslom 91. Pre podrobnosti
sa obrát’te na Váš autorizovaný servis.)
• Použitím olovnatého benzínu
poškodíte výfukový systém a dôjde
ku strate záruky.
POZNÁMKA

Aby sa predišlo náhodnému natankovaniu
olovnatého benzínu, má tankovacia pištoľ
hadice s olovnatým benzínom väčší
priemer, takže nie je možné ju vložit’ do
plniaceho hrdla palivovej nádrže.

Prevádzka vozidla v zahraničí
Ak idete s vozidlom do inej krajiny:
•
•

Dodržujte všetky predpisy týkajúce sa
registrácie a poistenia.
Uistite sa, že je k dispozícii vhodné
palivo.
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PALIVO PRE VZNETOVÝ MOTOR

Pre vznetový motor sa musí používat’ len bežne
predávaná motorová nafta splňujúca
špecifikácie DIN EN 590. Nepoužívajte
motorové nafty pre lodné motory, vykurovacie
oleje alebo motorové nafty, ktoré sú úplne
alebo čiastočne na rastlinnej báze, ako sú
repkový olej alebo bionafta, hydrosol
a podobné naftové/vodné emulzie.
Tok a filtrovateľnost’ motorovej nafty sú
závislé na teplote.
Počas zimných mesiacov sú preto na trhu
k dispozícii motorové nafty s vylepšenými
nízkoteplotnými vlastnost’ami. Pred
štartovaním v období studeného počasia
naplňte nádrž zimným palivom.

POZOR

Ak použijete palivo nesprávnej triedy
alebo pridáte do palivovej nádrže
nesprávne aditíva pre palivo, môže dôjst’
k vážnemu poškodeniu motora
a katalyzátora.
POZOR

Pri doplňovaní paliva použite správne
palivo (benzín alebo motorovú naftu)
určené pre Vaše vozidlo.
Ak do Vášho vozidla s vznetovým
motorom doplníte benzín, môže tým dôjst’
k vážnemu poškodeniu Vášho vozidla.
Ak je Vaše vozidlo vybavené vznetovým
motorom, môžete overit’ správné palivo
pohľadom na informácie uvedené
na viečku plniaceho otvoru paliva.

DOPLŇOVANIE PALIVA

1. Vypnite motor.
2. Odomknite dvierka stlačením spínača
zámku dvierok na obložení dverí vodiča.
Viac informácií, viď „ZÁMKY DVERÍ“
v registri. Dvierka plniaceho otvoru paliva
je možné jednoducho otvorit’ rukou.
Dvierka plniaceho otvoru paliva sú
umiestnené na ľavom zadnom boku
vozidla.
POZNÁMKA

Ak sa v chladnom počasí dvierka
palivovej nádrže neotvoria, zľahka na ne
poklepte. Potom ich skúste otvorit’ znova.

C05E093A
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3. Zvoľna vyskrutkujte viečko palivovej
nádrže proti smeru hodinových ručičiek.
Ak počujete syčivý zvuk, pred úplným
otvorením počkajte, pokiaľ tento zvuk
neprestane.
4. Otvorte viečko. Viečko je pripevnené
lankom k vozidlu. Viečko odložte do
držiaka na vnútornej strane dvierok
palivovej nádrže.

VÝSTRAHA

Výpary paliva sú vysoko horľavé.
• Zabráňte kontaktu plameňa, iskrenia
a iných fajčiarskych potrieb
s benzínom.
• Vypnite motor.
V prípade vznietenia benzínových
výparov môže dôjst’ k vážnemu popáleniu
osôb a poškodeniu vozidla.
5. Po ukončení tankovania paliva
zaskrutkujte viečko. Otáčajte v smere
hodinových ručičiek, pokiaľ niekoľkokrát
nepočujete cvaknutie.
6. Zatvorte dvierka plniaceho otvoru paliva.

Otvorit’

Zatvorit’

C7E3012A

POZOR

Zabráňte postriekaniu lakovaných častí
vozidla benzínom.
• Ak dôjde k postriekaniu vozidla
benzínom, čo najskôr opláchnite
zasiahnuté časti čistou, studenou vodou.
Benzín môže poškodit’ lak.
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Plnenie palivovej nádrže zo sudov alebo
kanistrov
VÝSTRAHA

Z bezpečnostných dôvodov musí byt’
kanister, pumpa a hadica riadne
uzemnené. Statická elektrika môže
zapálit’ benzínové výpary. Môže dôjst’
k popáleniu a poškodeniu vozidla.
Vždy dodržujte nasledujúce pokyny:
• Pri plnení palivovej nádrže používajte
uzemnené pumpy s integrálne
uzemnenými hadicami a kanistrom.
• Ak plníte kanister umiestnený vo
vozidle, kanister musí byt’ vždy
na podlahe.
• Pred plnením vytvorte kontakt medzi
hrdlom plniaceho otvoru a plniacou
hadicou. Tento kontakt musí byt’
udržovaný až do dokončenia plnenia.
• Zabráňte kontaktu plameňa, iskrenia
a iných fajčiarskych potrieb s benzínom.

NASTAVENIE SPÄTNÝCH
ZRKADIEL
ELEKTRICKY OVLÁDANÉ VONKAJŠIE
SPÄTNÉ ZRKADLÁ

Spätné zrkadlá nastavte tak, aby ste videli
príslušnú bočnú čast’ vozidla a čast’ vozovky
za Vami.
Vonkajšie spätné zrkadlá môžete nastavit’ nahor
alebo dolu a doľava alebo doprava pomocou
spínača zrkadiel, ktorý sa nachádza na palubnej
doske na strane vodiča, pod bočným vetracím
otvorom. Nastavenie je možné vykonávat’, ak je
zapaľovanie v polohe ACC alebo ON. Keď je
kľúč zapaľovania v polohe LOCK alebo
vytiahnutý zo zapaľovania, je taktiež možné
nastavovat’ zrkadlá počas max. 10 minút alebo
dokiaľ nebudú otvorené dvere.

1. Zvoľte si zrkadlo, ktoré chcete nastavit’,
presunutím prepínača do polohy „L“ pre
ľavé zrkadlo alebo „R“ pre pravé zrkadlo.
2. Stlačením príslušnej hrany ovládacieho
gombíka nastavte zvolené zrkadlo hore,
dolu, doľava alebo doprava.
Vonkajšie spätné zrkadlá na sú konvexné
a sú označené nasledujúcim upozornením:
OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER
THAN THEY APPEAR
(OBJEKTY V ZRKADLE SÚ BLIŽŠIE,
NEŽ SA MÔŽU ZDAŤ).
Toto vonkajšie zrkadlo poskytuje širší pohľad
na vozovku za vozidlom.
Pre odhad vzdialenosti a veľkosti objektu
za vozidlom používajte vnútorné zrkadlo.
Používanie len oboch vonkajších
(konvexných) zrkadiel môže spôsobit’
nesprávny odhad veľkosti a vzdialenosti
objektu za vozidlom.

C7E3013A
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VÝSTRAHA

• Spätné zrkadlá majte vždy správne
nastavené a používajte ich pre lepšiu
viditeľnost’ objektov a ostatných
vozidiel okolo Vás.
Nesprávny odhad vzdialenosti objektu od
vozidla môže spôsobit’ nehodu, pri ktorej
môže dôjst’ ku zraneniu, poškodeniu
vozidla alebo iného majetku.
POZOR

Nevhodná starostlivost’ o zrkadlá môže
spôsobit’ ich poškodenie.
• Z povrchu zrkadla nezoškrabujte ľad.
• Ak ľad alebo iný materiál bráni
v pohybe zrkadla, nesnažte sa o jeho
nastavenie.
• Ľad odstraňujte rozmrazovacím
sprejom alebo prúdom horúceho
vzduchu.
Poškodené zrkadlá môžu zabránit’
výhľadu z vozidla, čo môže mat’ za
následok nehodu.

VÝSTRAHA

• Ak je vonkajšie spätné zrkadlo
sklopené, s vozidlom nejazdite.
Viditeľnost’ je obmedzená a výsledkom by
mohla byt’ nehoda.

ELEKTRICKÉ SKLOPENIE ZRKADIEL

Stlačte tlačidlo pre elektrické sklopenie
zrkadiel, aby ste sklopili vonkajšie spätné
zrkadlá smerom k vozidlu. Sklopenie zrkadiel
je možné vykonávat’, ak je zapaľovanie
v polohe ACC alebo ON. Keď je kľúč
zapaľovania v polohe LOCK alebo vytiahnutý
zo zapaľovania, je taktiež možné sklápat’
zrkadlá počas max. 10 minút alebo dokiaľ
nebudú otvorené dvere.
Opätovným stlačením tlačidla vrátite zrkadlá
do pôvodnej polohy.

C7E3014A
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VÝSTRAHA

• Nepoužívajte tlačidlo elektrického
sklopenia zrkadiel, ak je vozidlo
v pohybe.
• Ak je vonkajšie spätné zrkadlo
sklopené, s vozidlom nejazdite.
Viditeľnost’ je obmedzená a výsledkom by
mohla byt’ nehoda.

VNÚTORNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO

VÝSTRAHA

Vnútorné spätné zrkadlo je možné nastavit’
manuálne, a to smerom hore, dolu, doľava
alebo doprava.
Pre nastavenie denného/nočného režimu
použite nastavovaciu páčku vnútorného
spätného zrkadla.
Toto nastavenie znižuje odrážavost’, a tak
zabraňuje oslneniu svetlometmi vozidiel,
idúcich za vami.

DEŇ

NOC

Nastavovacia páčka

S3W3091A

Pri nastavení vnútorného spätného zrkadla
na nočný režim môže byt’ odraz nejasný.
• Pri nastavení vnútorného spätného
zrkadla na nočný režim buďte obzvlášt’
opatrný.
Počas jazdy môže nejasný obraz situácie
za vozidlom spôsobit’ nehodu, pri ktorej
môže dôjst’ ku zraneniu osôb, poškodeniu
vozidla alebo iného majetku.
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NASTAVENIE VOLANTU
ELEKTROCHROMICKÉ ZRKADLO*

Vaše vozidlo môže byt’ vybavené zrkadlom
s automatickou zmenou odrážavosti (ECM),
ktoré automaticky obmedzuje oslnenie od
vozidiel idúcich za Vami úpravou intenzity
odrazeného svetla.
Ak chcete zapnút’ ECM, stlačte tlačidlo na kryte
zrkadla. Kontrolka sa rozsvieti. Kľúč v spínacej
skrinke musí byt’ v polohe ON.
Ak chcete vypnút’ ECM OFF, stlačte opätovne
tlačidlo.

Snímače
slnečného svitu

Kontrolka

POZOR

Dva senzory zist’ujú úroveň vonkajšieho
svetla a oslnenia od vozidiel idúcich za
Vami.
• Senzory nezakrývajte ani na zrkadlo
EC nevešajte žiadne predmety.
To môže obmedzit’ funkciu ECM a Vy
stratíte s tým súvisiace výhody.

VÝSTRAHA

Počas jazdy musí mat’ vodič stále úplnú
kontrolu nad volantom.
• Počas jazdy polohu volantu nenastavujte.
Nastavovanie polohy volantu počas jazdy
môže spôsobit’ stratu kontroly nad
vozidlom.
Volant by sa mal nastavovat’ len v stojacom
vozidle a uvoľnením zámky stĺpiku riadenia.
Volant môžete nastavit’ pomocou páky
umiestnenej na ľavej strane stĺpiku riadenia.
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Pre sklopenie volantu podržte volant a zatlačte
páku dolu. Potom posuňte volant do pohodlnej
polohy a pevne zatiahnite páku nahor, aby sa
stĺpik zaistil v jeho polohe.
POZOR

• Nejazdite s volantom nastaveným
v najvyššej polohe.
Túto polohu používajte len pre ľahšie
nastupovanie a vystupovanie z vozidla.

POSILŇOVAČ RIADENIA
ZÁVISLÝ NA RÝCHLOSTI*
Posilňovač riadenia závislý na rýchlosti
(SSPS) mení tuhost’ riadenia podľa zmien
rýchlosti vozidla.
Pri nižších rýchlostiach je podpora posilňovača
najvyššia z dôvodu maximálneho uľahčenia
otáčania volantom pri parkovaní. Pri vyšších
rýchlostiach je podpora posilňovača
obmedzená, aby riadenie bolo tuhšie a bola
udržiavaná smerová stabilita.
Systém SSPS to dosahuje znížením prietoku
kvapaliny posilňovača riadenia z čerpadla do
pohonu posilňovača riadenia s rastúcou
rýchlost’ou vozidla. Ak vozidlo stojí, systém
SSPS umožňuje maximálny prietok kvapaliny
do pohonu posilňovača riadenia. Ako sa
rýchlost’ vozidla zvyšuje, prietok kvapaliny do
pohonu posilňovača riadenia je obmedzovaný.

SPÍNACIA SKRINKA
Spínacia skrinka zapaľovania je umiestnená
na pravej strane stĺpika riadenia a má
nasledujúce polohy: LOCK, ACC, ON
a START.
•

LOCK

Volant uzamknete vytiahnutím kľúča zo
zapaľovacej skrinky a otáčaním volantu,
pokiaľ sa neuzamkne.
Pre ľahšie odomknutie volantu zľahka
pootočte volant sprava doľava a zároveň otočte
kľúč do polohy ACC.

Ak sa objaví porucha systému, sila nutná pre
otáčanie volantom sa zvýši pri nižších
rýchlostiach a rozsvieti sa kontrolka SSPS.
Pozri „KONTROLKA SSPS“ v registri.

C7E3018B
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•

ACC

•

Otočením kľúča do polohy ACC je možné
motor vypnút’, bez toho, že by bol uzamknutý
volant. Kľúč je možné otočit’ z polohy ACC do
polohy LOCK po jeho stlačení smerom ku
stĺpiku riadenia.
Niektoré elektrické príslušenstvo je možné
používat’ v polohe ACC, napríklad rádio,
zapaľovač cigariet, elektricky ovládané okno
a strešné okno.
POZOR

• Nenechávajte kľúč v polohe ACC dlhšiu
dobu.
Mohlo by dôjst’ k vybitiu akumulátora.
•

ON

Aktivuje systém zapaľovania a elektrické
príslušenstvo vozidla.
POZOR

• Ak nebeží motor, nenechávajte kľúč
v polohe ON dlhšiu dobu.
Mohlo by dôjst’ k vybitiu akumulátora.

SYSTÉM IMOBILIZÉRA

ŠTART

Štartovanie motora. Keď sa motor naštartuje,
uvoľnite kľúč a ten sa automaticky vráti do
polohy ON.
Pred otočením do polohy START sa uistite,
že motor nebeží.
VÝSTRAHA

• Počas jazdy neotáčajte kľúč do
polohy OFF.
Vodič by stratil kontrolu nad vozidlom
a posilňovač bŕzd by prestal fungovat’.
Mohlo by dôjst’ ku zraneniu či usmrteniu
osôb alebo poškodeniu vozidla.
VÝSTRAHA

• Nesnažte sa uchopit’ kľúč cez volant.
Volant sa môže náhle otočit’ a mohlo by
dôjst’ ku strate kontroly nad vozidlom
a zraneniu prstov, rúk alebo ramien.

Imobilizér poskytuje dodatočný odraďujúci
prostriedok proti odcudzeniu vozidla,
v ktorom je inštalovaný a bráni naštartovaniu
motora neautorizovanými osobami.
Platný kľúč pre vozidlo vybavené
imobilizérom je mechanický kľúč
s integrovaným vysielačom, ktorý je
elektronicky kódovaný. Transpondér je ukrytý
v kľúči zapaľovania.
Pre naštartovanie motora je možné použit’ len
oprávnený kľúč. Neoprávneným kľúčom
môžete len otvorit’ dvere. Systém imobilizéra
vypína napájanie systému zapaľovania,
palivového čerpadla a vstrekovačov paliva.
Motor je automaticky imobilizovaný po
otočení kľúča do polohy LOCK a jeho
vytiahnutí zo skrinky zapaľovania.
Pozri „KĽÚČE“ v registri.
Ak systém imobilizéra nerozpozná elektronický
kód po otočení kľúča do polohy START, motor
sa nenaštartuje.
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ŠTARTOVANIE MOTORA
Ak je v systéme imobilizéra porucha, rozsvieti
sa výstražná kontrolka systému imobilizéra.
Len čo k tejto situácii dôjde, obrát’te sa čo
najskôr sa na servis. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

PRED NAŠTARTOVANÍM MOTORA

•
•
•
•
•
•
•

•

Uistite sa, že je priestor okolo vozidla
voľný.
Uistite sa, že sú všetky okná a svetlá čisté.
Skontrolujte stav pneumatík vrátane ich
nahustenia a prítomnosti cudzích telies.
Nastavte sedadlá a opierky hlavy.
Nastavte vnútorné i vonkajšie spätné
zrkadlá.
Zapnite si bezpečnostný pás a požiadajte
cestujúcich o to isté.
Po zapnutí kľúča zapaľovania do polohy
ON skontrolujte kontrolky a indikátory
na prístrojovej doske.
Pravidelne, napríklad pri doplňovaní
paliva, skontrolujte položky údržby
podľa tohoto návodu na obsluhu.

POZOR

• Nepoužívajte naraz štartér dlhšie než
15 sekúnd.
• Ak motor nenaštartuje, počkajte pred
ďalším štartovaním 10 sekúnd.
Tak zabránite poškodeniu motora štartéra.
POZNÁMKA

Ak sa motor počas štartovania zahltí,
zošliapnite plynový pedál dolu až nadoraz,
nechajte ho zošliapnutý a naštartujte motor.
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Štartovanie vznetového motora

MECHANICKÁ PREVODOVKA

Zasuňte kľúč zapaľovania do vložky zámku
a otočte ním do polohy „ON“ bez zošliapnutia
pedála akcelerátora. Kontrolka žeravenia ( )
sa rozsvieti a zhasne v okamihu, kedy sú
žeraviace sviečky dostatočne zahriate pre
štartovanie studeného motora. Len čo kontrolka
žeravenia zhasne, naštartujte motor.

1. Uistite sa, že vodič a cestujúci majú
správne zapnuté bezpečnostné pásy.
2. Zatiahnite parkovaciu brzdu, ak už nie je
zatiahnutá.
3. Skontrolujte, či sú sedadlá, opierky hlavy
a zrkadlá v správnej polohe a v prípade
potreby ich nastavte.
4. Skontrolujte, či je radiaca páka v neutrálnej
polohe a zošliapnite pedál spojky úplne dolu.

Neutrál

C7E3002A

5. Pri štartovaní nezošliapujte pedál plynu,
otočte kľúč v zapaľovaní do polohy START
a uvoľnite ho, keď sa motor naštartuje. Ak sa
motor nenaštartuje, počkajte 10 sekúnd
a štartovanie opakujte.
6. Nechajte motor bežat’ na voľnobeh
minimálne 30 sekúnd.
7. Uvoľnite parkovaciu brzdu.
8. Prejdite krátku vzdialenost’ miernou
rýchlost’ou, najmä pri nízkych teplotách,
pokiaľ nedosiahne motor normálnu
prevádzkovú teplotu.
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JAZDA
AUTOMATICKÁ PREVODOVKA*

1. Uistite sa, že vodič a cestujúci majú
správne zapnuté bezpečnostné pásy.
2. Zatiahnite parkovaciu brzdu, ak už nie je
zatiahnutá.
3. Skontrolujte, či sú sedadlá, opierky hlavy
a zrkadlá v správnej polohe a v prípade
potreby ich nastavte.
4. Uistite sa, že páka voliča je v parkovacej
polohe (P).
POZNÁMKA

Motor je možné naštartovat’, ak je páka
voliča je v polohe „P“ alebo „N“.

5. Pri štartovaní nezošliapujte pedál plynu,
otočte kľúč v zapaľovaní do polohy START
a uvoľnite ho, keď sa motor naštartuje.
Ak sa motor nenaštartuje, počkajte 10 sekúnd
a štartovanie opakujte.

MECHANICKÁ PREVODOVKA

Pri radení úplne zošliapnite spojkový pedál,
radiacou pákou zaraďte prevodový stupeň
a spojkový pedál pomaly uvoľnite.

6. Nechajte motor bežat’ na voľnobeh
minimálne 30 sekúnd.
7. Uvoľnite parkovaciu brzdu.
8. Prejdite krátku vzdialenost’ miernou
rýchlost’ou, najmä pri nízkych teplotách,
pokiaľ nedosiahne motor normálnu
prevádzkovú teplotu.
VÝSTRAHA

Aj keď je možné motor naštartovat’, ak je
páka voliča je v polohe „N“, použite tento
postup len v prípade, že nie je možné
normálne motor naštartovat’.
Viac informácií, pozri „NÚDZOVÉ
ODBLOKOVANIE RADENIA
AUTOMATICKEJ PREVODOVKY“
v registri.
Neutrál

C7E3032A
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POZOR

• Pred preradením medzi doprednými
prevodovými stupňami a spiatočkou
zastavte úplne vozidlo.
Ak budete radit’ medzi doprednými
prevodovými stupňami a spiatočkou,
keď je vozidlo v pohybe, môže dôjst’
k poškodeniu prevodovky.
POZOR

• Pri jazde nenechávajte nohu
na spojkovom pedáli.
Mohlo by tak dôjst’ k zvýšenému
opotrebovaniu komponentov spojky.

AUTOMATICKÁ PREVODOVKA*

Automatická prevodovka vo Vašom vozidle je
elektronicky riadená pät’stupňová prevodovka.
Preradenie z parkovacej polohy (P)
Vaše vozidlo je vybavené systémom
blokovania radenia brzdou (BTSI). Pred
preradením z parkovacej polohy (P) musí byt’
zapaľovanie v polohe ON a úplne zošliapnutý
brzdový pedál. Ak je zapaľovanie v polohe
ON, plne zošliapnutý brzdový pedál
a nemôžete preradit’ z polohy P:

4. Vložte a zatlačte kľúč zapaľovania do
otvoru pre odblokovanie (BTSI).
5. Preraďte na neutrál (N).
6. Vytiahnite kľúč z otvoru pre odblokovanie
(BTSI).
7. Naštartujte motor a zaraďte požadovaný
prevodový stupeň.
8. Namontujte viečko spät’.
9. Nechajte vozidlo opravit’ čo najskôr.

1. Vypnite zapaľovanie a vytiahnite kľúč.
2. Zošliapnite a podržte zošliapnutý brzdový
pedál.
3. Odstráňte viečko na konzole tenkým
predmetom, napr. plochým skrutkovačom.

P

N

C7E3020A
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VÝSTRAHA

Aby ste predišli poškodeniu prevodovky,
riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:
• Nezošľapujte pedál plynu pri radení
z P alebo N do R, D, 4 alebo 2. Tak by
mohlo nastat’ nielen poškodenie
prevodovky, ale aj strata kontroly nad
vozidlom.
• Používajte polohu D čo možno
najčastejšie.
• Nikdy neraďte polohu P alebo R,
ak je vozidlo v pohybe.
• Pri zastavení vozidla vo svahu,
neudržujte vozidlo na mieste
zošliapnutím pedála plynu.
Použite nožnú brzdu.

VÝSTRAHA

(Pokračovanie)
• Pri radení z P alebo N do R alebo
dopredných prevodových stupňov
zošliapnite brzdový pedál.
Inak by mohlo dôjst’ k poškodeniu
prevodovky alebo neočakávanému
pohybu vozidla, keď vodič by mohol
stratit’ kontrolu nad vozidlom a spôsobit’
tak poranenie osôb, poškodenie vozidla
alebo iného majetku.

Radenie prevodových stupňov
Presun medzi niektorými prevodovými
stupňami vyžaduje stlačenie uvoľňovacieho
tlačidla na hlavici páky voliča.
Pri zapnutom zapaľovaní zošliapnite brzdový
pedál a stlačte uvoľňovacie tlačidlo na hlavici
páky voliča podľa označenia čiernou a bielou
šípkou.
Postupujte podľa čiernych a/alebo bielych
šípok na obrázku pri radení pákou voliča.

(Pokračovanie)

C7E3021A
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: Pre radenie zošliapnite brzdový pedál
a stlačte uvoľňovacie tlačidlo.

Polohy páky voliča P, R a N

Jazdné polohy D, 4 a 2

•

P (PARKOVANIE):
Blokuje predné kolesá. Polohu P voľte,
ak vozidlo stojí a parkovacia brzda
je zatiahnutá.

•

•

R (SPIATOČKA):
Polohu R voľte, ak vozidlo stojí.

•

N (NEUTRÁL):
Neutrálna poloha.

Radenie, ktoré vyžaduje stlačenie
uvoľňovacieho tlačidla, je označené čiernou
šípkou.
: Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, ak chcete
radit’.
Biele šípky označujú radenie, kedy nie je nutné
stlačit’ uvoľňovacie tlačidlo.
: Raďte voľne.

•

POZOR

• Nepoužívajte parkovaciu polohu P
namiesto parkovacej brzdy.
• Pri opustení vozidla vypnite motor,
zatiahnite parkovaciu brzdu a vytiahnite
kľúč zo zapaľovacej skrinky.
• Nikdy nenechávajte bez dozoru vozidlo
s bežiacim motorom.

•

D:
Táto jazdná poloha je určená pre
normálne jazdné podmienky. Umožňuje
radenie všetkých piatich prevodových
stupňov.
4:
Umožňuje radenie štyroch prevodových
stupňov, ale nie rýchlobehu. Pri jazde
v horách, hustej doprave alebo pri zjazde
z prudkého svahu si môžete zvolit’ polohu
4 namiesto D.
2:
Umožňuje radenie prvého a druhého
stupňa a zabraňuje automatickému
preradeniu na tretí a štvrtý alebo piaty
stupeň.
Zvoľte jazdnú polohu 2 pri jazde do kopca
a pre brzdenie motorom pri jazde z kopca.
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Páka voliča s manuálnym režimom
Radenie medzi polohami prevodových
stupňov sa vykonáva nasledovne:
: Pre radenie zošliapnite brzdový pedál
a stlačte uvoľňovacie tlačidlo.
Radenie, ktoré vyžaduje stlačenie
uvoľňovacieho tlačidla, je označené čiernou
šípkou.
: Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, ak chcete
radit’.
Biele šípky označujú radenie, kedy nie je nutné
stlačit’ uvoľňovacie tlačidlo.
: Raďte voľne.

Bez ohľadu na to, či Vaše vozidlo stojí alebo je
v pohybe, volí sa manuálny režim t’ahom za
páku voliča z polohy „D“ doľava do kulisy
manuálneho radenia. Pre návrat do činnosti
rozsahu „D“ zatlačte páku voliča spät’ doprava
do hlavnej kulisy radenia.
V manuálnom režime je možné jednoducho
realizovat’ rýchle preraďovanie pohybom páky
voliča dozadu a dopredu. Na rozdiel od
manuálnej prevodovky umožňuje manuálny
režim radenie so zošliapnutým pedálom
akcelerátora.
NAHOR (+): Pre preradenie nahor o jeden
prevodový stupeň raz zatlačte páku dopredu.
DOLU (-): Pre preradenie dolu o jeden
prevodový stupeň raz zatiahnite páku dozadu.
POZNÁMKA

V manuálnom režime je možné volit’ len
pät’ dopredných prevodových stupňov.
Pre cúvanie alebo parkovanie vozidla
uveďte podľa potreby páku voliča do
polohy „R“ alebo „P“.

C7E3001A

POZNÁMKA

• V manuálnom režime sa preraďovanie
dolu vykonáva automaticky, keď
vozidlo spomalí. Keď vozidlo zastaví,
automaticky sa zvolí 1. prevodový
stupeň.
• Za účelom udržovania požadovaných
úrovní jazdného výkonu a bezpečnosti
vozidla sa môže stat’, že systém nebude
realizovat’ určité preradenia pri použití
páky voliča.
• Pred rozbiehaním stojaceho vozidla
na klzkej vozovke zatlačte páku voliča
dopredu do polohy + (nahor).
To spôsobí, že sa prevodovka zaradí
do 2. prevodového stupňa, ktorý je lepší
pre plynulé rozbiehanie na klzkej
vozovke. Pre preradenie spät’ do 1.
prevodového stupňa zatiahnite páku
voliča do polohy - (dolu).
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POZOR

• V manuálnom režime musí vodič
realizovat’ preraďovanie nahor v súlade
s aktuálnymi podmienkami vozovky
a súčasne dbat’ na to, aby otáčky motora
boli udržované pod červenou zónou.
• Pretože ale môžu prudké brzdenie
motorom a/alebo prudké zrýchľovanie
spôsobit’ stratu trakcie, musí sa
preraďovanie dolu vykonávat’ opatrne
v súlade s rýchlost’ou vozidla.

Rozjazd.

Režim Winter (zimný)

1. Po zahriatí motora podržte zošliapnutý
brzdový pedál a posuňte páku voliča do
polohy R, D, 4 alebo 2.

Režim Winter používajte v prípade problémov
s rozbiehaním alebo jazdou na zľadovatenej
a klzkej vozovke. Tento režim zníži
preklzávanie a stratu trakcie.

POZOR

• Neraďte medzi D (Jazda)
a R (Spiatočka) alebo P (Parkovanie),
ak je vozidlo v pohybe.
Mohlo by dôjst’ k poškodeniu prevodovky
alebo zraneniu osôb.

Režim Winter aktivujete stlačením spínača
zimného režimu na konzole. Vozidlo sa
rozbehne v 3. prevodovom stupni.
Na prístrojovom paneli sa rozsvieti kontrolka
režimu Winter. Viď „KONTROLKA
REŽIMU WINTER“ v registri.

2. Uvoľnite parkovaciu brzdu a brzdový pedál.

Pre návrat do normálneho režimu stlačte spínač
znova. Kontrolka zhasne.

3. Pomalým zošliapnutím plynového pedála
uveďte vozidlo do pohybu.

C7E3023A
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BRZDY
Núdzové odblokovanie radenia
automatickej prevodovky
Ak dôjde k poruche automatickej prevodovky,
rozsvieti sa kontrolka poruchy (MIL).
Pozri „KONTROLKA PORUCHY“ v registri.
V tejto situácii nemusí dochádzat’
k automatickému radeniu alebo je radenie
obtiažnejšie než normálne.
Akonáhle k tejto situácii dôjde, obrát’te sa
na servis. Odporúčame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
Vážna porucha automatickej prevodovky
môže zabránit’ radeniu.

Ak po naštartovaní motora kontrolka
poruchy (MIL) svieti a prevodovka neradí,
použite nasledujúci postup:

Brzdový systém je navrhnutý pre účinné
brzdenie v širokom rozsahu jazdných
podmienok.

1. Vypnite zapaľovanie, poloha OFF.

Vozidlo je vybavené kotúčovými brzdami
vpredu i vzadu a dvojokruhovým brzdovým
systémom.

2. Vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
3. Odstráňte viečko na konzole tenkým
predmetom, napr. plochým skrutkovačom.
4. Opatrne vložte a zatlačte kľúč do otvoru
odblokovania radenia na strednej konzole
vpravo od indikátora polohy radenia.
5. Preraďte do polohy NEUTRAL.
6. Vložte kľúč do zapaľovania a naštartujte
motor.
7. Namontujte viečko spät’
8. Presuňte páku voliča do požadovanej
polohy a choďte do servisu, kde Vaše
vozidlo skontrolujú a opravia.
Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili
na Váš autorizovaný servis Chevrolet.

Ak dôjde k poruche jedného brzdového
okruhu, je možné vozidlo zastavit’ druhým
okruhom, ale brzdná vzdialenost’ sa predĺži
a bude potrebný väčší tlak na brzdový pedál.
VÝSTRAHA

Ak dôjde k poruche na jednom z okruhov,
musí byt’ brzdový pedál zošliapnutý
väčšou silou a predĺži sa brzdná
vzdialenost’.
• Nechajte ihneď skontrolovat’ a opravit’
brzdovú sústavu. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
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VÝSTRAHA

Ak je možné brzdový pedál zošliapnut’
nižšie než normálne, je nutné brzdy opravit’.
• Obrát’te sa okamžite na servis.
Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
POZOR

• Nejazdite s nohou na brzdovom pedáli.
Tak sa zrýchľuje opotrebovanie
brzdových komponentov. Brzdy sa môžu
prehriat’, následkom čoho sa predĺži
brzdná vzdialenost’ a môže vzniknút’
nebezpečná situácia.

MOKRÉ BRZDY

Po prejazde vodou alebo po umytí vozidla
môže dôjst’ ku zvlhnutiu komponentov bŕzd.
Obnovenie normálneho brzdenia:
1. Skontrolujte, či za Vami nie sú žiadne
vozidlá.
2. Jazdite bezpečnou rýchlost’ou a nechajte
vedľa a za vozidlom dostatočný priestor.
3. Jemne zošliapnite brzdový pedál, pokiaľ
nebude obnovená normálna výkonnost’.
PREHRIATE BRZDY

Brzdením pri dlhšom prudkom klesaní môže
dôjst’ k prehriatiu bŕzd. Pri jazde z kopca
zaraďte nižší prevodový stupeň. Nepoužívajte
brzdy nepretržite.
Pozri „BRZDENIE MOTOROM“ ďalej v tejto
časti alebo v registri.

VÝSTRAHA

Po prejazde hlbokou vodou, umytí vozidla
alebo značnom zat’ažení bŕzd pri jazde zo
strmého svahu, stratia brzdy prechodne
svoju účinnost’. Dôvodom môžu byt’
mokré brzdy alebo ich prehriatie.
Ak dôjde k prechodnej strate účinnosti
bŕzd prehriatím:
• Pri jazde z kopca zaraďte nižší
prevodový stupeň. Nepoužívajte brzdy
nepretržite. Pozri „BRZDENIE
MOTOROM“ v registri.
Ak dôjde k prechodnej strate účinnosti
bŕzd zvlhnutím komponentov bŕzd,
obnovíte ich normálnu výkonnost’
nasledujúcim postupom:
1. Skontrolujte, či za Vami nie sú žiadne
vozidlá.
2. Jazdite bezpečnou rýchlost’ou
a nechajte vedľa a za vozidlom
dostatočný priestor.
3. Jemne zošliapnite brzdový pedál,
pokiaľ nebude obnovená normálna
výkonnost’.
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VÝSTRAHA

• Keď počujete tento zvuk, nepokračujte
s vozidlom v jazde.
Môže to znamenat’, že brzdové doštičky
je nutné opravit’ alebo vymenit’.
Jazda s opotrebovanými brzdovými
doštičkami môže mat’ za následok
nehodu a zranenie osôb.

PARKOVACIA BRZDA

VÝSTRAHA

Parkovacia brzda pôsobí na zadné kolesá.
Páka parkovacej brzdy je umiestnená medzi
prednými sedadlami.
Parkovaciu brzdu použijete tak, že zastavíte
vozidlo, zošliapnete brzdový pedál
a zatiahnete pevne brzdovú páku.
Pre uvoľnenie parkovacej brzdy zošliapnite
brzdový pedál a;
1. Stlačte tlačidlo na páke.
2. Zatiahnite mierne za páku smerom hore.
3. Držte tlačidlo stlačené a páku uvoľnite.

Ak nie je parkovacia brzda správne
zatiahnutá, môže sa vozidlo náhle uviest’
do pohybu. Ak je potrebné nastavenie,
navštívte servis. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
POZOR

• Nejazdite so zatiahnutou parkovacou
brzdou.
Mohlo by dôjst’ k prehriatiu zadných
parkovacích bŕzd alebo k ich
predčasnému opotrebovaniu. Museli by
ste brzdy vymenit’ a mohli poškodit’ iné
diely vozidla.
POZOR

• Nikdy neparkujte ani nepoužívajte
vozidlo na horľavých materiáloch.
Mohli by sa dotknút’ súčastí výfuku pod
vozidlom a vznietit’ sa.

C7E3009A
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Tip pre parkovanie v zime

PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM BŔZD (ABS)

Pri nízkych teplotách môže dôjst’
k primrznutiu parkovacej brzdy v zatiahnutej
polohe. K tomu najčastejšie dochádza
u mokrých bŕzd.

Protiblokovací systém bŕzd je pokrokový
elektronický brzdový systém, ktorý zabraňuje
šmyku a strate kontroly nad vozidlom. Systém
umožňuje riadenie vozidla okolo prekážok i pri
prudkom brzdení a zabezpečuje maximálny
brzdný účinok na klzkej vozovke.

Ak existuje riziko zamrznutia parkovacej
brzdy zvlhnutím komponentov bŕzd po jazde
hlbokou vodou alebo umytí vozidla:
1. Zatiahnite dočasne parkovaciu brzdu
a presuňte páku voliča do polohy „P“
(u automatickej prevodovky) alebo zaraďte
prvý prevodový stupeň alebo spiatočku
(u mechanickej prevodovky).
2. Založte zadné kolesá klinmi.
3. Potom uvoľnite parkovaciu brzdu.
VÝSTRAHA

• Parkovaciu brzdu nepoužívajte, ak je
vozidlo v pohybe alebo ako náhradu
brzdového pedála.
Mohlo by dôjst’ ku strate kontroly nad
vozidlom a výsledkom by mohla byt’ nehoda,
poškodenie majetku alebo zranenie.

Po zapnutí zapaľovania sa rozsvieti po dobu
približne 3 sekúnd kontrolka „ABS“.
Ak kontrolka nezhasne alebo sa rozsvieti pri
jazde, došlo k poruche v ABS. Obrát’te sa
okamžite na servis. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet. Pozri
„KONTROLKA ABS“ v registri.
Keď naštartujete motor, alebo ak sa rozbiehate,
systém ABS sa sám skontroluje. V priebehu
tohto testu môžete počut’ cvakavý hluk,
a môžete dokonca zaznamenat’, že sa brzdový
pedál pohybuje alebo mierne pulzuje.
To je normálny jav.

Ak je Vaše vozidlo vybavené systémom ESC,
môžete taktiež počut’ ďalší zvuk pri
opätovnom zošliapnutí brzdového pedála do
cca 7 sekúnd po činnosti ABS. Toto je hluk pre
dokončenie prípravy pre činnost’ ESC a je
taktiež normálny.
Počas brzdenia sníma ABS otáčky každého
kolesa. Ak niektoré z kolies má tendenciu sa
zastavit’, ovláda počítač samostatne brzdy
na každom z predných a zadných kolies.
Činnost’ systému ABS je obvykle sprevádzaná
slabými vibráciami brzdového pedála
a určitým zvukom.
POZNÁMKA

ABS nemení čas pre použitie bŕzd a nie
vždy skracuje brzdnú vzdialenost’.
• Aj keď máte ABS, ponechajte si vždy
pre zastavenie dostatočný priestor.
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Brzdenie s ABS
Bez ohľadu na stav vozovky nepoužívajte
prerušované brzdenie. Pedál pevne zošliapnite,
držte ho a nechajte pracovat’ ABS.
VÝSTRAHA

Ak sa naraz rozsvieti kontrolka brzdového
systému a ABS, došlo k poruche
brzdového systému.
• Nechajte systém okamžite skontrolovat’
v servise. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

SYSTÉM POHONU VŠETKÝCH
KOLIES (AWD)*

SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO
RIADENIA STABILITY (ESC)*

Ak je Vaše vozidlo vybavené pohonom
všetkých kolies aktivovaným na základe
požiadavky (AWD), potom systém AWD
funguje automaticky bez nutnosti akéhokoľvek
úkonu vodiča. Ak začnú preklzovat’ predné
hnacie kolesá, začne podľa potreby
automaticky fungovat’ pohon zadných kolies.
Počas prevádzky v náročných podmienkach
môže dochádzat’ k miernemu hluku
spôsobenému uvedením pohonu do záberu,
čo je ale normálny jav.

Systém ESC je elektronický systém regulácie
stability vozidla a prídavný systém pre
bezpečnost’ jazdy, ktorý pomáha zabraňovat’
nebezpečným situáciám tým, že používa brzdy
na kolesách alebo točivý moment motora za
účelom vyrovnávania stability vozidla v dobe,
kedy je extrémne nestabilné v podmienkach,
ako sú napr. zatáčanie v ostrom uhle alebo
rýchla zmena jazdného pruhu. Funkcia ESC
pracuje automaticky, keď je vozidlo vo veľmi
nestabilnom stave. Systém ESC nepracuje pri
normálnych jazdných podmienkach.

Keď je systém AWD dočasne vyradený
z činnosti, bliká výstražná kontrolka AWD.
Ak kontrolka krátko blikne a potom zhasne,
je to normálne a neznamená to poruchu
systému. Ak ale kontrolka bliká nepretržite,
bez meškania kontaktujte servis, kde bude
vykonaná oprava poruchy. Odporúčame Vám
autorizovaný servis.
Táto kontrolka sa rozsvieti, aby signalizovala
poruchu v systéme AWD. Ak sa tak stane,
kontaktujte servis za účelom opravy.
Odporúčame Vám autorizovaný servis.

Pri zapnutí zapaľovania sa rozsvieti kontrolka
aktívneho ESC/výstražná kontrolka
a kontrolka vypnutého ESC a po uplynutí
pribl. 4 sekúnd zhasnú.
Kontrolka nepripraveného programu ESC sa
rozsvieti v prípade, že program ESC nie je
v prevádzkyschopnom stave pre použitie
v studenej oblasti. Táto kontrolka zhasne
v okamihu, kedy sa Vaše vozidlo zahreje.
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Kontrolka aktívneho ESC/výstražná kontrolka
bliká, keď je ESC v činnosti, a svieti, aby
signalizovala poruchu v systéme. Len čo
k tejto situácii dôjde, obrát’te sa čo najskôr sa
na servis. Odporúčame Vám autorizovaný
servis Chevrolet. Viď „KONTROLKA
VYPNUTÉHO ESC“, „KONTROLKA
NEPRIPRAVENÉHO ESC“
a „KONTROLKA AKTÍVNEHO ESC/
VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA“ v registri.
POZOR

Ak sa rozsvieti kontrolka aktívneho
ESC/výstražná kontrolka, má systém
ESC poruchu. Čo najskôr sa obrát’te
na servis. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

FUNKCIA HYDRAULICKÉHO
BRZDOVÉHO ASISTENTA (HBA)

POMOCNÁ FUNKCIA PRE STABILITU
PRÍVESU (TSA)

Keď systém ESC rozpozná akúkoľvek
núdzovú situáciu, ktorá vyžaduje prudké
brzdenie, automaticky dodá vyšší brzdný tlak
kolesám vozidla.

Vlnenie jazdnej súpravy spôsobuje jej veľmi
t’ažkú ovládateľnost’. Táto funkcia detekuje
toto vlnenie a potom zníži rýchlost’ jazdnej
súpravy až do chvíle, kedy kmitanie prestane.
Toto spomalenie je dosiahnuté znížením
točivého momentu motora a zvýšením tlaku
v brzdách všetkých kolies.

FUNKCIA AKTÍVNEJ OCHRANY PROTI
PREVRÁTENIU VOZIDLA (ARP)

Táto funkcia je súčast’ou systému ESC. Ak sa
Vaše vozidlo pohybuje extrémne nestabilným
spôsobom, táto funkcia pomáha vozidlu
udržovat’ normálnu stabilitu.
FUNKCIA SYSTÉMU RIADENIA
TRAKCIE (TCS)

Systém TCS zabraňuje pretáčaniu hnacích
kolies, a to bez ohľadu na stav vozovky
a priľnavost’ pneumatík. Len čo sa začne
pretáčat’ aspoň jedno hnacie koleso, zníži sa
výstupný výkon motora a pretáčajúce sa koleso
je pribrzdené. Tým sa zlepšuje smerová
regulácia vozidla a hnacia sila, a to obzvlášt’
na snehu a ľade a taktiež na mokrých alebo
klzkých vozovkách.
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VYPÍNACIE TLAČIDLO ESC

POZOR

Systém ESC je možné deaktivovat’ stlačením
tlačidla ESC OFF na strede prístrojového
panela.
Ak znovu stlačíte tlačidlo ESC OFF pri
deaktivovanej funkcii ESC (kontrolka
vypnutej funkcie ESC svieti), činnost’ systému
sa obnoví, a pri obnovení činnosti systému
ESC zhasne kontrolka vypnutej funkcie ESC
na prístrojovom paneli.

H
M
S

• Keď sa systém ESC aktivuje za účelom
korigovania stability vozidla, znížte
rýchlost’ a venujte zvýšenú pozornost’
vozovke.
• Systém ESC je len doplňujúce
zariadenie pre vozidlo. Ak vozidlo
prekročí jeho fyzikálne limity, nie je
možné ho kontrolovat’. Na tento systém
nespoliehajte. Vždy jazdite bezpečne.
• Keď je systém ESC v činnosti, môžete
počut’ určitý hluk alebo pocítite vibráciu
z brzdového pedála alebo iných
súvisiacich systémov. To je spôsobené
zmenami tlaku v súvisiacich systémoch.

SYSTÉM REGULÁCIE
RÝCHLOSTI PRI JAZDE
Z KOPCA (DCS)*
Pri schádzaní strmých svahov Vám táto funkcia
umožňuje íst’ nízkou rýchlost’ou bez nutnosti
používat’ brzdový pedál, a teda sa môžete plne
sústredit’ na riadenie. Táto praktická funkcia je
určená len pre schádzanie strmých svahov.
Pre aktivovanie systému DCS stlačte tlačidlo
DCS v strede prístrojového panelu. Po stlačení
tohto tlačidla je systém DCS pripravený
na použitie. Rozsvieti sa zelená kontrolka
aktívnej funkcie DCS. Keď je DCS v činnosti,
kontrolka aktívnej funkcie DCS bude blikat’.

H
M
S

C7E3034B

C7E3035B
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Ak chcete systém DCS deaktivovat’, znovu
stlačte tlačidlo DCS. Kontrolka aktívnej
funkcie DCS zhasne.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY DCS

Jantárová kontrolka nepripraveného DCS
a výstražná kontrolka bliká, aby signalizovala,
že systém DCS nie je pripravený na činnost’
v daných podmienkach, a svieti, aby
signalizovala poruchu v systéme.

2. Určitý uhol sklonu vozovky.

Viac informácií, viď „KONTROLKA
AKTÍVNEJ FUNKCIE DCS A KONTROLKA
NEPRIPRAVENOSTI DCS/VÝSTRAŽNÁ
KONTROLKA“ v registri.
POZOR

Ak sa rozsvieti jantárová kontrolka
nepripravenosti DCS a výstražná kontrolka,
má systém DCS poruchu. Čo najskôr sa
obrát’te na servis. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

1. Musí byt’ stlačené tlačidlo DCS (rozsvieti
sa zelená kontrolka aktívnej funkcie DCS).
3. Jazda rýchlost’ou nižšou než pribl. 50 km/h.
(DCS nebude v činnosti pri rýchlosti
vozidla nad 50 km/h, aj keď je stlačené
tlačidlo DCS. Systém DCS sa znovu
uvedie do činnosti v okamihu, kedy sa
rýchlost’ vozidla zníži pod 30 km/h
potom, keď bola nad 50 km/h)
4. Nie je zošliapnutý pedál akcelerátora alebo
brzdový pedál.
(DCS nebude v činnosti len v prípade,
že je zošliapnutý pedál akcelerátora alebo
brzdový pedál.)

POZOR

• Systém DCS je určený na schádzanie
strmých svahov v teréne.
• Zbytočné používanie systému DCS
môže spôsobit’ poruchy v brzdovom
systéme alebo ESC. Nepoužívajte DCS
pri jazde na normálnych vozovkách.
• Pri použití systému DCS je normálnym
javom, že sa vyskytujú silné vibrácie
a hluk z brzdového systému.
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ODPRUŽENIE S REGULÁCIOU
VÝŠKY VOZIDLA*

SYSTÉM TURBODÚCHADLA*
(len vznetový motor)

Systém regulácie výšky vozidla automaticky
nastavuje úroveň odpruženia, aby pomáhal
udržovat’ konštantnú výšku vozidla. Keď je do
zadnej časti vozidla umiestnený náklad,
odpruženie sa zdvihne do jeho predchádzajúcej
úrovne bez nákladu. Tým sa zlepšia jazdné
vlastnosti a ovládanie vozidla pri zat’aženej
zadne časti vozidla, napríklad keď sú
na zadnom sedadle prepravovaní cestujúci.

Turbodúchadlá pomáhajú motoru pracovat’
plynulejšie a s väčšou hospodárnost’ou.
Turbodúchadlo obsahuje dva prvky
preplňovania, t.j. turbínu a kompresor,
ktoré sú obidva poháňané hlavným centrálnym
hriadeľom. Turbína využíva energiu výfukových
plynov na pohon kompresora. Kompresor
následne nasáva čerstvý vzduch, ktorý dodáva do
valcov vo forme stlačeného vzduchu.
Medzichladič ochladzuje teplotu stlačeného
vzduchu, aby sa zvýšil výkon motora
prostredníctvom nárastu hustoty vzduchu.
Prvky turbodúchadla sa veľmi rýchlo otáčajú.
Ak dôjde k prerušeniu dodávky oleja
k pohyblivým súčastiam, môže dôjst’
k vážnemu poškodeniu systému turbodúchadla.
Majiteľovi vozidla sa odporúča dodržovat’
nasledujúce bezpečnostné pokyny, čím sa
zaručí maximálna životnost’ turbodúchladla.

•

•

•

•

•

•

Po naštartovaní motora ho nechajte bežat’
asi 1 až 2 minúty vo voľnobežných
otáčkach (vyvarujte sa akcelerovaniu
alebo rozbiehaniu vozidla).
Nevypínajte motor ihneď potom, kedy sa
vrátite z jazdy pri vysokom zat’ažení
(napr. jazda vysokou rýchlost’ou alebo
schádzanie dlhého svahu). Nechajte
motor bežat’ asi 1 až 2 minúty vo
voľnobežných otáčkach, aby sa ochladil.
Po výmene motorového oleja a olejového
filtra naštartujte motor a nechajte ho
bežat’ asi 1 až 2 minúty vo voľnobežných
otáčkach (vyvarujte sa akcelerovania
alebo rozbiehania vozidla).
Po dosiahnutí normálneho tlaku
motorového oleja nechajte motor bežat’
v otáčkach vyšších než voľnobežných.
Vynucovanie fungovania turbodúchadla
predtým, než sú adekvátne premazávané
ložiská, vytvára zbytočné trenie.
Používajte len predpísaný motorový olej
a dodržujte intervaly pre prehliadky
a výmeny.
Pri nízkej okolitej teplote, alebo keď
vozidlo nebolo dlhú dobu v prevádzke, je
nepriaznivo ovplyvnený normálny tlak
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POKYNY PRE JAZDU
a tok motorového oleja. Za týchto
podmienok je treba naštartovat’ motor
a nechat’ ho niekoľko minút bežat’
na voľnobeh, a až potom môže bežat’ vo
vyšších otáčkach.

KICK DOWN (AUTOMATICKÁ
PREVODOVKA)

BRZDENIE MOTOROM

Rýchlejšiu akceleráciu dosiahnete plným
zošliapnutím a podržaním pedála plynu.
Prevodovka preradí na nižší prevodový stupeň
a zväčší sa hnacia sila. Keď je dosiahnutá
požadovaná rýchlost’, pedál uvoľnite
a prevodovka preradí hore.

S3W3241A

Využitie brzdného účinku motora pri jazde
v dlhom klesaní:
•

Pre automatickú prevodovku, zvoľte
jazdný rozsah „2“.
Brzdenie motorom je najúčinnejšie
v polohe „2“. Ak polohu „2“ zvolíte pri
vyššej rýchlosti, zostane zaradený
aktuálny prevodový stupeň, pokiaľ
vozidlo nespomalí.

•

U mechanickej prevodovky preraďte
postupne na nižší prevodový stupeň.

JAZDA S VAŠÍM VOZIDLOM 3–31

VÝSTRAHA

• Nepreraďujte u mechanickej
prevodovky naraz o dva alebo viac
prevodových stupňov dolu.
Predídete tak poškodeniu prevodovky
alebo strate kontroly nad vozidlom
a zraneniu osôb.
POZNÁMKA

Použitie brzdenia motorom v dlhých
klesaniach môže predĺžit’ životnost’ bŕzd.

ZASTAVENIE VOZIDLA

PARKOVANIE VOZIDLA

U automatickej prevodovky môže byt’ páka
voliča ponechaná vo zvolenej polohe
a spustený motor. Pri zastavení v kopci
použite parkovaciu brzdu alebo zošliapnite
brzdový pedál. Neudržujte vozidlo na mieste
zošliapnutím pedála plynu.

Nechajte zošliapnutý brzdový pedál a riadne
zatiahnite parkovaciu brzdu.

Pri zastavení na dlhú dobu kvôli dopravnej
zápche alebo na železničnom priecestí vypnite
motor.

3. Pri parkovaní do kopca zaraďte prvý
prevodový stupeň.

Pri zastavení presuňte páku voliča do polohy P
(automatická prevodovka) alebo zaraďte
neutrál (mechanická prevodovka), zatiahnite
parkovaciu brzdu a vytiahnite kľúč zo
zapaľovania.

1. Presuňte páku voliča do polohy P.

U vozidiel s mechanickou prevodovkou:
1. Pri parkovaní na rovine zaraďte neutrál.
2. Pri parkovaní z kopca zaraďte spiatočku.

U vozidiel s automatickou prevodovkou:
2. Otočte kľúč zapaľovania do polohy LOCK
a vytiahnite ho.
Pozri „PARKOVACIA BRZDA“ v registri.
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VÝSTRAHA

Pri parkovaní v kopci nenechávajte
predné kolesá v polohe pre priamu jazdu,
aby ste zabránili náhodnému rozjazdu
vozidla.
• Pri parkovaní z kopca otočte kolesá von
z vozovky a zatiahnite parkovaciu brzdu.
• Pri parkovaní do kopca otočte kolesá do
vozovky a zatiahnite parkovaciu brzdu.

Systém parkovacieho asistenta*
Systém parkovacieho asistenta pomáha
vodičovi počas cúvania tým, že vydáva
zvukovú signalizáciu v prípade, že je za
vozidlom detekovaný nejaký objekt.
Tento systém sa môže automaticky aktivovat’
pri zapnutom zapaľovaní a páke voliča
automatickej prevodovky v polohe „R“.
Tento systém sa deaktivuje, keď je rýchlost’
vozidla vyššia než približne 5 km/h.
Ak pri preradení do polohy „R“ zaznie zvuk
alarmu, signalizuje to normálny stav.

C7E3031A

Pomocou upozorňujúceho zvuku si môžete
vypočítat’ vzdialenost’ medzi Vašim vozidlom
a prekážkami.
POZOR

Ak sa stane nasledujúce, signalizuje to
poruchu v systéme parkovacieho
asistenta. Obrát’te sa čo najskôr na servis.
Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
• Výstražná kontrolka systému
parkovacieho asistenta sa rozsvieti
počas jazdy.
• Alarm trikrát súvisle zaznie v dobe,
kedy okolo zadného nárazníka nie sú
žiadne prekážky.
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Alarm

Detekovaná vzdialenost’

Zvuk alarmu

1. alarm

pribl. 91~150 cm od zadného nárazníka

---píp--píp--

2. alarm

pribl. do 90 cm od zadného nárazníka

---píp- píp- píp- píp-

3. alarm

pribl. do 60 cm od zadného nárazníka

---píp píp píp píp

4. alarm

pribl. do 20~30 cm od zadného nárazníka

Alarm zostáva zapnutý

POZOR

• Systém parkovacieho asistenta by mal
byt’ považovaný len za doplnkovú
funkciu.
Vodič musí vykonávat’ kontrolu
pohľadom dozadu.
• Počuteľný výstražný signál sa môže líšit’
v závislosti na daných objektoch.
• Počuteľný výstražný signál sa nemusí
aktivovat’ v prípade, že je snímač
zamrznutý alebo znečistený nečistotami
alebo bahnom.
• Závada systému parkovacieho asistenta
môže nastat’ pri jazde po nerovnom
povrchu, ako sú napríklad drevené
klady, štrková cesta, rozrytá cesta alebo
ostrý uhol sklonu vozovky.
• Dbajte, aby ste na povrch snímača
netlačili alebo ho nepoškriabali.
Je pravdepodobné, že by tým došlo
k poškodeniu jeho pokrytia.
• Systém parkovacieho asistenta nemusí
rozpoznat’ ostré predmety, hrubé zimné
rukavice alebo špongie, ktoré absorbujú
kmitočet.
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POZOR

• Systém parkovacieho asistenta nemusí
fungovat’ správne, ak sú prijímané iné
ultrazvukové signály (kovový zvuk
alebo hluk pneumatických bŕzd
z t’ažkých úžitkových vozidiel).
• Vyčistite znečistené snímače mäkkou
špongiou a čistou vodou.
• Naďalej by ste mali používat’ zrkadlá
alebo otáčat’ hlavu. Pri cúvaní je
potrebné dodržovat’ normálne
bezpečnostné pokyny.
• Na snímače netlačte ani ich nevystavujte
otrasom, napríklad nárazom alebo
vysokotlakovou vodou pri umývaní
vozidla, pretože by sa tým poškodili
snímače.
• V parkovacom mieste vozidla, môže
horná čast’ vozidla utrpiet’ náraz ešte
pred činnost’ou snímača, a preto počas
parkovania vykonávajte kontrolu
pomocou vonkajších spätných zrkadiel
alebo otáčaním hlavy.

POKYNY PRE ÚSPORNEJŠIU
PREVÁDZKU

•

Spotreba paliva je veľmi závislá na štýle jazdy.

•

Ako jazdíte, kde jazdíte a kedy jazdíte ovplyvňuje
koľko kilometrov prejdete na liter paliva.
Maximálnu úsporu paliva dosiahnete
dodržaním nasledujúcich pokynov:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pomaly akcelerujte.
Nenechajte zbytočne bežat’ motor
na voľnobeh.
Udržujte správne nastavený motor.
Nevytáčajte motor.
Klimatizáciu používajte len v nutných
prípadoch.
Na nekvalitných vozovkách spomaľte.
Hustite pneumatiky na odporúčaný tlak.
Dodržujte bezpečnú vzdialenost’ od
ostatných vozidiel, vyhnete sa tak nárazu
pri náhlych zastaveniach. Tiež znížite
opotrebovanie brzdového obloženia.
Nevozte zbytočný náklad.

Nenechávajte pri jazde nohu
na brzdovom pedáli.
Dodržiavajte plán údržby v servisnej
knižke a špecifikácie v tomto návode.
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NEBEZPEČNÁ JAZDA

AQUAPLANING

JAZDA HLBOKOU VODOU

Ak je jazda kvôli vode, snehu, ľadu, blatu,
piesku a pod. nebezpečná:

Ak dôjde na mokrej vozovke k aquaplanningu,
nemôžete riadit’ vozidlo, pretože medzi
kolesami a vozovkou je malá alebo žiadna
priľnavost’.

Ak máte prejst’ hlbokou vodou, musíte
skontrolovat’, či nie je kaluž alebo stojatá voda
príliš hlboká. Ak prejdete hlbokou vodou príliš
rýchlo, môže sa dostat’ nasávaním vzduchu
voda do motora a spôsobit’ jeho značné
poškodenie.

•
•
•

•

•

Spomaľte vozidlo, jazdite pozorne
a nechávajte si pre brzdenie väčší odstup.
Vyhnite sa prudkým manévrom pri
brzdení, zatáčaní či akcelerácii.
Pri brzdení zošliapnite zľahka brzdový
pedál a pohybujte ním hore a dolu, pokiaľ
vozidlo nezastaví. Toto neplatí pre
vozidlá s ABS. U vozidiel vybavených
ABS vždy pevne zošliapnite brzdový
pedál a riaďte vozidlo.
Ak uviaznete na snehu, blate alebo
piesku, použite druhý prevodový stupeň,
vyhnete sa preklzu predných kolies.
Pri uviaznutí na ľade, snehu alebo blate
použite pod predné kolesá piesok či iný
nekĺžuci materiál alebo nasaďte snehové
ret’aze. Viac informácií, pozri
„VYSLOBODENIE VOZIDLA“ v registri.

K aquaplanningu môže dôjst’ v závislosti
na stave vozovky, vzorke a nahustení
pneumatík a rýchlosti vozidla. Aquaplanning
je veľmi nebezpečný.
Najlepším spôsobom ako aquaplanningu
zabránit’ je zníženie rýchlosti vozidla
a opatrnejšia jazda, keď zistíte, že je vozovka
veľmi mokrá.

POZOR

Pred prejazdom hlbokej vody vždy
dodržujte nasledujúce pokyny:
• Vodou neprechádzajte, ak je jej hĺbka
len o málo nižšia než svetlost’ vozidla.
• Jazdite čo možno najpomalšie na vysoké
otáčky so zaradeným najnižším
prevodovým stupňom.
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VLEČENIE PRÍVESU
ŤAŽNÉ ZARIADENIE S ODNÍMATEĽNOU
TYČOU S GUĽOVOU HLAVOU*

Namontovanie tyče s guľovou hlavou
1. Nájdite tyč s guľovou hlavou, ktorá je
uložená vo vaku pripevnenom vedľa
zdviháka v batožinovom priestore.

507

507

2. Demontujte plastový kryt.
411

Ak pri vlečení prívesu nepoužívate
správne zariadenie a nepôjdete správnym
spôsobom, môžete nad vozidlom stratit’
kontrolu. Napríklad ak je príves príliš
t’ažký, nemusia brzdy pracovat’ dobre –
alebo dokonca vôbec. Mohlo by tak dôjst’
k vážnemu zraneniu Vás a Vašich
cestujúcich. S prívesom jazdite len
v prípade, že ste dodržali všetky kroky
v tejto časti. Pre rady a informácie
ohľadne vlečenia prívesu Vaším vozidlom
sa obrát’te na Váš autorizovaný servis
Chevrolet.

GEOMETRICKÉ UMIESTNENIE
GUĽOVEJ HLAVY A UPEVŇOVACIE
BODY ŤAŽNÉHO ZARIADENIA.
(Jednotka: mm)

411

POZOR

C7E3004A

Vaša bezpečnost’ a spokojnost’ závisí
na použití správneho vybavenia. Mali by ste sa
tiež vyhnút’ pret’ažovaniu a inému hrubému
používaniu.
Maximálna hmotnost’ t’ahaného prívesu závisí
na uvažovanom užití a použitom špeciálnom
príslušenstve. Pred t’ahaním sa uistite, že je
použité pre vozidlo správne t’ažné zariadenie.
S dodávkou a montážou vhodného t’ažného
zariadenia podľa Vašich požiadaviek Vám
pomôže Váš autorizovaný servis Chevrolet.

GVW :344
curb weight : 469
578
830
1128

C7E3005A

C7E3006A
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3. Skontrolujte, či je farebná značka na páke
červená.

C7E3028A

4. Zasuňte tyč s guľovou hlavou do lôžka (1)
a zatlačte ju dolu (2). Môžete počut’
cvaknutie.

C7E3029A

5. Za účelom overenia správnej montáže tyče
s guľovou hlavou skontrolujte zelenú
značku na páke a lícovanie medzi tyčou
s guľovou hlavou a lôžkom.
Ak nie je zaistená, opakujte postup
montáže. Ak je treba, obrát’te sa na servis.
Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili
na Váš autorizovaný servis.

C7E3027A
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6. Zasuňte kľúč do vložky zámku na pravej
strane tyče s guľovou hlavou a zamknite ju.

POZOR

Nanatáčajte tyč s guľovou hlavou doľava
a doprava alebo nahor a dolu.
To by mohlo prekážat’ správnej montáži.

7. Vytiahnite kľúč.

8. Kábel prívesu zaveste k bezpečnostnému
otvoru prívesu, a nie k tyči s guľovou
hlavou.

C7E3038A

C7E3036A

C7E3040A

C7E3039A
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1. Zasuňte kľúč do vložky zámku na pravej
strane tyče s guľovou hlavou a odomknite ju.

5. Ak sa v miestach, kde je tyč pripevnená
k lôžku, nachádza korózia alebo nečistoty,
odstráňte ich.

2. Vytiahnite kľúč.

6. Nasaďte plastový kryt.

Odmontovanie tyče s guľovou hlavou

3. Zatlačte páku doľava (1) a otočte ju dolu (2).
4. Vytiahnite tyč s guľovou hlavou z lôžka.

C7E3047A

7. Vložte tyč s guľovou hlavou do vaku
a uložte ho do pôvodnej polohy.

POZOR

Keď nie je tyč s guľovou hlavou práve
používaná, mala by sa odmontovat’.
Potom je treba nasadit’ plastový kryt, aby
bolo chránené lôžko a nemohli do neho
vnikat’ nečistoty.

C7E3045A

C7E3048A
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POZOR

• Tyč s guľovou hlavou musí byt’ pevne
usadená v lôžku.
• Tyč s guľovou hlavou musí byt’
zamknutá a kľúč sa musí vytiahnut’.
• Vlečenie karavanu/prívesu je povolené
len s riadne pripevnenou tyčou
s guľovou hlavou. Ak nie je možné tyč
s guľovou hlavou riadne pripevnit’,
obrát’te sa na servis. Odporúčame Vám,
aby ste sa obrátili na Váš autorizovaný
servis.

NALOŽENIE PRÍVESU

VÝSTRAHA

Aby ste naložili príves správne, musíte vediet’,
ako zmerat’ celkovú hmotnost’ prívesu
a zat’aženia t’ažného zariadenia prívesom.
Celková hmotnost’ prívesu je hmotnost’
prívesu a naloženého nákladu. Celkovú
hmotnost’ prívesu je možné zmerat’ zvážením
plne naloženého prívesu na váhe.

Celková hmotnost’ súpravy s prívesom
nesmie prekročit’ celkovú hmotnost’
vozidla.
Celková hmotnost’ vozidla je hmotnost’
vozidla, vodiča, cestujúcich, batožiny či
nákladu, hmotnost’ t’ažného zariadenia
a zat’aženia t’ažného zariadenia prívesom.

Zvislé zat’aženie t’ažného zariadenia prívesom
je zvislá sila, ktorá pôsobí na hlavu t’ažného
zariadenia, ak je príves plne naložený a t’ažné
zariadenie je v normálnej výške pre t’ahanie.
Túto hmotnost’ je možné zmerat’ bežnou
domácou váhou.

Pri vlečení prívesu nesmú byt’ sedadlá 3.
radu obsadené cestujúcimi.

Hmotnost’ naloženého prívesu (celková
hmotnost’) nikdy nesmie prekročit’ uvedené
hodnoty.
Prípustné zat’aženia prívesu sú platné pre
stúpanie do 12%.
S pripojeným prívesom nesmie byt’ prekročené
prípustné zat’aženie zadnej nápravy pre plne
zat’ažené t’ažné vozidlo (vrátane cestujúcich).

POZOR
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Maximálne zat’aženie
(jednotka: kg)
Typ
2.4D
3.2D
2.0S
Diesel

M/T Brzdený
A/T Nebrzdený
Brzdený
A/T
Nebrzdený
Brzdený
M/T
Nebrzdený
Brzdený
A/T
Nebrzdený

Karavan/
Zvislé
príves zat’aženie
1,500
80
750
80
2,000
80
750
80
2,000
80
750
80
1,700
80
750
80

M/T: Mechanická prevodovka.
A/T: Automatická prevodovka

VÝSTRAHA

Uvedená hmotnost’ prívesu platí pre
nadmorskú výšku do 1000 m nad morom.
Vo vysokých nadmorských výškach môže
poklesnút’ výkon motora tak, že
v horskom teréne nie je možné využit’
prípustné zat’aženia.
• Pri nadmorskej výške nad 1 000 m
musia byt’ prípustné hmotnosti znížené
o 10% na každých 1 000 m výšky.

VÝSTRAHA

Nesprávne zat’aženie a bočný vietor,
stretávanie veľkého vozidla alebo
nekvalitná vozovka môžu spôsobit’
húpanie prívesu alebo jeho odpojenie.
• Zvislé zat’aženie t’ažného zariadenia
nastavte rozmiestnením nákladu
na prívese.
• Skontrolujte samostatne zat’aženie
prívesu i zat’aženie závesu.
• Skontrolujte povolené hmotnosti pre
t’ahanie u miestnych úradov.
BRZDY PRÍVESU

Ak je karavan/príves vybavený brzdami,
postupujte podľa pokynov výrobcu. Nikdy
neupravujte brzdový systém na vašom vozidle.
OSVETLENIE PRÍVESU

Uistite sa, že je príves vybavený osvetlením,
ktoré spĺňa miestne predpisy. Vždy pred
t’ahaním skontrolujte správnu činnost’ svetiel
prívesu.
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PNEUMATIKY

Pri vlečení prívesu dbajte, aby boli pneumatiky
nahustené na správny tlak, ako je uvedené
v časti 8.
BEZPEČNOSTNÉ REŤAZE

Medzi príves a vozidlo vždy pripevnite
bezpečnostné ret’aze. Ret’aze vždy veďte pod
ojami prívesu, aby nedošlo k jeho spadnutiu
na vozovku pri odpojení od t’ažného
zariadenia. Pri upevnení bezpečnostných
ret’azí dodržujte pokyny výrobcu. Vždy
ponechajte dostatočnú vôľu, aby bolo možné
plné zatočenie. Nikdy nenechajte
bezpečnostné ret’aze, aby sa t’ahali po vozovke.
BRZDOVÁ KVAPALINA

Za nasledujúcich podmienok vymeňte brzdovú
kvapalinu každé 2 roky.
•
•

Časté t’ahanie prívesu.
Jazda v kopcovitom alebo horskom
teréne.

KVAPALINA AUTOMATICKEJ
PREVODOVKY

•

Výmena kvapaliny prevodovky nie je nutná.
Taktiež nie je nutná pravidelná prehliadka
kvapaliny. Prehliadka kvapaliny prevodovky
je nutná len v prípade, že sa vyskytuje príznak
signalizujúci problém s kvapalinou.

•

RADY PRE JAZDU S PRÍVESOM

Pri t’ahaní prívesu sa vozidlo správa inak než
pri normálnych jazdných podmienkach.
Z dôvodu bezpečnosti dodržujte nasledujúce
pokyny:
• Pred t’ahaním v normálnej premávke si
precvičte zatáčanie, zastavovanie a cúvanie.
Nepoužívajte príves v premávke, pokiaľ
nemáte istotu, že ovládate vozidlo a príves
bezpečne.
• Pred jazdou skontrolujte správnu činnost’
osvetlenia prívesu.
• Nejazdite rýchlejšie než 80 km/h alebo
maximálnou povolenou rýchlost’ou,
podľa toho, ktorá je nižšia.
• Pri jazde do kopca nejazdite na prvý
prevodový stupeň rýchlejšie než 30 km/h
alebo na druhý prevodový stupeň
rýchlejšie než 50 km/h.

•
•
•
•

•

•

•

•

Pri zatáčaní sa uistite, či máte dost’
priestoru a vyhnite sa náhlym manévrom.
Vyhnite sa prudkému rozjazdu,
akcelerácii alebo zastaveniu.
Vyhnite sa prudkému zatáčaniu alebo
zmenám jazdných pruhov.
Vždy jazdite primeranou rýchlost’ou.
Pri cúvaní si vždy zaistite pomocníka.
Ponechajte si odpovedajúcu vzdialenost’
pre zastavenie.
Brzdná vzdialenost’ sa pri použití prívesu
predlžuje.
Pred jazdou z príkreho alebo dlhého
svahu spomaľte a zaraďte nižší
prevodový stupeň.
Vyhnite sa príliš dlhému alebo príliš
častému používaniu brzdového pedála,
môže dôjst’ k prehriatiu bŕzd a zníženiu
brzdného účinku.
Vždy pri parkovaní založte kolesá
na vozidle i na prívese. Zatiahnite pevne
parkovaciu brzdu.
Parkovanie v prudkom svahu sa
neodporúča.
Vozidlo s pripojeným prívesom skutočne
neparkujte vo svahu.
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Ak dôjde k nejakej poruche, napríklad
rozpojeniu súpravy, môže dôjst’ ku
zraneniu osôb a poškodeniu vozidla
a prívesu.
•

•

Ak niekto pri odstraňovaní klinov stojí
priamo za prívesom, môže sa zranit’.
Ak brzdy alebo záves preklzujú, môže
dôjst’ k cúvnutiu prívesu.
Uistite sa, že osoba odstraňujúca kliny
stojí stranou.
Venujte pozornost’ pokynom výrobcu
prívesu.

VÝSTRAHA

Ak vlečiete príves a máte otvorené okno
dverí batožinového priestoru, môže do
vozidla vnikat’ oxid uhoľnatý (CO). Oxid
uhoľnatý (CO) nemôžete vidiet’ ani cítit’.
Môže spôsobit’ bezvedomie alebo
usmrtenie.
• Nejazdite s otvoreným oknom dverí
batožinového priestoru. Ak je to nutné,
zatvorte všetky ostatné okná, nastavte
„REŽIM ČERSTVÉHO VZDUCHU“,
otvorte stredové/bočné ventilačné otvory
a zapnite ventilátor na vysokú rýchlost’.
(Pozri „VENTILÁCIA“ v registri)
JAZDA Z KOPCA A DO KOPCA

Pred jazdou z príkreho alebo dlhého svahu
spomaľte a zaraďte nižší prevodový stupeň.
Ak nezaradíte nižší prevodový stupeň, budete
musiet’ používat’ viac brzdy, ktoré sa tak
zohrejú a môžu stratit’ účinnost’.
Pri jazde v dlhom stúpaní zaraďte nižší
prevodový stupeň a znížte rýchlost’
na približne 70 km/h, aby ste znížili možnost’
prehriatia motora a prevodovky.

PARKOVANIE NA SVAHU

Vozidlo s pripojeným prívesom skutočne
neparkujte vo svahu. Ak dôjde k nejakej
poruche, môže sa súprava začat’ pohybovat’.
Môže dôjst’ ku zraneniu osôb a poškodeniu
vozidla i prívesu.
Ak však musíte parkovat’ vo svahu, postupujte
takto:
1. Použite nožnú brzdu, ale nezvoľte
u automatickej prevodovky polohu P
(Parkovanie) alebo prevodový stupeň
u mechanickej prevodovky.
2. Nechajte niekým založit’ kolesá prívesu
klinmi.
3. Keď sú kolesá založené, nožnú brzdu
povoľte, pokiaľ kliny nezachytia zát’až.
4. Znova použite nožnú brzdu.
Potom zatiahnite parkovaciu brzdu a zvoľte
u automatickej prevodovky polohu P
(Parkovanie) alebo prvý prevodový stupeň,
alebo spiatočku u mechanickej prevodovky.
5. Uvoľnite nožnú brzdu.
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ROZJAZD PO PARKOVANÍ NA SVAHU

1. Zošliapnite nožnú brzdu a podržte pedál
zošliapnutý:
• Naštartujte motor
• Zaraďte prevodový stupeň a
• Uvoľnite parkovaciu brzdu.
2. Uvoľnite brzdový pedál.
3. Pomaly sa rozíďte, pokiaľ sa neuvoľnia
zakladacie kliny.
4. Zastavte a nechajte niekoho zakladacie
kliny pozbierat’ a uložit’.

ÚDRŽBA PRI POUŽÍVANÍ VOZIDLA NA
VLEČENIE PRÍVESU

Pri t’ahaní prívesu vyžaduje vozidlo častejšiu
údržbu. Viac informácií nájdete v pláne údržby
v servisnej knižke. Zvlášt’ dôležité pri t’ahaní
prívesu sú kvapalina automatickej prevodovky
(nepreplňovat’), motorový olej, remeň,
chladiaci systém a nastavenie bŕzd.
Všetky tieto položky sú popísané v tomto
návode a rýchlo ich nájdete pomocou registra.
Ak t’aháte príves, je dobré tieto položky pred
jazdou skontrolovat’.
Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek
a matíc t’ažného zariadenia.

VÝFUKOVÉ PLYNY
(OXID UHOĽNATÝ)
Výfukové plyny motora obsahujú oxid
uhoľnatý (CO), ktorý je bezfarebný a bez
zápachu. Dlhodobé vystavenie sa CO môže
viest’ k bezvedomiu a smrti.
Kedykoľvek sa domnievate, že do vozidla
prenikajú výfukové plyny, ihneď dopravte
vozidlo do servisu. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
VÝSTRAHA

Aby ste zabránili preniknutiu CO do
vozidla, skontrolujte výfukový systém
a karosériu podľa nasledujúcich
odporúčaní:
• Pri každej výmene oleja.
• Kedykoľvek zaznamenáte zmenu vo
zvuku výfuku.
• Ak je výfukový systém, podvozok alebo
zadná čast’ vozidla skorodovaná alebo
začína korodovat’.
• Nenechajte bežat’ motor v stiesnených
alebo uzatvorených priestoroch, ako je
garáž. Presuňte vozidlo do otvoreného
priestoru.
(Pokračovanie)
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VÝSTRAHA

(Pokračovanie)
• Neseďte v zaparkovanom vozidle so
spusteným motorom dlhú dobu.
• Ak stojí vozidlo v obmedzenom
priestore dlhšiu dobu, prepnite
ventiláciu na čerstvý vzduch, aby ste
nasali do vozidla vonkajší vzduch.
(Pozri „RECIRCULÁCIA“ v registri)
• Nejazdite s otvorenými dverami
batožinového priestoru. Ak je to nutné,
zatvorte okná, nastavte ‘REŽIM
ČERSTVÉHO VZDUCHU’ a zapnite
ventilátor na vysokú rýchlost’.
(Pozri „RECIRCULÁCIA“ v registri)

OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
MODERNÉ TECHNOLÓGIE

Pri vývoji a výrobe Vášho vozidla používame
materiály ohľaduplné k životnému prostrediu
a prevažne recyklovateľné. Výrobné metódy,
použité pri výrobe Vášho vozidla, sú tiež
ohľaduplné k životnému prostrediu.
Recykláciou odpadu pri výrobe sa uzatvára
obeh materiálu. Zníženie energetickej
náročnosti a spotreby vody tiež napomáha
uchovaniu prírodných zdrojov.
Vysoko moderný dizajn znamená, že Vaše
vozidlo je možné ľahko rozobrat’ na konci
životnosti a jednotlivé materiály oddelit’ pre
následné použitie.
Materiály ako je azbest a kadmium sa
nepoužívajú. Chladivo v klimatizácii*
neobsahuje freón.

RECYKLÁCIA VOZIDLA NA KONCI
JEHO ŽIVOTNOSTI

Informácie o recyklácii vozidla na konci
jeho životnosti sú k dispozícii
na http://www.chevroleteurope.com.
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4–2 SYSTÉM REGULÁCIE KLÍMY A AUDIOSYSTÉM

VENTILAČNÉ OTVORY
Bočné ventilačné otvory
Nastaviteľné bočné ventilačné otvory môžete
nastavit’ buď do priestoru pre cestujúcich alebo
na bočné okná.

Ventilačné otvory pre odhmlievanie
čelného okna
Ventilačné otvory pre odhmlievanie čelného
okna smerujú vzduch na čelné okno.
Stredné ventilačné otvory
Môžete nastavit’ smer prúdenia vzduchu do
oboch nastaviteľných stredových ventilačných
otvorov.

2

2

5

3

5

3

1

1

4

Spodné ventilačné otvory
Spodné ventilačné otvory smerujú vzduch
dopredu do oblasti nôh.
Ventilačné otvory pre odhmlievanie okien
predných dverí
Ventilačné otvory pre odhmlievanie okien
predných dverí smerujú vzduch priamo na bočné
okná, hlavne do blízkosti spätných zrkadiel.
Zadné ventilačné otvory
Ochladený alebo vyhrievaný vzduch je vedený
do oblasti nôh vzadu, a to prostredníctvom
kanálov pod prednými sedadlami.
Ak chcete zatvorit’ stredné a bočné
ventilačné otvory
Otočte kolieskom pod alebo vedľa ventilačného
výstupného otvoru, aby ste zablokovali prúdenie
vzduchu skrz ventilačné otvory.

4
C7E4027A

1. Bočný ventilačný otvor

4. Spodný ventilačný otvor

2. Ventilačné otvory pre odhmlievanie
čelného okna

5. Ventilačný otvor pre odhmlievanie
okien predných dverí

3. Stredné ventilačné otvory

(Bočné ventilačné otvory)
(Stredné ventilačné otvory)
C7E4021A
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OVLÁDACÍ PANEL
1. Otočný regulátor teploty vzduchu.

5. Tlačidlo recirkulácie.

2. Otočný spínač ovládania ventilátora.

6. Tlačidlo vyhrievania zadného okna
a vonkajšieho zrkadla. Viď „TLAČIDLO
VYHRIEVANIA ZADNÉHO OKNA
A VONKAJŠÍCH SPÄTNÝCH
ZRKADIEL“ v registri.

3. Otočný regulátor rozvodu vzduchu.
4. Tlačidlo klimatizácie (A/C)*. Pozri
„KLIMATIZÁCIA“ ďalej v tejto časti.

C7E4001A

OTOČNÝ REGULÁTOR TEPLOTY
VZDUCHU

Otočný regulátor teploty vzduchu riadi teplotu
vzduchu, ktorý prúdi ventilačnými otvormi.
Otočením regulátora do modrej oblasti
dostanete studený vzduch a otočením
do červenej oblasti dostanete teplý vzduch.

C7E4003A
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OTOČNÝ SPÍNAČ VENTILÁTORA

Otáčaním spínača pre ovládanie rýchlosti
otáčania ventilátora môžete regulovat’
množstvo vzduchu prúdiaceho zo systému.
Otočením v smere hodinových ručičiek otáčky
ventilátora zvýšite, a otočením proti smeru
hodinových ručičiek otáčky znížite.

OTOČNÝ REGULÁTOR ROZVODU
VZDUCHU

Nastavte otočný regulátor rozvodu vzduchu
na požadovaný režim rozdeľovania prietoku
vzduchu.

Vpredu (

)

Toto nastavenie smeruje vzduch do stredových
a bočných ventilačných otvorov.

Otočný regulátor rozvodu vzduchu je možné
nastavit’ do piatich polôh:

Ovládací gombík ventilátora je nastaviteľný
z vypnutej polohy až do kroku 4.

C7D4002A
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Bi-level (

)

Podlaha (

Smeruje vzduch do dvoch smerov. Polovicu
vzduchu smeruje do ventilačných otvorov
na podlahe a druhú do stredových a bočných
ventilačných otvorov.

C7D4003A

)

Podlaha/Odmrazovanie (

Smeruje väčšinu vzduchu do ventilačných
otvorov na podlahe. Čast’ vzduchu bude tiež
smerovaná do otvorov pre odmrazovanie
čelného okna, bočných a zadných ventilačných
otvorov. Udržujte priestor pod prednými
sedadlami prázdny, aby ste neblokovali
prúdenie vzduchu do zadného priestoru.

C7D4004A

)

Tento režim smeruje väčšinu vzduchu
do ventilačných otvorov pre odmrazovanie
čelného okna, ventilačných otvorov
pre odmrazovanie okien predných dverí
a ventilačných otvorov na podlahu.
Malá čast’ je tiež smerovaná do bočných
ventilačných otvorov.

C7D4005A
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Odmrazovanie (

TLAČIDLO REŽIMU RECIRKULÁCIE

)

Smeruje väčšinu vzduchu do ventilačných
otvorov pre odmrazovanie čelného okna
a okien predných dverí. Malá čast’ je tiež
smerovaná do bočných ventilačných otvorov.

Toto tlačidlo použite pri jazde v prašnom
prostredí alebo aby ste sa vyhli prívodu
znečisteného vzduchu (výfukové plyny,
a pod.) alebo ak potrebujete rýchlo ochladit’
alebo vyhriat’ priestor pre cestujúcich.
Rozsvieti sa kontrolka a vnútorný vzduch bude
recirkulovat’.
Opätovným stlačením tlačidla privediete
do priestoru pre cestujúcich vonkajší vzduch.
Kontrolka zhasne.
Ak používate režim recirkulácie príliš dlhú
dobu, môže dôjst’ k zahmleniu okien.
Ak k tomu dôjde, znova stlačte tlačidlo režimu
recirkulácie, čím ho prepnete na režim
vonkajšieho vzduchu.

C7D4006A

POZOR

Po dlhšej jazde so zapnutým režimom
recirkulácie sa môžete cítit’ ospalý.
• Pravidelne si zapínajte režim čerstvého
vzduchu zvonka.
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KLIMATIZÁCIA*
Chladiaca jednotka systému klimatizácie
(A/C) ochladzuje vzduch a odstraňuje vlhkost’,
prach a peľ z vnútra vozidla.
So zapnutou klimatizáciou tiež zohrievate
vzduch, ak nastavíte otočný regulátor teploty
na zohrievanie.
POZNÁMKA

Po jazde so zapnutou klimatizáciou
si niekedy môžete všimnút’ odkvapkávanie
vody pod motorovým priestorom. Jedná sa
o normálny jav, pretože chladiaci systém
odstraňuje zo vzduchu vlhkost’.
POZNÁMKA

Pretože kompresor chladiaceho systému
odoberá výkon z motora, môžete si pri
chode kompresora všimnút’ mierne zmeny
v sile a výkonnosti motora.

TLAČIDLO KLIMATIZÁCIE
POZOR

Použitie systému klimatizácie pri jazde
do dlhého stúpania alebo v hustej
dopravnej premávke môže spôsobit’
prehriatie motora. (Pozri „PREHRIATIE“
v registri)
• Sledujte ukazovateľ teploty.
• Ak ukazovateľ signalizuje prehriatie
motora, vypnite klimatizáciu.
Môže dôjst’ k poškodeniu vozidla.

Zapnutie klimatizácie (A/C):
1. Naštartujte motor.
2. Stlačte tlačidlo klimatizácie (A/C).
(Rozsvietenie kontrolky potvrdí,
že klimatizácia beží)
3. Nastavte otáčky ventilátora.
POZNÁMKA

Klimatizácia nebude fungovat’,
ak je ovládací spínač ventilátora
vo vypnutej polohe.
Vypnutie klimatizácie:
Znova stlačte tlačidlo klimatizácie (A/C).
(Zhasnutie kontrolky potvrdí, že je klimatizácia
vypnutá)
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KÚRENIE
CHLADENIE

Normálne chladenie

Maximálne kúrenie

Maximálne chladenie

1. Zapnite tlačidlo klimatizácie (A/C).
(Kontrolka sa rozsvieti)

Režim maximálneho kúrenia použite pre
rýchle vyhriatie priestoru pre cestujúcich.
Nepoužívajte ho dlhú dobu, pretože by vzduch
v interiéri mohol zatuchnút’ a mohlo by dôjst’
k zahmleniu okien. Okná vyčistíte vypnutím
tlačidla recirkulácie, keď sa do vnútra vozidla
dostane čerstvý vzduch.

Pre dosiahnutie maximálneho ochladenia pri
horúcom počasí alebo po dlhom státí vozidla
na slnku:
1. Mierne otvorte okná, aby unikol teplý
vzduch.
2. Zapnite klimatizáciu (A/C).
(Kontrolka sa rozsvieti)
3. Stlačte tlačidlo recirkulácie.
(Kontrolka sa rozsvieti)
4. Otočte regulátor rozvodu vzduchu
na PREDNÝ režim ( ).

2. Stlačte tlačidlo recirkulácie.
(Kontrolka sa rozsvieti)
3. Otočte regulátor rozvodu vzduchu
do polohy PREDNÝ ( ) alebo
BI-LEVEL ( ).
4. Pre chladenie otočte regulátor teploty
vzduchu do modrej oblasti.
5. Nastavte otočný spínač ovládania
ventilátora na požadovanú rýchlost’.

Pre maximálne vykúrenie:
1. Vypnite klimatizáciu (A/C).
(Kontrolka zhasne)
2. Stlačte tlačidlo recirkulácie.
(Kontrolka sa rozsvieti)

5. Pre chladenie otočte regulátor teploty
vzduchu do modrej oblasti až na doraz.

3. Otočte regulátor rozvodu vzduchu
do polohy BI-LEVEL ( ) alebo
PODLAHA ( ).

6. Otočte otočný spínač ovládania ventilátora
na najvyššie otáčky.

4. Pre kúrenie otočte regulátor teploty
vzduchu do červenej oblasti až na doraz
5. Otočte otočný spínač ovládania ventilátora
na maximálnu rýchlost’.
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VETRANIE
Normálne kúrenie

Bi-level

Vetranie

1. Vypnite klimatizáciu (A/C).
(Kontrolka zhasne)

Toto nastavenie použite pre chladné, ale
slnečné dni. Do oblasti nôh bude prúdit’ teplejší
vzduch, ale na hornú čast’ tela bude prúdit’
chladný vonkajší vzduch.

Pre vedenie vzduchu stredovými a bočnými
ventilačnými otvormi:

Návod pre použitie tohto nastavenia:

2. Vypnite recirkuláciu. (Kontrolka zhasne)

1. Vypnite tlačidlo recirkulácie.
(Kontrolka zhasne)

3. Otočte regulátor rozvodu vzduchu
do polohy PREDNÝ ( ) alebo
BI-LEVEL ( ).

2. Vypnite recirkuláciu. (Kontrolka zhasne)
3. Otočte regulátor rozvodu vzduchu
do polohy PODLAHA ( ) alebo
BI-LEVEL ( ).
4. Pre kúrenie otočte regulátor teploty
vzduchu do červenej oblasti.
5. Otočte otočný spínač ovládania ventilátora
na požadovanú rýchlost’.

2. Otočte regulátor rozvodu vzduchu
do polohy BI-LEVEL ( ).
3. Nastavte otočný regulátor teploty vzduchu
na požadovanú teplotu.
4. Otočte otočný spínač ovládania ventilátora
na požadovanú rýchlost’.

1. Vypnite klimatizáciu (A/C).
(Kontrolka zhasne)

4. Pre chladenie otočte regulátor teploty
vzduchu do modrej oblasti.
5. Otočte otočný spínač ovládania ventilátora
na požadovanú rýchlost’.
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ODMRAZOVANIE A ODHMLENIE
Pre odmrazenie čelného okna:
1. Otočte regulátorom rozvodu vzduchu
na polohu DEFROST ( ).
2. Pre teplý vzduch otočte regulátor teploty
vzduchu do červenej oblasti.
3. Pre rýchle odmrazovanie nastavte otočný
spínač ovládania ventilátora na najvyššie
otáčky.
POZNÁMKA

Klimatizácia a režim vonkajšieho
vzduchu sa automaticky zapnú, aby bol
zvýšený výkon odmrazovania, keď zvolíte
režim ODMRAZOVANIE ( ) alebo
PODLAHA/ODMRAZOVANIE ( ).

Pre udržanie čistoty čelného okna
a nasmerovanie teplého vzduchu na podlahu,
otočte regulátor rozvodu vzduchu na FLOOR/
DEFROST (podlaha/odmrazovanie) ( ).
POZOR

Rozdiel medzi teplotou vonkajšieho
vzduchu a teplotou čelného okna môže
spôsobit’ zahmlenie čelného okna
a obmedzenie výhľadu dopredu.
• Nepoužívajte režim FLOOR/DEFROST
(podlaha/odmrazovanie) ( ) alebo
DEFROST (odmrazovanie) ( )
v extrémne vlhkom počasí, keď je otočný
regulátor teploty vzduchu nastavený
do modrej oblasti.
To môže viest’ k nehode, pri ktorej
môže dôjst’ k poškodeniu vozidla
a zraneniu osôb.

PRÍDAVNÉ KÚRENIE*
(len vznetový motor)
Toto prídavné kúrenie je elektrický typ
vzduchového vykurovania, a je nainštalované
v module klimatizácie. Toto zariadenie
zlepšuje vykurovací efekt zvýšením teploty
vzduchu prúdiaceho do priestoru pre
cestujúcich.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA*
VŠEOBECNÝ POPIS

Senzor slnečného svitu

Senzor teploty

Systém plne automatickej regulácie
teploty (FATC) automaticky reguluje teplotu
v interiéri Vášho vozidla a poskytuje najväčšiu
mieru komfortu v interiéri, a to bez ohľadu na
počasie, vonkajšiu teplotu alebo ročné
obdobie. Nastaví a udržuje požadovanú
teplotu po zvolení režimu AUTO.

Senzor slnečného svitu je umiestnený pred
ventilačnými otvormi pre rozmrazovanie
čelného okna.

Údaje o teplote v interiéri vozidla sa používajú
pre nastavenie systému vetrania pri prevádzke
v režime AUTO.

Požadovaná teplota je riadená prostredníctvom
signálov senzorov vo vozidle pre sledovanie
teploty chladiacej kvapaliny, slnečného svitu
a vonkajšej teploty.

Tento senzor detekuje slnečný svit
pri prevádzke v režime AUTO.

POZOR

Nenalepujte štítky na senzor teploty,
aby nedošlo k narušeniu jeho funkcie.

POZOR

Cez snímač neumiestňujte žiadne nálepky
alebo iné predmety. To by mohlo spôsobit’
nesprávne fungovanie snímača.

C7E4020A
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DISPLEJ

AUTOMATICKÉ RIADENIE TEPLOTY

1. Nastavená teplota

6. Indikátor automatického režimu

2. Indikátor rozmrazovania

7. Indikátor režimu vonkajšieho vzduchu

Ak je FATC v režime AUTO, jediné čo musíte
urobit’ je nastavenie požadovanej teploty.

3. Indikátor režimu rozvodu vzduchu

8. Indikátor režimu recirkulácie

Tlačidlo AUTO

4. Indikátor klimatizácie

9. Indikátor prevádzky ventilátora

5. Vonkajšia teplota

10. Indikátor rýchlosti otáčania ventilátora

Ak stlačíte tlačidlo AUTO, teplota v interiéri
bude automaticky riadená za účelom dosiahnutia
požadovanej nastavenej teploty. Systém bude
riadit’ režim rozvodu vzduchu, rýchlost’ otáčania
ventilátora, klimatizáciu a recirkuláciu
automaticky.
Indikátor režimu AUTO sa objaví
v informačnej centrále vodiča (DIC),
umiestnenej v strede prístrojového panelu.

C7E4019B
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Nastavenie požadovanej teploty

MANUÁLNE OVLÁDANIE

POZNÁMKA

Nastavte otočný regulátor teploty vzduchu
na požadovanú teplotu.
V smere hodinových ručičiek: Požadovaná
teplota sa bude zvyšovat’ o 0,5 °C.
Proti smeru hodinových ručičiek: Požadovaná
teplota sa bude znižovat’ o 0,5 °C.
Požadovanú teplotu môžete nastavit’ v rozsahu
18 °C až 32 °C.

Ak požadovanú teplotu nastavíte na „HI“
(maximum) alebo „Lo“ (minimum),
ventilátor pobeží nepretržite na najvyššiu
rýchlost’, aj keď teplota v interiéri
dosiahne požadovanú hodnotu.
Systém vypnete stlačením tlačidla OFF.

Tlačidlo A/C (klimatizácie)
Zapína a vypína klimatizáciu. Režim AUTO je
zrušený a indikátor po stlačení tlačidla zmizne.
Indikátor A/C (
klimatizácie.

) sa zobrazí pri zapnutí

Opätovným stlačením tlačidla A/C klimatizáciu
vypnete alebo stlačte tlačidlo OFF a vypnete
celý systém.
Pozri „TLAČIDLO A/C“ skôr v tejto časti.

C7E4016B
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Zmena režimu rozvodu vzduchu

Tlačidlo režimu recirkulácie

Ovládacie tlačidlo rýchlosti ventilátora

Ak stlačíte tlačidlo MODE, režim AUTO sa
zruší a režim rozvodu vzduchu sa bude menit’
v nasledujúcom poradí.

Zvoľte si vonkajší vzduch alebo recirkuláciu
vnútorného vzduchu.

Otáčaním tohoto spínača nastavte rýchlost’
otáčania ventilátora.

Pozri „TLAČIDLO REŽIMU
RECIRKULÁCIE“ skôr v tejto časti.

Po otočení tohoto spínača sa zruší režim AUTO.

PREDNÁ ( )
BI-LEVEL ( )
PODLAHA ( )
PODLAHA/
ODMRAZOVANIE ( )
Viac informácií, pozri „OTOČNÝ
REGULÁTOR ROZVODU VZDUCHU“
skôr v tejto časti.

C7E4009B
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ODMRAZOVANIE

APS

Pre odmrazenie čelného okna stlačte tlačidlo
ODMRAZOVANIE ( ). Automaticky
sa zapne klimatizácia a režim vonkajšieho
vzduchu.

APS (Snímač škodlivín) automaticky nasáva
vonkajší vzduchu do priestoru pre cestujúcich
alebo prevádza režim vzduchu na režim
recirkulácie, aby zabránil vnikaniu
výfukových plynov zvonka do kabíny
a zabránil tak znečisteniu vzduchu v priestoru
pre cestujúcich.

Rýchlost’ otáčania ventilátora nastavte
pomocou otočného spínača.
Tento režim je možné zrušit’ opätovným
stlačením tlačidla pre odmrazovanie, gombíka
rozvodu vzduchu alebo tlačidla AUTO.
Pozri „ODMRAZOVANIE A ODHMLENIE“
skôr v tejto časti.

C7E4010B

Pre aktivovanie režimu APS stlačte
tlačidlo APS. Rozsvieti sa kontrolka
na tlačidle.
Ak chcete režim APS vypnút’, stlačte opätovne
tlačidlo. Kontrolka zhasne, čím signalizuje,
že systém APS nie je aktivovaný.

C7E4014B

Ak použijete režim APS príliš dlhú dobu, môžu
sa zahmlit’ okná. Ak sa tak stane, vypnite režim
APS a prepnite na režim vonkajšieho vzduchu.
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ZOBRAZENIE VONKAJŠEJ TEPLOTY

ZMENA MERNEJ JEDNOTKY TEPLOTY

TIPY PRE PREVÁDZKU
SYSTÉMU VETRANIA

V DIC je vždy zobrazená vonkajšia teplota.
Viď „INFORMAČNÁ CENTRÁLA
VODIČA“ v registri.

Pre zmenu mernej jednotky teploty vykonajte
nasledujúce:

Ak je vozidlo zaparkované na priamom slnku,
otvorte pred zapnutím klimatizácie okná (A/C).

1. Stlačte tlačidlo SET na informačnej
centrále vodiča dlhšie než na 2 sekundy.
Bude blikat’ merná jednotka teploty.

Pre vyčistenie zahmlených okien pri daždivých
dňoch alebo vysokej vlhkosti, znížte zapnutím
klimatizácie vlhkost’.

pre zmenu
2. Stlačte tlačidlo
alebo
mernej jednotky teploty (°C
°F).

Najmenej raz za týždeň zapnite klimatizáciu
na niekoľko minút, a to i v zime, keď nie je
systém klimatizácie pravidelne používaný.
Tým sa udržuje správne mazanie kompresora
a tesnenia, a predĺži sa životnost’ systému.

Senzor teploty je umiestnený v oblasti
predného nárazníka.
Z dôvodu umiestnenia môže byt’ zobrazená
teplota ovplyvnená teplom z vozovky alebo
motora, ak vozidlo jazdí pomaly alebo stojí
s motorom bežiacim na voľnobeh.

Jazda v hustej premávke s častým
zastavovaním a rozjazdom môže znížit’
účinnost’ systému klimatizácie.
Kompresor klimatizácie nepracuje,
ak je vypnutý ovládací spínač ventilátora.
Ak je vozidlo vybavené filtrom klimatizácie,
je nutné vykonávat’ správnu údržbu. Pozri
„FILTER KLIMATIZÁCIE“ v registri. Tento
filter odstraňuje prach, peľ a ostatné poletujúce
nečistoty z vonkajšieho vzduchu nasávaného
do vozidla.

L7D2092A
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RÁDIO RDS A PREHRÁVAČ CD
Pred prvým použitím tohto prístroja si, prosím,
starostlivo prečítajte tieto pokyny.
POZOR

Bezpečnost’ cestnej dopravy je absolútnou
prioritou. S Vašim rádiom manipulujte
len ak to stav vozovky a dopravnej situácie
dovoľujú. Pred zahájením Vašej cesty sa
bližšie zoznámte s ovládaním tohto
prístroja.
Keď sedíte vo vozidle, mali by ste byt’ vždy
schopný včas počut’ sirény polície, hasičov
a sanitky. Z tohto dôvodu nastavte
hlasitost’ na primeranú úroveň.
POZOR

Pri štartovaní vozidla pomocou
štartovacích prepojovacích káblov môže
dôjst’ k poškodeniu audiosystému. Systém
preto vypnite.

C8E4001A
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1. Gombík napájania
Keď je napájanie zapnuté:
Krátke stlačenie: Zapína a vypína
funkciu vypínania
hlasitosti (mute).
Dlhé stlačenie: Vypne napájanie
jednotky.
Keď je napájanie
vypnuté:
Stlačením gombíka napájania (power) sa
zapne napájanie.
2. Gombík hlasitosti
Nastavenie hlasitosti a nastavenie tónu
v režime ovládania tónu.
3. Tlačidlo TP
Nastavenie príjmu hlásení o dopravnej
premávke.
4. Tlačidlo PTY
V režime rádia FM zvolí signalizáciu
kategórie rádia FM.

5. Tlačidlo CD/AUX
Mení režim audio medzi CD a AUX
6. Tlačidlo AUDIO
Stlačené je pre zvolenie tónu (t. j. žánru),
režimov rozdelenia hlasitosti vpredu/
vzadu (fader) v ľavom/pravom kanáli
(rovnováha).
7. Tlačidlo MENU
Stlačené je pre zvolenie režimu
nastavovacieho menu
8. Tlačidlo EJECT
Používa sa na vysunutie disku z jednotky.
9. Tlačidlá funkcií
Používa sa na volenie funkcií uvedených
na displeji
10. Tlačidlo AS
Používajú sa na automatické ukladanie
staníc auto-store
11. Tlačidlo FAV
Prepína medzi stránkami
prednastavených kanálov

12. Tlačidlo INFO
Zobrazuje nevyhnutné informácie pre
operácie v každom jednotlivom režime
a funkcii, práve vysielané programy
a informácie o disku
13. Tlačidlo BAND
Mení režim audio medzi AM a FM
14. Gombík |<
V režime rádia zvolí rádiovú stanicu
(ladenie smerom dolu)
V režime CD sa používa na rýchle
vyhľadávanie smerom dozadu v rámci
prehrávaných skladieb
15. Gombík >|
V režime rádia zvolí rádiovú stanicu
(ladenie smerom hore).
V režime CD sa používa na rýchle
vyhľadávanie smerom dopredu v rámci
prehrávaných skladieb
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ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE NAPÁJANIA

NASTAVENIE ZVUKU

Zapnutie napájania
Keď je napájanie vypnuté, stlačením
[POWER] zapnite rádio.

Nastavenie hlbokých tónov

Ovládanie funkcie Fader
(vyváženost’ zvuku vpredu/vzadu)

Stlačte [AUDIO], potom sa zobrazí menu
audio.

Stlačte [AUDIO], potom sa zobrazí menu
audio.

Stlačte funkčné tlačidlo pod „Bass“ a otočte
[VOLUME] v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.

Stlačte funkčné tlačidlo pod „Fad“ a otočte
[VOLUME] v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.

Nastavenie stredových tónov

Voľba prednastavenia EQ

Stlačte [AUDIO], potom sa zobrazí menu
audio.

Stlačte [AUDIO], potom sa zobrazí menu
audio.

Stlačte funkčné tlačidlo pod „Mid“ a otočte
[VOLUME] v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.

Stlačte funkčné tlačidlo pod „P EQ“, potom sa
zobrazí menu prednastavenia EQ.

Pre zvýšenie hlasitosti otáčajte gombíkom
hlasitosti v smere hodinových ručičiek.

Nastavenie výškových tónov

Pre zníženie hlasitosti otáčajte gombíkom
hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek.

Stlačte [AUDIO], potom sa zobrazí menu
audio.

Pre zrušenie vybraného prednastaveného EQ
stlačte ešte raz toto [P-EQ] pomocou
rovnakého postupu.

Vypnutie napájania
Keď je napájanie zapnuté, stlačením
[POWER] a podržaním 1 sekundu
vypnite rádio.
FUNKCIA VYPÍNANIA HLASITOSTI
AUDIOSYSTÉMU (MUTE)

Keď je napájanie zapnuté, stlačením
[POWER] vypnite hlasitost’ audiosystému.
NASTAVENIE HLASITOSTI

Stlačte funkčné tlačidlo pod „Treb“ a otočte
[VOLUME] v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.

Stlačte funkčné tlačidlo pod Vami
požadovaným prednastaveným režimom EQ.

Druhy prednastavených režimov EQ sú POP,
Rock, Country, Voice, Jazz, Classic.
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REŽIM RÁDIA
VOĽBA REŽIMU RÁDIA

PAMÄŤ OBĽÚBENÝCH PREDVOLIEB

VYVOLANIE OBĽÚBENEJ PREDVOĽBY

Pre počúvanie rádia z iného režimu
stlačte [BAND].

Má 6 obľúbených stránok a môže ukladat’
až 48 staníc bez ohľadu na to, či ide o pásmo
AM alebo FM.

Pomocou nasledujúceho postupu môžete
počúvat’ stanicu uloženú v obľúbenej
predvoľbe,

ZMENA PÁSMA

Stanicu môžete uložit’ do pamäte použitím
nižšie uvedeného postupu

Pri každom stlačení [BAND] sa pásmo mení
z AM na FM alebo z FM na AM.
MANUÁLNE LADENIE NAHOR/DOLU

Pre zmenu frekvencie smerom nahor/dolu
stlačte [<<]/[>>].
Pri každom stlačení [<<]/[>>] sa zvýši alebo
zníži frekvencia o 1 krok.
VYHĽADÁVANIE NAHOR/DOLU

Pre automatické nájdenie nasledujúcej/
predchádzajúcej stanice stlačte [<<]/[>>]
a podržte dlhšie než 1 sekundu.
Ak je toto tlačidlo stlačené nepretržite, bude sa
nepretržite zvyšovat’ alebo znižovat’
frekvencia.
A po uvoľnení tlačidla zaháji rádio činnost’
vyhľadávania smerom nahor/dolu.

Krok 1: Pomocou funkcie vyhľadávania
alebo manuálne ladiacim tlačidlom
vyhľadajte požadovanú stanicu.
Krok 2: Stlačením [FAV] zvoľte
obľúbenú stránku.
Krok 3: Pre uloženie stanice do tejto
pozície stlačte a podržte požadované
funkčné tlačidlo dlhšie než 1 sekundu.
Vyššie uvedeným postupom sa do pamäte
obľúbených predvolieb môže uložit’ 48 staníc.

Krok 1: Stlačením [FAV] zvoľte
obľúbenú stránku.
Krok 2: stlačte funkčné tlačidlo pod
číslom obľúbenej predvoľby, kde je
uložená stanica, ktorú chcete počúvat’.
FUNKCIA AUTOMATICKÉHO
UKLADANIA (AUTO-STORE)
Auto-store

Krok 1: Stlačte [AS], potom sa zobrazí menu
automatického ukladania (auto store).
Krok 2: Stlačte funkčné tlačidlo pod „On“,
rádio spustí činnost’ „auto-store“
a automaticky uloží 12 staníc.
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VYMAZANIE STRÁNKY FUNKCIE
AUTOMATICKÉHO UKLADANIA
(AUTO-STORE)

Po použití funkcie „auto-store“ má rádio
stránky „auto-store“.
Pre vymazanie stránky „auto-store“ stlačte
funkčné tlačidlo pod „Off“ na kroku 3 vyššie.
OPÄTOVNÉ HĽADANIE AUTO-STORE

Po použití auto-store stlačte funkčné tlačidlo
pod „Rese“ v kroku 3 vyššie v ovládaní
funkcie „auto-store“, ak chcete obnovit’ stanice
stránok „auto-store“.

Stlačte funkčné tlačidlo pod „AF“.

Príjem hlásení o dopravnej premávke

Pri každom stlačení tohto funkčného tlačidla sa
funkcia AF aktivuje alebo deaktivuje.

V prípade, že je k dispozícii hlásenie
o dopravnej premávke na stanici, ktorú práve
počúvate, za účelom počúvania hlásení
o dopravnej premávke stlačte [TP].

Zapnutie/vypnutie regionálneho
vysielania

Pri použití funkcie Regional preskočí rádio
na regionálnu stanicu (Regional off).

Zrušenie príjmu hlásení o dopravnej
premávke

Stlačte Menu v režime rádia a rádio potom
zobrazí menu rádia.

Pre zrušenie hlásení o dopravnej premávke
stlačte [TP] znova.

A stlačte funkčné tlačidlo pod „RDS“ a rádio
potom zobrazí menu RDS.
Stlačte funkčné tlačidlo pod „REG“.

OVLÁDANIE RDS
Zapnutie/vypnutie AF

Pomocou funkcie AF rádio neustále vyhľadáva
stanicu s najlepším príjmom.
Stlačte Menu v režime rádia a rádio potom
zobrazí menu rádia.
A stlačte funkčné tlačidlo pod „RDS“ a rádio
potom zobrazí menu RDS.

Pri každom stlačení tohto funkčného tlačidla sa
aktivujú alebo deaktivujú regionálne voľby.

Vyhľadávanie stanice s hlásením
o dopravnej premávke

V prípade, že je nie je hlásenie o dopravnej
premávke k dispozícii na stanici, ktorú práve
počúvate, môžete stlačit’ [TP] a rádio bude
hľadat’ ďalšiu dostupnú stanicu s hlásením
o dopravnej premávke.
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PREHRÁVANIE CD DISKU(OV)
Pri vložení každého CD disku sa na displeji
objaví rádio a pri každom načítaní CD disku sa
na displeji objaví „File check“ (kontrola
súborov).
Len čo sa zaháji prehrávanie, na displeji sa
zobrazí skladba a číslo skladby.
Ak je vypnuté zapaľovanie alebo rádio s CD
diskom v prehrávači, zostane v prehrávači.
Keď je CD disk v prehrávači a je zapnuté
zapaľovanie, je nutné najprv zapnút’ rádio, aby
sa aktuálny CD disk mohol začat’ prehrávat’.
Ak je zapnuté zapaľovanie a rádio, začne sa
CD disk prehrávat’ tam, kde sa zastavil, ak to
bol naposledy zvolený zdroj audiosignálu.
Pomocou prispôsobovacieho krúžka môže
prehrávač CD prehrávat’ menšie CD disky
s priemerom 8 cm. CD disky plnej veľkosti
a menšie CD disky sa načítajú rovnakým
spôsobom.
Ak je prehrávaný disk CD-R, môže byt’
znížená kvalita zvuku z dôvodu kvality CD-R,
metódy nahrávania, kvality hudby, ktorá bola
nahraná, a spôsobu, akým bolo s diskom CD-R
zaobchádzané. Môže príst’ k nárastu
preskakovania, t’ažkému hľadaniu skladieb,
a/alebo t’ažkému vkladaniu a vyberaniu.

Ak sa tieto problémy vyskytnú, skontrolujte
spodný povrch CD disku. Ak je povrch CD
disku poškodený, ako napr. prasknutý,
nalomený alebo poškriabaný, nebude sa CD
disk prehrávat’ správne. Ak je povrch CD disku
znečistený, vyhľadajte ďalšie informácie
v časti „Starostlivost’ o Vaše CD disky“.
Ak nie je zjavné žiadne poškodenie, skúste
použit’ CD disk, o ktorom viete, že je určite
v poriadku.
Na CD disk nepridávajte žiadny štítok, pretože
by sa mohol zachytit’ v prehrávači CD. Ak je
CD disk nahraný na osobnom počítači a je
potrebný popisný štítok, skúste miesto neho
označit’ hornú stranu nahratého CD disku
značkovacou ceruzkou.

POZNÁMKA

Ak pridáte akýkoľvek štítok na CD disk,
zasuniete súčasne viac než jeden CD disk
do štrbiny alebo sa pokúsite prehrávat’
poškriabané alebo poškodené CD disky,
mohli by ste tým poškodit’ prehrávač CD.
Keď používate prehrávač CD, používajte
len CD disky v dobrom stave bez
akéhokoľvek štítku, vždy vkladajte len
jeden CD disk, a udržujte prehrávač CD
a vkladaciu štrbinu v čistote bez cudzích
materiálov, kvapalín a nečistôt.
Ak sa na displeji zobrazí chyba,
viď „CD správy“ neskôr v tejto časti.
VOĽBA REŽIMU PREHRÁVANIE CD

Pre prehrávanie disku z iného režimu
stlačte [CD/AUX].
VLOŽENIE DISKU

Vložte CD disk do štrbiny pre CD štítkom
nahor, a rádio ho potom automaticky zasunie
do štrbiny a začne prehrávanie.
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VYBERANIE CD DISKU

Stlačte [EJECT], a disk sa potom vysunie
z podnosu rádia.
Vyberte disk z podnosu.
PAUZA

Pre krátke prerušenie prehrávania počas
prehrávania CD disku stlačte [CD/AUX].
Na displeji bude blikat’ „PAUSE“.
Pre opätovné spustenie prehrávania CD disku
stlačte [CD/AUX] znovu.
Ak je rádio pripojené k prídavnej jednotke
(aux), potom bude funkcia pauzy vyradená
z činnosti.
NASLEDUJÚCA/PREDCHÁDZAJÚCA
SKLADBA

Stlačte [>>/<<] a rádio potom začne prehrávat’
nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu.
RÝCHLY PRESUN VPRED/RÝCHLY
PRESUN VZAD

Stlačte a podržte [>>/<<], a rádio potom začne
prehrávat’ rýchle vpred/rýchle vzad.

RPT (OPAKOVANIE)

INT (SCAN):

Krok 1: Stlačte [MENU] a rádio potom
zobrazí doplnkové funkcie súvisiace
s prehrávaním disku

Krok 1: Stlačte [MENU] a rádio potom
zobrazí doplnkové funkcie súvisiace
s prehrávaním disku

Krok 2: Stlačte funkčné tlačidlo pod
„RPT“ a rádio potom bude donekonečna
prehrávat’ práve prehrávanú skladbu.

Krok 2: Stlačte funkčné tlačidlo pod
„INT“ a rádio potom bude postupne
prehrávat’ prvých niekoľko sekúnd
všetkých skladieb.

Pre zrušenie tejto funkcie znova stlačte
funkčné tlačidlo pod „RPT“.
RDM (NÁHODNÉ PREHRÁVANIE):

Krok 1: Stlačte [MENU] a rádio potom
zobrazí doplnkové funkcie súvisiace
s prehrávaním disku
Krok 2: Stlačte funkčné tlačidlo pod
„RDM“ a rádio potom bude prehrávat’
skladby náhodne.
Pre zrušenie tejto funkcie znova stlačte
funkčné tlačidlo pod „RDM“.

Pre zrušenie tejto funkcie znovu stlačte
funkčné tlačidlo pod „INT“.
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POUŽITIE CD DISKU MP3/WMA
FORMÁT MP3/WMA

Ak si napálite vlastný disk MP3/WMA
na osobnom počítači:
• Dbajte na to, aby súbory MP3/WMA boli
nahrané na disk CD-R.
• Na jednom disku nemiešajte štandardné
audio súbory a súbory MP3/WMA.
• Dbajte na to, aby každý súbor MP3/WMA
mal príponu .mp3 alebo .wma, iné prípony
súborov nemusia fungovat’.
• Súbory je možné nahrávat’ rôznymi pevnými
alebo premenlivými prenosovými
rýchlost’ami (v bitoch/s). Názov skladby,
meno interpreta a album budú k dispozícii
pre zobrazenie prostredníctvom rádia
v prípade, že bolo nahranie urobené
pomocou verzie ID3 tags 1 a 2.
• Vytvorte štruktúru priečinkov, ktorá
umožňuje jednoduché hľadanie skladieb
počas jazdy. Usporiadajte skladby podľa
albumov prostredníctvom použitia jedného
priečinka pre každý jednotlivý album.
Každý priečinok alebo album by mal
obsahovat’ 18 skladieb alebo menej.
• Dbajte na to, aby ste pri napaľovaní disku
MP3/WMA ukončili disk pomocou
viacpočetných relácií. Obvykle je lepšie
napálit’ celý disk naraz.

Prehrávač bude schopný prečítat’ a prehrat’
maximálne 50 priečinkov, 5 relácií,
a 999 súborov. Dlhé názvy súborov, názvy
priečinkov môžu využívat’ viac pamäte disku,
než je nevyhnutné. Za účelom zachovania
priestoru na disku minimalizujte dĺžku súboru,
názvy priečinkov. Prehrávat’ môžete taktiež CD
disk MP3/WMA, ktorý bol nahraný bez použitia
súborových priečinkov. Systém môže
podporovat’ maximálne 8 priečinkov do hĺbky,
napriek tomu ale udržujte hĺbku priečinkov
na minime, aby ste obmedzili zložitost’ a zmätok
pri snahe nájst’ počas prehrávania nejaký
konkrétny priečinok. Ak CD disk obsahuje
viac než maximum 50 priečinkov, 5 relácií,
a 999 súborov, umožní Vám prehrávač prístup
a navigovanie až do tohto maxima, ale všetky
položky nad toto maximum budú ignorované.

KOREŇOVÝ PRIEČINOK

S koreňovým priečinkom bude zaobchádzané
ako s priečinkom. Ak má koreňový priečinok
komprimované zvukové súbory, bude tento
priečinok zobrazený ako ROOT. Všetky súbory
obsiahnuté priamo pod koreňovým priečinkom
budú sprístupnené pred akýmkoľvek iným
priečinkom.
PRÁZDNY PRIEČINOK

Ak koreňový priečinok existuje niekde
v štruktúre súborov, ktorá obsahuje len
priečinky/podpriečinky a žiadne
komprimované súbory priamo pod nimi,
postúpi prehrávač do nasledujúceho priečinka
v štruktúre súborov, ktorý obsahuje
komprimované zvukové súbory, a prázdny
priečinok nebude zobrazený ani očíslovaný.
ŽIADNY PRIEČINOK

Ak CD disk obsahuje len komprimované súbory, budú
tieto súbory umiestnené pod koreňovým priečinkom.
Funkcie nasledujúceho a predchádzajúceho priečinka
nebudú mat’ žiadnu funkciu na CD disk, ktorý bol
nahraný bez priečinkov. Pri zobrazovaní názvu
priečinka bude rádio zobrazovat’ ROOT.
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Ak CD disk obsahuje len komprimované
zvukové súbory, ale žiadne priečinky, budú
všetky súbory umiestnené pod koreňovým
priečinkom. Keď rádio zobrazuje názov
priečinka, bude rádio zobrazovat’ ROOT.
PORADIE PREHRÁVANIA

Skladby budú prehrávané v nasledujúcom
poradí:
•
•

•

Prehrávanie začne od prvej skladby
pod koreňovým priečinkom.
Keď boli prehrané všetky skladby
z koreňového priečinka, bude
prehrávanie pokračovat’ zo súborov,
a to podľa ich číselného zoznamu.
Po prehraní poslednej skladby
z posledného priečinka začne prehrávač
znova prehrávat’ od prvej skladby prvého
priečinka alebo koreňového priečinka.

SYSTÉM SÚBOROV A POMENOVÁVANIE

Bude zobrazený názov skladby v ID3 tagu.
Ak nie je názov skladby prítomný v ID3 tagu,
potom rádio miesto toho zobrazí názov súboru
bez prípony (ako napr. MP3/WMA).
Názvy skladieb dlhšie než 32 znakov alebo
4 stránky budú skrátené. Displej nebude
zobrazovat’ časti slov na poslednej stránke textu
a nebude zobrazená prípona názvu súboru.
PREHRÁVANIE MP3/WMA

Pri zapnutom zapaľovaní vložte CD disk
čiastočne do štrbiny, a to stranou so štítkom
nahor. Prehrávač ho vtiahne dovnútra, načíta
ho, potom vykoná kontrolu súborov
(Filecheck), a potom sa na displeji zobrazí
MP3 alebo WMA. CD disk by sa mal začat’
prehrávat’. CD disk nemôžete vkladat’, keď je
vypnuté ACC.
Len čo sa začne každá nová skladba prehrávat’,
na displeji sa zobrazí číslo skladby a názov
skladby.

Ak je vypnuté zapaľovanie alebo rádio
s CD diskom v prehrávači, zostane
v prehrávači. Keď je CD disk v prehrávači a je
zapnuté zapaľovanie, je nutné najprv zapnút’
rádio, aby sa CD disk mohol začat’ prehrávat’.
Ak je zapnuté zapaľovanie a rádio, začne sa
CD disk prehrávat’ tam, kde sa zastavil, ak to
bol naposledy zvolený zdroj audiosignálu.
Pomocou prispôsobovacieho krúžka môže
prehrávač CD prehrávat’ menšie CD disky
s priemerom 8 cm. CD disky plnej veľkosti
a menšie CD disky sa načítajú rovnakým
spôsobom.
Ak je prehrávaný disk CD-R, môže byt’
znížená kvalita zvuku z dôvodu kvality CD-R,
metódy nahrávania, kvality hudby, ktorá bola
nahraná, a spôsobu, akým bolo s diskom CD-R
zaobchádzané. Môže príst’ k nárastu
preskakovania, t’ažkému hľadaniu skladieb,
a/alebo t’ažkému vkladaniu a vyberaniu. Ak sa
tieto problémy vyskytnú, skontrolujte spodný
povrch CD disku. Ak je povrch CD disku
poškodený, ako napr. prasknutý, nalomený
alebo poškriabaný, nebude sa CD disk
prehrávat’ správne. Ak je povrch CD disku
znečistený, vyhľadajte ďalšie informácie
v časti Starostlivost’ o Vaše CD disky.
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Ak nie je zjavné žiadne poškodenie, skúste
použit’ CD disk, o ktorom viete, že je určite
v poriadku.
Na CD disk nepridávajte žiadny štítok, pretože
by sa mohol zachytit’ v prehrávači CD. Ak je
CD disk nahraný na osobnom počítači a je
potrebný popisný štítok, skúste miesto neho
označit’ hornú stranu nahratého CD disku
značkovacou ceruzkou.
POZNÁMKA

Ak pridáte akýkoľvek štítok na CD disk,
zasuniete súčasne viac než jeden CD disk
do štrbiny alebo sa pokúsite prehrávat’
poškriabané alebo poškodené CD disky,
mohli by ste tým poškodit’ prehrávač CD.
Keď používate prehrávač CD, používajte
len CD disky v dobrom stave bez
akéhokoľvek štítku, vždy vkladajte len
jeden CD disk, a udržujte prehrávač CD
a vkladaciu štrbinu v čistote bez cudzích
materiálov, kvapalín a nečistôt.

Ak sa na displeji zobrazí chyba,
viď „CD správy“ neskôr v tejto časti.

REŽIM ALL/DIRECTORY
(VŠETKO/PRIEČINOK)

Všetky funkcie CD pracujú počas prehrávania
MP3WMA rovnako, okrem tu uvedených.
Ďalšie informácie vyhľadajte v predchádzajúcej
časti „Prehrávanie CD disku“.

Keď je aktívny režim ALL, funguje v tomto
priečinku funkcia Repeat, Intro-scan, Random.
Krok 1: Stlačte [MENU] a rádio potom
zobrazí doplnkové funkcie súvisiace
s prehrávaním disku
Krok 2: Stlačte funkčné tlačidlo pod „ALL“,
a potom sa „All“ zmení na „DIR“
Pre zrušenie režimu DIR znova stlačte funkčné
tlačidlo pod „DIR“.
ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ ID3 TAG

Stlačte [INFO] a rádio zobrazí informácie ID3
tag aktuálnych súborov.
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CD SPRÁVY
ZAPNUTIE/VYPNUTIE FUNKCIE
SCROLL (PRETÁČANIE)

Keď je zapnutá funkcia Scroll (pretáčanie),
dlhý názov súboru sa pretáča sprava doľava.
Krok 1: Stlačte [MENU] a rádio potom
zobrazí doplnkové funkcie súvisiace
s prehrávaním disku
Krok 2: Stlačte funkčné tlačidlo
pod „Scroll“ a rádio potom bude
donekonečna prehrávat’ práve
prehrávanú skladbu.
Pre zrušenie tejto funkcie znova stlačte
funkčné tlačidlo pod „RPT“.

CHECK CD (SKONTROLUJTE CD):
Ak sa táto správa objaví na displeji a/alebo sa
vysunie CD disk, mohlo by to byt’ z jedného
z nasledujúcich dôvodov:
•

Je veľmi teplo. Len čo sa teplota vráti do
normálu, malo by byt’ možné CD disk
prehrávat’.
• Idete po veľmi nerovnej ceste. Len čo
bude povrch cesty upravenejší, malo by
byt’ možné CD disk prehrávat’.
• CD disk je znečistený, poškriabaný,
mokrý alebo vložený hornou stranou dolu.
• Vzduch je veľmi vlhký. V takom prípade
počkajte asi hodinu a skúste to znovu.
• Formát CD disku nemusí byt’
kompatibilný. Viď „Formát MP3“
vyššie v tejto časti.
• Mohlo príst’ k problému počas
napaľovania CD disku.
• V prehrávači CD sa mohol zachytit’ štítok.
Ak sa CD disk z akéhokoľvek dôvodu
neprehráva správne, skúste použit’ CD disk,
o ktorom viete, že je určite v poriadku.

Ak sa vyskytne nejaká chyba opakovane alebo
ak nie je možné chybu opravit’, kontaktujte
Vášho predajcu. Ak rádio zobrazuje chybovú
správu, zapíšte si ju a odovzdajte ju Vášmu
predajcovi pri nahlasovaní problému.
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REŽIM AUX

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

Rádio má jeden pomocný vstupný konektor
(„jack“ s priemerom 3,5 mm), ktorý sa
nachádza na dolnej pravej strane čelnej dosky.

Zabezpečovací systém bude chránit’ pred
odcudzením rádia.

UVOĽNENIE ZABEZPEČOVACIEHO
ZABLOKOVANIA

Keď je pomocou funkcie zabezpečovacieho
zablokovania zaregistrovaný identifikačný
kód ID, nebude možné bez vloženia tohto
zaregistrovaného kódu ID jednotku použit’
dokonca ani v prípade, že bude odcudzená
a kamkoľvek inam nainštalovaná.

Vypnite rádio.

Toto nie je zvukový výstup; do predného
pomocného vstupného konektora nepripojujte
slúchadlá.
K pomocnému vstupnému konektoru ale
môžete pripojit’ externé zvukové zariadenie,
ako napr. iPod, prenosný počítač, prehrávač
MP3, menič CD, alebo prijímač XM™,
atď. za účelom použitia ako ďalšieho zdroja
pre počúvanie zvukových nahrávok.
AUX VO VOĽBE REŽIMU

Stlačte [CD/AUX] v inom režime prehrávania.
Ak pomocný konektor (jack) nedetekuje
prítomnost’ výstupného konektora (jack),
bude zabránené vyvolaniu režimu AUX.

Nastavenie zabezpečovacieho zablokovania
(zaregistrovania kódu ID)
Vypnite rádio.

➮ Stlačte [POWER], pričom súčasne držte
stlačené [INFO] a funkčné tlačidlo úplne
vľavo.
Spustí sa režim registrácie kódu ID a na
displeji sa zobrazí číslo, 1 až 6.

➮ Stlačte funkčné tlačidlá pod „1 až 6“
na displeji a zadajte štvormiestne kódy.
➮ Stlačte [POWER].
Kód ID sa zaregistruje a vypne sa rádio.

➮ Stlačte [POWER], pričom súčasne držte
stlačené [INFO] a funkčné tlačidlo úplne
vľavo.
Spustí sa režim registrácie kódu ID a na
displeji sa zobrazí číslo, 1 až 6.

➮ Stlačte funkčné tlačidlá pod „1 až 6“
na displeji a zadajte štvormiestne kódy.
➮ Stlačte [POWER].
Ak sa zadaný kód zhoduje so zaregistrovaným
kódom, zabezpečovacie zablokovanie sa
uvoľní a vypne sa rádio.
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SPÍNAČE NA VOLANTE*
POZNÁMKA

Základné funkcie audiosystému je možné
ovládat’ pomocou spínačov na volante.

Hneď ako je kód ID zaregistrovaný,
bude tento kód ID nutný pre uvoľnenie
zabezpečovacieho zablokovania. Dbajte
na to, aby ste zabezpečovací kód nezabudli.
Ak je v desiatich po sebe nasledujúcich
pokusoch o uvoľnenie zabezpečovacieho
zablokovania vložený nesprávny kód,
nebudú možné žiadne ďalšie pokusy počas
približne jednej hodiny.

1. Gombík napájania
Zapnutie napájania: Stlačte toto tlačidlo.
Vypnutie napájania: Stlačte toto tlačidlo
dlhšie než na 1 sekundu.
Funkcia vypínania hlasitosti
audiosystému (mute): Keď je napájanie
zapnuté, stlačte toto tlačidlo.
2. Tlačidlo Volume up (zvyšovanie hlasitosti)
Zvýšenie o 1 krok: Stlačte toto tlačidlo po
dobu kratšiu než 1 sekunda, a rádio potom
zvýši úroveň hlasitosti.
Automatické zvýšenie hlasitosti: Stlačte
toto tlačidlo dlhšie než na 1 sekundu,
a rádio potom zvýši úroveň hlasitosti krok
za krokom.

PWR

VO L
SEEK

VO L

MODE

3. Tlačidlo Volume down
(znižovanie hlasitosti)
Pre zníženie úrovne hlasitosti stlačte toto
tlačidlo Volume Down.
Zníženie o 1 krok: Stlačte toto tlačidlo po
dobu kratšiu než 1 sekunda, a rádio potom
zvýši úroveň hlasitosti.
Plynulé znižovanie: Stlačte toto tlačidlo
dlhšie než na 1 sekundu, a rádio potom
zníži úroveň hlasitosti krok za krokom.
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4. Tlačidlo SEEK
1) REŽIM RÁDIA: Pre presun
k predvolenej rádiovej stanici stlačte
toto tlačidlo po dobu kratšiu
než 1 sekunda. (Obľúbená predvoľba
#1 #2 #3 #4...)
Pre hľadanie nasledujúcej stanice stlačte
toto tlačidlo dlhšie než 1 sekundu.
2) REŽIM CDP: Pre presun
k nasledujúcej skladbe stlačte toto
tlačidlo po dobu kratšiu než 1 sekunda.
(Track01 Track02 ...)
Pre rýchle prehrávanie skladby
smerom dopredu stlačte toto tlačidlo
dlhšie než na 1 sekundu.
5. Tlačidlo MODE
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa režim
prehrávania bude menit’ v nasledujúcom
poradí.
FM

AM

(CDP)

(AUX)

FM…

Ak nie je vložený žiadny disk, rádio
preskočí režim CDP.
Rádio preskočí režim AUX, ak je
v zástrčke pomocný konektor (jack).
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RÁDIO RDS A MENIČ CD
Pred prvým použitím tohto prístroja si prosím
dôkladne prečítajte tieto pokyny.
POZOR

Bezpečnost’ cestnej dopravy je
absolútnou prioritou. S Vašim rádiom
manipulujte len ak to stav vozovky
a dopravnej situácie dovoľujú.
Pred zahájením Vašej cesty sa bližšie
zoznámte s ovládaním tohoto prístroja.
Keď sedíte vo vozidle, mali by ste byt’ vždy
schopný včas počut’ sirény polície, hasičov
a sanitky. Z tohto dôvodu nastavte
hlasitost’ na primeranú úroveň.
POZOR

Pri štartovaní vozidla pomocou
štartovacích prepojovacích káblov môže
dôjst’ k poškodeniu audiosystému.
Systém preto vypnite.

C8E4002A
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1. Gombík napájania
Keď je napájanie zapnuté:
Krátke stlačenie: Zapína a vypína funkciu
vypínania hlasitosti
(mute).
Dlhé stlačenie: Vypne napájanie
jednotky.
Keď je napájanie
vypnuté:
Stlačením gombíka napájania (power)
sa zapne napájanie.
2. Gombík hlasitosti
Nastavenie hlasitosti a nastavenie tónu
v režime ovládania tónu.
3. Tlačidlo TP
Nastavenie príjmu hlásení o dopravnej
premávke.
4. Tlačidlo PTY
V režime rádia FM zvolí signalizáciu
kategórie rádia FM.

5. Tlačidlo CD/AUX
Mení režim audio medzi CD a AUX
6. Tlačidlo AUDIO
Stlačené je pre zvolenie tónu (t. j. žánru),
režimov rozdelenia hlasitosti vpredu/
vzadu (fader) v ľavom/pravom kanáli
(rovnováha).
7. Tlačidlo MENU
Stlačené je pre zvolenie režimu
nastavovacieho menu
8. Tlačidlo EJECT
Používa sa na vysunutie disku z jednotky.
9. Tlačidlá funkcií
Používa sa na volenie funkcií uvedených
na displeji
10. Tlačidlo LOAD
Používa sa na vloženie disku do jednotky
11. Tlačidlo FAV
Prepína medzi stránkami
prednastavených kanálov

12. Tlačidlo INFO
Zobrazuje nevyhnutné informácie pre
operácie v každom jednotlivom režime
a funkcii, práve vysielané programy
a informácie o disku
13. Tlačidlo BAND
Mení režim audio medzi AM a FM
14. Gombík |<
V režime rádia zvolí rádiovú stanicu
(ladenie smerom dolu)
V režime CD sa používa na rýchle
vyhľadávanie smerom dozadu v rámci
prehrávaných skladieb
15. Gombík >|
V režime rádia zvolí rádiovú stanicu
(ladenie smerom hore).
V režime CD sa používa na rýchle
vyhľadávanie smerom dopredu v rámci
prehrávaných skladieb
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ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE NAPÁJANIA

NASTAVENIE ZVUKU

Zapnutie napájania
Keď je napájanie vypnuté, stlačením
[POWER] zapnite rádio.

Nastavenie hlbokých tónov

Vypnutie napájania
Keď je napájanie zapnuté, stlačením
[POWER] a podržaním 1 sekundu
vypnite rádio.

Stlačte [AUDIO], potom sa zobrazí menu
audio.
Stlačte funkčné tlačidlo pod „Bass“ a otočte
[VOLUME] v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.

Ovládanie funkcie Fader
(vyváženost’ zvuku vpredu/vzadu)

Stlačte [AUDIO], potom sa zobrazí menu audio.
Stlačte funkčné tlačidlo pod „Fad“ a otočte
[VOLUME] v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.
Voľba prednastavenia EQ

FUNKCIA VYPÍNANIA HLASITOSTI
AUDIOSYSTÉMU (MUTE)

Keď je napájanie zapnuté, stlačením
[POWER] vypnite hlasitost’ audiosystému.

Nastavenie stredových tónov

Stlačte [AUDIO], potom sa zobrazí menu audio.

Stlačte [AUDIO], potom sa zobrazí menu
audio.

Stlačte funkčné tlačidlo pod „P EQ“, potom sa
zobrazí menu prednastavenia EQ.

Stlačte funkčné tlačidlo pod „Mid“ a otočte
[VOLUME] v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.

Stlačte funkčné tlačidlo pod Vami
požadovaným prednastaveným režimom EQ.

NASTAVENIE HLASITOSTI

Pre zvýšenie hlasitosti otáčajte gombíkom
hlasitosti v smere hodinových ručičiek.
Pre zníženie hlasitosti otáčajte gombíkom
hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek.

Nastavenie výškových tónov

Stlačte [AUDIO], potom sa zobrazí menu audio.
Stlačte funkčné tlačidlo pod „Treb“ a otočte
[VOLUME] v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.

Pre zrušenie vybraného prednastaveného EQ
stlačte ešte raz toto [P-EQ] pomocou
rovnakého postupu.
Druhy prednastavených režimov EQ sú POP,
Rock, Country, Voice, Jazz, Classic.
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REŽIM RÁDIA
VOĽBA REŽIMU RÁDIA

PAMÄŤ OBĽÚBENÝCH PREDVOLIEB

VYVOLANIE OBĽÚBENEJ PREDVOĽBY

Pre zmenu režimu rádia z režimu CD alebo
AUX stlačte [BAND].

Má 6 obľúbených stránok a môže ukladat’
až 48 staníc bez ohľadu na to, či ide o pásmo
AM alebo FM.

Pomocou nasledujúceho postupu môžete
počúvat’ stanicu uloženú v obľúbenej
predvoľbe,

ZMENA PÁSMA

Stanicu môžete uložit’ do pamäte použitím
nižšie uvedeného postupu

Pri každom stlačení [BAND] sa pásmo mení
z AM na FM alebo z FM na AM.
MANUÁLNE LADENIE NAHOR/DOLU

Pre zmenu frekvencie smerom nahor/dolu
stlačte [<<]/[>>].
Pri každom stlačení [<<]/[>>] sa zvýši alebo
zníži frekvencia o 1 krok.
VYHĽADÁVANIE NAHOR/DOLU

Pre automatické nájdenie nasledujúcej/
predchádzajúcej stanice stlačte [<<]/[>>]
a podržte dlhšie než 1 sekundu.
Ak je toto tlačidlo stlačené nepretržite, bude sa
nepretržite zvyšovat’ alebo znižovat’ frekvencia.
A po uvoľnení tlačidla zaháji rádio činnost’
vyhľadávania smerom nahor/dolu.

Krok 1: Pomocou funkcie vyhľadávania
alebo manuálne ladiacim tlačidlom
vyhľadajte požadovanú stanicu.
Krok 2: Stlačením [FAV] zvoľte
obľúbenú stránku.
Krok 3: Pre uloženie stanice do tejto
pozície stlačte a podržte požadované
funkčné tlačidlo dlhšie než 1 sekundu.
Vyššie uvedeným postupom môžete do pamäte
obľúbených predvolieb uložit’ 48 staníc.

Krok 1: Stlačením [FAV] zvoľte
obľúbenú stránku.
Krok 2: stlačte funkčné tlačidlo pod
číslom obľúbenej predvoľby, kde je
uložená stanica, ktorú chcete počúvat’.
FUNKCIA AUTOMATICKÉHO
UKLADANIA (AUTO-STORE)
Auto-store

Krok 1: Stlačte [MENU], potom sa
zobrazí menu rádia (Radio).
Krok 2: Stlačte funkčné tlačidlo pod
„AS“, potom sa zobrazí menu
automatického ukladania (auto-store).
Krok 3: Stlačte funkčné tlačidlo pod
„On“, rádio spustí činnost’ „auto-store“
a automaticky uloží 12 staníc.
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VYMAZANIE STRÁNKY FUNKCIE
AUTOMATICKÉHO UKLADANIA
(AUTO-STORE)

Po použití funkcie „auto-store“ má rádio
stránky „auto-store“.
Pre vymazanie stránky „auto-store“ stlačte
funkčné tlačidlo pod „Off“ na kroku 3 vyššie.
OPÄTOVNÉ HĽADANIE AUTO-STORE

Po použití auto-store stlačte funkčné tlačidlo
pod „Rese“ v kroku 3 vyššie v ovládaní
funkcie „auto-store“, ak chcete obnovit’ stanice
stránok „auto-store“.

Stlačte funkčné tlačidlo pod „AF“.

Príjem hlásení o dopravnej premávke

Pri každom stlačení tohto funkčného tlačidla sa
funkcia AF aktivuje alebo deaktivuje.

V prípade, že je k dispozícii hlásenie
o dopravnej premávke na stanici, ktorú práve
počúvate, za účelom počúvania hlásení
o dopravnej premávke stlačte [TP].

Zapnutie/vypnutie regionálneho
vysielania

Pri použití funkcie Regional preskočí rádio
na regionálnu stanicu (Regional off).

Zrušenie príjmu hlásení o dopravnej
premávke

Stlačte Menu v režime rádia a rádio potom
zobrazí menu rádia.

Pre zrušenie hlásení o dopravnej premávke
stlačte [TP] znova.

A stlačte funkčné tlačidlo pod „RDS“ a rádio
potom zobrazí menu RDS.
Stlačte funkčné tlačidlo pod „REG“.

OVLÁDANIE RDS
Zapnutie/vypnutie AF

Pomocou funkcie AF rádio neustále vyhľadáva
stanicu s najlepším príjmom.
Stlačte Menu v režime rádia a rádio potom
zobrazí menu rádia.
A stlačte funkčné tlačidlo pod „RDS“ a rádio
potom zobrazí menu RDS.

Stlačte [REG] pre regionálnu funkciu a stlačte
[REG] znovu pre jej vypnutie.

Vyhľadávanie stanice s hlásením
o dopravnej premávke

V prípade, že je nie je hlásenie o dopravnej
premávke k dispozícii na stanici, ktorú práve
počúvate, môžete stlačit’ [TP] a rádio bude
hľadat’ ďalšiu dostupnú stanicu s hlásením
o dopravnej premávke.

4–36 SYSTÉM REGULÁCIE KLÍMY A AUDIOSYSTÉM

PREHRÁVANIE CD DISKU(OV)
Pri vložení každého CD disku sa na displeji
objaví rádio a pri každom načítaní CD disku
sa na displeji objaví „File check“ (kontrola
súborov).
Len čo sa zaháji prehrávanie, na displeji sa
zobrazí skladba a číslo skladby.
Ak je vypnuté zapaľovanie alebo rádio
s CD diskom v prehrávači, zostane
v prehrávači. Keď je CD disk v prehrávači
a je zapnuté zapaľovanie, je nutné najprv zapnút’
rádio, aby sa aktuálny CD disk mohol začat’
prehrávat’. Ak je zapnuté zapaľovanie a rádio,
začne sa CD disk prehrávat’ tam, kde sa zastavil,
ak to bol naposledy zvolený zdroj audiosignálu.
Pomocou prispôsobovacieho krúžka môže
prehrávač CD prehrávat’ menšie CD disky
s priemerom 8 cm. CD disky plnej veľkosti
a menšie CD disky sa načítajú rovnakým
spôsobom.
Ak je prehrávaný disk CD-R, môže byt’
znížená kvalita zvuku z dôvodu kvality CD-R,
metódy nahrávania, kvality hudby, ktorá bola
nahraná, a spôsobu, akým bolo s diskom CD-R
zaobchádzané. Môže príst’ k nárastu
preskakovania, t’ažkému hľadaniu skladieb,
a/alebo t’ažkému vkladaniu a vyberaniu. Ak sa

tieto problémy vyskytnú, skontrolujte spodný
povrch CD disku. Ak je povrch CD disku
poškodený, ako napr. prasknutý, nalomený
alebo poškriabaný, nebude sa CD disk
prehrávat’ správne. Ak je povrch CD disku
znečistený, vyhľadajte ďalšie informácie
v časti „Starostlivost’ o Vaše CD disky“.
Ak nie je zjavné žiadne poškodenie, skúste
použit’ CD disk, o ktorom viete, že je určite
v poriadku.
Na CD disk nepridávajte žiadny štítok, pretože
by sa mohol zachytit’ v prehrávači CD.
Ak je CD disk nahraný na osobnom počítači
a je potrebný popisný štítok, skúste miesto
neho označit’ hornú stranu nahratého CD disku
značkovacou ceruzkou.

POZNÁMKA

Ak pridáte akýkoľvek štítok na CD disk,
zasuniete súčasne viac než jeden CD disk
do štrbiny alebo sa pokúsite prehrávat’
poškriabané alebo poškodené CD disky,
mohli by ste tým poškodit’ prehrávač CD.
Keď používate prehrávač CD, používajte
len CD disky v dobrom stave bez
akéhokoľvek štítku, vždy vkladajte len
jeden CD disk, a udržujte prehrávač CD
a vkladaciu štrbinu v čistote bez cudzích
materiálov, kvapalín a nečistôt.
Ak sa na displeji zobrazí chyba,
viď „CD správy“ neskôr v tejto časti.
VOĽBA REŽIMU PREHRÁVANIE CD

Pre prehrávanie disku z iného režimu stlačte
[CD/AUX].
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VLOŽENIE DISKU

VYBERANIE CD DISKU

NASLEDUJÚCI/PREDCHÁDZAJÚCI DISK

Toto rádio môže obsahovat’ maximálne 6 diskov.

Stlačte [EJECT], a rádio potom zobrazí číslo
disku, ktorý je vkladaný do rádia.

Pre zmenu disku stlačte funkčné tlačidlo pod
„DISC+/Disc-“, a rádio potom bude prehrávat’
prvú skladbu nasledujúceho/predchádzajúceho
disku.

Krok 1: Stlačte [LOAD], a rádio potom
zobrazí číslo prázdneho disku.
Krok 2: Stlačte funkčné tlačidlo pod
číslom disku, ktorý chcete vložit’
Krok 3: Vložte CD disk do štrbiny pre CD
štítkom nahor, a rádio ho potom
automaticky zasunie do štrbiny a začne
prehrávanie.
Pre vloženie viacerých CD diskov urobte
nasledujúce:
Krok 1: Stlačte a podržte tlačidlo LOAD
jednu sekundu. Budete počut’ pípnutie
a zobrazí sa správa pre vloženie viacerých
diskov.
Krok 2: Postupujte podľa zobrazených
informácií ohľadne toho, kedy vložit’
disky.
Prehrávač CD môže obsahovat’ maximálne
6 diskov.
POZNÁMKA

Pre zrušenie vkladania CD diskov stlačte
tlačidlo LOAD znova.

Stlačte funkčné tlačidlo pod číslom a disk sa
vysunie z podnosu rádia.
Vyberte disk z podnosu.
Stlačte [EJECT] dlhšie než na 1 sekundu,
a rádio potom v poradí vysunie disky v rádiu.
PAUZA

Pre krátke prerušenie prehrávania počas
prehrávania CD disku stlačte [CD/AUX].
Na displeji bude blikat’ „PAUSE“.
Pre opätovné spustenie prehrávania CD disku
stlačte [CD/AUX] znovu.
Ak je rádio pripojené k prídavnej jednotke (aux),
potom bude funkcia pauzy vyradená z činnosti.

NASLEDUJÚCA/PREDCHÁDZAJÚCA
SKLADBA

Stlačte [>>/<<] a rádio potom začne prehrávat’
nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu.
RÝCHLY PRESUN VPRED/RÝCHLY
PRESUN VZAD

Stlačte a podržte [>>/<<], a rádio potom začne
prehrávat’ rýchle vpred/rýchle vzad.
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POUŽITIE CD DISKU MP3/WMA
RPT (OPAKOVANIE)

INT (SCAN):

Krok 1: Stlačte [MENU] a rádio potom
zobrazí doplnkové funkcie súvisiace
s prehrávaním disku

Krok 1: Stlačte [MENU] a rádio potom
zobrazí doplnkové funkcie súvisiace
s prehrávaním disku

Krok 2: Stlačte funkčné tlačidlo pod
„RPT“ a rádio potom bude donekonečna
prehrávat’ práve prehrávanú skladbu.

Krok 2: Stlačte funkčné tlačidlo pod
„INT“ a rádio potom bude postupne
prehrávat’ prvých niekoľko sekúnd
všetkých skladieb.

Pre zrušenie tejto funkcie znova stlačte
funkčné tlačidlo pod „RPT“.
RDM (NÁHODNÉ PREHRÁVANIE):

Krok 1: Stlačte [MENU] a rádio potom
zobrazí doplnkové funkcie súvisiace
s prehrávaním disku
Krok 2: Stlačte funkčné tlačidlo pod
„RDM“ a rádio potom bude prehrávat’
skladby náhodne.
Pre zrušenie tejto funkcie znova stlačte
funkčné tlačidlo pod „RDM“.

Pre zrušenie tejto funkcie znovu stlačte
funkčné tlačidlo pod „INT“.

FORMÁT MP3/WMA

Ak si napálite vlastný disk MP3/WMA
na osobnom počítači:
• Dbajte na to, aby súbory MP3/WMA boli
nahrané na disk CD-R.
• Na jednom disku nemiešajte štandardné
audio súbory a súbory MP3/WMA.
• Dbajte na to, aby každý súbor MP3/WMA
mal príponu .mp3 alebo .wma, iné prípony
súborov nemusia fungovat’.
• Súbory je možné nahrávat’ rôznymi
pevnými alebo premenlivými prenosovými
rýchlost’ami (v bitoch/s). Názov skladby,
meno interpreta a album budú k dispozícii
pre zobrazenie prostredníctvom rádia
v prípade, že bolo nahranie urobené
pomocou verzie ID3 tags 1 a 2.
• Vytvorte štruktúru priečinkov, ktorá
umožňuje jednoduché hľadanie skladieb
počas jazdy. Usporiadajte skladby podľa
albumov prostredníctvom použitia
jedného priečinka pre každý jednotlivý
album. Každý priečinok alebo album by
mal obsahovat’ 18 skladieb alebo menej.
• Dbajte na to, aby ste pri napaľovaní disku
MP3/WMA ukončili disk pomocou
viacpočetných relácií. Obvykle je lepšie
napálit’ celý disk naraz.
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Prehrávač bude schopný prečítat’ a prehrat’
maximálne 50 priečinkov, 5 relácií,
a 999 súborov. Dlhé názvy súborov, názvy
priečinkov môžu využívat’ viac pamäte disku,
než je nevyhnutné. Za účelom zachovania
priestoru na disku minimalizujte dĺžku súboru,
názvy priečinkov. Prehrávat’ môžete taktiež
CD disk MP3/WMA, ktorý bol nahraný bez
použitia súborových priečinkov. Systém môže
podporovat’ maximálne 8 priečinkov do hĺbky,
napriek tomu ale udržujte hĺbku priečinkov
na minime, aby ste obmedzili zložitost’
a zmätok pri snahe nájst’ počas prehrávania
nejaký konkrétny priečinok. Ak CD disk
obsahuje viac než maximum 50 priečinkov,
5 relácií, a 999 súborov, umožní Vám
prehrávač prístup a navigovanie až do tohto
maxima, ale všetky položky nad toto maximum
budú ignorované.

KOREŇOVÝ PRIEČINOK

S koreňovým priečinkom bude zaobchádzané
ako s priečinkom. Ak má koreňový priečinok
komprimované zvukové súbory, bude tento
priečinok zobrazený ako ROOT. Všetky
súbory obsiahnuté priamo pod koreňovým
priečinkom budú sprístupnené pred
akýmkoľvek iným priečinkom.

bol nahraný bez priečinkov. Pri zobrazovaní
názvu priečinka bude rádio zobrazovat’ ROOT.
Ak CD disk obsahuje len komprimované
zvukové súbory, ale žiadne priečinky, budú
všetky súbory umiestnené pod koreňovým
priečinkom. Keď rádio zobrazuje názov
priečinka, bude rádio zobrazovat’ ROOT.
PORADIE PREHRÁVANIA

PRÁZDNY PRIEČINOK

Ak koreňový priečinok existuje niekde
v štruktúre súborov, ktorá obsahuje len
priečinky/podpriečinky a žiadne
komprimované súbory priamo pod nimi,
postúpi prehrávač do nasledujúceho priečinka
v štruktúre súborov, ktorý obsahuje
komprimované zvukové súbory, a prázdny
priečinok nebude zobrazený ani očíslovaný.
ŽIADNY PRIEČINOK

Ak CD disk obsahuje len komprimované
súbory, budú tieto súbory umiestnené pod
koreňovým priečinkom. Funkcie
nasledujúceho a predchádzajúceho priečinka
nebudú mat’ žiadnu funkciu na CD disk, ktorý

Skladby budú prehrávané v nasledujúcom
poradí:
•
•

•

Prehrávanie začne od prvej skladby pod
koreňovým priečinkom.
Keď boli prehrané všetky skladby
z koreňového priečinka, bude
prehrávanie pokračovat’ zo súborov,
a to podľa ich číselného zoznamu.
Po prehraní poslednej skladby
z posledného priečinka začne prehrávač
znova prehrávat’ od prvej skladby prvého
priečinka alebo koreňového priečinka.
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SYSTÉM SÚBOROV A POMENOVÁVANIE

Bude zobrazený názov skladby v ID3 tagu.
Ak nie je názov skladby prítomný v ID3 tagu,
potom rádio miesto toho zobrazí názov súboru
bez prípony (ako napr. MP3/WMA).
Názvy skladieb dlhšie než 32 znakov
alebo 4 stránky budú skrátené. Displej nebude
zobrazovat’ časti slov na poslednej stránke textu
a nebude zobrazená prípona názvu súboru.
PREHRÁVANIE MP3/WMA

Pri zapnutom zapaľovaní vložte CD disk
čiastočne do štrbiny, a to stranou so štítkom
nahor. Prehrávač ho vtiahne dovnútra, načíta
ho, potom vykoná kontrolu súborov
(Filecheck), a potom sa na displeji zobrazí
MP3 alebo WMA. CD disk by sa mal začat’
prehrávat’. CD disk nemôžete vkladat’, keď je
vypnuté ACC.
Len čo sa začne každá nová skladba
prehrávat’, na displeji sa zobrazí číslo skladby
a názov skladby.

Ak je vypnuté zapaľovanie alebo rádio
s CD diskom v prehrávači, zostane
v prehrávači. Keď je CD disk v prehrávači
a je zapnuté zapaľovanie, je nutné najprv zapnút’
rádio, aby sa CD disk mohol začat’ prehrávat’.
Ak je zapnuté zapaľovanie a rádio, začne sa
CD disk prehrávat’ tam, kde sa zastavil, ak to bol
naposledy zvolený zdroj audiosignálu.
Pomocou prispôsobovacieho krúžka môže
prehrávač CD prehrávat’ menšie CD disky
s priemerom 8 cm. CD disky plnej veľkosti
a menšie CD disky sa načítajú rovnakým
spôsobom.
Ak je prehrávaný disk CD-R, môže byt’
znížená kvalita zvuku z dôvodu kvality CD-R,
metódy nahrávania, kvality hudby, ktorá bola
nahraná, a spôsobu, akým bolo s diskom CD-R
zaobchádzané. Môže príst’ k nárastu
preskakovania, t’ažkému hľadaniu skladieb, a/
alebo t’ažkému vkladaniu a vyberaniu. Ak sa
tieto problémy vyskytnú, skontrolujte spodný
povrch CD disku. Ak je povrch CD disku
poškodený, ako napr. prasknutý, nalomený
alebo poškriabaný, nebude sa CD disk
prehrávat’ správne. Ak je povrch CD disku
znečistený, vyhľadajte ďalšie informácie
v časti Starostlivost’ o Vaše CD disky.

Ak nie je zjavné žiadne poškodenie, skúste
použit’ CD disk, o ktorom viete, že je určite
v poriadku.
Na CD disk nepridávajte žiadny štítok, pretože
by sa mohol zachytit’ v prehrávači CD. Ak je
CD disk nahraný na osobnom počítači a je
potrebný popisný štítok, skúste miesto neho
označit’ hornú stranu nahratého CD disku
značkovacou ceruzkou.
POZNÁMKA

Ak pridáte akýkoľvek štítok na CD disk,
zasuniete súčasne viac než jeden CD disk
do štrbiny alebo sa pokúsite prehrávat’
poškriabané alebo poškodené CD disky,
mohli by ste tým poškodit’ prehrávač CD.
Keď používate prehrávač CD, používajte
len CD disky v dobrom stave bez
akéhokoľvek štítku, vždy vkladajte len
jeden CD disk, a udržujte prehrávač CD
a vkladaciu štrbinu v čistote bez cudzích
materiálov, kvapalín a nečistôt.

SYSTÉM REGULÁCIE KLÍMY A AUDIOSYSTÉM 4–41

Ak sa na displeji zobrazí chyba,
viď „CD správy“ neskôr v tejto časti.

REŽIM ALL/DIRECTORY
(VŠETKO/PRIEČINOK)

ZAPNUTIE/VYPNUTIE FUNKCIE
SCROLL (PRETÁČANIE)

Všetky funkcie CD pracujú počas prehrávania
MP3WMA rovnako, okrem tu uvedených.
Ďalšie informácie vyhľadajte v predchádzajúcej
časti „Prehrávanie CD disku“.

Keď je aktívny režim ALL, funguje v tomto
priečinku funkcia Repeat, Intro-scan, Random.

Keď je zapnutá funkcia Scroll (pretáčanie),
dlhý názov súboru sa pretáča sprava doľava.

Krok 1: Stlačte [MENU] a rádio potom
zobrazí doplnkové funkcie súvisiace
s prehrávaním disku

Krok 1: Stlačte [MENU] a rádio potom
zobrazí doplnkové funkcie súvisiace
s prehrávaním disku

Krok 2: Stlačte funkčné tlačidlo pod
„ALL“, a potom sa „All“ zmení na „DIR“

Krok 2: Stlačte funkčné tlačidlo
pod „Scroll“ a rádio potom bude
donekonečna prehrávat’ práve prehrávanú
skladbu.

Pre zrušenie režimu DIR znova stlačte funkčné
tlačidlo pod „DIR“.
ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ ID3 TAG

Stlačte [INFO] a rádio zobrazí informácie ID3
tag aktuálnych súborov.

Pre zrušenie tejto funkcie znova stlačte
funkčné tlačidlo pod „RPT“.
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CD SPRÁVY
CHECK CD (SKONTROLUJTE CD):
Ak sa táto správa objaví na displeji a/alebo
sa vysunie CD disk, mohlo by to byt’ z jedného
z nasledujúcich dôvodov:
•

Je veľmi teplo. Len čo sa teplota vráti do
normálu, malo by byt’ možné CD disk
prehrávat’.
• Idete po veľmi nerovnej ceste. Len čo
bude povrch cesty upravenejší, malo by
byt’ možné CD disk prehrávat’.
• CD disk je znečistený, poškriabaný, mokrý
alebo vložený hornou stranou dolu.
• Vzduch je veľmi vlhký. V takom prípade
počkajte asi hodinu a skúste to znovu.
• Formát CD disku nemusí byt’
kompatibilný. Viď „Formát MP3“
vyššie v tejto časti.
• Mohlo príst’ k problému počas
napaľovania CD disku.
• V prehrávači CD sa mohol zachytit’ štítok.
Ak sa CD disk z akéhokoľvek dôvodu
neprehráva správne, skúste použit’ CD disk,
o ktorom viete, že je určite v poriadku.

REŽIM AUX
Ak sa vyskytne nejaká chyba opakovane alebo
ak nie je možné chybu opravit’, kontaktujte
Vášho predajcu. Ak rádio zobrazuje chybovú
správu, zapíšte si ju a odovzdajte ju Vášmu
predajcovi pri nahlasovaní problému.

Rádio má jeden pomocný vstupný konektor
(„jack“ s priemerom 3,5 mm), ktorý sa
nachádza na dolnej pravej strane čelnej dosky.
Toto nie je zvukový výstup; do predného
pomocného vstupného konektora nepripojujte
slúchadlá.
K pomocnému vstupnému konektoru ale
môžete pripojit’ externé zvukové zariadenie,
ako napr. iPod, prenosný počítač, prehrávač
MP3, menič CD, alebo prijímač XM™,
atď. za účelom použitia ako ďalšieho zdroja
pre počúvanie zvukových nahrávok.
AUX VO VOĽBE REŽIMU

Stlačte [CD/AUX] v inom režime prehrávania.
Ak pomocný konektor (jack) nedetekuje
prítomnost’ výstupného konektora (jack),
bude zabránené vyvolaniu režimu AUX.
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM
Zabezpečovací systém bude chránit’ pred
odcudzením rádia.

UVOĽNENIE ZABEZPEČOVACIEHO
ZABLOKOVANIA

Keď je pomocou funkcie zabezpečovacieho
zablokovania zaregistrovaný identifikačný
kód ID, nebude možné bez vloženia tohto
zaregistrovaného kódu ID jednotku použit’
dokonca ani v prípade, že bude odcudzená
a kamkoľvek inam nainštalovaná.

Vypnite rádio.

Nastavenie zabezpečovacieho zablokovania
(zaregistrovania kódu ID)
Vypnite rádio.

➮ Stlačte [POWER], pričom súčasne držte
stlačené [INFO] a funkčné tlačidlo úplne
vľavo.
Spustí sa režim registrácie kódu ID a na
displeji sa zobrazí číslo, 1 až 6.

➮ Stlačte funkčné tlačidlá pod „1 až 6“
na displeji a zadajte štvormiestne kódy.
➮ Stlačte [POWER].
Kód ID sa zaregistruje a vypne sa rádio.

➮ Stlačte [POWER], pričom súčasne držte
stlačené [INFO] a funkčné tlačidlo úplne
vľavo.
Spustí sa režim registrácie kódu ID a na
displeji sa zobrazí číslo, 1 až 6.

➮ Stlačte funkčné tlačidlá pod „1 až 6“
na displeji a zadajte štvormiestne kódy.
➮ Stlačte [POWER].
Ak sa zadaný kód zhoduje so zaregistrovaným
kódom, zabezpečovacie zablokovanie sa
uvoľní a vypne sa rádio.

POZNÁMKA

Hneď ako je kód ID zaregistrovaný,
bude tento kód ID nutný pre uvoľnenie
zabezpečovacieho zablokovania. Dbajte
na to, aby ste zabezpečovací kód nezabudli.
Ak je v desiatich po sebe nasledujúcich
pokusoch o uvoľnenie zabezpečovacieho
zablokovania vložený nesprávny kód,
nebudú možné žiadne ďalšie pokusy počas
približne jednej hodiny.

4–44 SYSTÉM REGULÁCIE KLÍMY A AUDIOSYSTÉM

SPÍNAČE NA VOLANTE*
Základné funkcie audiosystému je možné
ovládat’ pomocou spínačov na volante.

1. Gombík napájania
Zapnutie napájania: Stlačte toto tlačidlo.
Vypnutie napájania: Stlačte toto tlačidlo
dlhšie než na 1 sekundu.
Funkcia vypínania hlasitosti
audiosystému (mute): Keď je napájanie
zapnuté, stlačte toto tlačidlo.
2. Tlačidlo Volume up
(zvyšovanie hlasitosti)
Zvýšenie o 1 krok: Stlačte toto tlačidlo po
dobu kratšiu než 1 sekunda, a rádio potom
zvýši úroveň hlasitosti.
Automatické zvýšenie hlasitosti: Stlačte
toto tlačidlo dlhšie než na 1 sekundu,
a rádio potom zvýši úroveň hlasitosti krok
za krokom.

PWR

VO L
SEEK

VO L

MODE

3. Tlačidlo Volume down
(znižovanie hlasitosti)
Pre zníženie úrovne hlasitosti stlačte toto
tlačidlo Volume Down.
Zníženie o 1 krok: Stlačte toto tlačidlo po
dobu kratšiu než 1 sekunda, a rádio potom
zvýši úroveň hlasitosti.
Plynulé znižovanie: Stlačte toto tlačidlo
dlhšie než na 1 sekundu, a rádio potom
zníži úroveň hlasitosti krok za krokom.

4. Tlačidlo SEEK
1) REŽIM RÁDIA: Pre presun
k predvolenej rádiovej stanici stlačte toto
tlačidlo po dobu kratšiu než 1 sekunda.
(Obľúbená predvoľba
#1 #2 #3 #4...)
Pre hľadanie nasledujúcej stanice stlačte
toto tlačidlo dlhšie než 1 sekundu.
2) REŽIM CDP: Pre presun
k nasledujúcej skladbe stlačte toto
tlačidlo po dobu kratšiu než 1 sekunda.
(Track01 Track02 ...)
Pre rýchle prehrávanie skladby
smerom dopredu stlačte toto tlačidlo
dlhšie než na 1 sekundu.
5. Tlačidlo MODE
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa režim
prehrávania bude menit’ v nasledujúcom
poradí.
FM

AM

(CDP)

(AUX)

FM…

Ak nie je vložený žiadny disk, rádio
preskočí režim CDP.
Rádio preskočí režim AUX, ak je v zástrčke
pomocný konektor (jack).

NÚDZOVÉ SITUÁCIE
•

REZERVNÉ KOLESO,
ZDVIHÁK A NÁRADIE VOZIDLA............................5-2

•

VÝMENA PNEUMATIKY .........................................5-3

•

ŠTARTOVANIE MOTORA
PREPÁJACÍMI KÁBLAMI .......................................5-7

•

ODTIAHNUTIE VOZIDLA ......................................5-10

•

VYPROSTENIE VOZIDLA .....................................5-13

•

PREHRIATIE..........................................................5-14

5–2 NÚDZOVÉ SITUÁCIE

NÁHRADNÉ KOLESO,
ZDVIHÁK A NÁRADIE
Náhradné koleso, zdvihák a náradie sú zaistené
v batožinovom priestore a pod zadným
nárazníkom.

Vytiahnutie zdviháka a kľúča na kolesá

POZNÁMKA

V niektorých modeloch je k Vášmu
vozidlu použitý typ kľuky zdviháka.

1. Otvorte dvere batožinového priestoru.
2. Vytiahnite kryt podlahy nahor a nájdite
krídlovú skrutku.
3. Otáčaním krídlovou skrutkou proti smeru
hodinových ručičiek ho odmontujte od
zdviháka.

VÝSTRAHA

Zdvihák, náhradné koleso či iné náradie
a vybavenie vždy uložte na patričnom
mieste.

4. Vytiahnite zdvihák a vak s náradím.
5. Odmontujte popruhy pridržujúce vak
obsahujúci nástroj. Potom vytiahnite kľúč
na kolesá (alebo kľuku zdviháka*) z vaku.

• Neukladajte zdvihák, náhradné koleso
alebo iné vybavenie v priestore pre
cestujúcich.
Pri náhlom zastavení alebo náraze môže
byt’ uvoľnené vybavenie vrhnuté do
vnútra vozidla a spôsobit’ zranenie.

C7D5015A

(Typ kľuky zdviháka)

C05E195A

C7E5001A
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Odmontovanie náhradného kolesa

Špecifikácie zdviháka

1. Pomocou plochého skrutkovača odpáčte
kryt otvoru nad zadným nárazníkom.

Maximálne pracovné zat’aženie: 900 kg

2. Použite dodaný kľúč na kolesá
na povolenie upevňovacej skrutky
náhradného kolesa.
3. Odháknite kábel na unášači náhradného
kolesa, ktorý sa nachádza pod zadným
nárazníkom.
4. Vytiahnite náhradné koleso z unášača
náhradného kolesa.
POZNÁMKA

Aby ste predišli rachoteniu zdviháka
a náradia v idúcom vozidle, uložte všetko
pevne pod kryt podlahy.

VÝSTRAHA

AKO VYMENIŤ KOLESO
S DEFEKTOM
Ak dôjde k defektu pneumatiky, dodržte pred
výmenou kolesa nasledujúce bezpečnostné
inštrukcie.

Zdvihák je určený na použitie len vo
Vašom vozidle.

Bezpečnostné pokyny pre výmenu kolesa

• Nepoužívajte dodaný zdvihák pre iné
vozidlo.

2. Zaparkujte vozidlo na bezpečnom mieste
mimo vozovku.

• Nikdy neprekročte prípustné zat’aženie
zdviháka.

3. Zaparkujte na pevnom a rovnom
povrchu. Pozri „PARKOVANIE
VOZIDLA“ v registri.

Použitie zdviháka pre iné vozidlá môže
mat’ za následok poškodenie vozidla alebo
zdviháka a zranenie.

1. Zapnite výstražné svetlá.

4. Vypnite motor a vytiahnite kľúč.
5. Zatiahnite parkovaciu brzdu.
6. Nechajte vystúpit’ všetkých cestujúcich
z vozidla a postavte ich na bezpečné miesto.
7. Založte koleso diagonálne od vymieňaného
kolesa vpredu a vzadu klinom, kusom
dreva či kameňom.
Ak nedodržíte tieto bezpečnostné pokyny,
môže vozidlo skĺznut’ zo zdviháka a môže
dôjst’ k vážnemu zraneniu.

C7E5003A
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Ako vymenit’ koleso s defektom
1. Vytiahnite zdvihák, kľúč na kolesá
(alebo kľuku zdviháka*) a náhradné
koleso z úložného priestoru v batožinovom
priestore a pod zadným nárazníkom.

POZOR

Nevyskrutkujte úplne matice, pokiaľ
nezdvihnete koleso nad povrch.

3. Nasaďte kľúč na kolesá na skrutku
zdviháka a otáčajte kľúčom na kolesá
v smere hodinových ručičiek. Tým sa
mierne zdvihne hlava zdviháka.
4. Podľa obrázka nižšie nasaďte zdvihák do
správnej polohy. V prednej aj zadnej časti
vozidla pod dverami sa nachádza drážka.

2. Použite kľúče na kolesá pre uvoľnenie
matíc o jednu otáčku.

5. Umiestnite zdvihák zvisle do prednej alebo
zadnej drážky blízko vymieňaného kolesa.
POZOR

Nepokúšajte sa zdvihnút’ vozidlo, pokiaľ
nie je zdvihák v správnej polohe a zaistený
na vozidle i na zemi.

Uvoľnit’
(Typ kľuky zdviháka)

C05E196A

C7D5016A
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6. Otáčaním kľúča na kolesá (alebo kľuky
zdviháka*) v smere hodinových ručičiek
zdvíhajte vozidlo, dokiaľ nezapadne hlava
zdviháka pevne do príslušnej drážky
a koleso sa nezdvihne nad povrch o 2,5 cm.
POZOR

7. Úplne vyskrutkujte matice otáčaním proti
smeru hodinových ručičiek.

VÝSTRAHA

• Ak je vozidlo na zdviháku, nikdy nelezte
pod vozidlo a neštartujte motor.
Vozidlo by mohlo skĺznut’ zo zdviháka
a mohlo by dôjst’ k vážnemu zraneniu
či smrti.

Keď začne zdvihák zdvíhat’ vozidlo
skontrolujte, či je zdvihák správne
umiestnený a nemôže skĺznut’.

8. Demontujte koleso.
9. Namontujte náhradné koleso na náboj
kolesa.
POZOR

• Nikdy nepoužívajte na matice kolies olej
alebo mazivo.
• Vždy použite správne matice kolies.

POZNÁMKA

• Čo najskôr dopravte vozidlo do servisu
a nechajte dotiahnut’ matice kolesa
podľa špecifikácie. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

Nezdvíhajte vozidlo vyššie, než je pre
výmenu kolesa nutné.

Ak nebudú matice správne dotiahnuté,
môže dôjst’ k ich uvoľneniu.

Kľuka zdviháka

Zdvihák
Kľúč na kolesá
(Typ kľuky zdviháka)

S3W5023A
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10. Namontujte matice kolesa spät’.
Rukou utiahnite každú maticu tak,
aby koleso dosadalo k náboju kolesa.
11. Otáčajte kľúčom na kolesá (alebo kľukou
zdviháka*) proti smeru hodinových
ručičiek a spustite vozidlo dolu.
12. V krížovom slede pevne utiahnite matice
kolesa momentom 125 Nm.
1 2 3 4 5 (Viď obr. nižšie).
VÝSTRAHA

Uistite sa, že používate správne matice
a správny ut’ahovací moment.
Použitím nesprávnych dielov alebo
nesprávnym dotiahnutím matíc môže
dôjst’ k ich uvoľneniu.

13. Zaveste unášač náhradného kolesa
na podpornú tyč a utiahnite skrutku
v otvore nad zadným nárazníkom
momentom 6 Nm, aby sa unášač
náhradného kolesa zdvihol.
14. Zaháknite kábel a namontujte kryt otvoru
do pôvodnej polohy.
15. Upevnite zdvihák a náradie do ich
pôvodnej polohy a koleso s defektom do
batožinového priestoru.
POZOR

Neskladujte koleso s defektom v polohe
pod zadným nárazníkom, kde bolo
náhradné koleso. Koleso s defektom by
mohlo vypadnút’ z jeho polohy.
VÝSTRAHA

Neukladajte zdvihák a náradie v priestore
pre cestujúcich.
Pri náhlom zastavení alebo náraze môže
byt’ uvoľnené vybavenie vrhnuté do
vnútra vozidla a spôsobit’ zranenie.

POZNÁMKA

Kompaktné náhradné koleso je určené len
na krátkodobé použitie.
Bez meškania kontaktujte servis za
účelom výmeny náhradného kolesa za
normálne koleso. Odporúčame Vám
autorizovaný servis.

NÚDZOVÉ SITUÁCIE 5–7

POZOR

POZOR

Pri použití zdviháka môže byt’ vozidlo
vratké, pohnút’ sa a poškodit’ sa
a spôsobit’ zranenie.
• Použite dodaný zdvihák a v správnej
polohe.
• Pri nasadení zdviháka pre zdvihnutie
vozidla by mal byt’ zdvihák kolmo
k povrchu.
• Nelezte pod zdvihnuté vozidlo.
• Neštartujte zdvihnuté vozidlo.
• Pred zdvíhaním nechajte vystúpit’
cestujúcich z vozidla a nechajte ich
počkat’ ďalej od vozidla a dopravy.

ŠTARTOVANIE MOTORA
PREPOJOVACÍMI KÁBLAMI
POZOR

(Pokračovanie)
• Pred zdvíhaním zatiahnite parkovaciu
brzdu a zaraďte prvý prevodový stupeň
alebo spiatočku (mechanická prevodovka)
alebo zvoľte polohu P (automatická
prevodovka).
• Nezdvíhajte vozidlo a nevymieňajte
koleso v tesnej blízkosti premávky.
POZOR

Ak nie sú podmienky pre výmenu vhodné
alebo sa na výmenu necítite, zavolajte
servis.

• Nepokúšajte sa vozidlo štartovat’
t’ahaním alebo tlačením.
Mohlo by dôjst’ k poškodeniu
katalyzátora a automatickej prevodovky,
prípadne k nejakému zraneniu.
Vozidlo s vybitou batériou je možné
naštartovat’ privedením elektrickej energie
z batérie iného vozidla.
VÝSTRAHA

• Zdvihák používajte len pre výmenu
kolies.

Môže dôjst’ k explózii batérie. Môžete
byt’ popálení kyselinou z akumulátora
a elektrický skrat vás môže zranit’ či
poškodit’ vozidlá.

• Nezdvíhajte vozidlo na šikmom alebo
klzkom povrchu.

• Nevystavujte batériu plameňom alebo
iskrám.

• Používajte zdvihák na mieste najbližšie
k vymieňanému kolesu.

• Pri štartovaní vozidla s pomocnou
batériou sa nad batériu nenakláňajte.

• Založte koleso uhlopriečne proti
vymieňanému kolesu.
(Pokračovanie)

(Pokračovanie)

5–8 NÚDZOVÉ SITUÁCIE

VÝSTRAHA

(Pokračovanie)
• Zabráňte vzájomnému dotyku káblov.
• Pri práci v blízkosti batérie používajte
ochranu očí.
• Zabráňte postriekaniu očí, pokožky,
látok alebo lakovaných povrchov
kvapalinou z batérie.
• Uistite sa, že batéria použitá
na štartovanie má rovnaké napätie ako
vybitá batéria.
• Neodpájajte vybitú batériu od vozidla.
Nedodržanie týchto pokynov či
nasledujúcich inštrukcií pre štartovanie
motora s prepojovacími káblami môže
viest’ k explózii batérie a následne
k popáleniu kyselinou z batérie alebo
elektrickým skratom.

Pred štartovaním s pomocnou batériou

Pripojenie prepojovacích káblov

1. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

Pri štartovaní s pomocnou batériou pripojte
prepojovacie káble v nasledujúcom poradí:

2. U vozidla s automatickou prevodovkou
preraďte do polohy PARK a u vozidla
s mechanickou prevodovkou zaraďte
neutrál.
3. Vypnite všetky elektrické zariadenia.
POZOR

• Pred štartovaním s pomocnou batériou
vypnite audiosystém. Mohlo by dôjst’
k jeho poškodeniu.
VÝSTRAHA

• Vždy veďte káble tak, aby nemohlo
dôjst’ k zachyteniu rotujúcich súčastí
v motorovom priestore.

1. Pripojte jeden koniec prvého štartovacieho
prepojovacieho kábla na kladný pól
pomocnej akumulátorovej batérie
(označený „+“ na vývode alebo skrini
akumulátora)
2. Pripojte druhý koniec rovnakého vodiča
kábla ku kladnému pólu vybitej batérie
(s označením „+“).
3. Pripojte prvý koniec druhého štartovacieho
prepojovacieho kábla na záporný pól
pomocnej akumulátorovej batérie
(označený „-“ na vývode alebo skrini
akumulátora).

Inak by mohlo dôjst’ ku zraneniu alebo
poškodeniu vozidla.

Môže dôjst’ k poškodeniu elektrických
systémov v oboch vozidlách a vážnemu
zraneniu osôb.

C7E5015A
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VÝSTRAHA

Ako posledné NESMIE byt’ vykonané
prepojenie nabíjaného vozidla so
záporným pólom (–) batérie.
• Svorku tohoto spoja pripevnite
k oceľovej konzole priskrutkovanej
k bloku motora.
• Tento posledný spoj by mal byt’ čo
najviac vzdialený od batérie.
Pripojenie prepojovacieho kábla
k zápornému pólu vybitej batérie by
mohlo spôsobit’ elektrický oblúk,
prípadne explóziu batérie.
Mohlo by tak dôjst’ ku zraneniu alebo
poškodeniu vozidla.

4. Pripojte druhý koniec druhého
štartovacieho kábla ku kostre na druhom
vozidle, napríklad k oceľovému držiaku
priskrutkovanému k bloku motora.

Keď vozidlo s vybitou batériou naštartujete:

5. Motor vozidla s pomocnou batériou môže
pri štartovaní bežat’.

2. Odpojte záporný vodič od vozidla
s pomocnou batériou.

POZNÁMKA

Pokusy o naštartovanie motora vozidla
s vybitou batériou by mali byt’
vykonávané v intervaloch jednej minúty
a nemali by trvat’ dlhšie než 15 sekúnd.

1. Opatrne odpojte ukostrenie (-). Začnite
u vozidla s vybitou batériou. Motor vozidla
s vybitou batériou nechajte bežat’.

3. Odpojte vodič „+“ od oboch akumulátorov.
Uložte prepojovacie káble u náhradného
kolesa.
4. Nechajte bežat’ vozidlo s vybitou batériou
približne 20 minút. To umožní systému
dobíjania dobitie batérie.
5. Ak sa akumulátor opät’ vybije, obrát’te sa
na servis. Odporúčame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
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ODTIAHNUTIE VOZIDLA
Ak je nutné odtiahnut’ Vaše vozidlo, obrát’te sa
na servis alebo profesionálnu odt’ahovú
službu. Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
VÝSTRAHA

• V t’ahanom vozidle nikdy nevozte
cestujúcich.
• Nikdy net’ahajte vozidlo vyššou než
bezpečnou alebo povolenou rýchlost’ou.
• Nikdy net’ahajte vozidlo s poškodenými
dielmi, ktoré nie sú plne na vozidle
zaistené.
Nedodržanie týchto pokynov môže
spôsobit’ zranenie osôb.

C7E5010A

Ťahanie vozidla so zdvihnutými kolesami
1. Zapnite výstražné svetlá.
2. Zapnite zapaľovanie do polohy ACC.
3. Preraďte automatickú alebo mechanickú
prevodovku na neutrál.
4. Uvoľnite parkovaciu brzdu.
POZOR

Ak musí byt’ vozidlo odtiahnuté za zadnú
stranu, použite pod predné kolesá podvozok.
• Nikdy net’ahajte vozidlo za zadnú stranu
s prednými kolesami na vozovke.

5. Odtiahnite vozidlo s prednými kolesami
nad vozovkou.
POZOR

• Na odtiahnutie vozidla nepoužívajte
odt’ahovacie zariadenie s ret’azou
a hákom.
• Použite plošinu alebo zariadenie pre
zdvihnutie nápravy.

Pri takom t’ahaní by mohlo dôjst’
k vážnemu poškodeniu prevodovky
vozidla.

C7E5011A

C7E5012A
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Ťahanie vozidla so systémom pohonu
všetkých kolies
Zariadenie s plošinou je najlepšou metódou
odt’ahovania vozidla vybaveného systémom
pohonu všetkých kolies (AWD), čím sa zabráni
poškodeniu.

Ak nie je k dispozícii zariadenie s plošinou,
použite na odtiahnutie vozidla plošinový
vozík, ako je vidiet’ na obrázku nižšie.
POZOR

Ak budete odt’ahovat’ vozidlo vybavené
systémom pohonu všetkých kolies (AWD)
s prednými alebo zadnými pneumatikami
na ceste, môže dôjst’ k vážnemu
poškodeniu hnacieho systému.
• Nikdy net’ahajte vozidlo s prednými
a zadnými kolesami na vozovke.

NÚDZOVÉ ODTIAHNUTIE

Ak nie je v prípade núdze dosiahnuteľná
odt’ahová služba, môže byt’ vozidlo odtiahnuté
lanom pripevneným k t’ažnému oku.
Predné t’ažné oko
Predné t’ažné oko sa nachádza pod predným
nárazníkom. Vo vozidle musí byt’ vodič, ktorý
vozidlo riadi a brzdí.
Odtiahnutie je možné vykonávat’ takým
spôsobom len na vozovkách so spevneným
povrchom na krátke vzdialenosti a pri nízkych
rýchlostiach.

Priväzovací hák

Predné t’ažné oko
C7E5004A

C7E5005A

C7E5016B
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Tiež musia byt’ v dobrom stave kolesá,
nápravy, hnacie ústrojenstvo, riadenie a brzdy.
POZOR

Pri t’ahaní vozidla na lane môže dôjst’
k poškodeniu vozidla.
Zníženie rizika poškodenia vozidla:
• Ťažné oko použite len v prípade, keď nie
je k dispozícii iná možnost’ odt’ahu.

VÝSTRAHA

Pri t’ahaní vozidla na lane môže dôjst’ ku
strate kontroly nad vozidlom.
• Neodt’ahujte vozidlo s poškodenými
kolesami, prevodovkou, nápravami,
riadením alebo brzdami.
• Nevyt’ahujte kľúč zo zapaľovacej
skrinky, riadenie sa zamkne a vozidlo sa
stane neovládateľné.

• Ťahajte vozidlo len dopredu.
• Veďte lano mimo nárazník.
• Skontrolujte, že je t’ažné lano k t’ažným
okám na oboch koncoch pripevnené
bezpečne. Skontrolujte zatiahnutím
za lano.

POZOR

Pripojenie zadného t’ažného oka
Pri t’ahaní iného vozidla použite zadné t’ažné
oko. Je možné ho použit’ len v núdzovej
situácii. (napríklad vytiahnutie vozidla
z priekopy, závejov či blata.)
Pre použitie pripojenia zadného t’ažného oka
vykonajte nasledujúce:
1. Nájdite pripojenie zadného t’ažného oka pod
krytom podlahy v batožinovom priestore.
2. Otvorte kryt v zadnom nárazníku
a naskrutkujte pevne t’ažné oko.

• Nepoužívajte transportný priväzovací
hák na odt’ahovanie Vášho vozidla.
Vozidlo by sa mohlo poškodit’.

• Ťahaním na lane môže dôjst’ k vážnemu
poškodeniu automatickej prevodovky.
Pri t’ahaní vozidla s automatickou
prevodovkou použite plošinu alebo
zariadenie na zdvihnutie nápravy.
• Rozbiehajte sa pomaly a vyhnite sa
trhaným pohybom.

C7D5012A
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VYPROSTENIE VOZIDLA
Pri vlečení na zadnom t’ažnom oku vždy veďte
lano alebo ret’az v priamom smere k oku.
Nenamáhajte hák v inom smere. Aby ste predišli
poškodeniu, nenapínajte lano príliš rýchlo.
POZOR

• Nepoužívajte transportný priväzovací
hák na odt’ahovanie iného vozidla.
Vozidlo by sa mohlo poškodit’.

Ak vozidlo uviazne v snehu, blate alebo
na inom nespevnenom povrchu, použite
na vyprostenie nasledujúci postup.
1. Otočte volantom úplne doľava a potom
doprava. Tým sa vyčistí plocha pod
prednými kolesami.
2. Raďte striedavo spiatočku a dopredný
rýchlostný stupeň.
3. Pretáčajte kolesá čo možno najmenej.
4. Pri radení uvoľnite pedál plynu.
5. Pri zaradenom rýchlostnom stupni
zošliapujte pedál plynu s citom.
Ak po niekoľkých pokusoch vozidlo
nevyprostíte, musí byt’ vozidlo vytiahnuté.
Pozri „ŤAHANIE VOZIDLA“ skôr v tejto časti.

C7E5019A

VÝSTRAHA

Ak vyslobodzujete vozidlo uviaznuté
v snehu, blate, piesku a pod.;
• Najskôr skontrolujte, či nie sú v okolí
vozidla ľudia alebo predmety.
Počas vyslobodzovania môže dôjst’
k náhlemu pohybu vozidla dopredu alebo
dozadu a dôjst’ tak ku zraneniu osôb či
poškodeniu predmetov v blízkosti.
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PREHRIATIE
POZNÁMKA

Pri vyslobodzovaní vozidla dodržujte
nasledujúce zásady pre zamedzenie
poškodenia prevodovky alebo iných súčastí;
• Nezošliapujte pri radení pedál plynu,
pokiaľ nie je úplne zaradený dopredný
rýchlostný stupeň alebo spiatočka.
• Nevytáčajte motor a vyhnite sa
prekĺzavaniu kolies.
• Ak vozidlo po vyprostení uviazne
niekoľkokrát, zvážte iný spôsob,
napríklad vytiahnutie.

Ak je ručička teplomera chladiacej kvapaliny
motora v červenej zóne, alebo ak máte
akýkoľvek dôvod na podozrenie, že sa motor
prehrieva:

Ak ventilátor nepracuje a uniká para,
postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Vypnite motor.

1. Zastavte vozidlo.

2. Poodíďte od vozidla bez toho, že by ste
otvárali kapotu.

2. Vypnite klimatizáciu.

3. Nechajte motor vychladnút’.

3. Nechajte motor bežat’ niekoľko minút
na voľnobeh.

4. Ak para už neuniká, otvorte opatrne kapotu.

4. Skontrolujte, či pracuje ventilátor.
VÝSTRAHA

Ak uniká para, vzdiaľte sa od vozidla,
pokiaľ motor nevychladne. Para by mohla
spôsobit’ vážne obarenie.
POZNÁMKA

Použitie klimatizácie pri jazde do dlhého
stúpania alebo v hustej premávke môže
spôsobit’ prehriatie motora.

5. Obrát’te sa čo najskôr na servis.
Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
Ak ventilátor pracuje a para nie je viditeľná,
postupujte takto:
1. Opatrne otvorte kapotu.
2. Nechajte motor bežat’ na voľnobeh, pokiaľ
nevychladne.
3. Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.
Ak ventilátor pracuje, ale teplota motora
neklesá, postupujte takto:
1. Vypnite motor.
2. Opatrne otvorte kapotu.
3. Nechajte motor vychladnút’.
4. Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.
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Ak je hladina chladiacej kvapaliny nízka,
skontrolujte tesnost’ nasledujúcich súčastí:
1. Chladič.
2. Hadice chladiča.
3. Spoje chladiča.
4. Hadice kúrenia.
5. Spoje hadíc kúrenia.
6. Vodné čerpadlo.
Ak dôjde k úniku alebo inému poškodeniu, alebo
ak stále uniká chladiaca kvapalina, obrát’te sa
ihneď na servis. Odporúčame Vám autorizovaný
servis Chevrolet. Nepokračujte v jazde, pokiaľ
nie sú tieto problémy vyriešené.

VÝSTRAHA

Horúca chladiaca kvapalina môže pod
tlakom vystreknút’ a spôsobit’ obarenie
a vážne zranenie.
• Ak sú motor a chladič horúce, nikdy
neotvárajte viečko nádobky
s chladiacou kvapalinou.
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri vykonávaní akejkoľvek kontroly alebo
údržby na vozidle dodržujte nasledujúce
pokyny. Znížite tak nebezpečenstvo svojho
poranenia alebo poškodenia vozidla.

•

•

Všeobecné pokyny pri vykonávaní prác
na vozidle:
•

Nepracujte na horúcom motore.
VÝSTRAHA

Katalyzátor a ostatné súčasti výfuku
sa môžu počas chodu motora veľmi
zahrievat’.

•

Nikdy nepripájajte ani neodpájajte
batériu alebo elektronické komponenty
pri zapnutom zapaľovaní.
Pri pripojovaní káblov k batérii,
venujte zvláštnu pozornost’ ich polarite.
Nikdy nepripájajte kladný kábel
na záporný pól a naopak.
Uvedomte si, že batéria, káble
zapaľovania a káble vozidla sú pod
vysokým prúdom alebo napätím.
Buďte opatrný, aby ste nespôsobil skrat.

VÝSTRAHA

• Pred kontrolou alebo prácou pod
kapotou vypnite zapaľovanie
a vytiahnite kľúč.
Dotýkanie sa „živých“ súčastí pri
zapnutom zapaľovaní môže spôsobit’ šok
alebo popálenie.
VÝSTRAHA

Ak musíte vykonávat’ práce pod kapotou,
vyzlečte si voľné oblečenie a šperky, ktoré
môžu byt’ zachytené a nepribližujte sa
žiadnou čast’ou tela k ventilátoru, remeňom
alebo iným pohybujúcim sa súčastiam.

Dotykom príslušných dielov pri
bežiacom motore si môžete privodit’
t’ažké popáleniny.
•
•

•

Nikdy nelezte pod vozidlo, ktoré je
podopreté zdvihákom. Ak musíte pod
vozidlom pracovat’, použite bezpečné
podpery.
Nepribližujte sa k batérii, všetkým
palivám a súčastiam palivového
ústrojenstva s fajčiarskymi potrebami,
plameňmi a iskrami.

•

•

S3W6011A

Ak nechávate motor bežat’ v uzatvorených
priestoroch ako je garáž, dbajte na správnu
ventiláciu.
Použitý olej, chladiace a ostatné kvapaliny
uchovávajte mimo dosah detí a domácich
zvierat.
Nevyhadzujte prázdne nádoby od oleja
alebo kvapalín alebo tie, ktoré ešte obsahujú
olej a kvapaliny, spolu s domovým
odpadom. Využívajte len autorizované
zariadenia pre likvidáciu takého odpadu.
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•

•

Ak musíte vykonávat’ práce pod kapotou
s bežiacim motorom, dbajte na to,
aby nemohlo dôjst’ k neočakávaným
a náhlym pohybom vozidla.
Pri automatickej prevodovke presuňte
páku voliča do polohy PARK alebo
NEUTRAL a zatiahnite parkovaciu
brzdu. Pri mechanickej prevodovke
zaraďte neutrál a zatiahnite parkovaciu
brzdu.
Aby ste sa vyhli možnému zraneniu,
vypnite pri práci pod kapotou
zapaľovanie a vytiahnite zo zapaľovania
kľúč, ak to nie je priamo vyžadované
príslušným postupom. Ak je vyžadované
príslušným postupom vykonávat’ práce
pod kapotou s bežiacim motorom,
vyzlečte si voľné oblečenie a šperky,
ktoré môžu byt’ zachytené pohybujúcimi
sa súčast’ami a spôsobit’ zranenie.

Ventilátor chladenia v motorovom
priestore
POZOR

Elektrické ventilátory chladenia
(v motorovom priestore) sú ovládané
senzormi. Tieto ventilátory sa môžu
spustit’ kedykoľvek.
• Je dôležité sa nepribližovat’ rukami,
prstami alebo inými voľnými súčast’ami
oblečenia k lopatkám ventilátora.
VÝSTRAHA

Dotýkanie sa „živých“ súčastí pri
zapnutom zapaľovaní je nebezpečné.
• Uistite sa, že je vypnuté zapaľovanie
a vytiahnutý kľúč pred vykonávaním
akejkoľvek kontroly alebo údržby
pod kapotou.
To môže mat’ za následok popálenie,
šok alebo vážne zranenie.

Aby ste predišli prípadnému zraneniu
od ventilátora chladenia, vypnite motor,
aby ventilátor nezačal pracovat’ skôr,
než vykonáte kontrolu motora.
Tiež si dávajte pozor na systém elektronického
zapaľovania, ktorý pracuje s vyšším napätím,
než klasické zapaľovanie. Preto je dotýkanie
sa „živých“ súčastí pri zapnutom zapaľovaní
veľmi nebezpečné.
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KONTROLNÉ ÚKONY VODIČA
Pre zabezpečenie dlhej a spoľahlivej
prevádzky vozidla pravidelne kontrolujte
exteriér, interiér a motorový priestor vozidla.
EXTERIÉR

Pneumatiky
•
•
•

Správne nahustenie. (Viď „KOLESÁ
A PNEUMATIKY“ v registri)
Žiadne trhliny na bokoch a vzorke.
Žiadne cudzie predmety vo vzorke.

Stierač čelného skla

INTERIÉR

•

Riadenie

Kontrola stavu ramienok a líšt
(vrátane zadného stierača, ak je ním
vozidlo vybavené).

•

Kontrola vôle na volante.

Parkovacia brzda
•

Kontrola správneho zdvihu parkovacej
brzdy.

Prístrojová doska
•

Kontrola správnej činnosti meracích
prístrojov, ovládačov a kontroliek.

Kolesá
•

Matice a skrutky musia byt’ utiahnuté
správnym ut’ahovacím momentom.
(Viď „AKO VYMENIŤ KOLESO
S DEFEKTOM“ v registri)

Svetlá
•

Činnost’ tlmených, diaľkových,
koncových, smerových, brzdových
a hmlových svetiel.

Kvapaliny
•

Skontrolujte hladinu kvapalín
vo všetkých nádobkách pod kapotou.

Zrkadlá
•

•

Kontrola správneho stavu a čistoty
odrazových plôch všetkých troch
zrkadiel.
Kontrola ľahkého nastavenia zrkadiel.

Ovládanie
•

Kontrola správnej vôle brzdového pedála.
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MOTOROVÝ PRIESTOR
MODEL 2.4 DOHC

10
3

4
8

5

2
1
7

6

9

C7E6006B

1. Vzduchový filter

5. Skrinka poistiek a relé

8. Nádobka kvapaliny posilňovača riadenia

2. Viečko otvoru pro doplňovanie
motorového oleja

6. Batéria

9. Mierka hladiny motorového oleja

7. Nádobka ostrekovača

10. Nádobka spojkovej kvapaliny*

3. Nádobka brzdovej kvapaliny
4. Nádobka chladiacej kvapaliny

6–6 SERVIS A STAROSTLIVOSŤ O VOZIDLO

MODEL 3.2 DOHC

4
3

5
1

8

7

6

2
9

C7E6015B

1. Vzduchový filter

4. Nádobka chladiacej kvapaliny

8. Nádobka kvapaliny posilňovača riadenia

2. Viečko otvoru pro doplňovanie
motorového oleja

5. Skrinka poistiek a relé

9. Mierka hladiny motorového oleja

3. Nádobka brzdovej kvapaliny

7. Nádobka ostrekovača

6. Batéria
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MODEL 2.0 DIESEL

11

10
3

4
8
5

1

2

7

6

9
12

C7E6026A

1. Vzduchový filter

5. Skrinka poistiek a relé

9. Mierka hladiny motorového oleja

2. Viečko otvoru pro doplňovanie
motorového oleja

6. Batéria

10. Nádobka spojkovej kvapaliny*

7. Nádobka ostrekovača

11. Palivový filter

3. Nádobka brzdovej kvapaliny

8. Nádobka kvapaliny posilňovača riadenia

12. Pomocná skrinka poistiek a relé

4. Nádobka chladiacej kvapaliny
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MOTOROVÝ OLEJ
Zabezpečte riadne mazanie motora
udržiavaním správnej výšky hladiny
motorového oleja.
Spotrebovávanie motorového oleja motorom
je normálne.
Kontrolujte hladinu oleja v pravidelných
intervaloch, napríklad pri doplňovaní paliva.
Aby ste získali správnu nameranú hodnotu,
musí byt’ olej teplý a vozidlo musí stát’
na vodorovnej ploche.
Ak sa rozsvieti kontrolka tlaku motorového
oleja (
) na prístrojovej doske, musíte
skontrolovat’ výšku hladiny motorového oleja.

KONTROLA HLADINY MOTOROVÉHO
OLEJA

6. Skontrolujte, či nie je olej na mierke
znečistený.

1. Zaparkujte vozidlo na rovnej ploche.

7. Skontrolujte na mierke výšku hladiny.
Olej by mal byt’ medzi značkami MIN
a MAX.

2. Po vypnutí motora počkajte niekoľko
minút, aby olej stiekol do olejovej vane.
Ak je motor studený, steká olej do olejovej
vane dlhšiu dobu.
3. Vytiahnite mierku a utrite ju do čista.
Ďalšie informácie o umiestnení,
viď „MOTOROVÝ PRIESTOR“
na predchádzajúcej strane v tejto časti.
4. Mierku znova úplne zasuňte.
5. Mierku opät’ vytiahnite.

2.4D / DIESEL

3.2D

C7E6024A

Správna hladina oleja

C7E6025C
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8. Ak je hladina pod značkou MIN, doplňte
toľko oleja rovnakého druhu, aby ste
zdvihli hladinu na MAX. Nedoplňujte
olej nad značku MAX.
Viečko plniaceho otvoru motorového
oleja je miestom, kde doplňujete olej.
Ďalšie informácie o umiestnení,
viď „MOTOROVÝ PRIESTOR“
na predchádzajúcej strane v tejto časti.
Špecifikácia oleja, pozri „TABUĽKA
KVAPALÍN“ v registri.

VÝSTRAHA

Motorový olej je dráždivá látka a pri požití
môže spôsobit’ ochorenie alebo smrt’.
• Udržujte mimo dosah detí.
• Vyhnite sa opakovanému alebo
dlhodobému kontaktu s pokožkou.
• Umyte zasiahnuté oblasti mydlom
a vodou alebo čistiacim prostriedkom
na ruky.
VÝSTRAHA

Doliatie nadmerného množstva oleja môže
ovplyvnit’ funkciu motora.

Skôr než sa pokúsite vykonat’ túto prácu
uistite sa, že všetkému rozumiete.
• Ak nemáte istotu, že bezpečne vykonáte
túto prácu, zverte ju servisnej dielni.
Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
Inak môže dôjst’ k zraneniu alebo
poškodeniu vozidla.
Znečistením stráca motorový olej schopnost’
mazat’. Vymieňajte olej podľa plánu údržby.

Preplnením môže dôjst’ k poškodeniu
vozidla:

Pri každej výmene oleja vymeňte tiež olejový
filter.

• Zvýšenie spotreby oleja.

V st’ažených podmienkach vymieňajte
motorový olej a olejový filter oveľa častejšie,
než je odporúčané štandardnou plánovanou
údržbou.

• Vytváranie nadmerného nánosu
karbónu v motore.

C7E6010A

VÝSTRAHA

• Nedolievajte olej nad značku MAX.

• Znečistenie zapaľovacích sviečok.

Viečko otvoru pre doplňovanie oleja

VÝMENA MOTOROVÉHO OLEJA
A FILTRA
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St’ažené podmienky zahŕňajú okrem iného:
•
•
•
•
•
•
•

Časté studené štarty.
Prevádzka s častými zastávkami
a rozjazdami.
Časté jazdy na krátku vzdialenost’.
Časté jazdy v mraze.
Dlhý voľnobeh motora.
Časté jazdy nízkou rýchlost’ou.
Jazdy v prašnom prostredí.

VÝSTRAHA

Motorový olej a jeho obaly sú nebezpečné
pre vaše zdravie.
• Vyhnite sa opakovanému alebo
dlhodobému kontaktu s motorovým
olejom.
• Po práci s motorovým olejom očistite
pokožku a nechty mydlom a vodou
alebo čistiacim prostriedkom na ruky.
Tiež ho a ostatné toxické materiály
uchovávajte mimo dosah detí.
Motorový olej môže spôsobit’ podráždenie
kože a pri požití môže spôsobit’ ochorenie
alebo smrt’.

POZOR

Použitím neschváleného oleja alebo oleja
s nízkou kvalitou či aditív môže dôjst’
k poškodeniu motora.
• Pridanie aditív konzultujte najprv
so servisom. Odporúčame Vám, aby ste
sa obrátili na Váš autorizovaný servis
Chevrolet.
POZOR

• Nikdy nevyhadzujte použitý olej a filter
spolu s domovým odpadom.
• Využívajte len autorizované zariadenia
pre likvidáciu takéhoto odpadu.
Použitý motorový olej a filter obsahujú
škodlivé látky, ktoré sú nebezpečné
zdraviu a životnému prostrediu.
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SYSTÉM SLEDOVANIA ŽIVOTNOSTI
MOTOROVÉHO OLEJA*
(len 3.2D a vznetový motor)

Vaše vozidlo môže byt’ vybavené systémom
sledovania životnosti motorového oleja,
ktorý Vás upozorní, kedy je treba motorový olej
vymenit’. Na základe jazdných podmínek
sa môže výrazne menit’ počet najazdených
kilometrov, pri ktorom bude signalizovaná
výmena oleja. Aby systém sledovania životnosti
motorového oleja správne fungoval, musíte
ho pri každej výmene oleja vynulovat’.
Keď systém vypočíta, že sa životnost’ oleja chýli
ku koncu, bude signalizovat’, že je treba vykonat’
výmenu oleja. Rozsvieti sa kontrolka výmeny
motorového oleja v združenom prístrojovom
paneli. Viď „KONTROLKA VÝMENY
MOTOROVÉHO OLEJA“. Vymeňte olej
čo možno najskôr. Vo vozidle vybavenom
vznetovým motorom môže dôjst’ k zníženiu
výkonu motora. Ak sa vo vozidle vybavenom
vznetovým motorom rozsvieti kontrolka výmeny
motorového oleja, bez meškania motorový olej
vymeňte. Je možné, že ak jazdíte v najlepších
podmienkach, nemusí systém sledovania
životnosti oleja signalizovat’ nutnost’ výmeny
oleja dlhšie než rok. Motorový olej a filter sa ale
musí menit’ najmenej raz ročne, a v túto dobu

sa musí systém vynulovat’. Váš predajca má
vyškolený servisný personál pre značku
Chevrolet, ktorý túto prácu vykoná pomocou
scanovacieho prístroja a systém vynuluje.
Je taktiež dôležité olej pravidelne kontrolovat’
a udržovat’ jeho správnu hladinu.
Ako vynulovat’ systém sledovania
životnosti motorového oleja
Na základe používania vozidla vypočítáva
systém sledovania životnosti motorového oleja
dobu, kedy je treba vymenit’ motorový olej
a filter. Pri každej výmene oleja vynulujte
systém, aby mohol vypočítat’, kedy je treba
vykonat’ budúcu výmenu oleja.
Pre vynulovanie systému sledovania životnosti
motorového oleja vykonajte nasledujúce:
• Pomocou scanovacieho prístroja
Váš autorizovaný opravár po výmene
motorového oleja vynuluje systém pomocou
scanovacieho prístroja. Obrát’te sa na servis.
Odporúčame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
•

Pomocou pedála plynu

1. Pri vypnutom motore otočte kľúčom
zapaľovania do polohy ON.
2. Do piatich sekúnd trikrát úplne zošliapnite
a uvoľnite pedál plynu.
3. Otočte kľúč do polohy LOCK.
Ak sa po naštartovaní vozidla kontrolka výmeny
motorového oleja znovu rozsvieti a zostane
svietit’, znamená to, že systém sledovania
životnosti motorového oleja nebol vynulovaný.
Opakujte postup.
POZOR

Pri každej výmene motorového oleja
nezabudnite vynulovat’ systém sledovania
životnosti motorového oleja.
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CHLADIACA KVAPALINA
ODPORÚČANÝ MOTOROVÝ OLEJ
A PLÁN ÚDRŽBY

Pri správnom zmiešaní zabezpečuje táto zmes
výbornú ochranu chladiaceho a vykurovacieho
systému pred koróziou a zamrznutím.

Odporúčaný motorový olej

U studeného motora musí byt’ hladina medzi
značkami MIN a MAX na nádobke chladiacej
kvapaliny. Pri zohriatí motora sa úroveň
hladiny zvyšuje, a u studeného motora klesá.

Odporúčaný motorový olej a objem,
pozri „TABUĽKA KVAPALÍN“ v registri.
Plán údržby

POZOR

Normálna voda alebo nesprávna zmes
môžu spôsobit’ poškodenie chladiaceho
systému.
• Do chladiaceho systému nepoužívajte
normálnu vodu alebo nemrznúce
kvapaliny na báze alkoholu či metanolu.
• Používajte len zmes 56:44 destilovanej
vody a správnej nemrznúcej kvapaliny
predpísanej pre Vaše vozidlo.

Viď „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisnej
knižke.

Motor sa môže prehriat’ alebo vznietit’.
Ak hladina chladiacej kvapaliny klesne pod
značku MIN, naplňte chladič zmesou 56/44
destilovanej vody a nemrznúcej kvapaliny.
Pre ochranu vozidla za extrémne
nízkych teplôt použite zmes 48 percent
vody a 52 percent nemrznúcej kvapaliny.

C7E6009A
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KONCENTRÁCIA CHLADIACEJ
KVAPALINY
Podnebie

Nemrznúca
kvapalina (%)

Voda (%)

Priemerné

44%

56%

Extrémne
studené

52%

48%

VÝSTRAHA

Horúca chladiaca kvapalina a para
môže pod tlakom vystreknút’ a spôsobit’
obarenie a vážne zranenie.
• Ak sú motor a chladič horúce,
nikdy neotvárajte viečko nádobky
s chladiacou kvapalinou.

POZOR

Chladiaca kvapalina je nebezpečná.
• Vyhnite sa opakovanému alebo
dlhodobému kontaktu s chladiacou
kvapalinou.
• Po práci s chladiacou kvapalinou
očistite pokožku a nechty mydlom
a vodou.
• Udržujte mimo dosah detí.
• Chladiaca kvapalina môže spôsobit’
podráždenie kože a pri požití môže
spôsobit’ ochorenie alebo smrt’.

ŠPECIFIKÁCIA CHLADIACEJ
KVAPALINY A PLÁN ÚDRŽBY

Špecifikácia chladiacej kvapaliny
Odporúčaná chladiaca kvapalina a objem,
pozri „TABUĽKA KVAPALÍN“ v registri.
Plán údržby
Viď „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisnej
knižke.
POZOR

Nie je nutné dolievat’ chladiacu kvapalinu
častejšie než v odporúčaných intervaloch.
Ak musíte dolievat’ kvapalinu častejšie,
môže to byt’ známka toho, že motor
potrebuje údržbu.
Kontrolu chladiacej sústavy nechajte
vykonat’ v servise. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
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BRZDOVÁ A SPOJKOVÁ
KVAPALINA
Vaše vozidlo je vybavené nádobkami pre
brzdovú a spojkovú kvapalinu.
Brzdová/spojková kvapalina môže absorbovat’
vlhkost’. Nadmerná vlhkost’ v kvapaline môže
znížit’ účinnost’ hydraulického brzdového/
spojkového systému. Aby ste zabránili korózii
hydraulických systémov, vymieňajte kvapalinu
podľa tohoto návodu alebo servisnej knižky.
Používajte nami odporúčanú brzdovú/spojkovú
kvapalinu. Udržujte v nádobke predpísanú výšku
hladiny kvapaliny. Nenechajte hladinu klesnút’
pod značku MIN či stúpnut’ nad značku MAX.

DOPLNENIE BRZDOVEJ/SPOJKOVEJ
KVAPALINY

1. Dôkladne utrite nečistoty okolo viečka
nádobky.
POZOR

• Pred otvorením viečka z nádobky
brzdovej/spojkovej kvapaliny dôkladne
očistite nečistoty okolo viečka.
Znečistenie kvapaliny brzdového/
spojkového systému môže ovplyvnit’
výkonnost’ systému a viest’ k nákladnej
oprave.

3. Doplňte správnu odporúčanú brzdovú
kvapalinu/kvapalinu spojky k značke MAX.
Buďte opatrný, aby ste nepostriekal
lakované povrchy. Ak k tomu dôjde,
použite vodu na okamžité umytie
zasiahnutej oblasti.
POZOR

Postriekanie motora brzdovou/spojkovou
kvapalinou pri preplnení nádobky môže
spôsobit’ požiar.
• Nepreplňujte nádobku.
Požiar motora môže spôsobit’ zranenie
a poškodenie vozidla a iného majetku.

Nízka hladina v nádobke brzdovej kvapaliny
môže byt’ spôsobená netesnost’ou brzdového
systému alebo normálnym opotrebovaním
brzdového obloženia. Obrát’te sa na servis,
kde určia, či systém potrebuje opravu
a v prípade potreby po oprave doplnia
kvapalinu do hydraulického brzdového systému.
Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na Váš
autorizovaný servis Chevrolet.
Ak klesne hladina brzdovej kvapaliny na nízku
úroveň, rozsvieti sa kontrolka bŕzd (
).
Pozri „VAROVNÁ KONTROLKA BŔZD“
v registri.

2. Viečko odskrutkujte.

(Brzdová kvapalina)

C7E6003A

(Spojková kvapalina)

C7E6001B
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4. Naskrutkujte spät’ viečko nádobky.

ODPORÚČANÁ BRZDOVÁ KVAPALINA
/KVAPALINA SPOJKY A PLÁN ÚDRŽBY

POZOR

• Nikdy nevyhadzujte použitú brzdovú/
spojkovú kvapalinu spolu s domovým
odpadom.
• Využívajte len autorizované zariadenia
pre likvidáciu takéhoto odpadu.
Použitá brzdová/spojková kvapalina a ich
nádobky sú nebezpečné. Môžu poškodit’
zdravie a životné prostredie.
POZOR

Brzdová/spojková kvapalina
je nebezpečná a môže podráždit’
pokožku alebo oči.
• Zabráňte kontaktu očí alebo pokožky
s brzdovou/spojkovou kvapalinou.
Umyte zasiahnuté oblasti mydlom
a vodou alebo čistiacim prostriedkom
na ruky.

KVAPALINA MECHANICKEJ
PREVODOVKY
KONTROLA HLADINY KVAPALINY
MECHANICKEJ PREVODOVKY

Odporúčaná brzdová/spojková kvapalina
Odporúčaná brzdová/spojková kvapalina
a objem, pozri „TABUĽKA KVAPALÍN“
v registri.
Plán údržby
Viď „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisnej
knižke.

VÝSTRAHA

Skôr než sa pokúsite vykonat’ túto prácu
uistite sa, že všetkému rozumiete.
• Ak nemáte istotu, že bezpečne vykonáte
túto prácu, zverte ju servisnej dielni.
Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
Inak môže dôjst’ k zraneniu alebo
poškodeniu vozidla.
1. Vypnite motor.
2. Nechajte prevodovku vychladnút’.
Musí byt’ studená tak, aby ste mohli
položit’ prsty na skriňu prevodovky.
3. Zdvihnite vozidlo.
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6. Ak je hladina nízka, doplňte kvapalinu,
pokiaľ nevyteká z plniaceho otvoru.

POZOR

Horúci motor, prevodovka či kvapalina
môžu spôsobit’ t’ažké popáleniny.

7. Po doplnení kvapaliny na správnu hladinu,
namontujte zátku spät’.

• Pred vykonávaním tohoto postupu
počkajte, pokiaľ prevodovka
nevychladne tak, aby ste sa jej mohli
dotknút’.

Príliš mnoho kvapaliny zníži výkonnost’
vozidla.

Práca na motore pred jeho vychladnutím
môže spôsobit’ poranenie.

• Nepreplňujte kvapalinu mechanickej
prevodovky.

4. Odskrutkujte zátku plniaceho otvoru.
5. Skontrolujte, či kvapalina dosahuje spodnú
hranu plniaceho otvoru.

POZOR

Môže dôjst’ k poškodeniu prevodovky.
8. Vizuálne skontrolujte, či nedochádza
k úniku kvapaliny z prevodovky alebo
či nie je prevodovka poškodená.
9. Spustite vozidlo dolu.

C7E6005A

ODPORÚČANÁ KVAPALINA
MECHANICKEJ PREVODOVKY A PLÁN
ÚDRŽBY

Odporúčaná kvapalina mechanickej
prevodovky
Odporúčaná kvapalina mechanickej prevodovky
a objem, pozri „TABUĽKA KVAPALÍN“
v registri.
Plán údržby
Viď „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisnej
knižke.
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KVAPALINA AUTOMATICKEJ
PREVODOVKY*
Pre zaistenie správnej funkcie, účinnosti
a spoľahlivosti automatickej prevodovky
udržujte hladinu kvapaliny na správnej výške.
Príliš vysoká alebo nízka hladina kvapaliny
môže spôsobit’ problémy.
Kontrola výšky hladiny kvapaliny musí byt’
vykonávaná s bežiacim motorom a pri polohe
páky voliča P (parkovanie). Vozidlo musí mat’
normálnu prevádzkovú teplotu a stát’ na rovnej
zemi.
Normálna prevádzková teplota kvapaliny
(70 °C ~ 80 °C) je dosiahnutá po najazdení
približne 20 km.

KONTROLA HLADINY KVAPALINY
AUTOMATICKEJ PREVODOVKY
POZNÁMKA

Výmena kvapaliny prevodovky nie je
nutná. Taktiež nie je nutná pravidelná
prehliadka kvapaliny. Prehliadka
kvapaliny prevodovky je nutná len
v prípade, že sa vyskytuje príznak
signalizujúci problém s kvapalinou.
Ak je kvapalina znečistená alebo zafarbená,
kvapalinu automatickej prevodovky vymeňte.
Zníženie hladiny kvapaliny signalizuje
netesnost’ automatickej prevodovky. Ak únik
zaznamenáte, nechajte prevodovku čo najskôr
opravit’ v autorizovanom servise.

VÝSTRAHA

Skôr než sa pokúsite vykonat’ túto prácu
uistite sa, že všetkému rozumiete.
• Ak nemáte istotu, že bezpečne vykonáte
túto prácu, zverte ju servisnej dielni.
Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
Inak môže dôjst’ k zraneniu alebo
poškodeniu vozidla.
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1. Naštartujte motor.

7. Mierku znova úplne zasuňte.

2. Zohrievajte motor, pokiaľ nedosiahne
teplota kvapaliny v automatickej
prevodovke približne 70 °C ~ 80 °C.

8. Mierku opät’ vytiahnite.

3. Uveďte páku voliča do všetkých rozsahov
a vrát’te sa do polohy „P“. Počkajte
v každej polohe niekoľko sekúnd, pokiaľ
nedôjde k úplnému zaradeniu prevodu.

10. Skontrolujte hladinu oleja. Olej by mal byt’
medzi značkami MIN a MAX horúcej
oblasti na mierke, ako je vidiet’ na obrázku.

4. Odstráňte všetky nečistoty z oblasti
mierky.
5. Vyskrutkujte skrutku na mierke.
6. Vytiahnite mierku a utrite ju do čista.

POZOR

9. Skontrolujte, či nie je olej na mierke
znečistený.

11. Ak hladina oleja je pod značkou MIN
horúcej oblasti, dolejte dostatočné
množstvo oleja, aby hladina oleja
dosahovala k značke MAX.
12. Po doplnení kvapaliny na správnu hladinu,
namontujte mierku spät’.

COLD

35˚C

HOT

75˚C

MIN MAX
C7E6012B

Príliš mnoho kvapaliny zníži výkonnost’
vozidla.
• Nepreplňujte kvapalinu automatickej
prevodovky.
Môže dôjst’ k poškodeniu prevodovky.
POZOR

• Dbajte na to, aby nedošlo k znečisteniu
kvapaliny špinou alebo cudzími
materiálmi.
Znečistená kvapalina môže spôsobit’
závažné poruchy automatickej
prevodovky a viest’ k nákladnej oprave.
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ODPORÚČANÁ KVAPALINA
AUTOMATICKEJ PREVODOVKY
A PLÁN ÚDRŽBY

KVAPALINA POSILŇOVAČA
RIADENIA
KONTROLA HLADINY KVAPALINY
POSILŇOVAČA RIADENIA

Odporúčaná kvapalina automatickej
prevodovky

Pravidelne kontrolujte hladinu kvapaliny
posilňovača riadenia

Odporúčaná kvapalina automatickej
prevodovky a objem, pozri „TABUĽKA
KVAPALÍN“ v registri.

Nádobka kvapaliny posilňovača riadenia
je umiestnená vedľa poistkového bloku
motorového priestoru.

Plán údržby
Viď „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisnej
knižke.

1. Vypnite motor.
2. Skontrolujte hladinu kvapaliny.
Mala by byt’ medzi značkami MIN a MAX
na nádobke.
Ak hladina klesne na alebo pod značku MIN,
dolejte kvapalinu podľa špecifikácie v tomto
návode.

POZOR

• Nejazdite s vozidlom bez potrebného
množstva kvapaliny posilňovača
riadenia.
Inak by mohlo dôjst’ k poškodeniu
systému posilňovača riadenia a tak
k nákladnej oprave.

C7E6002A
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DOPLNENIE KVAPALINY
POSILŇOVAČA RIADENIA

1. Otvorte viečko a hornú stranu nádobky.
2. Odskrutkujte viečko.
3. Doplňte kvapalinu posilňovača riadenia
Udržujte hladinu medzi značkami MIN
a MAX.
4. Namontujte viečko spät’.
POZOR

Preliatie kvapaliny môže spôsobit’
vznietenie kvapaliny či škvrny na laku.

ODPORÚČANÁ KVAPALINA
POSILŇOVAČA RIADENIA A PLÁN
ÚDRŽBY

Odporúčaná kvapalina posilňovača
riadenia
Odporúčaná kvapalina posilňovača riadenia
a objem, pozri „TABUĽKA KVAPALÍN“
v registri.
Plán údržby
Viď „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisnej
knižke.

KVAPALINA ROZDEĽOVACEJ
PREVODOVKY
KONTROLA HLADINY KVAPALINY
ROZDEĽOVACEJ PREVODOVKY
VÝSTRAHA

Skôr než sa pokúsite vykonat’ túto prácu
uistite sa, že všetkému rozumiete.
• Ak nemáte istotu, že bezpečne vykonáte
túto prácu, zverte ju servisnej dielni.
Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
Inak môže dôjst’ k zraneniu alebo
poškodeniu vozidla.

• Nepreplňujte nádobku.
Požiar motora môže spôsobit’ zranenie
a poškodenie vozidla a iného majetku.

1. Vypnite motor.
2. Nechajte rozdeľovaciu prevodovku
vychladnút’. Musí byt’ studená tak, aby ste
mohli položit’ prsty na skriňu rozdeľovacej
prevodovky.
3. Zdvihnite vozidlo.
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6. Ak je hladina nízka, doplňte kvapalinu,
pokiaľ nevyteká z plniaceho otvoru.

POZOR

Horúci motor, rozdeľovacia prevodovka
či kvapalina môžu spôsobit’ t’ažké
popáleniny.
• Pred vykonávaním tohoto postupu
počkajte, pokiaľ rozdeľovacia
prevodovka nevychladne tak,
aby ste sa jej mohli dotknút’.
Práca na motore pred jeho vychladnutím
môže spôsobit’ poranenie.
4. Odskrutkujte zátku plniaceho otvoru.
5. Skontrolujte, či kvapalina dosahuje spodnú
hranu plniaceho otvoru.

7. Po doplnení kvapaliny na správnu hladinu,
namontujte zátku spät’.
POZOR

Príliš mnoho kvapaliny zníži výkonnost’
vozidla.
• Nepreplňujte kvapalinu rozdeľovacej
prevodovky.
Môže dôjst’ k poškodeniu rozdeľovacej
prevodovky.
8. Vizuálne skontrolujte, či nedochádza
k úniku kvapaliny z rozdeľovacej
prevodovky alebo či nie je prevodovka
poškodená.
9. Spustite vozidlo dolu.

C7E6014A

ODPORÚČANÁ KVAPALINA
ROZDEĽOVACEJ PREVODOVKY
A PLÁN ÚDRŽBY

Odporúčaná kvapalina rozdeľovacej
prevodovky
Odporúčaná kvapalina rozdeľovacej
prevodovky a objem, pozri „TABUĽKA
KVAPALÍN“ v registri.
Plán údržby
Viď „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisnej
knižke.
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KVAPALINA ZOSTAVY KLIETKY
DIFERENCIÁLU*
KONTROLA HLADINY KVAPALINY
ZOSTAVY KLIETKY DIFERENCIÁLU
VÝSTRAHA

Skôr než sa pokúsite vykonat’ túto prácu
uistite sa, že všetkému rozumiete.
• Ak nemáte istotu, že bezpečne vykonáte
túto prácu, zverte ju servisnej dielni.
Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
Inak môže dôjst’ k zraneniu alebo
poškodeniu vozidla.
1. Vypnite motor.

6. Ak je hladina nízka, doplňte kvapalinu,
pokiaľ nevyteká z plniaceho otvoru.

POZOR

Horúci motor, zostava klietky diferenciálu
či kvapalina môžu spôsobit’ t’ažké
popáleniny.
• Pred vykonávaním tohoto postupu
počkajte, pokiaľ zostava klietky
diferenciálu nevychladne tak,
aby ste sa jej mohli dotknút’.
Práca na motore pred jeho vychladnutím
môže spôsobit’ poranenie.
4. Odskrutkujte zátku plniaceho otvoru.
5. Skontrolujte, či kvapalina dosahuje spodnú
hranu plniaceho otvoru.

2. Nechajte zostavu klietky diferenciálu
vychladnút’. Musí byt’ studená tak,
aby ste mohli položit’ prsty na skriňu
zostavy klietky diferenciálu.

7. Po doplnení kvapaliny na správnu hladinu,
namontujte zátku spät’.
POZOR

Príliš mnoho kvapaliny zníži výkonnost’
vozidla.
• Nepreplňujte kvapalinu zostavy klietky
diferenciálu.
Môže dôjst’ k poškodeniu zostavy klietky
diferenciálu.
8. Vizuálne skontrolujte, či nedochádza
k úniku kvapaliny zo skrine zostavy klietky
diferenciálu alebo či nie je skriňa
poškodená.
9. Spustite vozidlo dolu.

3. Zdvihnite vozidlo.

C7E6016A
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ODPORÚČANÁ KVAPALINA ZOSTAVY
KLIETKY DIFERENCIÁLU A PLÁN
ÚDRŽBY

Odporúčaná kvapalina zostavy
klietky diferenciálu
Odporúčaná kvapalina zostavy klietky
diferenciálu a objem, pozri „TABUĽKA
KVAPALÍN“ v registri.
Plán údržby
Viď „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisnej
knižke.

KVAPALINA OSTREKOVAČA
ČELNÉHO OKNA
Pred jazdou skontrolujte, či je v nádržke
ostrekovača dostatočné množstvo kvapaliny
a nádržka je naplnená správnym roztokom.
Výstražná kontrolka nízkej hladiny kvapaliny
ostrekovača čelného okna sa rozsvieti,
keď je v nádobke kvapaliny ostrekovača málo
kvapaliny. Ak sa rozsvieti, pri najbližšej
príležitosti doplňte kvapalinu ostrekovačov.
Viď „VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA
NÍZKEJ HLADINY KVAPALINY
OSTREKOVAČOV ČELNÉHO OKNA“
v registri.

C7E6008A

V chladnom počasí neplňte nádobku viac
než do troch štvrtín.
Kvapalina môže pri nízkych teplotách
expandovat’. Ak v nádržke nenecháte
dostatočný priestor pre expanziu kvapaliny,
môže dôjst’ k poškodeniu nádržky.
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STIERAČE ČELNÉHO OKNA
POZNÁMKA

Doplnenie nádržky ostrekovača čelného
okna kvapalinou:
• Pre tento účel použite bežne dostupnú
kvapalinu do ostrekovačov.
• Nepoužívajte vodu z vodovodu.
Minerály v tejto vode môžu upchat’
potrubie ostrekovača.
• Ak má teplota vzduchu klesnút’ pod bod
mrazu, použite do ostrekovača
kvapalinu s dostatočnou odolnost’ou
proti zamrznutiu.
POZOR

• Do nádržky ostrekovača nepoužívajte
vodu alebo nemrznúcu zmes do chladiča.
Voda môže spôsobit’ zmrznutie roztoku.
Zmrznutý roztok môže poškodit’ systém
ostrekovača čelného okna.

Správna činnost’ stieračov čelného okna je
dôležitá pre dobrý výhľad a bezpečnú jazdu.
Pravidelne kontrolujte stav stieracích líšt.
Vymeňte tvrdé, krehké a prasknuté lišty alebo
lišty, ktoré zanechávajú na skle fľaky.

VÝMENA STIERACÍCH LÍŠT

Cudzí materiál na čelnom okne alebo
stieracích lištách môže znížit’ účinnost’
stieračov. Ak stieracie lišty nestierajú správne,
očistite čelné okno a lišty kvalitným čistiacim
prostriedkom. Dôkladne ich opláchnite vodou.
V prípade potreby postup opakujte.

3. Inštalujte novú lištu na ramienko.

1. Stlačte a podržte prídržnú sponu stieracej
lišty.
2. Vytiahnite stieraciu lištu z ramienka.

Neexistuje žiadny spôsob ako odstránit’ zo skla
silikón. Preto nikdy nepoužívajte leštidlo so
silikónom na čelné okno vozidla, zanechávalo
by na čelnom okne fľaky, ktoré by zhoršovali
výhľad vodiča.
Nepoužívajte na čistenie stieračov
rozpúšt’adlá, benzín alebo riedidlo. Sú
agresívne a môžu poškodit’ stieracie lišty
a lakované povrchy.

Nemrznúca zmes z chladiča môže spôsobit’
poškodenie systému ostrekovača čelného
okna a laku vozidla.
Prídržná spona

S3W6231A
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VZDUCHOVÝ FILTER
Pravidelne kontrolujte a meňte vložku
vzduchového filtra podľa plánu údržby
v servisnej knižke.
POZOR

ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA

PLÁN ÚDRŽBY

Ak je vložka vzduchového filtra znečistená,
môžete sa ju pokúsit’ vyčistit’ nasledujúcim
spôsobom:

Viď „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisnej
knižke.

Motor potrebuje pre správny beh čistý
vzduch.

1. Prach z povrchu vložky vzduchového filtra
odstráňte.

• Nejazdite s vozidlom bez namontovanej
vložky vzduchového filtra.

2. Vyčistite vnútornú čast’ puzdra
vzduchového filtra.

Jazda bez riadne namontovanej vložky
vzduchového filtra môže poškodit’ motor.

3. Pri čistení vložky zakryte otvorené puzdro
filtra vlhkou tkaninou.
4. Vyčistite vložku vzduchového filtra
vyfúkaním stlačeným vzduchom v smere
opačnom k normálnemu smeru prietoku
vzduchu.

Normálny smer
prietoku vzduchu

C7E6007A

S3W6251A
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ZAPAĽOVACIE SVIEČKY*
VÝSTRAHA

Elektronické systémy zapaľovania majú
väčšie napätie než konvenčné systémy.
• Nedotýkajte sa komponentov systému
zapaľovania. Dotyk komponentov
systému zapaľovania môže spôsobit’
šok alebo úraz elektrickým prúdom.
Ak zistíte zníženú výkonnost’ alebo zvýšenú
spotrebu, skontrolujte a vyčistite zapaľovacie
sviečky.
POZOR

Zapaľovacie sviečky môžu byt’ extrémne
horúce a spôsobit’ vážne zranenie.
• Nemanipulujte s horúcimi
zapaľovacími sviečkami.

KONTROLA A VÝMENA
ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK

1. Po takom vychladnutí motora,
keď sa je možné dotknút’, odpojte kábel
zapaľovacej sviečky zatiahnutím
za koncovku, nie za kábel.

5. Naskrutkujte rukou zapaľovacie sviečky
až na doraz.
POZNÁMKA

Pri výmene zapaľovacích sviečok vymeňte
naraz celú sadu.

2. Použite 16 mm kľúč na zapaľovacie
sviečky a vyskrutkujte sviečky z motora.
Dbajte na to, aby sa do otvoru pre
zapaľovaciu sviečku nedostali nečistoty.

6. Každá zapaľovacia sviečka musí
byt’ utiahnutá správnym ut’ahovacím
momentom (25 Nm).

3. Skontrolujte, či nemajú zapaľovacie
sviečky poškodený izolátor. Ak je izolátor
prasknutý alebo zlomený, zapaľovaciu
sviečku vymeňte. Ak je izolátor v poriadku,
očistite ho.

7. Upevnite riadne koncovku kábla
zapaľovania na koniec zapaľovacej
sviečky, pokiaľ neucítite zacvaknutie.
Skontrolujte, či sú káble zapaľovania
pripevnené v správnom poradí.

4. Pomocou veľmi jemnej drôtenej kefy
očistite elektródy a horný kontakt.
Po vyčistení nastavte vzdialenost’ elektród.
Špecifikácie zapaľovacích sviečok,
pozri „TECHNICKÉ ÚDAJE
VOZIDLA“ v registri.

medzera

SYSTÉM ZAPAĽOVANIA

S3W6281A
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FILTER MOTOROVEJ NAFTY*
POZOR

• Pretiahnutie zapaľovacích sviečok môže
spôsobit’ poškodenie závitov v hlave
valcov.
• Nedotiahnutie zapaľovacích sviečok
môže spôsobit’ ich zohriatie na vysokú
teplotu.
Pretiahnutie alebo nedotiahnutie
zapaľovacích sviečok môže spôsobit’
poškodenie motora.

ŠPECIFIKÁCIA ZAPAĽOVACÍCH
SVIEČOK A PLÁN ÚDRŽBY

Špecifikácie zapaľovacích sviečok
Typ zapaľovacích sviečok a vzdialenost’
elektród, pozri „TECHNICKÉ ÚDAJE
VOZIDLA“ v registri.
Plán údržby
Viď „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisnej
knižke.

AKO VYPUSTIŤ VODU Z PALIVOVÉHO
FILTRA (len vznetový motor)

Ak sa voda v palive dostane do motora
a palivového systému, môže spôsobit’ vážne
poškodenie palivového systému. Výstražná
kontrolka vody v palive sa rozsvieti, len čo
hladina vody v palivovom filtri prekročí určitú
úroveň. Ak sa tento stav vyskytne, ihneď
vypustite vodu z palivového filtra.
POZOR

Skôr než sa pokúsite vykonat’ toto
vypustenie uistite sa, že všetkému
rozumiete.
• Ak nemáte istotu, že bezpečne vykonáte
túto prácu, zverte ju servisnej dielni.
Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
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HNACÍ REMEŇ
1. Nájdite palivový filter v motorovom
priestore a umiestnite pod neho nádobu
na vodu.
2. Pomocou plochého skrutkovača otočte
proti smeru hodinových ručičiek
vypúšt’acou zátkou, ktorá sa nachádza
v ľavej oblasti palivového filtra.
3. Počkajte, až všetka voda vytečie z otvoru,
a potom utiahnite vypúšt’aciu zátku jej
otočením v smere hodinových ručičiek.
4. Pred štartovaním motora je nutné vykonat’
počiatočné natlakovanie nasledovne:
Otočte kľúčom zapaľovania do polohy ON,
počkajte asi 5 sekúnd a otočte kľúčom
do polohy LOCK. Táto operácia by sa mala
vykonat’ viac než trikrát pri vypnutom
motore.

C7E6013A

Kedy vykonávat’ počiatočné natlakovanie
•
•
•

Ak vozidlo spotrebovalo všetko palivo
Po vypustení vody z palivového filtra
Po výmene palivového filtra
POZOR

• Ak budete pokračovat’ v jazde
s rozsvietenou výstražnou kontrolkou,
môže dôjst’ k vážnemu poškodeniu
palivového systému v motore.
Rýchla oprava je nevyhnutná.
• Ak nie je operácia počiatočného
natlakovania vykonaná správne,
môže sa do palivového potrubia dostat’
vzduch. Ten môže spôsobit’ problém so
štartovaním alebo problém s palivovým
systémom. Dbajte, aby ste túto prácu
vykonali.

Pre správnu funkciu alternátora, čerpadla
posilňovača riadenia a kompresora
klimatizácie, musí byt’ hnací remeň v dobrom
stave a správne nastavený. Ak je remeň
opotrebovaný, prasknutý alebo rozstrapkaný,
vymeňte ho.
POZOR

Ak necháte v zapaľovaní kľúč, môže dôjst’
k neočakávanému naštartovaniu motora.
• Pri kontrole hnacieho remeňa
nenechávajte kľúč v zapaľovaní.
Pohybujúce sa diely bežiaceho motora
môžu spôsobit’ vážne zranenie.
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AKUMULÁTOR
KONTROLA HNACIEHO REMEŇA

PLÁN ÚDRŽBY

Kontrola napnutia hnacieho remeňa:

Viď „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisnej
knižke.

1. Stlačte prostriedok najdlhšej nepodopretej
časti hnacieho remeňa palcom miernym
tlakom. Tlak palca by mal byt’ približne
10kgf.
2. Prehnutie hnacieho remeňa spôsobené
tlakom palca by malo byt’ približne 10 mm.
3. Ak je remeň príliš voľný, obrát’te
sa na servis a nechajte ho nastavit’.
Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.

S3W6311A

Vozidlo je vybavené bezúdržbovou batériou.
VÝSTRAHA

Kyselina z batérie môže spôsobit’ t’ažké
popáleniny, explodovat’ a poškodit’ lak.
• Zamedzte dotyku pokožky a oblečenia
s kyselinou batérie.
• Nepribližujte sa k batérii s plameňmi,
iskrami a fajčiarskymi potrebami.
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ČISTENIE SVORIEK BATÉRIE

1. Vypnite zapaľovanie do polohy OFF
a kľúč vytiahnite.
2. Použite kľúč na uvoľnenie a demontáž
objímok zo svoriek. Vždy najskôr odpojte
zápornú svorku (-).
3. Na očistenie svoriek použite drôtenú kefu
alebo prostriedok na čistenie svoriek.
4. Skontrolujte, či nie je na svorkách batérie
biely alebo namodralý prášok, známka
korózie.
5. Koróziu odstráňte roztokom jedlej sódy
a vody. Roztok bude penit’ a zhnedne.
6. Keď prestane penit’, umyte roztok
destilovanou vodou a usušte batériu látkou
alebo papierovým uterákom.
7. Pripojte a utiahnite kladnú svorku (+)
a potom zápornú svorku (-). Zápornú
svorku vždy pripevnite ako poslednú.

POZOR

• Pri pripojovaní kábla k batérii
skontrolujte, či sú objímky dobre
usadené, potom dotiahnite
pripevňovacie skrutky, aby sa nemohli
objímky vibráciami uvoľnit’.
• Skontrolujte, či pripájate červený kábel
ku kladnej svorke batérie (+) a čierny
kábel k zápornej svorke batérie (-).
Pripojenie káblov batérie vozidla
k nesprávnym svorkám môže mat’
za následok zranenie a poškodenie
vozidla a ostatného majetku.
8. Pre zabránenie korózie natrite svorky
petrolejovou vazelínou alebo mazacím
tukom.
POZNÁMKA

Zapamätajte si! Kladná svorka (+) je prvá
pri pripojovaní a záporná svorka (-) je
prvá pri odpojovaní.

ÚDRŽBA BATÉRIE

Pre predĺženie životnosti batérie dodržujte
nasledujúce pokyny:
•
•
•

•
•
•

Batériu riadne pripevnite.
Udržujte povrch batérie čistý a suchý.
Udržujte svorky a objímky čisté,
dotiahnuté a natreté petrolejovou
vazelínou alebo tukom na svorky.
Pri postriekaní elektrolytom umyte
elektrolyt roztokom jedlej sódy a vody.
Ak nebude vozidlo používané dlhšiu dobu,
odpojte kábel od zápornej svorky (-).
Dobíjajte odpojenú batériu každých šest’
týždňov.
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POZNÁMKA

Batérie obsahujú toxický materiál.
Použité batérie sú nebezpečné pre zdravie
a životné prostredie.
• Nevyhadzujte akumulátor spolu
s bežným domácim odpadom.
Využívajte len autorizované zariadenia
pre likvidáciu takéhoto odpadu.

BRZDOVÝ PEDÁL

PARKOVACIA BRZDA

KONTROLA VÔLE BRZDOVÉHO
PEDÁLA

Parkovacia brzda musí sama udržat’ vozidlo
na príkrom svahu.

Vôľa brzdového pedála musí byt’:

KONTROLA DRÁHY ZDVIHU
PARKOVACEJ BRZDY

2 ~ 8 mm

Dráha zdvihu parkovacej brzdy musí byt’:

1. Vypnite motor.
2. Zošliapnite niekoľkokrát brzdový pedál,
aby ste vyčerpali podtlak z brzdového
systému.
3. Stlačte brzdový pedál rukou, keď ucítite
ľahký odpor, zmerajte vzdialenost’.
4. Ak je vôľa brzdového pedála odlišná
od údaja v tomto návode, nechajte brzdy
nastavit’ v servise. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

7 ~ 8 zárezov, silou približne 20 kgf.
Kontrolu zdvihu parkovacej brzdy vykonáte
nasledujúcim postupom:
1. Vypnite motor.
2. Zatiahnite parkovaciu brzdu a počítajte
počet cvaknutí. Ak sa počet cvaknutí líši
od vyššie uvedeného, nechajte nastavit’
parkovaciu brzdu v autorizovanom servise.
Odporúčame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
PLÁN ÚDRŽBY

Viď „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v servisnej
knižke.

S3W6361A
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KATALYZÁTOR
CAUTION

POZOR

Vaše vozidlo je vybavené katalyzátorom.
• Vo Vašom vozidle s benzínovým
motorom nepoužívajte olovnatý benzín.
Pri vozidlách s katalyzátorom pre benzínový
motor má palivová nádrž úzke plniace hrdlo,
ktoré zamedzuje vloženiu pištole pre olovnaté
palivo.

POZOR

• Nejazdite s vozidlom, ak beží motor
nepravidelne alebo stráca výkon.
Tieto príznaky môžu signalizovat’
mechanické problémy.

• Vyvarujte sa častých studených štartov.

Prevádzkou vozidla v tomto stave môžete
vážne poškodit’ katalyzátor a ostatné diely
vozidla.

• Nenechajte vyprázdnit’ palivovú nádrž.

• Pri pokuse naštartovat’ vozidlo
nenechajte kľúč v polohe START dlhšie
než 15 sekúnd.
• Neštartujte motor t’ahaním alebo
roztlačením vozidla. Použite štartovanie
s pomocnou batériou.

Obrát’te sa čo najskôr na servis, ak nastane
niektorá z nasledujúcich okolností:

POZOR

Katalyzátor môže byt’ poškodený
nesprávnym spaľovaním, ak budete
štartovat’ motor so zošliapnutým pedálom
plynu, keď je obtiažne motor naštartovat’.

S3W6391A

Motor vynecháva.
Nepravidelný beh motora po studenom
štarte.
• Motor stráca výkon.
• Vozidlo vykazuje známky nenormálneho
stavu, ktorý môže signalizovat’ poruchu
v systéme zapaľovania.
Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na Váš
autorizovaný servis.

Nedodržaním týchto pokynov môžete
poškodit’ motor, palivový a/alebo emisný
systém vozidla.

•
•

Uistite sa, že bola vykonaná kompletná údržba
vozidla. Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili
na Váš autorizovaný servis Chevrolet.
Táto údržba zaistí, že:
•
•
•

Všetky komponenty vozidla pracujú
správne.
Vozidlo bude mat’ minimálne emisie.
Katalyzátor bude mat’ dlhú životnost’.
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FILTER ČASTÍC VZNETOVÉHO
MOTORA* (DPF)
Systém následného ošetrenia vznetového
motora obsahuje predkatalyzátor (Precat)
a katalyzátor (hlavný oxidačný katalyzátor
vznetového motora + filter častíc motorovej
nafty s povrchovou vrstvou), ktoré sú
konštruované tak, aby znižovali výfukové
emisie, ako sú uhľovodíky (HC),
oxid uhoľnatý (CO) a častice na úroveň
splňujúcu emisnú normu.
1. Hlavný oxidačný katalyzátor vznetového
motora
2. Filter častíc motorovej nafty s povrchovou
vrstvou
3. Tlakové rúrky
4. Predkatalyzátor (Precat)

2
1
4

3
C7E6027A

DPF je vyrobený z karbidu kremíka (SiC)
a je potiahnutý vrstvou ušľachtilého kovu.
Je konštruovaný tak, aby znižoval emisie
uhľovodíkov (HC) a oxidu uhoľnatého (CO)
a zhromažďoval častice z výfuku motora
za účelom minimalizovania vypúšt’ania sadzí
do atmosféry. Častice sadzí sa zhromažďujú
v kanáloch filtra motorovej nafty s povrchovou
vrstvou, a sú spálené v pravidelných
intervaloch (prostredníctvom procesu zvaného
„regenerácia“), aby sa tak zabránilo zapchaniu
filtra. Viac informácií, viď „Kontrolka FILTRA
ČASTÍC VZNETOVÉHO MOTORA (DPF)“
v časti 2. Nadmerné množstvo sadzí vo filtri
môže spôsobit’ pokles výkonnosti motora
a prasknutie filtra počas regenerácie.
Kontrolka poruchy (MIL) sa rozsvieti
za účelom signalizovania, že sa vyskytla
porucha vo filtri DPF. Ak sa tak stane, mali
by ste sa ihneď obrátit’ na servis, kde problém
odstránia. Odporúčame Vám autorizovaný
servis. Počas regenerácie sa vstrekuje viac
paliva prostredníctvom viacbodových vstrekov,
aby sa zvýšila teplota výfukových plynov.
Počas tejto periódy sa teplota DPF zvýši
na približne 600 °C a usadené sadze zoxidujú
alebo sa spália na oxid uhličitý (CO2).

VÝSTRAHA

Dbajte, aby boli dodržované nasledujúce
bezpečnostné pokyny, pretože počas
regenerácie DPF sa súčasti výfuku zahrejú
na vysokú teplotu.
• Horľavé predmety sa môžu dotknút’
horúcich súčastí výfuku pod vozidlom
a vznietit’ sa. Neparkujte vozidlo nad
papiermi, lístím, suchou trávou alebo
inými materiálmi, ktoré by sa mohli
vznietit’.
• Len čo vojdete do garáže, vypnite
zapaľovanie.
• Nepribližujte sa k horúcim súčastiam
výfuku, vrátane koncovej výfukovej
rúrky.
POZOR

Ak sa vo filtri DPF nahromadí nadmerné
množstvo sadzí, môže sa znížit’ výkonnost’
motora. Ak sa tak stane, mali by ste sa
ihneď obrátit’ na servis, kde problém
odstránia. Odporúčame Vám autorizovaný
servis.
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KOLESÁ A PNEUMATIKY
Tlakové rúrky, ktoré sú pripojené k snímaču
tlakového rozdielu, merajú úroveň nánosu
sadzí vo filtri častíc motorovej nafty
s povrchovou vrstvou a chránia motor tým,
že spustia regeneráciu v okamihu, kedy je
vo filtri detekovaná kritická úroveň sadzí.

Pneumatiky dodané výrobcom odpovedajú
vozidlu a ponúkajú najefektívnejšiu
kombináciu komfortu jazdy, životnosti vzorky
a výkonu.

Predkatalyzátor (Precat) a hlavný oxidačný
katalyzátor vznetového motora sú potiahnuté
vrstvou ušľachtilého kovu a ich funkciou je
znižovanie emisií uhľovodíkov (HC) a oxidu
uhoľnatého (CO). Počas regenerácie pomáhajú
tieto súčasti taktiež zvýšit’ teplotu výfukových
plynov spaľovaním neskoro vstrekovaného
paliva. Neskoré vstrekovanie do valca
umožňuje, aby k regenerácii filtra dochádzalo
v celom prevádzkovom rozsahu motora
a taktiež za všetkých podmienok okolitej
teploty a tlaku.

Použitie nevhodných pneumatík a/alebo
kolies môže viest’ k nehode.

CAUTION

Udržiavaním, týmto návodom predpísaného
hustenia pneumatík, zaistíte najúčinnejšiu
kombináciu jazdného komfortu, bezpečnosti
a výkonnosti.
Na kontrolu studených pneumatík vždy
použite presné meradlá tlaku. Po kontrole
hustenia dôkladne dotiahnite čapičky
ventilčekov.

• Pred výmenou originálnych pneumatík
alebo kolies sa obrát’te na servis.
To môže mat’ za následok zranenie
a poškodenie vozidla alebo iného majetku.
Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili
na Váš autorizovaný servis Chevrolet.

POZNÁMKA

Tlak kontrolujte, keď sú pneumatiky
studené. Ak sú pneumatiky ohriate,
získate nepresné údaje. Pneumatiky
sa zohrejú po najazdení viac než 1,6 km
a zostanú zohriate tri hodiny po zastavení
vozidla.

ÚDRŽBA
VÝSTRAHA

• Nikdy nepret’ažujte vozidlo.
• Vždy jazdite so správne nahustenými
pneumatikami.
• Tlak v pneumatikách vždy kontrolujte,
keď sú pneumatiky studené (okolitá
teplota).

Podhustená

Správne
nahustenie

Prehustená

S3W6401A
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Správny tlak vzduchu v pneumatikách,
viď „TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA“
v registri.
Stav pneumatík kontrolujte pred jazdou a tlak
v pneumatikách pri každom doplňovaní paliva
alebo najmenej raz mesačne pomocou
tlakomera.

Starostlivost’ o pneumatiky a kolesá
Jazda cez ostré predmety môže poškodit’
kolesá a pneumatiky. Ak sa nemôžete ostrým
predmetom vyhnút’, jazdite cez ne pomaly,
a ak je to možné, kolmo.
Pri parkovaní sa vyhnite nárazom na obrubník.

Nesprávny tlak v pneumatikách spôsobuje:

Periodická kontrola pneumatík

•
•

• Vizuálne poškodenie.
• Cudzie predmety
• Prepichnutie.
• Prerezanie.
• Praskliny.
• Vydutie na boku.
Kontrola poškodenia kolies.

Zvýšené opotrebovanie pneumatík.
Narušenie ovládania vozidla
a bezpečnosti.
• Ovplyvnenie jazdného komfortu.
• Zvýšenie spotreby paliva.
Ak je tlak v pneumatikách príliš nízky,
môžu sa pneumatiky prehriat’ a dôjst’ k ich
vnútornému poškodeniu, oddeleniu behúňa
a pri veľkých rýchlostiach dokonca
i k prasknutiu. Dokonca aj keď neskôr
nahustíte kolesá na správny tlak, jazda
s nízkym tlakom mohla pneumatiky poškodit’.

Defekty pneumatík vrátane vyššie uvedených
poškodení môžu viest’ ku strate kontroly
nad vozidlom a spôsobit’ nehodu.
Ak sú pneumatiky alebo kolesá poškodené
alebo vykazujú abnormálne opotrebovanie,
obrát’te sa na servis. Odporúčame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

Vaše vozidlo bolo dodané s radiálnymi
pneumatikami. Odporúčame Vám, aby ste
pri výmene použili radiálne pneumatiky
rovnakého rozmeru, konštrukcie, vzorky,
teplotného a rýchlostného indexu.
POZOR

Použitie pneumatík s inou veľkost’ou než
majú dodané pneumatiky môže spôsobit’
kolíziu medzi pneumatikou a komponentmi
vozidla a viest’ k poškodeniu pneumatiky
a vozidla.
POZNÁMKA

Ak je Vaše vozidlo vybavené motorom
2.4D alebo vznetovým motorom
a vymeníte pneumatiky za pneumatiky
inej veľkosti než akú majú pneumatiky
pôvodne namontované na vozidle,
je nevyhnutné dodat’ špecifikáciu
vymenenej pneumatiky do modulu ECM
pomocou skenovacieho prístroja.
Pred výmenou originálnych pneumatík sa
obrát’te na servis. Odporúčame Vám, aby
ste sa obrátili na Váš autorizovaný servis
Chevrolet.
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VSTAVANÁ INDIKÁCIA
OPOTREBOVANIA VZORKY

Pravidelne kontrolujte hĺbku vzorky pomocou
vstavaných indikátorov opotrebovania vzorky.
Polohu týchto indikátorov označujú značky
na boku pneumatiky.

ZÁMENA PNEUMATÍK

POZOR

• Nejazdite s opotrebovanými alebo
poškodenými pneumatikami.
Také pneumatiky môžu spôsobit’ stratu
kontroly nad vozidlom a nehodu, ktorá
môže mat’ za následok zranenie alebo
poškodenie vozidla a iného majetku.
Keď sa indikátory opotrebovania objavia,
vymeňte pneumatiky. Indikátory sa medzi
drážkami vzorky objavia, keď je hĺbka vzorky
1.6 mm alebo menšia.

Normálne sa opotrebujú predné pneumatiky
rýchlejšie než zadné. Životnost’ pneumatík
predĺžite a vyhnete sa nerovnomernému
opotrebovaniu vzorky nasledovne:
1. Ak predné pneumatiky vykazujú väčšie
opotrebenie než zadné pneumatiky,
vykonajte zámenu pneumatík pomocou
nižšie uvedenej schémy zámeny.
2. Udržiavaním správneho nahustenia.
3. Kontrolou dotiahnutia skrutiek/matíc.
Viď „AKO VYMENIŤ KOLESO
S DEFEKTOM“ v registri.

POZNÁMKA

Opotrebované pneumatiky likvidujte
podľa miestnych zákonov na ochranu
životného prostredia.

Predné

Indikátor opotrebovania vzorky

S3W6411A

K5G6001A
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VÝSTRAHA

• Používajte len odporúčané kolesá
a matice/skrutky kolies.
Inak môžete stratit’ kontrolu nad vozidlom
a zavinit’ nehodu, ktorá môže spôsobit’
zranenie alebo poškodenie vozidla alebo
iného majetku.
Z dôvodov bezpečnosti je potrebné vymenit’
pneumatiky v prípade, že sa hĺbka
ich vzorky opotrebovala na 2 až 3 mm
(zimné pneumatiky: 4 mm).
ZIMNÉ PNEUMATIKY

Ak sa rozhodnete použit’ zimné pneumatiky:
•
•
•

Použite ich na všetkých štyroch kolesách.
Nikdy neprekročte maximálnu rýchlost’
špecifikovanú výrobcom.
Vždy hustite pneumatiky na tlak
špecifikovaný výrobcom pneumatík.

SNEHOVÉ REŤAZE

Pred nasadením ret’azí demontujte kryty kolies
(ak je nimi vozidlo vybavené), aby nedošlo
k ich poškriabaniu.
•
•

•

Dodržujte pokyny výrobcu ret’azí.
Snehové ret’aze používajte len
na predných pneumatikách veľkosti
215/70R16. Ret’aze nepoužívajte
na pneumatikách inej veľkosti.
Použite zimné pneumatiky na
pneumatike 235/60R17 a 235/55R18.
Dotiahnite ret’aze po najazdení
približne 1 km.
POZOR

Použitie snehových ret’azí sa prejaví
nepriaznivo na ovládateľnosti vozidla.
• Nejazdite rýchlejšie než 50 km/h alebo
výrobcom ret’azí predpísaným
rýchlostným limitom, ak je nižší.
• Vyhnite sa prudkému zatáčaniu,
nerovnostiam a dieram.
• Vyhnite sa brzdeniu so zablokovanými
kolesami.

POZNÁMKA

• Pre vozidlo sú najvhodnejšie ret’aze
triedy SAE S-type.
• Pri jazde so snehovými ret’azami jazdite
pomaly.
• Ak počujete, že sa ret’aze dotýkajú
vozidla, zastavte a ret’aze dotiahnite.
• Ak i tak dochádza k dotyku,
spomaľujte, pokiaľ toto neprestane.
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FILTER KLIMATIZÁCIE
DOČASNÉ NÁHRADNÉ KOLESO

Aj keď dočasné náhradné koleso bolo plne
nahustené, keď bolo Vaše vozidlo nové,
môže časom strácat’ vzduch. Kontrolujte
pravidelne tlak v pneumatike.
Správny tlak vzduchu v pneumatikách,
viď „TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA“
v registri.
Ak má Vaše vozidlo namontované dočasné
náhradné koleso, nesmie rýchlost’ vozidla
prekročit’ 80 km/h.
Toto náhradné koleso je určené len na núdzové
krátkodobé použitie. Čo najskôr vymeňte
náhradné koleso za normálne koleso.
POZOR

Ak je nainštalované dočasné náhradné
koleso, nejazdite s Vaším vozidlom
do automatickej umývačky automobilov
s vodiacimi koľajnicami.
Dočasné náhradné koleso by sa mohlo
zachytit’ za koľajnice. To môže spôsobit’
poškodenie pneumatiky a kolesa, a možno
aj iných častí vozidla.

Nepoužívajte dočasné náhradné koleso
na iných vozidlách. A nepoužívajte dočasnú
náhradnú pneumatiku alebo koleso s inými
kolesami alebo pneumatikami. Nebude ich
možné správne nainštalovat’ kvôli iným
rozmerom. Náhradnú pneumatiku a jej koleso
skladujte spoločne.
POZOR

• Nepoužívajte snehové ret’aze na dočasné
náhradné koleso. Nebudú dobre držat’.
Používanie ret’azí na dočasnom
náhradnom kolese spôsobí poškodenie
vozidla i ret’azí.

Filter odstraňuje prach, peľ a mnoho iných
nečistôt zo vzduchu, ktorý nasáva systém
kúrenia a vetrania.
POZOR

Jazda s upchatou vložkou filtra môže
spôsobit’ prehriatie motora ventilátora
a jeho poškodenie.
• Vymieňajte filter v intervaloch
predpísaných v časti „PLÁN ÚDRŽBY“.
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VÝMENA FILTRA

3. Vyskrutkujte skrutku krytu filtra.

1. Vyskrutkujte šest’ skrutiek okolo schránky
v palubnej doske.
2. Ťahom za dolnú čast’ opatrne vyberte
schránku v palubnej doske.

C7E6004A

4. Vymeňte filter klimatizácie.

POZOR

POZNÁMKA

Môžete si poranit’ ruky o ostré hrany
okolo puzdra filtra.
• Pri výmene filtra klimatizácie majte
ochranné rukavice.

C7E6017A

Pri vkladaní nového filtra skontrolujte,
či ho vkladáte v správnom smere prietoku
vzduchu.

C7E6018A
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POISTKY
Výmena poistiek:
1. Otvorte kryt poistiek.
2. Identifikujte vypálenú poistku podľa
prepáleného drôtika.
3. Prepálenú poistku vyberte pomocou nástroja
na vyt’ahovanie poistiek. Nástroj je uložený
v poistkovej skrinke v motorovom priestore.
POZOR

• Pri vyt’ahovaní prepálených poistiek
nikdy nepoužívajte vodivé nástroje.
Používajte len priložený nástroj
na vyt’ahovanie poistiek.
Použitím kovových predmetov by mohlo
príst’ k skratu, poškodeniu elektrického
systému a spôsobeniu požiaru. Môže dôjst’
k vážnemu zraneniu.

4. Určite, čo spôsobilo prepálenie poistky
a tento problém odstráňte.
5. Namontujte novú poistku s hodnotou
určenou týmto návodom. (Pozri
rozmiestnenie poistiek ďalej v tejto časti)
POZOR

POISTKOVÁ SKRINKA

•

•

Vnútorná poistková skrinka je
umiestnená v ľavej strane priestoru nôh
predného spolujazdca.
Poistková skrinka v motorovom priestore
je vedľa nádobky chladiacej kvapaliny.

Použitie náhrady poistky alebo poistky
nesprávneho typu alebo hodnoty môže
poškodit’ elektrický systém či dokonca
spôsobit’ požiar.
• Používajte len predpísané poistky
a nie odlišný typ poistiek alebo poistky
s hodnotou inou než predpísanou
v tomto návode.
Mohlo by to mat’ za následok zranenie
alebo poškodenie vozidla alebo ostatného
majetku.

Poistková skrinka v interiéri

POZNÁMKA

Štyri náhradné poistky (10A, 15A, 20A
a 25A) sú uložené v skrinke poistiek
a relé v motorovom priestore.

S3W6471A

Poistková skrinka v motorovom
priestore
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•

Pomocný poistkový blok motorového
priestoru (len vznetový motor) je
umiestnený v stredu predného panelu.

Pomocný poistkový blok
motorového priestoru

C7E6019A

POZNÁMKA

Niektoré z popisov poistkových skriniek
v tejto príručke sa nemusia týkat’ Vášho
vozidla. Popisy sú presné v dobe tlače.
Ak kontrolujete poistkovú skrinku
na vašom vozidle, používajte ako
referenciu štítok na poistkovej skrinke.
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UPOZORNENIE: POUŽÍVAJTE LEN PREDPÍSANÉ
POISTKY
* : VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Poistková skrinka v interiéri

F1

AP01

F8

BCM (VB3)

F15 Rearfog

F22 XBCM*

F2

Vyhrievacia rohož*

F9

BCM (VB4)

F16 Airbag

F23 Lift galss

F3

Audio

F10 BCM (VB5)*

F17 Predný ostrekovač

F4

Klimatizácia

F11 AIRCOND

F18 Zámok predných dverí

F24 Vyhrievanie vonkajších
zrkadiel
F25 Prístroje

F5

BCM (VB1)

F12 BCM (VB2)

F19 AP02

F26 Zapaľovanie 1

F6
F7

Zámok dverí
BCM (VB6)

F13 BCM (VB7)
F14 Spínač zapaľovania

F20 TCM*
F21 Motor

F27 Airbag
F28 Sklopné zrkadlo*

F29 Cigar
Elektricky ovládané okno
F30 spolujazdca
F31 Elektricky ovládané okno vodiča
F32 Hodiny
Relé kompresora klimatizácie/
R1 Upevnená napájacia zásuvka
príslušenstva
R2 Zapaľovanie ON/START
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15A

F1

15A

F23

10A

20A

F22

20A

F35

F21

R17

F36

R6

25A

Štartér
ABS
ABS
Stierače

F19

10A

F28
F29
F30
F31

15A

F34

F26

15A

Pravé obrysové svetlo
Náhradné
Náhradné
Náhradné

R16

F18
F20

15A

F19
F20
F21
F22

60A

F17

20A

15A

F32

F16

10A

15A

R15

30A

Strešné okno*
Ochrana proti odcudzeniu
Odmrazovanie
Ľavý tlmený svetlomet

40A

R5

R11

F33

25A

F31
R14

F30

F14

15A

40A

F13

B+

F14 Pravý tlmený svetlomet

F23 Náhradné

F32 Run

F6 Pohon všetkých kolies*

F15 Motor 3

F24 Kompresor
klimatizácie

F33 Elektrické nastavenie
sedadla

Pomocné relé ventilátora
Relé Fuel (palivo)
Relé rýchlosti stieračov
Relé odmrazovania
Relé diaľkových/tlmených
R5 svetiel
R6 Relé ostrekovača
svetlometov

F7 Pomocný ventilátor

F16 Ľavé obrysové svetlo

F25 Klaksón

F34 Akumulátor

R7 Hlavné relé

R16 Relé predných hmlových
svetiel

F8 Brzdové svetlá

F17 Ostrekovač svetlometov

F35 Diaľkové svetlomety

R8 Hlavné relé ventilátora

R17 Relé diaľkových svetlometov

F9 Klimatizácia Kompresor/
Zapaľovanie 1

Predné hmlové
F26 svetlo*

F18 TCM

F27 Hlavné

F36 Zadný stierač

R9 Riadiace relé ventilátora

F5 PALIVO

F10
F11
F12
F13

F29
R13

20A

F28

Motor 1
Motor 2
ECM
FAN MAIN (ventilátor)

F25

10A

20A

R4

R10

R9

10A

F27
R12

F10
F11

R8
F24

30A

F12

15A

R7

F8

40A

F9
20A

15A

F6

R2

R3
15A

20A

F5
F15

F1
F2
F3
F4

F7

15A

15A

F3

R1

30A

F4
15A

F2

30A

UPOZORNENIE: POUŽÍVAJTE LEN PREDPÍSANÉ
POISTKY
* : VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Poistková skrinka v motorovom priestore

R1
R2
R3
R4

R10
R11
R12
R13

Relé ventilátora
Relé obrysových svetiel
Relé štartéra
Relé kompresora klimatizácie

R14 Relé húkačky
R15 Relé stieračov
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Pomocný poistkový blok motorového priestoru (len vznetový motor)*

UPOZORNENIE: POUŽÍVAJTE LEN PREDPÍSANÉ POISTKY

F1
F2
F3
F4
F5

PTC 3
PTC 2
PTC 1
F/F HTR
GPCU

R1
R2
R3
R4

RELÉ PTC 3
RELÉ PTC 2
RELÉ PTC 1
RELÉ F/F HTR
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SVETLÁ
VÝSTRAHA

Halogénové žiarovky obsahujú stlačený
plyn. Venujte zvláštnu starostlivost’
zaobchádzaniu s halogénovými
žiarovkami a ich likvidácii.

SVETLOMETY

Výmena žiaroviek
1. Otvorte kapotu.

9. Nasaďte prídržnú pružinu žiarovky.

2. Odmontujte zátku upevňovacích prvkov,
ktoré držia horný kryt chladiča.

10. Namontujte viečko svetlometu spät’.

• Pri práci s halogénovými žiarovkami
používajte ochranu očí.

3. Odmontujte horný kryt chladiča.

• Chráňte žiarovky pred poškriabaním.

4. Odmontujte tri skrutky a zostavu
svetlometu.

• Ak žiarovka svieti a nie je zakrytá,
chráňte ju pred dotykom s kvapalinami.

5. Demontujte viečko svetlometu.

• Rozsviet’te len žiarovku namontovanú
vo svetle.

8. Inštalujte správnu náhradnú žiarovku.
Pozri „ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“
v registri.

11. Pripojte konektor kabeláže.
POZOR

6. Uvoľnite pružinu, ktorá pridržuje žiarovku.
7. Vytiahnite žiarovku.

• Čistite halogénové žiarovky alkoholom
alebo liehom a látkou, ktorá nepúšt’a
chĺpky. Nedotýkajte sa ich holými
rukami.
Odtlačky prstov môžu značne skrátit’
životnost’ halogénových žiaroviek.

• Vymeňte prasknuté alebo poškodené
svetlomety.
• Pri výmene halogénových žiaroviek
sa NEDOTÝKAJTE sklenených častí
holými prstami.
• Ukladajte žiarovky mimo dosah detí.
• Likvidujte použité žiarovky opatrne.
Mohlo by dôjst’ k explózii žiarovky.

C7E6030B
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OBRYSOVÉ SVETLÁ

PREDNÉ UKAZOVATELE SMERU

Výmena žiaroviek

Výmena žiaroviek

1. Otvorte kapotu.

1. Otvorte kapotu.

2. Vymontujte svietidlo.

2. Vymontujte svietidlo.

3. Demontujte viečko svetlometu.

3. Odpojte konektor od držiaka žiarovky.

4. Vytiahnite držiak žiarovky umiestnený
vedľa žiarovky diaľkového svetla.

4. Otočte držiak žiarovky predného
ukazovateľa smeru proti smeru
hodinových ručičiek.

5. Vytiahnite žiarovku priamym vytiahnutím
z držiaka.

6. Zatlačte žiarovku do vnútra, otočte ju proti
smeru hodinových ručičiek a vytiahnite
z držiaka žiarovky.
7. Novú žiarovku nainštalujte do držiaka
jej zatlačením a otočením v smere
hodinových ručičiek.
Pozri „ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“
v registri.
8. Nainštalujte držiak do svietidla otočením
v smere hodinových ručičiek.

6. Inštalujte novú žiarovku,
viď „ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“
v registri.

9. Nainštalujte spät’ svietidlo.

7. Inštalujte spät’ veko svetlometu v opačnom
poradí.

C7E6031A

5. Vytiahnite držiak žiarovky predného
ukazovateľa smeru zo svietidla.

C7E6032A
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PREDNÉ HMLOVÉ SVETLÁ*

POZOR

Výmena žiaroviek
1. Otvorte kapotu.
2. Vymontujte svietidlo.
3. Odpojte konektor od žiarovky.
4. Odmontujte držiak žiarovky predného
hmlového svetla od zostavy predného
hmlového svetla.
5. Inštalujte správnu náhradnú žiarovku.
Viď „ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“
v registri.
6. Namontujte držiak žiarovky predného
hmlového svetla a konektor káblového
zväzku.

C7E6033A

BOČNÉ SVETLÁ UKAZOVATEĽOV SMERU

• Čistite halogénové žiarovky alkoholom
alebo liehom a látkou, ktorá nepúšt’a
chĺpky. Nedotýkajte sa ich holými
rukami.

Výmena žiaroviek

Odtlačky prstov môžu značne skrátit’
životnost’ halogénových žiaroviek.

2. Otočte držiak žiarovky proti smeru
hodinových ručičiek.

1. Pomocou plochého skrutkovača odpáčte
zostavu bočného svetla ukazovateľa smeru
od nárazníka.

3. Vytiahnite žiarovku zo svietidla priamym
vytiahnutím z držiaka.
4. Vložte správnu náhradnú žiarovku do držiaka
zatlačením a otočením držiaka žiarovky
v smere hodinových ručičiek. Pozri
„ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“ v registri.
5. Zatlačte zostavu bočného svetla
ukazovateľa smeru do pôvodnej polohy.
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SVETLÁ SPIATOČKY A ZADNÝCH
UKAZOVATEĽOV SMERU, KONCOVÉ,
BRZDOVÉ A ZADNÉ HMLOVÉ SVETLÁ

5. Vložte správnu náhradnú žiarovku do
držiaka žiarovky. Pozri „ŠPECIFIKÁCIE
ŽIAROVIEK“ v registri.

TRETIE BRZDOVÉ SVETLO

Výmena žiaroviek
1. Otvorte dvere batožinového priestoru

1. Otvorte dvere batožinového priestoru.

6. Namontujte spät’ držiak žiarovky
do svietidla. Otočením držiaka žiarovky
v smere hodinových ručičiek ho zaistite.

2. Vyskrutkujte dve skrutky a demontujte
svietidlo.

7. Pomocou dvoch skrutiek namontujte
svietidlo spät’ do vozidla.

3. Vytiahnite držiak žiarovky.

3. Vytiahnite držiak žiarovky otočením proti
smeru hodinových ručičiek.

8. Zatvorte dvere batožinového priestoru.

Výmena žiaroviek

4. Vytiahnite žiarovku z držiaka stlačením
žiarovky a jej otočením proti smeru
hodinových ručičiek.

C7E6034A

2. Vyskrutkujte štyri skrutky na zostave dverí
batožinového priestoru.
4. Vytiahnite žiarovku priamym vytiahnutím
z držiaka.
5. Nainštalujte novú žiarovku.
Viď „ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“
v registri.
6. Namontujte spät’ držiak žiarovky.
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OSVETLENIE EVIDENČNÉHO ČÍSLA

Výmena žiaroviek
1. Vyskrutkujte dve skrutky a snímte kryt
žiarovky.
2. Držiak žiarovky vytiahnite zo svietidla
otočením proti smeru hodinových ručičiek.
3. Vytiahnite žiarovku z držiaka.
4. Vymeňte žiarovku.
Pozri „ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“
v registri.

STROPNÉ SVIETIDLÁ/SVIETIDLO NA
ČÍTANIE MAPY

NÁSTUPNÉ SVETLO PREDNÝCH DVERÍ

Výmena žiaroviek

1. Skrutkovačom vypáčte presvetľovací
kryt z otvoru predných dverí.

1. Pomocou plochého skrutkovača vypáčte
presvetľovacie kryty z obloženia stropu.
2. Vytiahnite žiarovku.
3. Vymeňte žiarovku.
Pozri „ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“
v registri.
4. Nainštalujte spät’ presvetľovacie kryty.

5. Nainštalujte držiak do svietidla otočením
v smere hodinových ručičiek.
6. Namontujte spät’ kryty svetla.

C7E6035A

C7E6036A

Výmena žiaroviek

2. Vytiahnite žiarovku.
3. Vymeňte žiarovku.
Pozri „ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“
v registri.
4. Nainštalujte spät’ presvetľovacie kryty.
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STAROSTLIVOSŤ O VOZIDLO
ČISTIACE PROSTRIEDKY

Pri používaní čistiacich prostriedkov v interiéri
alebo na exteriér vozidla dodržiavajte pokyny
výrobcu
VÝSTRAHA

Niektoré čistiace prostriedky môžu byt’
jedovaté, horľavé alebo spôsobovat’
koróziu.
• Nesprávne použitie takýchto
prostriedkov môže byt’ nebezpečné.
Mohlo by dôjst’ ku zraneniu alebo
poškodeniu vozidla.
Pri čistení vnútra a vonkajška vozidla
nepoužívajte nebezpečné čistiace prostriedky
ako sú:
•
•
•
•

Acetón.
Riedidlá lakov.
Riedidlá emailov.
Odstraňovače lakov

Pri čistení vnútra alebo vonkajška vozidla
nepoužívajte nasledujúce čistiace materiály,
s výnimkou tých, uvedených v pokynoch
výrobcu pre odstránenie škvŕn na pot’ahoch:
• Mydlo na pranie.
• Bielidlá.
• Redukčné činidlá.
Nikdy nepoužívajte na čistenie
nasledujúce látky:
•
•
•
•

Chlorid uhličitý.
Benzín.
Benzén.
Nafta.
VÝSTRAHA

• Vyvarujte sa nadýchania výparov
z čistiacich prostriedkov a ostatných
chemikálií.
Také výpary sú nebezpečné a môžu
spôsobit’ zdravotné problémy, ktoré sú
pravdepodobnejšie v malých nevetraných
priestoroch.

Pri použití čistiacich prostriedkov a ostatných
chemikálií vo vnútri vozidla otvorte dvere,
aby ste zabezpečili správne vetranie.
POZOR

Zamedzte dotyku farebne nestálych
tkanín s vnútorným vybavením vozidla,
pokiaľ nie sú obidve tkaniny úplne suché.
Vyhnite sa možnému zafarbeniu svetlej
vnútornej výbavy tým, že zabránite dotyku
farebne nestálych materiálov s pot’ahom
sedadla, ak nie sú obidva materiály úplne
suché. Nasleduje stručný zoznam materiálov,
ktoré môžu preukazovat’ farebnú nestálost’:
•
•
•
•
•
•
•

Bežné oblečenie.
Farbená džínsovina.
Menčester.
Koža.
Semiš.
Noviny.
Dekoratívne papierové predmety.
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STAROSTLIVOSŤ O INTERIÉR A JEHO
ČISTENIE
POZOR

POZOR

Ak sú predné sedadlá vybavené bočnými
airbagmi:

• Pri čistení čalúnenia vozidla sa uistite,
že používate správnu techniku čistenia.

• Nenamočte pot’ah sedadla čistiacim
prostriedkom na čalúnenie.

Ak bude najmä prvé čistenie neúspešné,
môže to mat’ za následok škvrny, šmuhy
a trvalé fľaky.

• Nepoužívajte na pot’ahy sedadiel
chemické rozpúšt’adlá alebo silné
čistiace prostriedky.

Môže tak dôjst’ k trvalému poškodeniu
vozidla.

Ak tieto inštrukcie nedodržíte, môže dôjst’
ku kontaminácii modulov bočných
airbagov, čo môže mat’ vplyv na funkciu
bočných airbagov v prípade nehody.

Na interiér a exteriér vozidla je nutné použit’
správnu techniku a čistiace prostriedky.
Na odstránenie prachu a uvoľnenie nečistôt
usadených na tkaninách v interiéri používajte
často vysávač alebo jemnú kefu.
Utierajte pravidelne vinylové a kožené pot’ahy
čistou vlhkou handrou.
Vyčistite normálnu špinu, škvrny alebo
postriekanie pot’ahov vhodným čistiacim
prostriedkom.

Starostlivost’ o bezpečnostné pásy
POZOR

Aby bola zachovaná účinnost’
bezpečnostných pásov, musíte udržiavat’
pásy v správnom prevádzkovom stave.
Vždy udržujte bezpečnostné pásy čisté a suché.
Zamedzte znečisteniu popruhov bezpečnostných
pásov leštidlami, olejmi a chemikáliami, najmä
kyselinou batérie, bielidlami či farbami. Toto
znečistenie môže spôsobit’ zoslabnutie materiálu
popruhov bezpečnostných pásov.
Pravidelne kontrolujte všetky časti
bezpečnostných pásov. Poškodené bezpečnostné
pásy alebo komponenty okamžite vymeňte.
Bezpečnostný pás musíte vymenit’, ak došlo pri
nehode k natiahnutiu, aj keď poškodenie nie je
zrejmé alebo viditeľné. Vymieňané pásy musia
byt’ nové.
Odporúčame Vám nechat’ kompletný
bezpečnostný pás po nehode vozidla vymenit’.
Ak školení odborníci zistia, že pri nehode nebol
bezpečnostný pás poškodený a všetko
je perfektne funkčné, nemusí nechat’
bezpečnostné pásy vymenit’. Odporúčame Vám,
aby ste sa obrátili na Váš autorizovaný servis.
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SKLENENÉ POVRCHY
POZOR

Brúsne čistiace prostriedky môžu
poškriabat’ sklo a poškodit’ vodiče
vyhrievania zadného okna.
• Na sklá vozidla nikdy nepoužívajte
brúsne čistiace prostriedky.
Také poškodenie môže obmedzit’ výhľad
vodiča.
Udržiavanie okenných skiel v čistote redukuje
odrazy a zlepšuje viditeľnost’.
POZOR

Čistenie vonkajšej strany čelného okna
Vosk či iný materiál na čelnom skle alebo
stieracích lištách stieračov čelného okna môžu
spôsobit’ drnčanie stieracích líšt počas
prevádzky stieračov. Takéto cudzie materiály
môžu tiež spôsobit’ t’ažkosti pri udržiavaní
čistoty čelného okna.
Pravidelne používajte na vonkajšiu stranu
čelného okna nebrúsne čistiace prostriedky.
Voda nebude tvorit’ na čistom čelnom okne
kvapky.

STAROSTLIVOSŤ O EXTERIÉR A JEHO
ČISTENIE

Umývanie vozidla.
Najlepším spôsobom ako ochránit’ povrch
vozidla je udržiavat’ ho častým umývaním
v čistote.
•
•

•

Zaparkujte vozidlo tak, aby nebolo
na priamom slnku.
Na umývanie vozidla používajte jemné
mydlo, určené pre umývanie vozidiel,
a studenú alebo vlažnú vodu.
Dokonale umyte z povrchu vozidla
všetko mydlo a čistiace prostriedky.
POZNÁMKA

Nálepky môžu poškodit’ vyhrievanie
zadného okna.

• Na umývanie auta nikdy nepoužívajte
prostriedky na umývanie riadov.

• Na vnútornú stranu zadného okna nikdy
neumiestňujte nálepky.

Taký prostriedok umyje vosk z laku.

Také poškodenie môže obmedzit’ výhľad
vodiča.

POZOR

• Nepoužívajte vysokotlakové umyvárne.
Voda by mohla preniknút’ do vozidla
a poškodit’ interiér.
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Skonštruovali sme Vaše vozidlo tak,
aby odolalo normálnym okolitým
podmienkam a prírodným živlom.
POZOR

Leštenie a voskovanie

Čistenie hliníkových kolies a krytov kolies

Pravidelne odstraňujte leštením z povrchu
usadeniny. Po vyleštení ochráňte lak kvalitným
automobilovým voskom.

Odstraňujte z kolies a krytov kolies špinu
z vozovky a brzdový prach pre udržanie ich
pôvodného vzhľadu.

V automatickej autoumyvárni môže dôjst’
k poškodeniu Vašej antény.

Ochrana vonkajších súčastí z lesklého
kovu

• Vypnutím audiosystému zatiahnite
Vašu elektricky ovládanú anténu.

Súčasti z lesklého kovu pravidelne čistite.
Obvykle stačí ich umytie vodou.

• Demontujte ručne Vašu strešnú anténu.

POZOR

• Na čistenie a leštenie hliníkových
dielov nikdy nepoužívajte leštidlo
na automobily alebo chróm,
paru či žieravé mydlo.
Tieto materiály môžu byt’ tiež brúsne
a poškodzovat’ tak ozdobné lišty a kolesá.
Pri voskovaní vozidla navoskujte tiež súčasti
z lesklého kovu.

POZOR

Na čistenie hliníkových kolies a krytov
kolies nepoužívajte brúsne čistiace
prostriedky alebo kefy.
Čistite kolesá/kryty kolies pravidelne
a vyhýbajte sa použitiu brúsnych čistiacich
prostriedkov a kief, ktoré by mohli spôsobit’
poškodenie ich povrchu.
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OCHRANA PROTI KORÓZII

Nános cudzích materiálov

Poškodenie povrchu

Skonštruovali sme Vaše vozidlo tak, aby
nepodľahlo korózii. Špeciálne materiály
a povrchová ochrana použité na väčšine
súčastí vozidla napomáhajú zachovat’ ich
dobrý vzhľad, odolnost’ a spoľahlivost’.

Nasledujúce materiály môžu poškodit’
lakované povrchy:

Odlúpnutý lak, praskliny alebo hlboké
škrabance v laku opravte čo možno najskôr.
Obnažený kov rýchlo koroduje.

Na niektorých komponentoch v motorovom
priestore alebo na spodku vozidla sa môže
objavit’ povrchová korózia, tá však
neovplyvňuje spoľahlivost’ alebo funkciu
týchto komponentov.
Poškodenie plechov
Ak je nutná oprava alebo výmena karosérie
vozidla, skontrolujte, či opravovňa použila
pre obnovu ochrany proti korózii správny
antikorózny materiál. Pozri „POŠKODENIE
POVRCHU“ ďalej v tejto časti.

•
•

Chlorid vápenatý a ostatné soli.
Posypové prostriedky pre rozpustenie
ľadu.
• Asfalt.
• Živica.
• Trus vtákov.
• Priemyselný spad.
Ihneď umyte tieto škodlivé materiály z Vášho
vozidla. Ak mydlo a voda tieto nečistoty
neodstránia, použite čistiace prostriedky
určené špeciálne na tieto účely.
POZOR

• Používajte len prostriedky bezpečné pre
lakované povrchy.
Ostatné čistiace prostriedky by mohli
trvale lak poškodit’.

Na opravu malých prasklín a škrabancov
môžete použit’ opravné ceruzky.
Opravy väčších plôch zverte lakovni.
Údržba podvozka
Agresívne materiály používané na odstránenie
snehu a ľadu alebo pre zamedzenie prašnosti sa
môžu usadzovat’ na podvozku vozidla.
Ak tieto materiály neočistíte, môže dôjst’
k urýchleniu korózie.
Pravidelne oplachujte tieto materiály
z podvozka vozidla čistou vodou. Udržujte
v čistote všetky oblasti, kde sa môže zachytávat’
blato a ostatné nečistoty. Pred umytím vodou
uvoľnite všetky usadeniny v uzatvorených
priestoroch.
Prípadne túto prácu zverte autorizovanému
servisu Chevrolet.
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POZNÁMKA

Pri umývaní motorového priestoru môžu
byt’ zvyšky paliva, mazacích tukov a oleja
uvoľnené do prostredia.
Nechajte motor umyt’ v autorizovanom
servise Chevrolet alebo v inom zariadení,
vybavenom odlučovačom oleja.
Použitý motorový olej, brzdovú kvapalinu,
kvapalinu prevodovky, nemrznúcu
kvapalinu, batérie a pneumatiky nechajte
likvidovat’ v miestnom autorizovanom
zariadení na likvidáciu odpadu alebo
u predajcu, ktorý je zo zákona povinný
vykonávat’ takú činnost’ pri výmene.
Nikdy ich nevyhadzujte spolu s domovým
odpadom alebo nevylievajte do odtoku.
Nesprávne zaobchádzanie s takými
potencionálne nebezpečnými materiálmi
môže spôsobit’ trvalé poškodenie
životného prostredia.

ÚDRŽBA VOZIDLA
•

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE ...................................7-2

•

SŤAŽENÉ PODMIENKY..........................................7-2

7–2 ÚDRŽBA VOZIDLA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Táto čast’ obsahuje popis plánovanej údržby,
ktorá je nutná pre zaistenie dlhej životnosti
vozidla.
Ste zodpovedný za správne používanie
a údržbu vozidla v súlade s pokynmi
popísanými v tomto návode. Ak tak neurobíte,
bude pravdepodobným výsledkom strata
záruky.
Zodpovedáte za správnu údržbu a používanie
vozidla. Riaďte sa plánom pravidelne
požadovanej údržby a pokynmi pre všeobecné
operácie uvedené v servisnej knižke.
Ste tiež zodpovedný za vedenie záznamov
a potvrdenia pre preukázanie pravidelnej
údržby. Záznamy a potvrdenia spolu so
servisnou knižkou musíte odovzdat’ ďalšiemu
majiteľovi.
Údržba na vozidle môže byt’ vykonávaná
kvalifikovanou osobou alebo zariadením.
Ale, odporúča sa vykonávat’ údržbu
v autorizovanom servise Chevrolet,
kde sú vyškolení technici a majú
k dispozícii originálne diely.

Neoriginálne náhradné diely a príslušenstvo
neboli anmi skúšané alebo schválené.
Nemôžeme potvrdit’ ani vhodnost’ ani
bezpečnost’ neoriginálnych náhradných
dielov a príslušenstva a neručíme za
poškodenia spôsobené ich použitím.
Neadekvátna, nekompletná alebo nedostatočná
údržba môže spôsobit’ u vozidla prevádzkové
problémy a dokonca viest’ k poškodeniu
vozidla, nehode alebo zraneniu osôb.

SŤAŽENÉ PODMIENKY

Ak je vozidlo používané v niektorých
zo st’ažených podmienok uvedených ďalej,
musia byt’ niektoré položky plánovanej údržby
vykonávané častejšie. Viď číselné symboly
v časti „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“
v servisnej knižke.
•
•

SŤAŽENÉ PODMIENKY

•
•

Mali by ste dodržiavat’ plán údržby.
Viď „PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ ďalej
v servisnej knižke.

•
•

NORMÁLNE PODMIENKY

•

Normálnymi podmienkami jazdy
sa rozumejú typické, každodenné jazdy.
Mali by ste dodržiavat’ plán údržby.

•

Opakovaná jazda na krátke vzdialenosti,
kratšie než 10 km.
Nadmerný voľnobeh a/alebo pomalá
jazda v hustej premávke.
Jazda na prašných vozovkách.
Jazda v kopcovitom alebo horskom
teréne.
Ťahanie prívesu.
Jazda v silnej mestskej premávke,
kde vonkajšia teplota pravidelne
dosahuje hodnotu 32 °C alebo vyššiu.
Používanie vozidla ako taxi,
polície alebo dodávkové vozidlo.
Časté jazdy v mraze.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
•

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA .........................................8-2

•

ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK....................................8-6

•

TABUĽKA KVAPALÍN.............................................8-4

•

TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA .............................8-7

•

MOTOROVÝ OLEJ .................................................8-5

8–2 TECHNICKÉ INFORMÁCIE

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA (VIN)

ČÍSLO MOTORA

Identifikačné číslo vozidla (VIN) je vyrazené
v blízkosti centrálnej časti požiarnej prepážky.

Číslo motora pre 2.4D je vyrazené na bloku
motora pod odnožou č. 4 zberného výfukového
potrubia.

C7E8001A

C7E8002A

Číslo motora pre 3.2D je vyrazené na bloku
motora pod zberným výfukovým potrubím
motora č. 6.

C8E8001A
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Číslo motora pre 2.0D diesel je vyrazené
na bloku motora pod sacím potrubím motora č. 4.

C8E8002A

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO MECHANICKEJ
PREVODOVKY

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
AUTOMATICKEJ PREVODOVKY

Je pripevnené na hornej strane skrine
prevodovky blízko motora.

Je pripevnené na prednej hornej strane skrine
prevodovky.

C7E8003A

C7E8004A

8–4 TECHNICKÉ INFORMÁCIE

TABUĽKA KVAPALÍN
Položka
Motorový olej
(Vrátane olejového filtra)
Chladiaca kvapalina
Kvapalina automatickej prevodovky
Kvapalina mechanickej prevodovky

Objem

Klasifikácia

2.4D

4,5 L

3.2D

7,4 L

ACEA A3/B3 alebo ACEA A3/B4
0W-x, 5W-x, X=30 alebo 40
ACEA C3 5W-40, 0W-40

2.0S DSL

6,2 L

2.4D / 2.0S DSL

9,0 L

3.2D

10,0 L

2.4D / 3.2D

6,85 ± 0,15 L

2.0S DSL

7,11 ± 0,15 L

Pohon predných kolies

2,1 L

Pohon všetkých kolies

2,3 L

Chladiaca kvapalina Dex-cool
JWS 3309 US ATF
SAE 75W-90

Brzdová kvapalina

0,67 L

Spojková kvapalina

0,06 L

Kvapalina posilňovača riadenia

1,1 L

DEXRON® II D alebo DEXRON® III

DOT 4

Kvapalina rozdeľovacej prevodovky

Pohon všetkých kolies

0,8 ± 0,1 L

Syntetický hypoidný 75W-90

Kvapalina zostavy klietky diferenciálu

Pohon všetkých kolies

0,6 ± 0,1 L

Syntetický hypoidný 75W-90
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MOTOROVÝ OLEJ
Klasifikácia API motorového oleja

Motor

Medzinárodný výbor pre štandardizáciu
a schvaľovanie maziv (ILSAC), Americký
ropný inštitút (API) a Spoločnost’ európskych
výrobcov automobilov (ACEA) klasifikujú
motorové oleje podľa výkonnosti.

Viskozitu oleja zvoľte podľa vonkajšej teploty. Nikdy nemeňte viskozitu kvôli krátkodobým
teplotným zmenám.

8–6 TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK
Žiarovky

Predné

Zadné

Interiér

Príkon x Počet

Poznámky

1

Svetlomet (tlmené svetlá)

55W x 2

Halogénová žiarovka

2

Svetlomet (diaľkové svetlá)

55W x 2

Halogénová žiarovka

3

Obrysové svetlo

4

Ukazovatele smeru

21W x 2

5

Hmlové svetlo*

35W x 2

6

Svetlo ukazovateľa smeru vo
vonkajšom zrkadle*

7

Bočné svetlo ukazovateľa smeru

5Wx2

8

Ukazovatele smeru

21W x 2

9

Brzdové/koncové svetlo

1
2

21/5W x 2
3

Halogénová žiarovka

6

Typ LED 5 x 2

7

4

5

C7E8007A

9

21/5W x 2

10 Svetlo spiatočky

16W x 2

11 Hmlové svetlo

21W x 2

12 Tretie brzdové svetlo

5W x 5

13 Osvetlenie evidenčného čísla

5W x 2

Stropné svietidlo

10W x 2

Predné svetlo na čítanie mapy

10W x 2

Osvetlenie priestoru pri predných
dverách

5Wx2

Svetlo odkladacej schránky

10W x 1

12

8

13

11

10

C7E8008A
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TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA
MOTOR
Motor (2.4 DOHC)
Typ

Motor (3.2 DOHC)
radový štvorvalec

Typ

Rozvod

DOHC 16 ventilov

Rozvod

DOHC 24 ventilov

Zdvihový objem (cm3)

2,405

Zdvihový objem (cm3)

3,195

Vŕtanie x zdvih (mm)

87,5 x 100,0

Vŕtanie x zdvih (mm)

89 x 85,6

Kompresný pomer

9.6 : 1

Kompresný pomer

10.3 : 1

Max. výkon (kW pri ot./min.)

100/5,000

Max. výkon (kW pri ot./min.)

169 / 6,600

Max. krútiaci moment (Nm pri ot./min.)

220/2,200

Max. krútiaci moment (Nm pri ot./min.)

297 / 3,200

Palivový systém

Viacbodové
vstrekovanie

Palivový systém

Viacbodové
vstrekovanie

RON95 alebo vyššie

Oktánové číslo

Oktánové číslo
Zapaľovacia sviečka
Akumulátor

Typ

FLR8LDCU

Vzdialenost’ elektród (mm)

0.9 ~ 1.1

Menovité hodnoty (V-AH)

12 - 60

Prúd pri studenom štarte (A) 650

Zapaľovacia sviečka
Akumulátor

HFV6

RON95 alebo vyššie
Typ

HR7MPP302

Vzdialenost’ elektród (mm)

1.1

Menovité hodnoty (V-AH)

12 - 70

Prúd pri studenom štarte (A)

770

Alternátor (V-AH)

14.6 ± 0.25 - 120

Alternátor (V-AH)

14.6 ± 0.25 - 120

Štartér (V-kW)

12 - 1.4

Štartér (V-kW)

12 - 1.4

8–8 TECHNICKÉ INFORMÁCIE

HNACIE ÚSTROJENSTVO
Motor (2.0 SOHC DIESEL)
Typ
Rozvod

DOHC 16 ventilov
3

Zdvihový objem (cm )

1,991

Vŕtanie x zdvih (mm)

83 x 92

Kompresný pomer

17.5 : 1

Max. výkon (kW pri ot./min.)

110/4,000

Max. krútiaci moment (Nm pri ot./min.)

320/2,000

Palivový systém

Vstrekovanie typu
„Common rail“

Akumulátor

Pät’stupňová automatická prevodovka
(2.4 DOHC / 3.2 DOHC / 2.0S DSL)

radový štvorvalec

Menovité hodnoty (V-AH)

12 - 90

Prúd pri studenom štarte (A)

912

Alternátor (V-AH)

12 - 125

Štartér (V-kW)

12 - 1.8

Pohon predných alebo
všetkých kolies

Systém pohonu

Prevodové pomery

1.

4.575 / ← / ←

2.

2.979 / ← / ←

3.

1.947 / ← / ←

4.

1.318 / ← / ←

5.

1.000 / ← / ←

Spiatočka

5.024 / ← / ←

Stály prevod hnanej nápravy

2.606 / 2.700 / 2.397

5-stupňová mechanická prevodovka (2.4 DOHC / 2.0S DSL)
Pohon predných alebo
všetkých kolies

Systém pohonu

Prevodové pomery

1.

3.947 / 3.820

2.

2.036 / 1.970

3.

1.348 / 1.304

4.

0.971 / 0.971

5.

0.767 / 0.767

Spiatočka

3.615 / 3.615

Stály prevod hnanej nápravy

4.357 / ←

TECHNICKÉ INFORMÁCIE 8–9

PODVOZOK
Spojka (2.4 DOHC / 2.0S DSL)
Typ

Jednokotúčová, suchá

Vonkajší priemer (mm)

235 / 240

Vnútorný priemer (mm)

150 / 155

Hrúbka (mm)

8.4 / 8.7

Podvozok
Typ zavesenia kolies vpredu

Pružiaca a tlmiaca
vzpera McPherson

Typ zavesenia kolies vzadu

Štvorprvkové
Odklon

Geometria
(Založené na nezat’aženom
vozidle)

-0.55° ± 0.75°

Zadné

-0.35° ± 0.5°

Závlek
Zbiehavost’

Riadenie

Predné

2.18° ± 0.73°
Predné

0.1° ± 0.08°

Zadné

0.09° ± 0.1°

Typ

S posilňovačom,
Hrebeňové riadenie

Celkový prevod

18.5:1

Priemer volantu (mm)

390

Minimálny polomer
otáčania (m)

5.75
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BRZDOVÝ SYSTÉM

OBJEMY
Brzdový systém

Typ

Objemy (2.4 DOHC / 3.2 DOHC / 2.0S DSL)
65 / ← / ←

Dvojitý tandemový

Palivová nádrž (L)

Predné kolesá

Kotúče s vnútorným chladením

Motorový olej (L)

4.5 / 7.4 / 6.2

Zadné kolesá

Kotúče s vnútorným chladením

Chladiaca kvapalina (L)

9.0 / 10 / 9.0

Posilňovač – tandemový (in)

9+9

ROZMERY
KOLESÁ A PNEUMATIKY

Vonkajšie rozmery

Kolesá a pneumatiky
Rozmer
pneumatiky

Rozmer kolesa

215/70 R16

6,5J x 16

235/60 R17

7J x 17

235/55 R18

7J x 18

155/90 R16
(Dočasné)

4.0T x 16

Tlak vzduchu v pneumatike (kPa) [psí]
Predné

Zadné

210 [30]
210 [30]
(menej než 4 cestujúci) (menej než 4 cestujúci)
240 [35]
230 [33]
(viac než 5 cestujúcich, (viac než 5 cestujúcich,
s vlečením prívesu)
s vlečením prívesu)
60

60

Celková dĺžka (mm)

4,635

Celková šírka (mm)

1,850

Celková výška (mm)

1,720

Rázvor (mm)

2,705

Rozchod (mm)

Predné

1,562

Zadné

1,572
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HMOTNOSŤ
Hmotnost’
Pohon
predných
kolies
2.4D

Pohotovostná
hmotnost’
(Kg)
(S vodičom)

3.2D

2.0S
DSL

Pohon
všetkých
kolies
Pohon
všetkých
kolies
Pohon
všetkých
kolies
Pohon
predných
kolies

Hmotnost’

Mechanická
prevodovka

1 730 ~ 1 815 (5 sedadiel)
1 760 ~ 1 845 (7 sedadiel)

Mechanická
prevodovka

1 805 ~ 1 890 (5 sedadiel)
1 835 ~ 1 920 (7 sedadiel)

Automatická 1 825 ~ 1 910 (5 sedadiel)
prevodovka 1 845 ~ 1 930 (7 sedadiel)
Automatická 1 845 ~ 1 930 (5 sedadiel)
prevodovka 1 880 ~ 1 965 (7 sedadiel)
Mechanická
prevodovka

2.4D

Celková
hmotnost’
vozidla (kg)

1 770 ~ 1 855 (5 sedadiel)
1 820 ~ 1 890 (7 sedadiel)

Pohon
všetkých
kolies

3.2D

Pohon
všetkých
kolies

2.0S
DSL

Pohon
predných
kolies
Pohon
všetkých
kolies

1 845 ~ 1 930 (5 sedadiel)
1 895 ~ 1 965 (7 sedadiel)

Automatická 1 865 ~ 1 950 (5 sedadiel)
prevodovka 1 910 ~ 1 980 (7 sedadiel)
Mechanická
prevodovka

Pohon
predných
kolies

Mechanická
prevodovka

2 180 (5 sedadiel)
2 320 (7 sedadiel)

Mechanická
prevodovka

2 255 (5 sedadiel)
2 395 (7 sedadiel)

Automatická
prevodovka

2 275 (5 sedadiel)
2 405 (7 sedadiel)

Automatická
prevodovka

2 295 (5 sedadiel)
2 440 (7 sedadiel)

Mechanická
prevodovka

2 505 (5 sedadiel)
2 505 (7 sedadiel)

Automatická
prevodovka

2 505 (5 sedadiel)
2 505 (7 sedadiel)
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VÝKONNOSŤ
Výkonnost’
Pohon
predných
kolies
2.4D

Max.
rýchlost’
(km/h)

3.2D

2.0S
DSL

Pohon
všetkých
kolies
Pohon
všetkých
kolies
Pohon
všetkých
kolies
Pohon
predných
kolies

Mechanická
prevodovka

185 (5 sedadiel)
184 (7 sedadiel)

Mechanická
prevodovka

183

Automatická
prevodovka

178

Automatická
prevodovka

204

Mechanická
prevodovka

182

Automatická
prevodovka

180

Mechanická
prevodovka

181
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A

B

C

Airbag ................................................ 1-27
Airbag predného spolujazdca ............ 1-27
Airbag vodiča ................................. 1-27
Bočný airbag .................................. 1-29
Hlavové airbagy ............................. 1-31
Kontrolka ........................................ 2-9
Ako vymenit’ koleso s defektom .............. 5-3
Akumulátor ......................................... 6-29
Ochrana proti vybitiu akumulátora .... 2-32
Anténa ................................................ 2-74
Aquaplaning ........................................ 3-35
Audiosystém
Rádio RDS a menič CD ................... 4-31
Rádio RDS a prehrávač CD .............. 4-17
Automatická klimatizácia ...................... 4-11
Automatická prevodovka .............3-15, 3-16
Indikátor polohy páky voliča ............ 2-14
Kontrola hladiny kvapaliny automatickej
prevodovky .................................. 6-17
Kontrolka režimu Winter ................. 2-14
Kvapalina automatickej prevodovky .. 6-17
Núdzové odblokovanie radenia ......... 3-21
Režim Winter (zimný) ..................... 3-20

Batéria
Štartovanie s pomocnou batériou .........5-7
Výmena batérie diaľkového ovládača .2-50
Bezpečnostné pokyny ..............................6-2
Bezpečnostný pás
Kontrolka zapnutia bezpečnostného
pásu vodiča ..................................2-15
Predpínače bezpečnostných pásov .......1-8
Starostlivost’ ...................................6-51
Tehotné ženy a bezpečnostné pásy .....1-10
Trojbodové bezpečnostné pásy ............1-6
Vykonávajte údržbu
Vašich bezpečnostných pásov ...........1-7
Výškové nastavenie bezpečnostných
pásov .............................................1-9
Bočné airbagy ......................................1-29
Brake-Transaxle Shift Interlock (BTSI) ...3-16
Brzdenie motorom ................................3-30
Brzdová a spojková kvapalina ................6-14
Doplnenie brzdovej/spojkovej
kvapaliny .....................................6-14
Brzdy ..................................................3-21
Brzdový pedál .................................6-31
Kontrolka brzdového systému ...........2-10
Mokré brzdy ...................................3-22
Parkovacia brzda .............................3-23
Prehriate brzdy ................................3-22
Protiblokovací systém bŕzd ...............3-24

Celkové/denné počítadlo kilometrov ......... 2-6
Cestujúci na predných sedadlách .............. 1-6
Cestujúci na zadných sedadlách ................ 1-6
Cestujúci v 3. rade sedadiel ...................... 1-6
Sklopenie ....................................... 1-26

D
Dažďový senzor ................................... 2-37
Detské sedačky ..................................... 1-10
Diaľkové ovládanie
Systém diaľkového ovládania ........... 2-47
Digitálne hodiny ................................... 2-62
Dolné kotvenie a kotvenie hornými popruhmi
pre detské zádržné systémy .................. 1-12
Doplnenie brzdovej/spojkovej kvapaliny . 6-14
Doplňovanie paliva ................................. 3-5
Držadlo s vešiakom ............................... 2-72
Držiak na karty ..................................... 2-68
Držiak na slnečné okuliare ..................... 2-61
Držiak nápojov ..................................... 2-66
Dvere batožinového priestoru ................. 2-56
Uvoľňovacie tlačidlo okna ................ 2-57
Výstražná kontrolka otvorenia .......... 2-21

E
Elektrické sklopenie zrkadiel .................... 3-8
Elektricky ovládané okná ....................... 2-54
Automatické otvorenie ..................... 2-55
Blokovacie tlačidlo .......................... 2-56
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Elektricky ovládané sedadlo .................. 1-21
Nastavenie sklonu ........................... 1-22
Pozdĺžne nastavenie ........................ 1-21
Výškové nastavenie ........................ 1-22
Elektricky ovládané strešné okno ........... 2-61
Elektricky ovládané vonkajšie
spätné zrkadlá ..................................... 3-7
Elektronické riadenie stability (ESC) ...... 3-25
Kontrolka aktívnej funkcie ESC
a výstražná kontrolka .................... 2-17
Kontrolka nepripravenosti
funkcie ESC ................................ 2-17
Kontrolka vypnutej funkcie ESC ....... 2-17

F
Filter častíc vznetového motora (DPF) .... 6-33
Kontrolka ...................................... 2-23
Filter klimatizácie ................................ 6-38
Filter motorovej nafty ........................... 6-27
Funkcia sprievodného osvetlenia ............ 2-32

H
Hnací remeň ........................................ 6-28

Ch
Chladiaca kvapalina ............................. 6-12

I
Identifikačné čísla .................................. 8-2
Imobilizér ........................................... 3-12
Kontrolka ...................................... 2-18

Indikátory a kontrolky .............................2-8
Informačná centrála vodiča (DIC) ...........2-26
Kompas ..........................................2-29
Palubný počítač ...............................2-27
Panel FATC ....................................2-31

J
Jazda ...................................................3-15

K
Kapota .................................................2-58
Katalyzátor ..........................................6-32
Klaksón ...............................................2-66
Klimatizácia ...........................................4-7
Kľúče ..................................................2-46
Kolesá a pneumatiky .............................6-34
Kontrolka ABS .......................................2-8
Kontrolka diaľkových svetiel ..................2-16
Kontrolka imobilizéra ............................2-25
Kontrolka otvorenia dverí ......................2-20
Kontrolka poruchy ................................2-12
Kontrolka rezervy paliva ..........................2-8
Kontrolka režimu Winter .......................2-14
Kontrolka systému dobíjania ..................2-11
Kontrolka teploty chladiacej
kvapaliny motora ................................2-20
Kontrolka upozorňujúca na nutnost’
vykonania údržby vozidla ....................2-19
Kontrolka žeravenia ..............................2-22
Kontrolky ukazovateľov
smeru/výstražných svetiel ....................2-16

Kontrolné úkony vodiča .......................... 6-4
Kryt batožinového priestoru ................... 2-70
Kúrenie ................................................. 4-8
Kvapalina posilňovača riadenia .............. 6-19
Doplnenie kvapaliny
posilňovača riadenia ...................... 6-20
Kontrola hladiny kvapaliny
posilňovača riadenia ...................... 6-19
Kvapalina rozdeľovacej prevodovky ....... 6-20
Kvapalina zostavy klietky diferenciálu .... 6-22

M
Mechanická prevodovka .............. 3-14, 3-15
Kontrola hladiny kvapaliny
mechanickej prevodovky ............... 6-15
Kvapalina mechanickej prevodovky .. 6-15
Motorový olej ........................................ 6-8
Kontrola hladiny motorového oleja ...... 6-8
Kontrolka tlaku motorového oleja ..... 2-12
Kontrolka výmeny motorového oleja . 2-22
Systém sledovania životnosti
motorového oleja .......................... 6-11
Špecifikácia motorového oleja ............ 8-5
Výmena motorového oleja a filtra ........ 6-9
Motorový priestor ................................... 6-5

N
Nastavenie spätných zrkadiel ................... 3-7
Nastavenie volantu ................................ 3-10
Náhradné koleso, zdvihák a náradie .......... 5-2
Núdzové odtiahnutie ............................. 5-11
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O
Ochrana životného prostredia ................ 3-45
Odmrazovanie a odhmlenie ..........2-42, 4-10
Odpruženie s reguláciou výšky vozidla ... 3-29
Odtiahnutie vozidla .............................. 5-10
Oktánové číslo ....................................... 3-4
Opierka hlavy ...................................... 1-18
Ostrekovače čelného okna ..................... 2-38
Kvapalina ostrekovačov
čelného okna ................................ 6-23
Výstražná kontrolka nízkej hladiny
kvapaliny ostrekovačov
čelného okna ................................ 2-19
Osvetlenie aktivované stieračom ............ 2-32
Osvetlenie interiéru .............................. 2-59
Stropné svietidlo ............................. 2-59
Svietidlo pre čítanie mapy ................ 2-60
Osvetlenie kľúčovej dierky .................... 2-61
Osvetlenie priestoru pri predných dverách 2-60
Výmena žiaroviek ........................... 6-49
Otáčkomer ............................................ 2-6

P
Palivo ................................................... 3-4
Doplňovanie paliva ........................... 3-5
Odporúčané palivo ............................ 3-4
Palivo pre vznetový motor ................. 3-5
Plnenie palivovej nádrže
zo sudov alebo kanistrov ................. 3-7
Palivomer .............................................. 2-7

Parkovacia brzda ......................... 3-23, 6-31
Tip pre parkovanie v zime ................3-24
Parkovanie vozidla ................................3-31
Pákový prepínač ukazovateľov smeru ......2-33
Pneumatika
Dočasné náhradné koleso ..................6-38
Indikátor opotrebovania vzorky .........6-36
Ret’aze ...........................................6-37
Tlak vzduchu ..................................8-10
Výmena kolesa ..................................5-3
Zámena ..........................................6-36
Zimné pneumatiky ...........................6-37
Podlahová siet’ na batožinu ....................2-70
Poistky ................................................6-40
Poistková skrinka ............................6-40
Poistková skrinka v interiéri ..............6-42
Poistková skrinka v motorovom
priestore .......................................6-43
Pomocný poistkový blok
motorového priestoru .....................6-44
Pokyny pre jazdu .......................... 3-2, 3-30
Predné hmlové svetlo ............................2-34
Kontrolka .......................................2-14
Výmena žiaroviek ............................6-47
Predné sedadlá ......................................1-19
Bedrová opierka sedadla vodiča ........1-20
Nastavenie sklonu ............................1-19
Nastavenie výšky sedadla vodiča .......1-20
Pozdĺžne nastavenie .........................1-19
Prehriatie .............................................5-14

Prenosné popolníky ............................... 2-65
Prepínač diaľkových svetiel ................... 2-33
Prepínač svetiel .................................... 2-31
Prevodovka
Automatická prevodovka ........ 3-15, 3-16
Mechanická prevodovka ......... 3-14, 3-15
Priehradka na mince .............................. 2-69
Pripomenutie rozsvietených svetiel ......... 2-32
Prídavné kúrenie ................................... 4-10
Prídavný záchytný systém ...................... 1-27
Prístroje a ovládače - Prehľad ................... 2-3
Prístupové osvetlenie ............................ 2-32
Protiblokovací systém bŕzd .................... 3-24
Brzdenie s ABS ............................... 3-25
Kontrolka ......................................... 2-8

R
Recirkulácia ........................................... 4-6
Regulácia klímy
Otočný regulátor rozvodu vzduchu ...... 4-4
Otočný regulátor teploty vzduchu ........ 4-3
Otočný spínač ovládania ventilátora .... 4-4
Ovládací panel .................................. 4-3
Tlačidlo režimu recirkulácie ............... 4-6
Regulátor nastavenia intenzity
osvetlenia prístrojovej dosky ................ 2-43
Rýchlomer ............................................. 2-6
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S
Schránka pod sedadlom predného
spolujazdca ....................................... 2-70
Schránka v konzole .............................. 2-68
Schránka v palubnej doske .................... 2-67
Senzor slnečného svitu .......................... 4-11
Senzor teploty ...................................... 4-11
Siet’ pre upevnenie batožiny .................. 2-71
Sklopenie sedadla 3. radu ...................... 1-26
Sklopenie zadného operadla .................. 1-23
Slnečné clony ...................................... 2-72
Spínacia skrinka ................................... 3-11
Spínače a ovládače ............................... 2-31
Spínač vyhrievania sedadiel ................... 2-65
Starostlivost’ o vozidlo .......................... 6-50
Čistenie vonkajšej strany
čelného okna ................................ 6-52
Čistiace prostriedky ........................ 6-50
Ochrana proti korózii ...................... 6-54
Sklenené povrchy ........................... 6-52
Starostlivost’ o bezpečnostné pásy ..... 6-51
Starostlivost’ o exteriér
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