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Dôležité poznámky ohľadne tejto príručky
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali
produkt Chevrolet, a chceme Vás
uistit’ o našom neustálom záväzku
k Vašej radosti a spokojnosti
z riadenia automobilu.
Táto príručka by mala byt’
považovaná za trvalú súčast’ vozidla.
Pri predaji vozidla ju ponechajte
vo vozidle, aby mal ďalší majiteľ
k dispozícii dôležité informácie
o prevádzkovaní, bezpečnosti
a údržbe.
Vo vývoji a výrobe Vášho vozidla
boli použité ekologicky prívetivé
a recyklované materiály. Výrobné
metódy, použité pri výrobe Vášho
vozidla, sú taktiež ohľaduplné
k životnému prostrediu.
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Výrobný odpad je recyklovaný,
pričom niektorý odpadový materiál
je obnovený pre opätovné použitie.
Boli znížené požiadavky na vodu,
aby sa pomáhalo zachovávat’
prírodné zdroje.
V návode sú uvedené najnovšie
informácie, ilustrácie a špecifikácie
vozidla, dostupné v dobe tlače.
Vyhradzujeme si právo vykonávat’
zmeny v produkte bez ďalšieho
upozornenia.
Obrázky v tejto príručke sú typické
a ich zámerom nie je byt’ presnými
reprezentáciami akejkoľvek súčasti
Vášho vozidla.

Vezmite prosím na vedomie,
že Vami zakúpené vozidlo nemusí
byt’ vybavené každou voliteľnou
výbavou, ktorá je vysvetlená
v tejto príručke.
Táto používateľská príručka
je doplnená knižkou „Plán údržby
a informácie o záruke a asistencii
pre majiteľa“. Aj keď máme pocit,
že je táto používateľská príručka
kompletná v tom, že pokrýva
dôležitejšie informácie o používaní
vozidla, je najhodnotnejšia v prípade,
že je používaná spolu s Plánom
údržby.

Ako používat’ túto príručku
Čo sa týka vykonávania servisu,
pamätajte, že Váš predajca pozná
Vaše vozidlo najlepšie a jeho
poslaním je Vaša úplná spokojnost’.
Počas záručnej doby aj po jej
uplynutí Vás Váš predajca pozýva,
aby ste sa vrátili za účelom
vykonania všetkých Vašich
servisných potrieb.
Ak by ste mali nejaký problém, ktorý
nebol vybavený k Vašej spokojnosti,
postupujte podľa krokov uvedených
v knižke "Plán údržby a informácie
o záruke a asistencii pre majiteľa“.

Pomocou tejto príručky získajte
informácie o funkciách Vášho
nového vozidla a ich fungovaní.
Táto príručka je určená na to,
aby bola používaná ako referenčný
návod, a pomohla Vám rýchle
identifikovat’ a používat’ rôzne funkcie
Vášho vozidla. Z tohto dôvodu je táto
príručka usporiadaná podľa
umiestnení funkcií, na rozdiel
od ovládania funkcií.
Obsahuje taktiež niektoré veľmi
dôležité informácie o bezpečnosti
a údržbe a dokonca pojednáva
o niektorých problémoch, ktoré
by ste mohli mat’ počas jazdy.

Táto príručka je rozdelená do piatich
častí:
• Čast’ 1: Prístroje a ovládacie
prvky
Aby ste získali všeobecný pojem
o tom, ako je obsah tejto príručky
usporiadaný, predstavte si, že sedíte
na sedadle vodiča. Vaša pozornost’
sa najprv zameria na prístrojovú
dosku priamo pred Vami, potom
nahor a von k zrkadlám, oknám
a dverám, a pokračuje spät’ okolo
vozidla k zadnému batožinovému
priestoru, potom nahor k stropnej
oblasti a streche. Obsah tejto
príručky je usporiadaný tak, aby
dodržoval toto poradie. Väčšina
prístrojov a ovládacích prvkov Vášho
vozidla je zabudovaná do týchto
oblastí, a sú v tejto príručke
preberané ako prvé, v časti 1.
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Ako používat’ túto príručku
• Čast’ 2: Sedadlá
a zádržné systémy
Ako ďalší krok sa zamerajte
na stred Vášho vozidla: sedadlá
a bezpečnostné pásy. Informácie
o týchto funkčných prvkoch
a o systéme airbagov Vášho
vozidla sú uvedené v časti.
Čast’ 2 obsahuje taktiež všetky
informácie súvisiace s detskými
zádržnými systémami.
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• Čast’ 3: Pokyny pre štartovanie
a prevádzku
Len čo ste sa zoznámili
s prístrojmi, ovládacími prvkami,
sedadlami a zádržnými
systémami Vášho vozidla
v častiach 1 a 2, uvádza čast’ 3
prehľad pokynov pre štartovanie
a prevádzku Vášho vozidla. Táto
čast’ zahrnuje informácie o Vašich
kľúčoch a diaľkovom otváraní
dverí (ak je vo výbave),
o zapaľovaní a štartovaní vozidla,
a o prevodovke, rozdeľovacej
prevodovke (ak je vo výbave),
parkovaní, systémoch trakcie,
riadení, brzdách a zavesení
kolies. Pojednáva taktiež
o špecifických schopnostiach
Vášho vozidla ohľadne
nakladania a odt’ahovania.

• Čast’ 4: Servis a údržba
Čast’ Servis a údržba:
- obsahuje informácie o palive
- pomáha Vám nájst’ rôzne
komponenty v motorovom
priestore vozidla
- poskytuje informácie
o základnej údržbe
a kvapalinách pre hlavné,
jednoducho prístupné
komponenty motora (napr. olej,
chladiaca kvapalina, kvapalina
prevodovky, kvapalina
posilňovača riadenia, brzdová
kvapalina, chladivo, kvapalina
ostrekovača, akumulátor)

Ako používat’ túto príručku
- obsahuje informácie o hustení,
prehliadke, zámene a výmene
pneumatík
- lokalizuje a popisuje poistky
a ističe Vášho vozidla

• Čast’ 5: Problémy na cestách
Táto čast’ Vás informuje o tom,
ako zvládat’ niektoré problémy,
ktoré by ste mohli mat’ počas
jazdy. Pojednáva o:

- obsahuje pokyny pre výmenu
a špecifikácie niektorých
žiaroviek

- štartovaní Vášho vozidla
pomocným akumulátorom

- obsahuje špecifikácie hlavných
komponentov a objemy

- prehrievanie motora

Každá čast’ začína stručným
obsahom, ktorý Vám pomáha
nájst’ informácie, ktoré chcete.

- odt’ahovanie Vášho vozidla
- výmena kolesa
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Ako používat’ túto príručku
RÁMČEKY POZOR
A UPOZORNENIE
Rámčeky POZOR a UPOZORNENIE
Vás upozorňujú na podmienky,
ktoré môžu spôsobit’ zranenie alebo
ktoré môžu poškodit’ Vaše vozidlo.
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POZOR
Znamená: Toto môže zranit’ osoby.

UPOZORNENIE
Znamená: Toto môže poškodit’
Vaše vozidlo.
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Čast’ 1
■ PRÍSTROJE
A OVLÁDACIE PRVKY
NA PRÍSTROJOVEJ
DOSKE A KONZOLE
1. Ventilačné otvory
2. Tlačidlá tempomatu
3. Multifunkčná páka, ovládacie
prvky vonkajších svetiel
4. Združený prístrojový panel
5. Páčka stieračov/ostrekovača
čelného okna
6. Tlačidlo systému riadenia
trakcie/stability (ak je vo výbave)

7. Úložná schránka

18. Systém kúrenia a klimatizácia

8. Kontrolka zapnutého/vypnutého
airbagu spolujazdca

19. Spínač stierače/ostrekovače
zadného okna

9. Tlačidlá zadných bočných
nákladových dverí
(ak sú vo výbave)

20. Spínače elektricky ovládaných
okien (len modely Passenger
a Panel) (Ak je vo výbave)

10. Prepínač nastavenia sklonu
svetlometov

21. Radiaca páka

11. Uvoľnenie kapoty

22. Zásuvka pre príslušenstvo alebo
zapaľovač (Ak je vo výbave)

12. Spínač zadného
hmlového svetla

23. Spínač hmlových svetiel
(Ak je vo výbave)

13. Tlačidlá informačnej
centrály vodiča

24. Spínač výstražných svetiel
25. Schránka v palubnej doske

14. Klaksón
15. Ovládacie prvky rádia na volante
(Ak je vo výbave)
16. Ovládanie regulátora intenzity
osvetlenia prístrojovej dosky
17. Audiosystém a hodiny
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Prístroje a ovládacie prvky
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Čast’ 1
ZDRUŽENÝ PRÍSTROJOVÝ
PANEL
Vyobrazený združený prístrojový
panel je typický. Váš skutočný
združený prístrojový panel sa môže
líšit’ v závislosti na konkrétnych
voliteľných výbavách obsiahnutých
vo vašom vozidle.
Združený prístrojový panel
je konštruovaný tak, aby vás
pri letmom pohľade informoval
o chode vášho vozidla.
Ďalšie informácie o rôznych
výstražných kontrolkách,
umiestnených na združenom
prístrojovom paneli alebo niekde
inde vo vašom vozidle, vyhľadajte
v kapitole „Výstražné kontrolky“
neskôr v tejto časti.

Vaše vozidlo má taktiež informačnú
centrálu vodiča, ktorá pracuje
spolu s výstražnými kontrolkami
a meracími prístrojmi.
Viď „Informačná centrála vodiča“
neskôr v tejto časti.
1. Kontrolka diaľkových svetiel
Kontrolka sa rozsvieti pri
nastavení svetlometov
na diaľkové svetlá.
2. Kontrolky ukazovateľov smeru
Pri aktivovaní ukazovateľov
smeru bude blikat’ šípka v smere
zmeny smeru alebo jazdného
pruhu.

3. Ukazovateľ teploty
chladiacej kvapaliny motora
Tento merací prístroj ukazuje
teplotu chladiacej kvapaliny
motora. Ak sa ručička posunie
do červenej oblasti, je motor
príliš horúci.
Ak sa chladiaca kvapalina
motora prehreje, ihneď vypnite
motor. Ďalšie informácie
o chladiacom systéme vášho
vozidla vyhľadajte v častiach
4 a 5.
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Prístroje a ovládacie prvky
4. Celkové/denné počítadlo
kilometrov
Počítadlo kilometrov udáva,
akú vzdialenost’ vozidlo najazdilo.
Celkové a denné počítadlo
kilometrov je možné prehliadat’
na displeji informačnej centrály
vodiča, ktorý sa nachádza
v dolnej časti rýchlomera.
Pre prehliadnutie hodnoty
na celkovom počítadle
kilometrov pri vypnutom motore,
otvorte dvere vodiča.
Hodnota sa krátko
zobrazí na displeji.
Vaše vozidlo má dve denné
počítadla kilometrov, ktoré sú
rozlíšené ako TRIP A (jazda A)
a TRIP B (jazda B).
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Informácie o denných
počítadlách kilometrov
vyhľadajte v kapitole
„Informačné menu vozidla“ pod
„Informačná centrála vodiča“
neskôr v tejto časti.
5. Ukazovateľ životnosti oleja
Tento displej ukazuje zvyšný
percentný podiel životnosti oleja
od posledného vynulovania
systému.
Keď je životnost’ oleja nízka,
zobrazí sa správa CHANGE OIL
SOON (čoskoro vymeňte olej).
Po zobrazení správy o výmene
oleja, vymeňte motorový olej
čo možno najskôr do prejdenia
ďalších 1000 km.

Pri každej výmene oleja
vymeňte tiež olejový filter.
Aj v prípade, že systém
životnosti oleja nesignalizuje
nevyhnutné vykonanie výmeny
oleja, musí sa motorový olej
a filter vymenit’ aspoň raz za rok.
Po výmene oleja sa musí
vynulovat’ monitorovanie
životnosti oleja. Za účelom
vykonania servisu kontaktujte
vášho predajcu.
6. Rýchlomer
Rýchlomer zobrazuje rýchlost’
vozidla.
Odčítaná hodnota bude
signalizovaná v km/h.

Čast’ 1
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Správy informačnej centrály
vodiča“ neskôr v tejto časti.
8. Otáčkomer
Otáčkomer zobrazuje otáčky
motora v tisíckach otáčok
za minútu (OT/MIN).

UPOZORNENIE
7. Palivomer
Palivomer udáva, koľko paliva
je v palivovej nádrži. Palivomer
funguje len pri zapnutom
zapaľovaní.
Ak palivomer na prvý krát
signalizuje prázdnu (empty)
nádrž, stále trocha paliva
zostáva, avšak musíte doplnit’
nádrž čo možno najskôr.
Ak dosiahne ručička palivomera
symbol nízkeho stavu paliva,
na displeji informačnej centrály
vodiča sa zobrazí LOW FUEL
(nízky stav paliva).

Nenechávajte motor v chode
s otáčkomerom v červenej
oblasti, inak by mohlo príst’
k poškodeniu motora.
Poškodenie vášho vozidla alebo
motora, spôsobené používaním
motora s otáčkomerom v červenej
oblasti, nie je kryté zárukou vášho
vozidla.

Výstražné kontrolky
POZOR
Ak sa akákoľvek výstražná
kontrolka na prístrojovej doske
rozsvieti počas jazdy, ihneď
zaparkujte vozidlo na bezpečnom
mieste a postupujte podľa
pokynov v tejto príručke.
Vaše vozidlo má niekoľko
výstražných kontroliek.
Výstražné kontrolky sa rozsvietia
v prípade, že sa pri jednej z funkcií
vášho vozidla môže vyskytovat’ alebo
vyskytuje problém. Niektoré
výstražné kontrolky sa krátko
rozsvietia pri otočení kľúčom
zapaľovania, čím vás len informujú
o tom, že správne fungujú.
Výstražné kontrolky sa zobrazujú
buď v združenom prístrojovom paneli
alebo v strede prístrojovej dosky.

17 . . .

Prístroje a ovládacie prvky
Vaše vozidlo má taktiež informačnú
centrálu vodiča, ktorá pracuje spolu
s výstražnými kontrolkami
a meracími prístrojmi.
Viď „Informačná centrála vodiča“
neskôr v tejto časti.

To signalizuje, že olej neprechádza
motorom dostatočne rýchle na to,
aby ho udržoval premazávaný.
V motore môže byt’ nedostatočné
množstvo oleja alebo môže mat’
motor nejaký iný problém s olejom.
Nechajte ho ihneď opravit’.
Pre ďalšie informácie,
viď „Motorový olej“ v časti 4.
Výstražná kontrolka
tlaku motorového oleja
Táto kontrolka sa musí krátko
rozsvietit’ pri štartovaní motora,
a to ako vizuálna kontrola, ktorá vás
informuje o jej správnom fungovaní.
Ak sa nerozsvieti, potom nechajte
vykonat’ opravu, aby vás bola
v prípade výskytu problému
pripravená varovat’.
Ak máte problém s olejom, môže
táto kontrolka zostat’ svietit’
po naštartovaní motora, alebo
sa môže rozsvietit’ počas jazdy.
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POZOR
Nepokračujte v jazde pri nízkom
tlaku oleja. Motor by sa mohol
prehriat’ a vznietit’. Mohlo by
tak príst’ k popáleniu Vás alebo
iných osôb. Čo možno najskôr
skontrolujte olej a nechajte
na vozidle vykonat’ servis.

UPOZORNENIE
Poškodenie motora v dôsledku
zanedbaných problémov
s olejom nebude kryté zárukou.

Čast’ 1
Na displeji informačnej centrály
vodiča sa taktiež môže zobrazit’
textová správa.
Jazda s touto kontrolkou
rozsvietenou môže spôsobovat’
vybíjanie akumulátora.

Kontrolka systému dobíjania
Táto kontrolka sa musí rozsvietit’ pri
zapnutom zapaľovaní s vypnutým
motorom, a to ako vizuálna kontrola,
ktorá vás informuje o jej správnom
fungovaní.
Ak zostáva svietit’ alebo sa rozsvieti
počas jazdy, môže sa vyskytovat’
problém s týmto systémom.
Nechajte ho ihneď skontrolovat’.

Ak musíte íst’ na krátku vzdialenost’,
keď je táto kontrolka rozsvietená,
vypnite všetko príslušenstvo,
ako napr. rádio a klimatizáciu.

Kontrolka teploty chladiacej
kvapaliny motora
Táto kontrolka sa musí krátko
rozsvietit’ pri štartovaní motora,
a to ako vizuálna kontrola, ktorá vás
informuje o jej správnom fungovaní.
Ak sa nerozsvieti, potom nechajte
vykonat’ opravu, aby vás bola
v prípade výskytu problému
pripravená varovat’.
Ak zostáva táto kontrolka svietit’
alebo sa rozsvieti počas jazdy,
oznamuje vám, že sa chladiaca
kvapalina motora prehriala
a musíte ihneď vypnút’ motor.
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Zájdite ku krajnici a zastavte vozidlo,
len čo je to bezpečné.

Táto kontrolka sa objaví, ak je
hladina kvapaliny v nádržke nízka
alebo sa vyskytol nejaký iný problém
s brzdami.

Ďalšie informácie o chladiacom
systéme vášho vozidla vyhľadajte
v častiach 4 a 5.

Viď „Kvapalina hlavného
brzdového valca“ v časti 4.

UPOZORNENIE
Nepokračujte v jazde
s rozsvietenou kontrolkou teploty
chladiacej kvapaliny motora.
Inak by mohlo príst’ k poškodeniu
vozidla a opravy nebudú kryté
zárukou.
Pre ďalšie informácie, viď
„Prehriatie motora“ v časti 5.

Ak sa táto kontrolka rozsvieti počas
jazdy, zájdite ku krajnici a opatrne
zastavte.
Výstražná kontrolka
brzdovej sústavy
Vaše vozidlo má „dvojitú“ brzdovú
sústavu. Ak príde k zlyhaniu jedného
systému, môže vozidlo naďalej
zastavit’ druhý systém.
Táto kontrolka sa musí krátko
rozsvietit’ pri štartovaní motora,
a to ako vizuálna kontrola, ktorá vás
informuje o jej správnom fungovaní.
Ak sa nerozsvieti, potom nechajte
vykonat’ opravu, aby vás bola
v prípade výskytu problému
pripravená varovat’.
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Môže byt’ nutné zošľapovat’ brzdový
pedál silnejšie alebo môže íst’ bližšie
k podlahe. Môže sa predĺžit’ brzdná
dráha.
Ak zostáva kontrolka svietit’,
nechajte vozidlo odtiahnut’ za účelom
vykonania servisu. Brzdovú sústavu
je nutné ihneď skontrolovat’.
Výstražná kontrolka brzdovej sústavy
bude taktiež svietit’, ak nie je úplne
uvoľnená parkovacia brzda.
Ak zostáva svietit’ po úplnom
uvoľnení parkovacej brzdy, znamená
to, že sa môže vyskytovat’ problém
s brzdami.

Čast’ 1
Ak zostáva kontrolka naďalej svietit’
alebo sa znovu rozsvieti počas jazdy,
vyžaduje vaše vozidlo vykonanie
servisu.

POZOR
Jazda s rozsvietenou výstražnou
kontrolkou bŕzd môže viest’
k nehode. Ak zostáva výstražná
kontrolka bŕzd svietit’, ihneď
nechajte brzdy skontrolovat’.

ABS

Výstražná kontrolka
protiblokovacieho
brzdového systému
Táto kontrolka sa rozsvieti,
keď štartujete motor, a môže svietit’
počas niekoľkých sekúnd.
Ak sa nerozsvieti, potom nechajte
vykonat’ opravu, aby vás bola
v prípade výskytu problému
pripravená varovat’.
Ak zostáva svietit’ alebo sa rozsvieti
počas jazdy, čo možno najskôr
zastavte a vypnite zapaľovanie.
Potom naštartujte motor,
aby sa systém resetoval.

Kontaktujte vášho predajcu.
Ak taktiež svieti výstražná kontrolka
štandardnej brzdovej sústavy,
nemá vozidlo protiblokovacie
brzdy a vyskytuje sa problém
so štandardnými brzdami.
Zíďte z vozovky a opatrne zastavte.
Táto výstraha sa bude znovu
objavovat’ pri každom štartovaní
vozidla, a to až do odstránenia
problému.
Za účelom vykonania servisu
kontaktujte vášho predajcu.
Viď „Výstražná kontrolka brzdovej
sústavy“ predtým v tejto časti.
Ďalšie informácie vyhľadajte taktiež
v „Správy informačnej centrály
vodiča“ neskôr v tejto časti.
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Ak sa nerozsvieti, potom nechajte
vykonat’ opravu, aby vás bola
v prípade výskytu problému
pripravená varovat’.
Ak zostáva svietit’ alebo sa rozsvieti
počas jazdy, môže sa vyskytovat’
problém s týmto systémom.
Nechajte ho ihneď skontrolovat’.
Kontrolka nesprávnej funkcie
(Ak je vo výbave)
Táto kontrolka monitoruje systémy
paliva, zapaľovania a riadenia emisií.
Táto kontrolka sa musí krátko
pri štartovaní motora, a to ako
vizuálna kontrola, ktorá vás informuje
o jej správnom fungovaní.
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Ak zostáva kontrolka svietit’, môže
sa vám podarit’ odstránit’ poruchu
uistením sa, že je správne
nainštalované viečko palivovej
nádrže, alebo len doplnením
paliva do nádrže.

UPOZORNENIE
Ak budete pokračovat’ v jazde
s touto kontrolkou rozsvietenou,
môže sa po chvíli stat’, že nebude
dobre fungovat’ systém riadenia
emisií, zvýši sa spotreba paliva
a motor nepobeží rovnako plynulo
ako predtým. To by mohlo viest’
k nákladným opravám, ktoré
nemusia byt’ kryté zárukou.

Čast’ 1
UPOZORNENIE
Úpravy vykonané na motore,
prevodovke, výfukovom
a palivovom systéme alebo
systéme nasávania vášho
vozidla, alebo nahradenie
pôvodných pneumatík inými než
s rovnakými kritériami vlastností
pneumatík, môžu mat’ nepriaznivý
vplyv na systém riadenia emisií
vášho vozidla a môžu spôsobit’
rozsvietenie tejto kontrolky.
Úpravy týchto systémov by mohli
viest’ k nákladným opravám,
ktoré nie sú kryté zárukou.
Aby mohlo vozidlo úspešne prejst’
prehliadkou zariadenia pre riadenie
emisií, musí správne fungovat’
kontrolka nesprávnej funkcie
a musí byt’ zhasnutá.

Ak ste nedávno vo vašom vozidle
vymenili akumulátor alebo ak prišlo
k vybitiu akumulátora, môže palubný
diagnostický systém vozidla určit’,
že vozidlo nie je pripravené
na prehliadku. Môže trvat’ niekoľko
dní bežnej jazdy, než bude mat’
diagnostický systém dostatočné
množstvo údajov pre prehliadku.
Ak bolo vozidlo pred prehliadkou
niekoľko dní v prevádzke
(s úplne nabitým akumulátorom),
ale vozidlo stále neprejde z dôvodu
nepripravenosti palubného
diagnostického systému, vyhľadajte
vášho predajcu alebo kvalifikované
servisné stredisko za účelom
pripravenia vozidla na prehliadku.

Kontrolka radenia
(ak je vo výbave)
(len manuálna prevodovka)
Informácie vyhľadajte
v „Manuálna prevodovka“ v časti 3.
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Kontrolka zdokonaleného
systému riadenia trakcie
(Ak je vo výbave)
Poznámka:
Ak je vaše vozidlo vybavené
systémom riadenia trakcie,
namiesto zdokonaleného
systému riadenia trakcie, potom
vyhľadajte informácie o výstražnej
kontrolke v časti „Kontrolka
riadenia trakcie/stability“,
ktorá nasleduje.
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Táto kontrolka sa musí krátko
rozsvietit’ pri štartovaní motora,
a to ako vizuálna kontrola, ktorá vás
informuje o jej správnom fungovaní.

Kontrolovanie správ informačnej
centrály vodiča pomôže zistit’,
či bol systém vypnutý alebo či
vozidlo vyžaduje vykonanie servisu.

Ak sa nerozsvieti, potom nechajte
vykonat’ opravu, aby vás bola
v prípade výskytu problému
pripravená varovat’.

Ak táto kontrolka svieti, nebude
systém obmedzovat’ preklz kolies.

Ak systém detekuje zmenu trakcie,
bude výstražná kontrolka blikat’.
Môžu sa vyskytovat’ klzké podmienky
vozovky. Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.

Pre ďalšie informácie viď
nasledujúce, neskôr v tejto časti:

Táto kontrolka bude blikat’ za účelom
signalizovania, že systém pracuje.

• Informačná centrála vodiča

Na displeji informačnej
centrály vodiča sa taktiež objaví
správa LOW TRACTION
(nízka úroveň trakcie).
Ak sa táto kontrolka rozsvieti
a zostane trvalo svietit’, môže
byt’ systém vyradený z činnosti.

Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.

• Zdokonalený systém riadenia
trakcie
- Správy informačnej
centrály vodiča

Čast’ 1
Pri vozidlách so systémom
riadenia trakcie alebo elektronickým
systémom riadenia stability
sa táto kontrolka musí krátko
rozsvietit’ pri štartovaní motora.
Ak sa nerozsvieti, potom nechajte
vykonat’ opravu, aby vás bola
v prípade výskytu problému
pripravená varovat’.
Kontrolka riadenia trakcie/stability
(Ak je vo výbave)
Poznámka:
Ak je vaše vozidlo vybavené
zdokonaleným systémom
riadenia trakcie, namiesto
systému riadenia trakcie, potom
vyhľadajte informácie o výstražnej
kontrolke v skôr uvedenej časti
„Kontrolka zdokonaleného
systému riadenia trakcie“.

Ak sa táto kontrolka rozsvieti
a zostane trvalo svietit’, môže byt’
vyradený z činnosti systém
riadenia trakcie a/lebo stability.
Skontrolujte všetky súvisiace
správy informačnej centrály vodiča
za účelom zistenia, či bol systém
vypnutý alebo či vozidlo vyžaduje
vykonanie servisu.

Ak výstražná kontrolka bliká,
je systém riadenia trakcie alebo
elektronický systém riadenia stability
aktívny. Môžu sa vyskytovat’ klzké
podmienky vozovky. Príslušným
spôsobom prispôsobte váš štýl jazdy.

Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.

Kontrolovanie správ informačnej
centrály vodiča pomôže zistit’,
ktorý systém je práve aktívny.

• Elektronické riadenie stability

Pre ďalšie informácie viď
nasledujúce, neskôr v tejto časti:
• Systém riadenia trakcie
• Informačná centrála vodiča
- Správy informačnej centrály
vodiča
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PASSENGER AIRBAG
ON

Kontrolka pripomenutia
bezpečnostného pásu
Informácie vyhľadajte
v „Bezpečnostné pásy“ v časti 2.

Kontrolka pripomenutia
bezpečnostného
pásu spolujazdca
Informácie vyhľadajte
v „Bezpečnostné pásy“ v časti 2.

Kontrolka airbagov
Táto kontrolka sa rozsvieti, keď
štartujete motor, a môže blikat’
počas niekoľkých sekúnd.
Ak sa nerozsvieti, potom nechajte
vykonat’ opravu, aby vás bola
v prípade výskytu problému
pripravená varovat’.
Ak zostáva svietit’ alebo sa rozsvieti
počas jazdy, môže sa vyskytovat’
problém s týmto systémom.
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Čast’ 1
Ak sa vyskytol problém v systéme
airbagov, objaví sa na displeji
informačnej centrály vodiča správa
SERVICE AIR BAG (vykonajte
servis airbagu). Viď „Správy
informačnej centrály vodiča“
neskôr v tejto časti.
Bez meškania nechajte
na vozidle vykonat’ servis.
Systém kontroluje elektrický
systém airbagov z hľadiska porúch.
Kontrola systému pokrýva
nasledujúce komponenty:
• snímač airbagu

Ďalšie informácie o kontrolke
airbagov vyhľadajte v časti 2.

PASSENGER AIRBAG
OFF
ON

POZOR
Ak zostáva kontrolka airbagov
svietit’ alebo sa rozsvieti počas
jazdy, môže sa v tomto systéme
vyskytovat’ problém. Môže sa stat’,
že sa airbagy pri zrážke
nenafúknu alebo sa môžu
nafúknut’ aj v prípade, že neprišlo
k zrážke. Aby sa zabránilo
zraneniu vás alebo iných osôb,
bez meškania nechajte
na vozidle vykonat’ servis.

Kontrolka zapnutého/vypnutého
airbagu spolujazdca
Viď „Systém detekovania
spolujazdca“ v časti 2.

• predpínače
• moduly airbagov
• kabeláž airbagu
• modul detekovania zrážky
a diagnostiky
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Prístroje a ovládacie prvky
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Správy informačnej centrály
vodiča“ neskôr v tejto časti.
Ak dostanete výstrahu ohľadne
nízkeho tlaku v pneumatikách, čo
možno najskôr zastavte, skontrolujte
všetky pneumatiky z hľadiska
poškodenia a nahustite ich
na správny tlak.
Kontrolka nízkeho tlaku
v pneumatikách (Ak je vo výbave)
Táto kontrolka sa musí krátko
rozsvietit’ pri štartovaní motora,
a to ako vizuálna kontrola, ktorá vás
informuje o jej správnom fungovaní.
Po počiatočnej kontrole žiaroviek
sa táto kontrolka objaví v prípade,
že systém monitorovania tlaku
v pneumatikách detekuje nízky
tlak v jednej alebo viacerých
pneumatikách.
Na displeji informačnej centrály
vodiča sa taktiež môže zobrazit’
textová správa.
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Ak je detekovaný problém so
systémom monitorovania tlaku
v pneumatikách, bude výstražná
kontrolka nízkeho tlaku
v pneumatikách blikat’ asi jednu
minútu a potom bude svietit’ trvale
po zvyšok cyklu zapaľovania.
Táto výstraha sa bude znovu
objavovat’ pri každom štartovaní
vozidla, a to až do odstránenia
problému.
Za účelom vykonania servisu
kontaktujte vášho predajcu.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v kapitole „Monitorovanie tlaku
v pneumatikách“ pod „Pneumatiky“
v časti 4.

Kontrolka zabezpečovacieho
systému
Pre ďalšie informácie, viď
nasledujúce v časti 3:
• Systém PASS-Key® III Plus
• Ochranný systém proti zlodejom

Čast’ 1
INFORMAČNÁ
CENTRÁLA VODIČA

Informačná centrála vodiča sa
zapne pri zapnutí zapaľovania.

Informačná centrála vodiča vám
udáva stav mnohých systémov
vášho vozidla.

Ak systém detekuje problém,
objaví sa na displeji správa.

Displej je umiestnený v dolnej časti
združeného prístrojového panelu.
Kontrolka hmlových svetiel
(Ak je vo výbave)
Táto kontrolka sa rozsvieti pri zapnutí
hmlových svetiel. Ďalšie informácie
vyhľadajte v „Hmlové svetlá“ neskôr
v tejto časti.

Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Správy informačnej centrály
vodiča“ neskôr v tejto časti.

Ovládacie tlačidlá sú umiestnené
na ľavej strane volantu.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Tlačidlá informačnej centrály
vodiča“ neskôr v tejto časti.
Informačnú centrálu vodiča je možné
používat’ na programovanie rôznych
funkcií podľa osobných preferencií,
ktoré môžu byt’ vo vašom vozidle
k dispozícii.
Viď „Úpravy funkcií podľa osobných
preferencií“ neskôr v tejto časti.
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INFO

Toto tlačidlo taktiež použite
na programovanie rôznych funkcií
podľa osobných preferencií,
ktoré môžu byt’ na vašom
vozidle k dispozícii.
Viď „Úpravy funkcií podľa osobných
preferencií“ neskôr v tejto časti.

Tlačidlá informačnej
centrály vodiča
Ovládacie tlačidlá sú umiestnené
na ľavej strane volantu.
Tlačidlo INFO (Informácie)
Pre prístup do informačného menu
vozidla stlačte toto tlačidlo.
Ďalšie informácie o položkách menu
vyhľadajte v „Informačné menu
vozidla“ neskôr v tejto časti.
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(Tlačidlo Set/Reset)
Toto tlačidlo použite
na vykonávanie nasledujúceho:
• na resetovanie rôznych funkcií
informačného menu vozidla
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Informačné menu vozidla“
neskôr v tejto časti.
• na prechádzanie nastaveniami
úpravy funkcií podľa osobných
preferencií (Feature
Customization)
Viď „Úpravy funkcií podľa
osobných preferencií“
neskôr v tejto časti.
• na vymazanie správ z displeja
informačnej centrály vodiča
Viď „Správy informačnej centrály
vodiča“ neskôr v tejto časti.

Čast’ 1

INFO

Opakované stláčanie tohto
tlačidla vám umožní prechádzat’
nasledujúcimi zobrazeniami:
• Zobrazenie teploty vonkajšieho
vzduchu a počítadla kilometrov
Počítadlo kilometrov udáva,
akú vzdialenost’ vozidlo najazdilo.

Informačné menu vozidla
Tlačidlo INFO stlačte pre prístup do
informačného menu vozidla a na
kontrolu stavu rôznych systémov
vozidla.

Displej je umiestnený na pravej
strane združeného prístrojového
panelu.
Odčítaná hodnota bude
signalizovaná v metrických
jednotkách (kilometre) alebo
v anglických/USA jednotkách
(míle).
Pre prehliadnutie hodnoty
na celkovom počítadle
kilometrov pri vypnutom motore,
otvorte dvere vodiča.

Hodnota sa krátko zobrazí
na displeji.
Displej vonkajšej ukazuje
aktuálnu teplotu vzduchu
mimo vášho vozidla.
Displej je umiestnený na ľavej
strane združeného prístrojového
panelu.
Odčítaná hodnota bude
signalizovaná v metrických
jednotkách (°C) alebo
v anglických/USA jednotkách
(°F).
Pre ďalšie informácie viď
nasledujúce, neskôr v tejto časti:
- Úpravy funkcií podľa osobných
preferencií
UNITS (jednotky)
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• TRIP A (jazda A)
a TRIP B (jazda B)
Každé denné počítadlo
kilometrov vám môže udávat’,
akú vzdialenost’ vaše vozidlo
najazdilo od posledného
vynulovania denného
počítadla kilometrov.
Odčítaná hodnota bude
signalizovaná v metrických
jednotkách (kilometre) alebo
v anglických/USA jednotkách
(míle).

• FUEL RANGE (dojazd
na palivo)
Tento displej ukazuje počítačom
vygenerovaný predpoklad
vzdialenosti, akú môžete prejst’
so zvyšným palivom v nádrži.
Dojazd na palivo je vypočítaný
z priemernej spotreby paliva pri
nedávnych jazdných podmienkach.
Odčítaná hodnota bude
signalizovaná v metrických
jednotkách (kilometre) alebo
v anglických/USA jednotkách (míle).

Pre vynulovanie tejto odčítanej
hodnoty najprv zvoľte jej
zobrazenie a potom stlačte
a podržte tlačidlo
.

Ak displej dojazdu zobrazuje
FUEL RANGE LOW (nízka
hodnota dojazdu na palivo),
mali by ste ihneď doplnit’ palivo.

Poznámka:

Na displeji informačnej centrály
vodiča sa zobrazí správa.

Denné počítadlá kilometrov A
a B je možné používat’ súčasne.

Ďalšie informácie vyhľadajte
v nasledujúcom texte pod „Správy
informačnej centrály vodiča“ neskôr
v tejto časti:
- LOW FUEL (nízky stav paliva)
Túto položku nie je možné
vynulovat’.
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• L/100 KM AVG (priemerný
počet litrov na 100 kilometrov)
alebo MPG AVG (priemerný
počet míľ na galón)
Tento displej ukazuje priemernú
spotrebu paliva od posledného
vynulovania systému.
Odčítaná hodnota bude
signalizovaná v metrických
jednotkách L/100 KM (množstvo
paliva spotrebovaného na 100
km) alebo v anglických/USA
jednotkách MPG (počet míľ
na galón).
Pre vynulovanie tejto odčítanej
hodnoty najprv zvoľte jej
zobrazenie a potom stlačte
a podržte tlačidlo
.

Čast’ 1
• L/100 KM INST (okamžitý počet
litrov na 100 kilometrov) alebo
MPG INST (okamžitý počet míľ
na galón)
Toto bude zobrazovat’ spotrebu
paliva v okamihu prehliadania
displeja.
Odčítaná hodnota bude
signalizovaná v metrických
jednotkách L/100 KM (množstvo
paliva spotrebovaného na
100 km) alebo v anglických/USA
jednotkách MPG (počet míľ
na galón).
Túto položku nie
je možné vynulovat’.

• AV SPEED
(priemerná rýchlost’)

• OIL LIFE (životnost’ oleja)

Tento displej ukazuje
vašu priemernú rýchlost’ od
posledného vynulovania systému.

Tento displej ukazuje zvyšný
percentný podiel životnosti
oleja od posledného
vynulovania systému.

Odčítaná hodnota bude
signalizovaná v metrických
jednotkách km/h (kilometre za
hodinu) alebo v anglických/USA
jednotkách MPH (míle za hodinu).

Ak napríklad vidíte 95%,
znamená to, že v dôsledku
spôsobu, akým vozidlo riadite,
zostáva 95% skutočnej životnosti
oleja.

Pre vynulovanie tejto odčítanej
hodnoty najprv zvoľte jej
zobrazenie a potom stlačte
a podržte tlačidlo
.

Ako často musíte menit’ olej
závisí na vašom jazdnom štýle,
otáčkach motora a teplote
motora.
Pravidelné kontrolovanie
hladiny motorového oleja
je zodpovednost’ou majiteľa.
Pre ďalšie informácie, viď
„Motorový olej“ v časti 4.
Keď je životnost’ oleja nízka,
zobrazí sa správa
CHANGE OIL SOON
(čoskoro vymeňte olej).
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Po zobrazení správy o výmene
oleja, vymeňte motorový olej
čo možno najskôr do prejdenia
ďalších 1000 km.
Pri každej výmene oleja vymeňte
tiež olejový filter.
Aj v prípade, že systém životnosti
oleja nesignalizuje nevyhnutné
vykonanie výmeny oleja, musí
sa motorový olej a filter vymenit’
aspoň raz za rok.
Po výmene oleja sa musí
vynulovat’ monitorovanie
životnosti oleja. Za účelom
vykonania servisu kontaktujte
vášho predajcu.
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COOLANT (chladiaca kvapalina)
Tento displej ukazuje teplotu
chladiacej kvapaliny motora.
Odčítaná hodnota bude
signalizovaná v metrických
jednotkách (°C) alebo
v anglických/USA
jednotkách (°F).

• Displeje monitorovania
tlaku v pneumatikách:
Poznámka: Táto funkcia nemusí
byt’ k dispozícii na všetkých
vozidlách.
Tieto displeje ukazujú
tlak vzduchu pre každú
z pneumatík vozidla.
Opakovaným stláčaním INFO
(informácie) zobrazíte
nasledujúce:
- LF XX kPa (PSI) XX RF
(tlak ľavej prednej pneumatiky
XX kPA/PSI XX tlak pravej
prednej pneumatiky)
- LR XX kPa (PSI) XX RR
(tlak ľavej zadnej pneumatiky
XX kPA/PSI XX tlak pravej
zadnej pneumatiky)

Čast’ 1
Odčítaná hodnota bude
signalizovaná v metrických
jednotkách (kPa) alebo
v anglických/USA jednotkách
(PSI).
Ak systém detekuje nízky
tlak v jednej alebo viacerých
pneumatikách, objaví
sa výstražná kontrolka
nízkeho tlaku v pneumatikách
a na informačnej centrále
vodiča sa zobrazí správa.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Správy informačnej centrály
vodiča“ neskôr v tejto časti.
Ďalšie informácie vyhľadajte
taktiež v kapitole „Monitorovanie
tlaku v pneumatikách“ pod
„Pneumatiky“ v časti 4.

Úpravy funkcií podľa
osobných preferencií
Informačnú centrálu vodiča je možné
používat’ na programovanie rôznych
funkcií podľa osobných preferencií,
ktoré môžu byt’ vo vašom vozidle
k dispozícii.
Pre každú dostupnú funkciu
s úpravou podľa osobných
preferencií je možné uložit’
jedno preferované nastavenie.
Na displeji sa zobrazia
len dostupné voľby.

VSTUP DO PROGRAMOVACIEHO
REŽIMU
1. Zapnite zapaľovanie.
Ak je rýchlost’ vozidla vyššia
než 3 km/h, bude k dispozícii len
položka menu UNITS (jednotky).
2. Vypnite svetlomety, aby sa
zabránilo vybíjaniu akumulátora.
3. Na asi jednu sekundu súčasne
stlačte a podržte tlačidlá INFO
a
.
4. Uvoľnite tlačidlá.
Na displeji sa zobrazí menu
úprav funkcií podľa osobných
preferencií.
Pre vystúpenie z programovacieho
režimu, viď „Vystúpenie
z programovacieho režimu“
neskôr v tejto časti.
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MENU ÚPRAV FUNKCIÍ PODĽA
OSOBNÝCH PREFERENCIÍ
Pre vstup do tohto menu, viď
„Vstup do programovacieho režimu“
predtým v tejto časti.
Len čo ste vstúpili do
programovacieho režimu, opakovane
stláčajte tlačidlo INFO za účelom
prechádzania zoznamom funkcií
nastaviteľných podľa osobných
preferencií, ktoré sú k dispozícii
na vašom vozidle.
Na prechádzanie dostupnými
nastaveniami stlačte a podržte

.

Len čo sa zobrazí požadované
nastavenie, zvoľte ho stlačením
tlačidla INFO a presuňte sa k ďalšej
dostupnej funkcii pre úpravu
podľa osobných preferencií.

Ak nevykonáte žiadnu voľbu
do 10 sekúnd, systém sa vráti
do predtým zobrazeného nastavenia.

• UNITS (jednotky)

Na displeji sa zobrazia
len dostupné voľby.

Táto funkcia vám umožňuje
prehliadat’ zobrazenie
v metrických alebo anglických/
USA jednotkách.

Môžete prechádzat’ a upravovat’
nasledujúce funkcie:

Na prechádzanie nasledujúcimi
nastaveniami stlačte
.

• OIL LIFE RESET
(Vynulovanie životnosti oleja)

- METRIC (Metrické jednotky)

Po výmene oleja musíte
vynulovat’ ukazovateľ životnosti
motorového oleja.
Túto položku menu použite
na vynulovanie systému
životnosti oleja.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce,
predtým v tejto časti:
- Informačné menu vozidla
OIL LIFE (životnost’ oleja)

Toto nastavenie vám umožňuje
prehliadat’ zobrazenie
v metrických jednotkách.
- ENGLISH (Anglické jednotky)
Toto nastavenie vám umožňuje
prehliadat’ zobrazenie
v anglických/USA jednotkách.
Len čo sa zobrazí požadované
nastavenie, zvoľte ho stlačením
tlačidla INFO a presuňte
sa k ďalšej dostupnej funkcii
pre úpravu podľa osobných
preferencií.
Pre vystúpenie
z programovacieho režimu, viď
„Vystúpenie z programovacieho
režimu“ neskôr v tejto časti.
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Čast’ 1
• REMOTE START (diaľkovo
ovládané štartovanie vozidla)
Táto funkcia je k dispozícii len
na vozidlách s automatickou
prevodovkou.
Táto funkcia vám umožňuje
aktivovat’ alebo deaktivovat’
diaľkovo ovládaný štartér vozidla.
Na prechádzanie nasledujúcimi
nastaveniami stlačte
.
- OFF (vypnuté)
Funkcia diaľkovo ovládaného
štartovania nie je aktivovaná.
- ON (zapnuté)
Túto možnost’ zvoľte pre
aktivovanie tejto funkcie.
Toto je prednastavené
nastavenie.

Len čo sa zobrazí požadované
nastavenie, zvoľte ho stlačením
tlačidla INFO a presuňte
sa k ďalšej dostupnej funkcii
pre úpravu podľa osobných
preferencií.
Pre vystúpenie
z programovacieho režimu, viď
„Vystúpenie z programovacieho
režimu“ neskôr v tejto časti.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkovo ovládané štartovanie
vozidla“ pod „Diaľkové otváranie
dverí“ v časti 3.

• LOCK HORN
(klaksón zamykania)
Táto funkcia vám umožňuje zvolit’
typ počuteľnej spätnej väzby,
ktorú dostanete pri zamknutí
vozidla ovládačom diaľkového
otvárania dverí.
Na prechádzanie nasledujúcimi
nastaveniami stlačte
.
- OFF (vypnuté)
Ak je aktivované toto
nastavenie, bude klaksón húkat’
v prípade, že je dvakrát
stlačené zamykacie tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
Toto je prednastavené
nastavenie.
- ON (zapnuté)
Klaksón bude húkat’ pri prvom
stlačení zamykacieho tlačidla
na diaľkovom ovládači.
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Len čo sa zobrazí požadované
nastavenie, zvoľte ho stlačením
tlačidla INFO a presuňte
sa k ďalšej dostupnej funkcii
pre úpravu podľa osobných
preferencií.
Pre vystúpenie
z programovacieho režimu, viď
„Vystúpenie z programovacieho
režimu“ neskôr v tejto časti.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkové otváranie dverí“
v časti 3.

• UNLOCK HORN
(klaksón odomykania)
Táto funkcia vám umožňuje zvolit’
typ počuteľnej spätnej väzby,
ktorú dostanete pri odomknutí
vozidla ovládačom diaľkového
otvárania dverí.
Na prechádzanie nasledujúcimi
nastaveniami stlačte
.
- OFF (vypnuté)
Pri stlačení odomykacieho
tlačidla diaľkového otvárania
dverí nedochádza k žiadnej
spätnej väzbe klaksóna.
Toto je prednastavené
nastavenie.
- ON (zapnuté)
Klaksón bude húkat’ pri prvom
stlačení odomykacieho tlačidla
na diaľkovom ovládači.

. . . 38

Len čo sa zobrazí požadované
nastavenie, zvoľte ho stlačením
tlačidla INFO a presuňte
sa k ďalšej dostupnej funkcii
pre úpravu podľa osobných
preferencií.
Pre vystúpenie
z programovacieho režimu, viď
„Vystúpenie z programovacieho
režimu“ neskôr v tejto časti.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkové otváranie dverí“
v časti 3.

Čast’ 1
• LIGHT FLASH (bliknutie svetiel)
Táto funkcia vám umožňuje zvolit’
typ vizuálnej spätnej väzby, ktorú
dostanete pri zamknutí alebo
odomknutí vozidla ovládačom
diaľkového otvárania dverí.
Na prechádzanie nasledujúcimi
nastaveniami stlačte
.
- OFF (vypnuté)
Nedochádza k žiadnej
spätnej väzbe svetiel.
- ON (zapnuté)
Pri každom stlačení
zamykacieho alebo
odomykacieho tlačidla
bliknú ukazovatele smeru.
Toto je prednastavené
nastavenie.

Len čo sa zobrazí požadované
nastavenie, zvoľte ho stlačením
tlačidla INFO a presuňte
sa k ďalšej dostupnej funkcii
pre úpravu podľa osobných
preferencií.
Pre vystúpenie
z programovacieho režimu, viď
„Vystúpenie z programovacieho
režimu“ neskôr v tejto časti.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkové otváranie dverí“
v časti 3.

• DELAY LOCK
(oneskorené zamykanie)
Táto funkcia vám umožňuje
oneskorit’ zamknutie vozidla
o pät’ sekúnd v prípade,
že vozidlo dostane príkaz
na zamknutie dverí v dobe,
kedy sú otvorené dvere
batožinového priestoru
alebo dvere.
Na prechádzanie nasledujúcimi
nastaveniami stlačte
.
- OFF (vypnuté)
Dvere sa zamknú ihneď po
stlačení spínača centrálneho
zamykania dverí alebo
zamykacieho tlačidla
diaľkového otvárania dverí.
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- ON (zapnuté)
Ak je spínač centrálneho
zamykania dverí alebo
zamykacie tlačidlo na diaľkovom
ovládači diaľkového otvárania
dverí stlačené v dobe, kedy sú
otvorené dvere batožinového
priestoru alebo dvere, bude
zamknutie oneskorené
o pät’ sekúnd.
Toto je prednastavené
nastavenie.
Poznámka:
Funkcia oneskoreného
zamykania nebude fungovat’, ak
je ponechaný kľúč v zapaľovaní.
Len čo sa zobrazí požadované
nastavenie, zvoľte ho stlačením
tlačidla INFO a presuňte sa
k ďalšej dostupnej funkcii pre
úpravu podľa osobných
preferencií.
Pre vystúpenie z programovacieho
režimu, viď „Vystúpenie
z programovacieho režimu“ neskôr
v tejto časti.
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Ďalšie informácie o tom, ako táto
funkcia pracuje, vyhľadajte
v kapitole „Oneskorené
zamykanie“ pod „Dvere“ neskôr
v tejto časti.
• AUTO UNLK (automatické
odomknutie)
Táto funkcia vám umožňuje
nastavit’ automatické zámky dverí
tak, aby vyhovovali vašim
potrebám.
Na prechádzanie nasledujúcimi
nastaveniami stlačte
.
- ALL (Všetky)
Pri otočení zapaľovania do
vypnutej polohy sa automaticky
odomknú všetky dvere.
Toto je prednastavené
nastavenie.
- DRIVER (Vodič)
Táto voľba sa používa na to,
aby sa pri otočení zapaľovania
do vypnutej polohy odomkli len
dvere vodiča.

- NONE (Žiadne)
Ak je aktivované toto
nastavenie, nebudú sa dvere
automaticky odomykat’.
Len čo sa zobrazí požadované
nastavenie, zvoľte ho stlačením
tlačidla INFO a presuňte
sa k ďalšej dostupnej funkcii
pre úpravu podľa osobných
preferencií.
- Poznámka:
Ak je vozidlo vybavené
automatickou prevodovkou,
môžete si zvolit’ nastavenie,
ktoré automaticky odomkne
všetky dvere v okamihu
zaradenia do polohy P (Park).
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „UNLK (odomknutie)“
neskôr v tejto časti.

Čast’ 1
Pre vystúpenie
z programovacieho režimu, viď
„Vystúpenie z programovacieho
režimu“ neskôr v tejto časti.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Programovateľné automatické
zámky dverí“ neskôr v tejto časti.
• UNLK (odomknutie)
Táto funkcia je k dispozícii
len na vozidlách s automatickou
prevodovkou.
Táto funkcia vám umožňuje
nastavit’ automatické zámky
dverí tak, aby vyhovovali
vašim potrebám.
Aby bolo možné prehliadat’ túto
funkciu, musia byt’ nastavenia
ALL (všetky) alebo DRIVER
(vodič) zvolené pre funkciu AUTO
UNLK (automatické odomknutie).

Na prechádzanie nasledujúcimi
nastaveniami stlačte
.
- KEY OFF (kľúč vo vypnutej
polohe)

- SHIFT TO P
(zaradenie do polohy Park)
Toto je prednastavené
nastavenie.

Ak je zvolené ALL (všetky)
pre funkciu AUTO UNLK
(automatické odomknutie),
pri otočení zapaľovania do
vypnutej polohy sa automaticky
odomknú všetky dvere.

Ak je zvolené ALL (všetky)
pre funkciu AUTO UNLK
(automatické odomknutie),
pri zaradení do polohy P (Park)
sa automaticky odomknú
všetky dvere.

Ak je zvolené DRIVER (vodič)
pre funkciu AUTO UNLK
(automatické odomknutie),
pri otočení zapaľovania do
vypnutej polohy sa automaticky
odomknú dvere vodiča.

Ak je zvolené DRIVER (vodič)
pre funkciu AUTO UNLK
(automatické odomknutie),
pri zaradení do polohy P (Park)
sa automaticky odomknú
dvere vodiča.
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Len čo sa zobrazí požadované
nastavenie, zvoľte ho stlačením
tlačidla INFO a presuňte
sa k ďalšej dostupnej funkcii
pre úpravu podľa osobných
preferencií.
Pre vystúpenie
z programovacieho režimu, viď
„Vystúpenie z programovacieho
režimu“ neskôr v tejto časti.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Programovateľné automatické
zámky dverí“ neskôr v tejto časti.

• EXT LIGHTS (vonkajšie svetlá)
Táto funkcia vám umožňuje
naprogramovat’ vonkajšie svetlá
tak, aby sa pri použití diaľkového
ovládača diaľkového otvárania
dverí na odomknutie vozidla
rozsvietili alebo zostali zhasnuté.
Na prechádzanie nasledujúcimi
nastaveniami stlačte
.
- OFF (vypnuté)
Pri stlačení odomykacieho
tlačidla diaľkového otvárania
dverí sa nerozsvietia obvodové
svetlá.

- ON (zapnuté)
Ak je aktivované toto
nastavenie, pri stlačení
odomykacieho tlačidla
na diaľkovom ovládači sa
rozsvietia vonkajšie svetlá.
Toto je prednastavené
nastavenie.
Len čo sa zobrazí požadované
nastavenie, zvoľte ho stlačením
tlačidla INFO a presuňte
sa k ďalšej dostupnej funkcii
pre úpravu podľa osobných
preferencií.
Pre vystúpenie
z programovacieho režimu, viď
„Vystúpenie z programovacieho
režimu“ neskôr v tejto časti.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkové otváranie dverí“
v časti 3.
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Čast’ 1
• LANGUAGE (jazyk)
Toto menu použite na výber
jazyka, v ktorom by ste
chceli mat’ vo vašom vozidle
zobrazované informačné displeje.
Na prechádzanie nasledujúcimi
nastaveniami stlačte
.
- ENGLISH (Anglický jazyk)
Všetky informácie sú
zobrazované v americkej/
britskej angličtine).
- FRENCH (Francúzsky jazyk)
Všetky informácie sú
zobrazované vo francúzskom
jazyku).

- SPANISH (Španielsky jazyk)
Všetky informácie sú
zobrazované vo španielskom
jazyku).
- GERMAN (Nemecký jazyk)
Všetky informácie sú
zobrazované v nemeckom
jazyku).
Len čo sa zobrazí požadované
nastavenie, zvoľte ho stlačením
tlačidla INFO a presuňte
sa k ďalšej dostupnej funkcii
pre úpravu podľa osobných
preferencií.

VÝSTUP Z PROGRAMOVACIEHO
REŽIMU
Pre vystúpenie z programovacieho
režimu vykonajte ktorékoľvek
z nasledujúceho:
• Vypnite zapaľovanie.
• Nestláčajte žiadne tlačidlá.
Displej zmizne po desiatich
sekundách nečinnosti.
• Opakovane stláčajte tlačidlo
INFO, dokiaľ nedosiahnete
konca menu úprav funkcií
podľa osobných preferencií.

Pre vystúpenie
z programovacieho režimu, viď
„Vystúpenie z programovacieho
režimu“ neskôr v tejto časti.
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Správy informačnej
centrály vodiča
Tieto správy sa zobrazia v prípade,
že je detekovaný problém v jednom
zo systémov vozidla, alebo pre
zobrazenie informácií o systéme.
Ak sa vyskytuje viac než jedna
správa, budú sa správy zobrazovat’
jedna za druhou.
Pri zobrazení správy môžete
počut’ zvonkohru.
Pre vymazanie správy z displeja
informačnej centrály vodiča stlačte
a podržte jedno z tlačidiel
informačnej centrály vodiča.
Vymazaním správy príde
len k zmiznutiu tejto správy.
Neodstráni sa tým problém.
Vždy berte tieto správy vážne.

Táto výstraha sa bude znovu
objavovat’ pri každom štartovaní
vozidla, a to až do odstránenia
problému.
• AUTO LIGHTS OFF
(vypnuté automatické svetlá)
Zobrazí sa, keď je vypnutý
systém automatických
svetlometov.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Svetlá“ neskôr v tejto časti.
• AUTO LIGHTS ON
(zapnuté automatické svetlá)
Zobrazí sa, keď je zapnutý
systém automatických
svetlometov.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Svetlá“ neskôr v tejto časti.
• BRAKE FLUID
(brzdová kvapalina)
Zobrazí sa, keď je zapnuté
zapaľovanie a je nízka hladina
brzdovej kvapaliny. Čo možno
najskôr nechajte na vozidle
vykonat’ servis.
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Bude taktiež svietit’ výstražná
kontrolka brzdovej sústavy.
Viď „Výstražná kontrolka brzdovej
sústavy“ predtým v tejto časti.
• CHANGE OIL SOON
(čoskoro vymeňte olej)
Zobrazí sa, keď vypršala
životnost’ motorového oleja
a je nutné olej vymenit’.
Pre ďalšie informácie, viď
„Motorový olej“ v časti 4.
Ďalšie informácie vyhľadajte
taktiež v knižke Plán údržby.
Po výmene oleja sa musí
vynulovat’ monitorovanie
životnosti oleja. Za účelom
vykonania servisu kontaktujte
vášho predajcu.

Čast’ 1
• CHECK GAS CAP
(skontrolujte palivové viečko)
Zobrazí sa v prípade, že palivové
viečko nie je úplne utiahnuté,
chýba alebo bolo nesprávne
nainštalované.
Mala by svietit’ kontrolka
nesprávnej funkcie.
Kontrolou sa uistite, či je palivové
viečko správne nainštalované.
Po niekoľkých jazdách by táto
správa aj kontrolka mali vypnút’.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Kontrolka nesprávnej funkcie“
predtým v tejto časti.

• CHECK TIRE PRESS
(skontrolujte tlak v pneumatikách)

• COMPETITIVE MODE
(pretekársky režim)

Poznámka: Táto správa nemusí
byt’ k dispozícii na všetkých
vozidlách.

Poznámka: Táto správa nemusí
byt’ k dispozícii na všetkých
vozidlách.

Zobrazí sa v prípade,
že systém monitorovania tlaku
v pneumatikách detekuje nízky
tlak v jednej alebo viacerých
pneumatikách.

Zobrazí sa, keď je zvolený
pretekársky jazdný režim.

Čo možno najskôr zastavte
a nechajte tlaky v pneumatikách
skontrolovat’ a nastavit’.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v kapitole „Monitorovanie
tlaku v pneumatikách“
pod „Pneumatiky“ v časti 4.
Ďalšie informácie vyhľadajte
taktiež v nasledujúcom texte,
predtým v tejto časti:

Nebude fungovat’ systém riadenia
trakcie a preto príslušným
spôsobom prispôsobte
váš štýl jazdy.
Rozsvieti sa kontrolka riadenia
trakcie/stability na združenom
prístrojovom paneli, a to za
účelom pripomenutia, že je
systém riadenia trakcie vypnutý.
Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.

- Informačné menu vozidla
Displeje monitorovania
tlaku v pneumatikách
- Výstražné kontrolky
Kontrolka nízkeho tlaku
v pneumatikách
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Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce:
- Výstražné kontrolky
Kontrolka riadenia
trakcie/stability
- Systém riadenia trakcie
- Elektronické riadenie stability

• COOLING MODE ON
(zapnutý režim chladenia)
Poznámka: Táto správa nemusí
byt’ k dispozícii na všetkých
vozidlách.
Táto správa sa môže zobrazit’
pri nasledujúcich podmienkach:
- pri jazde v horúcich teplotách
vonkajšieho vzduchu
- pri jazde do strmého stúpania
Môžete zaznamenat’ zmenu
v schémach radenia prevodovky.
To je normálny jav. Vaše vozidlo
nevyžaduje vykonanie servisu.

• CRUISE ENGAGED
(aktivovaný tempomat)
Zobrazí sa, keď je nastavený
tempomat.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Tempomat“ neskôr v tejto
časti.
• DOOR AJAR (otvorené dvere)
Zobrazí sa, keď sú jedny
alebo viac dverí otvorené
alebo nedovreté.
Zaistite, aby boli všetky
dvere úplne zatvorené.
• ENGINE DISABLED
(motor je vyradený z činnosti)
Zobrazí sa, keď je vyradené
z činnosti štartovanie motora.
Bez meškania nechajte
na vozidle vykonat’ servis.
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Čast’ 1
• ENG PWR REDUCED
(znížený výkon motora)

• ESC ACTIVE (elektronické
riadenie stability je aktívne)

Zobrazí sa, keď je znížený
výkon motora za účelom ochrany
motora pred poškodením.

Poznámka: Táto správa nemusí
byt’ k dispozícii na všetkých
vozidlách.

To môže mat’ taktiež nepriaznivý
vplyv na schopnost’ vozidla
zrýchľovat’.

Zobrazí sa, ak je vaše vozidlo
vybavené systémom riadenia
stability a systém vám práve
pomáha udržovat’ smerovú
stabilitu vozidla.

Ak sa táto správa zobrazí
bez zníženia výkonnosti vozidla,
pokračujte do vášho cieľového
miesta. Pri ďalšej jazde
s vozidlom môže byt’ znížená
akcelerácia a rýchlost’.
Jazdite zníženou rýchlost’ou.
Ak sa táto správa naďalej
zobrazuje, čo možno najskôr
nechajte systém opravit’, aby
sa zabránilo poškodeniu motora.
Pre ďalšie informácie, viď
„Prehriatie motora“ v časti 5.

Bude taktiež blikat’ kontrolka
na združenom prístrojovom
paneli.

Táto správa môže zostat’
zobrazená počas
niekoľkých sekúnd potom, kedy
vám systém riadenia stability
prestane pomáhat’ udržovat’
smerovú stabilitu vozidla.
To je normálny jav.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce:
- Výstražné kontrolky
Kontrolka riadenia
trakcie/stability
- Elektronické riadenie stability

Keď je systém aktívny, môžete
cítit’ určité vibrácie alebo počut’
hluk. To je normálny jav.
Môžu sa vyskytovat’
klzké podmienky vozovky.
Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.
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• ESC NOT READY
(elektronické riadenie
stability nie je pripravené)
Poznámka: Táto správa nemusí
byt’ k dispozícii na všetkých
vozidlách.
Zobrazí sa, ak je vaše vozidlo
vybavené systémom riadenia
stability, a snímače systému
sa doposiaľ nekalibrovali
po rozjazde vozidla.

• ESC OFF (elektronické
riadenie stability je vypnuté)
Poznámka: Táto správa nemusí
byt’ k dispozícii na všetkých
vozidlách.

Zobrazí sa, keď nie sú úplne
zatvorené dvere batožinového
priestoru.

Zobrazí sa, ak je vaše vozidlo
vybavené systémom riadenia
stability a systém je vypnutý.

Bezpečne zatvorte dvere
batožinového priestoru.

Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.

Systém nie je funkčný,
dokiaľ sa správa nevypne.

Na združenom prístrojovom
paneli sa taktiež rozsvieti
kontrolka a zostane trvalo svietit’.

Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.

Pre ďalšie informácie, viď
nasledujúce:

Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce:

- Výstražné kontrolky

- Elektronické riadenie stability

Kontrolka riadenia
trakcie/stability
- Elektronické riadenie stability
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• GATE AJAR (otvorené
dvere batožinového priestoru)

Pre ďalšie informácie viď
nasledujúce, neskôr v tejto časti:
- Dvere batožinového priestoru
• ICE POSSIBLE (možnost’
poľadovice)
Zobrazí sa, ak je vonkajšia
teplota dostatočne studená na to,
aby sa na vozovke mohla tvorit’
poľadovica.
Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.

Čast’ 1
• KEY FOB BATT LOW (takmer
vybitá batéria prívesku kľúča)

Po odštartovaní vozidla
vystúpi systém do režimu
COMPETITIVE MODE.

Zobrazí sa, ak je takmer vybitá
batéria diaľkového ovládača
diaľkového otvárania dverí.
Vymeňte batériu.

Pre ďalšie informácie, viď správa
COMPETITIVE MODE predtým
v tejto časti.

Informácie vyhľadajte vo
„Výmena batérie“ pod „Diaľkové
otváranie dverí“ v časti 3.

Ďalšie informácie vyhľadajte
taktiež v nasledujúcom, neskôr
v tejto časti:

• LAUNCH CONTROL
(riadenie odštartovania)
Poznámka: Táto správa nemusí
byt’ k dispozícii na všetkých
vozidlách.
Zobrazí sa po správe
COMPETITIVE MODE
(pretekársky režim),
keď je vozidlo zastavené.
Riadenie odštartovania je forma
riadenia trakcie, ktorá sa používa
na regulovanie preklzu kolies pri
rozbiehaní vozidla na uzavretých
dráhach a dejiskách
pretekárskych jázd.

- Elektronické riadenie stability
Riadenie odštartovania
• LOW FUEL (nízky stav paliva)
Upozorňuje, že je hladina
paliva v palivovej nádrži nízka.
Čoskoro načerpajte palivo.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce:
- Palivomer
- Palivo

• LOW TRACTION
(nízka úroveň trakcie)
Poznámka: Táto správa nemusí
byt’ k dispozícii na všetkých
vozidlách.
Zobrazí sa, ak systém riadenia
trakcie na vašom vozidle práve
obmedzuje preklz kolies. Môžu
sa vyskytovat’ klzké podmienky
vozovky a preto príslušným
spôsobom prispôsobte
váš štýl jazdy.
Bude taktiež blikat’ kontrolka
na združenom prístrojovom
paneli.
Táto správa môže zostat’
zobrazená počas
niekoľkých sekúnd potom, kedy
systém prestane obmedzovat’
preklzovanie kolies.
To je normálny jav.

- Plnenie nádrže
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Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce:
- Výstražné kontrolky

• POWER STEERING
(riadenie s posilňovačom)

Kontrolka zdokonaleného
systému riadenia trakcie

Zobrazí sa, ak sa vyskytuje
problém sa systémom
elektrického posilňovača riadenia.

Kontrolka riadenia
trakcie/stability

Bez meškania nechajte
na vozidle vykonat’ servis.

Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce:

• SERVICE AIR BAG
(vykonajte servis airbagu)

- Výstražné kontrolky

- Systém riadenia trakcie
- Zdokonalený systém riadenia
trakcie
• PARKING BRAKE
(parkovacia brzda)
Zobrazí sa, ak nie je úplne
uvoľnená parkovacia brzda.
Ďalšie informácie o tom,
ako správne zabrzdit’ a uvoľnit’
parkovaciu brzdu, vyhľadajte
v „Parkovacia brzda“ v časti 3.

Zobrazí sa, ak sa vyskytuje
problém so systémom airbagov.
Za účelom vykonania servisu
kontaktujte vášho predajcu.
• SERVICE ESC (vykonajte servis
na elektronickom riadení stability)
Zobrazí sa, ak má poruchu
systém vylepšenej stability.
Bude taktiež zniet’ zvonkohra.
Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.
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Na združenom prístrojovom
paneli sa taktiež rozsvieti
kontrolka a zostane trvalo svietit’.
Systém nie je funkčný,
dokiaľ sa správa nevypne.

Kontrolka riadenia
trakcie/stability
- Elektronické riadenie stability
Ak sa táto správa zobrazí
počas jazdy, zájdite ku krajnici
a zastavte vozidlo,
len čo je to bezpečné.
Za účelom resetovania systému
vypnite zapaľovanie a potom
ho znovu zapnite.
Ak sa táto správa stále zobrazuje,
vyhľadajte vášho predajcu
za účelom vykonania servisu.

Čast’ 1
• SERVICE TRACTION
(vykonajte servis
na systéme riadenia trakcie)
Poznámka: Táto správa nemusí
byt’ k dispozícii na všetkých
vozidlách.
Zobrazí sa, ak sa vyskytuje
problém so systémom riadenia
trakcie vášho vozidla.
Bude taktiež zniet’ zvonkohra.
Ak sa zobrazí táto správa,
nie je systém funkčný a mali
by ste príslušným spôsobom
prispôsobit’ váš štýl jazdy.
Na združenom prístrojovom
paneli sa taktiež rozsvieti
kontrolka a zostane trvalo svietit’.
Čo možno najskôr nechajte
na vozidle vykonat’ servis.

Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce:
- Výstražné kontrolky
Kontrolka zdokonaleného
systému riadenia trakcie
Kontrolka riadenia
trakcie/stability
- Systém riadenia trakcie
- Zdokonalený systém riadenia
trakcie

• SVC TIRE MONITOR
(vykonajte servis na systéme
monitorovania tlaku
v pneumatikách)
Poznámka: Táto správa nemusí
byt’ k dispozícii na všetkých
vozidlách.
Zobrazí sa, ak nefunguje správne
systém monitorovania tlaku
v pneumatikách.
Ak je detekovaný problém
so systémom monitorovania tlaku
v pneumatikách, bude výstražná
kontrolka nízkeho tlaku
v pneumatikách blikat’ asi jednu
minútu a potom bude svietit’ trvale
po zvyšok cyklu zapaľovania.
Táto výstraha sa bude znovu
objavovat’ pri každom štartovaní
vozidla, a to až do odstránenia
problému.
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Za účelom vykonania servisu
kontaktujte vášho predajcu.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v kapitole „Monitorovanie tlaku
v pneumatikách“ pod
„Pneumatiky“ v časti 4.
Ďalšie informácie vyhľadajte
taktiež v nasledujúcom texte,
predtým v tejto časti:
- Výstražné kontrolky
Kontrolka nízkeho
tlaku v pneumatikách

• TRACTION OFF
(vypnuté riadenie trakcie)
Poznámka: Táto správa nemusí
byt’ k dispozícii na všetkých
vozidlách.
Zobrazí sa, keď je vypnutý
systém riadenia trakcie
vášho vozidla.
Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.
Na združenom prístrojovom
paneli sa taktiež rozsvieti
kontrolka a zostane trvalo svietit’.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce:
- Výstražné kontrolky
Kontrolka zdokonaleného
systému riadenia trakcie
Kontrolka riadenia
trakcie/stability
- Systém riadenia trakcie
- Zdokonalený systém riadenia
trakcie
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SVETLÁ
Ovládacie prvky vonkajších
svetiel sú na multifunkčnej páčke.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Svetlá“ neskôr v tejto časti.

SYSTÉM KÚRENIA
A KLIMATIZÁCIE
Vaše vozidlo je vybavené systémom
kúrenia a klimatizácie. Ďalšie
informácie o tom, ako systém
ovládat’, vyhľadajte v „Kúrenie
a klimatizácia“ neskôr v tejto časti.

Čast’ 1
AUDIOSYSTÉM A HODINY

PARKOVACIA BRZDA

Informácie o tom, ako ovládat’
rádio vášho vozidla, vyhľadajte
v „Audiosystém a hodiny“
neskôr v tejto časti.

Ďalšie informácie o tom, ako správne
zabrzdit’ a uvoľnit’ parkovaciu brzdu,
vyhľadajte v „Parkovacia brzda“
v časti 3.

UVOĽNENIE KAPOTY

RADIACA PÁKA

Na otvorenie kapoty použite
uvoľňovaciu rukovät’ kapoty,
ktorá je umiestnená na dolnej
ľavej strane prístrojovej dosky.
Pre ďalšie informácie, viď čast’ 4.

Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce v časti 3:

INFO

• Automatická prevodovka

VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ

• Manuálna prevodovka

Ovládací prvok výstražných svetiel je
umiestnený v strede prístrojovej
dosky.
Stlačte tlačidlo výstražného blikača,
aby začali blikat’ svetlá predných
a zadných ukazovateľov smeru. To
funguje v ktorejkoľvek polohe kľúča
zapaľovania a dokonca aj v prípade,
že nie je zasunutý.
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Vypnete ich opätovným stlačením
tohto tlačidla.

Pre vypnutie zadného stierača
poklepte na opačnú stranu spínača.

Ak je výstražný blikač zapnutý,
je zrušená funkcia páčky
ukazovateľov smeru.

Ak ste napríklad stlačili
za účelom
zapnutia zadného stierača, potom
zadný stierač vypnete poklepaním
na .
Pre rozstreknutie kvapaliny
ostrekovača na zadné okno
stlačte a uvoľnite tlačidlo
.

ZADNÝ STIERAČ/
OSTREKOVAČ
Spínač je umiestnený na prístrojovej
doske, pod systémom regulácie
klímy.
Pre zapnutie zadného stierača
stlačte ktorúkoľvek stranu spínača.
Pre aktivovanie stieracieho cyklu
s krátkym oneskorením, stlačte .
Zatlačte spínač úplne dolu.
Pre aktivovanie stieracieho cyklu
s dlhším oneskorením, stlačte .
Zatlačte spínač úplne dolu.
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Ak môžete umyt’ čelné okno,
avšak nie zadné okno, môže
byt’ hladina kvapaliny nízka.
Informácie o doplňovaní nádržky
ostrekovača čelného okna vyhľadajte
v „Kvapalina ostrekovača čelného
okna“ v časti 4.

POZOR
V mrazivom počasí nepoužívajte
kvapalinu ostrekovača, dokiaľ
sa okno nezahreje natoľko,
aby sa netvoril ľad a nebránil
vám vo výhľade.

Čast’ 1
■ SYSTÉM
RIADENIA TRAKCIE
(AK JE VO VÝBAVE)

Pre ďalšie informácie, viď
nasledujúce, predtým v tejto časti:
• Výstražné kontrolky
- Kontrolka riadenia
trakcie/stability

Tento systém automaticky
obmedzuje pretáčanie
kolies na klzkej vozovke.
Ak systém detekuje, že sa niektoré
kolesá pretáčajú alebo začínajú
strácat’ trakciu, selektívne použije
brzdy a/lebo zníži výkon motora
za účelom obmedzenia pretáčania
kolies.
Zásah systému môžete cítit’ alebo
počut’, čo je úplne normálny jav.

• Správy informačnej
centrály vodiča
Keď je tento systém aktivovaný
a aktívny, bude blikat’ kontrolka.
Na displeji informačnej centrály
vodiča sa taktiež objaví
správa LOW TRACTION
(nízka úroveň trakcie).
Môžu sa vyskytovat’
klzké podmienky vozovky.
Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.
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Len čo naštartujete motor,
systém sa automaticky zapne.
Za účelom asistencie
pri obmedzovaní pretáčania
kolies by ste mali vždy ponechat’
tento systém zapnutý.
Ak to ale potrebujete,
môžete tento systém vypnút’.
Poznámka:
Vypnite tento systém v prípade,
že je vozidlo uviaznuté v bahne,
piesku alebo snehu.
Tento systém môže byt’ taktiež
nevyhnutné vypnút’ pri jazde
v extrémnych podmienkach
v teréne, kde je vysoké
pretáčanie kolies požadované.
Viď „Ak vaše vozidlo uviazne“
v časti 5.

Tlačidlo je umiestnené
na prístrojovej doske.

• TRACTION OFF
(vypnuté riadenie trakcie)

Pre zapnutie alebo vypnutie
systému stlačte a uvoľnite tlačidlo.

• SERVICE TRACTION
(vykonajte servis
na systéme riadenia trakcie)

Na displeji informačnej centrály
vodiča sa môže zobrazit’ správa.
Ak sa na displeji informačnej centrály
vodiča zobrazí jedna z nasledujúcich
správ, je systém riadenia trakcie
vypnutý alebo sa v systéme
vyskytol problém:

Na združenom prístrojovom paneli
sa taktiež rozsvieti kontrolka riadenia
trakcie/stability a zostane trvalo
svietit’.
Ak je zapnutá táto kontrolka alebo
správa, nebude systém riadenia
trakcie obmedzovat’ preklz kolies.
Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.
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Čast’ 1
UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Nedovoľte nadmerné pretáčanie
kolesa (alebo kolies) jednej
nápravy v dobe, kedy
sú zobrazené ktorékoľvek
z nasledujúcich kontroliek:

Inak by mohlo príst’
k poškodeniu diferenciálu.

Ak je riadenie trakcie vypnuté,
alebo je aktívny pretekársky
jazdný režim, môže dochádzat’
k strate trakcie.

• Kontrolka riadenia
trakcie/stability
• Výstražná kontrolka
protiblokovacieho
brzdového systému
• Výstražná kontrolka
brzdovej sústavy
• Správa SERVICE ESC
(vykonajte servis
na elektronickom
riadení stability)

Opravy nebudú kryté zárukou.
Ihneď znížte výkon motora
a nepretáčajte koleso
(alebo kolesá) nadmerne v dobe,
kedy sú zobrazené kontrolky.

Ak skúsite radit’ prevodové
stupne v dobe, kedy sa pretáčajú
predné kolesá a dochádza
k strate trakcie, mohlo
by to poškodit’ prevodovku.
Nepokúšajte sa radit’,
ak nemajú predné kolesá trakciu.
Poškodenie spôsobené
nesprávnym používaním
vozidla nebude kryté zárukou.

• Správa SERVICE TRACTION
(vykonajte servis na systéme
riadenia trakcie)

57 . . .

Prístroje a ovládacie prvky
systém riadenia trakcie
sa môže aktivovat’ na suchých
alebo nerovných cestách,
alebo v podmienkach ako sú napr.
prudké zrýchlenie počas zatáčania,
alebo keď prevodovka prudko
preradí smerom nahor alebo dolu.
Ak sa toto vyskytne, je normálnym
javom dočasné zníženie
akceleračnej sily.
Ak je zapnutý tempomat, keď začne
systém riadenia trakcie obmedzovat’
pretáčanie kolies, tempomat sa
automaticky vypne.
Len čo sú podmienky spät’ v normále,
môžete znova tempomat zapnút’.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Tempomat“ neskôr v tejto časti.
Ak na vaše vozidlo pridáte
príslušenstvo, ktoré nie je z dílerstva,
môže to mat’ nepriaznivý vplyv
na výkonnost’ vášho vozidla.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Príslušenstvo a úpravy“.
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■ ZDOKONALENÝ
SYSTÉM
RIADENIA TRAKCIE
(AK JE VO VÝBAVE)
Táto funkcia je k dispozícii
len na vozidlách s automatickou
prevodovkou.

Keď systém pracuje, zobrazí
sa na displeji informačnej centrály
vodiča správa LOW TRACTION
(nízka úroveň trakcie).
Môžu sa vyskytovat’ klzké
podmienky vozovky.
Príslušným spôsobom prispôsobte
váš štýl jazdy.

Tento systém automaticky
obmedzuje pretáčanie
kolies na klzkej vozovke.

¦Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Správy informačnej centrály
vodiča“ predtým v tejto časti.

Ak systém detekuje, že sa jedno
alebo obidve predné kolesá
pretáčajú alebo začínajú strácat’
trakciu, zníži výkon motora a môže
taktiež preradit’ na vyšší prevodový
stupeň za účelom obmedzenia
pretáčania kolies.

Za účelom asistencie
pri obmedzovaní pretáčania
kolies by ste mali vždy ponechat’
tento systém zapnutý.

Zásah systému môžete cítit’ alebo
počut’, čo je úplne normálny jav.

Táto funkcia nie je ovládaná
tlačidlom.

Ak to ale potrebujete, môžete
tento systém vypnút’.

Systém sa vypne, keď je radiaca
páka prevodovky presunutá
do polohy L (nízky prevod)
alebo R (spiatočka).

Čast’ 1

Pri preradení prevodovky do polohy L
(nízky prevod) sa rozsvieti kontrolka
zdokonaleného systému riadenia
trakcie, aby vám pripomenula,
že je systém vypnutý a nebude
obmedzovat’ pretáčanie kolies.
Poznámka:
Aj keď je systém riadenia
trakcie vypnutý, nerozsvieti
sa výstražná kontrolka v prípade,
že je prevodovka zaradená
do polohy R (spiatočka).

Ak sa pokúsite vypnút’ systém
v dobe, kedy systém aktívne
obmedzuje pretáčanie kolies,
zobrazí sa kontrolka, ale systém
sa nevypne až do okamihu,
kedy prestane existovat’ potreba
obmedzit’ pretáčanie kolies.

Ak sa kontrolka zdokonaleného
systému riadenia trakcie rozsvieti
a zostane svietit’ pri úplne uvoľnenej
parkovacej brzde a radiacej páke
v ktorejkoľvek polohe okrem L
(nízky prevod), potom je nutné
vykonat’ na vozidle servis.

Kontrolka zdokonaleného systému
riadenia trakcie sa taktiež môže
rozsvietit’ z ktoréhokoľvek
z nasledujúcich dôvodov:

Čo možno najskôr nechajte
na vozidle vykonat’ servis.

• Motor je v chode a nie je úplne
uvoľnená parkovacia brzda.

Príslušným spôsobom prispôsobte
váš štýl jazdy.

• systém riadenia trakcie sa vypne,
ak je ovplyvnený problémom
súvisiacim s motorom alebo
ak je detekovaný problém
v samotnom systéme
riadenia trakcie.

Ak je zapnutý tempomat, keď začne
systém riadenia trakcie obmedzovat’
pretáčanie kolies, tempomat
sa automaticky vypne.

Ak táto kontrolka svieti, nebude
systém obmedzovat’ preklz kolies.

Pre opätovné zapnutie systému
zaraďte do akejkoľvek polohy okrem
L (nízky prevod) alebo R (spiatočka).
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Len čo sú podmienky spät’ v normále,
môžete znova tempomat zapnút’.
Ak na vaše vozidlo pridáte
príslušenstvo, ktoré nie je z dílerstva,
môže to mat’ nepriaznivý vplyv
na výkonnost’ vášho vozidla.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Príslušenstvo a úpravy“ v časti 4.

■ ELEKTRONICKÉ
RIADENIE STABILITY
(AK JE VO VÝBAVE)
Tento systém kombinuje
protiblokovací brzdový systém,
systém riadenia trakcie a systém
riadenia stability tak, aby pomáhali
udržovat’ smerovú kontrolu
pri väčšine jazdných podmienok.
Keď prvýkrát naštartujete vozidlo
a začnete sa rozbiehat’, vykonáva
systém vlastnú kontrolu.
Zásah systému môžete cítit’ alebo
počut’, čo je úplne normálny jav.
Systém by mal byt’ hotový
s inicializáciou skôr, než vozidlo
dosiahne rýchlost’ 32 km/h.
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Ak sa systém nebude inicializovat’,
objaví sa na displeji informačnej
centrály vodiča jedna alebo
obidve z nasledujúcich správ:
• ESC OFF (elektronické
riadenie stability je vypnuté)
• SERVICE ESC (vykonajte servis
na elektronickom riadení stability)

Čast’ 1

Na združenom prístrojovom paneli
sa taktiež rozsvieti kontrolka riadenia
trakcie/stability a zostane trvalo
svietit’.
Pre ďalšie informácie, viď
nasledujúce, predtým v tejto časti:
• Výstražné kontrolky
- Kontrolka riadenia
trakcie/stability
• Správy informačnej
centrály vodiča

Len čo naštartujete motor,
systém sa automaticky zapne.

Pre ďalšie informácie, viď
nasledujúce, predtým v tejto časti:

Ak systém detekuje, že existuje
nezrovnalost’ medzi zamýšľanou
trasou a smerom, ktorým vozidlo ide,
selektívne použije brzdy za účelom
riadenia vozidla.

• Výstražné kontrolky

Keď je tento systém aktivovaný
a aktívny, bude na združenom
prístrojovom paneli blikat’ kontrolka
riadenia trakcie/stability.
Na displeji informačnej centrály
vodiča sa taktiež objaví správa
ESC ACTIVE (elektronické
riadenie stability je aktívne).
Môžu sa vyskytovat’ klzké
podmienky vozovky.
Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.

- Kontrolka riadenia
trakcie/stability
• Správy informačnej centrály
vodiča
Zásah systému môžete cítit’ alebo
počut’, čo je úplne normálny jav.
Naďalej riaďte v smere, ktorým
chcete íst’.
Poznámka:
Ak je zapnutý tempomat,
keď je aktivovaný systém
riadenia stability, tempomat
sa automaticky vypne.
Len čo sú podmienky spät’
v normále, môžete znova
tempomat zapnút’.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Tempomat“ neskôr v tejto časti.
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Za účelom udržovania smerovej
kontroly vášho vozidla by ste mali
vždy ponechat’ tento systém zapnutý.

Keď sú systémy vypnuté,
na displeji informačnej centrály vodiča
sa zobrazia nasledujúce správy:

Ak to ale potrebujete,
môžete tento systém vypnút’.

• TRACTION OFF
(vypnuté riadenie trakcie)

Poznámka:

• ESC OFF (elektronické
riadenie stability je vypnuté)

Vypnite tento systém v prípade,
že je vozidlo uviaznuté v bahne,
piesku alebo snehu.
Viď „Ak vaše vozidlo uviazne“
v časti 5.
Tento systém môže byt’ taktiež
nevyhnutné vypnút’ pri jazde
v extrémnych podmienkach
v teréne, kde je vysoké pretáčanie
kolies požadované.
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Tlačidlo je umiestnené na prístrojovej
doske.
Pre vypnutie len systému riadenia
trakcie stlačte a uvoľnite tlačidlo.
Pre vypnutie systémov riadenia
trakcie aj stability stlačte a podržte
tlačidlo 5 až 10 sekúnd.

Na združenom prístrojovom paneli
sa taktiež rozsvieti kontrolka riadenia
trakcie/stability a zostane trvalo svietit’.
Systém riadenia stability sa taktiež
môže vypnút’ automaticky v prípade,
že je v systéme detekovaný problém.

Čast’ 1
Na displeji informačnej centrály
vodiča sa zobrazia nasledujúce
správy:
• ESC OFF (elektronické riadenie
stability je vypnuté)
• SERVICE ESC (vykonajte servis
na elektronickom riadení stability)
Na združenom prístrojovom paneli
sa taktiež rozsvieti kontrolka riadenia
trakcie/stability a zostane
trvalo svietit’.
Ak sa problém sám neodstráni
po opätovnom naštartovaní vozidla,
vyhľadajte vášho predajcu
za účelom vykonania servisu.
Pre ďalšie informácie, viď
nasledujúce, predtým v tejto časti:
• Správy informačnej
centrály vodiča

Keď je systém riadenia stability
vypnutý, nebude schopný pomáhat’
vodičovi v udržovaní smerovej
kontroly vozidla.
Príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.
Ak na vaše vozidlo pridáte
príslušenstvo, ktoré nie je z dílerstva,
môže to mat’ nepriaznivý vplyv
na výkonnost’ vášho vozidla.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Príslušenstvo a úpravy“.

Pretekársky jazdný režim
(Ak je vo výbave)
Pretekársky jazdný režim umožňuje
vodičovi mat’ plnú kontrolu nad
prednými kolesami v dobe,
kedy systém riadenia stability
pomáha udržovat’ smerovú kontrolu
pomocou selektívneho použitia bŕzd.
Pre aktivovanie tohto režimu dvakrát
do piatich sekúnd stlačte tlačidlo
riadenia trakcie/stability
na prístrojovej doske.
Na displeji informačnej centrály
vodiča sa objaví správa
COMPETITIVE MODE
(pretekársky režim).
Pre ďalšie informácie, viď
nasledujúce, predtým v tejto časti:
• Správy informačnej centrály
vodiča
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Na združenom prístrojovom paneli
sa taktiež rozsvieti kontrolka riadenia
trakcie/stability a zostane trvalo
svietit’.
Ak táto kontrolka svieti, je systém
riadenia trakcie vypnutý a nebude
obmedzovat’ preklz kolies.
Príslušným spôsobom prispôsobte
váš štýl jazdy.
Tento jazdný režim sa odporúča
používat’ len na uzavretých dráhach
a dejiskách pretekárskych jázd.
Za účelom ukončenia pretekárskeho
jazdného režimu a opätovného
aktivovania systémov riadenia
trakcie/stability vykonajte jedno
z nasledujúcich:
• Znovu stlačte tlačidlo
riadenia trakcie/stability.
• Znovu naštartujte vozidlo.
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UPOZORNENIE
Ak je riadenie trakcie vypnuté,
alebo je aktívny pretekársky
jazdný režim, môže dochádzat’
k strate trakcie.
Ak skúsite radit’ prevodové stupne
v dobe, kedy sa pretáčajú predné
kolesá a dochádza k strate
trakcie, mohlo by to poškodit’
prevodovku.
Nepokúšajte sa radit’,
ak nemajú predné kolesá trakciu.
Poškodenie spôsobené
nesprávnym používaním
vozidla nebude kryté zárukou.

Riadenie odštartovania
(Ak je vo výbave)
Ak bol aktivovaný pretekársky
jazdný režim, na displeji informačnej
centrály vodiča sa objaví správa
COMPETITIVE MODE
(pretekársky režim).
Ak je potom vozidlo zastavené,
na displeji sa taktiež zobrazí
LAUNCH CONTROL
(riadenie odštartovania).
Riadenie odštartovania je forma
riadenia trakcie, ktorá sa používa
na regulovanie preklzu kolies pri
rozbiehaní vozidla na uzavretých
dráhach a dejiskách pretekárskych
jázd.
Po odštartovaní vozidla prejde
systém do pretekárskeho
jazdného režimu.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Pretekársky jazdný režim“.

Čast’ 1
Nebude fungovat’ systém riadenia
trakcie a preto príslušným spôsobom
prispôsobte váš štýl jazdy.
Rozsvieti sa kontrolka riadenia
trakcie/stability na združenom
prístrojovom paneli, a to za účelom
pripomenutia, že je systém riadenia
trakcie vypnutý.
Pre ďalšie informácie, viď
nasledujúce, predtým v tejto časti:
• Správy informačnej
centrály vodiča

■ NAPÁJACIE ZÁSUVKY
PRE PRÍSLUŠENSTVO
Zásuvky je možné použit’
na pripojenie elektrického
zariadenia, ako napr. mobilného
telefónu, vysielačky, atď.
Predná napájacia zásuvka
je umiestnená v dolnej strednej
časti prístrojovej dosky.
Jedna zadná napájacia zásuvka
je umiestnená na zadnej strane
stredovej konzoly.
Môže byt’ taktiež nainštalovaná
zadná napájacia zásuvka umiestená
na strane spolujazdca zadného
batožinového priestoru.
Pre použitie zásuvky odmontujte
ochranné viečko zakrývajúce
zásuvku.
Ak zásuvku práve nepoužívate,
vždy ju zakryte ochranným viečkom.

UPOZORNENIE
Ak necháte elektrické zariadenie
dlhú dobu zapnuté, môže tým
príst’ k vybitiu akumulátora.
Vždy vypnite všetky elektrické
zariadenia, ktoré práve
nepoužívate.
Maximálne zat’aženie
akéhokoľvek elektrického
zariadenia nesmie prekročit’
20 ampérov.
Niektoré napájacie zástrčky
príslušenstva nemusia byt’
kompatibilné s napájacími
zásuvkami vo vašom vozidle.
Používanie takých zástrčiek môže
spôsobit’ prepálenie poistiek vozidla
alebo adaptéra. Ak sa vyskytne
problém, vyhľadajte vášho
predajcu za účelom získania ďalších
informácií o napájacích zásuvkách
príslušenstve.
Ak budete pridávat’ elektrické
zariadenie, vždy riadne dodržujte
pokyny pre inštaláciu, ktoré
sú dodané spolu so zariadením.
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UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Elektrické príslušenstvo
pripojené k napájacím zásuvkám
musí spĺňat’ požiadavky
elektromagnetickej kompatibility
uvedené v DIN VDE 40 839,
inak môže dochádzat’ k poruchám
vozidla. Také poškodenie nebude
kryté zárukou. Pred pridaním
elektrického príslušenstva
sa poraďte s vaším predajcom
a nikdy nepoužívajte nič,
čo prekračuje hodnotu poistky.

Napájacie zásuvky sú
konštruované len pre zásuvky
príslušenstva. Na zásuvku
nevešajte žiadny typ
príslušenstva alebo držiaka.
Nesprávne použitie napájacej
zásuvky môže spôsobit’
poškodenie ktoré nebude
kryté zárukou.
Vyvarujte sa používania napájacej
zásuvky príslušenstva po vypnutí
motora.
Ak necháte elektrické zariadenie
dlhú dobu zapnuté, môže tým
príst’ k vybitiu akumulátora.

■ ZADNÁ NAPÁJACIA
ZÁSUVKA PRE
KONVERTORY
Vaše vozidlo môže mat’ konektor
napájacej zásuvky, umiestnený
na strane spolujazdca zadného
batožinového priestoru,
za servisným panelom.
Pre získanie prístupu ku kabeláži
napájacieho konektora odmontujte
servisný panel, aby ste mohli zahájit’
inštaláciu.
Túto zástrčku je možné použit’
na napájanie komerčných
konvertorov, a obsahuje
štyri rôzne obvody.
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Čast’ 1
Funkcie týchto obvodov sú
nasledujúce: servis 40-ampérového
akumulátora, servis 10-ampérového
príslušenstva alebo chodu,
servis 15-ampérového
oneskoreného príslušenstva
a kostriaci obvod.

UPOZORNENIE
Ak do vozidla pridáte nejaké
ďalšie elektrické zariadenie,
môže tým príst’ k jeho poškodeniu
alebo môže spôsobit’, že niektoré
iné elektrické prvky nebudú
fungovat’ správne. Také
poškodenie nebude kryté
zárukou. Pred pridaním
elektrického zariadenia
kontaktujte vášho predajcu.

Ak budete pridávat’ elektrické
zariadenie, vždy riadne dodržujte
pokyny pre inštaláciu, ktoré
sú dodané spolu so zariadením.

UPOZORNENIE
Napájacie zásuvky sú
konštruované len pre zásuvky
príslušenstva. Na zásuvku
nevešajte žiadny typ
príslušenstva alebo držiaka.
Nesprávne použitie napájacej
zásuvky môže spôsobit’
poškodenie ktoré nebude
kryté zárukou.

UPOZORNENIE
Ak ponecháte elektrické
zariadenie dlhú dobu pripojené
pri vypnutom vozidle, môže tým
príst’ k vybitiu akumulátora.
Napájanie je k zásuvkám
dodávané vždy.
Vždy odpojte všetko
elektrické zariadenie,
ktoré práve nepoužívate.

Maximálne zat’aženie
akéhokoľvek elektrického
zariadenia nesmie prekročit’
40 ampérov.
Akékoľvek následné poškodenie
nebude kryté zárukou.
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■ SVETLÁ

A

HLAVNÝ SPÍNAČ SVETIEL
Ovládacie prvky hlavných svetiel
sú na multifunkčnej páčke.

B

Hlavný spínač svetiel ovláda
tieto svetelné systémy:

D

C

• Svetlomety
• Koncové svetlá
• Obrysové svetlá
• Svetlá tabuľky EČ
• Svetlá prístrojovej dosky

Pre zapnutie svetlometov otočte
koniec páčky do ^. Rozsvietia
sa taktiež obrysové a ďalšie
prevádzkové svetlá.
Pre zapnutie obrysových a ďalších
prevádzkových svetiel otočte koniec
páčky do _. Svetlomety
sa nerozsvietia.
Pre prepnutie zo stretávacích svetiel
na diaľkové svetlá, viď „Multifunkčná
páka“ neskôr v tejto časti.
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Pre aktivovanie systému
automatických svetlometov
(ak je vo výbave) otočte
koniec páčky do `.
Keď je táto funkcia automatických
svetlometov aktivovaná, zapína
a vypína svetlomety a ďalšie
prevádzkové svetlá prostredníctvom
detekovania, aká je vonku tma.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Systém automatických
svetlometov“ neskôr v tejto časti.
Ak je vaše vozidlo vybavené
systémom automatických
svetlometov, pre vypnutie
svetlometov a ďalších
prevádzkových svetiel otočte koniec
páčky do a. Páčka nezostane vo
vypnutej polohe. Vráti sa spät’ do `.

Čast’ 1
PRIPOMENUTIE ZAPNUTÝCH
SVETIEL

Systém automatických
svetlometov

Ak otvoríte dvere vodiča v dobe,
kedy je zapnuté manuálne ovládanie
svetiel a kľúč nie je v zapaľovaní,
budete počut’ zvonkohru
pripomenutia.

Keď je táto funkcia automatických
svetlometov aktivovaná, zapína
a vypína svetlomety a ďalšie
prevádzkové svetlá prostredníctvom
detekovania, aká je vonku tma.
Poznámka:
Táto funkcia sa zapne
automaticky pri každom
cykle zapaľovania.
Aby táto funkcia mohla správne
fungovat’, dbajte na to, aby ste
nezakryli snímač svetla na hornej
strane prístrojovej dosky.

Na displeji informačnej centrály
vodiča sa zobrazí nasledujúca
správa:
• AUTO LIGHTS ON
(zapnuté automatické svetlá)
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Správy informačnej centrály
vodiča“ predtým v tejto časti.
Ak je vonku temno, automaticky sa
rozsvietia svetlomety a prevádzkové
svetlá vášho vozidla.
Len čo sa vonku dostatočne rozjasní,
automaticky sa vypnú svetlomety
a prevádzkové svetlá.

Pre aktivovanie systému
automatických svetlometov
otočte koniec páčky do AUTO.
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Svetlá sa taktiež môžu rozsvietit’,
ak idete skrz oblast’ s nízkou
úrovňou osvetlenia.

Na displeji informačnej centrály
vodiča sa zobrazí nasledujúca
správa:

Len čo opustíte oblast’ s nízkou
úrovňou osvetlenia, môže to trvat’
asi 20 sekúnd, než sa automatické
svetlomety vypnú. Počas tejto
krátkej doby nemusí byt’ združený
prístrojový panel taký jasný ako
obvykle. Dbajte na to, aby bol
regulátor intenzity osvetlenia
prístrojov nastavený na plný jas.
Viď „Regulátor intenzity osvetlenia
prístrojov“ neskôr v tejto časti.

• AUTO LIGHTS OFF
(vypnuté automatické svetlá)

Ak chcete vozidlo ponechat’ v chode
na voľnobeh a vypnutým systémom
automatických svetlometov, otočte
koniec multifunkčnej páky
do vypnutej polohy. Prstenec
nezostane vo vypnutej polohe.
Vráti sa spät’ do AUTO.
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Bude taktiež zniet’ zvonkohra.
Pre opätovné zapnutie systému
automatických svetlometov znova
otočte koniec páky do vypnutej
polohy a potom ju uvoľnite.
Mali by ste zapnút’ systém
štandardných svetlometov,
ak ho potrebujete.

Svetlomety aktivované
stieračmi
Ak je zapnuté automatické ovládanie
svetiel, pri použití stieračov čelného
okna na dobu asi 15 sekúnd sa
automaticky zapnú svetlomety
a obrysové svetlá.
Svetlomety zhasnú ihneď po vypnutí
zapaľovania alebo za 15 sekúnd
po vypnutí stieračov.

Čast’ 1
Keď sú rozsvietené hmlové svetlá,
bude taktiež svietit’ kontrolka
hmlových svetiel na združenom
prístrojovom paneli.

REGULÁTOR INTENZITY
OSVETLENIA
PRÍSTROJOV
Regulátor intenzity osvetlenia
prístrojovej dosky reguluje jas
osvetlenia prístrojovej dosky.
Pre zvýšenie jasu otáčajte kolieskom
doprava, a pre zníženie jasu smerom
doľava.
Pre zapnutie svetiel interiéru
otočte kolieskom úplne doprava.

HMLOVÉ SVETLÁ
(AK SÚ VO VÝBAVE)
Pre lepšiu viditeľnost’ používajte
hmlové svetlá v hmlových alebo
zahmlených podmienkach.

Ak sú svetlomety prepnuté
na diaľkové svetlá, môžu sa hmlové
svetlá automaticky vypnút’.
Po opätovnom prepnutí svetlometov
spät’ na stretávacie svetlá sa hmlové
svetlá znova zapnú.
Zákony v niektorých regiónoch
vyžadujú zapnuté svetlomety
pri používaní hmlových svetiel.

Spínač je umiestnený v blízkosti
stredu prístrojovej dosky.
Hmlové svetlá fungujú len
pri zapnutom zapaľovaní.
Pre zapnutie alebo vypnutie
hmlových svetiel stlačte spínač.
Keď zapnete alebo vypnete
hmlové svetlá, taktiež sa zapnú
alebo vypnú obrysové svetlá.
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Pre zapnutie alebo vypnutie zadného
hmlového svetla stlačte spínač.
Keď je zadné hmlové svetlo zapnuté,
svieti dióda LED v spínači.

ZADNÉ HMLOVÉ SVETLO
Spínač je umiestnený pod
volantom na ľavej strane.
Zadné hmlové svetlo funguje
len pri zapnutom zapaľovaní
a rozsvietených svetlometoch.
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SYSTÉM NASTAVENIA
SKLONU SVETLOMETOV
Spínač je umiestnený pod
volantom na ľavej strane.
Pri zapnutých svetlometoch môžete
nastavit’ dosah svetlometov v štyroch
krokoch, aby vyhovoval zat’aženiu
vozidla:

Čast’ 1
0

=

•

Cestujúci na predných
sedadlách

1

=

Cestujúci na všetkých
sedadlách

2

=

Cestujúci na všetkých
sedadlách a náklad
v batožinovom priestore

3

=

Cestujúci na sedadle vodiča
a náklad v batožinovom
priestore

Otočte kolieskom dolu
do požadovanej polohy.

S ovládacím prvkom
v tejto polohe sa stropné
svetlo automaticky rozsvieti
pri otvorení ktorýchkoľvek dverí.
V tejto polohe sa rozsvieti stropné
svetlo a svetlá na čítanie keď
je ovládanie regulátora intenzity
osvetlenia prístrojovej dosky
otočené na maximálny jas.

STROPNÉ SVETLO

Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Regulátor intenzity osvetlenia
prístrojovej dosky“ predtým
v tejto časti.

Ovládací prvok použite na zvolenie
jedného z nasledujúcich nastavení:
•
Posuňte ovládací prvok do tejto
polohy, ak chcete zapínat’ stropné
svetlo manuálne bez ohľadu
na to, či sú dvere otvorené
alebo zatvorené.

•
S ovládacím prvkom v tejto
polohe sa stropné svetlo
nerozsvieti pri otvorení dverí.
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SYSTÉM OSVETLENÉHO
NÁSTUPU/VÝSTUPU
Svetlá interiéru sa na chvíľu
rozsvietia, keď otvoríte akékoľvek
dvere alebo stlačíte odomykacie
tlačidlo na diaľkovom ovládači
diaľkového otvárania dverí.
Svetlá budú pomaly zhasínat’
za asi 20 sekúnd po zatvorení
všetkých dverí a dverí batožinového
priestoru alebo pri zapnutí
zapaľovania.
Keď je vytiahnutý kľúč
zo zapaľovania, rozsvietia
sa niektoré svetlá interiéru
za účelom osvetlenia vyššieho
výstupu z vozidla.
Svetlá výstupu zostanú
svietit’ asi 20 sekúnd.
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SVETLÁ NA ČÍTANIE

ŠETRIČ AKUMULÁTORA

Vaše vozidlo môže mat’
zrkadlové svetlá na čítanie.

Viď „Ochrana proti vybitiu
akumulátora“ neskôr v tejto časti.

Svetlá sa rozsvietia pri otvorení dverí.
Pre zapnutie a vypnutie svetiel
stlačte tlačidlá vedľa svetiel.
Vaše vozidlo má svetlá
na čítanie zadného sedadla.
Pre zapnutie alebo vypnutie svetla
na čítanie stlačte presvetľovací kryt.

Čast’ 1
■ SYSTÉM KÚRENIA
A KLIMATIZÁCIE
Nasledujúce stránky popisujú,
ako ovládat’ systém regulácie klímy.

F

G

H

A

B

C

D

E

POZOR
Nejazdite s vozidlom, ak nie sú
všetky okná zbavené zahmlenia,
snehu, ľadu alebo čohokoľvek
iného, čo by vám mohlo bránit’
vo výhľade.
Podľa potreby nastavte teplotu
systému regulácie klímy, nastavenie
rýchlosti otáčania ventilátora
a nastavenie režimu.

1

1. Volič teploty vzduchu
Použite na zmenu teploty
vzduchu prechádzajúceho
systémom.

2

3

Pre zníženie teploty otáčajte
gombíkom doľava, a pre
zvýšenie smerom doprava.
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2. Volič rýchlosti
otáčania ventilátora
Tento gombík ovláda rýchlost’
otáčania ventilátora.
Pre zvýšenie rýchlosti otáčania
ventilátora otáčajte gombíkom
doprava, alebo pre zníženie
rýchlosti otáčania ventilátora
smerom doľava.
Otočením gombíka úplne doľava
sa systém vypne. Vonkajší
vzduch ale bude naďalej vnikat’
do vozidla, keď je v pohybe.
3. Volič výstupu vzduchu
Pravý gombík ovláda
režim dodávky vzduchu.
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Vetranie

Kúrenie/Odhmlievanie

Použite ^ na prívod vonkajšieho
vzduchu skrz výstupné
otvory prístrojovej dosky.

Použite a pre nasmerovanie
rovnakého množstva vzduchu
skrz otvory odmrazovača čelného
okna a bočných okien a skrz
výstupné otvory kúrenia.

Miešanie
Použite ^ na priame prúdenie
vzduchu skrz výstupné otvory
prístrojovej dosky a výstupné
otvory podlahy.
Kúrenie
Použite ` na odoslanie väčšiny
vzduchu skrz podlahové kanály,
a menšiu čast’ vzduchu skrz
otvory odmrazovača čelného
okna a bočných okien.
V tomto režime nie je možné
aktivovat’ funkciu recirkulácie.

V tomto režime bude zapnutý
kompresor klimatizácie.
Tento režim používajte
na odstraňovanie zahmlenia
z čelného okna alebo bočných
okien a súčasne taktiež
na vykurovanie vozidla.
V tomto režime nie je možné
aktivovat’ funkciu recirkulácie.

Čast’ 1
F

G

H

A

B

C

D

E

Tlačidlo kompresora klimatizácie
Pre zapnutie kompresora
klimatizácie stlačte c.
Musí sa rozsvietit’ kontrolka.
Aby mohol fungovat’ kompresor
klimatizácie, musí byt’ zapnutý
ventilátor.

1

Odmrazovanie
Použite b na nasmerovanie väčšiny
vzduchu skrz otvory odmrazovača
čelného okna a otvory odmrazovača
bočných okien.
V tomto režime bude zapnutý
kompresor klimatizácie.

2

3

Tento režim používajte v studenom
počasí za účelom odstránenia
zahmlenia alebo námrazy z čelného
okna.
V tomto režime nie je možné
aktivovat’ funkciu recirkulácie.

Systém ochladí a odvlhčí
vzduch vnútri vozidla.
Vypnete ich opätovným
stlačením tohto tlačidla.
Po jazde so zapnutou klimatizáciou
si niekedy môžete všimnút’
odkvapkávanie vody pod motorom.
Ide o normálny jav, pretože chladiaci
systém odstraňuje zo vzduchu
vlhkost’.
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Recirkulácia
Pre recirkulovanie vzduchu vo
vozidle stlačte tlačidlo recirkulácie e.
Toto je užitočné pre zadržovanie
prachu a pachov vonku alebo keď
je požadované rýchle ochladenie.
Keď je systém zapnutý, bude
svietit’ kontrolka na tlačidle.
V tomto režime bude zapnutý
kompresor klimatizácie.
Pre zastavenie funkcie recirkulácie
opätovne stlačte tlačidlo alebo
vypnite zapaľovanie.
Funkciu recirkulácie nie je
možné aktivovat’ v režime kúrenia,
odhmlievania alebo odmrazovania.

. . . 78

Ak sa pokúsite aktivovat’ funkciu
recirkulácie v dobe, kedy nie je
k dispozícii, pät’krát blikne kontrolka
na tlačidle za účelom upozornenia,
že táto funkcia nebude fungovat’.
Použitie tohto režimu v studenom
a vlhkom počasí môže spôsobit’
zahmlenie okien.
Tlačidlo vonkajšieho vzduchu
Pre vypnutie funkcie recirkulácie
a cirkulovania vonkajšieho
vzduchu vo vozidle stlačte d.
Keď je táto funkcia aktivovaná,
bude svietit’ kontrolka.

Aktivácia funkcií prostredníctvom
diaľkovo ovládaného štartovania
(Ak je vo výbave)
Ak použijete diaľkovo ovládané
štartovanie vozidla, bude táto funkcia
automaticky aktivovat’ určité funkcie
regulácie klímy.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkovo ovládané štartovanie
vozidla“ pod „Diaľkové otváranie
dverí“ v časti 3.

Čast’ 1
Výstupné vzduchové
otvory
Za účelom nastavenia smeru
prúdenia vzduchu posuňte
celý výstupný vzduchový otvor.
Výstupný vzduchový
otvor môžete zatvorit’.
Pre otvorenie výstupného otvoru
zatlačte na priehlbinku výstupného
otvoru.

Rady na používanie
Pred použitím systému klimatizácie
otvorte na niekoľko minút okná,
aby mohol uniknút’ horúci vzduch.
Pri používaní systému klimatizácie
zatvorte okná.
Dbajte na to, aby na kapote
a prednom vzduchovom vstupnom
otvore nikdy nebol ľad, sneh,
lístie alebo akékoľvek iné prekážky.
Neskladujte predmety v oblasti
pod prednými sedadlami, aby mohol
vzduch lepšie vo vozidle cirkulovat’.

Použitie neschválených spojlerov
kapoty môže mat’ nepriaznivý
vplyv na výkonnost’ systému
kúrenia a klimatizácie.
Ak príde k zníženiu prúdenia
vzduchu prechádzajúceho
skrz systém regulácie klímy,
môže byt’ nutné vymenit’ filter.
Ďalšie informácie vyhľadajte
vo „Vzduchový filter priestoru
pre cestujúcich“ v časti 4.
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Pre vyhrievanie zadného okna
stlačte toto tlačidlo. Vyhrievanie
sa samo vypne po uplynutí 15 minút
v prípade, že vozidlo ide rýchlost’ou
pod 80 km/h. Ak je vaša rýchlost’
vyššia než 80 km/h, potom pobeží
vyhrievanie zadného okna neustále.
Vyhrievanie môžete vypnút’ vypnutím
zapaľovania alebo opätovným
stlačením tlačidla.

Vyhrievanie zadného okna
Aby mohla táto funkcia pracovat’,
musí bežat’ motor.
Aby ste dosiahli najlepšie výsledky,
pred použitím vyhrievania zadného
okna odstráňte z okna čo možno
najviac ľadu alebo snehu.
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Ak je vyhrievanie znova aktivované
bezprostredne po dokončení
počiatočného cyklu 15 minút, bude
jednorazovo v činnosti len sedem
minút. Ak ho chcete vypnút’ skôr,
stlačte opätovne tlačidlo.

UPOZORNENIE
Na vnútornej strane zadného
okna nepoužívajte žiletku
ani iné ostré predmety.
Mohli by ste prerezat’ alebo
poškodit’ vyhrievaciu mriežku.
Opravy nebudú kryté zárukou.
Neupevňujte nič cez mriežku
vyhrievania na zadnom okne.

Čast’ 1
Aktivácia funkcií prostredníctvom
diaľkovo ovládaného štartovania
(Ak je vo výbave)
Ak použijete diaľkovo ovládané
štartovanie na naštartovanie vozidla
v dobe, kedy je vonku chladno,
bude funkcia diaľkovo ovládaného
štartovania automaticky aktivovat’
vyhrievanie zadného okna.
Keď vozidlo vystúpi z režimu
diaľkovo ovládaného štartovania,
vyhrievanie zadného okna sa vypne.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkovo ovládané štartovanie
vozidla“ pod „Diaľkové otváranie
dverí“ v časti 3.

Vzduchový filter priestoru
pre cestujúcich

■ AUDIOSYSTÉM
A HODINY

Vaše vozidlo je vybavené
vzduchovým filtrom priestoru
pre cestujúcich, ktorý filtruje
vonkajší vzduch vnikajúci do vozidla.

Vodiči sú nabádaní, aby si nastavili
preferencie audiosystému
pri zaparkovanom vozidle.

Tento filter je umiestnený
za schránkou v palubnej doske.
Tento filter vymieňajte v intervaloch
odporúčaných v pláne údržby.
Ďalšie informácie vyhľadajte
vo „Vzduchový filter priestoru
pre cestujúcich“ v časti 4.

POZOR
Nevykonávajte alebo
minimalizujte akékoľvek aktivity
na audiosystéme počas jazdy.
Ak budete počas jazdy venovat’
dlhšiu pozornost’ úkonom zábavy,
výrazne sa tým zvýši riziko kolízie,
ktorá môže spôsobit’ zranenie
alebo usmrtenie osôb.
Bezpečnost’ cestnej dopravy
je absolútnou prioritou.
S audiosystémom manipulujte
len vtedy, ak to stav vozovky
a dopravná situácia dovoľujú.
Počas jazdy je vždy nutná
úplná pozornost’ vodiča.
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UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Prídavné zvukové zariadenia ako sú vysielačky alebo mobilný
telefón - môžu narušovat’ funkciu
motora vášho vozidla, rádia alebo
iných systémov, a dokonca
ich poškodit’. Poraďte
sa s vaším predajcom.

Používanie mobilného telefónu
môže spôsobovat’ rušenie rádia
vášho vozidla. Toto rušenie
sa môže vyskytnút’ pri realizovaní
alebo prijímaní telefónnych
hovorov, dobíjaní akumulátora
telefónu alebo jednoducho
pri zapnutom telefóne.
Toto rušenie je popisované ako
zvýšená úroveň atmosférických
porúch počas počúvania rádia.
Ak počas počúvania rádia
zaznamenáte atmosférické
poruchy, odpojte mobilný
telefón a vypnite ho.

Rušenie môže byt’ taktiež
spôsobené iným zariadením
(nabíjačky mobilných telefónov,
praktické príslušenstvo vozidla
alebo vonkajšie elektronické
zariadenia) pripojeným do
napájacej zásuvky príslušenstva.

Taktiež skontrolujte príslušné
pravidlá pokrývajúce mobilné
rádiá a telefónne jednotky.

Ak zaznamenáte rušenie alebo
atmosférické poruchy, odpojte
zariadenie od napájacej
zásuvky príslušenstva.
Audiosystém je možné používat’
len v prípade, že je zapaľovanie
otočené do polohy ON alebo ACC,
alebo keď je aktívna zadržaná
energia pre príslušenstvo.
Keď je vaše vozidlo zaparkované,
zoznámte sa s ovládacími prvkami
a funkciou systému, a nastavte
rôzne funkcie.
Vďaka tomu budete schopní
používat’ systém s menšou námahou
a s menším odvádzaním pozornosti
od vozovky.
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Čast’ 1
AUDIOSYSTÉM RDS
S PREHRÁVAČOM CD
ALEBO PREHRÁVAČOM
CD PRE 6 DISKOV
(KOMPATIBILNÝ S MP3)
Nasledujúce stránky popisujú
audiosystém vo vašom vozidle
a návod na to, ako z neho dostat’
to najlepšie.
Vaše vozidlo je vybavené rádiom
RDS. RDS znamená rádiový dátový
systém (Radio Data System), ktorý
kóduje informácie na rádiovej
frekvencii FM.
Funkcie RDS sú k dispozícii
len na použitie na staniciach FM,
ktoré vysielajú informácie RDS.
V oblasti, kde rádiový údajový systém
nie je k dispozícii, nie je režim RDS
(Radio Data System) vášho rádia
prevádzkyschopný a nemal
by byt’ aktivovaný.

Ďalšie informácie vyhľadajte
vo „Funkcie a ovládacie prvky RDS“
neskôr v tejto časti.
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Hodiny
PREHRÁVAČ PRE JEDEN CD
DISK
1. Otočte zapaľovanie do polohy
ON alebo ACC (príslušenstvo).
2. Pre zapnutie systému stlačte
gombík napájania/hlasitosti.
3. Stláčajte , až sa zobrazí
menu nastavenia času
a dátumu.
Na displeji nad
tlačidlami sa zobrazí
HR, MIN, MM, DD a YYYY
(hodina, minúta, mesiac,
deň a rok).

4. Stlačte tlačidlo pod
požadovaným nastavením.
Pre zmenu času alebo dátumu
vykonajte jedno z nasledujúcich:
- Pre navýšenie času alebo
dátumu po jednom, opätovne
stlačte tlačidlo.
- Pre navýšenie času alebo
dátumu stlačte pravú šípku
SEEK alebo tlačidlo FWD.

- Pre nastavenie času alebo
dátumu otáčajte gombíkom

Pre zmenu zobrazenia času medzi
12-hodinovým a 24-hodinovým
zobrazením alebo zobrazenie
dátumu medzi mesiac/deň/rok
a zobrazením deň/mesiac/rok,
vykonajte nasledujúce:
1. Stlačte tlačidlo

- Pre zníženie času alebo
dátumu stlačte ľavú šípku
SEEK alebo tlačidlo REV.

Za účelom prehliadnutia displeja
s dátumom, stlačte tlačidlo
pri
zapnutom rádiu. Dátum sa krátko
zobrazí a po niekoľkých sekundách
zmizne.
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Zmena prednastavených
nastavení času a dátumu

.

.

2. Stlačte tlačidlo pod šípkou
vpred až do zobrazenia
12H, 24H, MM/DD/YYYY
(mesiac/deň/rok)
a DD/MM/YYYY
(deň/mesiac/rok)
na displeji nad tlačidlami.
3. Stlačte tlačidlo pod
požadovaným nastavením.
4. Opätovne stlačte tlačidlo
za
účelom použitia zvoleného
prednastaveného zobrazenia
alebo nechajte displej zmiznút’.

Čast’ 1
PREHRÁVAČ CD NA 6 DISKOV
1. Otočte zapaľovanie do polohy
ON alebo ACC (príslušenstvo).
2. Pre zapnutie systému stlačte
gombík napájania/hlasitosti.
3. Stlačte tlačidlo MENU.
Zvoľte voľbu hodín (clock).
Na displeji nad
tlačidlami sa zobrazí
HR, MIN, MM, DD a YYYY
(hodina, minúta,
mesiac, deň a rok).

4. Stlačte tlačidlo pod
požadovaným nastavením.
Pre zmenu času alebo dátumu
vykonajte jedno z nasledujúcich:
- Pre navýšenie času
alebo dátumu po jednom,
opätovne stlačte tlačidlo.
- Pre navýšenie času alebo
dátumu stlačte pravú šípku
SEEK alebo tlačidlo FWD.

- Pre zníženie času alebo
dátumu stlačte ľavú šípku
SEEK alebo tlačidlo REV.
- Pre nastavenie času alebo
dátumu otáčajte gombíkom

.

Za účelom prehliadnutia displeja
s dátumom stlačte tlačidlo MENU
(menu) a potom tlačidlo
pri
zapnutom rádiu. Dátum sa krátko
zobrazí a po niekoľkých sekundách
zmizne.
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Prístroje a ovládacie prvky
Zmena prednastavených
nastavení času a dátumu
Pre zmenu zobrazenia času medzi
12-hodinovým a 24-hodinovým
zobrazením alebo zobrazenie
dátumu medzi mesiac/deň/rok
a zobrazením deň/mesiac/rok,
vykonajte nasledujúce:
1. Stlačte tlačidlo MENU (menu).
Zvoľte voľbu hodín (clock).
Stlačte tlačidlo pod šípkou
vpred až do zobrazenia
12H, 24H, MM/DD/YYYY
(mesiac/deň/rok)
a DD/MM/YYYY
(deň/mesiac/rok)
na displeji nad tlačidlami.
2. Stlačte tlačidlo pod
požadovaným nastavením.

. . . 86

3. Opätovne stlačte tlačidlo MENU
(menu) za účelom použitia
zvoleného prednastaveného
zobrazenia alebo nechajte
displej zmiznút’.

Ovládacie prvky zvuku
OVLÁDACÍ PRVOK NAPÁJANIA
Pre zapnutie systému mierne stlačte
gombík . Pre vypnutie systému
ho stlačte znova.
OVLÁDANIE HLASITOSTI

Otáčaním gombíka
nastavte
hlasitost’ na požadovanú úroveň.
Pre zobrazenie nastavovacieho
menu rádia stlačte tlačidlo MENU.
Potom stlačte tlačidlo pod AUTO
VOLUM za účelom zobrazenia
štyroch úrovní vyrovnávania
hlasitosti.
Môžete volit’ medzi LOW (nízka),
MED (stredná), HIGH (vysoká)
a OFF (vypnuté).

Pre zvýšenie hlasitosti otáčajte
gombíkom
doprava, a pre
zníženie hlasitosti smerom doľava.

Každé vyššie nastavenie
umožňuje viac vyrovnávania hlasitosti
pri vyšších rýchlostiach vozidla.
Poloha OFF túto funkciu vypne.

AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE
HLASITOSTI

Stlačte tlačidlo pod požadovaným
nastavením.

Táto funkcia automaticky
kompenzuje nárast úrovní hluku
vozovky pri vyšších rýchlostiach.

Displej zmizne po desiatich
sekundách nečinnosti.
Ak je táto funkcia aktivovaná,
audiosystém automaticky nastaví
hlasitost’ tak, aby vám vždy
znela rovnako.

Čast’ 1
NASTAVENIE REPRODUKTOROV
Nastavenie vyváženosti
reproduktorov vľavo/vpravo
(balance) a vpredu/vzadu (fade)
vykonáte nasledujúcim postupom:
1. Stláčajte gombík , až sa
na displeji zobrazí BAL/FADE
(balance/fade).
2. Opakovane stláčajte gombík
za účelom zvýraznenia
požadovaného ovládania alebo
stlačte tlačidlo pod
požadovaným ovládaním.
Voľba BAL vám umožňuje
nastavit’ zvuk medzi pravými
a ľavými reproduktormi. Voľba
FADE vám umožňuje nastavit’
zvuk medzi prednými a zadnými
reproduktormi.

3. Po zvolení požadovaného
ovládania otáčajte gombíkom
doprava alebo doľava, stlačte
pravé alebo ľavé šípkové tlačidlo
SEEK, alebo stlačte tlačidlo
FWD alebo REV za účelom
zvýšenia alebo zníženia
úrovne zvoleného ovládania.

Za účelom rýchleho nastavenia
ovládania reproduktorov do strednej
polohy stlačte a podržte tlačidlo
pod požadovaným ovládaním
dlhšie než dve sekundy.
Budete počut’ jedno pípnutie.
Za účelom rýchleho nastavenia
všetkých ovládaní reproduktorov
a zvukového zafarbenia do ich
strednej polohy stlačte a podržte
gombík dve sekundy.
Budete počut’ jedno pípnutie.
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Prístroje a ovládacie prvky
MANUÁLNE NASTAVENIE
ZVUKOVÉHO ZAFARBENIA
Stláčajte gombík , až sa na displeji
zobrazí BASS (hĺbky), MID (stredy),
a TREB (výšky).
Opakovane stláčajte gombík za
účelom zvýraznenia požadovaného
ovládania alebo stlačte tlačidlo pod
požadovaným ovládaním.
Po zvolení požadovaného ovládania
zvukového zafarbenia otáčajte
gombíkom doprava alebo doľava,
stlačte pravé alebo ľavé šípkové
tlačidlo SEEK, alebo stlačte tlačidlo
FWD alebo REV za účelom zvýšenia
alebo zníženia úrovne zvoleného
zvukového zafarbenia.
Stredná poloha vyvažuje úroveň.
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Za účelom rýchleho nastavenia
ovládania zvukového zafarbenia
do strednej polohy stlačte a podržte
tlačidlo pod BASS (basy), MID
(stredy), alebo TREB (výšky)
dlhšie než dve sekundy.
Budete počut’ jedno pípnutie.
Za účelom rýchleho nastavenia
všetkých ovládaní reproduktorov
a zvukového zafarbenia do ich
strednej polohy stlačte a podržte
gombík dve sekundy.
Budete počut’ jedno pípnutie.
Ak je stanica slabá alebo šumí,
môžete skúsit’ znížit’ výšky.

NASTAVENIE VYROVNÁVANIA
Opakovane stlačte EQ za účelom
zvolenia jedného z niekoľkých
prednastavených nastavení
vyrovnávania, ktoré sú vhodné
pre rôzne druhy hudby.
Pre návrat ovládania zvukového
zafarbenia do manuálneho režimu
opakovane stlačte a uvoľnite tlačidlo
EQ, až sa na displeji zobrazí
MANUAL (manuálne), alebo
nastavte zvukové zafarbenie
manuálne stlačením gombíka .
Viď „Manuálne nastavenie
zvukového zafarbenia“
predtým v tejto časti.

Čast’ 1
Ovládacie prvky rádia
VOĽBA PÁSMA
Pre voľbu pásma AM alebo
FM stlačte tlačidlo BAND.
LADENIE
Pre prechod na vyššiu stanicu
otáčajte gombíkom doprava,
a pre prechod na nižšiu
stanicu smerom doľava.
VYHĽADÁVANIE STANÍC
Stlačte tlačidlo SEEK=«| a rádio
prejde do nasledujúcej vyššej stanice
a zostane v nej. Stlačte tlačidlo
SEEK |≈=pre prechod
do predchádzajúcej stanice
a zotrvanie v nej.
Rádio bude vyhľadávat’ len stanice,
ktoré sú v zvolenom pásme.

PREHĽADÁVANIE STANÍC
Za účelom prehľadávania staníc
stlačte a podržte ľavú alebo
pravú šípku SEEK na tri sekundy,
až budete počut’ pípnutie.
Rádio prejde do nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stanice, prehrá
niekoľko sekúnd, a potom pôjde
ďalej na nasledujúcu stanicu.

Pre zastavenie prehľadávania
opätovne stlačte tlačidlo.
Rádio bude prehľadávat’ len stanice,
ktoré sú vo zvolenom pásme.
Rádio sa nezastaví na staniciach
so slabým príjmom.

Rádio sa nezastaví na staniciach
so slabým príjmom.
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Prístroje a ovládacie prvky
PREDNASTAVENIE STANÍC
Váš audiosystém vám umožňuje
uložit’ až 36 prednastavených
staníc pomocou šiestich dostupných
zoznamov predvolených
staníc zmiešaných pásiem.
Každý zoznam môže
uložit’ 6 predvolených staníc.
Predvolené stanice v zozname
môžu byt’ z rôznych pásiem rádia.
Pre prechádzanie skrz zoznamami
stlačte tlačidlo FAV (obľúbené).
Uložené stanice pre každý zoznam
sa zobrazia na displeji nad tlačidlami
predvolených staníc.

Nastavenie počtu
predvolených zoznamov

Uloženie rádiovej stanice
do predvoleného zoznamu

1. Pre zobrazenie nastavovacieho
menu rádia stlačte tlačidlo
MENU.

1. Pre zvolenie AM alebo FM
stlačte BAND.

2. Stlačte tlačidlo pod FAV 1-6.
3. Stlačením tlačidla pod číslom
stránky zvoľte počet obľúbených
(Favorites) stránok.

3. Stlačte tlačidlo FAV (obľúbené)
za účelom zobrazenia jednej
z až šiestich stránok,
kde sú uložené stanice.

4. Stlačte tlačidlo FAV (obľúbené)
alebo nechajte displej s krátkym
oneskorením zmiznút’ a vrát’te
sa do hlavného displeja rádia
za účelom zahájenia
programovania staníc.

4. Stlačte a podržte jedno
z šiestich tlačidiel predvoľby,
až budete počut’ pípnutie.
Po každom opätovnom stlačení
tohto tlačidla sa predvolená
stanica vráti.

2. Nalaďte stanicu.

Číslo stanice sa zobrazí
na displeji nad tlačidlom.
5. Tieto kroky opakujte
pri každom tlačidle.
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Čast’ 1
Vyvolanie predvolenej stanice
z predvoleného zoznamu
1. Opakovane stlačte FAV
(obľúbené) za účelom
pretáčania k požadovanému
zoznamu.
2. Stlačte tlačidlo požadovanej
predvolenej stanice.
Rádio zmení pásma (ak je treba)
a vyvolá zvolenú stanicu.

INFORMAČNÉ TLAČIDLO
Stlačte za účelom prezretia
doplnkových textových informácií
súvisiacich s aktuálnou stanicou
RDS FM alebo skladbou MP3.
Pokračujte v stláčaní tlačidla za
účelom zvýraznenia požadovanej
kategórie alebo stlačte tlačidlo pod
požadovanou kategóriou za účelom
získania doplnkových informácií.

Ak je stlačené tlačidlo v dobe,
kedy neboli rádiom uložené
informácie, na displeji
sa zobrazí NO INFO.
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Prístroje a ovládacie prvky
VOĽBA ZDROJA

CHYBOVÉ SPRÁVY

Stlačte CD/AUX pre prepnutie
z rádia na kompaktný disk.

Ak sa na displeji zobrazí
CALIBRATION ERROR
(chyba kalibrácie), potom nebolo
rádio správne kalibrované pre
dané vozidlo. Za účelom vykonania
servisu kontaktujte vášho predajcu.

Znova stlačte CD/AUX za účelom
hľadania prídavného zariadenia.
Ak nie je žiadne prídavné zariadenie
nájdené, na displeji sa zobrazí
NO AUX INPUT DEVICE (žiadne
prídavné vstupné zariadenie).

Ak sa na displeji zobrazí LOCKED,
potom sa uzamkol systém
Theftlock®. Za účelom vykonania
servisu kontaktujte vášho predajcu.
Ak sa vyskytne nejaká chyba
opakovane alebo ak nie je možné
chybu opravit’, kontaktujte
Vášho predajcu.

FUNKCIE A OVLÁDACIE
PRVKY RDS
Funkcie RDS sú k dispozícii
len na použitie na staniciach FM,
ktoré vysielajú informácie RDS.
Vo vzácnych prípadoch môže stanica
vysielat’ nesprávne informácie, ktoré
spôsobia nesprávne fungovanie
funkcií rádia. Ak sa toto stane,
kontaktujte prosím rádiovú stanicu.
Ak ste naladení na stanicu RDS,
namiesto frekvencie sa na displeji
zobrazí názov stanice.
Väčšina staníc RDS poskytuje ich
názov stanice, čas a typ programu
pre aktuálne programovanie.
Stanice môžu taktiež poskytovat’
názov práve vysielaného programu.
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Čast’ 1
Ovládanie displeja
Opakovane stláčajte tlačidlo
za účelom zobrazenia názvu stanice
RDS, frekvencie, typu programu
a názvu programu (ak je k dispozícii).
Ak je stlačené tlačidlo v dobe, kedy
neboli rádiom uložené informácie,
na displeji sa zobrazí NO INFO.

Prehrávač CD
(Ak je vo výbave)

Kedykoľvek je disk zasunutý,
na displeji sa zobrazí symbol disku.

Čiastočne zasuňte disk do štrbiny,
a to štítkom obráteným nahor.
Prehrávač vtiahne disk úplne
dovnútra.

Keď sa začne prehrávat’ nová
skladba, zobrazí sa taktiež číslo
skladby.

Tento prehrávač nie je meničom CD.
Do tohto prehrávača môžete
vložit’ len jeden disk.
Ak je zapnuté zapaľovanie,
začne sa disk prehrávat’ ihneď
po jeho zasunutí.
Ak je vypnuté zapaľovanie alebo
rádio, zostane kompaktný disk
v prehrávači. Ak je zapnuté
zapaľovanie a rádio, obnoví
kompaktný disk prehrávanie
v mieste, kde sa zastavil.

Do prehrávača kompaktných diskov
je možné vkladat’ disky normálnej
veľkosti. Malé disky 8 cm môžu byt’
ale prehrávané len pomocou
špeciálne navrhnutých adaptérov.
Keď je disk vložený do prehrávača
a ako aktívny zdroj je zvolený
prehrávač, zobrazia sa funkcie
disku na displeji nad tlačidlami.
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Prístroje a ovládacie prvky
Rýchly presun vpred/vzad

Vyhľadávanie

Náhodné prehrávanie

Stlačte a podržte tlačidlo FWD alebo
REV pre rýchly presun vpred
alebo vzad na ďalšiu čast’ disku.

Pre prechod na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu skladbu otáčajte
gombíkom doprava alebo doľava.

Pre návrat do prehrávacej rýchlosti
ho uvoľnite.

Pre rýchly prechod na začiatok
nasledujúcej skladby stlačte
pravé šípkové tlačidlo SEEK.

Keď je disk vložený do prehrávača
a ako aktívny zdroj je zvolený
prehrávač, zobrazia sa funkcie
disku na displeji nad tlačidlami.

Pri rýchlom presune diskom
vpred alebo vzad budete počut’
zvuk pri zníženej hlasitosti.
Keď systém práve vykonáva rýchly
presun diskom vpred alebo vzad,
zobrazí sa na displeji uplynulý čas.

Pre rýchly prechod na začiatok
aktuálnej alebo predchádzajúcej
skladby stlačte ľavé šípkové
tlačidlo SEEK.
Ak bola skladba prehrávaná po
dobu kratšiu než 10 sekúnd, prejde
prehrávač CD na predchádzajúcu
skladbu. Ak bola skladba prehrávaná
dlhšie než 10 sekúnd, systém znova
spustí aktuálnu skladbu.
Ak podržíte tlačidlo stlačené, alebo
ak ho stlačíte viac než raz, bude
sa prehrávač naďalej presunovat’
diskom smerom vzad alebo vpred.
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Stláčajte tlačidlo pod RDM
(náhodné), až sa na displeji
zobrazí RANDOM CURRENT DISC
(náhodný aktuálny disk),
aby ste počuli skladby na zvolenom
disku v náhodnom poradí,
namiesto postupného poradia.
Túto funkciu vypnete
opätovným stlačením tlačidla.

Čast’ 1
Voľba zdroja

Vyberanie diskov

Pre zastavenie prehrávania disku
a prepnutie na rádio stlačte BAND.

Pre vytiahnutie disku stlačte
(umiestnené vedľa štrbiny
pre kompaktný disk).

Stlačte CD/AUX pre prepnutie
z rádia na kompaktný disk.

Budete počut’ pípnutie.

Ak máte k audiosystému pripojené
doplnkové zariadenie (ako napr.
menič CD), počas prehrávania
disku stlačte CD/AUX, aby sa mohlo
prehrávat’ doplnkové zariadenie.

EJECTING DISC (vytiahnutie disku)
sa zobrazí na displeji.

Ak nie je žiadne prídavné zariadenie
nájdené, na displeji sa zobrazí
NO AUX INPUT DEVICE
(žiadne prídavné vstupné zariadenie).

Ak disk neodstránite počas krátkej
doby, bude automaticky vtiahnutý
spät’ do prehrávača.

Len čo je disk vytiahnutý,
na displeji sa zobrazí
REMOVE DISC (odstráňte disk).

Prehrávanie CD diskov
vo formáte MP3
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Prehrávanie CD diskov vo
formáte MP3“ neskôr v tejto časti.
Chyba disku
Počas pokusu o prehranie
disku sa môže vyskytnút’ chyba.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Chyba disku“ neskôr v tejto časti.
Vstupná zdierka
doplnkového zariadenia
Ďalšie informácie o používaní
doplnkového zariadenia spolu
s audiosystémom vyhľadajte
vo „Vstupná zdierka doplnkového
zariadenia“ neskôr v tejto časti.
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Prehrávač CD pre 6 diskov
(Ak je vo výbave)
Tento prehrávač kompaktných
diskov môže pojat’ až šest’
kompaktných diskov.
Ak je vypnuté zapaľovanie alebo
rádio, zostane kompaktný disk
v prehrávači. Ak je zapnuté
zapaľovanie a rádio, obnoví
kompaktný disk prehrávanie
v mieste, kde sa zastavil.
Kedykoľvek je disk zasunutý,
na displeji sa zobrazí symbol disku.
Keď sa začne prehrávat’ nová
skladba, zobrazí sa taktiež
číslo skladby.
Do prehrávača kompaktných diskov
je možné vkladat’ disky normálnej
veľkosti. Malé disky 8 cm môžu
byt’ ale prehrávané len pomocou
špeciálne navrhnutých adaptérov.

. . . 96

Keď je disk vložený do prehrávača
a ako aktívny zdroj je zvolený
prehrávač, zobrazia sa funkcie
disku na displeji nad tlačidlami.
Vloženie jedného
kompaktného disku:
1. Stlačte LOAD

.

Keď sa na displeji zobrazí
správa, čiastočne zasuňte
disk do štrbiny, a to štítkom
CD obráteným nahor.
Prehrávač automaticky
vtiahne CD disk dovnútra.

Vloženie dvoch alebo viacerých
kompaktných diskov:
1. Stlačte a podržte LOAD
na dve sekundy.
Budete počut’ pípnutie
a na displeji sa zobrazí
LOAD ALL DISCS
(vložit’ všetky disky).
2. Keď sa na displeji zobrazí
správa, čiastočne zasuňte
ďalší disk do štrbiny,
a to štítkom CD obráteným
nahor. Prehrávač automaticky
vtiahne CD disk dovnútra.
3. Predchádzajúci krok opakujte
až do vloženia všetkých diskov.
Nepokúšajte sa vkladat’
viac než šest’ diskov.
4. Len čo dokončíte vkladanie
diskov, stlačte tlačidlo LOAD
za účelom zrušenia funkcie
vkladania.

Čast’ 1
Prehrávanie vloženého disku:

Rýchly presun vpred/vzad

Vyhľadávanie

Len čo je disk vložený, na displeji
nad každým tlačidlom sa zobrazia
funkcie kompaktného disku,
namiesto predvolených staníc
(ak sú naprogramované).

Stlačte a podržte tlačidlo FWD alebo
REV pre rýchly presun vpred
alebo vzad na ďalšiu čast’ disku.

Pre prechod na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu skladbu otáčajte
gombíkom doprava alebo doľava.

Pre návrat do prehrávacej rýchlosti
ho uvoľnite.

Pre rýchly prechod na začiatok
nasledujúcej skladby stlačte
pravé šípkové tlačidlo SEEK.

Pri rýchlom presune diskom
vpred alebo vzad budete počut’
zvuk pri zníženej hlasitosti.
Keď systém práve vykonáva rýchly
presun diskom vpred alebo vzad,
zobrazí sa na displeji uplynulý čas.

Pre rýchly prechod na začiatok
aktuálnej alebo predchádzajúcej
skladby stlačte ľavé šípkové
tlačidlo SEEK.
Ak bola skladba prehrávaná po
dobu kratšiu než 10 sekúnd, prejde
prehrávač CD na predchádzajúcu
skladbu. Ak bola skladba prehrávaná
dlhšie než 10 sekúnd, systém znova
spustí aktuálnu skladbu.
Ak podržíte tlačidlo stlačené, alebo
ak ho stlačíte viac než raz, bude
sa prehrávač naďalej presunovat’
diskom smerom vzad alebo vpred.
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Náhodné prehrávanie

Voľba zdroja

Vyberanie diskov

Keď je disk vložený do prehrávača
a ako aktívny zdroj je zvolený
prehrávač, zobrazia sa funkcie
disku na displeji nad tlačidlami.

Pre zastavenie prehrávania disku
a prepnutie na rádio stlačte BAND.

Pre vybranie práve prehrávaného
disku stlačte a uvoľnite .

Stlačte CD/AUX pre prepnutie
z rádia na kompaktný disk.

Budete počut’ pípnutie.

Stláčajte tlačidlo pod RDM
(náhodné), až sa na displeji zobrazí
RANDOM CURRENT DISC
(náhodný aktuálny disk),
aby ste počuli skladby na zvolenom
disku v náhodnom poradí,
namiesto postupného poradia.
Túto funkciu vypnete
opätovným stlačením tlačidla.
Stláčajte tlačidlo pod RDM
(náhodné), až sa na displeji zobrazí
RANDOMIZE ALL DISCS (náhodne
prehrávat’ všetky disky), čím sa budú
v náhodnom poradí vyhľadávat’
všetky disky a skladby.
Túto funkciu vypnete
opätovným stlačením tlačidla.
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Ak máte k audiosystému pripojené
doplnkové zariadenie (ako napr.
menič CD), počas prehrávania
disku stlačte CD/AUX, aby sa mohlo
prehrávat’ doplnkové zariadenie.
Ak nie je žiadne prídavné zariadenie
nájdené, na displeji sa zobrazí
NO AUX INPUT DEVICE
(žiadne prídavné vstupné
zariadenie).

EJECTING DISC (vytiahnutie disku)
sa zobrazí na displeji.
Len čo je disk vytiahnutý,
na displeji sa zobrazí
REMOVE DISC (odstráňte disk).
Ak disk neodstránite počas
krátkej doby, bude automaticky
vtiahnutý spät’ do prehrávača.
Pre vytiahnutie všetkých diskov
stlačte a podržte tlačidlo pre
vyberanie (eject) na dve sekundy.

Čast’ 1
Prehrávanie CD diskov
vo formáte MP3

Prehrávanie CD diskov vo
formáte MP3

Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Prehrávanie CD diskov
vo formáte MP3“ neskôr v tejto časti.

Prehrávač rozpozná súbory MP3,
ktoré boli nahraté na disky CD-R
alebo CD-RW. Súbory musia byt’
nahrané na CD v jednej
z nasledujúcich rýchlostí
prenosu v bitoch:

Chyba disku
Počas pokusu o prehranie
disku sa môže vyskytnút’ chyba.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Chyba disku“ neskôr v tejto časti.

• 32 kbps
• 40 kbps

Vstupná zdierka doplnkového
zariadenia

• 56 kbps

Ďalšie informácie o používaní
doplnkového zariadenia spolu
s audiosystémom vyhľadajte
v „Prenosné zvukové zariadenia“
neskôr v tejto časti.

• 80 kbps

• 64 kbps
• 96 kbps

Názov skladby, meno
interpreta a názov albumu
budú k dispozícii v prípade,
že bolo nahranie CD vykonané
pomocou verzie ID3 tags 1 a 2.
Prehrávač bude taktiež
prehrávat’ disky, ktoré obsahujú
nekomprimované CD audio súbory
(súbory .CDA) aj súbory MP3. Rádio
je prednastavené tak, že bude čítat’
len nekomprimované audio súbory
a bude ignorovat’ súbory MP3.
Pre prepínanie medzi
komprimovanými a
nekomprimovanými audio
súbormi stlačte tlačidlo CAT.

• 112 kbps
• 128 kbps
• 160 kbps
• 192 kbps
• 224 kbps
• 256 kbps
• 320 kbps
• premenlivá rýchlost’
prenosu v bitoch
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Ak si napálite vlastný
disk MP3 na osobnom počítači:
• Dbajte na to, aby súbory MP3 boli
nahraté na disk CD-R alebo
CD-RW.
• Na jednom disku nemiešajte
štandardné audio súbory
a súbory MP3.
• Prehrávač bude schopný
prečítat’ a prehrat’ maximálne
50 priečinkov, 50 zoznamov
skladieb, a 255 súborov.
Dlhé názvy súboru, priečinka
alebo zoznamu skladieb alebo
kombinácia veľkého počtu
súborov a priečinkov alebo
zoznamov skladieb môže
spôsobit’, že prehrávač nebude
schopný prehrat’ maximálny počet
súborov, priečinkov, zoznamov
skladieb, alebo relácií.
Aby bolo možné prehrávat’
veľký počet súborov, priečinkov,
zoznamov skladieb, alebo relácií,
minimalizujte dĺžku názvu súboru,
priečinka alebo zoznamu
skladieb.
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• Vytvorte štruktúru priečinkov,
ktorá umožňuje jednoduché
hľadanie skladieb počas jazdy.
Usporiadajte skladby podľa
albumu prostredníctvom použitia
jedného priečinka pre každý
jednotlivý album. Každý priečinok
alebo album by mal obsahovat’
18 skladieb alebo menej.
• Vo vašej štruktúre priečinkov
sa vyvarujte používania
podpriečinkov.
Prehrávač môže podporovat’
max. osem priečinkov do hĺbky,
avšak udržujte hĺbku priečinkov
na minime, aby bo lo
jednoduchšie nájst’ súbor
na prehrávanie.
• Dbajte na to, aby zoznamy
skladieb mali jednu
z nasledujúcich prípon:
- .mp3
- .wpl
Súbory s inými príponami
nemusia fungovat’.

• Dbajte na to, aby ste zvukový
disk pred napálením finalizovali.
Ak sa pokúsite pridat’ hudbu
na súčasný disk, môže tento disk
prestat’ v prehrávači fungovat’.
Zoznamy skladieb je možné menit’
stlačením tlačidiel pre nasledujúci
alebo predchádzajúci priečinok,
tlačidiel vyhľadávania alebo
otáčaním gombíka tuneru.
Je taktiež možné prehrávat’ nahrané
CD disky MP3 bez priečinkov
súborov.
Ak obsahuje CD disk viac
než maximálny počet priečinkov,
zoznamov skladieb alebo súborov,
prehrávač sprístupní CD disk
až do maximálneho limitu,
a akékoľvek položky nad
týmto limitom budú ignorované.

Čast’ 1
Koreňový priečinok

Bez priečinka

Poradie prehrávania

S koreňovým priečinkom bude
zaobchádzané ako s priečinkom.
Ak koreňový priečinok obsahuje
komprimované zvukové súbory,
bude tento priečinok zobrazený
ako F1 ROOT.

Ak CD disk obsahuje len
komprimované zvukové súbory bez
akýchkoľvek priečinkov, budú všetky
súbory umiestnené pod koreňovým
priečinkom.

Skladby budú prehrávané
v nasledujúcom poradí:

Všetky súbory obsiahnuté priamo
pod koreňovým priečinkom budú
sprístupnené pred akýmikoľvek inými
priečinkami koreňového priečinka.
Avšak zoznamy skladieb (PX) budú
vždy sprístupnené pred koreňovými
priečinkami alebo súbormi.
Prázdny adresár alebo priečinok
Ak sú koreňový priečinok alebo
priečinok prázdne alebo obsahujú
len priečinky, prehrávač automaticky
prejde do nasledujúceho priečinka
v štruktúre súborov, ktorá obsahuje
komprimovaný zvukový súbor.
Prázdny priečinok(nky) nebude
zobrazený.

Funkcie nasledujúceho
a predchádzajúceho
priečinka sa nezobrazia.
Ak CD disk obsahuje len
komprimované zvukové súbory
a zoznamy skladieb bez akýchkoľvek
priečinkov, budú všetky súbory
umiestnené pod koreňovým
priečinkom. Tlačidlá nahor a dolu
pre priečinky budú najprv hľadat’
zoznamy skladieb (PX) a potom
prejdú do koreňového priečinka.
Na displeji sa zobrazí ROOT ako
názov priečinka.

• Skladby sa začnú prehrávat’ od
prvej skladby v prvom zozname
skladieb a budú postupne
pokračovat’ v prehrávaní
všetkých skladieb v každom
jednotlivom zozname skladieb.
Len čo je prehraná posledná
skladba posledného zoznamu
skladieb, bude prehrávanie
pokračovat’ od prvej skladby
prvého zoznamu skladieb.
• Skladby sa začnú prehrávat’ od
prvej skladby v prvom priečinku
a budú postupne pokračovat’
v prehrávaní všetkých skladieb
v každom jednotlivom priečinku.
Len čo je prehraná posledná
skladba posledného priečinka,
bude prehrávanie pokračovat’
od prvej skladby prvého priečinka.
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Keď sa začne prehrávat’ skladba
z nového priečinka, zobrazí sa nový
názov skladby. Ak bol ale zvolený
režim priečinka ako prednastavený
režim zobrazenia, zobrazí sa názov
priečinka. Viď „Prehrávanie
zvukového súboru MP3“
neskôr v tejto časti.

Systém súborov a pomenovaní
Zobrazený názov skladby je prevzatý
z ID3 tagu súboru. Ak nie je názov
skladby prítomný v ID3 tagu, rádio
zobrazí názov súboru ako názov
skladby.
Názvy skladieb dlhšie než 32 znakov
alebo 4 stránky budú skrátené.
Displej nebude zobrazovat’ časti
slov na poslednej strane textu.
Predprogramované
zoznamy skladieb
Rádio rozpozná predprogramované
zoznamy skladieb, ktoré boli
vytvorené prostredníctvom softvéru
WinAmp™, MusicMatch™, alebo
Real Jukebox™, avšak nebude
k dispozícii schopnost’ editovania.
Tieto zoznamy skladieb sú ošetrené
ako špeciálne priečinky obsahujúce
komprimované zvukové súbory.
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Prehrávanie zvukového
súboru MP3
• Vozidlá vybavené
prehrávačom pre jeden disk:
Čiastočne zasuňte disk
do štrbiny, a to štítkom
obráteným nahor. Prehrávač
vtiahne disk úplne dovnútra.
• Vozidlá vybavené
meničom CD pre 6 diskov:
Stlačte LOAD

.

Keď sa na displeji zobrazí správa,
čiastočne zasuňte disk do štrbiny,
a to štítkom CD obráteným nahor.
Prehrávač automaticky vtiahne
CD disk dovnútra.
Viď „Prehrávač CD na 6 diskov“
predtým v tejto časti.

Čast’ 1
Disk sa začne prehrávat’.
Ak je vypnuté zapaľovanie alebo
rádio, zostane kompaktný disk
v prehrávači. Ak je zapnuté
zapaľovanie a rádio, obnoví
kompaktný disk prehrávanie
v mieste, kde sa zastavil.
Keď sa začne prehrávat’ každá
jednotlivá skladba, na displeji
sa zobrazí číslo skladby
a názov skladby.

Predchádzajúci/nasledujúci
priečinok
Pre prehrávanie prvej skladby
v predchádzajúcom priečinku
stlačte tlačidlo pod
.
Pre presun vpred na prvú skladbu
v nasledujúcom priečinku stlačte
tlačidlo pod
.
Rýchly presun vpred/vzad
Stlačte a podržte tlačidlo FWD alebo
REV pre rýchly presun vpred alebo
vzad na ďalšiu čast’ disku.
Pre návrat do prehrávacej rýchlosti
ho uvoľnite.
Počas vyhľadávania bude počut’
zvuk pri zníženej hlasitosti.
Keď systém práve vykonáva rýchly
presun diskom vpred alebo vzad,
zobrazí sa na displeji uplynulý čas.

Vyhľadávanie
Pre prechod na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu skladbu otáčajte
gombíkom doprava alebo doľava.
Pre rýchly prechod na začiatok
nasledujúcej skladby stlačte
pravé šípkové tlačidlo SEEK.
Pre rýchly prechod na začiatok
aktuálnej alebo predchádzajúcej
skladby stlačte ľavé šípkové
tlačidlo SEEK.
Ak bola skladba prehrávaná po
dobu kratšiu než 10 sekúnd, prejde
prehrávač CD na predchádzajúcu
skladbu. Ak bola skladba prehrávaná
dlhšie než 10 sekúnd, systém znova
spustí aktuálnu skladbu.
Ak podržíte tlačidlo stlačené, alebo
ak ho stlačíte viac než raz, bude
sa prehrávač naďalej presunovat’
diskom smerom vzad alebo vpred.
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Náhodné prehrávanie
• Vozidlá vybavené prehrávačom
pre jeden disk:
Stláčajte tlačidlo pod RDM
(náhodné), až sa na displeji
zobrazí RANDOM CURRENT
DISC (náhodný aktuálny disk),
aby ste počuli skladby
na zvolenom disku v náhodnom
poradí, namiesto postupného
poradia.
Túto funkciu vypnete
opätovným stlačením tlačidla.

• Vozidlá vybavené
meničom CD pre 6 diskov:
Stláčajte tlačidlo pod RDM
(náhodné), až sa na displeji
zobrazí RANDOM CURRENT
DISC (náhodný aktuálny disk),
aby ste počuli skladby
na zvolenom disku v náhodnom
poradí, namiesto postupného
poradia.
Stláčajte tlačidlo pod RDM
(náhodné), až sa na displeji
zobrazí RANDOMIZE ALL
DISCS (náhodne prehrávat’
všetky disky), čím sa budú
v náhodnom poradí vyhľadávat’
všetky disky a skladby.
Túto funkciu vypnete
opätovným stlačením tlačidla.
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Navigátor hudby
Pre prehrávanie súborov MP3
v poradí podľa interpreta alebo
albumu stlačte tlačidlo pod
.
Prehrávaču môže trvat’ niekoľko
minút, než prehľadá disk a roztriedi
súbory prostredníctvom informácií
ID3 tagu pre interpreta a album,
a to v závislosti na počte
súborov MP3 na disku.
Počas prehľadávania disku
prehrávačom môže hrat’ rádio.
Len čo je prehľadávanie dokončené,
začne sa prehrávat’ disk.
Prehrávač je prednastavený tak,
že bude prehrávat’ súbory
MP3 v poradí podľa interpreta.

Čast’ 1
Práve prehrávaný interpret je
zobrazený na druhom riadku displeja
medzi šípkami. Len čo sú prehrané
všetky skladby daného interpreta,
bude prehrávač pokračovat’
k nasledujúcemu interpretovi
v abecednom poradí.
Pre počúvanie súborov MP3
od iného interpreta stlačte tlačidlo
pod jednou z šípok buď pre
prechod k nasledujúcemu alebo
predchádzajúcemu interpretovi
v abecednom poradí. Pokračujte
v stláčaní jedného z tlačidiel až do
zvolenia požadovaného interpreta.
Pre zmenu z prehrávania podľa
interpreta na prehrávanie podľa
albumu stlačte tlačidlo pod SORT BY
(triedit’ podľa). Z obrazovky Sort
stlačte jedno z tlačidiel pre zvolenie
albumu.

Pre návrat do hlavnej obrazovky
navigátora hudby stlačte tlačidlo
pod BACK (spät’).

Voľba zdroja

Práve prehrávaný album je
zobrazený na druhom riadku displeja
medzi šípkami. Len čo sú prehrané
všetky skladby daného albumu,
bude prehrávač pokračovat’
k nasledujúcemu albumu
v abecednom poradí.

Stlačte CD/AUX pre prepnutie
z rádia na kompaktný disk.

Pre výstup z režimu navigátora
hudby stlačte tlačidlo pod BACK
(spät’).

Pre zastavenie prehrávania disku
a prepnutie na rádio stlačte BAND.

Ak máte k audiosystému pripojené
doplnkové zariadenie (ako napr.
menič CD), počas prehrávania
disku stlačte CD/AUX, aby sa mohlo
prehrávat’ doplnkové zariadenie.
Ak nie je žiadne prídavné
zariadenie nájdené, na displeji sa
zobrazí NO AUX INPUT DEVICE
(žiadne prídavné vstupné
zariadenie).
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Vyberanie diskov
• Vozidlá vybavené
prehrávačom pre jeden disk:
Pre vytiahnutie disku stlačte
(umiestnené vedľa štrbiny
pre kompaktný disk).
Budete počut’ pípnutie.
EJECTING DISC (vytiahnutie
disku) sa zobrazí na displeji.
Len čo je disk vytiahnutý,
na displeji sa zobrazí
REMOVE DISC (odstráňte disk).
Ak disk neodstránite počas
krátkej doby, bude automaticky
vtiahnutý spät’ do prehrávača.

• Vozidlá vybavené
meničom CD pre 6 diskov:

Vstupná zdierka
doplnkového zariadenia

Pre vybranie práve prehrávaného
disku stlačte a uvoľnite .

Váš audiosystém má funkciu, ktorá
vám umožňuje pripojit’ externý zdroj.

Budete počut’ pípnutie.

K audiosystému je možné pripojit’
prenosný prehrávač zvuku, ako napr.
prehrávač MP3, iPod, PDA,
prenosný počítač (s výstupom
mikrofónu) alebo prehrávač
kaziet za účelom prehrávania
cez rádio a reproduktory.

EJECTING DISC (vytiahnutie
disku) sa zobrazí na displeji.
Len čo je disk vytiahnutý,
na displeji sa zobrazí
REMOVE DISC (odstráňte disk).
Ak disk neodstránite počas
krátkej doby, bude automaticky
vtiahnutý spät’ do prehrávača.
Pre vytiahnutie všetkých diskov
stlačte a podržte tlačidlo pre
vyberanie (eject) na dve sekundy.

Poznámka:
Táto zdierka (jack)
nie je zvukový výstup.
Do prídavnej vstupnej zdierky
(jack) nepripojujte slúchadlá.
Vodiči sú nabádaní, aby si nastavili
doplnkové zariadenie v dobe,
kedy je vozidlo v polohe P (Park).

. . . 106

Čast’ 1
Pripojte kábel s konektorom (jack)
3,5 mm z prenosného prehrávača
zvuku do prídavnej vstupnej zdierky
(jack), ktorá je umiestnená
na čelnom paneli rádia.
Keď je zariadenie pripojené, stlačte
CD/AUX, aby ste začali prehrávat’
zvuk z tohto zariadenia cez
reproduktory vozidla.
Ovládanie hlasitosti
Pre zvýšenie hlasitosti otáčajte
gombíkom
doprava, a pre
zníženie hlasitosti smerom doľava.
Môže byt’ nutné, aby ste za účelom
dosiahnutia požadovanej hlasitosti
urobili doplnkové nastavenie
hlasitosti na prenosnom
zvukovom zariadení.

Voľba zdroja
Pre prepnutie spät’
na rádio stlačte BAND.
Prenosné zvukové zariadenie
bude pokračovat’ v prehrávaní.
Pre zastavenie prehrávania
musíte použit’ ovládacie prvky
na prenosnom zariadení.
Stlačte CD/AUX pre prepnutie
z prenosného zvukového zariadenia
na kompaktný disk.
Znova stlačte CD/AUX za účelom
hľadania prídavného zariadenia.
Ak nie je žiadne prídavné zariadenie
nájdené, na displeji sa zobrazí
NO AUX INPUT DEVICE
(žiadne prídavné vstupné zariadenie).

STAROSTLIVOSŤ
O VÁŠ PREHRÁVAČ
KOMPAKTNÝCH DISKOV
Na disky nelepte žiadne papierové
štítky. Štítky by sa mohli zachytit’
v prehrávači.
Ak je potrebný popisný štítok, skúste
vykonat’ označenie na vrchnej strane
disku pomocou značkovača.
Neodporúča sa používat’ čistiace
disky na šošovky CD. Použitím
čistiacich diskov na šošovky
môže príst’ k znečisteniu
šošovky optiky CD.
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UPOZORNENIE
Na disky nelepte žiadne
papierové štítky. Štítky by
sa mohli zachytit’ v prehrávači.
Nepoužívajte poškriabané alebo
poškodené disky.
Udržujte iné predmety, kvapaliny
a nečistoty z dosahu vkladacej
štrbiny.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Chyba disku“ neskôr v tejto časti.

STAROSTLIVOSŤ O VAŠE
KOMPAKTNÉ DISKY
Ak je prehrávaný disk CD-R, môže
byt’ znížená kvalita zvuku z dôvodu
kvality CD-R, metódy nahrávania,
kvality hudby, ktorá bola nahraná,
alebo spôsobu, akým bolo s diskom
CD-R zaobchádzané. Môže príst’
k nárastu preskakovania, t’ažkému
hľadaniu skladieb, a/alebo t’ažkému
vkladaniu a vyberaniu.
Zaobchádzajte s diskami opatrne.
Skladujte ich v ich originálnych
obaloch alebo iných ochranných
puzdrách a z dosahu priameho
slnečného svetla a prachu.
Pri manipulovaní s diskami
dbajte na to, aby ste sa nedotýkali
signálneho povrchu. Disky
uchopte za vonkajšie okraje alebo
za okraj otvoru a vonkajší okraj.

. . . 108

Ak je povrch disku znečistený,
navlhčite čistú mäkkú tkaninu
v jemnom neutrálnom rozpúšt’adle
zmiešanom s vodou, a vyčistite ho
tak, že ho otierajte od stredu k okraju.
Ak sa disk z akéhokoľvek iného
dôvodu neprehráva správne,
skúste použit’ disk, o ktorom viete,
že je určite v poriadku.

Čast’ 1
CHYBA DISKU
Ak sa zobrazí CHECK DISC a/alebo
sa disk vysunie, znamená to, že sa
vyskytla chyba. Príčinou môže byt’
nadmerné teplo, nerovná vozovka,
vlhkost’ alebo poškodený alebo
nesprávne vložený disk. Disk sa
nemusí prehrávat’ alebo sa môže
vysunút’. Ak disk nie je poškodený,
bude sa prehrávat’, len čo sa
podmienky vrátia do normálu.
Chyba sa môže objavit’ v prípade,
že sa vyskytol problém počas
napaľovania disku.
Na disky nelepte žiadne papierové
štítky. Mohli by sa zachytit’
v prehrávači kompaktných diskov.
Ak sa disk z akéhokoľvek iného
dôvodu neprehráva správne,
skúste použit’ disk, o ktorom viete,
že je určite v poriadku.

Ak sa chyba vyskytuje opakovane
a nie je možné ju opravit’,
kontaktujte Vášho predajcu.

A

Vášmu predajcovi poskytnite
všetky zobrazené chybové kódy.

FUNKCIA OCHRANY
PROTI KRÁDEŽI
Váš audiosystém je vybavený
funkciou ochrany proti krádeži
Theftlock®.
Táto funkcia pracuje automaticky
tým, že sa naučí čast’ identifikačného
čísla vozidla.
Ak je rádio premiestnené do iného
vozidla, na displeji sa zobrazí
jedna z nasledujúcich správ:
• LOC (zámok)
• LOCK (zámok)

OVLÁDACIE PRVKY
AUDIOSYSTÉMU NA
VOLANTE
Niektoré modely majú ovládacie
prvky rádia inštalované na volante.
• Pre umlčanie systému stlačte ^.
Pre opätovné zapnutie zvuku
ho stlačte znovu.
• Stlačte „+“ pre zvýšenie hlasitosti
alebo „–“ pre jej zníženie.

• LOCKED (zamknuté)
Ak je vaše rádio odcudzené,
nebude fungovat’.
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• Stlačte šípku nahor alebo
dolu pre rýchly prechod
do nasledujúcej alebo
predchádzajúcej predvolenej
rádiovej stanice, alebo
preskočte do nasledujúcej alebo
predchádzajúcej voľby,
ak počúvate kompaktný disk.
Keď je rádio aktívne, na asi jednu
sekundu stlačte a podržte šípku
nahor alebo dolu, aby ste našli
nasledujúcu alebo
predchádzajúcu prijímateľnú
stanicu.
Rádio bude vyhľadávat’
len stanice, ktoré
sú v zvolenom pásme.
Rádio sa nezastaví na staniciach
so slabým príjmom.
Keď je rádio aktívne, na asi jednu
sekundu stlačte a podržte šípku
nahor alebo dolu, aby ste našli
nasledujúcu alebo
predchádzajúcu
prijímateľnú stanicu.
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ANTÉNA
Anténa je upevnená
na streche vášho vozidla.
Pevná prútová anténa je
konštruovaná tak, aby odolala
väčšine umývačiek automobilov
bez poškodenia. Pravidelne
kontrolujte, či je prút antény
adekvátne pripevnený k vozidlu.
Ak sa prút mierne ohne, môžete
ho rukou narovnat’. Ak je prútová
anténa ohnutá príliš, je možné ju
vymenit’. Aby mohli prútové antény
dobre fungovat’, je nutné ich udržovat’
v čistote.
Skôr než na vaše vozidlo použijete
ochrannú plachtu, odmontujte anténu
rukou.

■ OVLÁDACIE PRVKY
NA VOLANTE/STĹPIKU
RIADENIA
Na volante alebo stĺpiku riadenia
nájdete nasledujúce ovládacie prvky.

Čast’ 1
Tlačidlá tempomatu

A

B

H

Tieto tlačidlá^ použite
na ovládanie systému tempomatu.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Tempomat“ neskôr v tejto časti.

Multifunkčná páka
Túto páku _ používajte
na ovládanie nasledujúcich funkcií:
• Diaľkové/stretávacie svetlomety
• Ukazovatele smeru
• Ovládacie prvky vonkajších
svetiel
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Multifunkčná páka“ neskôr
v tejto časti.
Viď taktiež „Svetlá“ predtým
v tejto časti.

C

D

Tlačidlá informačnej
centrály vodiča

E

F

G

Informácie vyhľadajte v „Informačná
centrála vodiča“ predtým v tejto časti.

Ovládacie tlačidlá` sú umiestnené
na ľavej strane volantu.
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Nepoužívajte polohu najviac hore
ako jazdnú polohu. Ak je volant
v tejto polohe, nebude účinný airbag.
Polohu najviac hore sa odporúča
používat’ len na nástup a výstup.

POZOR
Nenastavujte volant počas jazdy.

Páka naklápania volantu
Volant môžete posunút’ do jednej
z niekoľkých rôznych polôh. Pre jeho
naklopenie uchopte volant a spustite
páku a nižšie.
Umiestnite volant do požadovanej
polohy a potom zatlačte páku nahor,
aby sa volant v tejto polohe zaistil.
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Klaksón
Klaksón aktivujte stlačením
symbolov klaksónub na volante.

Ovládacie prvky
audiosystému na volante
(Ak je vo výbave)
Vaše vozidlo môže byt’ vybavené
voliteľnými ovládacími prvkami rádia,
inštalovanými na volante c.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Audiosystém a hodiny“
predtým v tejto časti.

Spínacia skrinka
V časti Pokyny pre štartovanie
a prevádzku vyhľadajte ďalšie
informácie o spínacej skrinke d.

Čast’ 1
STIERAČE ČELNÉHO OKNA
Pre cyklus jedného zotrenia zatlačte
pákový ovládač dolu do
a potom
ho uvoľnite. Pre viac cyklov držte
pákový ovládač v tejto polohe.
Pre plynulé cykly stierania zatlačte
pákový ovládač nahor do druhej
alebo tretej polohy v závislosti na tom,
akú rýchlost’ stieračov chcete.

Páčka stieračov/
ostrekovača čelného okna
Tento pákový ovládač e používajte
na ovládanie stieračov a ostrekovača
čelného okna.

Pre cykly stieračov s oneskorením
zatlačte pákový ovládač nahor do
prvej polohy. Interval medzi cyklami
môžete nastavit’ otáčaním prstenca
smerom nahor alebo dolu.
Čím bližšie je nastavenie k vrcholu
páky, tým kratší je interval.

Poznámka:
Cykly stieračov s intervalmi sú
ovplyvňované rýchlost’ou vozidla.
Keď sa rýchlost’ vášho vozidla
zvyšuje, interval medzi
jednotlivými zotretiami
sa skracuje. Keď sa rýchlost’
vášho vozidla znižuje, interval
medzi jednotlivými zotretiami
sa predlžuje.
Pre vypnutie stieračov
zatlačte pákový ovládač
do nastavenia „off“ .

UPOZORNENIE
Pred použitím stieračov odstráňte
všetok prípadný ľad alebo sneh
zo stieracích líšt, aby sa zabránilo
poškodeniu líšt a pret’aženiu
motora stieračov.

113 . . .

Prístroje a ovládacie prvky
Stierače sú istené pomocou ističa.
Ak príde k elektrickému pret’aženiu,
systém stieračov sa vypne
až do ochladenia motora.
Stieracie lišty sa časom
opotrebovávajú a potom už
nestierajú dokonale, čím zhoršujú
výhľad z vozidla smerom dopredu.
Opotrebované stieracie lišty
vymeňte.
Svetlomety aktivované stieračmi
Viď „Svetlá“ predtým v tejto časti.
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POZOR
V mrazivom počasí nepoužívajte
kvapalinu ostrekovača, dokiaľ
sa čelné okno nezahreje natoľko,
aby sa netvoril ľad a nebránil
vám vo výhľade.

OSTREKOVAČ ČELNÉHO OKNA
Pre rozstreknutie kvapaliny
ostrekovača na čelné okno stlačte
tlačidlo na konci pákového ovládača.
Ostrekovač bude rozstrekovat’
kvapalinu až do uvoľnenia tlačidla.
Stierače vyčistia okno a potom
sa buď zastavia alebo vrátia
do prednastavenej rýchlosti.

Čast’ 1
Ak sa pri zapnutých ukazovateľoch
smeru vôbec nerozsvietia zelené
šípky, skontrolujte poistku.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Poistky a ističe“ v časti 4.

■ MULTIFUNKČNÁ PÁKA
Ukazovateľ smeru
Pre signalizovanie zmeny smeru
posuňte páku úplne nahor alebo
dolu. Po prejdení zatáčkou
sa páka automaticky vráti.
Pre signalizovanie zmeny jazdného
pruhu len páku pridvihnite alebo
znížte tak, aby začala blikat’ šípka.
V tejto polohe ju držte až do
dokončenia zmeny jazdného pruhu.

Šípka na združenom prístrojovom
paneli bude blikat’ v smere zmeny
smeru alebo jazdného pruhu.
Ak šípka bliká rýchlejšie než
normálne, môže byt’ vypálená
žiarovka ukazovateľa smeru.
Kontrolou predných a zadných
ukazovateľov smeru sa uistite,
či fungujú správne.
Ak je žiarovka spálená vymeňte ju,
aby ste predišli dopravnej nehode.
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Ovládanie diaľkových/
stretávacích svetlometov

Ak je tempomat nastavený
na zvolenú rýchlost’, zobrazí
sa správa CRUISE ENGAGED.

Keď sú zapnuté svetlomety a páka
je v strednej polohe, sú svetlomety
nastavené na stretávacie svetlá.

Ak je zapnutý tempomat, keď začne
systém riadenia trakcie obmedzovat’
pretáčanie kolies, tempomat
sa automaticky vypne.

Pre prepnutie zo stretávacích svetiel
na diaľkové svetlá zatlačte páku
smerom k prednej časti vozidla.
Pre prepnutie svetiel spät’
na stretávacie svetlá pritiahnite
páku smerom k sebe.
Keď sú zapnuté diaľkové svetlá,
bude taktiež svietit’ kontrolka
na združenom prístrojovom paneli.

■ TEMPOMAT
Pomocou tempomatu môžete
udržovat’ rýchlost’ približne 40 km/h
alebo vyššiu bez nutnosti používania
pedálu akcelerátora.

• Zdokonalený systém
riadenia trakcie

Diaľkové svetlá môžete používat’
ako svetelný klaksón pre
signalizovanie iným vodičom.

Ovládacie tlačidlá
sú umiestnené na volante.

Len čo sú podmienky spät’ v normále,
môžete znova tempomat zapnút’.

Za týmto účelom pritiahnite
multifunkčnú páku smerom k sebe.
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Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce:
• Riadenie trakcie

• Elektronické riadenie stability

POZOR
Je nebezpečné používat’
tempomat v hustej dopravnej
premávke alebo na klzkých
alebo kľukatých vozovkách.

Čast’ 1
Vypnutie tempomatu
Pre dočasné vypnutie tempomatu
bez vymazania nastavenej rýchlosti
z pamäte, vykonajte nasledujúce:
• Zošliapnite brzdový pedál,
alebo zošliapnite pedál spojky,
ak máte manuálnu prevodovku.
Z displeja zmizne správa.
Nastavenie tempomatu
1. Stlačte tlačidlo tempomatu

.

Keď je systém zapnutý,
bude svietit’ kontrolka v tlačidle.
2. Zrýchlite na požadovanú
rýchlost’.

3. Stlačte tlačidlo SET a uvoľnite
ho.
4. Uvoľnite pedál plynu.
Na displeji informačnej centrály
vodiča by sa mala objavit’
správa CRUISE ENGAGED
(aktivovaný tempomat).

POZOR
Nenechávajte spínač
tempomatu zapnutý,
keď ho práve nepoužívate.
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POZOR
Ak stlačíte tlačidlo RES za účelom
návratu do vami zvolenej
rýchlosti, nedržte spínač v tejto
polohe. Ak ho budete držat’,
vozidlo zrýchli a bude naďalej
zrýchľovat’. Bude stále zrýchľovat’,
dokiaľ neuvoľníte spínač alebo
nepoužijete brzdu.
Pre vypnutie tempomatu
a vymazanie nastavenej rýchlosti
z pamäte, vykonajte nasledujúce:
• Stlačte tlačidlo tempomatu
alebo
• Vypnite zapaľovanie.
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Návrat do nastavenej rýchlosti

.

Ak ste tempomat dočasné vypli
bez vymazania nastavenej rýchlosti
z pamäte, za účelom opätovného
aktivovania tempomatu vykonajte
nasledujúce:
• Len čo idete rýchlost’ou
asi 40 km/h alebo vyššou,
na okamih stlačte tlačidlo RES.
Bude vyvolaná z pamäte
a udržovaná zvolená rýchlost’.

Čast’ 1

Prechod na vyššiu rýchlost’
Pre prechod na vyššiu rýchlost’
vykonajte ktorékoľvek
z nasledujúceho:
• Na zvýšenie rýchlosti
použite pedál plynu.
Stlačte SET.
Uvoľnite tlačidlo a pedál plynu.
Teraz pôjdete vyššou rýchlost’ou.

• Stlačte a podržte tlačidlo RES.
V tejto polohe ho môžete držat’
počas zrýchľovania na novú
rýchlost’. Tlačidlo uvoľnite
v okamihu, kedy vozidlo dosiahne
zvolenú rýchlost’. Vozidlo bude
teraz udržovat’ vyššiu rýchlost’.
• Poklepávaním na spínač
sa bude rýchlost’ vozidla zvyšovat’
o približne 1,6 km/h na každé
jednotlivé klepnutie.

Prechod na nižšiu rýchlost’
• Stlačte a podržte tlačidlo SET.
Vaše vozidlo bude spomaľovat’.
Tlačidlo uvoľnite v okamihu,
kedy dosiahne požadovanú nižšiu
rýchlost’. Vozidlo bude udržovat’
nižšiu rýchlost’.
• Poklepávaním na tlačidlo
sa bude rýchlost’ vozidla znižovat’
o približne 1,6 km/h na každé
jednotlivé klepnutie.

119 . . .

Prístroje a ovládacie prvky
Predbehnutie iného vozidla
pri zapnutom tempomate
Ak potrebujete zvýšit’ rýchlost’,
jednoducho použite pedál plynu.
Len čo dáte nohu z pedálu, vozidlo
znova spomalí na predtým zvolenú
rýchlost’ tempomatu a bude
ju udržovat’.

Používanie tempomatu v kopcoch

■ ZRKADLÁ

To, ako bude systém tempomatu
fungovat’ v kopcoch, závisí
na niekoľkých faktoroch:

Vonkajšie zrkadlá

• rýchlost’ vozidla
• zat’aženie vozidla
• strmost’ kopca
Keď idete do prudkého kopca,
môže byt’ nutné na udržanie
rýchlosti použit’ pedál plynu.
Keď idete z kopca, môže byt’ nutné
na redukovanie rýchlosti vozidla
použit’ brzdový pedál.
Použitím bŕzd sa vypne tempomat.
Mnoho vodičov má s používaním
tempomatu v kopcoch veľký
problém.
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Nastavte vonkajšie zrkadlá tak,
aby ste videli len malý kúsok
boku vášho vozidla, keď sedíte
v pohodlnej jazdnej polohe.
Zrkadlo strany spolujazdca je vyduté.
Plocha vydutého zrkadla je
zakrivená, čo vám umožňuje
vidiet’ zo sedadla vodiča viac.

POZOR
Vyduté zrkadlo spôsobuje,
že sa objekty zdajú byt’ ďalej,
než naozaj sú. Pred vykonávaním
zmeny jazdného pruhu sa pozrite
do vnútorného spätného zrkadla
alebo letmo pozrite cez plece.

Čast’ 1
Zatlačte na stranu ovládacieho
prvku, ktorá zodpovedá smeru,
ktorým chcete zrkadlom pohybovat’.
Ak práve nenastavujete zrkadlá,
vždy ponechajte spínač voľby
vľavo/vpravo v strednej polohe,
aby sa zabránilo náhodnému
pohybu zrkadla.
Elektricky ovládané zrkadlá
Ovládacie prvky sú umiestnené
na lakt’ovej opierke dverí vodiča.
Stlačením, ľavej alebo pravej
strany kolískového spínača
zvoľte ľavé alebo pravé zrkadlo.

Tieto zrkadlá je možné manuálne
sklápat’ smerom dopredu alebo
dozadu.

Vnútorné denné/nočné
zrkadlo
Keď sedíte v pohodlnej jazdnej
polohe, nastavte zrkadlo tak, aby
ste mali jasný výhľad za vaše vozidlo.
Zrkadlo sa natáča, aby ste ho mohli
nastavovat’ v smere nahor a dolu
alebo zo strany na stranu.
Niektoré vnútorné spätné zrkadlá
sú vybavené vstavanými svetlami
na čítanie. Ďalšie informácie
vyhľadajte v „Svetlá na čítanie“
predtým v tejto časti.

Pre nastavenie zrkadla
použite guľatý ovládací prvok.
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MANUÁLNE VNÚTORNÉ DENNÉ/
NOČNÉ ZRKADLO
(AK JE VO VÝBAVE)
Funkcia denného/nočného
nastavenia znižuje oslnenie
zo svetlometov za vami.
Pre prepnutie medzi jazdou v noci
a vo dne zatiahnite alebo zatlačte
výčnelok pri základni zrkadla.

AUTOMATICKÉ VNÚTORNÉ
DENNÉ/NOČNÉ ZRKADLO
SA ZOBRAZENÍM KOMPASU
A TLAČIDLAMI ONSTAR®
BUTTONS (AK JE VO VÝBAVE)
Vaše vozidlo môže byt’ vybavené
plne automatickým vnútorným
denným/nočným zrkadlom,
ktoré má pri základni zrkadla
zapínacie/vypínacie tlačidlo.
Len čo naštartujete motor,
systém sa automaticky zapne.
Počas dňa odráža zrkadlo všetko
svetlo z oblasti za vaším vozidlom.
V noci, kedy je oslňovanie príliš
vysoké, stmavne, aby odrážalo
len čast’ svetla za vami.
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Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie
automatického zrkadla stlačte
a podržte tlačidlo .
Ak je automatické stmavnutie
aktivované, rozsvieti sa kontrolka
vedľa zapínacieho/vypínacieho
tlačidla.
Toto zrkadlo má taktiež zobrazenie
kompasu v hornom pravom
rohu čelnej plochy zrkadla.

UPOZORNENIE
Nerozstrekujte čistič skiel priamo
na zrkadlo. Kvapalina by mohla
vniknút’ do telesa zrkadla
a poškodit’ kompas. Na čistenie
zrkadla použite navlhčenú tkaninu
alebo papierovú utierku.

Čast’ 1
Funkcie kompasu
Pre zapnutie alebo vypnutie
kompasu stlačte tlačidlo .
Odčítaná hodnota kompasu
sa zobrazí na displeji kompasu
umiestnenom na čelnej ploche
zrkadla.
Počas jazdy by sa na displeji
malo zobrazovat’ N (sever),
NE (severovýchod), E (východ),
SE (juhovýchod), S (juh),
SW (juhozápad), W (západ)
alebo NW (severozápad),
aby ste poznali smer vášho vozidla.

Tieto objekty odstráňte alebo
požiadajte o pomoc vášho predajcu.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Kalibrácia kompasu“
neskôr v tejto časti.
Kompas môže taktiež potrebovat’
kalibráciu v prípade, že zobrazuje
nesprávnu hodnotu.
Ak je zobrazená nesprávna hodnota,
najprv skontrolujte, či je kompas
nastavený na správnu zónu
odchýlky. Ak to tak je, potrebuje
kompas kalibráciu.

Ak sa hodnota nezobrazí po uplynutí
asi piatich sekúnd alebo ak sa počas
jazdy zobrazí na displeji CAL,
môže kompas potrebovat’ kalibráciu.

Odchýlka kompasu je rozdiel medzi
magnetickým severom zemegule
a skutočným geografickým severom.
Kompas vášho vozidla by mal byt’
prednastavený na vašu zónu.

Môže sa vyskytovat’ silné magnetické
pole (z rôznych magnetických
objektov na vozidle), narušujúce
fungovanie kompasu.

Ak vaše vozidlo prejde mimo túto
zónu, môže byt’ nevyhnutné nastavit’
kompas za účelom kompenzovania
odchýlky.

Kalibrácia kompasu
Kompas sa kalibruje automaticky, ale
ak sa zobrazí CAL, alebo Ak reaguje
kompas nevyspytateľne, môžete
ho kalibrovat’ manuálne.
• Aby bolo možné kompas
kalibrovat’, musí sa na displeji
zobrazit’ CAL. Ak to tak nie je,
stláčajte zapínacie/vypínacie
tlačidlo až do zobrazenia CAL.
• Len čo je to bezpečné bez
vyrušovania iných vodičov,
pomaly s vozidlom jazdite v kruhu
360° rýchlost’ou 8 km/h alebo
nižšou, dokiaľ displej nezačne
ukazovat’ smer.

Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Odchýlka kompasu“
neskôr v tejto časti.
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Odchýlka kompasu

Čistenie

Odchýlka kompasu je rozdiel medzi
magnetickým severom zemegule
a skutočným geografickým severom.
Kompas vášho vozidla by mal
byt’ prednastavený na vašu zónu.

Nerozstrekujte čistič skiel priamo
na zrkadlo. Na čistenie zrkadla
použite navlhčenú tkaninu
alebo papierovú utierku.

Ak vaše vozidlo prejde mimo túto
zónu, môže byt’ nevyhnutné nastavit’
kompas za účelom kompenzovania
odchýlky.
Nastavenie odchýlky kompasu:
1. Za účelom zistenia, v ktorej
zóne sa nachádzate,
kontaktujte vášho predajcu.
2. Stlačte a podržte zapínacie/
vypínacie tlačidlo, dokiaľ
sa na displeji nezobrazí
Z a číslo zóny.
3. Opakovane stláčajte zapínacie/
vypínacie tlačidlo, dokiaľ sa
na displeji nezobrazí správne
číslo zóny. Displej ukáže smer
kompasu v niekoľkých
sekundách.
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Tlačidlá systému OnStar®
(Ak je vo výbave)
Vnútorné spätné zrkadlo vo vašom
vozidle môže byt’ vybavené tlačidlami
systému OnStar.
Tieto tlačidlá nie sú funkčné
v regiónoch, kde nie je funkcia
OnStar podporovaná.
Svetlá na čítanie
Pre ďalšie informácie, viď
nasledujúce, predtým v tejto časti:
• Svetlá
- Svetlá na čítanie

AUTOMATICKÉ VNÚTORNÉ
DENNÉ/NOČNÉ ZRKADLO
SO ZOBRAZENÍM KOMPASU
(AK JE VO VÝBAVE)
Vaše vozidlo môže byt’ vybavené
plne automatickým vnútorným
denným/nočným zrkadlom,
ktoré má pri základni zrkadla
zapínacie/vypínacie tlačidlo.
Len čo naštartujete motor,
systém sa automaticky zapne.
Počas dňa odráža zrkadlo všetko
svetlo z oblasti za vaším vozidlom.
V noci, kedy je oslňovanie príliš
vysoké, stmavne, aby odrážalo
len čast’ svetla za vami.
Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie
automatického zrkadla stlačte
a podržte tlačidlo .

Čast’ 1
Ak je automatické stmavnutie
aktivované, rozsvieti sa kontrolka
vedľa zapínacieho/vypínacieho
tlačidla.
Toto zrkadlo má taktiež zobrazenie
kompasu v hornom pravom
rohu čelnej plochy zrkadla.

UPOZORNENIE
Nerozstrekujte čistič skiel priamo
na zrkadlo. Kvapalina by mohla
vniknút’ do telesa zrkadla
a poškodit’ kompas. Na čistenie
zrkadla použite navlhčenú tkaninu
alebo papierovú utierku.

Funkcie kompasu
Pre zapnutie alebo vypnutie
kompasu stlačte tlačidlo .
Odčítaná hodnota kompasu
sa zobrazí v okne v hornom
pravom rohu čelnej plochy zrkadla.
Počas jazdy by sa na displeji
malo zobrazovat’ N (sever),
NE (severovýchod), E (východ),
SE (juhovýchod), S (juh), SW
(juhozápad), W (západ) alebo NW
(severozápad), aby ste poznali smer
vášho vozidla.

Tieto objekty odstráňte alebo
požiadajte o pomoc vášho predajcu.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Kalibrácia kompasu“ neskôr
v tejto časti.
Kompas môže taktiež potrebovat’
kalibráciu v prípade, že zobrazuje
nesprávnu hodnotu.
Ak je zobrazená nesprávna hodnota,
najprv skontrolujte, či je kompas
nastavený na správnu zónu
odchýlky. Ak to tak je,
potrebuje kompas kalibráciu.

Ak sa hodnota nezobrazí po uplynutí
asi piatich sekúnd alebo ak sa počas
jazdy zobrazí na displeji C alebo
CAL, môže kompas potrebovat’
kalibráciu.

Odchýlka kompasu je rozdiel medzi
magnetickým severom zemegule
a skutočným geografickým severom.
Kompas vášho vozidla by mal byt’
prednastavený na vašu zónu.

Môže sa vyskytovat’ silné magnetické
pole (z rôznych magnetických
objektov na vozidle), narušujúce
fungovanie kompasu.

Ak vaše vozidlo prejde mimo túto
zónu, môže byt’ nevyhnutné nastavit’
kompas za účelom kompenzovania
odchýlky.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Odchýlka kompasu“
neskôr v tejto časti.
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Kalibrácia kompasu

Odchýlka kompasu

Svetlá na čítanie

Kompas sa kalibruje automaticky,
ale ak sa zobrazí C alebo CAL, alebo
ak reaguje kompas nevyspytateľne,
môžete ho kalibrovat’ manuálne.

Odchýlka kompasu je rozdiel medzi
magnetickým severom zemegule
a skutočným geografickým severom.
Kompas vášho vozidla by mal byt’
prednastavený na vašu zónu.

Pre ďalšie informácie, viď
nasledujúce, predtým v tejto časti:

Ak vaše vozidlo prejde mimo túto
zónu, môže byt’ nevyhnutné nastavit’
kompas za účelom kompenzovania
odchýlky.

Toaletné zrkadlá

1. Aby bolo možné kompas
kalibrovat’, musí sa na displeji
zobrazit’ C alebo CAL. Ak to tak
nie je, stláčajte tlačidlo kompasu
až do zobrazenia C alebo
CAL.
2. Len čo je to bezpečné bez
vyrušovania iných vodičov,
pomaly s vozidlom jazdite
v kruhu 360° rýchlost’ou 8 km/h
alebo nižšou, dokiaľ displej
nezačne ukazovat’ smer.

Nastavenie odchýlky kompasu:
1. Za účelom zistenia, v ktorej zóne
sa nachádzate, kontaktujte
vášho predajcu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo
kompasu , dokiaľ sa
na displeji nezobrazí Z a číslo
zóny.
3. Opakovane stláčajte tlačidlo
kompasu , dokiaľ sa
na displeji nezobrazí správne
číslo zóny. Displej ukáže
smer kompasu v niekoľkých
sekundách.
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• Svetlá
- Svetlá na čítanie

Na slnečných clonách sú umiestnené
toaletné zrkadlá. Stiahnite slnečnú
clonu dolu a zdvihnutím krytu odhaľte
zrkadlo.

Čast’ 1
■ OKNÁ

FUNKCIA RÝCHLEHO
OTVORENIA

POZOR

Spínač okna vodiča má funkciu
rýchleho otvorenia (Express Down).
Okno vodiča je možné otvorit’
nepatrne, a to miernym
poklepávaním na spínač.
Keď je spínač stlačený úplne dolu
a uvoľnený, otvorí sa okno úplne.

Ak by boli deti zachytené v dráhe
zatvárajúceho sa okna, mohlo
by príst’ k ich vážnemu zraneniu
alebo usmrteniu.
Ak idú vo vozidle deti, použite
blokovaciu funkciu okien,
aby deti nemohli ovládat’
elektricky ovládané okná.

Elektricky ovládané okná
Spínače elektricky ovládaných okien,
ktoré sú umiestnené na stredovej
konzole, ovládajú každé jednotlivé
okno vo vozidle.

Ak chcete pohyb okna v priebehu
otvárania zastavit’, stlačte spínač
znovu.

Aby mohol systém fungovat’,
musí byt’ zapnuté zapaľovanie alebo
v polohe príslušenstva, alebo musí
byt’ aktívna zadržaná energia pre
príslušenstvo.
V osobných vozidlách bez panelu
majú každé zadné dvere spolujazdca
ovládací spínač pre ich vlastné okno.
Pre otvorenie alebo zatvorenie
okna stlačte hornú alebo dolnú
čast’ spínača.
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Keď je táto funkcia aktivovaná,
nebudete môct’ vidiet’ červený
pásik na blokovacom tlačidle.
Okná spolujazdcov môžete stále
ovládat’ pomocou spínačov
elektrického ovládania okien
u vodiča.

SPÍNAČ BLOKOVANIA OKIEN
K dispozícii je spínač blokovania
zadných okien, ktorý vodičovi
umožňuje zabránit’ cestujúcim
ovládat’ zadné okná.
Toto tlačidlo je umiestnené
v blízkosti spínačov elektrického
ovládania okien u vodiča.
Pre deaktivovanie ovládacích prvkov
okien cestujúcich stlačte blokovacie
tlačidlo . Pre ich opätovné
zapnutie hol stlačte znovu.
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■ DVERE
Manuálne zámky dverí
Pre zamknutie alebo odomknutie
dverí vodiča zvonka použite kľúč.
Zvnútra použite na zamknutie alebo
odomknutie každých jednotlivých
dverí manuálny zámok dverí.

Čast’ 1
Funkcia ochrany proti uzamknutiu

Oneskorené zamykanie

Táto funkcia vás pomáha chránit’
pred uzamknutím vašich kľúčov
vo vozidle.

Ak raz stlačíte spínač centrálneho
zamykania dverí alebo zamykacie
tlačidlo diaľkového ovládača
diaľkového otvárania dverí pri
otvorených dverách alebo dverách
batožinového priestoru a kľúč nie
je v zapaľovaní, budete počut’ trikrát
zvonkohru signalizujúcu, že je táto
funkcia aktívna. Dvere sa nezamknú.
Pät’ sekúnd po zatvorení posledných
dverí sa všetky dvere zamknú.

Ak je stlačený spínač centrálneho
zamykania dverí pri otvorených
dverách a kľúč je v zapaľovaní,
zamknú sa všetky dvere
a odomknú sa dvere vodiča.

Centrálne zamykanie dverí
Predné ovládacie prvky centrálneho
zamykania dverí zamykajú
a odomykajú všetky dvere.
Pre zamknutie všetkých dverí stlačte
dolnú čast’ spínača a pre odomknutie
všetkých dverí stlačte hornú čast’
spínača.
Pre zamknutie alebo odomknutie
dverí a dverí batožinového priestoru
môžete taktiež použit’ diaľkový
ovládač diaľkového otvárania dverí.

Pre potlačenie tejto funkcie
a zamknutie dverí ihneď, stlačte
a podržte spínač centrálneho
zamykania dverí počas najmenej
troch sekúnd. Dvere sa zamknú
aj v prípade, že je kľúč v zapaľovaní.

Počas tohto pät’sekundového
oneskorenia je možné znova
otvorit’ ktorékoľvek dvere.
Pre potlačenie tejto funkcie
a zamknutie dverí ihneď,
znova stlačte spínač centrálneho
zamykania dverí alebo zamykacie
tlačidlo na diaľkovom otváraní dverí.

Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkové otváranie dverí“ v časti 3.
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Pre aktivovanie alebo deaktivovanie
tejto funkcie použite informačnú
centrálu vodiča.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v nasledujúcom texte pod
„Informačná centrála vodiča“
predtým v tejto časti:
• Úpravy funkcií podľa
osobných preferencií
- DELAY LOCK
(oneskorené zamykanie dverí)
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Programovateľné
automatické zámky dverí
Automatické zamykanie
Vaše vozidlo je naprogramované tak,
aby sa dvere uzamkli potom, kedy
ich zatvoríte, zapnete zapaľovanie
a vyradíte z polohy P (Park)
pri automatickej prevodovke,
alebo keď rýchlost’ vozidla prekročí
8 km/h pri manuálnej prevodovke.
Túto funkciu nie je možné
vyradit’ z činnosti.

Automatické odomykanie
Keď zastavíte a zaradíte do polohy P
(Park) pri automatickej prevodovke,
alebo keď je vypnuté zapaľovanie
pri manuálnej prevodovke,
odomknú sa všetky dvere.
Na programovanie rôznych
nastavení automatického
odomykania môžete použit’
informačnú centrálu vodiča.
Viď „Úpravy funkcií podľa osobných
preferencií“ v kapitole „Informačná
centrála vodiča“ v časti 1.

Čast’ 1
Zabezpečovacie zámky
zadných dverí
(Ak je vo výbave)

Zadné bočné
nákladové dvere
(len modely Panel Van)

Zadné dvere môžu byt’ vybavené
zámkami, ktoré pomáhajú zabránit’
cestujúcim, a obzvlášt’ det’om,
otvárat’ zadné dvere zvnútra.

Pre otvorenie zadných bočných
nákladových dverí stlačte tlačidlá
zadných bočných nákladových dverí.

Zámky sú umiestnené
na okraji každých zadných dverí.
Pre získanie prístupu k týmto
zámkom musíte otvorit’ zadné dvere.
Keď je zabezpečovací zámok
aktivovaný, môžete zamykat’
a odomykat’ zadné dvere pomocou
diaľkového otvárania dverí, predného
spínača centrálneho zamykania
dverí alebo zdvihnutím zámku
zadných dverí manuálne. Dvere
je ale možné otvorit’ len zvonka.

Aktivácia zabezpečovacieho
systému
Zasuňte kľúč do štrbiny vedľa štítku
zabezpečovacieho zámku zadných
dverí. Otočením zámok aktivujte
alebo deaktivujte.

Tlačidlá sú umiestnené na strane
vodiča a spolujazdca na prístrojovej
doske.
Poznámka:
Aby bolo možné ovládat’ tlačidlá
zadných bočných nákladových
dverí, musia byt’ odomknuté
dvere vodiča.
Ďalšie informácie o umiestnení
tlačidiel vyhľadajte v „Prístroje
a ovládacie prvky na prístrojovej
doske a konzole“.
Môžete taktiež použit’ tlačidlá
na diaľkovom ovládači diaľkového
otvárania dverí (ak je vo výbave).
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkové otváranie dverí“ v časti 3.
Zatlačením na dvere ich zatvorte.
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■ ZADNÝ BATOŽINOVÝ
PRIESTOR
POZOR
Jazda s otvorenými dverami
batožinového priestoru môže byt’
veľmi nebezpečná. Do vozidla by
mohol vniknút’ plyn oxid uhoľnatý
(CO). Oxid uhoľnatý (CO) nemôžete
vidiet’ ani cítit’. Môže spôsobit’
bezvedomie alebo dokonca
usmrtenie.
Ak ich musíte mat’ pri jazde otvorené
alebo je prasknuté tesnenie medzi
karosériou a dverami batožinového
priestoru, zatvorte všetky okná
a zapnite ventilátor na najvyššiu
rýchlost’, pričom použite akékoľvek
nastavenie, ktoré privádza dovnútra
vonkajší vzduch. Takto bude
do vozidla privádzané silné
prúdenie vonkajšieho vzduchu.
Dbajte na to, aby boli úplne otvorené
výstupné vzduchové otvory na
prístrojovej doske alebo pod ňou.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Kúrenie a klimatizácia“
predtým v tejto časti.
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Zadné bočné
nákladové dvere
(len modely Panel Van)

Pre otvorenie dverí batožinového
priestoru použite rukovät’
nad tabuľkou EČ.

Viď „Zadné bočné nákladové dvere“
v časti „Dvere“ predtým v tejto časti.

Stlačte dotykovú podložku
umiestnenú na rukoväti
dverí batožinového priestoru.

Dvere batožinového
priestoru

Rozsvietia sa niektoré svetlá
interiéru, aby vám posvietili
pri nástupe do vozidla.

UPOZORNENIE
Pred otvorením dverí
batožinového priestoru sa uistite,
že sa nad nimi nenachádzajú
nejaké prekážky (ako napr. dvere
garáže). Inak by mohlo príst’
k rozbitiu skla dverí batožinového
priestoru a/lebo poškodeniu
dverí batožinového priestoru.
Ak sú dvere vozidla odomknuté
pomocou spínača centrálneho
zamykania dverí alebo diaľkového
ovládača diaľkového otvárania dverí,
potom sa taktiež odomknú
dvere batožinového priestoru.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkové otváranie dverí“ v časti 3.

Informácie o tom, ako zabránit’
rozsvieteniu týchto svetiel,
vyhľadajte v „Stropné svetlo“
predtým v tejto časti.
Ak nie sú dvere batožinového
priestoru úplne zatvorené,
v informačnej centrále vodiča
sa objaví správa GATE AJAR
(otvorené dvere batožinového
priestoru).
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Správy informačnej centrály
vodiča“ predtým v tejto časti.

Čast’ 1
MANUÁLNE UVOĽNENIE DVERÍ
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Dvere batožinového priestoru majú
elektrickú západku. Ak sa vyskytne
stav nízkeho napätia alebo je
odpojený akumulátor, neotvoria
sa dvere batožinového priestoru.
Ak sa vybil akumulátor, môžete
na naštartovanie vášho vozidla
použit’ iné vozidlo a štartovacie
káble.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce:
• Štartovanie s pomocným
akumulátorom

Ak je vybitý akumulátor,
pre manuálne otvorenie
dverí batožinového priestoru
vykonajte nasledujúce:
1. Odmontujte kryciu zátku, aby
ste odhalili prístupový otvor
v krycom paneli obloženia.

2. Nájdite uvoľňovaciu páčku
na západke dverí batožinového
priestoru.
Uvoľňovacia páčka je
umiestnená asi 7,6 cm za
prístupovým otvorom v obložení.
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Praktická siet’
(Ak je vo výbave)

3. Do prístupového otvoru
zasuňte nástroj.

4. Pomocou nástroja zatlačte
uvoľňovaciu páčku dozadu.
Západka dverí batožinového
priestoru by sa mala uvoľnit’.

Táto siet’, ktorá môže byt’
nainštalovaná v zadnej oblasti,
je určená na to, aby počas
prudkého zatáčania alebo prudkého
zastavovania alebo rozbiehania
zabraňovala prepadávaniu malých
predmetov, ako napr. nákupných
tašiek.
Na nainštalovanie praktickej siete
použite pútacie oká pre náklad
v zadnej oblasti vášho vozidla.

5. Otvorte dvere
batožinového priestoru.

Pre ďalšie informácie viď
nasledujúce, neskôr v tejto časti:

6. Namontujte spät’ kryciu zátku.

• Pútacie oká pre náklad
Pomocou pútacích ôk pre náklad
je možné zaistit’ predmety k podlahe
alebo k zadnej strane dverí
batožinového priestoru.
Táto siet’ nie je určená
na pridržovanie väčších,
t’ažších predmetov.
Ak túto siet’ práve nepoužívate,
mala by sa sňat’ a uložit’.
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Čast’ 1
Pútacie oká pre náklad
Zadná oblast’ vášho vozidla je
vybavená pútacími okami pre náklad,
ktoré vám umožňujú náklad upútat’
a zabránit’ mu v pohybe vnútri
vozidla.
Pútacie oká pre náklad sa
nachádzajú v nasledujúcich
miestach:
• na podlahe batožinového
priestoru za zadným sedadlom.
• na podlahe batožinového
priestoru v blízkosti dverí
batožinového priestoru.
• v blízkosti skla dverí
batožinového priestoru.

Panel zadného úložného
priestoru (Ak je vo výbave)
POZOR
Nesprávne uložený náklad môže
byt’ počas zrážky alebo prudkého
manévru vrhnutý do priestoru
vo vozidle.
Neumiestňujte náklad na panel
úložného priestoru, keď je panel
nainštalovaný do hornej
alebo strednej polohy.
Panel zadného úložného priestoru
je možné použit’ ako zadný
kryt nákladu alebo ako policu.

Ak chcete nainštalovat’ panel ako
dolnú policu, zasuňte predné rohy
panela do dolných vodidiel a posuňte
panel dopredu.
Zatlačte na panel smerom dolu,
aby sa zaistil v jeho polohe.

Môže byt’ taktiež k dispozícii rohož
pre náklad, ktorá zakrýva panel
zadného úložného priestoru.
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Ďalší spôsob, ako nainštalovat’ panel
ako kryt nákladu alebo ako clonu,
je zasunutie predných rohov
do dolných vodidiel a zadných
rohov do horných vodidiel.
Ak je panel nainštalovaný
v tejto polohe, nenakladajte
na neho žiadny náklad.
Ak chcete nainštalovat’ panel
ako vyvýšený kryt nákladu alebo
ako clonu, zasuňte predné
rohy panela do horných vodidiel
a posuňte panel dopredu.
Zatlačte na panel smerom dolu,
aby sa zaistil v jeho polohe.
K hákom na spodnej strane panelu
je možné upevnit’ plastové nákupné
tašky.
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Úložná schránka
zadnej oblasti
(Ak je vo výbave)
V zadnom batožinovom priestore
môžu byt’ dve úložné schránky.
Tieto schránky je možné používat’
na skladovanie malých predmetov.

Čast’ 1
■ STROPNÁ OBLASŤ
A STRECHA
Slnečné clony
Stiahnite clony dolu,
aby ste zamedzili oslňovaniu.
Clonu je taktiež možné odpojit’
od jej stredného upevnenia
a posunút’ k bočnému oknu.

Skryté zadné
úložné schránky
Vaše vozidlo môže mat’ dve úložné
schránky umiestnené v zadnej
časti vozidla.

K dispozícii je kovová tyč, ktorá
sa zahákne do jej polohy za účelom
podoprenia otvoreného veka.
Tyč vyháknete tým, že ju zatlačíte
smerom k veku a spustíte veko dolu.

Úložné schránky otvorte zatiahnutím
za rukoväte smerom nahor.

Vytiahnutie zdviháka
a náhradného kolesa

Ak sú schránky vo vašom
vozidle vybavené zámkami, použite
na ich zamknutie/odomknutie kľúč.

Zdvihák je umiestnený v zadnej
oblasti vozidla. Informácie
o vytiahnutí náhradného kolesa
a výmene kolesa s defektom
vyhľadajte v časti 5.

Clonu môžete taktiež posunovat’
po tyči podľa potreby.
Toaletné zrkadlá
Na slnečných clonách sú umiestnené
toaletné zrkadlá. Stiahnite slnečnú
clonu dolu a zdvihnutím krytu odhaľte
zrkadlo.
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Strešné okno
(Ak je vo výbave)
Aby mohli ovládacie prvky fungovat’,
musí byt’ zapaľovanie v polohe ON
alebo ACC (príslušenstvo), alebo
musí byt’ aktívna zadržaná energia
pre príslušenstvo.
Spínače sú umiestnené
v čalúnení stropu medzi vodičom
a predným spolujazdcom.

OVLÁDANIE

A

B

Zatlačte zadnú čast’ spínača
strešného okna ^ do prvej
polohy a otvorte strešné
okno do požadovanej polohy.
Keď okno dosiahne požadovanú
polohu, uvoľnite spínač.

Strešné okno má dva spínače:
jeden ^ pre zasunovaciu funkciu
a druhý _ pre vetraciu funkciu.

Pre aktivovanie režimu expresného
otvárania a otvorenie strešného
okna do úplne otvorenej polohy,
zatlačte zadnú čast’ spínača ^
úplne dolu do druhej polohy.
Ak chcete zastavit’ strešné okno
v čiastočne otvorenej polohe,
miernym dotykom spínača
v ktoromkoľvek smere ho zastavíte.
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Čast’ 1
Strešné okno zatvoríte zatlačením
a pridržaním prednej časti spínača
do prvej polohy. Strešné okno
sa zastaví, len čo uvoľníte tlačidlo.
Pre aktivovanie režimu expresného
zavierania a zatvorenia strešného
okna do úplne zatvorenej polohy,
zatlačte prednú čast’ spínača ^
úplne dolu do druhej polohy
a uvoľnite ho.
Ak chcete zastavit’ strešné okno
v čiastočne otvorenej polohe,
miernym dotykom spínača
v ktoromkoľvek smere ho zastavíte.
Vetracia poloha
Len čo je sklenený panel
zatvorený, stlačte a podržte zadnú
čast’ spínača _ a otvorte strešné
okno do vetracej polohy.
Strešné okno zatvorte
stlačením a pridržaním
prednej časti spínača _.

SLNEČNÁ CLONA
Keď otvárate strešné okno,
automaticky sa otvára slnečná clona,
avšak za predpokladu, že neotvárate
strešné okno do vetracej polohy.
Slnečná clona zostane otvorená,
dokiaľ ju manuálne nezatvoríte.
Pri použití vetracej polohy otvorte
slnečnú clonu rukou. Slnečnú clonu
je možné zatvorit’ len rukou.
Funkcia proti uviaznutiu
Ak je pri zatváraní strešnému
oknu v ceste hlava, ruka alebo
iný predmet, sklenený panel
sa zastaví v mieste prekážky
a otvorí sa do úplne otvorenej alebo
vetracej polohy. Len čo je prekážka
odstránená, je možné sklenený
panel zatvorit’.

Nosič batožiny
(Ak je vo výbave)
Nosič batožiny má pozdĺžniky
a môže mat’ pohyblivé priečniky
na zabezpečenie nákladu.
Priečniky sú k dispozícii u vášho
predajcu.

UPOZORNENIE
Nosnost’ nosiča batožiny je max.
68 kg. Ak prepravujete náklad
na nosiči batožiny správnej
veľkosti a hmotnosti, položte
ho na priečky čo možno najviac
dopredu. Bezpečne ho pripútajte.
Nenakladajte náklad priamo
na strechu vozidla.
Inak by mohlo príst’ k poškodeniu
vozidla a opravy nebudú kryté
zárukou.
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Umiestnite náklad na hornú stranu
priečnikov a bezpečne ho upevnite
pomocou pútacích ôk pre náklad.
Nepret’ažujte vozidlo.
Viď „Nakladanie vozidla“ v časti 3.
Aby sa zabránilo poškodeniu
alebo strate nákladu počas jazdy,
pravidelnou kontrolou sa uist’ujte,
že je náklad stále bezpečne
upevnený.
Ďalšie informácie o nákupe
príslušenstva nosiča batožiny
vám poskytne váš predajca.

■ ÚLOŽNÝ PRIESTOR
Vaše vozidlo má mnoho
úložných schránok.

Stredová konzola
Stredová konzola obsahuje
dve úložné schránky.
Jedna úložná schránka
je umiestnená v blízkosti
prednej časti konzoly.
Ďalšia úložná schránka
je umiestnená na konzole
v blízkosti páky parkovacej brzdy.
Každá úložná schránka má vložku,
ktorú je možné vytiahnut’ za účelom
jednoduchého čistenia.
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Úložná schránka
prístrojovej dosky
Táto úložná schránka je umiestnená
na hornej strane prístrojovej dosky,
v blízkosti stredných výstupných
vzduchových otvorov.
Pre otvorenie schránky stlačte
tlačidlo a vyklopením otvorte
veko schránky.

Schránka v palubnej doske
Schránku v palubnej doske je možné
používat’ na skladovanie malých
predmetov.
Schránku v palubnej doske otvoríte
zatiahnutím za rukovät’ na dvierkach
schránky smerom hore.

Čast’ 1
Držiaky nápojov
Dva držiaky nápojov sú umiestnené
na stredovej konzole.
Na zadnej strane stredovej konzoly
je taktiež umiestnený držiak nápojov
pre cestujúcich na zadnom sedadle.
Držiaky nápojov majú vložku,
ktorú je možné vytiahnut’ za účelom
jednoduchého čistenia.

Praktická siet’
(Ak je vo výbave)
Viď „Zadný batožinový priestor“
predtým v tejto časti.

Nosič batožiny
(Ak je vo výbave)
Viď „Stropná oblast’ a strecha“
predtým v tejto časti.

■ POPOLNÍKY
A ZAPAĽOVAČ
(AK JE VO VÝBAVE)
Vaše vozidlo môže byt’ vybavené
vynímateľným popolníkom.
Ak to tak je, je nainštalovaný
v prednom držiaku nápojov.
Pre vytiahnutie popolníka
ho vytiahnite z držiaka nápojov.

POZOR
Do popolníkov nedávajte papiere
ani iné horľavé veci. Ak by ste tak
urobili, môžu cigarety vložené
do popolníkov založit’ požiar.

Zapaľovač cigariet je umiestnený
na prístrojovej doske,
pod systémom regulácie klímy.
Ak chcete zapaľovač cigariet použit’,
zatlačte ho dovnútra a počkajte,
až vyskočí von.

UPOZORNENIE
Počas ohrevu zapaľovača cigariet
ho nepridržujte rukou zatlačený
dovnútra. Ak tak urobíte, mohlo
by to poškodit’ vykurovacie
teliesko a mechanizmus,
ktorý umožňuje vyskočenie
zapaľovača.
Môže to taktiež spálit’ poistku.
Ak do zapaľovača cigariet
pripojíte príslušenstvo, musí
mat’ menovitý prúd menej než
15 ampérov, aby sa predišlo
poškodeniu poistky.
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■ ZADRŽANÁ ENERGIA
PRE PRÍSLUŠENSTVO

■ OCHRANA PROTI
VYBITIU AKUMULÁTORA

■ SPRÁVA SPOTREBY
ELEKTRICKEJ ENERGIE

Vaše vozidlo má zadržanú energiu
pre príslušenstvo, ktorá vám
počas 10 minút po vypnutí motora
umožňuje ovládat’ nasledujúce
elektrické príslušenstvo
za predpokladu,
že nie sú otvorené dvere:

Napájanie k svetlám interiéru
sa automaticky vypne za 20 minút
po vypnutí zapaľovania.

Tento systém monitoruje teplotu
a stav nabitia akumulátora vozidla
a automaticky nastavuje napätie
za účelom lepšej výkonnosti
a predĺženia životnosti akumulátora.

• Strešné okno (ak je vo výbave)

Vo vozidlách, ktoré sú vybavené
voltmetrom, môžete vidiet’ kolísajúcu
nameranú hodnotu. To je normálny
jav.

Rádio môžete používat’ počas
až 10 minút po vypnutí zapaľovania
alebo do otvorenia dverí vodiča.

Ak systém detekuje problém, objaví
sa správa na displeji informačnej
centrály vodiča.

Ak požadujete túto energiu pre
ďalších 10 minút, zatvorte všetky
dvere a otočte zapaľovanie
do polohy ON a potom
spät’ do vypnutej polohy.

Na združenom prístrojovom paneli
sa taktiež môže objavit’ kontrolka
systému dobíjania.

• Elektricky ovládané okná

Pre ďalšie informácie, viď
nasledujúce, predtým v tejto časti:
• Kontrolka systému dobíjania
• Správy informačnej centrály
vodiča
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POZOR

■ OVLÁDACIE PRVKY
SEDADLA
Manuálne ovládacie prvky
sedadla (Ak je vo výbave)
Pre posunutie sedadla dozadu alebo
dopredu pridvihnite tyč pod predným
sedadlom.
Uvoľnite páku a uistite sa,
že je sedadlo zaistené v jeho polohe.

POZOR
Počas jazdy sedadlo vodiča
nenastavujte. Sedadlo by sebou
mohlo prudko trhnút’ a spôsobit’
stratu kontroly.
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Ak nie je operadlo zaistené,
mohlo by sa pri prudkom
zastavení alebo pri zrážke
posunút’ dopredu. Mohlo by tak
príst’ k zraneniu Vás alebo iných
osôb. Vždy sa uistite o zaistení
operadla tým, že na neho
zatlačte smerom dozadu.
MANUÁLNE OVLÁDANIE SKLONU
OPERADLA PREDNÉHO
SEDADLA
Pridvihnite páku, ktorá je umiestnená
na vonkajšej strane sedačky sedadla
a podľa potreby nakloňte operadlo
dopredu alebo dozadu. Uvoľnením
páky zaistite operadlo v jeho polohe.
Ťahom a zatlačením na operadlo
skontrolujte, či je zaistené
v jeho polohe.

POZOR
Sedenie v naklonenej polohe
počas jazdy môže byt’
nebezpečné. Aj keď ste pripútaní,
nemôžu bezpečnostné pásy
správne fungovat’, ak je operadlo
nadmerne naklonené.

Čast’ 2

VÝŠKOVÉ NASTAVENIE
SEDADLA VODIČA
(AK JE VO VÝBAVE)

Elektrické ovládacie
prvky sedadla vodiča
(Ak je vo výbave)

Vaše vozidlo môže byt’ vybavené
touto funkciou.

Elektrické ovládacie prvky sedadla
sú umiestnené na boku sedadla.

Opakovane pridvihnite páku, ktorá
je umiestnená na vonkajšej strane
sedadla, a zdvihnite sedadlo
do požadovanej výšky.

Predná čast’ spínača spôsobuje
pohyb prednej časti sedadla
nahor a dolu.

Pre zníženie sedadla opakovane
zatlačujte páku dolu.

Pre pohyb celým sedadlom nahor
alebo dolu posuňte zadnú čast’
spínača nahor alebo dolu.

ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE
BEDROVEJ OPIERKY
(AK JE VO VÝBAVE)
Vaše vozidlo môže byt’
vybavené touto funkciou.
Elektrické ovládacie prvky sedadla
sú umiestnené na boku sedadla.
Pre zvýšenie opory stlačte a podržte
prednú čast’ spínača, alebo stlačte
a podržte zadnú čast’ spínača
pre zníženie opory.

Pre pohyb sedadlom dopredu alebo
dozadu posuňte spínač dopredu
alebo dozadu.

145 . . .

Sedadlá a zádržné systémy
Sklopenie operadla
sedadla predného
spolujazdca
Operadlo je možné sklopit’
za účelom získania ďalšieho
nákladového priestoru.
Zo sedadla odstráňte
všetky predmety.
Sklopenie operadla:
1. Posuňte sedadlo úplne dozadu.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce,
predtým v tejto časti:
- Manuálne ovládacie
prvky sedadla
Ak nie ste schopní posunút’
sedadlo úplne dozadu, môže
byt’ pred sklopením operadla
nevyhnutné vymontovat’
opierku hlavy.
Opierku hlavy skladujte
na bezpečnom mieste pre
neskoršie opätovné použitie.
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POZOR
Ak nie je opierka hlavy
nainštalovaná na operadle alebo
je vo vozidle nesprávne uložená,
môže byt’ počas zrážky alebo
prudkého manévru vrhnutá
do priestoru vo vozidle.
Mohlo by tak príst’ k zraneniu
Vás alebo iných osôb.
Viď „Opierky hlavy“
neskôr v tejto časti.
2. Dbajte na to, aby bolo
operadlo vo vztýčenej polohe.
Viď „Manuálne ovládanie sklonu
operadla predného sedadla“
predtým v tejto časti.

3. Zdvihnite jednu z uvoľňovacích
páčok, ktoré sú umiestnené
na zadnej strane operadla,
a sklopte operadlo dopredu
až do jeho zaistenia.
4. Sklopte operadlo úplne dopredu.
Dbajte na to, aby sa operadlo
zaistilo v jeho polohe.

Čast’ 2
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
V prípade prudkého zastavenia,
odbočenia alebo nehody
môže byt’ nezaistený náklad
na sklopenom operadle
vrhnutý do priestoru vo
vozidle alebo vymrštený von.
Pred jazdou odstráňte alebo
zaistite všetky predmety.
Pre navrátenie sedadla do polohy
cestujúceho zatiahnite za jednu
z uvoľňovacích páčok, zdvihnite
operadlo a zatlačte ho dozadu
až do jeho zaistenia. Uistite sa,
že je sedadlo zaistené v jeho polohe.

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.

Vyhrievanie sedadiel
(Ak je vo výbave)
Aby mohla táto funkcia pracovat’,
musí byt’ zapnuté zapaľovanie.
Vyhrievanie predných sedadiel
Vaše vozidlo môže byt’ vybavené
voliteľným vyhrievaním sedadiel.
Tlačidlá sú umiestnené
na ovládacom paneli systému
kúrenia a klimatizácie.
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Opakovane stláčajte tlačidlo
za účelom prepínania medzi
nasledujúcimi nastaveniami:

Opierky hlavy sa po pridvihnutí
zaistia v ich polohe. Pre uvoľnenie
alebo zníženie opierky stlačte tlačidlo
umiestnené na vrchnej strane
operadla.

• vysoká úroveň vyhrievania
• nízka úroveň vyhrievania

Zadné opierky hlavy nie sú
nastaviteľné, ale sú odnímateľné.

Budú svietit’ kontrolky za účelom
signalizovania zvoleného nastavenia
vyhrievania.

Pre vymontovanie opierky hlavy
stlačte uvoľňovacie tlačidlo
umiestnené na vrchnej strane
operadla, a potom vytiahnut’
opierku hlavy von.

• 2 kontrolky
(vysoká úroveň vyhrievania)

Opierky hlavy

• 1 kontrolka
(nízka úroveň vyhrievania)

Predné opierky hlavy
sú nastaviteľné a odnímateľné.

Túto funkciu vypnete
opätovným stlačením tlačidla.

Opierku hlavy pridvihnite
jej vytiahnutím nahor.

Opierku hlavy skladujte
na bezpečnom mieste pre
neskoršie opätovné použitie.

Pri vypnutí zapaľovania sa funkcia
vyhrievania sedadiel automaticky
vypne.

Vrchol opierky musí byt’
najbližšie k vrcholu Vašej hlavy.

Pred jazdou nainštalujte
opierku hlavy spät’.
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Čast’ 2
Zadné sedadlo
(Ak je vo výbave)
Ktorúkoľvek stranu zadného sedadla
je možné sklopit’ za účelom získania
ďalšieho úložného priestoru.
Sklopenie operadla:
1. Zaparkujte vozidlo.
2. Zo sedadla odstráňte všetky
predmety.
3. Posuňte predné sedadlo
dopredu alebo zdvihnite
operadlo predného sedadla do
vztýčenej polohy, aby nebránilo
sklopeniu operadla zadného
sedadla dopredu.
4. Otvorte zadné dvere.
5. Môže byt’ nutné odmontovat’
zadnú opierku hlavy, ak je
v kolízii s predným sedadlom
pri posunovaní predného
sedadla spät’ do jeho polohy.
Ak je opierka hlavy
odmontovaná, skladujte ju
na bezpečnom mieste pre
neskoršie opätovné použitie.

POZOR
Ak nie je opierka hlavy
nainštalovaná na operadle alebo
je vo vozidle nesprávne uložená,
môže byt’ počas zrážky alebo
prudkého manévru vrhnutá do
priestoru vo vozidle. Mohlo by tak
príst’ k zraneniu Vás alebo iných
osôb.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Opierky hlavy“ predtým
v tejto časti.

6. Bezpečnostný pás úplne
vytiahnite von, aby sa pás
nezachytil medzi operadlom
a sedačkou sedadla.

UPOZORNENIE
Ak je sedadlo sklopené so
zapnutými bezpečnostnými
pásmi, môže príst’ k poškodeniu
zadného sedadla alebo
bezpečnostných pásov.
Pred sklápaním sedadla rozopnite
bezpečnostné pásy a vrát’te ich
do ich normálnych úložných
polôh.
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Navrátenie sedadla
do pôvodnej polohy:
1. Zdvihnite operadlo a zatlačte
ho dozadu až do jeho zaistenia.
Uistite sa, že je sedadlo zaistené
v jeho polohe.
Poznámka:
7. Zdvihnite uvoľňovací
gombík na vrchu operadla.

8. Zatiahnite operadlo dopredu
a sklopte ho dolu naplocho.

- Pri zdvíhaní operadla udržujte
bezpečnostný pás z dosahu
sedadla a dbajte na to,
aby pás nebol prekrútený.
- Červený krúžok okolo
uvoľňovacieho gombíka bude
viditeľný, ak nie je operadlo
úplne zaistené v jeho polohe.
2. Ťahom a zatlačením
na operadlo skontrolujte,
či je zaistené v jeho polohe.
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Čast’ 2
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.

POZOR
Bezpečnostný pás, ktorý je
prekrútený alebo nesprávne
pripevnený alebo vedený, nebude
pri zrážke poskytovat’ potrebnú
ochranu. Osoba pripútaná takým
pásom by mohla byt’ vážne
zranená. Po zdvihnutí operadla
zadného sedadla sa vždy uistite,
že bezpečnostné pásy nie sú
prekrútené a že sú správne
upevnené a vedené.

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.

POZOR
■ BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
POZOR
Nevezte nikoho na mieste, kde
sa nie je možné riadne pripútat’
bezpečnostným pásom.
Ak nebudete v okamihu zrážky
pripútaní bezpečnostným pásom,
vaše zranenia môžu byt’ oveľa
horšie, než ak by ste boli
pripútaní. V rovnakej zrážke by
ste nemuseli byt’ zranení vôbec,
ak budete mat’ zapnutý pás.
Vždy si zapnite bezpečnostný pás
a skontrolujte, či sú taktiež riadne
zapnuté pásy vašich cestujúcich.

Cestujúci vo vozidle, ktorý nie
je pri zrážke správne zadržovaný
by sa mohol vzniest’ do vzduchu
a zranit’ ďalšiu osobu vo vozidle,
alebo by mohol byt’ vymrštený
von z vozidla.
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POZOR
Je extrémne nebezpečné jazdit’
v batožinovom priestore,
vnútri alebo zvonku vozidla.
V prípade zrážky je oveľa viac
pravdepodobné, že osoby idúce
v týchto oblastiach budú vážne
zranené alebo usmrtené. Zaistite,
aby každý vo vašom vozidle sedel
na sedadle a bol riadne pripútaný
bezpečnostným pásom.

UPOZORNENIE
Pred zatvorením dverí sa uistite,
že je bezpečnostný pás mimo
priestoru dverí. Inak by mohlo
príst’ k poškodeniu pásu a/lebo
karosérie vozidla.
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Tu uvedené informácie
o bezpečnostných pásoch sú určené
pre cestujúcich veľkosti dospelého
človeka a pre staršie deti, ktoré
vyrástli z detských sedačiek.

Vždy používajte bezpečnostný
pás. Dbajte na to, aby bol
vždy správne nastavený.

Staršie deti, ktoré vyrástli z detských
sedačiek, by mali sediet’ na zadnom
sedadle a byt’ riadne pripútané
bezpečnostným pásom.

Jeden bezpečnostný pás
smie používat’ len jedna osoba.
Nedovoľte, aby dve deti zdieľali
rovnaký pás.

Pre zistenie, či je diet’a pripravené
na prechod z detskej sedačky
na zadné sedadlo, vyhľadajte
v „Staršie deti“ pod „Detské zádržné
systémy“ neskôr v tejto časti.
Dbajte na to, aby v prípade detí,
ktoré sú príliš malé pre správne
zadržovanie systémom
bezpečnostných pásov, boli zaistené
vo vhodnom detskom zádržnom
systéme. Viď „Detské zádržné
systémy“ neskôr v tejto časti.

POZOR

Čast’ 2
Panvový/plecný pás
Panvový/plecný pás musí
byt’ správne nasadený,
ako je popísané nižšie.
Zapnutie pásu:
1. Nastavte sedadlo
a seďte priamo.
2. Uchopte pracku.

3. Ťahajte pás naprieč vašim
telom. Dbajte na to,
aby sa neprekrútil.
Ak budete vyt’ahovat’ plecný
pás príliš rýchlo, môže sa
zablokovat’. Odblokujte ho tým,
že ho nechajte mierne zasunút’
spät’ a potom ho pomalšie
t’ahajte naprieč vaším telom.
Ak vytiahnete plecnú čast’
niektorých panvových/plecných
pásov úplne von, môže sa
aktivovat’ blokovacia funkcia
detského zádržného systému.
Pás už nie je možné vytiahnut’
von, dokiaľ sa úplne nezasunie.
Ak sa toto neúmyselne stane,
nechajte pás úplne zasunút’
spät’ a začnite znova.

4. Pracku zatlačte do zámku,
až budete počut’ zaklapnutie.
Dbajte na to, aby ste zasunuli
správnu pracku do príslušného
zámku.
Dbajte na to, aby uvoľňovacie
tlačidlo na zámku bolo obrátené
nahor alebo von.

Aktivovanie blokovacej funkcie
detského zádržného systému
môže mat’ vplyv na systém
detekovania spolujazdca.
Viď „Systém detekovania
spolujazdca“ neskôr v tejto časti.
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5. Ak je vaše miesto
na sedenie vybavené výškovým
nastavovačom plecného pásu,
nastavte výšku plecného pásu.
Viď „Výškový nastavovat’
plecného pásu“ neskôr
v tejto časti.

6. Zatiahnite za plecnú čast’,
aby ste nastavili usadenie
panvovej časti.
Pri menších cestujúcich môže
byt’ nutné za účelom plného
utiahnutia pásu pretiahnut’
prešívanie na pánvovom
páse skrz pracku.
Bezpečnostný pás sa zablokuje,
ak príde k prudkému zastaveniu
alebo zrážke.
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Rozopnutie pásu:
• Stlačte tlačidlo na zámku.

Čast’ 2
Plecný pás musí viest’ cez plece
a ďalej cez hrudník. Tieto časti
tela sú najlepšie schopné
pojat’ zadržovacie sily pásu.
Plecný pás nesmie viest’
cez obličaj alebo krk.

Panvový/plecný pás musí byt’
nasadený tak, ako je uvedené vyššie.

POZOR
Pás majte nasadený tak, aby
tesne priliehal k telu. Neveďte
plecný pás pod vašou pažou
alebo za chrbtom. Uistite sa,
že nie je pás cez vaše
telo prekrútený.
Nezapínajte bezpečnostný pás
cez lakt’ovú opierku. Dbajte, aby
pás viedol pod lakt’ovou opierkou.

Panvová čast’ pásu musí viest’
nízko a priliehat’ na bedrá, a mierne
sa dotýkat’ stehien. Pri zrážke to
aplikuje silu na silné panvové kosti,
a bola by menšia pravdepodobnost’,
že by ste podkĺzli pod panvovým
pásom. Ak by ste pod neho podkĺzli,
pás by vyvíjal silu na vaše brucho.
To by mohlo spôsobit’ vážne alebo
dokonca smrteľné zranenia.

POZOR
Nadmerne uvoľnený plecný pás
nebude pri zrážke poskytovat’
potrebnú ochranu. Osoba
pripútaná takým pásom by sa
mohla pri prudkom zastavení
alebo zrážke posunút’ dopredu
a mohla by byt’ vážne zranená.
Plecný pás musí tesne priliehat’
naprieč telom.

155 . . .

Sedadlá a zádržné systémy
POZOR

A

Ak je váš pás zapnutý v zlom
mieste, mohli by ste byt’ vážne
zranení. Vždy zapnite pás do
zámku, ktorý je k vám najbližšie.
Výškový nastavovač
plecného pásu

POZOR
Nadmerne uvoľnený panvový pás
nebude pri zrážke poskytovat’
potrebnú ochranu. Osoba
pripútaná takým pásom by mohla
pri prudkom zastavení alebo
zrážke podkĺznut’ pod pás mohla
by byt’ vážne zranená. Panvový
pás musí tesne priliehat’ cez
bedrá, a mierne sa dotýkat’
stehien.
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Vaše vozidlo môže byt’ vybavené
výškovými nastavovačmi plecného
pásu pre predné sedadlá.
Nastavte výšku plecného
pásu pred začiatkom jazdy.
Nastavte ho tak, aby pás viedol
nad vaším plecom a smerom
od vášho obličaja a krku.

Pre posunutie výškového
nastavovača dolu, stlačte
uvoľňovacie tlačidlo ^ a posuňte
ho dolu do správnej výšky.
Pre posunutie výškového
nastavovača nahor ho len zatlačte
na vodidlo plecného pásu.
Uistite sa, že je zaistený v jeho
polohe, a to tým, že skúste posunút’
výškový nastavovač dolu bez
stlačenia uvoľňovacieho tlačidla.

Čast’ 2
POZOR
Nesprávne nastavenie výšky
bezpečnostného pásu znižuje
účinnost’ bezpečnostného
pásu pri nehode.
Komfortné vodidlá plecného pásu
Ak má vaše vozidlo zadné sedadlá,
môže byt’ vybavené vodidlami
zadného plecného pásu, ktoré
poskytujú komfort a oporu pre
niektoré dospelé osoby a deti.
Tieto vodidlá pracujú tak, že
odt’ahujú bežný pás od krku a hlavy.
Pre každú zo zadných vonkajších
pozícií pre cestujúceho
je k dispozícii jedno vodidlo.
Nainštalovanie komfortného vodidla:
1. Vytiahnite elastickú šnúru
z oblasti medzi sedadlom
a vnútornou karosériou vozidla
a vytiahnite vodidlo z príchytky.

2. Veďte vodidlo a elastickú šnúru
pod bezpečnostným pásom
a za neho.
3. Umiestnite vodidlo cez
pás a zasuňte okraje
pásu do výrezov vodidla.

4. Dbajte, aby pás nebol
prekrútený a aby bola elastická
šnúra pod pásom a vodidlo
na vrchu.

POZOR
Dbajte, aby plecná čast’
pásu bola vedená cez stred
pleca ďalej cez hrudník.
Nesprávne vedený bezpečnostný
pás by mohol spôsobit’ vážne
zranenie.
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Odmontovanie komfortného vodidla:
1. Stlačte okraje pásu
do seba a vytiahnite pás
z komfortného vodidla.
2. Ťahajte komfortné vodidlo
smerom nahor, aby ste
obnažili úložnú príchytku.
3. Zasuňte komfortné vodidlo
spät’ do úložnej príchytky.
4. Zastrčte úložnú príchytku medzi
operadlo a vnútornú karosériu.
Dbajte, aby ste ponechali slučku
elastickej šnúry obnaženú.

Predĺženie
bezpečnostného pásu
Ak nie je bezpečnostný pás
dostatočne dlhý na to, aby vás
obopol, váš predajca vám objedná
predlžovač. Keď si ho pôjdete
objednat’, vezmite si na seba ten
najhrubší kabát, ktorý budete nosit’,
aby bol pre vás tento predlžovač
dostatočne dlhý.
Predlžovač používajte len pre
to sedadlo, pre ktoré bol vybraný
na mieru. Predlžovač nenechávajte
používat’ nikým iným. Ak ho chcete
použit’, proste ho pripevnite
k bežnému bezpečnostnému pásu.
Predlžovač pásu nikdy nepoužívajte
pri upevňovaní detského zádržného
systému.
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Výmena bezpečnostných
pásov
POZOR
Zrážka môže poškodit’ zádržné
systémy do takej miery,
že nebudú poskytovat’ správnu
ochranu. V prípade zrážky
by to mohlo spôsobit’ vážne
zranenie alebo dokonca
usmrtenie. Po zrážke sa uistite,
že vaše zádržné systémy fungujú
správne, a to tým, že ich nechajte
čo možno najskôr skontrolovat’
a podľa potreby vymenit’.
Ak ste boli účastníkom nehody,
pri ktorej prišlo k napnutiu
bezpečnostných pásov,
alebo ak je bezpečnostný
pás narezaný alebo poškodený,
je nutné pás vymenit’. Opravy
môžu byt’ nevyhnutné dokonca
aj v prípade, že bezpečnostný
pás nebol v dobe zrážky používaný.
Po zrážke nechajte zádržný systém
skontrolovat’.

Čast’ 2
Ak ste boli účastníkom zrážky
dostatočne silnej na to,
aby sa naplnili airbagy,
je nutné vymenit’ každý pás,
ktorý bol počas zrážky používaný.
Vaše vozidlo je vybavené
predpínačmi bezpečnostných pásov.
Predpínače fungujú len raz.
Ak sa predpínače aktivovali pri
zrážke, bude nutné ich vymenit’.
Ak zostáva kontrolka airbagov svietit’
alebo sa rozsvieti počas jazdy,
nechajte skontrolovat’ predpínače
bezpečnostných pásov. Ďalšie
informácie o tomto funkčnom prvku
vyhľadajte v kapitole „Predpínače
bezpečnostných pásov“ pod
„Prídavné zádržné systémy“
neskôr v tejto časti.

Používanie
bezpečnostného
pásu v tehotenstve

Najlepší spôsob ochrany
nenarodeného diet’at’a je ochrana
matky. Ak je bezpečnostný
pás správne vedený, je oveľa
pravdepodobnejšie, že nenarodené
diet’a nebude v prípade nehody
zranené. U tehotných žien, rovnako
ako u kohokoľvek iného, je kľúčom
k efektívnemu fungovaniu
bezpečnostných pásov
ich správne používanie.

Bezpečnostné pásy chránia
každého, vrátane tehotných žien.
Ak nie sú tehotné ženy pripútané
bezpečnostným pásom, vystavujú
sa rovnako ako ostatní cestujúci
riziku vážneho zranenia.

POZOR
Tehotná žena musí byt’ pripútaná
panvovým/plecným pásom,
a panvová čast’ musí byt’
po celú dobu tehotenstva
vedená čo možno najnižšie.
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PASSENGER AIRBAG
ON

Kontrolka pripomenutia
bezpečnostného pásu
Keď naštartujete motor, zaznie
na niekoľko sekúnd zvonkohra, ktorá
vám pripomína, aby ste sa pripútali
bezpečnostnými pásmi. Taktiež sa
na niekoľko sekúnd trvalo rozsvieti
kontrolka bezpečnostného pásu,
a potom bude niekoľko
ďalších sekúnd blikat’. Ak je pás
vodiča zapnutý, nezaznie zvonkohra
ani sa nerozsvieti kontrolka.
Zvonkohra aj kontrolka sa budú
znova aktivovat’ v prípade,
že vodič zostane nepripútaný
a vozidlo sa uvedie do pohybu.
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Kontrolka pripomenutia
bezpečnostného pásu
spolujazdca
Kontrolka je umiestnená na strede
prístrojovej dosky pod strednými
výstupnými vzduchovými otvormi.

Ak je pri naštartovaní vozidla
aktivovaný airbag spolujazdca,
zaznie na niekoľko sekúnd
zvonkohra, ktorá pripomína
prednému spolujazdcovi, aby
sa pripútal bezpečnostným pásom.
Taktiež sa na niekoľko sekúnd trvalo
rozsvieti kontrolka pripomenutia
bezpečnostného pásu spolujazdca,
a potom bude niekoľko
ďalších sekúnd blikat’.
Ak je pás spolujazdca zapnutý,
nezaznie zvonkohra ani
sa nerozsvieti kontrolka.
Zvonkohra aj kontrolka
sa budú znova aktivovat’ v prípade,
že spolujazdec zostane nepripútaný
a vozidlo sa uvedie do pohybu.
Viď „Systém detekovania
spolujazdca“ neskôr v tejto časti.

Čast’ 2
■ PRÍDAVNÉ ZÁDRŽNÉ
SYSTÉMY
POZOR
Zrážka môže poškodit’ zádržné
systémy vo vašom vozidle.
Poškodený zádržný systém
nemusí správne chránit’ osobu,
ktorá ho používa, čo môže
v prípade zrážky spôsobit’
vážne zranenie alebo
dokonca usmrtenie.
Po zrážke nechajte zádržné
systémy skontrolovat’.
Čo možno najskôr vykonajte
všetky nevyhnutné výmeny.

Predpínače
bezpečnostných pásov
Vaše vozidlo je vybavené
predpínačmi bezpečnostných pásov.
Predpínače pomáhajú pritiahnut’
bezpečnostné pásy počas prvotných
fáz stredného až silného čelného
alebo takmer čelného nárazu
v prípade, že sú splnené medzné
podmienky pre aktivovanie
predpínačov.
Ak je vaše vozidlo vybavené bočnými
airbagmi, môžu predpínače taktiež
pomáhat’ pritiahnut’ bezpečnostné
pásy počas bočnej kolízie alebo
pri prevrátení vozidla.

Predpínače fungujú len raz.
Ak sa predpínače aktivovali pri
zrážke, bude nutné ich vymenit’.

POZOR
Pri likvidácii vozidla alebo súčastí
vozidla sa vždy musia dodržovat’
bezpečnostné postupy. Likvidáciu
by malo vykonat’ autorizované
servisné stredisko, aby bola
zaručená ochrana životného
prostredia a tým aj vášho zdravia.

Predpínače sú umiestnené
v zostavách bezpečnostného
pásu vodiča a pravého
predného spolujazdca.
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Ide o čelné airbagy s dvojstupňovým
plnením, ktoré nastavujú mieru
zadržovania podľa sily nárazu.
Pri stredne silných nárazoch
sa airbagy naplnia na úroveň,
ktorá je menšia než pre
plnohodnotné naplnenie.
Pri silnejších čelných nárazoch
príde k plnohodnotnému naplneniu.

Systém airbagov
Vaše vozidlo je vybavené dvomi
airbagmi, ktoré sa počas stredne
silného až silného čelného alebo
takmer čelného nárazu môžu
nafúknut’ zo stredu volantu
a z pravej strany prístrojovej dosky.
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Vozidlá vybavené airbagmi
s dvojstupňovým plnením majú
taktiež elektronické čelné snímače,
ktoré pomáhajú systému rozlišovat’
medzi stredne silným a silným
čelným nárazom.
Určovanie, či by sa airbagy mali
naplnit’ alebo či sa naplnia, nie
je založené na rýchlosti vozidla.
Do značnej miery je to založené
na tom, do čoho narazíte, na smere
nárazu, ako rýchle vozidlo spomalí
a na špecifickom konštrukčnom
vyhotovení vozidla. Odchýlky týchto
faktorov spustia plnenie airbagov
pri meniacich sa rýchlostiach zrážky.

Vaše vozidlo môže byt’ taktiež
vybavené dvomi bočnými hlavovými
airbagmi, ktoré sú upevnené
v strope, a ktoré sa môžu naplnit’
počas stredne silného až silného
bočného nárazu alebo v prípade
prevrátenia vozidla, aby chránili
vodiča , predného spolujazdca
a dvoch cestujúcich priamo za nimi.
Tieto bočné hlavové airbagy
sú umiestnené v strope
nad postrannými oknami.
Účelom bočného hlavového airbagu,
ktorý je upevnený v strope, je naplnit’
sa na tej strane vozidla, ktorá utrpela
náraz, alebo sa naplnit’ v prípade,
že systém predvída, že čoskoro
príde k prevráteniu vozidla.

Čast’ 2
Pri bočných hlavových airbagoch,
ktoré sú umiestnené v strope,
je aktivácia plnenia určovaná
miestom a silou bočného nárazu.
V prípade prevrátenia vozidla
je aktivácia plnenia určovaná
smerom prevrátenia.
Poznámka:
Používanie pneumatiky alebo
kolesa inej veľkosti, než je veľkost’
pôvodne nainštalovaná na vaše
vozidlo, môže spôsobit’ problémy
alebo poškodit’ rôzne systémy
vozidla, vrátane airbagov
určených na ochranu pri
prevrátení vozidla.
Ak je vaše vozidlo vybavené
airbagmi určenými na ochranu
pri prevrátení vozidla, ktoré
sú upevnené v strope, vyhľadajte
dôležité informácie v kapitole
„Výmena pneumatík“ pod
„Pneumatiky“ v časti 4.
Ak sa airbag naplní, môžu
sa automaticky odomknút’ dvere.
Môžu sa taktiež rozsvietit’ svetlá
interiéru a výstražné svetlá.

POZOR
Zádržný systém bezpečnostných
pásov aj zádržný systém airbagov
sú konštruované tak, aby
najlepšie ochránili dospelé osoby.
Ktokoľvek by sa nachádzal
pri naplňujúcom sa airbagu
alebo v jeho tesnej blízkosti,
by mohol byt’ vážne zranený
alebo usmrtený.

Štatistiky nehôd ukazujú,
že deti sú vo väčšom bezpečí,
keď sú upútané v zadnom sedadle.
Preto sa odporúča, aby deti
v detských zádržných systémoch
a staršie deti, ktoré sú dostatočne
veľké pre pripútanie bezpečnostným
pásom, boli zabezpečené v miestach
zadného sedadla.

Každý vo Vašom vozidle,
kto vyrástol z detských zádržných
systémov, musí byt’ riadne
pripútaný bezpečnostným pásom,
a to bez ohľadu na to, či je pre
danú osobu k dispozícii airbag
alebo nie.
Dbajte na to, aby v prípade detí,
ktoré sú príliš malé pre správne
zadržovanie systémom
bezpečnostných pásov,
boli zaistené vo vhodnom
detskom zádržnom systéme.
Viď „Detské zádržné systémy“
neskôr v tejto časti.
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POZOR

POZOR
Diet’a v detskej sedačke,
umiestnené proti smeru jazdy
na mieste na sedenie predného
spolujazdca, môže byt’ vážne
zranené alebo usmrtené,
ak sa nafúkne airbag predného
spolujazdca. Je to tak preto,
že zadná strana zádržného
systému by bola veľmi blízko
k nafukujúcemu sa airbagu.
Nepoužívajte detskú sedačku,
umiestnenú proti smeru jazdy,
na sedadle predného
spolujazdca.
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Aj keď je vaše vozidlo vybavené
funkciou deaktivácie airbagu
spolujazdca, ktorá je určená
na vypnutie airbagu spolujazdca
za určitých podmienok, žiadny
systém nie je úplne zabezpečený
proti zlyhaniu. Nikto nemôže
zaručit’, že sa airbag nenaplní
pri nejakých neobvyklých
okolnostiach, aj keď
je systém deaktivovaný.

POZOR
Vzhľadom na to, že je v prípade
naplnenia tohto airbagu riziko pre
diet’a umiestnené proti smeru
jazdy také veľké, je na slnečnej
clone vášho vozidla umiestnený
štítok, ktorý vás upozorňuje,
aby ste nikdy nedávali detskú
sedačku umiestnenú proti
smeru jazdy dopredu.
Preto sa odporúča, aby detské
zádržné systémy boli upevnené
na zadnom sedadle aj v prípade,
že je airbag predného
spolujazdca vypnutý.

Čast’ 2
Poznámka:
Ak nie je vaše vozidlo vybavené
zadným sedadlom, ktoré je
prispôsobené pre detskú sedačku
umiestnenú proti smeru jazdy,
odporúča sa, aby ste detskú sedačku
umiestnenú proti smeru jazdy
vo vašom vozidle nepoužívali ani
v prípade, že je vypnutý airbag.

POZOR
Ak ale napriek tomu upevníte
detskú sedačku, umiestenú
smerom vpred, na sedadlo
predného spolujazdca, posuňte
sedadlo predného spolujazdca
čo možno najviac dozadu.

POZOR
Airbagy sú určené na to,
aby boli používané spolu
s bezpečnostnými pásmi.
Dokonca aj s airbagom,
ak nebudete v okamihu zrážky
pripútaní bezpečnostným pásom,
vaše zranenia môžu
byt’ oveľa horšie.
Ak ste príliš blízko k naplňujúcemu
sa airbagu, mohol by vás vážne
zranit’. Ak sa pri zrážke naplní
airbag, pomáhajú vám
bezpečnostné pásy udržat’ vás
vo vašej polohe. Vodič by mal sediet’
čo možno najviac vzadu, pričom
by mal byt’ stále schopný udržovat’
kontrolu nad vozidlom.

POZOR
Čelné airbagy sú konštruované
tak, aby sa nenaplnili
pri prevrátení vozidla,
nárazoch zozadu alebo
v mnohých bočných zrážkach.
Bočné hlavové airbagy umiestené
v strope nie sú konštruované tak,
aby sa naplnili pri náraze zozadu
alebo čelnom náraze.

POZOR
Neupevňujte nič do oblasti,
odkiaľ sa naplňuje airbag.
Ak je niečo medzi cestujúcim
a airbagom, nemusí sa airbag
naplnit’ správne alebo môže silou
natlačit’ predmet do cestujúceho
a spôsobit’ tak vážne zranenie
alebo dokonca usmrtenie.
V dráhe nafukujúceho
sa airbagu nesmú byt’
nikdy žiadne predmety.
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POZOR
Nepripevňujte nič k streche
Vášho vozidla tým, že budete
viest’ povraz alebo uväzovacie
zariadenie skrz niektoré dvere
alebo otvor okna. Tým sa
zablokuje dráha plnenia bočného
hlavového airbagu umiestneného
v strope.
V miestach na sedenie s bočnými
airbagmi sa cestujúci vo vozidle
nesmú opierat’ o dvere alebo
bočné okná, ani na nich spat’.
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Pri mnohých silných zrážkach
prasknú čelné okná z dôvodu
deformácie vozidla. K ďalšiemu
rozbitiu čelného okna môže taktiež
príst’ v dôsledku naplnenia airbagu
pravého predného spolujazdca.
Airbag sa naplní len raz. Po zrážke
sa musí vymenit’. Na systéme
airbagov dovoľte pracovat’ len
kvalifikovaným technikom.

UPOZORNENIE
Nepoškoďte kryty airbagov.
Ak je poškodený kryt čelného
airbagu strany vodiča, budete
možno musiet’ vymenit’ modul
airbagu alebo modul aj náboj
volantu.
Ak je poškodený kryt čelného
airbagu strany spolujazdca,
budete možno musiet’ vymenit’
modul airbagu alebo modul
aj prístrojovú dosku.
Ak je poškodený kryt hlavového
bočného airbagu upevneného
v strope, budete možno musiet’
vymenit’ modul airbagu alebo
modul aj stropnú krytinu.

Čast’ 2
Systém detekovania
spolujazdca

POZOR
Pri likvidácii vozidla alebo súčastí
vozidla sa vždy musia dodržovat’
bezpečnostné postupy. Likvidáciu
by malo vykonat’ autorizované
servisné stredisko, aby bola
zaručená ochrana životného
prostredia a tým aj vášho zdravia.

Vaše vozidlo je vybavené
systémom detekovania spolujazdca.
Systém detekovania spolujazdca
vypne za určitých podmienok čelný
airbag pravého predného
spolujazdca.
Kontrolka airbagov
Keď naštartujete vozidlo, bliká
kontrolka airbagov na združenom
prístrojovom paneli, čím signalizuje,
že je zádržný systém v dobrom
funkčnom stave.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Kontrolka airbagov“ v časti 1.

POZNÁMKA:
Čelný airbag vodiča a bočné
hlavové airbagy umiestnené
v strope nie sú súčast’ou
tohto systému.
Keď naštartujete vozidlo,
vykoná systém vlastnú kontrolu.

POZOR
Ak sa kontrolka airbagov
nerozsvieti, zostáva trvalo svietit’
alebo sa rozsvieti počas jazdy,
nechajte na vozidle vykonat’
servis.
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PASSENGER AIRBAG
OFF
ON

V rámci stavu systému detekovania
spolujazdca (umiestnený
na prístrojovej doske) sa krátko
zobrazia kontrolky airbagov „on“
(zapnuté) a „off“ (vypnuté).
Poznámka:
Ak používate na štartovanie
vozidla funkciu diaľkovo
ovládaného štartovania vozidla
(Ak je vo výbave), nemusíte
vlastnú kontrolu systému vidiet’.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkovo ovládané
štartovanie vozidla“ v časti 3.
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Keď je vlastná kontrola systému
dokončená, zostane jedna
z kontroliek trvalo svietit’ za účelom
signalizovania, či je čelný airbag
pravého predného spolujazdca
zapnutý alebo vypnutý.
Snímače v sedadle pravého
predného spolujazdca
a bezpečnostnom páse detekujú
prítomnost’ cestujúceho za účelom
určenia, či by mal byt’ čelný airbag
spolujazdca zapnutý alebo vypnutý.
Systém detekovania spolujazdca
vypne čelný airbag spolujazdca
za nasledujúcich podmienok:
• Po určitú dobu nebolo na sedadlo
pravého predného spolujazdca
umiestnené žiadne zat’aženie.
• Systém detekuje diet’a v detskej
sedačke pre dojčatá, umiestnenej
proti smeru jazdy.
• Systém detekuje diet’a v detskom
zádržnom systéme, umiestnenom
smerom vpred.

• Systém detekuje diet’a v detskej
sedačke s vankúšom pod ňou.
• Sedadlo predného spolujazdca
je obsadené menšou osobou,
ako napr. diet’at’om, ktoré odrástlo
detským zádržným systémom,
alebo veľmi malým dospelým
človekom.
Je dôležité brat’ na vedomie, že
u niektorých detí, ktoré vyrástli
z detských zádržných systémov,
a u veľmi malých dospelých osôb,
systém môže alebo nemusí
vypnút’ airbag, a to v závislosti
na držaní tela sediacej osoby
a na jej telesnej konštrukcii.
Každý vo Vašom vozidle, kto
vyrástol z detských zádržných
systémov, musí byt’ riadne
pripútaný bezpečnostným pásom,
a to bez ohľadu na to, či je pre
danú osobu k dispozícii airbag
alebo nie.

Čast’ 2
Airbag spolujazdca sa taktiež vypne,
ak sa vyskytol kritický problém so
systémom čelných airbagov alebo so
systémom detekovania spolujazdca.

Pre ďalšie informácie viď
nasledujúce, neskôr v tejto časti:

Kontrolka „off“ (vypnuté) zostane
svietit’ v prípade, že je airbag
pravého predného spolujazdca
deaktivovaný.

• Činnost’ systému s dospelými
cestujúcimi

Ak systém detekuje, že na sedadle
predného spolujazdca sedí osoba
veľkosti dospelého človeka, bude
sa čelný airbag predného
spolujazdca znova aktivovat’
a v kontrolke on/off airbagu
spolujazdca sa zobrazí
„on“ (zapnuté).

• Činnost’ systému s detským
zádržným systémom

Zariadenia z predajní
autopríslušenstva, ako napr. pot’ahy
sedadiel, vyhrievanie sedadiel
a masážne zariadenia sedadla môžu
mat’ nepriaznivý vplyv na fungovanie
systému detekovania spolujazdca.
Ak je vaše vozidlo vybavené týmto
systémom, vyvarujte sa používania
zariadení z predajní
autopríslušenstva.

POZOR
Neskladujte predmety v oblasti
pod sedadlom spolujazdca alebo
medzi sedačkou a operadlom
sedadla spolujazdca, aby bolo
umožnené správne fungovanie
systému detekovania
spolujazdca.

POZOR
Ak zostáva kontrolka airbagov
svietit’ alebo sa rozsvieti počas
jazdy, môže sa v tomto systéme
vyskytovat’ problém.
Cestujúci veľkosti dospelého
človeka by tak nemusel mat’
ochranu systému airbagov.
Bez meškania nechajte
na vozidle vykonat’ servis.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Kontrolka airbagov“ v časti 1.
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ČINNOSŤ SYSTÉMU S DETSKÝM
ZÁDRŽNÝM SYSTÉMOM
Štatistiky nehôd ukazujú,
že deti sú vo väčšom bezpečí,
keď sú upútané v zadnom sedadle.
Preto sa odporúča, aby deti
v detských zádržných systémoch
a staršie deti, ktoré sú dostatočne
veľké pre pripútanie bezpečnostným
pásom, boli zabezpečené v miestach
zadného sedadla.

POZOR
Diet’a v detskej sedačke,
umiestnené proti smeru jazdy
na mieste na sedenie predného
spolujazdca, môže byt’ vážne
zranené alebo usmrtené,
ak sa nafúkne airbag predného
spolujazdca. Je to tak preto,
že zadná strana zádržného
systému by bola veľmi blízko
k nafukujúcemu sa airbagu.
Nepoužívajte detskú sedačku,
umiestnenú proti smeru jazdy,
na sedadle predného
spolujazdca.
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POZOR
Aj keď je vaše vozidlo vybavené
funkciou deaktivácie airbagu
spolujazdca, ktorá je určená
na vypnutie airbagu spolujazdca
za určitých podmienok, žiadny
systém nie je úplne zabezpečený
proti zlyhaniu. Nikto nemôže
zaručit’, že sa airbag nenaplní
pri nejakých neobvyklých
okolnostiach, aj keď je
systém deaktivovaný.
Vzhľadom na to, že je v prípade
naplnenia tohto airbagu riziko
pre diet’a umiestnené proti smeru
jazdy také veľké, je na slnečnej
clone vášho vozidla umiestnený
štítok, ktorý vás upozorňuje, aby
ste nikdy nedávali detskú sedačku
umiestnenú proti smeru jazdy
dopredu.
Preto sa odporúča, aby detské
zádržné systémy boli upevnené
na zadnom sedadle aj v prípade,
že je airbag predného
spolujazdca vypnutý.

POZOR
Ak ale napriek tomu upevníte
detskú sedačku, umiestenú
smerom vpred, na sedadlo
predného spolujazdca, posuňte
sedadlo predného spolujazdca
čo možno najviac dozadu.
Poznámka:
Ak nie je vaše vozidlo vybavené
zadným sedadlom, ktoré je
prispôsobené pre detskú sedačku
umiestnenú proti smeru jazdy,
odporúča sa, aby ste detskú
sedačku umiestnenú proti
smeru jazdy vo vašom vozidle
nepoužívali ani v prípade,
že je vypnutý airbag.

Čast’ 2
PASSENGER AIRBAG
OFF
ON

Pri naštartovaní vozidla
s nainštalovaným detským zádržným
systémom na sedadle predného
spolujazdca sa po dokončení vlastnej
kontroly systému musí objavit’
kontrolka „off“ (vypnuté) v rámci
stavu systému detekovania
spolujazdca.
Ak je nainštalovaný detský zádržný
systém a systém detekovania
spolujazdca nedeaktivoval airbag,
vypnite vozidlo. Odmontujte a potom
znovu nainštalujte detský zádržný
systém.

Hrubá vrstva materiálu (ako napr.
deka) alebo zariadenie z predajní
autopríslušenstva (ako napr. pot’ahy
sedadiel, vyhrievanie sedadiel alebo
masážne zariadenia sedadla)
umiestnené medzi sedačkou sedadla
a detským zádržným systémom
alebo malým cestujúcim môžu mat’
nepriaznivý vplyv na fungovanie
systému detekovania spolujazdca.
Pred opätovným inštalovaním alebo
zaist’ovaním detského zádržného
systému alebo malého cestujúceho
odstráňte všetok prídavný materiál
zo sedačky sedadla.
AK sa po opätovnom naštartovaní
vozidla stále objavuje kontrolka „on“
(zapnuté), skontrolujte, či operadlo
sedadla nezatlačuje detský zádržný
systém do sedačky sedadla.
Ak to tak je, mierne nakloňte
operadlo sedadla a nastavte
sedačku sedadla, ak je to možné.

POZOR
Ak sa stále objavuje kontrolka
„on“ (zapnuté), upevnite zádržný
systém do miesta na zadnom
sedadle a čo možno najskôr
nechajte na vozidle vykonat’
servis.
Ak nie je k dispozícii miesto
na zadnom sedadle, neupevňujte
detský zádržný systém vo vozidle.
Detský zádržný systém upevnite
vo vozidle so zadným sedadlom,
ktoré je prispôsobené pre zádržný
systém.
Viď „Detské zádržné systémy“
neskôr v tejto časti.

Taktiež sa uistite, že detský zádržný
systém nie je zachytený pod opierkou
hlavy sedadla vozidla. Ak sa toto
stane, nastavte opierku hlavy.
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PASSENGER AIRBAG
OFF
ON

Za účelom udržovania správnej
polohy sedenia a to obzvlášt’ počas
úhybných manévrov a brzdenia,
musí mat’ cestujúci zapnutý
bezpečnostný pás. Dbajte na to,
aby bol bezpečnostný pás
vždy správne nastavený.
Poznámka:

ČINNOSŤ SYSTÉMU
S DOSPELÝMI OSOBAMI
Ak systém detekuje, že na sedadle
predného spolujazdca sedí osoba
veľkosti dospelého človeka, bude
sa čelný airbag predného
spolujazdca znova aktivovat’
a v kontrolke on/off airbagu
spolujazdca sa zobrazí
„on“ (zapnuté).
Aby mohol systém správne
vyhodnotit’ stav airbagu pravého
predného spolujazdca, musí
cestujúci sediet’ na sedadle správne.
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Aktivovanie blokovacej funkcie
detského zádržného systému
môže vypnút’ čelný airbag
spolujazdca. Ak sa toto
neúmyselne stane, nechajte
pás úplne zasunút’ spät’
a začnite znova.
Pre ďalšie informácie, viď
nasledujúce, predtým v tejto časti:
• Bezpečnostné pásy

Ak na sedadle pravého predného
spolujazdca sedí osoba veľkosti
dospelého človeka a airbag
spolujazdca zostane deaktivovaný,
môže tomu tak byt’ z dôvodu, že táto
osoba nesedí na sedadle správne.
Ak systém detekovania spolujazdca
nerozpozná, že na sedadle
sedí osoba veľkosti dospelého
človeka, vypnite vozidlo.
Hrubá vrstva materiálu (ako napr.
deka) alebo zariadenie z predajní
autopríslušenstva (ako napr. pot’ahy
sedadiel, vyhrievanie sedadiel alebo
masážne zariadenie sedadla)
umiestnené na sedačke sedadla
môžu mat’ nepriaznivý vplyv
na fungovanie systému detekovania
spolujazdca. Odstráňte všetok
prídavný materiál zo sedačky
sedadla.

Čast’ 2
Uveďte operadlo do vztýčenej polohy.
Dbajte na to, aby cestujúci sedel vo
vztýčenej polohe, uprostred sedačky
sedadla a s pohodlne natiahnutými
nohami.

Poznámka:
PASSENGER AIRBAG
OFF
ON

Znovu naštartujte vozidlo. To by malo
umožnit’ systému detekovat’ osobu
a aktivovat’ airbag spolujazdca.
Systému môže trvat’ dve alebo
tri minúty, než detekuje cestujúceho
a aktivuje čelný airbag.

Ak používate na štartovanie
vozidla funkciu diaľkovo
ovládaného štartovania vozidla
(Ak je vo výbave), nemusíte
vlastnú kontrolu systému vidiet’.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkovo ovládané
štartovanie vozidla“ v časti 3.

KONTROLKA ZAPNUTÉHO/
VYPNUTÉHO AIRBAGU
SPOLUJAZDCA
Keď naštartujete vozidlo,
vykoná systém vlastnú kontrolu.
V rámci stavu systému detekovania
spolujazdca (umiestnený
na prístrojovej doske) sa krátko
zobrazia kontrolky airbagov „on“
(zapnuté) a „off“ (vypnuté).

Jedna z kontroliek zostane trvalo
svietit’ za účelom signalizovania,
či je čelný airbag pravého predného
spolujazdca zapnutý alebo vypnutý.
Ak sa pri prvom naštartovaní vozidla
tieto dve kontrolky vôbec neobjavia,
alebo ak po uplynutí
niekoľkých sekúnd zostávajú
obidve kontrolky rozsvietené,
môže íst’ o problém v systéme.
Za účelom vykonania servisu
kontaktujte vášho predajcu.
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POZOR
Ak zostáva kontrolka airbagov
svietit’ alebo sa rozsvieti počas
jazdy, môže sa v tomto
systéme vyskytovat’ problém.
Cestujúci veľkosti dospelého
človeka by tak nemusel mat’
ochranu systému airbagov.
Bez meškania nechajte
na vozidle vykonat’ servis.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Kontrolka airbagov“ v časti 1.
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POZOR
Pri naštartovaní vozidla
s nainštalovaným detským
zádržným systémom
na sedadle predného spolujazdca
sa po dokončení vlastnej kontroly
systému musí objavit’ kontrolka
„off“ (vypnuté) v rámci stavu
systému detekovania
spolujazdca.
Ak sa objaví kontrolka „on“
(zapnuté), keď ste nainštalovali
detský zádržný systém
na sedadlo predného
spolujazdca, znamená to,
je systém airbagu predného
spolujazdca stále aktívny.

POZOR
Diet’a v detskej sedačke,
umiestnené proti smeru jazdy
na mieste na sedenie predného
spolujazdca, môže byt’ vážne
zranené alebo usmrtené,
ak sa nafúkne airbag predného
spolujazdca. Je to tak preto,
že zadná strana zádržného
systému by bola veľmi blízko
k nafukujúcemu sa airbagu.
Nepoužívajte detskú sedačku,
umiestnenú proti smeru jazdy,
na sedadle predného
spolujazdca.

Čast’ 2
POZOR
Aj keď je vaše vozidlo vybavené
funkciou deaktivácie airbagu
spolujazdca, ktorá je určená
na vypnutie airbagu spolujazdca
za určitých podmienok, žiadny
systém nie je úplne zabezpečený
proti zlyhaniu. Nikto nemôže
zaručit’, že sa airbag nenaplní
pri nejakých neobvyklých
okolnostiach, aj keď je
systém deaktivovaný.
Preto sa odporúča, aby detské
zádržné systémy boli upevnené
na zadnom sedadle aj v prípade,
že je airbag predného
spolujazdca vypnutý.

Ďalšie dôležité bezpečnostné
informácie vyhľadajte v „Činnost’
systému s detským zádržným
systémom“ predtým v tejto časti.
Viď taktiež „Kontrolka pripomenutia
bezpečnostného pásu spolujazdca“
predtým v tejto časti.
Poznámka:
Ak nie je vaše vozidlo vybavené
zadným sedadlom, ktoré je
prispôsobené pre detskú sedačku
umiestnenú proti smeru jazdy,
odporúča sa, aby ste detskú
sedačku umiestnenú proti
smeru jazdy vo vašom vozidle
nepoužívali ani v prípade,
že je vypnutý airbag.

Detské zádržné systémy
POZOR
Po nainštalovaní detského
zádržného systému vytiahnite
plecný pás úplne von z navíjača,
aby sa aktivoval zámok
(Ak je vo výbave).
Upevnite nepoužívané
bezpečnostné pásy za detskú
sedačku tak, aby na ne deti
nedočiahli.
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POZOR
Počas jazdy nedržte diet’a nikdy
v náručí. Dojčatá upevnite
v zádržnom systéme pre batoľatá.
Deti, ktoré sú dostatočne malé,
by mali byt’ vždy pripútané
v zádržnom systéme pre batoľatá
alebo v detskom zádržnom
systéme.

POZOR
Nezaistený detský zádržný
systém môže byt’ v prípade zrážky
alebo prudkého zastavenia
vrhnutý do priestoru vo vozidle.
Mohlo by tak príst’ k zraneniu Vás
alebo Vašich spolucestujúcich.
Detský zádržný systém riadne
upevnite vo vozidle aj v prípade,
že diet’a zádržný systém
nepoužíva.
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Existujú tri hlavné typy prídavných
detských zádržných systémov:
Detské zádržné systémy umiestnené
proti smeru jazdy, detské zádržné
systémy umiestnené smerom vpred,
a sedačky s vankúšom pod detskú
sedačku.

Keď si budete vyberat’ detskú
sedačku, neberte do úvahy len váhu,
veľkost’ a vek diet’at’a, ale taktiež
či bude sedačka kompatibilná
s vaším vozidlom.

Čast’ 2
Pokyny výrobcu sedačky by mali
udávat’ váhové a výškové limity pre
každú jednotlivú detskú sedačku.

POZOR
Novorodenci potrebujú kompletnú
oporu, vrátane opory pre hlavu
a krk. Pri zrážke sa batoľa
v detskej sedačke, umiestnenej
proti smeru jazdy, usadí hlbšie
do detskej sedačky, a teda
môžu byt’ sily nárazu rozložené
cez najsilnejšie časti tela batoľat’a,
t. j. chrbát a plecia.
Batoľatá musia byt’ vždy zaistené
v správnom zádržnom systéme
pre batoľatá.

POZOR
Ak nie je diet’a riadne zaistené
v detskom zádržnom systéme,
môže byt’ v prípade zrážky
vážne zranené alebo usmrtené.
Dodržujte pokyny dodané spolu
s detským zádržným systémom.
Tieto zádržné systémy používajú
systém bezpečnostných pásov
alebo upevňovací systém vo vašom
vozidle, ale diet’a musí byt’ taktiež
zabezpečené v samotnom zádržnom
systéme, aby sa znížila možnost’
osobného zranenia. Dodržujte
pokyny dodané spolu s detským
zádržným systémom.

POZOR
Ak nie je detský zádržný systém
riadne upevnený bezpečnostnými
pásmi, nebude zádržný systém
schopný chránit’ diet’a, ktoré
v ňom sedí. Pri zrážke by diet’a
mohlo byt’ vážne zranené alebo
usmrtené.
Ak inštalujete detskú sedačku,
umiestnenú smerom vpred,
na sedadlo predného spolujazdca,
pred upevnením detskej sedačky
odstráňte zo sedadla všetok prídavný
materiál, ako napr. deky, vankúše,
pot’ahy sedadiel, vyhrievanie
sedadiel alebo masážne zariadenie
pre sedadlo.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Systém detekovania spolujazdca“
predtým v tejto časti.
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Ak vytiahnete plecnú čast’ niektorých
panvových/plecných pásov úplne
von, môže sa aktivovat’ blokovacia
funkcia detského zádržného
systému. Pás už nie je možné
vytiahnut’ von, dokiaľ sa úplne
nezasunie.
Ak používate bezpečnostný pás
vybavený blokovacou funkciou
detského zádržného systému
za účelom zaistenia zádržného
systému, dbajte na to, aby ste po
zavedení pásu skrz zádržný systém
a zapnutí pásu úplne vytiahli plecnú
čast’ z navíjača, aby sa zaistil zámok
pásu. Potom zavádzajte plecný
pás spät’ do navíjača, pričom
tlačte zádržný systém dolu.
Poznámka:
Len čo sa zámok zaistí, nemali
by ste byt’ schopní vytiahnut’
viac pásu z navíjača.
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Tlačením a t’ahom za detskú
sedačku rôznymi smermi sa uistite,
že je bezpečne upevnená.

Štatistiky nehôd ukazujú,
že deti sú vo väčšom bezpečí,
keď sú upútané v zadnom sedadle.

Ak je vaše vozidlo vybavené úchytmi
detského zádržného systému
a detská sedačka, ktorú chcete
upevnit’, je vybavená kotviacimi
upevňovacími bodmi, potom
vyhľadajte informácie o upevnení
zádržného systému v „Úchyty
pre detské sedačky s dolnými
upevňovacími bodmi a horným
upevnením popruhom“
neskôr v tejto časti.

Preto sa odporúča, aby deti
v detských zádržných systémoch
a staršie deti, ktoré sú dostatočne
veľké pre pripútanie bezpečnostným
pásom, boli zabezpečené v miestach
zadného sedadla.

Vo vozidlách so zadnými sedadlami
môžu byt’ detské sedačky, ktoré
vyžadujú horné upevnenie
popruhom, používané len v miestach
na sedenie na zadnom sedadle.
Pre miesta na sedenie vpredu nie sú
k dispozícii žiadne kotviace držiaky.
Viď „Horný popruh“ neskôr v tejto
časti.

POZOR
Diet’a v detskej sedačke,
umiestnené proti smeru jazdy
na mieste na sedenie predného
spolujazdca, môže byt’ vážne
zranené alebo usmrtené,
ak sa nafúkne airbag predného
spolujazdca. Je to tak preto,
že zadná strana zádržného
systému by bola veľmi blízko
k nafukujúcemu sa airbagu.

Čast’ 2
POZOR
Aj keď je vaše vozidlo vybavené
funkciou deaktivácie airbagu
spolujazdca, ktorá je určená
na vypnutie čelného airbagu
spolujazdca za určitých
podmienok, žiadny systém nie je
úplne zabezpečený proti zlyhaniu.
Nikto nemôže zaručit’, že sa
airbag nenaplní pri nejakých
neobvyklých okolnostiach,
aj keď je systém deaktivovaný.
Vzhľadom na to, že je v prípade
naplnenia tohto airbagu riziko
pre diet’a umiestnené proti smeru
jazdy také veľké, je na slnečnej
clone vášho vozidla umiestnený
štítok, ktorý vás upozorňuje, aby
ste nikdy nedávali detskú sedačku
umiestnenú proti smeru jazdy
dopredu.

POZOR
Ak ale napriek tomu upevníte
detskú sedačku, umiestenú
smerom vpred, na sedadlo
predného spolujazdca, posuňte
sedadlo predného spolujazdca
čo možno najviac dozadu.

POZOR
Pri naštartovaní vozidla
s nainštalovaným detským
zádržným systémom na sedadle
predného spolujazdca sa po
dokončení vlastnej kontroly
systému musí objavit’ kontrolka
„off“ (vypnuté) v rámci stavu
systému detekovania
spolujazdca.
Ak sa objaví kontrolka „on“
(zapnuté), keď ste nainštalovali
detský zádržný systém
na sedadlo pravého predného
spolujazdca, znamená to,
je systém airbagu predného
spolujazdca stále aktívny.
Viď „Systém detekovania
spolujazdca“ predtým v tejto časti.

Odporúča sa, aby bol detský
zádržný systém, umiestnený
proti smeru jazdy, upevnený
na zadnom sedadle aj v prípade,
že je airbag vypnutý.
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Poznámka:
Ak nie je vaše vozidlo vybavené
zadným sedadlom, ktoré je
prispôsobené pre detskú sedačku
umiestnenú proti smeru jazdy,
odporúča sa, aby ste detskú
sedačku umiestnenú proti smeru
jazdy vo vašom vozidle
nepoužívali ani v prípade,
že je vypnutý airbag.

Staršie deti
Staršie deti, ktoré vyrástli z detských
sedačiek, by mali sediet’ na zadnom
sedadle a byt’ riadne pripútané
bezpečnostným pásom.
Pokyny výrobcu detskej sedačky by
mali udávat’ váhové a výškové limity
pre každú jednotlivú detskú sedačku.

Spočíva plecný pás na pleci?

Pre zistenie, či je diet’a pripravené
na prechod z detskej sedačky
na zadné sedadlo, skontrolujte
miestne zákony a skontrolujte
nasledujúce:

Ak ste na túto otázku odpovedali
„nie“, skúste použit’ komfortné
vodidlo zadného plecného pásu.

• Nechajte diet’a sediet’ na sedadle
úplne opreté dozadu. Ohýbajú sa
kolená diet’at’a pri okraji sedadla?

Ak plecný pás stále nespočíva
na pleci, malo by diet’a naďalej
používat’ detskú sedačku
s vankúšom pod detskú sedačku.

Ak ste na túto otázku odpovedali
„áno“, prejdite k ďalšej otázke.
Ak ste na túto otázku odpovedali
„nie“, malo by diet’a naďalej
používat’ detskú sedačku
s vankúšom pod detskú sedačku.
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• Keď diet’a sedí na sedadle úplne
opreté dozadu, s kolenami
ohnutými pri okraji sedadla,
zapnite okolo diet’at’a
bezpečnostný pás.
Ak ste na túto otázku odpovedali
„áno“, prejdite k ďalšej otázke.

Viď „Komfortné vodidlá plecného
pásu“ predtým v tejto časti.

Čast’ 2
• Je panvový pás usadený nízko
a tesne prilieha na bedrá,
pričom sa dotýka stehien?
Ak ste na túto otázku odpovedali
„áno“, prejdite k ďalšej otázke.
Ak ste na túto otázku odpovedali
„nie“, malo by diet’a naďalej
používat’ detskú sedačku
s vankúšom pod detskú sedačku.
• Môže byt’ správne nasadenie
bezpečnostného pásu udržované
po celú dobu jazdy?
Ak ste na túto otázku odpovedali
„nie“, malo by diet’a naďalej
používat’ detskú sedačku
s vankúšom pod detskú sedačku.
Ak ste na túto otázku odpovedali
„áno“, malo by staršie diet’a
používat’ panvový/plecný
pás a získat’ tak prídavné
zadržovanie, ktoré môže
poskytnút’ plecný pás.

Plecný pás nesmie viest’
cez obličaj alebo krk.
Panvová čast’ pásu musí viest’ nízko
a priliehat’ na bedrá, a mierne sa
dotýkat’ stehien. V prípade zrážky
to aplikuje silu na silné panvové kosti.
Inak by pás pri zrážke aplikoval
silu na brucho diet’at’a. To by mohlo
spôsobit’ vážne alebo dokonca
smrteľné zranenia.

POZOR
Jeden bezpečnostný pás
smie používat’ len jedna osoba.
Nedovoľte, aby dve deti
zdieľali rovnaký pás.
Ďalšie pokyny k bezpečnostným
pásom a informácie o bezpečnosti
vyhľadajte v „Bezpečnostné pásy“
predtým v tejto časti.

POZOR
Cestujúci vo vozidle, ktorý nie
je pri zrážke správne zadržovaný
by sa mohol vzniest’ do vzduchu
a zranit’ ďalšiu osobu vo vozidle,
alebo by mohol byt’ vymrštený
von z vozidla.
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ÚCHYTY PRE DETSKÉ SEDAČKY
S DOLNÝMI UPEVŇOVACÍMI
BODMI A HORNÝM UPEVNENÍM
POPRUHOM
Tento systém je konštruovaný tak,
aby uľahčil inštaláciu detských
sedačiek.
Tento systém použite na upevnenie
detskej sedačky miesto
bezpečnostných pásov vozidla.

POZOR
A
A B

S týmto funkčným prvkom budete
mat’ úchyty ^ vo vonkajších zadných
sedadlách tam, kde sa operadlo
stretáva so sedačkou sedadla.
Aby ste mohli tento systém použit’,
potrebujete buď detskú sedačku
umiestnenú smerom vpred, ktorá má
upevňovacie body _ pri jej základni
(a možno horný popruh), alebo
detskú sedačku umiestnenú proti
smeru jazdy, ktorá má upevňovacie
body _ pri jej základni.
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Ak nie je detský zádržný systém
upevnený k jeho upevňovacím
bodom, nebude zádržný systém
schopný chránit’ diet’a ktoré v ňom
sedí. Pri zrážke by diet’a mohlo
byt’ vážne zranené alebo
usmrtené.
Dbajte na to, aby bola detská
sedačka riadne nainštalovaná
pomocou upevňovacích bodov,
alebo použite na upevnenie
detskej sedačky bezpečnostné
pásy vozidla. Dodržujte pokyny
dodané spolu s detským
zádržným systémom.
Viď „Detské zádržné systémy“
predtým v tejto časti.
Viď taktiež „Upevnenie detskej
sedačky pomocou dolných
upevňovacích bodov a horného
upevnenia popruhom“
neskôr v tejto časti.

Čast’ 2
Horný popruh
Detská sedačka môže mat’ horný
popruh.
Niektoré detské sedačky vybavené
horným popruhom sú určené
na použitie s upevneným alebo
neupevneným horným popruhom.
Iné vyžadujú, aby bol horný popruh
ukotvený.
Prečítajte si a dodržujte všetky
pokyny, ktoré boli dodané
spolu so zádržným systémom.

POZOR

C

A
B

B

Detská sedačka môže mat’
jednoduchý ^ alebo dvojitý ` horný
popruh. Jediný upevňovací bod _
na konci horného popruhu pripojuje
detskú sedačku k úchytu horného
popruhu vo vašom vozidle.
Ak vaša detská sedačka alebo
akýkoľvek miestny alebo národný
zákon vyžaduje, aby bol horní popruh
ukotvený, používajte sedačku len
v prípade, že je riadne ukotvená.

Neinštalujte detskú sedačku
len pomocou úchytu
horného popruhu.
Dbajte na to, aby bola detská
sedačka riadne nainštalovaná
pomocou upevňovacích bodov,
alebo použite na upevnenie
detskej sedačky bezpečnostné
pásy vozidla. Dodržujte pokyny
dodané spolu s detským
zádržným systémom.
Viď „Detské zádržné systémy“
predtým v tejto časti.
Vo vozidlách so zadnými sedadlami
môžu byt’ detské sedačky s hornými
popruhmi používané len v miestach
na sedenie na zadnom sedadle.
Pre miesta na sedenie vpredu
nie sú k dispozícii žiadne
kotviace držiaky.
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POZOR

Kotviaci držiak pre prostredné miesto
na sedenie na zadnom sedadle
je umiestnený v úložnej schránke
za sedadlom.
Prístup k tomuto držiaku získate tým,
že otvoríte úložnú schránku.
Ak je treba, odhrňte rohož
pre náklad tak, aby ste mali
prístup k úložnej schránke.
Úchyty horného popruhu pre zadné
vonkajšie sedadlá sú umiestnené
na podlahe batožinového priestoru
za zadnými sedadlami.
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Vo vozidlách bez zadných sedadiel
je kotviaci držiak horného popruhu
pre miesto na sedenie predného
spolujazdca umiestnený na bočnom
stĺpiku za sedadlom predného
spolujazdca.
Ku každému kotviacemu držiaku
pripevnite len jeden horný popruh.

Každý držiak je určený
na ukotvenie len jednej detskej
sedačky. Pripevnenie viac než
jednej detskej sedačky k jednému
držiaku by mohlo pri zrážke
spôsobit’ jeho uvoľnenie alebo
dokonca prasknutie. Mohlo by
tak príst’ k zraneniu diet’at’a alebo
iných osôb. Aby sa zabránilo
zraneniu osôb a poškodeniu
vozidla, pripevnite ku každému
držiaku len jednu detskú sedačku.
Dbajte na to, aby ste použili
upevňovací bod umiestnený
na rovnakej strane vozidla, ako
je miesto na sedenie, kam bude
umiestnená detská sedačka.

Čast’ 2

Pri detskej sedačke umiestnenej
smerom vpred pripevnite horný
popruh k úchytu horného popruhu.
• Ak sedadlo nemá opierku hlavy
alebo oporu hlavy, veďte horný
popruh priamo cez operadlo.

• Ak má sedadlo pevnú alebo
nastaviteľnú opierku hlavy alebo
oporu hlavy a detská sedačka má
jeden horný popruh, veďte horný
popruh pod opierkou hlavy alebo
oporou hlavy, medzi jej tyčkami.

• Ak má sedadlo pevnú alebo
nastaviteľnú opierku hlavy alebo
oporu hlavy a detská sedačka má
dvojitý horný popruh, veďte horné
popruhy okolo opierky hlavy
alebo opory hlavy.
Prečítajte si pokyny výrobcu detskej
sedačky, aby ste zistili, kedy a ako
utiahnut’ horný popruh.
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UPEVNENIE DETSKEJ SEDAČKY
POMOCOU DOLNÝCH
UPEVŇOVACÍCH BODOV
A HORNÉHO UPEVNENIA
POPRUHOM

UPOZORNENIE
Kontakt medzi súčast’ami dolného
upevnenia detskej sedačky
a zostavou bezpečnostných
pásov vozidla môže spôsobit’
poškodenie.
Pri upevňovaní nepoužitých
bezpečnostných pásov za detskú
sedačku dbajte na to, aby nebol
žiadny kontakt medzi súčast’ami
dolného upevnenia detskej
sedačky a zostavou
bezpečnostných pásov vozidla.
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UPOZORNENIE
Sklopenie prázdneho zadného
sedadla s upevnenými
bezpečnostnými pásmi
môže spôsobit’ poškodenie
bezpečnostného pásu
alebo sedadla.
Pred sklápaním zadného
sedadla nikdy nezabudnite
vrátit’ bezpečnostné pásy do
ich normálnej úložnej polohy.

Pre upevnenie detskej sedačky
konštruovanej pre tento systém,
použite nasledujúci postup:
1. Nájdite úchyty v oblasti, kde
sa operadlo stretáva so zadnou
stranou sedačky sedadla.
2. Umiestnite detskú sedačku
na sedadlo.

Čast’ 2
3. Pripevnite upevňovacie body
na detskej sedačke k úchytom
vo vozidle. Dodržujte pokyny
dodané spolu s detským
zádržným systémom.
4. Pri detskej sedačke umiestnenej
smerom vpred pripevnite horný
popruh k úchytu horného
popruhu.
Viď „Horný popruh“ predtým
v tejto časti.
Prečítajte si pokyny výrobcu
aby ste zistili, kedy a ako
utiahnut’ horný popruh.
5. Tlačením a t’ahom za detskú
sedačku rôznymi smermi
sa uistite, že je bezpečne
upevnená.

UPOZORNENIE
Každý úchyt horného popruhu
alebo súborov upevňovacích
bodov sú určené na držanie
len jednej detskej sedačky.
Pripevnenie viacerých než jednej
detskej sedačky k jednému
úchytu alebo upevňovaciemu
bodu by mohlo pri zrážke
spôsobit’ uvoľnenie alebo
dokonca prasknutie úchytu
alebo upevňovacieho bodu.
Mohlo by tak príst’ k zraneniu
diet’at’a alebo iných osôb.
Aby sa zabránilo zraneniu
osôb a poškodeniu vozidla,
pripevnite ku každému úchytu
alebo upevňovaciemu bodu
len jednu detskú sedačku.

Ak chcete detskú sedačku
odmontovat’, odháknite horný popruh
(ak je vo výbave) od úchytu horného
popruhu a potom odpojte
upevňovacie body.
Ak ste boli účastníkom nehody,
mohlo príst’ k poškodeniu
upevňovacieho systému. Niektoré
súčasti môže byt’ nutné opravit’
alebo vymenit’. Po zrážke nechajte
upevňovací systém skontrolovat’.
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Pokyny pre štartovanie a prevádzku
■ PERIÓDA ZÁBEHU
NOVÉHO VOZIDLA
POZOR
Vaše vozidlo nepotrebuje
dôkladný „zábeh“, avšak bude
v rámci dlhodobej prevádzky
fungovat’ lepšie, ak budete
dodržovat’ tieto pokyny:
• Do najazdenia prvých 800 km
nejazdite konštantnou
rýchlost’ou - rýchlou ani
pomalou. Nerozbiehajte
sa na plný plyn.
• Vyvarujte sa preraďovania
na nižšie stupne za účelom
brzdenia alebo spomaľovania
vozidla.
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POZOR
• Vyvarujte sa prudkého
zastavovania do najazdenia
približne prvých 320 km.
Prudké brzdenie s novým
brzdovým obložením
môže znamenat’ predčasné
opotrebenie. Tieto pokyny
pre „zábeh“ dodržujte
pri každom nainštalovaní
nového brzdového obloženia.
• Po zábehu je možné postupne
zvyšovat’ otáčky a zat’aženie
motora.

■ KĽÚČE
Spolu s vozidlom je dodaný kľúč,
ktorý sa používa na zapaľovanie
a vložku zámku dverí vodiča.
Kľúč má štítok s čiarovým kódom,
ktorý je odovzdaný prvému majiteľovi
pri odovzdávaní vozidla. Na každom
štítku je kód, ktorý oznamuje
predajcovi, ako vyrobit’ náhradné
kľúče. Ak potrebujete urobit’
náhradné kľúče, vezmite
kľúč a štítok k predajcovi.
Štítok uschovajte na bezpečnom
mieste, nie vo vozidle.
V kľúči zapaľovania je zapustený
vysielač (transpondér). Vysielač
používa rádiovú frekvenciu,
ktorá sa zhoduje s dekodérom
vo Vašom vozidle.

Čast’ 3
V náhradnom kľúči musí
byt’ zapustený vysielač.
Aby mohol nový kľúč štartovat’
motor vášho vozidla, musí
byt’ najprv naprogramovaný.
Za účelom naprogramovania
vášho nového kľúča kontaktujte
vášho predajcu.
Pre ďalšie informácie viď
nasledujúce, neskôr v tejto časti:
• Systém PASS-Key® III Plus

UPOZORNENIE
Preventívne funkčné prvky proti
krádeži môžu st’ažit’ vstup do
vášho vozidla, ak si zamknete váš
kľúč vnútri. Môže sa stat’, že za
účelom otvorenia dverí budete
musiet’ dokonca vaše vozidlo
poškodit’. Dbajte na to,
aby ste mali náhradný kľúč.

Systém PASS-Key® III Plus
Poznámka: Ak by ktokoľvek iný,
než autorizované servisné
zariadenie, vykonal na tomto
systéme nejaké úpravy, môže
tým príst’ k zrušeniu oprávnenosti
používat’ tento systém.

Poznámka:
Kontrolka zabezpečenia
sa rozsvieti v prípade,
že sa vyskytuje problém
s aktivovaním alebo
deaktivovaním ochranného
systému proti zlodejom.

Vaše vozidlo je vybavené
Personifikovaným
zabezpečovacím systémom
pre automobily, PASS-Key® III+.
V kľúči zapaľovania je zapustený
vysielač (transpondér).

Za účelom odradenia od krádeže
vozidla neumožní systém fungovanie
obvodov štartéra a paliva v prípade,
že bol pri pokuse o naštartovanie
vozidla použitý poškodený alebo
nesprávny kľúč.

Vysielač používa rádiovú frekvenciu,
ktorá sa zhoduje s dekodérom vo
Vašom vozidle. Systém sa aktivuje,
keď je kľúč vytiahnutý zo
zapaľovania. Dbajte na to, aby ste
kľúč nepoškodili, inak sa môže stat’,
že s ním nebude možné štartovat’
motor.

Ak bol použitý poškodený
alebo nesprávny kľúč, neumožní
systém štartovanie motora.
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Ak neštartuje motor alebo sa rozsvieti
kontrolka zabezpečovacieho
systému, môže sa vyskytovat’
problém s ochranným systémom
proti zlodejom. Vypnite zapaľovanie
a skúste to znova.
Ak motor stále neštartuje
a kľúč vyzerá nepoškodený,
skúste iný kľúč zapaľovania.
Možno by ste taktiež mali
skontrolovat’ poistku.
Ak motor stále neštartuje,
nechajte na vozidle vykonat’ servis.

Ak motor štartuje, môže byt’ prvý kľúč
poškodený. Za účelom vyrobenia
nového kľúča kontaktujte vášho
predajcu.
Ak sa počas jazdy rozsvieti kontrolka
zabezpečenia, môžete mat’ problém.
Môže sa stat’, že nebude možné
znova naštartovat’ motor. Pred
vypnutím motora zájdite s vozidlom
na miesto, kde môžete pohodlne
dohodnút’ vykonanie servisu.
Vaše vozidlo nie je chránené
systémom Pass-Key.
Nechajte systém opravit’.
Ďalšie kľúče môžete získat’
od autorizovaného predajcu.
Nenechávajte vo vozidle kľúč alebo
zariadenie, ktoré vypína alebo
deaktivuje ochranný systém proti
zlodejom.
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■ OCHRANNÝ SYSTÉM
PROTI ZLODEJOM
(AK JE VO VÝBAVE)
Vaše vozidlo môže byt’ vybavené
ochranným systémom proti
zlodejom.
Pre aktivovanie systému použite
jednu z nasledujúcich metód:
• Pri vypnutom zapaľovaní stlačte
zamykacie tlačidlo na diaľkovom
ovládači diaľkového otvárania
dverí.
• Pri vypnutom zapaľovaní
a otvorených dverách vodiča
stlačte zamykacie tlačidlo
centrálneho zamykania dverí.

Čast’ 3
Pre potlačenie tohto oneskorenia
a okamžité aktivovanie systému
dvakrát stlačte zamykacie tlačidlo
na diaľkovom ovládači diaľkového
otvárania dverí.
• Ak sú otvorené dvere alebo
dvere batožinového priestoru,
bude sa systém aktivovat’
po uplynutí 60 sekúnd.
Kontrolka zabezpečovacieho
systému by sa mala rozsvietit’
za účelom signalizovania,
že sa aktivuje ochranný
systém proti zlodejom.

Počas asi 30 sekúnd budú blikat’
svetlá vášho vozidla a bude
zniet’ klaksón.
Po spustení alarmu sa bude
systém znova aktivovat’
po uplynutí 30 sekúnd.

Kontrolka zabezpečovacieho
systému bude blikat’ rýchlejšie.

Deaktivovanie systému pri vašom
návrate k vozidlu:

Pre potlačenie tohto oneskorenia
a okamžité aktivovanie systému
zatvorte všetky dvere.

• Stlačte odomykacie tlačidlo
na diaľkovom ovládači
diaľkového otvárania dverí.

Ochranný systém proti zlodejom
sa bude aktivovat’ pri jednej
z nasledujúcich podmienok:

Systém sa nebude aktivovat’,
ak zamknete dvere manuálnou
zamykacou páčkou.

• Všetky dvere a dvere
batožinového priestoru boli
zatvorené na dobu 30 sekúnd.

Ak sú počas aktivovaného systému
otvorené dvere vodiča alebo
dvere batožinového priestoru,
predbežný alarm sa vypne.

Kontrolka zabezpečovacieho
systému by mala blikat’ veľmi
pomalou rýchlost’ou za účelom
signalizovania, že je aktivovaný
ochranný systém proti zlodejom.

Ak sú počas aktivovaného systému
otvorené akékoľvek ďalšie dvere,
plnohodnotný alarm sa ihneď vypne.

Cvrlikanie predbežného alarmu bude
zniet’ počas 10 sekúnd. Potom bude
zniet’ plnohodnotný alarm.

alebo
• Zapnite zapaľovanie.
Len čo je systém deaktivovaný,
prestane blikat’ kontrolka
zabezpečenia.
Aby sa zabránilo spusteniu alarmu,
musíte dvere odomknút’ pomocou
systému diaľkového otvárania dverí.
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Ak je alarm náhodne spustený,
môžete ho vypnút’ stlačením
zamykacieho alebo odomykacieho
tlačidla na diaľkovom ovládači
diaľkového otvárania dverí
alebo naštartovaním vozidla.
Poznámka:
Ak stlačíte zamykacie tlačidlo
na diaľkovom ovládači diaľkového
otvárania dverí za účelom
vypnutia alarmu, bude sa systém
znovu automaticky aktivovat’
po uplynutí 30 sekúnd.
Detekcia neodbornej manipulácie
Ak pri stlačení zamykacieho alebo
odomykacieho tlačidla na diaľkovom
ovládači diaľkového otvárania dverí
budete počut’ trikrát zazniet’ klaksón,
znamená to, že sa alarm systému
proti krádeži spustil v dobe,
keď ste boli preč.
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■ DIAĽKOVÉ
OTVÁRANIE DVERÍ
Poznámka: Ak by ktokoľvek iný,
než autorizované servisné
zariadenie, vykonal na tomto
systéme nejaké úpravy,
môže tým príst’ k zrušeniu
oprávnenosti používat’ tento systém.
Táto voľba vám umožňuje
zamykat’ alebo odomykat’ dvere
zo vzdialenosti až 18 metrov.
Vysielač (ovládač) diaľkového
otvárania dverí vám taktiež umožňuje
aktivovat’ lokátor vozidla, alebo
spustit’ poplachový alarm vozidla na
diaľku.
Ak je vaše vozidlo vybavené funkciou
diaľkovo ovládaného štartovania
vozidla, môžete naštartovat’ motor
taktiež zvonka, a to len stlačením
tlačidla na ovládači.

Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkovo ovládané štartovanie
vozidla“ ďalej v tejto časti.
Ovládaním systému diaľkového
otvárania dverí môže dochádzat’
k vzájomnému pôsobeniu
s ochranným systémom
proti zlodejom.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Ochranný systém proti
zlodejom“ vyššie v tejto časti.

Čast’ 3
A
C

F
B
D
E

diaľkovom ovládači diaľkového
otvárania dverí sa taktiež aktivuje
ochranný systém proti zlodejom.
Informácie vyhľadajte v „Ochranný
systém proti zlodejom“ predtým
v tejto časti.
Odomykanie

Ovládanie
Ovládač dodaný spolu s vaším
vozidlom sa môže líšit’ v závislosti
na konkrétnych voliteľných výbavách
obsiahnutých vo vašom vozidle.
Pre tlačidlá diaľkového otvárania
dverí je možné zvolit’ rozdielne
voľby spätnej väzby.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Informačná centrála vodiča“
v časti 1.
Zamykanie
Stlačte ^ pre zamknutie všetkých
dverí a dverí batožinového priestoru.

Stlačte _ pre odomknutie dverí
vodiča. Pre odomknutie všetkých
dverí a dverí batožinového priestoru
stlačte tlačidlo dvakrát do piatich
sekúnd.
Keď odomknete alebo otvoríte
akékoľvek dvere, rozsvietia sa svetlá
interiéru. Zostanú svietit’ 20 sekúnd
alebo do zapnutia zapaľovania.
Stlačením odomykacieho tlačidla
na diaľkovom ovládači diaľkového
otvárania dverí sa taktiež deaktivuje
ochranný systém proti zlodejom.
Informácie vyhľadajte v „Ochranný
systém proti zlodejom“ predtým
v tejto časti.

Diaľkovo ovládané zadné
dvere (len Panel Van)
Pre otvorenie zadných dverí strany
vodiča stlačte a podržte ` asi jednu
sekundu.
Pre otvorenie zadných dverí strany
spolujazdca stlačte a podržte a
asi jednu sekundu.
Lokátor vozidla/Poplachový alarm
Pre lokalizovanie vášho vozidla
stlačte a uvoľnite b.
Klaksón trikrát zahúka a svetlomety
a obrysové svetlá trikrát bliknú.
Pre spustenie alarmu pri vypnutom
zapaľovaní stlačte a podržte b
na dobu 3 sekundy.
Počas 30 sekúnd bude zniet’ klaksón
a budú blikat’ svetlomety a obrysové
svetlá.
Ak chcete vypnút’ alarm skôr,
stlačte opätovne tlačidlo
alebo zapnite zapaľovanie.

Po zatvorení všetkých dverí zhasnú
svetlá interiéru.
Stlačením zamykacieho tlačidla na
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Diaľkovo ovládané štartovanie
(Ak je vo výbave)

Dosah diaľkového
ovládača

Pre použitie funkcie diaľkovo
ovládaného štartovania stlačte c.

Časom môžete zaznamenat’
skrátenie dosahu. To je normálny jav.
Ak diaľkový ovládač nefunguje, alebo
musíte stát’ bližšie k vášmu vozidlu,
než je normálne pre fungovanie
diaľkového ovládača:

Diaľkové ovládače vybavené
funkciou diaľkovo ovládaného
štartovania majú zvýšený
prevádzkový dosah.
Vozidlo je možné naštartovat’
zo vzdialenosti až 60 metrov.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Diaľkovo ovládané štartovanie
vozidla“ ďalej v tejto časti.

• Môžete byt’ príliš ďaleko od
vášho vozidla. Skontrolujte vašu
vzdialenost’. V daždi alebo snehu
alebo keď je vaše vozidlo blízko
televíznej veže môže byt’ nutné,
aby ste stáli bližšie k vášmu
vozidlu.
• Skontrolujte lokáciu. Iné vozidlá
alebo objekty môžu blokovat’
signál. Urobte niekoľko krokov
doprava alebo doľava.
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• Môže byt’ nutné, aby ste vymenili
batériu v diaľkovom ovládači.
Viď pokyny pre výmenu batérie.
• Počas chodu vozidla môže
byt’ dosah vášho diaľkového
ovládača kratší. Pre vypnutie
vozidla pomocou diaľkovo
ovládaného štartovania môže byt’
nutné, aby ste stáli k vozidlu
bližšie než pri jeho zapínaní.
Ak neplatí žiadne z vyššie
uvedených, vyhľadajte vášho
predajcu alebo kvalifikovaných
technikov za účelom vykonania
servisu.

Čast’ 3
Výmena batérie

2. Vyberte a vymeňte batériu.

Ak systém nereaguje na diaľkový
ovládač z akéhokoľvek miesta
v rámci normálneho dosahu,
pravdepodobne musíte vymenit’
batériu v diaľkovom ovládači.
KEY FOB BATT LOW
(takmer vybitá batéria prívesku
kľúča) sa zobrazí na displeji
informačnej centrály vodiča.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Správy informačnej
centrály vodiča“ v časti 1.

UPOZORNENIE
Pri výmene batérie buďte opatrní,
aby ste sa nedotkli žiadnych
obvodov. Statická elektrina
z vášho tela prenesená na tieto
povrchy môže poškodit’ diaľkový
ovládač.

Na vytiahnutie batérie
nepoužívajte kovový predmet.
Vložte novú batériu dovnútra,
a to kladnou (+) stranou nahor.
Na výmenu batérie použite
batériu typu CR2032 alebo
ekvivalent.
Výmena batérie:
1. Za účelom oddelenia spodku
diaľkového ovládača od vrchnej
časti zasuňte tenký, plochý
nekovový predmet do výrezu
na boku diaľkového ovládača.

POZOR
Dbajte na to, aby ste staré batérie
zlikvidovali v súlade s predpismi
ohľadne ochrany životného
prostredia, čím pomôžete chránit’
životné prostredie a vaše zdravie.
3. Zmontujte diaľkový ovládač.
4. Otestujte funkciu diaľkového
ovládača s Vaším vozidlom.
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Synchronizovanie
diaľkových ovládačov
s vozidlom
Synchronizovanie diaľkových
ovládačov s vozidlom môže byt’
nutné, ak stratíte alebo vymeníte
diaľkový ovládač. Dokonca aj
ak je vymenený len jeden diaľkový
ovládač, musíte s vozidlom súčasne
synchronizovat’ všetky vaše diaľkové
ovládače. S vaším vozidlom
je možné synchronizovat’
maximálne štyri diaľkové ovládače.
Za účelom zakúpenia nového
diaľkového ovládača alebo
synchronizovania diaľkových
ovládačov s vaším vozidlom
vyhľadajte vášho predajcu.
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Diaľkovo ovládané
štartovanie vozidla
(Ak je vo výbave)
POZOR
Výfukové plyny motora môžu
zabíjat’. Obsahujú plyn oxid
uhoľnatý (CO), ktorý nemôžete
vidiet’ ani cítit’. Môže spôsobit’
bezvedomie a smrt’.
Nenechávajte bežat’ motor
na voľnobeh v uzavretom
priestore, ako napr. v garáži.
Do vozidla by mohol vniknút’
plyn oxid uhoľnatý (CO).

Táto funkcia je k dispozícii len
na vozidlách s automatickou
prevodovkou.
Ak je táto funkcia aktivovaná,
umožňuje vám štartovat’ motor
zvonka vozidla.
Ak použijete diaľkovo ovládané
štartovanie vozidla, bude táto funkcia
automaticky aktivovat’ určité funkcie
regulácie klímy.

Čast’ 3
A

B

Pri naštartovaní vozidla
sa rozsvietia obrysové svetlá.
Počas chodu vozidla zostanú
svetlá svietit’.
Zapne sa systém kúrenia
a klimatizácia.

Pre naštartovanie vozidla pomocou
funkcie diaľkovo ovládaného
štartovania vykonajte nasledujúce:
1. Namierte diaľkový
ovládač na vozidlo.
2. Stlačte a uvoľnite zamykacie
tlačidlo ^ a potom okamžite
stlačte a podržte tlačidlo
diaľkovo ovládaného štartovania
_ na asi štyri sekundy alebo
až do okamihu, kedy bliknú
ukazovatele smeru.

Nastavenie regulácie klímy
sa automaticky nastaví tam,
kde bolo naposledy nastavené
predchádzajúcim vodičom.
Ak použijete diaľkovo ovládané
štartovanie na naštartovanie vozidla
v dobe, kedy je vonku chladno,
bude funkcia diaľkovo ovládaného
štartovania automaticky aktivovat’
vyhrievanie zadného okna.

Ak je vozidlo ponechané v chodu,
po uplynutí 10 minút sa automaticky
vypne, ak nepredĺžite čas
opakovaním postupu diaľkovo
ovládaného štartovania.
Dobu chodu motora naštartovaného
pomocou diaľkovo ovládaného
štartovania je možné predĺžit’ len raz.
Po dvoch naštartovaniach vozidla
pomocou funkcie diaľkovo
ovládaného štartovania zasuňte kľúč
do zapaľovania a naštartujte motor.

Keď vozidlo vystúpi z režimu
diaľkovo ovládaného štartovania,
vyhrievanie zadného okna sa vypne.
Viď „Systém kúrenia a klimatizácia“
v časti 1.

Dvere vozidla budú zamknuté.
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Počas doby chodu motora
naštartovaného pomocou diaľkovo
ovládaného štartovania vykonajte
nasledujúce za účelom prechodu
vozidla z činnosti diaľkovo
ovládaného štartovania
do normálnej činnosti vozidla:
1. Nastúpte do vozidla.
2. Zasuňte kľúč do spínača
zapaľovania a otočte
ním do polohy ON.
Ak neprejdete s vozidlom do
normálnej činnosti vozidla počas
poskytnutej doby chodu motora
(maximálne dve naštartovania
pomocou diaľkovo ovládaného
štartovania s maximálne 20 minútami
doby chodu motora naštartovaného
pomocou diaľkovo ovládaného
štartovania), motor sa vypne.
Ak sa toto stane, je nutné pred
opätovným použitím diaľkovo
ovládaného štartovania zapnút’
zapaľovanie pomocou kľúča.
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Pre ukončenie doby chodu motora
naštartovaného pomocou diaľkovo
ovládaného štartovania bez
prechodu do normálnej činnosti
vozidla vykonajte ktorékoľvek
z nasledujúcich:
• Namierte diaľkový ovládač
na vozidlo a stláčajte tlačidlo
diaľkovo ovládaného štartovania,
dokiaľ nezhasnú obrysové svetlá.
Počas chodu vozidla môže
byt’ dosah vášho diaľkového
ovládača kratší. Pre vypnutie
vozidla pomocou diaľkovo
ovládaného štartovania môže
byt’ nutné, aby ste stáli k vozidlu
bližšie než pri jeho zapínaní.
• Zapnite výstražné svetlá.
• Zapnite zapaľovanie
a potom ho vypnite.

Poznámka:
• Zákony v niektorých regiónoch
môžu obmedzovat’ používanie
diaľkovo ovládaných štartérov.
Skontrolujte miestne a národné
predpisy z hľadiska prípadných
požiadaviek.
• Funkciu diaľkovo ovládaného
štartovania nepoužívajte
v prípade, že je vo Vašom
vozidle malé množstvo paliva.
Vozidlu by sa mohlo
minút’ palivo.

Čast’ 3
Funkcia diaľkovo ovládaného
štartovania nebude fungovat’
pri ktorejkoľvek z nasledujúcich
podmienok:
• Systém je vyradený z činnosti
pomocou informačnej centrály
vodiča.
• Sú zapnuté výstražné svetlá.
• Kľúč je v zapaľovaní.
• Je otvorená kapota vozidla.
• Svieti kontrolka nesprávnej
funkcie.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Kontrolka nesprávnej funkcie“
v kapitole „Kontrolky a výstražné
kontrolky“ v časti 1.

Informácie ohľadne iných
podmienok, ktoré môžu mat’ vplyv
na výkonnost’ diaľkového ovládača,
vyhľadajte v „Dosah diaľkového
ovládača“ vyššie v tejto časti.

2
1

3
4

Vaše vozidlo bolo dodané
s touto funkciou aktivovanou.
Pre aktivovanie alebo deaktivovanie
tejto funkcie použite informačnú
centrálu vodiča.
Viď „Úpravy funkcií podľa osobných
preferencií“ v kapitole „Informačná
centrála vodiča“ v časti 1.

■ SPÍNACIA SKRINKA
S kľúčom v spínacej skrinke môžete
spínačom otočit’ do štyroch polôh:
1.

(vypnuté): Jediná poloha,
v ktorej môžete vytiahnut’ kľúč.
Zamyká volant a automatickú
prevodovku (ak je vo výbave).

• Teplota chladiacej kvapaliny
motora je príliš vysoká.
• Tlak motorového oleja je nízky.

201 . . .

Pokyny pre štartovanie a prevádzku
Ak je volant zamknutý, otočte
ním sprava doľava a otočte
zapaľovanie do polohy ACC
(príslušenstvo). Ak sa volant
stále neodomkne, potrebuje
vaše vozidlo vykonanie servisu.
Ak má vaše vozidlo automatickú
prevodovku, pre otočenie
spínacej skrinky do vypnutej
(off) polohy musí byt’ vozidlo
v polohe P (Park).
Ak sú otvorené dvere
vodiča v dobe, kedy je kľúč
v zapaľovaní, zaznie zvonkohra
za účelom pripomenutia, aby
ste vytiahli kľúč zo zapaľovania.
Ponechanie kľúča v zapaľovaní
robí z vášho vozidla ľahký cieľ
pre zlodejov a mohlo by taktiež
spôsobit’ vybitie akumulátora.
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UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Na vozidle s manuálnou
prevodovkou sa pri vytiahnutí
kľúča zo spínacej skrinky zamkne
stĺpik riadenia, čo znemožňuje
riadenie vozidla. To by mohlo
spôsobit’ kolíziu. Ak potrebujete
vypnút’ motor počas pohybu
vozidla, otočte kľúč do polohy
ACC (príslušenstvo).

Dlhodobé používanie funkčných
prvkov, ako napr. rádia, s kľúčom
v polohe „príslušenstvo“ alebo
„zapnuté“, môže vybit’ akumulátor
a znemožnit’ naštartovanie
vozidla. Nepoužívajte vozidlo
v polohe „príslušenstvo“
alebo „zapnuté“ po dlhú dobu.

2. ACC (Príslušenstvo):
V tejto polohe môžete ovládat’
elektrické príslušenstvo
pri vypnutom motore.
Táto poloha odomyká
volant a prevodovku.

Čast’ 3
3. | (zapnuté): Len čo naštartujete
motor a uvoľníte spínač, vráti
sa spínač do polohy ON.
Aj pri vypnutom motore môžete
použit’ polohu ON na ovládanie
elektrického príslušenstva
a zobrazovanie niektorých
výstražných kontroliek a správ
združeného prístrojového
panelu.
4.

(štartovanie): Štartovanie
motora. Len čo sa motor
naštartuje, uvoľnite kľúč.
Spínacia skrinka sa vráti
do polohy ON.

Aby bolo možné vyradit’ z polohy
P (Park), musí byt’ zapaľovanie
v polohe ACC alebo ON a musí
byt’ zošliapnutý brzdový pedál.

Zadržaná energia
pre príslušenstvo
Vaše vozidlo má zadržanú energiu
pre príslušenstvo, ktorá vám
počas 10 minút po vypnutí motora
umožňuje ovládat’ nasledujúce
elektrické príslušenstvo
za predpokladu, že nie
sú otvorené dvere:
• Elektricky ovládané okná
• Strešné okno (ak je vo výbave)

Uvoľnenie zámku
zapaľovania na
stĺpiku riadenia
(Automatická prevodovka)
Ak má vaše vozidlo vybitý akumulátor
alebo akumulátor s nízkym napätím,
môžete stále uvoľnit’ zámok
zapaľovania a vytiahnut’ kľúč.
Uvoľnenie stĺpiku riadenia:
1. Prevodovka musí
byt’ v polohe P (Park).

Rádio môžete používat’ počas
až 10 minút po vypnutí zapaľovania
alebo do otvorenia dverí vodiča.
Ak požadujete túto energiu pre
ďalších 10 minút, zatvorte všetky
dvere a otočte zapaľovanie
do polohy ON a potom
spät’ do vypnutej polohy.
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■ POKYNY PRE
ŠTARTOVANIE
UPOZORNENIE

2. Odmontujte kryt od spodnej
strany stĺpiku riadenia.

3. Zasuňte váš prst alebo predmet
s úzkym hrotom do otvoru
v kryte stĺpiku riadenia
a stlačte plunžer.
Počas tlačenia a držania
plunežra smerom k dverám
vodiča vypnite zapaľovanie.
4. Vytiahnite kľúč.
Čo možno najskôr nechajte
na vozidle vykonat’ servis.
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Motor je konštruovaný tak, aby
pracoval s elektronikou vo vašom
vozidle. Ak by ste pridali elektrické
súčasti alebo príslušenstvo, mohli
by ste tým zmenit’ spôsob, akým
motor funguje. Pred pridaním
elektrického zariadenia
kontaktujte vášho predajcu.
Akékoľvek následné poškodenie
nebude kryté zárukou.

Čast’ 3
Automatická prevodovka

Štartovanie motora

Pre štartovanie musí byt’ volič
prevodového stupňa v polohe
P (Park) alebo N (Neutrál).

Otočte kľúč zapaľovania do polohy
START. Nezošľapujte pedál plynu.
Po naštartovaní motora uvoľnite kľúč.
V priebehu zahrievania motora
budú klesat’ voľnobežné otáčky.

Polohu N (Neutrál) používajte
pre opätovné naštartovanie,
keď je vozidlo už v pohybe.

UPOZORNENIE
Keď je vozidlo v pohybe,
nepreraďujte do polohy P (Park).
Inak by mohlo príst’
k poškodeniu prevodovky.
Manuálna prevodovka
Na vozidle s manuálnou
prevodovkou zošliapnite pedál
spojky k podlahe a uveďte
prevodovku do neutrálu.
Ak nie je pedál spojky úplne
zošliapnutý, nebude motor štartovat’.

Ak sa motor nenaštartuje do 15
sekúnd, systém zastaví pretáčanie
motora, aby sa zabránilo poškodeniu
prevodu motora štartéra.

Diaľkovo ovládané štartovanie
vozidla (Ak je vo výbave)
Táto funkcia vám umožňuje
štartovat’ motor mimo vozidlo.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce:
• Diaľkové otváranie dverí
- Diaľkovo ovládané
štartovanie vozidla

Nevytáčajte motor
do vysokých otáčok
bezprostredne po naštartovaní.
Ponechajte dostatok času na to,
aby sa motor zahrial a bol dodaný
olej k rôznym súčastiam motora
vyžadujúcim mazanie.

Pred štartovaním motora sa uistite,
že je zabrzdená parkovacia brzda.
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Počítačom riadený systém
pretáčania motora
štartérom
Táto funkcia pomáha štartovat’ motor
a chráni komponenty. Len čo je
pretáčanie motora inicializované,
bude sa motor pretáčat’ niekoľko
sekúnd alebo až do naštartovania
motora.
Ak sa motor nenaštartuje
do 15 sekúnd, systém zastaví
pretáčanie motora, aby sa zabránilo
poškodeniu prevodu motora štartéra.
Pre zastavenie pretáčania motora
a vypnutie motoru otočte
zapaľovanie do polohy ACC alebo
do vypnutej (off) polohy.
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Problémy so štartovaním
motora
UPOZORNENIE
Držanie kľúča v polohe START
bezprostredne po ukončení
pretáčania motora môže spôsobit’
prehriatie a poškodenie motora
štartéra a vybitie akumulátora.
Medzi každým pokusom počkajte
asi 15 sekúnd, aby sa predišlo
vybíjaniu akumulátora alebo
poškodeniu štartéra.

Ak sa nenaštartuje
Ak sa motor nenaštartuje do
desiatich sekúnd, úplne zošliapnite
pedál plynu a naďalej držte kľúč
v polohe START počas ďalších
maximálne piatich sekúnd.
Po naštartovaní motora uvoľnite
kľúč a uberte plyn. Medzi každým
pokusom počkajte asi 15 sekúnd,
aby sa predišlo vybíjaniu
akumulátora alebo poškodeniu
štartéra.
Ak sa motor naštartuje, nechajte
ho pred jazdou zahriat’. Nevytáčajte
motor do vysokých otáčok,
keď je studený.
Ponechajte dostatok času na to,
aby sa motor zahrial a bol dodaný
olej k rôznym súčastiam motora
vyžadujúcim mazanie.

Čast’ 3
Štartovanie v studenom počasí

Zahltenie motora

Pri štartovaní motora vo veľmi
studenom počasí (pod -18 °C)
otočte kľúč zapaľovania do
polohy START a držte ho v tejto
polohe maximálne 15 sekúnd.
Po naštartovaní motora
uvoľnite kľúč.

Ak sa motor nenaštartuje do
desiatich sekúnd, môže byt’ motor
zahltený príliš veľkým množstvom
benzínu.

Medzi každým pokusom počkajte
asi 15 sekúnd, aby sa predišlo
vybíjaniu akumulátora alebo
poškodeniu štartéra.
Ak sa motor naštartuje, nechajte
ho pred jazdou zahriat’. Nevytáčajte
motor do vysokých otáčok,
keď je studený.

Úplne zošliapnite pedál plynu
a naďalej držte kľúč v polohe
START počas ďalších
maximálne piatich sekúnd.
Po naštartovaní motora
uvoľnite kľúč a pedál plynu.
Ak sa motor krátko naštartuje, ale
znova sa vypne, urobte rovnakú vec.
Tým sa dostane nadbytočný benzín
z motora.

Medzi každým pokusom počkajte
asi 15 sekúnd, aby sa predišlo
vybíjaniu akumulátora alebo
poškodeniu štartéra.
Ak sa motor naštartuje, nechajte
ho pred jazdou zahriat’. Nevytáčajte
motor do vysokých otáčok,
keď je studený.
Ponechajte dostatok času na to,
aby sa motor zahrial a bol dodaný
olej k rôznym súčastiam motora
vyžadujúcim mazanie.

Ponechajte dostatok času na to,
aby sa motor zahrial a bol dodaný
olej k rôznym súčastiam motora
vyžadujúcim mazanie.
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■ OHRIEVAČ
BLOKU MOTORA
(AK JE VO VÝBAVE)
Túto voliteľnú možnost’ používajte
v prípade, že musíte parkovat’ vo
veľmi studenom počasí, -18 °C alebo
studenšom. Dosiahnete tým
jednoduchšie štartovanie a nižšiu
spotrebu paliva počas zahrievania
motora.
Vaše vozidlo môže mat’ taktiež
vnútorný termostat v zástrčkovom
konci šnúry. Ten zabraňuje činnosti
ohrievača bloku motora v prípade,
že je na šnúre zaznamenaná
teplota -18 °C alebo vyššia.
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Šnúra je umiestnená na strane
spolujazdca vozidla, v blízkosti
chladiča a svetlometu.

Spýtajte sa predajcov v danej oblasti,
ako dlho by ste mali nechat’ ohrievač
pripojený.

Použitie ohrievača bloku:

Pred štartovaním motora vždy šnúru
odpojte a uložte. Inak by mohlo príst’
k jej poškodeniu pohyblivými
súčast’ami motora.

1. Vypnite motor.
2. Otvorte kapotu.
3. Odmotajte elektrickú šnúru
a pripojte ju do zásuvky.
Používa normálne napätie
pre domácnosti.

POZOR
Pripojte šnúru do riadne
uzemnenej zásuvky.
Môžete použit’ vysoko odolnú
predlžovaciu šnúru (dimenzovanú
na najmenej 15 ampérov)
pripojenú k riadne uzemnenej
zásuvke.

Čast’ 3
■ PREVODOVKA
Automatická prevodovka
(Ak je vo výbave)
UPOZORNENIE
Príliš rýchle pretáčanie pneumatík
alebo udržovanie vozidla v kopci
na jednom mieste len za použitia
pedálu plynu môže spôsobit’
poškodenie prevodovky.
Opravy nebudú kryté zárukou.
Ak príde k uviaznutiu vozidla,
nepretáčajte kolesá príliš rýchlo.
Pri zastavení v kopci
smerom nahor udržujte vozidlo
na mieste pomocou bŕzd.

POZOR
Keď je motor vo vysokých
otáčkach, nevyraďujte z polohy
P (Park) alebo N (Neutrál).
Mohli by ste stratit’ kontrolu nad
vozidlom a mohlo by príst’
k zraneniu vás alebo iných osôb.
Preraďovanie do hnacieho
prevodu v dobe, kedy je motor
vo vysokých otáčkach, je
nebezpečné. Nechajte nohu na
brzdovom pedáli a mimo pedál
plynu. Po preradení chvíľku
počkajte a potom pomaly uvoľnite
brzdový pedál. Tým sa zabráni
neočakávanému prudkému
zrýchleniu.

UPOZORNENIE
Poškodenie prevodovky,
spôsobené vyradením z polohy P
(Park) alebo N (Neutrál) v dobe,
kedy je motor vo vysokých
otáčkach, nie je kryté zárukou.
Radiaca páka je umiestnená
na stredovej konzole.
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POZOR
Keď vozidlo opúšt’ate, vždy sa
uistite, že je radiaca páka úplne
v polohe P (Park) a že je pevne
zabrzdená parkovacia brzda. Keď
je vozidlo v pohybe, nepokúšajte
sa zaradit’ do polohy P (Park).
Pre radiacu páku je k dispozícii
niekoľko rôznych radiacich polôh.
P (Park)
Tá zablokuje predné kolesá vozidla.
Túto polohu používajte
na parkovanie vozidla
a pri štartovaní motora.
Pred vyradením z polohy P (Park)
úplne zošliapnite brzdový pedál.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Riadiaci systém blokovania
radenia“ neskôr v tejto časti.
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R (Spiatočka)
Používajte ju na cúvanie.

UPOZORNENIE
Do polohy R (Spiatočka)
zaraďujte len po zastavení
vozidla. Preraďovaním
do spiatočky počas
pohybu vozidla môže príst’
k poškodeniu prevodovky.
Opravy nebudú kryté zárukou.
Ak vaše vozidlo uviazne v piesku,
bahne, ľade alebo snehu,
viď „Ak príde k uviaznutiu
vášho vozidla“ v časti 5.

Čast’ 3
N (Neutrál)

D (Jazda)

I (Vložený prevodový stupeň)

V tejto polohe nie je motor prepojený
s kolesami vozidla. Polohu N
(Neutrál) môžete použit’ na opätovné
naštartovanie zhasnutého motora,
keď je vozidlo v pohybe.
Polohu N (Neutrál) používajte,
keď je vaše vozidlo odt’ahované.

Túto polohu používajte pre normálnu
jazdu vo väčšine situácií na uliciach
a diaľniciach. Ak potrebujete väčší
výkon a:

Táto poloha sa taktiež používa
pre normálnu jazdu.

Ďalšie informácie vyhľadajte
vo „Vlečenie rekreačného vozidla“
neskôr v tejto časti.

• idete rýchlost’ou vyššou
než asi 55 km/h, zošliapnite
pedál plynu úplne dolu.

Táto poloha znižuje rýchlost’ vozidla
bez použitia bŕzd dokonca ešte viac
než poloha I (Vložený).

Ak je vozovka klzká,
môže preraďovanie na
nižšie stupne spôsobit’ šmyk.

Môžete ju použit’ na veľmi prudkých
kopcoch alebo v hlbokom snehu
alebo bahne.

• idete rýchlost’ou nižšou
než asi 55 km/h, zošliapnite
pedál plynu asi do polovice.

Tento prevodový stupeň používajte
pri jazde do kopca a na brzdenie
motorom pri jazde zo strmých
svahov.
L (Nízky prevodový stupeň)

Prevodovka nepreradí do nízkeho
(Low) prevodového stupňa, dokiaľ
vozidlo nepôjde dostatočne pomaly.
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RIADIACI SYSTÉM
BLOKOVANIA RADENIA
Vaše vozidlo je vybavené riadiacim
systémom blokovania radenia
automatickej prevodovky. Pri
bežiacom motore musíte pred
vyradením z polohy P (Park) úplne
zošliapnut’ brzdový pedál.
Tento systém je konštruovaný tak,
aby zabraňoval vytiahnutiu kľúča
zapaľovania v dobe, kedy je radiaca
páka v ktorejkoľvek polohe okrem P
(Park), a aby zabraňoval vysunutiu
radiacej páky z polohy P (Park),
keď kľúč zapaľovania
nie je vo vypnutej polohe.
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Ak nemôžete vyradit’ z polohy
P (Park), pri stále zošliapnutom
brzdovom pedáli zmiernite tlak
vyvíjaný na radiacu páku a potom
zatlačte radiacu páku úplne do
parkovacej polohy. Skúste vyradit’
z polohy P (Park) do vami
požadovaného prevodového stupňa.
Čo možno najskôr nechajte
na vozidle vykonat’ servis.
Môže sa stat’, že riadiaci systém
blokovania radenia nebude fungovat’,
ak má vaše vozidlo úplne alebo
takmer vybitý akumulátor.

1

3

5

2

4

R

Manuálna prevodovka
(Ak je vo výbave)
Do polohy 1 (prvej) zaraďujte len
pri rýchlosti vozidla pod 32 km/h.

Čast’ 3
Ak pri úplne zastavenom vozidle
zistíte, že je t’ažké zaradit’
do polohy 1 (prvej), zaraďte
neutrál a uvoľnite pedál spojky.
Znovu zošliapnite pedál spojky
a zaraďte do polohy 1 (prvej).

Pre najlepšiu spotrebu paliva
zrýchľujte pomaly a raďte na vyššie
stupne podľa signalizácie kontrolky.

Polohu R (Spiatočka) by ste taktiež
mali používat’ pri parkovaní vozidla.

Pri preraďovaní na nižšie
stupne túto kontrolku ignorujte.

UPOZORNENIE
Do polohy R (Spiatočka)
zaraďujte len po zastavení
vozidla. Preraďovaním
do spiatočky počas pohybu
vozidla môže príst’
k poškodeniu prevodovky.
Opravy nebudú kryté zárukou.

Ak rýchle zmeníte polohu
pedála plynu, je normálny jav,
že sa kontrolka rozsvieti a zhasne.

Kontrolka radenia
(Ak je vo výbave)
Za účelom udržovania nižšej
spotreby paliva vám táto kontrolka
ukáže, kedy máte zaradit’
do nasledujúceho vyššieho
prevodového stupňa.
Ak sa kontrolka radenia rozsvieti,
zaraďte do nasledujúceho vyššieho
prevodového stupňa, ak to dovoľujú
podmienky počasia, vozovky
a dopravnej premávky.
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■ PARKOVANIE VOZIDLA
Automatická prevodovka
Keď vozidlo opúšt’ate, vždy sa uistite,
že je radiaca páka úplne v polohe
P (Park) a že je pevne zabrzdená
parkovacia brzda.
1. Zošliapnite a podržte
zošliapnutý brzdový pedál.
Zatiahnite parkovaciu brzdu.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Parkovacia brzda“ neskôr
v tejto časti.
2. Stlačte tlačidlo na radiacej páke,
pričom súčasne zatlačte radiacu
páku úplne do polohy P (Park).
3. Vypnite zapaľovanie.
4. Vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
5. Vezmite si kľúč zo sebou.
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Ak musíte opustit’ vozidlo s bežiacim
motorom, skontrolujte, či je radiaca
páka úplne v polohe P (Park).
To vykonajte tak, že po zaradení
do polohy P (Park) držte zošliapnutý
brzdový pedál a skúste vysunút’
radiacu páku z polohy Park bez
predchádzajúceho stlačenia tlačidla.
Ak je to možné, potom nebola
radiaca páka v polohe Park zaistená.

Torzné zablokovanie
Ak parkujete vaše vozidlo v kopci,
dbajte na to, aby ste pred zaradením
do polohy P (Park) najprv zabrzdili
parkovaciu brzdu. Inak bude
vyvíjaný nadmerný tlak na parkovací
mechanizmus, a v dôsledku toho
bude t’ažké vyradit’ z polohy P (Park).
Pred uvedením vozidla do pohybu
vždy vyraďte z polohy P (Park)
a potom uvoľnite parkovaciu brzdu.
Ak nemôžete vyradit’ z polohy P
(Park), možno budete potrebovat’ iné
vozidlo, aby to vaše mierne postrčilo
smerom do kopca. Tým sa uvoľní
čast’ tlaku z parkovacieho
mechanizmu v prevodovke,
čo vám umožní vytiahnut’ radiacu
páku z polohy P (Park).

Čast’ 3
Vyradenie z polohy P (Park)
Vaše vozidlo je vybavené
elektronickým uvoľňovacím
systémom blokovania radenia.
Tento systém je konštruovaný tak,
aby zabraňoval vytiahnutiu kľúča
zapaľovania v prípade, že vozidlo
nie je úplne v polohe P (Park),
a aby zabraňoval pohybu radiacej
páky z polohy Park v prípade,
že zapaľovanie nie je v polohe
ON alebo ACC (príslušenstvo)
pri zošliapnutom brzdovom pedáli.
Môže sa stat’, že uvoľňovací systém
blokovania radenia nebude fungovat’,
ak má vaše vozidlo úplne alebo
takmer vybitý akumulátor.
Ak nie je akumulátor vozidla
správne nabitý, naštartujte vozidlo
pomocou štartovacích káblov
s pomocným akumulátorom.
Viď „Núdzové štartovanie pomocou
štartovacích káblov“ v časti 5.

Ak nemôžete vyradit’ z polohy
P (Park), naďalej držte zošliapnutý
brzdový pedál a súčasne vykonajte
nasledujúce:
1. Znova stlačte tlačidlo
na radiacej páke.
2. Skúste vyradit’ z polohy P (Park)
do vami požadovaného
prevodového stupňa.
3. Ak stále nemôžete vyradit’
z polohy P (Park), úplne uvoľnite
tlačidlo radiacej páky a potom
postup opakujte.

Manuálna prevodovka
Parkovanie vozidla s manuálnou
prevodovkou:
1. Zošliapnite a podržte
zošliapnutý pedál spojky.
2. Zaraďte manuálnu prevodovku
do spiatočky a pevne zabrzdite
parkovaciu brzdu.
3. Vypnite zapaľovanie, vytiahnite
kľúč a uvoľnite pedál spojky.

Ak problém trvá, vyhľadajte vášho
predajcu za účelom vykonania
servisu.
Ak potrebujete vaše vozidlo
odtiahnut’, vyhľadajte informácie
o odt’ahovaní vozidla v kapitole
„Odt’ahovanie“ v časti 5.
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■ TRAKCIA
Existujú tri systémy, ktoré udržujú
kontrolu nad vozidlom: riadenie,
brzdy a akcelerátor. Aby bolo možné
udržovat’ kontrolu nad vozidlom,
neprekračujte limity žiadneho
z týchto systémov.

Systémy riadenia trakcie
(ak je vo výbave)
Systémy riadenia trakcie automaticky
obmedzujú pretáčanie kolies
na klzkej vozovke.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce v časti 1:
• Systém riadenia trakcie
• Zdokonalený systém riadenia
trakcie
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■ RIADENIE

Systém elektronického
riadenia stability
(ak je vo výbave)

Riadenie s posilňovačom

Tento systém kombinuje
protiblokovací brzdový systém,
systém riadenia trakcie a systém
riadenia stability tak, aby pomáhali
udržovat’ smerovú kontrolu pri
väčšine jazdných podmienok.

Ak príde k strate posilňovania
posilňovačom riadenia z dôvodu
zhasnutia motora alebo poruchy
systému, môžete naďalej riadit’,
ale budete musiet’ vyvinút’
oveľa väčšiu silu.

Ďalšie informácie o systéme
elektronického riadenia stability
vyhľadajte v časti 1.

Ak niekoľkokrát otočíte volantom
úplne doľava alebo doprava alebo
podržíte volant úplne vľavo alebo
vpravo po dlhšiu dobu, môže tým
príst’ k zníženiu posilňovania
posilňovačom riadenia.

Čast’ 3
Miera posilňovania posilňovačom
riadenia sa vráti do normálnej
činnosti po vykonaní niekoľkých
normálnych ohybov s riadením.
Ak systém detekuje problém, objaví
sa správa na displeji informačnej
centrály vodiča.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v nasledujúcom texte pod
„Správy informačnej
centrály vodiča“ v časti 1:
• POWER STEERING
(riadenie s posilňovačom)

■ BRZDY
Ak sa počas jazdy vypne motor,
brzdite normálne, avšak
nezošľapujte brzdový pedál
opakovane v krátkych intervaloch.
Ak sa vypne motor, budete mat’
stále k dispozícii určité množstvo
posilňovania bŕzd, ale to sa bude
v dôsledku brzdenia spotrebovávat’.
Bude nutné zošľapovat’ brzdový
pedál silnejšie a môže
sa predĺžit’ brzdná dráha.

POZOR
Používanie nesprávnych
náhradných dielov môže byt’
nebezpečné. Môže to mat’
nepriaznivý vplyv na brzdenie
a ovládateľnost’ vozidla. Mohli by
ste stratit’ kontrolu nad vozidlom
a mohlo by príst’ k zraneniu
vás alebo iných osôb.

Indikátory opotrebenia
kotúčových bŕzd
Vaše vozidlo má kotúčové brzdy
vpredu a bubnové brzdy vzadu.
Brzdové doštičky kotúčových
bŕzd majú zabudované indikátory
opotrebenia, ktoré vydávajú
vysoký výstražný zvuk v prípade,
že sú brzdové doštičky opotrebené
a je treba ich vymenit’ za nové.
Niektoré podmienky alebo
podnebia môžu spôsobovat’ škrípanie
kotúčových bŕzd, keď sú použité
prvýkrát alebo ľahko. To ale
nesignalizuje problém s brzdami.
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POZOR
Výstražný zvuk opotrebenia bŕzd
znamená, že vaše brzdy prestanú
čoskoro dobre fungovat’. To by
mohlo viest’ k nehode. Len čo
budete počut’ výstražný zvuk
opotrebenia bŕzd, nechajte
na vozidle vykonat’ servis.

Nesprávne utiahnuté matice
kolies môžu viest’ k pulzácii
bŕzd a poškodeniu rotora.
Aby sa predišlo nákladným
opravám bŕzd, utiahnite matice
kolies rovnomerne v správnom
poradí a správnym dot’ahovacím
momentom.

UPOZORNENIE

Správny dot’ahovací moment
matíc kolies vyhľadajte v kapitole
„Technické údaje a objemy
prevádzkových náplní“ v časti 4.

Ak budete naďalej jazdit’
s vozidlom, ktoré má opotrebené
brzdové doštičky, môže byt’
následkom nákladná oprava bŕzd.
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UPOZORNENIE

Zadné brzdy nemajú indikátory
opotrebenia. Ak budete počut’
zo zadných bŕzd zvuk odierania,
nechajte skontrolovat’ obloženie
zadných bŕzd. Zadné bubnové
brzdy by sa mali demontovat’
a skontrolovat’ pri každom
odmontovaní pneumatík
za účelom zámeny alebo výmeny.
Zadné bubnové brzdy by sa taktiež
mali skontrolovat’ pri každej výmene
predných brzdových doštičiek.
Brzdové obloženie sa musí
vždy vymenit’ ako kompletná
súprava pre celú nápravu.

Čast’ 3
Nastavenie bŕzd
Pri každom použití bŕzd bez ohľadu
na to, či je vozidlo v pohybe či nie,
sa brzdy nastavujú, aby sa
kompenzovalo ich opotrebenie.

Dráha brzdového pedálu
Ak sa výška brzdového pedálu
nevráti na normálny stav alebo
sa rýchle zväčšuje dráha (zdvih)
pedálu, vyhľadajte vášho predajcu.
To by mohlo byt’ známkou,
že je nutné vykonat’ servis.

Protiblokovací brzdový
systém (ak je vo výbave)
Protiblokovací brzdový systém vám
pomáha udržovat’ smerovú stabilitu
na mokrom alebo klzkom povrchu
vozovky. Automaticky reguluje
činnost’ bŕzd pri brzdení.

Dochádza k tomu len pri takom
použití bŕzd, ktoré by mohlo spôsobit’
zablokovanie jedného alebo
viacerých kolies. Nemusíte
opakovane zošľapovat’ (pumpovat’)
brzdový pedál. Len držte brzdový
pedál zošliapnutý. Môžete ho cítit’
alebo počut’ pulzovat’, čo je úplne
normálny jav.

Ak systém brzdového asistenta
detekuje, že vodič vyvinul silný
alebo prudký tlak na brzdový pedál,
vygeneruje prídavný tlak.

Keď brzdíte, prijíma systém
aktualizácie ohľadne otáčok kolies
a reguluje brzdný tlak na každom
jednotlivom kolese samostatne,
aby čo najlepšie využil dostupné
podmienky pneumatík a vozovky.

Len držte brzdový pedál pevne
zošliapnutý a nechajte systém,
aby pre vás pracoval.

Ďalšie informácie vyhľadajte
vo „Výstražná kontrolka
protiblokovacieho brzdového
systému“ v časti 1.

Brzdový asistent
(Ak je vo výbave)
Vozidlá vybavené systémom
elektronického riadenia stability
a protiblokovacím brzdovým
systémom sú taktiež vybavené
funkciou brzdového asistenta.

Taktiež sa zapojí protiblokovací
brzdový systém.
Zošliapnutie brzdového
pedálu bude ľahšie.

Zásah systému môžete cítit’ alebo
počut’, čo je úplne normálny jav.
Po uvoľnení brzdového pedálu sa
brzdy navrátia do normálnej činnosti.
Funkcia brzdového asistenta
nemôže kompenzovat’ jazdné
praktiky ohrozujúce bezpečnost’.
Účinnost’ bŕzd je závislá na stave
vozovky, pneumatík a bŕzd
a na hmotnosti vozidla.
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Parkovacia brzda

Ak sa rozbehnete so zabrzdenou
parkovacou brzdou, zaznie
zvonkohra, ktorá vás na to upozorní.

POZOR
Ak je operadlo predného
spolujazdca sklopené dopredu,
môže lakt’ová opierka blokovat’
páku parkovacej brzdy.
Môže vám to znemožňovat’ úplne
zabrzdit’ parkovaciu brzdu.
Ak nie je parkovacia brzda
správne zatiahnutá, môže sa
vozidlo náhle uviest’ do pohybu
a/lebo môže spôsobit’ nehodu.
Mohlo by tak príst’ k zraneniu
alebo usmrteniu Vás alebo
iných osôb.
Pred zatiahnutím parkovacej
brzdy vrát’te operadlo sedadla
do vztýčenej polohy alebo
uchopte páku v nižšej polohe.

Na displeji informačnej centrály
vodiča sa zobrazí nasledujúca
správa:
• PARKING BRAKE
(parkovacia brzda)
Páka parkovacej brzdy je
umiestnená medzi prednými
sedadlami.
Pre zatiahnutie parkovacej brzdy
podržte pravou nohou zošliapnutý
brzdový pedál a potom zatiahnite
za páku parkovacej brzdy
smerom nahor.
Ak je zapnuté zapaľovanie,
musí sa rozsvietit’ výstražná
kontrolka brzdového systému.
Viď „Výstražná kontrolka
brzdového systému“ v časti 1.
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Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Správy informačnej centrály
vodiča“ v časti 1.
Pre uvoľnenie parkovacej brzdy
podržte pravou nohou zošliapnutý
brzdový pedál. Zatiahnite páku
parkovacej brzdy smerom nahor tak,
aby ste mohli stlačit’ tlačidlo na hornej
strane páky. Držte toto tlačidlo
stlačené a súčasne spustite
páku úplne dolu.
Ak parkujete vaše vozidlo v kopci,
zabrzdite parkovaciu brzdu pred
zaradením automatickej prevodovky
do polohy P (Park).

Čast’ 3
■ ZAVESENIE KOLIES
Systém zavesenia kolies vo vašom
vozidle je konštruovaný tak,
aby poskytoval plynulú
a kontrolovanú jazdu.

■ NAKLADANIE VOZIDLA
POZOR
Veci, ktoré položíte dovnútra
vášho vozidla, môžu uderit’
a poranit’ osoby pri prudkom
zastavení alebo zatočení, alebo
pri zrážke. Veci ukladajte do
batožinového priestoru vášho
vozidla a snažte sa rovnomerne
rozložit’ hmotnost’. Vnútri vozidla
nikdy nepokladajte veci na seba
do výšky nad úroveň operadiel
sedadiel. Vnútri vozidla
neponechávajte nezaistené
detské zádržné systémy. Snažte
sa zaistit’ všetko, čo vo vozidle
prepravujete. Ak to nie je nutné,
nenechávajte sedadlo sklopené
dolu.
Je veľmi dôležité vediet’, aká môže
byt’ maximálna hmotnost’ nákladu
prepravovaného vo vašom vozidle.

Táto hmotnost’ sa nazýva
užitočné zat’aženie vozidla.
Tento údaj zahrnuje hmotnost’
všetkých cestujúcich, nákladu
a všetkej voliteľnej výbavy, ktorá
nebola inštalovaná vo výrobnom
závode.

UPOZORNENIE
Záruka vášho vozidla nepokrýva
súčasti ani komponenty,
ku ktorých poruche príde
v dôsledku pret’aženia.

POZOR
Komponenty vášho vozidla sú
konštruované tak, aby poskytovali
vyhovujúcu službu, ak náklad
vo vašom vozidle neprekračuje
prípustnú celkovú hmotnost’
vozidla. Taktiež neprekračujte
celkové prípustné zat’aženie
prednej alebo zadnej nápravy.
Pret’aženie môže mat’ za následok
stratu kontroly nad vozidlom
a zranenie osôb. Môže taktiež
skrátit’ životnost’ vášho vozidla.
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TIRE AND LOADING INFORMATION
SEATING CAPACITY

TOTAL

FRONT

REAR

The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXX kg or XXX lbs.

TIRE

ORIGINAL SIZE

COLD TIRE PRESSURE

FRONT
REAR

SEE OWNER’S
MANUAL FOR
ADDITIONAL
INFORMATION

SPARE

Informačný štítok
o pneumatikách a zat’ažení
Informačný štítok o pneumatikách/
zat’ažení, ktorý je umiestnený
na zadnom stĺpiku dverí vodiča,
vás informuje o správnych
rozmeroch a odporučených tlakoch
pre pneumatiky vášho vozidla.
Pre ďalšie informácie, viď
„Pneumatiky“ v časti 4.
Taktiež vás informuje o tom, koľko
osôb môže vo vašom vozidle íst’,
a udáva užitočné zat’aženie vozidla.
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Pri nakladaní vozidla neprekračujte
maximálne povolené zat’aženie
vozidla.
Pre ďalšie informácie
o pneumatikách a zat’ažení,
viď „Certifikačný štítok/štítok
o pneumatikách“.

Certifikačný štítok/štítok
o pneumatikách
Tento štítok, ktorý je umiestnený buď
na zadnom stĺpiku rámu dverí vodiča
alebo na zadnom okraji dverí vodiča,
udáva rozmery vašich pôvodných
pneumatík a tlaky hustenia potrebné
na dosiahnutie prípustnej celkovej
hmotnosti vozidla.
Prípustná celková hmotnost’ vozidla
je maximálna povolená hmotnost’
naloženého vozidla. Zahrnuje
hmotnost’ vozidla, všetkých
cestujúcich, paliva a nákladu.

Maximálne zat’aženie
prednej a zadnej nápravy
Štítok taktiež udáva maximálnu
hmotnost’, ktorú môže niest’ predná
náprava (celková prípustná hmotnost’
prednej nápravy) a maximálna
hmotnost’, ktorú môže niest’ zadná
náprava (celková prípustná hmotnost’
zadnej nápravy).
Hmotnost’ nákladu musí byt’
správne rozložená na prednú
a zadnú nápravu.
Ak si nie ste istí ohľadne hmotnosti
vpredu, vzadu alebo celkovej
hmotnosti, zvážte vozidlo na váhovej
stanici. Váš predajca vám
s tým môže pomôct’.

Čast’ 4 - Servis a údržba

––––
4
Servi
s
a údr
žba
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UVOĽNENIE KAPOTY ......................................................228
MOTOROVÝ PRIESTOR ...................................................229
Motorový olej....................................................................231
Chladiaca kvapalina motora.............................................235
Kvapalina automatickej prevodovky.................................238
Kvapalina manuálnej prevodovky ....................................238
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■ POKYNY PRE ÚDRŽBU
Požadované intervaly údržby
sa značne líšia podľa podnebia,
zemepisných lokácií, terénu
a jazdných podmienok. Knižka
Plán údržby v miestnom jazyku,
ktorá bola dodaná spolu s vaším
vozidlom, udáva intervaly
požadované pre rôzne procedúry
údržby pre vašu špecifickú oblast’.
Vždy dodržujte intervaly údržby
uvedené v knižke Plán údržby
v miestnom jazyku.

POZOR
Dbajte na to, aby ste materiály
zlikvidovali v súlade s predpismi
ohľadne ochrany životného
prostredia, čím pomôžete chránit’
životné prostredia aj vaše zdravie.
Niektoré súčasti nie
je možné recyklovat’.
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■ PRÍSLUŠENSTVO
A ÚPRAVY
Ak na vaše vozidlo pridáte
príslušenstvo, môže to mat’
nepriaznivý vplyv na výkonnost’
a bezpečnost’ vášho vozidla.
Úpravy môžu spôsobit’ problémy
alebo poškodenie systémov vozidla,
ako sú airbagy, systémy bŕzd,
stability, riadenia a ovládateľnosti
vozidla, emisií, aerodynamiky,
trvanlivosti, a elektronické systémy
ako sú protiblokovacie brzdy,
riadenie trakcie a riadenie stability.
Akékoľvek následné poškodenie
nebude kryté zárukou.
Pred pridaním akéhokoľvek
zariadenia kontaktujte vášho
predajcu.

■ PALIVO
POZOR
Výpary paliva sú vysoko horľavé.
Zabráňte kontaktu iskrenia,
otvoreného ohňa a fajčiarskych
potrieb s palivom.

Čast’ 4
UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Používajte len čisté palivo.
Znečistené palivo môže znížit’
životnost’ systému dodávky
paliva a motora.

Vo vašej oblasti môže byt’
k dispozícii palivo obsahujúce
okysličovadlá, ako sú étery
a etanol, a preformulované palivo.

Neodporúča sa používat’ palivo
obsahujúce prísadu pre
vylepšenie oktánového čísla,
ktorá sa nazýva MMT
(methylcyclopentadienyl
manganese tricarbonyl).

Odporúča sa, aby ste tieto palivá
používali, ak splňujú požadované
špecifikácie paliva.

Pre informácie o prísadách
kontaktujte vášho predajcu.
Vaše vozidlo nebolo
konštruované pre palivá, ktoré
obsahujú metanol. Metanol môže
spôsobovat’ korodovanie
kovových súčastí v palivovom
systéme a môže taktiež poškodit’
plastové a gumové súčasti.
Poškodenie spôsobené
používaním palív, ktoré obsahujú
metanol, nebude kryté zárukou.

Avšak E-85 (85% etanolu) a iné
palivá, obsahujúce viac než 10%
etanolu, sa nesmú používat’ vo
vozidlách, ktoré nie sú pre tieto
palivá konštruované.
Motor vo vašom vozidle je
konštruovaný len pre bezolovnatý
benzín. Používanie olovnatého
benzínu by mohlo mat’ nepriaznivý
vplyv na výkonnost’ vášho vozidla
a taktiež na záruku vášho vozidla.

Odporúča sa, aby benzín splňoval
špecifikácie popísané v listine
celosvetových palív (World-Wide
Fuel Charter), ktorá je k dispozícii
od Spolku výrobcov automobilov
(Alliance of Automobile
Manufacturers)
na www.autoalliance.org.
Používanie odporúčaného
paliva je dôležitou súčast’ou
správnej údržby vášho vozidla.
Mali by ste používat’ vysoko kvalitné
palivo, ktoré splňuje odporúčané
minimálne oktánové číslo.
Pre motor 2.4L (Kód P) používajte
benzín s uvedeným oktánovým
číslom 95 (výskumná metóda) alebo
vyšším. Je taktiež možné použit’
benzín strednej triedy s uvedeným
oktánovým číslom 91 alebo vyšším,
ale môže sa tým mierne znížit’
akcelerácia vozidla.
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Váš motor môžete identifikovat’
z identifikačného čísla vozidla.
Ôsmy znak čísla VIN je kód motora.

Pri doplňovaní paliva zaveste
uviazané viečko na hák
na palivových dvierkach.

Pre ďalšie informácie viď
nasledujúce, neskôr v tejto časti:

Ak nie je palivové viečko
nainštalované správne, na displeji
informačnej centrály vodiča sa objaví
správa CHECK GAS CAP
(skontrolujte palivové viečko).
Viď „Správy informačnej
centrály vodiča“ v časti 1.

• Identifikačné číslo vozidla
Používanie benzínu s nižším
oktánovým číslom, než je
odporúčané, môže spôsobit’ klepanie
motora. Nepretržité používanie môže
spôsobit’ poškodenie motora a stratu
platnosti záruky.
Nechajte motor skontrolovat’
v prípade, že zaznamenáte
silné klepanie motora aj v prípade,
že používate benzín s odporúčaným
oktánovým číslom. Prípustné sú
krátke periódy klepania motora
počas jazdy do kopca
a pri zrýchľovaní.
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Plnenie nádrže
Viečko je za výklopnými dvierkami
na pravej strane vozidla.
Zatlačte na zadný okraj
palivových dvierok, ktoré
sa tak s povyskočením otvoria.
Pomalým otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek odmontujte
viečko plniaceho otvoru paliva.
Viečko má vnútri pružinu.
Ak pustíte viečko príliš skoro,
odskočí spät’ doprava. Nasaďte ho
spät’ otáčaním v smere hodinových
ručičiek. Keď nasadíte viečko spät’,
pokračujte v otáčaní v smere
hodinových ručičiek, dokiaľ
nebudete počut’ cvaknutie.

Ďalšie informácie vyhľadajte taktiež
v „Kontrolka nesprávnej funkcie“
v kapitole „Výstražné kontrolky“
v časti 1.

Čast’ 4
POZOR
Výpary paliva sú vysoko horľavé.
Zabráňte kontaktu iskrenia,
otvoreného ohňa a fajčiarskych
potrieb s palivom.
Ak sa zašpiníte benzínom
a potom ho niečo zapáli,
mohli by ste byt’ vážne popálení.
Aby sa zabránilo zraneniam
vás a iných osôb, prečítajte
si a dodržujte všetky pokyny
na čerpadle čerpacej stanice.
Pred doplňovaním paliva vypnite
motor.

UPOZORNENIE
Ak potrebujete nainštalovat’ nové
viečko, dbajte na to, aby ste
dostali to správne. Inak nemusí
viečko správne odvetrávat’,
čo povedie k vážnemu
poškodeniu systému palivovej
nádrže a emisií. Váš predajca vie,
ktoré viečko je správne pre vaše
vozidlo.

POZOR
• Nikdy nenaplňujte prenosný
palivový kanister, keď je
umiestnený vo vozidle alebo
na akomkoľvek inom povrchu
než na zemi.
Výboj statickej elektriny
z kanistra môže zapálit’ palivové
výpary. Ak by sa tak stalo, môže
príst’ k vášmu vážnemu
popáleniu a poškodeniu vozidla.
• Benzín čerpajte len
do schválených nádob.
• Pri doplňovaní paliva
neponechávajte čerpací
stojan bez dozoru.
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POZOR
• Udržujte deti z dosahu
čerpacieho stojana.
• Pred plnením vytvorte kontakt
medzi hrdlom plniaceho
otvoru a plniacou hadicou.
Pri doplňovaní paliva udržujte
kontakt medzi plniacou hubicou
a plniacim otvorom.
• Počas čerpania paliva nefajčite.
• Počas čerpania paliva
nepoužívajte mobilný telefón.

POZOR
Statická elektrina môže zapálit’
palivové výpary. Môže dôjst’
k popáleniu a poškodeniu vozidla.
Pri plnení palivovej nádrže
používajte len čerpadlá, hadice
a nádoby, ktoré sú správne
uzemnené.
Počas čerpania paliva
nenastupujte znova do vozidla.

POZOR
Aby bol k dispozícii priestor
na rozpínanie paliva v palivovej
nádrži (spôsobeného teplom
z motora), naplňte nádrž len
do okamihu, kedy sa vypne
automatická hubica čerpadla.

UPOZORNENIE
Nezašpiňte palivom vonkajší
povrch vozidla. Môže poškodit’
lak. Ak sa tak stane, čo
možno najskôr ho umyte.
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■ UVOĽNENIE KAPOTY
Na otvorenie kapoty najprv zatiahnite
za rukovät’ vnútri vozidla, na dolnej
ľavej strane prístrojovej dosky.

Čast’ 4
Len čo čiastočne zdvihnete kapotu,
plynové vzpery nad ňou automaticky
prevezmú vládu a kapotu zdvihnú
a budú ju držat’ v úplne otvorenej
polohe.
Pred zatváraním kapoty sa uistite,
že sú správne nainštalované viečka
všetkých plniacich otvorov.
Zatvorenie kapoty:
Potom zatlačte páčku sekundárnej
západky (umiestnená pod predným
stredom mriežky) doľava a zdvihnite
kapotu.

• Spustite kapotu nižšie do takej
miery, kedy sa zníži zdvíhacia sila
plynových vzpier, a potom kapotu
uvoľnite, aby sa úplne zaistila.
• Kontrolou sa uistite,
že je kapota zatvorená.

■ MOTOROVÝ PRIESTOR
POZOR
Elektrický ventilátor chladenia
sa môže spustit’ aj v prípade,
že nebeží motor. V oblasti
okolo akéhokoľvek ventilátora
pod kapotou buďte opatrní.
Ventilátory alebo iné pohyblivé
súčasti motora vás môžu vážne
zranit’. Udržujte vaše ruky, vlasy,
nástroje a uvoľnený odev
z dosahu pohyblivých súčastí.
Buďte opatrní, aby vám na horúci
motor nespadli alebo sa nerozliali
veci, ktoré sú horľavé. Mohli by
založit’ požiar a mohlo by príst’
k popáleniu vás alebo iných osôb.
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7. Mierka motorového oleja
8. Nádržka brzdovej kvapaliny
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

9. Vzdialený kladný
vývod akumulátora
10. Poistková skrinka
v motorovom priestore
11. Vzdialený záporný
vývod akumulátora

Motor 2.4 L L4
Keď otvoríte kapotu, uvidíte:
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3. Nádržka chladiacej kvapaliny
motora

1. Nádržka ostrekovača
čelného okna

4. Čistič vzduchu/vzduchový filter

2. Tlakové viečko

6. Viečko otvoru pre
doplňovanie oleja

5. Ventilátor chladenia motora

Čast’ 4
POZOR

SAE 5W-30

Motorový olej
POZOR
Použitý motorový olej obsahuje
prvky, ktoré sú nezdravé pre vašu
pokožku a ktoré môžu spôsobit’
rakovinu. Po manipulovaní s ním
si umyte ruky.
Použitý olej, olejové
filtre a prázdne nádoby
od oleja sa nesmú odhadzovat’
do bežného odpadu.
Viď výstrahy výrobcu oleja
ohľadne používania a likvidácie
oleja a olejom kontaminovaných
produktov.

Nechajte olej a olejový filter
vymenit’ v autorizovanom
servisnom stredisku, kde sú
zoznámení s požiadavkami
zákona o likvidácii použitého
oleja, aby bola zaručená ochrana
životného prostredia a tým
aj vášho zdravia.
Aby bolo zaručené správne mazanie
motora vozidla, musí byt’ motorový
olej udržovaný na správnej hladine.
Je normálny jav, že motor nejaký
olej spotrebuje, a niektoré motory
spotrebovávajú viac oleja, keď
sú nové. Pravidelné kontrolovanie
hladiny motorového oleja
je zodpovednost’ou majiteľa.

Pre kontrolu hladiny oleja
vykonajte nasledujúce:
1. Zaparkujte vozidlo
na vodorovnom povrchu
a zabrzdite parkovaciu brzdu.
2. Vypnite motor a počkajte
niekoľko minút, aby olej
natiekol spät’ do olejovej vane.
3. Vytiahnite mierku
a utrite ju dočista.
4. Zasuňte mierku spät’
až na doraz, až bude
pevne usadená.
5. Znovu vytiahnite mierku
a skontrolujte hladinu oleja.
Aby ste dostali presnú nameranú
hodnotu, držte mierku namierenú
smerom dolu.

Najlepšia doba na skontrolovanie
hladiny motorového oleja je,
keď je olej teplý.
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UPOZORNENIE
Nepridávajte príliš mnoho oleja.
Ak má motor tak mnoho oleja, že
hladina oleja dosahuje nad hornú
značku, ktorá ukazuje správny
prevádzkový rozsah, mohlo
by príst’ k poškodeniu motora.
Hladina oleja musí byt’ nad
značkou MIN. Podľa potreby
doplňte olej. Vyvarujte sa
preplnenia motora, pretože
to môže spôsobit’ poškodenie
motora.
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6. Zasuňte mierku spät’
až na doraz, až bude
pevne usadená.

Výber správnej kvality oleja
Používajte oleje, ktoré
splňujú servisné požiadavky
ACEA A3/B3-04.

UPOZORNENIE
Ak nepoužijete odporúčaný olej,
môže to spôsobit’ poškodenie
motora, ktoré nebude
kryté zárukou.

Čast’ 4
Ak nie ste schopní nájst’ olej
odporúčanej viskozity, potom pred
ďalšou výmenou oleje vezmite do
úvahy teplotný rozsah, v ktorom
bude vozidlo prevádzkované,
a použite vyššie uvedenú tabuľku
na vybranie alternatívy, ktorá splňuje
požadované štandardy kvality.

SAE 0W-30
SAE 5W-30
SAE 10W-30

UPOZORNENIE

SAE 5W-40

Používanie motorových
olejov s inou než odporúčanou
viskozitou môže mat’ za následok
poškodenie motora.

SAE 10W-40

°C -30
°F -22

Opravy nebudú kryté zárukou.
-20
-4

-10
14

0
32

Výber správnej viskozity oleja
SAE 5W-30 je pre vaše vozidlo
najlepšia.

10
50

20
68

30
86

40
104

50
122

Pri teplotách pod -29 °C je za účelom
jednoduchšieho studeného
štartovania a lepšej ochrany motora
taktiež možné použit’ syntetický olej
SAE 5W-30 alebo olej SAE 0W-30.
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Prísady motorového oleja
Váš motor nepotrebuje žiadne ďalšie
prísady, ak používate odporúčanú
kvalitu oleja a meníte olej
v odporúčaných intervaloch.
Ak si myslíte, že má váš motor
problém súvisiaci s olejom,
poraďte sa s vaším predajcom.
Intervaly výmeny
motorového oleja
Požadované intervaly výmeny
oleja a olejového filtra sa značne líšia
podľa podnebí, zemepisných lokácií,
terénu a jazdných podmienok.
Knižka Plán údržby v miestnom
jazyku, ktorá bola dodaná spolu
s vaším vozidlom, udáva intervaly
výmeny oleja a olejového filtra
požadované pre vašu špecifickú
oblast’. Vždy dodržujte intervaly
výmeny uvedené v knižke Plán
údržby v miestnom jazyku.
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Intervaly výmeny oleja a olejového
filtra, odporúčané pre váš motor
v Pláne údržby, sú založené
na používaní olejov odporúčanej
kvality a filtrov vysokej kvality.
Používanie iného než odporúčaného
oleja alebo výmena oleja a filtra
v intervaloch dlhších než
odporúčaných, by mohlo
skrátit’ životnost’ motora.
Vaše vozidlo má ukazovateľ
životnosti motorového oleja.
Ako často musíte menit’ olej závisí
na vašom jazdnom štýle, otáčkach
motora a teplote motora.
V závislosti na jazdných
podmienkach sa môže výrazne menit’
interval počtu najazdených
kilometrov, pri ktorom bude
nevyhnutná výmena oleja.
Po zobrazení správy CHANGE OIL
SOON (čoskoro vymeňte olej)
vymeňte motorový olej do prejdenia
ďalších 1000 km.

Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Správy informačnej
centrály vodiča“ v časti 1.
Aj v prípade, že systém životnosti
oleja nesignalizuje nevyhnutné
vykonanie výmeny oleja, musí
sa motorový olej a filter
vymenit’ aspoň raz za rok.
Po výmene oleja sa musí vynulovat’
monitorovanie životnosti oleja.
Za účelom vykonania servisu
kontaktujte vášho predajcu.
Pre ďalšie informácie, viď
nasledujúce v časti 1:
• Informačné menu vozidla
- OIL LIFE (životnost’ oleja)
alebo
• Združený prístrojový panel
- Ukazovateľ životnosti oleja
Ukazovateľ životnosti oleja by sa mal
vynulovat’ len po výmene oleja.

Čast’ 4
Ak je systém vynulovaný omylom,
vymeňte olej pri 5 000 km
od poslednej výmeny oleja
a znova systém vynulujte.
Je normálny jav, že motor nejaký
olej spotrebuje, a niektoré motory
spotrebovávajú viac oleja, keď
sú nové. Pravidelné kontrolovanie
hladiny motorového oleja
je zodpovednost’ou majiteľa.

UPOZORNENIE
Poškodenie motora v dôsledku
nesprávnej údržby nebude kryté
zárukou nového vozidla.

POZOR
Chladiaci systém vo vašom
vozidle je pod tlakom. Chladiacu
kvapalinu pridávajte len v dobe,
kedy sú chladiaci systém
a chladiaca kvapalina studené.

Chladiaca kvapalina
motora
POZOR
Ak sa motor prehrieva, viď
„Prehriatie motora“ v časti 5.
Pokračujúci chod prehriateho
motora, dokonca aj po krátku
dobu, môže mat’ za následok
požiar a možnost’ osobného
zranenia a/lebo vážneho
poškodenia vozidla.

Motor má nenatlakované viečko
nádržky chladiacej kvapaliny
a natlakované viečko na plniacom
otvore chladiacej kvapaliny.
Chladiaci systém vo vašom vozidle
je konštruovaný pre používanie
chladiacej kvapaliny (zmes
etylénglykolu, protikoróznych
zložiek a vody), nie len čistej vody.
Používajte zmes 50/50 čistej vody
a chladiacej kvapaliny. Ak použijete
túto zmes, nepotrebujete pridávat’
nič iné.
Odporúčame, aby ste o schválenú
chladiacu kvapalinu požiadali
vášho predajcu značky Chevrolet.
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UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Ak je v zmesi chladiacej kvapaliny
príliš mnoho vody, môže
kvapalina zmrznút’ a spôsobit’
prasknutie v motore a iných
súčastiach vozidla.

Ak použijete správnu chladiacu
kvapalinu, nepotrebujete pridávat’
žiadne ďalšie prísady ani
protikorózne zložky. Tie môžu byt’
pre vaše vozidlo škodlivé.

UPOZORNENIE
Nenahradzujte správnu zmes
chladiacej kvapaliny žiadnymi
kvapalinami. Inak môže dôjst’
k predčasnej korózii a chladiaca
kvapalina bude vyžadovat’
výmenu skôr.
Poškodenie spôsobené
používaním akejkoľvek
chladiacej kvapaliny,
ktorá nie je odporúčaná,
nebude kryté zárukou.

POZOR
Použitá chladiaca kvapalina
sa nesmie odhadzovat’
do bežného odpadu.
Nechajte chladiacu kvapalinu
vymenit’ v autorizovanom
servisnom stredisku, kde
sú zoznámení s požiadavkami
zákona o likvidácii použitej
chladiacej kvapaliny, aby bola
zaručená ochrana životného
prostredia a tým aj vášho zdravia.

Hladinu chladiacej kvapaliny
kontrolujte v pravidelných
intervaloch, ako napr. pri doplňovaní
paliva. Hladinu chladiacej kvapaliny
je možné skontrolovat’ pohľadom
na priehľadnú vyrovnávaciu nádržku,
bez toho, aby bolo nutné sňat’ viečko.
Vozidlo musí byt’ na vodorovnom
povrchu.
Pri studenom motore musí byt’
hladina pri značke COLD FILL ^.
Značka COLD FILL je čiara
v blízkosti dna nádržky.
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Čast’ 4
POZOR
Motor má nenatlakované viečko
nádržky chladiacej kvapaliny
a natlakované viečko na plniacom
otvore chladiacej kvapaliny.
Para a horúce kvapaliny
z horúceho chladiaceho systému
môžu prudko vystreknút’ a vážne
vás popálit’. Nikdy neotáčajte
viečkom, ak sú motor a chladiaci
systém horúce.
Ak je hladina chladiacej kvapaliny
nízka, doplňte zmes 50/50 vody
a chladiacej kvapaliny tak, aby
hladina stúpla k správnej značke.
Potom namontujte viečko spät’.
Dbajte, aby bolo viečko utiahnuté.
Ak musíte doplňovat’ chladiacu
kvapalinu častejšie než štyrikrát
za rok, nechajte chladiaci
systém skontrolovat’.

Ak je vyrovnávacia nádržka
chladiacej kvapaliny prázdna,
vyhľadajte správny postup plnenia
v „Prehriatie motora“ v časti 5.

POZOR
Pridávanie len čistej vody alebo
inej kvapaliny než odporúčanej
chladiacej kvapaliny môže byt’
nebezpečné. Motor by sa mohol
prehriat’, avšak nedostali by ste
výstrahu ohľadne prehrievania.
Motor by sa mohol vznietit’
a mohlo by príst’ k popáleniu
vás alebo iných osôb.

POZOR
Pri niektorých podmienkach
je etylénglykol v chladiacej
kvapaline motora horľavý.
Aby ste predišli vášmu
popáleniu, nezašpiňte
chladiacou kvapalinou výfukový
systém alebo horúce súčasti
motora. Ak máte nejaké
pochybnosti, nechajte tento
úkon vykonat’ kvalifikovaným
technikom.

UPOZORNENIE
Tlaková zátka musí byt’ pevne
nainštalovaná, aby sa zabránilo
úniku chladiacej kvapaliny
a možnému poškodeniu motora
v dôsledku prehriatia.
V knižke Plán údržby nájdite, kedy
sa musí chladiaca kvapalina vymenit’.
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Kvapalina automatickej
prevodovky

Kvapalina manuálnej
prevodovky

Kvapalinu prevodovky vo vašom
vozidle nie je nutné kontrolovat’.
Ak dochádza k úniku kvapaliny,
nechajte na vozidle vykonat’ servis.

Kvapalinu prevodovky vo vašom
vozidle nie je nutné kontrolovat’,
avšak môžete nechat’ hladinu
kvapaliny skontrolovat’ vaším
predajcom alebo servisným
strediskom, keď vám vymieňajú olej.
Ak dochádza k úniku kvapaliny,
nechajte na vozidle vykonat’ servis.

Kvapalinu a filter vymieňajte
v intervaloch odporúčaných
v pláne údržby.
Informácie o tom, aký druh kvapaliny
je treba použit’, vyhľadajte v tabuľke
„Odporúčané kvapaliny a mazivá“
neskôr v tejto časti.

UPOZORNENIE
Poškodenie spôsobené
používaním akejkoľvek kvapaliny,
ktorá nie je odporúčaná, nebude
kryté zárukou nového vozidla.
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Informácie o tom, aký druh kvapaliny
je treba použit’, vyhľadajte v tabuľke
„Odporúčané kvapaliny a mazivá“
neskôr v tejto časti.

Kvapaliny
hydraulickej spojky
(Manuálna prevodovka)
Tiahlo spojky vo vašom vozidle
sa nastavuje samočinne.
Vaše vozidlo nemá nádržku
kvapaliny pre tento systém.
Hydraulická spojka používa
brzdovú kvapalinu z nádržky
hlavného brzdového valca.
Pre ďalšie informácie viď
nasledujúce, neskôr v tejto časti:
• Kvapalina hlavného brzdového
valca
Ďalšie informácie o brzdovom
systéme vyhľadajte taktiež
v „Brzdy“ v časti 3.

Čast’ 4

Kvapalina hlavného
brzdového valca
Existujú dva dôvody, prečo sa môže
znižovat’ hladina brzdovej kvapaliny
v hlavnom valci. Prvý je, že
sa hladina brzdovej kvapaliny
znižuje na prijateľnú úroveň počas
normálneho opotrebovávania
brzdového obloženia. Len čo
je nainštalované nové obloženie,
hladina kvapaliny znova stúpne.
Druhý dôvod je, že kvapalina uniká
z hydraulického systému bŕzd alebo
spojky. Ak tomu tak je, mali by
ste nechat’ hydraulický systém
bŕzd alebo spojky opravit’.

Nie je dobrý nápad neustále
doplňovat’ brzdovú kvapalinu
až na maximum. Doplňovaním
brzdovej kvapaliny sa neodstráni
jej únik. Ak doplníte kvapalinu,
keď je obloženie opotrebené,
potom bude v systéme príliš mnoho
kvapaliny v prípade, že nainštalujete
nové brzdové obloženie. Brzdovú
kvapalinu by ste mali pridávat’
(alebo odstraňovat’) podľa potreby
len v dobe, kedy je vykonaná práca
na hydraulickom systéme bŕzd alebo
spojky.

POZOR
Použitá brzdová kvapalina
sa nesmie odhadzovat’
do bežného odpadu.
Nechajte brzdovú kvapalinu
vymenit’ v autorizovanom
servisnom stredisku, kde
sú zoznámení s požiadavkami
zákona o likvidácii použitej
brzdovej kvapaliny, aby bola
zaručená ochrana životného
prostredia a tým aj vášho zdravia.

POZOR
Ak je brzdovej kvapaliny príliš
mnoho, môže sa rozliat’ na motor.
Kvapalina zhorí, ak je motor
dostatočne horúci. Vy alebo iné
osoby sa môžu popálit’ a vozidlo
sa môže poškodit’. Brzdovú
kvapalinu doplňujte len v dobe,
kedy je vykonaná práca
na hydraulickom systéme
bŕzd alebo spojky.
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Servis a údržba
Hladinu kvapaliny hlavného valca
kontrolujte v intervaloch uvedených
v pláne údržby.
Ak je hladina brzdovej kvapaliny
nízka, rozsvieti sa výstražná
kontrolka brzdového systému.
Viď „Výstražná kontrolka
brzdového systému“ v časti 1.
Na displeji informačnej centrály
vodiča sa taktiež môže zobrazit’
textová správa.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v nasledujúcom texte pod
„Správy informačnej
centrály vodiča“ v časti 1:
• BRAKE FLUID (brzdová
kvapalina)
Ak je nízka, uveďte ju
na správnu hladinu pomocou
kvapaliny DOT-3 z uzavretej nádoby.
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Aby sa zabránilo znečisteniu
brzdovej kvapaliny, pred sňatím
viečka sa uistite, že sú nádržka
brzdovej kvapaliny a viečko úplne
čisté.

POZOR
S nesprávnym druhom kvapaliny
v brzdovom systéme nemusia
dobre fungovat’ brzdy alebo
spojka. To by mohlo spôsobit’
kolíziu. Vždy použite správnu
brzdovú kvapalinu.

UPOZORNENIE
• Použitím nesprávneho druhu
kvapaliny môže príst’ k vážnemu
poškodeniu súčastí systému.
Vždy použite správnu brzdovú
kvapalinu.
• Nezašpiňte brzdovou
kvapalinou vonkajší povrch
vozidla. Môže poškodit’ lak.
Ak sa tak stane, ihneď ju umyte.

Kvapalina ostrekovača
čelného okna
Miesto vody používajte rozpúšt’adlo
ostrekovača čelného okna,
aby sa zabránilo zamrznutiu
a zlepšilo čistenie.
Úplne naplňte nádržku kvapalinou
ostrekovača.

Čast’ 4
UPOZORNENIE
• Nemiešajte vodu s kvapalinou
ostrekovača, ktorá je už
namiešaná na okamžité
použitie. Mohla by zamrznút’
a poškodit’ súčasti systému
ostrekovača.
• Ak je vonku veľmi chladno,
naplňte nádržku kvapalinou
len do 3/4, aby zostával
priestor na rozpínanie.
• Nepoužívajte chladiacu
kvapalinu motora pre
ostrekovač čelného okna.
Tá môže poškodit’ systém
ostrekovača a lak.

Akumulátor
Vaše vozidlo je vybavené
akumulátorom, ktorý nevyžaduje
pravidelnú údržbu.
Nikdy nebudete musiet’ pridávat’
do akumulátora vodu.
Keď nastane čas pre nový
akumulátor, zakúpte taký, ktorý má
rovnaké výmenné číslo, ktoré
je uvedené na štítku pôvodného
akumulátora.

Ak s vaším vozidlom nejazdíte často,
medzi dobami jeho používania
odpojte čierny záporný („–“) kábel od
záporného („-“) vývodu akumulátora,
aby sa predišlo jeho vybitiu.
Ak nebude vozidlo používané
dlhodobo, odpojte kábel od
záporného („-“) vývodu akumulátora
alebo použite nabíjačku
akumulátorov za účelom udržovania
nabitia akumulátora.

Akumulátor je umiestnený v zadnej
oblasti vozidla, v blízkosti
náhradného kolesa.
Poznámka:
Za účelom štartovania motora
pomocným akumulátorom
nepotrebujete prístup
k akumulátoru. Viď „Núdzové
štartovanie pomocou štartovacích
káblov“ v časti 5.
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POZOR
Akumulátory vozidiel vás môžu
zranit’. Obsahujú kyselinu
a elektrinu, ktoré môžu popálit’,
a plyn, ktorý môže vybuchnút’
alebo sa vznietit’. Pri vykonávaní
práce v blízkosti akumulátora
buďte opatrní a dodržujte
príslušné pokyny.
Vyvarujte sa kontaktu elektrolytu
akumulátora s pokožkou.
Ak sa vám dostane do očí
alebo na pokožku, oplachujte
postihnuté miesto vodou a ihneď
vyhľadajte lekársku pomoc.
V blízkosti akumulátora vozidla
nepoužívajte zápalky alebo
otvorený oheň. Ak potrebujete
viac svetla, použite baterku.

. . . 242

Čistič vzduchu/vzduchový
filter
V čističi vzduchu sa nachádza vložka
vzduchového filtra na jednorazové
použitie.
Tento filter kontrolujte a vymieňajte
v intervaloch odporúčaných v pláne
údržby.
Pretože pre vás samotných môže
byt’ t’ažké vykonat’ nasledujúci
postup, môžete dat’ prednost’ tomu,
aby ho vykonal váš predajca alebo
servisné stredisko.

Vymontovanie a výmena
vzduchového filtra:
1. Odpojte snímač hmotnosti
vzduchu, hadicu odvetrávania
kľukovej skrine, a obidva kanály.
2. Vymontujte celý systém
hornou stranou motora.
3. Obrát’te celý systém a umiestnite
ho na mäkký, nedrsný povrch.

Čast’ 4
4. Povoľte všetky skrutky
upevňujúce kryt k telesu.
5. Pridvihnite teleso a snímte ho.
6. Vytiahnite filter z telesa.
Snažte sa, aby ste uvoľnili
čo možno najmenej nečistôt.
7. Z dosahu motorového priestoru
mierne zatraste filtrom, aby
ste uvoľnili prach a nečistoty.
Na čistenie filtra nepoužívajte
stlačený vzduch.
Vymeňte filter v prípade, že
je naďalej zanesený nečistotami.
8. Pre montáž nového
filtra vykonajte tieto
kroky v opačnom slede.

POZOR
Ak práve nevykonávate
opravárenské alebo údržbové
práce, musí byt’ vzduchový
filter správne umiestnený.
Nečistoty by mohli vniknút’
do motora a poškodit’ ho.
Ak je motor naštartovaný
s nesprávne umiestneným
vzduchovým filtrom, môže príst’
k spätnému šľahnutiu do sacieho
potrubia, ktoré môže spôsobit’
požiar z dôvodu možného výskytu
plameňa v blízkosti motora.

Vzduchový filter priestoru
pre cestujúcich
Vaše vozidlo je vybavené
vzduchovým filtrom priestoru pre
cestujúcich, ktorý filtruje vonkajší
vzduch vnikajúci do vozidla.
Tento filter vymieňajte v intervaloch
odporúčaných v pláne údržby.
Zníženie prúdenia vzduchu, ku
ktorému môže dochádzat’ rýchlejšie
v prašných oblastiach, signalizuje
potrebu čoskoro filter vymenit’.
Tento filter je umiestnený
za schránkou v palubnej doske.
Vymontovanie a výmena
vzduchového filtra:
1. Otvorte schránku v palubnej
doske a vytiahnite všetky
predmety vnútri.

243 . . .

Servis a údržba

2. Tlačte na dorazy smerom von,
aby ste úplne uvoľnili dvierka
schránky v palubnej doske.
Úplne otvorte dvierka.

3. Ťahajte tri výčnelky dolu,
aby ste uvoľnili dvierka
prístupového panelu.
Úplne otvorte dvierka.
4. Vytiahnite filter.
Dbajte, aby bol filter obrátený
nahor, aby sa zabránilo padaniu
prachu dovnútra vozidla.
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5. Vymeňte vzduchový filter.
Dbajte na to, aby šípka
na filtri smerovala dolu.
6. Pre inštaláciu vykonajte
tieto kroky v opačnom slede.

Čast’ 4
■ ODPORÚČANÉ KVAPALINY A MAZIVÁ
POUŽITIE
Motorový olej
Chladiaca kvapalina
Hydraulický brzdový systém
Hydraulický systém spojky
Rozpúšt’adlo ostrekovača
čelného okna
Vodidlá lanka parkovacej brzdy
Kvapalina manuálnej prevodovky
Automatická prevodovka
Vložky zámkov

KVAPALINA / MAZIVO
Na zistenie potrebnej kvality a viskozity oleja pre motor vášho vozidla,
viď „Motorový olej“ predtým v tejto časti.
Zmes 50/50 čistej pitnej vody a chladiacej kvapaliny. Odporúčame, aby ste
o schválenú chladiacu kvapalinu požiadali vášho predajcu značky Chevrolet.
Brzdová kvapalina DOT-3. Odporúčame, aby ste o schválenú brzdovú kvapalinu
požiadali vášho predajcu značky Chevrolet.
Brzdová kvapalina DOT-3. Odporúčame, aby ste o schválenú brzdovú kvapalinu
požiadali vášho predajcu značky Chevrolet.
Rozpúšt’adlo ostrekovača. Odporúčame, aby ste o schválenú rozpúšt’adlo
ostrekovača požiadali vášho predajcu značky Chevrolet.
Mazivo na podvozok. Odporúčame, aby ste o schválené mazivo požiadali vášho
predajcu značky Chevrolet.
Kvapalina manuálnej prevodovky Odporúčame, aby ste o schválenú kvapalinu
požiadali vášho predajcu značky Chevrolet.
Kvapalina automatickej prevodovky. Odporúčame, aby ste o schválenú kvapalinu
požiadali vášho predajcu značky Chevrolet.
Viacúčelové mazivo. Odporúčame, aby ste o schválené mazivo požiadali vášho
predajcu značky Chevrolet.
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■ ODPORÚČANÉ KVAPALINY A MAZIVÁ (POKRAČOVANIE)
POUŽITIE
Radiace t’ahadlo manuálnej prevodovky
Mazivo na podvozok
Zostava západky kapoty, sekundárna
západka, otočné čapy, ukotvenie
pružiny a uvoľňovacia západka
Závesy kapoty a dverí
Ošetrenie tesnenia dverí
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KVAPALINA / MAZIVO
Mazivo na podvozok. Odporúčame, aby ste o schválené mazivo požiadali
vášho predajcu značky Chevrolet.
Mazivo na podvozok. Odporúčame, aby ste o schválené mazivo požiadali
vášho predajcu značky Chevrolet.
Mazivo v spreji alebo mazivo. Mazivo na podvozok. Odporúčame,
aby ste o schválené mazivo požiadali vášho predajcu značky Chevrolet.
Viacúčelové mazivo. Odporúčame, aby ste o schválené mazivo
požiadali vášho predajcu značky Chevrolet.
Mazivo na tesnenie dverí. Odporúčame, aby ste o schválené
mazivo požiadali vášho predajcu značky Chevrolet.

Čast’ 4
■ PNEUMATIKY

POZOR

Vaše nové vozidlo je dodané
s vysoko kvalitnými pneumatikami
od prominentného výrobcu
pneumatík.

• Pneumatiky nehustite
nadmerne. Nadmerne
nahustené pneumatiky sú
náchylnejšie na prerazenie.

Ak máte nejaké otázky ohľadne
záruky na pneumatiky, kontaktujte
vášho predajcu.

• Kontrolujte pravidelne
tlak v pneumatike.
Tlak v pneumatikách kontrolujte
v dobe, kedy sú pneumatiky
studené.

POZOR
Zle udržované a nesprávne
používané pneumatiky sú
nebezpečné.
• Pneumatiky nepret’ažujte.
Pret’aženie pneumatík by mohlo
spôsobit’ ich prehriatie. Mohol
by z nich uniknút’ vzduch, čo by
mohlo viest’ k vážnej nehode.
• Pneumatiky nesmú byt’
podhustené. Podhustenie
pneumatík by mohlo spôsobit’
ich prehriatie. Mohol by z nich
uniknút’ vzduch, čo by mohlo
viest’ k vážnej nehode.

• Opotrebené, staré pneumatiky
môžu spôsobit’ nehody.
Ak je vzor silno opotrebený,
alebo ak je pneumatika
poškodená, vymeňte ju.

NAHUSTENIE
Údaje o hustení pneumatík vášho
vozidla sú uvedené na informačnom
štítku o pneumatikách.
Pre zistenie umiestnenia
informačného štítku o pneumatikách
vášho vozidla, viď „Nakladanie
vozidla“ v časti 3.
Tento štítok udáva správne tlaky
hustenia pneumatík, keď sú studené.
Studené znamená, že vaše vozidlo
stálo tri hodiny alebo dlhšie - alebo,
ak vôbec išlo, tak nie ďalej než
1,5 km.
Aby mohli pneumatiky správne plnit’
ich funkciu, musí byt’ udržovaný
tlak vzduchu uvedený na štítku
ako „studený“. Vaše vozidlo ale
nepret’ažujte. Viď „Nakladanie
vozidla“ v časti 3.
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Udržovanie tlaku v pneumatikách
za studena, ktorý je uvedený
na informačnom štítku
o pneumatikách, vedie k zníženiu
spotreby paliva, dlhšej životnosti
pneumatík, pohodlnejšej jazde
a k celkovo lepším jazdným
vlastnostiam.
Pneumatiky kontrolujte aspoň
raz za mesiac. Nezabudnite
na náhradné koleso.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Kompaktné náhradné koleso“
v časti 5.
Poznámka:
Ak vymeníte pôvodné pneumatiky
na vašom vozidle za pneumatiky
inej veľkosti, nemusí byt’ tlak
uvedený na informačnom štítku
o pneumatikách správny. Zistite
správny tlak v pneumatikách pre
veľkost’ pneumatík na vašom
vozidle.
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UPOZORNENIE
Nesprávny tlak v pneumatikách
podporuje nepriaznivé vplyvy
na životnost’ pneumatík
a správne fungovanie vozidla.
Nadmerne nízke nahustenie
spôsobuje sploštenie pneumatiky
a prehriatie pneumatiky, ktoré
znižuje pevnost’ pneumatiky
a môže teda pneumatiky
poškodit’. Spôsobuje taktiež
pret’aženie pneumatík,
abnormálne opotrebenie,
zlé jazdné vlastnosti
a zvýšenú spotrebu paliva.
Nadmerne vysoké nahustenie
spôsobuje abnormálne
opotrebenie pneumatík a zlé
jazdné vlastnosti, čo podporuje
poškodenie vozidla v dôsledku
nárazov z výmoľov na vozovke.

Kontrola a nastavenie
tlaku v pneumatikách:
Len pohľadom na pneumatiky
nemôžete povedat’, či sú správne
nahustené. Radiálne pneumatiky
vyzerajú správne nahustené aj
v prípade, že sú podhustené.
Pre kontrolu tlaku v pneumatikách sa
odporúča používat’ kvalitný vreckový
manometer na meranie tlaku
v pneumatikách.
Z drieku ventilu pneumatiky
snímte čiapočku ventilu.
Pevne natlačte manometer
na ventil a zmerajte tlak.
Ak je tlak nízky, pridávajte vzduch
až do dosiahnutia odporúčaného
tlaku.

Čast’ 4
Ak pneumatiku nahustíte nadmerne,
uvoľnite vzduch zatlačením
na kovový driek v strede
ventilu pneumatiky.

Tento systém používa
na monitorovanie tlaku
v pneumatikách technológiu
rádiových vĺn a snímačov.

Znovu skontrolujte tlak v pneumatike.

Snímače, umiestnené na každom
kolese okrem zostavy kompaktného
náhradného kolesa, vysielajú
namerané hodnoty tlaku
v pneumatikách do prijímača
vo vozidle.

Dbajte, aby ste čiapočky ventilov
nainštalovali spät’ na drieky ventilov.
Pomáhajú zabránit’ únikom tým,
že zabraňujú vniknutiu nečistôt
a vlhkosti.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Monitorovanie tlaku
v pneumatikách“ neskôr v tejto časti.

Monitorovanie tlaku
v pneumatikách
(Ak je vo výbave)
UPOZORNENIE
Ak by ktokoľvek iný, než
autorizované servisné zariadenie,
vykonal na systéme
monitorovania tlaku
v pneumatikách nejaké úpravy,
môže tým príst’ k zrušeniu
oprávnenosti používat’ tento
systém.

Ak systém detekuje nízky
tlak v jednej alebo viacerých
pneumatikách, objaví sa výstražná
kontrolka nízkeho tlaku
v pneumatikách a na informačnej
centrále vodiča sa zobrazí správa.
Čo možno najskôr zastavte
a nechajte tlaky v pneumatikách
skontrolovat’ a nastavit’.

249 . . .
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Jazda na značne podhustených
pneumatikách spôsobuje prehriatie
pneumatík a môže viest’ k defektu
pneumatiky. Podhustenie taktiež
zvyšuje spotrebu paliva a znižuje
životnost’ vzoru pneumatík,
a môže mat’ nepriaznivý vplyv
na ovládateľnost’ a brzdiacu
schopnost’ vozidla.

Chladnejšie poveternostné
podmienky môžu spôsobit’,
že sa objaví výstražná kontrolka
nízkeho tlaku v pneumatikách.
Správa zmizne počas jazdy.
To by mohol byt’ včasný ukazovateľ,
že sa tlaky v pneumatikách znižujú
a je treba ich skontrolovat’ a nahustit’
pneumatiky na správny tlak.

Dokiaľ nebude stav nízkeho tlaku
v pneumatikách opravený, objaví
sa pri každom cykle zapaľovania
správa a výstražná kontrolka.

Pneumatiky kontrolujte aspoň
raz za mesiac. Nezabudnite
na náhradné koleso.

Na monitorovanie tlakov
v pneumatikách vášho vozidla
môžete použit’ informačnú centrálu
vodiča. Viď„Informačná centrála
vodiča“ v časti 1.

Údaje o hustení pneumatík vášho
vozidla sú uvedené na informačnom
štítku o pneumatikách.
Pre zistenie umiestnenia
informačného štítku o pneumatikách
vášho vozidla, viď „Nakladanie
vozidla“ v časti 3.
Viď taktiež „Nahustenie“
predtým v tejto časti.

Monitorovanie tlaku v pneumatikách
vás môže upozornit’ na stav nízkeho
tlaku v pneumatikách, avšak
nenahradzuje normálnu
údržbu pneumatík.
Je zodpovednost’ou majiteľa dbat’
na to, aby bol udržovaný správny
tlak v pneumatikách, a to aj pred
rozsvietením výstražnej kontrolky
nízkeho tlaku v pneumatikách.

UPOZORNENIE
Vo vašich pneumatikách
nepoužívajte tekuté tesniace
hmoty. Použitím tesniacich hmôt
by mohlo príst’ k poškodeniu
snímačov monitorovania tlaku
v pneumatikách.
Akékoľvek následné poškodenie
nebude kryté zárukou.
Ak vykonávate zámenu pneumatík
alebo vymieňate niektoré
z pneumatík, bude nutné vynulovat’
monitorovanie tlaku v pneumatikách.
Za účelom vykonania servisu
kontaktujte vášho predajcu.
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Čast’ 4
Na displeji informačnej centrály
vodiča sa môže zobrazit’ nasledujúca
správa:
• SVC TIRE MONITOR
(vykonajte servis na systéme
monitorovania tlaku
v pneumatikách)

Problémy systému
Ak je detekovaný problém
so systémom monitorovania tlaku
v pneumatikách, bude výstražná
kontrolka nízkeho tlaku
v pneumatikách blikat’ asi jednu
minútu a potom bude svietit’ trvale
po zvyšok cyklu zapaľovania.
Táto výstraha sa bude znovu
objavovat’ pri každom štartovaní
vozidla, a to až do odstránenia
problému.

Táto správa a/lebo kontrolka nízkeho
tlaku v pneumatikách sa môže
zobrazit’ pri nasledujúcich
podmienkach:
• Jeden alebo viac snímačov
pneumatík môže chýbat’
alebo je nefunkčný.
• Na vozidlo bolo namontované
náhradné koleso.
Táto správa sa vypne,
len čo je na vozidlo znovu
nainštalované koleso
s kompatibilným snímačom
tlaku v pneumatike.

• Pôvodné pneumatiky alebo
kolesá na vašom vozidle
boli nahradené pneumatikami
alebo kolesami, ktoré nie sú
kompatibilné so systémom
monitorovania tlaku
v pneumatikách.
• Vozidlo sa nachádza v blízkosti
zariadenia alebo elektronického
zariadenia, ktoré používa
frekvenciu rádiových vĺn, ktoré
sú podobné tým, ktoré používa
systém monitorovania tlaku
v pneumatikách.
Ak problém trvá, vyhľadajte vášho
predajcu za účelom vykonania
servisu.
Dokiaľ nie je problém odstránený,
nemôže monitorovanie tlaku
v pneumatikách správne detekovat’
alebo signalizovat’ stav nízkeho tlaku
v pneumatikách.
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PREHLIADKA A ZÁMENA

Po vykonaní zámeny nastavte tlaky
predných a zadných pneumatík
podľa informačného štítku
o pneumatikách.

Pravidelne kontrolujte pneumatiky
a kolesá z hľadiska neobvyklého
opotrebenia alebo poškodenia.

Pre zistenie umiestnenia
informačného štítku o pneumatikách
vášho vozidla, viď „Nakladanie
vozidla“ v časti 3.

Nezabudnite na náhradné koleso.
Len čo zaznamenáte neobvyklé
opotrebenie, čo možno najskôr
vykonajte zámenu pneumatík
a skontrolujte geometriu kolies.
Taktiež skontrolujte pneumatiky
a kolesá z hľadiska poškodenia.
Ďalšie informácie vyhľadajte
vo „Výmena pneumatík“
neskôr v tejto časti.

Aby ste predĺžili životnost’ vašich
pneumatík, nechávajte vykonávat’
ich prehliadku a zámenu v počte
najazdených km, odporučených
v pláne údržby. Postupujte podľa
vyššie uvedenej schémy.
Do zámeny pneumatík
nezahrnujte náhradné koleso.
Uistite sa, že sú matice kolies
riadne utiahnuté.
Správny ut’ahovací moment
matíc kolies vyhľadajte v kapitole
„Technické údaje a objemy
prevádzkových náplní“ neskôr
v tejto časti.
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Ak vykonávate zámenu pneumatík
alebo vymieňate niektoré
z pneumatík, bude nutné vynulovat’
monitorovanie tlaku v pneumatikách.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Monitorovanie tlaku
v pneumatikách“ predtým
v tejto časti.

Čast’ 4
A

VÝMENA PNEUMATÍK
Kedy budete potrebovat’ nové
pneumatiky, ovplyvňujú rôzne
faktory, ako napr. údržba, teploty,
rýchlosti jazdy, zat’aženie vozidla,
a stav vozoviek.
Vaše pneumatiky majú indikátory
opotrebenia vzorku ^. Upozornia
vás, keď na pneumatike zostáva
vzor 1,6 mm alebo menej.

Ak môžete vidiet’ indikátory
opotrebenia vzoru v troch miestach
okolo pneumatiky, ako je vidiet’
na obrázku, potrebujete novú
pneumatiku. Tu sú ďalšie veci,
ktoré znamenajú, že potrebujete
novú pneumatiku:
• Vzor alebo bočná stena sú
popraskané, porezané alebo
obrúsené tak hlboko, že je vidiet’
kord alebo tkanina.
• Pneumatika má hrboľ,
vypučenie alebo trhlinu.
Kvalita gumy v pneumatikách
sa časom znižuje, a to aj keď nie
sú používané. To platí taktiež pre
náhradné koleso, ak ho vozidlo má.

Pri správnej starostlivosti a údržbe sa
pneumatiky obvykle opotrebujú skôr,
než sa ich kvalita zhorší z dôvodu
starnutia. Ak si nie ste istí ohľadne
potreby vymenit’ vaše pneumatiky
z dôvodu ich starnutia, poraďte
sa s výrobcom pneumatík,
ktorý vám poskytne viac informácií.
Informačný štítok o pneumatikách
udáva, akú veľkost’ pneumatík
potrebujete.
Pre zistenie umiestnenia
informačného štítku o pneumatikách
vášho vozidla, viď „Nakladanie
vozidla“ v časti 3.
Odporúča sa vymenit’ všetky
štyri pneumatiky naraz.
Vykonanie výmeny menej než
štyroch pneumatík naraz môže
mat’ nepriaznivý vplyv na brzdenie
a ovládateľnost’ vozidla.
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Pri výmene pneumatík by ste mali
použit’ rovnakú veľkost’, značku,
rozsah zat’aženia a typ konštrukcie,
ako mali pôvodné pneumatiky
na vozidle.

POZOR
Miešanie veľkostí, značiek alebo
typov pneumatík na vašom
vozidle by mohlo spôsobit’ stratu
kontroly počas jazdy a mohlo
by taktiež poškodit’ vozidlo.
Na všetkých kolesách použite
pneumatiky rovnakej veľkosti
a typu.
S kompaktným náhradným
kolesom môžete bez problému
dočasne jazdit’. Bolo
konštruované na použitie
na vašom vozidle.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Kompaktné náhradné koleso“
v časti 5.

Používanie pneumatiky alebo kolesa
inej veľkosti, než je veľkost’ pôvodne
nainštalovaná na vaše vozidlo, môže
spôsobit’ problémy alebo poškodit’
rôzne systémy vozidla, ako sú
brzdenie, riadenie a ovládateľnost’
vozidla, a odolnost’ proti prevráteniu
vozidla, a elektronické systémy ako
sú protiblokovacie brzdy, riadenie
trakcie, riadenie stability alebo
airbagov určených na ochranu
pri prevrátení vozidla.
Uistite sa, že je výmenná pneumatika
kompatibilná so systémom
monitorovania tlaku v pneumatikách
(ak je vo výbave). Ak to tak nie je,
môže systém dávat’ nepresné
výstrahy ohľadne nízkeho tlaku.
Ak vymeníte ktorúkoľvek
z pneumatík, bude nutné vynulovat’
monitorovanie tlaku v pneumatikách.
Za účelom vykonania servisu
kontaktujte vášho predajcu.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Monitorovanie tlaku
v pneumatikách“ predtým
v tejto časti.
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POZOR
Ak pridáte kolesá rozdielnej
veľkosti, a ak sú potom vybrané
pneumatiky, ktoré nie sú
odporúčané pre tieto kolesá,
nemusí vaše vozidlo poskytovat’
prijateľnú úroveň výkonnosti
a bezpečnosti.
Môžete tým zvýšit’ možnost’,
že príde k zrážke
a utrpíte vážne zranenie.
Nechajte pneumatiky správne
namontovat’ vaším predajcom.

Čast’ 4
POZOR
Nikdy nejazdite rýchlejšie
než rýchlost’ou, pre ktorú
sú pneumatiky určené,
a to bez ohľadu na zákonom
stanovený rýchlostný limit.
Ak predpokladáte, že budete
s vaším vozidlom jazdit’ vysokou
rýchlost’ou často a/lebo po dlhé
časové úseky, poraďte sa vaším
predajcom vozidla/pneumatík
ohľadne správneho typu
pneumatík na použitie
pre vaše špecifické jazdné
a poveternostné podmienky.

POZOR
Ak na vašom vozidle používate
diagonálne pneumatiky, mohli by
príruby ráfikov kolies po mnohých
kilometroch jazdy popraskat’.
Mohlo by náhle príst’ k zlyhaniu
pneumatiky a/lebo kolesa,
čo by mohlo spôsobit’ nehodu.
S kolesami na vašom vozidle
používajte len radiálne
pneumatiky.

SNEHOVÉ REŤAZE
POZOR
Nepoužívajte ret’aze
na pneumatiky.
Nie je k dispozícii
dostatok voľného priestoru.
Použitie ret’azí na pneumatiky
tam, kde nie je dostatok voľného
priestoru, môže mat’ za následok
poškodenie vozidla, ktoré by
mohlo spôsobit’ stratu kontroly
nad vozidlom. Mohlo by tak príst’
k zraneniu Vás alebo iných osôb.

POZOR
Použite iný typ trakčného
zariadenia len v prípade,
že ho jeho výrobca odporúča
na použitie na vašom vozidle
a kombináciu veľkostí pneumatík
a pri vašich podmienkach
vozovky. Dodržujte pokyny
tohto výrobcu.
Ak nájdete trakčné zariadenie,
ktoré bude vhodné, namontujte
ho na predné pneumatiky.
Aby sa zabránilo poškodeniu
vášho vozidla, jazdite pomaly,
nepretáčajte kolesá, a znova
nastavte alebo odstráňte
zariadenie v prípade,
že sa dotýka vozidla.
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KOMPAKTNÉ
NÁHRADNÉ KOLESO
Informácie vyhľadajte v „Kompaktné
náhradné koleso“ v časti 5.

■ KOLESÁ
Geometria kolies
a vyváženie pneumatík
Pneumatiky a kolesá na vašom
vozidle boli vo výrobnom závode
starostlivo vystredené a vyvážené,
aby vám poskytli čo možno najdlhšiu
životnost’ pneumatík a ich najlepšiu
celkovú funkčnost’.
Nastavovanie geometrie kolies
a vyváženia pneumatík nebude
nutné vykonávat’ v pravidelných
intervaloch.
Ak sa ale vyskytne neobvyklé
opotrebenie pneumatík alebo bude
vozidlo t’ahat’ na jednu stranu, bude
nutné znova nastavit’ geometriu.
Ak vozidlo vibruje pri jazde
na rovnom povrchu vozovky, môže
byt’ nutné vykonat’ vyváženie kolies.
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Výmena kolies
Vymeňte akékoľvek koleso, ktoré
je ohnuté, prasknuté alebo silne
skorodované. Ak sa povoľujú matice
kolesa, je nutné vymenit’ koleso,
matice kolesa a skrutky kolesa.
Zatiaľ čo niektoré hliníkové kolesá
je možné opravit’, iné typy kolies
sa musia vymenit’, ak spôsobujú
únik vzduchu.
Požiadajte o pomoc vášho predajcu.

POZOR
Používanie nesprávnych
náhradných dielov môže byt’
nebezpečné. Môže to mat’
nepriaznivý vplyv na brzdenie
a ovládateľnost’ vozidla. Mohli by
ste stratit’ kontrolu nad vozidlom
a mohlo by príst’ k zraneniu
vás alebo iných osôb.

Čast’ 4
POZOR
Nainštalovanie použitého kolesa
na vozidlo je nebezpečné.
Nebudete môct’ vediet’, ako bolo
také koleso používané ani koľko
kilometrov má najazdené.
Mohlo by príst’ k náhlemu zlyhaniu
kolesa, čo by mohlo spôsobit’
nehodu.

POZOR
Korózia alebo nečistoty na kolese
alebo na súčastiach, ku ktorým
je pripevnené, môžu časom
spôsobit’ povolenie matíc kolesa.
Koleso by mohlo odpadnút’
a spôsobit’ nehodu. Keď
vymieňate koleso, odstráňte
všetku prípadnú koróziu alebo
nečistoty z miest, kde je koleso
pripevnené k vozidlu.
V núdzovom prípade by ste pre
tento účel mohli použit’ tkaninu
alebo papierovú utierku; ak je
treba, na odstránenie korózie
alebo nečistôt použite neskôr
škrabku alebo drôtenú kefu.

POZOR
Nikdy nepoužívajte na závrtné
skrutky alebo matice olej alebo
mazivo. Ak tak urobíte, môže príst’
k povoleniu matíc. Vaše koleso
by mohlo odpadnút’ a spôsobit’
vážnu nehodu.

POZOR
Nesprávne matice kolesa alebo
nesprávne utiahnuté matice
kolesa môžu spôsobit’ uvoľnenie
kolesa alebo dokonca jeho
odpadnutie. To by mohlo viest’
k nehode. Vždy používajte
správne matice kolesa. Ak ich
musíte vymenit’, dbajte na to,
aby ste dostali ten správny druh.

UPOZORNENIE
Nesprávne utiahnuté matice
kolies môžu viest’ k pulzácii
bŕzd a poškodeniu rotora.
Aby sa predišlo nákladným
opravám bŕzd, utiahnite matice
kolies rovnomerne v správnom
poradí a správnym ut’ahovacím
momentom.
Správny ut’ahovací moment
matíc kolies vyhľadajte v kapitole
„Technické údaje a objemy
prevádzkových náplní“
neskôr v tejto časti.
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Toto číslo sa taktiež nachádza
v jednom alebo viacerých
z nasledujúcich miest:
SAMPLE4UX1M072675

• Identifikačný štítok servisných
dielov
• Certifikačný štítok/štítok
o pneumatikách

■ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
VOZIDLA
Toto číslo je zákonom stanovený
identifikátor vášho vozidla.
Identifikačné číslo vozidla je uvedené
na štítku v prednom rohu prístrojovej
dosky na strane vodiča. Môžete ho
vidiet’, keď sa zvonka pozriete skrz
čelné okno.
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Ôsmy znak identifikačného čísla
vozidla je kód motora. Tento kód
vám pomáha identifikovat’ motor,
technické údaje a výmenné diely.

■ IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK
SERVISNÝCH DIELOV
Tento štítok je umiestnený vnútri
schránky v palubnej doske.
Je veľmi užitočný, ak niekedy
potrebujete objednat’ diely.
Na tomto štítku nájdete
nasledujúce informácie:
• identifikačné číslo vozidla
• označenie modelu
• informácie o laku
• zoznam všetkých výrobných
možností a špeciálnej výbavy
Tento štítok neodstraňujte z vozidla.

Čast’ 4
■ POISTKY A ISTIČE

Pod kapotou, pred vežou ľavého
tlmiča nárazov, sú taktiež
umiestnené nasledujúce relé:

Obvody kabeláže vo vašom
vozidle sú istené proti skratu
prostredníctvom kombinácie poistiek,
ističov a poistných tepelných
článkov. Tým je výrazne znížená
možnost’ požiarov spôsobených
problémami v elektrickej inštalácii.
Ak budete mat’ niekedy na ceste
problém a nebudete mat’ náhradnú
poistku, môžete si vypožičat’ poistku
s rovnakou hodnotou intenzity prúdu.
Jednoducho si vyberiete funkčný
prvok vášho vozidla, bez ktorého
sa obídete - napríklad rádio alebo
zapaľovač cigariet - a použite jeho
poistku, ak má rovnakú hodnotu
intenzity prúdu. Čo možno najskôr
ju vymeňte.

• Relé tretieho brzdového svetla
• Relé vzájomného blokovania
dverí zadného prístupového
panelu (len Panel Van)
Poistková skrinka podlahovej
konzoly je umiestená na pravej
strane podlahovej konzoly.
Pre získanie prístupu k poistkovej
skrinke t’ahajte panel smerom von,
aby sa uvoľnili štyri príchytky,
ktoré ho pripevňujú.
Ďalšie poistky sú umiestnené
v motorovom priestore.
Dve poistky koncových svetiel
sú umiestnené v blízkosti objímok
žiaroviek koncových svetiel.
Pre získanie prístupu k poistkovej
skrinke zdvihnite kryt.

Nasledujúce relé sú umiestnené
v zadnej časti vozidla za pravým
zadným bočným krycím panelom:
• Relé dverí ľavého zadného
prístupového panelu
(len Panel Van)
• Relé dverí pravého zadného
prístupového panelu
(len Panel Van)
Nasledujúca minipoistka je
umiestnená v blízkosti akumulátora
v zadnej časti vozidla:
• Minipoistka zadnej napájacej
zásuvky (len Panel Van)
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A
10

UPOZORNENIE
Nezašpiňte elektrické súčasti
vozidla kvapalinami, pretože
by mohlo príst’ k poškodeniu.
Po dokončení práce vždy
namontujte spät’ kryt poistkovej
skrinky.

Poistky môžete vyberat’
pomocou pinzety na poistky.
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Pozrite sa na striebornú pásku vnútri
poistky. Ak je páska prasknutá alebo
roztavená ^, vymeňte poistku.
Dbajte na to, aby ste zlú poistku
vymenili za novú, ktorá má správnu
veľkost’ a hodnotu intenzity prúdu.

Čast’ 4
Č.

Istené obvody

4
5
6
7
8

Prázdna
Prázdna
Zosilňovač audiosystému
Združený prístrojový panel
Spínacia skrinka; systém
PASS-Key® III Plus
Brzdové svetlo
Systém kúrenia
a klimatizácie; systém
PASS-Key® III Plus
Prázdna
Náhradné
Airbag
Náhradné
Stierače čelného okna
Systém kúrenia
a klimatizácie;
zapaľovanie
Zadržaná energia pre
príslušenstvo (pre okná)

9
10

11
12
13
14
15
16

Poistková skrinka
podlahovej konzoly
Č.

Istené obvody

Poistka
1

Pinzeta na poistky

Č.

Istené obvody

2
3

Prázdna
Prázdna

17
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Poistková skrinka
podlahovej konzoly
(pokračovanie)
Č.

Istené obvody

18
19

Prázdna
Elektrický posilňovač
riadenia; ovládanie
na volante
Strešné okno
Náhradné
Prázdna
Audiosystém
Nie je použité

20
21
22
23
24
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Č.

Istené obvody

Č.

25

Riadiaci modul motora;
riadiaci modul
prevodovky
Zámky dverí
Svetlá interiéru
Osvetlenie ovládacích
prvkov na volante
Elektricky ovládané okná

Relé

26
27
28
29

30
31
32

Istené obvody
Systém kúrenia
a klimatizácie
Prázdna
Zadržaná energia
pre príslušenstvo

Čast’ 4
Č.

Istené obvody

4

Riadiaci modul
prvkov karosérie 3
Systém štartovania
Riadiaci modul
prvkov karosérie 2
Zadná napájacia zásuvka
(len Panel Van)
Prázdna
Dióda spojky klimatizácie
Dvere batožinového
priestoru; strešné okno
Prázdna
Zadná napájacia zásuvka
(len Panel Van)
Palivové čerpadlo
Zadný stierač
Zrkadlá
Klimatizácia
Vyhrievanie sedadiel
(Ak je vo výbave)

5
6
7
8
9
10
11
12

Poistková skrinka
v motorovom priestore
Č.

Istené obvody

Poistka
1

Elektrický posilňovač
riadenia

Č.

Istené obvody

2

Vyhrievanie zadného
okna
Prázdna

3

13
20
21
22
23
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Poistková skrinka
v motorovom priestore
(pokračovanie)
Č.

Istené obvody

25
27
29
30
31
32
33
36
37

Pinzeta na poistky
Prázdna
Zapaľovač cigariet
Napájacia zásuvka
Nie je použité
Prázdna
Emisie
Prázdna
Elektricky ovládané
sedadlo (ak je vo výbave)
Ventilátor chladenia
Riadiaci modul motora
Prázdna
Riadiaci modul motora;
prevodovka
Protiblokovací brzdový
systém (ak je vo výbave)

40
41
42
43
44
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Č.

Istené obvody

Č.

Istené obvody

45

Vstrekovače; modul
zapaľovania
Svetlá spiatočky
Vyhrievanie sedadla
(ak je vo výbave);
svetlá spiatočky
Čerpadlo ostrekovača
čelného okna
Hmlové svetlá
(ak je vo výbave)
Snímací a diagnostický
modul
Protiblokovací brzdový
systém (ak je vo výbave)
Dióda stieračov čelného
okna
Stierače čelného okna

60
61

Klaksón
Protiblokovací brzdový
systém (ak je vo výbave)
Prístrojová doska;
zapaľovanie
Ľavý diaľkový svetlomet
Odvetrávanie nádržky
Ľavý stretávací svetlomet
Pravý stretávací
svetlomet
Pravý diaľkový svetlomet
Obrysové svetlá

46
47

49
53
56
57
58
59

62
63
64
65
66
67
69

Čast’ 4
Poistková skrinka
v motorovom priestore
(pokračovanie)
Č.

Istené obvody

Relé
14
15
16
17
18
19
24
26

Vyhrievanie
zadného okna
Spojka klimatizácie
Prázdna
Zadný stierač
Uvoľňovací prvok dverí
batožinového priestoru
Palivové čerpadlo
Prázdna
Hnacie ústrojenstvo

Č.

Istené obvody

Č.

Istené obvody

28
34
35
38
39

Nie je použité
Systém štartovania
Prázdna
Prázdna
Čerpadlo ostrekovača
čelného okna
Ostrekovač zadného
okna
Ventilátor chladenia
Chod motora; pretáčanie
motora štartérom

52
54

Stierače čelného okna
Hmlové svetlá
(ak je vo výbave)
Klaksón
Obrysové svetlá
Stierače čelného okna
Stretávacie svetlomety
Diaľkové svetlomety

48
50
51

55
68
70
71
72
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■ VÝMENA ŽIAROVIEK
Ak potrebujete informácie
o postupe výmeny žiarovky,
ktorý nie je uvedený v tejto časti,
kontaktujte vášho predajcu.
Halogénové žiarovky

POZOR
Halogénové žiarovky obsahujú
natlakovaný plyn a môžu
explodovat’, ak spadnú na zem
alebo budú poškriabané. Mohlo
by tak príst’ k zraneniu Vás alebo
iných osôb. Dodržujte všetky
pokyny uvedené na obale
žiarovky.
Svetlomety a predné ukazovatele
smeru
1. Natočte volant tak, aby ste
mali prístup k podbehu kolesa.
2. Odmontujte upevňovacie prvky
pozdĺž vonkajšieho okraja
podbehu kolesa.
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3. Nájdite žiarovku, ktorú
je treba vymenit’.
Stiahnite za vložku podbehu
kolesa, aby ste získali prístup
k objímke žiarovky.
4. Otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek vytiahnite
objímku žiarovky.
5. Vytiahnite žiarovku
a vymeňte ju.
6. Pre inštaláciu vykonajte
tieto kroky v opačnom slede.
Obrysové svetlá
Odporúčame vám, aby ste túto
žiarovku nechali vymenit’ vaším
predajcom značky Chevrolet.

Tretie brzdové svetlo
1. Otvorte dvere batožinového
priestoru.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce v časti 1:
- Dvere batožinového priestoru
2. Odmontujte hornú strednú
čast’ krytu obloženia dverí
batožinového priestoru.
3. Nájdite žiarovku,
ktorú je treba vymenit’.
4. Otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek
vytiahnite objímku žiarovky.
5. Rovno vytiahnite
žiarovku z objímky.
6. Vymeňte žiarovku a pri inštalácii
vykonajte tieto kroky v opačnom
slede.

Čast’ 4
4. Rovno vytiahnite
žiarovku z objímky.
5. Vymeňte žiarovku.
Vystreďte výčnelky na zadnej
strane krytu s výrezmi na zadnej
strane telesa.

A

B

6. Pre inštaláciu vykonajte
tieto kroky v opačnom slede.
Koncové svetlá, brzdové svetlá
a zadné ukazovatele smeru
1. Otvorte dvere batožinového
priestoru.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce v časti 1:
- Dvere batožinového priestoru
2. Pre získanie prístupu
k žiarovkám odmontujte
kryt v zadnom batožinovom
priestore.
3. Otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek a t’ahom
smerom von vytiahnite objímku
žiarovky z telesa.

Svetlá tabuľky EČ
1. Zo zostavy každého svetla
vyskrutkujte dve skrutky.
2. Otočte zostavou žiarovky
a vytiahnite zostavu otvorom
v obloženia dverí batožinového
priestoru.

Zadné hmlové svetlo a svetlo
spiatočky
Odporúčame vám, aby ste žiarovky
zadného hmlového svetla ^ a svetlá
spiatočky _ nechali vymenit’ vaším
predajcom značky Chevrolet.

3. Otáčajte objímkou žiarovky
proti smeru hodinových ručičiek.
Rovno vytiahnite žiarovku
z objímky.
4. Vymeňte žiarovku a pri inštalácii
vykonajte tieto kroky v opačnom
slede.
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■ ŠPECIFIKÁCIE VÝMENNÝCH ŽIAROVIEK
Ak potrebujete informácie o akejkoľvek žiarovke, ktorá nie je uvedená v tejto časti, kontaktujte vášho predajcu.
Tretie brzdové svetlo ......................................................................................................................................921
Svetlá spiatočky .............................................................................................................................................921
Zadné ukazovatele smeru (jantárovo žltá) ................................................................................................921NA
Predné ukazovatele smeru (jantárovo žltá)............................................................................................. 5702KA
Predné ukazovatele smeru a predné obrysové svetlá (číra) .........................................................................B2N
Diaľkové/stretávacie svetlomety.................................................................................................................... H13
Koncové/brzdové .................................................................................................................................... 3057KX
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Čast’ 4
■ TECHNICKÉ ÚDAJE A OBJEMY PREVÁDZKOVÝCH NÁPLNÍ
Špecifikácie komponentov
Motor 2.4 L L4
Typ ................................................................................................................................................................L4
Kód motora .................................................................................................................................................... P
Čistič vzduchu/vzduchový filter ....................................................................................................................... *
Vzduchový filter priestoru pre cestujúcich....................................................................................................... *
Olejový filter .................................................................................................................................................... *
Zapaľovacie sviečky........................................................................................................................................ *
Ut’ahovací moment matíc kolesa ......................................................................................................... 140 Nm
Ohľadne akýchkoľvek prípadných schválených komponentov kontaktujte vášho predajcu.
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Objemy (približné)
Palivová nádrž............................................................................................................................................. 61,3 l
Motorový olej s filtrom*† ................................................................................................................................ 4,7 l
Chladiaci systém†
Motor 2.4 L
Manuálna prevodovka ............................................................................................................................ 8,2 l
Automatická prevodovka ........................................................................................................................ 8,0 l
Kvapalina prevodovky†**
Manuálna ................................................................................................................................................... 1,6 l
Automatická ............................................................................................................................................... 6,5 l
Chladivo klimatizácie (R-134a)...........................................................................................................................‡
* Pri každej výmene oleja vymeňte filter.
** Kompletné vypustenie a naplnenie.
† Po naplnení znovu skontrolujte hladinu kvapaliny.
‡ Informácie o množstve náplne chladiva systému klimatizácie vyhľadajte na varovnom štítku chladiva, ktorý sa
nachádza pod kapotou. Pre ďalšie informácie kontaktujte vášho predajcu.
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■ ŠTARTOVANIE
S POMOCNÝM
AKUMULÁTOROM
Ak sa vybil akumulátor, môžete
na naštartovanie vášho vozidla
použit’ iné vozidlo s 12-voltovým
akumulátorom a štartovacie káble.
Toto iné vozidlo musí mat’ 12-voltový
akumulátor so systémom záporného
uzemnenia.

POZOR
Akumulátory vozidiel vás môžu
zranit’. Obsahujú kyselinu
a elektrinu, ktoré môžu popálit’,
a plyn, ktorý môže vybuchnút’
alebo sa vznietit’. Pri vykonávaní
práce v blízkosti akumulátora
buďte opatrní a dodržujte
príslušné pokyny.
Vyvarujte sa kontaktu elektrolytu
akumulátora s pokožkou.
Ak sa vám dostane do očí
alebo na pokožku, oplachujte
postihnuté miesto vodou a ihneď
vyhľadajte lekársku pomoc.
V blízkosti akumulátora vozidla
nepoužívajte zápalky alebo
otvorený oheň. Ak potrebujete
viac svetla, použite baterku.
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POZOR
Pólové vývody, svorky a súvisiace
príslušenstvo akumulátora
obsahujú olovo a olovnaté zložky,
ktoré môžu spôsobit’ rakovinu
a reproduktívne poškodenie
zdravia. Po manipulovaní
s ním si umyte ruky.

Čast’ 5
UPOZORNENIE
Pokusy o naštartovanie vášho
vozidla roztlačovaním alebo
rozt’ahovaním nebudú fungovat’
a mohli by dokonca vaše
vozidlo poškodit’.

UPOZORNENIE
Ignorovanie týchto krokov
môže mat’ za následok nákladné
poškodenie vášho vozidla.
Opravy nebudú kryté zárukou.

Pre naštartovanie vášho vozidla
pomocným akumulátorom
postupujte podľa týchto krokov:
1. Pristavte vozidlá dostatočne
blízko k sebe, aby ich bolo
možné prepojit’ štartovacími
káblami. Dbajte na to, aby
sa vozidlá vzájomne nedotýkali.

POZOR
Aby sa vozidlá nemohli
samovoľne uviest’ do pohybu,
pevne zabrzdite parkovaciu brzdu
na obidvoch vozidlách použitých
v postupe štartovania pomocným
akumulátorom.
Pred zabrzdením parkovacej
brzdy zaraďte automatickú
prevodovku do polohy P (Park)
a manuálnu prevodovku
do polohy N (Neutrál).

2. Na obidvoch vozidlách vypnite
zapaľovanie. Vypnite rádiá
a všetky svetlá, ktorá
nie sú potrebné.
Odpojte všetko príslušenstvo,
ktoré je pripojené do zapaľovača
cigariet alebo napájacích
zásuviek príslušenstva.

UPOZORNENIE
Ak ponecháte zapnuté rádio alebo
iné príslušenstvo, môže príst’
k ich vážnemu poškodeniu.
Opravy nebudú kryté zárukou.

POZOR
Elektrický ventilátor chladenia
sa môže spustit’ aj v prípade,
že nebeží motor. V oblasti okolo
akéhokoľvek ventilátora pod
kapotou buďte opatrní.
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3. Teraz otvorte kapotu a nájdite
kladný (+) a záporný (-) vývod
akumulátora druhého vozidla.
Za účelom štartovania motora
pomocným akumulátorom
nepotrebujete prístup
k akumulátoru vášho vozidla.
Vaše vozidlo má vzdialený
kladný (+) a záporný (-)
vývod akumulátora.
Vzdialený kladný (+) vývod
je umiestnený pod uviazaným
viečkom v prednej časti
poistkovej/reléovej centrály
pod kapotou. Snímte viečko,
aby ste získali prístup k vývodu.
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Neodstraňujte kryt poistkovej/
reléovej centrály pod kapotou.
Vzdialený záporný (-) vývod
(označený GND) je umiestnený
v blízkosti predku motorového
priestoru na strane vodiča.

Vždy používajte vzdialený kladný
a vzdialený záporný vývod
namiesto vývodov
na akumulátore vášho vozidla.

POZOR
Ventilátory alebo iné pohyblivé
súčasti motora vás môžu vážne
zranit’. Len čo je motor v chode,
udržujte vaše ruky z dosahu
pohyblivých súčastí.

Čast’ 5
POZOR
Skontrolujte štartovacie káble
z hľadiska uvoľnenej alebo
chýbajúcej izolácie. Ak to tak je,
mohli by ste byt’ zasiahnutí
elektrickým prúdom a mohlo
by príst’ k poškodeniu vozidiel.

UPOZORNENIE
Nepripojujte kladný (+) vývod
k zápornému (-) vývodu, pretože
by prišlo k skratu, ktorý by
poškodil akumulátor a možno
aj iné súčasti.
Nepripojujte záporný (-) kábel
k zápornému (-) vývodu
na vybitom akumulátore, pretože
to môže spôsobovat’ iskrenie.

5

4
7

GND

6

4. Pripojte kladný (+) kábel
(červený) ku kladnému (+)
vývodu na vybitom akumulátore.
Použite vzdialený kladný (+)
vývod.
5. Dbajte na to, aby sa druhý
koniec nedotýkal kovu a potom
ho pripojte ku kladnému (+)
vývodu dobrého akumulátora.

6. Teraz vezmite záporný (-)
(čierny) kábel. Najprv ho pripojte
k zápornému (-) vývodu dobrého
akumulátora. Použite vzdialený
záporný (-) vývod, ak ho vozidlo
má. Stále nedovoľte, aby
sa druhý koniec dotýkal kovu.

Použite vzdialený kladný (+)
vývod, ak ho vozidlo má.
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7. Pripevnite druhý koniec
záporného kábla k t’ažkej
kovovej súčasti na motore
vozidla s vybitým akumulátorom,
alebo k vzdialenému miestu
záporného (-) uzemnenia,
ak ho vozidlo má.
Nepripojujte záporný (-) kábel
k zápornému (-) vývodu
na vybitom akumulátore,
pretože to môže spôsobovat’
iskrenie.
8. Naštartujte vozidlo s dobrým
akumulátorom. Nechajte motor
chvíľku bežat’.
9. Potom skúste naštartovat’
druhé vozidlo.
Ak motor neštartuje po vykonaní
niekoľkých pokusov, môže
vozidlo vyžadovat’ vykonanie
servisu.
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10. Odstráňte káble v opačnom
slede, aby sa predišlo
skratovaniu.
Namontujte spät’ kryt
vzdialeného kladného (+)
vývodu.

UPOZORNENIE
Ak sú štartovacie káble
nesprávne pripojované alebo
odpojované, môže príst’
k poškodeniu vozidla v dôsledku
elektrického skratu. Aby sa
zabránilo elektrickému skratu,
dbajte na to, aby sa káble
nedotýkali vzájomne alebo
akéhokoľvek iného kovu.
Káble pripojujte alebo
odpojujte v správnom poradí.
Opravy nebudú kryté zárukou.

■ ŤAHANIE
Ťahanie vozidla
Pripevnite t’ažné lano alebo
t’ažnú tyč k t’ažnému oku vpredu.
Ťažné oko sa smie používat’ len
na t’ahanie, nie na vyslobodzovanie
vozidla.
Zapnite zapaľovanie, aby sa uvoľnil
zámok stĺpiku riadenia a mohli
fungovat’ brzdové svetlá, húkačka
a stierače čelného okna.

Čast’ 5
Zaraďte manuálnu prevodovku
do neutrálu, automatickú
prevodovku do N (Neutrál).
Jazdite pomaly. Jazdite plynulo
bez trhavých pohybov. Nadmerná
t’ažná sila môže poškodit’ vozidlo.

POZOR
Pre brzdenie a riadenie je
potrebné vynaložit’ výrazne väčšiu
silu: posilňovač bŕzd a posilňovač
riadenia sú účinné len
pri bežiacom motore.

Vozidlá s automatickou prevodovkou
by mali byt’ odt’ahované len obrátené
smerom dopredu a nesmú sa
odt’ahovat’ rýchlejšie než 80 km/h
alebo ďalej než 100 km. Ak má
prevodovka poruchu, alebo ak bude
prekročená vyššie uvedená rýchlost’
alebo vzdialenost’, musí byt’ predná
náprava zdvihnutá od zeme.
Vyhľadajte pomoc v servisnej dielni.

Vlečenie iného vozidla
Pripevnite t’ažné lano alebo t’ažnú
tyč k t’ažnému oku vzadu.
Ťažné oko sa smie
používat’ len na t’ahanie,
nie na vyslobodzovanie vozidla.
Jazdite pomaly. Jazdite plynulo
bez trhavých pohybov. Nadmerná
t’ažná sila môže poškodit’ vozidlo.

Aby sa zabránilo vnikaniu výfukových
plynov z t’ažného vozidla, zapnite
recirkuláciu vzduchu a zatvorte okná.
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Ukazovateľ teploty chladiacej
kvapaliny motora ukazuje teplotu
chladiacej kvapaliny motora.
Ak ručička dosiahne vrchol
ukazovateľa, je motor príliš horúci!
Ak uvidíte alebo budete počut’
vychádzat’ paru z motora, zastavte
a vypnite motor. Neotvárajte kapotu,
dokiaľ motor nevychladne.

■ PREHRIEVANIE
MOTORA
POZOR
Para z prehriateho motora vás
môže t’ažko obarit’. Nepribližujte
sa k motoru ak vidíte alebo
počujete, že z neho vychádza
para.
Výstražná kontrolka a/lebo
ukazovateľ teploty chladiacej
kvapaliny budú signalizovat’
stav prehriatia.
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POZOR
Pokračujúci chod prehriateho
motora môže mat’ za následok
požiar a možnost’ osobného
zranenia a/lebo vážneho
poškodenia vozidla.
Akékoľvek následné poškodenie
nebude kryté zárukou.

Ak dostanete výstrahu ohľadne
prehrievania, avšak bez známok
pary:
1. Vypnite klimatizáciu a zapnite
kúrenie na maximálne teplo
a maximálnu rýchlost’ otáčania
ventilátora.
2. Ak ste v dopravnej zápche,
zaraďte do N (Neutrál).
Ak zostáva svietit’ kontrolka alebo
ukazovateľ teploty chladiacej
kvapaliny ukazuje stav prehriatia,
ihneď zájdite na krajnicu, zastavte
a zaparkujte vozidlo.
Ak sa stále nevyskytujú žiadne
známky pary, nechajte bežat’ motor
vo voľnobežných otáčkach počas
asi 3 minú.
Ak výstraha ohľadne prehrievania
naďalej trvá, ihneď vypnite motor
a nechajte všetkých cestujúcich
vystúpit’ z vozidla.

Čast’ 5
POZOR

Pri studenom motore musí byt’
hladina pri značke COLD FILL.

Elektrický ventilátor chladenia
sa môže spustit’ aj v prípade,
že nebeží motor. V oblasti okolo
akéhokoľvek ventilátora pod
kapotou buďte opatrní.

Ak je hladina chladiacej kvapaliny
nízka, môže byt’ v chladiacom
systéme netesnost’.

Ak para už neuniká, otvorte opatrne
kapotu.

Súčasti motora môžu byt’ veľmi
horúce. Nedotýkajte sa ich.

Ak chladiaca kvapalina
vo vyrovnávacej nádržke vrie,
nedotýkajte sa jej, dokiaľ
nevychladne.
Vozidlo musí byt’ zaparkované
na vodorovnom povrchu.
Hladinu chladiacej kvapaliny
je možné skontrolovat’ pohľadom
na priehľadnú vyrovnávaciu nádržku,
bez toho, aby bolo nutné sňat’ viečko.

POZOR

POZOR
Neuvádzajte motor do chodu
v prípade, že sa vyskytuje
netesnost’. Mohla by vytiect’
všetka chladiaca kvapalina
a spôsobit’ požiar motora. Mohlo
by tak príst’ k vášmu popáleniu.

POZOR
Pri bežiacom motore bez
chladiacej kvapaliny by mohlo
príst’ k poškodeniu motora,
ktoré nebude kryté zárukou.
Ak dochádza k úniku chladiacej
kvapaliny, nechajte problém ihneď
odstránit’.
Ak chladiaca kvapalina neuniká
a motor je prehriaty, mal by bežat’
ventilátor chladenia. Ak to tak nie je,
potom vyžaduje ventilátor vykonanie
servisu.
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Kontrola a doplnenie
chladiacej kvapaliny
Hladinu chladiacej kvapaliny
je možné skontrolovat’ pohľadom
na priehľadnú vyrovnávaciu nádržku,
bez toho, aby bolo nutné sňat’ viečko.
Vozidlo musí byt’ na vodorovnom
povrchu.
Hladina v nádržke chladiacej
kvapaliny musí byt’ pri značke
COLD FILL.

POZOR
Pri niektorých podmienkach
je etylénglykol v chladiacej
kvapaline motora horľavý.
Aby ste predišli vášmu popáleniu,
nezašpiňte chladiacou
kvapalinou výfukový systém
alebo horúce súčasti motora.
Ak máte nejaké pochybnosti,
nechajte tento úkon vykonat’
kvalifikovaným technikom.
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UPOZORNENIE
Nenahradzujte správnu zmes
chladiacej kvapaliny žiadnymi
kvapalinami. Inak môže dôjst’
k predčasnej korózii a chladiaca
kvapalina bude vyžadovat’
výmenu skôr.
Poškodenie spôsobené
používaním akejkoľvek
chladiacej kvapaliny,
ktorá nie je odporúčaná,
nebude kryté zárukou.
Spýtajte sa vášho predajcu
na schválené chladiace
kvapaliny.

POZOR
Pridávanie len čistej vody alebo
inej kvapaliny než odporúčanej
chladiacej kvapaliny môže byt’
nebezpečné. Motor by sa mohol
prehriat’, avšak nedostali by ste
výstrahu ohľadne prehrievania.
Motor by sa mohol vznietit’
a mohlo by príst’ k popáleniu
vás alebo iných osôb.

UPOZORNENIE
Ak je v zmesi chladiacej kvapaliny
príliš mnoho vody, môže
kvapalina zmrznút’ a spôsobit’
prasknutie v motore a iných
súčastiach vozidla.

Čast’ 5
Ak je chladiaca kvapalina viditeľná
v nádržke, ale hladina nedosahuje
k značke COLD FILL, chvíľku
počkajte, aby motor vychladol,
a potom do vyrovnávacej nádržky
chladiacej kvapaliny pridajte zmes
50/50 čistej vody a chladiacej
kvapaliny. Viď „Chladiaca kvapalina
motora“ v časti „Servis a údržba“.
Keď chladiaca kvapalina v nádržke
dosahuje k správnej značke,
nastúpte do vozidla a naštartujte ho.
Ak ukazovateľ teploty chladiacej
kvapaliny ukazuje stav prehriatia
alebo zostáva svietit’ výstražná
kontrolka, môžete chladiacu
kvapalinu doplnit’ priamo do
plniaceho otvoru chladiacej
kvapaliny. Než tak ale urobíte,
musí chladiaci systém vychladnút’.

POZOR
Motor má nenatlakované viečko
nádržky chladiacej kvapaliny
a natlakované viečko na plniacom
otvore chladiacej kvapaliny.
Para a horúce kvapaliny
z horúceho chladiaceho systému
môžu prudko vystreknút’ a vážne
vás popálit’. Nikdy neotáčajte
viečkom, ak sú motor a chladiaci
systém horúce.

UPOZORNENIE
Motor má špecifický postup
pre vypúšt’anie a doplňovanie
chladiacej kvapaliny.
Pri nedodržaní tohto postupu
môže príst’ k prehriatiu motora
a vážnemu poškodeniu motora.
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- Poznámka:
Ak kedykoľvek počas tohto
postupu začne chladiaca
kvapalina vytekat’ z plniaceho
otvoru, namontujte tlakové
viečko spät’.
2. Naplňte plniaci otvor správnou
zmesou až k základni otvoru.
Tu je uvedené, ako doplňovat’
chladiacu kvapalinu do chladiaceho
systému:
1. Len čo prestane byt’ chladiaci
systém horúci, odmontujte
viečko jeho pomalým otáčaním
doľava.
Ak počujete „syčanie“, počkajte,
až prestane. Toto „syčanie“
znamená, že je systém stále
pod tlakom. Potom ďalej pomaly
otáčajte viečkom a snímte ho.
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3. Z motorového priestoru
spláchnite alebo zotrite prípadnú
rozliatu chladiacu kvapalinu.
4. Naplňte nádržku chladiacej
kvapaliny správnou zmesou
až k správnej značke.
Nasaďte viečko spät’
na vyrovnávaciu nádržku
chladiacej kvapaliny, avšak
ponechajte tlakové viečko sňaté.
5. Pri sňatom tlakovom viečku
naštartujte motor a nechajte ho
bežat’ dokiaľ neucítite, že horná
hadica chladiča začína byt’
horúca (sledujte ventilátor
chladenia motora).

6. V túto dobu môže byt’ hladina
chladiacej kvapaliny vnútri
plniaceho otvoru nižšia.
Plniacim otvorom pridávajte viac
správnej zmesi, dokiaľ hladina
nedosiahne k základni otvoru.
7. Potom namontujte viečko spät’.
Dbajte, aby bolo viečko
utiahnuté.
8. Po ochladení motora
a chladiaceho systému znovu
skontrolujte hladinu chladiacej
kvapaliny vo vyrovnávacej
nádržke.
Pri studenom motore musí byt’
hladina pri značke COLD FILL.

Čast’ 5
■ VÝMENA KOLESA
POZOR

POZOR

Zdvíhanie vozidla a lezenie pod
neho za účelom vykonania údržby
alebo opráv je nebezpečné
bez správneho bezpečnostného
vybavenia a vyškolenia.

Vyvarujte sa ďalšieho poškodenia
pneumatiky a kolesa tým,
že choďte veľmi pomaly
do vodorovného miesta, kde
koleso s pneumatikou vymeňte.
Zapnite výstražné svetlá.

Zdvihák vo vašom vozidle je
určený len na výmenu kolesa
s defektom, a smie sa používat’
len na tento účel.

Pri výmene kolesa môže príst’
k zraneniu. Vozidlo môže skĺznut’
zo zdviháka a zranit’ vás alebo
iné osoby.

Ak je zdvihák používaný
na čokoľvek iné, mohlo by príst’
k vážnemu zraneniu alebo
usmrteniu vás alebo iných
osôb v prípade, že vozidlo
skĺzne zo zdviháka.

Aby sa počas výmeny kolesa
s defektom zabránilo
samovoľnému pohybu vozidla:

POZOR
• Vypnite motor.
• Neštartujte vozidlo,
keď je zdvihnuté zdvihákom.
• Pred zdvíhaním nechajte
všetkých cestujúcich vystúpit’
z vozidla.
• Vložte klátiky pred a za
pneumatiku, ktorá je najďalej
od kolesa, ktoré bude
vymieňané.

• Pevne zabrzdite parkovaciu
brzdu.
• Uveďte radiacu páku
automatickej prevodovky
do polohy P (Park), alebo
radiacu páku manuálnej
prevodovky do polohy 1 (Prvá)
alebo R (Spiatočka).
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1

2

1. Zdvihák
2. Kľúč na kolesá
Vybavenie je v zadnej oblasti.

Pre vytiahnutie vybavenia
vykonajte nasledujúce:
1. Otvorte dvere batožinového
priestoru.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce v časti 1:
- Dvere batožinového priestoru
2. Odmontujte panel zadného
úložného priestoru.
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3. Otočte stredovou maticou
na kryte náhradného kolesa
proti smeru hodinových
ručičiek a snímte kryt.
4. Vytiahnite kompaktné
náhradné koleso.

Čast’ 5
5. Otočením krídlovej matice
proti smeru hodinových
ručičiek uvoľnite zdvihák a kľúč
na kolesá a vytiahnite ich.
6. Odstráňte popruh pneumatiky.

7. Otočením krídlovej matice proti
smeru hodinových ručičiek
uvoľnite zdvihák od kľúča
na kolesá.

8. Stlačte tlačidlo na kľúči
na kolesá. Potom t’ahajte
za koniec kľúča na kolesá,
aby ste vysunuli rukovät’.
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Výmena kolesa
Pred ďalším postupom vykonajte
bezpečnostnú kontrolu.
Viď predtým uvedené
Upozornenie pod „Výmena kolesa“.

Kľúčom na kolesá povoľte matice
kolesa. Ešte ich nedemontujte.

POZOR
Zdvihnutie vášho vozidla
nesprávne umiestneným
zdvihákom môže poškodit’ vozidlo
alebo môže spôsobit’ skĺznutie
vozidla zo zdviháka. Aby sa
zabránilo osobnému zraneniu
a poškodeniu vozidla, pred
zdvíhaním vozidla vždy
umiestnite zdvíhaciu hlavu
zdviháka do správneho miesta.
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Umiestnite a zdvihnite zdvihák tak,
aby výrezy v hlave zdviháka zapadali
na kovovú prírubu, umiestnenú
pod šípkou na plastovej lište.

POZOR
Liezt’ pod zdvihnuté vozidlo je
nebezpečné. Ak vozidlo skĺzne
zo zdviháka, mohli by ste byt’
vážne zranení alebo usmrtení.
Nikdy nelezte pod vozidlo, ktoré
je podopreté len zdvihákom.
Pripojte kľúč na kolesá k zdviháku.

Čast’ 5

Pre zdvíhanie zdviháka otáčajte
kľúčom na kolesá v smere
hodinových ručičiek.
Zdvihnite vozidlo od zeme do takej
miery, aby bol k dispozícii dostatok
priestoru pre namontovanie
náhradného kolesa.

Odmontujte matice kolesá a snímte
koleso.

Odstráňte všetky nečistoty
alebo koróziu zo skrutiek kolesa,
upevňovacích plôch a náhradného
kolesa.

POZOR
Korózia alebo nečistoty na kolese
alebo na súčastiach, ku ktorým
je pripevnené, môžu časom
spôsobit’ povolenie matíc kolesa.
Koleso by mohlo odpadnút’
a spôsobit’ nehodu.
Vždy odstráňte všetku koróziu
a nečistoty z kolies a ďalších
súčastí, vrátane skrutiek kolesa,
upevňovacích plôch
a náhradného kolesa.

287 . . .

Problémy na cestách
POZOR
1

Nikdy nepoužívajte na závrtné
skrutky alebo matice olej alebo
mazivo. Ak tak urobíte, môže príst’
k povoleniu matíc. Vaše koleso by
mohlo odpadnút’ a spôsobit’ vážnu
nehodu.
Umiestnite náhradné koleso
na upevňovaciu plochu kolesa.
Namontujte matice kolesa
zaobleným koncom smerom
ku kolesu a utiahnite ich tak,
aby koleso priliehalo k náboju.
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3
4
5

Otáčaním kľúčom na kolesá proti
smeru hodinových ručičiek spúšt’ajte
vozidlo dolu.
Úplne znížte zdvihák.

2

Podľa vyššie uvedenej schémy
pevne utiahnite matice kľúčom.

Čast’ 5
POZOR
Nesprávne matice kolesa alebo
nesprávne utiahnuté matice
kolesa môžu spôsobit’ uvoľnenie
kolesa alebo dokonca jeho
odpadnutie. To by mohlo viest’
k nehode. Vždy používajte
správne matice kolesa.
Ak ich musíte vymenit’, dbajte
na to, aby ste dostali ten správny
druh. Čo možno najskôr niekde
zastavte a nechajte matice
utiahnut’ momentovým kľúčom
na správny ut’ahovací moment.
Správny ut’ahovací moment matíc
kolies vyhľadajte v kapitole
„Technické údaje a objemy
prevádzkových náplní“ v časti 4.

UPOZORNENIE
Nesprávne utiahnuté matice
kolies môžu viest’ k pulzácii bŕzd
a poškodeniu rotora. Aby sa
predišlo nákladným opravám
bŕzd, utiahnite matice kolies
rovnomerne v správnom poradí
a správnym ut’ahovacím
momentom.
Po namontovaní náhradného
kolesa na vozidlo čo možno najskôr
zastavte a skontrolujte, či je
správne nahustená pneumatika.

Uloženie kolesa
a zdvíhacieho zariadenia
POZOR
Skladovanie zdviháka, kolesa
alebo iného vybavenia v priestore
pre cestujúcich vozidla by mohlo
spôsobit’ zranenie. V prípade
prudkého zastavenia alebo zrážky
by uvoľnené vybavenie mohlo
niekoho uderit’. Uložte všetko
do správneho miesta.

Uložte všetko vybavenie do
správneho úložného priestoru.
Ďalšie informácie vyhľadajte
v „Uloženie kolesa a zdvíhacieho
zariadenia“ neskôr v tejto časti.
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1
2
3

4
5
6

7

ULOŽENIE KOMPAKTNÉHO
NÁHRADNÉHO KOLESA
A ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA
1. Krídlová matica pripevňujúca
kryt náhradného kolesa
2. Kryt náhradného kolesa
3. Náhradné koleso
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4. Krídlová matica pripevňujúca
kľúč na kolesá a zdvihák
5. Kľúč na kolesá a zdvihák
6. Popruh
7. Skrutka

Tento diagram použite ako návod
na uloženie náhradného kolesa
do zadného batožinového priestoru.
Úložný priestor náhradného
kolesa je určený len pre kompaktné
náhradné koleso.
Informácie o uložení plnohodnotného
kolesa alebo vozového kolesa
s defektom pneumatiky vyhľadajte
v „Uložení plnohodnotného kolesa“
neskôr v tejto časti.

Čast’ 5
1. Otvorte dvere batožinového
priestoru.

5. Zaistite zdvihák a kľúč na kolesá
držiakom s krídlovou maticou.

ULOŽENIE PLNOHODNOTNÉHO
KOLESA

Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce v časti 1:

6. Umiestnite kompaktné náhradné
koleso do úložného priestoru.

1. Otvorte dvere batožinového
priestoru.

- Dvere batožinového priestoru
2. Umiestnite popruh na podlahu
priestoru pre náhradné koleso.
3. Otočením krídlovou maticou
v smere hodinových ručičiek
upevnite kľúč na kolesá
k zdviháku.
4. Umiestnite zdvihák a kľúč
na kolesá na skrutku.
Dbajte, aby bol popruh bezpečne
uložený pod zdvihákom
a kľúčom na kolesá.

- Nainštalujte stredný
otvor kolesa na skrutku.

Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce v časti 1:

- Vždy uložte koleso tak,
aby bol driek ventilu
pneumatiky obrátený nahor.

- Dvere batožinového priestoru

7. Namontujte kryt náhradného
kolesa.
Otočením krídlovej matice
v smere hodinových ručičiek
zaistite kryt.

2. Uložte zdvihák a náradie
do úložného priestoru podlahy
zadného batožinového priestoru.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce,
predtým v tejto časti:
- Uloženie kompaktného
náhradného kolesa
a zdvíhacieho zariadenia
3. Namontujte spät’ panel
zadného úložného priestoru.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce v časti 1:
- Panel zadného
úložného priestoru
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4. Zaveďte uväzovací popruh skrz koleso a pripevnite popruh k pútacím okám
pre náklad v zadnej časti vozidla.
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5. Utiahnite uväzovací popruh.

Čast’ 5
Kompaktné náhradné
koleso
Aj keď kompaktné náhradné koleso
bolo plne nahustené, keď bolo Vaše
vozidlo nové, môže časom strácat’
vzduch. Kontrolujte pravidelne tlak
v pneumatike. Mal by byt’ 420 kPa.
Kompaktné náhradné koleso je
určené pre jazdu rýchlost’ou max.
105 km/h a na dobré poslúženie
do vzdialenosti max. 5 000 km.
Samozrejme, že je najlepšie
čo možno najskôr nahradit’ vaše
náhradné koleso kolesom
plnohodnotnej veľkosti. Vášmu
náhradnému kolesu sa tak predĺži
životnost’ a bude v dobrom stave
v prípade, že ho budete potrebovat’
znova použit’.

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Ak je nainštalované kompaktné
náhradné koleso, nejazdite
s Vaším vozidlom do automatickej
umývačky automobilov
s vodiacimi koľajnicami.
Kompaktné náhradné koleso
by sa mohlo zachytit’ za koľajnice.
To môže spôsobit’ poškodenie
pneumatiky a kolesa, a možno
aj iných častí vozidla.

Na kompaktné náhradné koleso
nepôjdu nasadit’ snehové ret’aze.
Ich použitím by prišlo
k poškodeniu vášho vozidla
a taktiež k zničeniu ret’azí.
Nepoužívajte snehové ret’aze
na kompaktnom náhradnom
kolese.

Nepoužívajte kompaktné náhradné
koleso na iných vozidlách.
Nemiešajte pneumatiky a kolesá
rôznych veľkostí, pretože k sebe
nebudú pasovat’. Náhradnú
pneumatiku a koleso skladujte
spoločne.
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■ AK PRÍDE
K UVIAZNUTIU VÁŠHO
VOZIDLA
Ak vaše vozidlo uviazne v piesku,
bahne, ľade alebo snehu, budete
potrebovat’ pretáčat’ kolesá.
Kolesá ale nepretáčajte príliš rýchlo.

POZOR
Ak necháte pneumatiky pretáčat’
vo vysokej rýchlosti, explodujú.
Mohlo by tak príst’ k zraneniu
Vás alebo iných osôb.
Taktiež by sa mohla prehriat’
prevodovka alebo iné súčasti
vozidla a spôsobit’ požiar motora
alebo iné poškodenie.
Ak príde k uviaznutiu vozidla,
pretáčajte kolesá čo možno
najmenej. Kolesá nepretáčajte
rýchlost’ou nad 55 km/h, ako
je uvedené na rýchlomere.
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UPOZORNENIE
Pretáčanie kolies môže
zničit’ súčasti vozidla,
vrátane pneumatík.
Pretáčanie kolies príliš rýchle
počas radenia prevodovky
dopredu a dozadu by mohlo
zničit’ prevodovku.
Ďalšie informácie o snehových
ret’aziach na vašom vozidle
vyhľadajte v kapitole „Snehové
ret’aze“ pod „Pneumatiky“ v časti 4.

Vyslobodenie vozidla
Vyslobodenie uviaznutého vozidla:
1. Otáčajte volantom doľava
a doprava, aby ste vyčistili
oblast’ okolo predných kolies.
2. Ak je vaše vozidlo vybavené
systémom riadenia trakcie,
vypnite systém.
Pre ďalšie informácie,
viď nasledujúce v časti 1:
- Systém riadenia trakcie
- Zdokonalený systém riadenia
trakcie
- Elektronické riadenie stability

Čast’ 5
3. Zaraďujte prevodovku pre jazdu
dozadu a dopredu medzi
polohou R (Spiatočka)
a dopredným prevodovým
stupňom (prvý alebo druhý
prevodový stupeň pri vozidlách
s manuálnou prevodovkou),
pričom pretáčajte kolesá
čo možno najmenej.
Pred radením prevodových
stupňov počkajte, až sa kolesá
prestanú pretáčat’.
Pri radení uvoľnite pedál
plynu a len čo zaradíte,
mierne ho zošliapnite.
Tento hojdavý pohyb môže
vozidlo uvoľnit’.

■ ZHROMAŽĎOVANIE
ÚDAJOV A ZÁZNAMNÍKY
ÚDAJOV UDALOSTÍ
Vaše vozidlo má počítačové moduly,
ktoré monitorujú a riadia systémy
vozidla a výkonnost’. Tieto moduly
môžu tieto informácie zaznamenávat’
a ukladat’ do pamäte pre budúce
použitie.
Uložené informácie môžu byt’ použité
ako pomôcka pri diagnostikovaní
a oprave porúch. Môžu byt’ taktiež
použité na zlepšenie jazdnej
bezpečnosti a správnej funkčnosti
v prípade zrážky.

Niektoré moduly môžu taktiež
zaznamenávat’ údaje o tom,
ako vozidlo pracuje, ako sú napr.
spotreba paliva alebo priemerná
rýchlost’ vozidla.
Tieto moduly môžu taktiež uchovávat’
osobné preferencie majiteľa, ako
sú napr. predvoľby rádia, polohy
sedadla a nastavenia teploty.
Záznamník údajov udalostí
vo vašom vozidle je určený
na zaznamenávanie údajov
súvisiacich s dynamickými
a bezpečnostnými systémami
vozidla.

Ak to tak nie je, môže byt’ nutné
nechat’ vozidlo odtiahnut’.
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Problémy na cestách
Počas zrážky môže vaše vozidlo
zaznamenat’ informácie o stave
vozidla a o tom, ako bolo vozidlo
ovládané a ako dobre fungovali
rôzne bezpečnostné systémy.
Tieto údaje sú zaznamenané
len pri výskyte kolíznej situácie,
ktorá nie je bezvýznamná.
Vo väčšine prípadov sú údaje
zaznamenávané len počas asi
30 sekúnd.
Pre vyvolanie týchto údajov
je potrebné špeciálne zariadenie.
Súdne orgány alebo iní môžu mat’
zariadenie, ktoré môže tieto
informácie vyvolat’, ak majú prístup
k vozidlu alebo k zariadeniu, ktoré
tieto údaje ukladá do pamäte.
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Zatiaľ čo v záznamníku údajov
udalostí nie sú zaznamenané žiadne
osobné údaje, môžu súdne orgány
alebo iní kombinovat’ údaje uložené
vaším vozidlom s osobnými
informáciami bežne získanými
počas vyšetrovania zrážky.
Chevrolet môže tieto informácie
sprístupnit’ len so súhlasom majiteľa
alebo nájomcu vozidla, a to
na základe oficiálnej žiadosti polície
alebo podobného vládneho úradu,
ako súčast’ obhajoby firmy Chevrolet
ohľadne sporu, alebo ako
je požadované zákonom.

Údaje, ktoré firma Chevrolet
zhromažďuje alebo prijíma, môžu byt’
taktiež použité pre potreby výskumu
firmy Chevrolet alebo môžu byt’ dané
k dispozícii iným pre výskumné
účely, kde je vykázaná potreba
a tieto údaje nie sú viazané
na špecifické vozidlo alebo
majiteľa vozidla.
Niektoré vozidlá používajú
technológiu identifikácie rádiovej
frekvencie pre funkcie, ako sú napr.
systém monitorovania tlaku
v pneumatikách a systém diaľkového
otvárania dverí. Táto technológia
nepoužíva ani nezaznamenáva
osobné informácie, ani nie je
prepojená s inými systémami
obsahujúcimi tento typ informácií.
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