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Úvod
Úvod
Vaše vozidlo je kombináciou pokročilej
technológie, bezpečnosti, ohľaduplnosti
k životnému prostrediu a hospodárnosti.
Táto používateľská príručka vám
poskytuje všetky nevyhnutné informácie
k tomu, aby ste s vaším vozidlom mohli
jazdit’ bezpečne a hospodárne.
Upozornite svojich spolucestujúcich na
nebezpečie nehody a zranenia
v dôsledku nesprávneho používania
vozidla.
Vždy musíte dodržovat’ špecifické
zákony a predpisy krajiny, v ktorej sa
práve nachádzate. Tieto zákony sa
môžu líšit’ od informácií v tejto
používateľskej príručke.

Ak je v tejto používateľskej príručke
odporúčaná návšteva servisu,
odporúčame vášho servisného partnera
Chevrolet.
Všetci servisní partneri Chevrolet
ponúkajú prvotriedny servis za
prijateľné ceny. Skúsení mechanici
vyškolení firmou Chevrolet pracujú
v súlade s pokynmi firmy Chevrolet.
Literatúra pre zákazníka by mala byt’
vždy uložená v schránke v palubnej
doske vozidla tak, aby bola k dispozícii.

Používanie tejto príručky
 Táto príručka popisuje všetky
možnosti a funkcie tohto modelu.
Je možné, že niektoré popisy,
vrátane popisov funkcií
obrazoviek a ponúk, sa nebudú
vzt’ahovat’ na vaše vozidlo
v dôsledku rôznych variácií
modelov, špecifikácií pre rôzne
krajiny, špeciálnej výbavy alebo
príslušenstva.

 V časti „V krátkosti“ nájdete úvodný
prehľad.
 Obsah na začiatku tejto príručky
a v každej kapitole ukazuje, kde sa
príslušné informácie nachádzajú.
 Register vám umožní vyhľadávat’
špecifické informácie.
 Táto používateľská príručka
používa označenie motora
z výrobného závodu.
Zodpovedajúce obchodné
označenia sa nachádzajú v kapitole
„Technické údaje“.
 Smerové údaje, napr. vľavo alebo
vpravo alebo dopredu alebo
dozadu, sa vždy vzt’ahujú na smer
jazdy.
 Je možné, že obrazovky vozidla
nepodporujú váš jazyk.

Symboly
Odkazy na stránky sú označené
pomocou 3. 3 znamená „viď strana“.
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Nebezpečenstvo, varovania
a výstrahy
{Nebezpečenstvo
Text označený symbolom ?
Nebezpečenstvo poskytuje
informácie o nebezpečenstve
smrteľného zranenia. Nedodržovanie
týchto pokynov môže viest’
k ohrozeniu života.

Výstraha
Text označený Výstraha poskytuje
informácie o možnom poškodení
vozidla. Nedodržiavanie týchto
pokynov môže viest’ k poškodeniu
vozidla.
Prajeme vám veľa hodín potešenia
z jazdy.
Chevrolet

{Varovanie
Text označený symbolom ?
Varovanie poskytuje informácie
o nebezpečenstve nehody alebo
zranenia. Nedodržovanie týchto
pokynov môže viest’ k zraneniu.
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V krátkosti

Informácie o prvej jazde

Nastavenie sedadla
Poloha sedadla

Odomknutie vozidla
Rádiový diaľkový ovládač

MD029

ME004

Zdvihnite rukovät’, posuňte sedadlo,
uvoľnite rukovät’.

Stlačte tlačidlo K.

Nastavenie sedadla 3 27.

Odomkne všetky dvere. Výstražné
svetlá bliknú dvakrát.

Poloha sedadla 3 26.

Rádiový diaľkový ovládač 3 13.
Centrálne zamykanie 3 15.
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Operadlá sedadiel

MD030

Zatiahnite za páku, a nastavte sklon a
uvoľnite páku. Sedadlo za musí
počuteľne zaistit’.
Pri nastavovaní operadla sa oň
neopierajte.

Nastavenie opierky hlavy

Výška sedadla

MD031

Otáčajte kolieskom na vonkajšej strane
operadla, kým sa operadlo nenastaví do
požadovanej polohy.

MD025

Potiahnite opierku hlavy nahor.
Ak ju chcete znížit’, stlačte západku a
zatlačte opierku nadol.
Opierky hlavy 3 25.
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Bezpečnostný pás

Nastavenie zrkadla

Vonkajšie zrkadlá

Vnútorné zrkadlá

MD014

MD033

Vytiahnite pás z navíjača, veďte
neprekrútený pás cez telo a zapnite
jazýček do spony.
Počas jazdy pravidelne napínajte
panvový pás tým, že zatiahnete za
plecný pás.
Bezpečnostné pásy 3 29.

MD019

Za účelom zníženia oslňovania
potiahnite páčku na spodnej strane
telesa zrkadla.
Manuálne spätné zrkadlo 3 21.

Pri nastavovaní uhla zrkadla
jednoducho pohybujte ovládacou
páčkou do požadovaného smeru.
Diaľkovo ovládané spätné zrkadlá 3 19.
Manuálne spätné zrkadlá 3 19.
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Nastavenie polohy volantu

ME013

Odistite páčku, nastavte volant, potom
páčku zaistite a dbajte, aby bola úplne
zaistená. Volant nastavujte iba ak
vozidlo nie je v pohybe.
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Prehľad prístrojovej dosky

ME074
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1. Diaľkovo ovládané spätné zrkadlá

Vonkajšie osvetlenie vozidla

2. Bočné vetracie otvory

Prepínač diaľkových/tlmených
svetiel

3. Páčka vonkajšieho osvetlenia
4. Klaksón, airbag vodiča
5. Prístroje
6. Páčka stieračov a ostrekovačov
7. Stredové ventilačné otvory
8. Informačný systém
9. Kontrolky
10. Výstražné svetlá
11. Airbag spolucestujúceho
12. Schránka v palubnej doske

MD071

13. Klimatizácia

MD072

14. Radiaca páka

Otočný spínač osvetlenia

15. Pedál akcelerátora

OFF: Všetky svetlá sú vypnuté.

Pri prepínaní zo stretávacích svetiel na
diaľkové svetlá zatlačte páčku.

16. Brzdový pedál

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

Pri prepínaní na stretávacie svetlá
zatlačte páčku znova alebo zatiahnite.

17. Spínač zapaľovania
18. Spojkový pedál
20. Uvoľňovacia páka kapoty

2 : Rozsvietia sa tlmené svetlá vrátane
všetkých vyššie uvedených svetiel.

21. Nastavenie sklonu svetlometov

Ovládače vonkajšieho osvetlenia 3 75.

19. Nastavenie polohy volantu

Prepínač diaľkových/tlmených svetiel
3 76.
Svetelný klaksón 3 76.
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Výstražné svetlá

Klaksón

Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhu

MD074

Ovládané pomocou tlačidla |.
Výstražné svetlá 3 77.

ME015

MD075

páčka nahor = pravý indikátor
páčka nadol = ľavý indikátor
Ukazovatele smeru a zmeny jazdného
pruhu 3 78.

Stlačte Y
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Systémy ostrekovačov a
stieračov

Pre jeden stierací cyklus pri vypnutých
stieračoch čelného okna jemne posuňte
páčku smerom k polohe INT a uvoľnite
ju.

Stierač čelného okna

Stierač/ostrekovač čelného okna 3 58.

Klimatizácia
Vyhrievané zadné okno,
vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá

Ostrekovač čelného okna

ME016
MD023

OFF : Systém vypnutý.

Kúrenie sa ovláda stlačením tlačidla =.

INT : Prerušovaná prevádzka.

ME017

LO : Stály beh stieračov, nízka
rýchlost’.

Zatiahnite za páčku.

HI : Stály beh stieračov, vysoká
rýchlost’

„Ostrekovač čelného okna“ v časti
Stierač/ostrekovač čelného okna 3 58.
Kvapalina ostrekovača 3 131.

Vyhrievané spätné zrkadlá 3 20.
Vyhrievanie zadného okna /
Rozmrazovač stierača čelného okna
3 23.
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Odstránenie zahmlenia
a námrazy z okien

Prevodovka

Začíname

Mechanická prevodovka

Pred odjazdom skontrolujte
 Tlak vzduchu v pneumatikách a ich
stav.
 Hladinu motorového oleja a hladiny
kvapalín.
 Čistotu všetkých okien, zrkadiel,
vonkajšieho osvetlenia a
evidenčného čísla, či na nich nie je
sneh alebo námraza a sú funkčné.
 Správnu polohu sedadiel,
bezpečnostných pásov a zrkadiel.

ME035
MD105

Stlačte tlačidlo 5.
„Odstránenie námrazy a zahmlenia
z čelného okna“ v časti Systém kúrenia
a vetrania 3 93.
„Odstránenie zahmlenia z čelného
okna“ v časti Klimatizácia 3 95.
„Odstránenie zahmlenia a námrazy
z okna“ v časti Elektronicky riadená
klimatizácia 3 98.

Spiatočka: v stojacom vozidle
zošliapnite pedál spojky a zaraďte
prevod.
Ak sa vám spiatočku nepodarí zaradit’,
zaraďte neutrál, uvoľnite pedál spojky a
znova ju zošliapnite; potom skúste
spiatočku zaradit’ znova.
Mechanická prevodovka 3 110.

 Skontrolujte funkciu bŕzd pri nízkej
rýchlosti, najmä ak sú mokré.
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Štartovanie motora pomocou
spínača zapaľovania

Pred opätovným štartovaním alebo
vypnutím motora otočte kľúčom spät’ do
polohy 0.

Parkovanie
 Parkovaciu brzdu vždy zatiahnite
bez stlačenia uvoľňovacieho
tlačidla. Vo svahu smerom nahor
alebo dolu ju zabrzdite čo možno
najpevnejšie. Súčasne zošliapnite
nožnú brzdu, aby sa znížila vyvíjaná
prevádzková sila.
MD098

 Otočte kľúčom zapaľovania do
polohy 1 a miernym pohybom
volantu uvoľnite zámok riadenia
 Mechanická prevodovka: použite
spojku
 Nepridávajte plyn
 Otočte kľúčom do polohy 3,
zošliapnite pedál spojky a pedál
brzdy, potom uvoľnite, keď motor
naštartuje

 Vypnite motor a zapaľovanie.
Otáčajte volantom, kým sa
nezamkne zámok volantu.
 Ak vozidlo stojí na vodorovnom
povrchu alebo na svahu smerom
nahor, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte prvý prevodový stupeň. Na
svahu smerom nahor natočte
predné kolesá smerom od
obrubníka.

Ak je vozidlo na svahu smerom
nadol, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte spiatočku. Natočte predné
kolesá smerom k obrubníku.
 Zatvorte okná.
 Zamknite vozidlo a aktivujte
poplašný systém proti odcudzeniu.
 Neparkujte vozidlo na ľahko
horľavom povrchu. Vysoká teplota
výfukového systému môže spôsobit’
vzplanutie povrchu.
 Ventilátor chladenia motora môže
bežat’ aj po vypnutí motora.
Kľúče 3 13.
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Kľúče, zámky

Rádiový diaľkový ovládač

Kľúče
Kľúče, zámky..................................... 13

Náhradné kľúče

Dvere................................................. 17

Číslo kľúča je uvedené na
odnímateľnom štítku.

Zabezpečenie vozidla ....................... 18
Vonkajšie zrkadlá .............................. 19
Vnútorné zrkadlá ............................... 21
Okná.................................................. 21

Číslo kľúča je nutné oznámit’ pri
objednávaní náhradných kľúčov, keďže
tvorí súčast’ systému imobilizéra.
„Zámky“ v časti Starostlivost’ o exteriér
3 160.
ME002

Ovláda:
 Centrálne zamykanie
Rádiový diaľkový ovládač má dosah
približne 20 metrov. Tento dosah môžu
ovplyvnit’ vonkajšie vplyvy.
Výstražné svetlá potvrdzujú činnost’.
Zaobchádzajte s ním opatrne, chráňte
ho pred vlhkost’ou a vysokými teplotami
a nepoužívajte ho zbytočne.
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Porucha

4. Vytiahnite použitú batériu.
Vyhýbajte sa dotyku tlačených
spojov a ostatných súčastí.

Ak nefunguje rádiový diaľkový ovládač
centrálneho zamykania, môže to byt’
z týchto dôvodov:

5. Vložte novú batériu. Uistite sa, že
záporný pól (-) smeruje k jednotke.

 Je prekročený dosah,

6. Nalepte spät’ nálepku a vložte
jednotku ovládača do krytu.

 Príliš nízke napätie batérie,
 Časté a opakované používanie
diaľkového ovládača v dobe, keď je
mimo dosahu, čo bude vyžadovat’
opätovnú synchronizáciu,
 Ak opakovaným používaním
v krátkom intervale pret’ažíte
systém centrálneho zamykania,
automaticky sa krátkodobo preruší
napájanie,
 Rušenie silnejšími rádiovými vlnami
z iných zdrojov.

Výmena batérie rádiového
diaľkového ovládača
Vymeňte batériu hneď, ako sa
badateľne skráti prevádzkový dosah.
Batérie nepatria do domáceho odpadu.
Musia sa zlikvidovat’ vo vhodnej
recyklačnej zberni.

7. Zložte kryt ovládača.
8. Skontrolujte funkciu ovládača spolu
so svojím vozidlom.

Výstraha

ME003

Poznámka
Použite batériu typu CR1620 (alebo
jej ekvivalent).

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

1. Vyskrutkujte skrutku zo zadnej
strany krytu.

Poznámka

2. Otvorte kryt ovládača.

Použité lítiové batérie môžu poškodit’
životné prostredie.

3. Vytiahnite jednotku ovládača
z krytu, opatrne odstráňte nálepku
z jednotky a uložte na čistom
mieste.

Pri likvidácii dodržujte miestne
nariadenia pre recykláciu odpadov.
Nevyhadzujte spolu s bežným
domovým odpadom.

Kľúče, dvere a okná 15

Poznámka

Odomknutie

Zamknutie

Pre zaistenie správnej funkcie
diaľkového ovládača dodržujte tieto
pokyny:

Rádiový diaľkový ovládač

Rádiový diaľkový ovládač

Vyvarujte sa pádu ovládača.
Na ovládač nedávajte t’ažké
predmety.
Ovládač nevystavujte pôsobeniu
vody a priameho slnečného žiarenia.
Vlhký ovládač
osušte mäkkou utierkou.

Centrálne zamykanie
Centrálne zamykanie dverí je možné
ovládat’ z dverí vodiča. Tento systém
umožňuje zamknút’ alebo odomknút’
všetky dvere z dverí vodiča pomocou
kľúča alebo diaľkového ovládača
(zvonka) alebo tlačidlom zámku dverí
(znútra).
Ak nie sú dvere vodiča správne
zatvorené, centrálne zamykanie nebude
fungovat’.

ME004

ME005

Stlačte tlačidlo K.

Stlačte tlačidlo Q.

Odomkne všetky dvere. Výstražné
svetlá bliknú dvakrát.

Uzamkne všetky dvere. Výstražné
svetlá raz bliknú.
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Porucha systému rádiového
diaľkového ovládača

otočením kľúčom v zámku. Ostatné
dvere sa môžu otvorit’ použitím
vnútornej kľučky dverí.

Odomknutie

Zamknutie
Stlačte vnútorný zamykací gombík na
všetkých dverách okrem dverí vodiča.
Potom zatvorte dvere vodiča a zamknite
ich zvonka kľúčom.

Bezpečnostné zámky

{Varovanie

Detskú bezpečnostnú poistku aktivujete
presunutím páčky do zamknutej polohy.
Ak je detská bezpečnostná poistka
aktívna, otvoríte dvere zvonka tak, že
ich odomknete zvnútra a potom otvoríte
zvonka.

Manuálne odomknite dvere vodiča
otočením kľúčom v zámku.
Zamknutie
Zatvorte dvere vodiča a zamknite ich
zvonka kľúčom.

Odomknutie
Manuálne odomknite dvere vodiča

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

Počas jazdy s det’mi na zadných
sedadlách vždy používajte detské
bezpečnostné poistky.

MD005

Porucha centrálneho zamykania

Výstraha

MD006

Detskú bezpečnostnú poistku
deaktivujete presunutím páčky do
odomknutej polohy.
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Dvere

Výstraha

Dvere batožinového priestoru

Skôr než otvoríte dvere batožinového
priestoru, skontrolujte, či nad dverami
nie sú nejaké prekážky ako napríklad
dvere garáže, aby ste predišli
poškodeniam. Vždy skontrolujte
oblast’ pohybu nad a za dverami
batožinového priestoru.

Otvorenie

Poznámka
ME058

ME057

Dvere batožinového priestoru
odomknete zasunutím kľúča do zámku
a otočením v smere hodinových
ručičiek. Zodvihnite dvere batožinového
priestoru.

Otvorit’ dvere batožinového priestoru
môžete aj zatiahnutím za uvoľňovaciu
páku, ktorá sa nachádza v blízkosti
sedadla vodiča.

{Varovanie
Nejazdite s otvorenými alebo
pootvorenými dverami batožinového
priestoru (napríklad pri preprave
objemných predmetov), pretože by do
vozidla mohli vnikat’ toxické výfukové
plyny.

Montáž určitého t’ažkého
príslušenstva na dvere batožinového
priestoru môže mat’ nepriaznivý vplyv
na ich zotrvanie v otvorenej polohe.
Zavretie
Ak chcete dvere batožinového priestoru
zatvorit’, zatlačte ich nadol, dokiaľ sa
riadne nezaistia. Automaticky sa
uzamknú.
Uistite sa, že nemáte ruky ani iné časti
tela vy, ani ostatné osoby v ceste
zatvárajúcich sa dverí batožinového
priestoru.
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Zabezpečenie vozidla

Imobilizér
Imobilizér poskytuje dodatočný
odraďujúci prostriedok proti odcudzeniu
vozidla, v ktorom je inštalovaný a bráni
naštartovaniu motora neautorizovanými
osobami. Platný kľúč pre vozidlo
vybavené imobilizérom je kľúč
s integrovaným vysielačom, ktorý je
elektronicky kódovaný. Transpondér je
ukrytý v kľúči zapaľovania.

Kontrolka imobilizéra

Pre naštartovanie motora je možné
použit’ len platný kľúč.
Neplatným kľúčom môžete len otvorit’
dvere.
ME006

Ak sa použije nesprávny kľúč, kontrolka
začne blikat’ a vozidlo nenaštartuje.

Automatické uzamknutie dverí
Ak sa dvere neotvoria alebo kľúč
zapaľovania neotočí do polohy ACC
alebo ON do 30 sekúnd po odomknutí
dverí pomocou ovládača, všetky dvere
sa automaticky zamknú.

Motor je automaticky imobilizovaný po
otočení kľúča do polohy LOCK a jeho
vytiahnutí zo spínača zapaľovania.
Kontrolku imobilizéra je možné ovládat’
za nasledujúcich podmienok:
• Ak má systém imobilizéra problém,
keď je spínač zapaľovania v polohe
ON alebo START, imobilizér má
poruchu (vrátane učiaceho režimu
kľúča), kontrolka imobilizéra bude
blikat’ alebo sa rozsvieti.

• V niektorých európskych krajinách
sa použije pomocný imobilizér kvôli
zvýšeniu úrovne zabezpečenia
vozidla. Modul sa nahradí novým,
vozidlo nenaštartuje.
A vozidlo neštartuje alebo kontrolka
imobilizéra bliká alebo svieti,
systém sa musí skontrolovat’
v autorizovanej opravovni.
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Vonkajšie zrkadlá

Manuálne spätné zrkadlá

Diaľkovo ovládané spätné
zrkadlá

Vyduté spätné zrkadlo
Vyduté vonkajšie spätné zrkadlo
redukuje mŕtve uhly. Tvar zrkadla
spôsobuje, že sa objekty javia ako
menšie, čo bude mat’ vplyv na
schopnost’ odhadovat’ vzdialenosti.

MD014

Spätné zrkadlá nastavte tak, aby ste
videli príslušnú bočnú čast’ vozidla a
čast’ vozovky za vami.
Pri nastavovaní uhla zrkadla
jednoducho pohybujte ovládacou
páčkou do požadovaného smeru.

ME007

Zvoľte príslušné vonkajšie spätné
zrkadlo stlačením ovládača doľava (L)
alebo doprava (R). Otočením ovládača
nastavte spätné zrkadlo.
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Sklopné zrkadlá

{Varovanie
Spätné zrkadlá majte vždy správne
nastavené a používajte ich pre lepšiu
viditeľnost’ objektov a ostatných
vozidiel okolo vás. S vozidlom
nejazdite, ak je niektoré vonkajšie
spätné zrkadlo sklopené.

Vyhrievané spätné zrkadlá

MD016

S ohľadom na bezpečnost’ chodcov je
uchytenie vonkajších spätných zrkadiel
konštruované tak, že sa pri dostatočne
silnom náraze vyklopia zo svojej polohy.
Ľahkým tlakom je možné zrkadlo opät’
vrátit’ do svojej pôvodnej polohy.

MD017

Ovláda sa stlačením tlačidla +.

Vyhrievanie funguje za chodu motora a
vypne sa automaticky po uplynutí
približne
16 minút alebo po opätovnom stlačení
tlačidla.
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Vnútorné zrkadlá

{Varovanie

Manuálne spätné zrkadlo

Pri nastavení vnútorného spätného
zrkadla na nočný režim môže byt’
odraz nejasný.

Okná
Manuálne ovládané okná

Pri nastavení vnútorného spätného
zrkadla na nočný režim buďte
obzvlášt’ opatrný.
Počas jazdy môže nejasný obraz
situácie za vozidlom spôsobit’
nehodu, pri ktorej môže dôjst’
k poškodeniu vozidla alebo iného
majetku alebo zraneniu osôb.

MD019

Za účelom zníženia oslňovania
potiahnite páčku na spodnej strane
telesa zrkadla.

MD020

Okná dverí je možné otvárat’ alebo
zatvárat’ pomocou spúšt’ačov okien.
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Elektricky ovládané okná

Okno otvoríte stlačením ovládacieho
spínača.

{Varovanie

Keď okno dosiahne požadovanú
polohu, jeho pohyb zastavíte uvoľnením
ovládacieho spínača.

Pri obsluhe elektricky ovládaných
okien buďte opatrní. Hrozí
nebezpečenstvo zranenia, obzvlášt’
det’om.

{Varovanie

Ak sú na zadných sedadlách deti,
zapnite detskú poistku pre elektricky
ovládané okná.

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

Pri zavieraní okien a strešného okna
dávajte pozor.
Vždy sa presvedčte, že sa nič
nezachytí počas ich pohybu.

MD021

Elektricky ovládané okná je možné
ovládat’ so zapnutým zapaľovaním.
Potiahnutím spínača otvorte, stlačením
zatvorte príslušné okno.

Ovládanie
Elektricky ovládané okná je možné
ovládat’ pomocou spínačov na paneli
každých dverí, ak je zapaľovanie
v polohe ON.
Okno zatvoríte zdvihnutím ovládacieho
spínača.

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

Vyhrievanie zadného okna /
Rozmrazovač stierača
čelného okna

Výstraha
Na čistenie čelného alebo zadného
skla nepoužívajte ostré nástroje ani
brúsne čistiace prípravky.
Pri čistení alebo práci v okolí čelného
alebo zadného skla nepoškriabte
alebo nepoškoďte vodiče vyhrievania.

Slnečné clony
Slnečné clony môžete sklopit’ dole
alebo nabok ako ochranu pred slnkom.

MD022

Stlačením spínača v deaktivujte
elektricky ovládané zadné okná. Pre
aktiváciu stlačte v znova.

MD023

Ovláda sa stlačením tlačidla +.
Vyhrievanie funguje za chodu motora a
vypne sa automaticky po uplynutí
približne
16 minút alebo po opätovnom stlačení
tlačidla.

Ak majú slnečné clony zabudované
zrkadlá, musia byt’ kryty zrkadiel počas
jazdy zatvorené.

{Varovanie
Slnečnú clonu neumiestnite tak, aby
obmedzovala viditeľnost’ na cestu,
premávku alebo iné objekty.

Poznámka

Sedadlá, záchytné prvky 25

Sedadlá, záchytné
prvky

Opierky hlavy
Opierky hlavy
Poloha

Opierky hlavy .................................... 25
Predné sedadlá ................................. 26
Bezpečnostné pásy........................... 29
Systém airbagov ............................... 32
Detské záchytné prvky ...................... 39

{Varovanie
Jazdite iba s opierkou hlavy
nastavenou do správnej polohy.
Demontované alebo nesprávne
nastavené opierky hlavy môžu
v prípade nehody spôsobit’ vážne
zranenie hlavy alebo krku.
Pred jazdou sa uistite, že sú opierky
hlavy správne nastavené.

MD024

Stred opierky hlavy by mal byt’ v úrovni
očí. Ak to nie je možné takto nastavit’
v prípade veľmi vysokých cestujúcich,
vytiahnite ju do najvyššej polohy, pre
veľmi nízkych cestujúcich ju nastavte do
najnižšej polohy.
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Opierky hlavy na predných
sedadlách

Opierky hlavy na zadných
sedadlách

Predné sedadlá

Výškové nastavenie

Výškové nastavenie

Poloha sedadla
{Varovanie
Jazdite iba so správne nastaveným
sedadlom.

MD025

MD027

Potiahnite opierku hlavy nahor.

Potiahnite opierku hlavy nahor.

Ak ju chcete znížit’, stlačte západku a
zatlačte opierku nadol.

Ak ju chcete znížit’, stlačte západku a
zatlačte opierku nadol.

Odmontovanie

Odmontovanie

Stlačte západky a vytiahnite opierku
hlavy.

Stlačte západky a vytiahnite opierku
hlavy.

MD028
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 Seďte tak, aby vaše sedacie svaly
boli čo možno najbližšie k operadlu.
Nastavte vzdialenost’ medzi
sedadlom a pedálmi tak, aby boli
vaše nohy pri zošliapnutí pedálov
mierne pokrčené. Posuňte sedadlo
spolucestujúceho čo najďalej
dozadu.
 Seďte tak, aby vaše plecia boli čo
možno najbližšie k operadlu.
Nastavte sklon operadla tak, aby
ste mohli ľahko dosiahnut’ na volant
s mierne pokrčenými ramenami.
Počas otáčania volantom udržujte
kontakt medzi ramenami a
operadlom. Nezakláňajte operadlo
príliš dozadu. Odporúčame približný
maximálny sklon 25°.
 Nastavte volant. Nastavenie polohy
volantu 3 57.

 Nastavte výšku sedadla dostatočne
vysoko tak, aby ste mali jasný
výhľad na všetky strany a na všetky
prístroje displeja. Medzi hlavou a
čalúnením stropu by mal byt’
priestor najmenej pre jednu ruku.
Vaše stehná by mali zľahka
spočívat’ na sedadle bez
zatlačovania do sedadla.

{Varovanie
Nikdy nenastavujte sedadlá počas
jazdy, pretože by sa ich pohyb mohol
stat’ nekontrolovateľným.

Poloha sedadla

 Nastavte opierku hlavy. Opierky
hlavy 3 25.
 Nastavte výšku bezpečnostného
pásu. „Nastavenie výšky vodiča“
v časti Trojbodové bezpečnostné
pásy 3 31.

Nastavenie sedadla
{ Nebezpečenstvo
Neseďte bližšie než 25 cm (10") od
volantu, aby sa airbag mohol
bezpečne nafúknut’.

MD029

Zdvihnite rukovät’, posuňte sedadlo,
uvoľnite rukovät’.
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Operadlá sedadiel

MD030

Zatiahnite za páku, a nastavte sklon a
uvoľnite páku. Sedadlo za musí
počuteľne zaistit’.
Pri nastavovaní operadla sa oň
neopierajte.

Vyhrievané predné sedadlá

Výška sedadla

MD031

Otáčajte kolieskom na vonkajšej strane
operadla, kým sa operadlo nenastaví do
požadovanej polohy.

ME008

Tlačidlá vyhrievania sedadiel sa
nachádzajú na prednej konzole.
Vyhrievanie sedadla:
1. Zapnite zapaľovanie.
2. Stlačte tlačidlo vyhrievania sedadla,
ktoré chcete vyhrievat’.
Kontrolka v tlačidle sa rozsvieti.
3. Vyhrievanie sedadiel vypnete
opätovným stlačením tlačidla.
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Dlhodobé používanie s nastavením
najvyššej úrovne sa neodporúča pre
osoby s citlivou pokožkou.

Bezpečnostné pásy

{Varovanie

Bezpečnostné pásy

Pred každou jazdou si zapnite
bezpečnostný pás.

Vyhrievanie sedadiel funguje iba pri
naštartovanom motore.

V prípade nehody nepripútané osoby
ohrozujú svojich spolucestujúcich aj
sami seba.
Bezpečnostné pásy sú určené len pre
jednu osobu. Nie sú vhodné pre osoby
mladšie ako 12 rokov alebo nižšie než
150 cm.

MD033

Za účelom bezpečnosti cestujúcich sa
pásy zablokujú počas prudkého
zrýchlenia alebo spomalenia vozidla.

Pravidelne kontrolujte všetky súčasti
systému bezpečnostných pásov
z hľadiska poškodenia a správneho
fungovania.
Poškodené diely nechajte vymenit’.
Po nehode nechajte pásy a aktivované
predpínače pásov vymenit’ v servise.
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Poznámka
Uistite sa, že bezpečnostné pásy nie
sú poškodené topánkami alebo
ostrými predmetmi alebo
rozstrapkané. Dbajte na to, aby sa do
navíjačov pásov nedostali nečistoty.

Predpínače bezpečnostných
pásov

Aktivácia predpínačov bezpečnostných
pásov je
indikovaná rozsvietením
kontrolky 9.
Kontrolka airbagu a predpínača
bezpečnostného pásu 3 68.

Pripomenutie zapnutia bezpečnostných
pásov >. Pripomenutie zapnutia
bezpečnostných pásov 3 67.

Aktivované predpínače bezpečnostných
pásov sa musia vymenit’ v servise.
Predpínače bezpečnostných pásov sa
môžu aktivovat’ iba raz.

Obmedzovače t’ahu pásov
Na predných sedadlách je tlak vyvíjaný
na telo znížený počas kolízie
postupným uvoľňovaním pásu.

Poznámka
MD034

V prípade nárazu určitej sily spredu,
zboku alebo zozadu sa pásy predných
sedadiel napnú.

{Varovanie
Nesprávna manipulácia (napr.
demontáž alebo montáž pásov alebo
zámkov pásov) môže aktivovat’
predpínače pásov s následkom
zranenia.

Neupevňujte ani neinštalujte
príslušenstvo alebo iné predmety,
ktoré by mohli rušit’ činnost’
predpínačov bezpečnostných pásov.
Nevykonávajte žiadne úpravy súčastí
predpínačov bezpečnostných pásov,
pretože sa tým zruší homologácia
vozidla.
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Trojbodové bezpečnostné
pásy

Nastavenie výšky vodiča

Inštalácia

MD036

MD035

Vytiahnite pás z navíjača, veďte
neprekrútený pás cez telo a zapnite
jazýček do spony.
Počas jazdy pravidelne napínajte
panvový pás tým, že zatiahnete za
plecný pás.

Voľný alebo objemný odev bráni
správnemu priľnutiu pása na telo.
Neumiestňujte predmety, ako napr.
kabelky alebo mobilné telefóny, medzi
bezpečnostný pás a vaše telo.

{Varovanie
Pás sa nesmie viest’ nad tvrdými
alebo krehkými predmetmi vo
vreckách vášho odevu.

MD037

1. Stlačte tlačidlo.
2. Nastavte výšku a zablokujte.
Nastavte výšku tak, aby pás viedol cez
rameno. Pás nesmie viest’ cez krk alebo
hornú čast’ ramena.
Nevykonávajte nastavenie počas jazdy.
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Používanie bezpečnostného
pásu v tehotenstve

Odmontovanie

{Varovanie
Aby sa zabránilo tlaku vyvíjanému na
brucho, musí sa panvový pás
umiestnit’ cez panvu.
Bezpečnostné pásy chránia každého,
vrátane tehotných žien.

MD038

Ak chcete pás rozopnút’, stlačte
červené tlačidlo na zámku pásu.

Bezpečnostné pásy na zadných
sedadlách
Trojbodový bezpečnostný pás na
zadnom prostrednom sedadle môžete
vytiahnut’ z navíjača, len keď je
operadlo v zadnej polohe.

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

Systém airbagov
Systém airbagov
Systém airbagov sa skladá z niekoľkých
samostatných systémov.
Keď je aktivovaný, airbag sa naplní za
niekoľko milisekúnd. Taktiež veľmi
rýchle spľasnú, takže je to niekedy
počas kolízie nezaznamenateľné.
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{Varovanie
Pri nesprávnej manipulácii so
systémami airbagov môže dôjst’
k prudkej aktivácii airbagov.
Vodič by mal sediet’ čo možno najviac
vzadu, pričom by mal byt’ stále
schopný udržiavat’ kontrolu nad
vozidlom. Ak sedíte k airbagu príliš
blízko, nafúknutie môže spôsobit’
smrt’ alebo vážne zranenie.
Všetci cestujúci vrátane vodiča by
mali byt’ pripútaní kvôli maximálnej
bezpečnosti pri každom type nárazov
a minimalizácii rizika vážneho
zranenia alebo smrti v prípade
nehody. Neseďte alebo sa
nepredkláňajte zbytočne blízko
k airbagu, keď je vozidlo v pohybe.
Airbag môže spôsobit’ odreniny na
tvári alebo na tele, rozbité okuliare
vás môžu zranit’ a explózia pri
nafúknutí vás môže popálit’.

Poznámka
Riadiaca elektronika predpínačov
bezpečnostných pásov a systému
airbagov je umiestnená v stredovej
konzole. Do tejto oblasti
neumiestňujte žiadne magnetické
predmety.
Na kryty airbagov nič nelepte a
nezakrývajte ich iným materiálom.
Airbagy sa naplnia len raz.
Aktivované airbagy nechajte vymenit’
v odbornom servise.
Nerobte žiadne úpravy systému
airbagov, pretože sa tým zruší
homologácia vozidla.
V prípade, že sa aktivuje airbag,
nechajte vymontovat’ volant,
prístrojovú dosku, všetky súčasti
panelu, čalúnenie dverí, kľučky a
sedadlá v servise.

Nafúknutie airbagu môže sprevádzat’
hluk a dym. Je to normálne a nie je to
nebezpečné, ale v určitých prípadoch
to môže podráždit’ pokožku
cestujúceho. Ak podráždenie
pretrváva, vyhľadajte lekára.

{Nebezpečenstvo
Nedovoľte det’om, dojčatám,
tehotným ženám, starým alebo
oslabeným osobám sediet’ na
predných sedadlách vybavených
airbagom.
Navyše nejazdite s detskou sedačkou
inštalovanou na tom sedadle.
V prípade nehody náraz airbagu
môže spôsobit’ poranenie tváre alebo
smrt’.
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VÝSTRAHA
Náraz vozidlom do hrboľov alebo
objektov na nespevnených cestách
alebo chodníkoch môže spôsobit’
nafúknutie airbagu. Jazdite pomaly
na povrchoch, ktoré nie sú určené na
premávku vozidiel, aby ste predišli
nechcenému nafúknutiu airbagov.
Kontrolka 9 systému airbagov.
Kontrolka airbagu a predpínača
bezpečnostného pásu 3 68.

Systém čelných airbagov
Systém čelných airbagov sa skladá
z jedného airbagu vo volante a jedného
v prístrojovej doske na strane
spolujazdca. Poznáte ho podľa slova
AIRBAG.

ME066

Čelné airbagy sa naplnia v prípade, že
v zobrazenej oblasti dôjde k nehode
s určitou silou nárazu. Musí byt’ zapnuté
zapaľovanie.

MD039

Je tak obmedzený dopredný pohyb tela
vodiča a cestujúceho a značne znížené
riziko zranenia hornej časti tela a hlavy.
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{Varovanie

Systém bočných airbagov

Optimálna ochrana sa dosiahne iba
so sedadlom v správnej polohe.
Poloha sedadla 3 26.
Dbajte na to, aby v oblasti plnenia
airbagu neboli žiadne prekážky.
Majte bezpečnostný pás správne
zapnutý. Len takto je airbag schopný
poskytovat’ ochranu.
ME067
MD040

Systém bočných airbagov tvoria airbagy
v operadlách predných sedadiel.
Poznáte ho podľa slova AIRBAG.

Bočné airbagy sa naplnia v prípade
nárazu určitej sily. Musí byt’ zapnuté
zapaľovanie.
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Poznámka

Systém hlavových airbagov

Používajte iba ochranné pot’ahy
sedadiel, ktoré boli schválené pre
vaše vozidlo. Dbajte na to, aby ste
airbagy nezakryli.

{VAROVANIE

MD041

Pri naplnení týchto airbagov je značne
znížené riziko zranenia hornej časti tela
a panvy pri bočnom náraze.

{Varovanie
Dbajte na to, aby v oblasti plnenia
airbagu neboli žiadne prekážky.

Deti, ktoré sedia v blízkosti bočných
airbagov, sú v nebezpečenstve
vážneho zranenia alebo usmrtenia
v prípade naplnenia bočného
airbagu, najmä ak hlava, krk alebo
hrudník diet’at’a je blízko airbagu
v dobe jeho naplnenia.
Nikdy nenechajte deti opierat’ sa o
dvere alebo v blízkosti modulu
bočného airbagu.

MD042

Systém hlavových airbagov tvoria
airbagy v ráme strechy na obidvoch
stranách. Poznáte ho podľa slova
AIRBAG na strešných stĺpikoch.
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Spínač zapínania/vypínania
airbagu
Systémy predných airbagov pre
sedadlo predného spolucestujúceho sa
musí deaktivovat’, ak má byt’ na ňom
inštalovaný detský záchytný systém.
Systém hlavových airbagov, predpínače
bezpečnostných pásov a všetky
airbagové systémy zostanú aktívne.

ME067

Hlavové airbagy sa naplnia v prípade
nárazu určitej sily. Musí byt’ zapnuté
zapaľovanie.

MD043

Tým je značne znížené riziko zranenia
hlavy pri bočnom náraze.

{Varovanie
Dbajte na to, aby v oblasti plnenia
airbagu neboli žiadne prekážky.
Háčiky na držadlách v strešnom ráme
sú vhodné iba pre zavesenie ľahkého
odevu bez vešiakov. V týchto kusoch
odevu neskladujte žiadne predmety.
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{Varovanie
Deaktivujte systém airbagu predného
spolucestujúceho, ak je sedadlo
predného spolucestujúceho
obsadený diet’at’om.
Aktivujte systém airbagu predného
spolucestujúceho, ak je na sedadle
predného spolucestujúceho dospelý.

ME009

Systém predných airbagov je možné
deaktivovat’ aj spínačom na boku
prístrojovej dosky, ktorý je viditeľný, ak
sú dvere predného spolucestujúceho
otvorené.

Pomocou kľúča zapaľovania zvoľte
polohu:
U off = airbagy predného
spolucestujúceho sú deaktivované a
nespustia sa v prípade kolízie.
Kontrolka U off bude trvalo svietit’.
Detský záchytný systém sa môže
inštalovat’ podľa tabuľky.
V on = airbagy predného
spolucestujúceho sú aktívne. Nesmú sa
inštalovat’ detské záchytné systémy.

ME010

Ak nesvieti kontrolka U off, airbagové
systémy na sedadle predného
spolucestujúceho sa v prípade kolízie
nafúknu.
Stav meňte iba vtedy, keď vozidlo stojí
a zapaľovanie je vypnuté.
Stav zostáva v platnosti až do najbližšej
zmeny. Kontrolka deaktivácie airbagov.
Kontrolka zapnutia/vypnutia airbagu
3 68.
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Detské záchytné prvky
Detské záchytné systémy
Odporúčame detský záchytný systém
GM, ktorý je špeciálne navrhnutý pre
toto vozidlo.
Ak sa používa detský záchytný systém,
venujte pozornost’ nasledujúcim
pokynom pre používanie a inštaláciu a
taktiež pokynom priloženým k detskému
záchytnému systému.
Vždy dodržujte miestne alebo národné
predpisy. V niektorých krajinách je na
určitých sedadlách zakázané používat’
detské záchytné systémy.

{Varovanie
Ak je detský záchytný systém na
sedadle predného spolucestujúceho,
airbagové systémy na sedadle
predného spolucestujúceho musia
byt’ deaktivované; v opačnom prípade
spustenie airbagov môže spôsobit’
smrteľný úraz.
Je to obzvlášt’ dôležité, ak detský
záchytný systém na sedadle
predného spolucestujúceho smeruje
dozadu.

Voľba vhodného systému
Vaše diet’a by malo používat’ detský
záchytný systém inštalovaný chrbtom
k smeru jazdy čo najdlhšie. Ak hlava
diet’at’a už nie je podporovaná opierkou
vo výške jeho očí, je treba vymenit’
systém. Krčné stavce diet’at’a sú ešte
veľmi slabé a pri nehode sú vystavené
oveľa menšej sile, ak sedia
v naklonenej polohe chrbtom k smeru
jazdy, než pri vzpriamenom sede.

Deti mladšie ako 12 rokov alebo menšie
ako 150 cm musia cestovat’ iba
v zodpovedajúcom záchytnom
systéme.
Počas cestovania vo vozidle nikdy diet’a
neneste. V prípade kolízie by bolo diet’a
príliš t’ažké na to, aby ho bolo možné
udržat’.
Pri preprave detí musíte používat’
detské záchytné systémy vhodné pre
hmotnostnú kategóriu týchto detí.
Uistite sa, že inštalovaný detský
záchytný systém je kompatibilný
s typom vozidla.
Uistite sa, že miesto montáže detského
záchytného systému vo vozidle je
správne.
Dovoľte det’om nastupovat’ a
vystupovat’ len na strane, ktorá
nesmeruje k vozovke.
Ak detský záchytný systém práve
nepoužívate, zaistite sedačku
bezpečnostným pásom alebo ju vyberte
z vozidla.
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Poznámka
Na detský záchytný systém nič
nelepte ani ho nezakrývajte iným
materiálom.
Detský záchytný systém, v ktorom
sedelo pri nehode diet’a, musíte
vymenit’.
Zabezpečte, aby dojčatá a deti boli
umiestnené na zadných sedadlách
v detskom záchytnom systéme.
Vyberte sedačku vhodnú pre vek
diet’at’a a zabezpečte, aby ho diet’a
používalo, kým nemôže používat’
bezpečnostný pás. Prečítajte si
pokyny priložené k príslušnému
výrobku.
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Miesta pre inštaláciu detských záchytných systémov
Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému
Sedadlo predného spolujazdca
Hmotnostná a veková kategória
Skupina 0: do 10 kg

aktivovaný airbag

Na vonkajších
deaktivovaný airbag zadných sedadlách

Na zadnom
prostrednom
sedadle

X

U1

U2

U

X

U1)

U2)

U

X

U1)

U2)

U

X

X

U

U

X

X

U

U

alebo cca. 10 mesiacov
Skupina 0+: do 13 kg
alebo cca. 2 roky
Skupina I: 9 až 18 kg
alebo cca. 8 mesiacov až 4 roky
Skupina II: 15 až 25 kg
alebo cca. 3 až 7 rokov
Skupina III: 22 až 36 kg
alebo cca. 6 až 12 rokov
1. Iba ak sú deaktivované systémy airbagov na sedadle predného spolucestujúceho. Ak pripevňujete detský záchytný systém trojbodovým
bezpečnostným pásom, zabezpečte, aby sa bezpečnostný pás vozidla viedol od horného ukotvenia smerom dopredu.
2. Sedadlo dostupné s upevňovacími sponami ISOFIX a Top-Tether.

U: Všeobecne vhodná sedačka v spojení s trojbodovým bezpečnostným pásom.
X: V tejto váhovej triede nie je povolený žiadny detský záchytný systém.
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Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému ISOFIX

Hmotnostná trieda
Skupina 0: do 10 kg
Skupina 0+: do 13 kg

Trieda
veľkosti

Upínacie
zariadenie

Na prednom
sedadle
spolujazdca

Na zadných
vonkajších
sedadlách

Na zadnom
prostrednom
sedadle

E

ISO/R1

X

IL1

X
X

E

ISO/R1

X

IL1)

D

ISO/R2

X

IL1)

X

X

IL1)

X
X
X

C
Skupina I: 9 až 18 kg

ISO/R3

D

ISO/R2

X

IL1)

C

ISO/R3

X

IL1)

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

1. Posuňte predné sedadlo do krajnej prednej polohy alebo kým detský záchytný systém nestratí kontakt s predným operadlom.

IL: Vhodné pre určité záchytné systémy ISOFIX v kategóriách „špecifické vozidlo“, „obmedzený“ alebo „polouniverzálny“.
Záchytný systém ISOFIX musí byt’ schválený pre špecifické typy vozidiel.
IUF: Vhodné pre detské záchytné systémy ISOFIX obrátené v smere jazdy z univerzálnej kategórie schválené pre použitie v tejto
hmotnostnej skupine.
X: V tejto váhovej triede nie je povolený žiadny detský záchytný systém ISOFIX.
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Veľkostné triedy a sedačky ISOFIX
A - ISO/F3: Detský záchytný systém obrátený dopredu pre deti maximálnej veľkosti v hmotnostnej triede 9 až 18 kg.
B - ISO/F2: Detský záchytný systém obrátený dopredu pre menšie deti v hmotnostnej triede 9 až 18 kg.
B1 - ISO/F2X: Detský záchytný systém obrátený dopredu pre menšie deti v hmotnostnej triede 9 až 18 kg.
C - ISO/R3: Detský záchytný systém obrátený dozadu pre deti maximálnej veľkosti v hmotnostnej triede do 13 kg.
D - ISO/R2: Detský záchytný systém obrátený dozadu pre menšie deti v hmotnostnej triede do 13 kg.
E - ISO/R1: Detský záchytný systém obrátený dozadu pre mladé deti v hmotnostnej triede do 13 kg.
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Detské záchytné systémy
Isofix

Vaše vozidlo vybavujeme dolným
kotvením ISOFIX na dvoch vonkajších
zadných sedadlách a horným kotvením
popruhmi na obidvoch stranách
zadného nosníka v batožinovom
priestore, takže je možné upevnit’
detskú sedačku priamo k zadným
sedadlám.
Ak chcete inštalovat’ detskú sedačku,
ktorá je vybavená dolným kotvením
ISOFIX a kotvením hornými popruhmi,
postupujte podľa inštrukcií, ktoré ste
dostali spolu s detskou sedačkou.
MD167

V minulosti sa detské sedačky
upevňovali k vozidlu pomocou
bezpečnostných pásov.
Výsledkom často bolo, že detské
sedačky boli nesprávne a príliš voľne
upevnené a neposkytovali
zodpovedajúcu ochranu vášmu diet’at’u.

Ak máte nejaké otázky alebo nemáte
istotu, ako správne nainštalovat’ detskú
sedačku, obrát’te sa na výrobcu detskej
sedačky. Ak máte pri inštalácii detskej
sedačky do svojho vozidla stále
problémy, odporúčame vám, aby ste sa
obrátili na svoj autorizovaný servis.
Inštalácia detských záchytných
systémov ISOFIX
1. Vyberte si jedno z vonkajších
sedadiel pre inštaláciu detskej
sedačky.

Venujte, prosím, čas dôkladnému
prečítaniu a dôslednému dodržaniu
inštrukcií na nasledujúcich stranách a
inštrukcií, ktoré ste obdržali spolu
s detskou sedačkou.
Závisí na tom bezpečnost’ vášho
diet’at’a!

MD170
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2. Nájdite dva dolné kotviace body.
Umiestnenie kotviacich bodov
poznáte podľa okrúhlej značky na
dolnej hrane operadla.
3. Uistite sa, že žiadne cudzie
predmety nemôžu preniknút’ ku
kotviacim bodom detskej sedačky
s dolným kotvením, vrátane zámkov
bezpečnostných pásov a
bezpečnostných pásov samotných.
Cudzie predmety môžu bránit’
správnemu upevneniu detskej
sedačky do kotviacich bodov.
4. Umiestnite detskú sedačku na
sedadlo nad dva dolné kotviace
body detskej sedačky a upevnite ju
do týchto bodov pri dodržaní
inštrukcií, ktoré ste obdržali spolu
s detskou sedačkou.
5. Nastavte a utiahnite detskú sedačku
podľa inštrukcií, ktoré ste obdržali
spolu s detskou sedačkou.

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

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

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

VÝSTRAHA

Detský záchytný systém umiestnený
na predné sedadlo môže byt’ príčinou
vážneho zranenia alebo usmrtenia.

Detské sedačky plnej veľkosti
obrátené proti smeru jazdy nemusia
byt’ vhodné pre inštaláciu. Pre ďalšie
informácie ohľadne vhodných
detských záchytných systémov sa
obrát’te na svojho predajcu.

Nikdy neinštalujte detskú sedačku,
určenú pre používanie chrbtom
k smeru jazdy, na prednom sedadle
vozidiel, ktoré sú vybavené airbagom
predného spolujazdca.
Diet’a v detskej sedačke umiestnenej
chrbtom proti smeru jazdy na
prednom sedadle sa môže vážne
zranit’, ak sa nafúkne airbag
predného spolujazdca.
Detskú sedačku používanú chrbtom
ku smeru jazdy inštalujte na zadné
sedadlo.
Ak je to možné, používajte detskú
sedačku inštalovanú v smere jazdy
na zadnom sedadle.
Ak je inštalovaná na predné sedadlo,
posuňte sedadlo čo najďalej dozadu.

Detské záchytné systémy
s horným kotvením popruhmi

Inštalácia detskej sedačky s dolným
kotvením ISOFIX a horným kotvením
popruhmi.

MD168

Ak chcete získat’ prístup ku kotviacim
bodom pre horné popruhy, postupujte
nasledovne:
1. Odstráňte kryt batožinového
priestoru.
2. Upevnite sponu na popruhu detskej
sedačky do kotvenia horného
popruhu, pričom sa uistite, že
popruh nie je prekrútený.
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Ak je miesto na sedenie, ktoré
chcete použit’, vybavené
nastaviteľnou opierkou hlavy a vy
používate dvojitý popruh, veďte
popruh okolo opierky hlavy.
Ak je miesto na sedenie, ktoré
chcete použit’, vybavené
nastaviteľnou opierkou hlavy a vy
používate jednoduchý popruh,
zdvihnite opierku hlavy a veďte
popruh pod opierkou hlavy a medzi
tyčkami opierky hlavy.
3. Utiahnite popruh na detskej
sedačke podľa inštrukcií, ktoré ste
dostali spolu so sedačkou.
4. Po inštalácii zatiahnite a zatlačte na
detskú sedačku, aby ste sa uistili,
že sedačka je riadne upevnená.

MD175

{VAROVANIE
Uistite sa, že spona na popruhu
detskej sedačky je riadne upevnená
v kotvení.
Nesprávne upevnenie môže mat’ za
následok uvoľnenie popruhu a
nefunkčnost’ horného kotvenia.

Poznámka
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Úložná schránka

Úložné priestory

Úložné priestory ................................ 49

Úložný priestor na prístrojovej
doske

Batožinové/nákladné priestory .......... 52
Ďalšie úložné možnosti ..................... 54

Schránka na mince

Úložný priestor pod prístrojovou
doskou

Systém strešných nosičov................. 54
Informácie o nakladaní vozidla.......... 55

ME011

Na ukladanie mincí na jednom mieste.

MD044

Slúži na ukladanie drobných predmetov
atď.
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Odkladacia schránka
v palubnej doske

Držiaky nápojov

ME012
MD049
MD047

Otvorte ju zatiahnutím za rukovät’.

{Varovanie
Vždy jazdite so zatvorenou príručnou
skrinkou, aby ste znížili riziko úrazu
v prípade nehody alebo prudkého
zastavenia.

Držiaky nápojov sú umiestnené
v prednej konzole a v zadnej časti
stredovej konzoly.
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{Varovanie

Schránka na slnečné okuliare

Úložný priestor pod sedadlom

Neukladajte nezakryté šálky
s horúcim nápojom do držiaka, keď je
vozidlo v pohybe. Ak sa horúca
tekutina vyleje, popálite sa.
V dôsledku popálenia môžete stratit’
kontrolu nad vozidlom.
Neukladajte nezakryté a nezaistené
fľaše, poháre, plechovky atď. do
držiaka nápojov, keď je vozidlo
v pohybe, aby ste znížili riziko
osobného zranenia v prípade
náhleho brzdenia alebo nárazu.

MD051

Otvorte sklopením nadol.
Nepoužívajte pre skladovanie t’ažkých
predmetov.

MD052

Ak chcete schránku pod sedadlom
predného spolujazdca použit’,
nadvihnite ju a potiahnite ju smerom
k prístrojovej doske. Ak chcete
schránku vrátit’ na svoje pôvodné
miesto, zatlačte ju spät’ pod sedadlo.
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Batožinové/nákladné
priestory

POZNÁMKA
Aby ste mali dostatok priestore pre
prácu so sedákom zadného sedadla,
posuňte predné sedadlo dopredu a
nastavte predné operadlo do
vzpriamenej polohy.

Batožinový priestor
Sklopenie operadiel zadných
sedadiel
{Varovanie
Na zadné sedadlá nedávajte batožinu
či iný náklad vyššie, než do úrovne
predných sedadiel.
Cestujúci nesmie sediet’ počas jazdy
na sklopených operadlách zadných
sedadiel.

MD164

Delené operadlo zadných sedadiel
sklopte nasledujúcim spôsobom:

V prípade nehody alebo náhleho
zníženia rýchlosti môže byt’
nepripevnená batožina, alebo
nepripútané osoby sediace na
sklopených operadlách zadných
sedadiel zo svojho miesta vyvrhnuté.

1. Uvoľnite ich zatiahnutím za popruh
(1 alebo 2) pod prednou čast’ou
sedáka zadného sedadla. Ak je
vaše vozidlo vybavené opierkami
hlavy na zadných sedadlách, musia
sa odmontovat’.

To môže mat’ za následok vážne
zranenie alebo smrt’.

2. Uvoľnený sedák zadného sedadla
dajte do vzpriamenej polohy.

MD053
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Pri vrátení sedáka zadného sedadla
dajte zadnú čast’ sedáka do pôvodnej
polohy, dbajte pritom na to, aby
popruhy so zámkami bezpečnostných
pásov neboli prekrútené alebo
zachytené pod sedákom, potom
zatlačte prednú čast’ sedáka pevne
dolu, kým ju nezachytí západka.

Výstraha

MD165

3. Vytiahnite uvoľňovací gombík
v hornej časti zadného operadla
a sklopte ho dopredu a nadol.
4. Nastavte predné sedadlá do
požadovanej polohy.
Ak chcete vrátit’ operadlo do
vzpriamenej polohy, zdvihnite ho
a zatlačte pevne na miesto.
Uistite sa, že bezpečnostné pásy nie sú
privreté v západke.

Keď vraciate zadné operadlo do
vzpriamenej polohy, zadný
bezpečnostný pás a zámok vložte
medzi zadné operadlo a sedák.
Dbajte na to, aby bezpečnostné pásy
a zámky neboli zachytené pod
sedákom zadného sedadla.
Dbajte na to, aby bezpečnostné pásy
neboli prekrútené alebo zachytené
v operadle, a aby boli umiestnené
v správnej polohe.

{Varovanie
Pred jazdou s cestujúcimi sediacimi
na zadných sedadlách sa uistite, že
operadlá zadných sedadiel sú
zdvihnuté a zaistené západkou.
Počas jazdy nevyt’ahujte uvoľňovací
gombík v hornej časti zadného
operadla.
Mohlo by dôjst’ ku zraneniu
cestujúcich.

Výstraha
Sklopenie zadného sedadla
s pripútanými bezpečnostnými pásmi
by mohlo spôsobit’ poškodenie
zadného sedadla alebo
bezpečnostných pásov.
Pred sklápaním zadného sedadla
vždy odopnite bezpečnostné pásy
a vrát’te ich do normálnej úložnej
polohy.
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{Varovanie
Nikdy nedovoľte, aby cestujúci sedeli
na sklopenej opierke, keď je vozidlo
v pohybe. Nie je to vhodná poloha na
sedenie a nemôžete pritom používat’
bezpečnostné pásy.
Môže to mat’ za následok vážne
zranenie alebo smrt’ v prípade
nehody alebo prudkého brzdenia.
Objekty prepravované na sklopenom
zadnom operadle nesmú byt’
ukladané vyššie ako horná čast’
predných sedadiel. V prípade
prudkého brzdenia by sa náklad
mohol posunút’ dopredu a spôsobit’
zranenie alebo škodu.

Ďalšie úložné možnosti
Praktická siet’
Pomocou voliteľnej praktickej siete
môžete upevnit’ menší náklad.
Ak chcete siet’ nainštalovat’, zaveste
oká v horných rohoch siete na oba
kotviace body na zadnom paneli.

Výstraha
Praktická siet’ je určená pre menší
náklad. Do praktickej siete preto
nevkladajte t’ažké predmety.

Systém strešných
nosičov
Strešný nosič
Z bezpečnostných dôvodov a aby sa
zabránilo poškodeniu strechy sa
odporúča použit’ systém strešného
nosiča schválený pre dané vozidlo.
Ak na streche prepravujete predmety,
ktoré sú dlhšie alebo širšie než strešný
nosič, poryv vetra ich môže počas jazdy
zachytit’. To môže spôsobit’ stratu
kontroly na vozidlom. Prepravovaný
náklad by sa mohol odtrhnút’, čo by
mohlo spôsobit’ nehodu vašu alebo
ostatných vodičov a samozrejme
poškodenie vášho vozidla. Nikdy
neprevážajte dlhšie alebo širšie
predmety, než je strešný nosič na
streche vášho vozidla.
Maximálne zat’aženie strešného nosiča
(vrátane hmotnosti strešného nosiča)
na strešných lyžinách je 50 kg. Pri
nakladaní vozidla neprekračujte
maximálne povolené zat’aženie vozidla.
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Ak dávate auto do umyvárne,
odmontujte strešný nosič a batožinu, ak
sú nainštalované na streche vozidla.

Informácie o nakladaní
vozidla
Informácie o nakladaní vozidla
 Ťažké predmety v batožinovom
priestore by mali byt’ umiestnené
tak, aby priliehali k operadlám
sedadiel. Uistite sa, aby boli
operadlá bezpečne zaistené. Ak
musíte predmety vrstvit’, t’ažšie
predmety umiestnite dole.
 Predmety v batožinovom priestore
zaistite, aby sa zabránilo ich
posunutiu.
 Počas prepravy predmetov
v batožinovom priestore nesmú byt’
operadlá zadných sedadiel
naklonené smerom dopredu.
 Dbajte na to, aby náklad
nevyčnieval nad horný okraj
operadiel.

 Neodkladajte žiadne predmety na
kryt batožinového priestoru alebo
na palubnú dosku, nezakrývajte
snímač na vrchnej strane
prístrojovej dosky.
 Náklad nesmie bránit’ používaniu
pedálov, parkovacej brzdy a
zaraďovaniu prevodových stupňov
alebo obmedzovat’ voľný pohyb
vodiča. Do interiéru neumiestňujte
voľne položené, nezaistené
predmety.
 Nejazdite s otvoreným batožinovým
priestorom.
 Užitočné zat’aženie je rozdiel medzi
celkovou povolenou hmotnost’ou
vozidla (Identifikačný štítok 3 171) a
pohotovostnou hmotnost’ou.
Podrobné údaje o pohotovostnej
hmotnosti vozidla nájdete
v technických údajoch.
Pohotovostná hmotnost’ zahŕňa
hmotnosti pre vodiča (68 kg),
batožinu (7 kg) a všetky
prevádzkové kvapaliny (palivová
nádrž plná na 90 %).
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Voliteľná výbava a
príslušenstvo zvyšujú pohotovostnú
hmotnost’.
 Náklad na streche zvyšuje citlivost’
vozidla na bočný vietor a ovplyvňuje
správanie vozidla v dôsledku
vyššieho t’ažiska vozidla. Náklad
rovnomerne rozložte a riadne ho
zaistite upevňovacími popruhmi.
Tlak v pneumatikách upravte podľa
zat’aženia vozidla. Popruhy
pravidelne kontrolujte a prit’ahujte.
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Prístroje a ovládacie
prvky

Ovládanie

Výstraha

Nastavenie volantu

Ak je stĺpik volantu vystavený silnému
nárazu počas nastavovania volantu
alebo zamykaniu páčky, môže
spôsobit’ poškodenie súčiastok
volantu.

Ovládacie prvky................................. 57
Výstražné kontrolky,
meracie prístroje a ukazovatele ........ 63
Palubný počítač................................. 71

Ovládacie prvky na volante

ME013

Odistite páčku, nastavte volant, potom
páčku zaistite a dbajte, aby bola úplne
zaistená.
Volant nastavujte iba ak vozidlo nie je
v pohybe.
ME014

Informačný systém je možné ovládat’
pomocou ovládacích prvkov na volante.
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Ďalšie informácie sú k dispozícii
v príručke pre informačný systém.

Stierač/ostrekovač čelného
okna

LO : Stály beh stieračov, nízka
rýchlost’.

Klaksón

Stierač čelného okna

HI : Stály beh stieračov, vysoká
rýchlost’.
Keď sú stierače čelného okna vypnuté,
môžete urobit’ jeden stierací cyklus
stieračov tak, že posuniete páčku
združeného prepínača stieračov
smerom hore k polohe INT a opät’ ju
uvoľníte. Keď páčku uvoľníte, vráti sa
do pôvodnej polohy. Stierače vykonajú
jeden cyklus.

ME016

ME015

Stlačte Y

Stierače je možné použit’ po zapnutí
spínacej skrinky do polohy ON
posunutím páčky združeného
prepínača stieračov/ostrekovačov
smerom hore.
OFF : Systém je vypnutý.
INT : Prerušovaná prevádzka.

Jeden cyklus stierania
Pri mrholení alebo drobnom daždi stačí,
ak vykoná stierač len jeden cyklus. To
docielite tak, že posuniete páčku
združeného prepínača stieračov
smerom hore k polohe INT a opät’ ju
uvoľníte.
Keď páčku uvoľníte, vráti sa do
pôvodnej polohy.
Stierače vykonajú jeden cyklus.
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Výstraha

Ostrekovač čelného okna

Výstraha

Zhoršený výhľad vodiča môže byt’
príčinou dopravnej nehody
s následkom zranenia a poškodenia
vozidla alebo iného majetku.

Ostrekovač nepúšt’ajte nepretržite po
dobu dlhšiu než niekoľko sekúnd,
alebo ak je nádržka ostrekovača
prázdna. Mohlo by to viest’
k prehriatiu motora ostrekovača a
drahým opravám.

Nepoužívajte stierače, ak je sklo
suché alebo blokované, napr.
snehom či námrazou. Mohlo by dôjst’
k poškodeniu stieracích líšt, motora
stieračov alebo poškriabaniu skla.
V zimnom období sa pred použitím
presvedčite, že stieracie lišty nie sú
primrznuté k oknu. Používaním
stieračov by mohlo dôjst’
k poškodeniu motora stieračov.

{Varovanie

ME017

Zatiahnite za páčku. Kvapalina
ostrekovača sa rozstriekne na čelné
okno a stierač urobí niekoľko zotretí.

Ak mrzne, nepoužívajte ostrekovač
predného okna.
Použitie kvapaliny ostrekovača a
stieračov v mraze môže spôsobit’
nehodu, lebo sa na skle môže vytvorit’
ľad a prekážat’ vo výhľade.
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Stierač/ostrekovač zadného
okna

Výstraha
Zhoršený výhľad vodiča môže byt’
príčinou dopravnej nehody
s následkom zranenia a poškodenia
vozidla alebo iného majetku.
Nepoužívajte stierač okna dverí
batožinového priestoru, ak je sklo
suché alebo blokované, napr.
snehom či námrazou.
Mohlo by dôjst’ k poškodeniu
stieracích líšt, motora stieračov alebo
poškriabania skla.

ME018

Zadný stierač a ostrekovač okna dverí
batožinového priestoru spustíte
zatlačením páčky združeného
prepínača smerom k prístrojovej doske.
Na prvé stlačenie bude stierač stierat’
plynulo nízkou rýchlost’ou. Ostrekovač
spustíte zatlačením páčky znova.

V zimnom období sa pred použitím
presvedčte, že stieracia lišta nie je
primrznutá k oknu. Používaním
stieračov by mohlo dôjst’
k poškodeniu motora stieračov.
Ak mrzne, nepoužívajte ostrekovač
okna dverí batožinového priestoru.
Okno dverí batožinového priestoru
pred použitím ostrekovača najskôr
zahrejte.

Výstraha
Kvapalina z ostrekovača môže
vytvorit’ na zmrznutom zadnom skle
ľad, ktorý znemožní výhľad z vozidla.
Ostrekovač zadného okna nepúšt’ajte
nepretržite po dobu dlhšiu než
niekoľko sekúnd, alebo ak je nádržka
ostrekovača prázdna. Mohlo by to
viest’ k prehriatiu motora ostrekovača
a drahým opravám.
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Hodiny

ukončení nastavovania po niekoľkých
sekundách nečinnosti.

Napájacia zásuvka sa deaktivuje aj keď
je napätie v akumulátore nízke.
Nepripájajte žiadne príslušenstvo, ktoré
dodáva elektrický prúd, napr. nabíjačky
alebo akumulátory.

Napájacie zásuvky

Použitím nevhodného príslušenstva
môže dôjst’ k poškodeniu zásuvky.

ME065

Čas je zobrazený na prístrojovej doske.
Nastavenie času
Stlačte tlačidlo CLOCK na prístrojovej
doske na dobu dlhšiu než 1 sekunda.
Keď hodnota hodín bliká, nastavte
hodnotu hodín použitím tlačidla
CLOCK.
Po sekunde automaticky začnú blikat’
minúty, vtedy nastavte hodnotu minút
pomocou tlačidla CLOCK.
Nastavenie sa automaticky dokončí po

ME073

12 V napájacia zásuvka je v prednej
konzole.
Neprekračujte maximálnu spotrebu
energie 120 wattov.
Ak je zapaľovanie vypnuté, napájacia
zásuvka je neaktívna.
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Zapaľovač cigariet

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

ME019

Ak chcete použit’ zapaľovač cigariet,
otočte spínač zapaľovania do polohy
ACC alebo ON a zatlačte zapaľovač
cigariet dovnútra až na doraz.
Keď je zapaľovač pripravený na
použitie, automaticky sa vysunie.

Používanie poškodeného zapaľovača
môže byt’ nebezpečné. Ak zapaľovač
cigariet nevyskočí počas 25 sekúnd,
vytiahnite ho a obrát’te sa na servis,
kde ho opravia. Odporúčame vám,
aby ste sa obrátili na svoj
autorizovaný servis. Mohlo by dôjst’
ku zraneniu alebo poškodeniu
vozidla.

{Varovanie
Ak v lete necháte vo vozidle výbušné
látky ako napríklad plynový
zapaľovač, môže explodovat’ a
spôsobit’ požiar v dôsledku zvýšenej
teploty v priestore pre cestujúcich a
batožiny.
Uistite sa, že vo vozidle nezostali
výbušné látky.

Výstraha
Zásuvka pre zapaľovač cigariet by sa
mala používat’ so zapaľovačom
cigariet. Ak sa do objímky zapaľovača
cigariet zapojí iný 12 V adaptér, môže
sa vypálit’ poistka alebo sa prehreje
niektorá iná súčiastka.
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Výstraha

Výstraha

Puzdro zapaľovača je počas použitia
veľmi horúce.

Cigarety a iné fajčiarske potreby
môžu spôsobit’ požiar.

Nedotýkajte sa puzdra zapaľovača
cigariet a nedovoľte det’om si so
zapaľovačom hrat’ ani ho zapínat’.

Do popolníka neodhadzujte papier
ani iné horľavé materiály.

Horúce kovové puzdro zapaľovača
môže spôsobit’ zranenie osôb a
škodu na vozidle alebo inom majetku.

Výstražné kontrolky,
meracie prístroje a
ukazovatele
Rýchlomer

Požiar v popolníku môže spôsobit’
zranenie osôb a škodu na vozidle
alebo inom majetku.
Prenosný popolník môže byt’
umiestnený do držiaka nápojov.

Popolníky

Ak chcete popolník otvorit’, opatrne
zodvihnite viečko popolníka. Po použití
viečko riadne uzatvorte.
Ak chcete popolník vysypat’, mierne
otočte hornú čast’ popolníka doľava a
vyberte ju.

ME020

ME021

Ukazuje rýchlost’ vozidla.
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Počítadlo kilometrov

Palivomer

POZNÁMKA
Pre vynulovanie jednotlivých
vzdialeností stlačte tlačidlo TRIP
na prístrojovom paneli dlhšie než na
2 sekundy.

Otáčkomer

ME022

ME024

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

Zobrazí hladinu paliva v nádrži.
Nikdy nesmiete nádrž úplne vyprázdnit’.

K dispozícii sú dve nezávislé počítadlá,
ktoré merajú vzdialenost’ najazdenú od
doby, keď bola táto funkcia vynulovaná.
Medzi celkovým a dennými počítadlami
kilometrov A a B môžete prepínat’
stlačením tlačidla TRIP.

ME023

Zobrazí počet otáčok motora za minútu.
Udržujte otáčky motora pri každom
prevodovom stupni čo najnižšie.

Podľa množstva paliva, ktoré zostalo
v palivovej nádrži môže byt’ načerpané
množstvo paliva menšie než je udávaný
objem palivovej nádrže.
Pohyb paliva v nádrži, spôsobený
brzdením, akceleráciou a zatáčaním
vyvoláva pohyb ručičky palivomera.
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{Nebezpečenstvo
Pre načerpaním paliva zastavte
vozidlo a vypnite motor.

Displej servisného intervalu
Kontrolky
Tu uvedené kontrolky nemusia byt’ vo
všetkých vozidlách. Tento popis platí
pre všetky verzie prístrojových dosiek.
Pri zapnutí zapaľovania sa väčšina
kontroliek krátko rozsvieti kvôli testu
funkčnosti.
Farby kontroliek znamenajú:
červená = nebezpečenstvo, dôležité
upozornenie
žltá = varovanie, informácie, porucha
zelená = potvrdenie aktivácie
modrá = potvrdenie aktivácie
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Ukazovatele na prístrojovej doske

ME025

Prístroje a ovládacie prvky 67

Ukazovatele na strednom paneli

Ukazovatele smeru a zmeny jazdného
pruhu 3 78.

Pripomenutie zapnutia
bezpečnostných pásov
Pripomenutie bezpečnostného
pásu na predných sedadlách
> pre sedadlo vodiča svieti alebo bliká
červeno.

C pre sedadlo predného spolujazdca

svieti alebo bliká červeno, ak je sedadlo
obsadené.
ME010

Ukazovateľ smeru
G bliká zeleno.
Bliká
Kontrolka bliká, ak je aktivovaný
ukazovateľ smeru alebo výstražné
svetlá.
Rýchlo bliká
Porucha svetla ukazovateľa smeru
alebo príslušnej poistky.
Výmena žiarovky 3 134. Poistky 3 140.

1. Po zapnutí spínača zapaľovania sa
kontrolka rozsvieti, kým sa
bezpečnostný pás nezapne.
2. Po spustení motora bude kontrolka
blikat’ 100 sekúnd a potom sa
rozsvieti, kým sa bezpečnostný pás
nezapne.
3. Ak vozidlo prejde viac ako 250 m
alebo prekročí rýchlost’ 22 km/h
s nezapnutým pásom, kontrolka
bude blikat’ a zvukový signál bude
zniet’ 100 sekúnd.

Po uplynutí 100 sekúnd zostane
kontrolka svietit’ až kým sa
bezpečnostný pás nezapne, zvukový
signál sa vypne.
Pripomenutie bezpečnostného pásu
na zadných sedadlách
> pre zadné sedadlá svietia alebo
blikajú červeno.
1. Keď je motor spustený, všetky
dvere sú zatvorené a rýchlost’
vozidla je nižšia ako 10 km/h,
kontrolky zadných bezpečnostných
pásov sa rozsvietia, kým sa pásy
nezapnú. Toto správanie platí aj
v prípade, že nikto nesedí na
sedadle.
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2. Ak rýchlost’ vozidla prekročí 10 km/h
so všetkými dverami zatvorenými,
kontrolky nezapnutých zadných
bezpečnostných pásov budú svietit’
na 35 sekúnd a zhasnú bez ohľadu
na to, či sú zadné sedadlá
obsadené. Keď sa jeden zadný
bezpečnostný pás zapne, kontrolka
druhého nezapnutého
bezpečnostného pásu sa rozsvieti
znova na 35 sekúnd, potom zhasne.
3. Ak sa ktorýkoľvek zadný
bezpečnostný pás odopne keď
vozidlo jazdí vyššou rýchlost’ou než
10 km/h a všetky dvere sú
zatvorené, kontrolka pásu bude
blikat’, kým sa pás nezapne a
zaznie zvukový signál 4-krát.
Trojbodové bezpečnostné pásy 3 31.

Kontrolka airbagu a
predpínača bezpečnostného
pásu
9 sa rozsvieti červeno.

Po zapnutí zapaľovania sa kontrolka
rozsvieti na niekoľko sekúnd. Ak sa
nerozsvieti, po uplynutí niekoľkých
sekúnd nezhasne alebo sa rozsvieti
počas jazdy, v systéme predpínačov
bezpečnostných pásov alebo airbagov
je porucha. V tom prípade nemusia byt’
systémy pri nehode funkčné.
Problém s vozidlom alebo aktivovanie
predpínačov bezpečnostných pásov
alebo airbagov môže byt’ indikované
trvalým svietením 9.

{Varovanie
Okamžite nechajte príčinu poruchy
odstránit’ v servise.

Kontrolka zapnutia/vypnutia
airbagu
V pre airbag predného
spolucestujúceho svieti žlto.
Keď sa kontrolka rozsvieti, airbag
predného spolucestujúceho je
aktivovaný.
U pre airbag predného
spolucestujúceho svieti žlto.
Keď sa kontrolka rozsvieti, airbag
predného spolucestujúceho sa
deaktivuje.

Kontrolka systému dobíjania
" sa rozsvieti červeno.

Systém airbagov 3 32.

Rozsvieti sa po zapnutí zapaľovania a
krátko po naštartovaní motora zhasne.

„Predpínače bezpečnostných pásov“
v časti Bezpečnostné pásy 3 29.

Rozsvieti sa počas chodu motora
Zastavte, vypnite motor. Nedobíja sa
akumulátor. Môže dôjst’ k prerušeniu
chladenia motora.
Vyhľadajte pomoc v servise.
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Kontrolka indikátora poruchy
* sa rozsvieti žlto.
Rozsvieti sa po zapnutí zapaľovania a
krátko po naštartovaní motora zhasne.

Kontrolka brzdovej sústavy
J sa rozsvieti červeno.
Svieti pri uvoľnenej parkovacej brzde,
ak je hladina brzdovej kvapaliny nízka
alebo systém bŕzd má poruchu.
Brzdová kvapalina 3 131.

{Varovanie
Ak kontrolka brzdového systému
svieti, nepoužívajte vozidlo.
To môže znamenat’ nesprávnu
funkciu brzdového systému.
Jazda s nesprávne fungujúcim
brzdovým systémom môže spôsobit’
nehodu s následkom zranenia a
poškodenia vozidla alebo iného
majetku.

Svieti ak je zapaľovanie zapnuté a je
zatiahnutá parkovacia brzda.
Parkovacia brzda 3 113.

Výstražná kontrolka
protiblokovacieho systému
bŕzd (ABS)
! sa rozsvieti žlto.
Rozsvieti sa na niekoľko sekúnd po
zapnutí zapaľovania. Systém je
prevádzkyschopný, keď kontrolka
zhasne.

Svieti
V systéme je porucha.
Môžete pokračovat’ v jazde. Jazdná
stabilita môže však byt’ zhoršená
v závislosti na stave povrchu vozovky.
Príčinu poruchy nechajte odstránit’
v servise.
Bliká
Systém aktívne pracuje.
Môže byt’ znížený výstupný výkon
motora a vozidlo môže byt’ v malej
miere automaticky brzdené.

Kontrolka vypnutého
elektronického riadenia
stability (ESC)

Ak táto kontrolka po niekoľkých
sekundách nezhasne alebo sa rozsvieti
počas jazdy, došlo k poruche v systéme
ABS. Brzdová sústava vozidla je
naďalej funkčná, ale bez možnosti
regulácie systémom ABS.

Svieti, ak je systém vypnutý.

Protiblokovací systém bŕzd (ABS)
3 112.

Výstražná kontrolka teploty
chladiacej kvapaliny motora

Kontrolka elektronického
riadenia stability (ESC)
G svieti alebo bliká žlto.

g sa rozsvieti žlto.

C sa rozsvieti červeno.
Táto kontrolka vás upozorňuje na
prehriatie chladiacej kvapaliny motora.
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Ak ste vozidlo prevádzkovali za
normálnych jazdných podmienok, mali
by ste zíst’ z cesty, zastavit’ a nechat’
motor bežat’ na voľnobeh pár minút.
Ak kontrolka nezhasne, mali by ste
motor vypnút’ a čo najskôr sa obrátit’ na
servis. Odporúčame vám, aby ste sa
obrátili na svoj autorizovaný servis.

Kontrolka tlaku motorového
oleja
: sa rozsvieti červeno.
Rozsvieti sa po zapnutí zapaľovania a
krátko po naštartovaní motora zhasne.

Rozsvieti sa počas chodu motora
Výstraha
Môže dôjst’ k prerušeniu mazania
motora. Môže dôjst’ k poškodeniu
motora a/alebo zablokovaniu
poháňaných kolies.

Ak sa počas jazdy rozsvieti kontrolka
tlaku motorového oleja, zastavte
vozidlo, vypnite motor a skontrolujte
motorový olej.

{Varovanie
Ak motor nebeží, budete musiet’ pri
brzdení a riadení vyvinút’ oveľa väčšiu
silu.
Nevyt’ahujte kľúč zo spínacej skrinky,
kým vozidlo úplne nestojí, inak sa
riadenie môže nečakane zablokovat’.
Pred návštevou servisu skontrolujte
hladinu oleja.

Výstraha
Nedopustite, aby sa vo vozidle minulo
palivo.
Mohlo by dôjst’ k poškodeniu
katalyzátora.
Katalyzátor 3 109.

Kontrolka zapnutého
diaľkového svetla
3 svieti modro.
Svieti pri zapnutých diaľkových svetlách
alebo pri použití svetelnej húkačky.

Motorový olej 3 126.

Prepínač diaľkových/tlmených svetiel
3 76.

Výstražná kontrolka nízkej
hladiny paliva

Kontrolka hmlových svetiel

. sa rozsvieti žlto.
Svieti, ak je príliš nízka hladina
v palivovej nádrži.

# sa rozsvieti zeleno.
Svietia, ak sú rozsvietené predné
hmlové svetlá.
Predné hmlové svetlá 3 78.
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Kontrolka zadných hmlových
svetiel

Palubný počítač

s svieti žlto.

Palubný počítač

Vzdialenost’, ktorú je možné najazdit’ na
zostávajúce palivo v nádrži →
priemerná rýchlost’ → doba jazdy →
okolitá teplota → vzdialenost’, ktorú je
možné prejst’ na zvyšné palivo

Svieti, ak svietia zadné hmlové svetlá.
Zadné hmlové svetlá 3 78.

Vzdialenost’, ktorú je možné
prejst’ na zvyšné palivo

Kontrolka otvorených dverí
L sa rozsvieti červeno.
Svieti, ak sú otvorené dvere alebo
dvere batožinového priestoru.

ME026

Palubný počítač poskytuje vodičovi
informácie o jazde, ako sú napr.
vzdialenost’, ktorú je možné prejst’ na
zostávajúce palivo v nádrži, okolitá
teplota, priemerná rýchlost’ a doba
jazdy.
Pri každom stlačení tlačidla MODE na
prístrojovom paneli sa displej zmení
v nasledujúcom poradí:

ME027

Tento režim signalizuje odhadovanú
vzdialenost’, ktorú je možné prejst’ od
aktuálneho množstva paliva do
vyprázdnenia palivovej nádrže.
Rozsah vzdialeností je 50 – 999 km.
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Palubný počítač je schopný registrovat’
doplnenie minimálne 4 litrov paliva.

Priemerná rýchlost’

Doba jazdy

Ak doplníte palivo pri odpojenom
akumulátore alebo stojí vozidlo na
svahu, údaje palubného počítača môžu
byt’ nesprávne.
Ak je vzdialenost’, ktorú je možné prejst’
na zvyšné palivo, menej ako 50 km,
objaví sa blikajúci symbol "---".
Vzdialenost’ sa môže menit’ na základe
techniky jazdy vodiča
POZNÁMKA
Palubný počítač je doplnkovým
zariadením. Hodnoty, ktoré
zobrazuje, sa môžu líšit’ od
skutočných vzdialeností v dôsledku
rôznych okolností.
Vzdialenost’ na zvyšné palivo sa
počíta na základe premenlivej
momentálnej spotreby, preto na ňu
môže mat’ vplyv vodič, cesta a
rýchlost’ vozidla.

ME028

MD069

Tento režim signalizuje priemernú
rýchlost’.

Tento režim signalizuje celkovú dobu
jazdy.

Hodnota priemernej rýchlosti sa počíta,
keď je motor spustený. Počíta sa aj
v čase, keď sa s vozidlom nejazdí.

Pre vynulovanie doby jazdy stlačte
tlačidlo MODE dlhšie než na 1 sekundu.

Rozsah priemernej rýchlosti
je 0 – 180 km/h.
Pre vynulovanie priemernej rýchlosti
stlačte tlačidlo MODE dlhšie než na
1 sekundu.

Hodnota doby jazdy sa počíta, keď je
motor spustený. Počíta sa aj v čase,
keď sa s vozidlom nejazdí.
Po zobrazení 99:59 sa doba jazdy
inicializuje na hodnotu 0:00.
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Okolitá teplota

POZNÁMKA
Hodnoty vzdialenosti, ktorú je možné
prejst’ na zvyšné palivo v nádrži,
priemernej rýchlosti a okolitej teploty
sa môžu líšit’ od skutočných hodnôt
v dôsledku jazdných podmienok,
spôsobu jazdy alebo rýchlosti vozidla.

ME029

Tento režim signalizuje vonkajšiu
teplotu.
Rozsah teplôt je -30 – 70 °C (-22 – 158
°F).
Hodnota teploty okolia sa nezmení
okamžite ako v prípade bežného
teplomeru, aby nespôsobila zmätok
počas jazdy.
Okolitá teplota sa môže líšit’ od
skutočnej teploty podľa podmienok
jazdy.

Poznámka
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Osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie
vozidla

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

Vonkajšie osvetlenie vozidla ............. 75

Ovládače vonkajšieho
osvetlenia

2 : Rozsvietia sa tlmené svetlá a
všetky vyššie uvedené svetlá.

Osvetlenie interiéru ........................... 79

Svetlomety sa automaticky vypnú, ak sa
otvoria dvere vodiča a otočí sa spínač
zapaľovania do polohy LOCK.

Osvetlenie ......................................... 79

MD071

Otáčaním konca združeného pákového
prepínača zapínate alebo vypínate
svetlomety a koncové svetlá. Prepínač
svetiel má tri polohy, ktoré aktivujú
rôzne funkcie svetiel nasledovne:
OFF: Všetky svetlá sú vypnuté.
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Prepínač diaľkových/tlmených
svetiel

{Varovanie

Svetelný klaksón

Ak prichádzajú vozidlá v protismere
alebo sa pred vami nachádza iné
vozidlo, vždy prepnite diaľkové svetlá
na stretávacie svetlá. Diaľkové svetlá
môžu dočasne oslepit’ ostatných
vodičov, čo môže zapríčinit’ nehodu.

MD073
MD072

Pri prepínaní zo stretávacích svetiel na
diaľkové svetlá zatlačte páčku.
Pri prepínaní na stretávacie svetlá
zatlačte páčku znova alebo zatiahnite.
POZNÁMKA
Kontrolka diaľkových svetiel sa
rozsvieti po zapnutí diaľkových
svetiel.

Keď páčku uvoľníte, vráti sa do
pôvodnej polohy. Diaľkové svetlá
zostanú svietit’ tak dlho, pokiaľ budete
držat’ páčku združeného prepínača
pritiahnutú.
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Nastavenie sklonu
svetlometov

3 = sedadlo vodiča obsadené a je
náklad v batožinovom priestore.

Výstražné svetlá

Svetlomety pri jazde do
zahraničia
Asymetrické stretávacie svetlá rozširujú
viditeľnost’ na pravú stranu jazdného
pruhu.
Pri jazde v krajinách, kde sa jazdí na
opačnej strane, však nastavte
svetlomety tak, aby ste zabránili
oslňovaniu protiidúcich vozidiel.
Svetlomety nechajte nastavit’ v servise.
ME030

Prispôsobenie sklonu svetlometov
zat’aženiu vozidla, aby sa zabránilo
oslňovaniu: otočte gombík do želanej
polohy.
0 = obsadené predné sedadlá
1 = všetky sedadlá obsadené
2 = všetky sedadlá obsadené a je
náklad v batožinovom priestore.

MD074

Svetlá pre jazdu vo dne (DRL)

Ovládané pomocou tlačidla |.

Svetlá pre jazdu cez deň zvyšujú
viditeľnost’ vozidla za denného svetla.

Výstražné svetlá môžete zapnút’
stlačením tlačidla.

Zadné svetlá nesvietia.

Výstražné svetlá môžete vypnút’
opätovným stlačením tlačidla.
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Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhu

Predné hmlové svetlá

Zadné hmlové svetlá

MD076
MD075

páčka nahor = pravý indikátor
páčka nadol = ľavý indikátor
Ak je páčka posunutá za bod odporu,
ukazovateľ sa zapne trvale. Pri pohybe
volantom spät’ sa ukazovateľ
automaticky deaktivuje.

Ak chcete zapnút’ hmlové svetlá, uistite
sa, že sú zapnuté tlmené svetlá.
Otočte krúžok uprostred páčky
združeného prepínača do polohy ON.
Ak chcete hmlové svetlá vypnút’, otočte
krúžok do polohy OFF.

ME031

Zadné hmlové svetlo zapnete otočením
konca páčky združeného prepínača
stieračov, keď svietia tlmené svetlá.
Zadné hmlové svetlo vypnete
opätovným otočením konca páčky.

Svetlá spätného chodu
Svetlá spätného chodu sa rozsvietia,
keď je zapnuté zapaľovanie a je
zaradená spiatočka.
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R : vždy vypnuté, nerozsvieti sa ani po
otvorení dverí.

Osvetlenie interiéru
Osvetlenie interiéru

POZNÁMKA

Stropné svietidlo

Ak svetlá zostanú svietit’ dlhší čas,
akumulátor sa môže vybit’

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

MD077

Použite kolískový spínač:
( : vždy zapnuté, kým sa nevypne
manuálne.
M : automaticky sa rozsvieti po
otvorení dverí a zhasne, keď sa dvere
zatvoria.

Osvetlenie
Ochrana proti vybitiu
akumulátora
Vypnutie elektrických svetiel
Úlohou šetriča akumulátora je predíst’
vybitiu akumulátora.
Svetlomety sa automaticky vypnú, ak sa
otvoria dvere vodiča a otočí sa spínač
zapaľovania do polohy LOCK alebo
ACC.
Táto funkcia sa nevzt’ahuje na stropné
svetlo.

Poznámka
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Informačný systém

Úvod

 Stlačením klávesov [1] – [6]
potvrďte kód znova.
 Rádio zobrazí správu „security on“.

Úvod.................................................. 81

Funkcia pre odradenie
zlodejov

Rádio................................................. 87
Audioprehrávače ............................... 89

Funkcia pre odradenie zlodejov chráni
pred odcudzením rádia.
Keď je pomocou funkcie
zabezpečovacieho zablokovania
zaregistrovaný identifikačný kód ID,
nebude možné bez vloženia tohto
zaregistrovaného kódu ID jednotku
použit’ dokonca ani v prípade, že bude
odcudzená a kamkoľvek inam
nainštalovaná.

Nastavenie zabezpečovacieho
zablokovania (zaregistrovanie
kódu ID)
Vypnite rádio.
 Stlačte [POWER] a súčasne držte
stlačené tlačidlá [INFO] a [4].
 Spustí sa režim registrácie kódu ID.
 Stlačením klávesov [1] – [6] zadajte
štvormiestny kód.

Kód ID sa zaregistruje a vypne sa rádio.

Uvoľnenie zabezpečovacieho
zablokovania
Vypnite rádio.
 Rádio zobrazí správu „Security
Unlock“.
Dočasne sa tým vyradí
bezpečnostná funkcia.
Je možné použit’ rádio.
 Stlačte [POWER] a súčasne držte
stlačené tlačidlá [INFO] a [4]
v režime vyradeného
zabezpečovacieho zablokovania.
 Spustí sa režim registrácie kódu ID.
 Stlačením klávesov [1] – [6] zadajte
štvormiestny kód.
 Rádio zobrazí správu „security off“.
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Ak sa zadaný kód zhoduje so
zaregistrovaným kódom,
zabezpečovacie zablokovanie sa uvoľní
a vypne sa rádio.
Poznámka
Funkcia odraďovania zlodejov je
možné aktivovat’ po nastavení
predajcom.
Ak máte problém, obrát’te sa na
predajcu.
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Prehľad

ME070
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1. [POWER]
• Keď je napájanie zapnuté:
- Krátke stlačenie: Stlmenie
zvuku zapnuté/vypnuté.
- Dlhé stlačenie: Zapne/vypne
rádio.
• Keď je napájanie vypnuté:
- Stlačením gombíka
napájania sa zapne
napájanie.
2. [VOLUME]
• Nastavenie hlasitosti
• Nastavenie tónu v režime
ovládania tónu.
3. [TUNE DOWN]
• Režim rádia
- Krátke stlačenie: Zníženie
o 1 krok
- Dlhé stlačenie: Plynulé
zníženie
• Režim prehrávača CD
- Krátke stlačenie: prehrávanie
predchádzajúcej skladby
alebo súboru

- Dlhé stlačenie: Rýchle
prehrávanie dozadu
4. [TUNE UP]
• Režim rádia
- Krátke stlačenie: Zvýšenie
o 1 krok
- Dlhé stlačenie: Plynulé
zvýšenie
• Režim prehrávača CD
- Krátke stlačenie:
Prehrávanie nasledujúcej
skladby alebo súboru
- Dlhé stlačenie: Rýchle
prehrávanie dopredu
5. [AUX]
• Výber režimu prídavného
zariadenia
6. Konektor Aux
• Vstup stereofónneho zvukového
signálu
7. [SOUND]
• Basy/Stredné tóny/Výšky/
Predozadné vyváženie/
Vyváženie/Úprava
prednastaveného ekvalizéra

8. [TP/MENU]
• Krátke stlačenie: Nastavenie
príjmu hlásení o dopravnej
premávke.
• Dlhé stlačenie: Nastavenie
konfigurácie
- Zapnutie/vypnutie AF:
Zapnutie/vypnutie prepínania
funkcie RDS AF
- Zapnutie/vypnutie REG:
Zapnutie/vypnutie funkcie
regionálneho vysielania RDS
- PTY žiadne: Výber typu
programu RDS
- Obľ.str 1 – 6: Nastavenie
obľúbenej strany
- Zapnutie/vypnutie strany
AST: Zapnutie/vypnutie
automatického ukladania
strany
9. [EJECT]
• Vysuňte disk z prehrávača CD.
10. [PRESET] #1~#6
• Režim rádia
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- Krátke stlačenie: Vyvolanie
uloženej stanice z pamäti
predvolieb
- Dlhé stlačenie: Uloženie do
pamäte predvolieb
• Režim prehrávača CD
- [#1 DIR]: zapnutie alebo
vypnutie režimu prehrávania
adresára.
- [#2 RPT]: zapnutie alebo
vypnutie režimu opakovania
prehrávania.
- [#3 RDM]: zapnutie alebo
vypnutie režimu prehrávania
v náhodnom poradí.
- [#4 INT]: zapnutie alebo
vypnutie režimu prehrávania
úvodov skladieb.
11. [CD]
• Výber režimu prehrávania
kompaktných diskov
• Funkcia pozastavenia
prehrávania CD
12. [FAV/INFO]
• Režim rádia

- Krátke stlačenie: Výber
strany obľúbených
- Dlhé stlačenie: Zobrazenie
informácií o aktuálnej stanici.
• Režim prehrávača CD
- Krátke stlačenie: Zobrazenie
informácií o aktuálnej
skladbe.
13. [BAND/AST]
• Voľba režimu rádia
• Režim rádia
- Krátke stlačenie: Výber
pásma AM alebo FM
- Dlhé stlačenie: Funkcia
automatického ukladania,
Vyhľadanie a uloženie 12
staníc s najlepším príjmom.
14. [USB]
• Výber režimu USB
• Funkcia pozastavenia
prehrávania USB
15. [SEEK UP]
• Režim rádia

- Krátke stlačenie:
vyhľadávanie nasledujúcej
vysielajúcej stanice smerom
nahor
- Dlhé stlačenie: Vyhľadávanie
PTY smerom nahor
• Režim prehrávača CD
- Nasledujúci priečinok pri
prehrávaní CD
16. [SEEK DOWN]
• Režim rádia
- Krátke stlačenie:
vyhľadávanie
predchádzajúcej vysielajúcej
stanice smerom nadol
- Dlhé stlačenie: Vyhľadávanie
PTY smerom nadol
• Režim prehrávača CD
- Predchádzajúci priečinok pri
prehrávaní CD
17. Konektor USB
• Konektor USB
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Ovládanie
Zapínanie/vypínanie napájania
Zapnutie napájania
 Pre zapnutie rádia stlačte tlačidlo
[POWER].
Vypnutie napájania
 Stlačením [POWER] a podržaním
na 1 sekundu sa rádio vypne.

Stlmenie zvuku
Keď je napájanie zapnuté, stlačením
[POWER] sa vypne zvuk.

Nastavenie hlasitosti
Pre zvýšenie hlasitosti otáčajte
gombíkom hlasitosti v smere
hodinových ručičiek.
Pre zníženie hlasitosti otáčajte
gombíkom hlasitosti proti smeru
hodinových ručičiek.

Nastavenie zvuku
Nastavenie hlbokých tónov
Stlačte tlačidlo [SOUND] opakovane,
kým sa na rádiu neobjaví správa „BAS“.

Otáčaním gombíka [VOLUME] doprava
alebo doľava môžete zvyšovat’ alebo
znižovat’ efekt pre basy.
Nastavenie stredných tónov, výšok,
vyváženie a predozadné vyváženie
Podobný postup ako v časti
„Nastavenie hlbokých tónov“, len s inou
voľbou režimu tónu.

Voľba prednastavenia EQ
Podobný postup ako v časti
„Nastavenie hlbokých tónov“, len
s voľbou režimu ekvalizéra.
Jednotlivé režimy prednastavených
režimov ekvalizéra sú
...VYP →POP →Rock Country →Hlas→
Jazz →Klasické→VYP ...
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Rádio

Vyhľadávanie nahor/nadol

Vyvolanie obľúbeného kanálu

Rádio AM-FM

Stlačením tlačidla [SEEK UP]/[SEEK
DOWN] sa automaticky vyhľadá
nasledujúca/predchádzajúca stanica.

Pomocou nasledujúceho postupu
môžete počúvat’ stanicu uloženú medzi
predvoľbami obľúbených staníc.

Voľba režimu rádia
Pre počúvanie rádia z iného režimu
stlačte [BAND/AST].

Zmena pásma
Pri každom stlačení [BAND/AST] sa
pásmo mení z AM na FM alebo z FM na
AM.

Pamät’ obľúbených kanálov
Má 6 obľúbených stránok a môže
ukladat’ až 48 staníc bez ohľadu na to,
či ide o pásmo AM alebo FM.
Aktuálnu stanicu môžete uložit’
nasledujúcim postupom

Manuálne ladenie nahor/nadol

Krok 1: Nájdite alebo nalaďte si
želanú stanicu manuálne.

Pre zvýšenie/zníženie frekvencie stlačte
[TUNE UP]/[TUNE DOWN].

Krok 2: Stlačením [FAV/INFO]
zvoľte obľúbenú stránku.

Pri každom stlačení [TUNE UP]/[TUNE
DOWN] sa zvýši alebo zníži frekvencia
o 1 krok.

Krok 3: Stlačte a podržte
tlačidlo [PRESET #] dlhšie než na
1 sekundu.

Ak je toto tlačidlo stlačené nepretržite,
bude sa nepretržite zvyšovat’ alebo
znižovat’ frekvencia.

Vyššie uvedeným postupom sa do
pamäte obľúbených predvolieb môže
uložit’ 48 staníc.

Krok 1: Stlačením [FAV/INFO]
zvoľte obľúbenú stránku.
Krok 2: stlačte tlačidlo [PRESET #]
stanice, ktorú chcete počúvat’.

Funkcia automatického
ukladania
Automatické ukladanie
Stlačte tlačidlo [BAND/AST] na dlhšie
ako 1 sekundu, rádio spustí funkciu
automatického ukladania.
Vymazanie stránky funkcie
automatického ukladania
Po použití funkcie automatického
ukladania má rádio stránky
automatického ukladania. Pre
vymazanie stránky automatického
ukladania stlačte
[TP/MENU] na dlhšie ako 1 sekundu a
stláčajte tlačidlo [TP/MENU], kým sa na
rádiu neobjaví správa „AST.Page On“ a
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otočením gombíka [VOLUME] ju
zmeňte na „AST.Page Off“.

Operácia s ponukou
Zapnutie/vypnutie AF
Pomocou funkcie AF rádio neustále
vyhľadáva stanicu s najlepším príjmom.
Stlačte tlačidlo [TP/MENU] na dlhšie
ako 1 sekundu a stláčajte tlačidlo [TP/
MENU], kým sa na rádiu neobjaví
správa „AF Off“ a otočením gombíka
[VOLUME] ju zmeňte na „AF On“
Zapnutie/vypnutie regionálneho
vysielania
Pri použití funkcie Regional preskočí
rádio na regionálnu stanicu (Regional
off).
Stlačte tlačidlo [TP/MENU] na dlhšie
ako 1 sekundu a stláčajte tlačidlo [TP/
MENU], kým sa na rádiu neobjaví
správa „REG Off“ a otočením gombíka
[VOLUME] ju zmeňte na „REG On“
Príjem hlásení o dopravnej premávke
Ak chcete počúvat’ hlásenia o dopravnej
premávke z tejto stanice, stlačte [TP/
MENU].

Zrušenie príjmu hlásení o dopravnej
premávke
Stlačte [TP/MENU], ak chcete zrušit’
príjem dopravných hlásení v rádiu.

Pevná prútová anténa

Vyhľadávanie stanice s hlásením o
dopravnej premávke
Stlačte tlačidlo [TP/MENU] pri stanici,
ktorá neposkytuje dopravné informácie,
rádio začne vyhľadávat’ stanicu
s dopravnými informáciami.

Príjem rádia
Príjem rádia môže byt’ prerušovaný
atmosférickými poruchami, šumom,
skreslením alebo stratou príjmu
z dôvodu
 zmien vo vzdialenosti od vysielača,
 príjem z niekoľkých smerov
v dôsledku odrazu a
 tienenia.

MD078

Ak chcete strešnú anténu demontovat’,
otáčajte ňou proti smeru hodinových
ručičiek. Ak chcete strešnú anténu
nainštalovat’, otáčajte ňou v smere
hodinových ručičiek.
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Výstraha
Ak vchádzate do miestnosti s nízkym
stropom, nezabudnite odmontovat’
anténu, aby sa nepoškodila.
Ak vojdete do autoumyvárne i
s anténou, môže dôjst’ k poškodeniu
antény alebo plechu na streche.
Uistite sa, že ste pred vjazdom do
automatickej autoumyvárne
demontovali anténu.
Kvôli dobrému príjmu pevne
nainštalujte anténu a postavte ju do
vzpriamenej polohy.

Audioprehrávače
Prehrávač CD
Pri vložení jednotlivých diskov CD sa na
displeji objaví rádio a pri každom
načítaní disku CD sa na displeji objaví
„File check“ (kontrola súborov).
Len čo sa spustí prehrávanie, na
displeji sa zobrazí skladba a číslo
skladby.
Ak je vypnuté zapaľovanie alebo rádio
s diskom CD v prehrávači, zostane
v prehrávači. Keď je disk CD
v prehrávači a je zapnuté zapaľovanie,
musíte najprv zapnút’ rádio, aby sa
aktuálny disk CD mohol začat’
prehrávat’. Ak je zapnuté zapaľovanie aj
rádio, začne sa disk CD prehrávat’ tam,
kde sa zastavil, ak bol naposledy
zvoleným zdrojom audiosignálu.
Pomocou prispôsobovacieho krúžku
môže prehrávač CD prehrávat’ menšie
CD disky s priemerom 8 cm. CD disky
plnej veľkosti a menšie CD disky sa
načítajú rovnakým spôsobom.

Ak sa prehráva disk CD-R, môže byt’
znížená kvalita zvuku z dôvodu kvality
CD-R, metódy nahrávania, kvality
hudby, ktorá bola nahraná, a spôsobu,
akým bolo s diskom CD-R
zaobchádzané. Môže dôjst’
k problémom s preskakovaním,
s t’ažkým hľadaním skladieb alebo
vkladaním a vyberaním. Ak sa vyskytnú
takéto problémy, skontrolujte spodnú
plochu disku CD. Ak je povrch CD disku
poškodený, ako napr. prasknutý,
nalomený alebo poškriabaný, nebude
sa CD disk prehrávat’ správne. Ak je
povrch disku CD znečistený, vyhľadajte
ďalšie informácie v časti „Starostlivost’ o
vaše disky CD“.
Ak nie je zjavné žiadne poškodenie,
skúste použit’ disk CD, o ktorom viete,
že je určite v poriadku.
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Na disk CD nepridávajte žiadny štítok,
pretože by sa mohol zachytit’
v prehrávači CD. Ak je disk CD nahraný
na osobnom počítači a je potrebný
popisný štítok, skúste miesto neho
označit’ hornú stranu nahraného disku
CD značkovacím perom.

Výstraha
Ak pridáte akýkoľvek štítok na disk
CD, zasuniete súčasne viac než
jeden disk CD do štrbiny alebo sa
pokúsite prehrávat’ poškriabané alebo
poškodené disky CD, mohli by ste
tým poškodit’ prehrávač CD. Keď
používate prehrávač CD, používajte
len disky CD v dobrom stave bez
akéhokoľvek štítku, vždy vkladajte len
jeden disk CD a udržujte prehrávač
CD a vkladaciu štrbinu čistú bez
cudzích materiálov, kvapalín a
nečistôt.
Vkladanie disku
Vložte disk CD do štrbiny pre CD

štítkom nahor, a rádio ho automaticky
vtiahne do štrbiny a spustí prehrávanie.
Voľba režimu prehrávanie CD
Vložte disk CD do prehrávača CD, rádio
prejde do režimu prehrávania.
Alebo stlačením tlačidla [CD] v inom
režime spustite prehrávanie disku, ak
už bol vložený.
VYBERANIE DISKU CD
Stlačte [EJECT], disk sa vysunie
z rádia.
Vyberte disk z rádia.
Pozastavenie
Pre pozastavenie prehrávania počas
prehrávania disku CD stlačte [CD].
Na displeji bude blikat’ správa „PAUSE“.
Opätovným stlačením tlačidla [CD] sa
spustí prehrávanie.
Nasledujúca/predchádzajúca
skladba
Stlačte tlačidlo [TUNE UP/TUNE
DOWN], rádio začne prehrávat’
nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu.

Rýchly presun vpred/rýchly presun
vzad
Stlačte a podržte [TUNE UP/TUNE
DOWN], rádio začne prehrávat’ rýchlo
vpred/rýchlo vzad.
Nasledujúci/predchádzajúci
priečinok - iba disk MP3/WMA
Stlačte tlačidlo [SEEK UP/SEEK
DOWN], rádio začne prehrávat’
nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu.
RPT (Opakovanie)
Stlačte tlačidlo [2 RPT], rádio bude
opakovat’ aktuálnu skladbu.
Pre zrušenie tejto funkcie znova stlačte
tlačidlo pod [2 RPT].
RDM (Náhodné prehrávanie):
Stlačte tlačidlo [3 RDM], rádio bude
prehrávat’ skladby v náhodnom poradí.
Pre zrušenie tejto funkcie znova stlačte
tlačidlo pod [3 RDM].
INT (skenovanie úvodov):
Stlačte tlačidlo [4 INT], rádio prehrá
10 sekúnd z aktuálnej skladby, preskočí
na nasledujúcu skladbu a bude
opakovat’ tento postup.

Informačný systém 91

Pre zrušenie tejto funkcie znova stlačte
tlačidlo pod [4 INT].
Režim Všetko/Adresár - iba disk MP3/
WMA
Funkcie opakovania, skenovania
úvodov a náhodného poradia fungujú
v tomto priečinku, ak je aktívny režim
„DIR mode“.
Ak stlačíte tlačidlo [1 DIR], rádio bude
pracovat’ v režime Adresár.
Pre zrušenie tejto funkcie znova stlačte
tlačidlo pod [1 DIR].
Zobrazenie informácií ID3 Tag - iba
disk MP3/WMA
Stlačte [FAV/INFO] a rádio zobrazí
informácie ID3 tag aktuálnych súborov.

Vybratie pamäte USB
Vytiahnite pamät’ USB z konektora USB
manuálne.
* Ostatné funkcie fungujú rovnako
ako v režime CD.

Režim AUX
Rádio má jeden pomocný vstupný
konektor (s priemerom 3,5 mm), ktorý
sa nachádza na dolnej pravej strane
čelnej dosky.
Toto nie je zvukový výstup; do
predného pomocného vstupného
konektora nepripájajte slúchadlá.

Voľba režimu prehrávania USB
Pre prehrávanie súborov USB z iného
režimu stlačte [USB].

K pomocnému vstupnému konektoru
však môžete pripojit’ externé zvukové
zariadenie, ako napr. iPod, prenosný
počítač, prehrávač MP3, menič CD,
alebo prijímač XM™ atď. za účelom
použitia ako ďalšieho zdroja pre
počúvanie zvukových nahrávok.

Vloženie pamäte USB
Vložte pamät’ USB do konektora USB,
rádio automaticky začne prehrávat’
súbory z pamäte USB.

Voľba režimu AUX In
Stlačte [AUX] v inom režime
prehrávania.
Ak do pomocného konektora nie je nič

Režim prehrávania USB

pripojený, režim aux bude neprístupný.

Ovládacie prvky zvuku na
volante
1. [PWR]
Zapnutie napájania: Stlačte toto
tlačidlo.
Vypnutie napájania: Stlačte toto
tlačidlo dlhšie než na 1 sekundu.
Funkcia vypínania hlasitosti
audiosystému (mute): Keď je
napájanie zapnuté, stlačte toto
tlačidlo.
2. [+]
Stlačením tlačidla [+] sa zvýši
hlasitost’ zvuku.
Ak stlačíte toto tlačidlo, rádio zvýši
hlasitost’.
Stlačte toto tlačidlo dlhšie než na
1 sekundu, rádio zvýši úroveň
hlasitosti krok za krokom.
3. [–]
Stlačením tlačidla [-] sa zníži
hlasitost’ zvuku.
Ak stlačíte toto tlačidlo, zníži sa
hlasitost’ rádia.
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Stlačte toto tlačidlo dlhšie než na
1 sekundu, rádio zníži úroveň
hlasitosti krok za krokom.
4. [SEEK]
4-1. REŽIM RÁDIA: Stlačením
tlačidla sa naladí nasledujúca
prenastavená stanica.
(Obľúbená predvoľba #1→
#2→ #3→ #4...)
Pre hľadanie nasledujúcej
stanice stlačte toto tlačidlo
dlhšie než 1 sekundu.
4-2. REŽIM CDP: Stlačením tohto
tlačidla sa preskočí na
nasledujúcu skladbu.
(Skladba01→Skladba02→...)
Pre rýchle prehrávanie
skladby smerom dopredu
stlačte toto tlačidlo dlhšie než
na 1 sekundu.
5. [MODE]
Na každé stlačenie tohto tlačidla sa
režim prehrávania zmení
v nasledujúcom poradí.
FM→AM→(CDP)→(USB)→(AUX)
→FM...

Ak v prehrávači nie je vložený disk,
rádio preskočí režim CDP.
Rádio preskočí režim USB, ak
v rádiu nie je pamät’ USB.
Rádio preskočí režim AUX, ak nie je
v konektore rádia prípojka aux.
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Ovládacie prvky
klimatizácie

Systémy klimatizácie

Teplota
Nastavte teplotu otáčaním gombíka.

Systém kúrenia a vetrania

červená: teplý
modrá: chladný

Klimatizácia ....................................... 93

Vykurovanie nebude úplne účinné,
pokiaľ motor nedosiahne prevádzkovú
teplotu.

Ventilačné otvory............................. 103
Údržba............................................. 104

Distribúcia vzduchu
Zvoľte vetrací otvor otáčaním stredného
gombíka.
\: do oblasti hlavy a oblasti nôh
ME032

Kontrolky pre:
 Teplota
 Distribúcia vzduchu
 Rýchlost’ ventilátora
 Kúrenie
 Odmrazovanie čelného okna
 Recirkulácia vzduchu /
 Vyhrievanie zadného okna

[: do oblasti nôh s malým množstvom
vzduchu smerovaným na čelné okno,
okná predných dverí a do bočných
vetracích otvorov.
Y: do oblasti hlavy prostredníctvom
nastaviteľných ventilačných otvorov
W: na čelné okno a do oblasti nôh
s malým množstvom vzduchu
smerovaným na okná predných dverí a
do bočných vetracích otvorov.
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5: na čelné okno a na okná predných
dverí s malým množstvom vzduchu
smerovaným do bočných vetracích
otvorov.

Rýchlost’ ventilátora
Nastavte prúdenie vzduchu prepnutím
ventilátora na požadovanú rýchlost’.

Kúrenie
Normálne kúrenie
1. Pre kúrenie otočte regulátor teploty
vzduchu do červenej oblasti.
2. Otočte regulátor rozvodu vzduchu.
3. Otočte otočný spínač ovládania
ventilátora na požadovanú rýchlost’.

Maximálne kúrenie
Režim maximálneho kúrenia použite
pre rýchle vyhriatie priestoru pre
cestujúcich.
Nepoužívajte ho dlhodobo. Vzduch
v interiéri by mohol zatuchnút’, okná by
sa mohli zahmlit’ a prekážat’ vodičovi vo
výhľade a spôsobit’ nehodu.

Ak chcete očistit’ okná, otočte
regulátorom rozvodu vzduchu do
polohy 5 a posuňte páčku recirkulácie
doľava, aby sa dovnútra vozidla dostal
čerstvý vzduch.

Odmrazovanie čelného okna

Pre maximálne vykúrenie:
1. Presuňte páčku recirkulácie
doprava pre zvolenie režimu
recirkulácie.
2. Pre kúrenie otočte regulátor teploty
vzduchu do červenej oblasti až na
doraz.
3. Otočte otočný spínač ovládania
ventilátora na maximálnu rýchlost’.

ME032

1. Nastavte režim recirkulácie na
režim vonkajšieho vzduchu a otočte
regulátorom rozvodu vzduchu do
polohy DEFROST (odmrazovanie)
5
2. Pre teplý vzduch otočte regulátor
teploty vzduchu do červenej oblasti.
3. Pre rýchle odmrazovanie nastavte
otočný spínač ovládania ventilátora
na najvyššie otáčky.
4. Bočné vetracie otvory podľa potreby
otvorte a nastavte na okná dverí.

Ovládacie prvky klimatizácie 95

Výstraha

Systém recirkulácie vzduchu W

Po dlhšej jazde so zapnutým režimom
recirkulácie sa môže stat’, že sa
budete cítit’ ospalý. Pravidelne si
zapínajte režim čerstvého vzduchu
zvonka.

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

{Varovanie

ME033

Režim recirkulácie vzduchu sa ovláda
pomocou páčky W.

V režime cirkulácie vzduchu je
obmedzená výmena čerstvého
vzduchu. Pri režime bez chladenia sa
vlhkost’ vzduchu zvyšuje, takže môže
dôjst’ k zahmleniu okien. Kvalita
vzduchu v interiéri sa zhoršuje, takže
cestujúci môžu pocítit’ i nevoľnost’.

Klimatizácia
{Varovanie
Nespite vo vozidle so zapnutou
klimatizáciou alebo vykurovacím
systémom. Hrozí vážne poškodenie
zdravia až smrt’ v dôsledku poklesu
hladiny kyslíka a/alebo telesnej
teploty.
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červená: teplý
modrá: chladný

Odstránenie zahmlenia z čelného
okna

Distribúcia vzduchu
Zvoľte vetrací otvor otáčaním stredného
gombíka.
\: do oblasti hlavy a oblasti nôh

ME034

Kontrolky pre:
 Teplota
 Distribúcia vzduchu
 Rýchlost’ ventilátora
 Odstránenie zahmlenia a námrazy
 Recirkulácia vzduchu W
 Chladenie u
 Vyhrievanie zadného okna

[: do oblasti nôh s malým množstvom
vzduchu smerovaným na čelné okno,
okná predných dverí a do bočných
vetracích otvorov.
Y: do oblasti hlavy prostredníctvom
nastaviteľných ventilačných otvorov
W: na čelné okno a do oblasti nôh
s malým množstvom vzduchu
smerovaným na okná predných dverí a
do bočných vetracích otvorov.
5: na čelné okno a na okná predných
dverí s malým množstvom vzduchu
smerovaným do bočných vetracích
otvorov.

Teplota

Rýchlost’ ventilátora

Nastavte teplotu otáčaním gombíka.

Nastavte prúdenie vzduchu prepnutím
ventilátora na požadovanú rýchlost’.

ME035

1. Nastavte režim recirkulácie na režim
vonkajšieho vzduchu a otočte
regulátorom rozvodu vzduchu do
polohy DEFROST (odmrazovanie) 5.
2. Zapnite chladenie u
3. Nastavte požadovanú teplotu.
4. Nastavte otočný spínač ovládania
ventilátora na požadovanú rýchlost’.
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Systém recirkulácie vzduchu W

{Varovanie
Po dlhšej jazde so zapnutým režimom
recirkulácie sa môže stat’, že sa
budete cítit’ ospalý. Pravidelne si
zapínajte režim čerstvého vzduchu
zvonka.

MR044

Režim recirkulácie vzduchu sa ovláda
pomocou páčky W.

V režime cirkulácie vzduchu je
obmedzená výmena čerstvého
vzduchu. Pri režime bez chladenia sa
vlhkost’ vzduchu zvyšuje, takže môže
dôjst’ k zahmleniu okien. Kvalita
vzduchu v interiéri sa zhoršuje, takže
cestujúci môžu pocítit’ i nevoľnost’.

Chladenie u
Ovláda sa pomocou tlačidla u a je
funkčné len pri bežiacom motore a
ventilátore.
Kompresor klimatizácie ochladzuje a
odvlhčuje (vysušuje) vzduch vo vozidle,
keď je vonkajšia teplota mierne nad
bodom mrazu. Preto sa môže vytvárat’
kondenzácia odkvapkávajúca zo
spodku vozidla.

Ak nepotrebujete ochladzovat’ alebo
vysušovat’ vzduch, vypnite chladenie,
čím ušetríte palivo.
Klimatizácia nebude fungovat’, ak je
ovládač ventilátora vo vypnutej polohe.
Ak je ovládač teploty otočený do
červenej oblasti, vzduch z vetracieho
otvoru bude teplý, ak nie je zapnutá
klimatizácia.
Ak chcete vypnút’ klimatizáciu, otočte
ovládač ventilátora do polohy 0.

Výstraha
Používajte len správne chladivo

{Varovanie
Systémy klimatizácie smie servisovat’
iba kvalifikovaný personál. Nevhodné
servisovanie môže spôsobit’ osobné
zranenia.
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Normálne chladenie

1. Použite klimatizáciu.

1. Použite klimatizáciu.
2. Pre chladenie otočte regulátor
teploty vzduchu do modrej oblasti.
3. Otočte regulátor rozvodu vzduchu.
4. Nastavte otočný spínač ovládania
ventilátora na požadovanú rýchlost’.
Maximálne chladenie

2. Presuňte páčku recirkulácie
doprava pre zvolenie režimu
recirkulácie.
3. Pre chladenie otočte regulátor
teploty vzduchu do modrej oblasti
až na doraz.
4. Otočte otočný spínač ovládania
ventilátora na najvyššie otáčky.

Elektronicky riadená
klimatizácia
{Varovanie

ME064

Pre dosiahnutie maximálneho
ochladenia pri horúcom počasí alebo po
dlhom státí vozidla na slnku:

Nespite vo vozidle so zapnutou
klimatizáciou alebo vykurovacím
systémom. Hrozí vážne poškodenie
zdravia až smrt’ v dôsledku poklesu
hladiny kyslíka a/alebo telesnej
teploty.

MD088

Ovládače pre automatický režim:
AUTO: automatický režim, všetky
nastavenia okrem teploty sú
automaticky nastavené systémom
Teplota: predvoľba želanej teploty
Nasledujúce funkcie môžete
prispôsobovat’ manuálne, pričom
zrušíte automatický režim:
Rýchlost’ ventilátora: nastaviteľný
prúd vzduchu
MODE: nastaviteľná distribúcia
vzduchu
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5: odstránenie zahmlenia a námrazy

Poznámka

Poznámka

0: zapnutie alebo vypnutie systému

Ak tlačíte tlačidlo AUTO a ovládačom
MODE vyberiete viac než 3 typy,
jednotky teploty sa môžu zmenit’
medzi stupňami Celsia a
Fahrenheita.

Nezakrývajte senzor slnečného svitu,
aby neposkytoval chybné údaje.

u: zapnutie alebo vypnutie chladenia
W: recirkulácia vzduchu
+: Vyhrievanie zadného okna
V automatickom režime rýchlost’
ventilátora a distribúcie vzduchu
automaticky regulujú prúdenie vzduchu.

Senzor teploty

Senzor slnečného svitu

MD160

MD012
ME036

Klimatizáciu je možné plne využívat’ len
pri naštartovanom motore.

Senzor slnečného svitu je umiestnený
pred ventilačnými otvormi pre
rozmrazovanie čelného okna. Tento
senzor sníma slnečný svit pri prevádzke
v režime AUTO.

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

Výstraha
Nenalepujte štítky na senzor teploty,
aby nedošlo k narušeniu jeho funkcie.
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Automatický režim AUTO

Prednastavenie teploty

MD090

Základné nastavenie pre dosiahnutie
maximálneho komfortu:
1. Stlačte tlačidlo AUTO, klimatizácia
sa automaticky aktivuje.
2. Otvorte všetky vetracie otvory.
3. Pomocou pravého otočného
gombíka nastavte predvolenú
teplotu.
Všetky vetracie otvory sú riadené
automaticky. Je preto potrebné mat’
predné vetracie otvory vždy otvorené.

Ak chcete využit’ maximálne chladenie,
stlačte tlačidlo AUTO a nastavte teplotu
do polohy „LO“. Vyberie sa režim
recirkulácie a distribúcia vzduchu sa
automaticky prepne na hodnotu Y
s maximálnou rýchlost’ou ventilátora
chladenia.

MD091

Nastavte teplotu na želanú hodnotu
otáčaním gombíka.
červená: teplý
modrá: chladný
Ak je nastavená minimálna teplota,
klimatizácia pobeží v režime
maximálneho chladenia.
Ak je nastavená maximálna teplota,
klimatizácia pobeží v režime
maximálneho kúrenia.

Ak chcete využit’ maximálne kúrenie,
stlačte tlačidlo AUTO a nastavte teplotu
do polohy „HI“. Režim recirkulácie sa
zmení na vonkajší vzduch a distribúcia
vzduchu sa automaticky prepne na
hodnotu [ s rýchlost’ou Auto Hi (krok 7
z 8) ventilátora kúrenia.

Odstránenie zahmlenia a
námrazy z okien 5
1. Stlačte tlačidlo 5.
2. Teplota a distribúcia vzduchu sú
nastavené automaticky a ventilátor
beží minimálnou rýchlost’ou 6 z 8.
3. Návrat do automatického režimu:
stlačte tlačidlo 5 alebo AUTO.
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Poznámka

Rýchlost’ ventilátora A

MODE - Režim distribúcie
vzduchu

Je možné, že klimatizácia nebude
automaticky fungovat’ v zime.

Manuálne nastavenia
Nastavenia systému klimatizácie
môžete menit’ tlačidlami a otočnými
gombíkmi nasledujúcim spôsobom.
Zmenou nastavenia sa deaktivuje
automatický režim.

MD092

Otáčajte ľavým otočným gombíkom.
Otočením v smere hodinových ručičiek
sa zvyšujú, otočením proti smeru
hodinových ručičiek znižujú otáčky
ventilátora.
Návrat do automatického režimu:
Stlačte tlačidlo AUTO.

MD093

Nastavuje sa otočením regulátora
MODE raz alebo viackrát. Rozvod
vzduchu sa vyznačí na obrazovke.
\: do oblasti hlavy a nôh
[: do oblasti nôh s malým množstvom
vzduchu smerovaným na čelné okno,
okná predných dverí a do bočných
vetracích otvorov.
Y: do oblasti hlavy prostredníctvom
nastaviteľných ventilačných otvorov
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W: na čelné okno a do oblasti nôh
s malým množstvom vzduchu
smerovaným na okná predných dverí a
do bočných vetracích otvorov.
5: na čelné okno a na okná predných
dverí s malým množstvom vzduchu
smerovaným do bočných vetracích
otvorov.
Pre návrat k automatickému režimu
distribúcie vzduchu stlačte tlačidlo
AUTO.

Chladenie u
Aktivácia alebo deaktivácia tlačidlom u.
Systém klimatizácie ochladzuje a
odvlhčuje (vysušuje) vzduch, keď je
vonkajšia teplota nad určitou hodnotou.
Preto sa môže vytvárat’ kondenzácia
odkvapkávajúca zo spodku vozidla.
Ak nepotrebujete ochladzovat’ alebo
vysušovat’ vzduch, vypnite chladenie,
čím ušetríte palivo.

Výstraha
Používajte len správne chladivo.

{Varovanie
Systémy klimatizácie smie servisovat’
iba kvalifikovaný personál. Nevhodné
servisovanie môže spôsobit’ osobné
zranenia.

Manuálny režim recirkulácie
vzduchu W
Manuálny režim recirkulácie vzduchu sa
ovláda pomocou tlačidla W.

{Varovanie
V režime cirkulácie vzduchu je
obmedzená výmena čerstvého
vzduchu. Pri režime bez chladenia sa
vlhkost’ vzduchu zvyšuje, takže môže
dôjst’ k zahmleniu okien. Kvalita
vzduchu v interiéri sa zhoršuje, takže
cestujúci môžu pocítit’ i nevoľnost’.

Systém sa vypína
Otočením otočného ovládača do polohy
0 sa všetky funkcie vykurovania,
vetrania a chladenia vypnú.
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Ventilačné otvory

{Varovanie

Nastaviteľné vetracie otvory

Nepripájajte žiadne predmety na
lamely vetracích otvorov. V prípade
nehody vzniká nebezpečie škody
alebo úrazu.

Počas chladenia musí byt’ otvorený
aspoň jeden ventilačný otvor, aby sa na
odparovači nevytvorila námraza
v dôsledku nedostatku pohybu
vzduchu.

Pevné ventilačné otvory

ME037

Stlačte kryt každého ventilačného
otvoru, ak chcete bočný ventilačný otvor
otvorit’, a otočte ho podľa
požadovaného smeru prúdenia
vzduchu.
Ak nechcete prúdenie, zatvorte kryt
vetracieho otvoru.
MD094

Stredný vetrací otvor nie je úplne
uzavretý.
Smer prúdenia vzduchu nastavte
natočením a naklopením lamiel.

Ďalšie ventilačné otvory sú umiestnené
pod čelným oknom a oknami predných
dverí a v oblasti nôh.
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Údržba

Vzduchový filter priestoru pre
cestujúcich

Otvory pre nasávanie vzduchu

Peľový filter odstraňuje zo vzduchu
nasávaného cez nasávacie otvory do
vozidla prach, sadze, peľ a spóry.

MD163

2. Vyberte kryt filtra t’ahom za pravú
čast’ krytu.
3. Vymeňte filter klimatizácie.

MD096

Otvory pre nasávanie vzduchu, ktoré sa
nachádzajú pred čelným oknom, musíte
udržiavat’ v čistote z dôvodu priechodu
vzduchu. Odstráňte všetky listy,
nečistoty alebo sneh.

MD162

Výmena filtra:
1. Vyberte odkladaciu schránku
v palubnej doske.
Schránku môžete vybrat’ tak, že ju
otvoríte a nadvihnete ju držiac boky.

4. Namontujte kryt filtra a odkladaciu
schránku obráteným postupom
Poznámka
Odporúčame vám, aby ste sa obrátili
na svoj autorizovaný servis kvôli
výmene filtra.
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Výstraha
Ak často jazdíte na prašných cestách,
v oblastiach so znečisteným
vzduchom a cestách s nespevneným
povrchom, filter musíte menit’
častejšie.
Takéto podmienky znižujú účinnost’
filtra a môžu ohrozovat’ vaše
priedušky.

Pravidelné uvedenie
klimatizácie do činnosti
Aby bol trvalo zachovaný optimálny
výkon, musí byt’ chladenie raz za
mesiac na niekoľko minút zapnuté,
nezávisle od počasia a ročného
obdobia. Prevádzka chladenia
klimatizácie nie je možná pri nízkej
vonkajšej teplote.

Servis
Kvôli optimálnemu výkonu chladenia
odporúčame raz za rok skontrolovat’
systém klimatizácie.
 Test funkčnosti a tlaku
 Funkčnost’ kúrenia
 Kontrola tesnosti
 Kontrola hnacích remeňov
 Vyčistenie odtokového vedenia
kondenzátora
 a výparníka
 Test výkonnosti

Výstraha
Používajte len správne chladivo

{Varovanie
Systémy klimatizácie smie servisovat’
iba kvalifikovaný personál. Nevhodné
servisovanie môže spôsobit’ osobné
zranenia

Poznámka
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Jazda a prevádzka
Informácie o jazde........................... 107
Štartovanie a prevádzka ................. 107

Informácie o jazde

Štartovanie a prevádzka

Kontrola nad vozidlom

Zábeh nového vozidla

Nikdy nejazdite s vypnutým
motorom

Dodržujte nasledujúce opatrenia počas
prvých niekoľkých stoviek kilometrov,
aby ste zlepšili výkon a spotrebu svojho
vozidla a zabezpečili mu dlhú životnost’:

Systémy riadenia jazdy ................... 113

Mnoho zariadení v tomto stave
nefunguje (napr. posilňovač bŕzd,
posilňovač riadenia). Takáto jazda je
pre vás aj ostatných účastníkov cestnej
premávky veľmi nebezpečná.

Systémy detekcie objektov.............. 115

Pedály

Palivo .............................................. 117

V oblasti pedálov vám pri zošliapnutí
pedálov až na podlahu nesmie prekážat’
žiadny koberec alebo rohožka.

Výfuk motora ................................... 109
Manuálna prevodovka..................... 110
Brzdy ............................................... 111

 Vyvarujte sa rozjazdov na plný plyn.
 Nevytáčajte motor.
 Okrem nebezpečných situácií sa
vyhnite prudkému brzdeniu.
Umožníte tým brzdám vhodne sa
usadit’.
 Vyhýbajte sa prudkým štartom,
prudkému zrýchľovaniu a dlhodobej
jazdy vysokou rýchlost’ou, aby ste
zabránili poškodeniu motora a
ušetrili palivo.
 Vyvarujte sa prudkej akcelerácie pri
zaradenom nízkom prevodovom
stupni.
 Nevlečte iné vozidlo.
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Polohy zapaľovania

{Nebezpečenstvo
Počas jazdy neotáčajte kľúč do
polohy 0 alebo 1.

Štartovanie motora
Štartovanie motora pomocou
spínača zapaľovania

Vozidlo aj brzdový asistent by prestali
fungovat’, čo by mohlo spôsobit’
poškodenie vozidla, osobné zranenie
alebo aj usmrtenie.

Výstraha
MD097

0 (LOCK): Zapaľovanie vypnuté
1 (ACC): Zapaľovanie vypnuté, zámok
volantu uvoľnený
2 (ON): Zapaľovanie zapnuté
3 (START): Štartovanie

Ak nebeží motor, nenechávajte kľúč
v polohe 1 alebo 2 na dlhšiu dobu.
Mohlo by dôjst’ k vybitiu akumulátora.

MD098

 Otočte kľúčom zapaľovania do
polohy 1 a miernym pohybom
volantu uvoľnite zámok riadenia.
 Mechanická prevodovka: použite
spojku.
 Nepridávajte plyn.
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 Otočte kľúčom zapaľovania do
polohy 3 so stlačeným pedálom
spojky a brzdy a po spustení motora
ich uvoľnite.
Pred opätovným štartovaním alebo pre
vypnutie motora otočte kľúčom spät’ do
polohy 0.

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

Parkovanie
 Neparkujte vozidlo na ľahko
horľavom povrchu. Vysoká teplota
výfukového systému môže spôsobit’
vzplanutie povrchu.

 Parkovaciu brzdu vždy zatiahnite
bez stlačenia uvoľňovacieho
tlačidla. Na svahu smerom nahor
alebo nadol ju zabrzdite čo možno
najpevnejšie. Súčasne zošliapnite
nožnú brzdu, aby sa znížila vyvíjaná
prevádzková sila.
 Vypnite motor a zapaľovanie.
Otočte volantom, keď sa zamkne
zámok volantu.
 Ak vozidlo stojí na vodorovnom
povrchu alebo na svahu smerom
nahor, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte prvý prevodový stupeň. Na
svahu smerom nahor natočte
predné kolesá smerom od
obrubníka.
Ak je vozidlo na svahu smerom
nadol, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte spiatočku. Natočte predné
kolesá smerom k obrubníku.
 Zamknite vozidlo a aktivujte
poplašný systém proti odcudzeniu.

Výfuk motora
Výfuk motora
{Nebezpečenstvo
Výfukové plyny vznikajúce pri
spaľovaní paliva v motore, obsahujú
jedovatý oxid uhoľnatý, ktorý je bez
farby a bez zápachu. Vdychovanie
tohto oxidu je životu nebezpečné.
Ak výfukové plyny vniknú do interiéru
vozidla, otvorte okná. Príčinu poruchy
nechajte odstránit’ v servise.
Vyvarujte sa jazdy s otvoreným
batožinovým priestorom, pretože by
do vozidla mohli vnikat’ výfukové
plyny.

Katalyzátor
Katalyzátor znižuje množstvo
škodlivých látok vo výfukovom plyne.
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Výstraha
Použitie paliva nízkej kvality alebo
s nízkym oktánovým číslom môže
poškodit’ motor, katalyzátor alebo
elektronické komponenty.

Mechanická prevodovka
Mechanická prevodovka

Neodporúčame počas jazdy držat’
ruku na voliacej páke.

Nespálený benzín sa prehreje a
poškodí katalyzátor. Preto sa
vyvarujte nadmerného používania
štartéra, spotrebovania všetkého
benzínu v palivovej nádrži a
štartovania motora roztlačovaním
alebo rozt’ahovaním.
V prípade vynechávania motora,
nerovnomerného chodu motora,
zreteľného zníženia výkonu motora
alebo iných neobvyklých problémov čo
možno najskôr nechajte príčinu poruchy
odstránit’ v servise. V núdzovom
prípade je možné krátku dobu
pokračovat’ v jazde, a to nízkou
rýchlost’ou vozidla a s nízkymi otáčkami
motora.

Výstraha

MD105

Ak sa vám prevod nepodarí zaradit’,
posuňte páku do polohy neutrál,
uvoľnite pedál spojky a znova ju
zošliapnite; potom skúste prevod
zaradit’ znova.
Nenechávajte zbytočne preklzávat’
spojku. Pri použití úplne zošliapnite
pedál spojky. Nepoužívajte pedál ako
opierku nohy.
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Brzdy
Brzdy
Brzdový systém sa skladá z dvoch
nezávislých brzdových okruhov.
Ak dôjde k poruche v niektorom okruhu,
je možné vozidlo brzdit’ pomocou
druhého brzdového okruhu. Brzdný
účinok sa však dosiahne len pevným
zošliapnutím pedálu. Vyžaduje to
značne väčšiu silu. Brzdná dráha sa
predĺži. Pred pokračovaním vašej cesty
vyhľadajte pomoc v servise.

Výstraha

{Varovanie

Ak dôjde k poruche na jednom
z okruhov, musí byt’ brzdový pedál
zošliapnutý väčšou silou a predĺži sa
brzdná vzdialenost’. Nechajte ihneď
skontrolovat’ a opravit’ brzdovú
sústavu. Odporúčame vám, aby ste
sa obrátili na svoj autorizovaný servis.

Po prejazde hlbokou vodou, umytí
vozidla alebo značnom zat’ažení bŕzd
pri jazde zo strmého svahu, stratia
brzdy prechodne svoju účinnost’.
Dôvodom môžu byt’ mokré brzdy
alebo ich prehriatie.

Ak je možné brzdový pedál
zošliapnut’ nižšie než normálne, je
nutné brzdy opravit’.
Obrát’te sa okamžite na servis.
Odporúčame vám, aby ste sa obrátili
na svoj autorizovaný servis.

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

Ak dôjde k prechodnej strate
účinnosti bŕzd prehriatím: Pri jazde
z kopca zaraďte nižší prevodový
stupeň. Nepoužívajte brzdy
nepretržite.
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{Varovanie
Ak dôjde k prechodnej strate
účinnosti bŕzd zvlhnutím
komponentov bŕzd, obnovíte ich
normálnu výkonnost’ nasledujúcim
postupom:
1. Skontrolujte, či za vami nie sú
žiadne vozidlá.
2. Jazdite bezpečnou rýchlost’ou a
nechajte vedľa a za vozidlom
dostatočný priestor.
3. Jemne zošliapnite brzdový pedál,
pokiaľ nebude obnovená
normálna výkonnost’.

Protiblokovací systém bŕzd
(ABS)
Protiblokovací systém bŕzd (ABS)
zabraňuje zablokovaniu kolies.
Akonáhle niektoré z kolies začne javit’
sklon k zablokovaniu, začne systém
ABS regulovat’ brzdný tlak v príslušnom
kolese. Vozidlo zostane riaditeľné,
dokonca i pri prudkom brzdení.

Hneď ako dôjde k aktivácii systému
ABS, prejaví sa táto skutočnost’
pulzovaním brzdového pedálu a určitým
zvukom.
Ak chcete dosiahnut’ optimálne
brzdenie, držte pri brzdení zošliapnutý
pedál brzdy, aj keď pedál pulzuje. Pedál
brzdy neuvoľňujte.
Aktivovaný systém ABS môžete
spoznat’ podľa vibrácií a hluku
prevádzky ABS.
Ak chcete dosiahnut’ optimálne
brzdenie, držte pri brzdení zošliapnutý
pedál brzdy, aj keď pedál pulzuje.
Neznižujte tlak vyvíjaný na brzdový
pedál.
Ak naštartujete vozidlo po zapnutí
zapaľovania, môžete počut’ mechanický
zvuk. Je to normálne, znamená, že
systém ABS sa pripravuje.
Výstražná kontrolka protiblokovacieho
systému bŕzd (ABS) 3 69.

Porucha
{Varovanie
Ak je v systéme ABS porucha, kolesá
majú tendenciu sa zablokovat’
v prípade neobvykle silného
brzdenia. Výhody systému ABS nie
sú k dispozícii. Počas prudkého
brzdenia nebude možné vozidlo riadit’
a môže dôjst’ ku šmyku.
Príčinu poruchy nechajte odstránit’
v servise.
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Parkovacia brzda

Kontrolka brzdovej sústavy 3 69.

Systémy riadenia jazdy

Brzdový asistent

Elektronické riadenie stability
(ESC)

Ak zošliapnete brzdový pedál rýchlo a
silno, automaticky sa vyvinie maximálna
brzdiaca sila (úplné zabrzdenie).
Udržiavajte trvalý tlak na brzdový pedál,
kým je potrebné úplné brzdenie. Po
uvoľnení brzdového pedálu sa
maximálna brzdiaca sila automaticky
zníži.
MD106

Vždy pevne zatiahnite parkovaciu brzdu
bez použitia uvoľňovacieho tlačidla a na
klesajúcom alebo stúpajúcom svahu
zabrzdite čo možno najpevnejšie.
Ak chcete parkovaciu brzdu uvoľnit’,
zľahka nadvihnite páku, stlačte
uvoľňovacie tlačidlo a páku spustite
úplne nadol.
Na zníženie ovládacej sily parkovacej
brzdy zošliapnite súčasne aj pedál
brzdy.

Systém elektronického riadenia stability
(ESC) vozidla zlepšuje stabilitu jazdy
v prípade potreby, a to bez ohľadu na
typ povrchu vozovky alebo priľnavost’
pneumatík. Zároveň zabraňuje aj
prešmykovaniu kolies.
Akonáhle začne vozidlo prechádzat’ do
šmyku (nedotáčavost’/pretáčavost’
vozidla), výstupný výkon motora sa
zníži a kolesá vozidla budú individuálne
brzdené. Tým sa tiež výrazne zlepšuje
jazdná stabilita vozidla na klzkom
povrchu vozovky.
ESC je funkčný v okamihu, kedy
zhasne kontrolka G.
Ak je systém ESC aktívny, kontrolka G
bliká.
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{Varovanie

Vypnutie

Keď sa systém ESC aktivuje za účelom
zvýšenia stability vozidla, znížte
rýchlost’ a venujte zvýšenú pozornost’
vozovke. Systém ESC je len
doplňujúcim zariadením pre vozidlo. Ak
vozidlo prekročí jeho fyzikálne hranice,
nebude ho možné kontrolovat’. Preto sa
nespoliehajte na tento systém. Vždy
jazdite bezpečne.

Nenechajte sa na základe tohto
bezpečnostného prvku zviest’
k riskantnému štýlu jazdy.
Prispôsobte rýchlost’ podmienkam
vozovky.
Kontrolka elektronického riadenia
stability (ESC) 3 69.

ME039

Pre jazdu vyžadujúcu veľmi vysoký
výkon sa systém ESC môže
deaktivovat’: Stlačením tlačidla G.
Kontrolka g sa rozsvieti.
Systém ESC sa znova aktivuje
opätovným stlačením tlačidla G.
Systém ESC sa znova aktivuje aj pri
nasledujúcom zapnutí zapaľovania.
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Systémy detekcie
objektov

zapaľovanie a páka voliča prevodovky
je v polohe „R“.
Tento systém sa deaktivuje, keď je
rýchlost’ vozidla vyššia než približne 5
km/h.

Ultrazvukový parkovací
asistent

Ak alarm zaznie pri zaradení
prevodovky do polohy „R“, signalizuje to
normálny stav.
V tomto čase môžete vypočítat’
vzdialenost’ medzi vaším vozidlom a
prekážkami na základe varovného
zvuku.
Nemýľte si to ale so zvukmi, ktoré trvalo
znejú v prípade, že sú prekážky vo
vzdialenosti 40 cm.
MD107

Systém parkovacieho asistenta pomáha
vodičovi počas cúvania s vozidlom tým,
že vydáva zvukovú signalizáciu
v prípade, že je za vozidlom zistený
nejaký objekt.
Tento systém sa môže automaticky
zapínat’ v prípade, že je zapnuté

Výstraha
Ak sa stane nasledujúce, signalizuje
to poruchu v systéme parkovacieho
asistenta. Obrát’te sa čo najskôr na
servis. Odporúčame vám váš
autorizovaný servis. Alarm trikrát
súvislo zaznie v dobe, kedy okolo
zadného nárazníka nie sú žiadne
prekážky.
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Alarm

Zistená vzdialenost’

Zvuk alarmu

1. alarm

pribl. 0,8 – 1,5 m od zadného nárazníka

---píp--píp--

2. alarm

pribl. do 80 cm od zadného nárazníka

--píp píp píp píp

3. alarm

pribl. 20 – 40 cm od zadného nárazníka

Alarm znie plynulo

Výstraha
Systém parkovacieho asistenta je nutné
považovat’ len za doplnkovú funkciu.
Vodič musí kontrolovat’ výhľad dozadu.
Počuteľný výstražný signál sa môže líšit’
v závislosti na daných objektoch.
Počuteľný výstražný signál sa nemusí
aktivovat’ v prípade, že je snímač
zamrznutý alebo poškvrnený
nečistotami alebo bahnom.
Netlačte na povrch snímača a
nepoškriabte ho. Je pravdepodobné,
že by tým došlo k poškodeniu pokrytia.
Porucha systému parkovacieho
asistenta môže nastat’ pri jazde na
nerovných typoch povrchu, ako sú napr.
lesná cesta, štrková cesta, hrboľatá
cesta, svah.
Systém parkovacieho asistenta nemusí
rozpoznat’ ostré objekty, a hrubé zimné
odevy alebo iné hrubé alebo mäkké
materiály môžu absorbovat’ kmitočet.
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Výstraha

Výstraha

Systém parkovacieho asistenta
nemusí fungovat’ správne v prípade,
že sú prijímané iné ultrazvukové
signály (kovový zvuk alebo hluk
vzduchových bŕzd z t’ažkých
úžitkových vozidiel).

Horná čast’ vozidla môže utrpiet’
náraz ešte pred činnost’ou snímača, a
preto počas parkovania vykonávajte
kontrolu pomocou vonkajších
spätných zrkadiel alebo otáčaním
hlavy.

Vyčistite znečistené snímače mäkkou
špongiou čistou vodou.

Systém parkovacieho asistenta bude
správne fungovat’ na vertikálne
rovných typoch povrchu.

Také objekty nemusia byt’ systémom
rozpoznané vo veľmi tesnej blízkosti
(približne 25 cm) a vzdialenosti do
približne 1 m.
Naďalej musíte sledovat’ zrkadlá
alebo otáčat’ hlavu dozadu. Pri cúvaní
je treba dodržiavat’ normálne
bezpečnostné pokyny.
Na snímače netlačte ani ich
nevystavujte otrasom nárazom
vysokotlakovému prúdu vody
z vodnej pištole počas umývania, inak
dôjde k poškodeniu snímačov.

Palivo
Palivo pre zážihové motory
Používajte len bezolovnaté palivo, ktoré
spĺňa normu DIN EN 228.
Môžu sa používat’ ekvivalentné
štandardizované palivá s obsahom
etanolu max. 10 % objemu.
Používajte palivo s odporúčaným
oktánovým číslom. Údaje o motore
3 172. Použitie paliva s príliš nízkym
oktánovým číslom môže znížit’ výkon a
krútiaci moment motora a mierne zvýši
spotrebu paliva.

Výstraha
Použitie paliva s príliš nízkym
oktánovým číslom môže viest’
k nekontrolovanému spaľovaniu a
poškodeniu motora.
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Plnenie nádrže

MD108

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

Výstraha

{Nebezpečenstvo

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

Pred doplňovaním paliva vypnite
motor a nezávislé spaľovacie kúrenie.
Vypnite mobilné telefóny.

Z bezpečnostných dôvodov musí byt’
kanister, pumpa a hadica riadne
uzemnené. Statická elektrika môže
zapálit’ benzínové výpary. Môže dôjst’
k popáleniu a poškodeniu vozidla.

Výpary paliva sa môžu zapálit’
elektromagnetickými vlnami alebo
prúdom v mobilnom telefóne.
Palivo je horľavé a výbušné.
Nefajčite. Žiadny otvorený oheň alebo
iskry. Pri doplňovaní paliva dodržujte
prevádzkové a bezpečnostné pokyny
čerpacej stanice.
Zbavte sa statickej elektriny vo vašich
rukách dotykom nejakého predmetu,
ktorý odvádza statickú elektrinu, pred
dotknutím sa alebo otvorením viečka
plniaceho otvoru alebo čerpacej
pištole.
Nevykonávajte činnosti, pri ktorých sa
vytvára statická elektrina, napríklad
nastupovanie do vozidla alebo
vystupovanie z neho. Výpary paliva
sa môžu zapálit’ statickou elektrinou.
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3. Zvoľna vyskrutkujte viečko palivovej
nádrže proti smeru hodinových
ručičiek. Ak počujete syčivý zvuk,
pred úplným otvorením počkajte,
pokiaľ tento zvuk neprestane.
Dvierka palivovej nádrže sú
umiestnené na pravej strane
karosérie vzadu.

{Nebezpečenstvo
Ak ucítite zápach paliva vnútri
vozidla, nechajte príčinu ihneď
odstránit’ v servise.

5. Po ukončení tankovania paliva
zaskrutkujte viečko. Otáčajte
v smere hodinových ručičiek, pokiaľ
niekoľkokrát nepočujete kliknutie.
6. Zatvorte dvierka palivovej nádrže
ich zatlačením, pokiaľ sa nezaistia
západkou.
Poznámka
Ak sa v chladnom počasí dvierka
palivovej nádrže neotvoria, zľahka na
ne poklepte. Potom ich skúste otvorit’
znova.

Výstraha
Prípadné pretečené palivo ihneď
utrite.

ME063

1. Vypnite motor.
2. Zatiahnite za uvoľňovaciu páku
dvierok palivovej nádrže, ktorá je
umiestnená na podlahe vpredu,
naľavo od sedadla vodiča.

MD109

4. Otvorte viečko. Viečko je
pripevnené lankom k vozidlu.

Poznámka
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Starostlivost’
o vozidlo
Všeobecné informácie..................... 121
Kontroly vozidla............................... 122
Výmena žiarovky............................. 134
Elektrická sústava ........................... 140
Náradie vozidla ............................... 144
Kolesá a pneumatiky....................... 145
Štartovanie s pomocným
akumulátorom ................................. 156

Všeobecné informácie
Príslušenstvo a úpravy
Odporúčame používat’ originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závodom
pre typ vášho vozidla. Nemôžeme
odhadnút’ ani zaručit’ spoľahlivost’ iných
výrobkov, a to ani v prípade, že majú
oficiálne alebo inak udelené schválenie.
Nevykonávajte žiadne zmeny
v elektrickej sústave, napríklad zmeny
elektronických riadiacich jednotiek
(ladenie čipov).

Vlečenie .......................................... 158
Starostlivost’ o vzhľad...................... 160

Výstraha
Nikdy neupravujte vozidlo. Môže mat’
vplyv na výkon, životnost’ a
bezpečnost’ vozidla a záruka nemusí
kryt’ problémy spôsobené úpravami.

Odstavenie vozidla
Dlhodobé odstavenie vozidla
Ak má byt’ vozidlo odstavené na
niekoľko mesiacov:
 Umyte a navoskujte vozidlo.
 Nechajte skontrolovat’ vosk
v motorovom priestore a na spodku
vozidla.
 Vyčistite a nakonzervujte gumové
tesnenia.
 Vymeňte motorový olej.
 Vypustite nádržku kvapaliny
ostrekovača.
 Skontrolujte nemrznúcu kvapalinu a
ochranu proti korózii.
 Nastavte tlak v pneumatikách na
hodnotu predpísanú pre plné
zat’aženie.
 Zaparkujte vozidlo na suchom a
dobre vetranom mieste. Zaraďte
prvý prevodový stupeň alebo
spiatočku. Zabráňte samovoľnému
pohybu vozidla.
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 Nezatiahnite parkovaciu brzdu.
 Otvorte kapotu, zavrite všetky dvere
a zamknite vozidlo.
 Odpojte svorku od záporného
vývodu akumulátoru vozidla.
Pamätajte si, že nie sú všetky
systémy funkčné, napr. systém
alarmu.
 Zatvorte kapotu.

Opätovné uvedenie vozidla do
prevádzky

 Ak je to nutné, namontujte
evidenčné číslo.

Recyklácia vozidla po
ukončení jeho životnosti

Kontroly vozidla
Svojpomocný servis

Informácie o recyklačných centrách a
recyklácii vozidla po ukončení jeho
životnosti nájdete na našich webových
stránkach. Túto prácu zverte len
autorizovanému recyklačnému
stredisku.

Keď sa vozidlo vráti do prevádzky:
 Pripojte svorku k zápornému
vývodu akumulátora vozidla.
Aktivujte elektroniku elektricky
ovládaných okien.
 Skontrolujte tlak v pneumatikách.
 Naplňte nádržku kvapaliny
ostrekovača.
 Skontrolujte hladinu motorového
oleja.
 Skontrolujte hladinu chladiacej
kvapaliny.

MD110

{Varovanie
Kontroly v motorovom priestore
vykonávajte len pri vypnutom
zapaľovaní.
Ventilátor chladiča sa môže spustit’ i
pri vypnutom zapaľovaní.

Starostlivost’ o vozidlo 123

{Varovanie
Systém zapaľovania používa
extrémne vysoké napätie.
Nedotýkajte sa ho.

Kapota
Otvorenie

ME040

MD111

1. Potiahnite odist’ovaciu páku a vrát’te
ju do pôvodnej polohy.

2. Stlačte bezpečnostnú západku
doprava a otvorte kapotu.

{Varovanie
Ak je motor horúci, dotýkajte sa iba
penového obloženia podpery kapoty.
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{Varovanie
Vždy dodržujte nasledujúce pokyny:
Pred jazdou zatiahnutím za prednú
čast’ kapoty skontrolujte, či je kapota
bezpečne zatvorená a zaistená.
Ak je vozidlo v pohybe, net’ahajte za
ovládaciu páku otvárania kapoty.

MD113

3. Opatrne vytiahnite podperu
z držiaka.
Zaistite ju v úchytke na pravej
strane motorového priestoru.

Zavretie
Pred zatvorením kapoty zatlačte
podperu do držiaka.
Spustite kapotu a nechajte ju dopadnút’
na zámok. Skontrolujte, či je kapota
zaistená.

Nejazdite s otvorenou kapotou.
Otvorená kapota obmedzí výhľad
vodiča.
Výsledkom jazdy s otvorenou
kapotou môže byt’ nehoda, pri ktorej
môže dôjst’ k poškodeniu vozidla
alebo iného majetku, zraneniu alebo
usmrteniu.
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Prehľad motorového priestoru
Zážihový motor

ME041
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1. Nádrž chladiacej kvapaliny motora
2. Uzáver motorového oleja
3. Nádrž brzdovej kvapaliny
4. Akumulátor
5. Poistková skrinka
6. Vzduchový filter motora
7. Mierka hladiny motorového oleja
8. Nádrž kvapaliny do ostrekovača
9. Nádrž kvapaliny posilňovača
riadenia
MD115

Motorový olej
Pred dlhšou jazdou je vhodné
skontrolovat’ hladinu motorového oleja.
Kontrolu vykonávajte s vozidlom na
vodorovnom povrchu. Motor musí mat’
prevádzkovú teplotu a byt’ vypnutý
najmenej 5 minút.
Vytiahnite mierku, dočista ju utrite,
zasuňte dovnútra až na doraz na
rukoväti, vytiahnite ju a prečítajte
hladinu motorového oleja.
Zasuňte mierku na doraz na rukoväti a
otočte ju o polovicu otáčky.

Ak hladina motorového oleja klesla ku
značke MIN, doplňte motorový olej.

MD116

Odporúčame použitie motorového oleja
rovnakej triedy aký bol použitý pri
poslednej výmene.
Hladina motorového oleja nesmie
prekročit’ značku MAX na mierke.
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{Varovanie

Vzduchový filter motora

Motorový olej je dráždivá látka a pri
požití môže spôsobit’ ochorenie alebo
smrt’.
Udržujte ho mimo dosahu detí.
Vyhnite sa opakovanému alebo
dlhodobému kontaktu s pokožkou.

MD117

Viečko plniaceho otvoru motorového
oleja sa nachádza na kryte vačkového
hriadeľa.

Výstraha
Nadbytočné množstvo motorového
oleja sa musí vypustit’ alebo vysat’.
Objemy a technické údaje 3 176.

Umyte zasiahnuté oblasti mydlom a
vodou alebo čistiacim prostriedkom
na ruky.
Pri vypúšt’aní motorového oleja buďte
opatrní, olej môže byt’ horúci a môže
vás popálit’!

MD120

1. Povoľte spony krytu vzduchového
filtra a otvorte kryt.
2. Vymeňte vzduchový filter.
3. Upevnite kryt sponami krytu.

128 Starostlivost’ o vozidlo

Výstraha

Výstraha

Motor potrebuje pre správny beh čistý
vzduch.

Používajte len schválenú nemrznúcu
kvapalinu.

Nejazdite s vozidlom bez
namontovanej vložky vzduchového
filtra.
Jazda bez riadne namontovanej
vložky vzduchového filtra môže
poškodit’ motor.

Chladiaca kvapalina motora
V krajinách s miernou klímou chladivo
poskytuje ochranu pred mrazmi
nad -35°C.
V krajinách s chladnou klímou chladivo
poskytuje ochranu pred mrazmi
nad -50°C.
Udržiavajte dostatočnú koncentráciu
nemrznúcej kvapaliny.

Hladina chladiacej kvapaliny
Výstraha
Príliš nízka hladina chladiacej
kvapaliny môže spôsobit’ poškodenie
motora.

ME059

Keď je chladiaci systém studený, mala
by byt’ chladiaca kvapalina nad
značkou. Ak je hladina nízka, doplňte.

{Varovanie
Pred otvorením viečka nechajte
vychladnút’ motor. Opatrne otvorte
viečko, pričom pomaly uvoľňujte
pretlak.
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Doplňte zmes destilovanej vody a
nemrznúcej kvapaliny schválenej pre
vozidlo. Pevne namontujte viečko.
Nechajte skontrolovat’ koncentráciu
nemrznúcej zmesi a odstránit’ príčinu
úniku chladiacej kvapaliny v servise.
Poznámka
Ak hladina chladiacej kvapaliny
klesne pod čiaru, naplňte chladič
zmesou 50/50 destilovanej vody
a nemrznúcej kvapaliny na báze
fosfátov.
Pre ochranu vozidla za extrémne
nízkych teplôt použite zmes
40 percent vody a 60 percent
nemrznúcej kvapaliny.

Výstraha
Normálna voda alebo nesprávna
zmes môžu spôsobit’ poškodenie
chladiaceho systému.
Do chladiaceho systému
nepoužívajte normálnu vodu alebo
nemrznúce kvapaliny na báze
alkoholu či metanolu.
Motor sa môže prehriat’ alebo vznietit’.

Výstraha
Chladiaca kvapalina je nebezpečná.
Vyhnite sa opakovanému alebo
dlhodobému kontaktu s chladiacou
kvapalinou.
Po práci s chladiacou kvapalinou
očistite pokožku a nechty mydlom a
vodou.
Udržujte ju mimo dosahu detí.
Chladiaca kvapalina môže spôsobit’
podráždenie kože a pri požití môže
spôsobit’ ochorenie alebo smrt’.
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Výstraha

Kvapalina posilňovača
riadenia

Výstraha

Nie je nutné dolievat’ chladiacu
kvapalinu častejšie než
v odporúčaných intervaloch.

Nejazdite s vozidlom bez potrebného
množstva kvapaliny posilňovača
riadenia.

Ak musíte dolievat’ kvapalinu
častejšie, môže to byt’ známka toho,
že motor potrebuje údržbu.

Inak by mohlo dôjst’ k poškodeniu
systému posilňovača riadenia a tak
k nákladnej oprave.

Kontrolu chladiacej sústavy nechajte
vykonat’ v servise.

{Varovanie

Odporúčame vám, aby ste sa obrátili
na svoj autorizovaný servis.
MD122

Preliatie kvapaliny môže spôsobit’
vznietenie kvapaliny či škvrny na
laku.

Otvorte a dajte dole uzáver.

Nepreplňujte nádobku.

Kvapalina posilňovača riadenia musí
byt’ medzi značkami MIN a MAX.

Požiar motora môže spôsobit’
zranenie a poškodenie vozidla a
iného majetku.

Ak je hladina nízka, doplňte.
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 Ak má teplota vzduchu klesnút’ pod
bod mrazu, použite do ostrekovača
kvapalinu s dostatočnou odolnost’ou
proti zamrznutiu.

Kvapalina ostrekovača

Brzdová kvapalina
{Varovanie
Brzdová kvapalina je jedovatá
a korozívna. Zabráňte kontaktu
s očami, pokožkou, textíliami
a natretými povrchmi.
MD123

Naplňte zmesou do ostrekovača
čelného okna, ktorá obsahuje
nemrznúcu kvapalinu.
Doplnenie nádržky ostrekovača čelného
okna kvapalinou:
 Pre tento účel použite bežne
dostupnú kvapalinu do
ostrekovačov.
 Nepoužívajte vodu z vodovodu.
Minerály v tejto vode môžu upchat’
potrubie ostrekovača.

MD124

Hladina brzdovej kvapaliny musí byt’
medzi značkami MIN a MAX.
Pri doplňovaní zaistite maximálnu
čistotu, pretože kontaminácia brzdovej
kvapaliny môže viest’ k funkčným
problémom v brzdovej sústave. Príčinu
úniku brzdovej kvapaliny nechajte
odstránit’ v servise.
Používajte len brzdovú kvapalinu
schválenú pre vozidlo.
„Brzdová kvapalina“ v časti Odporúčané
kvapaliny a mazivá 3 167.
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Výstraha

Výstraha

Pred otvorením viečka z nádobky
brzdovej kvapaliny dôkladne očistite
nečistoty okolo viečka.

Nikdy nevyhadzujte použitú brzdovú
kvapalinu spolu s domovým
odpadom.

Znečistenie kvapaliny brzdového
systému môže ovplyvnit’ výkonnost’
systému a viest’ k nákladnej oprave.

Využívajte len autorizované
zariadenia pre likvidáciu takéhoto
odpadu.

Výstraha
Postriekanie motora brzdovou
kvapalinou pri preplnení nádobky
môže spôsobit’ požiar.
Nepreplňujte nádobku.
Požiar motora môže spôsobit’
zranenie a poškodenie vozidla a
iného majetku.

Použitá brzdová kvapalina a ich
nádobky sú nebezpečné. Môžu
poškodit’ zdravie a životné prostredie.

Výstraha
Brzdová kvapalina je nebezpečná a
môže podráždit’ pokožku alebo oči.
Zabráňte kontaktu očí alebo pokožky
s brzdovou kvapalinou. Umyte
zasiahnuté oblasti mydlom a vodou
alebo čistiacim prostriedkom na ruky.

Akumulátor
Akumulátor vozidla je bezúdržbový.
Akumulátory nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovat’ vo
vhodnej recyklačnej zberni.
Ak necháte vozidlo zaparkované po
dobu dlhšiu než štyri týždne, môže dôjst’
k vybitiu akumulátora. Odpojte svorku
od záporného vývodu akumulátora
vozidla.
Pred pripojovaním alebo odpojovaním
akumulátora vozidla sa uistite, že je
vypnuté zapaľovanie.
Ochrana proti vybitiu akumulátora 3 79.
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{Varovanie
Počas kontroly akumulátora zabráňte
fajčiarskym výrobkom dostat’ sa do
blízkosti akumulátora, aby nevznikol
plameň alebo iskry, keďže sa môžu
vytvorit’ výbušné plyny.
Ak akumulátor vybuchne, môže
spôsobit’ škody na vozidle a vážne
zranenia alebo smrt’.
Zabráňte kontaktu pokožky
s akumulátorovou kyselinou, lebo sa
pokožka môže poškodit’ obsiahnutou
vysoko korozívnou a toxickou kyselinou
sírovou.
Ak sa vám náhodou dostane na
pokožku, oplachujte postihnuté miesto
vodou a ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc.
Udržujte akumulátory mimo dosah detí,
lebo obsahuje kyselinu sírovú a plyn.
Zabráňte kontaktu akumulátorovej
kyseliny s pokožkou, očami, ošatením a
lakom.
Akumulátor neotvárajte a nenakláňajte.

Výmena lišty stierača

Cudzí materiál na čelnom okne alebo
stieracích lištách môže znížit’ účinnost’
stieračov. Ak stieracie lišty nestierajú
správne, očistite čelné okno a lišty
kvalitným čistiacim prostriedkom.
Dôkladne ich opláchnite vodou.

MD126

Nadvihnite rameno stierača. Stlačte
uvoľňovaciu páčku a odpojte stieraciu
lištu.
Správna činnost’ stieračov čelného okna
je dôležitá pre dobrý výhľad a bezpečnú
jazdu. Pravidelne kontrolujte stav
stieracích líšt. Vymeňte tvrdé, krehké a
prasknuté lišty alebo lišty, ktoré
zanechávajú na skle fľaky.

V prípade potreby postup opakujte.
Neexistuje žiadny spôsob ako odstránit’
zo skla silikón. Preto nikdy nepoužívajte
leštidlo so silikónom na čelné okno
vozidla, zanechávalo by na čelnom
okne fľaky, ktoré by zhoršovali výhľad
vodiča.
Nepoužívajte na čistenie stieračov
rozpúšt’adlá, benzín alebo riedidlo. Sú
agresívne a môžu poškodit’ stieracie
lišty a lakované povrchy.
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Výmena žiarovky
Výmena žiarovky

Ak sa do obvodu žiarovky dostane
voda, dajte vozidlo skontrolovat’
v autorizovanom servise.

Vypnite zapaľovanie a vypnite príslušný
spínač alebo zatvorte dvere.

Svetlomety a parkovacie
svetlá

Novú žiarovku držte len za päticu!
Nedotýkajte sa skla žiarovky holými
rukami.

Stretávacie svetlá a diaľkové
svetlo

Pri výmene používajte len rovnaký typ
žiarovky.

1. Odpojte konektor od žiarovky.

MD128

Vymeňte žiarovky svetlometu od
motorového priestoru.

3. Stlačte pružinovú sponu a odpojte
ju.

Poznámka
Po jazde v hustom daždi alebo
umývaní sa môže stat’, že niektoré
kryty svetiel budú zahmlené.
Príčinou je teplotný rozdiel medzi
vnútornou a vonkajšou stranou
lampy.
Je to podobné ako kondenzácia na
vnútornej strane okien vozidla počas
dažďa, nie je to znakom poruchy vo
vozidle.

MD127

2. Odstráňte ochranný kryt
svetlometu.
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Výstraha
Ak je potrebné korigovat’ lúč
svetlometov, odporúčame, aby ste so
svojim vozidlom navštívili svoj
autorizovaný servis, keďže problém
súvisí s bezpečnost’ou.

Parkovacie svetlá
1. Odpojte konektor od žiarovky.
MD129

ME061

4. Vytiahnite žiarovku z telesa reflektora.

3. Vyberte objímku žiarovky
obrysových svetiel z reflektora.

5. Pri inštalovaní novej žiarovky dbajte
na to, aby výčnelky správne
zapadali do osadenia na reflektore.
6. Nasaďte pružinovú sponu.
7. Nasaďte ochranný kryt svetlometu
na svoje miesto a zavrite ho.
8. Zapojte konektor k žiarovke.
Nastavovanie svetlometov
Skrutka umiestnená nad svetlometom
slúži na nastavenie lúča stretávacích
svetiel.

ME060

2. Odstráňte ochranný kryt
svetlometu.
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Hmlové svetlá

Predné ukazovatele smeru

Žiarovky nechajte vymenit’ v odbornom
servise.

Nastavenie lúča hmlových svetiel
Skrutka umiestnená nad hmlovými
svetlami slúži na nastavenie lúča
hmlových svetiel.

Výstraha
ME062

4. Vytiahnite žiarovku z objímky.
5. Vložte novú žiarovku.
6. Zasuňte objímku do svetlometu.
7. Nasaďte ochranný kryt svetlometu
na svoje miesto a zavrite ho.
8. Zapojte konektor k žiarovke.

Ak je potrebné korigovat’ lúč
hmlových svetiel, odporúčame, aby
ste so svojim vozidlom navštívili svoj
autorizovaný servis, keďže problém
súvisí s bezpečnost’ou.

MD130

1. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek a
vyberte ho.
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Koncové svetlá, ukazovatele
smeru, brzdové svetlá a svetlá
spiatočky

MD131

2. Ľahko zatlačte žiarovku do objímky,
otočte ju proti smeru hodinových
ručičiek, vyberte a vymeňte
žiarovku.
3. Vložte držiak žiarovky do reflektora
a zaistite ju otočením v smere
hodinových ručičiek.

MD133

MD132

1. Odskrutkujte obidve skrutky.
2. Zložte zostavu zadných svetiel.
Dbajte, aby izolácia kábla zostala
na mieste.

3. Koncové svetlo/brzdové svetlo (1)
Ukazovateľ smeru (2)
Svetlo spiatočky (strana
spolucestujúceho)/Zadné hmlové
svetlo (strana vodiča) (3).
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Bočné ukazovatele smeru
1. Potlačte svetlo smerom k zadnej
časti vozidla a vyberte ho.
2. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.
3. Žiarovku vyberte z objímky a
vymeňte ju.
4. Pri montáži postupujte v opačnom
poradí.
MD134

4. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.

MD135

Stredné horné brzdové svetlo
(CHMSL)

5. Vytiahnite žiarovku. Ľahko zatlačte
žiarovku do objímky, otočte ju proti
smeru hodinových ručičiek, vyberte
a vymeňte žiarovku.
6. Pripojte držiak žiaroviek do zostavy
koncových svetiel a zaskrutkujte ho.
Pripojte konektor. Namontujte
zostavu koncových svetiel do
karosérie a zaskrutkujte skrutky.
Zatvorte a zaistite kryty.
7. Zapnite zapaľovanie, zapnite a
skontrolujte všetky svetlá.

MD136
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1. Otvorte dvere batožinového
priestoru.

Osvetlenie evidenčného čísla

2. Vyskrutkujte dve skrutky a
demontujte svietidlo. Pred
vytiahnutím svietidla odpojte
konektor kabeláže.

5. Vložte objímku žiarovky a pripevnite
ju pomocou skrutkovača.

Osvetlenie interiéru
Osvetlenie interiéru
1. Ak chcete lampu odmontovat’,
vypáčte ho na strane, ktorá je
vzdialenejšia od spínača, plochým
skrutkovačom.
(Dbajte na to, aby ste nepoškriabali
povrch.)

3. Vyskrutkujte dve skrutky a
demontujte svietidlo.
4. Vytiahnite žiarovku priamym
vytiahnutím z držiaka.
5. Nainštalujte novú žiarovku.
6. Nainštalujte spät’ svietidlo.

2. Vytiahnite žiarovku.
MD137

1. Odskrutkujte obidve skrutky.
2. Vyberte svietidlo smerom dole.
Net’ahajte za vodiče.
Otočte objímkou žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.
3. Vyberte žiarovku z objímky a
vymeňte žiarovku.
4. Vložte objímku žiarovky do telesa
žiarovky a otočte ňou v smere
hodinových ručičiek.

3. Vymeňte žiarovku.
4. Nainštalujte svietidlo spät’.
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Elektrická sústava

Osvetlenie nákladového
priestoru

Poistky
Údaje na náhradnej poistke sa musia
zhodovat’ s údajmi na chybnej poistke.
V schránke nad kladným pólom
akumulátora sa nachádza niekoľko
hlavných poistiek. V prípade potreby ich
nechajte vymenit’ v servise.
MD139

MD138

1. Vypáčte lampu pomocou
skrutkovača.

2. Vytiahnite žiarovku.
3. Vložte novú žiarovku.
4. Nainštalujte lampu.

Pred výmenou poistky vypnite príslušný
spínač a zapaľovanie.
Spálenú poistku poznáte podľa
pretaveného drôtika. Poistku vymeňte
až po odstránení príčin poruchy.
Niektoré funkcie sú chránené viacerými
poistkami.
Poistky je možné zasunút’ aj do pozícií,
ktoré nemajú žiadnu funkciu.

Pinzeta na poistky
Pinzeta na poistky sa môže nachádzat’
v poistkovej skrinke v motorovom
priestore.
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Nasaďte pinzetu na poistky podľa typu
poistiek zhora alebo z boku a vytiahnite
poistku.

Poistková skrinka
v motorovom priestore

Odistite, zdvihnite a odstráňte kryt.

Nemusia platit’ všetky popisy
poistkovej skrinky v tejto príručke pre
vaše vozidlo.
Ak kontrolujete poistkovú skrinku,
sledujte štítok na skrinke.

MD140

Poistková skrinka je umiestnená
v motorovom priestore.

Poznámka
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Poistková skrinka – pod kapotou

ME068
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1. Palivové čerpadlo

24. Zapaľovanie1/príslušenstvo

2. Relé parkovacích svetiel

25. Výstražné svetlá

3. Relé pomalého ventilátora

26. Klaksón

4. Rýchly ventilátor

27. Relé tlmených svetlometov

5. Klimatizácia

28. Relé húkačky

6. Relé rýchleho ventilátora

29. Hlavné relé motora

7. Relé klimatizácie

30. Zapaľovanie

8. ABS2

31. EMS1

9. Ľavé parkovacie

32. EMS2

10. Pravé parkovacie

33. Batéria prístrojovej dosky

11. Predné hmlové svetlo

34. -

12. Pomalý ventilátor

35. Vyhrievanie sedadiel

13. ABS1

36. Relé vyhrievania sedadiel

14. Relé predných hmlových svetiel

37. Riadiaci modul motora

15. Relé palivového čerpadla

38. -

16. Náhradná poistka
17. Relé diaľkových svetlometov
18. Diaľkové svetlomety
19. Ľavý tlmený svetlomet
20. Pravý tlmený svetlomet
21. Náhradná poistka
22. Náhradná poistka
23. Zapaľovanie2/štartér

Poistková skrinka v palubnej
doske

MD141

Poistková skrinka v interiéri je
umiestnená pod prístrojovou doskou na
strane vodiča.
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Poistková skrinka – I/P

12. Združený prístrojový panel

Náradie vozidla

13. Riadiaci modul motora vetráka
14. Airbag

Nástroje

15. Odraďovanie zlodejov/konektor
prenosu údajov

Vozidlá so súpravou na opravu
pneumatík

16. Riadiaci modul prevodovky
17. Zadné elektricky ovládané okná
18. Rádio/diaľkové otváranie bez kľúča/
diaľkové otváranie
19. Riadiaci modul motora (ECM)/
Odraďovanie zlodejov
ME069

1. Zadný stierač
2. Zrkadlo/vonkajšie spätné zrkadlo
3. Svetlomet
4. Elektrické vonkajšie spätné zrkadlo
5. Zámok dverí
6. Predný stierač
7. 8. Svetlá spiatočky
9. Ukazovatele smeru
10. Vyhrievanie zadného okna
11. Zadné hmlové svetlá

20. Predné elektricky ovládané okná
21. Zapaľovač cigariet
22. Brzdové svetlo
23. Štartér
24. Rádio/hodiny/diaľkové otváranie
bez kľúča
25. Prístrojový panel/osvetlenie
interiéru
26. -

ME042

Náradie a súprava na opravu
pneumatík je v úložnej schránke pod
krytom podlahy v batožinovom
priestore.
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Vozidlá s rezervným kolesom

Kolesá a pneumatiky

Zdvihák a náradie sú v úložnom
priestore v nákladnom priestore nad
náhradným kolesom.

Kolesá a pneumatiky
Stav pneumatík a ráfikov

Kompaktné náhradné koleso 3 154.

Hrany prechádzajte pomaly a ak je to
možné, kolmo. Jazda cez ostré hrany
môže poškodit’ pneumatiku a ráf.
Nepritláčajte pneumatiky k obrubníku
počas parkovania.
ME075

Pravidelne kontrolujte ráfiky, či nie sú
poškodené. V prípade poškodenia
alebo neobvyklého opotrebovania
vyhľadajte pomoc v servise.

Zimné pneumatiky
ME043

Zimné pneumatiky zvyšujú bezpečnost’
pri teplotách nižších ako 7 °C a mali by
byt’ preto použité na všetkých kolesách.

Označenie pneumatík
Napr. 215/60 R 16 95 H
215: Šírka pneumatiky, mm
60: Profilové číslo (pomer výšky
pneumatiky k šírke), %
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R: Typ pneumatiky: Radiálna

Nesprávny tlak v pneumatikách zhorší
bezpečnost’ a ovládateľnost’ vozidla,
jazdný komfort a spotrebu paliva a zvýši
opotrebenie pneumatík.

RF: Typ: RunFlat
16: Priemer kolesa, palce
95: Index zát’aže, napr. 95 zodpovedá
690 kg

{Varovanie

H: Písmeno rýchlostného kódu
Písmeno rýchlostného kódu:
Q: do 160 km/h
S: do 180 km/h
T: do 190 km/h
H: do 210 km/h
V: do 240 km/h
W: do 270 km/h

Tlak v pneumatikách
Tlak v pneumatikách kontrolujte za
studena najmenej každých 14 dní a
pred každou dlhou cestou. Nezabudnite
ani na náhradné koleso.
Odskrutkujte veko ventilu.

ME045

Tlak v pneumatikách je na ráme dvier
vodiča.
Údaje o tlaku v pneumatikách platia pre
studené pneumatiky. Platí pre letné i
zimné pneumatiky.
Rezervnú pneumatiku vždy nahustite
na hodnotu udávanú pre maximálne
zat’aženie vozidla.
Tlak v pneumatikách ECO slúži pre
dosiahnutie čo možno najmenšej
spotreby paliva.

Ak je tlak príliš nízky, môže príst’
k nadmernému zahriatiu a
vnútornému poškodeniu, vedúcemu
k oddeleniu behúňa a prasknutiu
pneumatiky pri vyššej rýchlosti.

Hĺbka vzoru
Pravidelne kontrolujte hĺbku vzoru.
Pneumatiky by sa mali vymieňat’
z bezpečnostných dôvodov, ak je hĺbka
vzorky menšia ako 2 – 3 mm (v prípade
zimných pneumatík 4 mm).
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Rôzne veľkosti pneumatík
a kolies
Ak sa nainštalujú pneumatiky iných
rozmerov, než boli pôvodné, môže byt’
nutné preprogramovat’ rýchlomer a
nominálny tlak vzduchu v pneumatikách
a vykonat’ ďalšie úpravy vozidla.
Po prechode na pneumatiky iných
rozmerov nechajte vymenit’ nálepku
s tlakmi vzduchu v pneumatikách.
MD144

Zákonom stanovená minimálna hĺbka
vzoru (1,6 mm) sa dosiahla, keď sa
objaví na pneumatike indikátor
opotrebenia (TWI). Ich poloha je
vyznačená na boku pneumatiky.
Ak sú predné kolesá viac opotrebené
ako zadné, vymeňte predné a zadné
kolesá. Uistite sa, že smer otáčania
kolies zostáva nezmenený.
Pneumatiky starnú aj keď sa
nepoužívajú. Odporúčame výmenu
pneumatík každých 6 rokov.

{Varovanie
Používanie nevhodných pneumatík
alebo ráfikov môže viest’ k dopravnej
nehode a zneplatní schválenie
vozidla.

{Varovanie
Nepožívajte pneumatiky a ráfiky iných
veľkostí a typov, ako boli pôvodne
inštalované na vozidle. Môžu mat’
nepriaznivý vplyv na bezpečnost’
a výkon vozidla. Môže to viest’
k problémom s ovládateľnost’ou,
k prevráteniu a vážnym zraneniam.
Keď vymieňate pneumatiky, dbajte,
aby boli všetky štyri pneumatiky
a kolesá rovnakej veľkosti, typu,
vzoru, značky a nosnosti. Použitie
pneumatík inej veľkosti alebo typu
môžu vážne zhoršit’ ovládateľnost’,
svetlú výšku, brzdnú dráhu, výšku
vozidla a spoľahlivost’ rýchlomeru.

Kryty kolies
Musia byt’ použité ráfiky kolies a
pneumatiky, ktoré sú schválené firmou
pre príslušné vozidlo a spĺňajú všetky
požiadavky na kombinácie príslušných
kolies a pneumatík.
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Ak používate kryty kolies a pneumatiky,
ktoré neboli schválené, pneumatiky
nesmú mat’ ochranné okraje.

Snehové ret’aze

Súprava na opravu pneumatík
Menšie poškodenie vzorky alebo bočnej
steny pneumatiky je možné opravit’
pomocou súpravy na opravu
pneumatík.

Kryty kolies nesmú zhoršovat’ chladenie
bŕzd.

Cudzie objekty nevyberajte
z pneumatík.

{Varovanie
Používanie nevhodných pneumatík
alebo krytov kolies môže viest’
k náhlemu poklesu tlaku a následne
k nehode.

Poškodenie pneumatiky presahujúce
4 mm alebo poškodenie steny
pneumatiky v blízkosti ráfika nemôžete
súpravou na opravu pneumatík opravit’.
MD145

Snehové ret’aze smiete použit’ iba na
predné kolesá.
Používajte len ret’aze s drobnými
článkami, ktoré nezvýšia behúň ani bok
pneumatiky o viac ako 10 mm (vrátane
zámku ret’aze).

{Varovanie
Poškodená pneumatika môže
prasknút’.

{Varovanie
Pri jazde neprekračujte rýchlost’
80 km/h.
Nepoužívajte dlhodobo.
Riadenie a ovládanie môže byt’
zhoršené.
Ak máte defekt pneumatiky:
Zatiahnite parkovaciu brzdu a zaraďte
prvý prevodový stupeň alebo spiatočku.
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ME046

Súprava na opravu pneumatík je
v úložnej schránke pod podlahou
v batožinovom priestore.
1. Súpravu na opravu pneumatík
vyberte z batožinového priestoru.
2. Vyberte kompresor a nádobku
s tesniacou hmotou.

MD147

3. Vyberte elektrický kábel (A) a
vzduchovú hadicu (B) z úložných
priestorov na spodnej strane
kompresora.

MD148

4. Spínač na kompresore musí byt’
v polohe (.
5. Naskrutkujte vzduchovú hadicu
kompresora na prípojku na nádobke
s tesniacou hmotou.
6. Zapojte prípojku kompresora do
elektrickej zásuvky pre
príslušenstvo.
Aby sa zabránilo vybitiu
akumulátora, odporúčame nechat’
bežat’ motor.
7. Umiestnite nádobku s tesniacou
hmotou do držiaka na kompresore.
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Položte kompresor do blízkosti
pneumatiky tak, aby nádobka
s tesniacou hmotou stála priamo.

MD150

MD149

8. Odskrutkujte čiapočku ventilu na
defektnej pneumatike.
9. Naskrutkujte plniacu hadicu na
ventil pneumatiky.

10. Kolískový spínač kompresora
prepnite do polohy I. Pneumatika sa
naplní tesniacou hmotou.
11. Tlakomer kompresora krátko
ukazuje až 6 barov počas
vyprázdňovania nádobky
s tesniacou hmotou (približne
30 sekúnd). Potom začne tlak
klesat’.
12. Všetka tesniaca hmota sa
napumpuje do pneumatiky.
Potom sa pneumatika nahustí.

13. Predpísaný tlak v pneumatike (asi
2,2 barov) by sa mal dosiahnut’ do
10 minút. Keď sa dosiahne
predpísaný tlak, vypnite kompresor.
Ak sa predpísaný tlak v pneumatike
nedosiahne počas 10 minút, odpojte
súpravu na opravu pneumatík.
Prejdite s vozidlom o jednu otáčku
pneumatík.
Opät’ pripojte súpravu na opravu
pneumatík a pokračujte ešte
10 minút v plnení pneumatiky. Ak sa
ešte stále nedosiahne požadovaný
tlak, pneumatika je príliš
poškodená. Vyhľadajte pomoc
v servise.
Prebytočný tlak vzduchu
v pneumatikách vypustite tlačidlom
nad ukazovateľom tlaku.
Nepoužívajte kompresor dlhšie než
10 minút.
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14. Odpojte súpravu na opravu
pneumatík. Stlačte západku na
držiaku, aby ste uvoľnili nádobku
s tesniacou hmotou z držiaka.
Naskrutkujte hadicu pre hustenie
pneumatiky na voľný vývod
nádobky s tesniacou hmotou.
Zabráni to úniku tesniacej hmoty.
Súpravu na opravu pneumatík
uložte do batožinového priestoru.

Ak je tlak vzduchu vyšší než
1,3 barov, upravte ho na správnu
hodnotu (cca. 2,2 km/h).
Opakujte postup (č. 17), kým tlak
neprestane unikat’.
Ak tlak poklesol pod 1,3 baru,
vozidlo nesmiete ďalej používat’.
Vyhľadajte pomoc v servise.

Charakteristika jazdy je výrazne
ovplyvnená opravenou pneumatikou,
nechajte preto túto pneumatiku
vymenit’.
Ak počujete neobvyklý zvuk alebo je
kompresor horúci, vypnite kompresor
na dobu najmenej 30 minút.
Sledujte záručnú dobu súpravy.
Po tomto dátume tesniaca schopnost’
nie je zaručená. Venujte pozornost’
informáciám o skladovaní na
nádobke s tesniacou hmotou.

15. Odstráňte zvyšky tesniacej hmoty
handrou.
16. Odstráňte nálepku s vyznačenou
maximálnou povolenou rýchlost’ou
(cca. 80 km/h) z nádobky
s tesniacou hmotou a upevnite ju do
zorného poľa vodiča.
17. Okamžite začnite jazdu, aby sa
tesniaca hmota rovnomerne
rozmiestnila v pneumatike. Po
prejdení cca.
10 km (ale nie dlhšie než 10 minút)
sa zastavte a skontrolujte tlak
vzduchu v pneumatike. Hadicu
kompresora pritom naskrutkujte
priamo na ventil a kompresor.

Poznámka

Použitú nádobku s tesniacou hmotou
vymeňte. Nádobku zlikvidujte podľa
príslušných zákonných nariadení.

MD152

18. Súpravu na opravu pneumatík
uložte do batožinového priestoru.

Kompresor a tesniacu hmotu je
možné používat’ od teploty približne
-30°C – 70°C (-22 – 158°F).

Výmena pneumatík
Miešanie rôznych pneumatík by mohlo
počas jazdy spôsobit’ stratu kontroly
nad vozidlom.
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Ak zmiešate pneumatiky rôznych
veľkostí, značiek alebo typov (radiálne
alebo diagonálne), môže sa tým zmenit’
ovládateľnost’ vozidla a mohlo by dôjst’
k nehode. Aj používanie pneumatík
rôznych veľkostí, značiek alebo typov
môže spôsobit’ poškodenie vášho
vozidla. Dbajte na to, aby ste používali
správnu veľkost’, značku a typ
pneumatík na všetkých štyroch
kolesách.
Niektoré vozidlá sú vybavené súpravou
na opravu pneumatík namiesto
rezervného kolesa.
Súprava na opravu pneumatík 3 148.
Vykonajte nasledujúce prípravy a
dodržujte nasledujúce pokyny:
 Odstavte svoje vozidlo na
bezpečnom mieste mimo premávky.
 Zaparkujte vozidlo na rovine, na
pevnom a nekĺzavom povrchu.
Predné kolesá musia smerovat’
priamo dopredu.

 Zatiahnite parkovaciu brzdu a
zaraďte prvý prevodový stupeň
alebo spiatočku.

 Vo vozidle, ktoré je zdvíhané,
nesmú byt’ žiadne osoby ani
zvieratá.

 Vypnite motor a vytiahnite kľúč.
 Zapnite výstražné svetlá.

 Nikdy nelezte pod vozidlo na
zdviháku.

 Založte koleso diagonálne od
vymieňaného kolesa vpredu a
vzadu klinom, kusom dreva či
kameňom.

 Pred nasadením kolesa očistite
matice a závity.

 Neštartujte vozidlo, keď je zdvihnuté
na zdviháku.

 Nechajte všetkých cestujúcich
vystúpit’ z vozidla.
 Vyberte rezervné koleso.
„Núdzové rezervné koleso“ v časti
Kompaktné náhradné koleso 3 154.
 Nikdy nemeňte zároveň viac než
jedno koleso.
 Zdvihák používajte len a výmenu
kolies v prípade defektu, nie na
prezúvanie zimných alebo letných
pneumatík.
 Ak je povrch pod vozidlom mäkký,
pod zdvihák musíte položit’ pevnú
podložku (hrúbka max.1 cm).

ME047

1. Uvoľnite kryty matíc kolies pomocou
skrutkovača a demontujte.
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ME048

2. Roztvorte kľúč na kolesá, pevne ho
nasaďte na matice a každú povoľte
o polovicu otáčky.

ME049

3. Otáčaním kľuky zdviháka zdvihnite
mierne hlavu zdviháka a umiestnite
zdvihák k bodu označenému
polkruhom.

ME050

4. Nasaďte rúčku zdviháku na zdvihák
a pripojte kľúč skrutiek k rúčky
zdviháku.
Potom zdvihnite zdvihák, aby sa
dvíhacia hlava pevne pritlačila
k dvíhacej pozícii.
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11. Pred nainštalovaním zarovnajte
otvor pre ventil v kryte kolesa
s ventilom pneumatiky.
Namontujte kryty matíc kolesa.

ME051

5. Otáčajte kľúčom na skrutky, pritom
kontrolujte správnu polohu
zdviháku, kým sa koleso nezdvihne
nad zem.
6. Odskrutkujte matice kolesa.
7. Vymeňte koleso.
8. Zaskrutkujte matice kolesa.
9. Vozidlo spust’te na zem.
10. Pevne nasaďte kľúč na kolesá a
utiahnite každú maticu v krížovom
poradí. Ut’ahovací moment je
120 Y.

12. Uložte vymenené koleso a náradie
vozidla.
Po vrátení zdviháka na pôvodné
miesto otáčajte hlavu skrutky až
kým sa horná a dolná čast’ zdviháka
nepritlačí k schránke pre náradie,
aby ste predišli rachoteniu. Uistite
sa, že zdvihák je v určitej
vzdialenosti od ostatných nástrojov
vozidla.
Nástroje 3 144.
13. Čo možno najskôr skontrolujte tlak
vzduchu v nainštalovanej
pneumatike, ako aj ut’ahovací
moment matíc kolesa.
Poškodenú pneumatiku nechajte
vymenit’ alebo opravit’.

Kompaktné náhradné koleso
Rezervné koleso môže byt’
klasifikované ako núdzové rezervné
koleso podľa jeho veľkosti v porovnaní
s ostatnými nainštalovanými kolesami a
predpisov danej krajiny.
Rezervné koleso má oceľový ráfik.
Použitie rezervného kolesa, ktoré je
menšie ako ostatné kolesá alebo
spoločne so zimnými pneumatikami,
môže mat’ nepriaznivý vplyv na jazdné
vlastnosti. Chybnú pneumatiku nechajte
čo možno najskôr vymenit’.
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Výstraha

Snehové ret’aze 3 148.

Smerové pneumatiky
Toto náhradné koleso/zostava
pneumatík je len na núdzové
krátkodobé použitie.
Čo najskôr vymeňte náhradné koleso/
zostavu pneumatík za normálne
koleso.
Nepoužívajte ret’aze na pneumatiky.
ME043

Náhradné koleso je umiestnené
v nákladnom priestore pod krytom
podlahy. Je uchytené krídlovou maticou
v priehlbine.
Priehlbina pre náhradné koleso nie je
prispôsobená pre všetky povolené
rozmery pneumatík. Ak po výmene
kolies musí byt’ v priehlbine pre
náhradné koleso skladované koleso
širšie než bolo náhradné koleso, kryt
podlahy môžete položit’ na vyčnievajúce
koleso.

Neinštalujte na toto koleso
pneumatiku, ktorá nie je identická
s pôvodnou.
Neinštalujte ju na iné vozidlá.

Núdzové rezervné koleso
Použitie núdzového rezervného kolesa
môže zmenit’ jazdné podmienky.
Chybnú pneumatiku nechajte čo možno
najskôr vymenit’.
Vždy inštalujte len jedno núdzové
rezervné koleso. Pri jazde
neprekračujte rýchlost’ 80 km/h.
V zákrutách jazdite pomaly.
Nepoužívajte ju dlhšiu dobu.

Smerové pneumatiky musíte nasadit’
tak, aby sa otáčali v smere jazdy.
Smer otáčania je vyznačený symbolom
(napr. šípkou) na boku pneumatiky.
Nasledujúce platí pre pneumatiky
inštalované proti smeru otáčania:
 Jazdné vlastnosti môžu byt’
nepriaznivo ovplyvnené. Chybnú
pneumatiku nechajte čo možno
najskôr vymenit’.
 Pri jazde neprekračujte rýchlost’
80 km/h.
 Jazdite obzvlášt’ opatrne na vlhkej
vozovke a vozovke pokrytej
snehom.
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Štartovanie s pomocným
akumulátorom
Štartovanie s pomocným
akumulátorom
Neštartujte s rýchlonabíjačkou.
Vozidlo s vybitým akumulátorom
môžete naštartovat’ pomocou
štartovacích káblov a akumulátora
iného vozidla.

{Varovanie
Pri štartovaní motora pomocou
štartovacích káblov buďte
mimoriadne opatrní. Akékoľvek
odchýlenie sa od nasledujúcich
pokynov môže viest’ k zraneniam
alebo poškodeniu následkom
výbuchu akumulátora alebo
k poškodeniu elektrického systému
oboch vozidiel.

 Pri manipulácii s akumulátorom
používajte ochranné okuliare a
ochranný odev.
 Uistite sa, že pomocný akumulátor
má rovnaké napätie ako akumulátor
vášho vozidla (12 V). Jeho kapacita
(Ah) nesmie byt’ výrazne nižšia, než
je kapacita vybitého akumulátora.
 Používajte štartovacie káble
s izolovanými svorkami a
minimálnym priemerom 16 mm2.

Zabráňte kontaktu s očami,
pokožkou, textíliami a natretými
povrchmi. Kvapalina obsahuje
kyselinou sírovú, ktorá môže spôsobit’
pri priamom kontakte zranenie a
hmotné škody.

 Neodpojujte vybitý akumulátor
z vozidla.

 Nikdy nevystavujte akumulátor
otvorenému ohňu alebo zdroju
iskier.

 Svorky jedného pomocného kábla
sa nesmú dotýkat’ svoriek druhého
kábla.

 Vybitý akumulátor môže zamrznút’
už pri teplote 0 °C.
Pred pripojením pomocného kábla
rozmrazte akumulátor.

 Počas procesu štartovania
pomocou štartovacích káblov sa
vozidlá nesmú vzájomne dotýkat’.

 Vypnite všetky nepotrebné
elektrické spotrebiče.
 Pri núdzovom štartovaní sa
nenakláňajte nad akumulátor.
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 Zatiahnite parkovaciu brzdu, na
prevodovke zaraďte neutrál.

4. Pripojte druhý koniec čierneho
kábla ku kostriacemu bodu vozidla,
ako napr. k bloku motora alebo
skrutke zavesenia motora. Pripojte
ho čo možno najďalej od vybitého
akumulátora, najmenej však na
60 cm.
Veďte štartovacie káble tak, aby sa
nemohli dotknút’ pohyblivých častí
v motorovom priestore.
Štartovanie motora:

MD153

Poradie pripojenia káblov:
1. Pripojte červený kábel ku kladnému
pólu pomocného akumulátora.
2. Pripojte druhý koniec červeného
kábla ku kladnému pólu vybitého
akumulátora.
3. Pripojte čierny kábel k zápornému
pólu pomocného akumulátora.

1. Naštartujte motor vozidla
s pomocným akumulátorom.
2. Po 5 minútach naštartujte druhý
motor. Pokusy o naštartovanie by
mali byt’ vykonávané v intervaloch
1 minúty a nemali by byt’ dlhšie než
15 sekúnd.
3. Nechajte obidva motory bežat’ na
voľnobeh približne 3 minúty,
s pripojenými káblami.
4. Zapnite elektrické spotrebiče
(napr. svetlo, vyhrievanie zadného
okna) vozidla, ktoré je núdzovo
štartované.

5. Pri odpájaní káblov postupujte
opačne.
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Ťahanie
Vlečenie vozidla

ME071

ME052

Odpojte veko zatlačením na šípku (A základný model / B - špeciálny model) a
odstráňte veko.
Ťažné oko je uložené spolu s náradím
vozidla.
Nástroje 3 144.

ME053

Zaskrutkujte t’ažné oko až na doraz tak,
aby sa zastavilo v horizontálnej polohe.
Ťažné lano (alebo lepšie t’ažnú tyč)
pripojte do t’ažného oka.
Ťažné oko sa smie používat’ len pre
odt’ahovanie a nie pre vyprost’ovanie
vozidla.
Zapnite zapaľovanie, aby ste odomkli
zámok riadenia a fungovali brzdové
svetlá, klaksón a stierače čelného okna.
Zaraďte neutrál.
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Výstraha

Ťahanie iného vozidla

Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké t’ažné sily môžu poškodit’
vozidlo.
Ak motor nebeží, budete musiet’ pri
brzdení a riadení vyvinút’ oveľa väčšiu
silu.
Prediďte prenikaniu výfukových plynov
z prvého vozidla zapnutím cirkulácie
vzduchu a zatvorením okien.

ME056
MD158

Vyhľadajte pomoc v servise.
Po dokončení vlečenia odskrutkujte
t’ažné oko.

Zadné t’ažné oko sa nachádza pod
zadným nárazníkom.

A (základný model): Vložte kryt
naľavo a zatvorte ho.

Ťažné oko sa smie používat’ len pre
odt’ahovanie a nie pre vyprost’ovanie
vozidla.

B (špeciálny model): Podložte a
zatvorte kryt.
Najlepší spôsob prepravy vozidla je
použitie odt’ahovacieho vozidla.

Ak má vaše vozidlo kryt na na zadnom
nárazníku pred zadným t’ažným okom,
vyberte dve spony z krytu. Odpojte kryt
t’ahom dozadu.
Po dokončení vlečenia pevne nasaďte
kryt naspät’.

Výstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké t’ažné sily môžu poškodit’
vozidlo.
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Starostlivost’ o vzhľad
Starostlivost’ o exteriér
Zámky
Zámky sú pred opustením výrobného
závodu namazané vysoko kvalitným
mazivom na zámky. Rozmrazovací
prostriedok používajte len v prípade, že
je to nevyhnutné, pretože odstraňuje
mazivo a má nepriaznivý vplyv na
funkčnost’ zámkov. Po použití
rozmrazovacieho prostriedku nechajte
zámky znova premazat’ v servise.

Umývanie vozidla
Lak vášho vozidla je vystavený vplyvom
okolitého prostredia. Pravidelne
umývajte a navoskujte vozidlo. Ak
vozidlo umývate v automatickej
autoumyvárni, vyberte program
zahŕňajúci voskovanie.
Trus vtákov, mŕtvy hmyz, živica, peľ a
pod. musíte ihneď odstránit’, pretože
obsahujú agresívne zložky
poškodzujúce lak.

Ak používate autoumyváreň, dodržujte
vždy pokyny výrobcu autoumyvárne.
Stierače čelného okna a stierač
zadného okna musíte vypnút’. Zamknite
vozidlo, aby dvierka palivovej nádrže
nebolo možné otvorit’. Odmontujte
anténu a vonkajšie príslušenstvo, ako
napr. strešné nosiče atď.
Pri ručnom umývaní zaistite dôkladné
umytie podbehov.
Vyčistite hrany a drážky otvorených
dverí a kapoty a tiež oblasti, ktoré
zakrývajú.
Pánty všetkých dverí nechajte namazat’
v servise.
Motorový priestor nečistite prúdom pary
alebo čistiacim zariadením
s vysokotlakovými tryskami.
Vozidlo dôkladne opláchnite a osušte
jelenicou. Jelenicu často preplachujte.
Na lak a okná použite samostatné kusy
jelenice: zvyšky vosku na oknách by
zhoršili priehľadnost’ okien.

Pre odstraňovanie asfaltových škvŕn
nepoužívajte tvrdé predmety. Na
lakované plochy používajte odstraňovač
asfaltu v spreji.

Vonkajšie osvetlenie
Kryty svetlometov a ostatných svetiel sú
z plastu. Nepoužívajte žiadne drsné
alebo leptavé prostriedky, nepoužívajte
škrabky na ľad a nečistite ich na sucho.

Leštenie a voskovanie
Vozidlo pravidelne voskujte (najneskôr,
keď voda už netvorí kvapky). Inak lak
vyschne.
Leštenie je nutné v prípade, že lak
stratil lesk alebo sú na ňom nalepené
pevné časti.
Leštidlo so silikónom vytvára ochranný
film. Po jej použití už lak nemusíte
voskovat’.
Plastové diely karosérie sa nesmú
ošetrovat’ konzervačnými ani leštiacimi
prostriedkami.
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Okná a lišty stieračov čelného
okna
Použite mäkkú tkaninu, ktorá nepúšt’a
chĺpky alebo jelenicu a sprej na čistenie
okien a odstraňovač hmyzu.
Pri čistení zadného okna dbajte na to,
aby nedošlo k poškodeniu vykurovacích
vodičov vo vnútri okna.
Pre mechanické odstránenie námrazy a
ľadu používajte škrabku na ľad s ostrou
hranou. Škrabku pevne pritláčajte na
sklo, aby sa pod ňu nemohla dostat’
žiadna nečistota, ktorá by mohla
poškrabat’ sklo.
Vyčistite znečistené lišty stieračov
mäkkou tkaninou a čistiacim
prostriedkom na okná.

Kolesá a pneumatiky
Nepoužívajte čistiace zariadenie
s vysokotlakovými tryskami.
Na ráfiky používajte pH-neutrálny
čistiaci prostriedok.
Ráfiky sú lakované. Starajte sa o ne
rovnako ako o karosériu.

Poškodenie laku
Menšie poškodenia laku opravte
lakovou ceruzkou skôr, než sa začne
tvorit’ korózia. Rozsiahlejšie poškodenie
alebo skorodované oblasti nechajte
opravit’ v servise.

Starostlivost’ o špeciálne vozidlo
a vozidlo vybavené súpravou
prvkov karosérie
V prípade špeciálneho vozidla a vozidla
vybaveného súpravou prvkov karosérie
sa postarajte aj o prvky
• Dbajte na to, aby sa počas vlečenia
t’ažným lanom karoséria
nepoškodila a nepraskla. Ak je
potrebné, auto vlečte až po
odmontovaní dolného krytu
nárazníka.
• Pri jazde musíte venovat’ zvýšenú
pozornost’ nízkej úrovni svetlej
výšky podvozka, a to najmä
v prípade spomaľovacích pásov,
obrubníkov, parkovacích rámp atď.

• Pri dvíhaní použite podporu, aby
dvíhanie nespôsobilo škody na
súprave prvkov karosérie.
• Pri odt’ahovaní auta použite
bezpečný nakladač alebo plošinu,
aby ste ochránili karosériu.

Spodok vozidla
Agresívne materiály používané na
odstránenie snehu a ľadu alebo pre
zamedzenie prašnosti sa môžu
usadzovat’ na podvozku vozidla. Ak
tieto materiály neočistíte, môže dôjst’
k urýchleniu korózie.
Pravidelne oplachujte tieto materiály
z podvozka vozidla čistou vodou.
Udržujte v čistote všetky oblasti, kde sa
môže zachytávat’ blato a ostatné
nečistoty. Pred umytím vodou uvoľnite
všetky usadeniny v uzatvorených
priestoroch.

162 Starostlivost’ o vozidlo

Starostlivost’ o interiér
Interiér a čalúnenie
Interiér vozidla, vrátane obloženia a
panelu prístrojovej dosky čistite iba
suchou utierkou alebo čistiacim
prostriedkom na interiér.
Prístrojový panel čistite iba mierne
navlhčenou utierkou.
Čalúnenie vyčistite vysávačom a kefou.
Škvrny odstráňte čistidlom na
čalúnenie.
Bezpečnostné pásy čistite len vlažnou
vodou alebo čistidlom na čalúnenie.

Výstraha
Zatvorte suché zipsy, pretože
otvorené suché zipsy na odevoch
môžu poškodit’ čalúnenie sedadiel.

Plastové a gumové diely
Plastové a gumové diely sa môžu čistit’
prostriedkom na čistenie karosérie.
V prípade potreby použite čistidlo na
čalúnenie. Nepoužívajte žiadne iné
čistiace prostriedky. Obzvlášt’ sa
vyhýbajte riedidlám a benzínu.
Nepoužívajte čistiace zariadenie
s vysokotlakovými tryskami.
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Všeobecné informácie
Servisné informácie

Všeobecné informácie..................... 163
Plánovaná údržba ........................... 164
Odporúčané kvapaliny, mazivá a
súčasti ............................................. 167

V záujme zachovania ekonomickej a
bezpečnej prevádzky a udržania
hodnoty vozidla je nutné vykonávat’
pravidelné údržby v predpísaných
intervaloch.

Potvrdenia
Potvrdenie o vykonaní servisu sa
zaznamenáva do servisnej knižky.
Vyplní sa dátum a počet odjazdených
kilometrov spolu s razítkom a podpisom
servisnej dielne.
Dbajte na to, aby bola servisná knižka
správne vyplnená, pretože doklad o
pravidelne vykonávanom servise je
nevyhnutný v prípade schvaľovania
akýchkoľvek záručných reklamácií
alebo reklamácií na báze dobrej vôle a
je tiež výhodou, ak sa rozhodnete
vozidlo predat’.
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Plánovaná údržba
Servisné plány
Európsky servisný plán
(: Kontrola týchto položiek a súvisiacich súčastí. V prípade potreby oprava, vyčistenie, naplnenie, nastavenie či výmena.
): Výmena alebo zmena.
Servisné úkony

podľa rokov1)

1

2

3

4

1000)1)

15
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60

(

(

(

(

km (x

RIADIACI SYSTÉM MOTORA
Hnací remeň 2)
3)

)

)

)

)

Hadice a spoje chladiaceho systému

(

(

(

(

Chladiaca kvapalina 4)

(

(

(

(

Palivový filter

(

(

(

(

Palivové vedenie a spoje

(

(

(

(

Vzduchový filter 5)

(

(

(

)

Časovanie zapaľovania

(

(

(

(

Zapaľovacie sviečky

(

)

(

)

Kábel zapaľovania

(

(

)

(

Vôľa ventilov

(

(

(

(

Motorový olej a olejový filter
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Servisné úkony

podľa rokov1)

1

2

3

4

km (x 1000)1)

15

30

45

60

(

Zachytávacia nádoba s aktívnym uhlím a odvod
výparov
(

PCV systém
Rozvodová ret’az

(

Výmena každých 250 000 km alebo 10 rokov

PODVOZOK A KAROSÉRIA
Filter klimatizácie (A/C) 6)

)

)

)

)

Výfukové potrubie a upevnenie

(

(

(

(

Brzdová kvapalina 7)

(

)

(

)

Predné brzdové doštičky a kotúče 8)

(

(

(

(

Zadné brzdové bubny a obloženia 8)

(

(

(

(

Parkovacia brzda

(

(

(

(

Brzdové potrubie a spoje (vrátane posilňovača)

(

(

(

(

Ložisko zadného náboja a vôle

(

(

(

(

Kvapalina mechanickej prevodovky

)

(

)

(

Kontrola vôle brzdového a spojkového pedálu

(

(

(

(

Zaistenie/dotiahnutie skrutiek & matíc podvozka a
karosérie

(

(

(

(

Stav pneumatík a tlak v pneumatikách 9)
Geometria kolies

Viď poznámka (9) dole

10)

Volant a mechanizmus riadenia

Kontrola, ak zaznamenáte abnormálny stav
(

(

(

(

166 Servis a údržba

podľa rokov1)

1
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3

4

km (x 1000)1)
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Kvapalina a potrubie posilňovača riadenia

(

(

(

(

Manžety hnacích hriadeľov

(

(

(

(

Bezpečnostné pásy, spony a ukotvenie

(

(

(

(

Mazanie zámkov, závesov a západky kapoty

(

(

(

(

Servisné úkony

1) Podľa toho, čo nastane skôr.
2) Výmena každých 60 000 km alebo 3 roky.
3) Ak je vozidlo prevádzkované za st’ažených podmienok: jazda na krátke vzdialenosti, nadmerný voľnobeh alebo jazda v prašných
podmienkach, výmena motorového oleja a filtra každých 7 500 km alebo 6 mesiacov, podľa toho, čo nastane skôr.
4) Výmena každých 240 000 km alebo 5 rokov. (použite iba Dexcool)
5) Kontrola každých 7 500 km alebo 6 mesiacov v prípade prašného prostredia. V prípade potreby oprava, vyčistenie alebo výmena.
6) Častejšia údržba je nutná pri používaní vozidla v prašných podmienkach.
7) Meňte brzdovú kvapalinu každých 15 000 km, ak je vozidlo prevádzkované prevažne za st’ažených podmienok:
- Jazda v kopcovitom alebo hornatom teréne, alebo
- Časté t’ahanie prívesu.
8) Častejšia údržba je nutná pri prevádzkovaní vozidla za st’ažených podmienok: jazda na krátke vzdialenosti, nadmerný voľnobeh, častá
pomalá jazda v hustej premávke s častými zastaveniami alebo jazda v prašných podmienkach.
9) Stav pneumatík kontrolujte pred jazdou a tlak v pneumatikách pri každom doplňovaní paliva alebo najmenej raz mesačne pomocou
tlakomera.
10) V prípade potreby zameňte a vyvážte kolesá.
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Ďalšie servisovanie
St’ažené prevádzkové podmienky
Prevádzkové podmienky sú
klasifikované ako st’ažené, keď sa často
vyskytuje aspoň jeden z nasledujúcich
podmienok:
 Opakovaná jazda na krátke
vzdialenosti, kratšie než 10 km.
 Nadmerný voľnobeh a/alebo
pomalá jazda v hustej premávke.
 Jazda na prašných vozovkách.
 Jazda v kopcovitom alebo horskom
teréne.
 Ťahanie prívesu.
 Jazda v silnej mestskej premávke,
kde vonkajšia teplota pravidelne
dosahuje hodnotu 90 °F (32 °C)
alebo vyššiu.
 Používanie vozidla ako taxi, polície
alebo dodávkové vozidlo.
 Časté jazdy s vonkajšou teplotou
pod bodom mrazu.

Vozidlá polície, taxi a autoškôl sú tiež
klasifikované ako vozidlá
prevádzkované za st’ažených
prevádzkových podmienok.
V extrémnych prevádzkových
podmienkach môže byt’ nutné
vykonávat’ niektoré práce plánovaného
servisu častejšie, než sú plánované
intervaly.
Vyhľadajte technickú pomoc ohľadne
servisných požiadaviek závislých na
špecifických prevádzkových
podmienkach.

Odporúčané kvapaliny,
mazivá a súčiastky
Odporúčané kvapaliny
a mazivá
Používajte len produkty, ktoré boli
testované a schválené. Na poškodenia
v dôsledku používania neschválených
materiálov sa nebude vzt’ahovat’ záruka.

{Varovanie
Prevádzkové materiály sú
nebezpečné a môžu byt’ jedovaté.
Zaobchádzajte s nimi opatrne.
Venujte pozornost’ informáciám
uvedeným na nádobách.

Motorový olej
Motorový olej je označovaný podľa
kvality a viskozity. Pri vyberaní, aký
motorový olej použit’, je dôležitejšia
kvalita než viskozita.
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Kvalita motorového oleja

Viskozita motorového oleja

ACEA-A3/B3, API SM: Zážihové
motory

Použite motorové oleje s viskozitou:

Doplnenie motorového oleja
Motorové oleje rôznych výrobcov a
značiek je možné miešat’, ak spĺňajú
kritéria pre predpísaný motorový olej
(kvalita a viskozita).
Ak nie je k dispozícii motorový olej
požadovanej kvality, je možné použit’
maximálne 1 liter oleja triedy A3/B3
(len raz medzi každou výmenou oleja).
Viskozita musí mat’ správnu hodnotu.
Výslovne je zakázané používanie
motorových olejov ACEA A1/B1 a A5/
B5, pretože za určitých prevádzkových
podmienok môžu spôsobit’ trvalé
poškodenie motora.

ACEA-A3/B3, API SM: Do -25 °C
a nižšie: 0W-30, 0W-40
Do -25 °C: 5W-30, 5W-40
Do -20 °C: 10W-30, 10W-40
Hodnota viskozity SAE definuje
schopnost’ toku oleja. Studený olej je
viskóznejší než horúci.
Olej viacerých tried je označený dvoma
údajmi. Prvý údaj, nasledovaný
písmenom W, uvádza viskozitu pri
nízkej teplote a druhý údaj uvádza
viskozitu pri vysokej teplote.

Chladiaca kvapalina a
nemrznúca kvapalina

V krajinách s chladnou klímou chladivo
poskytuje ochranu pred mrazmi
nad -50 °C. Udržujte túto koncentráciu
počas celého roka.
Udržiavajte dostatočnú koncentráciu
nemrznúcej kvapaliny.
Prísady do chladiacej kvapaliny, ktorých
účelom je poskytnút’ prídavnú ochranu
proti korózii alebo utesnenie menších
netesností, môžu spôsobit’ funkčné
problémy. Zodpovednost’ za následky
použitia prísad do chladiacej kvapaliny
bude odmietnutá.

Brzdová kvapalina
Používajte len schválenú brzdovú
(DOT 4) kvapalinu.

Prísady do motorového oleja

Používajte iba organickú kyselinovú
nemrznúcu zmes chladiacej kvapaliny
s dlhou životnost’ou (LLC).

V priebehu času absorbuje brzdová
kvapalina vlhkost’, ktorá zníži účinnost’
bŕzd. Brzdová kvapalina by sa preto
mala menit’ v predpísanom intervale.

Používanie prísad motorového oleja
môže spôsobit’ poškodenie a stratu
platnosti záruky.

V krajinách s miernou klímou chladivo
poskytuje ochranu pred mrazmi
nad -35°C.

Brzdová kvapalina sa musí skladovat’
v utesnenej nádobe, aby sa zabránilo
absorbovaniu vody.
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Dbajte na to, aby nedošlo ku
kontaminovaniu brzdovej kvapaliny.

Kvapalina posilňovača riadenia
Použite iba kvapalinu Dexron VI.

Kvapalina mechanickej
prevodovky
Používajte len kvapalinu SAE75W85W.

Poznámka
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Identifikácia vozidla

Identifikácia vozidla ......................... 171

Identifikačné číslo vozidla
(VIN)

Identifikačný štítok

Údaje o vozidle................................ 172

ME072

Identifikačný štítok sa nachádza
v motorovom priestore.
MD182

Identifikačné číslo vozidla sa nachádza
pod zadnými sedadlom.
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Údaje o vozidle
Údaje o motore
Obchodné označenie
Identifikačný kód motora
Počet valcov
Zdvihový objem

[cm3]

1.0 Zážihový

1.2 Zážihový

B10D1

B12D1

4

4

995

1206

Výkon motora [kW] pri ot/min

50 kW / 6400

60 kW / 6400

Krútiaci moment [Nm] pri ot/min

93 Nm / 4800

111 Nm / 4800

Oktánové číslo RON
odporúčané
možné

RON 95

RON 95

RON 95 a vyššie

RON 95 a vyššie

1.0 DOHC

1.2 DOHC

154 km/h

164 km/h

Výkonnost’
Motor
Maximálna rýchlost’ [km/h]
Mechanická prevodovka
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Spotreba paliva – emisie CO2
1.0D nie-PS1

1.0D PS1)

1.2D nie-PS1)

1.2D PS1)

v obci [l/100 km]

6.2

6.6

6.3

6.6

mimo obce [l/100 km]

4.0

4.2

4.0

4.2

Motor

celkovo [l/100 km]

4.8

5.1

4.9

5.1

CO2 [g/km]

113

119

114

119

1. PS: Riadenie s posilňovačom

Hmotnost’ vozidla
Min. pohotovostná hmotnost’, s vodičom (75 kg)
Motor a TM

Volant

[kg]

1.0D & MT

Riadenie bez posilňovača

932

Riadenie s posilňovačom

939

1.2D & MT

Riadenie bez posilňovača

932

Riadenie s posilňovačom

939
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Max. pohotovostná hmotnost’, s vodičom (75 kg)
Motor a TM
1.0D & MT
1.2D & MT

Volant

[kg]

Riadenie bez posilňovača

1035

Riadenie s posilňovačom

1053

Riadenie bez posilňovača

1035

Riadenie s posilňovačom

1058

Celková povolená hmotnost’ vozidla
Motor
1.0D

1.2D

TM

Volant

[kg]

MT

Riadenie bez
posilňovača

1335

Riadenie s posilňovačom

1355

Riadenie bez
posilňovača

1335

Riadenie s posilňovačom

1360

MT
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Rozmery vozidla
Dĺžka [mm]

3640

Šírka bez vonkajších spätných zrkadiel [mm]

1597

Celková šírka vrátane dvoch vonkajších spätných zrkadiel [mm]

1910

Výška (bez antény) [mm] bez strešného nosiča

1522

Výška (bez antény) [mm] so strešným nosičom

1551

Dĺžka podlahy batožinového priestoru [mm]

548

Šírka batožinového priestoru [mm]

987

Výška batožinového priestoru [mm]

435

Rázvor [mm]

2375

Priemer otáčania [m]

9.9
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Objemy a technické údaje
Motorový olej
Motor

1.0 D

1.2 D

včítane filtra [l]

3,75 l

3,75 l

1l

1l

35

35

medzi MIN a MAX [l]

Palivová nádrž
benzín, menovitá kapacita [l]

Tlak v pneumatikách
Motor
1.0D

Pneumatiky

zadné

[kPa/bar] ([psi])

[kPa/bar] ([psi])

155/80R13
155/70R14
165/60R15

1.2D

predné

155/80R13
155/70R14
165/60R15

220 kPa/2,2 bar [32 psi] (základné zat’aženie)
240 kPa/2,4 bar [35 psi] (ECO)
235 kPa/2,35 bar [34 psi] (úplné zat’aženie)
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Informácie
o zákazníkovi
Údaje zaznamenané vozidlom
a ochrana súkromia......................... 177

Údaje zaznamenané
vozidlom a ochrana
súkromia
Záznamníky udalostí
Vozidlo má niekoľko sofistikovaných
systémov, ktoré monitorujú a riadia
množstvo údajov vozidla. Niektoré
údaje môžu byt’ uložené počas
normálnej prevádzky, aby uľahčili
opravu zistených porúch, iné sa uložia
iba v prípade zrážky alebo podobnej
udalosti systémami so spoločným
označením záznamníky udalostí (event
data recorders - EDR).
Tieto systémy môžu zaznamenávat’
údaje o stave vozidla a spôsobe
prevádzky.
Na prečítanie týchto údajov je potrebné
špeciálne zariadenie a prístup k vozidlu.
K tomu dôjde, keď je vozidlo
servisované v dielni. Niektoré údaje sa
napĺňajú do globálneho diagnostického
systému GM.

Poznámka
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Brzdová kvapalina .......................... 131
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C
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D
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Kapota ........................................... 123
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Klaksón ............................................ 58

F
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Klimatizácia ...................................... 95
Kľúče ................................................ 13
Kolesá a pneumatiky ..................... 145
Kompaktné náhradné koleso ......... 154

Hĺbka vzoru .....................................146

Koncové svetlá, ukazovatele smeru,
brzdové svetlá a svetlá spiatočky ...... 137

Hmotnost’ vozidla ............................173

Kontrola nad vozidlom ................... 107

Hodiny ..............................................61

Kontrolka airbagu a predpínača
bezpečnostného pásu ...................... 68
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Kontrolka brzdovej sústavy .............. 69

Chladiaca kvapalina motora ...........128

Kontrolka elektronického riadenia
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Kontrolka hmlových svetiel .............. 70

Kontrolka indikátora poruchy ........... 69
Kontrolka otvorených dverí .............. 71
Kontrolka systému dobíjania ............ 68
Kontrolka tlaku motorového oleja ..... 70
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M
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Manuálne spätné zrkadlá ................. 19
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Mechanická prevodovka ................ 110
Miesta pre inštaláciu detských
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Motorový olej .................................. 126
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Ovládanie ......................................... 86
Označenie pneumatík .................... 145
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činnosti ........................................... 105

Nastavenie sklonu svetlometov ....... 77

P

Predné ukazovatele smeru ............ 136

Nastavenie volantu .......................... 57

Palivo pre zážihové motory ............ 117

Prehľad ............................................ 83

Nastaviteľné vetracie otvory .......... 103

Palivomer ......................................... 64

Prehľad motorového priestoru ....... 125

Nástroje ......................................... 144

Palubný počítač ............................... 71

Prehrávač CD ................................... 89

Parkovacia brzda ........................... 113

Prepínač diaľkových/tlmených svetiel .... 76

Parkovanie ..................................... 109
Pevná prútová anténa ...................... 88

Pripomenutie zapnutia
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Pevné ventilačné otvory ................. 103
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Počítadlo kilometrov ......................... 64

Príslušenstvo a úpravy ................... 121

Poistková skrinka v motorovom
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Protiblokovací systém bŕzd (ABS) ... 112

Napájacie zásuvky ........................... 61
Nastavenie sedadla ......................... 27

O
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Ochrana proti vybitiu akumulátora ... 79
Odkladacia schránka
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Odporúčané kvapaliny a mazivá .... 167
Odstavenie vozidla ........................ 121
Opierky hlavy ................................... 25
Osvetlenie evidenčného čísla ........ 139
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