PREDHOVOR
Táto príruþka Vás oboznámi s obsluhou a údržbou Vášho nového vozidla. Tiež Vám
má poskytnút’ dôležité informácie o bezpeþnosti prevádzky. Odporúþame Vám, aby ste
si návod dôkladne preþítali a riadili sa odporúþaniami a radami v Ėom uvedenými.
Zaistíte si tak príjemnú, bezpeþnú a bezproblémovú prevádzku Vášho vozidla.
Uvedomte si, že predajca Chevrolet pozná vozidlo najlepšie a že je v jeho záujme, aby
ste boli plne spokojní.
Tento návod by mal byt’ považovaný za nedeliteĐnú súþast’ Vášho vozidla. Mal by vo
vozidle zostat’ vždy, aj v dobe jeho prípadného predaja.
Ćakujeme, že ste si vybral výrobok firmy Chevrolet.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Preþítajte si prosím dôkladne tento návod
a riaćte sa jeho inštrukciami.
Z:

Toto je symbol, upozorĖujúci na
potenciálne nebezpeþenstvo úrazu
þi poškodenia vozidla alebo iného
majetku. Riaćte sa bezpeþnostnými pokynmi, ktoré nasledujú za
týmto symbolom.

V návode nájdete nasledujúce slová, ktoré
majú špeciálny význam.
•
•
•

Výstraha
Pozor
Poznámka
Z VÝSTRAHA
VÝSTRAHA oznaþuje potenciálne
nebezpeþné situácie, ktorým sa musí
predchádzat’, pretože môžu spôsobit’
poranenie alebo smrt’.

Z POZOR
POZOR
oznaþuje
potenciálne
nebezpeþné situácie, ktorým sa musí
predchádzat’, pretože môžu spôsobit’
Đahké zranenia, škodu na vozidle þi
majetku.
POZNÁMKA

POZNÁMKA oznaþuje informácie,
ktoré vám pomôžu s údržbou alebo
iné inštrukcie týkajúce sa Vášho
vozidla.
V návode sú uvedené najnovšie
informácie, ilustrácie a špecifikácie
vozidla, dostupné v dobe vydania.
Vyhradzujeme si právo vykonávat’
kedykoĐvek zmeny špecifikácie alebo
konštrukcie bez oznámenia a bez prevzatia
záväzku.

Tento návod popisuje všetky možnosti a
funkcie, ktoré sú k dispozícii pre tento
model. Urþité popisy, vrátane tých pre
funkcie displeja a ponuky, sa nemusia
vzt’ahovat’ na vaše vozidlo z dôvodu
modelového variantu, špecifikácií pre
danú krajinu, špeciálneho vybavenia
alebo príslušenstva.
Neoriginálne
náhradné
diely
a
príslušenstvo neboli skúšané alebo
schválené
našou
spoloþnost’ou.
Nemôžeme potvrdit’ ani vhodnost’ ani
bezpeþnost’ neoriginálnych náhradných
dielov a príslušenstva a neruþíme za
poškodenia spôsobené ich použitím.
Dôležité: Preþítajte si pozorne þast’ 1
(„Sedadlá a systémy ochrany cestujúcich“)
v tomto návode pred použitím vášho
vozidla.
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VŽDY POUŽÍVAJTE
BEZPEýNOSTNÉ PÁSY!

PREýO POUŽÍVAġ BEZPEýNOSTNÉ
PÁSY?

Ochrana cestujúcich je mnoho rokov
hlavnou úlohou vlastného i obecného
výskumu a vývoja. Dvoma komponentmi,
ktoré sú vo vozidle namontované výhradne
kvôli ochrane cestujúcich pri nehode, sú
bezpeþnostné pásy, namontované na
všetkých sedadlách vozidla a prídavný
záchytný
systém
alebo
airbagy,
namontované na mieste vodiþa a
spolujazdca
na
prednom
sedadle.
Bezpeþnostné pásy môžu chránit’ Vás a
spolucestujúcich len v prípade, ak sú
použité. Airbag je doplnkovou ochranou,
ktorá je bezpeþná a efektívna len v spojení
s použitými bezpeþnostnými pásmi.

Bezpeþnostné pásy sú nápomocné z
niekoĐkých dôvodov:

Toto vozidlo je vybavené indikátormi
pripomenutia zapnutia bezpeþnostných
pásov. (Pre viac informácií si pozrite heslo
„KONTROLKA BEZPEýNOSTNÝCH
PÁSOV“ v indexe.)

1. Bezpeþnostné pásy zabraĖujú v
prípade nehody vyvrhnutiu cestujúcich
z vozidla.
2. Bezpeþnostné pásy udržujú cestujúcich
vo vozidle tak, aby bol využitý priestor
medzi pôvodnou polohou pred
nárazom a prednou þast’ou vozidla k
plynulejšiemu zastaveniu pohybu tým,
že sa bezpeþnostné pásy nat’ahujú a
predná þast’ vozidla pohlcuje energiu
nárazu prostredníctvom deformaþných
zón.
3. Bezpeþnostné pásy udržujú vodiþa na
svojom mieste, a tak mu umožĖujú v
urþitých situáciách získat’ znova
kontrolu nad vozidlom.
4. Bezpeþnostné
pásy
zabraĖujú
vyvrhnutiu cestujúcich a zraneniu
vodiþa a ostatných cestujúcich.

•

•

•

•
•

Z VÝSTRAHA
Bolo preukázané, že bezpeþnostné
pásy úþinne zabraĖujú v prípade
dopravnej
nehody
možnosti
zranenia þi smrti!
Ako vlastník a vodiþ vozidla ste
povinný sa uistit’ pred jazdou, že je
každý cestujúci správne pripútaný
bezpeþnostným pásom.
Tehotné ženy, zranené a telesne
postihnuté osoby by mali používat’
bezpeþnostné pásy tiež. Ak tak
neurobia, vystavujú sa rovnako ako
ostatné cestujúce osoby, zvýšenému
nebezpeþenstvu zranenia alebo
smrti.
Najlepší spôsob ochrany nenarodeného diet’at’a je ochrana matky.
Ako bezpeþnostné pásy fungujú,
ich používanie a ako správne
nastavit’ sedadlo je vysvetlené v
tejto kapitole. Preþítajte si všetky
informácie a vždy sa riaćte
uvedenými
inštrukciami
a
varovaním.
Len
tak
tieto
bezpeþnostné
systémy
plne
využijete.
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PREýO BEZPEýNOSTNÉ PÁSY
FUNGUJÚ!

Bezpeþnostné pásy nemôžu fungovat’, ak
nie sú použité správnym spôsobom.
Ku zraneniu cestujúcich vo vozidle dôjde
vtedy, ak sú sily pôsobiace na ich telá
väþšie než telo dokáže zniest’. Ak dôjde k
prudkému zastaveniu pohybu tela, budú
pôsobiace sily veĐké. Ak je telo
spomaĐované postupne, budú tieto sily
oveĐa menšie. Ochránit’ cestujúcich vo
vozidle v prípade nehody znamená
poskytnút’ cestujúcemu þo najviac þasu a
dráhy pre postupné spomalenie.
Predstavte si bežca, bežiaceho rýchlost’ou
25 km/h, ktorý narazí hlavou do
betónovej steny. Predstavte si druhého
bežca, bežiaceho rýchlost’ou 25 km/h,
ktorý narazí do steny pokrytej 90 cm
silným deformovateĐným vankúšom. V
prvom prípade dôjde pravdepodobne k
vážnemu zraneniu þi smrti. V druhom
prípade však bežec pravdepodobne odíde
nezranený. Preþo? V prvom prípade telo
narazilo do nepoddajného betónového
povrchu a bolo okamžite zastavené.
Všetka energia, ktorú bežec vyvinul, bola
poþas okamihu pohltená telom, nie

tvrdým betónovým povrchom. V druhom
prípade síce malo telo bežca rovnakú
energiu, ktorá musela byt’ pohltená, ale
po prvom kontakte s povrchom steny,
pokraþovalo
v
pohybe
do
deformovateĐného vankúša. Tak získalo
telo potrebný þas a dráhu pre spomalenie
a postupné zastavenie, keć bola energia
pohlcovaná deformujúcim sa vankúšom.
Ak narazí vozidlo pri rýchlosti 50 km/h
do betónovej steny, predný nárazník sa
okamžite zastaví, ale priestor pre
cestujúcich zastavuje postupne, ako
dochádza k deformácii prednej þasti
vozidla. Cestujúci pripútaný pásom je
zadržiavaný v sedadle s výhodou
postupného spomaĐovania spôsobeného
deformáciou prednej þasti vozidla a
napínaním bezpeþnostného pásu. Telo
pripútaného cestujúceho spomalilo z
rýchlosti 50 km/h na nulu na dráhe 90120 cm. Pripútaný cestujúci taktiež zostal
v správnej polohe tak, aby v prípade
aktivácie airbagu pri þelnej kolízii,
nemohol narazit’ na žiadnu pevnú
konštrukciu vo vozidle. Nepripútaný
cestujúci nemá žiadnu z týchto výhod.
Nepripútaná osoba nie je zadržiavaná na

svojom sedadle a pokraþuje po náraze v
pohybe rovnakou rýchlost’ou 50 km/h,
pokiaĐ nenarazí na niektorý z objektov
rýchlost’ou približne 50 km/h, ktorý ho
okamžite zastaví. Aj v prípade, že sa
aktivuje airbag, je nepripútaný cestujúci
na prednom sedadle vystavený vysokému
riziku zranenia alebo smrti v porovnaní s
cestujúcim na prednom sedadle, ktorý je
správne
pripútaný.
(Pozri
heslo
„PRÍDAVNÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM“ v
indexe)
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Z VÝSTRAHA
BEZPEýNOSTNÉ PÁSY CHRÁNIA
Štatistiky nehôd preukázali, že vodiþi
a cestujúci, ktorí sú správne
pripútaní bezpeþnostnými pásmi, sú
vystavení menšiemu riziku zranenia
a majú väþšiu šancu na prežitie
nehody. Z tohoto dôvodu je
pripútanie bezpeþnostným pásom
vyžadované zákonom vo väþšine
krajín.
POUŽITIE
BEZPEýNOSTNÝCH
PÁSOV
Všetky sedadlá vášho vozidla sú
vybavené systémom trojbodových
bezpeþnostných pásov, ktorý je
upevnený na troch miestach.
Bezpeþnostné pásy na predných a
vonkajších zadných sedadlách sú
uložené a blokované navíjaþmi. Ak sú
v normálnom režime s núdzovým
blokovaním,
umožĖujú
pásy
cestujúcim poþas plynulej jazdy
voĐnost’ pohybu a nevyžadujú žiadne
nastavovanie dĎžky.
(Pokraþovanie)

Z VÝSTRAHA
Pri prudkom zastavení alebo
zabrzdení, prudkej akcelerácii alebo
spomalení sú bezpeþnostné pásy
automaticky
zablokované
a
zabraĖujú tak posunu tela na
sedadle.
Aby ste plne využili úþinok
bezpeþnostného pásu, musíte ho
použit’ správne, a naviac musíte
správne sediet’ na sedadle, ako je
uvedené ćalej:
• Operadlo vo vzpriamenej polohe
(nie sklopené, tak sa zamedzí
prekĎznutiu pod pásom, keć by
mohlo dôjst’ pri nehode ku
zraneniu.)
• Cestujúci sedí vzpriamene (nie
zhrbený, dolná a horná þast’
bezpeþnostného pásu musí byt’
správne vedená. V prípade nehody
sa tak dosiahne maximálny úþinok
bezpeþnostných pásov, priþom
možnost’ zranenia slabých a Đahko
zraniteĐných
þastí
tela
je
minimálny).
(Pokraþovanie)

Z VÝSTRAHA
• Pracka bezpeþnostného pásu musí
byt’ riadne uzamknutá v zámku
zacvaknutím
(ak
nie
je
bezpeþnostný
pás
správne
uzamknutý, nemôže poskytovat’
ochranu; zatiahnutím za pracku sa
presvedþite, že je pás riadne
uzamknutý západkou zámku)
• Dolná þast’ bezpeþnostného pásu
musí byt’ umiestnená tesne cez
boky a panvu þo najnižšie (nesmie
byt’ vedená cez brucho, kde by
mohla pri havárii spôsobit’ vážne
poranenie – TO JE OBZVLÁŠġ
DÔLEŽITÉ
NAJMÄ
PRE
TEHOTNÉ ŽENY)
• Horná þast’ bezpeþnostného pásu
musí
byt’
umiestnená
cez
vonkajšie rameno a tesne cez
hrudník (nie pod rukou, okolo
krku, cez vnútorné rameno alebo
za chrbtom a pás by nemal byt’
voĐný, aby nedošlo v prípade
nehody k veĐkému pohybu
smerom dopredu a následnému
zraneniu)
(Pokraþovanie)
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Z VÝSTRAHA
• Len jeden cestujúci na jeden
bezpeþnostný pás (nedovoĐte viac
než jednej osobe pripútat’ sa
jedným bezpeþnostným pásom;
viac osôb pripútaných jedným
pásom môže spôsobit’ jeho
pret’aženie a naviac by sa cestujúci
pod jedným pásom mohli v
prípade nehody navzájom vážne
zranit’.)
• Deti v upevnených detských
sedaþkách (pri náraze pôsobia
príliš veĐké sily na to, aby dospelá
osoba diet’a udržala, a ak bude
diet’a pod rovnakým pásom
spoloþne s dospelým, môže byt’
vážne zranené)
• Žiadny nepripútaný cestujúci
(nepripútaný cestujúci sa vystavuje
nebezpeþenstvu zranenia, naviac
môže
zranit’
i
ostatných
cestujúcich, pretože v prípade
havárie nepripútané telo narazí do
ostatných cestujúcich)
(Pokraþovanie)

Z VÝSTRAHA
• Pásy nesmú byt’ prekrútené
(prekrútené pásy sa nepohybujú
voĐne,
neposkytujú
správnu
ochranu a zarezávajú sa do tela
cestujúceho, þím sa zvyšuje riziko
zranenia alebo smrti)
• Zamknite dvere (nezamknuté
dvere zvyšujú v prípade nehody
nebezpeþenstvo zranenia alebo
smrti od vonkajších objektov a
vyvrhnutie osôb z vozidla)
• Vykonávajte pravidelné kontroly
(poþas jazdy sa obþas presvedþite,
že je dolná þast’ pásu správne
vedená cez boky, nie cez brucho a
horná þast’ pásu cez stred ramena
a hrudník; správne vedený pás
umožĖuje silnejším þastiam tela
absorbovat’ sily prenášané pásom
na telo, zatiaĐ þo nesprávne
vedený pás môže spôsobit’
zranenie krku alebo orgánov v
brušnej dutine).
(Pokraþovanie)

Z VÝSTRAHA
(Pokraþovanie)
• Medzi telom a bezpeþnostnými
pásmi nesmú byt’ žiadne tvrdé
alebo krehké predmety (napríklad
perá, okuliare atć. vo vrecku
pasažiera alebo na šatách môžu
spôsobit’ zranenie v prípade
nehody)
(Pokraþovanie)
Z VÝSTRAHA
Ak by pás viedol cez lakt’ovú
opierku (ak je vo výbave vozidla),
þast’ vedúca cez boky by mohla pri
nehode pôsobit’ na brušnú þast’
miesto na panvu cestujúceho.
• Uistite sa, že bezpeþnostný pás
vedie pod lakt’ovou opierkou.
Nedodržanie tejto inštrukcie môže v
prípade nehody spôsobit’ vážne
zranenie alebo smrt’.
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CESTUJÚCI NA PREDNÝCH
SEDADLÁCH

TROJBODOVÉ
BEZPEýNOSTNÉ PÁSY

Obidve predné sedadlá majú nastaviteĐný
sedák i operadlo, výškovo nastaviteĐnú
opierku hlavy, sú vybavené trojbodovými
bezpeþnostnými pásmi a prídavným
záchytným systémom (airbag).

Vaše vozidlo je vybavené trojbodovými
bezpeþnostnými pásmi, ktoré napomáhajú
znížit’ nebezpeþenstvo zranenia osôb pri
zrážke alebo náhlych manévroch. Dve
predné sedadlá, zadné sedadlá a sedadlá
tretieho radu sú vybavené trojbodovými
bezpeþnostnými
pásmi.
Tieto
bezpeþnostné pásy sú upevnené v troch
bodoch z dôvodu ochrany cestujúcich,
ktorí správne sedia a majú zapnuté
bezpeþnostné pásy.
Trojbodové
bezpeþnostné
pásy
v
normálnom
režime
s
núdzovým
blokovaním
nevyžadujú
žiadne
nastavovanie dĎžky a umožĖujú cestujúcim
poþas plynulej jazdy voĐnost’ pohybu.
Ale pri prudkom zastavení alebo
zabrzdení, prudkej akcelerácii alebo
spomalení
sú
bezpeþnostné
pásy
automaticky zablokované a zabraĖujú tak
posunu tela na sedadle.

CESTUJÚCI NA ZADNÝCH
SEDADLÁCH
Zadné sedadlo je vybavené na oboch
vonkajších sedadlách a na prostrednom
sedadle trojbodovými bezpeþnostnými
pásmi.
Každé krajné sedadlo je vybavené
dolnými kotvami pre upevnenie detského
zádržného systému a kotvami s hornými
popruhmi na zadnej strane operadla. (Pre
viac informácií si pozrite heslo „DOLNÉ
KOTVENIE A KOTVENIE HORNÝMI
POPRUHMI PRE DETSKÉ ZÁDRŽNÉ
SYSTÉMY“ v indexe)

CESTUJÚCI V TREġOM RADE
SEDADIEL
Sedadlo tretieho radu je vybavené dvomi
miestami na sedenie s trojbodovými
bezpeþnostnými pásmi.

Vždy si správne zapnite bezpeþnostné
pásy:
1. Zatvorte a zamknite dvere.
2. Uistite sa, že je operadlo sedadla vo
vzpriamenej polohe.
3. Uchopte pracku bezpeþnostného pásu
a plynulým pohybom većte pás cez
trup. Uistite sa, že nie je pás
prekrútený. Ak sa pás pri vyt’ahovaní
zablokuje, nechajte ho navinút’ spät’
do navíjaþa. Potom opät’ plynulým
t’ahom vytiahnite potrebnú dĎžku
bezpeþnostného pásu.
4. Hornú þast’ pásu većte cez stred
ramena a ćalej cez hrudník. Nikdy
nevećte hornú þast’ pásu cez krk. Tak
je zaistené, že pri náraze bude sila
pôsobit’ na kosti ramien a vyhne sa
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rebrám alebo krku, kde by mohla
spôsobit’ vážne vnútorné zranenia.
5. Dolnú þast’ pásu većte þo najnižšie a
tesne cez boky, nie pás. Tak je
zaistené, že pri náraze bude sila
pôsobit’ na kosti panvy a nie na
brucho, kde by mohla spôsobit’ vážne
zranenia.
6. Pracku pevne zatlaþte do zámku, až
poþujete hlasité zaklapnutie západky.
Uistite sa, že ste použili správny
zámok. Uistite sa, že tlaþidlo
uvoĐnenia zámku bezpeþnostného
pásu je Đahko dosiahnuteĐné, ak by ste
potrebovali pás rýchlo rozopnút’.

7. Zatiahnutím za pracku sa presvedþite,
že je pracka bezpeþne uzamknutá.

Pás rozopnete stlaþením uvoĐnovacieho
tlaþidla na zámku. Pás sa automaticky
navinie. Poþas navíjania pásu pridržujte
pracku, aby nepoškodila vnútorné plochy
v interiéri alebo nezranila cestujúcich.
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Vykonávajte údržbu Vašich
bezpeþnostných pásov:

PREDPÍNAýE
BEZPEýNOSTNÝCH PÁSOV

1. Pravidelne
kontrolujte
všetky
bezpeþnostné pásy, príslušné þasti a
súþiastky. Nechajte ich vymenit’ v
servise, ak dôjde k poškodeniu
niektorého
bezpeþnostného
pásu,
príslušnej þasti alebo súþiastky.
Odporúþame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
2. Bezpeþnostný pás alebo príslušnú þast’
musíte vymenit’, ak došlo pri nehode k
natiahnutiu alebo poškodeniu, aj keć
dôsledok natiahnutia alebo poškodenia
nie je zrejmý alebo viditeĐný.
Natiahnuté pásy alebo poškodené diely
nefungujú správne. VymieĖané pásy
musia byt’ nové.
3. Odporúþame Vám nechat’ kompletný
bezpeþnostný pás po nehode vozidla
vymenit’. Ak vyškolený odborník zistí,
že
nedošlo
k
poškodeniu
bezpeþnostného pásu a všetko správne
funguje, nemusíte výmenu vykonat’.
Odporúþame Vám, aby ste sa obrátili
na Váš autorizovaný servis Chevrolet.
4. Jazda s vozidlom s poškodenými
bezpeþnostnými pásmi alebo inými
dielmi je nebezpeþná.

Vaše vozidlo je vybavené systémom
predpínaþov bezpeþnostných pásov na
predných
miestach
na
sedenie.
Bezpeþnostné pásy s predpínaþmi sa
používajú rovnakým spôsobom ako bežné
bezpeþnostné pásy.
Systém predpínaþov bezpeþnostných pásov
sa aktivuje na základe sily nárazu.
Predpínaþe bezpeþnostných pásov sú
taktiež riadené snímaþmi nárazov a
riadiacou jednotkou systému airbagov.
Predpínaþ je umiestnený okolo navíjaþa
každého bezpeþnostného pásu. Predpínaþ
ut’ahuje bezpeþnostný pás tak, aby pás v
prípade þelného nárazu tesne priliehal k
telu
cestujúceho.
Po
aktivovaní
predpínaþov zostanú navíjaþe pásu
zablokované. Pri aktivácii môže dôjst’ ku
generovaniu hluku a uvoĐneniu dymu.
Tieto stavy nie sú škodlivé a nesignalizujú
požiar vo vozidle.

Aby sa v prípade zrážky minimalizovalo
riziko vážneho zranenia alebo smrti, musia
byt’ vodiþ a všetci cestujúci vždy riadne
pripútaní bezpeþnostnými pásmi bez
ohĐadu na to, þi je þi nie je ich sedadlo
vybavené predpínaþom. Na sedadlo sa
posaćte úplne dozadu; sećte rovno;
nenakláĖajte sa dopredu ani do strán.
Nastavte bezpeþnostný pás tak, aby jeho
brušná þast’ viedla nízko cez panvu, a nie
okolo pása.
Pamätajte, že sa predpínaþe budú
aktivovat’ len pri silných þelných kolíziách
a boþných nárazoch. Nie sú konštruované
tak, aby sa aktivovali pri nárazoch zozadu
alebo pri menších þelných kolíziách.
Predpínaþe sa môžu aktivovat’ len raz. Ak
sa predpínaþe aktivujú, þo možno najskôr
nechajte systém predpínaþov opravit’ v
servise. Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
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Ak výstražná kontrolka airbagov v zostave
prístrojov nebliká alebo sa krátko
nerozsvieti pri zapnutí zapaĐovania do
polohy „ON“, zostává svietit’ dlhšie než
10 sekúnd alebo sa rozsvieti poþas jazdy,
môže to znamenat’, že nefunguje správne
systém predpínaþov alebo systém
airbagov. Nechajte obidva systémy
prezriet’ v servise þo najskôr. Odporúþame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.
Servis v oblasti okolo komponentov alebo
kabeláže systému predpínaþov smie
vykonávat’ len špeciálne vyškolená
servisná dielĖa. Odporúþame Vám
autorizovaný servis Chevrolet. Nesprávne
vykonanie servisu môže mat’ za následok
nechcenú aktiváciu predpínaþov alebo
môže spôsobit’ nefunkþnost’ predpínaþov.
Obidva tieto stavy môžu mat’ za následok
osobné zranenie.

VÝŠKOVÉ NASTAVENIE
BEZPEýNOSTNÝCH PÁSOV
Pred zaþatím jazdy posuĖte výškový
nastavovaþ bezpeþnostného pásu do výšky,
ktorá je pre Vás správna.
Nastavte výšku tak, aby plecná þast’ pásu
viedla cez stred Vášho pleca. Pás nesmie
byt’ v blízkosti Vašej tváre a krku, ale
nesmie padat’ z ramena. Nesprávne
umiestnenie ramenného pásu môže znížit’
úþinnost’ bezpeþnostného pásu.
Z VÝSTRAHA
Nesprávne
nastavenie
výšky
bezpeþnostného
pásu
znižuje
úþinnost’ bezpeþnostného pásu pri
nehode.

Pre pohyb smerom nahor alebo dolu stlaþte
do seba uvoĐĖovacie tlaþidlá a posuĖte
výškový nastavovaþ do požadovanej
polohy. Výškovým nastavovaþom môžete
pohybovat’ smerom nahor len zdvihnutím
nahor bez stlaþenia tlaþidiel.
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Z VÝSTRAHA
Nikdy nejazdite s nesprávne
nastaveným bezpeþnostným pásom.
Aby ste predišli zraneniu, vždy sa
riaćte nasledujúcimi pokynmi:
• Nastavte výšku bezpeþnostného
pásu pred zaþatím jazdy.
• Većte hornú þast’ pásu cez stred
ramena.
• Kotviaci bod bezpeþnostného pásu
zaistite.
Nedodržanie týchto inštrukcií môže
v prípade nehody spôsobit’ vážne
zranenie alebo smrt’.

TEHOTNÉ ŽENY A
BEZPEýNOSTNÉ PÁSY
Bezpeþnostné pásy chránia každého,
vrátane tehotných žien.
Ak nie sú tehotné ženy pripútané
bezpeþnostným pásom, vystavujú sa
rovnako ako ostatné cestujúce osoby
riziku vážneho zranenia. Naviac, ak je
žena správne pripútaná, je oveĐa
pravdepodobnejšie, že nenarodené diet’a
bude v prípade nehody v bezpeþí.
Pre zaistenie maximálneho bezpeþia by
mali byt’ tehotné ženy pripútané
trojbodovým bezpeþnostným pásom.
Dolná þast’ pásu by mala byt’ vedená þo
najnižšie poþas celého tehotenstva.

DETSKÉ SEDAýKY
Z VÝSTRAHA
Detské sedaþky sú k dispozícii v
širokej škále veĐkostí a konfigurácií.
Kvôli tvaru a rozmerom interiéru a
sedadiel vozidla nebude možné
niektoré z typov detských sedaþiek
do vozidla nainštalovat’.
Je na vašej zodpovednosti sa uistit’,
že typ sedaþky, ktorý do vozidla
inštalujete,
odpovedá
svojimi
rozmermi a môže byt’ bezpeþne
pripevnený bezpeþnostnými pásmi a
svojimi upevĖovacími prvkami.
Detská sedaþka, ktorá svojimi
rozmermi neodpovedá vozidlu alebo
diet’at’u alebo sedaþka, ktorá je
nesprávne pripevnená k vozidlu,
môže v prípade nehody spôsobit’
vážne poranenie diet’at’a alebo
ostatných cestujúcich vo vozidle.
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Keć ste si vybrali vhodnú detskú
sedaþku, preþítajte si pokyny výrobcu a
dôkladne dodržujte pokyny, týkajúce sa
jej inštalácie a použitia. Detská sedaþka
by mala svojou konštrukciou odpovedat’
veku, hmotnosti a výške Vášho diet’at’a;
sedaþka musí správne pasovat’ a byt’ k
vozidlu
bezpeþne
pripevnená.
K
dispozícii je široká škála detských
sedaþiek, vhodných pre rôzne veĐkosti a
hmotnosti diet’at’a až do doby, keć diet’a
môže bezpeþne používat’ bezpeþnostné
pásy nainštalované vo vozidle.
Z VÝSTRAHA
Vaše vozidlo je navrhnuté pre
upevnenie univerzálnej detskej
sedaþky len na vonkajšie zadné
sedadlá.
• Neinštalujte detskú sedaþku na
sedadlo predného spolujazdca a/
alebo na zadné prostredné
sedadlo.

Štatistiky dopravných nehôd ukazujú, že
deti sú v prípade nehody vo väþšom
bezpeþí, ak sedia v detskej autosedaþke
inštalovanej na zadných sedadlách
vozidla oproti sedaþkám nainštalovaným
na predné sedadlo.

Deti, ktoré už zo svojej detskej sedaþky
vyrástli, by mali sediet’ na zadnom
sedadle a byt’ správne pripútané
bezpeþnostným pásom. Horná þast’ pásu
musí viest’ þo najćalej od krku a dolná
þast’ pásu þo najnižšie cez boky. Obþas
správne vedenie bezpeþnostného pásu
prekontrolujte.
Ak musí diet’a sediet’ na prednom
sedadle, uistite sa, že pás nevedie
diet’at’u cez krk alebo tvár. Ak áno,
premiestnite diet’a bližšie ku stredu
vozidla, aby pás viedol cez rameno.
Poþas jazdy nikdy nedovoĐte diet’at’u
stát’ alebo kĐaþat’ na sedadle þi v
batožinovom priestore.
Ak detskú sedaþku nepoužívate, upevnite
ju bezpeþnostným pásom alebo ju z
vozidla odstráĖte.
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•

•

•

•

•

Z VÝSTRAHA
Poþas jazdy nedržte diet’a nikdy v
náruþí. Uistite sa, že dojþatá a malé
deti sú chránené v odpovedajúcej
detskej sedaþke.
V prípade nehody sa stane diet’a
tak t’ažké, že ho nedokážete
udržat’. Napríklad pri nehode pri
40km/h, 5,5 kg vážiace diet’a pôsobí
na ruky silou 110 kg.
Nezaistenie dojþat’a alebo malého
diet’at’a
v
odpovedajúcom
záchytnom systéme môže v prípade
nehody spôsobit’ zranenie, alebo
dokonca i smrt’.
PodĐa štatistiky dopravných nehôd
sú deti vo väþšom bezpeþí, ak sú
správne pripútané na zadných
sedadlách, než na prednom
sedadle.
Neinštalujte detskú sedaþku na
sedadlo predného spolujazdca, ak
je vozidlo vybavené boþným
airbagom. (Viac informácií, pozri
„BOýNÉ AIRBAGY“ v registri)
(Pokraþovanie)

Z VÝSTRAHA
(Pokraþovanie)
• Extrémne
nebezpeþenstvo!
Nepoužívajte
detskú
sedaþku
nasmerovanú dozadu na sedadle,
pred ktorým sa nachádza airbag!
Detskú sedaþku nasmerovanú
dozadu vždy upnite na zadnom
sedadle.

DOLNÉ KOTVENIE A
KOTVENIE HORNÝMI
POPRUHMI PRE DETSKÉ
ZÁDRŽNÉ SYSTÉMY
V minulosti sa detské sedaþky upevĖovali
k vozidlu pomocou bezpeþnostných pásov.
Výsledkom þasto bolo, že detské sedaþky
boli nesprávne a príliš voĐne upevnené a
neposkytovali odpovedajúcu ochranu
Vášmu diet’at’u.
Teraz sme vybavili Vaše vozidlo dolným
ukotvením a horným ukotvením popruhmi
pre detské sedaþky na dvoch vonkajších
zadných sedadlách, ktoré umožĖuje
upevnit’ detské záchytné systémy priamo
ku karosérii vozidla.
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Ak chcete inštalovat’ detskú sedaþku,
ktorá je vybavená dolným kotvením a
kotvením hornými popruhmi, postupujte
podĐa inštrukcií, ktoré ste dostali spolu s
detskou sedaþkou a podĐa postupu
„Inštalácia detskej sedaþky s dolným
kotvením a kotvením hornými popruhmi“
na nasledujúcich stranách tohto návodu.
Venujte, prosím, þas dôkladnému
preþítaniu a dôslednému dodržaniu
inštrukcií na nasledujúcich stranách a
inštrukcií, ktoré ste obdržali spolu s
detskou sedaþkou.
Závisí na
diet’at’a!

tom

bezpeþnost’

Vášho

Ak máte nejaké otázky alebo nemáte
istotu, ako správne nainštalovat’ detskú
sedaþku, obrát’te sa na výrobcu detskej
sedaþky. Ak máte pri inštalácii detskej
sedaþky do Vášho vozidla stále problémy,
odporúþame Vám, aby ste sa obrátili na
Váš autorizovaný servis Chevrolet.
Z POZOR
Nepoužitá detská sedaþka môže byt’
vrhnutá dopredu.
Demontujte detskú sedaþku, ak ju
nepoužívate, alebo ju zaistite
bezpeþnostným pásom.
POZNÁMKA

Pretože bezpeþnostný pás a detská
sedaþka môžu byt’ veĐmi horúce, ak
sú ponechané v uzavretom vozidle,
skontrolujte pot’ah sedaþky a
zámky pred umiestnením diet’at’a.
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MIESTA PRE INŠTALÁCIU DETSKÝCH ZÁDRŽNÝCH SYSTÉMOV
Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému

Polohy sedenia
Hmotnostná trieda

Sedadlo predného spolujazdca
aktivovaný
airbag

deaktivovaný
airbag

Na vonkajších
sedadlách v
druhom rade

Na
prostrednom
sedadle v
druhom rade

Na sedadlách
v tret’om rade

Skupina 0

do 10 kg

X

U1

U+

X

X

Skupina 0+

do 13 kg

X

U1

U+

X

X

Skupina I

9 až 18 kg

X

U1

U+

X

X

Skupina II

15 až 25 kg

X

X

U

X

X

Skupina III

22 až 36 kg

X

X

U

X

X

1 = Iba ak sú deaktivované systémy airbagov na sedadle predného spolucestujúceho. Ak pripevĖujete detský záchytný systém
trojbodovým bezpeþnostným pásom, nastavte uhol operadla sedadla do najprednejšej polohy, aby sa bezpeþnostný pás vozidla
viedol od horného ukotvenia smerom dopredu.
+ = Sedadlo dostupné s upevĖovacími sponami ISOFIX a Top-Tether.
U = Všeobecne vhodná sedaþka v spojení s trojbodovým bezpeþnostným 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

Polohy sedenia
Hmotnostná trieda

Skupina 0
Skupina 0+

Skupina I

IL

do 10 kg
do 13 kg

9 až 18 kg

Trieda
veĐkosti

Upínací
prípravok

Sedadlo
predného
spolujazdca

Na
vonkajších
sedadlách v
druhom rade

Na
prostrednom
sedadle v
druhom rade

Na
sedadlách v
tret’om rade

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

= Vhodné pre urèité 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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VeĐkostné triedy a sedaþky ISOFIX

A – ISO/F3

= Detský záchytný systém obrátený dopredu pre deti maximálnej veĐkosti 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 veĐkosti 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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Z VÝSTRAHA
Používajte dolné kotvenie a kotvenie
hornými popruhmi len pre ich úþely.
Dolné kotvenie a kotvenie hornými
popruhmi sú urþené len na
inštaláciu detských sedaþiek, ktoré
majú kotviace body pre dolné a
horné kotvenie.
• Dolné kotvenie a kotvenie
hornými
popruhmi
detskej
sedaþky
nepoužívajte
na
upevnenie bezpeþnostných pásov
pre dospelých, popruhov alebo
iných þastí a výbavy vo Vašom
vozidle.
Ak použijete dolné kotvenie a
kotvenie hornými popruhmi detskej
sedaþky
na
upevnenie
bezpeþnostných
pásov
pre
dospelých, popruhov alebo iných
þastí alebo výbavy vo Vašom vozidle,
nedôjde k dostatoþnej ochrane v
prípade nehody a výsledkom môže
byt’ zranenie alebo dokonca smrt’.

Z VÝSTRAHA
Detská sedaþka, umiestnená na
predné sedadlo, môže byt’ príþinou
vážneho zranenia alebo usmrtenia.
Nikdy neinštalujte detskú sedaþku,
urþenú pre používanie chrbtom k
smeru jazdy, na prednom sedadle
vozidiel,
ktoré
sú
vybavené
airbagom predného spolujazdca.
Diet’a v detskej sedaþke umiestnenej
chrbtom proti smeru jazdy na
prednom sedadle môže byt’ vážne
zranené, ak sa nafúkne airbag
predného spolujazdca.
Detskú sedaþku používanú chrbtom
ku smeru jazdy vždy inštalujte na
zadné sedadlo.
Detská sedaþka, používaná þelom k
smeru jazdy, by mala byt’ upevnená
na zadnom sedadle, vždy keć je to
možné. Ak je inštalovaná na predné
sedadlo, posuĖte sedadlo þo najćalej
dozadu.

Inštalácia detskej sedaþky s dolným
kotvením a horným kotvením
popruhmi
1. Vyberte si jedno z vonkajších sedadiel
pre inštaláciu detskej sedaþky.
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2. Nájdite dva dolné kotviace body.
Umiestnenie kotviacich bodov poznáte
podĐa guĐatej znaþky na dolnej hrane
operadla.
3. Uistite sa, že žiadne cudzie predmety
nemôžu preniknút’ ku kotviacim
bodom detskej sedaþky s dolným
kotvením,
vrátane
zámkov
bezpeþnostných
pásov
a
bezpeþnostných pásov samotných.
Cudzie predmety môžu bránit’
správnemu upevneniu detskej sedaþky
do kotviacich bodov.

4. Umiestnite detskú sedaþku na sedadlo
nad dva dolné kotviace body detskej
sedaþky a upevnite ju do týchto bodov
pri dodržaní inštrukcií, ktoré ste
obdržali spolu s detskou sedaþkou.
5. Nastavte a utiahnite detskú sedaþku
podĐa inštrukcií, ktoré ste obdržali
spolu s detskou sedaþkou.
6. Upevnite sponu na popruhu detskej
sedaþky do kotvenia horného popruhu,
priþom sa uistite, že popruh nie je
prekrútený.
Ak je miesto na sedenie, ktoré chcete
použit’,
vybavené
nastaviteĐnou
opierkou hlavy a Vy používate dvojitý
popruh, većte popruh okolo opierky
hlavy.
Ak je miesto na sedenie, ktoré chcete
použit’,
vybavené
nastaviteĐnou
opierkou hlavy a Vy používate
jednoduchý popruh, zdvihnite opierku
hlavy a većte popruh pod opierkou
hlavy a medzi tyþkami opierky hlavy.

Z VÝSTRAHA
Uistite sa, že spona na popruhu
detskej sedaþky je riadne v hornom
kotvení upevnená.
Nesprávne upevnenie môže mat’ za
následok uvoĐnenie popruhu a
nefunkþnost’ horného kotvenia.
7. Utiahnite popruh na detskej sedaþke
podĐa inštrukcií, ktoré ste dostali spolu
so sedaþkou.
8. Po inštalácii detskej sedaþky sa
tlaþením a t’ahom za sedaþku rôznymi
smermi uistite, že je bezpeþne
upevnená.
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OPIERKY HLAVY
Opierky hlavy znižujú riziko poranenia
krku v prípade nehody.
Pre maximálnu úþinnost’ nastavte výšku
opierky tak, aby bol jej horný okraj na
úrovni uší.
Z VÝSTRAHA
Demontované
alebo
nesprávne
nastavené opierky hlavy môžu v
prípade nehody spôsobit’ vážne
zranenie hlavy alebo krku.

Pre nastavenie polohy opierok hlavy
smerom nahor ich vytiahnite nahor. Pre
nastavenie polohy opierok hlavy smerom
dolu ich tlaþte dolu, priþom stláþajte
uvoĐĖovacie tlaþidlo.

Sklopenie predných opierok hlavy,
1. Nastavte ich do vzpriamenej polohy
zatlaþením až úplne dopredu a
uvoĐnením.
2. Opatrne zatlaþte opierku hlavy
dopredu do požadovanej polohy.
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AKTÍVNE OPIERKY HLAVY

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

PREDNÉ SEDADLÁ
POZDčŽNE NASTAVENIE
PREDNÝCH SEDADIEL

Posun predného sedadla dopredu a dozadu:
1. Pritiahnite hore a podržte páku pod
prednou þast’ou predného sedadla.
2. PosuĖte sedadlo do požadovanej
polohy.
3. UvoĐnite páku.

Z VÝSTRAHA
• Poþas jazdy sedadlo vodiþa
nenastavujte.
Vodiþ by mohol stratit’ kontrolu nad
vozidlom a mohlo by dôjst’ ku
zraneniu þi poškodeniu iného
majetku.

NASTAVENIE SKLONU OPERADIEL
PREDNÝCH SEDADIEL

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

Z VÝSTRAHA
• Poþas jazdy operadlo vodiþa
nenastavujte.
Vodiþ by mohol stratit’ kontrolu nad
vozidlom a mohlo by dôjst’ ku
zraneniu þi poškodeniu iného
majetku.
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Z VÝSTRAHA
Ak dôjde k nehode, cestujúci sediaci
na
predných
sedadlách
so
sklopenými
operadlami
môžu
stratit’ výhody ochranného úþinku
bezpeþnostných pásov a operadla,
pretože môže dôjst’ k prekĎznutiu
pod pásom alebo dotyku tela s
pásom v nevhodnej polohe.
• Poþas jazdy operadlá na predných
sedadlách nesklápajte.
To môže mat’ za následok vážne
zranenie, smrt’ alebo vyvrhnutie z
vozidla.

NASTAVENIE VÝŠKY SEDADLA
VODIýA

BEDROVÁ OPIERKA SEDADLA
VODIýA

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

Pre zvýšenie alebo zníženie bedrovej
opierky sedadla vodiþa posuĖte páþku
dopredu alebo dozadu.
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SKLOPENIE SEDADLA
SPOLUJAZDCA

Z POZOR
Ak sklopíte operadlo sedadla
dopredu za úþelom prepravy dlhších
predmetov, ako sú napr. lyže, dbajte
na to, aby tento náklad nebol v
blízkosti airbagu. V prípade zrážky
by mohol nafukujúci sa airbag
natlaþit’ taký predmet na osobu vo
vozidle. To by mohlo spôsobit’ vážne
zranenie alebo dokonca usmrtenie.
Zaistite predmety z dosahu oblasti,
kde by sa naplĖoval airbag.
Z POZOR
Veci, ktoré položíte na toto operadlo
sedadla, môžu uderit’ a poranit’
osoby pri prudkom zastavení alebo
zatoþení, alebo pri zrážke. Pred
jazdou odstráĖte alebo zaistite
všetky predmety.

Pre sklopenie operadla sedadla spolujazdca
vykonajte nasledujúce:

Pre
zdvihnutie
operadla
sedadla
spolujazdca vykonajte nasledujúce:

1. Znížte opierku hlavy do najnižšej
polohy.

1. Zdvihnite operadlo a zatlaþte ho do
pôvodnej polohy.

2. Vytiahnite nahor a podržte páku pod
prednou þast’ou sedadla a posuĖte
sedadlo þo najćalej dozadu a uvoĐnite
páku.

2. Zatlaþením na hornú þast’ operadla ho
zaistite.

3. Úplne zodvihnite páku naklápacieho
mechanizmu operadla, umiestnenú na
vonkajšej strane sedadla, a sklopte
operadlo dopredu, až sa zastaví v
sklopenej polohe.

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

SEDADLÁ A SYSTÉMY OCHRANY CESTUJÚCICH 1-23

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
SEDADLO (LEN
SEDADLO VODIýA)
POZDčŽNE NASTAVENIE SEDADIEL

Ak chcete pohnút’ sedadlom dopredu
alebo dozadu, posuĖte a držte spínaþ
dopredu alebo dozadu. Keć sedadlo
dosiahlo požadovanú polohu, uvoĐnite
spínaþ.

Z VÝSTRAHA
• Poþas jazdy sedadlo vodiþa
nenastavujte.
Vodiþ by mohol stratit’ kontrolu nad
vozidlom a mohlo by dôjst’ ku
zraneniu þi poškodeniu iného
majetku.

NASTAVENIE VÝŠKY SEDADLA

Ak chcete nastavit’ výšku prednej alebo
zadnej þasti sedaþky, zatlaþte prednú alebo
zadnú þast’ spínaþa nahor alebo nadol.
Keć operadlo dosiahlo požadovanú
polohu, uvoĐnite spínaþ.

Z VÝSTRAHA
• Nenastavujte sedadlo vodiþa poþas
jazdy.
Vodiþ by mohol stratit’ kontrolu nad
vozidlom a mohlo by dôjst’ ku
zraneniu þi poškodeniu iného
majetku.

NASTAVENIE SKLONU OPERADLA
SEDADLA

Ak chcete naklonit’ operadlo dopredu
alebo dozadu, posuĖte a držte hornú þast’
spínaþa dopredu alebo dozadu.
Keć operadlo dosiahlo požadovanú
polohu, uvoĐnite spínaþ.

Z VÝSTRAHA
• Poþas jazdy operadlo vodiþa
nenastavujte.
Vodiþ by mohol stratit’ kontrolu nad
vozidlom a mohlo by dôjst’ ku
zraneniu þi poškodeniu iného
majetku.
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Z VÝSTRAHA
Ak dôjde k nehode, cestujúci sediaci
na
predných
sedadlách
so
sklopenými
operadlami
môžu
stratit’ výhody ochranného úþinku
bezpeþnostných pásov a operadla,
pretože môže dôjst’ k prekĎznutiu
pod pásom alebo dotyku tela s
pásom v nevhodnej polohe.
• Poþas jazdy operadlá na predných
sedadlách nesklápajte.
To môže mat’ za následok vážne
zranenie, smrt’ alebo vyvrhnutie z
vozidla.

ZADNÉ SEDADLÁ
SKLOPENIE ZADNÉHO OPERADLA

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

Z POZOR
Sklopenie zadného sedadla so stále
pripútanými bezpeþnostnými pásmi
by mohlo spôsobit’ poškodenie
zadného sedadla alebo bezpeþnostných pásov. Pred sklápaním
zadného sedadla vždy rozopnite
bezpeþnostné pásy a vrát’te ich do
ich normálnej úložnej polohy.
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Delené operadlo zadných sedadiel sklopte
nasledujúcim spôsobom:

Operadlo vrátite do pôvodnej polohy
takto:

1. Uistite sa, že sú všetky tri
bezpeþnostné pásy rozopnuté a že nie
sú naklonené operadlá predných
sedadiel.

1. Zaveste bezpeþnostné pásy do
vodidla, aby bolo zaistené, že
bezpeþnostné pásy nebudú privreté.

2. Zatlaþte opierky hlavy úplne dolu.

2. Zdvihnite operadlo a zatlaþte ho do
pôvodnej polohy.

3. Zodvihnite páþku umiestnenú na
hornej strane operadla, þím operadlo
uvoĐníte.

4. Zatlaþením na hornú þast’ operadla ho
zaistite.

4. Delené operadlo zadných sedadiel
sklopte dopredu a dolu.

3. Vyveste bezpeþnostné pásy z vodidla.

5. Zatiahnutím za operadlo smerom
dopredu sa uistite, že je riadne
zaistené.
Z VÝSTRAHA
• Pred
jazdou
s
cestujúcimi
sediacimi na zadných sedadlách sa
uistite, že operadlá zadných
sedadiel sú zdvihnuté a zaistené
západkou.
• Poþas
jazdy
nevyt’ahujte
uvoĐĖovacie páky v hornej þasti
zadného operadla.
Ak
poþas
jazdy
vytiahnete
uvoĐĖovacie páky, môže dôjst’ k
zraneniu cestujúcich.
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NASTAVENIE SKLONU ZADNÉHO
SEDADLA
Operadlá zadných sedadiel je možné
þiastoþne naklonit’.
Ak chcete naklonit’ operadlá, zdvihnite
páku na hornej strane operadla zadného
sedadla, až je operadlo nastavené do
požadovanej polohy.

ZADNÉ SEDADLÁ S DVOJITÝM
SKLÁPANÍM (LEN V PRÍPADE
7 SEDADIEL)

Z VÝSTRAHA
• Na zadné sedadlá nedávajte batožinu
þi iný náklad vyššie, než do úrovne
predných sedadiel.
• NedovoĐte cestujúcim sediet’ poþas
jazdy v zadnej þasti vozidla, keć sú
operadlá zadných sedadiel sklopené
dopredu.
• V prípade nehody alebo náhleho
zníženia
rýchlosti
môžu
byt’
nepripevnená
batožina,
alebo
nepripútané osoby sediace v zadnej
þasti vozidla zo svojho miesta
vyvrhnuté.
• Sklopenie zadného sedadla so stále
pripútanými bezpeþnostnými pásmi by
mohlo spôsobit’ poškodenie zadného
sedadla alebo bezpeþnostných pásov.
Pred sklápaním zadného sedadla vždy
odopnite bezpeþnostné pásy a vrát’te
ich do normálnej úložnej polohy.
• Pri úplnom sklápaní alebo navracaní
do pôvodnej polohy dbajte na to, aby
zámky bezpeþnostných pásov neboli
priškripnuté sedadlom.
To môže mat’ za následok vážne zranenie
alebo smrt’.

Pre nástup alebo výstup na sedadlá v tret’om
rade vykonajte nasledujúce:
1. Uistite sa, že sú všetky tri bezpeþnostné
pásy rozopnuté a že nie sú naklonené
operadlá predných sedadiel.
2. Zatlaþte opierky hlavy úplne dolu.
3. Zatiahnite dopredu páþku na vonkajšej
strane operadla a sklopte operadlo.
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4. Sedadlo sa automaticky rýchle
preklopí dopredu, a teleskopické
plynové vzpery budú držat’ sedadlá
sklopené.

Zadné sedadlo vrátite do pôvodnej polohy
takto:
1. Zaveste bezpeþnostné pásy do
vodidla, aby bolo zaistené, že
bezpeþnostné pásy nebudú privreté.
2. Zavećte sedaþku zadného sedadla
dolu.
3. Zaistite sedák zadného sedadla do
podlahy. Uistite sa, že sedák zadného
sedadla je riadne zaistený zatiahnutím
hore a dolu.
4. Zadné operadlo vrát’te do pôvodnej
polohy. Uistite sa, že operadlo je
riadne zaistené zatiahnutím dopredu a
dozadu.
5. Vyveste bezpeþnostné pásy z vodidla.
Z VÝSTRAHA
• Pri zavádzaní sedaþky zadného
sedadla dolu nedávajte nohy alebo
iné þasti tela na podlahu pod
sedaþkou zadného sedadla.
To môže mat’ za následok vážne
zranenia.

s

Z POZOR
Net’ahajte za páþku, keć je
sklopené operadlo sedadla. Táto
operácia môže spôsobit’ poškodenie
páþky alebo súvisiacich súþastí.
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SKLOPENIE SEDADLA TRETIEHO
RADU

Zadné sedadlo vrátite do pôvodnej polohy
takto:

PRÍDAVNÝ ZÁCHYTNÝ
SYSTÉM (AIRBAG)

Sklopenie operadiel sedadiel tretieho radu:

1. Zdvihnite operadlo do pôvodnej
polohy. Uistite sa, že operadlo je riadne
zaistené zatiahnutím dopredu a dozadu.

Vaše vozidlo je vybavené prídavným
záchytným systémom (SRS), ktorý chráni
správne
sediacich
a
pripútaných
cestujúcich na sedadlách. Miesta vodiþa a
spolujazdca na prednom sedadle sú
vybavené airbagom a boþným airbagom
ako
doplnkom
trojbodových
bezpeþnostných
pásov
a
ćalších
bezpeþnostných prvkov. Vaše vozidlo má
taktiež boþné hlavové airbagy. Hlavové
airbagy sú k dispozícii pre vodiþa a
cestujúceho usadeného priamo za
vodiþom, a pre pravého predného
spolujazdca a cestujúceho usadeného
priamo za týmto spolujazdcom.

1. Uistite sa, že sú bezpeþnostné pásy
rozopnuté.
2. Zdvihnite páku na zadnej strane
každého operadla.
3. Zatlaþte operadlo dopredu a sklopte
operadlo.

2. Zatlaþte opierku hlavy dozadu do
pôvodnej polohy.

Každý z airbagov je umiestnený vo
zvláštnom module, z ktorého sa airbag
uvoĐní a naplní vysokou rýchlost’ou a
silou v prípade urþitého typu nárazu, ktorý
by mohol spôsobit’ vážne zranenie alebo
usmrtenie vodiþa a spolucestujúcich.
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AIRBAG VODIýA A PREDNÉHO
SPOLUJAZDCA

Airbag vodiþa
Airbag vodiþa je umiestnený v strednej
þasti volantu.
Airbag predného spolujazdca
Airbag spolujazdca je umiestnený v
prístrojovej doske.

Z VÝSTRAHA
Airbagy sú len doplnkovou ochranou
a sú najefektívnejšie v spojení s
bezpeþnostnými pásmi.
Všetci cestujúci vrátane vodiþa musia
byt’ vždy pripútaní bezpeþnostnými
pásmi, a to bez ohĐadu na to, þi je ich
miesto airbagom vybavené. Tak sa v
prípade nehody zníži riziko vážneho
zranenia alebo usmrtenia na
minimum.
• ýelné airbagy sa neaktivujú pri
nárazoch z boku þi zozadu.
Cestujúce
osoby,
ktoré
sa
nepripútali bezpeþnostnými pásmi,
môžu preto byt’ v prípade týchto
typov nárazov vážne zranené þi
usmrtené, pretože nie sú chránené
inými záchytnými systémami.
• Nepripútané cestujúce osoby môžu
byt’ vplyvom brzdenia pred
nárazom vrhnuté do tesnej
blízkosti alebo priamo na modul
airbagu. Sila pôsobiaca poþas
plnenia airbagu môže v takom
prípade spôsobit’ vážne zranenie.

Ako airbagy fungujú
Airbagy sú konštruované tak, aby v
prípade þelného nárazu zabránili nárazu
hlavy, krku a hrudníka do prístrojovej
dosky, volantu alebo þelného okna.
Airbagy nie sú konštruované tak, aby sa
naplnili v prípade nárazu zozadu, pri
prevrátení vozidla alebo pri väþšine
boþných nárazov. Vaše airbagy sú
konštruované tak, aby sa naplnili, ak je
sila nárazu ekvivalentná þelnému nárazu
do nehybnej pevnej steny pri rýchlosti 15
až 23 km/h alebo vyššej.
Systém airbagov sa aktivuje pri vážnom
náraze, ktorý je buć þelný alebo s uhlom
nárazu do 30° od priameho smeru.
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Rýchlost’, pri ktorej sa vo vozidlách v
prípade nárazu aktivuje airbag, bola
zvolená na základe štatistických údajov
udávajúcich zaþiatok rizika usmrtenia v
prípade þelného nárazu.
V skutoþnosti ale málokedy vozidlo
narazí priamo do nehybnej steny; airbag
je väþšinou aktivovaný pri náraze s iným
vozidlom. Skutoþná rýchlost’, pri ktorej
je airbag aktivovaný, potom môže byt’ v
skutoþnosti vyššia, pretože skutoþné
nárazy sú oveĐa komplikovanejšie;
zahĚĖajú viac vozidiel naraz, dochádza k
nim pod urþitým uhlom, nejde o priamy
þelný náraz, ale vozidlá sa o seba otrú a
zasiahnuté objekty nie sú nehybné.

POZNÁMKA

Airbag sa môže tiež naplnit’ pri
miernych až vážnych nekolíznych
situáciách (napr. náraz podvozka
alebo inej tuhej súþasti vozidla do
výmoĐa v povrchu vozovky), keć
snímaþe nárazu vyšlú signál
zodpovedajúci nárazu do pevnej
nepohyblivej bariéry v rýchlosti 15 ~
23 km/h.

Airbag je aktivovaný, keć senzor
zaznamená náraz v prednej þasti vozidla
silou presahujúcou prahovú hodnotu.
Snímaþ nárazu odošle elektrický signál,
ktorý aktivuje nafúknutie airbagu. Vznieti
sa stlaþený plyn, ktorý rýchlo zhorí v
module airbagu a tým vytvorí dostatok
inertného plynu na úplné nafúknutie
airbagu. Do 0,045 sekundy po detekcii
nárazu je vankúš plnený plynom. Plastový
kryt airbagu na strednej þasti volantu a
prístrojovej doske na strane spolujazdca
je tlakom plniaceho sa airbagu
rozlomený. Správne rozlomenie je
zabezpeþené ryhou na vnútornej strane
plastových krytov.
Naplnený airbag vytvára povrch, ktorý
zachytí dopredný pohyb hlavy a hornej
þasti trupu cestujúcich na predných
sedadlách. Keć dôjde ku kontaktu
cestujúceho a airbagu, plyn z airbagu
zaþne unikat’ otvormi v jeho spodnej þasti
a absorbuje tak energiu dopredného
pohybu cestujúceho.
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POZNÁMKA

Airbagy Vás nemôžu zadusit’ ani
obmedzit’ Váš pohyb. Airbagy majú
otvory, ktorými sú okamžite po
zachytení nárazu vypustené.
Celý proces, od prvého kontaktu cez
naplnenie airbagu až po jeho vypustenie,
prebehne poþas 0,2 sekundy, t.j. rýchlejšie
než žmurknutie oka. Pretože vlastný náraz
trvá len zlomok sekundy a vozidlá, ktoré
sú úþastníkmi nárazu, úplne zastavia až
jednu alebo dve sekundy po prvom
kontakte, prídavný záchytný systém musí
zaznamenat’ náraz a následne aktivovat’
airbag takmer okamžite, aby ochránil
cestujúcich vo vozidle.

BOýNÉ AIRBAGY

Moduly boþných airbagov sú umiestnené
na vonkajších
stranách
predných
operadiel.
Z VÝSTRAHA
Airbagy sú len doplnkovou ochranou
a sú najefektívnejšie v spojení s
bezpeþnostnými pásmi.
Všetci cestujúci vrátane vodiþa musia
byt’ vždy pripútaní bezpeþnostnými
pásmi, a to bez ohĐadu na to, þi je ich
miesto airbagom vybavené. Tak sa v
prípade nehody zníži riziko vážneho
zranenia alebo usmrtenia na
minimum.
(Pokraþovanie)

Z VÝSTRAHA
(Pokraþovanie)
• Do blízkosti alebo na moduly
boþných airbagov na boþných
stranách
predných
sedadiel
neumiestĖujte žiadne predmety.
Pri plnení airbagov sa z nich môžu
stat’ projektily, ktoré môžu
spôsobit’ vážne zranenia.
• Na predné sedadlá neinštalujte
žiadne prídavné pot’ahy. V
prípade nárazu by mohlo byt’
zabránené
plneniu
boþných
airbagov, þo by mohlo viest’ k
vážnemu zraneniu.
• Neopierajte sa hlavou alebo telom
o dvere. Boþný airbag by mohol
zasiahnut’ cestujúceho znaþnou
silou v prípade nárazu, þo by
mohlo viest’ k vážnemu zraneniu.
• Neinštalujte detskú sedaþku na
sedadlo predného spolujazdca, ak
je vozidlo vybavené boþným
airbagom.
Nedodržanie týchto inštrukcií môže
spôsobit’ vážne zranenie alebo smrt’.
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Ako boþné airbagy fungujú
Boþné airbagy sú konštruované tak, aby v
prípade boþnej zrážky zabránili nárazu
hrudi do predných dverí a okna.
Boþné airbagy sú aktivované, keć senzor
zaznamená boþný náraz dostatoþnej sily
pre aktiváciu boþného airbagu.
Vaše boþné airbagy sú konštruované tak,
aby sa naplnily, ak je sila boþného nárazu
do vozidla ekvivalentná nárazu do
deformovateĐnej pohyblivej prekážky pri
rýchlosti 15 až 25 km/h alebo vyššej.
Fakt, že došlo k nárazu Vášho vozidla a
boþné airbagy sa nenaplnili nutne
neznamená, že by nebolo nieþo v
poriadku s Vašimi boþnými airbagmi.
Boþné airbagy sú konštruované tak, aby
sa naplnili v prípade boþného nárazu, ale
nie v prípade þelného nárazu, nárazu
zozadu alebo prevrátení vozidla, ak
nedôjde k dostatoþnému nárazu zo strany
pre aktiváciu boþných airbagov.

Z VÝSTRAHA
Deti, ktoré sedia v blízkosti boþných
airbagov, sú v nebezpeþenstve
vážneho zranenia alebo usmrtenia v
prípade naplnenia boþného 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
boþného airbagu.
• Najbezpeþnejšie miesto vo vozidle
pre Vaše správne sediace a
pripútané diet’a je zadné sedadlo.

HLAVOVÉ AIRBAGY

Hlavové airbagy sú umiestnené v strope
nad boþnými oknami. Sú konštruované
tak, aby pomáhali chránit’ hlavy
cestujúcich na predných sedadlách a
cestujúcich na vonkajších zadných
sedadlách pri urþitých kolíziách s
nárazom do boku vozidla.
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Hlavové airbagy sú konštruované tak, aby
sa naplnili len pri urþitých kolíziách z
boku, a to v závislosti na sile, uhle,
rýchlosti nárazu pri zrážke. Nie sú
konštruované tak, aby sa naplnili vo
všetkých situáciách s nárazom z boku,
zrážkach z prednej alebo zadnej þasti
vozidla alebo vo väþšine situácií s
prevrátením vozidla.
Systém hlavového airbagu sa bude
aktivovat’ spoloþne so systémom
boþného airbagu.
Z VÝSTRAHA
Hlavové airbagy sú konštruované
tak, aby sa naplnili pri stredných až
silných zrážkach, pri ktorých nieþo
narazí do Vášho vozidla z boku. Nie
sú konštruované tak, aby sa naplnili
pri þelných nárazoch, pri prevrátení
vozidla alebo pri nárazoch zozadu.
Každý vo vašom vozidle musí byt’
riadne pripútaný bezpeþnostným
pásom — bez ohĐadu na to, þi je pre
danú osobu k dispozícii airbag alebo
nie.

Z VÝSTRAHA
Nikdy nepripevĖujte niþ k streche
Vášho vozidla prostredníctvom
vedenia povrazu alebo viazacej
šnúry skrz ktorékoĐvek dvere alebo
otvor okna. Ak to urobíte, bude tak
blokovaná dráha plniaceho sa
hlavového airbagu. V dráhe
plniaceho sa airbagu nesmú byt’
žiadne prekážky.

PO AKTIVÁCII AIRBAGU

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

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

Prídavný záchytný systém (SRS) je
prakticky bezúdržbový.
Vždy, keć nastane nejaká z nasledujúcich
okolností, nechajte ihneć vykonat’ servis
SRS v servisnej dielni. Odporúþame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
•
•

Niektorý z airbagov bol aktivovaný.
Varovná kontrolka airbagu indikuje
poruchu.
Pozri
„VAROVNÁ
KONTROLKA AIRBAGU“ v registri.
POZNÁMKA

Ak je Vaše vozidlo vybavené
boþnými airbagmi, súþasti predného
sedadla musia byt’ po aktivácii
boþného airbagu vymenené. Pre
ćalšie informácie sa obrát’te na
servis. Odporúþame Vám, aby ste sa
obrátili na Váš autorizovaný servis
Chevrolet.

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

AKO AIRBAG CHRÁNI
CESTUJÚCICH NA PREDNÝCH
SEDADLÁCH

Cestujúce osoby sú pri náraze obvykle
zranené potom, keć ich telo narazí do
nehybného objektu, buć vo vnútri
vozidla, napríklad do volantu, prístrojovej
dosky alebo þelného okna, alebo do
objektu mimo vozidla, napríklad povrch
vozovky alebo strom, ak dôjde k
vyvrhnutiu cestujúceho z vozidla. Vážne
zranenia spôsobí i prudké trhnutie telom,
spôsobené silami nárazu, bez toho, že by
došlo ku kontaktu tela a pevného
predmetu alebo povrchu.
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Všetky tieto zranenia sú spôsobené
silami, pôsobiacimi v okamihu nárazu,
keć vozidlo náhle zastaví. Doba a
vzdialenost’, poþas ktorej je vozidlo
spomalené alebo zastavené, urþuje
veĐkou mierou vážnost’ dôsledkov pre
cestujúcich vo vozidle. Napríklad, ak
vozidlo zastaví na þervenú, cestujúci sa
posúvajú smerom dopredu. Toto sa deje
vćaka skutoþnosti, že sa vozidlo i
cestujúci pohybujú najprv rovnakou
rýchlost’ou. Brzdy zastavujú pohyb
vozidla, ale telá cestujúcich majú snahu
pokraþovat’ vo vnútri vozidla rovnakou
rýchlost’ou ćalej. Ale správne sediace a
pripútané osoby sú zriedkakedy zranené
pri zastavení vozidla, a to i pri náhlom a
silnom brzdení. To preto, že i silné
brzdenie poskytuje relatívne dlhú dobu a
dráhu pre zastavenie. Bezpeþnostné pásy
a vlastná sila cestujúcich majú obvykle
dostatoþný úþinok na prekonanie síl
pôsobiacich pri brzdení.

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

POMÔŽTE VÁŠMU AIRBAGU VÁS
CHRÁNIġ!

Okrem výhod spojených so záchranou
života, airbag tiež predstavuje urþité
riziko.
Pretože je airbag naplĖovaný znaþnou
silou, rýchlost’ou a naviac neþakane,
bude systém efektívnejší a bezpeþnejší, ak
budú cestujúci vo vozidle správne sediet’.
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Z VÝSTRAHA
Základné bezpeþnostné pravidlá pre
vozidlá s airbagom:
• Detskú sedaþku používanú chrbtom
ku smeru jazdy nikdy neinštalujte
na predné sedadlo.
• Deti mladšie ako 12 rokov by mali,
ak je to možné, cestovat’ na zadných
sedadlách.
• Vždy sa pripútajte bezpeþnostnými
pásmi, aj keć je vozidlo vybavené
airbagom.
• PosuĖte sedadlo þo najviac dozadu s
ohĐadom na pohodlie a bezpeþnost’,
mierne sklopte operadlo a chrbtom
sa opierajte o operadlo.
• NeumiestĖujte žiadne predmety na,
nad alebo blízko modulov airbagu.
Pri plnení airbagov sa z nich môžu
stat’
projektily,
ktoré môžu
spôsobit’ vážne zranenia.
• NenakláĖajte sa ku krytu modulu
airbagu a na jeho kryt nedávajte
žiadnu þast’ tela.
• Nejazdite s volantom nastaveným až
v úplne hornej polohe.
Nedodržanie týchto bezpeþnostných
pravidiel môže spôsobit’ vážne
zranenie þi usmrtenie.

Detskú sedaþku používanú chrbtom ku
smeru jazdy vždy inštalujte na zadné
sedadlo.
Detskú sedaþku používanú chrbtom ku
smeru jazdy nikdy neinštalujte na predné
sedadlo. Aktivovaný airbag by mohol
spôsobit’ vážne zranenie alebo usmrtenie
diet’at’a, sediaceho v detskej sedaþke
používanej chrbtom ku smeru jazdy.
Deti patria na zadné sedadlo.
PodĐa štatistiky dopravných nehôd sú deti
do 12 rokov veku vo väþšom bezpeþí, ak sú
správne pripútané na zadných sedadlách,
než na prednom sedadle. Preto by mali byt’
umiestnené na zadné sedadlo vždy, keć je
to možné. Deti sú na zadných sedadlách
bezpeþnejšie nielen z dôvodu rizika
spojeného s poraneniami spôsobenými
plniacimi sa airbagmi. Štúdiá preukázali,
že sú deti na zadných sedadlách vo väþšom
bezpeþí, než na prednom sedadle, ktoré
airbagom vybavené nie je.

Správna poloha dospelých a
mladistvých.
Dospelé a mladistvé osoby cestujúce na
predných sedadlách môžu zlepšit’ svoju
bezpeþnost’ a efektivitu airbagu správnou
polohou pri sedení.
Správna poloha pri sedení dospelých a
mladistvých:
• Vždy sa pripútajte trojbodovými
bezpeþnostnými pásmi.
Všetci cestujúci vrátane vodiþa musia
byt’ vždy pripútaní bezpeþnostnými
pásmi, a to bez ohĐadu na to, þi je ich
miesto airbagom vybavené. Tak sa v
prípade nehody zníži riziko vážneho
zranenia alebo usmrtenia na minimum.
Airbagy sa neaktivujú pri nárazoch z
boku a zozadu. Cestujúce osoby, ktoré sa
nepripútali bezpeþnostnými pásmi, môžu
preto byt’ v prípade týchto typov nárazov
vážne zranené þi usmrtené, pretože nie
sú
chránené
inými
záchytnými
systémami.
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Nepripútané cestujúce osoby môžu byt’
vplyvom brzdenia pred nárazom
vrhnuté do tesnej blízkosti alebo
priamo na modul airbagu. Sila
pôsobiaca poþas plnenia airbagu môže
v takom prípade spôsobit’ vážne
zranenie.
• PosuĖte sedadlo þo najćalej dozadu s
ohĐadom na bezpeþnost’ a pohodlie.
Posunutím sedadla ćalej od modulu
airbagu sa úþinnost’ airbagu nezníži.
Väþšia vzdialenost’ od modulu
znamená väþšie bezpeþie pred rýchlym
a veĐmi silným plnením airbagu. Nikdy
však neposúvajte sedadlo vodiþa tak
ćaleko, aby ste nemohli pohodlne
doþiahnut’ na volant, pedále a ćalšie
ovládacie prvky.

• Mierne sklopte operadlo sedadla a
nepredkláĖajte sa.
Mierne sklopte operadlo sedadla a
opierajte sa chrbtom o operadlo.
NenakláĖajte
sa
ani
sa
inak
nepribližujte - do 15 cm - k modulu
airbagu. Nemajte žiadnu þast’ tela
položenú na alebo v blízkosti
plastového krytu modulu airbagu
(stredná þast’ volantu alebo þast’
prístrojovej dosky pred spolujazdcom
nad odkladacou schránkou). Pokúste sa
udržiavat’ vaše telo vo vzdialenosti
väþšej ako 25 až 30 cm od airbagu.
Väþšia vzdialenost’ je bezpeþnejšia.

Z VÝSTRAHA
Aby plnil správne svoju funkciu,
musí byt’ airbag naplnený veĐmi
rýchlo. Jeho sila je najväþšia vo
vzdialenosti 5-8 cm po tom, þo
airbag prerazí svoj kryt a zaþne sa
naplĖovat’ plynom. Týchto 5-8 cm
okamžite po tom, þo airbag prerazí
svoj kryt a zaþne sa napĎĖat’
plynom, je považované za rizikovú
zónu.
• Ak by bola v tejto rizikovej zóne
þast’ tela cestujúceho vo chvíli,
keć dochádza k plneniu airbagu,
mohlo by dôjst’ k vážnemu
zraneniu þi smrti.
• Sila sa znižuje, ako sa airbag
postupne plní plynom a vzćaĐuje
sa od krytu modulu.
• Väþšia vzdialenost’ od modulu
airbagu znamená väþšie bezpeþie
pred plnením airbagu.
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• NeumiestĖujte žiadne predmety, deti
alebo zvieratá medzi Vás a modul
airbagu.
Moduly airbagov vo Vašom vozidle sú
umiestnené vo volante a nad schránkou
v
palubnej
doske.
Umiestnenie
predmetov na, nad alebo blízko krytov
týchto modulov môže v prípade
aktivácie systému spôsobit’ vystrelenie
týchto predmetov do tváre alebo trupu a
spôsobit’ vážne zranenie.
Deti a zvieratá nesmú
cestujúcim na kolenách.

cestovat’

NeumiestĖujte predmety, ktoré by mohli
spôsobit’ zranenie pri aktivácii airbagu,
na svoje kolená.
• Sklopte volant (ak je to možné) tak,
aby airbag mieril na hruć, a nie na
hlavu a krk.
Nikdy nenastavujte volant do najvyššej
polohy. Táto poloha by mala byt’
použitá len za úþelom jednoduchšieho
nastupovania a vystupovania vodiþa.
Pred zaþatím jazdy volant sklopte dolu.
Tak bude airbag mierit’ na hruć vodiþa,
namiesto na oveĐa zraniteĐnejšiu hlavu a
krk.

POZNÁMKA

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

VYPÍNAý AIRBAGU

Ak sa na prístrojovej doske nachádza
spínaþ zobrazený na nasledujúcom
obrázku, vozidlo je vybavené vypínaþom
airbagu, ktorý sa používa na manuálne
zapnutie alebo vypnutie predných a
boþných airbagov predného spolujazdca a
hlavových airbagov predného spolujazdca
a cestujúceho sediaceho priamo za
predným spolujazdcom.
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Spínaþ by ste mali uviest’ do vypnutej
polohy len v prípade, ak osoba na sedadle
predného spolujazdca spĎĖa podmienky
uvedené v tomto návode:

Diet’a vo veku od 1 do 12 rokov. Diet’a
vo veku od 1 do 12 rokov sa musí
prevážat’ na prednom sedadle z jedného
z nasledujúcich dôvodov:

Diet’a. Diet’a (menej ako 1 rok staré) sa
musí prepravovat’ na prednom sedadle
z jedného z nasledujúcich dôvodov:

•
•

•
•

•

Moje vozidlo nemá zadné sedadlá.
Moje vozidlo má zadné sedadlá príliš
malé na umiestnenie detskej sedaþky
smerujúcej dozadu.
Zdravotný stav diet’at’a podĐa
ošetrujúceho lekára je taký, že je
nevyhnutné prevážat’ diet’a na
prednom sedadle z dôvodu, aby vodiþ
mohol neustále sledovat’ stav diet’at’a.

•

Moje vozidlo nemá zadné sedadlá.
Aj napriek tomu, že deti vo veku od 1
do 12 rokov sa za normálnych
okolností prevážajú na zadných
sedadlách, deti vo veku od 1 do
12 rokov sa niekedy musia prevážat’
na prednom sedadle, pretože na
zadných sedadlách môjho vozidla nie
je dostatok miesta.
Zdravotný stav diet’at’a podĐa
ošetrujúceho lekára je taký, že je
nevyhnutné prevážat’ diet’a na
prednom sedadle z dôvodu, aby vodiþ
mohol neustále sledovat’ stav diet’at’a.

Zdravotný stav. Zdravotný stav
cestujúceho je taký, že podĐa
ošetrujúceho lekára spôsobuje:
•
•

Airbagy spolujazdca predstavujú
špeciálne ohrozenie cestujúceho.
Potenciálna ujma spôsobená airbagmi
spolujazdca v prípade nehody je väþšia
ako potenciálna ujma v prípade
vypnutia airbagov a umožnenia
cestujúcemu, aj keć je pripútaný,
narazit’ do prístrojovej dosky alebo
þelného skla v prípade nehody.
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Z VÝSTRAHA
Ak sú predné airbagy vypnuté v
prípade osoby, ktorá nespĎĖa
podmienky urþené v tomto návode,
tejto osobe nebude poskytnutá
nadmerná
ochrana
systémom
airbagov. V prípade nehody sa
airbagy nenafúknu a nezabezpeþia
ochranu osoby sediacej na danom
mieste. Okrem toho, hlavové airbagy
nebudú poskytovat’ ochranu ani
osobe, ktorá sedí priamo za miestom
predného spolujazdca. Nevypínajte
airbagy, pokiaĐ osoba sediaca na
mieste predného spolujazdca nespĎĖa
podmienky uvedené v tomto návode.

Vypínaþ airbagu sa nachádza na
koncovom kryte prístrojovej dosky na
strane spolujazdca. Aby ste vypli predné a
boþné airbagy na strane spolujazdca a
hlavové airbagy predného spolujazdca a
cestujúceho sediaceho priamo za ním,
vložte kĐúþ alebo mincu do spínaþa a
spínaþ uvećte do vypnutej polohy.
Vozidlá vybavené vypínaþom airbagu sú
vybavené aj indikátorom stavu airbagu
spolujazdca. Tento indikátor sa nachádza
nad odkladacou schránkou v prístrojovej
doske.

Keć sú airbagy vypnuté, kontrolka
vypnutých airbagov spolujazdca na
indikátore stavu airbagov spolujazdca sa
rozsvieti, aby vám oznamovala, že
airbagy
predného
spolujazdca
a
cestujúceho sediaceho priamo za ním, sú
vypnuté. Tieto airbagy zostanú vypnuté,
pokým ich znova nezapnete.
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Z VÝSTRAHA
Ak sa kontrolka pripravenosti
airbagov rozsvieti a zostane svietit’,
znamená to, že systém airbagov môže
mat’ poruchu. Napríklad, predné a
boþné airbagy spolujazdca a hlavové
airbagy spolujazdca a cestujúceho
sediaceho priamo za ním, sa môžu
nafúknut’ aj napriek tomu, že je
vypínaþ airbagov vypnutý.
Aby ste pomohli zabránit’ zraneniam
seba alebo ostatných, okamžite
nechajte vozidlo opravit’.

Aby ste airbagy znovu zapli, vložte
akýkoĐvek kĐúþ alebo mincu do spínaþa,
zatlaþte ho a uvećte do zapnutej polohy.
Predné a boþné airbagy spolujazdca a
hlavové airbagy spolujazdca a cestujúceho
sediaceho priamo za ním sú teraz
aktivované a môžu sa nafúknut’.
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PREHďAD – PRÍSTROJE A OVLÁDAýE

1. Ventilaþné otvory
2. Ovládaþe
smeroviek/vonkajšieho
osvetlenia
3. Klaksón
4. Združený prístrojový panel
5. Stieraþ/ostrekovaþ þelného skla
6. Spínaþ výstražných svetiel/vypnutia
ESC
7. Stredná odkladacia schránka

8. Spínaþ DCS/kontrolka pripomenutia
zapnutia
bezpeþnostného
pásu
predného spolujazdca
9. Kombinovaný spínaþ
10. Držiak na karty
11. Priehradka na mince
12. Páka uvoĐnenia kapoty motora
13. Ovládacie prvky zvuku na volante
14. Tlaþidlá
ovládania
tempomatu/
ovládania klimatizácie

15. Klimatizácia
16. Radiaca páka
17. Spínaþ elektrickej parkovacej brzdy
(EPB)
18. Spínaþ ECO
19. ZapaĐovaþ cigariet
20. Audiosystém
21. Schránka v palubnej doske
22. Indikátor
vypnutého
airbagu
spolujazdca
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ZDRUŽENÝ PRÍSTROJOVÝ PANEL

* Aktuálny združený panel vo vozidle sa môže líšit’ od zobrazenia. Pre viac detailov si pozrite nasledujúce stránky.
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TACHOMETER
Tachometer zobrazuje rýchlost’ vozidla v
kilometroch za hodinu (km/h).

CELKOVÉ/DENNÉ POýÍTADLO
KILOMETROV

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

OTÁýKOMER
Otáþkomer ukazuje otáþky motora v
otáþkach za minútu (ot./min.).
Neprevádzkujte motor vo vysokých
otáþkach, keć ukazuje ruþiþka otáþkomera
hodnoty v þervenej zóne.

C0E2005A

K dispozícii sú dve nezávislé poþítadlá,
ktoré merajú vzdialenost’ najazdenú od
doby, keć bola táto funkcia vynulovaná.
Denné poþítadlo kilometrov vynulujete
stlaþením a podržaním tlaþidla denného
poþítadla kilometrov. Tlaþidlo denného
poþítadla kilometrov sa nachádza v dolnej
pravej oblasti rýchlomera.
Medzi celkovým a dennými poþítadlami
kilometrov A a B môžete prepínat’
stlaþením tlaþidla denného poþítadla
kilometrov.

<Zážihový>
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Z VÝSTRAHA
Nadmerné otáþky motora môžu
poškodit’ motor.
• Nenechajte motor bežat’ v príliš
vysokých otáþkach, keć ukazuje
ruþiþka otáþkomera hodnoty v
þervenej zóne.
To môže mat’ za následok nákladnú
opravu.

<Vznetový>

PALIVOMER

TEPLOMER

Indikuje, koĐko paliva zostáva v palivovej
nádrži, keć je zapnuté zapaĐovanie v
polohe ON.

Ak je kĐúþ v zapaĐovaní v polohe ON,
teplomer ukazuje teplotu chladiacej
kvapaliny motora.

Po doplnení paliva a naštartovaní motora
ruþiþka palivomera pomaly dostúpa k
aktuálnej hodnote stavu paliva v nádrži.
Pohyb paliva v nádrži, spôsobený
brzdením, akceleráciou a zatáþaním
vyvoláva pohyb ruþiþky palivomera.

Z POZOR
• Nepokraþujte v jazde, ak je ruþiþka
na teplomere v þervenej zóne. To
znamená, že sa motor vášho
vozidla prehrieva.
Jazda s prehriatym motorom môže
poškodit’ vaše vozidlo. Pozri
„PREHRIEVANIE“ v registri.
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INDIKÁTORY A KONTROLKY
KONTROLKA REZERVY PALIVA

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaĐovania a
zhasne po niekoĐkých sekundách.
Táto výstražná kontrolka sa taktiež
rozsvieti, keć je v palivovej nádrži málo
paliva.
Z POZOR
• Zamedzte situácii, keć vozidlo
vyjazdí palivo.
To môže poškodit’ katalyzátor.

Keć sa rozsvieti výstražná kontrolka, þo
možno najskôr doplĖte palivo.

KONTROLKA EKONOMICKÉHO
REŽIMU PALIVA

Pozri „PALIVO“ v registri.

U vozidiel, ktoré sú vybavené kontrolkou
ekonomického režimu paliva, sa kontrolka
rozsvieti po stlaþení spínaþa Eco
(ekonomický režim), ktorý sa nachádza na
stredovej konzole v blízkosti radiacej páky.
Stlaþte spínaþ znovu, aby ste kontrolku
vypli a opustili ekonomický režim paliva.
U vozidiel so zážihovým motorom, keć
posuniete páku voliþa do manuálneho
režimu, kontrolka zhasne.
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VAROVNÁ KONTROLKA ABS

Kontrolka ABS sa na krátky okamih
rozsvieti po zapnutí zapaĐovania. Znamená
to, že systém vykonáva samotestovanie.
Kontrolka by mala po niekoĐkých
sekundách zhasnút’.
Kontaktujte odborný servis a dohodnite si
opravu, ak kontrolka ABS vykazuje jeden
z nasledujúcich stavov:
•

Nerozsvieti sa po zapnutí zapaĐovania
do pozície ON.
• Nezhasne.
• Rozsvieti sa poþas jazdy.
Odporúþame Vám, aby ste sa obrátili na
Váš autorizovaný servis Chevrolet.

Z VÝSTRAHA
• Výstražná
kontrolka
ABS
znamená, že vaše brzdy nepracujú
správne.
Ak nebudete udržiavat’ brzdy vášho
vozidla v dobrom prevádzkovom
stave, môže to spôsobit’ nehodu,
zranenia osôb a poškodenia vášho
vozidla alebo iného majetku.
Ak sa kontrolka ABS rozsvieti poþas
jazdy, vaše vozidlo môže mat’ poruchu
ABS. Aj keć brzdový systém Vášeho
vozidla bude bez ABS fungovat’ normálne
(v prípade prudkého brzdenia sa ale môžu
kolesá zablokovat’), nechajte systém
skontrolovat’ v servise a þo najskôr
vykonat’ potrebné opravy. Odporúþame
Vám, aby ste sa obrátili na Váš
autorizovaný servis Chevrolet.
Pozri „PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM
BęZD“ v registri.

KONTROLKA AIRBAGOV

Kontrolka airbagu niekoĐkokrát zabliká pri
zapnutí zapaĐovania. Znamená to, že
systém airbagov je funkþný.
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Z VÝSTRAHA
Ak výstražná kontrolka airbagov
bliká alebo sa rozsvieti poþas jazdy,
znamená to poruchu v systéme
airbagov. Systém airbagov sa vypne a
v prípade nehody sa nemusí
aktivovat’.
Nechajte
systém
skontrolovat’ v servise þo možno
najskôr. Odporúþame Vám autorizovaný servis Chevrolet.
Jazda s nesprávne fungujúcimi
airbagmi môže viest’ v prípade
nehody k zraneniam osôb alebo k ich
smrti.
Zlyhanie systému airbagov je indikované
nasledujúcim správaním kontrolky:
•

Nebliká alebo zostane svietit’ po
zapnutí zapaĐovania.
• Po niekoĐkých zablikaniach zostane
svietit’.
• Poþas jazdy bliká.
• Svieti poþas jazdy.
Popis systému airbagov a iných
ochranných systémov pre cestujúcich si
pozrite v þasti 1.

INDIKÁTOR VYPNUTÉHO AIRBAGU

Indikátor sa nachádza nad odkladacou
schránkou.
Svieti, keć je airbag predného spolujazdca
deaktivovaný.

KONTROLKA BRZDOVÉHO
SYSTÉMU

Kontrolka brzdového systému sa rozsvieti
po zapnutí zapaĐovania do polohy ON pred
naštartovaním motora.
Znamená to, že indikátor pracuje správne.
Po naštartovaní motora by kontrolka mala
zhasnút’.
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Z POZOR
• Nejazdite s rozsvietenou kontrolkou
brzdového systému.
• Môže to znamenat’, že vaše brzdy
nepracujú správne.
• Jazda s nesprávne fungujúcimi
brzdami môže viest’ k nehode,
ktorá môže mat’ za následok
zranenia osôb a poškodenie vášho
vozidla a iného majetku.
Keć je hladina brzdovej kvapaliny v
nádržke nízka, výstražná kontrolka
brzdového systému sa rozsvieti.
V takom prípade sa riaćte nasledujúcimi
pokynmi:
1. Opatrne zastavte vozidlo na okraji
vozovky.
2. Skontrolujte
kvapaliny.

hladinu

brzdovej

3. DoplĖte
odporúþanú
brzdovú
kvapalinu až po oznaþenie MAX. Pozri
„DOPLĕOVANIE
BRZDOVEJ
KVAPALINY/KVAPALINY
SPOJKY“ v registri.

4. Ak sú splnené nasledujúce podmienky,
opatrne bezpeþnou rýchlost’ou prejdite
s vašim vozidlom až do servisu a
nechajte brzdy skontrolovat’:
• Posúdite, že brzdový systém vášho
vozidla je bezpeþný.
Odporúþame Vám, aby ste sa obrátili na
Váš autorizovaný servis Chevrolet.
5. Ak sú splnené nasledujúce podmienky,
nechajte vozidlo odtiahnut’ do servisu
na kontrolu a prípadnú opravu:
• Zaznamenáte únik kvapaliny z
brzdového systému.
• Kontrolka
brzdového
systému
zostane svietit’.
Odporúþame Vám, aby ste sa obrátili na
Váš autorizovaný servis Chevrolet.

KONTROLKA ELEKTRICKEJ
PARKOVACEJ BRZDY

U vozidiel s elektrickou parkovacou
brzdou (EPB) sa kontrolka stavu
parkovacej brzdy na krátky okamih
rozsvieti pri naštartovaní motora. Ak sa
nerozsvieti, nechajte vozidlo opravit’ vo
vašom autorizovanom servise.
Kontrolka stavu parkovacej brzdy sa
rozsvieti, keć aktivujete parkovaciu brzdu.
Ak kontrolka naćalej bliká aj po uvoĐnení
parkovacej brzdy, alebo poþas jazdy,
vyskytol sa problém so systémom
elektrickej parkovacej brzdy.
Ak sa kontrolka nerozsvieti alebo zostane
blikat’, konzultujte váš autorizovaný
servis.
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U vozidiel vybavených elektrickou
parkovacou brzdou (EPB) by sa mala
kontrolka parkovacej brzdy na krátky
okamih rozsvietit’, keć uvediete spínaþ
zapaĐovania do polohy ON/START. Ak sa
v takomto prípade kontrolka nerozsvieti,
nechajte ju opravit’, aby vás mohla
upozornit’ v prípade výskytu problému.
Ak sa táto kontrolka rozsvieti, vyskytol sa
problém so systémom vozidla, ktorý
spôsobuje, že systém parkovacej brzdy
funguje na slabšej úrovni. S vozidlom
môžte naćalej jazdit’, ale mali by ste þo
možno najskôr navštívit’ vášho predajcu.
Pozri „PARKOVACIA BRZDA“ v
registri.

U vozidiel vybavených elektrickou
parkovacou brzdou (EPB) sa tento
indikátor rozsvieti, keć uvoĐníte spínaþ
EPB bez stlaþenia brzdového pedálu.
Vždy stlaþte brzdový pedál pred
stlaþením spínaþa EPB, aby ste uvoĐnili
elektrickú parkovaciu brzdu.

KONTROLKA SYSTÉMU DOBÍJANIA

Indikuje, že batéria sa vybíja. Kontrolka by
sa mala rozsvietit’, keć zapnete
zapaĐovanie. Kontrolka by mala zhasnút’,
keć naštartujete motor.
Z POZOR
Kontrolka
systému
dobíjania
indikuje, že sa mohol vyskytnút’
problém so systémom dobíjania.
• S vašim vozidlom nejazdite, keć
svieti výstražná kontrolka systému
dobíjania.
Jazda s vozidlom s poškodeným
systémom dobíjania môže spôsobit’
poškodenie vozidla.
I
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Ak sa poþas jazdy rozsvieti kontrolka
dobíjania:
1. Zíćte bezpeþne z vozovky.
2. Zastavte vozidlo.
3. Uistite sa, že hnací remeĖ nie je
uvoĐnený alebo poškodený. Pozri
„HNACÍ REMEĕ“ v registri.
Z POZOR
UvoĐnený alebo poškodený hnací
remeĖ môže spôsobit’ prehriatie
motora.
• S vašim vozidlom nejazdite, ak je
hnací remeĖ uvoĐnený alebo
poškodený.
Prehriaty motor môže poškodit’ váš
motor a spôsobit’ nutnost’ nákladnej
opravy.
4. Ak je hnací remeĖ v dobrom
prevádzkovom stave, ale kontrolka
systému dobíjania zostane svietit’,
môže to znamenat’ problém niekde v
systéme dobíjania.
Dopravte vozidlo þo najskôr do
servisu, kde poruchu odstránia.
Odporúþame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.

KONTROLKA TLAKU MOTOROVÉHO
OLEJA

Kontrolka sa krátko rozsvieti pri zapnutí
zapaĐovania pred naštartovaním motora.
Po naštartovaní motora by kontrolka mala
zhasnút’.
Ak sa výstražná kontrolka tlaku
motorového oleja rozsvieti poþas jazdy,
tlak motorového oleja môže byt’
nebezpeþne nízky. Okamžite zastavte
motor a skontrolujte hladinu oleja.
Správny postup kontroly, vić „MOTOROVÝ OLEJ“ v registri.

Z POZOR
Tlak oleja Vášho motora môže byt’
nebezpeþne nízky.
• Nejazdite s rozsvietenou výstražnou
kontrolkou tlaku oleja motora.
Jazda s vašim vozidlom s nízkym
tlakom oleja môže spôsobit’ vážne
poškodenie vášho vozidla.
Ak je hladina oleja nízka, doplĖte
predpísaný olej na správnu úroveĖ. Pozri
„VÝMENA MOTOROVÉHO OLEJA A
FILTRA“ v registri.
Ak je hladina oleja normálna, nechajte v
servise skontrolovat’ systém mazania
motora. Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.

PRÍSTROJE A OVLÁDAýE 2-13

KONTROLKA PORUCHY

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

Z POZOR
Kontrolka signalizuje, že na vozidle
sa vyskytla porucha, ktorá si
vyžaduje pozornost’. Jazda s
rozsvietenou kontrolkou poruchy
môže poškodit’ systém riadenia
emisií a môže ovplyvnit’ spotrebu
paliva a schopnost’ jazdy vozidla.
Obrát’te sa þo najskôr na servis kvôli
odstráneniu problému. Odporúþame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.

Kontrolka poruchy (MIL) sa rozsvieti
vždy, keć sa objaví porucha na niektorom
z prvkov systému alebo subsystémov
riadenia emisií.
Svietit’ zostane tak dlho, pokiaĐ riadiaca
jednotka
motora
(ECM)
poruchu
registruje. Ak sa zaznamená vynechávania
motora, MIL bude súvisle blikat’.
Vynechávanie motora môže spôsobit’
poškodenie katalyzátora.
Kontrolka poruchy (MIL) sa rozsvieti aj
pri indikácii poruchy filtra pevných þastíc
vznetového motora (DPF). Ak nastane
takýto prípad, mali by ste sa obrátit’ na
servis, aby poruchu okamžite odstránili.
Odporúþame Vám autorizovaný servis
Chevrolet. Viac informácií, vić „FILTER
ýASTÍC VZNETOVÉHO MOTORA
(DPF)“ v registri.
Elektronický systém vozidla aktivuje
núdzový program behu, ktorý Vám
umožní pokraþovat’ v jazde. Aj napriek
tomu sa þo najskôr obrát’te na servis kvôli
odstráneniu problému. Odporúþame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
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Ak kontrolka MIL krátko blikne a potom
zhasne, je to normálne a neznamená to
poruchu systému.

INDIKÁTOR POLOHY PÁKY VOLIýA
(AUTOMATICKÁ PREVODOVKA)

KONTROLKA PREDNÉHO
HMLOVÉHO SVETLA

Ukazuje polohu páky voliþa prevodovky.

Rozsvieti sa, ak sú rozsvietené predné
hmlové
svetlá.
Pozri
„PREDNÉ
HMLOVÉ SVETLO” v registri.

C0E2010A

PRÍSTROJE A OVLÁDAýE 2-15

KONTROLKA ZADNÉHO HMLOVÉHO
SVETLA

Svieti, ak svieti zadné hmlové svetlo.
Pozri „ZADNÉ HMLOVÉ SVETLO” v
registri.

KONTROLKA ZAPNUTIA
BEZPEýNOSTNÉHO PÁSU VODIýA

Pri zapnutí zapaĐovania sa výstražná
kontrolka zapnutia bezpeþnostného pásu
vodiþa rozsvieti na niekoĐko sekúnd a
potom zhasne. To znamená, že systém
vykonáva vlastnú kontrolu. Ak po
naštartovaní motora nie je vodiþ bezpeþne
pripútaný bezpeþnostným pásom, bude
kontrolka blikat’ asi 90 sekúnd a potom
bude svietit’ trvalo, dokiaĐ nebude zapnutý
bezpeþnostný pás vodiþa.
Po zrýchlení vozidla nad 22 km/h bude
kontrolka znova blikat’ asi 90 sekúnd
spoloþne s výstražným tónom a potom
bude svietit’ trvalo, pokým nebude
zapnutý bezpeþnostný pás vodiþa.

POZNÁMKA

Ak zapnete bezpeþnostný pás vodiþa
v dobe, kedy svieti výstražná
kontrolka alebo bliká po vykonaní
vlastnej kontroly systému, výstražná
kontrolka bezpeþnostného pásu
ihneć zhasne.
Ak chcete vypnút’ výstražný zvukový
signál namiesto zapnutia bezpeþnostného
pásu, postupujte nasledovne: Keć je
zapnuté zapaĐovanie, vložte sponu do
zámku bezpeþnostného pásu a potom ju
vyberte. Túto operáciu je treba vykonat’
dvakrát do 10 sekúnd.
Výstražná zvonkohra bude schopná znovu
zniet’ za niekoĐko minút po vypnutí
zapaĐovania.

2-16 PRÍSTROJE A OVLÁDAýE

KONTROLKY UKAZOVATEďOV
SMERU / VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL

Kontrolky
ukazovateĐov
smeru/
výstražných svetiel overujú správnu
funkciu týchto svetiel na vozidle.
Ak zelené šípky neblikajú potom, þo ste
signalizovali zmenu smeru jazdy alebo
stlaþili spínaþ výstražných svetiel,
skontrolujte, a v prípade potreby vymeĖte
chybnú poistku.

L4W2221A

Z POZOR
Pre bezpeþnú jazdu sú ukazovatele
smeru nutné.
Ak nebudete udržiavat’ tieto
indikátory v dobrom prevádzkovom
stave, môže to viest’ k nehodám,
ktoré môžu spôsobit’ zranenia osôb
alebo poškodenie vášho vozidla alebo
iného majetku.

KONTROLKA DIAďKOVÝCH SVETIEL

Kontrolka diaĐkových svetiel sa rozsvieti
po zapnutí diaĐkových svetiel.
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KONTROLKA VYPNUTÉHO
ELEKTRONICKÉHO RIADENIA
STABILITY (ESC)

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaĐovania a
zhasne po niekoĐkých sekundách.
Kontrolka vypnutého programu ESC sa
rozsvieti za úþelom signalizovania, že ste
systém vypli stlaþením tlaþidla ESC OFF
umiestneného na strede prístrojového
panelu.
Viac
informácií,
vić
ELEKTRONICKÉHO
STABILITY“ v registri.

„SYSTÉM
RIADENIA

KONTROLKA AKTÍVNEHO
ELEKTRONICKÉHO RIADENIA
STABILITY (ESC) A VÝSTRAŽNÁ
KONTROLKA

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaĐovania a
zhasne po niekoĐkých sekundách.
Táto kontrolka bliká, keć je ESC v
þinnosti, a svieti, aby signalizovala
poruchu v systéme.
Viac
informácií,
vić
ELEKTRONICKÉHO
STABILITY“ v registri.

„SYSTÉM
RIADENIA

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

Zelená kontrolka DCS je
aktívneho systému DCS a
kontrolka
DCS
je
nepripravenosti
DCS
a
kontrolka.

kontrolka
jantárová
kontrolka
výstražná

Kontrolka aktívneho systému DCS sa
rozsvieti (zelenou farbou), keć je systém
DCS pripravený na použitie, a bliká
(zelenou farbou) pri þinnosti DCS
následkom stlaþenia tlaþidla DCS
umiestneného v strede prístrojového
panelu.
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Kontrolka nepripravenosti funkcie DCS a
výstražná kontrolka funguje nasledovne:
• Bliká (jantárovou farbou), aby
signalizovala, že systém DCS nie je
pripravený na þinnost’ v daných
podmienkach z dôvodu vysokej teploty
(asi 350~400°C) trecieho materiálu
(predné brzdové doštiþky) v dôsledku
silného alebo opakovaného brzdenia.
Táto kontrolka zmizne, keć je teplota
trecieho materiálu (predné brzdové
doštiþky) nižšia než 350°C.
• Svieti (jantárovou farbou), aby
signalizovala, že je v systéme porucha z
dôvodu vysokej teploty (nad 400°C)
trecieho materiálu (predné brzdové
doštiþky) v dôsledku silného alebo
opakovaného brzdenia. Táto kontrolka
taktiež zmizne, keć je teplota trecieho
materiálu (predné brzdové doštiþky)
nižšia než 350°C.
Blikanie a rozsvietenie výstražnej kontrolky
a kontrolky nepripravenosti systému DCS
vám oznamuje, že trecí materiál sa musí
schladit’ (jazdite s vašim vozidlom þo
možno najviac bez používania bĚzd). Vyššie
uvedená teplota sa môže o nieþo líšit’ v
závislosti od stavu vozidla alebo od
prostredia (roþné obdobie alebo vonkajšia
teplota) atć.
Viac
informácií,
vić
„SYSTÉM
REGULÁCIE RÝCHLOSTI PRI JAZDE Z
KOPCA“ v registri.

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA
SYSTÉMU IMOBILIZÉRA

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaĐovania a
zhasne po niekoĐkých sekundách.
Táto kontrolka sa rozsvieti, aby
signalizovala
poruchu
v
systéme
imobilizéra.
Vić „SYSTÉM IMOBILIZÉRA“ v registri.

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

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA
SYSTÉMU PARKOVACIEHO
ASISTENTA

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaĐovania a
zhasne po niekoĐkých sekundách.
Táto kontrolka svieti, aby signalizovala
poruchu v systéme.
Viac informácií, vić „SYSTÉM PARKOVACIEHO ASISTENTA“ v registri.

Z POZOR
Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka
systému parkovacieho asistenta, bez
meškania kontaktujte servis, kde
bude vykonaná oprava poruchy.
Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
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VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA NÍZKEJ
HLADINY KVAPALINY
OSTREKOVAýOV ýELNÉHO OKNA

KONTROLKA UPOZORĕUJÚCA NA
NUTNOSġ VYKONANIA ÚDRŽBY
VOZIDLA

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaĐovania a
zhasne po niekoĐkých sekundách.

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaĐovania a
zhasne po niekoĐkých sekundách.

Táto kontrolka sa rozsvieti, keć je hladina
kvapaliny ostrekovaþov nízka.
Ak sa táto kontrolka rozsvieti, doplĖte
kvapalinu ostrekovaþov.
Vić „KVAPALINA OSTREKOVAýOV
ýELNÉHO OKNA“ v registri.

Z POZOR
Kontrolka upozorĖujúca na nutnost’
vykonania
údržby
vozidla
signalizuje, že na vozidle je porucha,
ktorá vyžaduje pozornost’. Jazda s
rozsvietenou
kontrolkou
môže
poškodit’ systém súvisiaci s riadením
emisií.
Obrát’te sa þo najskôr na servis kvôli
odstráneniu problému. Odporúþame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.
Kontrolka upozorĖujúca na nutnost’
vykonania údržby vozidla sa rozsvieti
vždy, keć sa objaví porucha na niektorom
z prvkov systému alebo subsystémov
riadenia emisií.
Svietit’ zostane tak dlho, dokiaĐ
elektronická riadiaca jednotka (ECU)
poruchu registruje.

C7E2021A

2-20 PRÍSTROJE A OVLÁDAýE

KONTROLKA TEPLOTY
CHLADIACEJ KVAPALINY MOTORA

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaĐovania a
zhasne po niekoĐkých sekundách.
Táto kontrolka Vás upozorĖuje na
prehriatie chladiacej kvapaliny motora.
Ak ste vozidlo prevádzkovali za
normálnych jazdných podmienok, mali by
ste zíst’ z cesty, zastavit’ a nechat’ motor
bežat’ na voĐnobeh pár minút.
Ak kontrolka nezhasne, mali by ste motor
vypnút’ a þo najskôr sa obrátit’ na servis.
Odporúþame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
Pozri „PREHRIATIE“ v registri.

KONTROLKA OTVORENIA DVERÍ

Rozsvieti sa, ak sú dvere otvorené alebo
nesprávne zatvorené.

KONTROLKA OTVORENIA DVERÍ
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

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

Svieti, keć je zapnutý tempomat. Zhasne
po vypnutí tempomatu.
Vić „TEMPOMAT“ v registri.

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA
SYSTÉMU POHONU VŠETKÝCH
KOLIES (len AWD)

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaĐovania a
zhasne po niekoĐkých sekundách.
Táto kontrolka bliká, keć je systém AWD
doþasne vyradený z þinnosti, a svieti, aby
signalizovala poruchu v systéme AWD.
Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka
systému AWD, bez meškania kontaktujte
servis, kde bude vykonaná oprava poruchy.
Odporúþame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
Viac informácií, vić „SYSTÉM POHONU
VŠETKÝCH KOLIES“ v registri.

KONTROLKA VÝMENY
MOTOROVÉHO OLEJA

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaĐovania a
zhasne po niekoĐkých sekundách.
Vaše vozidlo môže byt’ vybavené
systémom
monitorovania
životnosti
motorového oleja, ktorý vám oznámi, kedy
treba vymenit’ motorový olej.
Keć sa rozsvieti kontrolka výmeny
motorového oleja, znamená to, že
motorový olej sa musí vymenit’.
Po výmene motorového oleja sa musí
systém monitorovania životnosti oleja
resetovat’. Po vynulovaní zhasne kontrolka
výmeny motorového oleja.
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Pozrite si heslo „SYSTÉM MONITOROVANIA ŽIVOTNOSTI MOTOROVÉHO
OLEJA“ v indexe, kde nájdete viac
informácií o spôsobe resetu systému.

KONTROLKA ŽERAVENIA
(len vznetový motor)

Rozsvieti sa po zapnutí zapaĐovania a
zostane svietit’ poþas krátkej doby alebo
môže hneć zhasnút’. Doba þakania sa
bude líšit’ v závislosti od teploty chladiacej
kvapaliny motora.
Keć sú žeraviace svieþky dostatoþne
zohriate pre štartovanie studeného motora,
kontrolka zhasne. Potom môžete motor
naštartovat’.
Viac informácií, vić „ŠTARTOVANIE
VZNETOVÉHO MOTORA“ v registri.

Z POZOR
Keć sa kontrolka žeravenia rozsvieti
poþas jazdy alebo sa motor nedá
správne naštartovat’, mali by ste sa
obrátit’ na servis a nechat’ problém
þo najskôr odstránit’. Odporúþame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.

PRÍSTROJE A OVLÁDAýE 2-23

KONTROLKA FILTRA ýASTÍC
VZNETOVÉHO MOTORA (DPF)
(len vznetový motor)

Ak si DPF vyžaduje þistenie a
predchádzajúce
jazdné
podmienky
neumožnili automatické þistenie, kontrolka
DPF sa rozsvieti alebo zaþne blikat’.
Pokraþujte v jazde, priþom udržiavajte
otáþky nad hodnotou 2000 otáþok za
minútu (ak je to nevyhnutné, podraćte na
nižší prevodový stupeĖ), až pokým
kontrolka nezhasne. Kontrolka zhasne
okamžite potom, ako sa proces
samoþistenia dokonþí. ýistenie prebehne
najrýchlejšie pri vysokých otáþkach a
zat’ažení motora.
Zastavenie vozidla alebo vypnutie motora
poþas þistenia sa neodporúþa.
Z POZOR
Ak sa proces þistenia preruší viac
než raz, hrozí riziko poškodenie
motora.

Viac informácií, vić „FILTER ýASTÍC
VZNETOVÉHO MOTORA (DPF)” v
registri.

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA VODY V
PALIVE (len vznetový motor)

Výstražná kontrolka vody v palive sa
rozsvieti, len þo hladina vody v palivovom
filtri prekroþí urþitú úroveĖ. Ak sa tento
stav vyskytne, ihneć vypustite vodu z
palivového filtra.
Výstražná kontrolka zhasne, keć sa
vypustenie vody dokonþí.
Pre vypustenie vody z palivového filtra sa
obrát’te na servis. Odporúþame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
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Z POZOR
• Palivový systém motora sa môže
vážne poškodit’, ak budete
pokraþovat’ v jazde so zapnutou
kontrolkou. Rýchla oprava je
nevyhnutná.
• Použitie paliva nízkej kvality môže
spôsobit’ vážne poškodenie motora
z dôvodu prítomnosti vody alebo
neþistôt
v
palive.
Nikdy
nepoužívajte palivo nízkej kvality.
• Ak po vypustení vody stále svieti
výstražná kontrolka, bez meškania
kontaktujte servis, kde bude
vykonaná oprava poruchy. Odporúþame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.

KONTROLKA SSPS

KONTROLKA PRÍVESU

Kontrolka posilĖovaþa riadenia závislého
na rýchlosti (SSPS) sa rozsvieti, keć
zapnete zapaĐovanie. Kontrolka by po
niekoĐkých sekundách mala zhasnút’.

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

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

Nerozsvieti sa po zapnutí zapaĐovania
do pozície ON.
• Nezhasne.
• Rozsvieti sa poþas jazdy.
Pozri
„POSILĕOVAý
RIADENIA
ZÁVISLÝ NA RÝCHLOSTI“ v registri.
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KONTROLKA IMOBILIZÉRA

Signalizuje, že systém ochrany proti
odcudzeniu je v þinnosti.
Kontrolka imobilizéra zhasne, keć sú
dvere odomknuté pomocou diaĐkového
ovládania alebo kĐúþa.
Kontrolka imobilizéra sa rozsvieti, keć
dvere zamknete pomocou diaĐkového
ovládania alebo kĐúþa.
Vić „SYSTÉM DIAďKOVÉHO OVLÁDANIA“ v registri.

KONTROLKA VYPNUTÉHO
SYSTÉMU ZABEZPEýENIA PROTI
ODCUDZENIU

KONTROLKA ZAPNUTÝCH SVETIEL

Oznamuje vodiþovi, keć sú aktivované
parkovacie svetlá.

Ak je vaše vozidlo vybavené doplnkovým
systém zabezpeþenia proti odcudzeniu,
ktorý sa týka poistenia Thatcham,
kontrolka vypnutého systému zabezpeþenia proti odcudzeniu svieti, aby
signalizovala, že ste deaktivovali snímaþ
vniknutia do vozidla a snímaþ naklonenia
stlaþením tlaþidla na strope. Ak tlaþidlo
stlaþíte znovu, kontrolka zhasne. Pozrite si
„ZVUK SIRÉNY“ v tejto þasti, kde získate
viac informácií.

C7E2033P
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VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA HLADINY
MOTOROVÉHO OLEJA

Rozsvieti sa pri zapnutí zapaĐovania a
zhasne po niekoĐkých sekundách.
Táto kontrolka sa rozsvieti, keć je hladina
motorového oleja príliš nízka.
Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka
hladiny motorového oleja, skontrolujte
hladinu motorového oleja a v prípade
potreby dolejte olej.
Pozrite si heslo „KONTROLA HLADINY
MOTOROVÉHO OLEJA“ v indexe, kde
nájdete viac informácií o spôsobe kontroly
motorového oleja.
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INFORMAýNÁ CENTRÁLA
VODIýA (DIC)
DIC je informaþná centrála vodiþa, ktorá
pri zapnutom zapaĐovaní zobrazuje
palubný poþítaþ, panel displeja pre
automatickú reguláciu teploty, vonkajšiu
teplotu a informácie kompasu.

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

Palubný poþítaþ poskytuje vodiþovi
informácie o jazde, ako sú napr.
vzdialenost’, ktorú je možné prejst’ na
zvyšné palivo v nádrži, priemerná spotreba
paliva, priemerná rýchlost’ a doba jazdy.
Pri každom stlaþení tlaþidla MODE na
prístrojovom paneli sa displej zmení v
nasledujúcom poradí:
Vzdialenost’, ktorú je možné prejazdit’ so
zvyšným palivom v nádrži o
Priemerná rýchlost’ o Doba jazdy o
Priemerná spotreba paliva o
Vzdialenost’, ktorú je možné prejazdit’ so
zvyšným palivom v nádrži
Pre vynulovanie priemernej rýchlosti alebo
doby jazdy alebo priemernej spotreby
paliva stlaþte tlaþidlo MODE dlhšie než na
2 sekundy.
Pre zmenu mernej jednotky vzdialenosti
vykonajte nasledujúce:
1. Stlaþte tlaþidlo SET dlhšie než na
2 sekundy. Bude blikat’ merná jednotka
teploty.
2. Znova stlaþte tlaþidlo SET. Bude
blikat’ jednotka vzdialenosti.
3. Stlaþte tlaþidlo R alebo C pre zmenu
mernej jednotky vzdialenosti
(km f míle).

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

Tento režim signalizuje odhadovanú
vzdialenost’, ktorú je možné prejst’ od
aktuálneho
množstva
paliva
do
vyprázdnenia palivovej nádrže.
Keć je dojazd so zostávajúcim palivom v
nádrži menší ako 50 km, zobrazí sa ---.

L7D2087A

POZNÁMKA

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

Doba jazdy

Priemerná spotreba paliva

Tento režim signalizuje priemernú
rýchlost’. Pre vynulovanie priemernej
rýchlosti stlaþte tlaþidlo MODE na dlhšie
ako 2 sekundy.

Tento režim signalizuje celkovú dobu
jazdy. Pre vynulovanie þasu jazdy stlaþte
tlaþidlo MODE na dlhšie ako 2 sekundy.
Po zobrazení 99:59 sa doba jazdy spustí na
hodnote 0:00.

Tento režim signalizuje
spotrebu paliva vozidla.

L7D2085A

L7D2089A

priemernú

POZNÁMKA

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

L7D2086A
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POZNÁMKA

• Priemerná spotreba paliva sa môže
líšit’ od aktuálnej priemernej
spotreby paliva v závislosti od
jazdných podmienok.
• Priemerná spotreba paliva sa môže
líšit’ v závislosti od jazdných
podmienok, štýlu jazdy alebo
rýchlosti jazdy.

KOMPAS

Kalibrácia kompasu

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

KedykoĐvek je odpojená centrála DIC
alebo akumulátor, musí sa znova vykonat’
kalibrácia DIC.
Pre vykonanie kalibrácie musíte s
vozidlom prejst’ trasu s opísaním uhla
360°. Až do vykonania kalibrácie nebude
kompas fungovat’ správne.
1. Ak súþasne stlaþíte tlaþidlo MODE a
SET na dlhšie než 2 sekundy, bude
blikat’ displej kompasu.
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2. Do 90 sekúnd pomaly prejdite s
vozidlom jeden kompletný kruh, þím
sa vykoná kalibrácia.
3. Po dokonþení kalibrácie nebude displej
kompasu ćalej blikat’. Otáþat’ sa
môžete v ktoromkoĐvek smere, doĐava
alebo doprava.
Ak nie je k dispozícii dostatok
priestoru na prejdenie jedného celého
kruhu, otoþte vozidlo dookola, ak je
vidiet’ na obrázku nižšie.

UvoĐĖovacie podmienky pre kalibráciu
kompasu
•
•

Dvakrát súvisle stlaþte tlaþidlo SET.
Ak vozidlo nezatoþí do 90 sekúnd od
spustenia režimu kalibrácie.
POZNÁMKA

• Poþas jazdy sa bude zobrazovat’
smer.
• Ak displej kompasu naćalej bliká,
znova sa pomaly otoþte dookola až
do jeho vypnutia.
POZNÁMKA

V režime kalibrácie kompasu stlaþte
tlaþidlo SET pre presun do režimu
kalibrácie odchýlky. V tejto chvíli
stlaþte tlaþidlo R alebo C pre
nastavenie
hodnoty
kalibrácie
odchýlky.

L7D2102A

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

Vić „AUTOMATICKÁ REGULÁCIA
PROSTREDIA“ v registri.

SPÍNAýE A OVLÁDAýE
PREPÍNAý SVETIEL

Otáþaním konca združeného pákového
prepínaþa zapínate alebo vypínate
svetlomety, koncové a parkovacie svetlá.

Spínaþ svetiel s automatickým ovládaním
svetiel má štyri polohy, ktoré aktivujú
rôzne funkcie svetiel nasledovne:
•
•

Prepínaþ svetiel má tri polohy, pomocou
ktorých sa aktivujú rôzne funkcie svetiel
nasledovne:
•
•

•

VYP.: Všetky svetlá sú vypnuté.
k: Rozsvietia sa parkovacie svetlá,
koncové
svetlá,
osvetlenie
evidenþného þísla a osvetlenie
prístrojovej dosky.
L l: Rozsvietia sa tlmené svetlá
vrátane všetkých vyššie uvedených
svetiel.

•

•

I: Všetky svetlá sú vypnuté.
AUTO: Automaticky zapína alebo
vypína svetlá za úþelom osvetlenia v
polohe
k
alebo
Ll
prostredníctvom snímania, aká je
vonku tma. (Predvolená poloha)
k: Rozsvietia sa parkovacie svetlá,
koncové
svetlá,
osvetlenie
evidenþného þísla a osvetlenie
prístrojovej dosky.
L l: Svietia tlmené svetlá a
svetlá svietiace v polohe k.
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Ak chcete automatické riadenie svetiel
vypnút’, otoþte páþkou spínaþa svetiel do
polohy OFF. Keć páþku uvoĐníte, vráti sa
do pôvodnej polohy.
Ak chcete automatické riadenie svetiel
zapnút’, otoþte páþkou spínaþa svetiel
znova do polohy OFF.
Z POZOR
Aby táto funkcia fungovala správne,
dbajte na to, aby ste neumiestĖovali
nálepky ani iné predmety cez snímaþ
slneþného svitu, ktorý sa nachádza
pred otvormi pre rozmrazovanie
þelného okna. To by mohlo spôsobit’
nesprávne fungovanie snímaþa.
POZNÁMKA

Ak otvoríte dvere vodiþa, alebo keć
stlaþíte tlaþidlo UNLOCK na
diaĐkovom ovládaní, automaticky sa
rozsvietia svetlá prístrojovej dosky a
zostanú svietit’ asi 30 sekúnd.

REGULÁTOR NASTAVENIA
INTENZITY OSVETLENIA
PRÍSTROJOVEJ DOSKY

Regulátor nastavenia intenzity osvetlenia
prístrojovej dosky reguluje jas žiaroviek
osvetlenia prístrojovej dosky.
Pre stmavenie osvetlenia prístrojov stlaþte
tlaþidlo a otoþte ním v smere hodinových
ruþiþiek.
Pre zjasnenie osvetlenia prístrojov stlaþte
tlaþidlo a otoþte ním proti smeru
hodinových ruþiþiek.

PREPÍNAý NASTAVENIA SKLONU
SVETLOMETOV

So zapnutými tlmenými svetlami nastavte
dosvit svetlometov podĐa zat’aženia
vozidla.
0 = Cestujúci na predných sedadlách
1 = Obsadené všetky sedadlá
2 = Cestujúci na všetkých sedadlách a
náklad v batožinovom priestore
3 = Len vodiþ a náklad v batožinovom
priestore
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SVETLÁ PRE DENNÚ PREVÁDZKU

Ak je systém vo výbave, svetlá sú po
naštartovaní motora automaticky zapnuté.
Svetlá pre dennú prevádzku sú vypnuté za
nasledujúcich podmienok:
•
•
•

Nie je naštartovaný motor.
Sú rozsvietené parkovacie svetlá.
Sú rozsvietené tlmené svetlá.

PRIPOMENUTIE ROZSVIETENÝCH
SVETIEL

FUNKCIA SPRIEVODNÉHO
OSVETLENIA

Ak otvoríte dvere vodiþa pri vypnutom
zapaĐovaní a spínaþ svetiel je v polohe
k alebo L l, budete poþut’
výstražný zvukový signál. Keć ale poþas
zvuku výstražnej zvonkohry znovu
rozsvietite svetlá po ich vypnutí, nebudete
poþut’ výstražnú zvonkohru.

Funkcia sprievodného osvetlenia poskytuje
na urþitú dobu vonkajšie osvetlenie, keć
opúšt’ate oblast’ okolo Vášho vozidla a
vonku je dostatoþná tma. Táto funkcia sa
aktivuje, keć sú vonkajšie svetlá zapnuté
prostredníctvom funkcie automatického
riadenia svetiel, a keć je vypnuté
zapaĐovanie.

OCHRANA PROTI VYBITIU
AKUMULÁTORA

Vaše vozidlo je vybavené funkciou, ktorá
pomáha predchádzat’ vybitiu akumulátora
v prípade, že zabudnete vypnút’ svetlá,
napr. svetlomety, parkovacie svetlá,
hmlové svetlá atć. Ak necháte zapnuté
ktorékoĐvek z týchto svetiel, automaticky
sa vypnú po 10 minútach od vypnutia
zapaĐovania.
Ochrana proti vybitiu akumulátora nebude
fungovat’, keć zapnete svetlá za 10 minút
po þinnosti tejto funkcie.

PRÍSTUPOVÉ OSVETLENIE

Táto funkcia sa aktivuje, keć je spínaþ
svetiel v polohe AUTO a keć je vonku
dostatoþná tma.
Keć stlaþíte tlaþidlo UNLOCK na
diaĐkovom ovládaþi za úþelom nástupu do
vozidla, dvakrát bliknú výstražné svetlá a
automaticky sa rozsvietia vonkajšie svetlá
na asi 20 sekúnd.
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OSVETLENIE AKTIVOVANÉ
STIERAýOM

Táto funkcia sa aktivuje, keć je spínaþ
svetiel v polohe AUTO.
Ak stieraþe þelného okna pokraþujú v
þinnosti 8 cyklov, automaticky sa
rozsvietia vonkajšie svetlá.

PÁKOVÝ PREPÍNAý
UKAZOVATEďOV SMERU

Smerovka VPRAVO:Potiahnite páþku
smerových svetiel
nahor.
Smerovka VďAVO: Potiahnite páþku
smerových svetiel
nadol.
Po dokonþení odboþovania sa pákový
prepínaþ automaticky vráti do pôvodnej
polohy a ukazovatele smeru sa vypnú.
Pri zmene jazdného pruhu posuĖte pákový
prepínaþ len þiastoþne a pridržte ho. Keć
pákový prepínaþ uvoĐníte, vráti sa do
pôvodnej polohy.

POZNÁMKA

Keć posuniete pákový prepínaþ
mierne nahor alebo dolu a uvoĐníte
ho, svetlá ukazovateĐov smeru sa
automaticky uvedú trikrát do
þinnosti.
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PREPÍNAý DIAďKOVÝCH SVETIEL

Zapnutie diaĐkových svetiel:
•
•

Uistite sa, že sú zapnuté tlmené svetlá.
Zatlaþte
páþku
kombinovaného
spínaþa smerom k prístrojovej doske.
Kontrolka diaĐkových svetiel sa rozsvieti
po zapnutí diaĐkových svetiel.
Aby ste prepli z diaĐkových svetiel na
tlmené
svetlá,
potiahnite
páþku
kombinovaného spínaþa spät’ smerom k
vám, do jej pôvodnej polohy.

Z POZOR
• DiaĐkové svetlá vždy prepnite na
tlmené, ak sa k Vám blíži iné
vozidlo v protismere alebo sa
približujete k vozidlám pred Vami.
DiaĐkové svetlá môžu doþasne
oslepit’ ostatných vodiþov, þo môže
zapríþinit’ nehodu.

SVETELNÝ KLAKSÓN

Aby ste zablikali diaĐkovými svetlami,
potiahnite páþku kombinovaného spínaþa
smerom k vám a opät’ ju uvoĐnite. Keć
páþku uvoĐníte, vráti sa do pôvodnej
polohy.
DiaĐkové svetlá zostanú svietit’ tak dlho,
kým držíte páþku kombinovaného spínaþa
pritiahnutú k sebe.
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SPÍNAý PREDNÝCH HMLOVÝCH
SVETIEL

Predné hmlové svetlá poskytujú:
•

Lepšie osvetlenie krajov vozovky pred
Vami.
• Zlepšená viditeĐnost’ v hmle alebo
poþas sneženia.
Zapnutie predných hmlových svetiel:
•
•

Uistite sa, že je spínaþ svetiel v polohe
k alebo L l.
Otoþte prstenec v strede páþky spínaþa
svetiel do polohy F. Prstenec sa po
uvoĐnení automaticky vráti spät’ do
svojej pôvodnej polohy.

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

SPÍNAý ZADNÉHO HMLOVÉHO
SVETLA

Pre zapnutie zadných hmlových svetiel
otoþte prstenec uprostred páþky spínaþa
svetiel do polohy f, keć sú rozsvietené
tlmené svetlá, alebo keć sú rozsvietené
obrysové svetlá a predné hmlové svetlá.
Len þo prstenec uvoĐníte, vráti sa do
pôvodnej polohy.
Ak svietia predné hmlové svetlá, na
prístrojovej doske sa rozsvieti kontrolka
zapnutia zadných hmlových svetiel.
Ak chcete hmlové svetlá vypnút’, znovu
otoþte prstenec páþky do polohy f.
Kontrolka zadných hmlových svetiel
zhasne.

2-38 PRÍSTROJE A OVLÁDAýE

Ak
je
Vaše
vozidlo
vybavené
automatickým riadením svetiel, pri zapnutí
zadných hmlových svetiel sa súþasne
rozsvietia obrysové svetlá a tlmené
svetlomety.

STIERAýE ýELNÉHO OKNA

Z POZOR
• Nedostatoþný
výhĐad
vodiþa
spôsobený zneþistením môže viest’
k nehode, ktorá môže mat’ za
následok
zranenia
osôb
a
poškodenie vášho vozidla alebo
iného majetku.
• Nepoužívajte stieraþe þelného skla,
ak je sklo suché alebo blokované,
napr. snehom þi námrazou. Mohlo
by dôjst’ k poškodeniu stieracích
líšt, motora stieraþov alebo
poškriabaniu skla.
• V zimnom období sa pred použitím
uistite, že stieracia lišty nie sú
primrznuté k oknám. Mohlo by
dôjst’ k poškodeniu motora
stieraþa.

Stieraþe je možné použit’ po zapnutí
spínacej skrinky do polohy ACC alebo ON
posunutím páþky združeného prepínaþa
stieraþov/ostrekovaþov smerom hore.
Združený prepínaþ stieraþov þelného okna
má nasledujúce štyri polohy:
•
•

OFF: Systém vypnutý. Základná
poloha.
INT: Prerušovaná prevádzka. (PosuĖte
páþku do tejto polohy pre zvolenie
oneskoreného
stieracieho
cyklu.
Otáþajte
nastavovací
regulátor
prerušovania, aby ste nastavili kratšie
alebo dlhšie cykly. S znamená, že
pohyb stieraþov je zriedkavejší a F
znamená, že pohyb stieraþov je
þastejší. Poþas režimu cyklovaþa
stieraþov je doba oneskorenia cyklu
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•
•

ovplyvnená
taktiež
rýchlost’ou
vozidla. Pri zvyšovaní rýchlosti
vozidla sa bude doba oneskoreného
cyklu automaticky skracovat’.)
LO: Stály chod stieraþov, nízka
rýchlost’. Druhá poloha páþky smerom
hore.
HI: Stály chod stieraþov, vysoká
rýchlost’. Tretia poloha páþky smerom
hore.
POZNÁMKA

Stieracie lišty sa opotrebovávajú a
potom už nestierajú dokonale, þím
zhoršujú výhĐad z vozidla smerom
dopredu.
• Opotrebované
stieracie
lišty
vymeĖte.
Jeden cyklus stierania

Pri mrholení alebo drobnom daždi staþí, ak
vykoná stieraþ len jeden cyklus. To
docielite tak, že posuniete páþku
združeného prepínaþa stieraþov smerom
dolu opät’ ju uvoĐníte.
Keć páþku uvoĐníte, vráti sa do pôvodnej
polohy.
Stieraþe vykonajú jeden cyklus.

Automatické stieranie s dažćovým
senzorom*

Dažćový senzor zaznamenáva množstvo
vody na þelnom skle a automaticky ovláda
stieraþe þelného skla.
Aby ste aktivovali automatické ovládanie
stieraþov þelného skla, posuĖte páþku
ovládania stieraþov/ostrekovaþa do polohy
AUTO.
Citlivost’ systémov môžete nastavit’
otáþaním objímky ovládacej páþky
stieraþov/ostrekovaþov þelného okna nahor
alebo dolu.
Systém vypnete posunutím páþky
združeného prepínaþa stieraþov/ostrekovaþov do polohy OFF.

Z POZOR
Nezapínajte stieraþe þelného okna ani
nenastavujte automatický režim
stieraþov v umývaþke. Môže to
poškodit’ lišty stieraþov alebo systém
stieraþov.
Keć je páþka stieraþov v polohe AUTO a
otoþíte spínaciu skrinku do polohy ACC,
vykonajú stieraþe þelného okna jeden
stierací cyklus za úþelom kontroly
systému.
Aby bola zaruþená správna prevádzka
dažćového senzora, pole senzora musí
byt’ þisté, bez prachu a neþistôt. Vozidlá
vybavené dažćovým senzorom sa dajú
identifikovat’ podĐa poĐa senzora v
blízkosti vrchnej strany þelného skla.
Stieraþe nefungujú, keć je páka voliþa
automatickej prevodovky v polohe „N“ a
rýchlost’ vozidla je nižšia ako 5 km/h.
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OSTREKOVAýE ýELNÉHO OKNA

Z POZOR
• Nedostatoþný
výhĐad
vodiþa
spôsobený zneþistením môže viest’
k nehode, ktorá môže mat’ za
následok
zranenia
osôb
a
poškodenie vášho vozidla alebo
iného majetku.
• Ak mrzne, nepoužívajte ostrekovaþ
þelného skla.
• ýelné
okno
pred
použitím
ostrekovaþa najprv zahrejte.
Kvapalina z ostrekovaþa môže
vytvorit’ na þelnom skle Đad, ktorý
znemožní výhĐad z vozidla.

Ostreknutie þelného okna:
•

Zapnite zapaĐovanie do polohy ACC
alebo ON.
• Potiahnite páþku ovládania stieraþov/
ostrekovaþa þelného skla smerom k
sebe.
Keć potiahnete páþku na okamih kratší
ako 0,6 sekundy, nastane nasledujúca
situácia:
•

Kvapalina ostrekovaþa sa rozstrekne
na þelné sklo. (Stieraþe þelného skla sa
neaktivujú)
Keć potiahnete páþku na na okamih dlhší
ako 0,6 sekundy:
•
•

Dôjde k ostreknutiu þelného okna.
Stieraþe þelného okna vykonajú
2 stieracie cykly po uvoĐnení páþky a
1 ćalší cyklus po uplynutí 3 sekúnd.

Z POZOR
• Ostrekovaþ
þelného
skla
nepúšt’ajte nepretržite po dobu
dlhšiu než 10 sekúnd, alebo ak je
nádržka ostrekovaþa prázdna.
Môže to spôsobit’ prehriatie motora
ostrekovaþa
a
následne
jeho
nákladnú opravu.
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Doplnenie kvapaliny ostrekovaþa

Odporúþaný postup dopĎĖania nádržky
kvapaliny ostrekovaþa þelného skla nájdete
pod heslom „KVAPALINA OSTREKOVAýOV ýELNÉHO OKNA“ v indexe.

STIERAý A OSTREKOVAý OKNA
DVERÍ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Z POZOR
• Nedostatoþný
výhĐad
vodiþa
spôsobený zneþistením môže viest’
k nehode, ktorá môže mat’ za
následok
zranenia
osôb
a
poškodenie vášho vozidla alebo
iného majetku.
• Nepoužívajte stieraþ okna dverí
batožinového priestoru, ak je sklo
suché alebo blokované, napr.
snehom þi námrazou.
Mohlo by dôjst’ k poškodeniu
stieracích líšt, motora stieraþov
alebo poškriabaniu skla.
• V zimnom období sa pred použitím
presvedþite, že stieracia lišta nie je
primrznutá k oknu. Mohlo by
dôjst’ k poškodeniu motora
stieraþa.

Stieraþ okna dverí batožinového priestoru
je možné použit’ po zapnutí spínacej
skrinky do polohy ACC alebo ON a
otoþením konca páþky združeného
prepínaþa stieraþov/ostrekovaþov smerom
nahor.
Stieraþ okna dverí batožinového priestoru
pracuje v nasledujúcich troch polohách:
•
•
•

OFF: Systém vypnutý. Základná
poloha.
INT: Prerušovaná prevádzka.
LO: Stály chod stieraþov, nízka
rýchlost’.
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Pre ostreknutie okna dverí batožinového
priestoru kvapalinou ostrekovaþa stlaþte
tlaþidlo na konci páþky až do výstreku
kvapaliny z ostrekovaþov. Keć tlaþidlo
uvoĐníte, ostrekovaþe sa vypnú, ale
stieraþe vykonajú ešte asi tri stieracie
cykly.

Z POZOR
• Ak mrzne, nepoužívajte ostrekovaþ
okna dverí batožinového priestoru.
• Okno dverí batožinového priestoru
pred použitím ostrekovaþa najskôr
zahrejte.
Kvapalina z ostrekovaþa môže
vytvorit’ na skle Đad, ktorý znemožní
výhĐad z vozidla.
Z POZOR
• Ostrekovaþ
okna
dverí
batožinového priestoru nepúšt’ajte
nepretržite po dobu dlhšiu než 10
sekúnd, alebo ak je nádržka
ostrekovaþa prázdna.
Môže to spôsobit’ prehriatie motora
ostrekovaþa
a
následne
jeho
nákladnú opravu.

Inteligentný zadný stieraþ

Za úþelom dosiahnutia jasného výhĐadu v
daždi bude zadný stieraþ pracovat’
automaticky v prípade, že poþas þinnosti
predných stieraþov zvolíte spätný chod.
Doplnenie kvapaliny ostrekovaþa

Odporúþaný postup dopĎĖania nádržky
kvapaliny ostrekovaþa þelného skla nájdete
pod heslom „KVAPALINA OSTREKOVAýOV ýELNÉHO OKNA“ v indexe.
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OSTREKOVAý SVETLOMETOV

TLAýIDLO VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL

Vaše vozidlo môže byt’ vybavené
ostrekovaþmi svetlometov. Ostrekovaþe
svetlometov odstraĖujú neþistoty z
presvetĐovacích krytov svetlometov.

Výstražné svetlá použite v nasledujúcich
situáciách:

Pre umytie svetlometov, pri zapnutých
svetlometoch stlaþte tlaþidlo ostrekovaþa
umiestnené na Đavej strane prístrojového
panelu. Kvapalina ostrekovaþa strieka na
svetlomety.
Potom
bude
systém
ostrekovaþa svetlometov vyradený z
þinnosti na asi 2 minúty. Ak je hladina
kvapaliny
ostrekovaþa
nízka,
po
rozstreknutí nie je možné systém
ostrekovaþa používat’ po dobu asi 4 minút.

•

Upozornenie ostatných na núdzovú
situáciu.
• Vozidlo sa dostalo do dopravných
problémov.
Funkciu výstražných svetiel môžete
ovládat’ so zapnutým alebo vypnutým
zapaĐovaním.
Výstražné svetlá zapnete stlaþením tlaþidla
výstražných svetiel.
Výstražné svetlá
stlaþením tlaþidla.

vypnete

opätovným

TLAýIDLO VYHRIEVANIA ZADNÉHO
OKNA A VONKAJŠÍCH SPÄTNÝCH
ZRKADIEL

Z POZOR
Nepoužívajte vyhrievanie skla za
nasledujúcich podmienok:
• Nie je naštartovaný motor.
• Práve štartujete motor.
• Na zadnom alebo prednom okne je
vrstva snehu alebo námrazy.
Použitie vyhrievania za týchto
podmienok môže spôsobit’ vybitie
akumulátora vozidla.
Môže to poškodit’ vaše vozidlo a
vyžiadat’ si výmenu niektorých
dielov.
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Po zapnutí zapaĐovania do polohy ON
zapnete vyhrievanie stlaþením tlaþidla
vyhrievania zadného okna a vonkajších
spätných zrkadiel. V tlaþidle sa rozsvieti
kontrolka.
Vyhrievanie sa automaticky vypne po
približne 15 minútach.
Vyhrievanie
vypnete
opätovným
manuálnym stlaþením tlaþidla.
Po
dosiahnutí
jasného
výhĐadu
nezabudnite vypnút’ vyhrievanie skla.

Z POZOR
Nesprávna údržba môže poškodit’
vodiþe vyhrievania alebo poškriabat’
sklo.
• Nepoužívajte ostré nástroje alebo
abrazívne þistiþe skiel na zadné
okno vášho vozidla.
• Pri þistení alebo práci v okolí
zadného skla nepoškriabte alebo
nepoškoćte vodiþe vyhrievania.
Nedostatoþný
výhĐad
vodiþa
spôsobený zneþistením môže viest’ k
nehode, ktorá môže mat’ za následok
zranenia osôb a poškodenie vášho
vozidla alebo iného majetku.

Vyhrievanie þelného okna

Vaše vozidlo môže byt’ vybavené
vyhrievaním þelného okna, ktoré sa
používa na jeho odmrazovanie. Tento
funkþný prvok pracuje len pri zapnutom
zapaĐovaní v polohe ON.
PozdĎž spodnej strany þelného skla sa
nachádza vyhrievací prvok, ktorý sa
používa na vyhrievanie þelného skla.
Stlaþte tlaþidlo vyhrievania zadného okna
a vonkajšieho spätného zrkadla, aby ste
zaþali vyhrievat’ þelné sklo. Kontrolka v
tlaþidle sa rozsvieti, þím Vás informuje, že
je táto funkcia aktivovaná.
Vyhrievanie þelného okna sa vypne po
uplynutí približne 15 minút od stlaþenia
tlaþidla. Je možné ho vypnút’ taktiež
opätovným stlaþením tlaþidla alebo
vypnutím motora.
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VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA
BEZPEýNOSTNÉHO PÁSU
PREDNÉHO SPOLUJAZDCA
Pri zapnutí zapaĐovania sa výstražná
kontrolka zapnutia bezpeþnostného pásu
predného spolujazdca rozsvieti na
niekoĐko sekúnd a potom zhasne. To
znamená, že systém vykonáva vlastnú
kontrolu. Ak nie je sedadlo predného
spolujazdca obsadené, bude kontrolka
neustále zhasínat’.
Ak po obsadení sedadla predného
spolujazdca a naštartovaní motora nie je
predný spolujazdec bezpeþne pripútaný
bezpeþnostným pásom, bude kontrolka
blikat’ asi 90 sekúnd a potom bude svietit’
trvalo,
dokiaĐ
nebude
zapnutý
bezpeþnostný pás predného spolujazdca.

Po zrýchlení vozidla nad 22 km/h bude
kontrolka znova blikat’ asi 90 sekúnd
spoloþne s výstražným zvukovým
signálom a potom bude svietit’ trvalo,
pokým nebude zapnutý bezpeþnostný pás
predného spolujazdca.
POZNÁMKA

Ak zapnete bezpeþnostný pás
predného spolujazdca v dobe, kedy
svieti výstražná kontrolka alebo
bliká po vykonaní vlastnej kontroly
systému,
výstražná
kontrolka
bezpeþnostného pásu ihneć zhasne.
Ak chcete vypnút’ výstražný zvukový
signál namiesto zapnutia bezpeþnostného
pásu, postupujte nasledovne: Keć je
zapnuté zapaĐovanie, vložte sponu do
zámku bezpeþnostného pásu a potom ju
vyberte. Túto operáciu je treba vykonat’
dvakrát do 10 sekúnd.
Výstražná zvonkohra bude schopná znovu
zniet’ za niekoĐko minút po vypnutí
zapaĐovania.

TEMPOMAT
Ak je vaše vozidlo vybavené tempomatom,
môžete udržiavat’ rýchlost’ približne
40 km/h alebo vyššiu bez nutnosti
používania pedála akcelerátora. To môže
naozaj pomôct’ na dlhých trasách.
Tempomat nefunguje pri rýchlostiach
nižších než približne 40 km/h.
Keć použijete brzdy alebo stlaþíte tlaþidlo
Q, tempomat sa vypne.
Ak je vo vašom vozidle aktivovaný
tempomat v situácii, keć voliteĐný systém
kontroly trakcie zaþne obmedzovat’
pretáþanie
kolesa,
tempomat
sa
automaticky vypne. Keć podmienky
vozovky opät’ umožĖujú bezpeþné
použitie tempomatu, môžete ho znovu
zapnút’.
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Z POZOR
• Používanie
tempomatu
na
vozovkách, kde nie je možné
jazdit’ bezpeþne stálou rýchlost’ou,
môže byt’ nebezpeþné. Nepoužívajte
preto
tempomat
na
kĐukatých vozovkách alebo v
hustej doprave.
• Tempomat môže byt’ nebezpeþný
na klzkých vozovkách. Na takých
vozovkách môžu prudké zmeny
priĐnavosti pneumatík spôsobit’
nadmerné preklzávanie kolies, þo
môže mat’ za následok stratu
kontroly nad vozidlom. Nepoužívajte tempomat na klzkých
vozovkách.
NASTAVENIE TEMPOMATU

1. Stlaþením tlaþidla J umiestneného na
pravej strane od volantu tempomat
zapnete.
2. Zrýchlite na vami želanú rýchlost’.
3. Stlaþte tlaþidlo SET/- a uvoĐnite ho.
Kontrolka na zostave prístrojov sa
rozsvieti, þím Vás informuje, že je
tempomat zapnutý.
4. UvoĐnite pedál plynu.

Z POZOR
Ak necháte tempomat zapnutý, keć
ho nepoužívate, môžete sa dotknút’
tlaþidla a aktivovat’ tempomat
nechcene. Môžete zostat’ prekvapení
a dokonca stratit’ kontrolu nad
vozidlom. Tempomat ponechajte
vypnutý až do okamihu, keć chcete
tempomat použit’.
OBNOVENIE NASTAVENEJ
RÝCHLOSTI

Predpokladajme,
že
ste
nastavili
požadovanú rýchlost’ pre tempomat,
potom ste pribrzdili alebo stlaþili tlaþidlo
Q. To, samozrejme, deaktivuje tempomat.
Nemusíte ho však opät’ nastavovat’.
Okamžite potom, ako opät’ zrýchlite na
rýchlost’ 40 km/h alebo vyššiu, môžete
stlaþit’ tlaþidlo RES/+.
Z pamäte sa vyvolá naposledy
zvolená rýchlost’ a bude sa udržiavat’. Ak
podržíte tlaþidlo RES/+ stlaþené dlhšie,
vozidlo bude zrýchĐovat’ tak dlho, dokiaĐ
neuvoĐníte tlaþidlo, nezošliapnete brzdový
pedál alebo nestlaþíte tlaþidlo Q. Takže, ak
nechcete jazdit’ rýchlejšie, nedržte tlaþidlo
RES/+.

ZVYŠOVANIE RÝCHLOSTI PRI
SÚýASNOM POUŽITÍ TEMPOMATU

Existujú dva spôsoby zvýšenia rýchlosti:
• Použite pedál akcelerátora, aby ste
zrýchlili na vyššiu rýchlost’. Stlaþte
tlaþidlo SET/-, potom uvoĐnite tlaþidlo
a pedál akcelerátora. Teraz pôjdete
vyššou rýchlost’ou.
• Stlaþte tlaþidlo RES/+. Držte ho v tejto
polohe, dokiaĐ nejdete požadovanou
rýchlost’ou, a potom tlaþidlo uvoĐnite.
Pre zvyšovanie rýchlosti vo veĐmi
malých krokoch stláþajte tlaþidlo RES/
+ a potom ho uvoĐnite. Vždy, keć toto
vykonáte, pôjde Vaše vozidlo o 2 km/h
rýchlejšie. Funkcia zrýchĐovania bude
fungovat’ len po zapnutí tempomatu
stlaþením tlaþidla SET/-.
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ZNIŽOVANIE RÝCHLOSTI PRI
SÚýASNOM POUŽITÍ TEMPOMATU

Existujú dva spôsoby zníženia rýchlosti pri
súþasnom použití tempomatu:
•

•

Stlaþte
tlaþidlo
SET/-,
dokiaĐ
nedosiahnete
požadovanú
nižšiu
rýchlost’, a potom ho uvoĐnite.
Pre spomaĐovanie vo veĐmi malých
krokoch stláþajte tlaþidlo SET/-.
Zakaždým, keć toto urobíte, pôjdete o
cca 2 km/h pomalšie.

byt’ nutné pre udržanie nízkej rýchlosti
pribrzdit’ alebo zaradit’ nižší prevodový
stupeĖ. Samozrejme, že stlaþenie
brzdového pedálu vypne tempomat.
Mnohým vodiþom toto nevyhovuje a
nepoužívajú tempomat pri jazde v
strmých kopcoch.
VYPNUTIE TEMPOMATU

Existuje viacero
tempomatu:
•

PREDBIEHANIE INÉHO VOZIDLA PRI
SÚýASNOM POUŽITÍ TEMPOMATU

Použite pedál akcelerátora, aby ste zvýšili
rýchlost’. Keć zložíte nohu z pedála, vaše
vozidlo spomalí na rýchlost’ tempomatu,
ktorú ste nastavili predtým.
POUŽÍVANIE TEMPOMATU V
KOPCOCH

Správna funkcia tempomatu v stúpaní
závisí na Vašej rýchlosti, zat’ažení
vozidla a sklonu vozovky. Pri jazde do
strmého stúpania budete možno musiet’
stlaþit’ pedál akcelerátora, aby ste udržali
vašu rýchlost’. Keć idete z kopca, môže

•

spôsobov

vypnutia

Mierne zošliapnite brzdový pedál
alebo stlaþte tlaþidlo Q, alebo
zošliapnite pedál spojky, ak máte
manuálnu prevodovku.
Stlaþte tlaþidlo J na ovládacej ploche
tempomatu.

VYMAZANIE RÝCHLOSTI Z PAMÄTE

Keć
vypnete
tempomat
alebo
zapaĐovanie, pamät’ nastavenej rýchlosti
tempomatu sa vymaže.

KďÚýE
S novým vozidlom dostanete dva kĐúþe.
ýíslo kĐúþa je vyrazené na štítku. Z
bezpeþnostných dôvodov štítok s þíslom
uschovajte na bezpeþnom mieste, nie vo
vozidle. Mali by ste si zaznamenat’ þíslo
kĐúþa na bezpeþnom mieste, nie vo
vozidle.
Zabráni to neautorizovaným osobám, aby
získali náhradný kĐúþ.
Z VÝSTRAHA
Nenechávajte kĐúþ vo vozidle.
• Uzamknite vozidlo.
• Vezmite si kĐúþ so sebou.
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KďÚý S VÝKLOPNOU PLANŽETOU

Stlaþením tlaþidla vyklopte planžetu
kĐúþa. Stlaþte tlaþidlo, aby ste vysunuli
planžetu a poþuli, ako zapadla na miesto.

POZNÁMKA

V prípade straty kĐúþa Vám
autorizovaný servis Daewoo vyrobí
duplikát na základe þísla kĐúþa a
identifikaþného þísla vozidla (VIN).
Pozrite si heslo „IDENTIFIKAýNÉ
ýÍSLA“ v indexe, aby ste zistili, kde
nájdete þíslo VIN.
Z dôvodu ochrany Vášho vozidla
proti odcudzeniu bol do Vášho
vozidla inštalovaný elektronický
imobilizér. Len kĐúþe so správnym
elektronickým kódom sa dajú použit’
na naštartovanie vozidla. Aj v
prípade, keć má kĐúþ rovnaký
profil, nebude možné naštartovat’ s
ním motor, ak nesúhlasí jeho
elektronický kód. Náhradné alebo
doplnkové kĐúþe si vždy vyžiadajte
od vášho autorizovaného servisu
znaþky Chevrolet.
K vášmu vozidlu je možné
napárovat’ až 10 kĐúþov naraz.
Pozri heslo „IMOBILIZÉR“
v indexe.

SYSTÉM DIAďKOVÉHO
OVLÁDANIA
Systém diaĐkového ovládania vám
umožĖuje zamknút’ a odomknút’ dvere vo
vzdialenosti do 6 m od vozidla pomocou
ovládaþa.
LED dióda na ovládaþi poþas prenosu
signálu bliká.
1. Tlaþidlo LOCK: Zamkne všetky dvere.
Výstražné svetlá raz bliknú a systém
ochrany proti odcudzeniu bude
aktivovaný.
2. Tlaþidlo UNLOCK: Odomkne všetky
dvere. Výstražné svetlá bliknú dvakrát
a systém ochrany proti odcudzeniu
bude deaktivovaný.
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V niektorých krajinách pre odomknutie
dverí vodiþa stlaþte tlaþidlo UNLOCK raz.
Pre odomknutie všetkých dverí stlaþte
tlaþidlo UNLOCK znova do 3 sekúnd.
3. Tlaþidlo TAILGATE WINDOW: Ak
ho stlaþíte dlhšie než na 1 sekundu,
uvoĐní sa okno dverí batožinového
priestoru.
POZNÁMKA

Dosah diaĐkového ovládaþa sa mení
v závislosti na okolitom prostredí.
POZNÁMKA

Tlaþidlá LOCK, UNLOCK a
TAILGATE WINDOW nie sú
funkþné, keć je kĐúþ v spínacej
skrinke.
POZNÁMKA

Keć stlaþíte tlaþidlo UNLOCK na
diaĐkovom ovládaní, automaticky sa
rozsvietia svetlá prístrojovej dosky a
zostanú svietit’ asi 30 sekúnd, dokiaĐ
je spínaþ zapaĐovania v polohe ACC.

UZAMKNUTIE DVERÍ a AKTIVÁCIA
REŽIMU OCHRANY PROTI
ODCUDZENIU

1. Zatvorte všetky okná.
2. Otoþte kĐúþ zapaĐovania do polohy
LOCK a vytiahnite ho.
3. Nechajte všetkých cestujúcich, aby
vystúpili z vozidla.
4. Zatvorte všetky dvere, batožinový
priestor a kapotu.
5. Stlaþte tlaþidlo LOCK na diaĐkovom
ovládaþi a uvoĐnite ho.
Dióda LED na ovládaþi blikne.
• Všetky dvere budú uzamknuté.
• Výstražné svetlá raz zablikajú.
• Režim ochrany proti odcudzeniu sa
aktivuje po približne 30 sekundách.
Ak vložíte kĐúþ do zapaĐovania, diaĐkové
ovládanie nebude ovládat’ systém ochrany
proti odcudzeniu.

POZNÁMKA

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

POZNÁMKA

POZNÁMKA

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

Systém ochrany proti odcudzeniu sa
aktivuje v prípade, že sú dvere
uzamknuté manuálne alebo pomocou
diaĐkového ovládaþa.
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6. Skontrolujte, þi kontrolka zabezpeþenia pomaly bliká po rozsvietení na
približne 30 sekúnd od doby, kedy
systém vstúpil do zamknutého stavu.
Ak stlaþíte tlaþidlo LOCK na
diaĐkovom ovládaþi druhý krát, bude
sa systém ochrany proti odcudzeniu
aktivovat’ ihneć, þím preskoþí
oneskorenie 30 sekúnd. Kontrolka
zabezpeþenia sa nachádza v pravej
oblasti hodín. Pozri „KONTROLKA
IMOBILIZÉRA“ v registri.
Z VÝSTRAHA
• Nezamykajte vozidlo, ak chcete
niekoho ponechat’ vnútri vozidla.
• Nikdy nenechávajte bez dozoru vo
vozidle deti alebo zvieratá. Teplota
vo vozidle môže narást’ rýchlejšie a
dosiahne oveĐa vyššie hodnoty než
vonku.
To môže spôsobit’ vážne zranenie
alebo smrt’.

ZVUK KLAKSÓNA

ZVUK KLAKSÓNU

Systém poskytuje vizuálne (blikajú
vonkajšie svetlá) znamenia a poþuteĐný
(impulz klaksónov) zvuk poþas asi
30 sekúnd v prípade, že sú ktorékoĐvek
dvere, dvere batožinového priestoru alebo
kapota otvorené bez použitia kĐúþa alebo
stlaþenia odomykacieho tlaþidla na
diaĐkovom ovládaþi.

Ak je vaše vozidlo vybavené doplnkovým
systémom ochrany proti odcudzeniu, ktorý
sa týka poistenia Thatcham, je vybavené
snímaþom
vniknutia,
snímaþom
naklonenia a snímaþom rozbitia skla.

Pre zastavenie zvuku klaksóna
•

Stlaþte
tlaþidlo
LOCK
alebo
UNLOCK na diaĐkovom ovládaþi.
• Odomknite dvere vodiþa kĐúþom. (V
niektorých krajinách to nemusí
zastavit’ zvuk klaksónu. Stlaþte
tlaþidlo LOCK alebo UNLOCK, aby
ste vypli zvuk)
Ak naćalej existuje neoprávnený vstup do
vozidla, bude sa zvuk alarmu aktivovat’ v
opakovaných periódach.
Ak systém nefunguje vyššie popísaným
spôsobom, nechajte ho skontrolovat v
servisnej dielni. Odporúþame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

Tento systém monitoruje prostredníctvom
týchto snímaþov vnútorný priestor a
aktivuje sirénu, ak sa zaznamená vniknutie
do priestoru pre cestujúcich, ak sa niekto
pokúsi odcudzit’ kolesá alebo sa vozidlo
zaþne odt’ahovat’.
Zastavenie sirény
•

Stlaþte
tlaþidlo
LOCK
alebo
UNLOCK na diaĐkovom ovládaþi.
Ak naćalej existuje neoprávnený vstup do
vozidla, bude sa zvuk sirény aktivovat’ v
opakovaných periódach.
POZNÁMKA

Zvuk alarmu zaþne zniet’, ak sa
dvere otvoria kĐúþom, keć je
aktivovaný režim ochrany proti
odcudzeniu.
Otvorte dvere pomocou tlaþidla
UNLOCK na diaĐkovom ovládaní.
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POZNÁMKA

Poklepte na zámok alebo zahrejte
kĐúþ, ak sa dvere neotvoria kvôli
zamrznutému zámku v chladnom
poþasí.
Z VÝSTRAHA
Nepoužívajte diaĐkové ovládanie na
uzamknutie vozidla, ak niekto
zostane vo vozidle.
Ovládaþ aktivuje ochranu interiéru,
ktorá aktivuje sirénu, ak sa vo
vnútri vozidla zaznamená pohyb.
Nikdy nenechávajte vo vozidle bez
dozoru deti alebo zvieratá.
Teplota vo vozidle môže narást’
rýchlejšie a dosiahne oveĐa vyššie
hodnoty než vonku.
To môže spôsobit’ vážne zranenie
alebo smrt’.

Ak chcete vypnút’ doplnkový systém
ochrany proti odcudzeniu, stlaþte tlaþidlo
na strope. Kontrolka vypnutého systému
zabezpeþenia proti odcudzeniu sa
rozsvieti.
Keć aktivujete doplnkový systém proti
odcudzeniu opätovným stlaþením tlaþidla,
kontrolka vypnutého systému zabezpeþenia proti odcudzeniu sa vypne.

ODOMKNUTIE DVERÍ a
DEAKTIVÁCIA REŽIMU OCHRANY
PROTI ODCUDZENIU

1. KĐúþom odomknite dvere vodiþa.
Alebo,
2. Stlaþte
tlaþidlo
UNLOCK
na
diaĐkovom ovládaþi a uvoĐnite ho.
•
•
•
•

Dióda LED na ovládaþi blikne.
Odomknú sa všetky dvere.
Výstražné svetlá dvakrát zablikajú.
Režim ochrany proti odcudzeniu je
deaktivovaný.
V niektorých krajinách môže odomknutie
dverí
kĐúþom
spôsobit’
zapnutie
zvukového alarmu. Nezabudnite stlaþit’
tlaþidlo UNLOCK na diaĐkovom ovládaní,
aby ste odomkli dvere.
Automatické opätovné uzamknutie
dverí
Ak sa dvere neotvoria alebo sa motor
nenaštartuje do 30 sekúnd od vypnutia
systému pomocou diaĐkového ovládaþa,
všetky dvere sa automaticky uzamknú a
režim ochrany proti odcudzeniu sa opät’
aktivuje.
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DIAďKOVÝ OVLÁDAý

Výmena batérie

Každý ovládaþ je elektronicky kódovaný
tak, aby zabraĖoval iným ovládaþom
odomknút’ vaše vozidlo.

Ak sa LED nerozsvieti, ovládaþ sa stále
dá chvíĐu používat’. Aj napriek tomu je to
indikácia, že je potrebné vymenit’ batériu.

Ak sa ovládaþ stratí alebo bol odcudzený,
náhradný si môžete zakúpit’ vo vašom
autorizovanom servise Chevrolet.
Ak potrebujete nový alebo ćalší diaĐkový
ovládaþ, prineste so sebou do Vášho
autorizovaného servisu Chevrolet i ostatné
ovládaþe. Keć v autorizovanom servise
Chevrolet
vykonajú
zosúladenie
náhradného ovládaþa s vašim vozidlom,
zostávajúci ovládaþ sa musí taktiež
zosúladit’ s novým kódom.
Keć je nový ovládaþ elektronicky
nakódovaný, stratený ovládaþ neodomkne
vaše vozidlo.
K Vášmu vozidle je možné napárovat’ až
4 ovládaþov naraz.

POZNÁMKA

Použite batériu typu CR2032 (alebo
jej ekvivalent).
1. Otvorte kryt rukou.
2. Vytiahnite použitú batériu. Zamedzte
dotyku tlaþených spojov a ostatných
súþastí.

3. Vložte novú batériu. Uistite sa, že
kladný pól (+) smeruje nadol k
jednotke.
4. Zatvorte kryt, aby poþuteĐne zapadol
do kĐúþovej þasti.
5. Skontrolujte funkciu ovládaþa spolu s
Vašim vozidlom.
Z POZOR
Nedotýkajte sa holými prstami
plochých þastí batérie. Manipulácia
skráti životnost’ batérie.
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POZNÁMKA

Použité
lítiové
batérie
môžu
poškodzovat’ životné prostredie.
• Pri likvidácii dodržiavajte lokálne
predpisy o recyklácii.
• Nevyhadzujte
do
domového
odpadu.
POZNÁMKA

Aby ste udržali správnu funkciu
ovládaþa,
dodržte
nasledujúce
nariadenia:
• Vyvarujte sa pádu ovládaþa.
• Na ovládaþ neukladajte t’ažké
predmety.
• Udržiavajte ovládaþ v dostatoþnej
vzdialenosti od vody a priameho
slneþného žiarenia. Vlhký ovládaþ
usušte mäkkou handriþkou.

ZÁMKY DVERÍ
Z VÝSTRAHA
Teplota vo vozidle môže narást’
veĐmi rýchlo a dosiahne oveĐa vyššie
hodnoty než vonku.
• Nikdy nenechávajte bez dozoru vo
vozidle deti alebo zvieratá.
Môže nastat’ smrt’ alebo vážne
zranenie.
Deti môžu spustit’ elektricky
ovládané okná, iné ovládaþe alebo
pohnút’ vozidlo.
• Nenechávajte kĐúþ vo vozidle s
det’mi.
Tieto þinnosti môžu spôsobit’ vážne
zranenie alebo smrt’.
Z POZOR
• Ak nechávate vozidlo bez dozoru,
zamknite všetky dvere a kĐúþ si
vezmite so sebou.
Neuzamknuté vozidlo láka zlodejov.

Manuálne zamknite alebo odomknite
dvere vodiþa otoþením kĐúþa v zámku.
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Zvnútra vozidlo uzamknite zatiahnutím
za zamykacie tlaþidlo dverí.
Zvnútra vozidlo odomknite zatlaþením na
zamykacie tlaþidlo dverí.

Dvere môžete tiež odomknút’ a zamknút’
pomocou spínaþov zamykania dverí na
obložení dverí vodiþa.
Ak chcete dvere zamknút’, stlaþte pravú
þast’ spínaþa.
Ak chcete dvere odomknút’, stlaþte Đavú
þast’ spínaþa.

Zvnútra alebo zvonka otvorte dvere
zatiahnutím za kĐuku dverí.
POZNÁMKA

Zarážka a závesy dverí by sa mali
premazávat’ mazacím tukom v
pravidelných intervaloch alebo ak je
poþut’ hluk pri otváraní, zatváraní
dverí alebo poþas jazdy.
Dvere vodiþa a dvere predného
spolujazdca je možné otvorit’ t’ahom za
kĐuku dverí zvnútra aj v prípade, že sú
dvere zamknuté pomocou zamykacieho
tlaþidla dverí.
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DEADLOCK

Pre väþšiu ochranu pri opustení vozidla
môžete dvere zamknút’ pomocou funkcie
„deadlock“. Funkcia „deadlock“ elektronicky zablokuje všetky elektricky ovládané
zámky, takže nie je možné otvorit’ žiadne
dvere ani v prípade, že bolo do vozidla
vniknuté rozbitím skla.
Z VÝSTRAHA
Nepoužívajte funkciu „deadlock“ v
prípade, že sú vo vozidle Đudia. Dvere
nie je možné odomknút’ zvnútra.
Pre zapnutie funkcie „deadlock“ vykonajte
jedno z nasledujúcich:
•

•

Dvakrát po sebe stlaþte tlaþidlo LOCK.
Raz stlaþte tlaþidlo LOCK pre
zamknutie vozidla a potom ho stlaþte
znovu (do 3 sekúnd) pre zapnutie
funkcie „deadlock“.
ZasuĖte kĐúþ do zámky dverí vodiþa a
dvakrát ním súvisle otoþte smerom k
zadnej þasti vozidla. T. j., raz pre
zamknutie dverí a potom druhý krát
pre zapnutie funkcie „deadlock“.

Pre vypnutie funkcie „deadlock“ stlaþte
tlaþidlo UNLOCK na kĐúþi. Tým sa
odomknú všetky dvere.
POZNÁMKA

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

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

SYSTÉM CENTRÁLNEHO
ZAMYKANIA DVERÍ

Centrálne zamykanie dverí je možné
ovládat’ z dverí vodiþa. Tento systém
umožĖuje zamknút’ alebo odomknút’
všetky dvere a dvere batožinového
priestoru z dverí vodiþa pomocou kĐúþa
alebo diaĐkového ovládaþa (zvonka) alebo
spínaþa zámku dverí (zvnútra).
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DETSKÁ BEZPEýNOSTNÁ POISTKA

Aktivácia detskej bezpeþnostnej poistky:

Vozidlo
je
vybavené
detskou
bezpeþnostnou poistkou na oboch
zadných dverách. Tieto zámky zabraĖujú
cestujúcim, obzvlášt’ det’om, aby
náhodne otvorili zadné dvere z vnútornej
strany potiahnutím kĐuþky dverí.

1. Otvorte zadné dvere, ktoré sa chystáte
zamknút’.

Z POZOR
• Ak je poistka v polohe „LOCK“,
net’ahajte za vnútornú kĐuþku
dverí.
Ak to urobíte, môže to poškodit’
vnútornú kĐuþku dverí.

2. V strednej þasti hrany dverí nájdete
spínaþ detskej poistky.
3. ZasuĖte kĐúþ do zámky nad štítkom
bezpeþnostnej poistky zámku dverí a
otoþte ním do vodorovnej polohy.
4. Zatvorte dvere.
POZNÁMKA

Každé zadné dvere majú svoj vlastný
zámok.
Detská bezpeþnostná poistka zámku
každých zadných dverí sa musí
aktivovat’ manuálne a samostatne
vĐavo a vpravo.

Ak je detská bezpeþnostná poistka aktívna,
otvoríte dvere zvonka tak, že ich
odomknete zvnútra a potom otvoríte
zvonka.
Pre zrušenie detskej bezpeþnostnej poistky
zámku dverí zasuĖte kĐúþ do štrbiny a
otoþte ním do zvislej polohy.
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
OKNÁ

Okno zatvoríte zdvihnutím ovládacieho
spínaþa.

Elektricky ovládané okná je možné
ovládat’ pomocou spínaþov na paneli
každých dverí, pokiaĐ je zapaĐovanie v
polohe ACC alebo ON.

Okno otvoríte
spínaþa.

Z VÝSTRAHA
Deti môžu aktivovat’ a zostat’
zachytené v elektricky ovládaných
oknách.
• Nikdy nenechávajte vo vozidle
kĐúþe a deti bez dozoru.
Vážne zranenie alebo smrt’ môže
nastat’
nesprávnym
použitím
elektricky ovládaných okien.

stlaþením

ovládacieho

Keć okno dosiahne požadovanú polohu,
jeho
pohyb
zastavíte
uvoĐnením
ovládacieho spínaþa.
Z VÝSTRAHA
ýasti tela vyþnievajúce z vozidla
môžu byt’ zasiahnuté míĖanými
objektmi.
• Všetky þasti tela a konþatiny majte
vždy vo vozidle.
POZNÁMKA

Zadné okná sa neotvárajú úplne.

Keć je kĐúþ zapaĐovaní v polohe LOCK
alebo vytiahnutý zo zapaĐovania, je možné
každé okno ovládat’ poþas max. 10 minút
alebo dokiaĐ nebudú otvorené dvere.
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AUTOMATICKÉ OTVORENIE

Okno vodiþa je vybavené
automatického otvorenia.

funkciou

Okno otvoríte silným stlaþením a
uvoĐnením spínaþa. Okno sa bude
automaticky otvárat’, pokiaĐ sa úplne
neotvorí. Ak chcete pohyb okna v priebehu
otvárania zastavit’, stlaþte spínaþ znova.
Okno zatvorte zdvihnutím a podržaním
spínaþa. Ak chcete pohyb okna v priebehu
zatvárania zastavit’, uvoĐnite spínaþ.

AUTOMATICKÉ ZATVORENIE/
OTVORENIE

Okno vodiþa je vybavené funkciou
automatického zatvorenia/otvorenia.
Pre automatické úplné otvorenie okna
stlaþte spínaþ úplne nadol. Ak chcete okno
automaticky úplne zatvorit’, zatiahnite
spínaþ úplne nahor. V automatickej
þinnosti sa okno úplne otvorí alebo zatvorí
dokonca aj potom, keć uvoĐníte spínaþ.
Ak chcete zastavit’ okno v želanej polohe
poþas jeho prevádzky, potiahnite nahor
alebo stlaþte a uvoĐnite spínaþ v opaþnom
smere oproti pohybu okna.

Funkcia proti priškrípnutiu
V prípade, že je poþas automatického
zatvárania okna vodiþa detekovaná
prekážka, z dôvodu bezpeþnosti sa okno
automaticky otvorí na najmenej 11 cm.
Z VÝSTRAHA
Funkcia ochrany proti zachyteniu
nemusí fungovat’ po šiestich, za
sebou nasledujúcich prevádzkových
cykloch. Nepoužívajte spínaþe okien
bezúþelne.
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BLOKOVACIE TLAýIDLO
ELEKTRICKY OVLÁDANÝCH OKIEN

DVERE BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU

Tlaþidlo blokovania elektricky ovládaných
okien vám umožĖuje zablokovat’ funkciu
tlaþidiel ovládania zadných okien a okna
spolujazdca. So zapnutým blokovaním sa
zadné okná a okno spolujazdca dajú
ovládat’ len pomocou ovládacieho panelu
okna vodiþa.

Dvere batožinového priestoru odomknete
zasunutím kĐúþa do zámku a otoþením
proti
smeru
hodinových
ruþiþiek.
Potiahnite nahor kĐuku nad tabuĐkou Eý a
zdvihnite dvere batožinového priestoru.
Ak chcete dvere batožinového priestoru
zatvorit’, zatlaþte ich smerom dolu, dokiaĐ
sa riadne nezaistia.
Dvere batožinového priestoru je možné
zamykat’ alebo odomykat’ systémom
centrálneho zamykania. Pozri „Systém
centrálneho zamykania dverí“ v registri.
Uistite sa, že nemáte ruky ani iné þasti tela,
rovnako ako ostatné osoby, v ceste
zatvárajúcich sa dverí batožinového
priestoru.

Z VÝSTRAHA
Deti môžu aktivovat’ a zostat’
zachytené v elektricky ovládaných
oknách. Môže nastat’ vážne zranenie
alebo smrt’.
• Keć sa na zadných sedadlách
nachádzajú deti, použite blokovacie
tlaþidlo elektricky ovládaných
okien.

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

2-60 PRÍSTROJE A OVLÁDAýE

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

UVOďĕOVACIE TLAýIDLO OKNA
DVERÍ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Po otvorení uchopte kĐuku na okne dverí
batoinového priestoru a zdvihnite ho.

Otvorit’ okno dverí batožinového priestoru
môžete stlaþením uvoĐĖovacieho tlaþidla
okna dverí batožinového priestoru, ktoré sa
nachádza na dverách vodiþa.

Ak chcete okno dverí batožinového
priestoru zatvorit’, zatlaþte ho smerom
dolu, dokiaĐ sa riadne nezaistí. K
uzamknutiu dôjde automaticky.

Okno dverí batožinového priestoru je
možné taktiež otvorit’ stlaþením tlaþidla
okna dverí batožinového priestoru na
diaĐkovom kĐúþi. Pozri „SYSTÉM
DIAďKOVÉHO
OVLÁDANIA“
v
indexe.

Z POZOR
• Nepoužívajte uvoĐĖovacie tlaþidlo
okna dverí batožinového priestoru,
ak je vozidlo v pohybe.
• Nejazdite s otvoreným oknom
dverí batožinového priestoru.
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KAPOTA MOTORA
Otvorenie kapoty:
1. Zatiahnite za uvoĐĖovaciu páku
umiestnenú v Đavej dolnej þasti
prístrojovej dosky.

2. Siahnite pod predný okraj kapoty a
zatlaþte uvoĐĖovaciu páþku kapoty
nahor.
3. Kapotu zĐahka zdvihnite. Dve
vzduchové vzpery budú držat’ kapotu
motora v otvorenej polohe.

Zatvorenie kapoty:
1. Uistite sa, že vaše ruky a iné þasti tela,
ako aj þasti tela iných osôb, sa
nachádzajú v dostatoþnej vzdialenosti
od priestoru motora a od okrajov
kapoty motora.
2. Spustite kapotu motora nadol a
nechajte ju spadnút’ z výšky približne
30 cm.
3. Uistite sa, že je kapota pevne zaistená
na mieste.
Z VÝSTRAHA
Vždy
dodržiavajte
nasledujúce
opatrenia:
• Pred jazdou potiahnite prednú
hranu kapoty motora, aby ste sa
uistili, že bezpeþne zapadla.
• Net’ahajte uvoĐĖovaciu rukovät’
kapoty motora, keć je vaše vozidlo
v pohybe.
• Nejazdite s otvorenou kapotou.
Otvorená
kapota
obmedzuje
výhĐad vodiþa.
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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OSVETLENIE INTERIÉRU
Z VÝSTRAHA
• Nepoužívajte stropné svietidlo a
svietidlo na þítanie mapy poþas
jazdy v tme.
Osvetlený priestor pre cestujúcich
znižuje viditeĐnost’ v tme a môže
spôsobit’ nehodu.

STROPNÉ SVIETIDLO

SVIETIDLO NA ýÍTANIE MAPY

Stropné svetlá zapnete stlaþením tlaþidla.

Po stlaþení tlaþidla sa rozsvieti predné
svietidlo pre þítanie mapy.

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

Stlaþte ho znova pre vypnutie svietidla.
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Stlaþením tlaþidla môžete deaktivovat’
stropné svetlá (keć nie je tlaþidlo
stlaþené), osvetlenie priestoru pri predných
dverách a osvetlenie kĐúþovej dierky.

OSVETLENIE PRIESTORU PRI
PREDNÝCH DVERÁCH

DRŽIAK NA SLNEýNÉ
OKULIARE

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

Ak chcete otvorit’ držiak na slneþné
okuliare za svietidlom pre þítanie mapy,
zatlaþte na zadnú þast’ krytu.

Nástupné svetlá predných dverí je možné
ihneć
vypnút’
stlaþením
tlaþidla
umiestneného na þalúnení stropu.

Pre zatvorenie ho potiahnite smerom
nahor a zatlaþte, pokým nezapadne.
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
STREŠNÉ OKNO

POSUN STREŠNÉHO OKNA

VYKLOPENIE STREŠNÉHO OKNA

•

•

Strešné okno je možné ovládat’, ak je
zapaĐovanie v polohe ACC alebo ON.
Z POZOR
Vždy dodržiavajte nasledujúce
opatrenia:
• Nevkladajte þasti tela alebo iné
objekty do otvoru strešného okna.
• Pred otvorením alebo zatvorením
strešného okna sa uistite, že otvore
strešného okna je þistý, zvnútra a
zvonku.
• Neukladajte t’ažké predmety na
alebo okolo strešného okna.
• Udržiavajte sutinu a úlomky
mimo vonkajšej strany strešného
okna.
• Keć opúšt’ate vozidlo, strešné
okno úplne zatvorte.
Tak, ako vždy, všetci cestujúci musia
mat’ zapnuté bezpeþnostné pásy bez
ohĐadu na to, þi je strešné okno
otvorené alebo zatvorené.
Nedodržanie týchto opatrení môže
spôsobit’ zranenie alebo poškodenie
vášho vozidla.

•

Pre otvorenie strešného okna zatlaþte
spínaþ dozadu. Automaticky sa otvorí
na asi 350 mm, dokiaĐ nezatlaþíte
spínaþ smerom dopredu, nahor alebo
nadol. Keć zatlaþíte spínaþ ešte raz
dozadu, strešné okno sa úplne otvorí.
Strešné okno zatvorte zatlaþením a
pridržaním spínaþa smerom dopredu,
nahor alebo dolu.
Keć
strešné
okno
dosiahne
požadovanú polohu, uvoĐnite spínaþ.

•

Pre vyklopenie strešného okna zatlaþte
spínaþ nahor a podržte ho. Keć strešné
okno dosiahne požadovanú polohu,
uvoĐnite spínaþ.
Zatlaþením a pridržaním spínaþa
smerom dolu vrátite strešné okno do
pôvodnej polohy. Keć strešné okno
dosiahne požadovanú polohu, uvoĐnite
spínaþ.
POZNÁMKA

Keć je kĐúþ zapaĐovaní v polohe
LOCK
alebo
vytiahnutý
zo
zapaĐovania, je možné strešné okno
ovládat’ poþas max. 10 minút alebo
dokiaĐ nebudú otvorené dvere.
Z POZOR
Pravidelne kontrolujte vodiacu lištu z
hĐadiska zneþistenia a vyþistite ju, ak
je zneþistená. Ak sú nejaké neþistoty
okolo gumy strešného okna, môže
byt’ pri ovládaní strešného okna
produkovaný hluk.
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DIGITÁLNE HODINY

S: Tlaþidlo nastavenia.

Ak je zapaĐovanie v polohe ACC alebo
ON, digitálne hodiny ukazujú þas.
Digitálne hodiny majú tri nastavovacie
tlaþidlá.

Pre reset þasu na najbližšiu hodinu, stlaþte
tlaþidlo S.
• Ak napríklad toto tlaþidlo stlaþíte, keć
hodiny ukazujú medzi 8:00 a 8:29,
dôjde k nastaveniu þasu na 8:00.
• Ak napríklad toto tlaþidlo stlaþíte, keć
hodiny ukazujú medzi 08:30 a 08:59,
dôjde k nastaveniu þasu na 09:00.

H: Tlaþidlo hodín.

•
•

Stlaþením tlaþidla H posuniete þas o
1 hodinu dopredu.
Pre posunutie o viac ako 1 hodinu,
stlaþte a podržte tlaþidlo H, pokým
nedosiahnete správnu hodinu.

M: Tlaþidlo minút.

•
•

Stlaþením tlaþidla M posuniete þas o
1 minútu dopredu.
Pre posunutie o viac ako 1 minútu,
stlaþte a podržte tlaþidlo M, pokým
nedosiahnete správnu minútu.

POZNÁMKA

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

ZAPAďOVAý CIGARIET A
ZÁSUVKA PRE
PRÍSLUŠENSTVO
Z POZOR
Puzdro zapaĐovaþa je poþas použitia
veĐmi horúce.
• Nedotýkajte sa puzdra zapaĐovaþa
cigariet a nedovoĐte det’om si so
zapaĐovaþom
hrat’
ani
ho
zapínat’.
Horúce kovové puzdro zapaĐovaþa
môže spôsobit’ zranenie osôb a
škodu na vozidle alebo inom
majetku.
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Použitie zapaĐovaþa cigariet:
•

Zapnite zapaĐovanie do polohy ACC
alebo ON.
• ZapaĐovaþ úplne zatlaþte.
Keć je zapaĐovaþ pripravený na použitie,
automaticky sa vysunie.
Z POZOR
Prehriatie zapaĐovaþa cigariet môže
poškodit’ vykurovacie teliesko a
samotný zapaĐovaþ.
• Nedržte zapaĐovaþ zatlaþený, keć
sa zahrieva.
Môže
to
spôsobit’
prehriatie
zapaĐovaþa.

Z POZOR
Používanie poškodeného zapaĐovaþa
môže byt’ nebezpeþné.
• Ak zapaĐovaþ cigariet nevyskoþí
poþas 30 sekúnd, vytiahnite ho a
obrát’te sa na servis, kde ho
opravia.
Odporúþame
Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
Môže spôsobit’ zranenia a poškodit’
vaše vozidlo.
Keć je kĐúþ zapaĐovaní v polohe LOCK
alebo vytiahnutý zo zapaĐovania, je
možné zapaĐovaþ cigariet ovládat’ poþas
max. 10 minút alebo dokiaĐ nebudú
otvorené dvere.

ZÁSUVKA NA PRÍSLUŠENSTVO

Elektrické zásuvky sa dajú použit’ na
pripojenie elektrického vybavenia, napr.
mobilného
telefónu,
elektrického
holiaceho strojþeka atć.
Zásuvka pre príslušenstvo je umiestnená
pod zadnými držiakmi nápojov. Ćalšia
napájacia zásuvka je umiestnená na Đavej
strane batožinového priestoru.
Pred použitím odstráĖte zo zásuvky kryt.
Keć sa nepoužíva, kryt nasaćte spät’ na
miesto.
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Z POZOR
Akumulátor sa môže vybit’.
• Vypnite akékoĐvek elektrické
vybavenie, keć sa nepoužíva dlhšiu
dobu.
Predídete tak poškodeniu akumulátora.
POZNÁMKA

Limit vaše elektrickej zásuvky je
12 V-10 A. Ak použijete elektrické
vybavenie, ktoré prekraþuje hodnotu
12 V-10 A, napájanie sa automaticky
vypne. Používajte len vybavenie,
ktoré spĎĖa špecifikácie.
Automatickým prerušením napájania sa prepáli poistka.

POPOLNÍK
Z POZOR
Cigarety a iné fajþiarske potreby
môžu spôsobit’ požiar.
• Do popolníka neodhadzujte papier
ani iné horĐavé materiály.
Požiar popolníka môže viest’ k
zraneniam osôb alebo k poškodeniu
vášho vozidla alebo iného majetku.

Môžete použit’ prenosný popolník v
prednom držiaku nápojov.
Ak chcete popolník otvorit’, opatrne
zodvihnite vieþko popolníka. Po použití
vieþko riadne uzatvorte.
Ak chcete popolník vysypat’, mierne
otoþte hornú þast’ popolníka doĐava a
vyberte ju.
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SPÍNAý VYHRIEVANIA
SEDADIEL
Spínaþe
vyhrievania
sedadiel
sú
umiestnené pod skriĖou stredovej konzoly.
Vyhrievanie sedadla:
1. Zapnite zapaĐovanie.
2. Stlaþte spínaþ vyhrievania sedadla,
ktoré chcete vyhrievat’. Kontrolka v
tlaþidle sa rozsvieti.
Vyhrievanie sedadiel vypnete opätovným
stlaþením spínaþa. Kontrolka v tlaþidle
zhasne.

Z VÝSTRAHA
Dlhodobé používanie vyhrievania
sedadiel môže spôsobit’ popálenie
cestujúcich alebo poškodenie odevu
z jemného materiálu.
• Nenechávajte vyhrievanie sedadla
dlho zapnuté, ak máte na sebe
tenkú sukĖu alebo nohavice.
Z POZOR
Vykurovací þlánok vnútri predných
sedadiel môže byt’ poškodený.
• Nepokladajte na predné sedadlá
t’ažké predmety.
Z POZOR
Ak teplota naćalej stúpa, vypnite
spínaþ a nechajte systém skontrolovat’ v servise. Odporúþame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

KLAKSÓN
Klaksón zapnete stlaþením symbolu
klaksónu na ktorejkoĐvek strane volantu.
Klaksón zaznie bez ohĐadu na polohu
spínaþa zapaĐovania.
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DRŽIAKY NÁPOJOV
Držiaky nápojov sa nachádzajú v stredovej
konzole a v lakt’ovej opierke zadných
sedadiel.
Pre použitie zadného držiaka nápojov
stlaþte tlaþidlo nad držiakom nápojov.
Zadný držiak nápojov sa automaticky
vysunie.

SCHRÁNKA V PALUBNEJ
DOSKE
Z POZOR
Otvorená schránka predstavuje pri
nehode alebo prudkom brzdení
nebezpeþenstvo.
• Nejazdite s otvorenou schránkou.
Otvorená schránka v palubnej doske
môže spôsobit’ zranenia alebo
poškodenie vozidla v prípade nehody.
Schránku v palubnej doske otvoríte
zatiahnutím za rukovät’ na dvierkach
schránky smerom hore. Osvetlenie
schránky sa rozsvieti. Schránku v palubnej
doske zatvoríte zatlaþením. Osvetlenie
schránky zhasne.

Ak chcete skladovat’ väþšie predmety, je
možné vnútornú prieþku vytiahnut’.
Po vytiahnutí prieþku uložte v drážke na
Đavej strane schránky.
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SCHRÁNKA V KONZOLE
PREDNÁ SCHRÁNKA V KONZOLE

Schránku v konzole otvoríte zatiahnutím
za páþku a zdvihnutím veka.
Schránku v konzole zatvoríte spustením
veka a jeho zatlaþením, až pokým
nezapadne.

Môžete použit’ iný odkladací priestor
stlaþením a zatlaþením páky na držiakoch
nápojov.

DRŽIAK NA KARTY
Držiak na karty môžete použit’ tak, že
kartu zasuniete do štrbiny.
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PRIEHRADKA NA MINCE
Ak chcete priehradku na mince otvorit’,
zatiahnite za rukovät’ na dvierkach
priehradky na mince smerom k sebe.
Priehradku uzatvorte silným zatlaþením
dvierok.

KRYT BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU

SCHRÁNKA POD SEDADLOM
PREDNÉHO SPOLUJAZDCA

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

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

Ak chcete použit’ kryt batožinového
priestoru, zatiahnite za rukovät’ krytu
smerom k sebe a potom vložte upevĖovací
prvok do štrbiny na oboch stranách rámu
dverí batožinového priestoru.
Ak chcete kryt batožinového priestoru
demontovat’, uvoĐnite rukovät’ po
miernom pritiahnutí k sebe. Kryt sa
automaticky navinie.
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PODLAHOVÁ SIEġ NA
BATOŽINU

SIEġ PRE UPEVNENIE
BATOŽINY

ÚLOŽNÝ PRIESTOR POD
PODLAHOU

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

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

Pod podlahou batožinového priestoru je
úložný priestor.

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

Nainštalujte siet’ tak, že zaveste každú
sluþku do horného rohu siete k obidvom
úchytom zadného panelu a dva háþiky
siete do kovových krúžkov v každom
dolnom rohu podlahy.
Z POZOR
Siet’ pre upevnenie batožiny je
urþená pre menší náklad.
• Do siete pre upevnenie batožiny
preto
neumiestĖujte
t’ažké
predmety.

Ak chcete k úložnému priestoru podlahy
získat’ prístup, zatiahnite za rukovät’
podlahovej rohože smerom nahor.
Z POZOR
Dbajte na to, aby predmety v
úložnom priestore nevyþnievali nad
horný okraj úložného priestoru.
Inak sa môže poškodit’ úložný
priestor alebo podlaha batožinového
priestoru.
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ÚLOŽNÝ PRIESTOR
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
V
obidvoch
stranách
podlahy
batožinového priestoru sú boþné podnosy
podlahy.

SLNEýNÉ CLONY

DRŽADLO S VEŠIAKOM

Vaše vozidlo je vybavené þalúnenými
slneþnými clonami, ktoré chránia vodiþa a
spolujazdca pred oslnením.
Slneþné clony môžete sklopit’ nahor a
nadol a otoþit’ do strany.
Na zadnej strane slneþnej clony sú
umiestnené toaletné zrkadlo (na obidvoch
stranách) a držiak vstupeniek (na strane
vodiþa).
Pri otvorení krytu toaletného zrkadla sa
rozsvieti svetlo slneþnej clony.
Ak má vaše vozidlo funkciu rozšírenej
ochrany vodiþa proti slnku, môžete
slneþnú clonu odpojit’ zo stredového
držiaka a presúvat’ ju pozdĎž tyþe zo strany
na stranu.

Vaše vozidlo je vybavené rukovät’ami nad
dverami vodiþa a predného spolujazdca.
Držadlo nad každými zadnými dvermi je
vybavené vešiakom.
Ak chcete držadlo použit’, stiahnite ho
dolu a držte. Po uvoĐnení sa držadlo
automaticky vyklopí.
Cestujúci môžu použit’ tieto rukoväte ako
pomôcku pri nastupovaní / vystupovaní z
vozidla, alebo ako oporný bod poþas
temperamentnej jazdy.
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Z POZOR
Zavesenie predmetov na rukoväte
môže bránit’ vo výhĐade vodiþa.
• Na rukoväte nevešajte žiadne
predmety, ak nie sú rukoväte
vybavené háþikmi na zavesenie
odevu.
Zaclonenie výhĐadu vodiþovi môže
viest’ k nehode, ktorá môže mat’ za
následok zranenia osôb a poškodenie
vášho vozidla alebo iného majetku.

STREŠNÝ NOSIý
Strešný nosiþ môžete použit’ pre
pohodlné prevážanie ćalšieho nákladu
alebo objemných predmetov, napríklad
bicyklov, ktoré je lepšie vozit’ vonku na
vozidle než vo vnútri. Strešný nosiþ má
boþné lyžiny upevnené k streche. Poraćte
sa so svojim autorizovaným servisom o
podrobnostiach a pravidlách jazdy s
naloženým strešným nosiþom.
Zaistite, aby náklad bol rovnomerne
rozložený na boþných alebo prieþnych
lištách. Povrch strechy nesmie byt’
zat’ažený.
Naložený strešný nosiþ mení t’ažisko
vozidla. Dávajte pozor pri boþnom vetre a
nejazdite vysokou rýchlost’ou.
Aby sa zabránilo poškodeniu alebo strate
nákladu poþas jazdy, vykonávajte þasto
kontrolu nákladu z hĐadiska bezpeþného
upevnenia.

Z VÝSTRAHA
• Ak budete na streche prepravovat’
predmety, ktoré sú dlhšie alebo
širšie než strešný nosiþ, poryv vetra
ich môže poþas jazdy zachytit’. To
môže spôsobit’ stratu kontroly na
vozidlom. Prepravovaný náklad by
sa mohol uvoĐnit’, þo by mohlo
spôsobit’ nehodu Vašu alebo
ostatných vodiþov a samozrejme
poškodenie Vášho vozidla. Nikdy
neprevážajte dlhšie alebo širšie
predmety, než je nosiþ na streche
Vášho vozidla.
• Naložený strešný nosiþ mení
t’ažisko vozidla. Nejazdite rýchlo.
Bućte opatrný pri jazde v boþnom
vetre.
Nedodržanie
týchto
inštrukcií môže spôsobit’ vážne
zranenie alebo smrt’.
• Maximálne zat’aženie koĐajníc
strešného nosiþa je 100 kg. Pri
nakladaní vozidla neprekraþujte
maximálne povolené zat’aženie
vozidla.
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ANTÉNA
Anténa je umiestnená v zadnom boþnom
okne a okne dverí batožinového priestoru.
Uistite sa, že vnútorný povrch okna nie je
poškriabaný a vodiþe na okne nie sú
poškodené. Ak je vnútorný povrch
poškodený, príjem rozhlasu môže byt’
rušený.
Z POZOR
ýistenie vnútornej strany okna
pomocou žiletky alebo ostrého
predmetu môže mat’ za následok zlý
príjem rádia. Oprava nebude krytá
zárukou. Neþistite vnútornú stranu
okna ostrými predmetmi.
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3-2 JAZDA

ZÁBEH

POKYNY PRE JAZDU

Dodržujte nasledujúce opatrenia poþas
prvých niekoĐkých stoviek kilometrov, aby
ste zlepšili výkon a spotrebu svojho
vozidla a zabezpeþili mu dlhú životnost’:

PRED NASTÚPENÍM DO VOZIDLA

•
•
•
•

•

•

•

Vyvarujte sa rozjazdov na plný plyn.
Pred jazdou nechajte motor zahriat’.
Nevytáþajte motor.
Okrem nebezpeþných situácií sa
vyhnite prudkému brzdeniu. Umožníte
tým brzdám vhodne sa usadit’.
Vyhýbajte sa prudkým štartom,
prudkému zrýchĐovaniu a dlhodobej
jazdy vysokou rýchlost’ou, aby ste
zabránili poškodeniu motora a ušetrili
palivo.
Vyvarujte sa prudkej akcelerácie pri
zaradenom
nízkom
prevodovom
stupni.
Nevleþte iné vozidlo.

PRED JAZDOU

Z VÝSTRAHA
VoĐné predmety na prístrojovej
doske alebo v priestore pod zadným
oknom vám môžu prekážat’ vo
výhĐade.
• OdstráĖte všetky voĐné predmety
na prístrojovej doske alebo v
priestore pod zadným oknom.
Tieto predmety môžu byt’ vymrštené
do priestoru a môžu zasiahnut’
cestujúcich poþas prudkého brzdenia
alebo kolízie a môžu spôsobit’
zranenia osôb alebo poškodenie
vášho vozidla.

Z VÝSTRAHA
• Uistite sa, že vonkajšie osvetlenie
vozidla, ukazovatele a kontrolky sú
funkþné a þisté.
Tieto
opatrenia
pomáhajú
predchádzat’ nehodám, ktoré môžu
spôsobit’ zranenia osôb alebo
poškodenie vozidla.
•

•
•

•
•

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

•

•
•
•

•

Porozumejte funkcii vášho vozidla,
jeho vybavenia a jeho bezpeþnej
prevádzke.
Nastavte si pohodlne sedadlo.
Nastavte si vnútorné i vonkajšie spätné
zrkadlá.
Uistite sa, že všetci cestujúci vo vašom
vozidle majú zapnutý bezpeþnostný
pás.
Po zapnutí zapaĐovania do polohy ON
skontrolujte funkciu kontroliek.
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•
•

Skontrolujte všetky prístroje.
UvoĐnite
parkovaciu
brzdu
a
skontrolujte, þi kontrolka stavu
parkovacej brzdy zhasne.
Z VÝSTRAHA
• Uistite sa, že si všetci cestujúci vo
vašom vozidle zapli bezpeþnostný
pás ešte pred jazdou.
• Uistite sa, že sú všetky okná,
spätné zrkadlá, žiarovky a svetlá
þisté a funkþné.
Z POZOR
Zaistite, aby cestujúci alebo náklad
boli rovnomerne rozložené na
sedadle
predného
spolujazdca,
sedadlách 2. a 3. radu.

ZA JAZDY

Ako vodiþ vozidla ste zodpovedný za
bezpeþnost’ vás, vašich spolucestujúcich a
taktiež iných úþastníkov premávky. Musíte
preto venovat’ maximálnu pozornost’
obsluhe vozidla. Väþšina dopravných
nehôd je spôsobená nedostatoþnou
koncentráciou alebo rozptýlením vodiþa.
Vodiþ by sa mal neustále koncentrovat’ na
cestu, vozidlá v blízkosti a ostatné objekty.
Výrazným faktorom rozptýlenia v dnešnej
premávke je používanie mobilných
telefónov poþas jazdy. Štúdie preukázali,
že používanie mobilných telefónov poþas
jazdy zvyšuje riziko nehody. Minimálne
jedna vedecká štúdia preukázala, že
používanie akéhokoĐvek telefónneho
systému— mobilného telefónu alebo
súpravy hands-free— zvyšuje riziko
nehody o 400%.
Podobne
ako
telefóny
zvyšujú
nebezpeþenstvo nehody vysielaþky alebo
iné elektronické zariadenia, ako sú
poþítaþe, organizéry, hry, video alebo GPS
a iné navigaþné systémy. Neodporúþame
vám používat’ vaše vybavenie poþas jazdy
s vozidlom.

Už v súþasnosti v niektorých krajinách
platí
legislatíva,
ktorá
zakazuje
používanie mobilných telefónov poþas
jazdy s vozidlom a v iných krajinách sa o
zavedení takejto legislatívy uvažuje.
Z VÝSTRAHA
Bezpeþná jazda si vyžaduje celú
vašu koncentráciu a využívanie
správneho úsudku a zdravého
rozumu. Poþas jazdy s vozidlom sa
vyhýbajte
alebo
minimalizujte
rozptýlenie. Takéto rozptýlenie môže
zahĚĖat’:
• prijímanie volaní na Váš mobilný
telefón alebo autotelefón;
• volanie z Vášho mobilného
telefónu alebo autotelefónu;
• nastavovanie sedadla, volantu
alebo spätných zrkadiel;
• používanie iných elektronických
zariadení;
• þítanie
mapy
alebo
iných
písomných materiálov;
(Pokraþovanie)
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Z VÝSTRAHA
(Pokraþovanie)
• rozopínanie a zapínanie Vášho
bezpeþnostného pásu;
• hĐadanie drobných pre zaplatenie
mýta; alebo
• iné þinnosti, ktoré odvádzajú vašu
pozornost’ od bezpeþného vedenia
vozidla.
Vykonávanie takýchto aktivít znaþne
zvýši riziko nehody, ktorá môže
spôsobit’ zranenia osôb alebo smrt’.
Predpokladajte potrebu vykonania
takýchto þinností a vykonajte ich
podĐa možnosti pred jazdou, alebo
keć je vaše vozidlo bezpeþne
odstavené.

PALIVO

Nepoužívajte metanol

ODPORÚýANÉ PALIVO

Používajte len bezolovnaté palivo s
oktánovým þíslom 95.
Kvalita paliva a aditíva, ktoré obsahuje,
majú znaþný vplyv na výkon, schopnost’
jazdy a životnost’ motora.
Palivo s príliš nízkym oktánovým þíslom
môže spôsobit’ klopanie motora.

Z POZOR
• Používanie paliva s oktánovým
þíslom menším ako RON95 môže
spôsobit’ poškodenie motora. (V
niektorých
krajinách
môžete
použit’ bezolovnaté palivo s
oktánovým þíslom RON91. O
detailoch sa poraćte s vašim
autorizovaným servisom.)
• Použitie olovnatého paliva spôsobí
poškodenie výfukového systému a
stratu záruky.
POZNÁMKA

Aby sa predišlo neúmyselnému
použitiu olovnatého paliva, þerpacie
pištole olovnatého paliva sú väþšie a
nezmestia sa do plniaceho hrdla
nádrže vášho vozidla.

Palivá obsahujúce metanol nesmú byt’ vo
vozidle použité.
Tento typ paliva znižuje výkon vozidla a
poškodzuje
komponenty
palivového
systému.

Z POZOR
Používanie metanolu môže poškodit’
palivový systém. Takéto nesprávne
použitie nie je kryté zárukou na
vozidlo.
Prevádzka vozidla v zahraniþí
Ak idete s vozidlom do inej krajiny:
• Dodržiavajte
všetky
nariadenia
týkajúce sa registrácie a poistenia.
• Overte si, þi je vhodné palivo
dostupné.
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PALIVO PRE VZNETOVÝ MOTOR

Pre vznetový motor sa musí používat’ len
bežne predávaná motorová nafta splĖujúca
špecifikácie DIN EN 590. Nepoužívajte
motorové nafty pre lodné motory,
vykurovacie oleje alebo motorové nafty,
ktoré sú úplne alebo þiastoþne na rastlinnej
báze, ako sú repkový olej alebo bionafta,
hydrosol a podobné naftové/vodné
emulzie.
Prietok a schopnost’ filtrovania nafty
závisí od teploty.
Naftové
palivá
so
zlepšenými
vlastnost’ami pri nízkych teplotách sú
preto na trhu k dispozícii poþas zimných
mesiacov. Zimným palivom naplĖte nádrž
ešte pred zaþatím sezóny chladného
poþasia.

Z POZOR
Ak použijete nevhodné palivo alebo
do nádrže nalejete nesprávne aditíva,
motor a katalyzátor sa môžu vážne
poškodit’.
Z POZOR
Pri dopĎĖaní paliva používajte len
správne palivo (benzín alebo naftu)
urþené 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, správny typ
paliva si môžete overit’ na
informaþnom štítku na veku
palivovej nádrže.

DOPLĕOVANIE PALIVA

1. Vypnite motor.
2. Odomknite dvierka stlaþením spínaþa
zámku dvierok na obložení dverí
vodiþa. Viac informácií, vić „ZÁMKY
DVERÍ“ v registri. Dvierka plniaceho
otvoru paliva je možné jednoducho
otvorit’ rukou. Dvierka plniaceho
otvoru paliva sú umiestnené na Đavom
zadnom boku vozidla.
POZNÁMKA

Ak sa v studenom poþasí neotvoria
dvierka plniaceho otvoru paliva,
jemne na ne poklepte. Potom sa
pokúste otvorit’ ich znova.
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3. Pomaly odskrutkujte vieþko palivovej
nádrže proti smeru hodinových
ruþiþiek. Ak poþujete syþivý zvuk,
pred úplným otvorením poþkajte,
pokiaĐ tento zvuk neprestane.
4. Otvorte vieþko. Vieþko je pripevnené
lankom k vozidlu. Umiestnite vieþko
do uchytenia na vnútornej strane
dvierok plniaceho otvoru paliva.

Z VÝSTRAHA
Výpary paliva sú vysoko horĐavé.
• ZabráĖte
kontaktu
plameĖa,
iskrenia a iných fajþiarskych
potrieb s benzínom.
• Vypnite motor.
V prípade vznietenia benzínových
výparov môže dôjst’ k vážnemu
popáleniu osôb a poškodeniu vozidla.
5. Po ukonþení tankovania paliva
zaskrutkujte vieþko. Otáþajte v smere
hodinových
ruþiþiek,
pokiaĐ
niekoĐkokrát nepoþujete cvaknutie.
6. Zatvorte dvierka plniaceho otvoru
paliva.

Z POZOR
ZabráĖte postriekaniu lakovaných
þastí vozidla benzínom.
• Ak dôjde k postriekaniu vozidla
benzínom, þo najskôr opláchnite
zasiahnuté þasti þistou, studenou
vodou.
Benzín môže poškodit’ lak.
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Plnenie palivovej nádrže zo sudov
alebo kanistrov
Z VÝSTRAHA
Z bezpeþnostných dôvodov musia
byt’ palivové nádrže, þerpadlá a
hadice správne uzemnené. Statická
elektrika môže zapálit’ benzínové
výpary. Môžete sa popálit’ a vaše
vozidlo sa môže poškodit’.
Vždy
dodržiavajte
nasledujúce
pokyny:
• Pri plnení palivovej nádrže
palivom používajte uzemnené
þerpacie stanice s integrálne
uzemnenými hadicami.
• Ak plníte kanister umiestnený vo
vozidle, kanister musí byt’ vždy na
podlahe.
• Pred plnením vytvorte kontakt
medzi hrdlom plniaceho otvoru a
plniacou hadicou. Tento kontakt
musí byt’ udržovaný až do
dokonþenia plnenia.
• ZabráĖte
kontaktu
plameĖa,
iskrenia a iných fajþiarskych
potrieb s benzínom.

NASTAVENIE SPÄTNÝCH
ZRKADIEL

možné nastavovat’ zrkadlá poþas max.
10 minút alebo dokiaĐ nebudú otvorené
dvere.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLÁ

1. ZvoĐte si zrkadlo, ktoré chcete
nastavit’, presunutím prepínaþa do
polohy „L“ pre Đavé zrkadlo alebo „R“
pre pravé zrkadlo.

Spätné zrkadlá nastavte tak, aby ste videli
príslušnú boþnú þast’ vozidla a þast’
vozovky za vami.
Vonkajšie spätné zrkadlá môžete nastavit’
nahor alebo dolu a doĐava alebo doprava
pomocou spínaþa zrkadiel, ktorý sa
nachádza na palubnej doske na strane
vodiþa, pod boþným vetracím otvorom.
Nastavenie je možné vykonávat’, ak je
zapaĐovanie v polohe ACC alebo ON.
Keć je kĐúþ zapaĐovania v polohe LOCK
alebo vytiahnutý zo zapaĐovania, je taktiež

2. Stlaþením príslušnej hrany ovládacieho
gombíka nastavte zvolené zrkadlo
hore, dolu, doĐava alebo doprava.
Vonkajšie spätné zrkadlá na sú konvexné a
sú oznaþené nasledujúcim upozornením:
OBJECTS IN MIRROR ARE
CLOSER THAN THEY APPEAR.
(OBJEKTY V ZRKADLE SÚ BLIŽŠIE
AKO SA ZDAJÚ).
Toto vonkajšie zrkadlo poskytuje širší
pohĐad na vozovku za vozidlom.
Na urþenie veĐkosti a vzdialenosti
objektov vo vonkajšom spätnom zrkadle
použite vnútorné spätné zrkadlo.
Používanie len oboch vonkajších
(konvexných) zrkadiel môže spôsobit’
nesprávny odhad veĐkosti a vzdialenosti
objektu za vozidlom.
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Z VÝSTRAHA
• Vždy udržiavajte vaše spätné
zrkadlá správne nastavené a
používajte ich poþas jazdy na
zlepšenie prehĐadu o objektoch a
iných vozidlách okolo vás.
Nesprávne odhadnutie vzdialenosti
medzi vašim vozidlom a inými
objektami môže spôsobit’ nehodu s
následným
poškodením
vášho
vozidla alebo iného majetku, alebo
spôsobením zranenia.
Z POZOR
Nesprávna starostlivost’ o vaše
zrkadlá ich môže poškodit’.
• Z povrchu zrkadla nezoškrabujte
Đad.
• Ak Đad alebo iný materiál bráni v
pohybe
zrkadla,
nastavenie
nevykonávajte silou.
• ďad odstraĖujte rozmrazovacím
sprejom alebo prúdom horúceho
vzduchu.
Poškodené zrkadlá môžu obmedzit’
váš výhĐad a spôsobit’ nehodu.

Z VÝSTRAHA
• Ak je vonkajšie spätné zrkadlo
sklopené, s vozidlom nejazdite.
Ak to urobíte, budete mat’
obmedzený výhĐad, þo môže
spôsobit’ nehodu.
MANUÁLNE SKLOPENIE ZRKADIEL

S ohĐadom na bezpeþnost’ chodcov je
uchytenie vonkajších spätných zrkadiel
konštruované tak, že sa pri dostatoþne
silnom náraze vyklopia zo svojej polohy.
ďahkým tlakom je možné zrkadlo opät’
vrátit’ do svojej pôvodnej polohy.
POZNÁMKA

Ak je vonkajšie spätné zrkadlo
sklopené, s vozidlom nejazdite. Ak to
urobíte, budete mat’ obmedzený
výhĐad, þo môže spôsobit’ nehodu.

ELEKTRICKÉ SKLOPENIE ZRKADIEL

Stlaþte tlaþidlo pre elektrické sklopenie
zrkadiel, aby ste sklopili vonkajšie spätné
zrkadlá smerom k vozidlu. Sklopenie
zrkadiel je možné vykonávat’, ak je
zapaĐovanie v polohe ACC alebo ON.
Keć je kĐþ zapaĐovania v polohe LOCK
alebo vytiahnutý zo zapaĐovania, je
taktiež možné sklápat’ zrkadlá poþas max.
10 minút alebo dokiaĐ nebudú otvorené
dvere.
Opätovným stlaþením tlaþidla vrátite
zrkadlá do pôvodnej polohy.
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Z VÝSTRAHA
• Nestláþajte tlaþidlo elektrického
sklopenia zrkadiel, keć sa vozidlo
pohybuje.
• Ak je vonkajšie spätné zrkadlo
sklopené, s vozidlom nejazdite
Ak to urobíte, budete mat’
obmedzený výhĐad, þo môže
spôsobit’ nehodu.

VNÚTORNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO

Vnútorné spätné zrkadlo sa nastavuje
manuálne smerom nahor, alebo nadol a
doĐava, alebo doprava.
Nastavovaciu páþku vnútorného spätného
zrkadla použite na zmenu režimu zrkadla
z denného na noþný a opaþne.
Toto nastavenie znižuje odrážavost’, a tak
zabraĖuje oslneniu svetlometmi vozidiel,
idúcich za vami.

Z VÝSTRAHA
Obraz v zrkadle môže stratit’ urþitú
þast’ ostrosti, keć je zrkadlo
nastavené na noþný režim.
• S vnútorným spätným zrkadlom
nastaveným na noþný režim bućte
obzvlášt’ opatrný.
Ak si nezabezpeþíte jasný výhĐad
dozadu poþas jazdy, môže to mat’ za
následok spôsobenie nehody a
poškodenie vášho vozidla alebo
iného majetku, a/alebo zranenie
osôb.
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ZRKADLO S AUTOMATICKOU
ZMENOU ODRÁŽAVOSTI

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

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

NASTAVENIE VOLANTU
Z VÝSTRAHA
Vodiþ musí poþas jazdy udržiavat’
absolútnu kontrolu nad volantom
vozidla.
• Poþas jazdy polohu volantu
nenastavujte.
Nastavovanie volantu poþas jazdy
môže spôsobit’ stratu kontroly nad
vozidlom.
Volant by sa mal nastavovat’ len v
stojacom vozidle a uvoĐnením zámky
stĎpiku riadenia.
Volant môžete nastavit’ pomocou páky
umiestnenej na Đavej strane stĎpiku
riadenia.
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Pre sklopenie volantu podržte volant a
zatlaþte páku dolu. Potom posuĖte volant
do pohodlnej polohy a pevne zatiahnite
páku nahor, aby sa stĎpik zaistil v jeho
polohe.
Z POZOR
• Nejazdite s volantom nastaveným
v najvyššej polohe.
Túto polohu používajte len pre
Đahšie nastupovanie a vystupovanie
z vozidla.

POSILĕOVAý RIADENIA
ZÁVISLÝ NA RÝCHLOSTI
PosilĖovaþ riadenia závislý na rýchlosti
(SSPS) mení intenzitu úþinku posilĖovaþa
podĐa zmeny rýchlosti vozidla.
Pri nižších rýchlostiach je podpora
posilĖovaþa
najvyššia
z
dôvodu
maximálneho uĐahþenia otáþania volantom
pri parkovaní. Pri vyšších rýchlostiach je
úþinok posilĖovaþa nižší, aby poskytoval
vodiþovi tuhšie riadenie a smerovú
stabilitu.
Systém SSPS vykonáva túto operáciu
znížovaním
množstva
kvapaliny
posilĖovaþa riadenia, ktorá preteká z
þerpadla posilĖovaþa riadenia do prevodu
posilĖovaþa riadenia pri zvyšovaní
rýchlosti. Keć vozidlo stojí, systém SSPS
zabezpeþuje maximálny prietok kvapaliny
do prevodu riadenia. Ako rýchlost’ vozidla
stúpa, prietok kvapaliny do prevodu
riadenia sa znižuje.
Ak systém zlyhá, sila potrebná na otoþenie
volantu sa pri nízkych rýchlostiach zvýši a
kontrolka SSPS sa rozsvieti.
Pozri „KONTROLKA SSPS“ v registri.

SPÍNACIA SKRINKA
Spínacia
skrinka
zapaĐovania
je
umiestnená na pravej strane stĎpika
riadenia a má nasledujúce polohy: LOCK,
ACC, ON a START.
• LOCK
Volant uzamknete vytiahnutím kĐúþa zo
zapaĐovacej skrinky a otáþaním volantu,
pokiaĐ sa neuzamkne.
Pre Đahšie odomknutie volantu zĐahka
pootoþte volant sprava doĐava a zároveĖ
otoþte kĐúþ do polohy ACC.
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• ACC
Motor môžete vypnút’ bez uzamknutia
volantu otoþením kĐúþa do polohy ACC.
Aby ste otoþili kĐúþ z polohy ACC do
polohy LOCK, kĐúþ mierne zatlaþte a
otoþte do polohy LOCK.
Niektoré elektrické príslušenstvo je možné
používat’ v polohe ACC, napríklad rádio,
zapaĐovaþ cigariet, elektricky ovládané
okná a strešné okno.
Z POZOR
• Nenechávajte kĐúþ v polohe ACC
dlhšiu dobu.
To spôsobí vybitie akumulátora.

• ON
Aktivuje systém zapaĐovania a elektrické
príslušenstvo vozidla.
Z POZOR
• Nenechávajte kĐúþ v polohe ON
dlhší þas, keć motor nebeží.
To spôsobí vybitie akumulátora.

• ŠTART
Štartovanie motora. Keć sa motor
naštartuje, uvoĐnite kĐúþ a ten sa
automaticky vráti do polohy ON.
Pred otoþením kĐúþa do polohy START sa
uistite, že motor nebeží.
Z VÝSTRAHA
• Poþas jazdy neotáþajte kĐúþ do
polohy OFF.
Vodiþ môže stratit’ kontrolu nad
vozidlom a stratí sa úþinok
posilĖovaþa bĚzd, þo spôsobí
poškodenie vozidla, zranenia osôb
alebo možnú smrt’.
Z VÝSTRAHA
• Nesiahajte na kĐúþ cez volant.
Volant sa môže náhle otoþit’ a
spôsobit’ stratu kontroly nad
vozidlom, þo môže spôsobit’ zranenia
prstov, rúk alebo ramien.
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SYSTÉM IMOBILIZÉRA

Imobilizér
poskytuje
dodatoþný
odraćujúci prostriedok proti odcudzeniu
vozidla, v ktorom je inštalovaný a bráni
naštartovaniu motora neautorizovanými
osobami.
Platný kĐúþ pre vozidlo vybavené
imobilizérom je mechanický kĐúþ s
integrovaným vysielaþom, ktorý je
elektronicky kódovaný. Transpondér je
ukrytý v kĐúþi zapaĐovania.
Pre naštartovanie motora je možné
použit’ len platný kĐúþ. Neplatným
kĐúþom môžete len otvorit’ dvere. Systém
imobilizéra vypína napájanie systému
zapaĐovania, palivového þerpadla a
vstrekovaþov paliva.
Motor je automaticky imobilizovaný po
otoþení kĐúþa do polohy LOCK a jeho
vytiahnutí zo skrinky zapaĐovania.
Pozri „KďÚýE“ v registri.
Ak systém imobilizéra nerozpozná
elektronický kód po otoþení kĐúþa do
polohy START, motor sa nenaštartuje.

Ak je v systéme imobilizéra porucha,
rozsvieti sa výstražná kontrolka systému
imobilizéra. Len þo k tejto situácii dôjde,
obrát’te sa þo najskôr sa na servis.
Odporúþame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.

ŠTARTOVANIE MOTORA
PRED NAŠTARTOVANÍM MOTORA

•
•
•

•
•
•

•

•

Uistite sa, že oblast’ okolo vozidla je
bez prekážok.
Uistite sa, že sú všetky okná a svetlá
þisté.
Skontrolujte stav pneumatík vrátane
ich nahustenia a prítomnosti cudzích
telies.
Nastavte sedadlá a opierky hlavy.
Nastavte vnútorné i vonkajšie spätné
zrkadlá.
Zapnite si bezpeþnostný pás a
požiadajte všetkých spolucestujúcich,
aby urobili to isté.
Po zapnutí kĐúþa zapaĐovania do
polohy ON skontrolujte kontrolky a
indikátory na prístrojovej doske.
Pravidelne, napr. pri doplĖovaní
paliva, skontrolujte položky údržby
uvedené v tomto návode.
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Z POZOR
• Nepoužívajte štartér naraz dlhšie
ako 15 sekúnd.
• Ak motor nenaštartuje, poþkajte
pred
ćalším
štartovaním
10 sekúnd.
Tak zabránite poškodeniu motora
štartéra.
POZNÁMKA

Ak sa motor poþas štartovania
zahltí, zošliapnite plynový pedál
dolu až nadoraz, nechajte ho
zošliapnutý a naštartujte motor.

Štartovanie vznetového motora

MECHANICKÁ PREVODOVKA

Vložte kĐúþ zapaĐovania do spínacej
skrinky a otoþte ho do polohy „ON“ bez
stlaþenia pedálu akcelerátora. Kontrolka
žeravenia (g) sa rozsvieti a zhasne v
okamihu, kedy sú žeraviace svieþky
dostatoþne zahriate pre štartovanie
studeného motora. Okamžite po zhasnutí
kontrolky žeravenia naštartujte motor.

1. Uistite sa, že vodiþ a cestujúci majú
správne zapnuté bezpeþnostné pásy.
2. Zatiahnite parkovaciu brzdu, ak nie je
zatiahnutá.
3. Skontrolujte, þi sú sedadlá, opierky
hlavy a zrkadlá v správnej polohe a v
prípade potreby ich nastavte.
4. Skontrolujte, þi je radiaca páka v
neutrálnej polohe a zošliapnite pedál
spojky úplne dolu.
5. Pri štartovaní nezošliapujte pedál
plynu, otoþte kĐúþ v zapaĐovaní do
polohy START a uvoĐnite ho, keć sa
motor naštartuje. Ak sa motor
nenaštartuje, poþkajte 10 sekúnd a
štartovanie opakujte.
6. Nechajte motor bežat’ na voĐnobehu
najmenej 30 sekúnd.
7. UvoĐnite parkovaciu brzdu.
8. Prejdite miernou rýchlost’ou krátku
vzdialenost’, obzvlášt’ v studenom
poþasí, pokým sa nedosiahne
normálna
prevádzková
teplota
motora.
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AUTOMATICKÁ PREVODOVKA

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

Motor je možné naštartovat’ len s
pákou voliþa v polohe „P“ alebo
„N“.

5. Pri štartovaní nezošliapujte pedál
plynu, otoþte kĐúþ v zapaĐovaní do
polohy START a uvoĐnite ho, keć sa
motor naštartuje. Ak sa motor
nenaštartuje, poþkajte 10 sekúnd a
štartovanie opakujte.

JAZDA

6. Nechajte motor bežat’ na voĐnobehu
najmenej 30 sekúnd.

Pre zaradenie spiatoþky stlaþte tlaþidlo na
zadnej strane hlavice radiacej páky a
radiacu páku posuĖte do polohy spiatoþky.

7. UvoĐnite parkovaciu brzdu.
8. Prejdite miernou rýchlost’ou krátku
vzdialenost’, obzvlášt’ v studenom
poþasí, pokým sa nedosiahne normálna
prevádzková teplota motora.
Z VÝSTRAHA
Aj napriek tomu, že motor sa dá
naštartovat’ aj s pákou voliþa v
polohe „N“, túto polohu použite len
vtedy, keć nie je možné normálne
naštartovanie.
Viac informácií, pozri „NÚDZOVÉ
ODBLOKOVANIE
RADENIA
AUTOMATICKEJ
PREVODOVKY“ v registri.

MECHANICKÁ PREVODOVKA

Pri radení úplne zošliapnite spojkový
pedál, radiacou pákou zaraćte prevodový
stupeĖ a spojkový pedál pomaly uvoĐnite.
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Z POZOR
• Pred preradením medzi doprednými prevodovými stupĖami a
spiatoþkou zastavte úplne vozidlo.
Preradenie z prevodu pre jazdu
vpred na spiatoþku poþas jazdy
vpred môže poškodit’ prevodovku.
Z POZOR
• Pri jazde nenechávajte nohu na
spojkovom pedáli.
Mohlo by tak dôjst’ k zvýšenému
opotrebovaniu komponentov spojky.

AUTOMATICKÁ PREVODOVKA

Polohy páky voliþa

Automatická prevodovka vo vašom
vozidle
je
elektronicky
riadená
šest’stupĖová prevodovka.

•

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

•

R (SPIATOýKA):
Polohu R voĐte, ak vozidlo stojí.

•

N (NEUTRÁL):
Neutrálna poloha.

•

D (JAZDA):
Táto jazdná poloha je urþená pre
normálne
jazdné
podmienky.
UmožĖuje radenie všetkých piatich
prevodových stupĖov pre jazdu vpred.
Z POZOR
• Nepoužívajte polohu P (parkovanie) namiesto parkovacej brzdy.
• Pri opustení vozidla vypnite motor,
zatiahnite parkovaciu brzdu a
vytiahnite kĐúþ zo zapaĐovacej
skrinky.
• Vozidlo nikdy neopúšt’ajte, keć
motor beží.
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Páka voliþa s manuálnym režimom
Radenie medzi polohami prevodových
stupĖov sa vykonáva nasledovne:
O : Ak chcete radit’, zošliapnite pedál
brzdy a stlaþte uvoĐĖovacie
tlaþidlo.
Radenie,
ktoré
vyžaduje
stlaþenie
uvoĐĖovacieho tlaþidla, je oznaþené
þiernou šípkou.
6 : Pri radení stlaþte uvoĐĖovacie
tlaþidlo.
Biele šípky oznaþujú radenie, kedy nie je
nutné stlaþit’ uvoĐĖovacie tlaþidlo.
3 : Raćte voĐne.

Bez ohĐadu na to, þi Vaše vozidlo stojí
alebo je v pohybe, volí sa manuálny režim
t’ahom za páku voliþa z polohy „D“ doĐava
do kulisy manuálneho radenia. Pre návrat
do þinnosti rozsahu „D“ zatlaþte páku
voliþa spät’ doprava do hlavnej kulisy
radenia.
V manuálnom režime je možné jednoducho
realizovat’ rýchle preraćovanie pohybom
páky voliþa dozadu a dopredu. Na rozdiel
od manuálnej prevodovky umožĖuje
manuálny režim radenie so zošliapnutým
pedálom akcelerátora.
NAHOR (+) : Pre preradenie nahor o jeden
prevodový stupeĖ raz zatlaþte páku
dopredu.
NADOL (-) : Pre preradenie nadol o jeden
prevodový stupeĖ raz zatiahnite páku
dozadu.
POZNÁMKA

V manuálnom režime je možné volit’
len pät’ dopredných prevodových
stupĖov.
Pre cúvanie alebo parkovanie vozidla
uvećte podĐa potreby páku voliþa do
polohy „R“ alebo „P“.

POZNÁMKA

• V
manuálnom
režime
sa
preraćovanie
dolu
vykonáva
automaticky, keć vozidlo spomalí.
Keć vozidlo zastaví, automaticky
sa zvolí 1. prevodový stupeĖ.
• Za
úþelom
udržovania
požadovaných úrovní jazdného
výkonu a bezpeþnosti vozidla sa
môže stat’, že systém nebude
realizovat’ urþité preradenia pri
použití páky voliþa.
• Pred rozbiehaním stojaceho vozidla
na klzkej vozovke zatlaþte páku
voliþa dopredu do polohy +
(nahor). To spôsobí, že sa
prevodovka
zaradí
do
2. prevodového stupĖa, ktorý je
lepší pre plynulé rozbiehanie na
klzkej vozovke. Pre preradenie
spät’ do 1. prevodového stupĖa
zatiahnite páku voliþa do polohy (dolu).
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Z POZOR
• V manuálnom režime musí vodiþ
realizovat’ preraćovanie nahor v
súlade s aktuálnymi podmienkami
vozovky a súþasne dbat’ na to, aby
otáþky motora boli udržované pod
þervenou zónou.
• Pretože ale môžu prudké brzdenie
motorom
a/alebo
prudké
zrýchĐovanie spôsobit’ stratu
trakcie, musí sa preraćovanie dolu
vykonávat’ opatrne v súlade s
rýchlost’ou vozidla.

Rozjazd.

Preradenie z parkovacej polohy (P)

1. Po zahriatí motora podržte zošliapnutý
brzdový pedál a posuĖte páku voliþa
do polohy R alebo D.

Vaše vozidlo je vybavené systémom
blokovania radenia brzdou (BTSI). Pred
preradením z parkovacej polohy (P) musí
byt’ zapaĐovanie v polohe ON a úplne
zošliapnutý brzdový pedál. Ak je
zapaĐovanie v polohe ON, plne
zošliapnutý brzdový pedál a nemôžete
preradit’ z polohy P:

Z POZOR
• Neraćte medzi D (Jazda) a R
(Spiatoþka) alebo P (Parkovanie),
ak je vozidlo v pohybe.
Spôsobí
to
poškodenie
vašej
prevodovky a zranenie osôb.
2. UvoĐnite parkovaciu brzdu a brzdový
pedál.
3. Pomalým zošliapnutím plynového
pedála uvećte vozidlo do pohybu.

1. Vypnite zapaĐovanie a vytiahnite kĐúþ.
2. Stlaþte a podržte stlaþený brzdový
pedál.
3. Vyberte gumenú rohožku.
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4. Vložte a stlaþte kĐúþ zapaĐovania do
drážky.
5. Preraćte na neutrál (N).
6. Vyberte kĐúþ z drážky.
7. Naštartujte motor a zaraćte želaný
prevodový stupeĖ.
8. Gumenú rohožku vložte spät’.
9. Nechajte vozidlo opravit’ þo najskôr.

Z VÝSTRAHA
Aby
ste
predišli
poškodeniu
prevodovky, riaćte sa nasledujúcimi
pokynmi:
• NezošĐapujte pedál plynu pri
radení z P alebo N do R alebo D.
Tak by mohlo nastat’ nielen
poškodenie prevodovky, ale aj
strata kontroly nad vozidlom.
• V þo možno najväþšej miere
používajte polohu D.
• Nikdy neraćte polohu P alebo R,
ak je vozidlo v pohybe.
• Keć zastavíte v strmom kopci,
neudržiavajte vozidlo stabilne na
mieste
stláþaním
plynového
pedálu. Použite nožnú brzdu.
(Pokraþovanie)

Z VÝSTRAHA
(Pokraþovanie)
• Pri radení z P alebo N do R alebo
dopredných prevodových stupĖov
zošliapnite brzdový pedál.
V opaþnom prípade sa prevodovka
môže poškodit’ alebo sa vozidlo môže
neoþakávane pohnút’, þo spôsobí
stratu kontroly nad vozidlom a
následné zranenia osôb alebo
poškodenie vozidla alebo iného
majetku.
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Ekonomický palivový režim
Vozidlo
môže
byt’
vybavené
ekonomickým palivovým režimom. Keć
je aktivovaný, ekonomický palivový režim
môže zlepšit’ spotrebu paliva vozidla.
Stlaþenie tlaþidla Eco vedĐa radiacej páky
aktivuje ekonomický palivový režim. Keć
je aktivovaný, kontrolka Eco na
prístrojovom paneli sa rozsvieti.
Pozri
„KONTROLKA
EKONOMICKÉHO PALIVOVÉHO REŽIMU“ v
indexe. Opätovné stlaþenie tlaþidla vypne
ekonomický palivový režim.

Keć je ekonomický palivový režim
zapnutý:
•

•

•
•

Prevodovka bude preraćovat’ na
vyšší prevodový stupeĖ skôr a
podraćovat’ na nižší prevodový
stupeĖ neskôr.
Meniþ krútiaceho momentu sa
uzamkne skôr a zostane uzamknutý
dlhšie.
Plynový pedál bude menej citlivý.
Poþítaþe vozidla budú agresívnejšie
vypínat’ prívod paliva do motora pri
spomaĐovaní. Ekonomický palivový
režim nepoužívajte pri t’ahaní.

BRZDY
Brzdový systém je navrhnutý pre úþinné
brzdenie v širokom rozsahu jazdných
podmienok.
Vozidlo je vybavené kotúþovými brzdami
vpredu i vzadu a dvojokruhovým
brzdovým systémom.
Ak by jeden brzdový okruh zlyhal,
vozidla sa stále dá zastavit’ pomocou
zvyšného okruhu, avšak brzdná dráha sa
predĎži a bude potrebné vyvinút’ väþší
tlak na brzdový pedál.
Z VÝSTRAHA
Ak dôjde k poruche na jednom z
okruhov, musí byt’ brzdový pedál
zošliapnutý väþšou silou a predĎži sa
brzdná vzdialenost’.
• Nechajte brzdový systém okamžite
skontrolovat’ a opravit’ v servise.
Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
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Z VÝSTRAHA
Ak sa brzdový pedál dá stlaþit’
hlbšie ako obvykle, brzdy si môžu
vyžadovat’ opravu.
• Obrát’te sa okamžite na servis.
Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
Z POZOR
• Nejazdite s nohou na brzdovom
pedáli.
Tak sa zrýchĐuje opotrebovanie
brzdových komponentov. Brzdy sa
môžu taktiež prehriat’, þo bude mat’
za následok dlhšiu brzdnú dráhu a
nie je veĐmi bezpeþný stav.

Tretie brzdové svetlo (alebo spolu s
brzdovými svetlami) niekoĐkokrát zabliká,
aby upozornilo vodiþov jazdiacich za vami
na nasledujúci stav;
- Aj napriek tomu, že brzdy fungujú,
vozidlo jazdí vyššou ako stanovenou
rýchlost’ou.
- Keć v tom þase zasahuje ABS.

MOKRÉ BRZDY

Jazda cez vodu alebo umytie vášho vozidla
môže spôsobit’ namoþenie brzdových
komponentov.
Obnovenie normálneho brzdenia:
1. Skontrolujte
prítomnost’
vozidiel za vami.

iných

2. Udržiavajte bezpeþnú rýchlost’ jazdy
vpred s dostatkom miesta za vami a na
bokoch vášho vozidla.
3. Mierne aplikujte brzdy, pokým sa
neobnoví normálny výkon bĚzd.
PREHRIATE BRZDY

Intenzívne brzdenie pri jazde dolu dlhým,
strmým svahom, môže doþasne prehriat’
brzdy. Pri jazde dolu svahom zaraćte nižší
prevodový stupeĖ. Nenechávajte trvalo
aktivované brzdy.
Pozri „BRZDENIE MOTOROM“ ćalej v
tejto þasti alebo v registri.
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Z VÝSTRAHA
Po jazde cez hlbokú vodu, po umytí
vozidla alebo po intenzívnom brzdení
po jazde dolu svahom, môžu brzdy
doþasne stratit’ svoj brzdný úþinok.
Môže to byt’ spôsobené mokrými
komponentami
bĚzd
alebo
prehriatím.
Ak dôjde k prechodnej strate
úþinnosti bĚzd prehriatím:
• Pri jazde dolu svahom zaraćte
nižší
prevodový
stupeĖ.
Nenechávajte trvalo aktivované
brzdy.
Pozri
„BRZDENIE
MOTOROM“ v registri.
Ak vaše brzdy doþasne stratia svoj
brzdný úþinok z dôvodu mokrých
komponentov
bĚzd,
nasledujúci
postup vám pomôže obnovit’ ich
normálny brzdný úþinok:
1. Skontrolujte prítomnost’ iných
vozidiel za vami.
2. Udržiavajte bezpeþnú rýchlost’
jazdy vpred s dostatkom miesta za
vami a na bokoch vášho vozidla.
3. Mierne aplikujte brzdy, pokým sa
neobnoví normálny výkon bĚzd.

Z VÝSTRAHA
• Keć
poþujete
tento
zvuk,
nepokraþujte s vozidlom v jazde.
Môže to znamenat’, že brzdové
doštiþky je nutné opravit’ alebo
vymenit’. Jazda s opotrebovanými
brzdovými
doštiþkami
môže
spôsobit’ nehodu a zranenia osôb.

PARKOVACIA BRZDA

Vozidlo
je
vybavené
elektrickou
parkovacou brzdou (EPB). Spínaþ EPB sa
nachádza na stredovej konzole. EPB sa dá
aktivovat’ vždy, aj keć je vypnuté
zapaĐovanie. Aby sa predišlo vybitiu
akumulátora, vyhýbajte sa opakovaniu
cyklov aktivácie systému EPB, keć motor
nebeží.
Systém má kontrolku stavu parkovacej
brzdy a výstražnú kontrolku parkovacej
brzdy.
Pozri
„KONTROLKA
ELEKTRICKEJ PARKOVACEJ BRZDY“
v indexe. V prípade nedostatoþného
elektrického výkonu sa EPB nedá
aktivovat’ alebo uvoĐnit’. Pred opustením
vozidla skontrolujte kontrolku stavu
parkovacej brzdy, aby ste sa uistili, že
parkovacia brzda je aktivovaná.
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EPB aktivovanie

EPB sa dá aktivovat’ kedykoĐvek, keć
vozidlo stojí. EPB sa aktivuje krátkym
potiahnutím spínaþa EPB nahor. Po úplnej
aktivácii sa kontrolka stavu parkovacej
brzdy rozsvieti. Poþas aktivovania brzdy
kontrolka stavu bliká až do úplného
aktivovania. Ak sa kontrolka nerozsvieti,
alebo zostane blikat’, musíte nechat’
vozidlo opravit’. S vozidlom nejazdite, ak
kontrolka stavu parkovacej brzdy bliká.
Obrát’te sa na servis. Odporúþame Vám
autorizovaný servis Chevrolet. Pre viac
informácií si pozrite „KONTROLKA
ELEKTRICKEJ PARKOVACEJ BRZDY“
v indexe.
Ak aktivujete EPB poþas jazdy s vozidlom,
zaznie zvukový signál. Vozidlo bude
spomaĐovat’ dovtedy, pokým budete
spínaþ držat’ v hornej polohe. UvoĐnenie
spínaþa EPB poþas spomaĐovania spôsobí
uvoĐnenie parkovacej brzdy. Ak spínaþ
držíte v hornej polohe až do úplného
zastavenia
vozidla,
EPB
zostane
aktivovaná.

Ak kontrolka stavu parkovacej brzdy
trvalo bliká, EPB je aktivovaná alebo
uvoĐnená len þiastoþne, alebo sa vyskytol
problém s EPB. Ak táto kontrolka trvalo
bliká, uvoĐnite EPB a pokúste sa znova ju
aktivovat’. Ak táto kontrolka aj naćalej
bliká, s vozidlom nejazdite. Obrát’te sa na
servis. Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet. Ak svieti výstražná
kontrolka parkovacej brzdy, EPB
zaznamenala chybu v inom systéme a
pracuje s obmedzenou funkþnost’ou. Aby
ste aktivovali EPB, keć táto kontrolka
svieti, zdvihnite spínaþ EPB a podržte ho
v zdvihnutej polohe. Úplná aktivácia
parkovacej brzdy systémom EPB môže
trvat’ dlhšie ako za normálnych okolností,
keć svieti táto kontrolka.
Naćalej držte spínaþ, pokým kontrolka
stavu parkovacej brzdy nezostane svietit’.
Ak kontrolka parkovacej brzdy svieti,
poraćte sa so servisom. Odporúþame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.
Ak sa EPB nepodarí aktivovat’, zadné
kolesá by sta mali zablokovat’, aby ste
zabránili pohybu vozidla.

EPB uvoĐnenie

Pre uvoĐnenie EPB uvećte zapaĐovanie
do polohy ON/RUN, stlaþte a podržte
stlaþený brzdový pedál a na krátky
okamih zatlaþte smerom nadol spínaþ
EPB. Ak sa pokúsite uvoĐnit’ EPB bez
stlaþeného brzdového pedálu, zaznie
zvukový signál a rozsvieti sa kontrolka
potreby zatlaþenia brzdového pedálu.
EPB je uvoĐnená, keć kontrolka stavu
parkovacej brzdy zhasne.
Ak svieti výstražná kontrolka parkovacej
brzdy, EPB zaznamenala chybu v inom
systéme a pracuje s obmedzenou
funkþnost’ou. Aby ste uvoĐnili EPB, keć
táto kontrolka svieti, zatlaþte spínaþ EPB
nadol a podržte ho v stlaþenej polohe.
UvoĐnenie EPB môže trvat’ dlhšie ako za
normálnych okolností, keć svieti táto
kontrolka. Naćalej držte spínaþ, pokým
kontrolka stavu parkovacej brzdy
nezhasne. Ak kontrolka svieti, poraćte sa
so
servisom.
Odporúþame
Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
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POZNÁMKA

Jazda s aktivovanou parkovacou
brzdou môže spôsobit’ prehriatie
brzdového systému a spôsobit’
predþasné opotrebovanie alebo
poškodenie
dielov
brzdového
systému. Pred jazdou sa uistite, že
parkovacia brzda je úplne uvoĐnená
a výstražná kontrolka bĚzd zhasla.

Automatické uvoĐnenie EPB

EPB sa uvoĐní automaticky, ak je
naštartovaný motor, zaradíte prevodový
stupeĖ a pokúsite sa s vozidlom pohnút’.
Vyhýbajte sa prudkej akcelerácii, keć je
aktivovaná EPB, aby ste predĎžili
životnost’ obloženia parkovacej brzdy.

Z VÝSTRAHA
Ak parkovacia brzda nie je
nastavená správne, vozidlo sa môže
neoþakávane pohnút’. Ak je potrebné
nastavenie,
navštívte
servis.
Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
Z POZOR
• Nejazdite
so
zatiahnutou
parkovacou brzdou.
Mohlo by dôjst’ k prehriatiu zadných
parkovacích bĚzd alebo k ich
predþasnému opotrebovaniu. Môže
byt’ potrebná ich výmena a mohli by
ste poškodit’ iné þasti vozidla.
Z POZOR
• Vaše vozidlo nezastavujte, ani
neprevádzkujte nad horĐavými
materiálmi.
Môžu sa dotknút’ horúcich súþastí
výfuku pod vozidlom a vznietit’ sa.
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Tip pre parkovanie v zime
Pri nízkych teplotách môže dôjst’ k
primrznutiu parkovacej brzdy v zatiahnutej
polohe. K tomu najþastejšie dochádza u
mokrých bĚzd.
Ak existuje riziko zamrznutia parkovacej
brzdy zvlhnutím komponentov bĚzd po
jazde hlbokou vodou alebo umytí vozidla:
1. Zatiahnite doþasne parkovaciu brzdu a
presuĖte páku voliþa do polohy „P“ (u
automatickej
prevodovky)
alebo
zaraćte prvý prevodový stupeĖ alebo
spiatoþku
(u
mechanickej
prevodovky).
2. Zablokujte zadné kolesa klinmi.
3. Potom uvoĐnite parkovaciu brzdu.
Z VÝSTRAHA
• Nepoužívajte parkovaciu brzdu,
keć sa vozidlo pohybuje, alebo ako
náhradu za brzdový pedál.
Ak to urobíte, môže to spôsobit’
stratu kontroly nad vozidlom a
následnú
kolíziu,
poškodenie
majetku a zranenie osôb.

PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM BęZD
(ABS)

Protiblokovací systém bĚzd je pokrokový
elektronický brzdový systém, ktorý
zabraĖuje šmyku a strate kontroly nad
vozidlom. Systém vám umožĖuje riadit’
vozidlo a obíst’ prekážky aj pri veĐmi
intenzívnom brzdení a zabezpeþuje
maximálnu schopnost’ zastavenia na
klzkom povrchu.
Keć zapnete zapaĐovanie, kontrolka
„ABS“ sa rozsvieti na približne 3 sekundy.
Ak kontrolka nezhasne alebo sa rozsvieti
pri jazde, došlo k poruche v ABS.
Okamžite sa poraćte s odborným
servisom. Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet. Pozri „KONTROLKA
ABS“ v registri.
Keć naštartujete motor, alebo ak sa
rozbiehate, systém ABS sa sám
skontroluje. V priebehu tohto testu môžete
poþut’ cvakavý hluk, a môžete dokonca
zaznamenat’, že sa brzdový pedál
pohybuje alebo mierne pulzuje. To je
normálny jav.

Ak je Vaše vozidlo vybavené systémom
ESC, môžete taktiež poþut’ ćalší zvuk pri
opätovnom zošliapnutí brzdového pedála
do cca 7 sekúnd po þinnosti ABS. Toto je
hluk pre dokonþenie prípravy pre þinnost’
ESC a je taktiež normálny.
ABS pracuje na základe snímania rýchlosti
každého kolesa poþas brzdenia. Ak sa
jedno z kolies takmer zablokuje, poþítaþ
bude ovládat’ brzdy samostatne na každom
kolese vpredu a vzadu. Mierne vibrácie
brzdového pedálu spolu s miernym
hlukom sú bežným javom v prípade, že
systém ABS zasahuje.
POZNÁMKA

ABS nemení þas potrebný na
aktivovanie bĚzd a nie vždy skracuje
brzdné vzdialenosti.
• Vždy si nechajte dostatok priestoru
na zastavenie, aj v prípade, že je
vaše vozidlo vybavené ABS.
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Brzdenie s ABS
Bez ohĐadu na stav vozovky, nestláþajte
brzdový pedál prerušovane. Pevne stlaþte
a podržte pedál stlaþený a nechajte za vás
pracovat’ systém ABS.
Z VÝSTRAHA
Ak sa naraz rozsvieti kontrolka
brzdového systému a ABS, došlo k
poruche brzdového systému.
• Okamžite
nechajte
systém
skontrolovat’
v servise.
Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.

SYSTÉM POHONU VŠETKÝCH
KOLIES (AWD)
Ak je Vaše vozidlo vybavené pohonom
všetkých kolies aktivovaným na základe
požiadavky (AWD), potom systém AWD
funguje automaticky bez nutnosti
akéhokoĐvek úkonu vodiþa. Ak zaþnú
preklzovat’ predné hnacie kolesá, zaþne
podĐa potreby automaticky fungovat’
pohon zadných kolies. Poþas prevádzky v
nároþných podmienkach môže dochádzat’
k miernemu hluku spôsobenému uvedením
pohonu do záberu, þo je ale normálny jav.
Keć je systém AWD doþasne vyradený z
þinnosti, bliká výstražná kontrolka AWD.
Ak kontrolka krátko blikne a potom
zhasne, je to normálne a neznamená to
poruchu systému. Ak ale kontrolka bliká
nepretržite, bez meškania kontaktujte
servis, kde bude vykonaná oprava poruchy.
Odporúþame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
Táto kontrolka sa rozsvieti, aby
signalizovala poruchu v systéme AWD. Ak
sa tak stane, kontaktujte servis za úþelom
opravy. Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.

SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO
RIADENIA STABILITY (ESC)
Z POZOR
Ak sa rozhodnete nainštalovat’ na
Vaše vozidlo zimné pneumatiky,
dbajte na to, aby ste použili len také
zimné pneumatiky, ktoré boli
odporúþané
servisnou
dielĖou.
Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
Použitie
nesprávnych
zimných
pneumatík môže mat’ nepriaznivý
vplyv na výkonnost’ stabilizaþného
systému vozidla.
Pre podrobnosti o dostupnosti
zimných pneumatík a správnej voĐbe
pneumatík
sa
obrát’te
na
autorizovaný servis Chevrolet.
Systém ESC je elektronický systém
regulácie stability vozidla a prídavný
systém pre bezpeþnost’ jazdy, ktorý
pomáha
zabraĖovat’
nebezpeþným
situáciám tým, že používa brzdy na
kolesách alebo toþivý moment motora za
úþelom vyrovnávania stability vozidla v
dobe, kedy je extrémne nestabilné v
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podmienkach, ako sú napr. zatáþanie v
ostrom uhle alebo rýchla zmena jazdného
pruhu. Funkcia ESC pracuje automaticky,
keć je vozidlo vo veĐmi nestabilnom
stave. Systém ESC nepracuje pri
normálnych jazdných podmienkach.
Pri zapnutí zapaĐovania sa rozsvieti
kontrolka
aktívneho
ESC/výstražná
kontrolka a kontrolka vypnutého ESC a po
uplynutí pribl. 4 sekúnd zhasnú.
Kontrolka
aktívneho
ESC/výstražná
kontrolka bliká, keć je ESC v þinnosti, a
svieti, aby signalizovala poruchu v systéme.
Len þo k tejto situácii dôjde, obrát’te sa þo
najskôr sa na servis. Odporúþame Vám
autorizovaný servis Chevrolet. Pozri
„KONTROLKA VYPNUTÉHO ESC“ a
„KONTROLKA AKTÍVNEHO ESC/
VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA“ v indexe.
Z POZOR
Ak sa rozsvieti kontrolka aktívneho
ESC/výstražná
kontrolka,
má
systém ESC poruchu. ýo najskôr sa
obrát’te na servis. Odporúþame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.

FUNKCIA HYDRAULICKÉHO
BRZDOVÉHO ASISTENTA (HBA)

POMOCNÁ FUNKCIA PRE STABILITU
PRÍVESU (TSA)

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

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

FUNKCIA AKTÍVNEJ OCHRANY
PROTI PREVRÁTENIU VOZIDLA
(ARP)

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

Systém TCS zabraĖuje pretáþaniu
hnacích kolies, a to bez ohĐadu na stav
vozovky a priĐnavost’ pneumatík. Len þo
sa zaþne pretáþat’ aspoĖ jedno hnacie
koleso, zníži sa výstupný výkon motora a
pretáþajúce sa koleso je pribrzdené. Tým
sa zlepšuje smerová regulácia vozidla a
hnacia sila, a to obzvlášt’ na snehu a Đade
a taktiež na mokrých alebo klzkých
vozovkách.
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VYPÍNACIE TLAýIDLO ESC

Systém ESC je možné deaktivovat’
stlaþením tlaþidla ESC OFF na strede
prístrojového panela.
Ak znovu stlaþíte tlaþidlo ESC OFF pri
deaktivovanej funkcii ESC (kontrolka
vypnutej funkcie ESC svieti), þinnost’
systému sa obnoví, a pri obnovení þinnosti
systému ESC zhasne kontrolka vypnutej
funkcie ESC na prístrojovom paneli.

Z POZOR
• Keć sa systém ESC aktivuje za
úþelom
korigovania
stability
vozidla, znížte rýchlost’ a venujte
zvýšenú pozornost’ vozovke.
• Systém ESC je len doplĖujúce
zariadenie pre vozidlo. Ak vozidlo
prekroþí jeho fyzikálne limity, nie
je možné ho kontrolovat’. Na tento
systém nespoliehajte. Vždy jazdite
bezpeþne.
• Keć je systém ESC v þinnosti,
môžete poþut’ urþitý hluk alebo
pocítite vibráciu z brzdového
pedála alebo iných súvisiacich
systémov.
To
je
spôsobené
zmenami tlaku v súvisiacich
systémoch.

SYSTÉM REGULÁCIE
RÝCHLOSTI PRI JAZDE Z
KOPCA (DCS)
Pri schádzaní strmých svahov Vám táto
funkcia umožĖuje íst’ nízkou rýchlost’ou
bez nutnosti používat’ brzdový pedál, a
teda sa môžete plne sústredit’ na riadenie.
Táto praktická funkcia je urþená len pre
schádzanie strmých svahov.
Pre aktivovanie systému DCS stlaþte
tlaþidlo DCS v strede prístrojového panelu.
Po stlaþení tohto tlaþidla je systém DCS
pripravený na použitie. Rozsvieti sa zelená
kontrolka aktívnej funkcie DCS. Keć je
DCS v þinnosti, kontrolka aktívnej funkcie
DCS bude blikat’.
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Aby ste deaktivovali DCS, stlaþte tlaþidlo
DCS znova. Kontrolka aktívneho systému
DCS zhasne.
Jantárová kontrolka nepripraveného DCS a
výstražná
kontrolka
bliká,
aby
signalizovala, že systém DCS nie je
pripravený na þinnost’ v daných
podmienkach, a svieti, aby signalizovala
poruchu v systéme.
Viac informácií, vić „KONTROLKA
AKTÍVNEJ
FUNKCIE
DCS
A
KONTROLKA
NEPRIPRAVENOSTI
DCS/VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA“ v
registri.
Z POZOR
Ak sa rozsvieti jantárová kontrolka
nepripravenosti DCS a výstražná
kontrolka, má systém DCS poruchu.
ýo najskôr sa obrát’te na servis.
Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY DCS

1. Musí byt’ stlaþené tlaþidlo DCS
(rozsvieti sa zelená kontrolka aktívnej
funkcie DCS).
2. Urþitý uhol sklonu vozovky.
3. Jazda rýchlost’ou nižšou než pribl.
50 km/h.
(DCS nepracuje, keć je rýchlost’
vozidla vyššia ako 50 km/h aj napriek
stlaþeniu tlaþidla DCS. DCS znovu
pracuje, keć rýchlost’ vozidla znovu
klesne pod 30 km/h po jazde vyššou
rýchlost’ou ako 50 km/h)
4. Nie je zošliapnutý pedál akcelerátora
alebo brzdový pedál.
(DCS nebude v þinnosti len v prípade,
že je zošliapnutý pedál akcelerátora
alebo brzdový pedál.)

Z POZOR
• Systém DCS je urþený na
schádzanie strmých svahov v
teréne.
• Zbytoþné použitie systému DCS
môže
spôsobit’
poruchy
v
brzdovom systéme alebo systéme
ESC. Nepoužívajte DCS pri jazde
po normálnych cestách.
• Pri použití systému DCS je
normálnym javom, že sa vyskytujú
silné vibrácie a hluk z brzdového
systému.
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SYSTÉM TURBODÚCHADLA
(len vznetový motor)
Turbodúchadlá
pomáhajú
pracovat’ plynulejšie a s
efektivitou.

motoru
väþšou

Turbodúchadlo obsahuje dva prvky
preplĖovania, t.j. turbínu a kompresor,
ktoré sú obidva poháĖané hlavným
centrálnym hriadeĐom. Turbína využíva
energiu výfukových plynov na pohon
kompresora. Kompresor následne nasáva
þerstvý vzduch, ktorý dodáva do valcov vo
forme stlaþeného vzduchu.
Medzichladiþ
ochladzuje
teplotu
stlaþeného vzduchu, aby sa zvýšil výkon
motora prostredníctvom nárastu hustoty
vzduchu. Prvky turbodúchadla sa veĐmi
rýchlo otáþajú. Ak sa zastaví prívod oleja
do
pohyblivých
þastí,
systém
turbodúchadla sa môže vážne poškodit’.
Vlastník vozidla by mal dodržiavat’
nasledujúce pokyny, aby zabezpeþil
maximálnu životnost’ turbodúchadla.

•

•

•

•

•

Po naštartovaní motor nechajte bežat’
približne 1 až 2 minúty na
voĐnobežných otáþkach (vyhýbajte sa
akcelerácii alebo rozjazdu vozidla).
Motor nevypínajte okamžite po jazde s
veĐkým zat’ažením (napr. jazda
vysokou rýchlost’ou alebo jazda nadol
dlhým klesaním). Nechajte motor
bežat’ ešte približne 1 až 2 minúty na
voĐnobežných otáþkach, aby sa
schladil.
Po výmene motorového oleja a filtra
naštartujte motor a nechajte ho bežat’
približne 1 až 2 minúty na
voĐnobežných otáþkach (vyhýbajte sa
akcelerácii alebo rozjazdu vozidla).
Otáþky motora pridajte až po ustálení
normálneho tlaku motorového oleja.
Nútenie turbodúchadla pracovat’
predtým, ako ložiská dosiahnu
dostatoþné mazanie, vytvára zbytoþné
trenie.
Používajte len špecifikovaný motorový
olej a dodržiavajte intervaly kontroly a
výmeny.

•

Pri nízkej okolitej teplote, alebo keć
vozidlo nebolo dlhú dobu v prevádzke,
je nepriaznivo ovplyvnený normálny
tlak a tok motorového oleja. Za
takýchto podmienok by ste motor mali
naštartovat’ a ponechat’ ho niekoĐko
minút bežat’ na voĐnobežných
otáþkach a až potom pridat’ otáþky.
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TIPY PRE JAZDU
KICK DOWN (AUTOMATICKÁ
PREVODOVKA)

Pre
rýchlejšiu
akceleráciu
úplne
zošliapnite a podržte pedál akcelerátora.
Prevodovka podradí na nižší prevodový
stupeĖ a vy získate vyšší výkon. Keć
dosiahnete želanú rýchlost’, uvoĐnite
pedál akcelerátora a prevodovka preradí
na vyšší prevodový stupeĖ.

BRZDENIE MOTOROM

Využitie brzdného úþinku motora pri
jazde v dlhom klesaní:
•

•

Pre automatickú prevodovku, zvoĐte
jazdný rozsah „2“.
Brzdenie motorom je najúþinnejšie v
polohe „2“. Ak polohu „2“ zvolíte pri
príliš vysokej rýchlosti, zostane
zaradený aktuálny prevodový stupeĖ,
až pokým vozidlo nespomalí.
U mechanickej prevodovky preraćte
postupne na nižší prevodový stupeĖ.

Z VÝSTRAHA
• Nepreraćujte
u
mechanickej
prevodovky naraz o dva alebo viac
prevodových stupĖov dolu.
Predídete
tak
poškodeniu
prevodovky alebo strate kontroly nad
vozidlom a zraneniu osôb.
POZNÁMKA

Využívanie kompresie motora poþas
jazdy nadol dlhým klesaním môže
predĎžit’ životnost’ vašich bĚzd.
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ZASTAVENIE VOZIDLA

PARKOVANIE VOZIDLA

U automatickej prevodovky môžete páku
voliþa nechat’ v zvolenom rozsahu s
bežiacim motorom. Keć zastavíte v kopci,
aktivujte parkovaciu brzdu alebo stlaþte
brzdový pedál. Neudržiavajte vozidlo
stabilne na mieste stláþaním plynového
pedálu.

Nechajte zošliapnutý brzdový pedál a
riadne zatiahnite parkovaciu brzdu.

Ak zastavujete na dlhší þas, napr. v
dopravných
zápchach
alebo
na
železniþnom priecestí, vypnite motor.
Pri zastavení presuĖte páku voliþa do
polohy P (automatická prevodovka) alebo
zaraćte neutrál (mechanická prevodovka),
zatiahnite parkovaciu brzdu a vytiahnite
kĐúþ zo zapaĐovania.

U vozidiel s mechanickou prevodovkou:
1. Pri parkovaní na rovine zaraćte
neutrál.
2. Pri parkovaní
spiatoþku.

z

kopca

zaraćte

3. Pri parkovaní do kopca zaraćte prvý
prevodový stupeĖ.
U vozidiel s automatickou prevodovkou:
1. PresuĖte páku voliþa do polohy P.
2. Otoþte kĐúþ zapaĐovania do polohy
LOCK a vytiahnite ho.
Pozri „PARKOVACIA
registri.

BRZDA“

v

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

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

Pomocou výstražného zvuku si môžete
vypoþítat’ vzdialenost’ medzi Vašim
vozidlom a prekážkami.

Z POZOR
Ak sa stane nasledujúce, signalizuje
to poruchu v systéme parkovacieho
asistenta. ýo možno najskôr sa
poraćte so servisom. Odporúþame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.
• Výstražná kontrolka parkovacieho
asistenta sa rozsvieti poþas jazdy.
• Alarm zaznie trikrát ak okolo
zadného nárazníka nie sú žiadne
prekážky.
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Výstražný rozsah

Tón ZAP.

Tón VYP.

0 ~ 40 cm

Súvislé

–

41 ~ 80 cm

40 ms

280 ms

81 ~ 120 cm

40 ms

480 ms

Z POZOR
Ak sa stane nasledujúce, signalizuje
to poruchu v systéme parkovacieho
asistenta. ýo možno najskôr sa
poraćte so servisom. Odporúþame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.
• Výstražná kontrolka parkovacieho
asistenta sa rozsvieti poþas jazdy.
• Alarm zaznie trikrát ak okolo
zadného nárazníka nie sú žiadne
prekážky.
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•

•
•

•

•

•

Z POZOR
Systém parkovacieho asistenta by
mal byt’ považovaný len za
doplnkovú funkciu. Vodiþ musí
vykonávat’ kontrolu pohĐadom.
PoþuteĐný výstražný signál sa
môže líšit’ podĐa daných objektov.
PoþuteĐný výstražný signál sa
nemusí aktivovat’ v prípade, že je
snímaþ zamrznutý alebo zneþistený
neþistotami alebo bahnom.
Závada systému parkovacieho
asistenta môže nastat’ pri jazde po
nerovnom povrchu, ako sú
napríklad drevené klady, štrková
cesta, rozrytá cesta alebo ostrý
uhol sklonu vozovky.
Dbajte, aby ste na povrch snímaþa
netlaþili alebo ho nepoškriabali. Je
pravdepodobné, že by tým došlo k
poškodeniu jeho pokrytia.
Systém parkovacieho asistenta
nemusí rozpoznat’ ostré predmety,
hrubé zimné rukavice alebo
špongie, ktoré absorbujú kmitoþet.

•

•
•

•

•

Z POZOR
Systém parkovacieho asistenta
nemusí fungovat’ správne, ak sú
prijímané iné ultrazvukové signály
(kovový
zvuk
alebo
hluk
pneumatických bĚzd z t’ažkých
úžitkových vozidiel).
Vyþistite
zneþistené
snímaþe
mäkkou špongiou a þistou vodou.
Naćalej by ste mali používat’
zrkadlá alebo otáþat’ hlavu. Pri
cúvaní je potrebné dodržovat’
normálne bezpeþnostné pokyny.
Na snímaþe netlaþte ani ich
nevystavujte otrasom, napríklad
nárazom alebo vysokotlakovou
vodou pri umývaní vozidla, pretože
by sa tým poškodili snímaþe.
V parkovacom mieste vozidla,
môže horná þast’ vozidla utrpiet’
náraz ešte pred þinnost’ou
snímaþa, a preto poþas parkovania
vykonávajte kontrolu pomocou
vonkajších spätných zrkadiel alebo
otáþaním hlavy.

POKYNY PRE ÚSPORNEJŠIU
PREVÁDZKU

Spotreba paliva je veĐmi závislá na štýle
jazdy.
Spôsob, ako jazdíte, kde jazdíte a kedy
jazdíte, ovplyvĖuje poþet kilometrov, ktoré
môžete prejst’ na liter paliva.
Maximálnu úsporu paliva dosiahnete
dodržaním nasledujúcich pokynov:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pomaly akcelerujte
Vyhýbajte sa zbytoþnému chodu
motora na voĐnobežných otáþkach.
Udržiavajte motor správne nastavený.
Nevytáþajte motor.
Klimatizáciu používajte len vtedy, keć
je to nevyhnutné.
Na nekvalitných vozovkách spomaĐte.
Hustite pneumatiky na odporúþaný
tlak.
Udržiavajte bezpeþnú vzdialenost’ od
iných vozidiel, aby ste predišli kolízii v
prípade prudkého brzdenia. To zároveĖ
znižuje opotrebovanie brzdových
doštiþiek a brzdového obloženia.
Nevozte zbytoþný náklad.
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•
•

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

NEBEZPEýNÁ JAZDA

AQUAPLANING

Ak je jazda kvôli vode, snehu, Đadu, blatu,
piesku a pod. nebezpeþná:

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

•

•
•

•

•

SpomaĐte vozidlo, jazdite pozorne a
nechávajte si pre brzdenie väþší
odstup.
Vyhnite sa prudkým manévrom pri
brzdení, zatáþaní þi akcelerácii.
Pri brzdení stlaþte brzdový pedál
miernym pohybom nahor a nadol,
pokým vozidlo nezastaví, ak vozidlo
nie je vybavené systémom ABS. U
vozidiel vybavených systémom ABS
pevne stlaþte brzdový pedál a pokúste
sa pomocou natoþenia volantu obíst’
prekážku.
Ak uviaznete v snehu, blate alebo v
piesku, použite druhý prevodový
stupeĖ, aby ste zabránili preklzovaniu
predných kolies.
Pri uviaznutí na Đade, snehu alebo blate
použite pod predné kolesá piesok þi iný
nekĎžuci materiál alebo nasaćte
snehové ret’aze. Viac informácií, pozri
„VYSLOBODENIE VOZIDLA“ v
registri.

Aquaplaning môže nastat’ v závislosti od
podmienok vozovky, dezénu a nahustenia
pneumatík a od rýchlosti vášho vozidla.
Aquaplanning je veĐmi nebezpeþný.
Najlepším spôsobom ako aquaplanningu
zabránit’ je zníženie rýchlosti vozidla a
opatrnejšia jazda, keć zistíte, že je
vozovka veĐmi mokrá.
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JAZDA HLBOKOU VODOU

Keć sa chystáte prejst’ cez hlbokú vodu,
musíte skontrolovat’, þi kaluž alebo stojatá
voda nie je príliš hlboká. Ak prechádzate
cez hlbokú vodu príliš rýchlo, voda sa môže
dostat’ do motora cez nasávanie vzduchu a
spôsobit’ t’ažké poškodenie.

Z POZOR
Pred pokusom o prejazd cez hlbokú
vodu vždy dodržiavajte nasledujúce
pokyny:
• Nejazdite cez vodu, ak je jej hĎbka
len mierne nižšia ako podvozok
vozidla.
• Jazdite þo možno najpomalšie s
vysokými otáþkami motora na
najnižšom prevodovom stupni.

ġAHANIE PRÍVESU
Z POZOR
Ak pri vleþení prívesu nepoužívate
správne zariadenie a nepôjdete
správnym spôsobom, môžete nad
vozidlom stratit’ kontrolu. Napríklad,
ak je príves príliš t’ažký, nemusia
brzdy pracovat’ dobre — alebo
dokonca vôbec. Mohlo by tak dôjst’ k
vážnemu zraneniu Vás a Vašich
cestujúcich. S prívesom jazdite len v
prípade, že ste dodržali všetky kroky v
tejto þasti. Pre rady a informácie
ohĐadne vleþenia prívesu Vaším
vozidlom sa obrát’te na Váš
autorizovaný servis Chevrolet.
Vaša bezpeþnost’ a spokojnost’ závisí od
správneho použitia správneho vybavenia.
Taktiež by ste sa mali vyhýbat’ pret’aženiu
a inému nevhodnému používaniu.
Maximálna hmotnost’ naloženého prívesu,
ktorý
môžete
t’ahat’,
závisí
od
zamýšĐaného použitia a od toho, aké
špeciálne vybavenie bolo nainštalované.
Pred pokusom o t’ahanie sa uistite, že na
vašom vozidle je namontované správne
vybavenie.
S dodávkou a montážou vhodného t’ažného
zariadenia podĐa Vašich požiadaviek Vám
pomôže Váš autorizovaný servis Chevrolet.

GEOMETRICKÁ POLOHA GUďOVEJ
HLAVICE A UPEVĕOVACIE BODY
ġAŽNÉHO ZARIADENIA
(Jednotka: mm)
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ODPOJITEďNÉ ġAŽNÉ ZARIADENIE

Montáž t’ažného zariadenia
1. Odmontujte kryt t’ažného zariadenia a
uložte ho na bezpeþnom mieste.
2. Uistite sa, že t’ažné zariadenie je
pripravené na montáž.

•
•

•

Vložte kĐúþ (4) t’ažného zariadenia do
zámku (3) t’ažného zariadenia.
Otoþte kĐúþ nadol do odomknutej
polohy. Indikátor na t’ažnom zariadení
by mal byt’ þervený (1).
Medzi regulátorom a t’ažným
zariadením (2) je medzera.

3. Vložte t’ažné zariadenie (3) zvislo do
puzdra (1), pokým þapy (2) na t’ažnom
zariadení nebudú v zaistení puzdra
t’ažného zariadenia.
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4. Zatlaþte smerom dopredu a nadol na
t’ažné
zariadenie
(3),
pokým
nezapadne a nezacvakne na miesto.

5. Otoþte kĐúþ nahor do zamknutej
polohy t’ažného zariadenia a kĐúþ
vyberte.

Demontáž t’ažného zariadenia

Indikátor na t’ažnom zariadení sa
zmení na zelený (2) a þapy na t’ažnom
zariadení (4) budú vložené do
zaistenia
puzdra
(1)
t’ažného
zariadenia.

Skontrolujte, þi je t’ažné zariadenie
správne namontované:

2. Otoþte kĐúþ nadol do odomknutej
polohy.

•

3. Zatlaþte zaist’ovaciu páþku t’ažného
zariadenia smerom dovnútra.

•

•
•
•

Indikátor na t’ažnom zariadení je
zelený
Medzi þapmi na t’ažnom zariadení a
zaistením puzdra nie je žiadna
medzera.
ġažné zariadenie je pevne nasadené v
puzdre.
KĐúþ je uzamknutý v hornej polohe.
KĐúþ je vybratý z t’ažného zariadenia.

1. Vložte kĐúþ t’ažného zariadenia do
zámku t’ažného zariadenia.

4. Otoþte páþku dopredu o 1/4 otáþky.
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5. Zdvihnite nahor a potiahnite smerom
von, aby ste odmontovali t’ažné
zariadenie s puzdra.
6. Vložte kryt t’ažného zariadenia do
telesa puzdra.

Z POZOR
• ġažné zariadenie musí byt’ pevne
uložené v puzdre.
• ġažné zariadenie musí byt’
uzamknuté a kĐúþ musí byt’
vybratý.
• Vleþenie karavanu/prívesu je
povolené len s riadne pripevneným
t’ažným zariadením. Ak nie je
možné t’ažné zariadenie riadne
pripevnit’, obrát’te sa na servis.
Odporúþame Vám, aby ste sa
obrátili na Váš autorizovaný servis
Chevrolet.

NALOŽENIE PRÍVESU

Aby ste naložili príves správne, musíte
vediet’, ako zmerat’ celkovú hmotnost’
prívesu a zat’aženia t’ažného zariadenia
prívesom. Celková hmotnost’ prívesu je
hmotnost’ samotného prívesu spolu s
hmotnost’ou nákladu. Celkovú hmotnost’
prívesu môžete odvážit’ umiestnením plne
naloženého prívesu na váhu.
Zvislé zat’aženie t’ažného zariadenia
prívesom je zvislá sila, ktorá pôsobí na
hlavu t’ažného zariadenia, ak je príves plne
naložený a t’ažné zariadenie je v normálnej
výške pre t’ahanie. Táto hmotnost’ sa dá
odvážit’ pomocou osobných váh.
Hmotnost’ naloženého prívesu (celková
hmotnost’) nikdy nesmie prekroþit’
uvedené hodnoty.
Povolené zat’aženia prívesu sú platné pre
stúpania až do 12%.
Po pripojení prívesu sa nesmie prekroþit’
povolené zat’aženie zadnej nápravy pre
plne
naložené
vozidlo
(vrátane
cestujúcich).
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Z VÝSTRAHA
Celková hmotnost’ jazdnej súpravy s
prívesom nesmie prekroþit’ celkovú
hmotnost’ vozidla (GVWR).
Celková hmotnost’ vozidla je
hmotnost’
vozidla,
vodiþa,
cestujúcich, batožiny þi nákladu,
hmotnost’ t’ažného zariadenia a
zat’aženia
t’ažného
zariadenia
prívesom.
Z POZOR
Pri vleþení prívesu nesmú byt’
sedadlá
3.
radu
obsadené
cestujúcimi.

Limity maximálneho zat’aženia
(jednotka: kg)

M/T

brzdený

2.4D 3.0D

Vznetový

1,500

–

2,000

–

750

nebrzdený 750

Automa- brzdený 1,500 1,700 1,700
tická
prevo- nebrzdený 750 750
750
dovka

Z VÝSTRAHA
Uvedené hmotnosti prívesu platia pre
nadmorskú výšku do 1000 m nad
morom.
Vo vyšších nadmorských výškach
môže výkon motora klesnút’, takže
nemusí byt’ možné úplné využitie
povolených zat’ažení prívesu v
horskom prostredí.
• Pri nadmorskej výške nad 1 000 m
musia byt’ prípustné hmotnosti
znížené o 10 % na každých 1 000 m
výšky.
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Z VÝSTRAHA
Nesprávne naloženie a boþný vietor,
predbiehanie veĐkých kamiónov
alebo hrboĐaté cesty, môže spôsobit’
kolísanie
prívesu
alebo
jeho
odpojenie.
• Zvislé
zat’aženie
t’ažného
zariadenia nastavte rozmiestnením
nákladu na prívese.
• Skontrolujte samostatne zat’aženie
prívesu i zat’aženie závesu.
• Overte si na úradoch príslušnej
krajiny
maximálne
povolené
hmotnosti t’ahaných prívesov.

BRZDY PRÍVESU

BEZPEýNOSTNÉ REġAZE

Ak je karavan/príves vybavený brzdami,
postupujte podĐa pokynov výrobcu. Nikdy
neupravujte brzdový systém na vašom
vozidle.
Uistite sa, že je váš príves vybavený
osvetlením, ktoré spĎĖa predpisy danej
krajiny a miestne predpisy. Vždy pred
t’ahaním skontrolujte správnu þinnost’
svetiel prívesu.

Bezpeþnostné ret’aze vždy pripojte medzi
vaše vozidlo a príves. Ret’aze vždy većte
pod ojami prívesu, aby nedošlo k jeho
spadnutiu na vozovku pri odpojení od
t’ažného
zariadenia.
Dodržiavajte
odporúþania
výrobcu
o
pripájaní
bezpeþnostných ret’azí. Vždy nechajte
dostatoþný previs ret’aze, aby ste umožnili
úplné
otáþanie.
Nikdy
nenechajte
bezpeþnostné ret’aze, aby sa t’ahali po
vozovke.

PNEUMATIKY

BRZDOVÁ KVAPALINA

Pri vleþení prívesu dbajte, aby boli
pneumatiky nahustené na správny tlak,
ako je uvedené v þasti 8.

Za nasledujúcich podmienok vymeĖte
brzdovú kvapalinu každý rok.

OSVETLENIE PRÍVESU

•
•

ýasté t’ahanie prívesu.
Jazda v kopcovitom alebo horskom
teréne.
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KVAPALINA AUTOMATICKEJ
PREVODOVKY

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

Keć t’aháte príves, vaše vozidlo sa bude
správat’ odlišne ako za normálnych
podmienok.
Z dôvodu bezpeþnosti
nasledujúce pokyny:
•

•
•

•

•

•
•
•

dodržiavajte

•

Pred zaþatím t’ahania prívesu v bežnej
premávke si vyskúšajte zatáþanie,
zastavovanie a cúvanie. Net’ahajte
príves v premávke, pokiaĐ nie ste
presvedþení, že dokážete ovládat’
vozidlo s prívesom bezpeþne.
Pred jazdou sa uistite, že systém
osvetlenia prívesu pracuje správne.
Nejazdite rýchlejšie ako 80 km/h alebo
najvyššou povolenou rýchlost’ou,
podĐa toho, ktorá je nižšia.

•
•
•

•

Pri jazde do kopca nejazdite rýchlejšie
ako 30 km/h na prvom prevodovom
stupni alebo 50 km/h na druhom
prevodovom stupni.
Pri zatáþaní sa uistite, že máte dostatok
miesta a vyhýbajte sa prudkým
manévrom.
Vyhnite sa prudkému rozjazdu,
akcelerácii alebo zastaveniu.
Vyhnite sa prudkému zatáþaniu alebo
zmenám jazdných pruhov.
Vždy jazdite s vašim vozidlom
miernou rýchlost’ou.
Pri cúvaní vždy niekoho poverte, aby
vás navádzal.
Vždy majte k dispozícii dostatoþnú
vzdialenost’ na zastavenie.
Vzdialenost’ potrebná na zastavenie sa
predlžuje pri t’ahaní prívesu.
Pred jazdou z príkreho alebo dlhého
svahu spomaĐte a zaraćte nižší
prevodový stupeĖ.
Nedržte brzdový pedál stlaþený príliš
dlho alebo príliš þasto, pretože to
spôsobí prehriatie bĚzd a zníženie
brzdného úþinku.

•

•

•

•

•

Pri parkovaní vždy zablokujte kolesá
na vozidle aj na prívese. Zatiahnite
pevne parkovaciu brzdu.
Parkovanie v prudkom svahu sa
neodporúþa.
Vozidlo s pripojeným prívesom
skutoþne neparkujte vo svahu.
Ak sa vyskytne nejaký problém, napr.
sa odpojí t’ažné zariadenie prívesu,
môže dôjst’ k zraneniam osôb a môže
sa poškodit’ vozidlo aj príves.
Ak niekto, kto odstraĖuje bloky spod
kolies stojí priamo za prívesom, môže
sa zranit’. Ak brzdy alebo t’ažné
zariadenie zlyhá, príves sa môže
posunút’ dozadu.
Uistite sa, že osoba, ktorá odstraĖuje
bloky spod kolies, stojí na boku.
Pozrite si pokyny výrobcu prívesu.
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Z VÝSTRAHA
Ak vleþiete príves a máte otvorené
okno dverí batožinového priestoru,
môže do vozidla vnikat’ oxid
uhoĐnatý (CO). Oxid uhoĐnatý (CO)
nemôžete vidiet’ ani cítit’. Môže
spôsobit’
bezvedomie
alebo
usmrtenie.
• Nejazdite s otvoreným oknom
dverí batožinového priestoru. Ak je
to nutné, zatvorte všetky ostatné
okná,
nastavte
„REŽIM
ýERSTVÉHO
VZDUCHU“,
otvorte stredové/boþné ventilaþné
otvory a zapnite ventilátor na
vysokú rýchlost’. (Pozrite si
„VETRANIE“ v indexe)

JAZDA Z KOPCA A DO KOPCA

PARKOVANIE NA SVAHU

Pred zaþatím jazdy nadol dlhým alebo
strmým klesaním znížte rýchlost’ a zaraćte
nižší prevodový stupeĖ. Ak nezaradíte
nižší prevodový stupeĖ, budete musiet’
používat’ vaše brzdy do takej miery, že sa
príliš zahrejú a nebudú pracovat’ efektívne.

Vozidlo s pripojeným prívesom skutoþne
neparkujte vo svahu. Ak sa nieþo pokazí,
vaša jazdná súprava sa môže zaþat’ hýbat’.
Môže dôjst’ k zraneniu osôb a môže sa
poškodit’ vaše vozidlo aj príves.

Na dlhom stúpaní zaraćte nižší prevodový
stupeĖ a znížte rýchlost’ na približne
70 km/h, aby ste zredukovali možnost’
prehriatia motora a prevodovky.

Ak však musíte odparkovat’ vašu jazdnú
súpravu v kopci, tu je spôsob:
1. Zatlaþte nožnú brzdu, ale v prípade
automatickej
prevodovky
zatiaĐ
nezaraćte parkovaciu polohu (P) a v
prípade
manuálnej
prevodovky
nezaraćte prevodový stupeĖ.
2. Nechajte niekým
prívesu klinmi.

založit’

kolesá

3. Keć sú blokovacie kliny kolies na
mieste, uvoĐnite nožnú brzdu a oprite
sa s vozidlom o blokovacie kliny.
4. Znovu stlaþte nožnú brzdu. Potom
zatiahnite parkovaciu brzdu a zvoĐte u
automatickej prevodovky polohu P
(Parkovanie) alebo prvý prevodový
stupeĖ, alebo spiatoþku u mechanickej
prevodovky.
5. UvoĐnite nožnú brzdu.
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ROZJAZD PO PARKOVANÍ NA
SVAHU

1. Zatlaþte nožnú brzdu a podržte pedál
stlaþený, pokým:
• Naštartujte motor
• Zaraćte prevodový stupeĖ a
• UvoĐnite parkovaciu brzdu.
2. UvoĐnite brzdový pedál.
3. Pomaly sa rozíćte, pokiaĐ sa neuvoĐnia
zakladacie kliny.
4. Zastavte a pošlite niekoho zdvihnút’ a
odložit’ blokovacie kliny.

ÚDRŽBA PRI ġAHANÍ PRÍVESU

Vaše vozidlo bude potrebovat’ servis
þastejšie, keć t’aháte príves. Pozrite si plán
údržby v servisnej príruþke, kde nájdete
viac informácií o tejto problematike. Veci,
ktoré sú obzvlášt’ dôležité pri prevádzke s
prívesom, sú kvapalina automatickej
prevodovky
(nenapĎĖajte
nadmerne),
motorový olej, remeĖ, chladiaci systém,
brzdová kvapalina a nastavenie bĚzd. Každá
z týchto vecí je uvedená v tomto návode a
index vám pomôže rýchlo ju nájst’. Ak
t’ahávate príves, je dobré pozriet’ si tieto
þasti pred zaþatím vašej cesty.
Pravidelne kontrolujte, þi sú všetky matice a
skrutky
t’ažného
zariadenia
pevne
dotiahnuté.

VÝFUKOVÉ PLYNY
(OXID UHOďNATÝ)
Výfukové plyny motora obsahujú oxid
uhoĐnatý (CO), ktorý je bezfarebný a bez
zápachu. Dlhodobé vystavenie sa úþinkom
CO môže viest’ k bezvedomiu a smrti.
KedykoĐvek zaznamenáte, že výfukové
plyny vnikajú do vozidla, okamžite
vezmite vaše vozidlo do servisu.
Odporúþame Vám autorizovaný servis
Chevrolet.

Z VÝSTRAHA
Aby ste zabránili preniknutiu CO do
vozidla, skontrolujte výfukový systém
a karosériu podĐa nasledujúcich
odporúþaní:
• Pri každej výmene oleja.
• KedykoĐvek zaznamenáte zmenu
vo zvuku výfuku.
• Ak je výfukový systém, podvozok
alebo
zadná
strana
vozidla
poškodená alebo skorodovaná.
• Nenechávajte motor bežat’ v
stiesnených
alebo
uzavretých
priestoroch, napr. v garážach.
PresuĖte vozidlo do otvoreného
priestoru.
(Pokraþovanie)
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Z VÝSTRAHA
(Pokraþovanie)
• Nesećte v zaparkovanom vozidle
so spusteným motorom dlhú dobu.
• Ak stojí vozidlo v otvorenom
priestore dlhšiu dobu, prepnite
ventiláciu na þerstvý vzduch,
aby ste
nasali
do
vozidla
vonkajší vzduch.
(Pozri
„RECIRKULÁCIA“ v indexe)
• Nejazdite s otvorenými dverami
batožinového priestoru. Ak je to
nutné, zatvorte okná, nastavte
režim þerstvého vzduchu a zapnite
ventilátor na vysokú rýchlost’.
(Pozri „RECIRKULÁCIA“ v
indexe)

OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

RECYKLÁCIA VOZIDLA PO
UKONýENÍ JEHO ŽIVOTNOSTI

MODERNÉ TECHNOLÓGIE

Informácie o recyklácii vozidiel po
skonþení ich životnosti sú k dispozícii na
adrese http://www.chevroleteurope.com.

Pri vývoji a výrobe vášho vozidla boli
použité ekologické a v prevažnej miere
recyklovateĐné materiály. Výrobné metódy
pri výrobe vášho vozidla sú rovnako
ekologické.
Recykláciou odpadu pri výrobe sa uzatvára
obeh materiálu. Zníženie požiadaviek na
množstvo energie a vody taktiež pomáha
pri zachovávaní prírodných zdrojov.
Vysoko moderný dizajn znamená, že Vaše
vozidlo je možné Đahko rozobrat’ na konci
životnosti a jednotlivé materiály oddelit’
pre následné použitie.
Materiály ako azbest a kadmium sa
nepoužívajú. Chladivo v klimatizácii
neobsahuje freón.
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VENTILAýNÉ OTVORY
Boþné ventilaþné otvory
Prúdenie vzduchu môžete nasmerovat’
cez oba nastaviteĐné boþné ventilaþné
otvory na ktorúkoĐvek stranu priestoru
pre cestujúcich alebo smerom k boþným
oknám.

Ventilaþné otvory pre odhmlievanie
þelného okna
Ventilaþné otvory pre odhmlievanie
þelného okna smerujú vzduch na þelné
okno.
Stredové ventilaþné otvory
Môžete ovládat’ smer prúdenia vzduchu
cez oba nastaviteĐné stredové ventilaþné
otvory.

Spodné ventilaþné otvory
Spodné ventilaþné otvory smerujú vzduch
dopredu do oblasti nôh.
Ventilaþné otvory pre odhmlievanie
okien predných dverí
Ventilaþné otvory pre odhmlievanie okien
predných dverí smerujú vzduch priamo na
boþné okná, hlavne do blízkosti spätných
zrkadiel.
Zadné ventilaþné otvory
Ochladený alebo vyhrievaný vzduch je
vedený do oblasti nôh vzadu, a to
prostredníctvom kanálov pod prednými
sedadlami.
Ak chcete zatvorit’ stredné a boþné
ventilaþné otvory
Otoþte kolieskom pod alebo vedĐa
ventilaþného výstupného otvoru, aby ste
zablokovali prúdenie vzduchu skrz
ventilaþné otvory.
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OVLÁDACÍ PANEL

5. Tlaþidlo recirkulácie.

1. Otoþný regulátor teploty vzduchu.

6. Tlaþidlo vyhrievania zadného okna a
vonkajšieho zrkadla.

2. Otoþný spínaþ ovládania ventilátora.
3. Otoþný regulátor rozvodu vzduchu.
4. Tlaþidlo klimatizácie (A/C).

OTOýNÝ REGULÁTOR TEPLOTY
VZDUCHU

Otoþný regulátor teploty vzduchu riadi
teplotu vzduchu, ktorý prúdi ventilaþnými
otvormi.
Otoþením regulátora do modrej oblasti
dostanete studený vzduch a otoþením do
þervenej oblasti dostanete teplý vzduch.
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OTOýNÝ SPÍNAý VENTILÁTORA

Môžete ovládat’ rýchlost’ prúdenia
vzduchu zo systému otoþením spínaþa
ventilátora. Otoþte spínaþ smerom
doprava, aby ste zvýšili otáþky ventilátora
a smerom doĐava, aby ste znížili otáþky
ventilátora.
Ovládací
gombík
ventilátora
je
nastaviteĐný z vypnutej polohy až do
kroku 4.

OTOýNÝ REGULÁTOR ROZVODU
VZDUCHU

Nastavte otoþný regulátor rozvodu
vzduchu
na
požadovaný
režim
rozdeĐovania prietoku vzduchu.
Otoþný regulátor rozvodu vzduchu je
možné nastavit’ do piatich polôh:

Predná þast’ (W)
Toto nastavenie smeruje vzduch do
stredových a boþných ventilaþných
otvorov.
DvojúrovĖové (E)
Smeruje vzduch do dvoch smerov.
Polovicu vzduchu smeruje do ventilaþných
otvorov na podlahe a druhú do stredových
a boþných ventilaþných otvorov.
Podlaha (Q)
Smeruje väþšinu vzduchu do ventilaþných
otvorov na podlahe. ýast’ vzduchu bude
tiež smerovaná do otvorov pre
odmrazovanie þelného okna, boþných a
zadných ventilaþných otvorov. Oblast’ pod
prednými sedadlami udržiavajte v þistote,
aby ste neblokovali prúdenie vzduchu do
zadnej þasti vozidla.
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Podlaha/odmrazovanie (S)

TLAýIDLO REŽIMU RECIRKULÁCIE

Tento režim smeruje väþšinu prúdenia
vzduchu cez ventilaþné otvory pre
odhmlievanie okna, cez ventilaþné otvory
pre odhmlievanie okien predných dverí a
cez spodné ventilaþné otvory. Malé
množstvo vzduchu je nasmerované aj do
boþných ventilaþných otvorov.

Toto tlaþidlo stlaþte pri jazde v prašných
podmienkach, alebo aby ste zabránili
vniknutiu zneþisteného vzduchu alebo
vonkajších zápachov, alebo keć je
potrebné rýchle ochladenie alebo vyhriatie
priestoru pre cestujúcich. Kontrolka sa
rozsvieti a vzduch v interiéri bude
recirkulovat’.

Odmrazovanie (N)

Opätovným stlaþením tlaþidla privediete
do priestoru pre cestujúcich vonkajší
vzduch. Kontrolka zhasne.

Smeruje väþšinu prúdenia vzduchu cez
ventilaþné otvory pre odhmlievanie okna a
pre odhmlievanie okien predných dverí.
Malé množstvo vzduchu je nasmerované aj
do boþných ventilaþných otvorov.

Ak použijete režim recirkulácie na príliš
dlhú dobu, môžu sa zahmlit’ okná. Ak sa
tak stane, znovu stlaþte tlaþidlo
recirkulácie, aby ste prepli na režim
prúdenia vonkajšieho vzduchu.

Z POZOR
Po dlhšej jazde so zapnutým
režimom recirkulácie sa môžete cítit’
ospalý.
• Pravidelne si zapínajte režim
þerstvého vzduchu zvonka.
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KLIMATIZÁCIA
Chladiaca
jednotka
klimatizaþného
systému (A/C) chladí a odstraĖuje
vlhkost’, prach a peĐ zo vzduchu vo vašom
vozidle.
Aj pri zapnutej klimatizácii bude vaše
vozidlo vytvárat’ teplý vzduch, ak
nastavíte regulátor teploty na teplý vzduch.
POZNÁMKA

Po jazde so zapnutou klimatizáciou si
niekedy môžete všimnút’ odkvapkávanie
vody
pod
motorovým
priestorom. Je to normálne, pretože
vás chladiaci systém odstraĖuje
vlhkost’ zo vzduchu.
POZNÁMKA

Pretože kompresor chladiaceho
systému zdieĐa výkon motora,
môžete pri prevádzke kompresora
pocítit’ miernu zmenu výkonu
motora.

TLAýIDLO KLIMATIZÁCIE

Z POZOR
Použitie systému klimatizácie pri jazde
do dlhého stúpania alebo v hustej
premávke môže spôsobit’ prehriatie
motora. (Pozri „PREHRIATIE“ v
indexe)
• Sledujte ukazovateĐ teploty.
• Ak ukazovateĐ signalizuje prehriatie
motora, vypnite klimatizáciu.
Vozidlo sa môže poškodit’.

Zapnutie klimatizácie (A/C):
1. Naštartujte motor.
2. Stlaþte tlaþidlo klimatizácie. (Kontrolka
sa rozsvieti, aby indikovala zapnutie
klimatizácie).
3. Nastavte otáþky ventilátora.
POZNÁMKA

Klimatizácia nebude fungovat’, ak je
ovládaþ ventilátora vo vypnutej
polohe.
Vypnutie klimatizácie:
Stlaþte tlaþidlo klimatizácie znovu.
(Kontrolka zhasne, aby indikovala
vypnutie klimatizácie).
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CHLADENIE

Normálne chladenie

KÚRENIE

Maximálne chladenie

1. Zapnite tlaþidlo klimatizácie (A/C).
(Indikátor sa rozsvieti)

Maximálne kúrenie

Pre dosiahnutie maximálneho ochladenia
pri horúcom poþasí alebo po dlhom státí
vozidla na slnku:
1. Mierne otvorte okná, aby unikol teplý
vzduch.
2. Zapnite klimatizáciu (A/C). (Kontrolka
sa rozsvieti)
3. Stlaþte tlaþidlo recirkulácie. (Indikátor
sa rozsvieti)
4. Otoþte regulátor rozvodu vzduchu na
PREDNÝ režim (w).
5. Pre chladenie otoþte regulátor teploty
vzduchu do modrej oblasti až na doraz.
6. Otoþte otoþný spínaþ ovládania
ventilátora na najvyššie otáþky.

2. Stlaþte tlaþidlo recirkulácie. (Indikátor
sa rozsvieti)
3. Otoþte regulátor rozvodu vzduchu do
polohy PREDNÝ (w) alebo BILEVEL (e).
4. Pre chladenie otoþte regulátor teploty
vzduchu do modrej oblasti.
5. Nastavte otoþný spínaþ ovládania
ventilátora na požadovanú rýchlost’.

Režim maximálneho kúrenia použite pre
rýchle vyhriatie priestoru pre cestujúcich.
Nepoužívajte ho dlhšiu dobu, pretože
vzduch v interiéri sa môže stat’
zatuchnutým a okná sa môžu zahmlit’.
Okná
vyþistíte
vypnutím
tlaþidla
recirkulácie, keć sa do vnútra vozidla
dostane þerstvý vzduch.
Pre maximálne vykúrenie:
1. Vypnite klimatizáciu (A/C).
(Indikátor zhasne)
2. Stlaþte tlaþidlo recirkulácie. (Indikátor
sa rozsvieti)
3. Otoþte regulátor rozvodu vzduchu do
polohy BI-LEVEL (e) alebo
PODLAHA (q).
4. Pre kúrenie otoþte regulátor teploty
vzduchu do þervenej oblasti až na
doraz
5. Otoþte otoþný spínaþ ovládania
ventilátora na maximálnu rýchlost’.
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Normálne kúrenie

VETRANIE

Vetranie

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

Bi-level

Pre vedenie vzduchu stredovými
boþnými ventilaþnými otvormi:

2. Vypnite
zhasne)

recirkuláciu.

(Indikátor

3. Otoþte regulátor rozvodu vzduchu do
polohy PODLAHA (q) alebo
BI-LEVEL (e).

Toto nastavenie použite poþas chladných,
ale slneþných dní. Teplejší vzduch bude
prúdit’ do oblasti podlahy a chladný,
vonkajší vzduch bude prúdit’ smerom k
vrchnej þasti vášho tela.
Návod pre použitie tohto nastavenia:

a

1. Vypnite klimatizáciu (A/C). (Indikátor
zhasne)
2. Vypnite
zhasne)

recirkuláciu.

(Indikátor

4. Pre kúrenie otoþte regulátor teploty
vzduchu do þervenej oblasti.

1. Vypnite
tlaþidlo
(Indikátor zhasne)

recirkulácie.

3. Otoþte regulátor rozvodu vzduchu do
polohy PREDNÝ (w) alebo BILEVEL (e).

5. Otoþte otoþný spínaþ ovládania
ventilátora na požadovanú rýchlost’.

2. Otoþte regulátor rozvodu vzduchu do
polohy BI -LEVEL (e).

4. Pre chladenie otoþte regulátor teploty
vzduchu do modrej oblasti.

3. Nastavte regulátor teploty na želanú
teplotu.

5. Otoþte otoþný spínaþ ovládania
ventilátora na požadovanú rýchlost’.

4. Otoþte otoþný spínaþ ovládania
ventilátora na požadovanú rýchlost’.
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ODMRAZOVANIE A
ODHMLENIE
Pre odmrazenie þelného okna:
1. Otoþte regulátorom rozvodu vzduchu
na polohu ODMRAZOVANIE (n).
2. Pre teplý vzduch otoþte regulátor
teploty vzduchu do þervenej oblasti.
3. Pre rýchle odmrazovanie nastavte
otoþný spínaþ ovládania ventilátora na
najvyššie otáþky.
POZNÁMKA

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

Pre udržanie þistoty þelného okna a
nasmerovanie teplého vzduchu na podlahu,
otoþte regulátor rozvodu vzduchu na
PODLAHA/ODMRAZOVANIE (s).
Z POZOR
Rozdiel medzi vonkajším vzduchom
a teplotou þelného skla môže
spôsobit’
zahmlenie
okna
a
obmedzenie vášho výhĐadu vpred.
• Nepoužívajte režim PODLAHA/
ODMRAZOVANIE (s) alebo
ODMRAZOVANIE
(n)
v
extrémne vlhkom poþasí, keć je
otoþný regulátor teploty vzduchu
nastavený do modrej oblasti.
Môže to viest’ k nehode, ktorá môže
spôsobit’ poškodenie vášho vozidla a
zranenia osôb.

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

Systém plne automatickej regulácie
teploty (FATC) automaticky reguluje
teplotu v interiéri Vášho vozidla a
poskytuje najväþšiu mieru komfortu v
interiéri, a to bez ohĐadu na poþasie,
vonkajšiu teplotu alebo roþné obdobie.
Keć zvolíte režim AUTO, dosiahne
požadovanú teplotu.
Požadovaná
teplota
je
riadená
prostredníctvom signálov senzorov vo
vozidle pre sledovanie teploty chladiacej
kvapaliny, slneþného svitu a vonkajšej
teploty.

Senzor slneþného svitu

Senzor teploty

Senzor slneþného svitu je umiestnený pred
ventilaþnými otvormi pre rozmrazovanie
þelného okna.

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

Tento senzor sníma slneþný svit pri
prevádzke v režime AUTO.
Z POZOR
Cez snímaþ neumiestĖujte žiadne
nálepky alebo iné predmety. To by
mohlo
spôsobit’
nesprávne
fungovanie snímaþa.

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

6. Indikátor automatického režimu

AUTOMATICKÉ RIADENIE TEPLOTY

1. Nastavená teplota

7. Indikátor režimu vonkajšieho vzduchu

2. Indikátor rozmrazovania

8. Indikátor režimu recirkulácie

3. Indikátor režimu rozvodu vzduchu

9. Indikátor prevádzky ventilátora

Keć používate vaše FATC v režime
AUTO, jediná vec, ktorú musíte urobit’, je
nastavit’ si želanú teplotu podĐa vašich
preferencií.

4. Indikátor klimatizácie

10. Indikátor rýchlosti otáþania ventilátora

Tlaþidlo AUTO

5. Vonkajšia teplota

Keć je stlaþené tlaþidlo AUTO, teplota
vzduchu v interiéri sa bude ovládat’
automaticky, aby dosiahla požadovanú
prednastavenú teplotu. Systém bude
ovládat’ režim distribúcie vzduchu,
rýchlost’ ventilátora, klimatizáciu a
recirkuláciu automaticky.
Indikátor režimu AUTO sa objaví v
informaþnej centrále vodiþa (DIC),
umiestnenej v strede prístrojového panelu.

C7E4019B
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Nastavenie požadovanej teploty
Otoþte regulátor teploty vzduchu, pokým
sa nezobrazí požadovaná teplota.
Doprava: Požadovaná
stúpat’ o 0,5°C.

teplota

bude

DoĐava: Požadovaná teplota bude klesat’
o 0,5°C.
Požadovanú teplotu môžete nastavit’ v
rozsahu 18°C až 32°C.

POZNÁMKA

Ak požadovanú teplotu nastavíte na
„HI“ (maximum) alebo „Lo“
(minimum),
ventilátor
pobeží
nepretržite najvyššou rýchlost’ou, aj
keć teplota v interiéri dosiahne
požadovanú hodnotu
Systém vypnete stlaþením tlaþidla OFF.

MANUÁLNE OVLÁDANIE

Tlaþidlo A/C (klimatizácie)
Zapína alebo vypína klimatizáciu. Režim
AUTO sa zruší a indikátor zhasne, keć
stlaþíte toto tlaþidlo.
Indikátor A/C (A) sa zobrazí pri zapnutí
klimatizácie.
Opätovným stlaþením tlaþidla A/C
klimatizáciu vypnete alebo stlaþte tlaþidlo
OFF a vypnete celý systém.
Pozri „TLAýIDLO A/C“ skôr v tejto þasti.
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Zmena režimu rozvodu vzduchu

Tlaþidlo režimu recirkulácie

Ak stlaþíte tlaþidlo MODE, režim AUTO
sa zruší a režim distribúcie vzduchu sa
bude menit’ v nasledujúcej sekvencii.

ZvoĐte si vonkajší vzduch
recirkuláciu vnútorného vzduchu.

PREDNÁ ýASġ(w)h
BI-LEVEL(e)hPODLAHA(q)h
PODLAHA/ODMRAZOVANIE(s)
Viac informácií, pozri „OTOýNÝ
REGULÁTOR ROZVODU VZDUCHU“
skôr v tejto þasti.

alebo

Pozri „REŽIM RECIRKULÁCIE“ skôr v
tejto þasti.

Otoþný spínaþ ovládania rýchlosti
ventilátora
Otáþaním tohoto spínaþa
rýchlost’ otáþania ventilátora.

nastavte

Po otoþení tohoto spínaþa sa zruší režim
AUTO.
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ODMRAZOVANIE

APS

Pre odmrazenie þelného okna stlaþte
tlaþidlo
ODMRAZOVANIE
(n).
Automaticky sa zapne klimatizácia a režim
vonkajšieho vzduchu.

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

Rýchlost’ otáþania ventilátora nastavte
pomocou otoþného spínaþa.
Tento režim je možné zrušit’ opätovným
stlaþením tlaþidla pre odmrazovanie,
gombíka rozvodu vzduchu alebo tlaþidla
AUTO.
Pozri „ODMRAZOVANIE A ODHMLENIE“
skôr v tejto þasti.

Pre aktivovanie režimu APS stlaþte
tlaþidlo APS. Rozsvieti sa kontrolka na
tlaþidle.
Ak chcete režim APS vypnút’, stlaþte
opätovne tlaþidlo. Kontrolka zhasne, þím
signalizuje, že systém APS nie je
aktivovaný.

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

Vonkajšia teplota je vždy zobrazená v DIC.
Pozri „INFORMAýNÁ CENTRÁLA
VODIýA“ v indexe.
Senzor teploty je umiestnený v oblasti
predného nárazníka.
Kvôli jeho umiestneniu môže byt’
zobrazená teplota ovplyvnená teplom
vozovky alebo motora pri pomalej jazde
alebo chode na voĐnobeh.

L7D2092A

TLAýIDLÁ OVLÁDANIA
KLIMATIZÁCIE NA VOLANTE

ZMENA MERNEJ JEDNOTKY
TEPLOTY

Pre zmenu mernej jednotky
vykonajte nasledujúce:

teploty

1. Stlaþte tlaþidlo SET na informaþnej
centrále vodiþa na viac ako 2 sekundy.
Bude blikat’ merná jednotka teploty.
2. Stlaþte tlaþidlo R alebo C pre zmenu
mernej jednotky teploty (°C f °F).

E

: Stlaþte, aby ste zmenili smer
prúdenia vzduchu.

w9x : Stlaþte, aby ste zvýšili alebo
znížili rýchlost’ ventilátora.
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TIPY PRE PREVÁDZKU
SYSTÉMU VETRANIA
Ak je vozidlo zaparkované na priamom
slnku, otvorte pred zapnutím klimatizácie
okná (A/C).
Aby ste odhmlili zahmlené okná poþas
daždivých dní alebo v prípade vysokej
vlhkosti, znížte vlhkost’ použitím A/C.
Zapnite klimatizáciu na niekoĐko minút
aspoĖ raz za týždeĖ, aj v zime alebo
vtedy, keć sa klimatizácia nepoužíva
pravidelne. To udržiava správne mazanie
kompresora a tesnení a predlžuje servisnú
životnost’ systému.
Jazda v hustej premávke s þastým
zastavovaním a rozbiehaním znižuje
efektivitu klimatizácie.
Kompresor klimatizácie nepracuje, ak je
vypnutý ovládací spínaþ ventilátora.
Ak je vaše vozidlo vybavené filtrom
klimatizácie, vyžaduje sa správna údržba.
Pozri „FILTER KLIMATIZÁCIE“ v
registri. Tento filter odstraĖuje prach, peĐ
a ostatné poletujúce neþistoty z
vonkajšieho vzduchu nasávaného do
vozidla.
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RÁDIO RDS A PREHRÁVAý CD
Pred prvým použitím tohto prístroja si
prosím dôkladne preþítajte tieto pokyny.
Z POZOR
Bezpeþnost’ cestnej dopravy je
absolútnou prioritou. S Vašim
rádiom manipulujte len ak to stav
vozovky a dopravnej situácie
dovoĐujú. Pred zahájením Vašej
cesty sa bližšie zoznámte s ovládaním
tohoto prístroja. Keć sedíte vo
vozidle, mali by ste byt’ vždy schopný
vþas poþut’ sirény polície, hasiþov a
sanitky. Z tohoto dôvodu nastavte
hlasitost’ na primeranú úroveĖ.
Z POZOR
Pri štartovaní vozidla pomocou
štartovacích prepojovacích káblov
môže
dôjst’
k
poškodeniu
audiosystému. Systém preto vypnite.

<Bez navigácie>
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<S navigáciou>

1. Vypínaþ
Keć je napájanie zapnuté:
Krátke stlaþenie:Zapína a vypína
funkciu vypínania
hlasitosti (mute).
Dlhé stlaþenie: Vypína napájanie
jednotky.
Keć je napájanie vypnuté:
Stlaþením gombíka napájania
(power) sa zapne napájanie.
2. Tlaþidlo hlasitosti
Nastavenie hlasitosti a nastavenie tónu
v režime ovládania tónu.
3. Tlaþidlo BLUETOOTH
Používa sa na volenie funkcií
BLUETOOTH uvedených na displeji.
4. Tlaþidlo TP/INFO
Krátke stlaþenie: Nastavenie prijímani
a dopravných správ.
Dlhé stlaþenie: Zobrazuje potrebné
informácie o operáciách v jednotlivých
režimoch
a
funkciách,
práve
vysielaných programoch a o disku
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5. Tlaþidlo CD/AUX
Mení režim zvuku medzi CD a AUX.
6. Tlaþidlo GGTUNE
V režime rádia zvolí stanicu rádia
(ladenie nadol).
V režime CD sa používa na rýchle
vyhĐadávanie smerom spät’ medzi
prehrávanými skladbami.
7. Tlaþidlo HHTUNE
V režime rádia zvolí stanicu rádia
(ladenie nahor).
V režime CD sa používa na rýchle
vyhĐadávanie smerom dopredu medzi
prehrávanými skladbami.
8. Tlaþidlo EJECT
Používa sa na vysunutie disku z
jednotky.
9. Funkþné tlaþidlá
Používajú sa na volenie funkcií
uvedených na displeji.

10. Tlaþidlo DIR
Používa sa na vloženie disku do
jednotky.
11. |GSEEK tlaþidlo
Krátke
stlaþenie:
VyhĐadávanie
nasledujúcej vyššej stanice.
Dlhé stlaþenie: Použitie automatického
uloženia.
12. H|SEEK tlaþidlo
Krátke
stlaþenie:
VyhĐadávanie
predchádzajúcej nižšej stanice.
Dlhé stlaþenie: Použitie automatického
uloženia.
13. Tlaþidlo BAND (bez navigácie)
Mení režim zvuku medzi AM a FM
Tlaþidlo BAND/MEDIA
(s navigáciou)
Krátke stlaþenie: Mení režim zvuku
medzi AM a FM.
Dlhé stlaþenie: Prepína funkcie
A-NAVI.
14. FAV tlaþidlo
Prepína
medzi
prednastavenými
kanálmi.
15. Tlaþidlo MENU SOUND
Stlaþené slúži pre zvolenie tónu,
režimov rozdelenia hlasitosti vpredu/
vzadu a v Đavom/pravom kanáli.

ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE NAPÁJANIA

Zapnutie napájania
Keć je napájanie vypnuté, stlaþením
[POWER] zapnite rádio.
Vypnutie napájania
Keć je napájanie zapnuté, stlaþením
[POWER] a podržaním 1 sekundu
vypnite rádio.
FUNKCIA VYPÍNANIA HLASITOSTI
AUDIOSYSTÉMU (MUTE)

Keć je napájanie zapnuté, stlaþením
[POWER] vypnite hlasitost’ audiosystému.
NASTAVENIE HLASITOSTI

Pre zvýšenie hlasitosti otáþajte gombíkom
hlasitosti v smere hodinových ruþiþiek.
Pre zníženie hlasitosti otáþajte ovládaním
hlasitosti proti smeru hodinových ruþiþiek.
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NASTAVENIE ZVUKU
Nastavenie basov

Stlaþte [MENU SOUND], potom sa
zobrazí ponuka audio.
Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „Bass“ a
otoþte [VOLUME] v smere alebo proti
smeru hodinových ruþiþiek.
Nastavenie stredových tónov

Stlaþte [MENU SOUND], potom sa
zobrazí ponuka audio.
Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „Mid“ a
otoþte [VOLUME] v smere alebo proti
smeru hodinových ruþiþiek.
Nastavenie výškových tónov

Stlaþte [MENU SOUND], potom sa
zobrazí ponuka audio.
Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „Treb“ a
otoþte [VOLUME] v smere alebo proti
smeru hodinových ruþiþiek.

Ovládanie funkcie Fader (vyváženost’
zvuku vpredu/vzadu)

Stlaþte [MENU SOUND], potom sa
zobrazí ponuka audio.
Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „Fad“ a
otoþte [VOLUME] v smere alebo proti
smeru hodinových ruþiþiek.
VoĐba prednastavenia EQ

Stlaþte [MENU SOUND], potom sa
zobrazí ponuka audio.

REŽIM RÁDIA
VOďBA REŽIMU RÁDIA

Pre poþúvanie rádia z iného režimu stlaþte
[BAND].
ZMENA PÁSMA

Pri každom stlaþení [BAND] (alebo
BAND/MEDIA) sa pásmo mení z AM na
FM alebo z FM na AM.
MANUÁLNE LADENIE NAHOR/DOLU

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „P EQ“,
potom sa zobrazí menu prednastavenia
EQ.

Stlaþte
[GGTUNE]/[HHTUNE]
zmenu frekvencie nahor/nadol.

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod Vami
požadovaným prednastaveným režimom
EQ.

Frekvencia sa zvýši alebo zníži pri
každom stlaþení vždy o 1 krok
[GGTUNE]/[ HHTUNE].

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

VYHďADÁVANIE NAHOR/DOLU

Druhy prednastavených režimov EQ sú
POP, Rock, Country, Voice, Jazz, Classic.

pre

Stlaþte [|GSEEK]/[H|SEEK], aby ste
našli nasledujúcu/predchádzajúcu stanicu
automaticky.
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PAMÄġ OBďÚBENÝCH PREDVOLIEB

Má 6 obĐúbených stránok a môže ukladat’
až 48 staníc bez ohĐadu na to, þi ide o
pásmo AM alebo FM.
Môže uložit’
postupom

stanicu

nasledujúcim

Krok 1: VyhĐadajte stanicu alebo
nalaćte manuálne stanicu, ktorú si
želáte.
Krok 2: Stlaþením [FAV] zvoĐte
obĐúbenú stránku.
Krok 3: Stlaþte a podržte funkþné
tlaþidlo na viac ako 1 sekundu pod
þíslom, pod ktorým chcete uložit’
stanicu.
Vyššie uvedeným postupom sa do pamäte
obĐúbených predvolieb môže uložit’ 48
staníc.

VYVOLANIE OBďÚBENEJ
PREDVOďBY

Pomocou nasledujúceho postupu môžete
poþúvat’ stanicu uloženú v obĐúbenej
predvoĐbe,

OVLÁDANIE RDS
Zapnutie/vypnutie AF

Pomocou funkcie AF rádio neustále
vyhĐadáva stanicu s najlepším príjmom.

Krok 1: Stlaþením [FAV] zvoĐte
obĐúbenú stránku.

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

Krok 2: Stlaþte funkþné tlaþidlo pod
þíslom obĐúbenej predvoĐby, kde je
uložená stanica, ktorú chcete poþúvat’.

A stlaþte funkþné tlaþidlo pod „RDS“ a
rádio potom zobrazí menu RDS.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO
UKLADANIA (AUTO-STORE)
Auto-store

Stlaþte tlaþidlo [|GSEEK] alebo [H|SEEK]
na dlhšie, rádio spustí automatické
ukladanie a uloží 12 staníc automaticky.

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „AF“.
Pri každom stlaþení tohto funkþného
tlaþidla sa funkcia AF aktivuje alebo
deaktivuje.
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Zapnutie/vypnutie regionálneho
vysielania

VyhĐadávanie stanice s hlásením o
dopravnej premávke

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

Stlaþte [TP/INFO] pri stanici rádia, ktorá
neposkytuje dopravné správy. Rádio
vyhĐadá nasledujúcu rozhlasovú stanicu s
dopravnými správami.

Stlaþte Menu v režime rádia a rádio potom
zobrazí menu rádia.
A stlaþte funkþné tlaþidlo pod „RDS“ a
rádio potom zobrazí ponuku RDS.
Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „REG“.
Pri každom stlaþení tohto funkþného
tlaþidla sa aktivujú alebo deaktivujú
regionálne voĐby.
Príjem hlásení o dopravnej premávke

Stlaþte [TP/INFO], aby ste poþúvali
dopravné správy, rádio umožĖuje príjem
dopravných správ
Stlaþte [TP/INFO], aby ste zrušili
poþúvanie dopravných správ, ak je rádio v
režime príjmu dopravných správ.

PREHRÁVANIE CD DISKU(OV)
Pri vložení každého CD disku sa na
displeji objaví rádio a pri každom naþítaní
CD disku sa na displeji objaví „File check“
(kontrola súborov).
Len þo sa zaháji prehrávanie, na displeji sa
zobrazí skladba a þíslo skladby.
Ak je vypnuté zapaĐovanie alebo rádio s
CD diskom v prehrávaþi, zostane v
prehrávaþi. Keć je CD disk v prehrávaþi a
je zapnuté zapaĐovanie, je nutné najprv
zapnút’ rádio, aby sa aktuálny CD disk
mohol zaþat’ prehrávat’. Ak je zapnuté
zapaĐovanie a rádio, zaþne sa CD disk
prehrávat’ tam, kde sa zastavil, ak to bol
naposledy zvolený zdroj audiosignálu.
Pomocou prispôsobovacieho krúžka môže
prehrávaþ CD prehrávat’ menšie CD disky
s priemerom 8 cm. CD disky plnej veĐkosti
a menšie CD disky sa naþítajú rovnakým
spôsobom.
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Ak je prehrávaný disk CD-R, môže byt’
znížená kvalita zvuku z dôvodu kvality CDR, metódy nahrávania, kvality hudby, ktorá
bola nahraná, a spôsobu, akým bolo s
diskom CD-R zaobchádzané. Môže príst’ k
nárastu preskakovania, t’ažkému hĐadaniu
skladieb, a/alebo t’ažkému vkladaniu a
vyberaniu. 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 CD disku zneþistený, vyhĐadajte
ćalšie informácie v þasti „Starostlivost’ o
Vaše CD disky“.
Ak nie je zjavné žiadne poškodenie, skúste
použit’ CD disk, o ktorom viete, že je urþite
v poriadku.
Na CD disk nepridávajte žiadny štítok,
pretože by sa mohol zachytit’ v prehrávaþi
CD. Ak je CD disk nahraný na osobnom
poþítaþi a je potrebný popisný štítok, skúste
miesto neho oznaþit’ hornú stranu
nahratého CD disku znaþkovacou ceruzkou.

Z POZNÁMKY
Ak pridáte akýkoĐvek štítok na CD
disk, zasuniete súþasne viac než jeden
CD disk do štrbiny alebo sa pokúsite
prehrávat’
poškriabané
alebo
poškodené CD disky, mohli by ste tým
poškodit’ prehrávaþ CD. Keć
používate prehrávaþ CD, používajte
len CD disky v dobrom stave bez
akéhokoĐvek štítku, vždy vkladajte
len jeden CD disk, a udržujte
prehrávaþ CD a vkladaciu štrbinu v
þistote bez cudzích materiálov,
kvapalín a neþistôt.
Ak sa na displeji zobrazí chyba, pozri „CD
správy“ neskôr v tejto þasti.
VOďBA REŽIMU PREHRÁVANIE CD

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

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

VYBERANIE CD DISKU

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

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

Stlaþte [GGTUNE]/[HHTUNE], potom
rádio spustí prehrávanie nasledujúcej/
predchádzajúcej skladby.
NASLEDUJÚCI/PREDCHÁDZAJÚCI
PRIEýINOK

Stlaþte [|GSEEK]/[H|SEEK], potom rádio
zaþne
prehrávat’
nasledujúci/
predchádzajúci prieþinok.
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RÝCHLY PRESUN VPRED/RÝCHLY
PRESUN VZAD

Stlaþte a podržte stlaþené [GGTUNE]/
[HHTUNE], potom rádio bude rýchlo
prehrávat’ dopredu/dozadu.
RPT (OPAKOVANIE)

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „RPT“ a rádio
potom bude donekoneþna prehrávat’ práve
prehrávanú skladbu.
Pre zrušenie tejto funkcie znova stlaþte
funkþné tlaþidlo pod „RPT“.
RDM (NÁHODNÉ PREHRÁVANIE):

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „RDM“ a
rádio potom bude prehrávat’ skladby
náhodne.
Pre zrušenie tejto funkcie znova stlaþte
funkþné tlaþidlo pod „RDM“.

INT (SCAN):

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „INT“ a rádio
potom bude postupne prehrávat’ prvých
niekoĐko sekúnd všetkých skladieb.
Pre zrušenie tejto funkcie znovu stlaþte
funkþné tlaþidlo pod „INT“.

POUŽITIE CD DISKU MP3/
WMA
FORMÁT MP3/WMA

Ak si napálite vlastný disk MP3/WMA na
osobnom poþítaþi:
• Dbajte na to, aby súbory MP3/WMA
boli nahrané na disk CD-R.
• Na jednom disku nemiešajte štandardné
audio súbory a súbory MP3/WMA.
• Dbajte na to, aby každý súbor MP3/
WMA mal príponu „.mp3“ alebo
„.wma“, iné prípony súborov nemusia
fungovat’.
• Súbory je možné nahrávat’ rôznymi
pevnými
alebo
premenlivými
prenosovými rýchlost’ami (v bitoch/s).
Názov skladby, meno interpreta a album
budú k dispozícii pre zobrazenie
prostredníctvom rádia v prípade, že bolo
nahranie urobené pomocou verzie ID3
tags 1 a 2.
• Vytvorte štruktúru prieþinkov, ktorá
umožĖuje jednoduché hĐadanie skladieb
poþas jazdy. Usporiadajte skladby podĐa
albumov
prostredníctvom
použitia
jedného prieþinka pre každý jednotlivý
album. Každý prieþinok alebo album by
mal obsahovat’ 18 skladieb alebo menej.
• Dbajte na to, aby ste pri napaĐovaní
disku MP3/WMA ukonþili disk
pomocou viacpoþetných relácií. Obvykle
je lepšie napálit’ celý disk naraz.
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Prehrávaþ bude schopný preþítat’ a
prehrat’ maximálne 50 prieþinkov, 5
relácií, a 999 súborov. Dlhé názvy súborov,
názvy prieþinkov môžu využívat’ viac
pamäte disku, než je nevyhnutné. Za
úþelom zachovania priestoru na disku
minimalizujte dĎžku súboru, názvy
prieþinkov. Prehrávat’ môžete taktiež CD
disk MP3/WMA, ktorý bol nahraný bez
použitia súborových prieþinkov. Systém
môže podporovat’ maximálne 8 prieþinkov
do hĎbky, napriek tomu ale udržujte hĎbku
prieþinkov na minime, aby ste obmedzili
zložitost’ a zmätok pri snahe nájst’ poþas
prehrávania nejaký konkrétny prieþinok.
Ak CD disk obsahuje viac než maximum
50 prieþinkov, 5 relácií, a 999 súborov,
umožní Vám prehrávaþ prístup a
navigovanie až do tohto maxima, ale
všetky položky nad toto maximum budú
ignorované.

KOREĕOVÝ PRIEýINOK

S
koreĖovým
prieþinkom
bude
zaobchádzané ako s prieþinkom. Ak sa v
kmeĖovom
adresári
nachádzajú
skomprimované zvukové súbory, adresár
sa zobrazí ako ROOT. Všetky súbory v
kmeĖovom adresári budú otvorené
prioritne pred súbormi v inom adresári.

Pri zobrazovaní názvu prieþinka bude
rádio zobrazovat’ ROOT.
Ak CD disk obsahuje len komprimované
zvukové súbory, ale žiadne prieþinky, budú
všetky súbory umiestnené pod koreĖovým
prieþinkom. Keć rádio zobrazuje názov
prieþinka, bude rádio zobrazovat’ ROOT.
PORADIE PREHRÁVANIA

PRÁZDNY PRIEýINOK

Ak koreĖový prieþinok existuje niekde v
štruktúre súborov, ktorá obsahuje len
prieþinky/podprieþinky
a
žiadne
komprimované súbory priamo pod nimi,
postúpi prehrávaþ do nasledujúceho
prieþinka v štruktúre súborov, ktorý
obsahuje komprimované zvukové súbory,
a prázdny prieþinok nebude zobrazený ani
oþíslovaný.
Žiadny prieþinok

Ak CD disk obsahuje len komprimované
súbory, budú tieto súbory umiestnené pod
koreĖovým
prieþinkom.
Funkcie
nasledujúceho
a
predchádzajúceho
prieþinka nebudú mat’ žiadnu funkciu na
CD disk, ktorý bol nahraný bez prieþinkov.

Skladby budú prehrávané v nasledujúcom
poradí:
•
•

•

Prehrávanie zaþne od prvej skladby
pod koreĖovým prieþinkom.
Keć boli prehrané všetky skladby z
koreĖového
prieþinka,
bude
prehrávanie pokraþovat’ zo súborov, a
to podĐa ich þíselného zoznamu.
Po prehraní poslednej skladby z
posledného prieþinka zaþne prehrávaþ
znova prehrávat’ od prvej skladby
prvého prieþinka alebo koreĖového
prieþinka.
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SYSTÉM SÚBOROV A
POMENOVÁVANIE

Bude zobrazený názov skladby v ID3 tagu.
Ak nie je názov skladby prítomný v ID3
tagu, potom rádio miesto toho zobrazí
názov súboru bez prípony (ako napr. MP3/
WMA).
Názvy skladieb dlhšie než 32 znakov alebo
4 stránky budú skrátené. Displej nebude
zobrazovat’ þasti slov na poslednej stránke
textu a nebude zobrazená prípona názvu
súboru.
PREHRÁVANIE MP3/WMA

Pri zapnutom zapaĐovaní vložte CD disk
þiastoþne do štrbiny, a to stranou so štítkom
nahor. Prehrávaþ ho vtiahne dovnútra,
naþíta ho, potom vykoná kontrolu súborov
(Filecheck), a potom sa na displeji zobrazí
MP3 alebo WMA. CD disk by sa mal
zaþat’ prehrávat’. CD disk nemôžete
vkladat’, keć je vypnuté ACC.
Len þo sa zaþne každá nová skladba
prehrávat’, na displeji sa zobrazí þíslo
skladby a názov skladby.

Ak je vypnuté zapaĐovanie alebo rádio s
CD diskom v prehrávaþi, zostane v
prehrávaþi. Keć je CD disk v prehrávaþi a
je zapnuté zapaĐovanie, je nutné najprv
zapnút’ rádio, aby sa CD disk mohol zaþat’
prehrávat’. Ak je zapnuté zapaĐovanie a
rádio, zaþne sa CD disk prehrávat’ tam, kde
sa zastavil, ak to bol naposledy zvolený
zdroj audiosignálu.
Pomocou prispôsobovacieho krúžka môže
prehrávaþ CD prehrávat’ menšie CD disky
s priemerom 8 cm. CD disky plnej veĐkosti
a menšie CD disky sa naþítajú rovnakým
spôsobom.
Ak je prehrávaný disk CD-R, môže byt’
znížená kvalita zvuku z dôvodu kvality
CD-R, metódy nahrávania, kvality hudby,
ktorá bola nahraná, a spôsobu, akým bolo s
diskom CD-R zaobchádzané. Môže príst’ k
nárastu preskakovania, t’ažkému hĐadaniu
skladieb, a/alebo t’ažkému vkladaniu a
vyberaniu. 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 CD disku
zneþistený, vyhĐadajte ćalšie informácie v
þasti „Starostlivost’ o Vaše CD disky“.

Ak nie je zjavné žiadne poškodenie,
skúste použit’ CD disk, o ktorom viete, že
je urþite v poriadku.
Na CD disk nepridávajte žiadny štítok,
pretože by sa mohol zachytit’ v prehrávaþi
CD. Ak je CD disk nahraný na osobnom
poþítaþi a je potrebný popisný štítok,
skúste miesto neho oznaþit’ hornú stranu
nahratého CD disku znaþkovacou
ceruzkou.

Z POZNÁMKY
Ak pridáte akýkoĐvek štítok na CD
disk, zasuniete súþasne viac než
jeden CD disk do štrbiny alebo sa
pokúsite prehrávat’ poškriabané
alebo poškodené CD disky, mohli by
ste tým poškodit’ prehrávaþ CD.
Keć používate prehrávaþ CD,
používajte len CD disky v dobrom
stave bez akéhokoĐvek štítku, vždy
vkladajte len jeden CD disk, a
udržujte prehrávaþ CD a vkladaciu
štrbinu v þistote bez cudzích
materiálov, kvapalín a neþistôt.
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Ak sa na displeji zobrazí chyba, pozri „CD
správy“ neskôr v tejto þasti.
Všetky funkcie CD pracujú poþas
prehrávania MP3/WMA rovnako, okrem tu
uvedených. Ćalšie informácie vyhĐadajte v
predchádzajúcej þasti „Prehrávanie CD
disku“.

REŽIM ALL/DIRECTORY (VŠETKO/
PRIEýINOK)

Keć je aktívny režim ALL, funguje v
tomto prieþinku funkcia Repeat, Intro-scan,
Random.
Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „ALL“, a
potom sa „All“ zmení na „DIR“.
Pre zrušenie režimu DIR znova stlaþte
funkþné tlaþidlo pod „DIR“.
ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ ID3 TAG

Stlaþte [TP/INFO] a rádio zobrazí
informácie ID3 tag aktuálnych súborov.

CD SPRÁVY
CHECK CD: Ak sa táto správa objaví na
displeji a/alebo sa vysunie CD disk, mohlo
by to byt’ z jedného z nasledujúcich
dôvodov:
• Je veĐmi teplo. Len þo sa teplota vráti
do normálu, malo by byt’ možné CD
disk prehrávat’.
• Idete po veĐmi nerovnej ceste. Len þo
bude povrch cesty upravenejší, malo by
byt’ možné CD disk prehrávat’.
• CD disk je zneþistený, poškriabaný,
mokrý alebo vložený hornou stranou
dolu.
• Vzduch je veĐmi vlhký. V takom
prípade poþkajte asi hodinu a skúste to
znovu.
• Formát CD disku nemusí byt’
kompatibilný. Vić „Formát MP3“
vyššie v tejto þasti.
• Mohlo príst’ k problému poþas
napaĐovania CD disku.
• V prehrávaþi CD sa mohol zachytit’
štítok.
Ak sa CD disk z akéhokoĐvek dôvodu
neprehráva správne, skúste použit’ CD
disk, o ktorom viete, že je urþite v
poriadku.
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Ak sa vyskytne nejaká chyba opakovane
alebo ak nie je možné chybu opravit’,
kontaktujte Vášho predajcu. Ak rádio
zobrazuje chybovú správu, zapíšte si ju a
odovzdajte ju Vášmu predajcovi pri
nahlasovaní problému.

REŽIM AUX

ZABEZPEýOVACÍ SYSTÉM

Rádio má jeden pomocný vstupný
konektor („jack“ s priemerom 3,5 mm),
ktorý sa nachádza na dolnej pravej strane
þelnej dosky.

Zabezpeþovací systém bude chránit’ pred
odcudzením rádia.

Toto nie je zvukový výstup; do predného
pomocného
vstupného
konektora
nepripojujte slúchadlá.
K pomocnému vstupnému konektoru ale
môžete
pripojit’
externé
zvukové
zariadenie, ako napr. iPod, prenosný
poþítaþ, prehrávaþ MP3, meniþ CD, alebo
prijímaþ XM™ atć., za úþelom použitia
ako ćalšieho zdroja pre poþúvanie
zvukových nahrávok.
AUX VO VOďBE REŽIMU

Stlaþte [CD/AUX]
prehrávania.

v

inom

režime

Ak pomocný konektor (jack) nedetekuje
prítomnost’ výstupného konektora (jack),
bude zabránené vyvolaniu režimu AUX.

Keć je pomocou funkcie zabezpeþovacieho zablokovania zaregistrovaný
identifikaþný kód ID, nebude možné bez
vloženia tohto zaregistrovaného kódu ID
jednotku použit’ dokonca ani v prípade, že
bude odcudzená a kamkoĐvek inam
nainštalovaná.
Nastavenie zabezpeþovacieho zablokovania (zaregistrovania kódu ID)
Vypnite rádio.
IStlaþte [POWER], priþom súþasne
držte stlaþené [TP/INFO] a funkþné
tlaþidlo úplne vĐavo.
Spustí sa režim registrácie kódu ID a na
displeji sa zobrazí þíslo, 1 až 6.
IStlaþte funkþné tlaþidlá pod „1 až 6“
na displeji a zadajte štvormiestne kódy.
IStlaþte [POWER].
Kód ID sa zaregistruje a vypne sa rádio.
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UVOďNENIE ZABEZPEýOVACIEHO
ZABLOKOVANIA

Vypnite rádio.
IStlaþte [POWER], priþom súþasne
držte stlaþené [TP/INFO] a funkþné
tlaþidlo úplne vĐavo.
Spustí sa režim registrácie kódu ID a na
displeji sa zobrazí þíslo, 1 až 6.
IStlaþte funkþné tlaþidlá pod „1 až 6“
na displeji a zadajte štvormiestne kódy.
IStlaþte [POWER].
Ak sa zadaný kód zhoduje so
zaregistrovaným kódom, zabezpeþovacie
zablokovanie sa uvoĐní a vypne sa rádio.

POZNÁMKA

Hneć ako je kód ID zaregistrovaný,
bude tento kód ID nutný pre
uvoĐnenie
zabezpeþovacieho
zablokovania. Dbajte na to, aby ste
zabezpeþovací kód nezabudli.
Ak je v desiatich po sebe
nasledujúcich pokusoch o uvoĐnenie
zabezpeþovacieho
zablokovania
vložený nesprávny kód, nebudú
možné žiadne ćalšie pokusy poþas
približne jednej hodiny.

REŽIM BLUETOOTH
BLUETOOTH

Stlaþte [BLUETOOTH]. Potom sa zaþne
postup párovania.
Postup párovania

Krok 1: Stlaþte tlaþidlo pod „PAIRING“ na
displeji.
Krok 2: VyhĐadajte a zvoĐte zariadenie s
názvom „CAR AUDIO“ pre Bluetooth na
telefóne.
Audiosystém by mal zobrazit’ názov
pripojeného zariadenia na 3 sekundy.
Audiosystém by sa mal vrátit’ na „Mode
Selection“ po procese pripojenia a
zobrazení „BT“.
Uskutoþnenie hovoru

Krok 1: Stlaþte tlaþidlo pod „Call“ na
displeji.
Krok 2: Stlaþte tlaþidlo pod „Last Call“ na
displeji.
Na audiosystéme by sa malo zobrazit’
„Dialing“ & „Connected“.
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Prichádzajúci hovor

REŽIM A2DP

Automatické pripojenie

Na audiosystéme by sa malo zobrazit’
„Incoming Call“ na 3 sekundy, potom by
sa malo zobrazit’ „þíslo volajúceho“,
pokým používateĐ nestlaþí tlaþidlo
„ANSWER“ alebo „DECLINE“.

Stlaþte tlaþidlo pod „AUDIO PLAY“ na
displeji.

Prípad 1: Audiosystém sa pokúsi pripojit’
predchádzajúce BT zariadenie automaticky pri zapnutí rádia.

1. Stlaþte tlaþidlo „ANSWER“ a audiosystém odpovie na prichádzajúci
hovor.
2. Stlaþte tlaþidlo „DECLINE“, audiosystém sa vráti spät’ na posledný
režim.

IPREHRÁVANIE
Stlaþte tlaþidlo pod [9] pre prehrávanie
súborov
MP3
z
pripojeného
prehrávaþa.
IPozastavenie
Stlaþte tlaþidlo pod [||] pre
pozastavenie práve prehrávaného MP3
súboru.
INasledujúca/predchádzajúca skladba

Na linke

Stlaþte tlaþidlo pod „MIC MUTE“
pomocou telefónu. Mikrofón sa stíši.
Stlaþte tlaþidlo pod „PRIVATE“ alebo
tlaþidlo POWER poþas používania
telefónu, režim sa zmení na „súkromný
režim“.
Stlaþte tlaþidlo pod „HANG UP“ poþas
používania telefónu, audiosystém by sa
mal vrátit’ do posledného režimu.

Stlaþte tlaþidlo pod [R/C], potom sa
MP3
súbor
zaþne
prehrávat’
nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu.

Prípad 2: BT zariadenie, ktoré pripája
audio, sa vráti spät’ k audiosystému, keć je
BT zariadenie vo vzdialenosti väþšej ako
10 m od audiosústavy. Audiosústava sa
pokúsi pripojit’ BT zariadenie automaticky.
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DIAďKOVÉ OVLÁDANIE NA
VOLANTE
1. Tlaþidlo napájania
Zapnutie: Stlaþte toto tlaþidlo.
Vypnutie: Podržte toto tlaþidlo stlaþené
dlhšie ako 1 sekundu.
Stíšenie zvuku: Stlaþte toto tlaþidlo,
keć je napájanie zapnuté.
2. Tlaþidlo zvýšenia hlasitosti
Zvýšenie o 1 stupeĖ: Stlaþte toto
tlaþidlo na menej ako 1 sekundu,
potom rádio zvýši úroveĖ hlasitosti.
Automatické
zvýšenie
hlasitosti:
Podržte toto tlaþidlo stlaþené dlhšie
ako 1 sekundu, potom bude rádio
zvyšovat’ úroveĖ hlasitosti krok po
kroku.
3. Tlaþidlo zníženia hlasitosti
Stlaþte toto tlaþidlo zníženia hlasitosti,
aby ste znížili úroveĖ hlasitosti.
Zníženie o 1 stupeĖ: Stlaþte toto
tlaþidlo na menej ako 1 sekundu,
potom rádio zníži úroveĖ hlasitosti.
Súvislé zníženie: Podržte toto tlaþidlo
stlaþené dlhšie ako 1 sekundu, potom
bude rádio znižovat’ hlasitost’ krok po
kroku.

4. Tlaþidlo SEEK

6. ZAVOLAġ

1) REŽIM RÁDIA: Stlaþte toto
tlaþidlo na menej ako 1 sekundu, aby
ste sa presunuli na prednastavenú
stanicu rádia. (ObĐúbená predvoĐba
#1h#2 h#3 h#4...)

Krátke stlaþenie: Uskutoþnenie hovoru
(prvé stlaþenie), vytáþanie (druhé
stlaþenie)

Pre hĐadanie nasledujúcej stanice
stlaþte toto tlaþidlo dlhšie než 1
sekundu.

V prípade prichádzajúceho hovoru,
krátke stlaþenie: Odpovedat’ na hovor.

2) REŽIM CDP: Stlaþte toto tlaþidlo
na menej ako 1 sekundu, aby ste prešli
na nasledujúcu skladbu. (Stopa01 h
Stopa02 h...)

Keć je na linke, dlhé stlaþenie:
Zloženie hovoru.

Pre rýchle prehrávanie skladby
smerom dopredu stlaþte toto tlaþidlo
dlhšie než na 1 sekundu.
5. Tlaþidlo MODE
Pri každom stlaþení tohto tlaþidla sa
režim prehrávania bude menit’ v
nasledujúcom poradí.
FMhAMhCD(MP3/WMA)h
(AUX) h FM...

Dlhé stlaþenie: Zrušenie uskutoþĖovania hovoru

Dlhé stlaþenie: Zrušit’ hovor.

* Tepelná trvanlivost’

VŠETKY funkþné požiadavky by mali
byt’ splnené v teplotnom rozsahu medzi 20°C a +70°C.
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RÁDIO RDS A MENIý CD
Pred prvým použitím tohto prístroja si
prosím dôkladne preþítajte tieto pokyny.
Z POZOR
Bezpeþnost’ cestnej dopravy je
absolútnou prioritou. S Vašim
rádiom manipulujte len ak to stav
vozovky a dopravnej situácie
dovoĐujú. Pred zahájením Vašej
cesty sa bližšie zoznámte s ovládaním
tohoto prístroja. Keć sedíte vo
vozidle, mali by ste byt’ vždy schopný
vþas poþut’ sirény polície, hasiþov a
sanitky. Z tohoto dôvodu nastavte
hlasitost’ na primeranú úroveĖ.
Z POZOR
Pri štartovaní vozidla pomocou
štartovacích prepojovacích káblov
môže
dôjst’
k
poškodeniu
audiosystému. Systém preto vypnite.
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1. Vypínaþ
Keć je napájanie zapnuté:
Krátke stlaþenie:Zapína a vypína
funkciu vypínania
hlasitosti (mute).
Dlhé stlaþenie: Vypne
napájanie
jednotky.
Keć je napájanie vypnuté:

5. Tlaþidlo CD/AUX
Mení režim zvuku medzi CD a AUX.
6. Tlaþidlo GGTUNE
V režime rádia zvolí stanicu rádia
(ladenie nadol). V režime CD sa
používa na rýchle vyhĐadávanie
smerom spät’ medzi prehrávanými
skladbami.

2. Tlaþidlo hlasitosti
Nastavenie hlasitosti a nastavenie tónu
v režime ovládania tónu.

7. Tlaþidlo HHTUNE
V režime rádia zvolí stanicu rádia
(ladenie nahor). V režime CD sa
používa na rýchle vyhĐadávanie
smerom dopredu medzi prehrávanými
skladbami.

3. Tlaþidlo BLUETOOTH
Používa sa na volenie funkcií
BLUETOOTH uvedených na displeji.

8. Tlaþidlo EJECT
Používa sa na vysunutie disku z
jednotky.

4. Tlaþidlo TP/INFO
Krátke stlaþenie: Nastavenie príjmu
dopravných správ.
Dlhé stlaþenie: Zobrazuje nevyhnutné
informácie pre prevádzku v každom
režime a funkcii, vysielané programy a
informácie o disku.

9. Funkþné tlaþidlá
Používajú sa na volenie
uvedených na displeji.

Stlaþením
gombíka
napájania
(power) sa zapne napájanie.

funkcií

10. Tlaþidlo LOAD
Používa sa na vloženie disku do
jednotky.

11. ||GSEEK tlaþidlo
Krátke
stlaþenie:
VyhĐadávanie
nasledujúcej vyššej stanice.
Dlhé stlaþenie: Použitie automatického
uloženia.
12. H| SEEK tlaþidlo
Krátke
stlaþenie:
VyhĐadávanie
predchádzajúcej nižšej stanice.
Dlhé stlaþenie: Použitie automatického
uloženia.
13. Tlaþidlo BAND
Mení režim zvuku medzi AM a FM
14. FAV tlaþidlo
Prepína
medzi
kanálmi.

prednastavenými

15. Tlaþidlo MENU SOUND
Stlaþené slúži pre zvolenie tónu,
režimov rozdelenia hlasitosti vpredu/
vzadu a v Đavom/pravom kanáli.
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ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE NAPÁJANIA

NASTAVENIE ZVUKU

Ovládanie vyváženia

Zapnutie napájania

Nastavenie basov

Stlaþte [MENU SOUND], potom sa
zobrazí ponuka audio.

Keć je napájanie vypnuté, stlaþením
[POWER] zapnite rádio.
Vypnutie napájania
Keć je napájanie zapnuté, stlaþením
[POWER] a podržaním 1 sekundu
vypnite rádio.

Stlaþte [MENU SOUND], potom sa
zobrazí ponuka audio.
Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „Bass“ a
otoþte [VOLUME] v smere alebo proti
smeru hodinových ruþiþiek.
Nastavenie stredových tónov

FUNKCIA VYPÍNANIA HLASITOSTI
AUDIOSYSTÉMU (MUTE)

Stlaþte [MENU SOUND], potom sa
zobrazí ponuka audio.

Keć je napájanie zapnuté, stlaþením
tlaþidla [POWER] vypnite hlasitost’
audiosystému.

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „Mid“ a
otoþte [VOLUME] v smere alebo proti
smeru hodinových ruþiþiek.

NASTAVENIE HLASITOSTI

Nastavenie výškových tónov

Pre zvýšenie hlasitosti otáþajte gombíkom
hlasitosti v smere hodinových ruþiþiek.

Stlaþte [MENU SOUND], potom sa
zobrazí ponuka audio.

Pre zníženie hlasitosti otáþajte ovládaním
hlasitosti proti smeru hodinových
ruþiþiek.

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „Treb“ a
otoþte [VOLUME] v smere alebo proti
smeru hodinových ruþiþiek.

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „Bal“ a
otoþte [VOLUME] v smere alebo proti
smeru hodinových ruþiþiek.
Ovládanie funkcie Fader (vyváženost’
zvuku vpredu/vzadu)

Stlaþte [MENU SOUND], potom sa
zobrazí ponuka audio.
Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „Fad“ a
otoþte [VOLUME] v smere alebo proti
smeru hodinových ruþiþiek.
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VoĐba prednastavenia EQ

REŽIM RÁDIA

Stlaþte [MENU SOUND], potom sa
zobrazí ponuka audio.

VOďBA REŽIMU RÁDIA

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „P EQ“,
potom sa zobrazí menu prednastavenia
EQ.
Stlaþte funkþné tlaþidlo pod Vami
požadovaným prednastaveným režimom
EQ.
Pre zrušenie vybraného prednastaveného
EQ stlaþte ešte raz toto [P-EQ] pomocou
rovnakého postupu.
Druhy prednastavených režimov EQ sú
POP, Rock, Country, Voice, Jazz, Classic.

PAMÄġ OBďÚBENÝCH PREDVOLIEB

Pre poþúvanie rádia z iného režimu stlaþte
[BAND].
ZMENA PÁSMA

Má 6 obĐúbených stránok a môže ukladat’
až 48 staníc bez ohĐadu na to, þi ide o
pásmo AM alebo FM.
Môže uložit’
postupom

stanicu

nasledujúcim

Pri každom stlaþení [BAND] sa pásmo
mení z AM na FM alebo z FM na AM.

Krok 1: VyhĐadajte stanicu alebo
nalaćte manuálne stanicu, ktorú si
želáte.

MANUÁLNE LADENIE NAHOR/DOLU

Krok 2: Stlaþením [FAV] zvoĐte
obĐúbenú stránku.

Stlaþte
[GGTUNE]/[HHTUNE]
zmenu frekvencie nahor/nadol.

pre

Frekvencia sa zvýši alebo zníži pri
každom stlaþení vždy o 1 krok
[GGTUNE]/[HHTUNE].
VYHďADÁVANIE NAHOR/DOLU

Stlaþte [|GSEEK]/[H|SEEK], aby ste
našli nasledujúcu/predchádzajúcu stanicu
automaticky.

Krok 3: Stlaþte a podržte funkþné
tlaþidlo na viac ako 1 sekundu pod
þíslom, pod ktorým chcete uložit’
stanicu.
Vyššie uvedeným postupom sa do pamäte
obĐúbených predvolieb môže uložit’
48 staníc.
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VYVOLANIE OBďÚBENEJ
PREDVOďBY

Pomocou nasledujúceho postupu môžete
poþúvat’ stanicu uloženú v obĐúbenej
predvoĐbe,

OVLÁDANIE RDS
Zapnutie/vypnutie AF

Pri každom stlaþení tohto funkþného
tlaþidla sa aktivujú alebo deaktivujú
regionálne voĐby.

Pomocou funkcie AF rádio neustále
vyhĐadáva stanicu s najlepším príjmom.

Príjem hlásení o dopravnej premávke

Krok 1: Stlaþením [FAV] zvoĐte
obĐúbenú stránku.

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

Krok 2: Stlaþte funkþné tlaþidlo pod
þíslom obĐúbenej predvoĐby, kde je
uložená
stanica,
ktorú
chcete
poþúvat’.

A stlaþte funkþné tlaþidlo pod „RDS“ a
rádio potom zobrazí menu RDS.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO
UKLADANIA (AUTO-STORE)
Auto-store

Stlaþte tlaþidlo [|GSEEK] alebo
[H|SEEK] na dlhšie, rádio spustí
automatické ukladanie a uloží
12 staníc automaticky.

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „AF“.
Pri každom stlaþení tohto funkþného
tlaþidla sa funkcia AF aktivuje alebo
deaktivuje.
Zapnutie/vypnutie regionálneho
vysielania

Pri použití funkcie Regional preskoþí
rádio na regionálnu stanicu (Regional
off).
Stlaþte Menu v režime rádia a rádio
potom zobrazí menu rádia.
A stlaþte funkþné tlaþidlo pod „RDS“ a
rádio potom zobrazí ponuku RDS.
Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „REG“.

Stlaþte [TP/INFO], aby ste poþúvali
dopravné správy, rádio umožĖuje príjem
dopravných správ
Stlaþte [TP/INFO], aby ste zrušili
poþúvanie dopravných správ, ak je rádio v
režime príjmu dopravných správ.
VyhĐadávanie stanice s hlásením o
dopravnej premávke

Stlaþte [TP/INFO] pri stanici rádia, ktorá
neposkytuje dopravné správy. Rádio
vyhĐadá nasledujúcu rozhlasovú stanicu s
dopravnými správami.
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PREHRÁVANIE CD DISKU(OV)
Pri vložení každého CD disku sa na
displeji objaví rádio a pri každom naþítaní
CD disku sa na displeji objaví „File
check“ (kontrola súborov).
Len þo sa zaháji prehrávanie, na displeji
sa zobrazí skladba a þíslo skladby.
Ak je vypnuté zapaĐovanie alebo rádio s
CD diskom v prehrávaþi, zostane v
prehrávaþi. Keć je CD disk v prehrávaþi a
je zapnuté zapaĐovanie, je nutné najprv
zapnút’ rádio, aby sa aktuálny CD disk
mohol zaþat’ prehrávat’. Ak je zapnuté
zapaĐovanie a rádio, zaþne sa CD disk
prehrávat’ tam, kde sa zastavil, ak to bol
naposledy zvolený zdroj audiosignálu.
Pomocou prispôsobovacieho krúžka
môže prehrávaþ CD prehrávat’ menšie
CD disky s priemerom 8 cm. CD disky
plnej veĐkosti a menšie CD disky sa
naþítajú rovnakým spôsobom.
Ak je prehrávaný disk CD-R, môže byt’
znížená kvalita zvuku z dôvodu kvality
CD-R, metódy nahrávania, kvality hudby,
ktorá bola nahraná, a spôsobu, akým bolo
s diskom CD-R zaobchádzané. Môže
príst’ k nárastu preskakovania, t’ažkému

hĐadaniu skladieb, a/alebo t’ažkému
vkladaniu a vyberaniu. 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
CD disku zneþistený, vyhĐadajte ćalšie
informácie v þasti „Starostlivost’ o Vaše
CD disky“.
Ak nie je zjavné žiadne poškodenie,
skúste použit’ CD disk, o ktorom viete, že
je urþite v poriadku.
Na CD disk nepridávajte žiadny štítok,
pretože by sa mohol zachytit’ v
prehrávaþi CD. Ak je CD disk nahraný na
osobnom poþítaþi a je potrebný popisný
štítok, skúste miesto neho oznaþit’ hornú
stranu nahratého CD disku znaþkovacou
ceruzkou.

Z POZNÁMKY
Ak pridáte akýkoĐvek štítok na CD
disk, zasuniete súþasne viac než
jeden CD disk do štrbiny alebo sa
pokúsite prehrávat’ poškriabané
alebo poškodené CD disky, mohli by
ste tým poškodit’ prehrávaþ CD.
Keć používate prehrávaþ CD,
používajte len CD disky v dobrom
stave bez akéhokoĐvek štítku, vždy
vkladajte len jeden CD disk, a
udržujte prehrávaþ CD a vkladaciu
štrbinu v þistote bez cudzích
materiálov, kvapalín a neþistôt.
Ak sa na displeji zobrazí chyba, pozri
„CD správy“ neskôr v tejto þasti.
VOďBA REŽIMU PREHRÁVANIE CD

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

VYBERANIE CD DISKU

Toto rádio môže obsahovat’ maximálne
6 diskov.

Stlaþte [EJECT], a rádio potom zobrazí
þíslo disku, ktorý je vkladaný do rádia.

Krok 1: Stlaþte [LOAD] a rádio potom
zobrazí þíslo prázdneho disku.

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod þíslom a disk
sa vysunie z podnosu rádia.

Krok 2: Stlaþte funkþné tlaþidlo pod
þíslom disku, ktorý chcete vložit’.

Vyberte disk z podnosu.

Krok 3: Vložte CD disk do štrbiny pre
CD štítkom nahor, a rádio ho potom
automaticky zasunie do štrbiny a zaþne
prehrávanie.
Pre vloženie viacerých CD diskov urobte
nasledujúce:

Stlaþte [EJECT] dlhšie než na 1 sekundu, a
rádio potom v poradí vysunie disky v
rádiu.
PAUZA

Pre krátke prerušenie prehrávania poþas
prehrávania CD disku stlaþte [CD/AUX].

Krok 1: Stlaþte a podržte tlaþidlo
vloženia disku jednu sekundu. Budete
poþut’ pípnutie a zobrazí sa správa pre
vloženie viacerých diskov.

Pre opätovné spustenie prehrávania CD
disku stlaþte [CD/AUX] znovu.

Krok 2: Postupujte podĐa zobrazených
informácií ohĐadne toho, kedy treba
vložit’ disky.

Ak je rádio pripojené k prídavnej jednotke
(aux), potom bude funkcia pozastavenia
vyradená z þinnosti.

Prehrávaþ
CD
môže
maximálne 6 diskov.

obsahovat’

POZNÁMKA

Pre zrušenie vkladania CD diskov
stlaþte tlaþidlo LOAD znova.

Na displeji bude blikat’ „PAUSE“.

NASLEDUJÚCI/PREDCHÁDZAJÚCI
DISK

Pre zmenu disku stlaþte funkþné tlaþidlo
pod „DISC+/DISC-“ a rádio potom bude
prehrávat’ prvú skladbu nasledujúceho/
predchádzajúceho disku.
NASLEDUJÚCA/PREDCHÁDZAJÚCA
SKLADBA

Stlaþte [GGTUNE]/[HHTUNE], potom
rádio spustí prehrávanie nasledujúcej/
predchádzajúcej skladby.
NASLEDUJÚCI/PREDCHÁDZAJÚCI
PRIEýINOK

Stlaþte [|GSEEK]/[H|SEEK], potom rádio
zaþne
prehrávat’
nasledujúci/
predchádzajúci prieþinok.
RÝCHLY PRESUN VPRED/RÝCHLY
PRESUN VZAD

Stlaþte a podržte stlaþené [GGTUNE]/
[HHTUNE], potom rádio bude rýchlo
prehrávat’ dopredu/dozadu.

SYSTÉM REGULÁCIE KLÍMY A AUDIOSYSTÉM 4-39

RPT (OPAKOVANIE)

INT (SCAN):

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „RPT“ a rádio
potom bude donekoneþna prehrávat’ práve
prehrávanú skladbu.
Pre zrušenie tejto funkcie znova stlaþte
funkþné tlaþidlo pod „RPT“.

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „INT“ a rádio
potom bude postupne prehrávat’ prvých
niekoĐko sekúnd všetkých skladieb.
Pre zrušenie tejto funkcie znovu stlaþte
funkþné tlaþidlo pod „INT“.

RDM (NÁHODNÉ PREHRÁVANIE):

Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „RDM“ a
rádio potom bude prehrávat’ skladby
náhodne.
Pre zrušenie tejto funkcie znova stlaþte
funkþné tlaþidlo pod „RDM“.

POUŽITIE CD DISKU MP3/WMA
FORMÁT MP3/WMA

Ak si napálite vlastný disk MP3/WMA na
osobnom poþítaþi:
• Dbajte na to, aby súbory MP3/WMA
boli nahrané na disk CD-R.
• Na jednom disku nemiešajte štandardné
audio súbory a súbory MP3/WMA.
• Dbajte na to, aby každý súbor MP3/
WMA mal príponu „.mp3“ alebo
„.wma“, iné prípony súborov nemusia
fungovat’.
• Súbory je možné nahrávat’ rôznymi
pevnými alebo premenlivými prenosovými rýchlost’ami (v bitoch/s). Názov
skladby, meno interpreta a album budú k
dispozícii pre zobrazenie prostredníctvom rádia v prípade, že bolo nahranie
urobené pomocou verzie ID3 tags 1 a 2.
• Vytvorte štruktúru prieþinkov, ktorá
umožĖuje jednoduché hĐadanie skladieb
poþas jazdy. Usporiadajte skladby podĐa
albumov prostredníctvom použitia
jedného prieþinka pre každý jednotlivý
album. Každý prieþinok alebo album by
mal obsahovat’ 18 skladieb alebo menej.
• Dbajte na to, aby ste pri napaĐovaní
disku MP3/WMA ukonþili disk
pomocou
viacpoþetných
relácií.
Obvykle je lepšie napálit’ celý disk
naraz.
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Prehrávaþ bude schopný preþítat’ a
prehrat’ maximálne 50 prieþinkov,
5 relácií, a 999 súborov. Dlhé názvy
súborov, názvy prieþinkov môžu využívat’
viac pamäte disku, než je nevyhnutné. Za
úþelom zachovania priestoru na disku
minimalizujte dĎžku súboru, názvy
prieþinkov. Prehrávat’ môžete taktiež CD
disk MP3/WMA, ktorý bol nahraný bez
použitia súborových prieþinkov. Systém
môže podporovat’ maximálne 8 prieþinkov
do hĎbky, napriek tomu ale udržujte hĎbku
prieþinkov na minime, aby ste obmedzili
zložitost’ a zmätok pri snahe nájst’ poþas
prehrávania nejaký konkrétny prieþinok.
Ak CD disk obsahuje viac než maximum
50 prieþinkov, 5 relácií, a 999 súborov,
umožní Vám prehrávaþ prístup a
navigovanie až do tohto maxima, ale
všetky položky nad toto maximum budú
ignorované.

KOREĕOVÝ PRIEýINOK

S
koreĖovým
prieþinkom
bude
zaobchádzané ako s prieþinkom. Ak sa v
kmeĖovom
adresári
nachádzajú
skomprimované zvukové súbory, adresár
sa zobrazí ako ROOT. Všetky súbory v
kmeĖovom adresári budú otvorené
prioritne pred súbormi v inom adresári.

Pri zobrazovaní názvu prieþinka bude
rádio zobrazovat’ ROOT.
Ak CD disk obsahuje len komprimované
zvukové súbory, ale žiadne prieþinky, budú
všetky súbory umiestnené pod koreĖovým
prieþinkom. Keć rádio zobrazuje názov
prieþinka, bude rádio zobrazovat’ ROOT.
PORADIE PREHRÁVANIA

PRÁZDNY PRIEýINOK

Ak koreĖový prieþinok existuje niekde v
štruktúre súborov, ktorá obsahuje len
prieþinky/podprieþinky
a
žiadne
komprimované súbory priamo pod nimi,
postúpi prehrávaþ do nasledujúceho
prieþinka v štruktúre súborov, ktorý
obsahuje komprimované zvukové súbory,
a prázdny prieþinok nebude zobrazený ani
oþíslovaný.
Žiadny prieþinok

Ak CD disk obsahuje len komprimované
súbory, budú tieto súbory umiestnené pod
koreĖovým prieþinkom. Funkcie nasledujúceho a predchádzajúceho prieþinka
nebudú mat’ žiadnu funkciu na CD disk,
ktorý bol nahraný bez prieþinkov.

Skladby budú prehrávané v nasledujúcom
poradí:
•
•

•

Prehrávanie zaþne od prvej skladby
pod koreĖovým prieþinkom.
Keć boli prehrané všetky skladby z
koreĖového
prieþinka,
bude
prehrávanie pokraþovat’ zo súborov, a
to podĐa ich þíselného zoznamu.
Po prehraní poslednej skladby z
posledného prieþinka zaþne prehrávaþ
znova prehrávat’ od prvej skladby
prvého prieþinka alebo koreĖového
prieþinka.
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SYSTÉM SÚBOROV A
POMENOVÁVANIE

Bude zobrazený názov skladby v ID3
tagu. Ak nie je názov skladby prítomný v
ID3 tagu, potom rádio miesto toho
zobrazí názov súboru bez prípony (ako
napr. MP3/WMA).
Názvy skladieb dlhšie než 32 znakov
alebo 4 stránky budú skrátené. Displej
nebude zobrazovat’ þasti slov na
poslednej stránke textu a nebude
zobrazená prípona názvu súboru.
PREHRÁVANIE MP3/WMA

Pri zapnutom zapaĐovaní vložte CD disk
þiastoþne do štrbiny, a to stranou so
štítkom nahor. Prehrávaþ ho vtiahne
dovnútra, naþíta ho, potom vykoná
kontrolu súborov (File check), a potom sa
na displeji zobrazí MP3 alebo WMA. CD
disk by sa mal zaþat’ prehrávat’.
CD disk nemôžete vkladat’, keć je
vypnuté ACC.
Len þo sa zaþne každá nová skladba
prehrávat’, na displeji sa zobrazí þíslo
skladby a názov skladby.

Ak je vypnuté zapaĐovanie alebo rádio s
CD diskom v prehrávaþi, zostane v
prehrávaþi. Keć je CD disk v prehrávaþi a
je zapnuté zapaĐovanie, je nutné najprv
zapnút’ rádio, aby sa CD disk mohol zaþat’
prehrávat’. Ak je zapnuté zapaĐovanie a
rádio, zaþne sa CD disk prehrávat’ tam,
kde sa zastavil, ak to bol naposledy
zvolený zdroj audiosignálu.
Pomocou prispôsobovacieho krúžka môže
prehrávaþ CD prehrávat’ menšie CD disky
s priemerom 8 cm. CD disky plnej veĐkosti
a menšie CD disky sa naþítajú rovnakým
spôsobom.
Ak je prehrávaný disk CD-R, môže byt’
znížená kvalita zvuku z dôvodu kvality
CD-R, metódy nahrávania, kvality hudby,
ktorá bola nahraná, a spôsobu, akým bolo s
diskom CD-R zaobchádzané. Môže príst’ k
nárastu preskakovania, t’ažkému hĐadaniu
skladieb, a/alebo t’ažkému vkladaniu a
vyberaniu. 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 CD disku
zneþistený, vyhĐadajte ćalšie informácie v
þasti „Starostlivost’ o Vaše CD disky“.

Ak nie je zjavné žiadne poškodenie,
skúste použit’ CD disk, o ktorom viete, že
je urþite v poriadku.
Na CD disk nepridávajte žiadny štítok,
pretože by sa mohol zachytit’ v
prehrávaþi CD. Ak je CD disk nahraný na
osobnom poþítaþi a je potrebný popisný
štítok, skúste miesto neho oznaþit’ hornú
stranu nahratého CD disku znaþkovacou
ceruzkou.
Z POZNÁMKY
Ak pridáte akýkoĐvek štítok na CD
disk, zasuniete súþasne viac než
jeden CD disk do štrbiny alebo sa
pokúsite prehrávat’ poškriabané
alebo poškodené CD disky, mohli by
ste tým poškodit’ prehrávaþ CD.
Keć používate prehrávaþ CD,
používajte len CD disky v dobrom
stave bez akéhokoĐvek štítku, vždy
vkladajte len jeden CD disk, a
udržujte prehrávaþ CD a vkladaciu
štrbinu v þistote bez cudzích
materiálov, kvapalín a neþistôt.
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Ak sa na displeji zobrazí chyba, pozri
„CD správy“ neskôr v tejto þasti.
Všetky funkcie CD pracujú poþas
prehrávania MP3WMA rovnako, okrem tu
uvedených. Ćalšie informácie vyhĐadajte
v predchádzajúcej þasti „Prehrávanie CD
disku“.

REŽIM ALL/DIRECTORY
(VŠETKO/PRIEýINOK)

Keć je aktívny režim ALL, funguje v
tomto prieþinku funkcia Repeat, Introscan, Random.
Stlaþte funkþné tlaþidlo pod „ALL“, a
potom sa „All“ zmení na „DIR“.
Pre zrušenie režimu DIR znova stlaþte
funkþné tlaþidlo pod „DIR“.
ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ ID3 TAG

Stlaþte
[TP/INFO],
rádio
zobrazí
informácie ID3 tag aktuálnych súborov.

CD SPRÁVY
CHECK CD: Ak sa táto správa objaví na
displeji a/alebo sa vysunie CD disk, mohlo
by to byt’ z jedného z nasledujúcich
dôvodov:
• Je veĐmi teplo. Len þo sa teplota vráti
do normálu, malo by byt’ možné CD
disk prehrávat’.
• Idete po veĐmi nerovnej ceste. Len þo
bude povrch cesty upravenejší, malo by
byt’ možné CD disk prehrávat’.
• CD disk je zneþistený, poškriabaný,
mokrý alebo vložený hornou stranou
dolu.
• Vzduch je veĐmi vlhký. V takom
prípade poþkajte asi hodinu a skúste to
znovu.
• Formát CD disku nemusí byt’
kompatibilný. Vić „Formát MP3“
vyššie v tejto þasti.
• Mohlo príst’ k problému poþas
napaĐovania CD disku.
• V prehrávaþi CD sa mohol zachytit’
štítok.
Ak sa CD disk z akéhokoĐvek dôvodu
neprehráva správne, skúste použit’ CD
disk, o ktorom viete, že je urþite v
poriadku.
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Ak sa vyskytne nejaká chyba opakovane
alebo ak nie je možné chybu opravit’,
kontaktujte Vášho predajcu. Ak rádio
zobrazuje chybovú správu, zapíšte si ju a
odovzdajte ju Vášmu predajcovi pri
nahlasovaní problému.

REŽIM AUX

ZABEZPEýOVACÍ SYSTÉM

Rádio má jeden pomocný vstupný
konektor („jack“ s priemerom 3,5 mm),
ktorý sa nachádza na dolnej pravej strane
þelnej dosky.

Zabezpeþovací systém bude chránit’ pred
odcudzením rádia.

Toto nie je zvukový výstup; do predného
pomocného
vstupného
konektora
nepripojujte slúchadlá.
K pomocnému vstupnému konektoru ale
môžete
pripojit’
externé
zvukové
zariadenie, ako napr. iPod, prenosný
poþítaþ, prehrávaþ MP3, meniþ CD, alebo
prijímaþ XM™ atć., za úþelom použitia
ako ćalšieho zdroja pre poþúvanie
zvukových nahrávok.
AUX VO VOďBE REŽIMU

Stlaþte [CD/AUX]
prehrávania.

v

inom

režime

Ak pomocný konektor (jack) nedetekuje
prítomnost’ výstupného konektora (jack),
bude zabránené vyvolaniu režimu AUX.

Keć je pomocou funkcie zabezpeþovacieho zablokovania zaregistrovaný
identifikaþný kód ID, nebude možné bez
vloženia tohto zaregistrovaného kódu ID
jednotku použit’ dokonca ani v prípade, že
bude odcudzená a kamkoĐvek inam
nainštalovaná.
Nastavenie
zabezpeþovacieho
zablokovania (zaregistrovania kódu ID)
Vypnite rádio.
IStlaþte [POWER], priþom súþasne
držte stlaþené [TP/INFO] a funkþné
tlaþidlo úplne vĐavo.
Spustí sa režim registrácie kódu ID a na
displeji sa zobrazí þíslo, 1 až 6.
IStlaþte funkþné tlaþidlá pod „1 až 6“
na displeji a zadajte štvormiestne kódy.
U Stlaþte [POWER].
Kód ID sa zaregistruje a vypne sa rádio.
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UVOďNENIE ZABEZPEýOVACIEHO
ZABLOKOVANIA

Vypnite rádio.
IStlaþte [POWER], priþom súþasne
držte stlaþené [TP/INFO] a funkþné
tlaþidlo úplne vĐavo.
Spustí sa režim registrácie kódu ID a na
displeji sa zobrazí þíslo, 1 až 6.
IStlaþte funkþné tlaþidlá pod „1 až 6“
na displeji a zadajte štvormiestne kódy.
U Stlaþte [POWER].
Ak sa zadaný kód zhoduje so
zaregistrovaným kódom, zabezpeþovacie
zablokovanie sa uvoĐní a vypne sa rádio.

POZNÁMKA

Hneć ako je kód ID zaregistrovaný,
bude tento kód ID nutný pre
uvoĐnenie zabezpeþovacieho zablokovania. Dbajte na to, aby ste
zabezpeþovací kód nezabudli.
Ak je v desiatich po sebe
nasledujúcich pokusoch o uvoĐnenie
zabezpeþovacieho
zablokovania
vložený nesprávny kód, nebudú
možné žiadne ćalšie pokusy poþas
približne jednej hodiny.

REŽIM BLUETOOTH
BLUETOOTH

Stlaþte [BLUETOOTH]. Potom sa zaþne
postup párovania.
Postup párovania

Krok 1: Stlaþte tlaþidlo pod „PAIRING“
na displeji.
Krok 2: VyhĐadajte a zvoĐte zariadenie s
názvom „CAR AUDIO“ pre Bluetooth na
telefóne.
Audiosystém by mal zobrazit’ názov
pripojeného zariadenia na 3 sekundy.
Audiosystém by sa mal vrátit’ na „Mode
Selection“ po procese pripojenia a
zobrazení „BT“.
Uskutoþnenie hovoru

Krok 1: Stlaþte tlaþidlo pod „Call“ na
displeji.
Krok 2: Stlaþte tlaþidlo pod „Last Call“
na displeji.
Na audiosystéme by sa malo zobrazit’
„Dialing“ & „Connected“.
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Prichádzajúci hovor

REŽIM A2DP

Automatické pripojenie

Na audiosystéme by sa malo zobrazit’
„Incoming Call“ na 3 sekundy, potom by
sa malo zobrazit’ „þíslo volajúceho“,
pokým používateĐ nestlaþí tlaþidlo
„ANSWER“ alebo „DECLINE“.

Stlaþte tlaþidlo pod „AUDIO PLAY“ na
displeji.

Prípad 1: Audiosystém sa pokúsi pripojit’
predchádzajúce BT zariadenie automaticky pri zapnutí rádia.

1. Stlaþte tlaþidlo „ANSWER“ a
audiosystém odpovie na prichádzajúci
hovor.
2. Stlaþte
tlaþidlo
„DECLINE“,
audiosystém sa vráti spät’ na posledný
režim.

IPREHRÁVANIE
Stlaþte tlaþidlo pod [9] pre prehrávanie
súborov
MP3
z
pripojeného
prehrávaþa.
IPozastavenie
Stlaþte tlaþidlo pod [||] pre
pozastavenie práve prehrávaného MP3
súboru.
INasledujúca/predchádzajúca skladba

Na linke

Stlaþte tlaþidlo pod „MIC MUTE“
pomocou telefónu. Mikrofón sa stíši.
Stlaþte tlaþidlo pod „PRIVATE“ alebo
tlaþidlo POWER poþas používania
telefónu, režim sa zmení na „súkromný
režim“.
Stlaþte tlaþidlo pod „HANG UP“ poþas
používania telefónu, audiosystém by sa
mal vrátit’ do posledného režimu.

Stlaþte tlaþidlo pod [R/C], potom sa
MP3
súbor
zaþne
prehrávat’
nasledujúcu/predchádzajúcu skladbu.

Prípad 2: BT zariadenie, ktoré pripája
audio, sa vráti spät’ k audiosystému, keć je
BT zariadenie vo vzdialenosti väþšej ako
10 m od audiosústavy. Audiosústava sa
pokúsi pripojit’ BT zariadenie automaticky.
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DIAďKOVÉ OVLÁDANIE NA
VOLANTE
1. Tlaþidlo napájania
Zapnutie napájania: Stlaþte toto
tlaþidlo.
Vypnutie napájania: Stlaþte toto
tlaþidlo dlhšie ako na 1 sekundu.
Stíšenie zvuku: Keć je napájanie
zapnuté, stlaþte toto tlaþidlo.
2. Tlaþidlo zvýšenia hlasitosti
Zvýšenie o 1 stupeĖ: Stlaþte toto
tlaþidlo na menej ako 1 sekundu,
potom rádio zvýši úroveĖ hlasitosti.
Automatické
zvýšenie
hlasitosti:
Stlaþte toto tlaþidlo dlhšie ako na 1
sekundu, rádio potom zvýši úroveĖ
hlasitosti krok za krokom.
3. Tlaþidlo zníženia hlasitosti
Stlaþte tlaþidlo zníženia hlasitosti, aby
ste znížili úroveĖ hlasitosti.
Zníženie hlasitosti o 1 stupeĖ: Stlaþte
toto tlaþidlo na menej ako 1 sekundu,
rádio potom zníži hlasitost’.
Postupné zníženie: Stlaþte toto tlaþidlo
dlhšie ako na 1 sekundu, rádio potom
zníži úroveĖ hlasitosti krok za krokom.

4. Tlaþidlo SEEK
1) REŽIM RÁDIA: Stlaþte toto
tlaþidlo na menej ako 1 sekundu, aby
ste sa presunuli na prednastavenú
stanicu rádia. (ObĐúbená predvoĐba
#1 h #2 h#3 h #4...)
Pre hĐadanie nasledujúcej stanice
stlaþte toto tlaþidlo dlhšie než
1 sekundu.
2) REŽIM CDP: Stlaþte toto tlaþidlo
na menej ako 1 sekundu, aby ste prešli
na nasledujúcu skladbu. (Stopa01 h
Stopa02 h...)
Pre rýchle prehrávanie skladby
smerom dopredu stlaþte toto tlaþidlo
dlhšie než na 1 sekundu.
5. Tlaþidlo MODE
Pri každom stlaþení tohto tlaþidla sa
režim prehrávania bude menit’ v
nasledujúcom poradí.
FMhAMhCD(MP3/WMA)h
(AUX) h FM...

6. HOVOR
Krátke stlaþenie: Uskutoþnenie hovoru
(prvé stlaþenie), vytáþanie (druhé
stlaþenie)
Dlhé stlaþenie: Zrušenie uskutoþĖovania hovoru
V prípade prichádzajúceho hovoru,
krátke stlaþenie: Odpovedat’ na hovor.
Dlhé stlaþenie: Zrušit’ hovor.
Keć je na linke, dlhé stlaþenie:
Zloženie hovoru.
* Tepelná trvanlivost’

VŠETKY funkþné požiadavky by mali
byt’ splnené v teplotnom rozsahu medzi
-20°C a +70°C.
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NÁHRADNÉ KOLESO,
ZDVIHÁK A NÁRADIE
Náhradné koleso, zdvihák a náradie sú
zaistené v batožinovom priestore a pod
zadným nárazníkom.
V niektorých modeloch je k vozidlu
použitý kĐukový typ zdviháka.
Aktuálne náradie vo vozidle sa môže líšit’
od popisovaného.

Z VÝSTRAHA
Zdvihák, náhradné koleso þi iné
náradie a vybavenie vždy uložte na
patriþnom mieste.
• Neukladajte zdvihák, náhradné
koleso alebo iné vybavenie v
priestore pre cestujúcich.
Pri náhlom zastavení alebo náraze
môže byt’ uvoĐnené vybavenie
vrhnuté do vnútra vozidla a
spôsobit’ zranenie.

Vybratie zdviháka a náradia
1. Otvorte dvere batožinového priestoru.
2. Vytiahnite kryt podlahy nahor a
nájdite krídlovú skrutku.
3. Otáþaním krídlovou skrutkou proti
smeru hodinových ruþiþiek ho
odmontujte od zdviháka.
4. Vytiahnite zdvihák a vak s náradím.
5. Odmontujte popruhy pridržujúce vak
obsahujúci nástroj. Potom vyjmČte
klíþ na kola a kliku zvedáku z vaku.
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Odmontovanie náhradného kolesa

Špecifikácie zdviháka

1. Pomocou
plochého
skrutkovaþa
odpáþte kryt otvoru nad zadným
nárazníkom.

Maximálne pracovné zat’aženie: 900 kg

2. Použite dodaný kĐúþ na kolesá na
povolenie
upevĖovacej
skrutky
náhradného kolesa.
3. Odháknite
kábel
na
unášaþi
náhradného kolesa, ktorý sa nachádza
pod zadným nárazníkom.
4. Vytiahnite náhradné koleso z unášaþa
náhradného kolesa.
POZNÁMKA

Z VÝSTRAHA
Zdvihák je urþený na použitie len vo
Vašom vozidle.
• Nepoužívajte dodaný zdvihák pre
iné vozidlo.
• Nikdy neprekroþte prípustné
zat’aženie zdviháka.
Použitie zdviháka pre iné vozidlá
môže mat’ za následok poškodenie
vozidla alebo zdviháka a zranenie.

SÚPRAVA TESNIACEHO
PROSTRIEDKU PNEUMATIKY
A KOMPRESORA
USKLADNENIE SÚPRAVY
TESNIACEHO PROSTRIEDKU
PNEUMATIKY A KOMPRESORA

Prístup k súprave tesniaceho prostriedku
pneumatiky a kompresora:
1. Otvorte výklopnú zadnú þast’.
2. Zdvihnite kryt.

Aby ste predišli rachoteniu zdviháka
a náradia v idúcom vozidle, uložte
všetko pevne pod kryt podlahy.

<7 sedadiel>
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3. Vyberte súpravu tesniaceho prostriedku pneumatiky a kompresora.
Pre uskladnenie súpravy tesniaceho
prostriedku pneumatiky a kompresora
vykonajte kroky v opaþnom poradí.

Z VÝSTRAHA
Beh motora na voĐnobežných
otáþkach v uzavretom priestore so
slabým vetraním je nebezpeþný.
Výfukové plyny motora môžu
vniknút’ do vozidla. Výfukové plyny
motora obsahujú oxid uhoĐnatý
(CO), ktorý je neviditeĐný a bez
zápachu.
Môže spôsobit’ bezvedomie a
dokonca aj smrt’. Nikdy nenechávajte motor bežat’ v uzavretom priestore bez dostatoþného
prívodu þerstvého vzduchu.
Z VÝSTRAHA
Nadmerné nahustenie pneumatiky
môže
spôsobit’
prasknutie
pneumatiky a zranenie vás alebo
iných osôb. Nezabudnite si preþítat’
a dodržiavat’ pokyny k súprave
tesniaceho prostriedku pneumatiky
a kompresora a pneumatiku
nahustite na jej odporúþaný tlak.
Neprekraþujte odporúþaný tlak.

<5 sedadiel>

Z VÝSTRAHA
Uskladnenie súpravy tesniaceho
prostriedku pneumatiky a kompresora vo vozidle v priestore pre
pasažierov môže spôsobit’ zranenia.
V prípade náhleho zastavenia alebo
kolízie môže voĐne položené
vybavenie
niekoho
zasiahnut’.
Súpravu tesniaceho prostriedku
pneumatiky a kompresora uskladnite na jej pôvodne urþenom mieste.
Ak je toto vozidlo vybavené súpravou
tesniaceho prostriedku pneumatiky a
kompresora, nemusí sa vo vozidle
nachádzat’ náhradné koleso a vybavenie
na jeho výmenu a u niektorých vozidiel
nemusí byt’ k dispozícii ani priestor na
uskladnenie kolesa.
Tesniaci prostriedok pneumatiky a kompresor sa môže použit’ na doþasné
utesnenie prierazov pneumatiky až do
veĐkosti 6 mm v dezénovej þasti
pneumatiky. Môže sa použit’ aj na
nahustenie podhustenej pneumatiky.
Ak sa pneumatika oddelila od disku
kolesa, poškodila sa jej boþná stena alebo
má veĐký prieraz, pneumatika je veĐmi

NÚDZOVÉ SITUÁCIE 5-5

t’ažko poškodená, aby na jej opravu
postaþovala súprava tesniaceho prostriedku pneumatiky a kompresora.
Preþítajte si a dodržiavajte všetky pokyny
týkajúce
sa
súpravy
tesniaceho
prostriedku pneumatiky a kompresora.
Súprava obsahuje:
1. Tlakomer
2. Tlaþidlo vypustenia tlaku (biele)
3. VoĐbový spínaþ
4. Vypínaþ (oranžový)
5. Nádoba s tesniacim prostriedkom
6. Vzduchová hadica (þierna hadica/
biely hrot)

7. Tesniaci prostriedok/vzduchová hadica (priesvitná hadica/oranžový hrot)

TESNIACI PROSTRIEDOK
PNEUMATIKY

8. Elektrický konektor

Preþítajte si a dodržiavajte pokyny o
bezpeþnej
manipulácii,
ktoré
sa
nachádzajú na štítku prilepenom k nádobe
s tesniacim prostriedkom.
Skontrolujte dátum exspirácie tesniaceho
prostriedku pneumatiky na nádobe s
tesniacim prostriedkom. Nádobu s tesniacim prostriedkom by ste mali vymenit’
ešte pred uplynutím dátumu exspirácie.
Náhradné nádoby s tesniacim prostriedkom sú k dispozícii u vášho predajcu.
Pozrite si þast’ „Vybratie a vloženie
nádoby s tesniacim prostriedkom“.
Množstvo tesniaceho prostriedku postaþuje práve na utesnenie jednej
pneumatiky. Po použití musíte nádobu s
tesniacim prostriedkom a zostavu
tesniaceho prostriedku/vzduchovej hadice
vymenit’. Pozrite si þast’ „Vybratie a
vloženie
nádoby
s
tesniacim
prostriedkom“.

5-6 NÚDZOVÉ SITUÁCIE

POUŽITIE SÚPRAVY TESNIACEHO
PROSTRIEDKU PNEUMATIKY
A KOMPRESORA NA DOýASNÉ
UTESNENIE A NAHUSTENIE
PRERAZENEJ PNEUMATIKY

Nevyberajte žiadne objekty,
spôsobili prerazenie pneumatiky.

Keć používate súpravu tesniaceho
prostriedku pneumatiky a kompresora v
chladných teplotách, nechajte súpravu
zohriat’ v teplom prostredí poþas piatich
minút.

2. OdbaĐte tesniaci prostriedok/vzduchovú hadicu (7) a elektrický
konektor (8).

Pomôžete tým
pneumatiku.

rýchlejšie

nahustit’

Ak tlak z pneumatiky úplne unikne,
zabráĖte
ćalšiemu
poškodeniu
pneumatiky a disku kolesa pomalým
odstavením na rovný povrch. Zapnite
výstražné svetlá.

ktoré

4. Odmontujte kryt ventilu z prázdnej
pneumatiky jeho otoþením doĐava.

1. Vyberte súpravu tesniaceho prostriedku pneumatiky a kompresora z miesta
ich uloženia.

5. Pripojte
hadicu
tesniaceho
prostriedku/vzduchovú hadicu (7) na
ventil. Otoþte ju smerom doprava,
pokým nebude dotiahnutá.

3. Položte súpravu na zem.
Uistite sa, že je ventil pneumatiky
umiestnený blízko zeme tak, aby
hadica k nemu doþiahla.

6. Pripojte elektrický konektor (8) do
elektrickej zásuvky pre príslušenstvo
vo vozidle. Odpojte všetky spotrebiþe
z elektrických zásuviek príslušenstva.
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Ak je vozidlo vybavené elektrickou
zásuvkou príslušenstva, nepoužívajte
zapaĐovaþ cigariet.

9. Stlaþte vypínaþ (4), aby ste zapli
súpravu
tesniaceho
prostriedku
pneumatiky a kompresora.

Ak je vozidlo vybavené len zapaĐovaþom
cigariet, použite zapaĐovaþ cigariet.

Kompresor bude vstrekovat’ tesniaci
prostriedok spolu so vzduchom do
pneumatiky.

Nezatvorte napájací kábel do dverí alebo
okna.
7. Naštartujte vozidlo. Vozidlo musí byt’
naštartované
poþas
používania
kompresora.
8. VoĐbový spínaþ (3) otoþte doĐava do
polohy Sealant + Air (tesniaci
prostriedok + vzduch).

Tlakomer (1) bude najprv ukazovat’
vysoký tlak, pokým bude kompresor
tlaþit’ do pneumatiky tesniaci
prostriedok. Po úplnom rozptýlení
tesniaceho prostriedku do pneumatiky
tlak rýchlo klesne a zaþne znovu
stúpat’ pri hustení pneumatiky þistým
vzduchom.
10. Nahustite pneumatiku na odporúþaný
tlak
pomocou
tlakomera
(1).
Odporúþaný tlak hustenia pneumatiky
nájdete na informaþnom štítku o
pneumatikách a zat’ažení.
Tlakomer (1) môže pri zapnutom
kompresore ukazovat’ vyšší tlak ako v
skutoþnosti je. Kompresor vypnite,
aby ste získali aktuálnu hodnotu tlaku.
Kompresor môžete vypínat’ a
zapínat’, pokým nedosiahnete správny
tlak.

Z POZOR
Ak odporúþaný tlak nedosiahnete po
približne 25 minútach, s vozidlom
nemôžete ćalej jazdit’. Pneumatika
je príliš vážne poškodená a súprava
tesniaceho prostriedku pneumatiky
a kompresora nedokáže pneumatiku
nahustit’. Odpojte elektrický konektor z elektrickej zásuvky
príslušenstva a odskrutkujte hadicu
z ventilu pneumatiky.
11. Stlaþte vypínaþ (4), aby ste vypli
súpravu
tesniaceho
prostriedku
pneumatiky a kompresora.
Pneumatika nie je utesnená a vzduch
bude naćalej unikat’, pokým sa s
vozidlom nepohnete a tesniaci
prostriedok sa nerozptýli po celej
pneumatike, preto musíte kroky 12 až
18 vykonat’ okamžite po vykonaní
kroku 11.
Bućte opatrní pri manipulácii so
súpravou tesniaceho prostriedku
pneumatiky a kompresora, pretože po
použití môže byt’ horúca.
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12. Odpojte elektrický konektor (8) z
elektrickej zásuvky pre príslušenstvo
vo vozidle.
13. Otoþte hadicu tesniaceho prostriedku/
vzduchovú hadicu (7) smerom
doĐava, aby ste ju odpojili od ventilu
pneumatiky.
14. Nasaćte kryt ventilu pneumatiky.
15. Umiestnite hadicu tesniaceho prostriedku/vzduchovú hadicu (7) a
elektrický konektor (8) spät’ do
pôvodnej polohy.
16. Ak sa poškodenú pneumatiku
podarilo nahustit’ na odporúþaný tlak,
odstráĖte nálepku z oznaþením
maximálnej rýchlosti z nádoby s
tesniacim
prostriedkom
(5)
a

umiestnite ju na dobre viditeĐné
miesto.

nahustenia, nahustite pneumatiku na
odporúþaný tlak hustenia.

Neprekraþujte rýchlost’ uvedenú na
tejto nálepke, pokým poškodenú
pneumatiku
nenecháte
odborne
opravit’ alebo vymenit’.

20. Poutierajte zvyšky tesniaceho prostriedku z disku kolesa, z pneumatiky
alebo z vozidla.

17. Vybavenie vrát’te na pôvodné miesto
uloženia vo vozidle.
18. Okamžite s vozidlom prejdite 8 km,
aby sa tesniaci prostriedok rozptýlil
po celej pneumatike.
19. Zastavte na bezpeþnom mieste a
skontrolujte tlak pneumatiky. Pozrite
si postup v krokoch 1 až 11 v þasti
„Použitie súpravy tesniaceho prostriedku a kompresora bez tesniaceho
prostriedku na nahustenie pneumatiky
(nepoškodenej)“.
Ak tlak v pneumatike klesol viac ako
68 kPa pod odporúþaný tlak
nahustenia,
zastavte
vozidlo.
Pneumatika je príliš vážne poškodená
a tesniaci prostriedok pneumatiky
nedokáže pneumatiku nahustit’.
Ak tlak pneumatiky neklesol viac ako
o 68 kPa od odporúþaného tlaku

21. Použitú
nádobu
s
tesniacim
prostriedkom (5) a hadicu tesniaceho
prostriedku/vzduchovú hadicu (7)
zlikvidujte u vášho predajcu alebo
podĐa lokálnych nariadení a postupov.
22. VymeĖte ju za novú nádobu, ktorá je k
dispozícii u vášho predajcu.
23. Po doþasnom utesnení pneumatiky
pomocou súpravy tesniaceho prostriedku pneumatiky a kompresora,
odvezte vozidlo k autorizovanému
predajcovi vo vzdialenosti najviac
161 km jazdy a nechajte pneumatiku
odborne opravit’ alebo vymenit’.
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POUŽITIE SÚPRAVY TESNIACEHO
PROSTRIEDKU A KOMPRESORA
BEZ TESNIACEHO PROSTRIEDKU
NA NAHUSTENIE PNEUMATIKY
(NEPOŠKODENEJ)

Ak tlak z pneumatiky úplne unikne,
zabráĖte
ćalšiemu
poškodeniu
pneumatiky a disku kolesa pomalým
odstavením na rovný povrch. Zapnite
výstražné svetlá.

Použitie vzduchového kompresora na
nahustenie pneumatiky vzduchom bez
tesniaceho prostriedku:

1. Vyberte
súpravu
tesniaceho
prostriedku pneumatiky a kompresora
z miesta ich uloženia.
2. OdbaĐte len vzduchovú hadicu (6) a
elektrický konektor (8).
3. Položte súpravu na zem.
Uistite sa, že je ventil pneumatiky
umiestnený blízko zeme tak, aby
hadica k nemu doþiahla.

4. Odmontujte kryt ventilu pneumatiky
jeho otoþením doĐava.
5. Pripojte len vzduchovú hadicu (6) na
ventil pneumatiky a otoþte ju smerom
doprava, pokým nebude dotiahnutá.
6. Pripojte elektrický konektor (8) do
elektrickej zásuvky pre príslušenstvo
vo vozidle. Odpojte všetky spotrebiþe
z elektrických zásuviek príslušenstva.
Ak je vozidlo vybavené elektrickou
zásuvkou príslušenstva, nepoužívajte
zapaĐovaþ cigariet.
Ak je vozidlo vybavené len
zapaĐovaþom
cigariet,
použite
zapaĐovaþ cigariet.
Nezatvorte napájací kábel do dverí
alebo okna.
7. Naštartujte vozidlo. Vozidlo musí byt’
naštartované
poþas
používania
kompresora.
8. Otoþte voĐbový spínaþ (3) smerom
doprava do polohy Air Only (len
vzduch).
9. Stlaþte vypínaþ (4), aby ste zapli
kompresor.
Kompresor nahustí pneumatiku len
vzduchom.
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10. Nahustite pneumatiku na odporúþaný
tlak
pomocou
tlakomera
(1).
Odporúþaný tlak hustenia pneumatiky
nájdete na informaþnom štítku o
pneumatikách a zat’ažení.
Tlakomer (1) môže pri zapnutom
kompresore ukazovat’ vyšší tlak ako v
skutoþnosti je. Kompresor vypnite,
aby ste získali presnú hodnotu tlaku.
Kompresor môžete vypínat’ a
zapínat’, pokým nedosiahnete správny
tlak.
Ak pneumatiku nahustíte na vyšší ako
odporúþaný tlak, môžete nadmerný
tlak znížit’ stlaþením tlaþidla zníženia
tlaku (4), pokým nedosiahnete
správnu hodnotu tlaku.

Táto možnost’ je funkþná len vtedy,
keć používate len vzduchovú hadicu
(6).
11. Stlaþte vypínaþ (4), aby ste vypli
súpravu
tesniaceho
prostriedku
pneumatiky a kompresora.
Bućte opatrní pri manipulácii so
súpravou tesniaceho prostriedku
pneumatiky a kompresora, pretože po
použití môže byt’ horúca.
12. Odpojte elektrický konektor (8) z
elektrickej zásuvky pre príslušenstvo
vo vozidle.
13. Odpojte len vzduchovú hadicu (6) z
ventilu pneumatiky otoþením smerom
doĐava a nasaćte kryt ventilu
pneumatiky.
14. Umiestnite vzduchovú hadicu (6) a
elektrický konektor (8) spät’ do
pôvodnej polohy.
15. Vybavenie vrát’te na pôvodné miesto
uloženia vo vozidle.

Súprava
tesniaceho
prostriedku
pneumatiky a kompresora má adaptér
príslušenstva, ktorý sa nachádza v
spodnej þasti odkladacieho priestoru a
môže sa použit’ na nahustenie
vzduchových matracov, lôpt atć.
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VYBRATIE A VLOŽENIE NÁDOBY S
TESNIACIM PROSTRIEDKOM

Vybratie nádoby
triedkom:

s

tesniacim

pros-

von

telesa

1. OdbaĐte obe hadice.
2. VysuĖte nádobu
kompresora.
3. Odskrutkujte
nádobe.

hadicu

z

pripojenú

k

4. VymeĖte za novú nádobu, ktorá je k
dispozícii u vášho predajcu.
5. Pripojte hadicu k nádobe a dotiahnite
ju.

6. NasuĖte novú nádobu na miesto.
Uistite sa, že správne zapadla do
puzdra v telese kompresora.
7. Vrát’te obe hadice na ich pôvodné
miesto.

AKO VYMENIġ KOLESO
S DEFEKTOM
Ak dôjde k defektu pneumatiky, dodržte
pred výmenou kolesa nasledujúce
bezpeþnostné inštrukcie.
Bezpeþnostné pokyny pre výmenu
kolesa
1. Zapnite výstražné svetlá.
2. Zaparkujte vozidlo na bezpeþnom
mieste mimo vozovku.
3. Zaparkujte na pevnom a rovnom
povrchu. Pozri „PARKOVANIE
VOZIDLA“ v registri.
4. Vypnite motor a vytiahnite kĐúþ.
5. Zatiahnite parkovaciu brzdu.
6. Nechajte
vystúpit’
všetkých
cestujúcich z vozidla a postavte ich na
bezpeþné miesto.
7. Založte koleso diagonálne od
vymieĖaného kolesa vpredu a vzadu
klinom, kusom dreva þi kameĖom.
Ak nedodržíte tieto bezpeþnostné pokyny,
môže vozidlo skĎznut’ zo zdviháka a
môže dôjst’ k vážnemu zraneniu.
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Ako vymenit’ koleso s defektom
1. Vyberte zdvihák, kĐúþ na kolesá,
kĐuku zdviháku a náhradné koleso z
úložného priestoru v batožinovom
priestore a pod zadným nárazníkom.
2. Použite kĐúþe na kolesá pre uvoĐnenie
matíc o jednu otáþku.

Z POZOR
Nevyskrutkujte
úplne
matice,
pokiaĐ nezdvihnete koleso nad
povrch.

3. Nasaćte kĐuku zdviháka a kĐúþ na
kolesá na zdvihák
4. Otáþajte kĐúþom na kolesá v smere
hodinových ruþiþiek a zdvihnite
mierne hlavu zdviháka.
5. PodĐa obrázka nižšie nasaćte zdvihák
do správnej polohy. V prednej aj
zadnej þasti vozidla pod dverami sa
nachádza drážka.
6. Umiestnite zdvihák zvisle do prednej
alebo zadnej drážky blízko vymieĖaného kolesa.
Z POZOR
Nepokúšajte sa zdvihnút’ vozidlo,
pokiaĐ nie je zdvihák v správnej
polohe a zaistený na vozidle i na
zemi.

<Typ kĐuky zdviháka>
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7. Otáþaním kĐúþa na kolesá alebo
kĐuky zdviháka v smere chodu
hodinových ruþiþiek zdvíhajte vozidlo, pokým nezapadne hlava
zdviháka pevne do príslušnej drážky a
koleso sa nezdvihne nad povrch o
2,5 cm.
Z POZOR
Keć zaþne zdvihák zdvíhat’ vozidlo
skontrolujte, þi je zdvihák správne
umiestnený a nemôže skĎznut’.
POZNÁMKA

Nezdvíhajte vozidlo vyššie, než je
pre výmenu kolesa nutné.

<Typ kĐuky zdviháka>

Z VÝSTRAHA
• Ak je vozidlo na zdviháku, nikdy
nelezte pod vozidlo a neštartujte
motor.
Vozidlo by mohlo skĎznut’ zo
zdviháka a mohlo by dôjst’ k
vážnemu zraneniu þi smrti.

8. Úplne vyskrutkujte matice otáþaním
proti smeru hodinových ruþiþiek.
9. Demontujte koleso.
10. Namontujte náhradné koleso na náboj
kolesa.
Z POZOR
• Nikdy nepoužívajte na matice
kolies olej alebo mazivo.
• Vždy použite správne matice
kolies.
• ýo najskôr dopravte vozidlo do
servisu a nechajte dotiahnut’
matice kolesa podĐa špecifikácie.
Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
Ak
nebudú
matice
správne
dotiahnuté, môže dôjst’ k ich
uvoĐneniu.
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11. Namontujte matice kolesa spät’.
Rukou utiahnite každú maticu tak, aby
koleso dosadalo k náboju kolesa.
12. Otáþajte kĐúþom na kolesá alebo
kĐukou zdviháka proti smeru
hodinových ruþiþiek a spustite
vozidlo dolu.
13. Matice kolesa pevne dotiahnite na
hodnotu 125 N•m v smere do kríža.
1 o 2 o 3 o 4 o 5 (Pozri
obrázok nižšie)

Z VÝSTRAHA
Uistite sa, že používate správne
matice alebo skrutky a správny
ut’ahovací moment.
Nesprávne matice kolesa alebo
nesprávne utiahnuté matice alebo
skrutky kolesa môžu spôsobit’
uvoĐnenie kolesa alebo dokonca
jeho odpadnutie. To môže viest’ k
nehode.

14. Zaveste unášaþ náhradného kolesa na
podpornú tyþ a utiahnite skrutku v
otvore nad zadným nárazníkom
momentom 6 Nm, aby sa unášaþ
náhradného kolesa zdvihol.
15. Zaháknite kábel a namontujte kryt
otvoru do pôvodnej polohy.
16. Upevnite zdvihák a náradie do ich
pôvodnej polohy a koleso s defektom
do batožinového priestoru.
Z POZOR
Neskladujte koleso s defektom v
polohe pod zadným nárazníkom,
kde bolo náhradné koleso. Koleso s
defektom by mohlo vypadnút’ z jeho
polohy.
Z VÝSTRAHA
Neukladajte zdvihák a náradie v
priestore pre cestujúcich.
Pri náhlom zastavení alebo náraze
môže byt’ uvoĐnené vybavenie
vrhnuté do vnútra vozidla a
spôsobit’ zranenie.
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POZNÁMKA

Kompaktné náhradné koleso je
urþené len na krátkodobé použitie.
Bez meškania kontaktujte servis za
úþelom výmeny náhradného kolesa
za normálne koleso. Odporúþame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.

Z POZOR
Pri použití zdviháka môže byt’
vozidlo vratké, pohnút’ sa a
poškodit’ sa a spôsobit’ zranenie.
• Použite dodaný zdvihák a v
správnej polohe.
• Pri nasadení zdviháka pre
zdvihnutie vozidla by mal byt’
zdvihák kolmo k povrchu.
• Nelezte pod zdvihnuté vozidlo.
• Neštartujte zdvihnuté vozidlo.
• Pred
zdvíhaním
nechajte
vystúpit’ cestujúcich z vozidla a
nechajte ich poþkat’ ćalej od
vozidla a dopravy.
• Zdvihák používajte len pre
výmenu kolies.
• Nedvíhajte vozidlo na šikmom
alebo klzkom povrchu.
• Používajte zdvihák na mieste
najbližšie k vymieĖanému kolesu.
• Založte koleso uhloprieþne proti
vymieĖanému kolesu.
(Pokraþovanie)

Z POZOR
(Pokraþovanie)
• Pred
zdvíhaním
zatiahnite
parkovaciu brzdu a zaraćte prvý
prevodový stupeĖ alebo spiatoþku (manuálna prevodovka) alebo
zvoĐte polohu P (automatická
prevodovka).
• Nezdvíhajte vozidlo a nevymieĖajte koleso v tesnej blízkosti
premávky.
Z POZOR
Ak nie sú podmienky pre výmenu
vhodné alebo sa na výmenu necítite,
zavolajte servis.
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ŠTARTOVANIE MOTORA
PREPOJOVACÍMI KÁBLAMI
Z POZOR
• Nepokúšajte sa vozidlo štartovat’
t’ahaním alebo tlaþením.
Mohlo by dôjst’ k poškodeniu
katalyzátora
a
automatickej
prevodovky, prípadne k nejakému
zraneniu.

Vozidlo s vybitou batériou je možné
naštartovat’
privedením
elektrickej
energie z batérie iného vozidla.
Z VÝSTRAHA
Môže dôjst’ k explózii batérie.
Môžete byt’ popálení kyselinou z
akumulátora a elektrický skrat vás
môže zranit’ þi poškodit’ vozidlá.
• Nevystavujte batériu plameĖom
alebo iskrám.
• Pri štartovaní vozidla s pomocnou
batériou
sa
nad
batériu
nenakláĖajte.
(Pokraþovanie)

Z VÝSTRAHA
(Pokraþovanie)
• ZabráĖte vzájomnému dotyku
káblov.
• Pri práci v blízkosti batérie
používajte ochranu oþí.
• ZabráĖte
postriekaniu
oþí,
pokožky, látok alebo lakovaných
povrchov kvapalinou z batérie.
• Uistite sa, že batéria použitá na
štartovanie má rovnaké napätie
ako vybitá batéria.
• Neodpájajte vybitú batériu od
vozidla.
Nedodržanie týchto pokynov þi
nasledujúcich
inštrukcií
pre
štartovanie motora s prepojovacími
káblami môže viest’ k explózii
batérie a následne k popáleniu
kyselinou
z
batérie
alebo
elektrickým skratom.
Môže
dôjst’
k
poškodeniu
elektrických systémov v oboch
vozidlách a vážnemu zraneniu osôb.
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Pred štartovaním s pomocnou batériou
1. Zatiahnite parkovaciu brzdu.
2. U vozidla s automatickou prevodovkou preraćte do polohy PARK a u
vozidla s mechanickou prevodovkou
zaraćte neutrál.
3. Vypnite všetky elektrické zariadenia.
Z POZOR
• Pred štartovaním s pomocnou
batériou vypnite audiosystém.
Mohlo by dôjst’ k jeho poškodeniu.
Z VÝSTRAHA
• Vždy većte káble tak, aby
nemohlo dôjst’ k zachyteniu
rotujúcich súþastí v motorovom
priestore.
Inak by mohlo dôjst’ ku zraneniu
alebo poškodeniu vozidla.

Pripojenie prepojovacích káblov
Pri štartovaní s pomocnou batériou pripojte prepojovacie káble v nasledujúcom
poradí:
1. Pripojte
jeden
koniec
prvého
štartovacieho prepojovacieho kábla na
kladný pól pomocnej akumulátorovej
batérie (oznaþený „+“ na vývode
alebo skrini akumulátora)
2. Pripojte druhý koniec rovnakého
vodiþa kábla ku kladnému pólu
vybitej batérie (s oznaþením „+“ ).
3. Pripojte prvý koniec prepojovacieho
kábla k zápornému pólu akumulátora,
ktorý bude štartovanie zabezpeþovat’
(oznaþený symbolom „–“ na telese
akumulátora
alebo
na
póle
akumulátora).

Z VÝSTRAHA
Posledné pripojenie k vozidlu, ktoré
sa má nabíjat’ sa NESMIE
uskutoþĖovat’ k zápornému (–) pólu
akumulátora.
• Svorku tohoto spoja pripevnite k
oceĐovej konzole priskrutkovanej
k bloku motora.
• Tento posledný spoj by mal byt’ þo
najviac vzdialený od batérie.
Pripojenie prepojovacieho kábla k
zápornému pólu vybitej batérie by
mohlo spôsobit’ elektrický oblúk,
prípadne explóziu batérie.
Mohlo by tak dôjst’ ku zraneniu
alebo poškodeniu vozidla.
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4. Pripojte druhý koniec druhého
štartovacieho kábla ku kostre na
druhom
vozidle,
napríklad
k
oceĐovému držiaku priskrutkovanému
k bloku motora.
5. Motor vozidla s pomocnou batériou
môže pri štartovaní bežat’.
POZNÁMKA

Pokusy o naštartovanie motora
vozidla s vybitou batériou by mali
byt’ vykonávané v intervaloch
jednej minúty a nemali by trvat’
dlhšie než 15 sekúnd.

Keć vozidlo
naštartujete:

s

vybitou

batériou

1. Opatrne odpojte uzemnenie (-).
Zaþnite u vozidla s vybitým
akumulátorom. Motor vozidla s
vybitou batériou nechajte bežat’.
2. Odpojte záporný vodiþ od vozidla s
pomocnou batériou.
3. Odpojte vodiþ „+“ od oboch
akumulátorov. Uložte prepojovacie
káble u náhradného kolesa.
4. Nechajte bežat’ vozidlo s vybitou
batériou približne 20 minút. To
umožní systému dobíjania dobitie
batérie.
5. Ak sa akumulátor opät’ vybije,
obrát’te sa na servis. Odporúþame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.

ODTIAHNUTIE VOZIDLA
Ak je nutné odtiahnut’ Vaše vozidlo,
obrát’te sa na servis alebo profesionálnu
odt’ahovú službu. Odporúþame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
Z VÝSTRAHA
• V t’ahanom vozidle nikdy nevozte
cestujúcich.
• Nikdy net’ahajte vozidlo vyššou
než bezpeþnou alebo povolenou
rýchlost’ou.
• Nikdy net’ahajte vozidlo s
poškodenými dielmi, ktoré nie sú
plne na vozidle zaistené.
Nedodržanie týchto pokynov môže
spôsobit’ zranenie osôb.
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ġahanie vozidla so zdvihnutými
kolesami
1. Zapnite výstražné svetlá.
2. Zapnite zapaĐovanie do polohy ACC.
3. Preraćte automatickú alebo mechanickú prevodovku na neutrál.
4. UvoĐnite parkovaciu brzdu.
Z POZOR
Ak musí byt’ vozidlo odtiahnuté za
zadnú stranu, použite pod predné
kolesá podvozok.
• Nikdy net’ahajte vozidlo za zadnú
stranu s prednými kolesami na
vozovke.
Pri takom t’ahaní by mohlo dôjst’ k
vážnemu poškodeniu prevodovky
vozidla.

5. Odtiahnite vozidlo s
kolesami nad vozovkou.

prednými

Z POZOR
• Na
odtiahnutie
vozidla
nepoužívajte
odt’ahovacie
zariadenie s ret’azou a hákom.
• Použite plošinu alebo zariadenie
pre zdvihnutie nápravy.

ġahanie vozidla so systémom pohonu
všetkých kolies
Zariadenie s plošinou je najlepšou
metódou odt’ahovania vozidla vybaveného systémom pohonu všetkých
kolies (AWD), þím sa zabráni
poškodeniu.
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Ak nie je k dispozícii zariadenie s
plošinou, použite na odtiahnutie vozidla
plošinový vozík, ako je vidiet’ na obrázku
nižšie.
Z POZOR
Ak budete odt’ahovat’ vozidlo
vybavené
systémom
pohonu
všetkých kolies (AWD) s prednými
alebo zadnými pneumatikami na
ceste, môže dôjst’ k vážnemu
poškodeniu hnacieho systému.
• Nikdy net’ahajte vozidlo s
prednými a zadnými kolesami na
vozovke.

NÚDZOVÉ ODTIAHNUTIE

Ak nie je v prípade núdze dosiahnuteĐná
odt’ahová služba, môže byt’ vozidlo
odtiahnuté lanom pripevneným k
t’ažnému oku.
Predné t’ažné oko
Predné t’ažné oko sa nachádza pod
predným nárazníkom. Odmontujte predný
spojler na strane vodiþa a pripojte t’ažné
oko. Vodiþ musí byt’ vo vozidle, aby ho
riadil a ovládal brzdy.
Odtiahnutie je možné vykonávat’ takým
spôsobom len na vozovkách so
spevneným
povrchom
na
krátke
vzdialenosti a pri nízkych rýchlostiach.

Tiež musia byt’ v dobrom stave kolesá,
nápravy, hnacie ústrojenstvo, riadenie a
brzdy.
Z POZOR
Pri t’ahaní vozidla na lane môže
dôjst’ k poškodeniu vozidla.
Zníženie rizika poškodenia vozidla:
• ġažné oko použite len v prípade,
keć nie je k dispozícii iná
možnost’ odt’ahu.
• ġahajte vozidlo len dopredu.
• Većte lano mimo nárazník.
• Skontrolujte, že je t’ažné lano k
t’ažným okám na oboch koncoch
pripevnené bezpeþne. Skontrolujte zatiahnutím za lano.
• ġahaním na lane môže dôjst’ k
vážnemu poškodeniu automatickej prevodovky. Pri t’ahaní
vozidla s automatickou prevodovkou použite plošinu alebo
zariadenie na zdvihnutie nápravy.
• Rozbiehajte sa pomaly a vyhnite
sa trhaným pohybom.
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Z VÝSTRAHA
Pri t’ahaní vozidla na lane môže
dôjst’ ku strate kontroly nad
vozidlom.
• Neodt’ahujte vozidlo s poškodenými kolesami, prevodovkou,
nápravami,
riadením
alebo
brzdami.
• Nevyt’ahujte kĐúþ zo zapaĐovacej
skrinky, riadenie sa zamkne a
vozidlo sa stane neovládateĐné.
Z POZOR
• Nepoužívajte transportný priväzovací hák na odt’ahovanie
Vášho vozidla.
Vozidlo by sa mohlo poškodit’.

Pripojenie zadného t’ažného oka
Pri t’ahaní iného vozidla použite zadné
t’ažné oko. Smie sa používat’ len v
núdzových
prípadoch
(napr.
na
vytiahnutie vozidla z priekopy, snehového
záveja alebo z blata.)
Pre použitie pripojenia zadného t’ažného
oka vykonajte nasledujúce:
1. Nájdite pripojenie zadného t’ažného
oka pod krytom podlahy v
batožinovom priestore.
2. Otvorte kryt v zadnom nárazníku a
naskrutkujte pevne t’ažné oko.

Pri vleþení na zadnom t’ažnom oku vždy
većte lano alebo ret’az v priamom smere
k oku. Nenamáhajte hák v inom smere.
Aby ste predišli poškodeniu, nenapínajte
lano príliš rýchlo.
Z POZOR
• Nepoužívajte transportný priväzovací hák na odt’ahovanie
iného vozidla.
Vozidlo by sa mohlo poškodit’.
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VYPROSTENIE VOZIDLA
Ak vozidlo uviazne v snehu, blate alebo
na inom nespevnenom povrchu, použite
na vyprostenie nasledujúci postup.
1. Otoþte volantom úplne doĐava a
potom doprava. Tým sa vyþistí plocha
pod prednými kolesami.
2. Raćte striedavo spiatoþku a dopredný
rýchlostný stupeĖ.
3. Pretáþajte kolesá þo možno najmenej.
4. Pri radení uvoĐnite pedál plynu.
5. Pri zaradenom rýchlostnom stupni
zošliapujte pedál plynu s citom.
Ak po niekoĐkých pokusoch vozidlo
nevyprostíte,
musí
byt’
vozidlo
vytiahnuté. Pozri „ġAHANIE VOZIDLA“ skôr v tejto þasti.

Z VÝSTRAHA
Ak vyslobodzujete vozidlo uviaznuté
v snehu, blate, piesku a pod.;
• Najskôr skontrolujte, þi nie sú v
okolí
vozidla
Đudia
alebo
predmety.
Poþas vyslobodzovania môže dôjst’
k náhlemu pohybu vozidla dopredu
alebo dozadu a dôjst’ tak ku
zraneniu osôb þi poškodeniu
predmetov v blízkosti.

POZNÁMKA

Pri
vyslobodzovaní
vozidla
dodržujte nasledujúce zásady pre
zamedzenie poškodenia prevodovky
alebo iných súþastí;
• Nezošliapujte pri radení pedál
plynu, pokiaĐ nie je úplne
zaradený dopredný rýchlostný
stupeĖ alebo spiatoþka.
• Nevytáþajte motor a vyhnite sa
prekĎzavaniu kolies.
• Ak vozidlo po vyprostení uviazne
niekoĐkokrát, zvážte iný spôsob,
napríklad vytiahnutie.
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PREHRIATIE
Ak je ruþiþka teplomera chladiacej
kvapaliny motora v þervenej zóne, alebo
ak máte akýkoĐvek dôvod na podozrenie,
že sa motor prehrieva:
1. Zastavte vozidlo.
2. Vypnite klimatizáciu.
3. Nechajte motor bežat’ niekoĐko minút
na voĐnobeh.
4. Skontrolujte, þi pracuje ventilátor.
Z VÝSTRAHA
Ak uniká para, vzdiaĐte sa od
vozidla, pokiaĐ motor nevychladne.
Para by mohla spôsobit’ vážne
obarenie.
POZNÁMKA

Použitie klimatizácie pri jazde do
dlhého stúpania alebo v hustej
premávke môže spôsobit’ prehriatie
motora.

Ak ventilátor nepracuje a uniká para,
postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Vypnite motor.
2. Poodíćte od vozidla bez toho, že by
ste otvárali kapotu.
3. Nechajte motor vychladnút’.
4. Ak para už neuniká, otvorte opatrne
kapotu.
5. ýo možno najskôr sa poraćte s
odborným servisom. Odporúþame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.
Ak ventilátor pracuje a para nie je
viditeĐná, postupujte takto:
1. Opatrne otvorte kapotu.
2. Nechajte motor bežat’ na voĐnobeh,
pokiaĐ nevychladne.
3. Skontrolujte
hladinu
chladiacej
kvapaliny.
Ak ventilátor pracuje, ale teplota motora
neklesá, postupujte takto:
1. Vypnite motor.
2. Opatrne otvorte kapotu.
3. Nechajte motor vychladnút’.
4. Skontrolujte
hladinu
chladiacej
kvapaliny.

Ak je hladina chladiacej kvapaliny nízka,
skontrolujte
tesnost’
nasledujúcich
súþastí:
1. Chladiþ.
2. Hadice chladiþa.
3. Spoje chladiþa.
4. Hadice kúrenia.
5. Spoje hadíc kúrenia.
6. Vodné þerpadlo.
Ak dôjde k úniku alebo inému
poškodeniu, alebo ak stále uniká
chladiaca kvapalina, obrát’te sa ihneć na
servis. Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet. Nepokraþujte v jazde,
pokiaĐ nie sú tieto problémy vyriešené.
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Z VÝSTRAHA
Horúca chladiaca kvapalina môže
pod tlakom vystreknút’ a spôsobit’
obarenie a vážne zranenie.
• Ak sú motor a chladiþ horúce,
nikdy neotvárajte vieþko nádobky
s chladiacou kvapalinou.

–
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BEZPEýNOSTNÉ POKYNY

•

Pri vykonávaní akejkoĐvek kontroly alebo
údržby na vozidle dodržujte nasledujúce
pokyny. Znížite tak nebezpeþenstvo svojho
poranenia alebo poškodenia vozidla.

•

Všeobecné pokyny pri vykonávaní prác na
vozidle:
•

Nepracujte na horúcom motore.
Z VÝSTRAHA
Katalyzátor a ostatné súþasti výfuku
sa môžu poþas chodu motora veĐmi
zahrievat’.
Dotykom príslušných dielov pri
bežiacom motore si môžete privodit’
t’ažké popáleniny.

•

•

Nikdy nelezte pod vozidlo, ktoré je
podopreté zdvihákom. Ak musíte pod
vozidlom pracovat’, použite bezpeþné
podpery.
Nepribližujte sa k batérii, všetkým
palivám a súþastiam palivového
ústrojenstva s fajþiarskymi potrebami,
plameĖmi a iskrami.

•

Nikdy nepripájajte ani neodpájajte
batériu alebo elektronické komponenty
pri zapnutom zapaĐovaní.
Pri pripojovaní káblov k batérii,
venujte zvláštnu pozornost’ ich
polarite. Nikdy nepripájajte kladný
kábel na záporný pól a naopak.
Uvedomte si, že batéria, káble
zapaĐovania a káble vozidla sú pod
vysokým prúdom alebo napätím.
Bućte opatrný, aby ste nespôsobil
skrat.

Z VÝSTRAHA
• Pred kontrolou alebo prácou pod
kapotou vypnite zapaĐovanie a
vytiahnite kĐúþ.
Dotýkanie sa „živých“ súþastí pri
zapnutom zapaĐovaní môže spôsobit’
šok alebo popálenie.
Z VÝSTRAHA
Ak musíte vykonávat’ práce pod
kapotou, vyzleþte si voĐné obleþenie
a šperky, ktoré môžu byt’ zachytené
a nepribližujte sa žiadnou þast’ou
tela k ventilátoru, remeĖom alebo
iným pohybujúcim sa súþastiam.
•

•

•

Ak nechávate motor bežat’ v
uzatvorených priestoroch ako je garáž,
dbajte na správnu ventiláciu.
Použitý olej, chladiace a ostatné
kvapaliny uchovávajte mimo dosah
detí a domácich zvierat.
Nevyhadzujte prázdne nádoby od oleja
alebo kvapalín alebo tie, ktoré ešte
obsahujú olej a kvapaliny, spolu s
domovým odpadom. Využívajte len
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•

•

autorizované zariadenia pre likvidáciu
takého odpadu.
Ak musíte vykonávat’ práce pod
kapotou s bežiacim motorom, dbajte na
to,
aby
nemohlo
dôjst’
k
neoþakávaným a náhlym pohybom
vozidla. Pri automatickej prevodovke
presuĖte páku voliþa do polohy PARK
alebo NEUTRAL a zatiahnite
parkovaciu brzdu. Pri mechanickej
prevodovke
zaraćte
neutrál
a
zatiahnite parkovaciu brzdu.
Aby ste sa vyhli možnému zraneniu,
vypnite pri práci pod kapotou
zapaĐovanie
a
vytiahnite
zo
zapaĐovania kĐúþ, ak to nie je priamo
vyžadované príslušným postupom. Ak
je vyžadované príslušným postupom
vykonávat’ práce pod kapotou s
bežiacim motorom, vyzleþte si voĐné
obleþenie a šperky, ktoré môžu byt’
zachytené pohybujúcimi sa súþast’ami
a spôsobit’ zranenie.

Ventilátor chladenia v motorovom
priestore
Z POZOR
Elektrické ventilátory chladenia (v
motorovom priestore) sú ovládané
snímaþmi. Tieto ventilátory sa môžu
spustit’ kedykoĐvek.
• Je dôležité sa nepribližovat’
rukami, prstami alebo inými
voĐnými súþast’ami obleþenia k
lopatkám ventilátora.
Z VÝSTRAHA
Dotýkanie sa „živých“ súþastí pri
zapnutom zapaĐovaní je nebezpeþné.
• Uistite sa, že je vypnuté
zapaĐovanie a vytiahnutý kĐúþ
pred vykonávaním akejkoĐvek
kontroly alebo údržby pod
kapotou.
To môže mat’ za následok popálenie,
šok alebo vážne zranenie.

Aby ste predišli prípadnému zraneniu od
ventilátora chladenia, vypnite motor, aby
ventilátor nezaþal pracovat’ skôr, než
vykonáte kontrolu motora.
Tiež si dávajte pozor na systém
elektronického zapaĐovania, ktorý pracuje
s vyšším napätím, než klasické
zapaĐovanie. Preto je dotýkanie sa
„živých“ súþastí pri zapnutom zapaĐovaní
veĐmi nebezpeþné.
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KONTROLNÉ ÚKONY VODIýA

Stieraþ þelného skla

INTERIÉR

Pre zabezpeþenie dlhej a spoĐahlivej
prevádzky vozidla pravidelne kontrolujte
exteriér, interiér a motorový priestor
vozidla.

•

Riadenie

Skontrolujte
stav
ramienok
a
gumených líšt (vrátane zadného
stieraþa).

• Kontrola vôle na volante.
Parkovacia brzda

Pneumatiky

Kontrola správneho zdvihu parkovacej
brzdy.
Prístrojová doska

•

•

EXTERIÉR

Správne nahustené. (Pozri „KOLESÁ
A PNEUMATIKY“ v indexe)
• Žiadne trhliny na bokoch a vzorke.
• Žiadne cudzie predmety vo vzorke.
Kolesá
•

Matice a skrutky by sa mali dotiahnut’
na správny ut’ahovací moment. (Pozri
„AKO VYMENIġ PNEUMATIKU S
DEFEKTOM“ v indexe)
Svetlá

•

ýinnost’
tlmených,
diaĐkových,
koncových, smerových, brzdových a
hmlových svetiel.
Kvapaliny

•

Skontrolujte hladinu kvapalín vo
všetkých nádobkách pod kapotou.

•

Kontrola správnej þinnosti meracích
prístrojov, ovládaþov a kontroliek.
Zrkadlá

•

Kontrola správneho stavu a þistoty
odrazových plôch všetkých troch
zrkadiel.
• Kontrola Đahkého nastavenia zrkadiel.
Ovládanie
•

Kontrola správnej vôle brzdového
pedála.
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MOTOROVÝ PRIESTOR
MODEL 2.4 DOHC

1. Vzduchový filter motora
5. Nádobka
kvapaliny
posilĖovaþa
riadenia
2. Mierka hladiny motorového oleja
6. Vyrovnácia nádržka chladiacej kvapa3. Vieþko plniaceho otvoru motorového
liny motora
oleja
7. Nádobka spojkovej kvapaliny
4. Nádobka brzdovej kvapaliny
* Motorový priestor vo vozidle sa môže líšit’ od obrázku.

8. Poistková skrinka motorového priestoru
9. Nádobka ostrekovaþa þelného skla
10. Akumulátor
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MODEL 3.0 DOHC

1. Vzduchový filter motora
2. Vieþko plniaceho otvoru motorového
oleja
3. Mierka hladiny motorového oleja

4. Nádobka brzdovej kvapaliny
5. Nádobka kvapaliny posilĖovaþa riadenia
6. Vyrovnácia nádržka chladiacej kvapaliny motora

* Motorový priestor vo vozidle sa môže líšit’ od obrázku.

7. Poistková skrinka motorového priestoru
8. Nádobka ostrekovaþa þelného skla
9. Akumulátor
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REŽIM 2.2 DIESEL

5. Vyrovnácia nádržka chladiacej kvapaliny
1. Vzduchový filter motora
motora
2. Nádobka kvapaliny posilĖovaþa riadenia
6.
Nádobka spojkovej kvapaliny
3. Vieþko plniaceho otvoru motorového
7. Poistková skrinka motorového priestoru
oleja
4. Nádobka brzdovej kvapaliny
* Motorový priestor vo vozidle sa môže líšit’ od obrázku.

8.
9.
10.
11.

Akumulátor
Nádobka ostrekovaþa þelného skla
Mierka hladiny motorového oleja
Pomocná poistková skrinka
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MOTOROVÝ OLEJ
Zabezpeþte riadne mazanie
udržiavaním správnej výšky
motorového oleja.
Spotrebovávanie
motorového
motorom je normálne.

motora
hladiny
oleja

Kontrolujte hladinu oleja v pravidelných
intervaloch, napríklad pri doplĖovaní
paliva.
Aby ste získali správnu nameranú hodnotu,
musí byt’ olej teplý a vozidlo musí stát’ na
vodorovnej ploche.

KONTROLA HLADINY
MOTOROVÉHO OLEJA

6. Skontrolujte, þi nie je olej na mierke
zneþistený.

1. Zaparkujte vozidlo na rovnej ploche.

7. Skontrolujte na mierke výšku hladiny.
Olej by mal byt’ medzi znaþkami MIN
a MAX.

2. Vypnite motor a poþkajte 10 minút,
aby stiekol spät’ do olejovej vane. Ak
olej nesteþie spät’ do olejovej vane,
mierka nemusí ukazovat’ aktuálnu
hladinu.
3. Vytiahnite mierku a utrite ju do þista.
Ćalšie informácie o umiestnení, vić
„MOTOROVÝ
PRIESTOR“
na
predchádzajúcej strane v tejto þasti.
4. Mierku znova úplne zasuĖte.
5. Mierku opät’ vytiahnite.

Ak sa hladina oleja nedá jasne urþit’,
odþítajte náprotivnú stranu ukazovateĐa.
PodĐa variantu motora sa používajú rôzne
mierky.
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8. Ak je hladina pod znaþkou MIN,
doplĖte toĐko oleja rovnakého druhu,
aby ste zdvihli hladinu na MAX.
NedoplĖujte olej nad znaþku MAX.
Vieþko plniaceho otvoru motorového
oleja je miestom, kde doplĖujete olej.
Ćalšie informácie o umiestnení, vić
„MOTOROVÝ
PRIESTOR“
na
predchádzajúcej strane v tejto þasti.
Špecifikácia oleja, pozri „TABUďKA
KVAPALÍN“ v registri.

Z VÝSTRAHA
Motorový olej je dráždivá látka a pri
požití môže spôsobit’ ochorenie alebo
smrt’.
• Udržujte mimo dosah detí.
• Vyhnite sa opakovanému alebo
dlhodobému kontaktu s pokožkou.
• Umyte zasiahnuté oblasti mydlom
a
vodou
alebo
þistiacim
prostriedkom na ruky.
Z VÝSTRAHA
Doliatie nadmerného množstva oleja
môže ovplyvnit’ funkciu motora.
• Nedolievajte olej nad znaþku
MAX.
Preplnením môže dôjst’ k poškodeniu vozidla:
• Zvýšenie spotreby oleja.
• Zneþistenie zapaĐovacích svieþok.
• Vytváranie nadmerného nánosu
karbónu v motore.

VÝMENA MOTOROVÉHO OLEJA A
FILTRA

Z VÝSTRAHA
Skôr než sa pokúsite vykonat’ túto
prácu uistite sa, že všetkému
rozumiete.
• Ak nemáte istotu, že bezpeþne
vykonáte túto prácu, zverte ju
servisnej dielni. Odporúþame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
Inak môže dôjst’ k zraneniu alebo
poškodeniu vozidla.
Zneþistením stráca motorový olej
schopnost’ mazat’. VymieĖajte olej podĐa
plánu údržby.
Pri každej výmene oleja vymeĖte tiež
olejový filter.
V st’ažených podmienkach vymieĖajte
motorový olej a olejový filter oveĐa
þastejšie, než je odporúþané štandardnou
plánovanou údržbou.
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St’ažené podmienky zahĚĖajú okrem
iného:
•
•
•
•
•
•
•

ýasté studené štarty.
Prevádzka s þastými zastávkami a
rozjazdami.
ýasté jazdy na krátku vzdialenost’.
ýasté jazdy v mraze.
Dlhý voĐnobeh motora.
ýasté jazdy nízkou rýchlost’ou.
Jazdy v prašnom prostredí.

Z VÝSTRAHA
Motorový olej a jeho obaly sú
nebezpeþné pre vaše zdravie.
• Vyhnite sa opakovanému alebo
dlhodobému
kontaktu
s
motorovým olejom.
• Po práci s motorovým olejom
oþistite pokožku a nechty mydlom
a
vodou
alebo
þistiacim
prostriedkom na ruky. Tiež ho a
ostatné
toxické
materiály
uchovávajte mimo dosah detí.
Motorový olej môže spôsobit’
podráždenie kože a pri požití môže
spôsobit’ ochorenie alebo smrt’.

Z POZOR
Použitím neschváleného oleja alebo
oleja s nízkou kvalitou þi aditív môže
dôjst’ k poškodeniu motora.
• Pridanie aditív konzultujte najprv
so servisom. Odporúþame Vám,
aby ste sa obrátili na Váš
autorizovaný servis Chevrolet.
Z POZOR
• Nikdy nevyhadzujte použitý olej a
filter spolu s domovým odpadom.
• Využívajte
len
autorizované
zariadenia pre likvidáciu takéhoto
odpadu.
Použitý motorový olej a filter
obsahujú škodlivé látky, ktoré sú
nebezpeþné zdraviu a životnému
prostrediu.
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VOďBA VHODNÉHO MOTOROVÉHO
OLEJA

Používajte a žiadajte si motorové oleje so
známkou osvedþenia dexos™ Oleje, ktoré
vyhovujú požiadavkám vozidla, musia
mat’ na obale známku osvedþenia dexos.
Táto známka osvedþenia znamená, že bol
motorový
olej
schválený
podĐa
špecifikácie dexos.

Toto vozidlo bolo vo výrobe naplnené
motorovým
olejom,
ktorý
spĎĖa
požiadavky dexos.

Z POZOR
Používajte iba motorový olej, ktorý
bol schválený podĐa špecifikácie
dexos alebo ekvivalentný motorový
olej príslušnej triedy viskozity.
Motorové oleje schválené podĐa
špecifikácie dexos budú mat’ na
nádobe uvedený symbol dexos. Ak
nepoužijete
odporúþaný
alebo
ekvivalentný motorový olej, môžete
spôsobit’ poškodenie motora, ktoré
nebude kryté zárukou. Ak nie ste si
istí, þi je olej schválený podĐa
špecifikácie dexos, obrát’te sa na
svoj servis.

SAE 5W-30 je najlepší stupeĖ viskozity
pre vozidlo. SAE 0W-30, 0W-40 alebo
5W-40 sa môže taktiež použit’.
Nepoužívajte oleje inej viskozity, ako
napríklad SAE 10W-30, 10W-40 alebo
20W-50.
V extrémne chladnej oblasti, kde teplota
klesá pod -29°C, musíte použit’ olej SAE
0W-30. Olej takejto triedy viskozity uĐahþí
studený štart motora pri extrémne nízkych
teplotách. Pri výbere oleja vhodnej triedy
viskozity sa uistite, že zvolený olej
vyhovuje požadovanej špecifikácii.
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SYSTÉM SLEDOVANIA ŽIVOTNOSTI
MOTOROVÉHO OLEJA

Vozidlo používa poþítaþový systém, ktorý
vás upozorní, keć je nutné vymenit’
motorový olej a filter. Tento þas závisí od
otáþok motora, teploty motora a od poþtu
najazdených kilometrov. Na základe
jazdných podmienok sa môže výrazne
menit’ poþet najazdených kilometrov, pri
ktorom bude signalizovaná výmena oleja.
Aby systém sledovania životnosti oleja
správne fungoval, musí sa pri každej
výmene oleja vynulovat’.
Keć systém vypoþíta, že sa životnost’ oleja
chýli ku koncu, signalizuje, že je nutná
výmena oleja. Zobrazí sa kontrolka
výmeny oleja. VymeĖte olej þo možno
najskôr v rámci nasledujúcich 1000 km. Je
možné, že v prípade jazdy v ideálnych
podmienkach, nemusí systém sledovania
životnosti oleja signalizovat’ nutnost’
výmeny oleja dlhšie než rok. Motorový olej
a filter sa musí menit’ najmenej raz roþne a
pri tej príležitosti sa musí systém
vynulovat’. Váš predajca má vyškolený
servisný personál, ktorý túto prácu vykoná
a systém vynuluje. Je dôležité olej
pravidelne kontrolovat’ a udržovat’ jeho
správnu hladinu aj v priebehu obdobia
medzi dvomi výmenami.

Ak by sa systém vynuloval náhodou, olej
sa musí vymenit’ po 5000 km od poslednej
výmeny oleja.
Po výmene oleja sa monitorovanie
životnosti
motorového
oleja
musí
resetovat’. Kvôli servisu navštívte
autorizovaný servis Chevrolet.
Ako vynulovat’ systém sledovania
životnosti motorového oleja
Na základe používania vozidla vypoþítáva
systém sledovania životnosti motorového
oleja dobu, kedy je treba vymenit’
motorový olej a filter. Pri každej výmene
oleja vynulujte systém, aby mohol
vypoþítat’, kedy je treba vykonat’ budúcu
výmenu oleja.
Pre vynulovanie systému sledovania
životnosti motorového oleja vykonajte
jedno z nasledujúcich:
• Pomocou scanovacieho prístroja
Váš autorizovaný opravár po výmene
motorového oleja vynuluje systém
pomocou
scanovacieho
prístroja.
Obrát’te sa na servis. Odporúþame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.
• Pomocou pedála plynu

Zážihový motor

1. Pri vypnutom motore otoþte kĐúþom
zapaĐovania do polohy ON/START.
2. Do piatich sekúnd trikrát úplne
zošliapnite a uvoĐnite pedál plynu.
3. Otoþte kĐúþ do polohy LOCK.
Ak sa po naštartovaní vozidla kontrolka
výmeny motorového oleja znovu rozsvieti
a zostane svietit’, znamená to, že systém
sledovania životnosti motorového oleja
nebol vynulovaný. Opakujte postup.
Vznetový motor

1. Vyberte kĐúþ zo spínaþa zapaĐovania
na dlhší þas než jednu minútu. Potom
zapnite
zapaĐovanie
(neštartujte
motor).
2. Vykonajte nasledujúci postup:
1) Stlaþte pedál akcelerátora až na
podlahu a podržte ho v tejto polohe
2 sekundy.
2) UvoĐnite pedál akcelerátora a zložte
nohu z pedála na 2 sekundy.
3) Tento postup (1, 2) zopakujte ešte
dvakrát (celkovo trikrát) v rámci
jednej minúty.
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Ak sa po naštartovaní vozidla kontrolka
výmeny motorového oleja znovu rozsvieti
a zostane svietit’, znamená to, že systém
sledovania životnosti motorového oleja
nebol vynulovaný. Opakujte postup.

Z POZOR
Pri každej výmene motorového oleja
nezabudnite
vynulovat’
systém
sledovania životnosti motorového
oleja.

ODPORÚýANÝ MOTOROVÝ OLEJ A
PLÁN ÚDRŽBY

Odporúþaný motorový olej
Odporúþaný motorový olej a objem, pozri
„TABUďKA KVAPALÍN“ v registri.
Plán údržby
Pozri „PLÁN ÚDRŽBY“ v indexe.

CHLADIACA KVAPALINA
Pri správnom zmiešaní zabezpeþuje táto
zmes výbornú ochranu chladiaceho a
vykurovacieho systému pred koróziou a
zamrznutím.
U studeného motora musí byt’ hladina
medzi znaþkami MIN a MAX na nádobke
chladiacej kvapaliny. Pri zohriatí motora
sa úroveĖ hladiny zvyšuje, a u studeného
motora klesá.
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Z POZOR
Normálna voda alebo nesprávna
zmes môžu spôsobit’ poškodenie
chladiaceho systému.
• Do
chladiaceho
systému
nepoužívajte normálnu vodu alebo
nemrznúce kvapaliny na báze
alkoholu þi metanolu.
• Používajte len zmes destilovanej
vody a správnej nemrznúcej
kvapaliny predpísanej pre vaše
vozidlo v pomere 56:44.
Motor sa môže prehriat’ alebo
vznietit’.
Ak hladina chladiacej kvapaliny klesne
pod znaþku MIN, naplĖte chladiþ zmesou
56/44 destilovanej vody a nemrznúcej
kvapaliny.
Pre ochranu vozidla za extrémne nízkych
teplôt použite zmes 48 percent vody a
52 percent nemrznúcej kvapaliny.

KONCENTRÁCIA CHLADIACEJ
KVAPALINY
Podnebie
Priemerné
Extrémne
studené

Nemrznúca
kvapalina(%)
44%

Voda(%)

52%

48%

56%

Z VÝSTRAHA
Horúca chladiaca kvapalina a para
môže pod tlakom vystreknút’ a
spôsobit’ obarenie a vážne zranenie.
• Ak sú motor a chladiþ horúce,
nikdy neotvárajte vieþko nádobky
s chladiacou kvapalinou.

Z POZOR
Chladiaca kvapalina je nebezpeþná.
• Vyhnite sa opakovanému alebo
dlhodobému kontaktu s chladiacou
kvapalinou.
• Po práci s chladiacou kvapalinou
oþistite pokožku a nechty mydlom
a vodou.
• Udržujte mimo dosah detí.
• Chladiaca
kvapalina
môže
spôsobit’ podráždenie kože a pri
požití môže spôsobit’ ochorenie
alebo smrt’.
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ŠPECIFIKÁCIA CHLADIACEJ
KVAPALINY A PLÁN ÚDRŽBY

BRZDOVÁ A SPOJKOVÁ
KVAPALINA

DOPLNENIE BRZDOVEJ/
SPOJKOVEJ KVAPALINY

Špecifikácia chladiacej kvapaliny

Vaše vozidlo je vybavené nádobkami pre
brzdovú a spojkovú kvapalinu.
Brzdová/spojková
kvapalina
môže
absorbovat’ vlhkost’. Nadmerná vlhkost’ v
kvapaline
môže
znížit’
úþinnost’
hydraulického
brzdového/spojkového
systému. Aby ste zabránili korózii
hydraulických
systémov,
vymieĖajte
kvapalinu podĐa tohoto návodu.
Používajte nami odporúþanú brzdovú/
spojkovú kvapalinu. Udržujte v nádobke
predpísanú výšku hladiny kvapaliny.
Nenechajte hladinu klesnút’ pod znaþku
MIN þi stúpnut’ nad znaþku MAX.
Nízka hladina v nádobke brzdovej
kvapaliny
môže
byt’
spôsobená
netesnost’ou brzdového systému alebo
normálnym opotrebovaním brzdového
obloženia. Obrát’te sa na servis, kde urþia,
þi systém potrebuje opravu a v prípade
potreby po oprave doplnia kvapalinu do
hydraulického
brzdového
systému.
Odporúþame Vám, aby ste sa obrátili na
Váš autorizovaný servis Chevrolet.
Ak klesne hladina brzdovej kvapaliny na
nízku úroveĖ, rozsvieti sa kontrolka bĚzd
(p). Pozri „VAROVNÁ KONTROLKA
BęZD“ v registri.

1. Dôkladne utrite neþistoty okolo vieþka
nádobky.

Odporúþaná chladiaca kvapalina a objem,
pozri „TABUďKA KVAPALÍN“ v registri.
Plán údržby
Pozri „PLÁN ÚDRŽBY“ v indexe.

Z POZOR
Nie je nutné dolievat’ chladiacu
kvapalinu
þastejšie
než
v
odporúþaných
intervaloch.
Ak
musíte dolievat’ kvapalinu þastejšie,
môže to byt’ známka toho, že motor
potrebuje údržbu.
Kontrolu chladiacej sústavy nechajte
vykonat’ v servise. Odporúþame
Vám autorizovaný servis Chevrolet.

Z POZOR
• Pred otvorením vieþka z nádobky
brzdovej/spojkovej
kvapaliny
dôkladne oþistite neþistoty okolo
vieþka.
Zneþistenie kvapaliny brzdového/
spojkového systému môže ovplyvnit’
výkonnost’ systému a viest’ k
nákladnej oprave.

<Brzdová kvapalina>
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2. Vieþko odskrutkujte.
3. DoplĖte správnu odporúþanú brzdovú
kvapalinu/kvapalinu spojky k znaþke
MAX. Bućte opatrný, aby ste
nepostriekal lakované povrchy. Ak k
tomu dôjde, použite vodu na okamžité
umytie zasiahnutej oblasti.
Z POZOR
Postriekanie
motora
brzdovou/
spojkovou kvapalinou pri preplnení
nádobky môže spôsobit’ požiar.
• NepreplĖujte nádobku.
Požiar motora môže spôsobit’
zranenie a poškodenie vozidla a
iného majetku.

<Spojková kvapalina>

4. Naskrutkujte spät’ vieþko nádobky.
Z POZOR
• Nikdy
nevyhadzujte
použitú
brzdovú/spojkovú kvapalinu spolu
s domovým odpadom.
• Využívajte
len
autorizované
zariadenia pre likvidáciu takéhoto
odpadu.
Použitá brzdová/spojková kvapalina
a ich nádobky sú nebezpeþné. Môžu
poškodit’
zdravie
a
životné
prostredie.
Z POZOR
Brzdová/spojková
kvapalina
je
nebezpeþná a môže podráždit’
pokožku alebo oþi.
• ZabráĖte kontaktu oþí alebo
pokožky s brzdovou/spojkovou
kvapalinou. Umyte zasiahnuté
oblasti mydlom a vodou alebo
þistiacim prostriedkom na ruky.

ODPORÚýANÁ BRZDOVÁ
KVAPALINA /KVAPALINA SPOJKY A
PLÁN ÚDRŽBY

Odporúþaná brzdová/spojková kvapalina
Odporúþaná brzdová/spojková kvapalina a
objem, pozri „TABUďKA KVAPALÍN“ v
registri.
Plán údržby
Pozri „PLÁN ÚDRŽBY“ v indexe.
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KVAPALINA PREVODOVKY
Nie je nevyhnutné kontrolovat’ hladinu
kvapaliny prevodovky. Únik kvapaliny
prevodovky je jedinou príþinou straty
kvapaliny. Ak sa vyskytne únik, zavezte
vaše vozidlo k predajcovi a þo možno
najskôr ho nechajte opravit’.

KVAPALINA POSILĕOVAýA
RIADENIA
KONTROLA HLADINY KVAPALINY
POSILĕOVAýA RIADENIA

Pravidelne kontrolujte hladinu kvapaliny
posilĖovaþa riadenia

Odporúþaná kvapalina prevodovky a
objem, pozri „TABUďKA KVAPALÍN“ v
indexe.

Nádobka kvapaliny posilĖovaþa riadenia
je umiestnená vedĐa poistkového bloku
motorového priestoru.

POZNÁMKA

Z POZOR
• Nejazdite
s
vozidlom
bez
potrebného množstva kvapaliny
posilĖovaþa riadenia.
Inak by mohlo dôjst’ k poškodeniu
systému posilĖovaþa riadenia a tak k
nákladnej oprave.

Použitie nesprávnej kvapaliny do
prevodovky môže poškodit’ vozidlo
a na takéto poškodenia sa nemusí
vzt’ahovat’ záruka. Vždy používajte
kvapalinu do prevodovky uvedenú v
þasti „TABUďKA KVAPALÍN“.

1. Vypnite motor.
2. Skontrolujte hladinu kvapaliny. Mala
by byt’ medzi znaþkami MIN a MAX
na nádobke.
Ak hladina klesne na alebo pod znaþku
MIN, dolejte kvapalinu podĐa špecifikácie
v tomto návode.
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DOPLNENIE KVAPALINY
POSILĕOVAýA RIADENIA

1. Otvorte vieþko a hornú stranu nádobky.
2. Odskrutkujte vieþko.
3. DoplĖte
kvapalinu
posilĖovaþa
riadenia Udržujte hladinu medzi
znaþkami MIN a MAX.
4. Namontujte vieþko spät’.
Z POZOR
Preliatie kvapaliny môže spôsobit’
vznietenie kvapaliny þi škvrny na
laku.
• NepreplĖujte nádobku.
Požiar motora môže spôsobit’
zranenie a poškodenie vozidla a
iného majetku.

ODPORÚýANÁ KVAPALINA
POSILĕOVAýA RIADENIA A PLÁN
ÚDRŽBY

Odporúþaná
riadenia

kvapalina

posilĖovaþa

Odporúþaná
kvapalina
posilĖovaþa
riadenia a objem, pozri „TABUďKA
KVAPALÍN“ v registri.
Plán údržby
Pozri „PLÁN ÚDRŽBY“ v indexe.

KVAPALINA OSTREKOVAýA
ýELNÉHO SKLA
Pred jazdou skontrolujte, þi je v nádržke
ostrekovaþa
dostatoþné
množstvo
kvapaliny a nádržka je naplnená správnym
roztokom.
Výstražná kontrolka nízkej hladiny
kvapaliny ostrekovaþa þelného okna sa
rozsvieti, keć je v nádobke kvapaliny
ostrekovaþa málo kvapaliny. Ak sa
rozsvieti, pri najbližšej príležitosti doplĖte
kvapalinu
ostrekovaþov.
Vić
„VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA NÍZKEJ
HLADINY KVAPALINY OSTREKOVAýOV ýELNÉHO OKNA“ v registri.
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V chladnom poþasí neplĖte nádobku viac
než do troch štvrtín.
Kvapalina môže pri nízkych teplotách
expandovat’. Ak v nádržke nenecháte
dostatoþný
priestor
pre
expanziu
kvapaliny, môže dôjst’ k poškodeniu
nádržky.

POZNÁMKA

Doplnenie nádržky ostrekovaþa
þelného okna kvapalinou:
• Pre tento úþel použite bežne
dostupnú
kvapalinu
do
ostrekovaþov.
• Nepoužívajte vodu z vodovodu.
Minerály v tejto vode môžu
upchat’ potrubie ostrekovaþa.
• Ak má teplota vzduchu klesnút’
pod bod mrazu, použite do
ostrekovaþa
kvapalinu
s
dostatoþnou odolnost’ou proti
zamrznutiu.
Z POZOR
• Do
nádržky
ostrekovaþa
nepoužívajte
vodu
alebo
nemrznúcu zmes do chladiþa.
Voda môže spôsobit’ zmrznutie
roztoku. Zmrznutý roztok môže
poškodit’ systém ostrekovaþa þelného
okna.
Nemrznúca zmes z chladiþa môže
spôsobit’
poškodenie
systému
ostrekovaþa þelného okna a laku
vozidla.

STIERAýE ýELNÉHO SKLA
Správna þinnost’ stieraþov þelného okna je
dôležitá pre dobrý výhĐad a bezpeþnú
jazdu. Pravidelne kontrolujte stav
stieracích líšt. VymeĖte tvrdé, krehké a
prasknuté lišty alebo lišty, ktoré
zanechávajú na skle fĐaky.
Cudzí materiál na þelnom okne alebo
stieracích lištách môže znížit’ úþinnost’
stieraþov. Ak stieracie lišty nestierajú
správne, oþistite þelné okno a lišty
kvalitným
þistiacim
prostriedkom.
Dôkladne ich opláchnite vodou. V prípade
potreby postup opakujte.
Neexistuje žiadny spôsob ako odstránit’ zo
skla silikón. Preto nikdy nepoužívajte
leštidlo so silikónom na þelné okno
vozidla, zanechávalo by na þelnom okne
fĐaky, ktoré by zhoršovali výhĐad vodiþa.
Nepoužívajte na þistenie stieraþov
rozpúšt’adlá, benzín alebo riedidlo. Sú
agresívne a môžu poškodit’ stieracie lišty a
lakované povrchy.
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VÝMENA STIERACÍCH LÍŠT

VZDUCHOVÝ FILTER

ýISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA

1. Stlaþte a podržte prídržnú sponu
stieracej lišty.

Pravidelne kontrolujte a meĖte vložku
vzduchového filtra podĐa plánu údržby v
indexe.

Ak je vložka vzduchového filtra
zneþistená, môžete sa ju pokúsit’ vyþistit’
nasledujúcim spôsobom:

Z POZOR
Motor potrebuje pre správny beh
þistý vzduch.
• Nejazdite
s
vozidlom
bez
namontovanej vložky vzduchového
filtra.
Jazda bez riadne namontovanej
vložky vzduchového filtra môže
poškodit’ motor.

1. Prach z povrchu vložky vzduchového
filtra odstráĖte.

2. Vytiahnite stieraciu lištu z ramienka.
3. Inštalujte novú lištu na ramienko.

2. Vyþistite vnútornú
vzduchového filtra.

þast’

puzdra

3. Pri þistení vložky zakryte otvorené
puzdro filtra vlhkou tkaninou.
4. Vyþistite vložku vzduchového filtra
vyfúkaním stlaþeným vzduchom v
smere opaþnom k normálnemu smeru
prietoku vzduchu.
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PLÁN ÚDRŽBY

AKUMULÁTOR

Pozri „PLÁN ÚDRŽBY“ v indexe.

Vozidlo je
batériou.

vybavené

ýISTENIE SVORIEK BATÉRIE

bezúdržbovou

Z VÝSTRAHA
Kyselina z batérie môže spôsobit’
t’ažké popáleniny, explodovat’ a
poškodit’ lak.
• Zamedzte dotyku pokožky a
obleþenia s kyselinou batérie.
• Nepribližujte sa k batérii s
plameĖmi, iskrami a fajþiarskymi
potrebami.

1. Vypnite zapaĐovanie do polohy OFF a
kĐúþ vytiahnite.
2. Použite kĐúþ na uvoĐnenie a demontáž
objímok zo svoriek. Vždy najskôr
odpojte zápornú svorku (-).
3. Na oþistenie svoriek použite drôtenú
kefu alebo prostriedok na þistenie
svoriek.
4. Skontrolujte, þi nie je na svorkách
batérie biely alebo namodralý prášok,
známka korózie.
5. Koróziu odstráĖte roztokom jedlej
sódy a vody. Roztok bude penit’ a
zhnedne.
6. Keć prestane penit’, umyte roztok
destilovanou vodou a usušte batériu
látkou alebo papierovým uterákom.
7. Pripojte a utiahnite kladnú svorku (+)
a potom zápornú svorku (-). Zápornú
svorku vždy pripevnite ako poslednú.
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Z POZOR
• Pri pripojovaní kábla k batérii
skontrolujte, þi sú objímky dobre
usadené,
potom
dotiahnite
pripevĖovacie skrutky, aby sa
nemohli
objímky
vibráciami
uvoĐnit’.
• Skontrolujte, þi pripájate þervený
kábel ku kladnej svorke batérie (+)
a þierny kábel k zápornej svorke
batérie (-).
Pripojenie káblov batérie vozidla k
nesprávnym svorkám môže mat’ za
následok zranenie a poškodenie
vozidla a ostatného majetku.
8. Pre zabránenie korózie natrite svorky
petrolejovou vazelínou alebo mazacím
tukom.
POZNÁMKA

Zapamätajte si! Kladná svorka (+)
je prvá pri pripojovaní a záporná
svorka (-) je prvá pri odpojovaní.

ÚDRŽBA BATÉRIE

Pre predĎženie životnosti batérie dodržujte
nasledujúce pokyny:
•
•
•

•
•

•

Batériu riadne pripevnite.
Udržujte povrch batérie þistý a suchý.
Udržujte svorky a objímky þisté,
dotiahnuté a natreté petrolejovou
vazelínou alebo tukom na svorky.
Pri postriekaní elektrolytom umyte
elektrolyt roztokom jedlej sódy a vody.
Ak nebude vozidlo používané dlhšiu
dobu, odpojte kábel od zápornej
svorky (-).
Dobíjajte
odpojený
akumulátor
každých šest’ týždĖov.

POZNÁMKA

Batérie obsahujú toxický materiál.
Použité batérie sú nebezpeþné pre
zdravie a životné prostredie.
• Nevyhadzujte akumulátor spolu s
bežným
domácim
odpadom.
Využívajte
len
autorizované
zariadenia pre likvidáciu takéhoto
odpadu.
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BRZDOVÝ PEDÁL
Ak sa brzdový pedál nevráti spät’ do
normálnej výšky, alebo ak sa rapídne
predĎži dráha brzdového pedálu, navštívte
vášho predajcu. Môže to byt’ znak, že je
potrebné vykonat’ servis bĚzd.

FILTER ýASTÍC VZNETOVÉHO
MOTORA (DPF)

Zastavenie vozidla alebo vypnutie motora
poþas þistenia sa neodporúþa.

Systém odluþovaþa pevných þastíc
odfiltruje škodlivé þastice sadze z
výfukových plynov. Systém obsahuje
samoþistiacu funkciu, ktorá sa spustí
automaticky poþas jazdy. Filter sa þistí
spaĐovaním þastíc sadze pri vysokej
teplote. Proces prebehne automaticky za
urþitých podmienok a môže trvat’ 10 až
25 minút. Spotreba paliva môže byt’ poþas
tohto obdobia vyššia. Emisia pachu a
dymu je poþas tohto procesu normálna.

Z POZOR
Ak sa proces þistenia preruší viac
než raz, hrozí riziko t’ažkého
poškodenie motora.

Za urþitých podmienok, napr. ak jazdíte
krátke vzdialenosti, systém sa nemôže
automaticky vyþistit’.
Ak filter pevných þastíc vyžaduje þistenie
alebo predchádzajúce jazdné podmienky
neumožnili automatické þistenie, kontrolka
DPF sa rozsvieti alebo zaþne blikat’.
Pokraþujte v jazde, udržiavajte otáþky
motora nad hodnotou 2000 otáþok za
minútu (ak je to nevyhnutné, podraćte na
nižší prevodový stupeĖ), pokým kontrolka
nezhasne. Kontrolka zhasne v okamihu
dokonþenia samoþinného þistenia.

ýistenie prebehne najrýchlejšie pri
vysokých otáþkach a zat’ažení motora.
Kontrolka DPF zhasne po dokonþení
samoþistenia.
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Z VÝSTRAHA
Dbajte,
aby
boli
dodržované
nasledujúce bezpeþnostné pokyny,
pretože poþas regenerácie DPF sa
súþasti výfuku zahrejú na vysokú
teplotu.
• HorĐavé predmety sa môžu
dotknút’ horúcich súþastí výfuku
pod vozidlom a vznietit’ sa.
Neparkujte vozidlo nad papiermi,
lístím, suchou trávou alebo inými
materiálmi, ktoré by sa mohli
vznietit’.
• Len þo vojdete do garáže, vypnite
zapaĐovanie.
• Nepribližujte sa k horúcim
súþastiam
výfuku,
vrátane
koncovej výfukovej rúrky.

KOLESÁ A PNEUMATIKY
Pneumatiky
dodané
výrobcom
zodpovedajú
vozidlu
a
ponúkajú
najefektívnejšiu kombináciu komfortu
jazdy, životnosti vzorky a výkonu.
Z POZOR
Použitie nevhodných pneumatík a/
alebo kolies môže viest’ k nehode.
• Pred
výmenou
originálnych
pneumatík alebo kolies sa obrát’te
na servis.
To môže mat’ za následok zranenie a
poškodenie vozidla alebo iného
majetku. Odporúþame Vám, aby ste
sa obrátili na Váš autorizovaný servis
Chevrolet.

ÚDRŽBA

Z VÝSTRAHA
• Nikdy nepret’ažujte vozidlo.
• Vždy
jazdite
so
správne
nahustenými pneumatikami.
• Tlak v pneumatikách vždy
kontrolujte, keć sú pneumatiky
studené (okolitá teplota).
Udržiavaním,
týmto
návodom
predpísaného hustenia pneumatík, zaistíte
najúþinnejšiu
kombináciu
jazdného
komfortu, bezpeþnosti a výkonnosti.
Na kontrolu studených pneumatík vždy
použite presné meradlá tlaku. Po kontrole
hustenia dôkladne dotiahnite þapiþky
ventilþekov.
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POZNÁMKA

Tlak kontrolujte, keć sú pneumatiky
studené. Ak sú pneumatiky ohriate,
získate nepresné údaje. Pneumatiky
sa zohrejú po najazdení viac ako
1,6 km a zostanú zohriate až tri
hodiny po zastavení vozidla.

Správny tlak vzduchu v pneumatikách, vić
„TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA“ v
registri.
Stav pneumatík kontrolujte pred jazdou a
tlak v pneumatikách pri každom
doplĖovaní paliva alebo najmenej raz
mesaþne pomocou tlakomera.

Správne
nahustenie

Prehustená
S3W6401A

Jazda cez ostré predmety môže poškodit’
kolesá a pneumatiky. Ak sa nemôžete
ostrým predmetom vyhnt’, jazdite cez ne
pomaly, a ak je to možné, kolmo.
Pri parkovaní sa vyhnite nárazom na
obrubník.

Nesprávny tlak v pneumatikách spôsobuje:

Periodická kontrola pneumatík

•
•

• Periodická kontrola pneumatík
• Vizuálne poškodenie.
• Cudzie predmety.
• Prepichnutie.
• Prerezanie.
• Praskliny.
• Vydutie na boku.
Kontrola poškodenia kolies.

Zvýšené opotrebovanie pneumatík.
Narušenie ovládania vozidla a
bezpeþnosti.
• Ovplyvnenie jazdného komfortu.
• Zvýšenie spotreby paliva.
Ak je tlak v pneumatikách príliš nízky,
môžu sa pneumatiky prehriat’ a dôjst’ k ich
vnútornému poškodeniu, oddeleniu behúĖa
a pri veĐkých rýchlostiach dokonca i k
prasknutiu. Dokonca aj keć neskôr
nahustíte kolesá na správny tlak, jazda s
nízkym tlakom mohla pneumatiky
poškodit’.
Podhustená

Starostlivost’ o pneumatiky a kolesá

Defekty pneumatík vrátane vyššie
uvedených poškodení môžu viest’ ku strate
kontroly nad vozidlom a spôsobit’ nehodu.
Ak sú pneumatiky alebo kolesá poškodené
alebo vykazujú abnormálne opotrebovanie,
obrát’te sa na servis. Odporúþame Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
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Vaše vozidlo bolo dodané s radiálnymi
pneumatikami. Odporúþame Vám, aby ste pri
výmene použili radiálne pneumatiky
rovnakého rozmeru, konštrukcie, vzorky,
teplotného a rýchlostného indexu.

Z VÝSTRAHA
Miešanie rôznych pneumatík by mohlo
poþas jazdy spôsobit’ stratu kontroly
nad vozidlom. Ak zmiešate pneumatiky
rôznych veĐkostí alebo typov, môže sa
tým zmenit’ ovládateĐnost’ vozidla a
mohlo by dôjst’ k nehode. Používanie
pneumatík rôznych veĐkostí tiež môže
spôsobit’ poškodenie vášho vozidla.
Dbajte na to, aby ste používali rovnakú
veĐkost’, znaþku a typ pneumatík na
všetkých štyroch kolesách.
POZNÁMKA
Keć u urþitých typov motorov
vymeníte pneumatiky za pneumatiky
inej veĐkosti než akú majú pneumatiky
pôvodne namontované na vozidle, je
nevyhnutné
dodat’
špecifikáciu
vymenenej pneumatiky do modulu
ECM pomocou skenovacieho prístroja.
Pred výmenou originálnych pneumatík
sa obrát’te na servis. Odporúþame
Vám, aby ste sa obrátili na Váš
autorizovaný servis Chevrolet.

VSTAVANÁ INDIKÁCIA
OPOTREBOVANIA VZORKY
Pravidelne kontrolujte hĎbku vzorky
pomocou
vstavaných
indikátorov
opotrebovania vzorky. Polohu týchto
indikátorov oznaþujú znaþky na boku
pneumatiky.

Z POZOR
• Nejazdite s opotrebovanými alebo
poškodenými pneumatikami.
Také pneumatiky môžu spôsobit’
stratu kontroly nad vozidlom a
nehodu, ktorá môže mat’ za následok
zranenie alebo poškodenie vozidla a
iného majetku.
Keć sa indikátory opotrebovania objavia,
vymeĖte pneumatiky. Indikátory sa medzi
drážkami vzorky objavia, keć je hĎbka
vzorky 1,6 mm alebo menšia.
POZNÁMKA
Opotrebované pneumatiky likvidujte
podĐa miestnych zákonov na ochranu
životného prostredia.
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ZÁMENA PNEUMATÍK

Normálne
sa
opotrebujú
predné
pneumatiky
rýchlejšie než
zadné.
Životnost’ pneumatík predĎžite a vyhnete
sa nerovnomernému opotrebovaniu vzorky
nasledovne:
1. Ak predné pneumatiky vykazujú
väþšie
opotrebenie
než
zadné
pneumatiky,
vykonajte
zámenu
pneumatík pomocou nižšie uvedenej
schémy zámeny.
2. Udržiavaním správneho nahustenia.
3. Kontrolou dotiahnutia skrutiek/matíc.

Z VÝSTRAHA
• Používajte len odporúþané kolesá
a matice/skrutky kolies.
Inak môžete stratit’ kontrolu nad
vozidlom a zavinit’ nehodu, ktorá
môže spôsobit’ zranenie alebo
poškodenie vozidla alebo iného
majetku.

ZIMNÉ PNEUMATIKY

Z POZOR
Ak sa rozhodnete nainštalovat’ na
Vaše vozidlo zimné pneumatiky,
dbajte na to, aby ste použili len také
zimné pneumatiky, ktoré boli
odporúþané
servisnou
dielĖou.
Odporúþame Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
Použitie
nesprávnych
zimných
pneumatík môže mat’ nepriaznivý
vplyv na výkonnost’ stabilizaþného
systému vozidla
Pre podrobnosti o dostupnosti
zimných pneumatík a správnej voĐbe
pneumatík
sa
obrát’te
na
autorizovaný servis Chevrolet

Z dôvodov bezpeþnosti je potrebné
vymenit’ pneumatiky v prípade, že sa
hĎbka ich vzorky opotrebovala na 2 až
3 mm (zimné pneumatiky: 4 mm).

Vić „AKO VYMENIġ KOLESO S
DEFEKTOM“ v registri.

Ak sa rozhodnete
pneumatiky:
•
•
•

použit’

zimné

Použite ich na všetkých štyroch
kolesách.
Nikdy
neprekroþte
maximálnu
rýchlost’ špecifikovanú výrobcom.
Vždy hustite pneumatiky na tlak
špecifikovaný výrobcom pneumatík.
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SNEHOVÉ REġAZE

Pred nasadením ret’azí demontujte kryty
kolies (ak je nimi vozidlo vybavené), aby
nedošlo k ich poškriabaniu.
•
•

•

Dodržujte pokyny výrobcu ret’azí.
Snehové ret’aze používajte len na
predných pneumatikách veĐkosti
16 palcov. Ret’aze nepoužívajte na
pneumatikách inej veĐkosti.
Dotiahnite ret’aze po prejazdení
približne 1,0 km.

Z POZOR
Použitie snehových ret’azí sa prejaví
nepriaznivo
na
ovládateĐnosti
vozidla.
• Nejazdite rýchlejšie ako 50 km/h
alebo
výrobcom
ret’azí
predpísaným rýchlostným limitom,
ak je nižší.
• Vyhnite sa prudkému zatáþaniu,
nerovnostiam a dieram.
• Vyhnite
sa
brzdeniu
so
zablokovanými kolesami.
POZNÁMKA

• Pre vozidlo sú najvhodnejšie
ret’aze triedy SAE S-type.
• Pri jazde so snehovými ret’azami
jazdite pomaly.
• Ak poþujete, že sa ret’aze dotýkajú
vozidla,
zastavte
a
ret’aze
dotiahnite.
• Ak i tak dochádza k dotyku,
spomaĐujte,
pokiaĐ
toto
neprestane.

DOýASNÉ NÁHRADNÉ KOLESO

Aj keć doþasné náhradné koleso bolo
plne nahustené, keć bolo Vaše vozidlo
nové, môže þasom strácat’ vzduch.
Kontrolujte pravidelne tlak v pneumatike.
Správny tlak vzduchu v pneumatikách,
vić „TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA“
v registri.
Ak má Vaše vozidlo namontované
doþasné náhradné koleso, nesmie
rýchlost’ vozidla prekroþit’ 80 km/h.
Toto náhradné koleso je urþené len na
núdzové krátkodobé použitie. ýo najskôr
vymeĖte náhradné koleso za normálne
koleso.
Z POZOR
Ak je nainštalované doþasné
náhradné koleso, nejazdite s Vaším
vozidlom
do
automatickej
umývaþky automobilov s vodiacimi
koĐajnicami. Doþasné náhradné
koleso by sa mohlo zachytit’ za
koĐajnice. To môže spôsobit’
poškodenie pneumatiky a kolesa, a
možno aj iných þastí vozidla.
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Nepoužívajte doþasné náhradné koleso na
iných vozidlách. A nepoužívajte doþasnú
náhradnú pneumatiku alebo koleso s
inými kolesami alebo pneumatikami.
Nebude ich možné správne nainštalovat’
kvôli iným rozmerom. Náhradnú
pneumatiku a jej koleso skladujte
spoloþne.
Z POZOR
• Nepoužívajte snehové ret’aze na
doþasné náhradné koleso. Nebudú
dobre držat’.
Používanie ret’azí na doþasnom
náhradnom
kolese
spôsobí
poškodenie vozidla i ret’azí.

FILTER KLIMATIZÁCIE

VÝMENA FILTRA

Filter odstraĖuje prach, peĐ a mnoho
iných neþistôt zo vzduchu, ktorý nasáva
systém kúrenia a vetrania.

1. Vyskrutkujte šest’ skrutiek okolo
schránky v palubnej doske.

Z POZOR
Jazda s upchatou vložkou filtra
môže spôsobit’ prehriatie motora
ventilátora a jeho poškodenie.
• VymieĖajte filter v intervaloch
predpísaných v þasti „PLÁN
ÚDRŽBY“.

2. ġahom za dolnú þast’ opatrne vyberte
schránku v palubnej doske.
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3. Vyskrutkujte skrutku krytu filtra.
Z POZOR
Môžete si poranit’ ruky o ostré hrany
okolo puzdra filtra.
• Pri výmene filtra klimatizácie
majte ochranné rukavice.

4. VymeĖte filter klimatizácie.
POZNÁMKA

Pri
vkladaní
nového
filtra
skontrolujte, þi ho vkladáte v
správnom smere prietoku vzduchu.

POISTKY
Výmena poistiek:
1. Otvorte kryt poistiek.
2. Identifikujte vypálenú poistku podĐa
prepáleného drôtika.
3. Prepálenú poistku vyberte pomocou
nástroja na vyt’ahovanie poistiek.
Nástroj je uložený v poistkovej
skrinke v motorovom priestore.
Z POZOR
• Pri
vyt’ahovaní
prepálených
poistiek nikdy nepoužívajte vodivé
nástroje. Používajte len priložený
nástroj na vyt’ahovanie poistiek.
Použitím kovových predmetov by
mohlo príst’ k skratu, poškodeniu
elektrického systému a spôsobeniu
požiaru. Môže dôjst’ k vážnemu
zraneniu.

SERVIS A STAROSTLIVOSġ O VOZIDLO 6-31

4. Urþite, þo spôsobilo prepálenie
poistky a tento problém odstráĖte.
5. Namontujte novú poistku s hodnotou
uvedenou v tomto návode. (Pozrite si
rozloženie poistkovej skrinky ćalej v
tejto þasti)

Z POZOR
Použitie náhrady poistky alebo
poistky nesprávneho typu alebo
hodnoty môže poškodit’ elektrický
systém þi dokonca spôsobit’ požiar.
• Používajte len predpísané poistky
a nie odlišný typ poistiek alebo
poistky s hodnotou inou než
predpísanou v tomto návode.
Mohlo by to mat’ za následok
zranenie alebo poškodenie vozidla
alebo ostatného majetku.

POISTKOVÁ SKRINKA

•
•

Vnútorná poistková skrinka je
umiestnená v Đavej strane priestoru nôh
predného spolujazdca.
Poistková skrinka v motorovom
priestore je vedĐa nádobky chladiacej
kvapaliny.

•

Pomocný poistkový blok motorového
priestoru (len vznetový motor) je
umiestnený v strede predného panelu.
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POZNÁMKA

Niektoré z popisov poistkových
skriniek v tejto príruþke sa nemusia
týkat’ Vášho vozidla. Popisy sú
presné v dobe tlaþe. Ak kontrolujete
poistkovú skrinku na vašom vozidle,
používajte ako referenciu štítok na
poistkovej skrinke.
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Poistková skrinka v interiéri

EL.OVL.SED.
VOD.
STR.OKNO

FSCM/
VETR

TRLR

APO JACK
(KONZOLA)

ZÁM.PRE
DN.DV.
VYHR.SED.
VPR.

DV./
ZÁM.
BCM
(PRK/TRN)

PAS.EL.OVL.
OKNO

BCM
(STOP)

NÁHRA
DNÉ

REL.CIGAR
APO JACK

BAT.STR.
OKNA

APO JACK
(ZADN.BAT.PR.)

ŠTART.

REL.ŠTART

VOD.EL.
OVL.OK.

BCM
(CTSY)

CIGAR
REL.KLIM.
/RAP.

NÁHRA
DNÉ
NÁHRA
DNÉ

AMP

BCM
(TRN SIG)

DRL

FRT WSR

DV.BAT.
PRIEST.

REL.ŠTART.

VYHRIEVANIE
MAT SW

RUN2

FSCM
ISRVM/
RCM

AWD/
VETR.

VÝK.DI
ÓDA

CLSTR
HVAC
BLWR

NÁHRA
ZAD.VY

SDM
(IGN 1)

SSPS

XBCM

OSRVM

SNÍM.
KďÚýA

BCM
(STMIEVAý

BAT.PRÍV.
BCM
(INT.OSVETL.)
HML.PRÍV.

IPC

RÁDIO

STR/ WHL
SW

LOGISTICKÝ
REŽIM

BCM
(VBAT.)
XM/
HVAC/DLC

VÝK./
MODING

SDM
BAT.

CIM

NÁHRA
DNÉ

POZNÁMKA: POUŽÍVAJTE LEN PREDPÍSANÉ POISTKY
*: VOLITEďNÁ VÝBAVA
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Poistková skrinka v motorovom priestore

REL.VENTIL1

ŠTARTÉR

REL.VENTIL2

VÝK.VENT.

VENTILÁ
TOR1

REL.VÝK.
/TRN.

PALIV./
VAK.

BAT.3

SNÍM.M
OT.

ABS

REL.ŠTARTÉRA

BCM

REL.
PALIV./
VAK.ýERP.

A/C

CIEVKA
ZAPAď.B
CIEVKA
ZAPAď.A

VÝK.ECM.
TRN

TCM

PRD.STIER.

REL.VENTIL3

NÁHRA
DNÉ

PR.TLM.S
VETLO

BRZD.SVET.

VENTILÁTOR3
ECM

PRÍV.PRK
LP

PRK LP
RH

OSTR.HOLP

REL.OVL.
STIER.

NÁHRA
DNÉ

EPB

REL.
BRZD.
SVETL.

BAT.2

REL.RÝCHL.
STIER.

PRK LP
RH

VYHR.ZADN.
OK.

ABS

BAT.1

REL.
OSTR.
HDLP
PREDN.
HML.

REL.PREDN.
HML.

ďAV.DIAďK.
SV.

VYHR.OSTR.
/ZRK.
REL.DIA
ďK.SV.

ďAV.TLM.
SVETLO

POZNÁMKA: POUŽÍVAJTE LEN PREDPÍSANÉ POISTKY
*: VOLITEďNÁ VÝBAVA

ZADNÝ
STIER.

NÁHRA
DNÉ
PRK LP
RH

REL.VY
HR.ZAD.
OKN.

ďAV.DIAďK.
SV.

KLAKSÓN
REL.TLM.
SV.
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Pomocný poistkový blok motorového priestoru (len vznetový motor)

RELÉ
PTC 3

RELÉ
PTC 2

PTC 3
40A

RELÉ
PTC 1

PTC 2
40A

PTC 1
40A

RELÉ F/
F HTR

POZNÁMKA: POUŽÍVAJTE LEN PREDPÍSANÉ POISTKY

F/F
HTR
30 A

GPCU
60A

B+
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SVETLÁ
Z VÝSTRAHA
Halogénové
žiarovky
obsahujú
stlaþený plyn. Venujte zvláštnu
starostlivost’
zaobchádzaniu
s
halogénovými žiarovkami a ich
likvidácii.
• Pri
práci
s
halogénovými
žiarovkami používajte ochranu oþí.
• ChráĖte
žiarovky
pred
poškriabaním.
• Ak žiarovka svieti a nie je zakrytá,
chráĖte ju pred dotykom s
kvapalinami.
• Rozsviet’te
len
žiarovku
namontovanú vo svetle.
• VymeĖte
prasknuté
alebo
poškodené svetlomety.
• Pri
výmene
halogénových
žiaroviek sa NEDOTÝKAJTE
sklenených þastí holými prstami.
• Ukladajte žiarovky mimo dosah
detí.
• Likvidujte
použité
žiarovky
opatrne. Mohlo by dôjst’ k explózii
žiarovky.

SVETLOMETY

8. Inštalujte správnu náhradnú žiarovku.
Pozri „ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“
v registri.

Výmena žiaroviek
1. Otvorte kapotu.
2. Odmontujte
zátku
upevĖovacích
prvkov, ktoré držia horný kryt chladiþa.
3. Odmontujte horný kryt chladiþa.
4. Odmontujte tri skrutky a zostavu
svetlometu.
5. Demontujte vieþko svetlometu.
6. UvoĐnite pružinu,
žiarovku.
7. Vytiahnite žiarovku.

ktorá pridržuje

9. Nasaćte prídržnú pružinu žiarovky.
10. Namontujte vieþko svetlometu spät’.
11. Pripojte konektor kabeláže.
Z POZOR
• ýistite
halogénové
žiarovky
alkoholom alebo liehom a látkou,
ktorá nepúšt’a chĎpky. Nedotýkajte
sa ich holými rukami.
Odtlaþky prstov môžu znaþne
skrátit’ životnost’ halogénových
žiaroviek.
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OBRYSOVÉ SVETLÁ

PREDNÉ UKAZOVATELE SMERU

Výmena žiaroviek

Výmena žiaroviek

1. Otvorte kapotu.

1. Otvorte kapotu.

2. Vymontujte svietidlo.

2. Vymontujte svietidlo.

3. Demontujte vieþko svetlometu.

3. Odpojte konektor od držiaka žiarovky.

4. Vytiahnite držiak žiarovky umiestnený
vedĐa žiarovky diaĐkového svetla.

4. Otoþte držiak žiarovky predného
ukazovateĐa smeru proti smeru
hodinových ruþiþiek.

5. Vytiahnite
žiarovku
vytiahnutím z držiaka.

priamym

6. Inštalujte
novú
žiarovku,
vić
„ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“ v
registri.
7. Inštalujte spät’ veko svetlometu v
opaþnom poradí.

5. Vytiahnite držiak žiarovky predného
ukazovateĐa smeru zo svietidla.
6. Zatlaþte žiarovku do vnútra, otoþte ju
proti smeru hodinových ruþiþiek a
vytiahnite z držiaka žiarovky.
7. Novú žiarovku nainštalujte do držiaka
jej zatlaþením a otoþením v smere
hodinových
ruþiþiek.
Pozri
„ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“ v
registri.
8. Nainštalujte držiak do svietidla
otoþením v smere hodinových
ruþiþiek.
9. Nainštalujte spät’ svietidlo.
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PREDNÉ HMLOVÉ SVETLÁ

Žiarovku nechajte vymenit’ v odbornom
servise.

SVETLÁ SPIATOýKY A ZADNÝCH
UKAZOVATEďOV SMERU,
KONCOVÉ, BRZDOVÉ A ZADNÉ
HMLOVÉ SVETLÁ

Výmena žiarovky
1. Otvorte dvere batožinového priestoru.
2. Vyskrutkujte dve skrutky a demontujte
svietidlo.
3. Vytiahnite držiak žiarovky otoþením
proti smeru hodinových ruþiþiek.
4. Vytiahnite
žiarovku
z
držiaka
stlaþením žiarovky a jej otoþením proti
smeru hodinových ruþiþiek.

5. Vložte správnu náhradnú žiarovku do
držiaka žiarovky. Pozri „ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“ v registri.
6. Namontujte spät’ držiak žiarovky do
svietidla. Otoþením držiaka žiarovky v
smere hodinových ruþiþiek ho zaistite.
7. Pomocou dvoch skrutiek namontujte
svietidlo spät’ do vozidla.
8. Zatvorte dvere batožinového priestoru.
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TRETIE BRZDOVÉ SVETLO (CHMSL)

OSVETLENIE EVIDENýNÉHO ýÍSLA

Žiarovku nechajte vymenit’ v odbornom
servise.

Výmena žiaroviek
1. Vyskrutkujte dve skrutky a snímte kryt
žiarovky.
2. Držiak žiarovky vytiahnite zo svietidla
otoþením proti smeru hodinových
ruþiþiek.
3. Vytiahnite žiarovku z držiaka.
4. VymeĖte žiarovku. Pozri „ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“ v registri.
5. Nainštalujte držiak do svietidla
otoþením v smere hodinových
ruþiþiek.
6. Namontujte spät’ kryty svetla.

STROPNÉ SVIETIDLÁ/SVIETIDLO NA
ýÍTANIE MAPY

Výmena žiaroviek
1. Pomocou
plochého
skrutkovaþa
vypáþte presvetĐovacie kryty z
obloženia stropu.
2. Vytiahnite žiarovku.
3. VymeĖte žiarovku. Pozri „ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“ v registri.
4. Nainštalujte spät’ presvetĐovacie kryty.
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NÁSTUPNÉ SVETLO PREDNÝCH
DVERÍ

Výmena žiarovky
1. Skrutkovaþom vypáþte presvetĐovací
kryt z otvoru predných dverí.
2. Vytiahnite žiarovku.

STAROSTLIVOSġ O VOZIDLO
ýISTIACE PROSTRIEDKY

Pri používaní þistiacich prostriedkov v
interiéri alebo na exteriér vozidla
dodržiavajte pokyny výrobcu
Z VÝSTRAHA
Niektoré þistiace prostriedky môžu
byt’ jedovaté, korozívne alebo
horĐavé.
• Nesprávne
použitie
takýchto
prostriedkov
môže
byt’
nebezpeþné. Mohlo by dôjst’ ku
zraneniu alebo poškodeniu vozidla.

3. VymeĖte žiarovku. Pozri „ŠPECIFIKÁCIE ŽIAROVIEK“ v registri.
4. Nainštalujte spät’ presvetĐovacie kryty.

Pri þistení vnútra a vonkajška vozidla
nepoužívajte
nebezpeþné
þistiace
prostriedky ako sú:
•
•
•
•

Acetón.
Riedidlá lakov.
Riedidlá emailov.
OdstraĖovaþe lakov.

Pri þistení vnútra alebo vonkajška vozidla
nepoužívajte
nasledujúce
þistiace
materiály, s výnimkou tých, uvedených v
pokynoch výrobcu pre odstránenie škvĚn
na pot’ahoch:
• Mydlo na pranie.
• Bielidlá.
• Redukþné þinidlá.
Nikdy nepoužívajte na þistenie nasledujúce
látky:
•
•
•
•

Chlorid uhliþitý.
Benzín.
Benzén.
Nafta.
Z VÝSTRAHA
• Vyvarujte sa nadýchania výparov z
þistiacich prostriedkov a ostatných
chemikálií.
Také výpary sú nebezpeþné a môžu
spôsobit’ zdravotné problémy, ktoré
sú pravdepodobnejšie v malých
nevetraných priestoroch.
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Pri použití þistiacich prostriedkov a
ostatných chemikálií vo vnútri vozidla
otvorte dvere, aby ste zabezpeþili správne
vetranie.
Z POZOR
Zamedzte dotyku farebne nestálych
tkanín s vnútorným vybavením
vozidla, pokiaĐ nie sú obidve tkaniny
úplne suché.
Vyhnite sa možnému zafarbeniu svetlej
vnútornej výbavy tým, že zabránite dotyku
farebne nestálych materiálov s pot’ahom
sedadla, ak nie sú obidva materiály úplne
suché.
Nasleduje
struþný zoznam
materiálov, ktoré môžu preukazovat’
farebnú nestálost’:
•
•
•
•
•
•
•

Bežné obleþenie.
Farbená džínsovina.
Menþester.
Koža.
Semiš.
Noviny.
Dekoratívne papierové predmety.

STAROSTLIVOSġ O INTERIÉR A
JEHO ýISTENIE

Z POZOR
• Pri þistení þalúnenia vozidla sa
uistite, že používate správnu
techniku þistenia.
Ak bude najmä prvé þistenie
neúspešné, môže to mat’ za následok
škvrny, šmuhy a trvalé fĐaky.
Môže tak dôjst’ k trvalému
poškodeniu vozidla.
Na interiér a exteriér vozidla je nutné
použit’ správnu techniku a þistiace
prostriedky.
Na odstránenie prachu a uvoĐnenie
neþistôt usadených na tkaninách v interiéri
používajte þasto vysávaþ alebo jemnú
kefu.
Utierajte pravidelne vinylové a kožené
pot’ahy þistou vlhkou handrou.
Vyþistite normálnu špinu, škvrny alebo
postriekanie pot’ahov vhodným þistiacim
prostriedkom.

Z POZOR
Ak sú predné sedadlá vybavené
boþnými airbagmi:
• Nenamoþte
pot’ah
sedadla
þistiacim
prostriedkom
na
þalúnenie.
• Nepoužívajte na pot’ahy sedadiel
chemické rozpúšt’adlá alebo silné
þistiace prostriedky.
Ak tieto inštrukcie nedodržíte, môže
dôjst’ ku kontaminácii modulov
boþných airbagov, þo môže mat’
vplyv na funkciu boþných airbagov v
prípade nehody.
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Starostlivost’ o bezpeþnostné pásy
Z POZOR
Aby bola zachovaná úþinnost’
bezpeþnostných
pásov,
musíte
udržiavat’
pásy
v
správnom
prevádzkovom stave.
Vždy udržujte bezpeþnostné pásy þisté a
suché. Zamedzte zneþisteniu popruhov
bezpeþnostných pásov leštidlami, olejmi a
chemikáliami, najmä kyselinou batérie,
bielidlami þi farbami. Toto zneþistenie
môže spôsobit’ zoslabnutie materiálu
popruhov bezpeþnostných pásov.
Pravidelne kontrolujte všetky þasti
bezpeþnostných
pásov.
Poškodené
bezpeþnostné pásy alebo komponenty
okamžite vymeĖte.
Bezpeþnostný pás musíte vymenit’, ak
došlo pri nehode k natiahnutiu, aj keć
poškodenie nie je zrejmé alebo viditeĐné.
VymieĖané pásy musia byt’ nové.
Odporúþame Vám nechat’ kompletný
bezpeþnostný pás po nehode vozidla
vymenit’. Ak školení odborníci zistia, že pri
nehode nebol bezpeþnostný pás poškodený
a všetko je perfektne funkþné, nemusí
nechat’ bezpeþnostné pásy vymenit’.
Odporúþame Vám, aby ste sa obrátili na
Váš autorizovaný servis Chevrolet.

SKLENENÉ POVRCHY

Z POZOR
Brúsne þistiace prostriedky môžu
poškriabat’ sklo a poškodit’ vodiþe
vyhrievania zadného okna.
• Na sklá vozidla nikdy nepoužívajte
brúsne þistiace prostriedky.
Také poškodenie môže obmedzit’
výhĐad vodiþa.
Udržiavanie okenných skiel v þistote
redukuje odrazy a zlepšuje viditeĐnost’.

Z POZOR
Nálepky môžu poškodit’ vyhrievanie
zadného okna.
• Na vnútornú stranu zadného okna
nikdy neumiestĖujte nálepky.
Také poškodenie môže obmedzit’
výhĐad vodiþa.

ýistenie vonkajšej strany þelného skla
Vosk þi iný materiál na þelnom skle alebo
stieracích lištách stieraþov þelného okna
môžu spôsobit’ drnþanie stieracích líšt
poþas prevádzky stieraþov. Takéto cudzie
materiály môžu tiež spôsobit’ t’ažkosti pri
udržiavaní þistoty þelného okna.
Pravidelne používajte na vonkajšiu stranu
þelného okna nebrúsne þistiace prostriedky.
Voda nebude tvorit’ na þistom þelnom okne
kvapky.
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STAROSTLIVOSġ O EXTERIÉR A
JEHO ýISTENIE

Umývanie vozidla
Najlepším spôsobom ako ochránit’ povrch
vozidla je udržiavat’ ho þastým umývaním
v þistote.
•
•

•

Zaparkujte vozidlo tak, aby nebolo na
priamom slnku.
Na umývanie vozidla používajte jemné
mydlo, urþené pre umývanie vozidiel,
a studenú alebo vlažnú vodu.
Dokonale umyte z povrchu vozidla
všetko mydlo a þistiace prostriedky.
POZNÁMKA

• Na
umývanie
auta
nikdy
nepoužívajte
prostriedky
na
umývanie riadov.
Taký prostriedok umyje vosk z laku.
Z POZOR
• Nepoužívajte
vysokotlakové
umyvárne.
Voda by mohla preniknút’ do vozidla
a poškodit’ interiér.

Skonštruovali sme Vaše vozidlo tak, aby
odolalo normálnym okolitým podmienkam
a prírodným živlom.
Z POZOR
V automatickej autoumyvárni môže
dôjst’ k poškodeniu Vašej antény.
• Vypnutím audiosystému zatiahnite
Vašu elektricky ovládanú anténu.
• Demontujte ruþne Vašu strešnú
anténu.

Leštenie a voskovanie
Pravidelne odstraĖujte leštením z povrchu
usadeniny. Po vyleštení ochráĖte lak
kvalitným automobilovým voskom.
Ochrana vonkajších súþastí z lesklého
kovu
Súþasti z lesklého kovu pravidelne þistite.
Obvykle staþí ich umytie vodou.
Z POZOR
• Na þistenie a leštenie hliníkových
dielov nikdy nepoužívajte leštidlo
na automobily alebo chróm, paru
þi žieravé mydlo.
Tieto materiály môžu byt’ tiež brúsne
a poškodzovat’ tak ozdobné lišty a
kolesá.
Pri voskovaní vozidla navoskujte tiež
súþasti z lesklého kovu.
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ýistenie hliníkových kolies a krytov
kolies
OdstraĖujte z kolies a krytov kolies špinu
z vozovky a brzdový prach pre udržanie
ich pôvodného vzhĐadu.
Z POZOR
Na þistenie hliníkových kolies a
krytov kolies nepoužívajte brúsne
þistiace prostriedky alebo kefy.
ýistite kolesá/kryty kolies pravidelne a
vyhýbajte sa použitiu brúsnych þistiacich
prostriedkov a kief, ktoré by mohli
spôsobit’ poškodenie ich povrchu.

OCHRANA PROTI KORÓZII

Nános cudzích materiálov

Skonštruovali sme Vaše vozidlo tak, aby
nepodĐahlo korózii. Špeciálne materiály a
povrchová ochrana použité na väþšine
súþastí vozidla napomáhajú zachovat’ ich
dobrý vzhĐad, odolnost’ a spoĐahlivost’.

Nasledujúce materiály môžu poškodit’
lakované povrchy:

Na
niektorých
komponentoch
v
motorovom priestore alebo na spodku
vozidla sa môže objavit’ povrchová
korózia,
tá
však
neovplyvĖuje
spoĐahlivost’ alebo funkciu týchto
komponentov.
Poškodenie plechov
Ak je nutná oprava alebo výmena
karosérie vozidla,
skontrolujte, þi
opravovĖa použila pre obnovu ochrany
proti korózii správny antikorózny materiál.
Pozri „POŠKODENIE POVRCHU“ ćalej
v tejto þasti.

•
•

Chlorid vápenatý a ostatné soli.
Posypové prostriedky pre rozpustenie
Đadu.
• Asfalt.
• Živica.
• Trus vtákov.
• Priemyselný spad.
Ihneć umyte tieto škodlivé materiály z
Vášho vozidla. Ak mydlo a voda tieto
neþistoty neodstránia, použite þistiace
prostriedky urþené špeciálne na tieto úþely.
Z POZOR
• Používajte
len
prostriedky
bezpeþné pre lakované povrchy.
Ostatné þistiace prostriedky by mohli
trvale lak poškodit’.
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Poškodenie povrchu
Odlúpnutý lak, praskliny alebo hlboké
škrabance v laku opravte þo možno
najskôr. Obnažený kov rýchlo koroduje.
Na opravu malých prasklín a škrabancov
môžete použit’ opravné ceruzky.
Opravy väþších plôch zverte lakovni.
Údržba podvozka
Agresívne materiály používané na
odstránenie snehu a Đadu alebo pre
zamedzenie prašnosti sa môžu usadzovat’
na podvozku vozidla. Ak tieto materiály
neoþistíte, môže dôjst’ k urýchleniu
korózie.
Pravidelne oplachujte tieto materiály z
podvozka vozidla þistou vodou. Udržujte v
þistote všetky oblasti, kde sa môže
zachytávat’ blato a ostatné neþistoty. Pred
umytím vodou uvoĐnite všetky usadeniny
v uzatvorených priestoroch.
Prípadne túto prácu zverte autorizovanému
servisu Chevrolet.

POZNÁMKA

Pri umývaní motorového priestoru
môžu byt’ zvyšky paliva, mazacích
tukov a oleja uvoĐnené do prostredia.
Nechajte
motor
umyt’
v
autorizovanom servise Chevrolet
alebo v inom zariadení, vybavenom
odluþovaþom oleja.
Použitý motorový olej, brzdovú
kvapalinu, kvapalinu prevodovky,
nemrznúcu kvapalinu, batérie a
pneumatiky nechajte likvidovat’ v
miestnom autorizovanom zariadení
na likvidáciu odpadu alebo u
predajcu, ktorý je zo zákona povinný
vykonávat’ takú þinnost’ pri výmene.
Nikdy ich nevyhadzujte spolu s
domovým
odpadom
alebo
nevylievajte do odtoku.
Nesprávne zaobchádzanie s takými
potencionálne
nebezpeþnými
materiálmi môže spôsobit’ trvalé
poškodenie životného prostredia.
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Táto þast’ obsahuje informácie o údržbe,
ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie dlhej
životnosti vozidla.
Ste zodpovedný za správne používanie a
údržbu vozidla v súlade s pokynmi
popísanými v tomto návode. Ak tak
neurobíte,
bude
pravdepodobným
výsledkom strata záruky.
Zodpovedáte za správnu
používanie vozidla. Riaćte
pravidelne požadovanej
všeobecnými pokynmi pre
uvedenými v tomto návode.

údržbu a
sa plánom
údržby a
prevádzku

Ste tiež zodpovedný za vedenie záznamov
a potvrdenia pre preukázanie pravidelnej
údržby. Záznamy a potvrdenia spolu s
návodom na obsluhu musíte odovzdat’
ćalšiemu majiteĐovi.
Údržba na vozidle môže byt’ vykonávaná
kvalifikovanou osobou alebo zariadením.
Ale, odporúþa sa vykonávat’ údržbu v
autorizovanom servise Chevrolet, kde sú
vyškolení technici a majú k dispozícii
originálne diely.

Neoriginálne náhradné diely neboli
skúšané
alebo
schválené
našou
spoloþnost’ou. Nemôžeme potvrdit’ ani
vhodnost’ ani bezpeþnost’ neoriginálnych
náhradných dielov a neruþíme za
poškodenia spôsobené ich použitím.
Neadekvátna,
nekompletná
alebo
nedostatoþná údržba môže spôsobit’ u
vozidla prevádzkové problémy a dokonca
viest’ k poškodeniu vozidla, nehode alebo
zraneniu osôb.

SġAŽENÉ PODMIENKY
Mali by ste dodržiavat’ plán údržby.
Pozrite
si
þast’
„PLÁNOVANÁ
ÚDRŽBA“ v návode na obsluhu.
NORMÁLNE PODMIENKY

Normálnymi podmienkami jazdy sa
rozumejú typické, každodenné jazdy.
Mali by ste dodržiavat’ plán údržby.

SġAŽENÉ PODMIENKY

Ak je vozidlo používané v niektorých zo
st’ažených podmienok uvedených ćalej,
musia byt’ niektoré položky plánovanej
údržby vykonávané þastejšie.
•
•
•
•
•
•

•
•

Opakovaná
jazda
na
krátke
vzdialenosti, kratšie ako 10 km.
Nadmerný voĐnobeh a/alebo pomalá
jazda v hustej premávke.
Jazda na prašných vozovkách.
Jazda v kopcovitom alebo horskom
teréne.
ġahanie prívesu.
Jazda v hustej mestskej premávke,
kde vonkajšia teplota pravidelne
dosahuje hodnotu 32°C alebo vyššiu.
Používanie vozidla ako taxi, polície
alebo dodávkové vozidlo.
ýasté jazdy v mraze.
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PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA
Servisné plány

Interval údržby
Každý 1 rok / 15 000 km (þo nastane skôr)
Údržba I - Použite plán Údržba I pre prvý servis alebo ak bola predtým vykonaná Údržba II
Údržba II - Použite plán Údržba II ak bola predtým vykonaná Údržba I.
Pre vozidlá vybavené systémom monitorovania životnosti oleja - Ak sa rozsvieti kontrolka výmeny oleja a od predchádzajúcej údržby uplynulo 10 mesiacov
alebo viac, musí sa vykonat’ aj príslušná údržba.

Servisovanie

ý

Údržba I

Údržba II

1

VymeĖte motorový olej a filter.

V

V

2

Skontrolujte netesnosti alebo poškodenia.

K

K

3

Skontrolujte vzduchový filter motora.

K

K

4

Skontrolujte pneumatiky, nahustenie a opotrebenie.

K

K

5

Skontrolujte systém bĚzd.

K

K

6

Skontrolujte chladiacu kvapalinu motora a kvapalinu ostrekovaþa þelného okna,
doplĖte kvapaliny podĐa potreby.

K

K

7

Skontrolujte komponenty odpruženia a riadenia.

K

K

8

Skontrolujte lišty stieraþov a funkþnost’ vonkajšieho osvetlenia.

K

K

9

Skontrolujte hnacie remene.

K

K

10

Vykonajte prípadné doplnkové servisné práce – pozrite príslušnú þast’.

K

K
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Servisovanie

ý
11

Údržba I

Údržba II

K

K

Skontrolujte zásahy vykonateĐné v teréne.
Údržba 2 - vykonajte všetky úkony popísané v þasti Údržba 1, plus nasledujúce

12

VymeĖte brzdovú kvapalinu.

V

13

Skontrolujte chladiaci systém motora.

K

14

Skontrolujte komponenty záchytného systému.

K

15

Skontrolujte komponenty hnacej jednotky a pohonu.

K

16

Namažte komponenty karosérie.

K

K-Kontrola týchto položiek a súvisiacich dielov. V prípade potreby oprava, vyþistenie, naplnenie, nastavenie þi výmena.
V-Výmena alebo zmena

ý

Popis

Captiva

17

Výmena peĐového filtra

Každých 15 000 km / 1 rok

18

VymeĖte vzduchový filter

Každých 60 000 km / 4 roky

19

Výmena zapaĐovacích svieþok

Každých 150 000 km / 10 rokov

20

VymeĖte palivový filter vznetového motora

Každých 60 000 km / 2 roky

21

VymeĖte chladiacu kvapalinu motora

Každých 240 000 km / 5 rokov

22

VymeĖte prevodový olej automatickej
prevodovky

Normálne podmienky: každých 150 000 km
Nároþné podmienky: každých 75 000 km

23

VymeĖte rozvodový ret’az

Každých 240 000 km / 10 rokov
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Poznámky pod þiarou

Položka údržby

Poznámka

1

VymeĖte každý rok alebo ak svieti kontrolka „vymeĖte motorový olej“.

2

Únik kvapaliny z akéhokoĐvek systému vozidla môže signalizovat’ problém. Systém musíte skontrolovat’ a
opravit’ a skontrolovat’ hladinu oleja. Ak je to potrebné, doplĖte kvapalinu.

3&17

Ak jazdíte pravidelne v prašných podmienkach, skontrolujte filter þastejšie.
Ak jazdíte pravidelne v prašných podmienkach, filter si môže vyžadovat’ výmenu þastejšie.

5

Vizuálne skontrolujte brzdové vedenia a hadice na poškodené spoje, úniky, praskliny, odretia atć.
Skontrolujte brzdové doštiþky na opotrebovanie a skontrolujte stav povrchu brzdových kotúþov.
Skontrolujte obloženie/þeĐuste bubnových bĚzd na opotrebovanie alebo praskliny. Skontrolujte ostatné þasti
bĚzd, vrátane bubnov, brzdových valþekov, strmeĖov, parkovacej brzdy atć.

7

Vizuálne skontrolujte predné a zadné odpruženie a systém riadenia na poškodenia, vôĐu alebo chýbajúce
þasti, alebo znaky opotrebovania. Skontrolujte súþasti posilĖovaþa riadenia na poškodené þasti, praskliny,
odretia atć.

8

Skontrolujte lišty stieraþov na opotrebovanie, praskliny alebo kontamináciu. Oþistite þelné sklo a lišty
stieraþov, ak sú zneþistené. VymeĖte lišty stieraþov, ktoré sú opotrebované alebo poškodené.
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Položka údržby

Poznámka

12

V prípade jazdy za st’ažených podmienok: jazdy v kopcovitom alebo hornatom teréne, alebo þastého
t’ahania prívesu, môže byt’ potrebná þastejšia výmena brzdovej kvapaliny.

13

Vizuálne skontrolujte hadice a nechajte ich vymenit’, ak sú popraskané, oduté alebo opotrebované.
Skontrolujte všetky potrubia, armatúry a svorky; ak je to potrebné, vymeĖte za originálne náhradné diely.
Pre zabezpeþenie správnej prevádzky sa odporúþa vykonat’ tlakový test chladiaceho systému a tlakovej
zátky a vyþistit’ vonkajšia strana chladiþa a kondenzátora klimatizácie.

14

Uistite sa, že kontrolka pripomenutia bezpeþnostného pásu a konzoly bezpeþnostného pásu pracujú správne.
Skontrolujte aj iné povolené alebo poškodené diely systému bezpeþnostných pásov. Ak zbadáte þokoĐvek,
þo by mohlo zabránit’ funkcii systému bezpeþnostných pásov, nechajte to opravit’. Roztrhnutý alebo
rozstrapkaný bezpeþnostný pás nechajte vymenit’.

16

Namažte všetky vložky zámkov, pánty a západky dverí, pánty a západky kapoty motora a pánty a západky
dverí batožinového priestoru. ýastejšie mazanie môže byt’ potrebné v prípade vystavenia korozívnemu
prostrediu. Nanesenie silikónového maziva na tesnenia þistou handrou predĎži ich životnost’, zlepší ich
tesnost’ a zabráni ich prilepeniu alebo vĚzganiu.

Všeobecne pre
automatickú
prevodovku

VymeĖte kvapalinu automatickej prevodovky a filter, ak je vozidlo prevádzkované prevažne za st’ažených
podmienok:
• Jazda v hustej mestskej premávke, kde vonkajšia teplota pravidelne dosahuje hodnotu 32°C alebo
vyššiu.
• Jazda v kopcovitom alebo hornatom teréne.
• Pri þastom t’ahaní prívesu.
• Ide o taxi, vozidlo polície alebo dodávkové vozidlo.
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Položka údržby

Poznámka

Všeobecne pre
remene

Vizuálne skontrolujte remeĖ, þi nie je rozstrapkaný, nie sú na Ėom praskliny alebo poškodenia. V prípade
potreby vymeĖte remeĖ.

Všeobecne

Skontrolujte všetky systémy, þi si navzájom neprekážajú a nemajú poškodené alebo chýbajúce þasti. PodĐa
potreby diely vymeĖte.
VymeĖte všetky nadmerne opotrebované súþiastky.

Stav pneumatík a
tlak v
pneumatikách

Stav pneumatík kontrolujte pred jazdou a tlak v pneumatikách pri každom doplĖovaní paliva alebo najmenej
raz mesaþne pomocou tlakomera.

Geometria kolies

V prípade potreby zameĖte a vyvážte kolesá.
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IDENTIFIKAýNÉ ýÍSLA
IDENTIFIKAýNÉ ýÍSLO VOZIDLA
(VIN)

Identifikaþné þíslo vozidla (VIN) je
vyrazené v blízkosti stredu prieþky
karosérie v motorovej þasti.

IDENTIFIKAýNÝ ŠTÍTOK

Identifikaþný štítok sa
motorovom priestore.

nachádza

v
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TABUďKA KVAPALÍN
Položka
Motorový olej
(vrátane olejového filtra)

Chladiaca kvapalina

Kvapalina automatickej prevodovky

Objem

Klasifikácia

2.4D

4,7 L

3.0D

5,7 L

2.2 DSL

5,6 L

dexos2
Pre viac informácií si pozrite kapitolu „motorový
olej“ v þasti 6.

2.4D

8,5 L

3.0D

10,9 L

2.2 DSL

9,1 L

2.4D / 3.0D

8,465 L

2.2DSL

8,765 L

Kvapalina mechanickej prevodovky

1,8 L

Brzdová kvapalina

0,67 L

Spojková kvapalina

0,053 L

Kvapalina posilĖovaþa riadenia

DEX-COOL

DEXRON® VI
BoT402
DOT 4

1,1 L

DEXRON® VI

Kvapalina rozdeĐovacej prevodovky

AWD

0,8 ±0,1 L

Syntetický hypoidný 75W-90

Kvapalina zostavy klietky diferenciálu

AWD

0,6 ±0,05 L

Syntetický hypoidný 75W-90
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MOTOROVÝ OLEJ
Motor

Viskozitu oleja zvoĐte podĐa vonkajšej teploty. Nikdy nemeĖte viskozitu kvôli
krátkodobým teplotným zmenám.
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TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA
ÚDAJE O MOTORE
Motor

2.4D

3.0D

DSL (163 KS)

DSL (184 KS)

4

4

4

4

2384

2997

2231

2231

Výkon [kW] pri otáþkach

123 pri 5600

190 pri 6900

120 pri 3800

135 pri 3800

Max. krútiaci moment [Nm] pri
otáþkach

230 pri 4600

288 pri 5800

350 pri 2000

400 pri 2000

Benzín

Benzín

Vznetový

Vznetový

2.4D

3.0D

DSL (163 KS)

DSL (184 KS)

Poþet valcov
Obsah [cc]

Typ paliva
NAJVYŠŠIA RÝCHLOSġ

Manuálna prevodovka (km/h)

Automatická prevodovka (km/h)

190 (Pohon predných
kolies)
186 (Pohon všetkých
kolies)

175

–

198

189 (Pohon všetkých
kolies)
188 (Pohon všetkých
kolies)
184 (Pohon predných
kolies)
182 (Pohon všetkých
kolies)

200

191

8-6 TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SPOTREBA PALIVA - EMÍSIE CO2

Mesto [l/100 km]
Mimo mesta [l/100 km]
Kombinovaná [l/100 km]
CO2 [g/km]

2.4D
POHON
PRED.
KOL. MP
11,7
7,4
8,9
210

2.4D
POHON
VŠ. KOL.
MP
12,2
7,6
9,3
219

2.4D
POHON
VŠ. KOL.
AP
12,8
7,4
9,3
219

3.0D
DSL(163 KS) DSL(163 KS)
DSL
POHON
POHON
POHON
POHON
VŠ. KOL. PRED. KOL. PRED. KOL. VŠ. KOL.
AP
MP
AP
MP
15,5
8,4
9,8
8,5
8,0
5,3
6,2
5,5
10,7
6,4
7,5
6,6
252
170
198
174

DSL
POHON
VŠ. KOL.
AP
10,0
6,4
7,7
203

POHOTOVOSTNÁ HMOTNOSġ S VODIýOM (75 KG)

Pohon predných kolies
(kg)

MT
AP

2.4D
5 sedadiel
1768~1848
-

Pohon všetkých kolies
(kg)

MT
AP

1843~1923
1868~1948

2.4D
7 sedadiel
1793~1873
-

3.0D
5 sedadiel
-

3.0D
7 sedadiel
-

DSL
5 sedadiel
1853~1933
1878~1958

DSL
7 sedadiel
1878~1958
1903~1983

1848~1948
1893~1973

1890~1970

1915~1995

1928~2008
1953~2033

1953~2033
1978~2058
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ROZMERY

DĎžka [mm]
Šírka [mm]
Výška (so strešným nosiþom) [mm]
Rázvor [mm]
Rozchod kolies (vpredu) [mm]
Rozchod kolies (vzadu) [mm]
Minimálny polomer otáþania [m]

OBJEMY

4673
1849
1756
2707
1569
1576
11,87

Motor

2.4D

Palivová nádrž [L]
Motorový olej [L]

3.0D

Vznetový

65
4,7

5,7

5,6
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TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH

Rozmer
pneumatiky

Rozmer
kolesa

235/60R17
235/55R18

17x7J
18x7J

235/50R19

19x7J

T155/90R16
(Dojazdové)

16X4T

Tlak (psi/bar/kPa)
Predné
Zadné
Menej než 4 cestujúci : 35/2,4/240
Menej než 4 cestujúci : 35/2,4/240
(Eko. tlak : 38/2,6/260)
(Eko. tlak : 38/2,6/260)
Viac ako 5 cestujúcich, s vleþením prívesu:
Viac ako 5 cestujúcich, s vleþením prívesu:
35/2,4/240
41/2,8/280
60/4,2/420

60/4,2/420
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0.1 ÚVOD
1. ZAýÍNAME
Bezpeþnostné informácie

Pred použitím navigaþného systému si
preþítajte
nasledujúce
bezpeþnostné
informácie. Poþas používania systému sa
musíte riadit’ týmito bezpeþnostnými
predpismi, aby ste zabránili osobným
zraneniam a poškodeniam majetku.
Dopravné predpisy majú prednost’ pred
akýmkoĐvek pokynom navigaþného
systému. Vždy sa riaćte dopravnými
znaþeniami a obmedzeniami rýchlosti a
dopravy.

Poþas jazdy nepozerajte na obrazovku
dlhšie než cca. jedna sekunda a vždy sa
predtým uistite, že je to bezpeþné.

Pre vašu bezpeþnost’ nemanipulujte s
ovládaþmi systému poþas jazdy. Môže vás
to rozptýlit’ a zapríþinit’ vážnu nehodu.
Pred zaþatím ovládania systému odstavte
vozidlo v bezpeþnej oblasti.
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Zariadenie nerozoberajte, ani nemodifikujte. Môže to spôsobit’ nehody, požiar
alebo elektrický šok.

Do zariadenia nelievajte vodu, ani doĖ
nevkladajte cudzie objekty. Môže to
spôsobit’ dymenie, požiar alebo elektrický
šok.

Nepoužívajte systém, ak pozorujete
akúkoĐvek poruchu ako zamrznutá
obrazovka
alebo
výpadok
zvuku.
Pokraþovanie v používaní systému môže
spôsobit’ nehodu.
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Ak chcete obsluhovat’ systém, nezaparkujte vozidlo tam, kde to nie je
povolené.

Hlasitost’ systému nastavte tak, aby ste
vždy poþuli zvukové signály z vonkajšieho
prostredia.

Pred zapnutím zariadenia skontrolujte
hlasitost’. Ak je hlasitost’ príliš vysoká v
þase zapnutia, systém vydá hlasný zvuk,
ktorý môže poškodit’ váš sluch.
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Nenechávajte systém bežat’ pri vypnutom
motore. Akumulátor vozidla by sa mohol
vybit’. Poþas používania systému majte
vždy zapnutý motor.

Na obrazovku netlaþte nadmernou silou.
Môže to spôsobit’ poruchu systému.

ýistite len handrou mierne navlhþenou vo
vode. Nepoužívate chemikálie alebo iné
þistiace prostriedky pre domácnost’,
mohli by poškodit’ obrazovku.
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Na prístrojovú dosku neukladajte žiadne
predmety. Môžu ovplyvnit’ snímaþ ovládajúci jas svetlometov a obrazovky.

Neukladajte objekty na prístrojový panel
alebo do priestoru zadného okna. Môžu
rušit’ príjem signálu satelitu GPS a
spôsobit’ tým nepresnost’ systému.

Ak je þelné sklo vozidla tónované
reflexnou kovovou vrstvou, ovplyvní to
kvalitu príjmu GPS.
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Ak praskne panel LCD, nedopustite, aby
sa konektor USB dostal do styku s
tekutinou vytekajúcou znútra panelu.
Môže to spôsobit’ vznietenie a popálenie
pokožky.

Komponenty zariadenia

•

3 TRIP: Informácie o jazde

•

Ak sa tekutina náhodou prehltne,
okamžite vyhĐadajte lekársku pomoc.
Ak sa tekutina dostane do styku s
oþami alebo pokožkou, opláchnite
postihnuté miesto veĐkým množstvom
vody a okamžite vyhĐadajte lekársku
pomoc.

V žiadnom prípade nevkladajte kartu SD
neobvyklého tvaru do otvoru pre kartu
SD.
Takéto karty sa môžu zaseknút’ alebo
zniþit’ zásuvku. Jednotku budete musiet’
vymenit’ na vlastné náklady.
Je možné, že v extrémne chladnom alebo
extrémne horúcom poþasí zariadenie
nebude fungovat’ správne. Správnu
þinnost’ môžete obnovit’ upravením
teploty prostredia na normálne hodnoty.

6 USB konektor

Ovládací panel
1 NAVI: Navigácia
2 MENU: Hlavná ponuka
4 DIM: Prepína obrazovku
denným a noþným režimom.
5 Prieþinok na SD kartu

medzi

PRÍRUýKA K NAVIGÁCII 9-9

Volant
1 Zapínanie/vypínanie napájania
2 Zmena na nasledujúcu stanicu alebo
stopu
Dosiahnutie nasledujúcej stanice v
zvolenom frekvenþnom pásme alebo
nasledujúcej hudobnej stopy.
3 Zmena režimov
Stlaþením tlaþidla sa prepína medzi
režimami AM, FM, CD, AUX, NAVI
a Multimedia.
4 Nastavenie hlasitosti

Z POZOR
PodĐa typu vozidla je možné, že
spínaþ na volante nie je k dispozícii.
• Ak budete tlaþidlo MODE alebo
SEEK rýchlo opakovane stláþat’,
môže sa pret’ažit’ procesor a
systém sa zrúti.

2. ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA
Spustenie systému

Navigaþný systém sa spustí, keć uvediete
spínaþ zapaĐovania do polohy ACC alebo
ON. Po spustení systému obrazovka
zobrazí naposledy používaný režim.
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Napájanie sa vypne, keć vypnete motor.
Po vypnutí motora systém pokraþuje v
prevádzke 30 sekúnd a uloží údaje.
Z POZOR
• Po vypnutí sa uloží naposledy
použitý režim.
• Ak spustíte systém do 30 sekúnd od
vytiahnutia kĐúþa, systém nebude
potrebovat’ þas na nahratie.
• Ak chcete resetovat’ systém, stlaþte
súþasne tlaþidlá MENU a TRIP na
10 sekúnd. Keć sa systém zaþne
reštartovat’, uvoĐnite tlaþidlá.

Ovládaþe systému

Hlavná ponuka

Nasledujúce tlaþidlá sa nachádzajú na
navigaþnom systéme.

Stlaþte tlaþidlo MENU, aby ste zobrazili
obrazovku hlavnej ponuky. Z tejto
obrazovky máte prístup ku každej funkcii
navigaþného systému. Tlaþidlá obrazovky
sa zvýraznia, keć je funkcia dostupná a
zneprístupnia sa, keć je funkcia
nedostupná.

1 NAVI: Navigácia
2 MENU: Hlavná ponuka
3 TRIP: Informácie o jazde
4 DIM: Zmena jasu

1 Navigácia
2 MP3
3 Video
4 Informácie o jazde
5 Informácie ATC
6 Nastavenia
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MP3

! Nasledujúci súbor

Video

1 Informácie o súbore

@ Vyšší prieþinok

1 Aktuálny prieþinok

2 ýas prehrávania

# Náhodné poradie

2 Zoznam súborov

3 Stav prehrávania

3 Vyšší prieþinok

4 Aktuálny prieþinok

4 Ovládanie zoznamu

5 Zoznam súborov
6 Opakovanie
7 Ovládanie zoznamu
8 Zastavenie
9 Predchádzajúci súbor
- Prehrat’/Pozastavit’

Zoznam videa
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5 Zastavenie

Jazda

ATC

6 Predchádzajúci súbor

1 Reset priemernej rýchlosti vozidla

7 Prehrat’/Pozastavit’

2 Reset þasu jazdy

8 Nasledujúci súbor

3 Reset priemernej spotreby paliva

9 Zoznam súborov

4 Priemerná rýchlost’ vozidla

- Opakovanie

5 Doba jazdy

! Zapnút’/vypnút’ celú obrazovku

6 Priemerná spotreba paliva

Okrem stlaþenia tlaþidla ATC v hlavnej
ponuke sú informácie ATC zobrazené v
spodnej þasti obrazovky vždy, keć sa
zmenia informácie týkajúce sa klimatizácie, ako napr. teplota, prúdenie vzduchu
atć. Táto obrazovka zostane zobrazená na
5 sekúnd.

@ Stav prehrávania

7 Dojazd so zostávajúcim palivom
8 Zobrazenie kompasu
9 Návrat do hlavnej ponuky

Prehrávanie videa
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Z POZOR
• Ak potrebujete podrobné informácie ATC, preþítajte si þast’ o
ovládaní klímy.

Nastavenia
1 Kalibrácia dotykovej obrazovky
2 Informácie o systéme
3 Aktualizácia systému
4 Aktualizácia navigácie
5 Prispôsobenie používateĐovi
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Nastavenie systému

Obrazovka

Hlasitost’

Ak stlaþíte tlaþidlo DIM, systém stlmí jas
na hodnotu 70% pôvodného nastavenia.

1. MP3, video, FM/AM, CD
Hlasitost’ môžete nastavit’ otoþením
gombíka hlasitosti systému alebo
stlaþením spínaþa na volante.

Existujú 3 kroky pre nastavenie jasu
obrazovky.

Ak stlaþíte regulátor hlasitosti,
hlasitost’ sa úplne stíši. Stlaþte regulátor znova, aby ste zvuk opät’ zapli.

Ak chcete vypnút’ obrazovku, stlaþte
hardvérový kláves DIM na 3 sekundy.
Poþas vypnutej obrazovky funkcia urþenia
polohy pomocou GPS naćalej pracuje.
Obrazovka sa znova zapne, keć stlaþíte
ktorékoĐvek tlaþidlo.

Aby ste vypli zvuk, stlaþte regulátor
hlasitosti na 3 sekundy. Informácie
ATC sú zobrazené na obrazovke, keć
sa vypína.
2. Navigácia
ÚroveĖ hlasitosti hlasového navádzania môžete zmenit’ iba v režime
Navigácia. Je možné vypnút’ aj výzvy
hlasového navádzania.
Môžete zvýšit’ alebo znížit’ hlasitost’
navigaþných informácií vo vzt’ahu k
iným zdrojom zvuku.

(Zap. -> 50% -> 70% -> Zap.)

Z POZOR
• V závislosti od externého svetla sa
jas obrazovky nastavuje automaticky.
Na prístrojovú dosku neukladajte
žiadne predmety.
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Nastavenia

Dotyk

Informácie o systéme

Dotyková obrazovka: nakalibrujte dotykovú obrazovku.

Ak dotyková obrazovka nereaguje presne
na vaše dotyky, môžete ju nakalibrovat’.

Zobrazí aktuálnu verziu systému.

Systémové informácie: zobrazuje informácie o softvéri navigaþného systému.

ġuknite na stred kríža stylusom. Keć sa
krížik presunie na nové miesto, t’uknite
na nový krížik. Vždy zopakujte, aby ste
dokonþili kalibraþný proces.

Aktualizácia systému
Aktualizácia navigácie
Prispôsobenie používateĐovi: nastavte si
systém tak, aby lepšie vyhovoval vašim
potrebám.

H/W: hardvér
S/W: softvér
O/S: operaþný systém
GPS: Firmvér GPS
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Aktualizácia systému
Vložte aktualizovateĐnú SD kartu do
prieþinku pre SD karty. (Pre informácie o
aktualizovateĐnej SD karte kontaktujte
autorizovaného predajcu GM)
Stlaþte hardvérový kláves MENU a
dotknite sa tlaþidla Nastavenia.

Stlaþte tlaþidlo Aktualizácia systému.

Stlaþením tlaþidla AKTUALIZÁCIA
aktualizujte systém. Ak nechcete aktualizovat’ niektorý konkrétny systém, zrušte
zaþiarknutie políþka.
Z POZOR
• Nevyberajte SD kartu/USB, nevypínajte motor, ani neovládajte
systém poþas aktualizácie, aby ste
predišli zlyhaniu systému.
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Aktualizácia navigácie
Vložte aktualizovateĐnú SD kartu do
prieþinku pre SD karty. (Pre informácie o
zakúpení aktualizovateĐnej navigaþnej SD
karte kontaktujte autorizovaného predajcu
GM)
Stlaþte hardvérový kláves MENU a
dotknite sa tlaþidla Nastavenia.

Stlaþte tlaþidlo Aktualizácia navigácie.

Stlaþením tlaþidla AKTUALIZÁCIA
aktualizujte navigáciu.
Z POZOR
• PodĐa veĐkosti súborov aktualizácia môže trvat’ až 25 minút.
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Prispôsobenie používateĐovi
Navigaþný systém si môžete prispôsobit’
a uĐahþit’ si tak používanie systému.
Môžete nastavit’ zobrazenie jednotiek,
jazyk a þasové pásmo.

POZNÁMKA

Keć je ako jednotka objemu zvolený
galón, jednotka vzdialenosti sa v
informáciách o jazde automaticky
zmení na míle.

Potvrćte výber stlaþením tlaþidla Uložit’.

Zobrazenie jednotiek

Jazyk

Umožní zmenit’ merné jednotky používané systémom.

ZvoĐte požadovaný jazyk. Tento systém
podporuje 11 jazykov pre zobrazený text v
hlavnej ponuke. Ponuka navigácie podporuje 11 jazykov pre zobrazený text a
hlasové príkazy.

Vzdialenost’: Míle alebo Kilometre
Teplota: Stupne Celzia alebo Fahrenheit
Objem: Liter alebo Galón

Time Zone (ýasové pásmo)
Použite tlaþidlo
, aby ste nastavili
vhodné þasové pásmo.
Zaškrtnite Letný þas, ak vo vašom
þasovom pásme platí. (Letný þas sa
nenastavuje automaticky.)
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•

Zoznam þasových pásiem, ktoré si môžete zvolit’.
Time Zone (ýasové pásmo)

Displej

Románsky štandardný þas

(GMT+01:00) Brusel

GMT štandardný þas

(GMT+00:00) Londýn

Západoeurópsky štandardný þas

(GMT+01:00) Amsterdam

Stredoeurópsky štandardný þas

(GMT+01:00) Sarajevo

Stredoeurópsky štandardný þas

(GMT+01:00) Belehrad

GTB štandardný þas

(GMT+02:00) Bukurešt’
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0.2 FUNKCIA SYSTÉMU

•

Pre stabilnú kvalitu zvuku pri
prehrávaní sa odporúþa pevná bitová
rýchlost’ 96, 128 alebo 192 kbps so
vzorkovacou frekvenciou 44,1 kHz.

•

Ak je bitová rýchlost’ vyššia ako 192
kbps, môže sa stat’, že zvuk nebude
poþas prehrávania súborov MP3
plynulý. Pre súbory MP3 používajte
bitové rýchlosti do 192 kbps.

1. Multimédiá
MP3

PrehrávateĐný štandard MP3 súboru
Typ kompresie
Vzorkovacia frekvencia
Bitová rýchlost’
Max. vrstva adresárov
Max. poþet znakov pre názov
prieþinku/súboru
Sada znakov pre názov prieþinku/
súboru
Max. poþet prieþinkov
Max. poþet súborov
ID3 Tag

MPEG-1 Audio Layer III
8,11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz)
8~320 (kbps)
8
64 Byteov
A až Z, 0 až 9, _ (podþiarknutie)
256
512
Ver 1.0, Ver 1.1, Ver 2.2, Ver 2.3, Ver 2.4

Z POZOR
• Každý súbor, ktorý nie je súborom
MP3, sa taktiež poþíta ako súbor.
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Ako používat’ prehrávaþ MP3
Stlaþte tlaþidlo MENU a dotknite sa
tlaþidla MP3.
Stlaþte tlaþidlo MODE na volante, pokým
sa nezobrazí prehrávaþ MP3.
Ak stlaþíte spínaþ na volante, režim sa
zmení.
AM h FM h CD h AUX h NAVI
h Multimédiá h návrat na AM

1 Informácie o súbore: Zobrazuje súbor,
ktorý sa práve prehráva.

9 Predchádzajúci súbor: Zvolí predchádzajúci hudobný súbor.

2 ýas prehrávania

- Prehrat’/Pozastavit’

3 Stav prehrávania

! Nasledujúci súbor: Zvolí nasledujúci
hudobný súbor.

4 Aktuálny prieþinok: Zobrazuje úroveĖ
práve prehrávaného súboru.
5 Zoznam súborov
6 Opakovanie: Aktuálne
súbor sa bude opakovat’.

prehrávaný

7 Ovládanie zoznamu: Pohyb medzi
stránkami.
8 Zastavenie

@ Vyšší prieþinok: Zobrazí nasledujúcu
vyššiu úroveĖ prieþinku.
# Náhodné poradie: Prehrávanie skladieb
v náhodnom poradí.
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Video

Podporované formáty súborov
Audio
Video
DTS
Max. rozlíšenie

MP3, WMA, OGG, WAV (bitová rýchlost’ 128 ~ 192kbps)
MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0
Nepodporované
800 x 480

•

•
•

•

Z POZOR
Filmy s rozlíšením vyšším ako
800x480 sa nemusia prehrávat’
správne.
Ak sa prehráva film, ostatné
operácie môžu byt’ pomalšie.
Na kartách SD/USB so zmiešaným
režimom (obsahujúce kombináciu
zvuku, videa a údajov) sa podĐa
zvoleného režimu rozpoznajú a
prehrajú iba súbory so zvukom a
videom.
Kvôli bezpeþnosti vodiþa sa filmy
môžu prehrávat’ len v stojacom
vozidle.

PRÍRUýKA K NAVIGÁCII 9-23

Ako používat’ prehrávaþ filmov

1 Aktuálny prieþinok

5 Zastavenie

Stlaþte hardvérový kláves MENU a
dotknite sa tlaþidla Film.

2 Zoznam súborov

6 Predchádzajúci súbor

3 Vyšší prieþinok

7 Prehrat’/Pozastavit’

4 Ovládanie zoznamu

8! Nasledujúci súbor
9 Zoznam súborov
- Opakovanie
! Zapnút’/vypnút’ celú obrazovku
@ Stav prehrávania
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SD karta/USB

•
•

•

•
•

•

•

•
•

USB
zariadenie
pripojte
po
naštartovaní motora
Ak formátujete USB zariadenie, zvoĐte
hodnotu Byte/Sector nižšiu ako 64
Kbyte.
Podporuje formát USB zariadenia FAT
12/16/32. Systém NTFS nie je
podporovaný.
Pri vyberaní zariadenia USB niekedy
môžete poþut’ nezvyþajný zvuk (hluk).
Vybratie zariadenia USB poþas
prehrávania môže spôsobit’ poruchu
zariadenia.
PodĐa typu zariadenia USB alebo
formátu súboru príprava prehrávania
môže chvíĐu trvat’.
Systém niekedy nerozpozná rozboþovaþ USB, preto zariadenie USB
zapojte priamo.
Typ HDD/pamät’ CF nie sú podporované.
Formát súborov DRM (Digital Rights
Management) nebude fungovat’.

Z POZOR
V žiadnom prípade nevkladajte
kartu SD neobvyklého tvaru do
otvoru pre kartu SD.
Takéto karty sa môžu zaseknút’
alebo zniþit’ zásuvku. Jednotku
budete musiet’ vymenit’ na vlastné
náklady.

2. INFORMAýNÉ FUNKCIE
Jazda

Informácie o jazde zobrazujú informácie
týkajúce sa aktuálnej jazdy graficky.
Stlaþte hardvérový kláves TRIP alebo
MENU a dotknite sa tlaþidla Jazda.
Stlaþením tlaþidla

ukonþite.
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1 Reset priemernej rýchlosti vozidla
2 Reset þasu jazdy

8 Zobrazenie kompasu: Smery jazdy
vozidla

3 Reset priemernej spotreby paliva

9 Návrat do hlavnej ponuky

4 Priemerná rýchlost’ vozidla

* vynulovanie použite, ak chcete zaþat’
novú cestu alebo trasu, na ktorej chcete
merat’ tieto hodnoty.

5 Doba jazdy
6 Priemerná spotreba paliva
7 Dojazd so zostávajúcim palivom
Zobrazí odhadovanú vzdialenost’,
ktorú je možné prejst’ s palivom v
nádrži. Tento odhad vzdialenosti sa
vypoþíta z priemernej spotreby paliva
poþas posledného dlhšieho úseku,
preto môže závisiet’ od rýchlosti,
premávky atć.

ATC

Informácie ATC zobrazujú stav klimatizácie.
Stlaþte tlaþidlo MENU a dotknite sa
tlaþidla ATC.
Informácie ATC sa zobrazia aj na stlaþenie
gombíka hlasitosti na 3 sekundy.
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1 Nastavenie teploty

Cúvacia kamera

2 Vonkajšia teplota

Ak skúšate zaparkovat’ vozidlo, na
obrazovke sa zobrazí vodiaca schéma.

•

(vodiaca schéma sa objaví po zaradení
spiatoþky).

•

3 Smer vetra
4 Stav klimatizácie (zap./vyp.)
5 Stav AUTOMATIKY (zap./vyp.)
6 Sila vetra

•

•

•

Z POZOR
Táto funkcia nemusí byt’ k
dispozícii v každom type vozidla.
Je nebezpeþné spoliehat’ sa
výluþne na cúvaciu kameru s
reálnym obrazom v prípade
neþakanej situácie. Pri parkovaní
dodržujte všetky pokyny.
Vodiaca schéma je optimalizovaná
podĐa šírky vozidla. Znaþenie
parkoviska však nemusí zodpovedat’ vodiacej schéme.
Znížte hlasitost’ (MP3, navigácia)
tak, aby ste poþuli parkovací
signál.
Ak vytiahnete kartu SD Card alebo
zariadenie USB poþas režimu
kamery s reálnym obrazom,
môžete spôsobit’ poruchu zariadenia.
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1. VITAJTE V NAVIGAýNOM
SYSTÉME A-NAVI
Ćakujeme vám, že ste si vybrali
Advanced Navigation System („A-Navi
System“) ako svoj navigaþný systém na
cesty v Európe. Tento návod poskytuje
detailný popis navigaþného softvéru.
Zvládnete ho Đahko, ale odporúþame
preštudovat’ si túto príruþku, aby ste
pochopili obrazovky a postup pri obsluhe
systému A-Navi.
1.1 POKYNY
i

i

i

Pre vašu bezpeþnost’ vám odporúþame, aby ste nastavili navigaþný
systém A-Navi pred zaþiatkom jazdy.
Neobsluhujte systém A-Navi poþas
jazdy, kećže by to mohlo viest’ ku
kolízii alebo škodám. Ak je to
nevyhnutné, požiadajte o ovládanie
navigaþného
systému
vášho
spolujazdca.
Vždy musíte dodržiavat’ miestne
predpisy a svoju jazdu prispôsobit’
dopravnej situácii. Majú prednost’
pred pokynmi navigaþného systému
A-Navi.
Pri navrhovaní systému A-Navi sme
zohĐadnili
všetky
bezpeþnostné

hĐadiská, používanie navigaþného
systému však nezbavuje vodiþa
zodpovednosti za slušné a obozretné
správanie na cestách.
1.2 PREDSTAVENIE NAVIGAýNÉHO
SYSTÉMU A-NAVI

✓ Zvládnete ho rýchlo a jednoducho -- Do troch minút sa nauþíte, ako ho
používat’.
✓ Inteligentná správa viacerých máp
--- Systém A-Navi nevyžaduje, aby
ste prepínali medzi mapami pri
prechode z jednej mapy na druhú
alebo do inej krajiny. Mapu môžete v
ĐubovoĐnom smere presúvat’ na
obrazovke a sledovat’ informácie o
POI.
✓ Rýchla vizualizácia polohy --Môžete veĐmi rýchlo urþit’ aktuálnu
polohu a získat’ informácie o
nasledujúcej odboþke.
✓ Plynulé posúvanie mapy --- Poþas
jazdy sa mapa bude posúvat’ nahor a
nadol na obrazovke, aby vám
pomohla získat’ prehĐad o aktuálnom
mieste (alebo vašej pozícii).
✓ Priblíženie/oddialenie --- Mierka
mapy sa nastavuje v závislosti od

rýchlosti jazdy. Umožní to vhodný
pohĐad na mapu.
✓ Prepínaþ denného/noþného režimu
--- Je možné manuálne zmenit’
osvetlenie pozadia mapy a farbu
indikátora polohy. To vám poskytuje
lepšiu vizualizáciu mapy v noci.
✓ Dva body na trase --- Umožní pridat’
dva body na trase a systém vás bude
navigovat’ až do cieĐa postupným
absolvovaním týchto bodov.
✓ 23 kategórií POI --- Systém A-Navi
vám umožní veĐmi pohodlným a
jednoduchým spôsobom vyhĐadávat’
reštaurácie, letiská, þerpacie stanice
atć.
✓ Inteligentné plánovanie trasy --Poþas plánovania trasy berie do úvahy
všetky dopravné obmedzenia ako
jednosmerné cesty, zákazy odboþovania atć., navyše používateĐ môže
zmenit’ možnosti trasy na základe
vlastných
preferencií
alebo
podmienok.
✓ Informácie o odboþkách --- Na
navrhovanej trase sú k dispozícii
detailné informácie o každej odboþke,
môžete si dat’ zobrazit’ odboþky na
celej trase.
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✓ Schematická mapa križovatiek --PrehĐadná schematická ilustrácia
jednotlivých križovatiek zabezpeþí, že
ich uvidíte vþas a budete môct’ držat’
sa svojej trasy až do cieĐa.
✓ Informácie o družiciach GPS --Uvidíte stav a poþet signálov prijatých
z družíc GPS.
✓ Záznam trasy --- Systém A-Navi
zaznamenáva informácie o vašej trase.
Tieto informácie si budete môct’
prehrat’ znova a využit’ ich pri
plánovaní trás v budúcnosti.

✓ Jazda
s
Đavostranným/pravostranným riadením --- Môžete
vymenit’ rozloženie pravého a Đavého
panelu
mapy
a
navigaþných
informácií, aby ste dodržali miestne
predpisy alebo obrazovku prispôsobili
požiadavkám vodiþa.
✓ Zapnutie a vypnutie zobrazenia
rýchlosti vozidla --- Zobrazí alebo
skryje momentálnu rýchlost’ vozidla.
✓ DiaĐniþná smerová tabuĐa --Zobrazí vašu aktuálnu vzdialenost’ od
najbližšieho výjazdu.

✓ Miesta s viacerými POI --- Je možné
zobrazit’ viac POI na tom istom mieste
alebo blízko seba.

✓ Podpora viacerých jazykov --Podporuje viac ako 11 hlasov a
jazykov.

✓ Navigácia v tuneli alebo v
podzemnom parkovisku --- Bezgyroskopový inertný navigaþný systém
zabezpeþí, že sa nestratíte ani bez
signálu GPS.

✓ Bezpeþnostné
upozornenie
na
prekroþenie rýchlosti --- Bezpeþnostné upozornenie na prekroþenie
rýchlosti je založené na zákonom
predpísaných obmedzeniach rýchlostí
na jednotlivých typoch ciest. Systém
vás hlasom upozorní, ak sa približujete
k ceste s obmedzenou povolenou
rýchlost’ou. Navyše môžete nastavit’
toleranciu rýchlosti v rozsahu 0 - 20%.

✓ Navigácia mimo cesty --- Keć jazdíte
mimo cesty, systém si automaticky
uloží aktuálnu polohu a prejazdenú
trasu na mape.

2. ZAýÍNAME
Systém A-Navi je dobrou voĐbou pre
zabudovaný navigaþný systém. Používa sa
jednoducho t’uknutím na obrazovku alebo
posúvaním mapy prstom.
2.1 RÝCHLA REFERENCIA

Táto kapitola vám poskytne struþný úvod
do používania systému A-Navi. Skôr než
sa detailne zoznámime s funkciami tejto
aplikácie, uistite sa, že:
• Po spustení aplikácie systém A-Navi
nájde poziþné informácie aspoĖ z
troch družíc a vaša poloha je pevne
urþená.
Keć použijete prijímaþ GPS prvýkrát,
môže trvat’ 2-3 minúty, kým sa získajú
informácie zo satelitov a zistí sa vaša
presná poloha (studený štart). Pevné
nastavenie vašej pozície je uložené v
pamäti. Pri nasledujúcom použití GPS
prijímaþa trvá urþenie vašej polohy už len
1-3 minúty (teplý štart). Keć GPS prijímaþ
pevne urþí vašu polohu, systém spustí
navigáciu okamžite bez akýchkoĐvek
ćalších zásahov, keć spustíte aplikáciu.
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2.2 ZAýÍNAME

, Keć spustíte systém A-Navi po prvý
krát, systém zobrazí uvítaciu obrazovku.
Asi po 15 sek. sa uvítacia obrazovka
prepne na obrazovku „Upozornenie“.

Obrázok 2.1 Uvítacia obrazovka

, Pozorne si preþítajte upozornenie
systému A-Navi a kliknite,
aby ste vstúpili na obrazovku
„Mapa voĐnej navigácie“.

Obrázok 2.2 Systémové upozornenie

, Pre informácie o ikonách mapy voĐnej
navigácie a o jej detailoch si pozrite
kapitolu 2.3.
Na mape voĐnej navigácie môžete systém
jednoducho spustit’ a bude vás viest’ po
trase bez akéhokoĐvek zásahu.

Obrázok 2.3 Mapa voĐnej navigácie
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, Pre prístup k ćalším funkciám sa
dotknite položky Hlavná ponuka na mape
voĐnej navigácie. Systém otvorí obrazovku
ponuky pre voĐnú navigáciu.

V ponuke mapy voĐnej navigácie môžete
použit’ kĐúþové funkcie systému A-Navi,
ktoré sú uvedené nižšie:
i

Dotknite sa „Naviguj do“, aby ste
nastavili cieĐ (S). (Detaily nájdete v
kapitole 3).

i

Dotknite sa „Možnosti mapy“, aby ste
zmenili parametre mapy (Detaily
nájdete v kapitole 5.1).

i

Dotknite sa „Nastavenia“, aby ste
zmenili všetky parametre nastavenia.
(Detaily nájdete v kapitole 6).

i  Stlaþte

klávesovú skratku „
”a
systém sa vráti na navigaþnú mapu.

Ak chcete, môžete zmenit’ jazyk hneć pri
prvom použití systému A-Navi. (Detaily
nájdete v kapitole 6.8).

Obrázok 2.4 - Ponuka voĐnej navigácie

2.3 TRASA A MAPY VOďNEJ
NAVIGÁCIE

Obrazovka s mapou navigácie po trase a s
mapou voĐnej navigácie je najþastejšie
používaná obrazovka systému A-Navi.
Obrazovka mapy voĐnej navigácie je
zobrazená pri studenom štarte systému ANavi, priþom mapa navigácie po trase sa
zobrazí, keć pokraþujete v poslednej
navigácii po reštarte systému. Rozdiel
medzi navigáciou po trase a voĐnou
navigáciou nájdete v kapitole 4.3.
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Obrázok 2.5 Mapa navigácie po trase
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Obrázok 2.6 - Mapa voĐnej navigácie
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1. Ikona vozidla --- Oznaþuje aktuálnu
polohu a smer jazdy.

10. ETA --- Odhadovaný þas príchodu do
cieĐa.

19. Rýchlost’ jazdy --- Aktuálna rýchlost’
jazdy.

2. Znaþka odboþky --- Šípka striebornej
farby ukazuje, ktorú cestu si máte
zvolit’ pri najbližšej odboþke.

11. Upozornenie
na
prekroþenie
rýchlosti --- Ukáže vám radar na
meranie rýchlosti pred vami a
obmedzenie rýchlosti

20. Zemepisná dĎžka/šírka --- Zobrazuje
zemepisnú šírku a dĎžku stredného
bodu aktuálnej mapy.

12. Stav GPS --- Po dotknutí zobrazí stav
GPS. Ak je šedá, znamená to, že signál
GPS je slabý alebo GPS nebol zistený,
kým zelená znamená zistenú polohu
GPS.

22. Hlavná ponuka --- Dotknutím sa
otvorí ponuka voĐnej navigácie
(podrobnosti nájdete v kapitole 5).

3. Aktuálna cesta --- Políþko je prázdne,
ak cesta nie je pomenovaná.
4. Nasledujúca
cesta
--Názov
nasledujúcej cesty, na ktorú vojdete.
5. Schéma odboþky --- Ukazuje
štruktúru cesty pri najbližšej odboþke.
Ak sa dotknete tejto ikony, systém vám
oznámi informácie o najbližšej
odboþke, napríklad „Po 900 metroch
odboþte doĐava”.
6. Vzdialenost’ od najbližšej odboþky -- Zobrazí virtuálnu vzdialenost’ od
najbližšej odboþky.
7. Lišta postupu vzdialenosti
8. Aktuálna rýchlost’ --aktuálnu rýchlost’ jazdy.

Ukazuje

9. Zostávajúca
vzdialenost’
--Vzdialenost’ medzi štartovým bodom a
cieĐom alebo nasledujúcim bodom na
trase.

13. Hlasitost’ --- Dotknutím nastavte
hlasitost’ hlasového navádzania.
14. Kompas --- Indikuje sever na mape.
15. Lišta mierky --- Indikuje mierku
mapy.
16. Tlaþidlo priblíženia --- Dotknutím
priblížite zobrazenie na mape.
17. Tlaþidlo oddialenia --- Dotknutím
oddialíte zobrazenie na mape.
18. Hlavná ponuka --- Dotknutím sa
otvorí ponuka navigácie po trase
(podrobnosti nájdete v kapitole 5).

21. Aktuálny þas
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2.4 KLÁVESNICE

:

Systém A-Navi poskytuje abecedné
klávesnice, ktoré zahĚĖajú latinskú
abecedu, numerickú þast’, interpunkciu a
zvláštne znaky/symboly v 30 jazykoch.
Klávesnica
písmená.
:

typu

ABC

obsahuje

len

dotknite sa pre prepnutie
klávesníc
so
špeciálnymi
symbolmi v iných krajinách.

:

dotknite sa a vrát’te sa ku
klávesnici ABC.

:

Medzerník.

:

dotknutím sa vymaže naposledy
zadané písmeno.

dotknite sa pre zobrazenie
numerickej þasti a interpunkcie.
:

dotknite sa
špeciálnych
Nemecku.

pre zobrazenie
symbolov
v

Obrázok 2.7 Klávesnica abecedného formátu

Obrázok 2.8 Numerická klávesnica

PRÍRUýKA K NAVIGÁCII 9-35

: dotknite sa a vrát’te sa na
predchádzajúcu obrazovku.

3. VÝBER CIEďA –
NAVIGOVAġ DO?

: dotknite
sa
a
zobrazte
umiestnenie zvýrazneného záznamu na mape.

Ak chcete, aby vás systém A-Navi
navigoval alebo naplánoval trasu, najprv
musíte zadat’ cieĐ a dat’ vypoþítat’ trasu.

: potvrćte zadanie
alebo výber.

klávesnice

Obrázok 2.9 Klávesnica so špeciálnymi
symbolmi

V okne „Free Navi Map” (Mapa voĐnej
navigácie - obrázok 3.1) dotknutím sa
položky „Main Menu” (Hlavná ponuka)
otvorte okno „Free Navi Menu“ (Ponuka
voĐnej navigácie - obrázok 3.2) a
dotknutím sa položky „Go to”
(Navigovat’ do) otvorte okno „Search
Menu” (Ponuka vyhĐadávania - obrázok
3.3).

Obrázok 3.1 - Mapa voĐnej navigácie

Obrázok 3.2 - Ponuka voĐnej navigácie
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V okne Search Menu (Ponuka vyhĐadávania) systém A-Navi poskytuje šest’
rôznych spôsobov zadania adresy, obce,
POI (Point of Interest - body záujmu) a
iných lokalít, ktoré si môžete vybrat’ ako
štart alebo cieĐ. Táto kapitola podrobne
opisuje jednotlivé kroky ovládania jeden
za druhým.

3.1 HďADANIE CIEďA PODďA
ADRESY

Napríklad: ý. 25,
Frankfurt, Nemecko

Senkenberganlage,

1. Dotknite sa položky „Address Search”
(VyhĐadávanie adresy) na obrazovke
„Search Menu” (Ponuka vyhĐadávania);
, Na obrazovke „Search Menu” (Ponuka
vyhĐadávania) (Obrázok 3.4), dotknite sa
„Country” (Krajina), aby ste vstúpili na
obrazovku „Country Selection” (Výber
krajiny) (Obrázok 3.5).

Obrázok 3.3 - Ponuka vyhĐadávania

Obrázok 3.4 - VyhĐadávanie adresy

2. ZvoĐte si jednu z európskych krajín.
, Na obrazovke „Country Search”
(HĐadanie krajiny) je predvolená krajina
poslednou
vyhĐadávanou
krajinou
„Germany” (Nemecko). Môžete sa
dotknút’
alebo , aby ste prechádzali
zoznam krajín a zvolili jednu z 41
európskych krajín.

Obrázok 3.5 Výber krajiny
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3. Pri zadaní cieĐa najprv zadajte názov
mesta a vyberte želané mesto;

4. Zadajte názov ulice a vyberte želanú
ulicu;

, Ak zadáte názov mesta alebo jeho
zaþiatoþné písmená, systém automaticky
ponúkne zoznam všetkých miest, ktoré
zodpovedajú zadanému ret’azcu.

, Na obrazovke „Address Search”
(VyhĐadávanie adresy) sa dotknite pola
Road (Cesta) a otvorte obrazovku „Road
Search” (HĐadanie cesty).

, Dotknite sa názvu želaného mesta a
stlaþením tlaþidla „OK” potvrćte voĐbu
mesta. Systém sa vráti na obrazovku
„Address Search“ (VyhĐadávanie adresy)
(Obrázok 3.7)

Obrázok 3.6 VyhĐadávanie mesta

Obrázok 3.7 - VyhĐadávanie adresy

, Na obrazovke „Road Selection”
(Výber cesty), zadajte názov cesty alebo
zaþiatoþné znaky pomocou klávesnice.
, Po vybratí cesty sa dotknite tlaþidla
„OK”, potom sa vrát’te na obrazovku
„Address
Search”
(VyhĐadávanie
adresy).

Obrázok 3.8 HĐadanie cesty
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5. Zadajte þíslo domu;
, Po urþení cesty sa dotknite poĐa
„kliknite sem a vyhĐadajte þíslo domu“,
aby ste vstúpili na obrazovku zadania
þísla domu.

, Zadajte þíslo domu a dotknutím sa
tlaþidla „OK“ sa vrát’te na obrazovku
„Address
Search”
(VyhĐadávanie
adresy).
Ak zadané þíslo domu neexistuje, systém
bude považovat’ prvý nájdený výsledok
za predvolenú polohu.

6. Kliknite na „Na mape“, aby ste
skontrolovali umiestnenie zadanej
adresy alebo kliknite priamo na „OK“
a prejdite na „Route Plan“ (Plán
trasy).
, Teraz dotknutím sa tlaþidla „On Map”
(Na mape) môžete skontrolovat’ miesto
zadanej adresy na mape.
, Potom sa dotknite tlaþidla „OK”,
systém vstúpi na obrazovku „Route Plan“
(Plán trasy), aby spustil navigáciu.

Obrázok 3.9 Zadajte þíslo domu

Obrázok 3.10 Zadajte þíslo domu

Obrázok 3.11 Skontrolovat’ umiestnenie na
mape
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, Na obrazovke plánu trasy môžete
stlaþit’ tlaþidlo „Go“ (Štart) pre spustenie
navigácie alebo simulovat’ navigáciu
stlaþením
tlaþidla
„Simulate“
(Simulovat’).
Viac detailov o prevádzke pre položku
„Route Plan“ (Plán trasy), si pozrite v
kapitole 4.

Obrázok 3.12 - Plán trasy

Iným spôsobom je urþenie križovatkou.
Možnosti: po zadaní cesty priamo
zvoĐte križovatku.
, Na obrazovke „Address Search”
(VyhĐadávanie adresy) sa dotknite poĐa
Crossroad (Križovatka) a otvorte obrazovku „Crossroad“ (Križovatka). Zobrazí
sa zoznam dostupných križovatiek pozdĎž
„Senkenberganlage”.
Potom
zvoĐte
želanú križovatku a dotknite sa položky
„On Map“ (Na mape), aby ste zobrazili
virtuálne umiestnenie cesty.

Obrázok 3.13 - VyhĐadávanie križovatky

, križovatku môžete vyhĐadat’ zadaním
názvu alebo jeho zaþiatoþných písmen,
systém automaticky ponúkne zoznam
všetkých ciest, ktoré zodpovedajú
vyhĐadávaciemu ret’azcu. Vyberte názov
želanej cesty a dotknutím sa tlaþidla „OK”
sa vrát’te na obrazovku „Address Search”
(VyhĐadávanie adresy) (obrázok 3.14).

Obrázok 3.14 - VyhĐadávanie adresy
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3.2 HďADANIE CIEďA PODďA POI

Bod záujmu (POI) je miesto, ktoré môže
používateĐ považovat’ za užitoþné a
zaujímavé. Miesta POI sú oznaþené na
mape špeciálnymi ikonami.

Systém A-Navi poskytuje tri spôsoby
vyhĐadávania POI: vyhĐadávanie POI v
blízkosti aktuálnej polohy, vyhĐadávanie
POI v meste a vyhĐadávanie POI podĐa
telefónneho þísla.

Systém A-Navi poskytuje 23 kategórií
bodov POI, ako napr. ubytovanie,
þerpacie stanice, reštaurácie, pamätihodnosti atć. POI niektorej kategórie
zdieĐajú rovnakú ikonu. Ak uložíte svoje
vlastné POI alebo obĐúbené miesto þi
adresu, môžete si zvolit’ ikonu.

3.2.1 VyhĐadávanie POI v meste

Napríklad: Terminál 1, Frankfurt
1. Dotknite sa položky „POI in City“
(POI v meste) na obrazovke „POI
Menu“ (Ponuka POI);
, Systém vstúpi na obrazovku „Country
Search“ (HĐadanie krajiny) (Obrázok
3.17);
, Na obrazovke „Country Search“
(HĐadanie krajiny) je predvolená krajina
poslednou
vyhĐadávanou
krajinou
„Germany” (Nemecko). Môžete sa
dotknút’
alebo , aby ste prechádzali
zoznam krajín a zvolili jednu z
41 európskych krajín.

Obrázok 3.15 - Ponuka vyhĐadávania

Obrázok 3.16 Ponuka POI

Obrázok 3.17 Špecifikácia krajiny
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2. Potom vstúpte medzi mestá a vyberte
jedno mesto spomedzi výsledkov;
, Môžete zadat’ celý názov mesta alebo
jeho zaþiatoþné písmená na klávesnici,
systém automaticky ponúkne zoznam
zodpovedajúcich výsledkov.

3. Teraz zvoĐte kategóriu POI;
, Keć potvrdíte kategóriu POI, potom sa
dotknite položky „Next“ (Nasledujúce) a
vstúpte na obrazovku „POI Search“
(VyhĐadávanie POI).

, Dotknite sa položky „OK“ a vstúpte na
obrazovku „POI Category Selection“
(Výber kategórie POI).

4. Vyberte POI z ponúknutých výsledkov
alebo zadajte názov želaného POI;
, Na obrazovke „POI Search“ (HĐadanie
POI) systém automaticky zobrazí zoznam
bodov POI v okolí predvolenej pozície v
meste. Môžete vybrat’ niektoré alebo
zadat’ názov na klávesnici.
, keć je bod POI urþený, mali by ste sa
dotknút’ položky „On Map“ (Na mape),
aby ste skontrolovali polohu POI.

Ak chcete zmenit’ mesto, dotknite sa
tlaþidla
a vrát’te sa na obrazovku
„City Search” (VyhĐadávanie mesta).

Obrázok 3.18 Špecifikácia mesta

Obrázok 3.19 VoĐba kategórie POI

Obrázok 3.20 VyhĐadávanie POI v meste
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5. Skontrolujte polohu POI;
, dotknite sa
, aby ste sa vrátili na
obrazovku „POI in City” (POI v meste).

Obrázok 3.21 POI v meste na mape

6. Dotknutím sa položky „OK“ potvrdíte
výber a vstúpite na obrazovku „Plán
trasy“.
, Po dokonþení vyhĐadávania POI sa
dotknite položky „OK” a systém
automaticky vstúpi na obrazovku „Route
Plan” (Plán trasy) (Obrázok 3.22) a POI sa
zobrazí v zozname cieĐov.

Obrázok 3.22 Obrazovka plánu trasy

3.2.2 VyhĐadávanie POI v blízkosti
aktuálnej polohy

„POI near Current Position” (POI v
blízkosti aktuálnej pozície) zobrazí
maximálne 100 objektov POI okolo vašej
pozícii, poþnúc najbližšími. Zapamätajte
si, že: Keć GPS urþí „aktuálnu polohu“,
ide o miesto, kde sa nachádza vaše vozidlo.
Keć GPS neurþí polohu, „aktuálna
poloha“ je posledná poloha urþená GPS.
1. ZvoĐte POI v blízkosti aktuálnej
polohy;
, ZvoĐte „POI near Current Position”
(POI v blízkosti aktuálnej polohy) v
ponuke POI a vstúpte na obrazovku „POI
Category Selection” (Výber kategórie
POI).

Obrázok 3.23 Obrazovka ponuky POI
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2. ZvoĐte jednu kategóriu POI.
, Môžete sa dotknút’
alebo
, aby
ste zobrazili viacero kategórií. Keć
potvrdíte výber, dotknite sa položky
„Next“ (Nasledujúce) a systém vstúpi na
obrazovku „Nearest POI list“ (Zoznam
najbližších POI). Ak si nie ste istí
kategóriou, môžete zvolit’ „All POI”
(Všetky POI), potom systém zobrazí POI
všetkých kategórií v blízkosti aktuálnej
polohy.

3. ZvoĐte jeden POI spomedzi výsledkov
a dotknite sa položky „OK“, aby ste
vstúpili na obrazovku „Route Plan“
(Plán trasy).
Na
obrazovke
„Nearest
(Najbližšie POI) môžete:

POI”

a. vybrat’ si jedno POI (pozri obrázok
3.25);
b. zadat’ názov alebo poþiatoþné
písmená POI pomocou dotykovej
klávesnice (pozri obrázok 3.26).
c. skontrolovat’ miesto POI na mape
(pozri obrázok 3.27);
Obrázok 3.26 Zadanie názvu POI

Obrázok 3.24 Výber kategórie POI

Obrázok 3.25 - Zoznam najbližších POI

Obrázok 3.27 - Najbližšie POI na mape
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3.2.3 VyhĐadávanie POI podĐa
telefónneho þísla

1. Dotknite sa položky „POI Search by
Phone”
(HĐadanie
POI
podĐa
telefónneho þísla) na obrazovke „POI
Menu” (Ponuka POI)
, Systém vstúpi na obrazovku „City
Search” (VyhĐadávanie mesta) (Obrázok
3.29).

Obrázok 3.28 Obrazovka ponuky POI

2. ZvoĐte jednu krajinu;
, Na obrazovke „Country Search“
(HĐadanie krajiny) je predvolená krajina
poslednou
vyhĐadávanou
krajinou
„Germany” (Nemecko). Môžete sa
dotknút’
alebo , aby ste prechádzali
zoznam krajín a zvolili jednu z 41
európskych krajín.

Obrázok 3.29 Obrazovka ponuky POI

3. Zadajte názov mesta a vyberte želané
mesto;
, Môžete zadat’ celý názov mesta alebo
jeho zaþiatoþné písmená, systém automaticky zobrazí všetky zodpovedajúce
položky.
, Vyberte želané mesto a stlaþením „OK”
otvorte obrazovku „Phone No Search”
(HĐadanie telefónneho þísla).

Obrázok 3.30 Obrazovka vyhĐadávania
mesta

PRÍRUýKA K NAVIGÁCII 9-45

4. Zadajte telefónne þíslo a zvoĐte jedno
POI z výsledkov.

3.3 VÝBER CIEďA Z POSLEDNÝCH
CIEďOV

, Systém automaticky zobrazí smerové
þíslo mesta a body POI v blízkosti centra
predvoleného mesta.

Systém A-Navi ukladá 50 posledných
cieĐov, takže najbližšie k nim získate
rýchly prístup.

, Zadajte telefónne þíslo pomocou
klávesnice a stlaþením „OK” otvorte
obrazovku „Route Plan” (Plán trasy).

1. Dotknite
sa
položky
„Recent
Destination” (Posledný cieĐ) na
obrazovke „Search Menu” (Ponuka
vyhĐadávania);
, V okne „Search Menu” (Ponuka
vyhĐadávania - obrázok 3.32) dotknutím sa
položky „Recent Destinations” (Posledné
ciele)
otvorte
obrazovku
„Recent
Destination” (Posledný cieĐ - obrázok
3.33).

Obrázok 3.31 Zadanie telefónneho þísla POI

Obrázok 3.32 Obrazovka ponuky
vyhĐadávania

2. ZvoĐte si želaný cieĐ.
, Vyberte posledný cieĐ, ktorý chcete
urþit’ ako cieĐ a stlaþte „OK”.
Možnosti: Dotknite sa položky „On Map“
(Na mape), aby ste skontrolovali polohu
cieĐa.
3. Dotknite sa položky „OK“ a vstúpte na
obrazovku „Route Plan“ (Plán trasy).
Po úspešnom vykonaní sa systém
automaticky vráti spät’ na obrazovku
„Route Plan“ (Plán trasy) a zobrazí
zvolený cieĐ v zozname cieĐov.

Obrázok 3.33 Zoznam posledných cieĐov
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: Návrat na poslednú obrazovku.

3.4 VÝBER BODU NA MAPE AKO
CIEďA

2. Posúvajte mapu a dotknite sa jedného
bodu na mape;

: Vymazat’ jeden cieĐ.

Systém A-Navi podporuje nastavenie cieĐa
posunutím mapy na miesto želaného cieĐa.

, Na obrazovke „Map Search”
(VyhĐadávanie na mape) (Obrázok 3.35),
môžete nájst’ miesta, ktoré vás zaujímajú,
priblížením/oddialením alebo posunutím
mapy;

: Dotknite sa a zobrazte cieĐ na
mape.
: Potvrdit’ zvolený cieĐ.
: dotknite sa a vstúpte na poslednú
obrazovku. Ak je tlaþidlo šedé,
znamená to, že je nefunkþné.

1. Dotknite sa položky „Map” (Mapa) na
obrazovke „Search Menu” (Ponuka
vyhĐadávania);
, Systém vstúpi na obrazovku „Map
Search”
(VyhĐadávanie
na
mape)
(Obrázok 3.35).

: dotknite sa a vstúpte na nasledujúcu
obrazovku.

Obrázok 3.34 Obrazovka ponuky
vyhĐadávania

Obrázok 3.35 VyhĐadanie cieĐa na mape
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, Poþas týchto krokov sa môžete dotknút’
aj niektorých objektov POI alebo ulíc, aby
ste mohli vidiet’ informácie o nich
(obrázok 3.36).

3.5 HďADANIE CIEďA PODďA
SÚRADNÍC

2. Ak chcete zmenit’ typ súradníc,
dotknite sa položky „Format” (Formát)

Zadaním zemepisných súradníc môžete
navigovat’ do svojho cieĐa, ak ich poznáte.

, Ak sa dotknete tlaþidla
, môžete si
pozriet’ informácie ostatných POI, ak je na
jednom mieste viac POI.

1. Dotknite sa položky „Coordinates”
(Súradnice) na obrazovke „Search
Menu“ (Ponuka vyhĐadávania);

3. Dotknite sa položky „OK” a vstúpte na
obrazovku „Route Plan” (Plán trasy).

, V okne „Search Menu” (Ponuka
vyhĐadávania - obrázok 3.37) vyberte
položku „Coordinates” (Súradnice) a
otvorte obrazovku „Coordinates Input”
(Zadanie súradníc - obrázok 3.38).

Systém A-Navi System podporuje dva
druhy zadania formátu súradníc: Formát v
stupĖoch (Obrázok 3.38) a digitálny
formát (Obrázok 3.39). Môžete sa dotknút’
tlaþidla „Format” (Formát), aby ste prepli
medzi týmito dvoma formátmi.

, Ak ste našli svoj cieĐ, stlaþením tlaþidla
„OK” ho pridajte ako cieĐ.

Obrázok 3.36 Kontrola informácií POI na
mape

Obrázok 3.37 Obrazovka ponuky
vyhĐadávania

3. Zadajte súradnice
položky „OK”.

a

dotknite

Obrázok 3.38 Formát v stupĖoch

sa
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Vo formáte v stupĖoch sa dotknite položky
„Lon“ (zemepisná dĎžka) (Obrázok 3.38).
Mali by ste zadat’ „E“ (východná dĎžka)
alebo „W“ (západná dĎžka) predtým, ako
zadáte þíselnú hodnotu stupĖov zemepisnej
dĎžky. Pred zadaním hodnoty stupĖov
zemepisnej šírky zadajte „N” (North
Latitude - severná šírka) alebo „S” (South
Latitude - južná šírka).
Ak je zvolený digitálny formát, zadajte “–“
(pre západnú dĎžku alebo južnú šírku) pred
zadaním þíselnej hodnoty zemepisnej
dĎžky alebo šírky.

Obrázok 3.39 Digitálny formát

3.6 VÝBER CIEďA V ADRESÁRI

Svoju domácu adresu a iné obĐúbené
miesta si môžete uložit’ do adresára
(preþítajte si kapitolu 6.4).
1. Dotknite sa položky „Address Book“
(Adresár) na obrazovke „Search
Menu“ (Ponuka vyhĐadávania);
, V okne „Search Menu“ (Ponuka
vyhĐadávania - obrázok 3.40) vyberte
položku „Address Book” (Adresár) a
otvorte obrazovku „Address Book”
(Adresár - obrázok 3.41).

Obrázok 3.40 Obrazovka ponuky
vyhĐadávania

2. ZvoĐte jednu adresu alebo POI a
dotknite sa položky „OK”.
, Vyberte adresu, ktorú chcete urþit’ ako
cieĐ, a stlaþte „OK”.
Po úspešnom vykonaní sa systém
automaticky vráti spät’ na obrazovku
„Route Plan” (Plán trasy) a zobrazí
zvolený cieĐ v zozname cieĐov.

Obrázok 3.41 Obrazovka adresára
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3.7 POŠTOVÉ SMEROVÉ ýÍSLO UK

1. Dotknite sa položky „UK Postcode”
(Poštový kód vo VeĐkej Británii) na
obrazovke „Search Menu“ (Ponuka
vyhĐadávania);

2. Zadajte poštový kód UK a dotknite sa
položky OK.

3. Vyberte želaný poštový kód.

, V okne „Search Menu” (Ponuka
vyhĐadávania - obrázok 3.42) vyberte
položku „UK Postcode” (Poštový kód vo
VeĐkej Británii) a otvorte obrazovku
„Postcode Input” (Zadanie poštového
kódu - obrázok 3.43).

Obrázok 3.42 Obrazovka ponuky
vyhĐadávania

Obrázok 3.43 Obrazovka zadania poštového
kódu

Obrázok 3.44 Výsledok poštového kódu
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4. Skontrolujte polohu na mape.

3.8 NAVIGUJ DOMOV

Systém A-Navi umožní Đahkú a úþinnú
priamu navigáciu do urþeného cieĐa. V
okne „Main Menu” (Hlavná ponuka obrázok 3.46) vyberte položku „Go
home” (Naviguj domov) a systém
automaticky zaþne navigáciu na miesto s
oznaþením My Home (Môj domov).

, Dotknite sa tlaþidla „Yes” (Áno) a
systém otvorí obrazovku „Search Menu”
(Ponuka vyhĐadávania), aby ste mohli
nastavit’ svoju domácu adresu.

, Ak miesto My Home ešte nebolo
zadefinované, po stlaþení tlaþidla „Go
Home” (Naviguj domov) systém zobrazí
výzvu z obrázku 3.46.

Obrázok 3.45 Umiestnenie na mape

Obrázok 3.46 Obrazovka ponuky
vyhĐadávania

Obrázok 3.47 Systémová výzva
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, Prevádzkové detaily si pozrite v
kapitole 3.1.

, Po zadaní domácej adresy systém
otvorí obrazovku „Route Plan“ (Plán
trasy).
Prevádzkové detaily
kapitole 4 „Plán trasy“.

si

pozrite

v

4. PLÁN TRASY
Pomocou systému A-Navi sa dostanete do
zvoleného cieĐa (ako to bolo popísané v
kapitole 3) a urþit’ spôsob kalkulácie
trasy.
Systém A-Navi umožní urþit’ dva body
na trase poþas navigácie. Systém vypoþíta
navrhovanú trasu podĐa sekvencie bodov
na trase, ktoré ste urþili, a bude vás
navigovat’ do cieĐa.
Po zadaní bodov na trase/cieĐa, systém
otvorí obrazovku „Route Plan” (Plán
trasy). Táto kapitola popisuje všetky
funkcie tejto obrazovky.

Obrázok 3.48 Nastavenie domácej adresy

Obrázok 3.49 Obrazovka plánu trasy

Obrázok 4.1 Plán trasy
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4.1 RIADENIE CIEďA

4.1.3 Zobrazenie cieĐa na mape

4.2 MOŽNOSTI TRASY

4.1.1 Pridanie alebo vymazanie
cieĐa(ov)

, Na obrazovke „Route Plan“ (Plán
trasy) sa dotknite
a zadajte
miesto na mape, v ktorom sa nachádza
zvýraznený bod trasy/cieĐ. Tu môžete:

Systém
A-Navi
vám
ponúka
optimalizované nastavenia navigácie.
Tieto
nastavenia
sú
základnými
parametrami pre výpoþet trasy.

Systém
A-Navi
umožní
pridat’
maximálne dva body na trase a ciele.
Zvyþajne je zaþiatoþným bodom aktuálna
poloha urþená GPS.
:dotknite sa a vstúpte do „Search
Menu“ (Ponuka vyhĐadávania),
aby ste vyhĐadali bod na trase/
cieĐ (pozri kapitolu 3).

a. Ukázat’ na mapu a overit’ si
informácie o bode na trase/cieli.
b. Oddialit’/priblížit’;
c. Posunút’ mapu do ktoréhokoĐvek
smeru

, Dotknite sa
na obrazovke
„Route Plan“ (Plán trasy) a vstúpte na
obrazovku „Route Options“ (Možnosti
trasy) (Obrázok 4.3).

: dotykom sa vymaže bod na
trase alebo cieĐ zvýraznený
žltou farbou.
4.1.2 ZmeĖte sekvenciu cieĐa

: dotknite sa, aby ste posunuli nahor
zvýraznený bod na trase/cieĐ.
: dotknite sa, aby ste posunuli nadol
zvýraznený bod na trase/cieĐ.
Ak je tlaþidlo šedé, znamená to, že
funkcia je nefunkþná.
Obrázok 4.2 CieĐ na mape

Obrázok 4.3 - Možnosti trasy
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Systém A-Navi umožní, aby si používateĐ
zvolil typ cesty a štýl trasy podĐa rôznych
navigaþných situácií. Predvolené nastavenia sú Quickest Route (Najrýchlejšia
trasa) a Use of Highway (Použit’
diaĐnice), Use of Ferries (Použit’ kompy)
a Allow Toll (Povolit’ poplatky).
Dotknutím sa jednotlivých parametrov
môžete zmenit’ režim alebo štýl.

(2) Štýl vedenia trasy:

4.3 VÝBER REŽIMU NAVIGÁCIE

Najrýchlejší þas: vypoþíta najrýchlejšiu
možnú trasu a budete môct’ jazdit’
maximálnou alebo takmer maximálnou
povolenou
rýchlost’ou.
Najkratšia
vzdialenost’: dostanete sa do svojho cieĐa
najpriamejšou možnou trasou. Preto
najaz-díte najmenej kilometrov.

Systém A-Navi má nasledujúce tri režimy
navigácie:

(1) Typ cesty:

: zapnút’
Použitie diaĐnice: maximálne možné
použitie diaĐnice

: vypnút’

Navigácia po trase: navigácia v reálnom
þase medzi zaþiatoþným bodom, bodom
na trase a cieĐom.
Simulovat’ navigáciu: simulácia vedenia
trasy medzi zaþiatoþným bodom, bodom
na trase a cieĐom. Máte možnost’
skontrolovat’ informácie o objektoch POI
alebo þastiach trasy po celej trase. Režim
simulácie sa najþastejšie používa keć nie
je možné získat’ pozíciu GPS.

Použitie diaĐnice: minimálne použitie
diaĐnice

: dotknite sa a vrát’te sa na
obrazovku „Route Plan“ (Plán
trasy).

VoĐná navigácia: navigácia v reálnom
þase bez urþeného cieĐa po urþení polohy
GPS.

Použitie trajektov: maximálne možné
použitie trajektov

: stlaþením potvrdíte nastavenia
možností trasy a vrátite sa na
obrazovku „Route Plan“ (Plán
trasy).

Navigácia po trase: navigácia v reálnom
þase medzi zaþiatoþným bodom a cieĐom,
po urþení polohy GPS.

Použitie trajektov: minimálne použitie
trajektov
Vyhýbat’ sa spoplatneným cestám
Vyhýbat’ sa spoplatneným cestám:
povolit’ spoplatnené cesty

Na obrazovke „Route Plan“ (Plán trasy)
si môžete vybrat’ medzi dvomi spôsobmi:
Route Navi (Navigácia) (Obrázok 4.4)
alebo Simulate (Simulácia) (Obrázok
4.5).
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, dotyk na položku „Go” (Štart) znamená
voĐbu režimu navigácie po trase. A systém
automaticky vstúpi na obrazovku „Route
Calculating“ (Výpoþet trasy) a þaká na
signál GPS (Obrázok 4.6).
Pred dokonþením výpoþtu trasy môžete
stlaþit’ tlaþidlo „
” a operáciu
kedykoĐvek ukonþit’.

, Na obrazovke Route Plan (Plán trasy) sa
dotknite tlaþidla „Simulate“ (Simulácia) a
systém sa vás spýta, þi chcete zmenit’
štartovací bod.
Ak áno, systém vstúpi do „Search
Menu“ (Ponuka vyhĐadávania) (pozri
kapitolu 3).
Ak nie, systém otvorí obrázok 4.6.

Obrázok 4.4 Plán trasy - Navigovat’

Obrázok 4.5 Plán trasy - Simulovat’

Obrázok 4.6 Výpoþet trasy

Obrázok 4.7 Systémová výzva
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, Po výpoþte trasy a získaní polohy GPS,
systém zaþne navigovat’.
, Spustenie navigácie.

5. NAVIGÁCIA

Po výbere cieĐa a naplánovaní trasy
systém vypoþíta optimálnu trasu a zaþne
navigovat’.
Všetky informácie, ktoré potrebujete pre
jazdu, sú jasne a komplexne zobrazené na
mape navigácie po trase, pozrite si
kapitolu 2.3. Medzitým môžete nastavit’
ćalšie parametre navigácie, alebo
vykonat’ iné možné navigaþné operácie v
ponuke navigácie po trase.
, Na obrazovke „Route Navi Map“
(Mapa navigácie po trase), sa dotknite
hlavnej ponuky, aby ste vstúpili do
ponuky navigovania po trase.

Obrázok 4.8 Spustenie navigovania

Obrázok 5.1 Mapa navigácie po trase

Obrázok 5.2 - Ponuka navigácie po trase
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5.1 MOŽNOSTI MAPY

1. Automatické otáþanie mapy

K možnostiam mapy sa dostanete cez
ponuku Free Navi (VoĐná navigácia) a
Route Navi (Navigácia po trase).

„Heading Up” (Smer jazdy): Otáþa mapu
podĐa smeru jazdy.

Máte k dispozícii nasledujúce možnosti
mapy:

„North Up” (Severne): Mapa je otoþená
tak, aby bol sever hore a umožní vám
sledovat’ dopravné podmienky pred vami.

Obrázok 5.3 - Možnosti mapy

Obrázok 5.4 - Sever hore

Obrázok 5.5 - Smer hore
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2. 2D/3D: pre prepnutie mapy medzi
štýlom zobrazenia 2D a 3D.

3. DeĖ/Noc: prepína pozadie mapy
medzi denným a noþným režimom.

4. DiaĐniþná orientaþná tabuĐa: zapína/
vypína funkciu zobrazenia diaĐniþných
orientaþných tabúĐ na mape.
5. Hlasové navádzanie
„Voice
guidance”
(Hlasové
navádzanie): NEBUDETE dostávat’
hlasové pokyny pred odboþkami.
„Voice
guidance”
(Hlasové
navádzanie): hlasové pokyny vás
budú navigovat’ po trase.
6. Automatické priblíženie

Obrázok 5.6 2D mapa

Obrázok 5.8 - Denný režim

„Auto
Zoom”
(Automatické
priblíženie): Automaticky nastavuje
mierku mapy podĐa rýchlosti jazdy a
„Auto
Zoom”
(Automatické
priblíženie): Manuálne nastavujete
mierku mapy.

Obrázok 5.7 3D mapa

Obrázok 5.9 - Noþný režim
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7. Rýchlost’ simulácie

5.2 INFORMÁCIE O TRASE

5.3 PLÁN TRASY

Umožní nastavit’ rýchlost’ simulovanej
jazdy. Rýchlosti simulácie môžu byt’
50 km/h, 100 km/h, 150 km/h, 200 km/h,
250 km/h a 300 km/h.

, Na obrazovke „Route Navi Menu”
(Ponuka navigácie po trase) (Obrázok 5.4),
sa
dotknite
„Route
Information“
(Informácie o trase), aby ste zobrazili celú
trasu ako text (Obrázok 5.10).

Systém A-Navi umožní zmenit’ cieĐ alebo
pridat’ viac cieĐov poþas navigácie.

, Informácie o trase obsahujú: Štart, cieĐ,
vzdialenost’, názov nasledujúcej ulice,
vzdialenost’ medzi dvomi odboþkami a typ
odboþky. Napríklad: choćte pozdĎž
„Kennedyallee” 2 KM a odboþte vpravo na
„Morfeldr LandstraBe”.

Obrázok 5.10 Informácie o trase

, stlaþte tlaþidlo „Route Plan” (Plán trasy)
na obrazovke „Route Navi Menu” (Ponuka
navigácie po trase).
Detaily nájdete v kapitole 4.

Obrázok 5.11 - Plán trasy
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5.4 OBCHÁDZKA

, V okne „Route Navi Menu” (Ponuka
navigácie po trase) dotknutím sa položky
„Detour” (Obchádzka - obrázok 5.2)
otvorte obrazovku „Detour” (Obchádzka obrázok 5.12).

Obrázok 5.12 Obchádzka

, V prípade dopravnej zápchy môžete
odhadnút’ vzdialenost’ od kritického
bodu a zvolit’ vhodné riešenie. Systém ANavi prepoþíta obchádzkovú trasu.

Obrázok 5.12 Obchádzka

5.5 PREPOýÍTANIE

Ak sa vám zdá, že aktuálna odporúþaná
trasa nie je vhodná alebo chcete vidiet’ aj
inú trasu medzi štartovým a cieĐovým
bodom, dotknite sa tlaþidla „Recalculate”
(Prepoþítavanie) a systém otvorí obrazovku prepoþítavania trasy.

Obrázok 5.13 Prepoþítanie
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5.6 PRERUŠENIE

5.7 AUTOMATICKÉ VEDENIE TRASY

6. NASTAVENIA

Stlaþením
tlaþidla
„Terminate”
(Ukonþit’) systém ukonþí navigáciu a
prejde na mapu Free Navigation Map
(Mapa voĐnej navigácie).

S ohĐadom na bezpeþnost’ jazdy systém
A-Navi poskytuje funkciu automatického
vedenia trasy, ktorá funguje za
nasledujúcich dvoch podmienok:

Nastavenia otvoria obrazovku s výberom
možností, pomocou ktorých môžete
prispôsobit’ systém A-Navi vašim
potrebám.

, Automatické spustenie navigácie: Po
nastavení cieĐa sa dotknite položky „Go”
(Spustit’) na obrazovke „Route Plan” (Plán
trasy) a systém A-Navi automaticky spustí
navigáciu. Nižšie je uvedený popis
postupu:

Z obrazovky „Settings” (Nastavenia)
môžete otvorit’ 11 položiek nastavenia v
ponuke voĐnej navigácie alebo v ponuke
navigácie po trase.

1. Ak prijímate signál GPS, pokraþujte k
nasledujúcemu kroku. V opaþnom
prípade poþkajte na príjem GPS
signálu.
2. Nastavte aktuálnu polohu GPS ako
štartovací bod, použite optimálnu trasu
a zaþnite navigáciu.
, Automatická zmena trasy: Ak ste
neúmyselne minuli odporúþanú odboþku o
približne 100 metrov, systém A-Navi
aktivuje modul zmeny trasy, aby vypoþítal
novú trasu. Takýmto spôsobom je
zaruþené, že sa nikdy nestratíte.

Obrázok 6.1 - Ponuka voĐnej navigácie

PRÍRUýKA K NAVIGÁCII 9-61

6.1 HLASITOSġ

, dotknite sa položky „Volume”
(Hlasitost’) v okne „Settings” (Nastavenia obrázok 6.3) a otvorte obrazovku „Volume”
(Hlasitost’ - obrázok 6.5).
, dotknutím sa tlaþidla

znížte

hlasitost’,
hlasitost’.

zvýšte

tlaþidlom

, dotknutím sa tlaþidla
systému vypnú.

sa zvuky

Obrázok 6.3 Nastavenia_1

Obrázok 6.2 - Ponuka navigácie po trase

Obrázok 6.4 - Nastavenia_2

Obrázok 6.5 - Hlasitost’
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Po nakonfigurovaní nastavení sa dotknite
tlaþidla „OK”, systém uloží vaše
nastavenia a vráti sa na obrazovku
„Settings” (Nastavenia).

6.2 BEZPEýNOSTNÉ UPOZORNENIE

Upozornenie na prekroþenie rýchlosti vás
upozorĖuje na prekroþenie lokálneho
obmedzenia rýchlosti. Týmto nastavením
môžete urþit’, þi chcete dostávat’
upozornenia na prekroþenie rýchlosti.
, dotknite sa položky „Safety Alert”
(Bezpeþnostné upozornenie) v okne
„Settings” (Nastavenia - obrázok 6.3)
otvorte obrazovku „Safety Alert”
(Bezpeþnostné upozornenie - obrázok
6.6).
,

: vypnút’
upozornenie
prekroþenie rýchlosti.

na

: zapnút’
upozornenie
prekroþenie rýchlosti

na

Obrázok 6.6 Bezpeþnostné upozornenie

Pri zapnutí upozornenia na prekroþenie
rýchlosti môžete urþit’ toleranciu
pomocou hodnôt 0%, 5%, 10%, 15%
alebo 20%.
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6.3 ZÁZNAM STOPY

Systém A-Navi zaznamenáva všetky
informácie o urþení polohy prijaté z GPS
prijímaþa poþas navigácie. Nakreslí stopu
na mapu, þo vám umožní skontrolovat’
informácie o minulých trasách pri
najbližšom spustení navigaþného systému.
Táto funkcia je veĐmi užitoþná poþas jázd
mimo ciest ako napríklad v púštiach alebo
lesoch.

, Dotykom na
používateĐ
zapne funkciu záznamu stopy; dotykom
na
používateĐ vypne funkciu
záznamu stopy.
, Všetky záznamy stopy sa zobrazia na
obrazovke. Ak zvolíte jeden záznam a
dotknete sa
stopy na mape.

, zobrazí sa záznam

6.4 SPRÁVA ADRESÁRA

Systém A-Navi môže uložit’ až 100 adries/
POI:
, tlaþidlom
sa otvorí ponuka
„Search Menu” (Ponuka vyhĐadávania) a
môžete vyhĐadávat’/pridávat’ adresy/POI
do adresára.
, tlaþidlom
záznam z adresára.
, dotknutím sa na
miesto adresy na mape.

Obrázok 6.7 Záznam stopy

sa vymaže jeden
zobrazíte

Obrázok 6.8 Správa adresára
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, dotknite sa položky
, aby ste
vstúpili na obrazovku „Address Book
Edit” (Editovat’ adresár)

, tlaþidlom
na obrázku 6.9 sa otvorí
obrazovka „POI Icon Selection“ (Výber
ikony POI).

, dotknite sa poĐa, ktoré chcete upravit’,
a keć sa kurzor objaví v poli, použite

Keć použijete POI v adresári, systém vás
pípnutím upozorní.

klávesnicu. Môžete sa dotknút’
alebo
zadania.

, aby ste prepli formát

Obrázok 6.9 Editovanie adresára

Obrázok 10 Výber ikony POI

6.5 PREPÍNAý DENNÉHO A
NOýNÉHO REŽIMU

Systém A-Navi umožní manuálne alebo
automaticky upravit’ farebnú schému
mapy a tak prispôsobit’ obrazovku
rôznym svetelným podmienkam cez deĖ a
v noci.
, Ak je zapnutý režim „Manually” (Manuálne), môžete prepnút’ režim mapy medzi režimami Day (DeĖ) a Night (Noc).
Manuálny spínaþ deaktivuje automatický
spínaþ a opaþne.
, Ak je zapnutý režim „Automatic“
(Automatické), musíte nastavit’ þasové
obdobie dĖa.
Zaþiatok denného þasu môžete nastavit’ z
intervalu „5:00 - 9:00“ a koniec z
intervalu „17:00 - 21:00“.

Obrázok 6.10 - Prepínaþ denného/noþného
režimu
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6.6 NASTAVENIE DOMÁCEJ ADRESY

6.7 STAV GPS

, dotknite sa položky „Set Home
Address” (Nastavenie domácej adresy) a
otvorte obrazovku „Search Menu”
(Ponuka vyhĐadávania). Ćalšie kroky
nájdete v kapitole 3.

, Na obrazovke „Settings” (Nastavenia)
(Obrázok 6.3), sa dotknite „GPS Status”
(Stav GPS), aby ste zobrazili obrazovku
„GPS status” (Stav GPS) (Obrázok 6.12).
Môžete použit’ aj tlaþidlo

na

obrazovke „Route Navi Map” (Mapa
navigácie po trase) alebo „Free Navi Map”
(Mapa voĐnej navigácie) na otvorenie
obrazovky GPS Status (Stav GPS).

Na obrazovke „GPS status” (Stav GPS),
môžete získat’ nižšie uvedené informácie:
1. GPS je aktívne: GPS urþilo aktuálnu
polohu. GPS neaktívne: GPS neurþilo
polohu.
2. Poloha družíc: relatívna orientácia
družíc voþi aktuálne urþenej polohe;
Informácie o urþení polohy:
1. Dátum: dátum urþenia polohy GPS,
napr. 13-02;
2. ýas: þas (vždy þas GMT) urþenia
polohy GPS, napr. 15:20:34
3. Rýchlost’ vozidla: rýchlost’ urþená
pomocou získanej polohy GPS.
4. Nadmorská výška: nadmorská výška
urþená pomocou získanej polohy GPS.
5. HDOP:
zníženie
horizontálnom smere

presnosti

v

6. Poþet družíc: 8
7. Zemepisná dĎžka: zemepisná dĎžka
polohy GPS, napr. 8°34’27E
8. Zemepisná šírka: zemepisná šírka
polohy GPS, napr. 47°24’51N;
Obrázok 6.11 Nastavenia

Obrázok 6.12 Stav GPS
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6.8 JAZYK

, môžete si zvolit’ jazyk hlasu/programu
dotykom na ikonu jazyka.
, dotknite sa tlaþidla „OK” a vrát’te sa
na obrazovku Settings (Nastavenia).
: modré zvýraznené tlaþidlo
znamená, že jazyk sa zvolí.
: šedé tlaþidlo znamená, že jazyk

6.9 PRAVOSTRANNÁ/
ďAVOSTRANNÁ PREMÁVKA

Pre lepší prehĐad poskytuje systém A-Navi
rôzne rozloženie UI pre Đavostrannú/
pravostrannú premávku.
, Ak je na obrazovke
, funkcia pre
vozidlá s pravostranným riadením je
vypnutá. Dotykom sa prepne na pravostranný režim a spät’.

nie je vybratý.
Obrázok 6.15 ďavostranná premávka

Obrázok 6.13 Výber jazyka

Obrázok 6.14 - Nastavenia_2

Obrázok 6.16 Pravostranná premávka
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6.10 MERNÁ JEDNOTKA

, Ako jednotku vzdialenosti môžete
nastavit’ kilometer alebo míĐu.
Ak je na obrazovke

, aktuálna

merná jednotka je míĐa. Dotykom sa
prepne na kilometer a spät’.

6.11 ZAPNUTIE/VYPNUTIE
ZOBRAZENIA RÝCHLOSTI JAZDY

V bežnom prípade rýchlost’ vozidla sa
zobrazuje na mape navigácie.
Rýchlost’ vozidla však nie je vždy
správna v dôsledku odchýlky signálov
GPS.

6.12 O SYSTÉME

, O systéme poskytuje informácie o
systéme A -Navi:
a. Model produktu
b. Verzia softvéru
c. Verzia mapových údajov

Táto funkcia umožní zapnút’/vypnút’
zobrazenie rýchlosti.
Ak je na obrazovke

, rýchlost’

vozidla sa nezobrazuje. Dotykom sa
zobrazenie rýchlosti vozidla zapne alebo
vypne.

Obrázok 6.17 - Nastavenia_2

Obrázok 6.18 - Nastavenia_2

Obrázok 6.19 O systéme
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7 PRÍLOHA

•

7.1 UPOZORNENIE
Za nižšie uvedených okolností sa
nejedná o poruchu systému:

Situácie, ktoré môžu
urþovanie polohy GPS:
•
•
•

•

ovplyvnit’

Poþas jazdy na diaĐnici/viadukte
ukazovateĐ môže obþas kmitat’.
Keć jazdíte po veĐmi strmej ceste.
Poþas jazdy na špirálovitej ceste
ukazovateĐ môže kmitat’. Nesúvisí to
s polomerom cesty ani s rýchlost’ou
vozidla. Príþinou môže byt’, že sa
skutoþná cesta líši od informácií na
elektronickej mape.
Ak sa otoþíte doprava/doĐava a
prejdete na cestu, pri ktorej sa vedú aj
paralelné cesty (bližšia ako 50 m),
môže sa stat’, že ukazovateĐ preskoþí
na druhú cestu.

Keć jazdíte na širokej ceste alebo na
serpentínach, môže sa stat’, že
ukazovateĐ bude kmitat’ v dôsledku
rozdielov medzi údajmi a skutoþných
vzdialeností.
• Ak ste jazdili v podzemnom
parkovisku alebo na špirálovitej ceste
viacúrovĖového parkovacieho domu,
pred návratom na rovnú cestu sa môže
stat’, že ukazovateĐ kmitá. Ak je vaše
vozidlo na rotujúcom výt’ahu, môže
sa stat’, že šípka ukazovateĐa nebude
ukazovat’ do správneho smeru.
• Poskytovanie hlasovej výzvy na
rozvetvení ciest pred vami.
• Vzdialenost’ v návode sa líši od
skutoþnej vzdialenosti.
Ak nastane ktorákoĐvek z uvedených
situácií a pokraþujete v jazde, aktuálna
poloha sa automaticky upraví podĐa
údajov z družice GPS.

Problémy
súbormi:
•

•
•
•
•
•
•

spôsobené

mapovými

Ak sa z nejakej novovybudovanej
cesty vrátite na cestu, ktorá je
zaznamenaná na mape, môže sa stat’,
že ukazovateĐ bude kmitat’, lebo
súbor mapy nezodpovedá skutoþným
podmienkam. Po chvíli jazdy systém
nastaví správnu polohu pomocou
informácií signálu GPS
Žiadny prejazd z dôvodu uzatvorenia
cesty alebo chodníka;
Otvorenie novej cesty a zatvorenie
starej cesty;
Navigovanie do slepej ulice;
Trasa opätovne prepoþítaná bez
zmeny navrhovanej trasy;
Navigovanie na normálnu cestu
namiesto mosta alebo opaþne;
Ak sa v blízkosti cieĐa nachádzajú len
úzke pruhy bez normálnej cesty,
systém vás bude navigovat’ len do
miesta v blízkosti vášho cieĐa;

PRÍRUýKA K NAVIGÁCII 9-69

•
•
•
•

•

Oznamuje vám potrebu otoþenia do
protismeru;
Žiadna indikácia pri rozdelení ciest;
Pokyn na odboþenie sa nezhoduje so
skutoþným stavom;
Výjazd z diaĐnice alebo rýchlostnej
cesty nie je uvedený alebo
nedostanete hlasový pokyn na výjazd.
Schematická mapa sa môže líšit’ od
dopravnej situácii.

Miesta, na ktorých je problém s
príjmom GPS signálu

• V tuneloch;
• Medzi vysokými budovami;
• Pod mostami;
• Medzi stromami/v lese;
Ak používate externú anténu GPS,
odporúþame, aby ste ju umiestnili na
strechu auta. Ak je na streche auta nosiþ,
uistite sa, že sa nosiþ a anténa nedotýkajú.

GPS je riadené ministerstvom obrany
USA. Ministerstvo môže v prípade
potreby obmedzit’ presnost’ GPS
signálov, takže vozidlo môže kolísat’.
Poznámka k používaniu

•
•
•

Po zapnutí prístroja môže ukazovateĐ
kmitat’ pred prijatím signálu GPS.
Poþas prvého použitia systému po
inštalácii môže ukazovateĐ kmitat’.
Systém automaticky nastaví polohu a
smer pomocou GPS signálov, keć sa
plávajúci
bod
nezhoduje
so
skutoþným stavom.
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7.2 IKONY POI

Ikona

Meno

Ikona

Meno

Všetky POI

Úrad

Letisko

Medicínske zariadenie

Automobilové služby

Múzeum

Biznis

Hudobné centrum

Spoloþnost’

Reštaurácie

Centrum sídla

Ubytovanie

Financie

Noþný život
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Ikona

Meno:

Ikona

Meno:

Parkovanie

Služby

ýerpacia stanica

Pamätihodnosti

Rekreácia

Nakupovanie

Policajná stanica

Zoo

Železniþná stanica
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Airbag predného spolujazdca ...... 1-29
Airbag vodiþa .............................. 1-29
Boþné airbagy ............................. 1-31
Hlavové airbagy .......................... 1-32
Kontrolka ...................................... 2-8
Vypínaþ ....................................... 1-38
Ako vymenit’ koleso s defektom ...... 5-11
Akumulátor ....................................... 6-21
Ochrana proti vybitiu .................. 2-34
Štartovanie s pomocnou batériou. 5-16
Anténa ............................................... 2-75
Antiblokovací brzdový systém
Výstražná kontrolka .................... 2-75
Aquaplaning ...................................... 3-36
Audiosystém
Rádio RDS a meniþ CD .............. 4-32
Rádio RDS a prehrávaþ CD ........ 4-17
Automatická klimatizácia ................. 4-10
Automatická prevodovka ......... 3-15, 3-16
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Kvapalina automatickej
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Batéria
Výmena batérie diaĐkového
ovládaþa .................................... 2-52
Bezpeþnostné pásy
Starostlivost’ ............................... 6-42
Bezpeþnostné pokyny ......................... 6-2
Bezpeþnostný pás
Kontrolka zapnutia bezpeþnostného
pásu vodiþa ............................... 2-15
Predpínaþe bezpeþnostných pásov . 1-8
Tehotné ženy a bezpeþnostné
pásy............................................ 1-10
Trojbodový bezpeþnostný pás ....... 1-6
Udržiavajte vaše bezpeþnostné
pásy ............................................. 1-8
Výškové nastavenie
bezpeþnostných pásov ................ 1-9
Boþné airbagy ................................... 1-31
Brzdenie motorom ............................. 3-31
Brzdová a spojková kvapalina .......... 6-15
DopĎĖanie brzdovej/spojkovej
kvapaliny .................................. 6-15
Brzdy ................................................. 3-20
Brzdový pedál ............................. 6-23
Mokré brzdy ................................ 3-21
Parkovacia brzda ......................... 3-22
Prehriate brzdy ............................ 3-21
Protiblokovací systém bĚzd ......... 3-25

Celkové/denné poþítadlo kilometrov .. 2-5
Cestujúci na predných sedadlách ........ 1-6
Cestujúci na zadných sedadlách .......... 1-6
Cestujúci v 3. rade sedadiel ................. 1-6
Cestujúci v tret’om rade sedadiel
Sklopenie ..................................... 1-28
Chladiaca kvapalina .......................... 6-13

D
Dažćový senzor ................................ 2-39
Detské sedaþky .................................. 1-10
Digitálne hodiny ................................ 2-65
Dolné kotvenie a kotvenie hornými
popruhmi pre detské zádržné
systémy .......................................... 1-12
Doplnenie brzdovej/spojkovej
kvapaliny ....................................... 6-15
DoplĖovanie paliva ............................. 3-5
Držadlo s vešiakom ........................... 2-73
Držiak na karty .................................. 2-70
Držiak na slneþné okuliare ................ 2-63
Držiaky nápojov ................................ 2-69
Dvere batožinového priestoru ........... 2-59
UvoĐĖovacie tlaþidlo okna .......... 2-60
Výstražná kontrolka otvorenia .... 2-20
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Ekonomický palivový režim (ECO) .. 3-20
Kontrolka ekonomického režimu
paliva ........................................... 2-7
Elektrické sklopenie zrkadiel .............. 3-8
Elektricky ovládané okná .................. 2-57
Automatické otvorenie ................ 2-58
Blokovacie tlaþidlo ...................... 2-59
Elektricky ovládané sedadlo .............. 1-23
Nastavenie sklonu ....................... 1-23
Nastavenie výšky ........................ 1-23
PozdĎžne nastavenie .................... 1-23
Elektricky ovládané strešné okno ...... 2-64
Elektricky ovládané vonkajšie spätné
zrkadlá ............................................. 3-7
Elektronické riadenie stability (ESC) 3-26
Kontrolka aktívneho ESC
a výstražná kontrolka ............... 2-17
Kontrolka vypnutia ESC ............. 2-17
Tlaþidlo vypnutia ESC ................ 3-28

Identifikaþné þísla ................................ 8-2
Indikátory a kontrolky ......................... 2-7
Informaþná centrála vodiþa (DIC) ..... 2-27
FATC panel ................................. 2-32
Kompas ........................................ 2-30
Palubný poþítaþ ........................... 2-28

F
Filter þastíc vznetového motora
(DPF) ............................................. 6-23
Kontrolka ..................................... 2-23
Filter klimatizácie .............................. 6-29
Funkcia sprievodného osvetlenia ...... 2-34

K

Kontrolka žeravenia ...........................2-22
Kontrolky ukazovateĐov smeru /
výstražných svetiel .........................2-16
Kontrolné úkony vodiþa ......................6-4
Kryt batožinového priestoru ..............2-71
Kúrenie ................................................4-7
Kvapalina posilĖovaþa riadenia .........6-17
Doplnenie kvapaliny posilĖovaþa
riadenia ......................................6-18
Kontrola hladiny kvapaliny
posilĖovaþa riadenia ..................6-17
Kvapalina zostavy klietky diferenciálu 8-3

Kapota ............................................... 2-61
Klaksón .............................................. 2-68
Klimatizácia ......................................... 4-6
KĐúþe ................................................. 2-47
Kolesá a pneumatiky ......................... 6-24
Kontrolka ABS .................................... 2-8
Kontrolka diaĐkových svetiel ............ 2-16
Kontrolka imobilizéra ........................ 2-25
Kontrolka otvorenia dverí ................. 2-20
Kontrolka poruchy ............................. 2-13
Kontrolka rezervy paliva ..................... 2-7
Kontrolka SSPS ................................. 2-24
Kontrolka systému dobíjania ............. 2-11
Kontrolka teploty chladiacej kvapaliny
motora ............................................ 2-20
Kontrolka upozorĖujúca na nutnost’
vykonania údržby vozidla .............. 2-19

Manuálna prevodovka
Kvapalina manuálnej prevodovky 6-17
Mechanická prevodovka .......... 3-14, 3-15
Motorový olej ......................................6-8
Kontrola hladiny motorového
oleja .............................................6-8
Kontrolka výmeny motorového
oleja ...........................................2-21
Systém monitorovania životnosti
motorového oleja .......................6-12
Špecifikácie motorového oleja ......8-4
Výmena motorového oleja a filtra .6-9
Výstražná kontrolka hladiny
motorového oleja .......................2-26
Výstražná kontrolka tlaku
motorového oleja .......................2-12
Motorový priestor ................................6-5

J
Jazda .................................................. 3-15

M
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Nastavenie spätných zrkadiel .............. 3-7
Nastavenie volantu ............................ 3-10
Navigaþný systém ............................... 9-3
Náhradné koleso, zdvihák a náradie ... 5-2
Nástupné svetlo predných dverí
Výmena žiarovky ........................ 6-40
Núdzové odtiahnutie ......................... 5-20

Palivo .................................................. 3-4
DoplĖovanie paliva ....................... 3-5
Odporúþané palivo ........................ 3-4
Palivo pre vznetový motor ............ 3-5
Plnenie palivovej nádrže zo sudov
alebo prenosných kanistrov ........ 3-7
Palivomer ............................................ 2-6
Parkovacia brzda ............................... 3-22
Tip pre parkovanie v zime .......... 3-25
Parkovanie vozidla ............................ 3-32
Pákový prepínaþ ukazovateĐov smeru 2-35
Pneumatika
Doþasné náhradné koleso ............ 6-28
Indikátor opotrebovania vzorky .. 6-26
Snehové ret’aze ........................... 6-28
Súprava tesniaceho prostriedku
a kompresora .............................. 5-3
Výmena kolesa s defektom ......... 5-11
Zámena ........................................ 6-27
Zimné pneumatiky ...................... 6-27
Pneumatiky
Tlak hustenia ................................. 8-8
Podlahová siet’ na batožinu .............. 2-72
Poistky ............................................... 6-30
Poistková skrinka ........................ 6-31
Poistková skrinka v interiéri ....... 6-33
Poistková skrinka v motorovom
priestore .................................... 6-34

O
Ochrana životného prostredia ........... 3-46
Odmrazovanie a odhmlenie ....... 2-43, 4-9
Odtiahnutie vozidla ........................... 5-18
Oktánové þíslo .................................... 3-4
Opierky hlavy .................................... 1-19
Ostrekovaþ þelného skla
Kvapalina ostrekovaþa þelného
skla ............................................ 6-18
Výstražná kontrolka nízkej hladiny
kvapaliny ostrekovaþov þelného
okna .......................................... 2-19
Ostrekovaþe þelného okna ................ 2-40
Osvetlenie aktivované stieraþom ...... 2-35
Osvetlenie interiéru ........................... 2-62
Stropné svietidlo ......................... 2-62
Svetlo na þítanie mapy ................ 2-62
Osvetlenie priestoru pri predných
dverách .......................................... 2-63
Otáþkomer ........................................... 2-5

Prídavná poistková skrinka v
motorovom priestore ................. 6-35
Pokyny pre jazdu ........................3-2, 3-31
Popolníky .......................................... 2-65
PosilĖovaþ riadenia závislý na
rýchlosti ......................................... 3-11
Predné hmlové svetlá
Výmena žiarovky ........................ 6-38
Predné hmlové svetlo ........................ 2-37
Kontrolka ..................................... 2-14
Predné sedadlá ................................... 1-20
Bedrová opierka sedadla vodiþa .. 1-21
Nastavenie sklonu ....................... 1-20
Nastavenie výšky sedadla vodiþa 1-21
PozdĎžne nastavenie .................... 1-20
Sklopenie sedadla spolujazdca .... 1-22
Prehriatie ........................................... 5-23
Prepínaþ diaĐkových svetiel .............. 2-36
Prepínaþ svetiel ................................. 2-32
Prevodovka
Automatická prevodovka ...3-15, 3-16
Manuálna prevodovka ........3-14, 3-15
Priehradka na mince .......................... 2-71
Pripomenutie rozsvietených svetiel ... 2-34
Prídavné kúrenie .................................. 4-9
Prídavný záchytný systém ................. 1-28
Prístroje a ovládaþe
PrehĐad .......................................... 2-3
Prístupové osvetlenie ......................... 2-34
Protiblokovací systém bĚzd
Brzdenie s ABS ........................... 3-26
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Recirkulácia ......................................... 4-5
Regulácia klimatizácie
Otoþný regulátor rozvodu vzduchu 4-4
Otoþný spínaþ ventilátora .............. 4-4
Ovládací panel ............................... 4-3
Regulátor ovládania klimatizácie .. 4-3
Tlaþidlo režimu recirkulácie ......... 4-5
Regulátor nastavenia intenzity
osvetlenia prístrojovej dosky ......... 2-33
Rýchlomer ........................................... 2-5

S
Schránka pod sedadlom predného
spolujazdca .................................... 2-71
Schránka v konzole ........................... 2-70
Schránka v palubnej doske ................ 2-69
Senzor slneþného svitu ...................... 4-10
Senzor teploty .................................... 4-10
Siet’ pre upevnenie batožiny ............. 2-72
Sklopenie sedadla 3. radu .................. 1-28
Sklopenie zadného operadla .............. 1-24
Slneþné clony .................................... 2-73
Spínacia skrinka ................................ 3-11
Spínaþ vyhrievania sedadiel .............. 2-68
Spínaþe a ovládaþe ............................ 2-32
St’ažené podmienky ............................ 7-2

Starostlivost’ o vozidlo ...................... 6-40
ýistenie vonkajšej strany
þelného skla ............................... 6-42
ýistiace prostriedky ..................... 6-40
Ochrana proti korózii .................. 6-44
Sklenené povrchy ........................ 6-42
Starostlivost’ o bezpeþnostné
pásy ........................................... 6-42
Starostlivost’ o exteriér a jeho
þistenie ...................................... 6-43
Starostlivost’ o interiér a jeho
þistenie ...................................... 6-41
Stieraþ a ostrekovaþ okna dverí
batožinového priestoru ................... 2-41
Inteligentný zadný stieraþ ............ 2-42
Stieraþ þelného skla ..................2-38, 6-19
Stieraþe þelného skla
Automatické stieraþe s dažćovým
senzorom ................................... 2-39
Strešný nosiþ ...................................... 2-74
Stropné svetlo
Výmena žiarovky ........................ 6-39
Stropné svietidlo ................................ 2-62
Svetelný klaksón ................................ 2-36
Svetlá ................................................. 6-36
Nástupné svetlo predných dverí .. 6-40
Obrysové svetlá ........................... 6-37
Osvetlenie evidenþného þísla ...... 6-39
Predné hmlové svetlá .................. 6-38

Predné ukazovatele smeru ...........6-37
Stropné svetlo/svetlo na þítanie
mapy ..........................................6-39
Svetlá spiatoþky, koncové svetlá,
brzdové svetlá, zadné smerovky
a zadné hmlové svetlá ...............6-38
Svetlomety ...................................6-36
Tretie brzdové svetlo ...................6-39
Svetlá pre dennú prevádzku ...............2-34
Svetlo na þítanie mapy
Výmena žiarovky .........................6-39
Svetlomet ...........................................2-32
Ostrekovaþ ...................................2-43
Prepínaþ nastavenia sklonu
svetlometov ...............................2-33
Výmena žiarovky .........................6-36
Systém centrálneho zamykania dverí 2-55
Systém diaĐkového ovládania ............2-48
Odomknutie dverí
a deaktivácia režimu ochrany
proti odcudzeniu ........................2-51
Ovládaþ ........................................2-52
Uzamknutie dverí a aktivácia režimu
ochrany proti odcudzeniu ..........2-49
Zvuk klaksónu .............................2-50
Systém imobilizéra ............................3-13
Výstražná kontrolka .....................2-18
Systém parkovacieho asistenta ..........3-33
Výstražná kontrolka .....................2-18
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Systém pohonu všetkých kolies
(AWD) ........................................... 3-26
Výstražná kontrolka .................... 2-21
Systém regulácie rýchlosti pri jazde z
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aktívneho a nepripraveného systému
regulácie rýchlosti pri jazde
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Štartovanie s pomocnou batériou ...... 5-16
Štartovanie vznetového motora ......... 3-14
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Technické údaje vozidla ..................... 8-5
Tehotné ženy a bezpeþnostné pásy ... 1-10
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Teplomer ............................................. 2-6
Tipy pre prevádzku systému vetrania 4-16
Tlaþidlo vyhrievania zadného okna a
vonkajšieho zrkadla ....................... 2-43

Tlaþidlo výstražných svetiel .............. 2-43
Trojbodové bezpeþnostné pásy ........... 1-6
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Úložný priestor batožinového
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Úložný priestor pod podlahou ........... 2-72
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Ventilaþné otvory ................................ 4-2
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Vnútorné spätné zrkadlo ..................... 3-9
Vonkajšie spätné zrkadlo .................... 3-7
Vyhrievanie þelného okna ................. 2-44
Vyprostenie vozidla .......................... 5-22
Výfukové plyny ................................. 3-45
Výmena motorového oleja a filtra ...... 6-9
Výstražná kontrolka bezpeþnostného
pásu predného spolujazdca ............ 2-45
Výstražná kontrolka vody v palive ... 2-23
Vzduchový filter ............................... 6-20
Vždy používajte bezpeþnostné pásy ... 1-2
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Zadné hmlové svetlá
Výmena žiarovky ........................ 6-38
Zadné hmlové svetlo ......................... 2-37
Kontrolka ..................................... 2-15
Zadné sedadlá .................................... 1-24
Dvojité sklopenie ........................ 1-26
Nastavenie sklonu ....................... 1-26
Sklopenie ..................................... 1-24
Sklopenie sedadiel 3. radu ........... 1-28
ZapaĐovaþ cigariet a zásuvka pre
príslušenstvo .................................. 2-65
Zábeh ................................................... 3-2
Zámky dverí ...................................... 2-53
Deadlock ..................................... 2-55
Detská bezpeþnostná poistka ....... 2-56
Systém centrálneho zamykania
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Zámok prevodovky ovládaný brzdou
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Zásuvka pre príslušenstvo ................. 2-66
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