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Úvod
Vaše vozidlo je navrhnutá
kombinácia pokročilej technológie,
bezpečnosti, ohľaduplnosti k
životnému prostrediu a
hospodárnosti.
Táto používateľská príručka Vám
poskytuje všetky nevyhnutné
informácie k tomu, aby ste s Vaším
vozidlom mohli jazdiť bezpečne a
hospodárne.
Upozornite svojich spolucestujúcich
na nebezpečie nehody a zranenia
následkom nesprávneho používania
vozidla.
Vždy musíte dodržovať špecifické
zákony a predpisy krajiny, v ktorej sa
práve nachádzate. Tieto zákony sa
môžu líšiť od informácií v tejto
Používateľskej príručke.
Ak je v tejto používateľskej príručke
odporúčaná návšteva servisu,
odporúčame váš autorizovaný servis
Chevrolet.
Všetky autorizované servisy
Chevrolet ponúkajú prvotriedny
servis za prijateľné ceny. Skúsení

mechanici vyškolení firmou Chevrolet
pracujú v súlade s pokynmi firmy
Chevrolet.
Literatúra pre zákazníka by mala byť
vždy uložená v schránke v palubnej
doske vozidla tak, aby bola k
dispozícii.

Používanie tejto príručky
■ Táto príručka popisuje všetky
možnosti a funkcie tohto modelu.
Je možné, že niektoré popisy,
vrátane popisov funkcií displeja a
ponúk, sa nebudú vzťahovať na
vaše vozidlo v dôsledku rôznych
variácií modelov, špecifikácií pre
rôzne krajiny, špeciálnej výbavy
alebo príslušenstva.
■ V časti „V krátkosti“ nájdete úvodný
prehľad.
■ Obsah na začiatku tejto príručky a
v každej kapitole ukazuje, kde sa
príslušné informácie nachádzajú.
■ Register Vám umožní vyhľadávať
špecifické informácie.
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■ Táto používateľská príručka
popisuje vozidlá s ľavostranným
riadením. Ovládanie vo vozidlách s
pravostranným riadením je
podobné.
■ Táto používateľská príručka
používa označenie motora z
výrobného závodu. Zodpovedajúce
obchodné označenia sa
nachádzajú v kapitole „Technické
údaje“.
■ Smerové údaje, napr. vľavo alebo
vpravo alebo dopredu alebo
dozadu, sa vždy vzťahujú na smer
jazdy.
■ Je možné, že obrazovka
nepodporuje váš jazyk.
■ Správy na displeji a označenia
interiéru sú uvedené tučnými
písmenami.
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Nebezpečenstvo,
varovanie a výstrahy
9 Nebezpečenstvo
Text označený
9 Nebezpečenstvo poskytuje
informácie o nebezpečenstve
smrteľného zranenia.
Nedodržovanie týchto pokynov
môže viesť k ohrozeniu života.

9 Varovanie
Text označený 9 Varovanie
poskytuje informácie o
nebezpečenstve nehody alebo
zranenia. Nedodržovanie týchto
pokynov môže viesť k zraneniu.

Výstraha
Text označený Výstraha poskytuje
informácie o možnom poškodení
vozidla. Nedodržovanie týchto
pokynov môže viesť k poškodeniu
vozidla.

Symboly
Prepojenia na stránky majú
označenie 3. 3 znamená „viď strana“.
Prajeme Vám veľa hodín potešenia z
jazdy.
Chevrolet

Úvod
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Odomknutie vozidla

Elektronický kľúč

Rádiový diaľkový ovládač

Informácie o prvej jazde

Pre odomknutie dverí a batožinového
priestoru stlačte tlačidlo c. Dvere
otvorte potiahnutím za kľučku. Pre
otvorenie dverí batožinového
priestoru stlačte tlačidlo pod lištou.
Ak stlačíte tlačidlo x, odomkne sa
a otvorí sa iba úložný priestor.
Rádiový diaľkový ovládač 3 21,
centrálne zamykanie 3 24,
batožinový priestor 3 28.

Keď máte elektronický kľúč, stlačte
spínač na kľučke dverí na
odomykanie vozidla a potiahnutím
kľučky dverí otvorte dvere. Pre
otvorenie dverí batožinového
priestoru stlačte tlačidlo pod lištou.
Systém s elektronickým kľúčom
3 23.

V krátkosti

Nastavenie sedadla

Operadlá sedadiel

Výška sedadla

Zatiahnite za páku, a nastavte sklon
a uvoľnite páku. Sedadlo za musí
počuteľne zaistiť.
Nastavenie sedadla 3 41, poloha
sedadla 3 40.

Pumpovací pohyb páčkou
nahor
= vyššie
nadol
= nižšie

Poloha sedadla

Zdvihnite rukoväť, posuňte sedadlo,
uvoľnite rukoväť.
Nastavenie sedadla 3 41, poloha
sedadla 3 40.

Sedadlá 3 41, poloha sedadla
3 40.
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V krátkosti

Nastavenie opierky hlavy

Ak chcete nastaviť výšku, potiahnite
opierku hlavy nahor. Ak ju chcete
znížiť, stlačte západku a zatlačte
opierku nadol.

Bezpečnostný pás

Pre horizontálny posun potiahnite
opierku hlavy dopredu a zaistite ju v
niektorej z troch polôh. Ak ju chcete
vrátiť do zadnej polohy, posuňte ju
dopredu a uvoľnite.
Opierky hlavy 3 39.

Vytiahnite bezpečnostný pás a
zaistite ho v zámke pásu.
Bezpečnostný pás nesmie byť
pretočený a musí tesne priliehať k
telu. Opierka nesmie byť príliš
zaklonená (maximálne približne 25 °).
Ak chcete pás odopnúť, stlačte
červené tlačidlo na zámku pásu.
Bezpečnostné pásy 3 43, systém
airbagov 3 47, poloha sedadla
3 40.

V krátkosti

Nastavenie zrkadla

Vonkajšie zrkadlá

Nastavenie volantu

Zvoľte príslušné vonkajšie spätné
zrkadlo a nastavte ho.
Elektrické nastavenie 3 33, vyduté
vonkajšie spätné zrkadlá 3 33,
sklopenie vonkajších spätných
zrkadiel 3 33, vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá 3 34.

Odistite páčku, nastavte volant,
potom páčku zaistite a dbajte, aby
bola úplne zaistená. Volant
nastavujte, iba keď vozidlo stojí a
zámok volantu je odistený.
Systém airbagov 3 47, polohy
zapaľovania 3 227.

Vnútorné spätné zrkadlo

Za účelom zníženia oslňovania
prepnite páčku na dolnej strane.
Vnútorné spätné zrkadlo 3 34,
vnútorné zrkadlo s automatickou
zmenou odrazivosti 3 34.
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V krátkosti

Prehľad prístrojovej dosky

V krátkosti
1

Spínač svetiel ..................... 105

8

Predné svetlá do hmly ....... 108
Zadné svetlo do hmly ......... 108
2
3

Osvetlenie prístrojov .......... 109
Bočné vetracie otvory ......... 223
Ukazovatele smeru,
svetelný klaksón,
stretávacie svetlá a
diaľkové svetlá ................... 107
Osvetlenie pre vystúpenie
z vozidla ............................. 110
Parkovacie svetlo ................ 108

4
5

Informačné centrum vodiča . . 84
Prístroje ................................ 74
Klaksón ................................ 70

6
7

Airbag vodiča ....................... 50
Informačné centrum vodiča . . 84
Ovládacie prvky na volante .. 69

9
10
11
12
13
14
15
16

17

Stierače čelného skla,
systém ostrekovačov
čelného okna, zadný
stierač, systém
ostrekovačov zadného
okna ...................................... 70
Stredové vetracie otvory .... 223
Informačný systém ............. 112
Informačný displej ................ 87
Stavový LED poplašného
systému proti odcudzeniu .... 30
Úložná schránka .................. 59
Airbag predného
spolucestujúceho ................. 50
Odkladacia schránka v
palubnej doske ..................... 60
Kontrolka deaktivácie
airbagov a pripomenutie
bezpečnostného pása
vodiča .................................... 80
Kúrenie, ventilácia,
klimatizácia ......................... 216
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18 Systém regulácie preklzu ... 238
Elektronické riadenie
stability ............................... 239
Tlačidlo ECO pre systém
stop/štart ............................. 229
19 Voliaca páka, automatická
prevodovka ........................ 234
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mechanická prevodovka .... 236
Výstražné svetlá ................. 107
Centrálne zamykanie ............ 24
Pedál akcelerátora ............. 226
Tlačidlo Štart/Stop,
systém s elektronickým
kľúčom .................................. 23
Brzdový pedál .................... 237
Spínač zapaľovania so
zámkom riadenia ................ 227
Pedál spojky ....................... 226
Nastavenie volantu .............. 69
Tempomat ........................... 240
Batožinový priestor,
poistková skrinka ............... 278
Uvoľňovacia páčka kapoty . 251
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Vonkajšie osvetlenie
vozidla

Vo vozidlách bez automatického
ovládania svetiel:
7 = vypnuté

Svetelný klaksón, diaľkové
svetlá a stretávacie svetlá

Stlačenie spínača svetiel
> = predné svetlá do hmly
r = zadné svetlo do hmly
Osvetlenie 3 105.

Otočný spínač osvetlenia
AUTO = automatické ovládanie
svetiel: Svetlomety sa
zapínajú a vypínajú
automaticky
m
= aktivácia alebo deaktivácia
automatického ovládania
osvetlenia
= obrysové svetlá
8
= svetlomety
9

svetelný
= zatiahnite za páku
klaksón
diaľkové svetlá = zatlačte páčku
stretávacie
= zatlačte alebo
svetlá
pritiahnite páčku
Diaľkové svetlá 3 106, svetelný
klaksón 3 106, automatické
ovládanie svetiel 3 105.

V krátkosti
Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhu

vpravo
vľavo

= páčka nahor
= páčka nadol

Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhu 3 107, parkovacie
svetlá 3 108.

Výstražné svetlá

Klaksón

Ovládajú sa pomocou tlačidla ¨.
Výstražné svetlá 3 107.

Stlačte j.
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V krátkosti

Systémy ostrekovača a
stieračov

Stierače čelného okna 3 70,
výmena líšt stieračov 3 264.

Systém ostrekovačov čelného
okna

Stierače čelného okna

2 = rýchle stieranie
1 = pomalé stieranie
P = prerušované stieranie alebo
automatické stieranie pomocou
dažďového senzora
§ = vypnuté
Pre jeden stierací cyklus pri
vypnutých stieračoch čelného okna
zatlačte páčku nadol.

Zatiahnite za páku.
Systém ostrekovačov čelného okna
3 70, kvapalina ostrekovača
3 261.

V krátkosti

Klimatizácia

Systém stierača a ostrekovača
zadného okna

Stlačením kolískového spínača
aktivujte stierač zadného okna:
horná poloha = nepretržitá
prevádzka
dolná poloha
= prerušovaná
prevádzka
stredná poloha = vypnuté
Stierač/ostrekovač zadného okna
3 72.

Vyhrievané zadné okno,
vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá

Zatlačte páčku.
Kvapalina ostrekovača sa rozstriekne
na zadné okno a stierač urobí
niekoľko zotretí.
Kúrenie sa ovláda stlačením
tlačidla Ü.
Vyhrievanie zadného okna 3 37.
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V krátkosti

Odstránenie zahmlenia a
námrazy z okien

Stlačte tlačidlo V.
Nastavte ovládací prvok teploty na
najteplejšiu úroveň.
Zapnite klimatizáciu n.
Vyhrievanie zadného okna Ü
zapnuté.
Klimatizácia 3 216.

Prevodovka

Automatická prevodovka

Mechanická prevodovka

Spiatočka: v stojacom vozidle po
zošliapnutí pedála spojky zdvihnite
krúžok na voliacej páke a zaraďte
prevod.
Ak sa vám spiatočku nepodarí
zaradiť, zaraďte neutrál, uvoľnite
pedál spojky a znova ju zošliapnite;
potom skúste spiatočku zaradiť
znova.
Mechanická prevodovka 3 236.

P
R
N
D

=
=
=
=

parkovanie
spiatočka
neutrál
jazda

Manuálny režim: posuňte voliacu
páku z polohy D doľava.
< = vyšší prevodový stupeň
] = nižší prevodový stupeň
Voliacou pákou môžete z polohy P
pohnúť len pri zapnutom zapaľovaní
a zošliapnutom pedáli brzdy. Pri
zaraďovaní P alebo R stlačte tlačidlo
na voliacej páke.

V krátkosti
Automatická prevodovka 3 234.

Rozjazd
Pred odjazdom skontrolujte

■ Tlak vzduchu v pneumatikách a ich
stav 3 281, 3 329.
■ Hladinu motorového oleja a hladiny
kvapalín 3 259.
■ Čistotu všetkých okien, zrkadiel,
vonkajšieho osvetlenia a
evidenčného čísla, či na nich nie je
sneh alebo námraza a sú funkčné.
■ Správnu polohu sedadiel,
bezpečnostných pásov a zrkadiel
3 40, 3 45, 3 33.
■ Skontrolujte funkciu bŕzd pri nízkej
rýchlosti, najmä ak sú mokré.
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Štartovanie motora pomocou
spínača zapaľovania

■ Otočte kľúčom do polohy 1.
■ Miernym pohybom volantu uvoľnite
zámok riadenia.
■ Mechanická prevodovka:
zošliapnite pedál spojky.
■ Automatická prevodovka:
zošliapnite brzdový pedál a voliacu
páku posuňte do polohy P alebo N.
■ Nepridávajte plyn.
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V krátkosti

■ Vznetový motor: otočte kľúčom do
polohy 2 kvôli predhrievaniu a
čakajte, kým kontrolka !
nezhasne.
■ Kľúčom nakrátko otočte do polohy
3 a uvoľnite, keď motor naštartuje.
Pred opätovným štartovaním alebo
vypnutím motora otočte kľúčom späť
do 0.

Štartovanie motora pomocou
tlačidla Start/Stop

■ Elektronický kľúč musí byť vo vnútri
vozidla.
■ Mechanická prevodovka:
zošliapnite pedál spojky.
■ Automatická prevodovka:
zošliapnite brzdový pedál a voliacu
páku posuňte do polohy P alebo N.
■ Nepridávajte plyn.
■ Stlačte tlačidlo Start/Stop a uvoľnite
ho, keď motor naštartuje. Po
naštartovaní motora sa rozsvieti
zelená kontrolka LED.

Ak chcete vypnúť motor, stlačte
tlačidlo znova, kým motor beží.
Štartovanie motora 3 227.

V krátkosti
Systém Stop-Štart

Ak má vozidlo nízku rýchlosť, alebo
ak stojí a sú splnené určité
podmienky, nasledujúcim postupom
aktivujte funkciu Autostop:
■ Zošliapnite pedál spojky
■ Nastavte páku voliča na neutrál
■ Uvoľnite pedál spojky
Funkciu Autostop signalizuje ručička
v polohe AUTOSTOP na otáčkomere.
Ak chcete opäť naštartovať motor,
zošliapnite pedál spojky.
Systém Stop-Štart 3 229.

Parkovanie
■ Parkovaciu brzdu vždy zatiahnite
bez stlačenia uvoľňovacieho
tlačidla. V svahu smerom nadol
alebo nahor ju zabrzdite čo možno
najpevnejšie. Súčasne zošliapnite
brzdový pedál, aby sa znížila
potrebná sila.
■ Vypnite motor. Otočte kľúčom
zapaľovania do polohy 0 a
vytiahnite kľúč. Otočte volantom, až
kým sa nezamkne zámok riadenia.
Vozidlá so systémom s
elektronickým kľúčom: keď vozidlo
stojí, stlačte tlačidlo Start/Stop a
otvorte dvere vodiča.
Na vozidlách s automatickou
prevodovkou posuňte voliacu páku
do polohy P a vyberte kľúč.
■ Ak je vozidlo na vodorovnom
povrchu alebo na svahu smerom
nahor, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte prvý prevodový stupeň
alebo posuňte voliacu páku do
polohy P. Na svahu smerom nahor
natočte predné kolesá smerom od
obrubníka.

■
■

■
■

■
■
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Ak je vozidlo na svahu smerom
dolu, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte spiatočku alebo posuňte
voliacu páku do polohy P. Natočte
predné kolesá smerom k
obrubníku.
Zatvorte okná a strešné okno.
Zamknite vozidlo pomocou tlačidla
e na diaľkovom ovládači alebo sa
systémom elektronického kľúča
dotknite snímača na predných
dverách.
Aktivujte poplašný systém proti
odcudzeniu 3 30.
Neparkujte vozidlo na ľahko
horľavom povrchu. Vysoká teplota
výfukového systému môže
spôsobiť vzplanutie povrchu.
Ventilátor chladenia motora môže
bežať po vypnutí motora 3 251.
Po jazde pri vysokých otáčkach
alebo veľkom zaťažení motora
nechajte motor pred vypnutím
zapaľovania bežať bez záťaže
alebo na voľnobeh asi
1 – 2 minúty, aby nedošlo k
poškodeniu turbodúchadla.
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Kľúče, zámky 3 21.

Kľúče, dvere, okná

Kľúče, dvere, okná

Kľúče, zámky
Kľúče

Kľúče, zámky ............................... 21
Dvere ........................................... 28
Zabezpečenie vozidla .................. 29
Vonkajšie zrkadlá ......................... 33
Vnútorné zrkadlá .......................... 34
Okná ............................................ 35
Strecha ........................................ 37

Náhradné kľúče

Číslo kľúča je uvedené na
odnímateľnom štítku.
Číslo kľúča je nutné oznámiť pri
objednávaní náhradných kľúčov,
keďže tvorí súčasť systému
imobilizéra.
Zámky 3 300.
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Stlačením tlačidla vyklopte planžetu
kľúča. Pre sklopenie kľúča najprv
stlačte tlačidlo.

Rádiový diaľkový ovládač

Kľúč s výklopnou planžetou

Používa sa na ovládanie:
■ Centrálne zamykanie
■ Poplašný systém proti odcudzeniu
■ Batožinový priestor
Rádiový diaľkový ovládač má dosah
približne 25 m. Tento dosah môže byť
skrátený vonkajšími vplyvmi.
Výstražné svetlá potvrdzujú činnosť.
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Kľúče, dvere, okná

Zaobchádzajte s ním opatrne,
chráňte ho pred vlhkosťou a
vysokými teplotami a nepoužívajte ho
zbytočne.

■ Ak opakovaným používaním v
krátkom intervale preťažíte systém
centrálneho zamykania,
automaticky sa krátkodobo preruší
napájanie,
■ Rušenie silnejšími rádiovými
vlnami z iných zdrojov.
Odomknutie vozidla 3 24.

Kľúč s výklopnou planžetou

Základné nastavenia

Niektoré nastavenia sa môžu zmeniť
v ponuke Settings (Nastavenia) na
informačnom displeji. Prispôsobenie
vozidla 3 94.

Porucha

Ak nefunguje rádiový diaľkový
ovládač centrálneho zamykania,
môže to byť z týchto dôvodov:
■ Je prekročený dosah,
■ Príliš nízke napätie akumulátora,
■ Časté a opakované používanie
diaľkového ovládača v dobe, keď je
mimo dosahu, čo bude vyžadovať
opätovnú synchronizáciu,

Výmena batérie rádiového
diaľkového ovládača

Vymeňte batériu hneď, ako sa
badateľne skráti prevádzkový dosah.
Akumulátory nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať vo
vhodnej recyklačnej zberni.

Vyklopte kľúč a otvorte jednotku.
Vymeňte batériu (typ batérie
CR 2032), pričom venujte pozornosť
polohe batérie. Zatvorte jednotku a
vykonajte synchronizáciu.
Kľúč s pevnou planžetou
Batériu nechajte vymeniť v odbornom
servise.

Kľúče, dvere, okná

Nastavenia uložené v
pamäti
Vždy, keď sa kľúč vyberie zo zámku
zapaľovania, nasledujúce nastavenia
sa automaticky zapamätajú podľa
kľúča:
■ Elektronicky riadená klimatizácia
■ Osvetlenie
■ Informačný systém
■ Centrálne zamykanie
Uložené nastavenia sa automaticky
použijú, keď sa kľúč najbližšie vloží do
zámku zapaľovania.
Prispôsobenie vozidla 3 94.

Systém s elektronickým
kľúčom

Štartovanie motora 3 227.

Umožní obsluhu nasledujúcich
funkcií bez použitia mechanického
kľúča
■ Centrálne zamykanie
■ Poplašný systém proti odcudzeniu
■ Zapaľovanie a štartér
Stačí, keď má vodič pri sebe
elektronický kľúč.

Elektronický kľúč má aj funkciu
rádiového diaľkového ovládača.

Poznámky
Nedávajte elektronický kľúč do
batožinového priestoru alebo pred
Info-Display.
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Rádiový diaľkový ovládač

Vymeňte batériu v
elektronickom kľúči

Vymeňte batériu hneď, ako systém
prestane fungovať alebo sa zníži
prevádzkový rozsah. Potreba
vymeniť batériu je indikovaná
chybovým kódom v informačnom
centre vodiča 3 90.
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Akumulátory nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať vo
vhodnej recyklačnej zberni.
Výmena batérie rádiového
diaľkového ovládača 3 21.
Vymeňte batériu (typ batérie
CR 2032), venujte pritom pozornosť
polohe batérie. Nasaďte viečka.

Synchronizácia rádiového
diaľkového ovládača

Rádiový diaľkový ovládač sa
automaticky synchronizuje počas
každého štartovania.

Porucha

Ak nefunguje centrálne zamykanie
alebo motor nie je možné
naštartovať, môže to byť z týchto
dôvodov:
■ Porucha systému diaľkového
ovládača, 3 21,
■ Elektronický kľúč je mimo dosahu,
■ Príliš nízke napätie akumulátora,
■ Rušenie silnejšími rádiovými
vlnami z iných zdrojov.

Ak chcete napraviť príčinu zlyhania,
zmeňte polohu elektronického kľúča.

Centrálne zamykanie

Odomknutie
Rádiový diaľkový ovládač

Odomyká a zamyká dvere,
batožinový priestor a dvierka
palivovej nádrže.
Zatiahnutím za vnútornú kľučku dverí
sa odomknú a otvoria dvere.
Poznámky
V prípade nehody o určitej sile
nárazu sa vozidlo automaticky
odomkne.
Stlačte tlačidlo c.
Sú možné dve nastavenia:
■ Stlačením tlačidla c raz sa
odomknú iba dvere vodiča a
stlačením tlačidla c dvakrát sa
odomknú všetky dvere, úložný
priestor a dvierka palivovej nádrže.
■ Stlačením tlačidla c raz sa
odomknú všetky dvere, batožinový
priestor a dvierka palivovej nádrže.

Kľúče, dvere, okná
Nastavenia sa môžu zmeniť v ponuke
Settings (Nastavenia) na
informačnom displeji. Prispôsobenie
vozidla 3 94.
Je možné uložiť nastavenia na
základe použitého kľúča, Uložené
nastavenia 3 23.
Systém s elektronickým kľúčom

Elektronický kľúč sa musí nachádzať
mimo vozidla v okruhu približne jeden
meter od dverí na príslušnej strane.
Môžete si nakonfigurovať, či sa budú
odomykať iba dvere na príslušnej
strane alebo všetky dvere.
Nastavenia sa môžu zmeniť v ponuke
Settings (Nastavenia) na
informačnom displeji. Prispôsobenie
vozidla 3 94.
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Stlačte tlačidlo e.
Ak nie sú dvere vodiča správne
zatvorené, centrálne zamykanie
nebude fungovať. Prispôsobenie
vozidla 3 94.
Systém s elektronickým kľúčom
Zatvorte dvere, batožinový priestor a
dvierka palivovej nádrže.

Zamknutie
Rádiový diaľkový ovládač
Zatvorte dvere, batožinový priestor a
dvierka palivovej nádrže.

Stlačte spínač na kľučke dverí, aby sa
odomklo vozidlo a potiahnutím kľučky
dverí dvere otvorte alebo stlačte
tlačidlo pod lištou veka batožinového
priestoru.

Stlačte spínač na kľučke dverí.
Elektronický kľúč sa musí nachádzať
mimo vozidla v okruhu približne jeden
meter od dverí na príslušnej strane.
Náhradný elektronický kľúč nesmie
byť vo vnútri vozidla.
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Ak bolo vozidlo uzamknuté, môžete
uzamknutie skontrolovať stlačením
tlačidla a potiahnutím kľučky dverí do
troch sekúnd.

4-dverové

elektronický kľúč necháte vo vnútri
batožinového priestoru, dvere
vodiča a zadné výklopné dvere sa
odomknú a zaznie výstražný
zvukový signál.

Poznámky
Vozidlo sa nezamyká automaticky.

Tlačidlá centrálneho zamykania

Odomykanie dverí
batožinového priestoru

Zamyká a odomyká všetky dvere,
batožinový priestor a dvierka
palivovej nádrže.

5 - dverový hatchback, verzia Station
wagon
Stlačte tlačidlo x. Dvere
batožinového priestoru sa odomknú a
otvoria, pričom všetky ostatné okná
zostanú zamknuté.
Systém s elektronickým kľúčom

Výstraha

Stlačte raz alebo dvakrát tlačidlo c v
závislosti od zvoleného nastavenia.
Zadné výklopné dvere sa otvoria.
Prispôsobenie vozidla 3 94.

Keď sú všetky dvere zamknuté,
batožinový priestor môžete
odomknúť s použitím
elektronického kľúča. Ak potom
zatvoríte zadné výklopné dvere a

Zamyká sa stlačením tlačidla e.
Odomyká sa stlačením tlačidla c.
Ak je kľúč v spínači zapaľovania,
zamknutie je možné len v prípade, že
sú zavreté všetky dvere.

Kľúče, dvere, okná
Porucha systému rádiového
diaľkového ovládača alebo
systému s elektronickým
kľúčom
Odomknutie

Zamknutie
Zapnite zapaľovanie a stlačte tlačidlo
centrálneho zamykania e pre
zamknutie dverí, úložného priestoru a
dvierok palivovej nádrže. Potom
zatvorte dvere vodiča a zamknite ich
zvonka kľúčom.
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Odomykanie dverí batožinového
priestoru

Porucha centrálneho
zamykania

Manuálne odomknite dvere vodiča
otočením kľúčom v zámku. Zapnite
zapaľovanie a stlačte tlačidlo
centrálneho zamykania c pre
odomknutie všetkých dverí, úložného
priestoru a dvierok palivovej nádrže.
Zapnutím zapaľovania sa deaktivuje
zamykací systém proti odcudzeniu.

Odomknutie
Manuálne odomknite dvere vodiča
otočením kľúčom v zámku. Ostatné
dvere sa môžu otvoriť dvojnásobným
použitím vnútornej kľučky dverí.
Dvierka palivovej nádrže nie je
možné otvoriť. Zapnutím zapaľovania
deaktivujete ochranu proti
odcudzeniu 3 30.

Potiahnite kľučku na vnútornej strane
dverí batožinového priestoru.
Zamknutie
Zatlačte uzamykacie kolíky všetkých
dverí okrem dverí vodiča. Potom
zatvorte dvere vodiča a zamknite ich
zvonka kľúčom. Dvierka palivovej
nádrže a dvere batožinového
priestoru nie je možné zamknúť.
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Detské zámkové poistky

Dvere
Batožinový priestor
Dvere batožinového priestoru
Otvorenie
5 - dverový hatchback, verzia Station
wagon

Stlačte tlačidlo x na rádiovom
diaľkovom ovládaní, pokým sa dvere
batožinového priestoru neotvoria,
alebo stlačte tlačidlo pod výliskom
dverí batožinového priestoru po
odomknutí.

9 Varovanie
Ak na zadných sedadlách sedia
deti, použite detské zámkové
poistky.
Pomocou kľúča alebo vhodného
skrutkovača otočte detské zámky v
zadných dverách do vodorovnej
polohy. Dvere teraz nie je možné
otvoriť znútra. Pre deaktiváciu otočte
detské zámky do zvislej polohy.

9 Nebezpečenstvo
Po odomknutí stlačte tlačidlo pod
kľučkou alebo pod lištou zadných
výklopných dverí a otvorte zadné
výklopné dvere.
4-dverové

Pri preprave objemných
predmetov nejazdite s otvorenými
alebo pootvorenými dverami
batožinového priestoru, pretože
by do vozidla mohli vnikať toxické

Kľúče, dvere, okná
výfukové plyny, ktoré neuvidíte,
ani nepocítite podľa pachu. Môžu
spôsobiť bezvedomie až smrť.

Zavretie

Poznámky
Montáž určitého ťažkého
príslušenstva na dvere
batožinového priestoru môže mať
nepriaznivý vplyv na ich zotrvanie v
otvorenej polohe.

Zabezpečenie vozidla
Zamykací systém proti
odcudzeniu

Výstraha
Skôr než otvoríte dvere
batožinového priestoru,
skontrolujte, či nad dverami nie sú
nejaké prekážky ako napríklad
dvere garáže, aby ste predišli
poškodeniam. Vždy skontrolujte
oblasť pohybu nad a za dverami
batožinového priestoru.
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9 Varovanie
Nepoužívajte tento systém, ak vo
vozidle zostávajú cestujúci! Dvere
nie je možné zvnútra odomknúť.

Použite vnútornú kľuku.
Počas zatvárania nestláčajte tlačidlo
pod lištou alebo rukoväťou, pretože
by sa tým znova odomkli dvere
batožinového priestoru.

Systém trvalo zamkne (zablokuje)
všetky dvere. Všetky dvere musia byť
zatvorené, inak nemôže byť systém
aktivovaný.
Ak bolo zapaľovanie zapnuté, dvere
vodiča sa musia jedenkrát otvoriť a
zatvoriť, aby sa vozidlo dalo zaistiť.
Odomknutie vozidla deaktivuje
mechanický zamykací systém proti
odcudzeniu. Toto nie je možné
pomocou tlačidla centrálneho
zamykania.
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Aktivuje sa

■ Sklon vozidla, napr. ak je zdvíhané
■ Zapaľovanie

Aktivácia

Do e 15 sekúnd stlačte na rádiovom
diaľkovom ovládači dvakrát.

Alarm
Alarm začleňuje mechanickú ochranu
proti odcudzeniu a tieto systémy
pracujú spoločne.
Monitoruje:
■ Dvere, batožinový priestor, kapota
■ Priestor pre cestujúcich a spojený
úložný priestor

■ Aktivuje sa sám 30 sekúnd po
zamknutí vozidla (inicializácia
systému) alebo
■ Rádiový diaľkový ovládač: priamo
opätovným stlačením tlačidla e na
diaľkovom ovládači po zamknutí
alebo
■ Systém s elektronickým kľúčom:
priamo stlačením spínača na
kľučke dverí ešte raz po zamknutí.

Poznámky
Zmeny v interiéri vozidla, ako
napríklad použitie poťahov sedadiel
a otvorené okná alebo strešné okno,
môžu mať nepriaznivý vplyv na
monitorovanie priestoru pre
cestujúcich.

Kľúče, dvere, okná
Zapnutie poplašného systému
bez monitorovania priestoru pre
cestujúcich a sklonu vozidla

1. Zatvorte dvere batožinového
priestoru, kapotu, okná a strešné
okno.
2. Stlačte tlačidlo o. Kontrolka na
tlačidle o sa rozsvieti.
3. Zatvorte dvere.
4. Aktivujte alarm.

Stavový LED
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Stav počas prvých 30 sekúnd po
aktivácii poplašného systému proti
odcudzeniu:
LED dióda
= test, oneskorenie
svieti
aktivácie.
Dióda LED
= nesprávne zavreté
rýchlo bliká
dvere, batožinový
priestor alebo
kapota alebo
porucha systému.
Stav po aktivácii systému:
Dióda LED = systém je aktivovaný.
bliká pomaly

Vypnite monitorovanie priestoru pre
cestujúcich a sklonu vozidla, ak vo
vozidle zostávajú zvieratá, keďže
budú vystavení veľkému množstvu
ultrazvukového signálu, a ich pohyb
spustí poplach. Vypnite ho aj keď sa
vozidlo preváža kompou alebo
vlakom.

V prípade porúch vyhľadajte pomoc v
servise.

Stavový LED je vstavaný v snímači
na prístrojovej doske.
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Vypnutie

Vozidlá so systémom elektronického
kľúča: Stlačením spínača na kľučke
dverí vypnete poplašný systém proti
odcudzeniu.

Alarm

Odomknutie vozidla stlačením
tlačidla c deaktivuje alarm.

Keď sa spustí poplach, zaznie zvuk
vydávaný zvukovým zdrojom, ktorý je
napájaný osobitným akumulátorom, a
súčasne začnú blikať výstražné
svetlá. Počet a čas trvania poplašnej
signalizácie sú určené zákonom.
Poplašný zvuk môže byť zrušený
stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na
rádiovom diaľkovom ovládači alebo
zapnutím zapaľovania.
Poplašný systém proti odcudzeniu sa
môže deaktivovať iba stlačením
tlačidla c alebo stlačením spínača na
kľučke dverí (iba systém s
elektronickým kľúčom) alebo
zapnutím zapaľovania.

Imobilizér
Systém je vstavaný do spínača
zapaľovania a kontroluje, či sa vozidlo
môže naštartovať používaným

kľúčom. Hneď ako sa v kľúči rozpozná
vysielač (transpondér), je možné
vozidlo naštartovať.
Imobilizér sa aktivuje automaticky po
vybratí kľúča zo spínača zapaľovania.
Ak pri zapnutom zapaľovaní kontrolka
d bliká alebo svieti, došlo k poruche
v systéme, motor nie je možné
naštartovať. Vypnite zapaľovanie a
pokúste sa opätovne naštartovať
motor.
Ak kontrolka naďalej bliká alebo
svieti, pokúste sa naštartovať motor
náhradným kľúčom a obráťte sa na
servis.
Poznámky
Imobilizér nezamyká dvere. Preto pri
opúšťaní vozidla vždy zamknite
vozidlo a aktivujte alarm 3 24, 3 30.
Kontrolka d 3 32.

Kľúče, dvere, okná

Vonkajšie zrkadlá
Vydutý tvar
Použitím vydutého vonkajšieho
spätného zrkadla sa zmenší
neviditeľný priestor. V dôsledku tvaru
spätného zrkadla sa objekty v ňom
objavia menšie, čo ovplyvní
schopnosť odhadnúť vzdialeností.

V polohe 0 nie je vybraté žiadne
spätné zrkadlo.
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Elektrické sklápanie

Sklápacie zrkadlá

Elektrické nastavenie

S ohľadom na bezpečnosť chodcov je
uchytenie vonkajších spätných
zrkadiel konštruované tak, že sa pri
dostatočne silnom náraze vyklopia zo
svojej polohy. Ľahkým tlakom je
možné zrkadlo opäť vrátiť do jeho
pôvodnej polohy.
Zvoľte príslušné vonkajšie spätné
zrkadlo otočením ovládačom doľava
(L) alebo doprava (R). Otočením
ovládača nastavte spätné zrkadlo.

Otočte ovládačom do polohy 7 a
potlačte ho nadol. Obidve vonkajšie
spätné zrkadlá sa sklopia.
Stlačte ovládač znova - obidve
vonkajšie spätné zrkadlá sa vrátia do
pôvodnej polohy.
Ak je elektricky sklopené zrkadlo
vysunuté manuálne, stlačením
ovládača sa elektricky vysunie iba
druhé zrkadlo.
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Vyhrievané spätné zrkadlá

Vnútorné zrkadlá
Manuálna zmena
odrazivosti

Ovláda sa stlačením tlačidla Ü.
Vyhrievanie funguje za chodu motora
a vypne sa automaticky po uplynutí
krátkej doby.

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

Automatická funkcia proti
oslňovaniu

Automaticky sa zníži oslnenie od
vozidiel idúcich za vami v noci.

Kľúče, dvere, okná

Okná
Čelné sklo
Čelné sklo odrážajúce teplo

Čelné sklo odrážajúce teplo má
ochrannú vrstvu, ktorý odráža
slnečné žiarenie. Odrážať sa môžu aj
dátové signály, napr. zo staníc
cestného mýta.

elektronický záznam dát a platenie
poplatkov. Inak môže dôjsť k
poruchám záznamu.

Nálepky na čelnom skle

Nálepky, napr. diaľničné nálepky
alebo iné podobné nálepky,
nenaliepajte na čelné sklo v oblasti
vnútorného spätného zrkadla. V
opačnom prípade môžete obmedziť
detekčnú zónu snímača a oblasť
snímania kamery v kryte spätného
zrkadla.

Manuálne ovládané okná
Okná dverí je možné otvárať alebo
zatvárať pomocou spúšťačov okien.

Elektricky ovládané okná
9 Varovanie
Označené oblasti na čelnom skle nie
sú pokryté ochrannou vrstvou. V
týchto miestach musia byť
pripevnené zariadenia pre

Pri obsluhe elektricky ovládaných
okien buďte opatrní. Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
obzvlášť deťom.
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Ak sú na zadných sedadlách deti,
zapnite detskú poistku pre
elektricky ovládané okná.
Pri zatváraní okien a strešného
okna dávajte pozor. Vždy sa
presvedčte, že ich pohybu nič
nebráni.
Elektricky ovládané okno je možné
ovládať
■ pri zapnutom zapaľovaní,
■ do 10 minút po vypnutí
zapaľovania, pokým sa neotvoria
dvere.
Po vypnutí zapaľovania sa ovládanie
okien vypne, ak sa otvoria predné
dvere.
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Detská poistka zadných okien

Potiahnutím spínača otvorte,
stlačením zatvorte príslušné okno.

Obsluha

Miernym stlačením alebo potiahnutím
spínača po prvú zarážku: okno sa
pohybuje nadol alebo nahor dovtedy,
kým používate ovládač.
Silnejším stlačením alebo
potiahnutím spínača až po druhú
zarážku a následným uvoľnením:
okno sa automaticky spustí dole.
Ak chcete zastaviť pohyb, pohnite
spínačom znova do rovnakého
smeru.

Stlačením spínača z deaktivujte
elektricky ovládané zadné okná.
Kontrolka LED sa rozsvieti. Pre
aktiváciu stlačte z znova.

Preťaženie

Pri opakovanom otváraní a zavieraní
okien v rýchlom slede sa prevádzka
okien preruší na určitý čas.

Inicializácia elektricky
ovládaných okien

Ak nie je možné okno otvoriť
automaticky (napr. po odpojení
akumulátora vozidla), aktivujte
elektroniku okna nasledovne:
1. Zatvorte dvere.
2. Zapnite zapaľovanie.
3. Úplne zatvorte okno a pokračujte
v ťahaní spínača na ďalšie
2 sekundy.
4. Tento postup zopakujte pre každé
okno.

Kľúče, dvere, okná

Vyhrievanie zadného okna
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Strecha
Strešné okno
9 Varovanie
Pri obsluhe strešného okna buďte
opatrní. Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, obzvlášť deťom.
Pri používaní dávajte pozor na
pohyblivé časti. Vždy sa
presvedčte, že ich pohybu nič
nebráni.

Ovláda sa stlačením tlačidla Ü.
Vyhrievanie funguje za chodu motora
a vypne sa automaticky po uplynutí
krátkej doby.

Slnečné clony
Slnečné clony môžete sklopiť dole
alebo na bok ako ochranu pred
slnkom.
Ak majú slnečné clony zabudované
zrkadlá, musia byť kryty zrkadiel
počas jazdy zatvorené.

Strešné okno je možné ovládať
■ pri zapnutom zapaľovaní,
■ do 10 minút po vypnutí
zapaľovania.
Po vypnutí zapaľovania sa ovládanie
strešného okna vypne, ak sa otvoria
predné dvere.

Otvorenie a zatvorenie

Jemne stlačte spínač p alebo r
po prvú zarážku:strešné okno sa
začne otvárať alebo zatvárať, kým
používate spínač.
Silnejšie stlačte spínač p alebo
r až po druhú zarážku a
uvoľnite:strešné okno sa automaticky
otvorí alebo zatvorí, pričom používa
bezpečnostnú funkciu. Ak chcete
zastaviť pohyb, použite spínač
znova.
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Kľúče, dvere, okná

Dvíhanie a zatvorenie

Stlačte q alebo r:strešné okno
sa začne automaticky dvíhať alebo
zatvárať.

Slnečná clona

Slnečná clona sa ovláda manuálne.
Zatvorte alebo otvorte slnečnú clonu
posúvaním. Keď je strešné okno
otvorené, aj slnečná clona je vždy
otvorená.

Všeobecné rady
Bezpečnostná funkcia
Keď strešné okno počas
automatického zatvárania narazí na
odpor, jeho pohyb sa ihneď zastaví a
okno sa opäť otvorí.
Vyradenie bezpečnostnej funkcie
V prípade problémov so zatváraním
kvôli námraze alebo podobnej príčine
podržte spínač rstlačený až po
druhú zarážku. Strešné okno sa
zatvorí bez bezpečnostnej funkcie.
Ak chcete zastaviť pohyb, uvoľnite
spínač.

Inicializácia po poruche
napájania

Po poruche napájania môžete
strešné okno ovládať iba v
obmedzenom rozsahu. Nechajte si
systém inicializovať vo vašom
servise.
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Opierky hlavy

Opierky hlavy na predných
sedadlách

Poloha

Nastavenie výšky
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9 Varovanie
Jazdite iba s opierkou hlavy
nastavenou do správnej polohy.

Potiahnite opierku hlavy nahor.
Ak ju chcete znížiť, stlačte západku a
zatlačte opierku nadol.
Horná hrana opierky hlavy musí byť
vo výške hornej časti hlavy. Ak to nie
je možné takto nastaviť v prípade
veľmi vysokých cestujúcich,
vytiahnite ju do najvyššej polohy, pre
veľmi nízkych cestujúcich ju nastavte
do najnižšej polohy.
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Opierky hlavy na zadných
sedadlách
Nastavenie výšky

Predné sedadlá
Poloha sedadla
9 Varovanie
Jazdite iba so správne
nastaveným sedadlom.

Horizontálne nastavenie
Pre horizontálny posun potiahnite
opierku hlavy dopredu a zaistite ju v
niektorej z troch polôh.
Ak ju chcete vrátiť do zadnej polohy,
posuňte ju dopredu a uvoľnite.

Potiahnite opierku hlavy nahor.
Ak ju chcete znížiť, stlačte západku a
zatlačte opierku nadol.
■ Seďte tak, aby boli vaše sedacie
svaly čo možno najbližšie k
operadlu. Nastavte vzdialenosť
medzi sedadlom a pedálmi tak, aby
boli vaše nohy pri zošliapnutí
pedálov mierne pokrčené. Posuňte

Sedadlá, zádržné prvky

■

■
■

■
■

sedadlo predného
spolucestujúceho čo najďalej
dozadu.
Seďte tak, aby vaše plecia boli čo
možno najbližšie k operadlu.
Nastavte sklon operadla tak, aby
ste mohli ľahko dosiahnuť na volant
s mierne pokrčenými ramenami.
Počas otáčania volantom udržujte
kontakt medzi ramenami a
operadlom. Nezakláňajte operadlo
príliš dozadu. Odporúčame
približný maximálny sklon 25°.
Nastavte volant 3 69.
Nastavte výšku sedadla
dostatočne vysoko tak, aby ste mali
jasný výhľad na všetky strany a na
všetky prístroje displeja. Medzi
hlavou a čalúnením stropu by mal
byť priestor najmenej pre jednu
ruku. Vaše stehná by mali zľahka
spočívať na sedadle bez
zatlačovania do sedadla.
Nastavte opierku hlavy 3 39.
Nastavte výšku bezpečnostného
pásu 3 45.

Nastavenie sedadla
9 Nebezpečenstvo
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Zdvihnite páčku, posuňte sedadlo,
uvoľnite páčku.

Operadlá sedadiel

Neseďte bližšie než 25 cm od
volantu, aby sa airbag mohol
bezpečne nafúknuť.

9 Varovanie
Nikdy nenastavujte sedadlá počas
jazdy, pretože by sa ich pohyb
mohol stať nekontrolovateľným.

Poloha sedadla
Zatiahnite za páku, a nastavte sklon
a uvoľnite páku. Sedadlo za musí
počuteľne zaistiť.
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Výška sedadla

Horizontálne nastavenie

Kúrenie

Pumpovací pohyb páčkou
nahor
= sedadlo vyššie
nadol
= sedadlo nižšie

Po potlačení páčky posuňte lakťovú
opierku.

Aktivujte vykurovanie predného
sedadla stlačením tlačidla ß na
ovládacom gombíku pre teplotu (ľavé
sedadlo) alebo rýchlosť ventilátora
(pravé sedadlo) raz alebo viackrát pri
zapnutom zapaľovaní. Počet svetiel
LED na tlačidle signalizuje
nastavenie.
Dlhodobé používanie s nastavením
najvyššej úrovne sa neodporúča pre
osoby s citlivou pokožkou.
Vyhrievanie sedadla funguje iba pri
naštartovanom motore a počas
zapnutej funkcie Autostop.

Lakťová opierka
Lakťová opierka medzi
prednými sedadlami

Stlačte tlačidlo a vyklopte lakťovú
opierku nahor. Otvorená lakťová
opierka obsahuje odkladací priestor.

Sedadlá, zádržné prvky
Systém Stop-Štart 3 229.

Zadné sedadlá
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Bezpečnostné pásy

Lakťová opierka

Sklopte lakťovú opierku potiahnutím
za popruh. Sklopená lakťová opierka
obsahuje držiak na pohár.

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

9 Varovanie
Pred každou jazdou si zapnite
bezpečnostný pás.
V prípade nehody nepripútané
osoby ohrozujú svojich
spolucestujúcich aj sami seba.
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Bezpečnostné pásy sú určené vždy
len pre jednu osobu. Detský záchytný
systém 3 53.
Pravidelne kontrolujte všetky súčasti
systému bezpečnostných pásov z
hľadiska poškodenia, znečistenia a
správneho fungovania.
Poškodené diely nechajte vymeniť.
Po nehode nechajte pásy a
aktivované predpínače pásov
vymeniť v servise.
Poznámky
Uistite sa, že bezpečnostné pásy nie
sú poškodené topánkami alebo
ostrými predmetmi alebo
rozstrapkané. Dbajte na to, aby sa
do navíjačov pásov nedostali
nečistoty.
Pripomenutie bezpečnostného pásu
X 3 79.

Obmedzovače ťahu pásov

Na predných sedadlách je tlak
vyvíjaný na telo znížený počas kolízie
postupným uvoľňovaním pásu.

Predpínače bezpečnostných
pásov

V prípade čelnej zrážky alebo nárazu
zozadu určitej sily sa pásy predných
sedadiel napnú.

9 Varovanie
Nesprávna manipulácia (napr.
demontáž alebo montáž pásov
alebo zámkov pásov) môže
aktivovať predpínače pásov s
následkom zranenia.

Aktivácia predpínačov
bezpečnostných pásov je indikovaná
rozsvietením kontrolky v 3 79.
Aktivované predpínače
bezpečnostných pásov sa musia
vymeniť v servise. Predpínače
bezpečnostných pásov sa môžu
aktivovať iba raz.
Poznámky
Neupevňujte, ani neinštalujte
príslušenstvo alebo iné predmety,
ktoré by mohli narušovať činnosť
predpínačov bezpečnostných
pásov. Nevykonávajte žiadne
úpravy súčastí predpínačov
bezpečnostných pásov, pretože tým
bude zrušená homologácia vozidla.

Sedadlá, zádržné prvky

Trojbodový bezpečnostný
pás

Nastavenie výšky

Pripútavanie sa

Vytiahnite pás z navíjača, veďte
neprekrútený pás cez telo a vložte
sponu do zámku pásu. Počas jazdy
pravidelne napínajte panvový pás
tým, že zatiahnete za plecný pás.
Pripomenutie bezpečnostného pásu
3 79.

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

9 Varovanie
Pás sa nesmie opierať o žiadny
predmet vo vreckách vášho
odevu.

1. Mierne povytiahnite pás.
2. Stlačte tlačidlo.
3. Nastavte výšku a zablokujte.
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Odopnutie

Nastavte výšku tak, aby pás viedol
cez rameno. Pás nesmie viesť cez krk
alebo hornú časť ramena.
Nevykonávajte nastavenie počas
jazdy.

Ak chcete pás odopnúť, stlačte
červené tlačidlo na spone pásu.

Bezpečnostné pásy na zadných
sedadlách

Trojbodový bezpečnostný pás na
zadnom prostrednom sedadle
môžete vytiahnuť z navíjača, len keď
je operadlo v zadnej polohe.

Používanie bezpečnostného
pásu počas tehotenstva

9 Varovanie
Aby sa zabránilo tlaku vyvíjanému
na brucho, musí byť panvový pás
umiestnený cez panvu.

Sedadlá, zádržné prvky

Systém airbagov
Systém airbagov sa skladá z
niekoľkých samostatných systémov.
Keď je aktivovaný, airbag sa naplní za
niekoľko milisekúnd. Taktiež veľmi
rýchle spľasnú, takže je to niekedy
počas kolízie nezaznamenateľné.

9 Varovanie
Pri nesprávnej manipulácii so
systémami airbagov môže dôjsť k
náhlej aktivácii airbagov.
Poznámky
Riadiaca elektronika predpínačov
bezpečnostných pásov a systému
airbagov je umiestnená v stredovej
konzole. Do tejto oblasti
neumiestňujte žiadne magnetické
predmety.
Na kryty airbagov nič nelepte, ani ich
nezakrývajte iným materiálom.
Každý airbag sa spustí iba raz.
Aktivované airbagy nechajte
vymeniť v odbornom servise.

Nerobte žiadne úpravy v systéme
airbagov, pretože tým stratí platnosť
homologácia vozidla.
Ak sa airbag nafúkol, nechajte
volant, palubnú dosku, výplne
predných dverí, tesnenie dverí,
kľuky a sedadlá demontovať v
servise.
Kontrolka v systému airbagov
3 79.

Detské záchytné systémy na
prednom sedadle spolujazdca
vybavenom systémom airbagov
Výstraha podľa ECE R94.02:
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EN: NEVER use a rearward facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.
DE: Nach hinten gerichtete
Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz
verwenden, der durch einen davor
befindlichen AKTIVEN AIRBAG
geschützt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.
FR: NE JAMAIS utiliser un siège
d'enfant orienté vers l'arrière sur un
siège protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,
sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES à l'ENFANT.
ES: NUNCA utilice un sistema de
retención infantil orientado hacia
atrás en un asiento protegido por un
AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro
de MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NIÑO.
RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
устанавливать детское
удерживающее устройство лицом
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назад на сиденье автомобиля,
оборудованном фронтальной
подушкой безопасности, если
ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это
может привести к СМЕРТИ или
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ
РЕБЕНКА.
NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.
DA: Brug ALDRIG en bagudvendt
autostol på et forsæde med AKTIV
AIRBAG, BARNET kan komme i
LIVSFARE eller komme ALVORLIGT
TIL SKADE.
SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd
barnstol på ett säte som skyddas med
en framförvarande AKTIV AIRBAG.
DÖDSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.
FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin
suunnattua lasten turvaistuinta
istuimelle, jonka edessä on
AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI
VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA
VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt
barnesikringsutstyr må ALDRI brukes
på et sete med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran, da det kan
føre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.
PT: NUNCA use um sistema de
retenção para crianças voltado para
trás num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANÇA.
IT: Non usare mai un sistema di
sicurezza per bambini rivolto
all'indietro su un sedile protetto da
AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso:
pericolo di MORTE o LESIONI
GRAVI per il BAMBINO!
EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό
κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα
πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται
από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ,
διότι το παιδί μπορεί να υποστεί
ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

PL: NIE WOLNO montować fotelika
dziecięcego zwróconego tyłem do
kierunku jazdy na fotelu, przed
którym znajduje się WŁĄCZONA
PODUSZKA POWIETRZNA.
Niezastosowanie się do tego
zalecenia może być przyczyną
ŚMIERCI lub POWAŻNYCH
OBRAŻEŃ u DZIECKA.
TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet
sistemini KESİNLİKLE önünde bir
AKTİF HAVA YASTIĞI ile
korunmakta olan bir koltukta
kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR
veya AĞIR ŞEKİLDE
YARALANABİLİR.
UK: НІКОЛИ не використовуйте
систему безпеки для дітей, що
встановлюється обличчям назад,
на сидінні з УВІМКНЕНОЮ
ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це
може призвести до СМЕРТІ чи
СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ
ДИТИНИ.
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HU: SOHA ne használjon hátrafelé
néző biztonsági gyerekülést előlről
AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen,
mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy
KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.
HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
zadržavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM
ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega,
to bi moglo dovesti do SMRTI ili
OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.
SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega
varnostnega sedeža, obrnjenega v
nasprotni smeri vožnje, na sedež z
AKTIVNO ČELNO ZRAČNO
BLAZINO, saj pri tem obstaja
nevarnost RESNIH ali SMRTNIH
POŠKODB za OTROKA.
SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca
okrenuta unazad na sedištu sa
AKTIVNIM VAZDUŠNIM
JASTUKOM ispred sedišta zato što
DETE može da NASTRADA ili da se
TEŠKO POVREDI.
MK: НИКОГАШ не користете детско
седиште свртено наназад на
седиште заштитено со АКТИВНО

ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него,
затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ
или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.
BG: НИКОГА не използвайте
детска седалка, гледаща назад,
върху седалка, която е защитена
чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА
ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да
се стигне до СМЪРТ или
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на
ДЕТЕТО.
RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun
pentru copil îndreptat spre partea din
spate a maşinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV în faţa sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a
COPILULUI.
CS: NIKDY nepoužívejte dětský
zádržný systém instalovaný proti
směru jízdy na sedadle, které je
chráněno před sedadlem AKTIVNÍM
AIRBAGEM. Mohlo by dojít k
VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ
DÍTĚTE.

49

SK: NIKDY nepoužívajte detskú
sedačku otočenú vzad na sedadle
chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM,
pretože môže dôjsť k SMRTI alebo
VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.
LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal
atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos
sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI
ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI
ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.
LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek
aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu
AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo
pretējā gadījumā BĒRNS var gūt
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.
ET: ÄRGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see võib
põhjustada LAPSE SURMA või
TÕSISE VIGASTUSE.
Okrem výstrahy vyžadovanej podľa
normy ECE R94.02 z
bezpečnostných dôvodov nikdy
nepoužívajte detskú sedačku
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Systém bočných airbagov

smerujúcu dopredu na sedadle
spolujazdca s aktívnym predným
airbagom.

9 Nebezpečenstvo
Nepoužívajte detský záchytný
systém na sedadle spolujazdca s
aktívnym predným airbagom.
Deaktivácia airbagov 3 52.

Systém čelných airbagov
Systém čelných airbagov sa skladá z
jedného airbagu vo volante a jedného
v prístrojovej doske na strane
spolujazdca. Poznáte ho podľa slova
AIRBAG.
Systém čelných airbagov sa spúšťa v
prípade nárazu určitej sily. Musí byť
zapnuté zapaľovanie.

Pohyb tela osôb na predných
sedadlách sa tým spomalí, čím sa
značne zníži riziko zranenia hornej
časti tela a hlavy.

9 Varovanie
Optimálna ochrana je
poskytovaná iba so sedadlom v
správnej polohe 3 40.
Dbajte na to, aby v oblasti plnenia
airbagu neboli žiadne prekážky.
Majte bezpečnostný pás správne
zapnutý. Len potom je airbag
schopný poskytovať ochranu.

Systém bočných airbagov tvoria
airbagy v operadlách predných
sedadiel. Poznáte ho podľa slova
AIRBAG.
Bočné airbagy sa naplnia v prípade
nárazu určitej sily. Musí byť zapnuté
zapaľovanie.

Sedadlá, zádržné prvky
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Systém hlavových
airbagov

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

9 Varovanie
Dbajte na to, aby v oblasti plnenia
airbagu neboli žiadne prekážky.
Poznámky
Používajte iba ochranné poťahy
sedadiel, ktoré boli schválené pre
vaše vozidlo. Dbajte na to, aby ste
airbagy nezakryli.

Tým je značne znížené riziko
zranenia hlavy pri bočnom náraze.
Systém hlavových airbagov tvoria
airbagy v ráme strechy na obidvoch
stranách. Poznáte ho podľa slova
AIRBAG na strešných stĺpikoch.
Hlavové airbagy sa naplnia v prípade
nárazu určitej sily. Musí byť zapnuté
zapaľovanie.

9 Varovanie
Dbajte na to, aby v oblasti plnenia
airbagu neboli žiadne prekážky.
Háčiky na držadlách v strešnom
ráme sú vhodné iba pre zavesenie
ľahkých častí odevu bez vešiakov.
V týchto kusoch odevu
neskladujte žiadne predmety.
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Deaktivácia airbagov
Systémy predných a bočných
airbagov pre sedadlo predného
spolucestujúceho sa musí
deaktivovať, ak má byť na ňom
inštalovaný detský záchytný systém.
Systém hlavových airbagov,
predpínače bezpečnostných pásov a
všetky airbagové systémy zostanú
aktívne.

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

9 Varovanie
Deaktivujte systém airbagu
predného spolucestujúceho, ak je
sedadlo predného
spolucestujúceho obsadený
dieťaťom.
Aktivujte systém airbagu
predného spolucestujúceho, ak je
na sedadle predného
spolucestujúceho dospelý.

Pomocou kľúča zapaľovania zvoľte
polohu:
Wvypnutý = airbagy predného
spolucestujúceho sú
deaktivované a
nespustia sa v prípade
kolízie. Kontrolka pre
vypnutý W bude trvalo
svietiť. Detský záchytný
systém sa môže
inštalovať podľa tabuľky
Miesta pre inštaláciu
detských záchytných
systémov 3 55.
Vzapnutý = airbagy predného
spolucestujúceho sú
aktívne. Nesmú sa
inštalovať detské
záchytné systémy.

Sedadlá, zádržné prvky

Detské zádržné prvky
Detské záchytné systémy

Ak nesvieti kontrolka pre vypnutý W,
airbagové systémy na sedadle
predného spolucestujúceho sa v
prípade kolízie nafúknu.
Stav zmeňte iba vtedy, keď vozidlo
stojí a zapaľovanie je vypnuté.
Stav zostáva v platnosti až do
najbližšej zmeny.
Kontrolka deaktivácie airbagov
3 80.

Odporúčame detský záchytný systém
GM, ktorý je špeciálne navrhnutý do
tohto vozidla.
Ak sa používa detský záchytný
systém, venujte pozornosť
nasledujúcim pokynom pre
používanie a inštaláciu a taktiež
pokynom priloženým k detskému
záchytnému systému.
Vždy dodržujte miestne alebo
národné predpisy. V niektorých
krajinách je na určitých sedadlách
zakázané používať detské záchytné
systémy.

9 Varovanie
Ak detský záchytný systém je na
sedadle predného
spolucestujúceho, airbagové
systémy na sedadle predného
spolucestujúceho musia byť
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deaktivované; v opačnom prípade
spustenie airbagov môže spôsobiť
smrteľný úraz.
Je to obzvlášť dôležité, ak detský
záchytný systém na sedadle
predného spolucestujúceho
smeruje dozadu.
Deaktivácia airbagov 3 52.

Voľba vhodného systému

Najvhodnejšie miesta na montáž
detského záchytného systému sú
zadné sedadlá.
Deti by mali používať detský záchytný
systém inštalovaný chrbtom k smeru
jazdy čo najdlhšie. Zabezpečí sa tým,
že mimoriadne zraniteľná chrbtica
dieťaťa bude vystavená menšej
námahe počas nehody.
Vhodné sú záchytné systémy, ktoré
spĺňajú požiadavky ECE 44-03 alebo
ECE 44-04. Pozrite si lokálne zákony
a nariadenia, ktoré pojednávajú o
povinnosti používať detské záchytné
systémy.
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Počas cestovania vo vozidle nikdy
dieťa neneste. V prípade kolízie by
bolo dieťa príliš ťažké na to, aby ho
bolo možné udržať.
Pri preprave detí musíte používať
detské záchytné systémy vhodné pre
hmotnostnú kategóriu týchto detí.
Uistite sa, že inštalovaný detský
záchytný systém je kompatibilný s
typom vozidla.
Uistite sa, že miesto montáže
detského záchytného systému vo
vozidle je správne.
Dovoľte deťom nastupovať a
vystupovať len na strane, ktorá je na
opačnej strane premávky.
Ak detský záchytný systém práve
nepoužívate, zaistite sedačku
bezpečnostným pásom alebo ju
vytiahnite z vozidla.
Poznámky
Na detský zádržný systém nič
nelepte, ani ho nezakrývajte iným
materiálom.
Detský zádržný systém, ktorý bol
vystavený námahe pri nehode,
musíte vymeniť.

Zabezpečte, aby dojčatá a deti boli
umiestnené na zadných sedadlách v
detskom zádržnom systéme.
Vyberte sedačku vhodnú pre vek
dieťaťa a zabezpečte, aby ho dieťa
používalo, kým nemôže používať
bezpečnostný pás. Prečítajte si
pokyny priložené k príslušnému
výrobku.

Sedadlá, zádržné prvky
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Miesta pre inštaláciu detských záchytných systémov
Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému
Sedadlo predného spolujazdca

Na vonkajších
Na prostrednom
zadných sedadlách zadnom sedadle

Hmotnostná a veková kategória

aktivovaný airbag deaktivovaný airbag

Skupina 0: do 10 kg
alebo cca. do 10 mesiacov

X

U1

U2

U

Skupina 0+: do 13 kg
alebo cca. 2 roky

X

U1

U2

U

Skupina I: 9 do 18 kg
X
alebo cca. od 8 mesiacov do 4 rokov

U1

U2

U

Skupina II: 15 do 25 kg
alebo cca. od 3 do 7 rokov

X

X

U

U

Skupina III: 22 do 36 kg
alebo cca. od 6 do 12 rokov

X

X

U

U

= Iba ak sú deaktivované systémy airbagov na sedadle predného spolucestujúceho. Ak pripevňujete detský záchytný
systém trojbodovým bezpečnostným pásom, výšku sedadla nastavte do najvyššej možnej polohy, aby sa bezpečnostný
pás vozidla viedol od horného ukotvenia smerom dopredu.
2 = Sedadlo dostupné s upevňovacími konzolami ISOFIX a Top-Tether.
U = Všeobecne vhodná sedačka v spojení s trojbodovým bezpečnostným pásom.
X = V tejto váhovej triede nie je povolený žiadny detský záchytný systém.
1
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Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému ISOFIX
Hmotnostná trieda

Upínacie
Trieda veľkosti zariadenie

Sedadlo predného
spolujazdca

Na vonkajších
zadných
sedadlách

Na prostrednom
zadnom sedadle

Skupina 0: do 10 kg

E

ISO/R1

X

IL1

X

Skupina 0+: do 13 kg E

ISO/R1

X

IL1

X

D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

Skupina I: 9 do 18 kg D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

IL

= Vhodné pre určité záchytné systémy ISOFIX v kategóriách „špecifické vozidlo“, „obmedzený“ alebo
„polouniverzálny“. Záchytný systém ISOFIX musí byť schválený pre typ špecifických 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.
1
= Posuňte predné sedadlo do krajnej prednej polohy alebo kým detský záchytný systém nestratí kontakt s predným
operadlom.

Sedadlá, zádržné prvky
Veľkostné triedy a sedačky ISOFIX
A - ISO/F3

B - ISO/F2
B1 - ISO/F2X
C - ISO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1
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= Detský záchytný systém obrátený dopredu pre deti maximálnej veľkosti v hmotnostnej triede 9 až
18 kg.
= Detský zádržný systém obrátený dopredu pre menšie deti v hmotnostnej triede 9 až 18 kg.
= Detský zádržný systém obrátený dopredu pre menšie deti v hmotnostnej triede 9 až 18 kg.
= Detský záchytný systém obrátený dozadu pre deti maximálnej veľkosti v hmotnostnej triede do 18 kg.
= Detský záchytný systém obrátený dozadu pre menšie deti v hmotnostnej triede do 18 kg.
= Detský záchytný systém obrátený dozadu pre malé deti v hmotnostnej triede do 13 kg.
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Detské zádržné systémy
Isofix

Detské zádržné systémy
Top-Tether
Kotviace oká pre horné popruhy
Top-tether sú označené
symbolom : na kryte batožinového
priestoru.

Upevnite detské záchytné systémy
ISOFIX schválené pre toto vozidlo k
upevňovacím konzolám ISOFIX.
Špeciálne pozície pre detské
záchytné systémy ISOFIX sú
vyznačené v tabuľke IL.
Upevňovacie držiaky ISOFIX sú
označené štítkom na operadle.

Otvorte klapku potrebného pútacieho
oka označeného symbolom detskej
sedačky.

Okrem ukotvenia ISOFIX upevnite aj
popruh Top-tether do kotviacich ôk
Top-tether. Popruh musí byť vedený
medzi dvoma vodiacimi tyčami
opierky hlavy.
Pozície pre detské záchytné systémy
ISOFIX univerzálnej kategórie sú
vyznačené v tabuľke IUF.

Úložná schránka
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Úložné priestory
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Úložný priestor na
prístrojovej doske

9 Varovanie
Do úložných priestorov
neukladajte ťažké alebo ostré
predmety. V opačnom prípade sa
môže veko úložného priestoru
otvoriť a v prípade prudkého
brzdenia, náhlej zmeny smeru
alebo nehody sa môžu pasažieri
vo vozidle zraniť vymrštenými
predmetmi.
Potiahnite rukoväť a vyklopte kryt.

60

Úložná schránka

Úložný priestor pod spínačom
svetiel

Potiahnite rukoväť a otvorte
schránku.

Odkladacia schránka v
palubnej doske

Otvorte ju zatiahnutím za rukoväť.
Odkladacia skrinka je zamykateľná
kľúčom od vozidla.

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

Držiaky nápojov

Držiaky pohárov sú v stredovej
konzole.

Úložná schránka
Ďalšie držiaky nápojov sa nachádzajú
v lakťovej opierke zadného sedadla,
keď je sklopené.

Schránka na slnečné
okuliare

Otvorte sklopením nadol.
Nepoužívajte pre skladovanie
ťažkých predmetov.

Úložný priestor v lakťovej
opierke
Úložný priestor v prednej
lakťovej opierke
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Batožinový priestor
Sklopenie operadiel zadných
sedadiel

Zadné operadlo je delené na dve
časti. Obidve časti sú sklápateľné.
Po stlačení poistky zatlačte opierky
hlavy nadol.
Vyklopte zadnú lakťovú opierku.

Po potlačení páčky posuňte lakťovú
opierku a vyklopte ju nahor.

Potiahnite istiacu páčku na jednej
alebo obidvoch stranách a sklopte
operadlá na sedadlá.
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Úložná schránka

Pred postavením operadiel sedadiel
vložte bezpečnostné pásy krajných
sedadiel do vodidiel pásov.

Vložte všetky bezpečnostné pásy do
ich otvorov, ak sa nenavinuli
automaticky.
Stredový zadný bezpečnostný pás sa
môže zaistiť, keď zdvíhate zadné
operadlo. Ak k tomu dôjde, nechajte
pás, aby sa úplne vrátil a začnite
znovu.
Nikdy nesklápajte operadlo sedadla,
ak je zadný stredný bezpečnostný
pás zapnutý alebo je vytiahnutý.

Zadný úložný priestor
Na verzii Station wagon sa
priehradka nachádza za zadnými
sedadlami.

Demontáž priehradky

Vešiak na tašky
Postavte operadlá do vzpriamenej
polohy a vyberte bezpečnostné pásy
z vodidiel.
Operadlá sedadiel zaistite vo svojej
polohe tlakom na hornú časť
operadla, kým sa počuteľne neuchytí.
Potiahnite operadlá sedadiel
dopredu, aby ste sa uistili, že sú
správne upevnené.
Operadlá sú uchytené iba vtedy, ak
červené značky na obidvoch stranách
uvoľňovacej páčky nie sú viditeľné.

Potlačením priehradky smerom
nahor v prednej časti ju odpojte
Potiahnite priehradku smerom
dozadu a vyberte ju.

Montáž priehradky
Vešiak používajte len na ľahké
predmety.

Priehradku uchyťte v zadných
vodiacich lištách a sklopte ju nadol.

Úložná schránka

Kryt nákladového priestoru

Otvorenie krytu

Na kryt neukladajte žiadne predmety.

5-dverový hatchback
Odopnutie

Nadvihnite kryt vzadu a zatlačte ho
smerom hore vpredu.
Odstráňte kryt.

Uvoľnite istiace popruhy z dverí
batožinového priestoru.

Inštalácia
Kryt uchyťte v bočných vodidlách a
sklopte ho nadol. Pripojte istiace
popruhy na dvere batožinového
priestoru.

Station wagon
Zatvorenie krytu
Ťahajte kryt za rukoväť smerom
dozadu, kým sa nezaistí v bočných
držiakoch.

Potiahnite rukoväť na konci krytu
dozadu a smerom dolu. Kryt sa
automaticky navinie.
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Kryt v hornej polohe

Odmontovanie krytu

Kryt zadného úložného
priestoru podlahy
Kryt zadnej podlahy, Station
wagon

Zatlačte rukoväť na konci krytu
smerom dolu. Zadná časť krytu je
vedená smerom hore automaticky.

Otvorte kryt batožinového priestoru.
Stlačte západku smerom dovnútra a
zdvihnite kryt. Odstráňte kryt.
Inštalácia krytu
Vložte kryt do bočného úchytu.
Stlačte západku na druhej strane
krytu smerom dovnútra a podržte ju.
Sklopte kryt a nechajte západku, aby
zapadla.

Odomknite kryt zadnej podlahy tak,
že stlačíte obe západky smerom
dovnútra. Zdvihnite kryt potiahnutím
za rukoväť. Poskladajte kryt a
umiestnite ho za zadnými sedadlami.

Úložná schránka

Pripínacie oká

Montáž
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Za prednými sedadlami

Za zadnými sedadlami

Pútacie oká sú určené pre zaistenie
predmetov proti kĺzaniu, napr.
pomocou pútacích popruhov alebo
siete na batožinu.

Bezpečnostná sieť
Bezpečnostná sieť je vo výbave
modelu Station wagon a môže sa
nasadiť za zadné sedadlá alebo za
predné sedadlá, ak sú sklopené
operadlá zadných sedadiel.
Za bezpečnostnou sieťou nesmiete
prevážať žiadne osoby.

Nasaďte spodný hák otvorom
smerujúcim dozadu do oka vpravo a
vľavo na bočnej stene. Nastavte dĺžku
popruhu na bezpečnostnej sieti
pomocou nasadenia horného háka
do oka popruhu. Počas inštalácie
tyče udržiavajte popruh napnutý.

Pripevnite popruh k okám pod
zadným sedadlom.
Sklopte operadlá dopredu.
Presuňte predné sedadlá dopredu,
aby sa v prípade potreby uvoľnilo
napnutie.
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Montáž tyče

Vybratá bezpečnostná sieť sa môže
uložiť po zadným krytom podlahy
3 64.

Station wagon

Výstražný trojuholník
4-dverové

V ráme strechy sa nachádzajú dva
inštalačné otvory: na jednej strane
zaveste a zaistite tyč siete, stlačte tyč
a zaveste ju a zaistite na druhej
strane.
Batožinový priestor 3 61.

Demontáž

Vyberte tyče bezpečnostnej siete z
operadiel na strešnom ráme. Vyberte
popruhy z ôk. Zrolujte sieť a zaistite ju
popruhom.

Zložte dolu popruhy. Uložte výstražný
trojuholník do dutiny za popruhmi na
vnútornej strane dverí úložného
priestoru.
Výstražný trojuholník zaistite
popruhom na suchý zips.

5-dverový hatchback

Uložte výstražný trojuholník do
úložného priestoru po krytom zadnej
podlahy.

Úložná schránka

Lekárnička

Station wagon

4-dverové
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Systém strešných
nosičov
Strešný nosič
Z bezpečnostných dôvodov a aby sa
zabránilo poškodeniu strechy sa
odporúča použiť systém strešného
nosiča schválený pre dané vozidlo.
Dodržujte pokyny k inštalácii a
odmontujte strešný nosič, ak ho
práve nepoužívate.

Uložte lekárničku za sieť na pravej
strane úložného priestoru.

5-dverový hatchback

Uložte lekárničku do úložného
priestoru po krytom zadnej podlahy.

Zložte dolu popruh. Uložte lekárničku
do dutiny za popruhom na vnútornej
strane dverí úložného priestoru.
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Úložná schránka

Informácie o nakladaní

■ Ťažké predmety v batožinovom
priestore by mali byť umiestnené
tak, aby priliehali k operadlám
sedadiel. Uistite sa, že sú operadlá
bezpečne zaistené. Ak musíte
predmety vrstviť, ťažšie predmety
umiestnite dole.
■ Ťažké predmety zaistite úchytnými
popruhmi upevnenými do
úchytných očiek 3 65.
■ Predmety v batožinovom priestore
zaistite, aby sa zabránilo ich
posunutiu.

■ Počas prepravy predmetov v
batožinovom priestore nesmú byť
operadlá zadných sedadiel
naklonené smerom dopredu.
■ Dbajte na to, aby náklad
nevyčnieval nad horný okraj
operadiel.
■ Neodkladajte žiadne predmety na
kryt batožinového priestoru alebo
na palubnú dosku, nezakrývajte
snímač na vrchnej strane
prístrojovej dosky.
■ Náklad nesmie brániť používaniu
pedálov, parkovacej brzdy a
zaraďovaniu prevodových stupňov
alebo obmedzovať voľný pohyb
vodiča. Do interiéru neumiestňujte
voľne položené, nezaistené
predmety.
■ Nejazdite s otvoreným
batožinovým priestorom.
■ Užitočná hmotnosť je rozdiel medzi
celkovou povolenou hmotnosťou
vozidla, (pozri identifikačný štítok
3 314) a pohotovostnou
hmotnosťou.

Na výpočet pohotovostnej
hmotnosti vložte údaje vášho
vozidla do tabuľky Hmotnosti na
strane 3 3.
Pohotovostná hmotnosť zahŕňa
hmotnosti vodiča (68 kg), batožiny
(7 kg) a všetkých prevádzkových
kvapalín (palivová nádrž plná na
90 %).
Voliteľná výbava a príslušenstvo
zvyšujú pohotovostnú hmotnosť.
■ Náklad na streche zvyšuje citlivosť
vozidla na bočný vietor a
ovplyvňuje správanie vozidla v
dôsledku vyššieho ťažiska vozidla.
Náklad rovnomerne rozložte a
riadne ho zaistite upevňovacími
popruhmi. Tlak v pneumatikách
upravte podľa zaťaženia vozidla.
Popruhy pravidelne kontrolujte a
priťahujte.
Pri jazde neprekračujte rýchlosť
120 km/h.

Prístroje a ovládacie prvky

Prístroje a ovládacie
prvky

Ovládacie prvky
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Ovládacie prvky na volante

Nastavenie volantu

Ovládacie prvky ........................... 69
Výstražné kontrolky, meriace
prístroje a ukazatele .................... 74
Informačný displej ........................ 84
Správy vozidla ............................. 90
Palubný počítač ........................... 92
Prispôsobenie vozidla .................. 94

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

Informačný systém a tempomat je
možné ovládať ovládacími prvkami
na volant.
Ďalšie informácie nájdete v návode k
informačnému systému alebo v časti
o informačnom systéme.
Tempomat 3 240.
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Prístroje a ovládacie prvky

Klaksón

Stierače čelného okna

Nastaviteľný interval stieračov

Stierač čelného okna

Stlačte j.
2 = rýchle stieranie
1 = pomalé stieranie
P = stierače pracujú v
prerušovanom režime
§ = vypnuté
Pre jeden stierací cyklus pri
vypnutých stieračoch čelného okna
zatlačte páčku nadol.
Nepoužívajte v prípade, že je na
čelnom okne námraza.
V umývačkách automobilov ich
vypnite.

Pákový prepínač v strednej
polohe P.
Pre nastavenie želaného intervalu
stierania otáčajte nastavovacím
kolieskom:
krátky interval = otočte
nastavovacím
kolieskom nahor
dlhý interval
= otočte
nastavovacím
kolieskom nadol

Prístroje a ovládacie prvky
Automatické stieranie s dažďovým
senzorom
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Nastaviteľná citlivosť dažďového
senzora

Udržujte snímač bez prachu, nečistôt
a námrazy.
P = automatické stieranie s
dažďovým senzorom
Dažďový senzor sníma množstvo
vody na prednom skle a automaticky
určuje frekvenciu stieracích cyklov.
Po aktivácii režimu dažďového
snímača alebo nastavení citlivosti
dažďového snímača sa nové
nastavenie potvrdí jedným stieracím
cyklom.

Pre nastavenie citlivosti otáčajte
nastavovacím kolieskom:
nízka citlivosť = otočte
nastavovacím
kolieskom nadol
vysoká citlivosť = otočte
nastavovacím
kolieskom nahor

Ostrekovač čelného okna
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Prístroje a ovládacie prvky

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

Systém ostrekovania zadného okna
sa deaktivuje, ak je hladina kvapaliny
nízka.

Stierač zadného okna

Vonkajšia teplota

Stlačením kolískového spínača
aktivujte stierač zadného okna:
horná poloha = nepretržitá
prevádzka
dolná poloha
= prerušovaná
prevádzka
stredná poloha = vypnuté

Zatlačte páčku. Kvapalina
ostrekovača sa rozstriekne na zadné
okno a stierač urobí niekoľko zotretí.
Nepoužívajte v prípade, že je na
zadnom okne námraza.
V umývačkách automobilov ich
vypnite.
Stierač zadného okna sa automaticky
zapne, ak sú zapnuté stierače
čelného okna a zaradíte spiatočku.
Aktiváciu alebo deaktiváciu tejto
funkcie je možné zmeniť v ponuke
Settings (Nastavenia) na
informačnom displeji.
Prispôsobenie vozidla 3 94.

Pokles teploty sa zobrazí ihneď,
zvýšenie teploty s malým
oneskorením.

Prístroje a ovládacie prvky
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Napájacie zásuvky

9 Varovanie
Povrch vozovky môže byť
namrznutý i v prípade, že je na
displeji zobrazená vonkajšia
teplota o niekoľko stupňov vyššia
než 0 °C.

Hodiny
Dátum a čas sú zobrazené na
informačnom displeji.

Nastavte dátum a hodiny

Nastavenie dátumu a času je možné
zmeniť.

CD 300, CD 400, Navi 600
Stlačte tlačidlo CONFIG. Na displeji
sa zobrazí ponuka Settings
(Nastavenia).
Zvoľte Time Date (Čas, dátum).
Prispôsobenie vozidla 3 94.

Audio systém, systém MyLink s
textom, systém MyLink s ikonami a s
NAVIGÁCIOU
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.

12 V zásuvky sa nachádzajú v
prednej a zadnej podlahovej konzole.
Station wagon: 12 V napájacia
zásuvka sa nachádza na zadnej
stene v batožinovom priestore.
Neprekračujte maximálnu spotrebu
energie 120 W.
Ak je zapaľovanie vypnuté, napájacia
zásuvka je neaktívna. Napájacia
zásuvka sa deaktivuje aj keď je
napätie v akumulátore nízke.
Nepripojujte žiadne príslušenstvo,
ktoré dodáva elektrický prúd, napr.
nabíjačky alebo akumulátory.
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Prístroje a ovládacie prvky

Použitím nevhodnej prípojky môže
dôjsť k poškodeniu zásuviek.
Systém Stop-Štart 3 229.

Výstražné kontrolky,
meriace prístroje a
ukazatele

Počítadlo kilometrov

Rýchlomer

Dolný riadok zobrazuje
zaznamenanú vzdialenosť.

Ukazuje rýchlosť vozidla.

Denné počítadlo
kilometrov
Horný riadok zobrazuje
zaznamenanú vzdialenosť od
posledného vynulovania (max.
hodnota je 1999.9). Ak dosiahne
zaznamenaná vzdialenosť 1999.9,
denné počítadlo kilometrov
automaticky zobrazí 0 bez
vynulovania.

Prístroje a ovládacie prvky
Ak chcete počítadlo vynulovať,
podržte niekoľko sekúnd stlačené
nulovacie tlačidlo pri zapnutom
zapaľovaní.

Otáčkomer

Výstraha
Ak je ukazovateľ vo výstražnej
zóne, sú prekročené maximálne
povolené otáčky motora. Riziko
poškodenia motora.

Palivomer

Zobrazí počet otáčok motora za
minútu.
Čo najviac udržujte nízke otáčky
motora na každom prevodovom
stupni.

Zobrazí hladinu paliva v nádrži.
Ak je hladina v nádrži nízka,
kontrolka i svieti. Okamžite doplňte
palivo.
Nikdy nesmiete nádrž úplne
vyprázdniť.
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Pokiaľ v nádrži nejaké palivo zostáva,
môže byť doplnené množstvom
nižším než je špecifikovaný objem
nádrže.

Ukazovateľ teploty
chladiacej kvapaliny
motora
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Prístroje a ovládacie prvky

Zobrazuje teplotu chladiacej
kvapaliny
na ľavej strane = prevádzková
teplota motora
ešte nie je
dosiahnutá
v strednej
= normálna
oblasti
prevádzková
teplota
na pravej
= teplota je príliš
strane
vysoká

Výstraha
Ak je teplota chladiacej kvapaliny
je príliš vysoká; zastavte vozidlo a
vypnite motor. Hrozí poškodenie
motora. Skontrolujte hladinu
chladiacej kvapaliny.

Displej servisného
intervalu
Systém sledovania životnosti
motorového oleja vznetových
motorov
Kedy vymeniť motorový olej
Vozidlo používa počítačový systém,
ktorý vás upozorní, keď je nutné
vymeniť motorový olej a filter. Tento
čas závisí od otáčok motora a teploty
motora, nie od najazdených
kilometrov. Na základe jazdných
podmienok sa môže výrazne meniť
počet najazdených kilometrov, pri
ktorom bude signalizovaná výmena
oleja.
Aby systém sledovania životnosti
oleja správne fungoval, musí sa pri
každej výmene oleja vynulovať. Keď
systém vypočíta, že sa životnosť
oleja chýli ku koncu, signalizuje, že je
nutná výmena oleja. V informačnom
centre vodiča sa objaví správa
CodE 82. Vymeňte olej čo najskôr do
1000 km.

Je možné, že v prípade jazdy v
ideálnych podmienkach, nemusí
systém sledovania životnosti oleja
signalizovať nutnosť výmeny oleja
dlhšie ako rok. Motorový olej a filter sa
musí meniť najmenej raz ročne a pri
tej príležitosti sa musí systém
vynulovať. Váš predajca má
vyškolený servisný personál, ktorý
túto prácu vykoná a systém vynuluje.
Tiež je dôležité pravidelne
kontrolovať hladinu oleja a v prípade
potreby doplniť. Ak by sa systém
vynuloval náhodou, olej sa musí
vymeniť po 5000 km od poslednej
výmeny oleja. Nezabudnite vynulovať
systém sledovania životnosti oleja pri
každej výmene oleja.

Prístroje a ovládacie prvky
Zobrazenie zostávajúcej životnosti
motorového oleja

Zostávajúca životnosť motorového
oleja sa zobrazuje v informačnom
centre vodiča ikonou I a
percentuálnou hodnotou
vyjadrujúcou zostávajúcu životnosť
motorového oleja. Preto musí byť
zapaľovanie zapnuté, ale bez
spustenia motora.
Informačné centrum vodiča 3 84.
Servisné informácie 3 303.

Ako vynulovať systém sledovania
životnosti motorového oleja
Vynulujte systém pri každej výmene
motorového oleja, aby mohol systém
kalkulovať čas nasledujúcej výmeny
motorového oleja. Pre vynulovanie
systému sledovania životnosti
motorového oleja vykonajte jedno z
nasledujúcich:
■ Pomocou diagnostického prístroja:
Váš autorizovaný servis vynuluje
systém pomocou skenovacieho
prístroja po výmene motorového
oleja.
■ Pomocou tlačidla SET/CLR na
vozidlách s displejom strednej
úrovne:
Stlačením tlačidla MENU na páčke
ukazovateľov smeru vyberte
Ponuka Informácie o vozidle.
Otáčajte nastavovacím kolieskom,
kým sa nezobrazí ponuka so
zostávajúcou životnosťou
motorového oleja. Stlačte tlačidlo
SET/CLR na niekoľko sekúnd pri
zapnutom zapaľovaní. Ak sa
správa CodE 82 zobrazuje v
informačnom centre vodiča aj po
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naštartovaní vozidla, systém
sledovania životnosti motorového
oleja nebol vynulovaný. Opakujte
postup.

Kontrolky
Tu uvedené kontrolky nemusia byť vo
všetkých vozidlách. Tento popis platí
pre všetky verzie prístrojových
dosiek. Pri zapnutí zapaľovania sa
väčšina kontroliek krátko rozsvieti
kvôli testu funkčnosti.
Farby kontroliek znamenajú:
červená
= nebezpečenstvo,
dôležité
upozornenie
žltá
= výstraha,
informácie,
porucha
zelená
= potvrdenie
aktivácie
modrá
= potvrdenie
aktivácie
biela
= potvrdenie
aktivácie
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Prístroje a ovládacie prvky

Ukazovatele na prístrojovej doske

Prístroje a ovládacie prvky
Ukazovatele na strednom paneli

Rýchle blikanie: porucha svetla
ukazovateľa smeru alebo príslušnej
poistky.
Výmena žiarovky 3 265. Poistky
3 275.
Ukazovatele smeru 3 107.

Bliká
100 sekúnd po spustení motora alebo
po dosiahnutí určitej vzdialenosti
resp. rýchlosti, kým sa bezpečnostný
pás nezapne.
Zapnutie bezpečnostného pásu 3 45.

Pripomenutie
bezpečnostného pásu

Airbag a predpínače
bezpečnostných pásov

Pripomenutie bezpečnostného
pásu na predných sedadlách

Žiarovka ukazovateľa
smeru
O svieti či bliká zeleno.

Svieti

Kontrolka sa krátko rozsvieti po
zapnutí parkovacích svetiel.

Bliká

Kontrolka bliká, ak je aktivovaný
ukazovateľ smeru alebo výstražné
svetlá.
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X pre sedadlo vodiča svieti alebo
bliká červeno.
k pre sedadlo predného spolujazdca
svieti alebo bliká červeno, ak je
sedadlo obsadené.
Svieti
4 sekundy po zapnutí zapaľovania,
100 sekúnd po spustení motora alebo
po dosiahnutí určitej vzdialenosti
resp. rýchlosti, kým sa bezpečnostný
pás nezapne.

v svieti červeno.
Pri zapnutí zapaľovania sa kontrolka
rozsvieti približne na 4 sekundy. Ak
sa nerozsvieti, po uplynutí 4 sekúnd
nezhasne alebo sa rozsvieti počas
jazdy, v systéme predpínačov
bezpečnostných pásov alebo
airbagov je porucha. V prípade
nehody sa nemusia spustiť tieto
systémy.
Aktivovanie predpínačov
bezpečnostných pásov alebo
airbagov je indikované trvalým
svietením v.
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Prístroje a ovládacie prvky
9 Varovanie

Okamžite nechajte príčinu
poruchy odstrániť v servise.
Systém airbagov, predpínače
bezpečnostných pásov 3 47, 3 43.

Deaktivácia airbagov
V pre airbag predného
spolucestujúceho svieti žlto.
Keď sa kontrolka rozsvieti, airbag
predného spolucestujúceho sa
aktivuje.
* pre airbag predného
spolucestujúceho svieti žlto.
Keď sa kontrolka rozsvieti, airbag
predného spolucestujúceho sa
deaktivuje.

Systém dobíjania
p svieti či bliká červeno.
Rozsvieti sa po zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.

Rozsvieti sa počas chodu
motora

Zastavte, vypnite motor. Nedobíja sa
akumulátor. Môže dôjsť k prerušeniu
chladenia motora. V prípade
vznetového motoru je možné, že je
prerušené napájanie posilňovača
bŕzd. Vyhľadajte pomoc v servise.

Kontrolka nesprávnej
funkcie
Z svieti alebo bliká žlto.
Rozsvieti sa po zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.

Výstraha
Kontrolka signalizuje, že na
vašom vozidle sa vyskytol
problém, ktorý si vyžaduje vašu
pozornosť. Jazda s rozsvieteným
alebo blikajúcim indikátorom
poruchy môže poškodiť systém
riadenia emisií a môže ovplyvniť
spotrebu paliva a schopnosť jazdy

s vašim vozidlom. Obráťte sa na
servis pre pomoc. Odporúčame
vám, aby ste sa obrátili na svojho
autorizovaného opravára.

Čoskoro vykonajte servis
vozidla
g svieti žlto, ak vozidlo potrebuje
servisovanie.
Svieti spolu s výstražným kódom.
Správy vozidla 3 90.

Brzdová a spojková
kvapalina
Hladina brzdovej a spojkovej
kvapaliny

& svieti červeno.
Svieti pri uvoľnenej parkovacej brzde,
ak je hladina kvapaliny pre brzdovú
sústavu a systém spojky nízka alebo
systém bŕzd má poruchu 3 262.

Prístroje a ovládacie prvky
9 Varovanie
Zastavte. Nepokračujte v jazde.
Obráťte sa na servis.
Svieti po zapnutí zapaľovania, ak je
zatiahnutá parkovacia brzda 3 238.

Stlačte pedál

0 bliká žlto.
K naštartovaniu motora je potrebné
zošliapnuť pedál spojky. Systém
Stop-Štart 3 229.

Systém ABS
u svieti žlto.
Rozsvieti sa na niekoľko sekúnd po
zapnutí zapaľovania. Systém je
prevádzkyschopný, keď kontrolka
zhasne.
Ak táto kontrolka po niekoľkých
sekundách nezhasne, alebo ak sa
rozsvieti počas jazdy, došlo k
poruche v systéme ABS. Brzdová
sústava vozidla je aj naďalej funkčná,
ale bez možnosti regulácie systémom
ABS.

Systém ABS 3 237.

Radenie nahor
[ svieti zelenou farbou ako kontrolka
alebo je zobrazené ako symbol v
informačnom centre vodiča so
zobrazením vyššieho prevodového
stupňa, keď sa odporúča zaradiť
vyšší prevodový stupeň z dôvodu
úspory paliva.

Posilňovač riadenia
c svieti žlto.

Svieti, ak je znížený účinok
posilňovača

Účinok posilňovača je znížený z
dôvodu prehriatia systému. Kontrolka
zhasne, keď sa systém ochladí.
Systém Stop-Štart 3 229.

Rozsvieti sa pri vypnutom
posilňovači riadenia

Porucha v systéme posilňovača
riadenia. Obráťte sa na servis.
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Rozsvieti sa po prerušení
napájania

Senzor uhla riadenia sa musí
nakalibrovať, aby bol systém
posilňovača riadenia funkčný.
■ Pri automatickej kalibrácii jazdite
priamo pri konštantnej nízkej
rýchlosti.
■ Ak zostáva kontrolka svietiť, otočte
volantom z jednej krajnej polohy do
druhej, aby sa vykonala manuálna
kalibrácia.
Kontrolka zhasne, keď bude systém
znova funkčný.

Ultrazvukový parkovací
asistent
r svieti žlto.
Porucha v systéme
alebo
Porucha z dôvodu znečistených
snímačov alebo pokrytých snímačov
ľadom alebo snehom
alebo
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Prístroje a ovládacie prvky

Rušenie vonkajších zdrojov
ultrazvuku. Hneď, ako je zdroj rušenia
odstránený, systém bude pracovať
normálne.
Nechajte príčinu poruchy v systéme
odstrániť v servise.
Ultrazvukové parkovacie snímače
3 241.

Elektronické riadenie
stability vypnuté
n sa rozsvieti.
Svieti, ak je systém vypnutý.

Systém elektronického
riadenia stability a
regulácie preklzu
Symbol b svieti alebo bliká žlto.

Svieti

Porucha v systéme. Môžete
pokračovať v jazde. Jazdná stabilita
môže však byť zhoršená v závislosti
od stavu povrchu vozovky.

Príčinu poruchy nechajte odstrániť v
servise.

Bliká

Systém aktívne pracuje. Môže byť
znížený výstupný výkon motora a
vozidlo môže byť v malej miere
automaticky brzdené.
Systém elektronického riadenia
stability 3 239, systém regulácie
preklzu 3 238.

Systém ovládania pohonu
vypnutý
k sa rozsvieti.
Svieti, ak je systém vypnutý.

Žeravenie
! svieti žlto.
Rozsvieti sa pri aktivovaní žeravenia.
Aktivuje sa len pri nízkej vonkajšej
teplote.

Odlučovač pevných častíc
pre vznetové motory
% svieti alebo bliká žlto.
Bliká, ak filter pevných častíc
vyžaduje čistenie a predchádzajúce
jazdné podmienky neumožnili
automatické čistenie. Pokračujte v
jazde a ak to je možné, nedovoľte,
aby otáčky motora klesli pod
2 000 ot/min.
% zhasne po dokončení
samočinného čistenia.
Odlučovač pevných častíc 3 232,
Systém Stop-Štart 3 229.

Systém sledovania tlaku
vzduchu v pneumatikách
w svieti alebo bliká žlto.

Svieti

Strata tlaku v pneumatikách.
Okamžite zastavte a skontrolujte tlak
v pneumatikách.

Prístroje a ovládacie prvky
Bliká

Chyba v systéme alebo pneumatika
bez namontovaného tlakového
snímača (napr. rezervné koleso). Po
uplynutí 60-90 sekúnd bude kontrolka
nepretržite svietiť. Obráťte sa na
servis.

Tlak motorového oleja
I svieti červeno.
Rozsvieti sa po zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.

Rozsvieti sa počas chodu
motora
Výstraha
Môže dôjsť k prerušeniu mazania
motora. Môže dôjsť k poškodeniu
motora a/alebo zablokovaniu
poháňaných kolies.
1. Zošliapnite pedál spojky.
2. Zvoľte neutrál, nastavte voliacu
páku do polohy N.

3. Čo najskôr bezpečne opustite
prúd vozidiel, aby ste nebránili ich
pohybu.
4. Vypnite zapaľovanie.

9 Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a riadení vyvinúť oveľa
väčšiu silu. Posilňovač bŕzd bude
fungovať aj pri aktivovanej funkcii
Autostop.
Nevyberajte kľúč, kým sa vozidlo
nezastaví, inak by sa zámok
volantu mohol nečakane
zablokovať.
Pred návštevou servisu skontrolujte
hladinu oleja 3 259.

Málo paliva
i svieti žlto.
Svieti, ak je príliš nízka hladina v
palivovej nádrži.
Katalyzátor 3 233.
Odvzdušnenie palivovej sústavy
vznetového motora 3 264.
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Imobilizér
Symbol d svieti alebo bliká žlto.
Porucha v systéme elektronického
imobilizéra. Motor nie je možné
naštartovať.

Použite nožnú brzdu
0 bliká žlto.
Bliká, ak je potrebné zošliapnuť pedál
bŕzd alebo spojky kvôli naštartovaniu
vozidiel pomocou systému s
elektronickým kľúčom 3 23.

Vonkajšie osvetlenie
8 svieti zeleno.
Svieti pri rozsvietených svetlách do
hmly 3 105.

Diaľkové svetlá
C svieti červeno.
Svieti pri zapnutých diaľkových
svetlách alebo pri použití svetelnej
húkačky 3 106.
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Prístroje a ovládacie prvky

Svetla do hmly

Kapota motora otvorená

> svieti zeleno.
Svieti pri rozsvietených predných
svetlách do hmly 3 108.

/ svieti žlto.
Rozsvieti sa, keď sa otvorí kapota
motora.
Systém Stop-Štart 3 229.

Zadné svetlo do hmly
r svieti žlto.
Svieti pri rozsvietenom zadnom
svetle do hmly 3 108.

Dažďový senzor

Informačný displej
Informačné centrum
vodiča

Otvorené dvere
h svieti červeno.
Svieti, ak sú otvorené dvere alebo
dvere batožinového priestoru.

< svieti zeleno.
Svieti, keď je aktívny automatický
snímač dažďa 3 70.

Tempomat
m svieti bielo alebo zeleno.

Svieti bielo

Systém je zapnutý.

Svieti zeleno

Uloží sa určitá rýchlosť.
Tempomat 3 240.

Informačné centrum vodiča sa
nachádza na prístrojovej doske a je k
dispozícii ako displej strednej alebo
vyššej úrovne.
Na kombinovanom displeji strednej
úrovne sa dajú stlačením tlačidla
MENU vybrať nasledujúce hlavné
ponuky:
■ Ponuka Informácie o vozidle
■ Ponuka Informácie o jazde/palive

Prístroje a ovládacie prvky
Výber ponúk a funkcií

Ponuky a funkcie sa môžu vyberať
tlačidlami na páčke ukazovateľov
smeru.

Na kombinovanom displeji hornej
úrovne sa dajú vybrať ponuky
stlačením tlačidla MENU. Symboly
ponuky sú uvedené v hornom riadku
displeja:
■ X Ponuka Informácie o vozidle
■ W Ponuka Informácie o jazde/
palive
■ s Ponuka informácií ECO
Niektoré zo zobrazených funkcií sa
môžu líšiť v prípade stojaceho a
idúceho vozidla, niektoré sú aktívne
iba ak sa s vozidlom jazdí.
Prispôsobenie vozidla 3 94.

Otočením kolieska nastavovania
môžete vyznačiť voľbu v ponuke
alebo nastaviť číselnú hodnotu.
Stlačením tlačidla MENU môžete
prepínať medzi ponukami alebo sa
vrátiť z ponuky nižšej úrovne do
vyššej.
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Prístroje a ovládacie prvky

Stlačením tlačidla SET/CLR vyberte
funkciu alebo potvrďte správu.

Ponuka Informácie o vozidle

Stlačením tlačidla MENU na displeji
strednej úrovne vyberiete položku
Ponuka Informácie o vozidle alebo na
displeji hornej úrovne vyberte položku
X.
Pre výber vedľajšej ponuky otáčajte
nastavovacím kolieskom. Stlačením
tlačidla SET/CLR potvrďte voľbu.
Postupujte podľa pokynov vo
vedľajšej ponuke.
■ Jednotky: zobrazené jednotky sa
dajú meniť
■ Tlak v pneu: kontroluje tlak vo
všetkých pneumatikách počas
jazdy 3 282

Ponuka Informácie o jazde/
palive

Stlačením tlačidla MENU na displeji
strednej úrovne alebo tlačidla W na
displeji hornej úrovne vyberiete
položku Ponuka Informácie o jazde/
palive.

Pre výber vedľajšej ponuky otáčajte
nastavovacím kolieskom. Stlačením
tlačidla SET/CLR potvrďte voľbu.

■ Denné počítadlo kilometrov 1
■ Denné počítadlo kilometrov 2
Denné počítadlo kilometrov 2 je k
dispozícii iba na vozidlách s
displejom hornej úrovne.
Vo vozidlách s palubným počítačom
je dostupných viac podponúk.
Ponuka Informácie o jazde/palive,
palubný počítač 3 92.

Ponuka informácií ECO

Stlačením tlačidla MENU vyberte
položku s v hornom riadku
displeja vyššej úrovne.
Pre výber vedľajšej ponuky otáčajte
nastavovacím kolieskom. Stlačením
tlačidla SET/CLR potvrďte voľbu.
Vedľajšie ponuky sú:

■ Ukazovateľ zaradeného stupňa:
Aktuálny rýchlostný stupeň je
označený vo vnútri šípky. Symbol
uvedený vyššie odporúča preradiť
nahor z dôvodu úspory paliva.
Indikátor ekonomického indexu:
Aktuálna spotreba paliva je

Prístroje a ovládacie prvky
uvedená na indikátore s dielikmi.
Za účelom ekonomickej jazdy
prispôsobte váš jazdný štýl tak, aby
zostali vyplnené dieliky v oblasti
Eco (Ekonomická prevádzka). Čím
viac dielikov je vyplnených, tým je
spotreba paliva vyššia. Súbežne je
udávaná aktuálna hodnota
spotreby.

úspory paliva. Vypnutý spotrebiteľ
zmizne zo zoznamu a hodnota
spotreby sa aktualizuje.

Grafický informačný
displej, farebný informačný
displej
V závislosti od konfigurácie vozidla
má vozidlo
■ Grafický informačný displej
alebo
■ Farebný informačný displej s
funkciou dotykovej obrazovky.

Grafický informačný displej

■ Hlavné spotrebiče: V zostupnom
poradí sa zobrazuje zoznam
momentálne zapnutých
používateľov s najvyšším
komfortom. Udáva sa potenciál
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■ Ekonomický trend: Zobrazuje vývoj
priemernej spotreby na vzdialenosť
50 km. Vyplnené segmenty
zobrazujú spotrebu v krokoch po
5 km a ukazujú vplyv topografie
alebo správania vodiča na spotrebu
paliva.

V závislosti od informačného systému
je grafický informačný displej k
dispozícii v troch verziách.
CD 300:
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Prístroje a ovládacie prvky
Vykonanie výberu pomocou
informačných systémov CD 400, CD
300

CD 400:

Audiosystém:

Ponuky a nastavenia sú prístupné
cez displej.
Grafický informačný displej ukazuje:
■ čas 3 73
■ vonkajšiu teplotu 3 72
■ dátum 3 73
■ nastavenia elektronicky riadenej
klimatizácie 3 219
■ Informačný systém, pozri popis
informačného systému
■ nastavenia pre prispôsobenie
vozidla 3 94

Stlačte tlačidlo CONFIG: Zobrazí sa
stránka ponuky Settings
(Nastavenia).
Otočte regulátor MENU, aby ste
zvolili nastavenie alebo hodnotu.
Stlačte regulátor MENU, aby ste
potvrdili nastavenie alebo hodnotu.
Stlačte tlačidlo BACK, aby ste opustili
ponuku.

Prístroje a ovládacie prvky
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Výber audio systému pomocou
informačného systému
Stlačte tlačidlo CONFIG pre ponuku
konfigurácie systému.
Otočte regulátor MENU-TUNE, aby
ste zvolili nastavenie alebo hodnotu.
Stlačte regulátor MENU-TUNE, aby
ste potvrdili nastavenie alebo
hodnotu.
Stlačte tlačidlo BACK, aby ste opustili
ponuku.

Farebný informačný displej

Systém MyLink s textom:

V závislosti od informačného systému
je farebný informačný displej k
dispozícii v troch verziách.
Navi 600:

Systém MyLink s ikonami a s
NAVIGÁCIOU:

Ponuky a nastavenia sú prístupné
cez displej.
Farebný informačný displej zobrazí
vo farbe:
■ čas 3 73
■ vonkajšiu teplotu 3 72
■ dátum 3 73
■ nastavenia elektronicky riadenej
klimatizácie 3 219
■ Informačný systém, pozri popis v
návode na obsluhu informačného
systému
■ nastavenia pre prispôsobenie
vozidla 3 94
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Typ informácií a spôsob zobrazenia
závisia od výbavy vozidla a
vykonaných nastavení.
Voľba pomocou informačného
systému Navi 600
Otočením regulátora Menu môžete
vyznačiť voľbu v ponuke alebo
nastaviť číselnú hodnotu.
Stlačte regulátor Menu, aby ste zvolili
alebo aktivovali vyznačenú možnosť,
potvrdili nastavenú hodnotu alebo
zapli/vypli systémovú funkciu.
Stlačte BACK, aby ste opustili
ponuku.

Voľba pomocou informačného
systému MyLink s ikonami a s
NAVIGÁCIOU
Stlačte tlačidlo CONFIG pre ponuku
konfigurácie systému.
Otočte regulátor Menu/SEL, aby ste
zvolili nastavenie alebo hodnotu.
Stlačte regulátor Menu/SEL, aby ste
potvrdili nastavenie alebo hodnotu.
Stlačte tlačidlo BACK, aby ste opustili
ponuku.
Informačný systém môžete ovládať aj
pomocou tlačidiel na dotykovej
obrazovke.

Správy vozidla
Správy sú poskytované
prostredníctvom informačného
centra vodiča (DIC), na informačnom
displeji alebo ako výstražné a
signálne zvukové znamenia. Potvrďte
výstražné správy multifunkčným
gombíkom. V prípade potreby sa
obráťte na servis pre pomoc.

Správy vozidla na displeji
strednej úrovne

Voľba pomocou informačného
systému MyLink s textom
Stlačte;: Zobrazí sa stránka ponuky
nastavenia.
Stlačte želanú položku ponuky na
obrazovke, aby ste ju zvolili a
potvrdili.
Stlačte q, aby ste opustili ponuku.
Správy vozidla sú zobrazené formou
číselných kódov.

Prístroje a ovládacie prvky
Č.

Správa vozidla

Č.

Správa vozidla

Č.

2

Nebol rozpoznaný rádiový diaľ‐
kový ovládač, reštartujte stla‐
čením pedálu spojky

76

Vykonajte servis systému
upozornenia na bočný mŕtvy
uhol

134 Porucha parkovacieho
asistenta, vyčistite nárazník

5

Riadenie je zamknuté

79

Doplňte motorový olej 3 259

25

Porucha ľavého predného
smerového svetla

81

Servisujte prevodovku

82

Čoskoro vymeňte motorový olej

84

Znížený výkon motora

26

Porucha ľavého zadného
smerového svetla

27

Porucha pravého predného
smerového svetla

89

Čoskoro vykonajte servis
vozidla

28

Porucha pravého zadného
smerového svetla

91

35

Vymeňte batériu v rádiovom
diaľkovom ovládači

Nebol zistený diaľkový ovládač,
premiestnite elektronický kľúč
alebo použite konektor na
strednej konzole

48

Vyčistite systém upozornenia
na bočný mŕtvy uhol

92

Nebol zistený diaľkový ovládač,
reštartujte po stlačení brzdy

54

Voda vo filtri nafty

94

Preraďte na parkovanie

65

Pokus o krádež

95

Servisujte airbag

67

Servisujte zámok volantu

75

Servisujte klimatizáciu

91

Správa vozidla

136 Servisujte parkovacieho
asistenta

Správy vozidla na displeji vyššej
úrovne

Správy vozidla sú zobrazené formou
textu. Postupujte podľa pokynov v
správach.
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Systém zobrazí správy týkajúce sa
nasledujúcich tém:
■ Hladiny kvapalín
■ Poplašný systém proti odcudzeniu
■ Brzdy
■ Systémy jazdy
■ Podvozkové systémy
■ Tempomat
■ Systémy detekcie objektov
■ Osvetlenie, výmena žiarovky
■ Systém stieračov a ostrekovačov
■ Dvere, okná
■ Rádiový diaľkový ovládač
■ Bezpečnostné pásy
■ Systémy airbagov
■ Motor a prevodovka
■ Tlak vzduchu v pneumatikách
■ Odlučovač pevných častíc
■ Akumulátor

Výstražné zvonkohry

Palubný počítač

Pri štartovaní motora alebo
počas jazdy

Ponuky a funkcie sa môžu vyberať
tlačidlami na páčke ukazovateľov
smeru 3 84.

■ Ak nie je zapnutý bezpečnostný
pás.
■ Ak sa prekročí určitá rýchlosť so
zatiahnutou parkovacou brzdou.
■ Ak sa v informačnom centre vodiča
zobrazí výstražný kód.
■ Ak parkovací asistent objaví nejaký
objekt.

Ak je vozidlo zaparkované
a/alebo niektoré dvere sa
otvoria

■ Keď je kľúč v spínacej skrinke.
■ So zapnutým vonkajším
osvetlením.

Počas funkcie Autostop

■ Ak sú otvorené dvere na strane
vodiča.

Stlačením tlačidla MENU na displeji
strednej úrovne alebo tlačidla W na
displeji hornej úrovne vyberiete
položku Ponuka Informácie o jazde/
palive.

Prístroje a ovládacie prvky
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rýchlosť, čo umožňuje zobraziť rôzne
informácie o jazde pre rôznych
vodičov.
Ak chcete počítadlo vynulovať, držte
niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo
SET/CLR v každom režime.

Pre výber niektorej vedľajšej ponuky
otáčajte nastavovacím kolieskom:
■ Denné počítadlo kilometrov 1
■ Denné počítadlo kilometrov 2
(iba displej hornej úrovne)
■ Dojazd
■ Priemerná spotreba
■ Okamžitá spotreba
■ Priemerná rýchlosť

Palubný počítač 1 a 2

Informácie z dvoch palubných
počítačov sa dajú vynulovať
samostatne pre počítadlo kilometrov,
priemernú spotrebu a priemernú

Ak chcete počítadlo vynulovať,
stlačte nulovacie tlačidlo alebo držte
niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo
SET/CLR.

Dojazd

Čiastkové počítadlo kilometrov

Denné počítadlo kilometrov
zobrazuje zaznamenanú vzdialenosť
od stanoveného vynulovania.
Denné počítadlo kilometrov počíta
vzdialenosť do 2000 kilometrov a
následne znovu začína od hodnoty 0.

Dojazd sa vypočíta z hodnôt
množstva paliva v nádrži a okamžitej
spotreby. Na displeji sa zobrazujú
priemerné hodnoty.
Hodnota dojazdu sa po doplnení
paliva s malým oneskorením
automaticky prepočíta.
Ak je hladina paliva v nádrži nízka,
zobrazí sa v informačnom centre
vodiča správa.
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Navyše sa rozsvieti kontrolka i na
ukazovateli paliva.

Priemerná spotreba

Zobrazenie priemernej spotreby.
Meranie môže byť kedykoľvek
vynulované.
Ak chcete počítadlo vynulovať, držte
niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo
SET/CLR.

Okamžitá spotreba

Zobrazenie okamžitej spotreby. Pri
nízkych rýchlostiach sa zobrazí
spotreba za hodinu.

Výstraha
Okamžitá a priemerná spotreba sa
môže meniť v závislosti od
jazdných podmienok, spôsobu
jazdy alebo rýchlosti vozidla.

Priemerná rýchlosť

Zobrazenie priemernej rýchlosti.
Meranie môže byť kedykoľvek
vynulované.

Ak chcete počítadlo vynulovať, držte
niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo
SET/CLR.

Prispôsobenie vozidla
Parametre vozidla sa môžu
prispôsobiť zmenou nastavení v
informačnom centre vodiča a na
informačnom displeji.
Je možné, že v závislosti od
vybavenia vozidla niektoré z
nasledujúcich funkcii nebudú k
dispozícii.

Nastavenia v informačnom
centre vodiča

Nastavenia Jednotky sa môžu vybrať
tlačidlami na páčke ukazovateľov
smeru.

Prístroje a ovládacie prvky
Stlačením tlačidla MENU vyberte
položku Ponuka Informácie o vozidle
alebo na displeji hornej úrovne
vyberte položku X.

Stlačením tlačidla SET/CLR potvrďte
voľbu.

Nastavenia na grafickom
informačnom displeji

CD 300/CD 400
Zapnite informačný systém a stlačte
tlačidlo CONFIG. Na displeji sa
zobrazí ponuka Settings
(Nastavenia).

Na displeji sa zobrazí ponuka
nastavení Jednotky.
Zobrazené jednotky môžu byť
zmenené.
Stlačte tlačidlo SET/CLR a otočte
nastavovací ovládač, aby ste zvolili
jednu z jednotiek.
■ Jednotky1: Veľká Británia
■ Jednotky2: Spojené štáty
■ Jednotky3: Európa
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■ Radio settings (Nastavenia rádia)
■ Vehicle settings (Nastavenia
vozidla)
V príslušných vedľajších ponukách
môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:
Languages (Jazyky)
Výber želaného jazyka.
Time Date (Čas, dátum)
Ďalšie informácie v časti Hodiny
3 73 a v časti o používaní
informačného systému.
Radio settings (Nastavenia rádia)
Ďalšie informácie nájdete v časti o
informačnom systéme.

Tlačidlom MENU môžete vybrať z
nasledujúcich nastavení:
■ Languages (Jazyky)
■ Time Date (Čas, dátum)
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Vehicle settings (Nastavenia vozidla)

■ Climate and air quality (Klíma a
kvalita vzduchu)
Auto fan speed (Automatická
rýchlosť ventilátora): Zmení
rýchlosť ventilátora na vysokú /
strednú / nízku.
Automatic air recirculation
(Automatická recirkulácia
vzduchu): Upraví citlivosť snímača
kvality vzduchu (Air Quality Sensor
- AQS) na nízku / vysokú.
Auto demist (Automatické
odrosenie): zap / vyp (aktivácia

alebo deaktivácia automatického
odrosenia).
Auto rear demist (Automatické
odrosenie zadného skla): zap / vyp
(aktivácia alebo deaktivácia
automatického odrosenia vzadu).
■ Comfort settings (Nastavenia pre
komfort)
Chime volume (Hlasitosť
zvonenia): Zmena hlasitosti
výstražných signálov.
Rear auto wipe in rear reverse
(Automatické stieranie zadného
okna pri cúvaní): Aktivácia alebo
deaktivácia automatického
prepínania na stieranie zadného
okna po zaradení spätného chodu.
■ Park assist / Collision detection
(Parkovací asistent / detekcia
kolízie)
Park assist (Parkovací asistent):
Aktivácia alebo deaktivácia
ultrazvukových snímačov.
Side blind zone alert (Upozornenie
na bočný slepý uhol): Aktivuje
alebo deaktivuje systém
upozornenia na mŕtvy uhol.

■ Exterior ambient lighting
(Osvetlenie exteriéru)
Exterior lighting by unlocking
(Osvetlenie osvetlenia pri
odomknutí): Aktivácia alebo
deaktivácia osvetlenia vstupu.
Duration upon exit of vehicle
(Trvanie po výstupe z vozidla):
Aktivácia alebo deaktivácia a
zmena trvania osvetlenia pri
vystúpení.
■ Power door locks (Elektrické
uzamykanie dverí)
Stop door lock if door open
(Zastaviť uzamykanie dverí, ak sú
niektoré dvere otvorené): Aktivácia
alebo deaktivácia automatickej
funkcie zamykania, kým sú dvere
otvorené.
■ Remote locking, unlocking, starting
(Diaľkovo ovládané zamykanie,
odomykanie a štartovanie)
Remote unlock feedback (Odozva
na odomykanie diaľkovým
ovládaním): Aktivácia alebo
deaktivácia indikácie odomykania
blikajúcimi výstražnými svetlami.

Prístroje a ovládacie prvky
Remote lock feedback (Odozva na
uzamykanie diaľkovým ovládaním):
Aktivácia alebo deaktivácia
indikácie odomykania blikajúcimi
výstražnými svetlami.
Remote door unlock (Diaľkové
odomykanie dverí): Zmenou
konfigurácie sa určí, či sa
odomykaním majú odomknúť iba
dvere vodiča alebo celé vozidlo.
■ Restore factory settings
(Obnovenie nastavení z výroby)
Restore factory settings
(Obnovenie nastavení z výroby):
Obnovenie všetkých nastavení na
hodnoty z výroby.

Nastavenia na grafickom
informačnom displeji

Audiosystém
Stlačte tlačidlo CONFIG pre ponuku
nastavení.
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Jazyky
Výber želaného jazyka.
Čas Dátum
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
Nastavenia rádia
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
Otáčaním ovládača MENU-TUNE sa
presuňte k požadovanej ponuke
nastavenia, potom stlačte tlačidlo
MENU-TUNE.
Môžete vybrať z nasledujúcich
nastavení:
■ Jazyky
■ Čas Dátum
■ Nastavenia rádia
■ Nastavenia Bluetooth
■ Nastavenia vozidla
V príslušných vedľajších ponukách
môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:

Nastavenia Bluetooth
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
Nastavenia vozidla
■ Climate and air quality
(Klimatizácia a kvalita vzduchu)
Automatické nastavenie rýchlosti
otáčok ventilátora: Zmení rýchlosť
ventilátora na vysokú / strednú /
nízku.
Automatická recirkulácia vzduchu:
Upraví citlivosť snímača kvality
vzduchu (Air Quality Sensor - AQS)
na nízku / vysokú.
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Prístroje a ovládacie prvky

Auto demist (Automatické
odrosenie): zap / vyp (aktivácia
alebo deaktivácia automatického
odrosenia).
Automatické odrosenie zadného
okna
: zap / vyp (aktivácia alebo
deaktivácia automatického
odrosenia vzadu).
■ Nastavenia pre komfort
Hlasitosť zvonkohry: Zmena
hlasitosti výstražných signálov.
Zadný stierač pri spiatočke
: Aktivácia alebo deaktivácia
automatického prepínania na
stieranie zadného okna po
zaradení spätného chodu.
■ Parkovací asistent/detekcia kolízie
Parkovací asistent: Aktivácia alebo
deaktivácia ultrazvukových
snímačov.
■ Vonkajšie osvetlenie
Vonkajšie osvetlenie pri
odomknutí:
Aktivácia alebo deaktivácia
osvetlenia vstupu.

Trvanie po vystúpení z vozidla:
Aktivácia alebo deaktivácia a
zmena trvania osvetlenia pri
vystúpení.
■ Centrálne zamykanie dverí
Zastaviť zamykanie dverí, ak sú
dvere otvorené: Aktivácia alebo
deaktivácia automatickej funkcie
zamykania, kým sú dvere otvorené.
■ Zamykanie, odomykanie,
štartovanie diaľkovým ovládačom
Indikácia svetlami pri odomknutí:
Aktivácia alebo deaktivácia
indikácie odomykania blikajúcimi
výstražnými svetlami.
Indikácia svetlami pri zamknutí:
Aktivácia alebo deaktivácia
indikácie zamykania blikajúcimi
výstražnými svetlami.
Passive Door Unlock (Pasívne
odomykanie dverí): Zmenou
konfigurácie sa určí, či sa
odomykaním majú odomknúť iba
dvere vodiča alebo celé vozidlo.

Alarm ponechania diaľkového
ovládača vo vozidle: Vyberte
možnosť On (Zap). alebo Off (Vyp).
■ Restore factory settings (Obnoviť
nastavenia z výrobného závodu):
Obnovenie všetkých nastavení na
hodnoty z výroby.

Nastavenia na farebnom
informačnom displeji

Navi 600
Stlačte tlačidlo CONFIG. Na displeji
sa zobrazí ponuka Nastavenia.

Prístroje a ovládacie prvky
Otáčaním a stlačením
multifunkčného gombíka je možné
vybrať nasledujúce nastavenia:
■ Jazyky
■ Čas & Dátum
■ Nastavenia rádia
■ Nastavenia telefónu
■ Navigačné nastavenia
■ Nastavenia vozidla
■ Nastavenia zobrazení
V príslušných vedľajších ponukách
môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:
Jazyky
Výber želaného jazyka.
Čas & Dátum
Pozri Hodiny 3 73.
Nastavenia rádia
Pozrite popis informačného systému
v časti o informačnom systéme.
Nastavenia telefónu
Pozrite popis informačného systému
v časti o informačnom systéme.

Navigačné nastavenia
Pozrite popis informačného systému
v časti o informačnom systéme.
Nastavenia vozidla

■ Kvalita klimatizácie a vzduchu
Aut. stup. ventilátora: Zmení
nastavenia ventilátora. Zmenené
nastavenie sa aktivuje po vypnutí a
opätovnom zapnutí zapaľovania.
Klimatizácia: Aktivácia alebo
deaktivácia chladenia.
Autom. odvlhčenie: Podporuje
odhmlenie čelného okna
automatickým výberom potrebných
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nastavení a režimu automatickej
klimatizácie.
Autom. ohrievanie zadného okna:
Automatická aktivácia vyhrievania
zadných okien.

■ Nastavenia komfortu
Hlasitosť signálnych tónov: Zmena
hlasitosti výstražných signálov.
Aut. stieranie zadného okna pri
cúvaní: Aktivácia alebo deaktivácia
automatického prepínania na
stieranie zadného okna po
zaradení spätného chodu.
■ Parkovacia pomôcka / rozpoznanie
kolízie
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Parkovacia pomôcka: Aktivácia
alebo deaktivácia ultrazvukového
parkovacieho asistenta.
Alarm - mŕtvy uhol: Aktivuje alebo
deaktivuje systém upozornenia na
mŕtvy uhol.
■ Osvetlenie cesty
Doba pri opustení vozidla:
Aktivácia alebo deaktivácia a
zmena trvania osvetlenia pri
vystúpení.
Osvetlenie s odblokovaním:
Aktivácia alebo deaktivácia
osvetlenia vstupu.
■ Elektrické zablokovanie dverí
Vyhnúť sa zablok. dverí pri otvor.
dv.: Aktivácia alebo deaktivácia
automatickej funkcie zamykania,
kým sú dvere otvorené.
■ Diaľkové zablok. / diaľk. odblok. /
diaľk. štart
Spätné hlásenie - diaľkové
odblokovanie dverí: Aktivácia alebo
deaktivácia indikácie odomykania
blikajúcimi výstražnými svetlami.
Diaľkové odblok. dverí: Zmenou
konfigurácie sa určí, či sa

odomykaním majú odomknúť iba
dvere vodiča alebo celé vozidlo.
Autom. opätovné zablokovanie
dverí: Aktivácia alebo deaktivácia
funkcie automatického opätovného
zamykania, ak sa vozidlo odomkne,
ale neotvorí sa.
■ Návrat do nastavenia zo závodu
Návrat do nastavenia zo závodu:
Obnovenie všetkých nastavení na
hodnoty z výroby.
Nastavenia zobrazení
Možnosti nastavenia displeja:
■ Denný režim: Optimalizácia pre
denné podmienky.
■ Nočný režim: Optimalizácia pre
tmavé prostredie.
■ Automaticky: Zmení režim displeja,
keď sa vypnú/zapnú svetlá vozidla.

Nastavenia na farebnom
informačnom displeji

Systém MyLink s textom
Keď je audio zapnuté, stlačte
tlačidlo ; na ovládacom paneli.

Stlačte nastavenia.
Môžete vybrať z nasledujúcich
nastavení:
■ nastavenia času a dátumu
■ nastavenia rádia
■ nastavenia pripojenia
■ nastavenia vozidla
■ jazyk
■ rolovanie textu
■ zvuk stláčania tlačidiel
■ max. hlasitosť pri naštartovaní
■ verzia systému
■ DivX(R) VOD

Prístroje a ovládacie prvky
V príslušných vedľajších ponukách
môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:
nastavenia času a dátumu
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
nastavenia rádia
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
nastavenia pripojenia
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
nastavenia vozidla
■ klimatizácia a kvalita vzduchu
automatické nastavenie rýchlosti
otáčok ventilátora: Zmení rýchlosť
ventilátora na vysokú / strednú /
nízku.
senzor kvality vzduchu: Upraví
citlivosť snímača kvality vzduchu
(Air Quality Sensor - AQS) na
nízku / vysokú.

režim klimatizácie: vypnuté/
zapnuté/posledné nastavenie
automatické odrosovanie: zapnuté/
vypnuté
automatické odrosovanie zadného
okna: zapnuté/vypnuté
■ komfort a pohodlie
hlasitosť zvonkohry: Zmena
hlasitosti výstražných signálov.
automatické stieranie pri zaradenej
spiatočke: Aktivácia alebo
deaktivácia automatického
prepínania na stieranie zadného
okna po zaradení spätného chodu.
■ kolízia/detekcia
parkovací asistent: Aktivácia alebo
deaktivácia ultrazvukových
snímačov.
■ osvetlenie
osvetlenie pre vystúpenie z
vozidla: Vypnuté/30 s/60 s/120 s.
vyhľadávacie svetlá vozidla:
Vyberte možnosť On (Zap). alebo
Off (Vyp).
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■ centrálne zamykanie dverí
zabránenie zamknutiu
odomknutých dverí: Vyberte
možnosť On (Zap). alebo Off (Vyp).
oneskorené zamykanie dverí:
Vyberte možnosť On (Zap). alebo
Off (Vyp).
■ nastavenia zamykania a
odomykania
pasívne odomykanie pri
nastupovaní: Vyberte všetky dvere/
dvere vodiča.
odozva svetiel na odomknutie
diaľkovým ovládačom: Vyberte
bliknutie svetiel/vypnuté svetlá.
odozva svetiel a klaksónu na
uzamknutie diaľkovým ovládačom:
Vyberte iba svetlá/svetlá a klaksón/
iba klaksón/vypnuté.
diaľkové odomykanie dverí:
Vyberte všetky dvere/dvere vodiča.
pripomienka ponechania
diaľkového ovládača vo vozidle:
Vyberte možnosť On (Zap). alebo
Off (Vyp).
■ možnosť cúvacej kamery: Táto
ponuka sa zobrazuje iba vtedy, keď
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je vo vašom vozidle namontovaná
RVC (cúvacia kamera).
symboly: Vyberte možnosť On
(Zap). alebo Off (Vyp).
vodiace čiary: Vyberte možnosť On
(Zap). alebo Off (Vyp).
■ výrobné nastavenia vozidla: Vráti
hodnoty nastavenia späť na
štandardné nastavenia od výroby.
jazyk
Výber želaného jazyka.
rolovanie textu
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
zvuk stláčania tlačidiel
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
max. hlasitosť pri naštartovaní
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.

verzia systému
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
DivX(R) VOD
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.

Nastavenia na farebnom
informačnom displeji

Systém MyLink s ikonami a s
NAVIGÁCIOU

Stlačte tlačidlo konfigurácie na
obrazovke na domovskej stránke
alebo tlačidlo CONFIG na čelnom
paneli, aby ste vstúpili do ponuky
konfigurácie.
Stlačte lištu posúvania, pokým sa
nezobrazia želané možnosti. Zvoľte
želané nastavenia, ktoré chcete
zmeniť.
■ Jazyky
■ Čas a dátum
■ Nastavenia rádia
■ Nastavenia telefónu
■ Nastavenia navigácie
■ Nastavenia vozidla
■ Nastavenia displeja
V príslušných vedľajších ponukách
môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:
Languages (Jazyky)
Výber želaného jazyka.
Čas a dátum
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.

Prístroje a ovládacie prvky
Radio settings (Nastavenia rádia)
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
Nastavenia telefónu
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
Nastavenia navigácie
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
Nastavenia vozidla
■ Klimatizácia a kvalita vzduchu
Automatické nastavenie rýchlosti
otáčok ventilátora: Zmení rýchlosť
ventilátora na vysokú / strednú /
nízku.
Snímač kvality vzduchu: Upraví
citlivosť snímača kvality vzduchu
(Air Quality Sensor - AQS) na
nízku / vysokú.
Režim klimatizácie: vypnuté/
zapnuté/posledné nastavenie

Auto Defog (Automatické
odrosenie): zap / vyp (aktivácia
alebo deaktivácia automatického
odrosenia)
Auto Rear Defog (Automatické
odrosenie zadného okna): zap / vyp
(aktivácia alebo deaktivácia
automatického odrosenia zadného
okna)
■ Komfort a pohodlie
Hlasitosť zvukového signálu:
Zmena hlasitosti výstražných
signálov.
Automatická aktivácia zadného
stierača po zaradení spiatočky
: Aktivácia alebo deaktivácia
automatického prepínania na
stieranie zadného okna po
zaradení spätného chodu.
■ Systémy detekcie kolízie
Parkovací asistent: Aktivácia alebo
deaktivácia ultrazvukových
snímačov.
Upozornenie na mŕtvy uhol:
Aktivuje alebo deaktivuje systém
upozornenia na mŕtvy uhol.
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■ Osvetlenie
Vyhľadávacie svetlá vozidla:
Aktivácia alebo deaktivácia
osvetlenia vstupu.
Osvetlenie pre vystúpenie z
vozidla: Aktivácia alebo deaktivácia
a zmena trvania osvetlenia pri
vystúpení.
■ Centrálne zamykanie dverí
Automatické zamykanie dverí:
Aktivuje alebo deaktivuje funkciu
automatického zamykania dverí.
Oneskorené zamykanie dverí:
Aktivuje alebo deaktivuje funkciu
oneskoreného zamykania dverí.
Zabránenie zamknutiu otvorených
dverí: Aktivácia alebo deaktivácia
automatickej funkcie zamykania,
kým sú dvere otvorené.
■ Diaľkové uzamykanie/odomykanie/
štartovanie
Indikácia svetlami pri diaľkovom
zamknutí: Aktivácia alebo
deaktivácia indikácie zamykania
blikajúcimi výstražnými svetlami.
Indikácia svetlami pri diaľkovom
odomknutí: Aktivácia alebo
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deaktivácia indikácie odomykania
blikajúcimi výstražnými svetlami.
Diaľkové odomykanie dverí:
Zmenou konfigurácie sa určí, či sa
odomykaním majú odomknúť iba
dvere vodiča alebo celé vozidlo.
Pripomienka ponechania
diaľkového ovládača vo vozidle:
Aktivuje alebo deaktivuje
pripomienku v prípade, že vo
vozidle ponecháte elektronický
kľúč.
■ Obnovenie nastavení z výroby?:
Vykoná reset všetkých nastavení
na pôvodné nastavenia.
Nastavenia displeja
■ Ponuka domovskej stránky:
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
■ Možnosti cúvacej kamery:
Stlačte, aby ste nastavili možnosti
cúvacej kamery 3 244.

■ Displej vyp.:
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
■ Nastavenia mapy:
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.
■ Zobrazenie mapy:
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie informačného
systému.

Osvetlenie

Osvetlenie
Vonkajšie osvetlenie vozidla ...... 105
Osvetlenie interiéru .................... 109
Osvetlenie .................................. 110
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Vonkajšie osvetlenie
vozidla

Vo vozidlách bez automatického
ovládania svetiel:
7 = vypnuté

Spínač svetiel

Ak sa zapne zapaľovanie,
automatické ovládanie osvetlenia je
vždy aktívne.
Ak svietia svetlá, 8 sa rozsvieti.
Kontrolka 8 3 83.

Automatické ovládanie
svetiel

Otočný spínač osvetlenia:
AUTO = automatické ovládanie
svetiel podľa vonkajších
svetelných podmienok.
m
= aktivácia alebo deaktivácia
automatického ovládania
osvetlenia. Spínač sa vráti
do polohy AUTO.
= Obrysové svetlá
8
= Svetlomety
9
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Funkcia automatického
ovládania svetiel

Diaľkové svetlá

Ak je zapnutá funkcia automatického
ovládania osvetlenia a motor beží,
systém na základe viditeľnosti a
informácií získaných z dažďového
snímača prepína medzi bežným
denným osvetlením a automatickým
ovládaním svetlometov.
Svetlo pre jazdu cez deň 3 107.
Aktivácia automatických svetlometov
V prípade zlých svetelných
podmienok sa rozsvietia svetlomety a
zadné svetlá.
Svetlomety sa navyše zapnú, ak sa
aktivujú stierače čelného okna na
niekoľko stieracích cyklov.

dočasne oslepiť ostatných
vodičov, čo môže zapríčiniť
nehodu.

Svetelný klaksón
Pre aktivovanie svetelnej húkačky
zatiahnite za páčku.

Nastavenie sklonu
svetlometov
Pri prepínaní zo stretávacích svetiel
na diaľkové svetlá zatlačte páčku.
Pri prepínaní na stretávacie svetlá
zatlačte páčku znova alebo
zatiahnite.

9 Varovanie
Ak prichádzajú vozidlá v
protismere alebo sa pred vami
nachádzajú iné vozidlá, vždy
prepnite diaľkové svetlá na tlmené
svetlá. Diaľkové svetlá môžu

Manuálne nastavenie sklonu
svetlometov

Osvetlenie
Prispôsobenie sklonu svetlometov
zaťaženiu vozidla, aby sa zabránilo
oslňovaniu: otočte koliesko ? do
želanej polohy.
0 = obsadené predné sedadlá
1 = všetky sedadlá obsadené
2 = všetky sedadlá obsadené a je
náklad v batožinovom priestore
3 = sedadlo vodiča obsadené a je
náklad v batožinovom priestore.

Výstražné svetlá
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Ukazovatele smeru a
zmeny jazdného pruhu

Svetlomety pri jazde do
zahraničia
Asymetrické stretávacie svetlá
zvyšujú viditeľnosť na pravej strane
jazdného pruhu.
Pri jazde v krajinách, kde sa jazdí na
opačnej strane, však nastavte
svetlomety tak, aby ste zabránili
oslňovaniu protiidúcich vozidiel.
Svetlomety nechajte nastaviť v
servise.

Svetlá pre jazdu cez deň
Svetlo pre jazdu cez deň zvyšuje
viditeľnosť vozidla počas dňa.

Ovláda sa pomocou tlačidla ¨.
Výstražné svetlá sa aktivujú
automaticky, keď dôjde k naplneniu
airbagov.

páčka nahor
páčka nadol

= pravá kontrolka
= ľavá kontrolka

Ak je páčka posunutá za bod odporu,
kontrolka sa zapne trvale. Pri pohybe
volantom späť sa kontrolka
automaticky deaktivuje.
Pre tri záblesky, napr. pri zmene
jazdného pruhu, stlačte páčku až do
pocítenia odporu a potom ju uvoľnite.
Pri dlhšej signalizácii posuňte páčku
k bodu odporu a podržte ju.
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Manuálne vypnite ukazovatele smeru
posunutím pákového prepínača do
pôvodnej polohy.

Zadné svetlá do hmly

Parkovacie svetlá

Ovládajú sa pomocou tlačidla r.
Spínač svetiel je v polohe Auto:
zapnutím zadných svetiel do hmly sa
automaticky zapnú aj svetlomety.
Spínač svetiel je v polohe 8: zadné
svetlo do hmly je možné zapnúť len
spolu s prednými svetlami do hmly.

Ak je vozidlo zaparkované, je možné
aktivovať predné a zadné pozičné
svetlá na niektorej strane:
1. Vypnite zapaľovanie.
2. Presuňte páčku ukazovateľov
smeru úplne nahor (pravé
parkovacie svetlá) alebo nadol
(ľavé parkovacie svetlá).
Je potvrdené zvukovým signálom a
kontrolkou príslušného ukazovateľa
smeru.

Predné svetlá do hmly

Ovládajú sa pomocou tlačidla >.

Osvetlenie

Svetlá spiatočky
Svetlo spätného chodu sa rozsvieti,
keď je zapnuté zapaľovanie a zaradí
sa spiatočka.

Osvetlenie interiéru
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Osvetlenie interiéru

Osvetlenie panelu
prístrojov

Zahmlené presvetľovacie
kryty svetiel
Vnútorná strana presvetľovacích
krytov sa môže za zlého, vlhkého a
chladného počasia, v hustom daždi
alebo po umytí vozidla zahmliť.
Takáto hmla po čase zmizne sama,
ak to chcete urýchliť, zapnite
svetlomety.
Keď je rozsvietené vonkajšie
osvetlenie vozidla, môžete nastaviť
jas týchto svetiel:
■ Osvetlenie panelu prístrojov
■ Informačný displej
■ Osvetlené spínače a ovládacie
prvky
Otočte kolieskom A a držte, kým
nedosiahnete želaný jas.

Počas nastupovania a vystupovania
z vozidla sa osvetlenie interiéru
automaticky zapne a po určitom čase
sa vypne. Chvíľu bude svietiť aj v
prípade, že sa zo zámku zapaľovania
vytiahne kľúč.
Použite kolískový spínač:
w
= automatické zapínanie
a vypínanie
stlačte u = vždy zapnuté
stlačte v = vždy vypnuté
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Svetlo na čítanie

Osvetlenie
Osvetlenie vstupu
Uvítacie osvetlenie

Ovláda sa pomocou tlačidla s t.

Svetla slnečnej clony
Rozsvieti sa, ak sa otvorí kryt.

Keď vozidlo odomykáte diaľkovým
ovládačom, na krátky čas sa zapnú
svetlomety, obrysové svetlá, zadné
svetlá a interiérové svetlá. Táto
funkcia uľahčí nájdenie vozidla v tme.
Svetlá sa vypnú hneď po otočení
zapaľovania do polohy pre
príslušenstvo. Rozjazd 3 17.
Aktiváciu alebo deaktiváciu tejto
funkcie je možné zmeniť v ponuke
Settings (Nastavenia) na
informačnom displeji. Prispôsobenie
vozidla 3 94.
Je možné uložiť nastavenia na
základe použitého kľúča 3 23.

Osvetlenie vstupu do vozidla

Ak sa otvoria dvere vodiča, navyše sa
rozsvietia nasledujúce svetlá:
■ Niektoré spínače
■ Niektoré svetlá interiéru

Osvetlenie pre vystúpenie
z vozidla
Svetlomety, obrysové svetlá a zadné
svetlá osvietia cestu počas
nastavenej doby po opustení vozidla.

Zapnutie

Aktiváciu alebo deaktiváciu a trvanie
osvetlenia je možné zmeniť v ponuke
Settings (Nastavenia) na
informačnom displeji. Prispôsobenie
vozidla 3 94.
Je možné uložiť nastavenia na
základe použitého kľúča 3 23.

Osvetlenie
1.
2.
3.
4.

Vypnite zapaľovanie.
Vyberte kľúč zapaľovania.
Otvorte dvere vodiča.
Zatiahnite za páčku ukazovateľa
smeru.
5. Zavrite dvere vodiča.
Ak nie sú zatvorené dvere vodiča,
svetlá zhasnú po dvoch minútach.
Osvetlenie sa vypne okamžite, ak pri
otvorených dverách vodiča
potiahnete páčku ukazovateľov
smeru smerom k volantu.

Ochrana proti vybitiu
akumulátora
Aby sa zabránilo vybitiu akumulátora,
keď je zapaľovanie vypnuté, niektoré
vnútorné svetlá sa po určitom čase
automaticky vypnú.
Ak vypnete zapaľovanie s
rozsvietenými vonkajšími svetlami,
tieto svetlá sa okamžite alebo po
niekoľkých minútach vypnú v
závislosti od toho, aká je vonku tma
alebo od podmienok nastavenia.

Vonkajšie svetlá budú zapnuté aj
naďalej, ak ich zapnete manuálne,
keď je vypnuté zapaľovanie.
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Informačný systém

Úvod
Všeobecné informácie

Úvod .......................................... 112
Rádio ......................................... 135
Prehrávač CD ............................ 147
Vstup AUX ................................. 153
Port USB .................................... 155
Hudba Bluetooth ........................ 158
Snímka digitálneho obrazu ........ 161
Navigácia ................................... 164
Rozpoznávanie reči ................... 201
Telefón ....................................... 207

Informačný systém predstavuje
moderný systém pre zábavu a
informovanosť vo vozidle.
Pre vlnové pásma AM, FM je rádio
vybavené dvanástimi automaticky
priraditeľnými predvoľbami kanálov.
Existuje navyše 36 kanálov, ktoré
môžu byť priradené manuálne
(nezávisle od vlnového pásma).
Vstavaný audioprehrávač slúži pre
vašu zábavu prehrávaním zvukových
diskov CD a diskov CD MP3/WMA.
K informačnému systému môžete
navyše pripojiť aj svoje externé
pamäťové zariadenia ako ďalšie
zvukové zdroje, napr.iPod, prehrávač
MP3 alebo kľúč USB (okrem CD 300)
alebo prenosný prehrávač.
Digitálny procesor zvuku poskytuje
viacero prednastavených režimov
ekvalizéra pre optimálny zvuk.
Navigačný systém (iba Navi 600) s
dynamickým plánovaním trás vás
spoľahlivo nasmeruje až do vášho

cieľa a ak bude potrebné,
automaticky sa vyhne dopravným
zápcham alebo iným problémom.
Informačný systém je možné ovládať
aj pomocou ovládacích prvkov na
volante.
Informačný systém môže byť navyše
vybavený portálom mobilného
telefónu.
Premyslené rozmiestnenie
ovládacích prvkov, jasné displeje a
multifunkčný gombík MENU umožní
jednoduché a intuitívne ovládanie
systému.

Dôležité informácie týkajúce sa
obsluhy a bezpečnosti
premávky
9 Varovanie
Informačný systém používajte tak,
aby ste mali vozidlo vždy
bezpečne pod kontrolou. V
prípade pochybností zastavte
vozidlo a Informačný systém
obsluhujte pri stojacom vozidle.

Informačný systém
9 Varovanie
Používanie navigačného systému
(len Navi 600) nezbavuje vodiča
zodpovednosti za korektné a
ostražité správanie v dopravných
situáciách. Príslušné dopravné
predpisy musíte vždy dodržať.
Údaje (napríklad adresy)
zadávajte len keď vozidlo stojí.
Ak sú pokyny navigačného
systému v rozpore s dopravnými
predpismi, platné sú vždy
dopravné predpisy.

9 Varovanie
V niektorých oblastiach
jednosmerné ulice, iné cesty alebo
vjazdy (napr. pešie zóny), kam
nesmiete vojsť, nie sú označené
na mape. V takýchto oblastiach
vás môže informačný systém
upozorniť správou, ktorú musíte
potvrdiť. Musíte venovať zvláštnu

pozornosť jednosmerným uliciam,
cestám a vjazdom, do ktorých
nemáte povolené vojsť.

Príjem rádia

Príjem rádia môže byť prerušovaný
atmosférickými poruchami, šumom,
skreslením alebo stratou príjmu z
dôvodu
■ zmien vo vzdialenosti od vysielača,
■ príjmu z viacerých smerov v
dôsledku odrazu,
■ tienenia.

Funkcia pre odraďovanie
zlodejov
Informačný systém je vybavený
elektronickým bezpečnostným
systémom na odraďovanie zlodejov.
Informačný systém preto funguje iba
vo vašom vozidle, preto je pre zlodeja
bezcenný.
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Prehľad ovládacích prvkov
Navi 600

Informačný systém
1

Gombík m ........................... 123
Stlačenie: zapne/vypne
informačný systém .............. 123

2

Otočenie: nastavenie
hlasitosti .............................. 123
Tlačidlá kanálov 1 – 6 ......... 136

6

CONFIG .............................. 132

12 BACK .................................. 124

7

Nastavenia systému ............ 132
RPT NAV ............................ 196

Ponuka: o jednu úroveň
späť ..................................... 124

8

Zopakuje poslednú správu
navigačného systému ......... 196
TP ....................................... 143

Vstup: vymaže posledný
znak alebo celý údaj ........... 124
13 FAV ..................................... 137
Zoznamy obľúbených .......... 137
14 MENU ................................. 124

9

Aktivuje alebo deaktivuje
rozhlasové dopravné
správy ................................. 143
TONE .................................. 129

Dlhé stlačenie: uloženie
stanice ................................. 136

3

Krátke stlačenie: voľba
stanice ................................. 136
DEST .................................. 165

4

Zadanie cieľového bodu
navigácie ............................. 165
NAV ..................................... 165
Jedno stlačenie:
Zobrazenie mapy ............... 165

5

Dve stlačenia: Ponuka
Navigácia ............................ 165
Osemsmerový spínač ......... 165
Navigácia: posun okna
displeja na zobrazenej
mape ................................... 165
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Nastavenia tónu .................. 129
10 INFO ................................... 114
Ďalšie informácie podľa
danej situácie ...................... 114
11 AS ....................................... 136
Automatické úrovne
pamäte ................................ 136
Krátke stlačenie: výber
automaticky uloženého
zoznamu ............................. 136
Dlhé stlačenie:
automatické uloženie
staníc .................................. 136

Otočenie: označenie
položiek ponuky alebo
nastavenie číselných
hodnôt ................................ 124
Stlačenie: výber/aktivácia
označenej položky;
potvrdenie nastavenej
hodnoty; zapnutie/
vypnutie funkcie .................. 124
15 Vysunutie CD ...................... 150
16 Vyhľadávanie dopredu ........ 135
Rádio: vyhľadávanie
dopredu ............................... 135
CD/MP3/WMA: skok na
nasledujúcu skladbu ........... 150
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17 MUTE .................................. 123
Aktivovanie/deaktivovanie
stíšenia ................................ 123
18 CD/MP3/WMA ..................... 154
Spustenie/pozastavenie
prehrávania ......................... 154
19 CD/AUX .............................. 154
Prehrávanie CD/MP3/
WMA alebo zmena zdroja
zvuku ................................... 154
20 BAND .................................. 135
Aktivovanie rádia alebo
zmena vlnového pásma ...... 135
21 Vyhľadávanie dozadu ......... 135
Rádio: vyhľadávanie
dozadu ................................ 135
CD/MP3/WMA: skok na
predchádzajúcu skladbu ..... 150
22 Otvor pre CD ....................... 150

Informačný systém
CD 400

117

118
1

Informačný systém

Gombík m ........................... 123

6

TP ....................................... 143

7

Aktivuje alebo deaktivuje
rozhlasové dopravné
správy ................................. 143
INFO ................................... 114

8

Ďalšie informácie podľa
danej situácie ...................... 114
TONE .................................. 129

9

Nastavenia tónu .................. 129
AS ....................................... 136

Stlačenie: zapne/vypne
informačný systém .............. 123

2

Otočenie: nastavenie
hlasitosti .............................. 123
Tlačidlá kanálov 1 – 6 ......... 136
Dlhé stlačenie: uloženie
stanice ................................. 136

3

Krátke stlačenie: voľba
stanice ................................. 136
Vyhľadávanie dozadu ......... 135
Rádio: vyhľadávanie
dozadu ................................ 135

4
5

CD/MP3/WMA: skok na
predchádzajúcu skladbu ..... 150
CD/MP3/WMA: spustenie/
pozastavenie prehrávania ... 154
Vyhľadávanie dopredu ........ 135
Rádio: vyhľadávanie
dopredu ............................... 135
CD/MP3/WMA: skok na
nasledujúcu skladbu ........... 150

Automatické úrovne
pamäte ................................ 136
Krátke stlačenie: výber
automaticky uloženého
zoznamu ............................. 136
Dlhé stlačenie:
automatické uloženie
staníc .................................. 136
10 BACK .................................. 124
Ponuka: o jednu úroveň
späť ..................................... 124
Vstup: vymaže posledný
znak alebo celý údaj ........... 124

11 Vysunutie CD ...................... 150
12 MENU ................................. 124
Otočenie: označenie
položiek ponuky alebo
nastavenie číselných
hodnôt ................................ 124
Stlačenie: výber/aktivácia
označenej položky;
potvrdenie nastavenej
hodnoty; zapnutie/
vypnutie funkcie .................. 124
13 FAV ..................................... 137
Zoznamy obľúbených .......... 137
14 MUTE .................................. 123
Aktivovanie/deaktivovanie
stíšenia ................................ 123
15 CONFIG .............................. 132
Nastavenia systému ............ 132
16 Otvor pre CD ....................... 150
17 CD/AUX .............................. 154
Prehrávanie CD/MP3/
WMA alebo zmena zdroja
zvuku ................................... 154
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18 BAND .................................. 135
Aktivovanie rádia alebo
zmena vlnového pásma ...... 135
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Informačný systém

Informačný systém
1

2

Gombík m ........................... 123

7

Vyhľadávanie dopredu ........ 135

12 BACK .................................. 124

Stlačenie: zapne/vypne
informačný systém .............. 123

Rádio: vyhľadávanie
dopredu ............................... 135

Ponuka: o jednu úroveň
späť ..................................... 124

Otočenie: nastavenie
hlasitosti .............................. 123
Tlačidlá kanálov 1 – 6 ......... 136

8

CD/MP3/WMA: skok na
nasledujúcu skladbu ........... 150
TP ....................................... 143

9

Aktivuje alebo deaktivuje
rozhlasové dopravné
správy ................................. 143
INFO ................................... 114

Vstup: vymaže posledný
znak alebo celý údaj ........... 124
13 Vysunutie CD ...................... 150
14 MENU ................................. 124

Dlhé stlačenie: uloženie
stanice ................................. 136

3

Krátke stlačenie: voľba
stanice ................................. 136
Vyhľadávanie dozadu ......... 135
Rádio: vyhľadávanie
dozadu ................................ 135

4
5
6
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CD/MP3/WMA: skok na
predchádzajúcu skladbu ..... 150
MP3: do priečinku vyššej
úrovne ................................. 150
CD/MP3/WMA: spustenie/
pozastavenie prehrávania ... 154
MP3: do priečinku nižšej
úrovne ................................. 150

Ďalšie informácie podľa
danej situácie ...................... 114
10 TONE .................................. 129
Nastavenia tónu .................. 129
11 AS ....................................... 136
Automatické úrovne
pamäte ................................ 136
Krátke stlačenie: výber
automaticky uloženého
zoznamu ............................. 136
Dlhé stlačenie:
automatické uloženie
staníc .................................. 136

Centrálny ovládací prvok
pre výber a navigáciu v
ponukách ............................ 124
15 FAV ..................................... 137
Zoznamy obľúbených .......... 137
16 MUTE .................................. 123
Aktivovanie/deaktivovanie
stíšenia ................................ 123
17 CONFIG .............................. 132
Nastavenia systému ............ 132
18 Otvor pre CD ....................... 150
19 CD/AUX .............................. 154
Prehrávanie CD/MP3/
WMA alebo zmena zdroja
zvuku ................................... 154
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20 BAND .................................. 135
Aktivovanie rádia alebo
zmena vlnového pásma ...... 135

Ovládacie prvky zvuku na
volante

1

SRC (Zdroj) ......................... 123
Stlačenie: výber zdroja
zvuku ................................... 123

Ak je aktívne rádio:
otočením nahor/nadol sa
naladí nasledujúca/
predchádzajúca
predvolená rozhlasová
stanica ................................. 135

2
3
4

Ak je aktívny prehrávač
CD: otočením nahor/nadol
sa vyberie nasledujúca/
predchádzajúca skladba
CD/MP3/WMA ..................... 150
Zvýšenie hlasitosti ............... 123
Zníženie hlasitosti ............... 123
Aktivovanie/deaktivovanie
stíšenia ................................ 123

Informačný systém

Použitie
Ovládacie prvky

Informačný systém sa ovláda
funkčnými tlačidlami, multifunkčnými
gombíkmi and ponukami
zobrazenými na displeji.
Vstupy môžete zadávať:
■ cez centrálnu jednotku na
prístrojovom paneli 3 114
■ ovládacími prvkami na volante
3 114

Zapnutie alebo vypnutie
informačného systému

Krátko stlačte gombík X. Po zapnutí
sa aktivuje posledný vybratý
informačný zdroj.
Automatické vypnutie
Ak bol informačný systém zapnutý
gombíkom X, keď bolo zapaľovanie
vypnuté, automaticky sa znova vypne
30 minútach.

Nastavenie hlasitosti

Otáčajte gombíkom X. Na displeji sa
zobrazí aktuálne nastavenie.

Ak sa informačný systém zapne, platí
naposledy nastavená hlasitosť, ak je
príslušná hlasitosť nižšia ako
maximálna hlasitosť po spustení.
Nasledujúce hodnoty môžete
nastaviť samostatne:
■ maximálna hlasitosť po spustení
3 132
■ hlasitosť dopravných správ 3 132
■ hlasitosť hlásení navigačného
systému (len Navi 600) 3 165
Hlasitosť citlivá na rýchlosť
Ak sa aktivuje funkcia hlasitosti citlivej
na rýchlosť 3 132, hlasitosť sa
automaticky upraví tak, aby sa
prispôsobila hluku vznikajúcej pri
jazde a hluku vetra.
Stíšiť
Stlačením tlačidla MUTE stíšite
zvukové zdroje.
Ak chcete zrušiť stíšenie: otočte
gombíkom X alebo stlačte tlačidlo
MUTE znova.
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Obmedzenie hlasitosti pri vysokých
teplotách
V prípade veľmi vysokých teplôt vo
vnútri vozidla informačný systém
obmedzí maximálnu nastaviteľnú
hlasitosť. Ak je to potrebné, hlasitosť
sa automaticky zníži.

Prevádzkové režimy
Rádio
Stlačením tlačidla BAND sa otvorí
hlavná ponuka rádia alebo sa prepne
medzi vlnovými pásmami.
Stlačením gombíka MENU sa otvorí
vedľajšia ponuka s možnosťami pre
výber staníc.
Detailný popis funkcií rádia 3 135.
Audioprehrávače
Stláčaním tlačidla CD/AUX sa otvoria
ponuky CD, USB, iPod alebo AUX (ak
je k dispozícii) alebo sa prepne medzi
týmito ponukami.
Stlačením gombíka MENU sa otvorí
vedľajšia ponuka s možnosťami pre
výber skladieb.
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Podrobný popis:
■ funkcií prehrávača CD 3 150
■ funkcií vstupu AUX 3 154
■ funkcií portu USB (okrem CD 300)
3 155
Navigácia
(iba Navi 600)
Stlačte tlačidlo NAV, čím sa zobrazí
mapa s oblasťou okolo aktuálnej
polohy vozidla.
Stlačením gombíka MENU sa otvorí
ponuka pre navigačné hlavné menu.
Detailný popis funkcií navigačného
systému 3 165.

Základné operácie
Gombík MENU

Gombík MENU je centrálnym
ovládacím prvkom pre ponuky.
Otáčanie
■ označenie položky ponuky
■ CD 300: zobrazenie položky
ponuky
■ nastavenie číselnej hodnoty

Stlačte
■ výber alebo aktivácia označenej
položky
■ CD 300: výber alebo aktivácia
zobrazenej položky
■ potvrdenie nastavenej hodnoty
■ zapnutie alebo vypnutie
systémovej funkcie

Príklady použitia ponuky
Príklady vzťahujúce sa na model
Navi 600
Výber položky

Tlačidlo BACK

Krátkym stlačením gombíka:
■ opustíte ponuku
■ vrátite sa z vedľajšej ponuky do
ponuky vyššej úrovne
■ vymažete posledný znak v reťazci
Stlačením tlačidla a podržaním na
niekoľko sekúnd sa vymaže celý údaj.

Otočením gombíka MENU posuňte
kurzor (= farebné pozadie) na želanú
položku.
Stlačením gombíka MENU vyberte
označenú položku.
Vedľajšie ponuky
Šípka na pravom konci položky
ponuky znamená, že vybratím
položky sa otvorí vedľajšia ponuka s
ďalšími možnosťami.

Informačný systém
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Aktivácia nastavenia

Nastavenie hodnoty

Zapnutie a vypnutie funkcie

Otočením gombíkom MENU označte
želané nastavenie.
Stlačením gombíka MENU aktivujte
nastavenie.

Otočením gombíka MENU zmeňte
aktuálnu hodnotu nastavenia.
Stlačením gombíka MENU potvrďte
nastavenú hodnotu.

Otočením gombíka MENU označte
funkciu, ktorú chcete zapnúť alebo
vypnúť.
Stlačením gombíka MENU môžete
prepnúť medzi nastaveniami ZAP a
VYP.
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Zadanie reťazca znakov

Ak chcete zadať sekvenciu znakov,
napr. názvy ciest alebo čísla domov:
Otočením gombíkom MENU označte
želaný znak.
Použitím tlačidla BACK sa vymaže
posledný znak v reťazci. Stlačením a
podržaním tlačidla BACK sa vymaže
celý údaj.
Stlačením gombíka MENU potvrďte
vybratý znak.

Príklady vzťahujúce sa na model
CD 400
Výber položky

Otočením gombíka MENU posuňte
kurzor (= farebné pozadie) na želanú
položku.
Stlačením gombíka MENU vyberte
označenú položku.
Vedľajšie ponuky
Šípka na pravom konci položky
ponuky znamená, že vybratím
položky sa otvorí vedľajšia ponuka s
ďalšími možnosťami.

Aktivácia nastavenia

Otočením gombíkom MENU označte
želané nastavenie.
Stlačením gombíka MENU aktivujte
nastavenie.

Informačný systém
Nastavenie hodnoty

Zapnutie a vypnutie funkcie

Otočením gombíka MENU zmeňte
aktuálnu hodnotu nastavenia.
Stlačením gombíka MENU potvrďte
nastavenú hodnotu.

Otočením gombíka MENU označte
funkciu, ktorú chcete zapnúť alebo
vypnúť.
Stlačením gombíka MENU môžete
prepnúť medzi nastaveniami On
(Zapnuté) a Off (Vypnuté).
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Príklady vzťahujúce sa na model
CD 300
Prvky ponuky a symboly

Šípky nahor a nadol 1 znamenajú:
najvyššia úroveň ponuky je aktívna.
Ďalšie možnosti sú k dispozícii v
aktívnej ponuke.
Otočením gombíka MENU sa
zobrazia ďalšie možnosti v aktívnej
ponuke.
Zalomená šípka 2 znamená: je k
dispozícii vedľajšia ponuka s ďalšími
možnosťami.
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Stlačením gombíka MENU vyberte
zobrazenú položku a otvorte
príslušnú vedľajšiu ponuku.
Šípka smerujúca napravo 3
znamená: prvá úroveň vedľajších
ponúk je aktívna (dve šípky = druhá
úroveň vedľajších ponúk je aktívna).
Šípka nadol 4 znamená: ďalšie
možnosti sú k dispozícii v aktívnej
vedľajšej ponuke.

Stlačením gombíka MENU aktivujte
nastavenie.

Zapnutie a vypnutie funkcie

Nastavenie hodnoty

Aktivácia nastavenia

Stlačením gombíka MENU otvoríte
príslušnú ponuku nastavení.
Otočením gombíka MENU zmeňte
aktuálnu hodnotu nastavenia.
Stlačením gombíka MENU potvrďte
nastavenú hodnotu.
Stlačením gombíka MENU otvoríte
príslušnú ponuku nastavení.
Otočením gombíkom MENU
zobrazíte želané nastavenie.

Stlačením gombíka MENU otvoríte
príslušnú ponuku nastavení.
Otočením gombíkom MENU označte
nastavenie On (Zapnuté) alebo Off
(Vypnuté).
Stlačením gombíka MENU potvrdíte
označené nastavenie.

Informačný systém

Nastavenia tónu
Navi 600

Nastavenie bás, stredných tónov a
výšok

Nastavenie rozdelenia hlasitosti
medzi prednými a zadnými
reproduktormi

V ponuke nastavení tónu môžete
nastaviť charakteristiku tónu osobitne
pre každé rozhlasové vlnové pásmo
a každý zdroj zvuku prehrávača.

Vyberte Basy, Stredné alebo Výšky.
Nastavte želanú hodnotu pre vybratú
položku.
Stlačením tlačidla TONE sa otvorí
ponuka pre tón.

Zvoľte Zoslabené.
Nastavte želanú hodnotu.
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Nastavenie rozdelenia hlasitosti
medzi pravou a ľavou stranou

Zvoľte Vyváženie.
Nastavte želanú hodnotu.
Nastavenie položky na „0“ alebo
„VYP“
Vyberte želanú položku a stlačte
gombík MENU a podržte ho na
niekoľko sekúnd.
Nastavenie všetkých položiek na „0“
alebo „VYP“
Stlačte a podržte niekoľko sekúnd
stlačené tlačidlo TONE.

Optimalizácia tónu pre hudobný štýl

Vyberte položku EQ.
Zobrazené možnosti ponúkajú
prednastavené basy, stredné tóny a
výšky optimalizované pre príslušný
hudobný štýl.
Vyberte požadovanú možnosť.

CD 300 / CD 400

V ponuke nastavení tónu môžete
nastaviť charakteristiku tónu osobitne
pre každé rozhlasové vlnové pásmo
a každý zdroj zvuku prehrávača.

Stlačením tlačidla TONE sa otvorí
ponuka pre tón.

Informačný systém
Nastavenie bás, stredných tónov a
výšok

Vyberte Bass (Basy):, Midrange
(Stredné): alebo Treble (Výšky):.
Nastavte želanú hodnotu pre vybratú
položku.

Nastavenie rozdelenia hlasitosti
medzi prednými a zadnými
reproduktormi

Zvoľte Fader (Predozadné
vyváženie):.
Nastavte želanú hodnotu.
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Nastavenie rozdelenia hlasitosti
medzi pravou a ľavou stranou

Zvoľte Balance (Vyváženie):.
Nastavte želanú hodnotu.
Nastavenie položky na „0“
Vyberte želanú položku a stlačte
gombík MENU a podržte ho na
niekoľko sekúnd.
Nastavenie všetkých položiek na „0“
alebo „Vypnuté“
Stlačte a podržte niekoľko sekúnd
stlačené tlačidlo TONE.
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Optimalizácia tónu pre hudobný štýl

Nastavenia hlasitosti

Hlasitosť závislá na rýchlosti

Navi 600
Max. hlasitosť pri zapnutí

Vyberte položku EQ (EKVALIZÉR):.
Zobrazené možnosti ponúkajú
prednastavené basy, stredné tóny a
výšky optimalizované pre príslušný
hudobný štýl.
Vyberte želanú možnosť.

Stlačením tlačidla CONFIG sa otvorí
hlavná ponuka pre systémové
nastavenia.
Vyberte Nastavenia rádia, potom
Max. hlasitosť pri zapnutí.
Nastavte želanú hodnotu.

Stlačením tlačidla CONFIG sa otvorí
hlavná ponuka pre systémové
nastavenia.
Vyberte Nastavenia rádia, potom
Hlasitosť závislá na rýchlosti.
Hlasitosť závislú od rýchlosti môžete
deaktivovať alebo môžete nastaviť
stupeň prispôsobenia hlasitosti v
zobrazenej ponuke.
Vyberte požadovanú možnosť.

Informačný systém
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Hlasitosť dopravných správ (TA)
Hlasitosť dopravných správ môžete
zvýšiť alebo znížiť vzhľadom k
normálnej hlasitosti zvuku.

CD 300 / CD 400

Nastavte želanú hodnotu.

Maximum startup volume (Maximálna
hlasitosť po spustení)

Speed compensated volume
(Hlasitosť citlivá na rýchlosť)

Stlačením tlačidla CONFIG sa otvorí
hlavná ponuka pre systémové
nastavenia.
Vyberte Nastavenia rádia, Opcie
RDS a Hlasitosť TA.
Nastavte želanú hodnotu.

Stlačením tlačidla CONFIG sa otvorí
hlavná ponuka pre systémové
nastavenia.
Vyberte Radio settings (Nastavenia
rádia), potom Maximum startup
volume (Maximálna hlasitosť po
spustení).
CD 300: vyberte Audio settings
(Nastavenia audiosystému), potom
Start up volume (Hlasitosť po
spustení).

Stlačením tlačidla CONFIG sa otvorí
hlavná ponuka pre systémové
nastavenia.
Vyberte Radio settings (Nastavenia
rádia), potom Auto volume control
(Automatické ovládanie hlasitosti).
CD 300: vyberte Audio settings
(Nastavenia audiosystému), potom
Auto volume control (Automatické
ovládanie hlasitosti).
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Hlasitosť citlivú na rýchlosť môžete
deaktivovať alebo môžete nastaviť
stupeň prispôsobenia hlasitosti v
zobrazenej ponuke.
Vyberte želanú možnosť.
Hlasitosť dopravných správ (TA)
Hlasitosť dopravných správ môžete
zvýšiť alebo znížiť vzhľadom k
normálnej hlasitosti zvuku.

Vyberte Radio settings (Nastavenia
rádia), RDS options (Možnosti RDS)
a TA volume (Hlasitosť dopravných
správ).
CD 300: vyberte Audio settings
(Nastavenia audiosystému), RDS
options (Možnosti RDS) a TA volume
(Hlasitosť dopravných správ).
Nastavte želanú hodnotu pre
zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Prispôsobenie
(iba CD 400)
Pre jednotlivé kľúče od vozidla (pre
rôznych vodičov) môžete uložiť
rozličné nastavenia informačného
systému.

Nastavenia uložené v pamäti

Stlačením tlačidla CONFIG sa otvorí
hlavná ponuka pre systémové
nastavenia.

Po vybratí kľúča od vozidla zo
spínača zapaľovania sa automaticky
uložia nasledujúce nastavenia
vzťahujúce sa na použitý kľúč:
■ naposledy používané hlasitosti;
jedna úroveň hlasitosti pre všetky
zdroje zvuku okrem telefónu (rádio,
prehrávač CD, AUX, USB)

■ všetky predvoľby rozhlasových
staníc
■ všetky nastavenia tónu; každé
nastavenie sa nastaví osobitne pre
nasledujúce zdroje zvuku (ak je k
dispozícii): AM, FM, prehrávač CD,
AUX, USB
■ posledný aktívny zvukový zdroj
■ posledná aktívna rozhlasová
stanica (pre každé vlnové pásmo
osobitne)
■ posledný aktívny režim obrazovky
■ posledná pozícia na zvukovom
disku/disku MP3 alebo meniča (ak
je k dispozícii) včítane čísla disku,
čísla stopy a priečinku
■ stav nastavenia zmiešania piesní
(prehrávač CD)
■ stav nastavenia TP (Traffic
Programme)
■ pozícia kurzora pre každú ponuku
na obrazovke

Informačný systém
Aktivácia/deaktivácia
prispôsobenia

Stlačením tlačidla CONFIG sa otvorí
hlavná ponuka pre systémové
nastavenia.
Vyberte Vehicle settings (Nastavenia
vozidla), potom Comfort settings
(Nastavenia pre komfort).
Nastavte Personalization by driver
(Prispôsobenie vodičom) na hodnotu
On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté).

Rádio
Použitie
Ovládacie tlačidlá

Najdôležitejšie ovládacie tlačidlá
rádia sú nasledujúce:
■ BAND: Aktivácia rádia
■ t v: Vyhľadávanie staníc
■ AS: Automaticky uložené zoznamy
■ FAV: Zoznamy obľúbených
■ 1...6: Tlačidlá predvolieb
■ TP: Rozhlasová služba dopravných
správ 3 143

Aktivácia rádia

Stlačením tlačidla BAND sa otvorí
hlavná ponuka rádia.
Začne sa príjem naposledy naladenej
stanice.

Voľba vlnového pásma

Stlačením tlačidla BAND raz alebo
viackrát sa vyberie želané vlnové
pásmo.
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Začne sa príjem naposledy naladenej
stanice v danom vlnovom pásme.

Vyhľadávanie staníc
Automatické vyhľadávanie
staníc

Krátkym stlačením tlačidla t alebo
v sa naladí nasledujúca stanica v
pamäti staníc.

Manuálne vyhľadávanie staníc
Navi 600
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
t alebo v. Uvoľnite tlačidlo, keď
zobrazená frekvencia už takmer
dosiahla požadovanú frekvenciu.
Vyhľadá sa a automaticky sa naladí
nasledujúca stanica, ktorá môže byť
prijatá.
CD 300 / CD 400
Stlačením tlačidla t alebo v na
niekoľko sekúnd sa začne
vyhľadávanie nasledujúcej stanice v
danom vlnovom pásme.
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Ak sa dosiahla požadovaná
frekvencia, stanica sa začne
prehrávať automaticky.
Poznámky
Manuálne vyhľadávanie staníc: Ak
rádio nenájde stanicu, automaticky
prepne na citlivejšiu úroveň
vyhľadávania. Ak nenájde stanicu
ani tak, naladí sa stanica, ktorá bola
aktívna naposledy.
Poznámky
Vlnové pásmo FM: ak je funkcia
RDS aktívna, vyhľadávajú sa iba
stanice RDS 3 143, ak je aktívna
služba dopravných správ (TP),
vyhľadávajú sa iba stanice
poskytujúce službu dopravných
správ 3 143.

Manuálne ladenie staníc
Vlnové pásmo FM
Iba Navi 600: stlačením gombíka
MENU otvorte ponuku FM a vyberte
Manuálne ladenie FM.
Otočte gombíkom MENU a nastavte
optimálnu frekvenciu príjmu na
zobrazenej obrazovke frekvencií.

Vlnové pásmo AM
Otočte gombíkom MENU a nastavte
optimálnu frekvenciu príjmu na
zobrazenej obrazovke frekvencií.

Poznámky
Zvýrazní sa práve prijímaná stanica.
CD 400:

Automaticky uložené
zoznamy
Stanice, ktoré majú najlepší príjem vo
vlnovom pásme, sa môžu
automaticky vyhľadať a uložiť
pomocou funkcie automatického
ukladania.
Navi 600:
Poznámky
Práve prijímaná stanica je označená
symbolom i.
Každé vlnové pásmo má 2
automaticky ukladané zoznamy
(AS 1, AS 2), v každej je možné uložiť
6 staníc.

Automatické ukladanie staníc

Podržte stlačené tlačidlo AS, kým sa
neotvorí správa automatického
ukladania. Do 2 automaticky

Informačný systém
uložených zoznamov sa uloží
12 najsilnejších staníc v danom
vlnovom pásme.
Ak chcete prerušiť proces
automatického ukladania, stlačte
gombík MENU.

Manuálne ukladanie staníc

Do automaticky uloženého zoznamu
môžete uložiť stanicu aj manuálne.
Nalaďte stanicu, ktorú chcete uložiť.
Krátkym stlačením tlačidla AS otvorte
automaticky uložený zoznam alebo
prepnite do iného automaticky
uloženého zoznamu.
Ak chcete uložiť stanicu na konkrétnu
pozíciu: stlačte príslušné tlačidlo s
číslom 1 – 6, kým sa nezobrazí
potvrdzujúca správa.
Poznámky
Manuálne uložené stanice sa
automatickým ukladaním staníc
prepíšu.

Obnovenie stanice

Krátkym stlačením tlačidla AS otvorte
automaticky uložený zoznam alebo
prepnite do iného automaticky
uloženého zoznamu.
Krátkym stlačením niektorého z
tlačidiel staníc 1 – 6 sa naladí stanica
na príslušnej pozícii v zozname.

Zoznamy obľúbených
Stanice v ktoromkoľvek vlnovom
pásme môžete uložiť do zoznamu
obľúbených.

Navi 600
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V každom zozname obľúbených sa
môže uložiť 6 staníc. Počet
dostupných zoznamov obľúbených je
nastaviteľný (viď nižšie).
Poznámky
Zvýrazní sa práve prijímaná stanica.
Uloženie stanice
Nalaďte stanicu, ktorú chcete uložiť.
Krátkym stlačením tlačidla FAV
otvorte zoznam obľúbených alebo
prepnite do iného zoznamu
obľúbených.
Ak chcete uložiť stanicu na konkrétnu
pozíciu: stlačte príslušné tlačidlo s
číslom 1 – 6, kým sa nezobrazí
potvrdzujúca správa.
Obnovenie stanice
Krátkym stlačením tlačidla FAV
otvorte zoznam obľúbených alebo
prepnite do iného zoznamu
obľúbených. Krátkym stlačením
niektorého z tlačidiel staníc 1 – 6 sa
naladí stanica na príslušnej pozícii v
zozname.
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Definovanie počtu zoznamov
obľúbených

Stlačte tlačidlo CONFIG.
Vyberte Nastavenia rádia, potom
Rádio-obľúbené.
Vyberte želaný počet dostupných
zoznamov obľúbených.

CD 300 / CD 400

V každom zozname obľúbených sa
môže uložiť 6 staníc. Počet
dostupných zoznamov obľúbených je
nastaviteľný (viď nižšie).
CD 300: Počet dostupných zoznamov
obľúbených nie je konfigurovateľný.
Poznámky
Práve prijímaná stanica je označená
symbolom i.
Uloženie stanice
Nalaďte stanicu, ktorú chcete uložiť.

Krátkym stlačením tlačidla FAV
otvorte zoznam obľúbených alebo
prepnite do iného zoznamu
obľúbených.
Ak chcete uložiť stanicu na konkrétnu
pozíciu: stlačte príslušné tlačidlo s
číslom 1 – 6, kým sa nezobrazí
potvrdzujúca správa.
Obnovenie stanice
Krátkym stlačením tlačidla FAV
otvorte zoznam obľúbených alebo
prepnite do iného zoznamu
obľúbených.
Krátkym stlačením niektorého z
tlačidiel staníc 1 – 6 sa naladí stanica
na príslušnej pozícii v zozname.
Definovanie počtu zoznamov
obľúbených
(okrem CD 300)

Informačný systém
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Poznámky
Ako príklad uvedieme nasledujúce
obrazovky pre pásmo FM.

Navi 600

Stlačte tlačidlo CONFIG.
Vyberte Radio settings (Nastavenia
rádia), potom Radio favourites
(Obľúbené rozhlasové stanice).
Vyberte želaný počet dostupných
zoznamov obľúbených.

Ponuky vlnových pásiem
Alternatívne možnosti pre výber
staníc sú k dispozícii prostredníctvom
ponúk týkajúcich sa vlnových pásiem.
Pri aktívnej hlavnej ponuke rádia
stlačením gombíka MENU otvorte
príslušnú ponuku pre vlnové pásmo.

Vyberte požadovanú stanicu.
Poznámky
Práve prijímaná stanica je označená
symbolom i.
Zoznam obľúbených
Zvoľte Zoznam obľúbených. Zobrazia
sa všetky stanice uložené v zozname
obľúbených.

Manuálne ladenie
Popis si pozrite v "Manuálne ladenie
staníc" vyššie.
Zoznamy staníc
Vyberte Zoznam vysielačov AM alebo
Zoznam vysielačov FM.
Zobrazia sa všetky stanice AM/FM,
ktoré sa môžu prijímať v danej
lokalite.
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Poznámky
Ak predtým nebol zostavený
zoznam staníc, informačný systém
vykoná automatické vyhľadávanie
staníc.

Začne sa vyhľadávanie staníc. Po
dokončení vyhľadávania začne hrať
naposledy naladená stanica.
Ak chcete prerušiť vyhľadávanie
staníc: stlačte gombík MENU.
Poznámky
Ak sa aktualizuje zoznam staníc pre
niektoré vlnové pásmo, aktualizuje
sa aj príslušný zoznam kategórií (ak
je k dispozícii).

Vyberte požadovanú stanicu.
Poznámky
Práve prijímaná stanica je označená
symbolom i.
Aktualizácia zoznamu staníc
Ak stanice uložené v zozname
daného vlnového pásma už nie sú v
dosahu:
Vyberte príslušný príkaz na
aktualizáciu zoznamu staníc.

Dôležité informácie o aktualizácii
zoznamov staníc
Duálny tuner informačného systému
priebežne aktualizuje zoznamy staníc
v pozadí. Zabezpečí sa tým napríklad
to, že zoznamy staníc budú aj počas
dlhej cesty obsahovať stanice, ktoré
sú k dispozícii v danej oblasti.
Automatická aktualizácia vyžaduje
istý čas, preto sa môže stať, že v
prípade náhlej zmeny oblasti príjmu
nebudú k dispozícii v zozname staníc
všetky stanice, ktoré sú v dosahu. V
takomto prípade aktualizáciu
zoznamu staníc môžete urýchliť
príslušným príkazom pre aktualizáciu
zoznamu staníc.

Zoznamy kategórii
Mnoho staníc RDS 3 143 vysiela kód
PTY, ktorý obsahuje informáciu o
vysielanom programe (napr. správy).
Niektoré stanice priebežne menia kód
PTY podľa momentálne vysielaného
obsahu.
Informačný systém ukladá tieto
stanice triedené podľa typu programu
v zoznamoch príslušných kategórií.
Ak hľadáte typ programu určenú
stanicou: vyberte možnosť zoznamu
kategórii pre vlnové pásmo.

Zobrazí sa zoznam typov programov,
ktoré sú k dispozícii v danej chvíli.

Informačný systém
Vyberte želaný typ programu.
Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré
vysielajú program zvoleného typu.
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CD 300 / CD 400

Vyberte požadovanú stanicu.

Vyberte požadovanú stanicu.
Zoznam kategórií sa aktualizuje aj pri
aktualizácii príslušného zoznamu
staníc pre niektoré vlnové pásmo.
Poznámky
Práve prijímaná stanica je označená
symbolom i.

Favourites list (Zoznam obľúbených)
Zvoľte Favourites list (Zoznam
obľúbených). Zobrazia sa všetky
stanice uložené v zozname
obľúbených.

Poznámky
Práve prijímaná stanica je označená
symbolom i.
Zoznamy staníc
Vyberte AM stations list (Zoznam
staníc AM) alebo FM stations list
(Zoznam staníc FM).
Zobrazia sa všetky stanice AM/FM,
ktoré sa môžu prijímať v danej
lokalite.
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Poznámky
Ak predtým nebol zostavený
zoznam staníc, informačný systém
vykoná automatické vyhľadávanie
staníc.

CD 400: Duálny tuner informačného
systému priebežne aktualizuje
zoznam staníc FM v pozadí.
Manuálna aktualizácia nie je
potrebná.
Začne sa vyhľadávanie staníc. Po
dokončení vyhľadávania začne hrať
naposledy prijímaná stanica.
Ak chcete prerušiť proces
vyhľadávania, stlačte gombík MENU.
Poznámky
Ak sa aktualizuje zoznam staníc pre
niektoré vlnové pásmo, aktualizuje
sa aj príslušný zoznam kategórií (ak
je k dispozícii).

Vyberte požadovanú stanicu.
Poznámky
Práve prijímaná stanica je označená
symbolom i.
Aktualizácia zoznamov staníc
Ak stanice uložené v zozname
daného vlnového pásma už nie sú v
dosahu:
Vyberte príslušný príkaz na
aktualizáciu zoznamu staníc.

Zoznamy kategórii
Mnoho staníc RDS 3 143 vysiela kód
PTY, ktorý obsahuje informáciu o
vysielanom programe (napr. správy).
Niektoré stanice priebežne menia kód
PTY podľa momentálne vysielaného
obsahu.
Informačný systém ukladá tieto
stanice triedené podľa typu programu
v zoznamoch príslušných kategórií.

Ak hľadáte typ programu určenú
stanicou: vyberte možnosť zoznamu
kategórii pre vlnové pásmo.

Zobrazí sa zoznam typov programov,
ktoré sú k dispozícii v danej chvíli.
Vyberte želaný typ programu.
Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré
vysielajú program zvoleného typu.

Informačný systém

Rádiový dátový systém
(RDS)
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Navi 600

RDS je služba staníc FM, ktorá
značne uľahčí nájdenie želanej
stanice a jej nerušený príjem.

Výhody služby RDS

Vyberte želanú stanicu.
CD 300: Vyhľadá sa a naladí sa
nasledujúca stanica v dosahu, ktorá
je zvoleného typu.
Zoznam kategórií sa aktualizuje aj pri
aktualizácii príslušného zoznamu
staníc pre niektoré vlnové pásmo.
Poznámky
Práve prijímaná stanica je označená
symbolom i.

■ Na displeji sa namiesto frekvencie
zobrazí názov naladenej stanice.
■ Informačný systém vyhľadávaním
staníc naladí iba stanice RDS.
■ Informačný systém vždy naladí
najlepšiu frekvenciu nastavenej
stanice v rámci AF (Alternative
Frequency).
■ Podľa prijímanej stanice,
informačný systém zobrazí text z
rádia, ktorý môže obsahovať
napríklad informácie o aktuálnom
programe.

Konfigurácia RDS
Ak chcete otvoriť ponuku pre
konfiguráciu RDS:
Stlačte tlačidlo CONFIG.
Vyberte Nastavenia rádia, potom
Opcie RDS.
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Nastavte Regionálne na hodnotu
ZAP alebo VYP.
Vyberú sa iba alternatívne frekvencie
(AF) s rovnakými regionálnymi
programami.
Ak je vypnutá regionalizácia,
alternatívne frekvencie staníc sa
vyberajú bez ohľadu na regionálne
programy.

Zapnutie a vypnutie RDS
Nastavte RDS na hodnotu ZAP alebo
VYP.
Poznámky
Ak je RDS vypnuté, automaticky sa
znova zapne, keď zmeníte stanicu
rádia (funkciou vyhľadávania alebo
prednastaveným tlačidlom).
Zapnutie a vypnutie regionalizácie
(Pre regionalizáciu musí byť
aktivovaný RDS)
V istých prípadoch niektoré stanice
RDS vysielajú odlišné regionálne
programy na rôznych frekvenciách.

RDS – rolovanie textu
Niektoré stanice RDS využívajú tieto
riadky okrem zobrazovania názvu
programu aj na iné informácie. Počas
tohto procesu je názov programu
skrytý.
Ak chcete zabrániť zobrazeniu
ďalších informácií:
Nastavte Zastaviť bežiaci text RDS
na hodnotu ZAP.
Rádio text
Ak je RDS a príjem stanice RDS
aktivovaný, informácie o práve
prijímanom programe a prehrávanej
hudobnej stope sa zobrazia pod
názvom programu.
Zobraziť a schovať tieto informácie:

Nastavte Rádiotext na hodnotu ZAP
alebo VYP.
Hlasitosť TA
Je možné nastaviť hlasitosť
dopravných správ (TA) 3 132.
Rozhlasová služba dopravných správ
(TP = Traffic Programme - dopravný
program)
Rozhlasové stanice so službou
dopravných správ sú stanice RDS,
ktoré vysielajú dopravné správy.
Zapnutie a vypnutie služby
rozhlasových dopravných správ
Zapnutie a vypnutie funkcie
dopravných správ informačného
systému:
Stlačte tlačidlo TP.
■ Ak sa zapnú rozhlasové dopravné
správy, na displeji sa zobrazí [ ]
čiernou farbou (ak sú rozhlasové
dopravné správy vypnuté, šedou
farbou).
■ Prijímajú sa iba stanice so službou
dopravných správ.

Informačný systém
■ Ak aktuálna stanica nie je stanica
so službou dopravných správ,
automaticky sa spustí
vyhľadávanie najbližšej stanice so
službou dopravných správ.
■ Ak sa nájde stanica so službou
dopravných správ, na displeji sa
zobrazí [TP] čiernou farbou. Ak sa
nenájde stanica s rozhlasovými
dopravnými správami, TP je šedý.
■ Dopravné správy sa prehrávajú
hlasitosťou predvolenou pre službu
TA 3 132.
■ Ak sa zapnú rozhlasové dopravné
správy, prehrávanie CD/MP3 sa
preruší na dobu vysielania
dopravných správ.

Dopravné správy sa prerušia, ale
služba rozhlasových dopravných
správ zostane naďalej zapnutá.
EON (Enhanced Other Networks)
Pomocou služby EON môžete
počúvať rozhlasové dopravné správy
aj keď naladená stanica nevysiela
vlastné dopravné správy. Ak je
naladená takáto stanica, zobrazí sa
čiernou farbou, ako v prípade staníc
pre rozhlasové dopravné správy TP.
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Konfigurácia RDS
Ak chcete otvoriť ponuku pre
konfiguráciu RDS:
Stlačte tlačidlo CONFIG.
Vyberte Radio settings (Nastavenia
rádia), potom RDS options (Možnosti
RDS).
CD 300: Vyberte Audio settings
(Nastavenia audiosystému), potom
RDS options (Možnosti RDS).

CD 300 / CD 400

Počúvanie iba dopravných správ
Zapnite službu dopravných správ a
úplne stíšte hlasitosť informačného
systému.
Zrušenie dopravných správ
Ak chcete zrušiť dopravné správy,
napr. počas prehrávania CD/MP3:
Stlačením tlačidla TP alebo gombíka
MENU potvrďte zrušenie funkcie na
obrazovke.

TA volume (Hlasitosť dopravných
správ)
Je možné nastaviť hlasitosť
dopravných správ (TA) 3 132.
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Zapnutie a vypnutie RDS
Nastavte možnosť RDS na On
(Zapnuté) alebo Off (Vypnuté).
Poznámky
Ak je RDS vypnuté, automaticky sa
znova zapne, keď zmeníte stanicu
rádia (funkciou vyhľadávania alebo
prednastaveným tlačidlom).
Traffic announcement (Dopravné
informácie – TA)
Trvalé zapnutie alebo vypnutie
funkcie TA:
Nastavte možnosť Traffic
announcement (Dopravné informácie
– TA) na On (Zapnuté) alebo Off
(Vypnuté).
Zapnutie a vypnutie regionalizácie
(Pre regionalizáciu musí byť
aktivovaný RDS)
V istých prípadoch niektoré stanice
RDS vysielajú odlišné regionálne
programy na rôznych frekvenciách.
Nastavte možnosť Regional
(Regionálne – REG) na On
(Zapnuté) alebo Off (Vypnuté).

Vyberú sa iba alternatívne frekvencie
(AF) s rovnakými regionálnymi
programami.
Ak je vypnutá regionalizácia,
alternatívne frekvencie staníc sa
vyberajú bez ohľadu na regionálne
programy.
RDS – rolovanie textu
Niektoré stanice RDS neukazujú
názov programu v riadku displeja,
aby mohli zobrazovať dodatočné
informácie.
Ak chcete zabrániť zobrazeniu
ďalších informácií:
Nastavte RDS-Text scroll freeze
(Zmraziť rolovanie textu) na On
(Zapnuté).
Radio text (Rádio text):
Ak je RDS a príjem stanice RDS
aktivovaný, informácie o práve
prijímanom programe a prehrávanej
hudobnej stope sa zobrazia pod
názvom programu.
Zobraziť a schovať tieto informácie:
Nastavte možnosť Radio text (Rádio
text): na On (Zapnuté) alebo Off
(Vypnuté).

Rozhlasová služba dopravných správ
(TP = Traffic Programme - dopravný
program)
Rozhlasové stanice so službou
dopravných správ sú stanice RDS,
ktoré vysielajú dopravné správy.
Zapnutie a vypnutie služby
rozhlasových dopravných správ
Zapnutie a vypnutie funkcie
dopravných správ informačného
systému:
Stlačte tlačidlo TP.
■ Ak sa zapne služba rozhlasových
dopravných správ, v hlavnej
ponuke rádia sa zobrazí [ ].
■ Prijímajú sa iba stanice so službou
dopravných správ.
■ Ak aktuálna stanica nie je stanica
so službou dopravných správ,
automaticky sa spustí
vyhľadávanie najbližšej stanice so
službou dopravných správ.
■ Ak sa nájde stanica so službou
dopravných správ, v hlavnej
ponuke rádia sa zobrazí [TP].

Informačný systém
■ Dopravné správy sa prehrávajú
hlasitosťou predvolenou pre službu
TA 3 132.
■ Ak sa zapnú rozhlasové dopravné
správy, prehrávanie CD/MP3 sa
preruší na dobu vysielania
dopravných správ.
Počúvanie iba dopravných správ
Zapnite službu dopravných správ a
úplne stíšte hlasitosť informačného
systému.
Zrušenie dopravných správ
Ak chcete zrušiť dopravné správy,
napr. počas prehrávania CD/MP3:
Stlačením tlačidla TP alebo gombíka
MENU potvrďte zrušenie funkcie na
obrazovke.
Dopravné správy sa prerušia, ale
služba rozhlasových dopravných
správ zostane naďalej zapnutá.
EON (Enhanced Other Networks)
Pomocou služby EON môžete
počúvať rozhlasové dopravné správy
aj keď naladená stanica nevysiela
vlastné dopravné správy. Ak je

naladená takáto stanica, zobrazí sa
čiernou farbou, ako v prípade staníc
pre rozhlasové dopravné správy TP.
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Prehrávač CD
Všeobecné informácie
Navi 600

Prehrávač CD informačného systému
dokáže prehrávať zvukové CD a
disky CD so súbormi MP3 a WMA.
Dôležité informácie o zvukových
diskoch CD a diskoch CD so súbormi
MP3/WMA

Výstraha
Za žiadnych okolností nevkladajte
disky DVD, disky CD s priemerom
8 cm alebo CD neštandardného
tvaru do prehrávača.
Na disky CD nelepte žiadne
nálepky. Takéto disky sa môžu
zaseknúť v jednotke CD a zničiť ju.
Znamenalo by to nákladnú
výmenu zariadenia.
■ Je možné, že zvukové disky CD s
ochranou proti kopírovaniu, ktoré
nevyhovujú štandardu pre zvukové
CD, sa neprehrajú vôbec.
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■ Disky CD-R a CD-RW, ktoré
nahráte sami, sú citlivejšie na
nesprávnu manipuláciu, ako
prednahraté disky. Zabezpečte
správnu manipuláciu
predovšetkým používateľom
nahraných diskov CD-R a CD-RW,
pozrite nižšie.
■ Je možné, že používateľom
nahrané disky CD-R a CD-RW sa
neprehrajú vôbec.
■ Na diskoch CD so zmiešaným
obsahom (kombinácia zvukových
stôp a iných údajov, napr. MP3) sa
rozpoznajú a prehrajú iba zvukové
stopy.
■ Nezanechávajte odtlačky prstov pri
výmene diskov CD.
■ Disky CD vráťte do svojho obalu
hneď po vybratí z meniča
prehrávača, aby sa ochránili pred
poškodením a nečistotami.
■ Nečistoty a kvapaliny na diskoch
CD môžu znečistiť šošovky
audioprehrávača v zariadení a
spôsobiť poruchy.

■ Chráňte disky CD pred priamym
slnkom.
■ Pre údaje uložené na diskoch CD
so súbormi MP3/WMA platia
nasledujúce obmedzenia:
Hĺbka štruktúry priečinkov: 11
úrovní.
Maximálny počet súborov MP3/
WMA: 1000.
Súbory WMA chránené protokolom
Digital Rights Management (DRM)
z online hudobných obchodov nie
je možné prehrávať.
Súbory WMA sa môžu bezpečne
prehrať, ak boli vytvorené
programom Windows Media Player
verzie 8 alebo novšej.
Platné prípony zoznamov
skladieb: .m3u, .pls
Údaje v zoznamoch skladieb musia
mať tvar relatívnych ciest.
■ Táto kapitola sa zaoberá iba s
prehrávaním súborov MP3, keďže
práca so súbormi MP3 a WMA je
rovnaká. Ak sa načíta disk CD so
súbormi WMA, zobrazia sa ponuky
pre súbory MP3.

CD 300 / CD 400

Prehrávač CD informačného systému
dokáže prehrávať zvukové CD a
disky CD so súbormi MP3 a WMA.
Dôležité informácie o zvukových
diskoch CD a diskoch CD so súbormi
MP3/WMA

Výstraha
Za žiadnych okolností nevkladajte
disky DVD, disky CD s priemerom
8 cm alebo CD neštandardného
tvaru do prehrávača.
Na disky CD nelepte žiadne
nálepky. Takéto disky sa môžu
zaseknúť v jednotke CD a zničiť ju.
Znamenalo by to nákladnú
výmenu zariadenia.
■ Môžete použiť nasledujúce formáty
CD:
CD-ROM Mode 1 a Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 a
Form 2.
■ Môžete použiť nasledujúce formáty
súborov:

Informačný systém
ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo,
Joliet).
Súbory MP3 a WMA zapísané v
inom než vyššie uvedenom formáte
sa nemusia prehrať správne a
názvy súborov a priečinkov sa
nemusia zobraziť správne.
Poznámky
ISO 13346 nie je podporované. Pri
napaľovaní zvukového disku CD,
napr. pomocou systému Windows 7,
môže byť potrebné manuálne zvoliť
ISO 9660.
■ Je možné, že zvukové disky CD s
ochranou proti kopírovaniu, ktoré
nevyhovujú štandardu pre zvukové
CD, sa neprehrajú vôbec.
■ Disky CD-R a CD-RW, ktoré
nahráte sami, sú citlivejšie na
nesprávnu manipuláciu, ako
prednahraté disky. Zabezpečte
správnu manipuláciu
predovšetkým s používateľom
nahranými diskmi CD-R a CD-RW.
Pozrite nižšie.

■ Je možné, že používateľom
nahrané disky CD-R a CD-RW sa
neprehrajú vôbec. V takomto
prípade nejde o poruchu
zariadenia.
■ Na diskoch CD so zmiešaným
režimom (obsahujú zvukové stopy
aj komprimované súbory ako napr.
MP3) je možné zvukové stopy a
komprimované súbory prehrávať
samostatne.
■ Nezanechávajte odtlačky prstov pri
výmene diskov CD.
■ Disky CD vráťte do svojich obalov
hneď po vybratí z prehrávača CD,
aby sa ochránili pred poškodením a
prachom.
■ Nečistoty a kvapaliny na diskoch
CD môžu znečistiť šošovky
prehrávača CD v zariadení a
spôsobiť poruchy.
■ Chráňte disky CD pred priamym
slnkom.
■ Pre údaje uložené na diskoch CD
so súbormi MP3/WMA platia
nasledujúce obmedzenia:
Počet skladieb: max. 999.
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Počet priečinkov: max. 255.
Hĺbka štruktúry priečinkov: max. 64
úrovní (odporúčaných: max. 8
úrovní).
Počet zoznamov skladieb: max. 15.
Počet skladieb v jednotlivých
zoznamoch skladieb: max. 255.
Platné prípony zoznamov
skladieb: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
■ Táto kapitola sa zaoberá iba s
prehrávaním súborov MP3, keďže
práca so súbormi MP3 a WMA je
rovnaká. Ak sa načíta disk CD so
súbormi WMA, zobrazia sa ponuky
pre súbory MP3.
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Použitie
Navi 600

Spustenie prehrávania disku CD
Vložte disk CD s označenou stranou
nahor do otvoru CD kým sa
nevtiahne.
Prehrávanie disku CD sa automaticky
spustí a zobrazí sa ponuka Audio
CD alebo Audio MP3.
Ak už je disk CD v jednotke, ale
ponuka Audio CD alebo Audio MP3
nie je aktívna:
Stlačte tlačidlo CD/AUX.

Otvorí sa ponuka Audio CD alebo
Audio MP3 a spustí sa prehrávanie
disku CD.
Podľa údajov uložených na zvukovom
disku CD alebo MP3 sa na displeji
zobrazia rôzne informácie o CD a
aktuálnej hudobnej stope.
Ak sa ponuka Audio CD alebo Audio
MP3 neobjaví po stlačení tlačidla
CD/AUX, v otvore pre CD je ešte disk
navigačného systému. Stlačte
tlačidlo d a vyberte CD.
Výber skladby
Otáčaním gombíkom MENU zobrazte
zoznam všetkých skladieb na disku
CD. Aktuálna skladba je predvolená.
Vyberte želanú skladbu.
Skok na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu skladbu
Krátko stlačte tlačidlo t alebo v
raz alebo viackrát.

Vyhľadávanie skladby dopredu alebo
dozadu
Krátko stlačte tlačidlo t alebo v,
potom stlačte tlačidlo t alebo v
znova a podržte ho stlačené, kým sa
nezobrazí želaná skladba.
Rýchly posun dopredu alebo dozadu
Stlačením a podržaním tlačidla t
alebo v môžete skladbu pretočiť
rýchlo dopredu alebo dozadu.
Výber skladieb z ponuky zvukového
disku CD alebo MP3
Počas prehrávania disku CD

Informačný systém
Stlačením gombíka MENU sa otvorí
ponuka pre zvukové CD.
Prehrávanie všetkých skladieb v
náhodnom poradí: nastavte Náhodná
voľba titulu (RDM) na hodnotu ZAP.
Výber skladby na zvukovom disku
CD: vyberte položku Zoznam titulov a
vyberte želanú skladbu.
Počas prehrávania súborov MP3

Výber skladby v priečinku alebo
zoznamu skladieb (ak je k dispozícii):
vyberte Zložka alebo Zoznamy prehr.
skladieb.
Vyberte priečinok alebo zoznam
skladieb a vyberte želanú skladbu.
Voľbou Hľadanie otvorte ponuku s
ďalšími možnosťami pre
vyhľadávanie a výber skladieb.

Stlačením gombíka MENU sa otvorí
ponuka pre MP3.
Prehrávanie všetkých skladieb v
náhodnom poradí: nastavte Náhodná
voľba titulu (RDM) na hodnotu ZAP.

Podľa počtu uložených skladieb môže
proces vyhľadávania v zariadení
potrvať niekoľko minút.
Vyberte podmienku vyhľadávania a
vyberte želanú skladbu.
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Vybratie disku CD
Stlačte tlačidlo d.
Disk CD sa vysunie z jednotky.
Ak po vysunutí disku CD ho
neodoberiete, po niekoľkých
sekundách sa vtiahne naspäť.

CD 300 / CD 400

Spustenie prehrávania disku CD
Stlačením tlačidla CD/AUX sa otvorí
ponuka CD alebo MP3.
Ak je v prehrávači CD disk CD, začne
sa prehrávanie disku CD.
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Podľa údajov uložených na zvukovom
disku CD alebo MP3 sa na displeji
zobrazia rôzne informácie o CD a
aktuálnej hudobnej stope.
Vloženie CD
Vložte disk CD s potlačenou stranou
nahor do otvoru pre CD, kým sa
nevtiahne.
Poznámky
Ak je vložený disk CD, v hornom
riadku displeja je zobrazený symbol
CD.
Zmena štandardného zobrazenia
strany
(iba CD 300)
Počas prehrávania zvukového disku
CD alebo MP3: stlačte gombík
MENU a vyberte Default CD page
view (Zobrazenie predvolenej stránky
CD) alebo Default MP3 page view
(Zobrazenie predvolenej stránky
MP3).
Vyberte želanú možnosť.
Zmena úrovne priečinku
(iba CD 300, prehrávanie MP3)

Stlačením tlačidla g alebo e
prejdite do priečinku vyššej alebo
nižšej úrovne.
Skok na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu skladbu
Krátko stlačte tlačidlo t alebo v.
Rýchly posun dopredu alebo dozadu
Stlačením a podržaním tlačidla t
alebo v môžete skladbu pretočiť
rýchlo dopredu alebo dozadu.

Stlačením gombíka MENU sa otvorí
ponuka pre zvukové CD.
Prehrávanie všetkých skladieb v
náhodnom poradí: nastavte Shuffle
songs (Náhodné poradie skladieb) na
hodnotu On (Zapnuté).
Výber skladby na zvukovom disku
CD: vyberte položku Tracks list
(Zoznam stôp) a vyberte želanú
skladbu.
Počas prehrávania súborov MP3

Výber skladieb z ponuky zvukového
disku CD alebo MP3
Počas prehrávania disku CD

Stlačením gombíka MENU sa otvorí
ponuka pre MP3.
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Prehrávanie všetkých skladieb v
náhodnom poradí: nastavte Shuffle
songs (Náhodné poradie skladieb) na
hodnotu On (Zapnuté).
Výber skladby v priečinku alebo
zoznamu skladieb (ak je k dispozícii):
vyberte Playlists/Folders (Zoznamy
skladieb/priečinky).
Vyberte priečinok alebo zoznam
skladieb a vyberte želanú skladbu.

Vybratie disku CD
Stlačte tlačidlo d.
Disk CD sa vysunie z jednotky.
Ak po vysunutí disku CD ho
neodoberiete, po niekoľkých
sekundách sa vtiahne naspäť.

Vstup AUX
Všeobecné informácie
Pod krytom strednej konzoly sa
nachádza konektor AUX na
pripojenie externých zdrojov zvuku.
Navi 600:

Poznámky
Ak disk CD obsahuje zvukové údaje
aj súbory MP3, zvukové údaje sa
môžu vybrať z ponuky Playlists/
Folders (Zoznamy skladieb/
priečinky).
Otvorenie ponuky s ďalšími
možnosťami pre vyhľadávanie a
výber skladieb: vyberte Search
(Vyhľadávanie). Dostupné možnosti
závisia od údajov uložených na disku
MP3 CD.
Proces vyhľadávania na disku MP3
CD môže potrvať niekoľko minút.
Počas tejto doby sa prijíma
naposledy naladená stanica.
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CD 300 / CD 400:

154

Informačný systém

Použitie

CD 300 / CD 400

Navi 600

Poznámky
Konektor udržujte čistý a suchý.
Môžete napríklad pripojiť na vstup
AUX prenosný prehrávač CD
pomocou konektora 3,5 mm jack.

Stlačením tlačidla CD/AUX raz alebo
viackrát sa aktivuje režim AUX.
Zvukový zdroj pripojený k vstupu AUX
môžete ovládať iba ovládacími
prvkami zvukového zdroja.

Stlačením tlačidla CD/AUX raz alebo
viackrát sa aktivuje režim AUX.
Zvukový zdroj pripojený k vstupu AUX
môžete ovládať iba ovládacími
prvkami zvukového zdroja.

Informačný systém

Port USB
Všeobecné informácie
Navi 600

Prehrávač MP3, USB disk alebo iPod
môžete pripojiť na port USB.
Tieto zariadenia sa obsluhujú
ovládačmi a ponukami informačného
systému.
Poznámky
Informačný systém nepodporuje
všetky modely MP3 prehrávačov,
USB diskov a iPod systémov.

Pod krytom strednej konzoly sa
nachádza konektor USB na
pripojenie externých zdrojov zvuku.
Poznámky
Konektor udržujte čistý a suchý.
Poznámky
Pred sklopením krytu na stredovom
paneli sa uistite, či sa nemôže
poškodiť USB disk.

Dôležité informácie
Prehrávač MP3 a USB disky
■ Pripojené prehrávače MP3 a USB
disky musia vyhovovať špecifikácii
USB Mass Storage Class (USB
MSC).
■ Podporované sú iba prehrávače
MP3 a USB disky s veľkosťou
klastrov 64 kB v systémoch
súborov FAT16/FAT32.
■ Jednotky pevných diskov (HDD)
nie sú podporované.
■ Rozbočovače USB nie sú
podporované.
■ Na údaje uložené v prehrávačoch
MP3 alebo zariadeniach USB platia
nasledujúce obmedzenia:
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Hĺbka štruktúry priečinkov: 11
úrovní.
Maximálny počet súborov MP3/
WMA: 1000.
Súbory WMA chránené protokolom
Digital Rights Management (DRM)
z online hudobných obchodov nie
je možné prehrávať.
Súbory WMA sa môžu bezpečne
prehrať, ak boli vytvorené
programom Windows Media Player
verzie 8 alebo novšej.
Platné prípony zoznamov
skladieb: .m3u, .pls
Údaje v zoznamoch skladieb musia
mať tvar relatívnych ciest.
Priečinky a súbory obsahujúce
zvukové údaje nesmú mať
nastavený atribút Systém.
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CD 400

Pod krytom strednej konzoly sa
nachádza konektor USB na
pripojenie externých zdrojov zvuku.

Na port USB môžete pripojiť
nasledujúce zariadenia:
■ iPod
■ Zune
■ Zariadenie PlaysForSure (PFD)
■ USB disk
Tieto zariadenia sa obsluhujú
ovládačmi a ponukami informačného
systému.

Prehrávanie uložených
zvukových súborov
Navi 600
Prehrávač MP3 / pamäťové
zariadenia USB

Poznámky
Nie všetky modely iPod, Zune, PFD
alebo diskov USB sú podporované
informačným systémom.

Poznámky
Konektor udržujte čistý a suchý.
Poznámky
Nevkladajte zariadenie USB, ktoré
je dlhšie ako 70 mm. Dlhšie
zariadenie sa môže poškodiť, ak
sklopíte lakťovú opierku.

Stlačením tlačidla CD/AUX raz alebo
viackrát sa aktivuje zvukový režim
USB.
Spustí sa prehrávanie zvukových
údajov uložených na zariadení USB.

Informačný systém
Dátové zdroje pripojené na port USB
sa obsluhujú podobne ako disky CD
s obsahom súborov MP3/WMA
3 150.

V nasledujúcej časti spomenieme iba
tie časti obsluhy, ktoré sa odlišujú od
uvedených alebo sú navyše.
Funkcie iPod
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iPod

Stlačením tlačidla CD/AUX raz alebo
viackrát sa aktivuje zvukový režim
iPod.
Spustí sa prehrávanie zvukových
údajov uložených na zariadení iPod.
Zariadenie iPod pripojené na port
USB sa obsluhuje podobne ako disky
CD s obsahom súborov MP3/WMA
3 150.

Existuje niekoľko možností výberu a
prehrávania skladieb v závislosti od
uložených údajov.
Stlačením gombíka MENU a výberom
Hľadanie zobrazte možnosti.
Proces vyhľadávania v zariadení
môže potrvať niekoľko sekúnd.

Stlačením tlačidla CD/AUX raz alebo
viackrát sa aktivuje režim USB.
Spustí sa prehrávanie zvukových
údajov uložených na zariadení USB.
Dátové zdroje pripojené na port USB
sa obsluhujú podobne ako disky CD
s obsahom súborov MP3 3 150.
V nasledujúcej časti spomenieme iba
tie časti obsluhy, ktoré sa odlišujú od
uvedených alebo sú navyše.
Popis obsluhy a obrazoviek displeja
sa vzťahujú iba na disky USB.
Obsluha iných zariadení ako iPod
alebo Zune je veľmi podobná.
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Výber skladieb pomocou ponuky
USB

Prehrávanie všetkých skladieb v
náhodnom poradí: nastavte Shuffle
songs (random) (Premiešať skladby
(náhodné poradie)) na hodnotu On
(Zapnuté).
Opakovanie aktuálnej skladby:
nastavte Repeat (Opakovanie) na
hodnotu On (Zapnuté).

Hudba Bluetooth
Všeobecné informácie
(len model CD 400 s Bluetooth PDIM)
Audio zdroje s aktivovaným Bluetooth
(napr. hudobné mobilné telefóny,
MP3 prehrávače s Bluetooth
pripojením, atď.), ktoré podporujú
hudobný protokol A2DP, je možné
pripojiť bezdrôtovo k Informačnému
systému.

Dôležité informácie
Stlačením gombíka MENU sa otvorí
ponuka pre USB.
Prehrávanie všetkých skladieb v
poradí: vyberte Play all (Prehrať
všetko).
Zobrazenie ponuky s ďalšími
možnosťami pre vyhľadávanie a
výber skladieb: vyberte Search
(Vyhľadávanie).
Proces vyhľadávania v zariadení USB
môže potrvať niekoľko minút. Počas
tejto doby sa prijíma naposledy
naladená stanica.

■ Predtým, než bude možné
zariadenie Bluetooth pripojiť k
informačnému systému, musí sa
spárovať so systémom 3 159.
■ Informačný systém sa pripája len k
zariadeniam Bluetooth, ktoré
podporujú A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) verziu 1.2 alebo
vyššiu.
■ Zariadenie Bluetooth musí
podporovať AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) verziu 1.0
alebo vyššiu. Ak zariadenie

Informačný systém
nepodporuje AVRCP, tak je možné
ovládať pomocou Informačného
systému len hlasitosť.
■ Pred pripojením zariadenia
Bluetooth k Informačnému systému
sa zoznámte s jeho používateľskou
príručkou pre funkcie Bluetooth.

Hudobné nastavenia pre
Bluetooth
Párovanie a pripojenie zariadení
Bluetooth k informačnému systému
sa vykonáva prostredníctvom ponuky
Bluetooth music setup (Nastavenie
hudby Bluetooth).

Aktivácia ponuky
Bluetooth music setup
(Nastavenie hudby Bluetooth)

Stlačením tlačidla CD/AUX raz alebo
viackrát sa aktivuje režim AUX, USB
alebo Bluetooth.
Stlačte gombík MENU a potom
vyberte položku Bluetooth setup
(Nastavenie Bluetooth).
Párovanie Bluetooth zariadenia
Dôležité informácie
■ Proces párovania je vypnutý, keď je
vozidlo v pohybe.
■ So systémom môžete spárovať až
päť zariadení.
■ Informačný systém sa automaticky
pripojí k prvému zariadeniu na
zozname aktuálne spárovaných
zariadení.
■ V jednom okamihu môže byť k
Informačnému systému pripojené
len jedno spárované zariadenie.
■ Párovanie je zvyčajne potrebné
vykonať raz, ak sa nezmenili
informácie o párovaní alebo sa
nevymazalo zariadenie.
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Vykonanie spárovania
Zvoľte Connect to new device
(Pripojiť k novému zariadeniu).
Informačný systém vám položí
niekoľko otázok aby určil, aký typ
zariadenia Bluetooth sa páruje.
Po vykonaní určovania je potrebné
zariadenie Bluetooth prepnúť do
režimu zisťovania (pozrite si
používateľskú príručku k zariadeniu
Bluetooth).
Niektoré zariadenia Bluetooth môžu
na dokončenie párovania vyžadovať
zadanie PIN kódu. V zozname v
zariadení Bluetooth vyhľadajte
zariadenie s názvom
GMusicConnect a postupujte podľa
pokynov na zariadení na zadanie PIN
kódu, ktorý poskytol informačný
systém.
Pripojenie spárovaného zariadenia
Zvoľte Select device (Vybrať
zariadenie).
Zobrazí sa zoznam Bluetooth
zariadení aktuálne spárovaných k
Informačnému systému.

160

Informačný systém

Vyberte požadované zariadenie.
Zariadenie je pripojené k
informačnému systému.
Ak je práve pripojené k informačnému
systému ďalšie zariadenie Bluetooth,
odpojte toto zariadenie od systému.
Odobratie párového zariadenia
Zvoľte Remove device (Odstrániť
zariadenie).
Zobrazí sa zoznam Bluetooth
zariadení aktuálne spárovaných k
Informačnému systému.
Vyberte požadované zariadenie.
Zariadenie sa odobralo zo zoznamu
párových zariadení.

Zmena predvoleného PIN kódu

Obsluha

Zvoľte Change default PIN (Zmeniť
prednastavené PIN).
Vyberte jeden z preddefinovaných
PIN kódov alebo vyberte položku
Other (Iné) a vytvorte nový PIN kód.
Vytvorenie nového PIN kódu:
Vyberte položku Other (Iné) a potom
vyberte požadovanú dĺžku PIN kódu.
Po jednom zvoľte číslice
požadovaného PIN kódu.

Stlačením tlačidla CD/AUX raz alebo
viackrát sa aktivuje režim Bluetooth.
Prvé zariadenie v zozname aktuálne
spárovaných zariadení Bluetooth
3 159 sa automaticky pripojí (ak je k
dispozícii) k informačnému systému.
Pripojenie k inému spárovanému
zariadeniu Bluetooth 3 159.

Informačný systém
Spustenie prehrávania skladieb
V závislosti od pripojeného
zariadenia Bluetooth:
■ opätovné prehrávanie hudby sa
spustí automaticky alebo
■ opätovné prehrávanie hudby sa
musí spustiť pomocou ovládacích
prvkov na zariadení Bluetooth.
Opätovné prehrávanie hudobných
údajov uložených v zariadení
Bluetooth teraz môžete ovládať
prostredníctvom informačného
systému pomocou tlačidiel t, v a
r.

Skok na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stopu

Krátko stlačte tlačidlo t alebo v.

Rýchly posun dopredu alebo
dozadu

Stlačením a podržaním tlačidla t
alebo v môžete skladbu pretočiť
rýchlo dopredu alebo dozadu.

Pozastavenie opätovného
prehrávania

Stlačte tlačidlo r.
Ak chcete opäť spustiť prehrávanie,
znova stlačte tlačidlo r.
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Snímka digitálneho
obrazu
Všeobecné informácie
Pomocou funkcie snímky digitálneho
obrazu (iba Navi 600 / Navi 900) si
môžete na displeji informačného
systéme prezerať svoje obľúbené
obrázky (alebo fotografie) po jednom.
Svoje obľúbené obrázky si môžete
stiahnuť z disku USB zapojeného do
portu USB 3 155 informačného
systému.
V pamäti informačného systému
môže byť uložených až 10 obrázkov.
Obrázky sú na displeji zobrazené v
ich pôvodnom pomere strán (okraje
sú v prípade potreby čierne) a
orientácii.

Dôležité informácie

■ Obrázky, ktoré chcete stiahnuť,
musia byť uložené v koreňovom
adresári (napr.„F:\“) disku USB.
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■ Na stiahnutie bude ponúknutých
iba prvých 100 obrázkov (postupne
zoradené ako sú uložené v
koreňovom adresári disku USB).
■ Podporované sú len obrázky v
štandardnom formáte JPEG
(prípony súborov napríklad .jpg
alebo .jpeg).
Príklad: „F:\myPicture.jpg“, kde
„F:\“ je koreňový adresár disku
USB.
■ Maximálne podporované rozlíšenie
obrázku je 12 megapixlov.
Obrázky s vyšším rozlíšením sa
počas sťahovania zmenšia v
danom pomere (upraví sa ich
veľkosť).
Obrázky s nižším rozlíšením sa
počas sťahovania nezväčšia v
danom pomere (neupraví sa ich
veľkosť) a vycentrujú sa v strede
displeja.

Použitie
Stiahnutie a/alebo odstránenie
obrázkov

Zapojte disk USB s vašimi
obľúbenými obrázkami (alebo
fotografiami), ktoré sú na ňom
uložené, do portu USB 3 155
informačného systému.
Stlačte tlačidlo CONFIG, zvoľte
Nastavenia zobrazení, a potom zvoľte
Rám obrázka. Zobrazí sa nižšie
uvedená ponuka.

Výberom Vložiť / odstrániť obrázky
otvorte nižšie uvedenú ponuku.

V ponuke je uvedený zoznam s
názvami súborov všetkých obrázkov
(všimnite si obmedzenia popísané v
časti „Dôležité informácie“ vyššie)
uložených v koreňovom adresári
zapojeného disku USB.
Ak už boli obrázky uložené do pamäte
informačného systému, tieto „staré“
obrázky sú v ponuke uvedené ako
prvé a indikované MEM, pozri
obrázok nižšie.
Ak chcete, aby boli „staré” obrázky
odstránené, pred stiahnutím nových
obrázkov musíte zrušiť ich výber.

Informačný systém
Stlačte tlačidlo CONFIG, vyberte
položku Nastavenia zobrazení, zvoľte
Rám obrázka a potom zvoľte Voľba
obrázka. Zobrazí sa nižšie uvedená
ponuka.

Vyberte max. 10 obrázkov, ktoré
chcete, aby boli stiahnuté (pridané)
do pamäte informačného systému,
alebo zostali uložené v tejto pamäti.
Výberom Potvrdiť spustite stiahnutie
a/alebo odstránenie obrázku.
Zobrazí sa hlásenie, ktoré uvádza,
koľko obrázkov bude stiahnutých a/
alebo odstránených.
Vyberte Ďalej, ak chcete spustiť
stiahnutie a/alebo odstránenie.

Zobrazovanie obrázkov

Obrázky uložené v pamäti
informačného systému možno na
displeji zobrazovať po jednom.

Vyberte obrázok, ktorý chcete, aby sa
zobrazil na displeji.
Niekoľkokrát stlačte tlačidlo INFO,
kým sa na displeji nezobrazí aktuálne
zvolený obrázok.
Pre opätovné zobrazenie predvolenej
ponuky informačného systému
stlačte ľubovoľné tlačidlo na
informačnom systéme.
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Pokým obrázok zostane zvolený v
ponuke Voľba obrázka, dá sa
kedykoľvek zobraziť pomocou tlačidla
INFO.
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Navigácia
Všeobecné informácie
Navigačný systém vás spoľahlivo
nasmeruje do vášho cieľa bez
potreby použitia máp, aj keď vôbec
nepoznáte miestne pomery.
Ak použijete dynamické plánovanie
trasy, počas výpočtu berie ohľad aj na
aktuálnu dopravnú situáciu.
Informačný systém prijíma na tento
účel dopravné správy platné v danej
oblasti pomocou služby RDS-TMC.
Navigačný systém však nemôže brať
ohľad na dopravné nehody,
obmedzenia dopravy alebo iné
problémy, ktoré sa stali nedávno
(napr. práca na cestách).

Výstraha
Používanie navigačného systému
nezbavuje vodiča zodpovednosti
za korektné a ostražité správanie
v dopravných situáciách.
Príslušné dopravné predpisy
musíte vždy dodržať. Ak sú

pokyny navigačného systému v
rozpore s dopravnými predpismi,
platné sú vždy dopravné predpisy.

Princíp fungovania
navigačného systému

Navigačný systém zisťuje polohu a
pohyb vozidla pomocou snímačov.
Prejdená vzdialenosť sa určuje na
základe signálu z rýchlomera vozidla,
zatáčky pomocou gyro-snímača.
Poloha sa určuje pomocou satelitov
GPS (Global Positioning System).
Porovnaním signálov zo snímačov s
digitálnymi mapami na kartách SD s
mapami je možné určiť polohu s
presnosťou cca 10 m.
Systém je funkčný aj pri slabom
príjme GPS, presnosť určovania
polohy však bude nižšia.
Po zadaní adresy cieľového bodu
alebo miesta záujmu (najbližšia
čerpacia stanica, hotel atď.) sa
vypočíta trasa z aktuálnej pozície do
zvoleného cieľa.

Navádzanie po trase sa uskutočňuje
prostredníctvom hlasového výstupu a
šípky, okrem toho pomocou
zobrazením viacfarebnej mapy.

Systém dopravných informácií
TMC a dynamické navádzanie
po trase

Systém dopravných informácií TMC
prijíma všetky aktuálne dopravné
informácie z rozhlasových staníc
TMC. Ak je aktívne dynamické
navádzanie po trase, tieto informácie
sa zohľadnia vo výpočte celkovej
trasy. Počas tohto procesu sa trasa
vypočítava tak, aby sa vyhlo
dopravným problémom, ktoré
zodpovedajú vopred definovaným
kritériám.
Ak sa objaví dopravný problém počas
aktívneho navádzania po trase, podľa
vopred nastavených podmienok sa
objaví správa s otázkou, či sa má
trasa zmeniť.

Informačný systém
Dopravné informácie TMC sa
zobrazia na displeji navádzania po
trase formou symbolov alebo
detailného textu v ponuke Hlásenia
TMC.
Systém musí prijímať stanice TMC v
danej oblasti, aby mohol používať
dopravné informácie TMC.
Dynamické navádzanie po trase
pracuje iba vtedy, ak sa dopravné
informácie prijímajú cez systém
dopravných informácií TMC.
Funkcia dynamického navádzania po
trase sa môže deaktivovať v ponuke
Opcie navigácie, pozrite kapitolu
"Navádzanie" 3 188.

Údaje mapy

Všetky požadované údaje mapy sú
uložené na karte SD, ktorá sa dodáva
s informačným systémom.
Podrobné popisy o zaobchádzaní a
výmene karty SD si pozrite v kapitole
"Mapy" 3 196

Použitie
Ovládacie prvky

Najdôležitejšie ovládacie prvky pre
navigáciu sú nasledujúce:
Tlačidlo NAV: aktivácia navigácie;
zobrazenie aktuálnej polohy (ak je
navádzanie po trase neaktívne);
zobrazenie zostavenej trasy (ak je
navádzanie po trase aktívne);
prepnutie na mapu na celej
obrazovke, obrazovka so šípkou (ak
je navádzanie po trase aktívne) a
rozdelená obrazovka, pozrite
"Informácie na displeji" nižšie.
Tlačidlo DEST: otvorí ponuku s
možnosťami pre zadávanie cieľa.
Osemsmerový spínač: posunie okno
displeja na zobrazenej mape
navigácie; ak chcete vybrať cieľ,
posuňte krížik do cieľového bodu na
mape stlačením do príslušného
smeru.
Tlačidlo RPT NAV: zopakuje
poslednú správu navádzania po
trase.
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Aktivácia navigačného systému
Stlačte tlačidlo NAV.
Na displeji sa zobrazí mapa s
aktuálnou polohou, pozrite
"Informácie na displeji" nižšie.

Hlásenia navádzania po trase

Okrem vizuálnych pokynov na displeji
(pozrite "Informácie na displeji"
nižšie), hlásenia navádzania po trase
sa budú hlásiť, ak je navádzanie po
trase aktívne.
Zmena nastavenia hlasitosti hlásení
navádzania po trase: pozrite
"Nastavenie navigačného systému"
nižšie.
Úprava hlasitosti hlásení navádzania
po trase počas hlásenia: pootočte
tlačidlom X.
Zopakovanie posledného hlásenia
navádzania po trase: stlačte tlačidlo
RPT NAV.
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Informácie na displeji
Neaktívne navádzanie po trase

Symbol s kompasom ukazujúcim
na sever.
Ak nie je k dispozícii signál GPS v
aktuálnej polohe, pod symbolom
kompasu sa zobrazí prečiarknutý
symbol "GPS".
Aktuálna mierka mapy (zmena
mierky mapy: pootočte tlačidlom
MENU).

Informácie v hornom riadku

Poznámky
Zmena na zobrazenie celej mapy:
stlačte tlačidlo NAV.

Ak je navádzanie po trase neaktívne,
zobrazia sa nasledujúce informácie:
■ V hornom riadku: čas, názov ulice v
aktuálnej polohe, vonkajšia teplota.
■ Adresa a zemepisné súradnice
aktuálnej polohy.
■ Displej s mapou oblasti v blízkosti
danej pozície.
■ Na mape: aktuálna poloha
vyznačená červeným
trojuholníkom.

Aktívne navádzanie po trase
Ak je navádzanie po trase aktívne,
zobrazia sa nasledujúce informácie (v
závislosti od aktuálnych Opcie
navigácie nastavení, pozrite časť
"Navádzanie" 3 188):

■
■
■
■

Čas
Vzdialenosť k poslednému cieľu
Čas príchodu alebo doba jazdy
Vonkajšia teplota

Informácie na displeji so šípkou
■ Veľká šípka reprezentujúca smer
jazdy.
■ Malá šípka, ktorá predstavuje
nasledujúce, avšak len jedno
odporúčanie pre jazdu.
■ Vzdialenosť od najbližšej
križovatky.

Informačný systém
■ Ulice odbočujúce z odporúčanej
ulice.
■ Pod symbolom šípky: názov
odporúčanej ulice.
■ Nad symbolom šípky: názov
odporúčanej ulice po nasledujúcej
križovatke.
■ Počas jazdy na diaľniciach:

■ Keď sa približujete ku diaľničnej
križovatke, zobrazia sa informácie
týkajúce sa navádzania po
pruhoch:

Informácie na displeji s mapou

Smer jazdy a vzdialenosť k
nasledujúcemu diaľničnému
výjazdu, ktorým máte postupovať.
Vzdialenosti k nasledujúcim
servisným oblastiam, parkoviskám,
križovatkám a/alebo výjazdom na
diaľnici.

Ak je možnosť Asistent jazdného
pruhu aktivovaná v ponuke Zobraz.
naved. na cieľ (pozrite časť
"Navádzanie" 3 188), zobrazí sa
nasledujúci typ ilustrácie:
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Na pravej strane obrazovky sa
zobrazia nasledujúce informácie:
■ Symbol s kompasom ukazujúcim
na sever.
■ Ak nie je k dispozícii signál GPS
(pozrite časť "Všeobecné
informácie" 3 164) v aktuálnej
polohe: pod symbolom kompasu sa
zobrazí prečiarknutý symbol
"GPS".
■ Aktuálna mierka mapy (zmena
mierky mapy: pootočte tlačidlom
MENU).
Na mape sa zobrazujú nasledujúce
informácie:
■ Trasa sa zobrazí ako modrá čiara.
■ Momentálna pozícia sa zobrazí ako
červený trojuholník.
■ Konečný cieľ sa zobrazí ako
károvaná vlajka.
■ Rôzne symboly (pozrite časť
"Prehľad symbolov" 3 198), ktoré
označujú dopravné informácie a
všeobecné informácie alebo body
záujmu.

Nastavenie navigačného
systému

Stlačte tlačidlo CONFIG a potom
zvoľte Navigačné nastavenia, čím sa
otvorí ponuka so špecifickými
nastaveniami navigácie.

Nastavte želané hodnoty pre polia
Oznámenie a Pozadie.
Test aktuálnych nastavení: vyberte
Test hlasitosti.

Hlasitosť navigácie
Je možné nastaviť relatívnu hlasitosť
správ navigačného systému
(Oznámenie) a zvukových zdrojov
(Pozadie) počas hlásení
navigačného systému.

Nastavenia TMC
Voľbou Typy informácií sa otvorí
vedľajšia ponuka s rôznymi
nastaveniami, či sa majú určité typy
dopravných hlásení zobraziť na
aktívnej mape s trasou.
Ak je vybratá možnosť Definované
užívateľom, môžete zadefinovať typy
informácií, ktoré sa majú zobraziť.
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Triediace kritériá
Vyberte, či sa majú dopravné správy
zobraziť v poradí podľa vzdialenosti
alebo názvu ulíc.
Výstr. hlásenia aj pri neaktívnom
navedení na cieľ
Rozhodnite, či má informačný systém
posielať upozornenia aj keď je
navádzanie po trase neaktívne.
Vymazať zoznamy

Vyberte, či sa majú vymazať všetky
položky v Adresár alebo Posledné
ciele.

Importovať vlastné zvláštne ciele
Platí iba v prípade, ak je USB disk s
uloženými údajmi o bodoch záujmu
pripojený k portu USB 3 155 na
informačnom systéme.
Importovanie údajov o bodoch
záujmu z USB disku, pozrite
"Exportovanie a importovanie údajov
o bodoch záujmu" nižšie.
Vymazať všetky importované
zvláštne ciele
Platí iba v prípade, ak sa údaje o
bodoch záujmu importovali do
informačného systému, pozrite
"Exportovanie a importovanie údajov
o bodoch záujmu" nižšie.
Zvoľte túto položku ponuky, aby sa
odstránili všetky importované údaje o
bodoch záujmu z pamäte bodov
záujmu informačného systému.
Poznámky
Z pamäte Moje body záujmu nie je
možné priamo odstrániť jednotlivé
importované body záujmu.
Ak chcete odstrániť jednotlivé
importované body záujmu:
importujte aktualizované údaje o
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bodoch záujmu do informačného
systému, ktoré neobsahujú údaje o
adrese príslušných bodov záujmu.
Odstránenie všetkých
importovaných bodov záujmu určitej
kategórie: importujte prázdny súbor
s údajmi o bodoch záujmu príslušnej
kategórie do informačného systému.
Exportovať zvláštne ciele
Exportuje všetky údaje o bodoch
záujmu uložené v pamäti bodov
záujmu informačného systému na
USB disk pripojený k portu USB
3 155, pozrite "Exportovanie a
importovanie údajov o bodoch
záujmu" nižšie.
Vymazať adresu domovskej stránky
Vymaže aktuálne nastavenú domácu
adresu (zobrazená v ponuke Zadanie
cieľa, pozrite časť "Zadanie cieľa"
3 174).
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Exportovanie a importovanie
údajov o bodoch záujmu
Úvodné vysvetlenia
Typy údajov o bodoch záujmu
Informačný systém poskytuje
nasledujúce typy údajov o bodoch
záujmu:
■ Preddefinované Zvláštne ciele
uložené na karte SD s mapou a
zobrazené ikonami na displeji
mapy.
Takéto preddefinované body
záujmu môžete uložiť do adresára
alebo ako individuálne body
záujmu v pamäti Moje body záujmu
informačného systému, pozrite
nižšie.
■ Obľúbené adresy cieľov, ktoré sa
uložili v Adresár.
Tieto údaje o adresári môžete
exportovať na USB disk na
neskoršie použitie, napr. v iných
autách.
■ Vlastné zvláštne ciele: obľúbené
adresy, ktoré sa uložili v pamäti
moje obľúbené body záujmu.

Tieto údaje o individuálnych
bodoch záujmu môžete exportovať
na USB disk na neskoršie použitie,
napr. v iných vozidlách.
■ Body záujmu definované
užívateľom: obľúbené adresy
cieľov, ktoré ste zadefinovali
pomocou GPS súradníc (použité
napr. zo zemepisnej mapy) a ktoré
ste zadali do textových súborov.
Tieto údaje o bodoch záujmu
definové užívateľom môžete uložiť
na USB disk a neskôr tieto údaje
importovať do pamäte Moje body
záujmu informačného systému,
pozrite nižšie.
■ Importované zvláštne ciele:
obľúbené adresy cieľov, ktoré už
boli uložené na USB disku a potom
importované do pamäte Moje body
záujmu informačného systému.
Výhody exportu a importu bodov
záujmu
Export a import údajov o bodoch
záujmu vám poskytuje napríklad
nasledujúce výhody:
■ Definovať a uložiť vaše obľúbené
adresy cieľov iba raz a neskoršie

použitie týchto údajov o adresách v
iných vozidlách.
Pozrite "Exportovanie a
importovanie individuálnych bodov
záujmu a položiek adresára" nižšie.
■ Definovať vaše obľúbené adresy
cieľov pohodlne doma a ich budúce
využitie vo vašom vozidle.
Pozrite "Vytvorenie a importovanie
bodov záujmu definovaných
užívateľom" nižšie.
■ Prehľadne usporiadať veľký počet
adries cieľov, napr. adresy
obľúbených cieľov iných členov
rodiny alebo adresy cieľov pre váš
ďalší výlet alebo služobnú cestu v
samostatnej podponuke.
Pozrite "Organizovanie údajov o
bodoch záujmu vo viacerých
podzložkách" nižšie.
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Exportovanie a importovanie
individuálnych bodov záujmu a
položiek adresára
Stručný opis:
1. Pripojte USB disk k portu USB
vášho informačného systému.
2. Uložte (exportujte) vaše obľúbené
adresy cieľov na USB disk.
3. Pripojte USB disk k portu USB
vozidla, ktoré je vybavené
systémom Navi 600 alebo
Navi 900.
4. Stiahnite (importujte) údaje o
adresách do informačného
systému vozidla.
Po importe môžete adresy vyberať
ako ciele pre navádzanie po trase.
Podrobný popis si pozrite nižšie.
Exportovanie údajov o bodoch
záujmu na USB disk
Pripojte USB disk k portu USB
informačného systému, pozrite časť
"Port USB" 3 155.
Stlačte tlačidlo CONFIG, vyberte
položku Navigačné nastavenia a
potom položku Exportovať zvláštne
ciele.

Zobrazí sa ponuka nastavenia
systému Exportovať zvl. ciele.

Štandardne sa exportujú všetky
individuálne body záujmu uložené v
pamäti Moje body záujmu a všetky
položky adresára.
Ak to je potrebné, zrušte výber typov
údajov adries, ktoré nechcete
exportovať.
Voľbou Štart Export uložíte údaje o
adresách zvoleného typu(ov) na
pripojený USB disk.
Údaje o adresách sa uložia do zložky
s názvom myPOIs, ktorá sa nachádza
v koreňovom adresári USB disku.
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Pre každú exportovanú kategóriu
bodov záujmu, napr. Reštaurácia
alebo Súkromné, nájdete príslušný
názov súboru v samostatnej zložke.
Príklady:
F:\myPOIs\Reštaurácia_3.poi alebo
F:\myPOIs\Súkromné_1.poi, kde F:\
je koreňový adresár USB disku.
Poznámky
Ak sú už údaje o bodoch záujmu
rovnakej kategórie uložené na USB
disku v zložke myPOIs, prepíšu sa
tieto staré súbory rovnako
pomenovanými novými súbormi.
Zložka myPOIs a súbory s údajmi o
bodoch záujmu sa nesmú
premenovávať ani presúvať do inej
zložky na USB disku. V opačnom
prípade nebude môcť informačný
systém znova importovať údaje o
adrese.
Importovanie údajov o bodoch
záujmu z USB disku
Pripojte USB disk s uloženými údajmi
o bodoch záujmu (podrobnosti si
pozrite vyššie) k portu USB
informačného systému, pozrite časť
"Port USB" 3 155.
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Spustenie importu: stlačte tlačidlo
CONFIG, zvoľte Navigačné
nastavenia, zvoľte Importovať vlastné
zvláštne ciele a potom zvoľte Ďalej.
Všetky údaje o bodoch záujmu
uložené na USB disku sa importujú
do pamäte Moje body záujmu
informačného systému.
Po ukončení importu môžete
importované body záujmu zvoliť ako
ciele v ponuke Zadanie cieľa, pozrite
kapitolu "Zadanie cieľa" 3 174.
Vytvorenie a importovanie bodov
záujmu definovaných užívateľom
Body záujmu definované užívateľom
je potrebné definovať pomocou GPS
súradníc, ktoré môžete získať
napríklad z topografickej mapy.
GPS súradnice a ďalšie údaje o
adresách je potrebné zadať do
textových polí, každý súbor
predstavuje jednu kategóriu bodov
záujmu.

Stručný opis:
1. Vytvorte textové súbory pre údaje
o bodoch záujmu.
2. Zadajte požadované údaje o
adresách do textových polí.
3. Uložte textové súbory s vašimi
údajmi o bodoch záujmu na USB
disk.
4. Pripojte USB disk k portu USB
vášho informačného systému
vozidla.
5. Stiahnite (importujte) textové
súbory s údajmi vašich bodov
záujmu do informačného
systému.
Po importe môžete adresy vyberať
ako ciele pre navádzanie po trase.
Podrobný popis si pozrite nižšie.
Vytváranie textových súborov pre
údaje o bodoch záujmu
Adresy vašich obľúbených bodov
záujmu môžete priradiť do 20 rôznych
kategórií bodov záujmu, každá
kategória s priradeným číslom,
pozrite "Kategórie bodov záujmu a
priradené čísla" nižšie.

Pre každú kategóriu bodov záujmu je
potrebné vytvoriť samostatný textový
súbor.
Textové súbory sa môžu vytvoriť
napríklad pomocou softvéru
jednoduchého textového editoru.
Poznámky
Textový editor musí podporovať
UTF-8 kódovanie znakov Unicode.
Každý názov textového súboru sa
musí skladať z názvu kategórie,
jedného podčiarkovníka, čísla
kategórie a prípony súboru .poi.
Príklad názvov súborov:
■ Služobné_2.poi
■ Dôm & Bývanie_8.poi
■ Kultúra_15.poi
Poznámky
Dĺžka názvu textového súboru je
obmedzená na 32 znakov.
Kategórie bodov záujmu a priradené
čísla:
(1) Súkromné, (2) Služobné, (3)
Reštaurácia, (4) Hotel, (5) Automobil,
(6) Cestovanie, (7) Kino, (8) Dôm &
Bývanie, (9) Obchody, (10) Remeslo,
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(11) Šport, (12) Pamätihodnosť, (13)
Zdravotníctvo, (14) Voľný čas, (15)
Kultúra, (16) Nočný život, (17)
Komunikácia, (18) Správy & Burza,
(19) Úrad, (20) Všeobecne.
Zadávanie údajov o bodoch záujmu
do textových súborov
Obrázok nižšie zobrazuje príklad
textového súboru pomenovaného
Dôm & Bývanie_8.poi s niektorými
príkladmi údajov o bodoch záujmu.

Údaje o bodoch záujmu je potrebné
zadať do textových súborov v
nasledujúcom formáte:

Súradnice zem. dĺžky, Súradnice
zem. šírky, "Názov bodu záujmu",
"Akékoľvek doplnkové informácie",
"Telefónne číslo (voliteľné)"
Príklad: 7.0350000, 50.6318040,
"Michaelov dom", "Bonn - Hellweg 6",
"02379234567", pozrite obrázok
nižšie.
GPS súradnice je potrebné zadávať v
desatinných stupňoch.
Maximálna dĺžka názvu bodu záujmu
je 60 znakov. To isté sa vzťahuje na
reťazec dodatočných informácií a
reťazec telefónneho čísla.
Údaje o bodoch záujmu každej
adresy cieľa je potrebné zadať v
jednom samostatnom riadku, pozrite
obrázok nižšie.
Uloženie textových súborov na USB
kľúč
Údaje o textových súboroch s údajmi
o bodoch záujmu je potrebné uložiť
do zložky s názvom myPOIs, ktorá sa
nachádza v koreňovom adresári USB
disku.
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Príklad: F:\myPOIs\Dôm &
Bývanie_8.poi, kde F:\ je koreňový
adresár USB disku.
Po importovaní individuálnych údajov
o bodoch záujmu do informačného
systému (pozrite popis importu
nižšie) zobrazí ponuka Importované
zvl. ciele zoznam voliteľných kategórií
bodov záujmu nasledovne:

Organizovanie údajov o bodoch
záujmu vo viacerých podzložkách
Prípadne môžete organizovať
textové súbory vo viacerých,
ľubovoľne pomenovaných
podzložkách.
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Príklady: F:\myPOIs\AnnsPOIs alebo
F:\myPOIs\MyJourney, kde F:\ je
koreňový adresár USB disku.
Po importovaní individuálnych údajov
o bodoch záujmu zorganizovaných
týmto spôsobom do informačného
systému (pozrite popis importu
nižšie) zobrazí ponuka Importované
zvl. ciele zoznam voliteľných
podponúk nasledovne:

Importovanie údajov o bodoch
záujmu do informačného systému
Pripojte USB disk s vašimi
individuálnymi údajmi o bodoch
záujmu k portu USB informačného
systému, pozrite kapitolu "Port USB"
3 155.
Spustenie importu: stlačte tlačidlo
CONFIG, zvoľte Navigačné
nastavenia, zvoľte Importovať vlastné
zvláštne ciele a potom zvoľte Ďalej.
Všetky údaje o bodoch záujmu
uložené na USB disku sa importujú
do pamäte Moje body záujmu
informačného systému.
Po ukončení importu môžete
importované body záujmu zvoliť ako
ciele v ponuke Zadanie cieľa, pozrite
kapitolu "Zadanie cieľa" nižšie.

Zadanie cieľa
Po výbere podponuky sa zobrazí
príslušný zoznam importovaných
kategórií bodov záujmu.

Stlačte tlačidlo DEST, čím sa otvorí
ponuka s rôznymi voľbami pre
zadávanie alebo výber cieľa.

■ Domovská stránka: výber aktuálne
nastavenej domácej adresy (ak je
dostupná). Nastavenie/zmena
domácej adresy, pozrite
"Nastavenie domácej adresy"
nižšie.
Po výbere domácej adresy
vypočíta informačný systém
okamžite trasu z aktuálnej polohy k
domácej adrese a potom začne
navádzanie po trase.
■ Zadanie adresy: priame zadanie
cieľovej adresy uvedením krajiny,
obce, ulice a čísla domu. Pozrite
"Priame zadanie adresy" nižšie.
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■ Adresár: výber adresy cieľa
uloženej v adresári. Pozrite "Výber
adresy z adresára" nižšie.
Pozrite tiež "Uloženie adresy v
adresári alebo pamäti Moje body
záujmu" a "Úprava alebo
vymazanie uloženej adresy" nižšie.
■ Posledné ciele: výber zo zoznamu
naposledy vybratých cieľov. Pozrite
"Výber predchádzajúceho cieľa"
nižšie.
■ myPOIs: výber adresy cieľa
uloženej v pamäti moje Moje body
záujmu. Pozrite "Výber adresy
uloženej v pamäti Moje body
záujmu" nižšie.
Pozrite tiež "Uloženie adresy v
adresári alebo pamäti Moje body
záujmu" a "Úprava alebo
vymazanie uloženej adresy" nižšie.
■ Zvláštne ciele: výber bodov záujmu
(adresy napr. reštaurácií,
čerpacích staníc, nemocníc atď.)
uložených na mape karty SD
informačného systému. Pozrite
"Výber bodu záujmu" nižšie.

■ Zvoliť z mapy: výber cieľa zo
zobrazenej mapy pomocou
osemsmerového spínača 3 114.
Pozrite "Výber cieľa z mapy" nižšie.
■ Stupeň zemepisnej šírky / dĺžky:
označenie cieľa pomocou
zemepisných súradníc. Pozrite
"Určenie cieľa pomocou
zemepisných súradníc" nižšie.
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Ak chcete nájsť čerpacie stanice v
blízkosti aktuálnej polohy vozidla:
vyberte Čerpacie stanice.
Po dokončení vyhľadávania sa
zobrazí zoznam všetkých nájdených
čerpacích staníc.

Výber čerpacej stanice ako cieľa
po upozornení
Nízka hladina paliva
Ak je hladina paliva v nádrži nízka,
zobrazí sa správa s upozornením.

Nižšie je zobrazený zoznam s
podrobnými informáciami o aktuálne
označenej čerpacej stanici: približný
smer k čerpacej stanici, adresa,
vzdialenosť a dostupné druhy palív
(okrem benzínu a nafty).
Použité skratky pre druhy palív:
CNG (Stlačený zemný plyn), LPG
(Skvapalnený ropný plyn).
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Spustenie navádzania po trase k
čerpacej stanici
Vyberte želanú čerpaciu stanicu.
Zobrazí sa ponuka nastavenia
systému Navigácia.
Zvoľte Štart navigácie, čím sa spustí
navádzanie po trase k zobrazenej
adrese.
Popis o navádzaní po trase, pozrite
kapitolu "Navádzanie" 3 188.

Zmena/výber krajiny: označte políčko
zadania krajiny (pozrite obrázok
vyššie) a potom stlačte tlačidlo
MENU, čím sa otvorí ponuka Štáty.

Priame zadávanie adresy

Stlačte tlačidlo DEST a potom zvoľte
Zadanie adresy, čím sa otvorí ponuka
zobrazená nižšie.
Zvoľte želanú krajinu.
Zadávanie adresy pomocou
pomocníka pri pravopise
Označte vstupné pole Mesto: a
potom stlačením tlačidla MENU
aktivujte funkciu pravopisu.

Pomocou tlačidla MENU postupne
označte znaky v názve želanej obce.
Počas tohto procesu systém
automaticky zneprístupní znaky,
ktoré sa na nasledujúcej pozícii
nemôžu vyskytnúť v názve žiadnej
obce.
Nasledujúce symboly sa môžu vybrať
v dolnom riadku:
⇧: V dolnom riadku sa objavia
zoznamy so špeciálnymi písmenami.
◀▶: Označí sa predchádzajúce/
nasledujúce písmeno.
k: Vymazanie posledného písmena.
Aa : Veľké alebo malé písmeno.
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j: Funkcia zoznamu - po zadaní
dvoch písmen (v niektorých
prípadoch iba jedného písmena) sa
zobrazia všetky názvy začínajúce sa
na zadané písmená. Čím viac písmen
zadáte, tým kratší bude zoznam.
OK : Dokončenie zadávania alebo
potvrdenie podmienky vyhľadávania.
Dlhým stlačením tlačidla BACK sa
naraz vymažú všetky zadané
písmená zo vstupného riadku.
Opakujte tento postup pre zvyšné
vstupné riadky (zadávanie čísla domu
alebo križovatky je voliteľné).
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Zobrazí sa ponuka nastavenia
systému Navigácia.
Spustenie navádzania po trase
Zvoľte Štart navigácie, čím sa spustí
navádzanie po trase k zobrazenej
adrese.
Popis o navádzaní po trase, pozrite
kapitolu "Navádzanie" 3 188.
Uloženie adresy
Zvoľte Uložiť, ak chcete uložiť
zobrazenú adresu do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu.
Zobrazí sa ponuka Uložiť, pozrite
"Uloženie adresy do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu" nižšie.

Výber adresy z adresára

Stlačte tlačidlo DEST a vyberte
položku Adresár.

Vyberte želanú položku adresára.
Zobrazí sa ponuka nastavenia
systému Navigácia.
Spustenie navádzania po trase
Zvoľte Štart navigácie, čím sa spustí
navádzanie po trase k zobrazenej
adrese.
Popis o navádzaní po trase, pozrite
kapitolu "Navádzanie" 3 188.

Výber predchádzajúceho cieľa

Po dokončení adresy vyberte OK.

Stlačte tlačidlo DEST a potom zvoľte
Posledné ciele, čím sa otvorí ponuka
zobrazená nižšie.
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Uloženie adresy
Zvoľte Uložiť, ak chcete uložiť
zobrazenú adresu do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu.
Zobrazí sa ponuka Uložiť, pozrite
"Uloženie adresy do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu" nižšie.

Výber adresy uloženej v pamäti
Moje body záujmu

Zobrazí sa zoznam posledných
najčastejších adries cieľov.
Vyberte želanú funkciu.
Zobrazí sa ponuka nastavenia
systému Navigácia.
Spustenie navádzania po trase
Zvoľte Štart navigácie, čím sa spustí
navádzanie po trase k zobrazenej
adrese.
Popis o navádzaní po trase, pozrite
kapitolu "Navádzanie" 3 188.

Stlačte tlačidlo DEST a potom zvoľte
myPOIs, čím sa otvorí ponuka
zobrazená nižšie.

Poznámky
Možnosť Importované zvláštne
ciele sa môže vyberať iba v prípade,
ak sa údaje o bode záujmu (adrese)
stiahli z USB disku, pozri "Export a
import údajov o bodoch záujmu" v
časti "Použitie" uvedenej vyššie.
Vyberte želanú možnosť. Zobrazí sa
ponuka s možnosťami rôzneho
triedenia.

Možnosti triedenia určujú, v akom
poradí sa neskôr zobrazujú adresy
individuálnych/importovaných bodov
záujmu.
Vyberte želanú možnosť triedenia.

Informačný systém
Výber bodu záujmu

Zobrazí sa ponuka s aktuálne
dostupnými kategóriami bodov
záujmu.

Vyberte želanú kategóriu.
Zobrazí sa ponuka so zoznamom
všetkých dostupných bodov záujmu
zvolenej kategórie (napr.
Reštaurácia).
Poznámky
Body záujmu, ktoré sú ďaleko od
aktuálnej polohy vozidla, sa
nemusia zobrazovať na zozname.
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Stlačte tlačidlo DEST a vyberte
položku Zvláštne ciele.
Zobrazí sa ponuka s rôznymi
možnosťami pre výber bodu záujmu
(napr. reštaurácie, čerpacie stanice,
nemocnice atď.).

Nižšie sa zobrazí zoznam s
detailnými informáciami o aktuálne
označenom bode záujmu: približný
smer k bodu záujmu, adresa a
vzdialenosť.
Spustenie navádzania po trase k
bodu záujmu
Vyberte želaný bod záujmu.
Zobrazí sa ponuka nastavenia
systému Navigácia.
Zvoľte Štart navigácie, čím sa spustí
navádzanie po trase k zobrazenej
adrese.
Popis o navádzaní po trase, pozrite
kapitolu "Navádzanie" 3 188.

Okolie aktuálnej pozície
Výber bodov záujmu (POI) v blízkosti
aktuálnej pozície vozidla.
Po výbere možnosti sa zobrazí
zoznam všetkých dostupných
kategórií bodov záujmu.
Predstavte si, že hľadáte čerpaciu
stanicu:
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Zvoľte Automobil & Tankovanie.
Zobrazí sa ponuka, ktorá umožní
upresnenie vyhľadávania čerpacej
stanice.

Po výbere Štart hľadania sa spustí
vyhľadávanie všetkých čerpacích
staníc v oblasti. Pri vyhľadávaní sa
berú do úvahy všetky čerpacie
stanice, ktoré vyhovujú aktuálnym
kritériám filtrovania Reťaz a
Fueltype (zmena kritérií filtrovania,
pozrite "Nastavenie filtrov pre
upresnenie vyhľadávania" nižšie).

Po dokončení vyhľadávania sa
zobrazí zoznam všetkých nájdených
čerpacích staníc.

Nižšie je zobrazený zoznam s
podrobnými informáciami o aktuálne
označenej čerpacej stanici: približný
smer k čerpacej stanici, adresa,
vzdialenosť a dostupné druhy palív
(okrem benzínu a nafty).
Použité skratky pre druhy palív:
CNG (Stlačený zemný plyn), LPG
(Skvapalnený ropný plyn).

Nastavenie filtra pre upresnenie
vyhľadávania
Po výbere Reťaz sa zobrazí zoznam
so všetkými dostupnými značkami/
reťazcami čerpacích staníc v okolí.

Počet čerpacích staníc môžete znížiť
označením aspoň jednej značky/
reťazca čerpacích staníc.
Po označení požadovaných značiek/
reťazcov: zvoľte Štart hľadania s
vybranými filtrami alebo na ďalšie
upresnenie vyhľadávania zvoľte
Pokračovať s ďalším filtrom (druhy
palív).

Informačný systém
Po výbere položky Fueltype sa
zobrazí zoznam dostupných typov
paliva (okrem benzínu a nafty) na
čerpacích staniciach v okolí.
Počet čerpacích staníc môžete znížiť
označením aspoň jedného typu
paliva.
Po označení požadovaných druhov
palív: zvoľte Štart hľadania s
vybranými filtrami alebo na ďalšie
upresnenie vyhľadávania zvoľte
Pokračovať s ďalším filtrom (názvy/
reťazce čerpacích staníc).
Po spustení vyhľadávania sa zobrazí
zoznam všetkých čerpacích staníc,
ktoré spĺňajú nastavené kritériá
filtrovania.
Vyberte želanú čerpaciu stanicu.
Zobrazí sa ponuka nastavenia
systému Navigácia.
Spustenie navádzania po trase
Zvoľte Štart navigácie, čím sa spustí
navádzanie po trase k zobrazenej
adrese.
Popis o navádzaní po trase, pozrite
kapitolu "Navádzanie" 3 188.

Uloženie adresy
Zvoľte Uložiť, ak chcete uložiť
zobrazenú adresu do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu.
Zobrazí sa ponuka Uložiť, pozrite
"Uloženie adresy do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu" nižšie.
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Po výbere možnosti sa zobrazí
zoznam krajín.
Zvoľte želanú krajinu. Zobrazí sa
ponuka pre zadávanie názvu obcí.

Pozdĺž diaľnice
Výber bodov záujmu súvisiacich s
diaľnicami (napr. čerpacie stanice
alebo servisné oblasti) popri trase.
Dostupné len počas jazdy na diaľnici.
Výber bodu záujmu: pozri príklad v
predchádzajúcej časti „Okolie
aktuálnej pozície“.
Okolie cieľa
Výber bodov záujmu (POI) v blízkosti
zadaného cieľa.
Výber bodu záujmu: pozri príklad v
predchádzajúcej časti „Okolie
aktuálnej pozície“.
V okolí iných miest
Výber bodov záujmu (POI) v blízkosti
ktorejkoľvek obce.

Zadajte požadovanú obec pomocou
funkcie pravopisu, pozrite
"Zadávanie adresy pomocou funkcie
pravopisu" vyššie.
Keď je zadaný reťazec dostatočne
jednoznačný, zobrazí sa zoznam
obcí, ktoré prichádzajú do úvahy.
Niekedy môže byť potrebné vybrať
j pre zobrazenie zoznamu.
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Vyberte želanú obec. Objaví sa
ponuka obsahujúca body záujmu
zaradené do kategórií, ktoré sú v
blízkosti vybranej obce.
Výber bodu záujmu: pozri príklad v
predchádzajúcej časti „Okolie
aktuálnej pozície“.
Hľadanie podľa názvu
Výber bodov záujmu zadaním názvu.
Po výbere možnosti sa zobrazí
zoznam krajín.
Zvoľte želanú krajinu. Zobrazí sa
ponuka pre zadávanie názvu.

Zadajte názov požadovaného bodu
záujmu pomocou funkcie pravopisu,
pozrite "Zadávanie adresy pomocou
funkcie pravopisu" vyššie.
Keď je zadaný reťazec dostatočne
špecifický, zobrazí sa zoznam bodov
záujmu, ktoré prichádzajú do úvahy.
Niekedy môže byť potrebné vybrať
j pre zobrazenie zoznamu.
Vyberte želaný bod záujmu.
Zobrazí sa ponuka nastavenia
systému Navigácia.
Spustenie navádzania po trase
Zvoľte Štart navigácie, čím sa spustí
navádzanie po trase k zobrazenej
adrese.
Popis o navádzaní po trase, pozrite
kapitolu "Navádzanie" 3 188.
Uloženie adresy
Zvoľte Uložiť, ak chcete uložiť
zobrazenú adresu do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu.
Zobrazí sa ponuka Uložiť, pozrite
"Uloženie adresy do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu" nižšie.

Hľadanie podľa tel. čísla
Výber bodov záujmu zadaním
telefónneho čísla.
Po výbere možnosti sa zobrazí
zoznam krajín.
Zvoľte želanú krajinu. Zobrazí sa
ponuka pre zadávanie čísla.

Zadajte požadované telefónne číslo
pomocou funkcie pravopisu, pozrite
"Zadávanie adresy pomocou funkcie
pravopisu" vyššie.
Ak je už zadávaný reťazec
dostatočne jednoznačný, zobrazí sa
zoznam s možnými telefónnymi
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číslami (každé predstavuje bod
záujmu). Niekedy môže byť potrebné
vybrať j pre zobrazenie zoznamu.
Vyberte želaný bod záujmu.
Zobrazí sa ponuka nastavenia
systému Navigácia.
Spustenie navádzania po trase
Zvoľte Štart navigácie, čím sa spustí
navádzanie po trase k zobrazenej
adrese.
Popis o navádzaní po trase, pozrite
kapitolu "Navádzanie" 3 188.
Uloženie adresy
Zvoľte Uložiť, ak chcete uložiť
zobrazenú adresu do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu.
Zobrazí sa ponuka Uložiť, pozrite
"Uloženie adresy do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu" nižšie.

Výber cieľa z mapy

Stlačte tlačidlo DEST a vyberte
položku Zvoliť z mapy.
Zobrazí sa ponuka s mapou, ktorá
znázorňuje oblasť okolo aktuálnej
polohy.
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Popis o navádzaní po trase, pozrite
kapitolu "Navádzanie" 3 188.
Uloženie adresy
Zvoľte Uložiť, ak chcete uložiť
zobrazenú adresu do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu.
Zobrazí sa ponuka Uložiť, pozrite
"Uloženie adresy do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu" nižšie.
Poznámky
Mierku mapy môžete meniť
otáčaním gombíka MENU.
Pomocou osemsmerového spínača
na tlačidle MENU 3 114 nastavte
kurzor na cieľ na mape.
Stlačením gombíka MENU potvrďte
výber.
Zobrazí sa ponuka nastavenia
systému Navigácia.
Spustenie navádzania po trase
Zvoľte Štart navigácie, čím sa spustí
navádzanie po trase k zobrazenej
adrese.

Určenie cieľa pomocou
zemepisných súradníc

Stlačte tlačidlo DEST a vyberte
položku Stupeň zemepisnej šírky /
dĺžky.
Zobrazí sa ponuka, ktorá umožňuje
zadávať zemepisné súradnice ako
adresu cieľa.
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Zadávanie súradníc zem. dĺžky
1. Zvoľte Stupeň zem. dĺžky.
2. Otočením gombíkom MENU
vyberte Z alebo V (západne alebo
východne od nultej zemepisnej
dĺžky v Greenwich).
3. Stlačením gombíka MENU
potvrďte údaj.
4. Zadajte a potvrďte hodnoty
stupňov, minút a sekúnd
zemepisnej dĺžky.

Zadávanie súradníc zem. šírky
1. Zvoľte Stupeň zem. šírky.
2. Otočením gombíkom MENU
vyberte S alebo J (severne alebo
južne od rovníka).
3. Stlačením gombíka MENU
potvrďte výber.
4. Otočením gombíkom MENU
zadajte želané stupne zemepisnej
šírky.
5. Stlačením gombíka MENU
potvrďte údaj.
6. Zadajte hodnoty minút a sekúnd
zemepisnej šírky.

Zobrazí sa ponuka Uložiť, pozrite
"Uloženie adresy do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu" nižšie.

Uloženie adresy v adresári
alebo pamäti Moje body záujmu

Spustenie navádzania po trase
Zvoľte Štart navigácie, čím sa spustí
navádzanie po trase k zobrazenej
adrese.
Popis o navádzaní po trase, pozrite
kapitolu "Navádzanie" 3 188.

Informačný systém poskytuje dve
samostatné pamäte, kde môžete
uložiť adresy vašich obľúbených
cieľov: adresár a pamäť Moje body
záujmu.
Pred uložením adresy v jednej z
týchto pamätí je potrebné priradiť
adresu ku kategórii:
■ Ak chcete uložiť adresu do
adresára, je potrebné priradiť
adresu ku kategóriám Súkromné
alebo Služobné.
■ Ak chcete uložiť adresu do pamäte
Moje body záujmu, môžete si
vybrať z 18 kategórií (napr.
Reštaurácia, Cestovanie alebo
Kultúra).

Uloženie adresy
Zvoľte Uložiť, ak chcete uložiť
zobrazenú adresu do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu.

Uloženie adresy do adresára
Stlačte tlačidlo DEST, čím sa otvorí
ponuka Zadanie cieľa a potom zvoľte
možnosť pre zadávanie alebo výber

Zvoľte Prevziať, čím sa potvrdia
zobrazené súradnice.
Zobrazí sa ponuka nastavenia
systému Navigácia.

Informačný systém
adries cieľov (napr. Zadanie adresy
alebo Posledné ciele), pozrite
príslušné popisy o zadávaní alebo
výbere adresy vyššie.
Po zadaní alebo výbere požadovanej
adresy cieľa sa zobrazí ponuka
Navigácia.
Zvoľte Uložiť.
Zobrazí sa ponuka Uložiť s
predchádzajúcimi zadanými alebo
vybranými adresami cieľov ako
predvolenými názvami.
Predvolený názov sa môže zmeniť
(pozrite príklad na obrázku nižšie)
pomocou funkcie pravopisu, pozrite
"Zadávanie adresy pomocou funkcie
pravopisu" vyššie.

Voliteľne môžete zadať telefónne
číslo.
Predvolená kategória Súkromné sa
môže zmeniť na Služobné.
Zvoľte zobrazenú kategóriu, aby sa
zobrazila ponuka so zoznamom
všetkých dostupných kategórií
adries.
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Poznámky
Ak vyberiete inú kategóriu, ako je
Súkromné alebo Služobné, cieľová
adresa sa zapamätá do pamäte
Moje body záujmu, nie do adresára.
Zvoľte Služobné.
Znovu sa zobrazí ponuka Uložiť.
Voľbou položky OK sa adresa cieľa
uloží do adresára pod zobrazeným
názvom a kategóriou.
V adresári môže byt uložených
najviac 100 adries cieľov.
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Uloženie adresy do pamäte Moje
body záujmu
Uloženie adresy cieľa do pamäte
Moje body záujmu funguje rovnako
ako opísané pre adresár.
Jediný rozdiel: zvoľte kategóriu
odlišnú od Súkromné alebo
Služobné, napr. Reštaurácia,
Automobil alebo Obchody.

Zobrazí sa ponuka nastavenia
systému Spracovať.

Poznámky
Ak vyberiete jednu z kategórií
Súkromné alebo Služobné, cieľová
adresa sa zapamätá do adresára,
nie do pamäte Moje body záujmu.

Úprava alebo vymazanie
uloženej adresy

Údaje o adrese (vrátane kategórie a
telefónneho čísla) uložené v adresári
alebo pamäti Moje body záujmu sa
môžu kedykoľvek upravovať alebo
úplne vymazať.
Úprava alebo vymazanie položky
adresára
Stlačte tlačidlo DEST, vyberte
položku Adresár, vyberte názov
želanej položky adresy a potom
zvoľte Spracovať.

Nasledujúce možnosti sú k dispozícii:
■ Adresa: otvára ponuku Zadanie
adresy. Zobrazenú adresu môžete
upraviť pomocou funkcie
pravopisu, pozrite "Zadávanie
adresy pomocou funkcie
pravopisu" vyššie.
Po potvrdení upravovanej adresy
sa znova zobrazí ponuka
Navigácia.
Ak chcete upraviť tiež názov alebo
zmeniť kategóriu, je potrebné

znova vybrať príslušnú adresu v
adresári, pozrite vyššie.
■ Meno & číslo: po výbere tejto
položky môžete upravovať názov
položky adresára, upravovať
telefónne číslo alebo vybrať novú
kategóriu, pozrite "Uloženie adresy
do adresára" vyššie.
■ Vymazať: vymaže zobrazenú
adresu z adresára.
■ Ako "Domov. str.": nastaví
zobrazenú adresu ako domácu,
pozrite "Nastavenie domácej
adresy" nižšie.
Úprava alebo vymazanie položky
Moje body záujmu
Stlačte tlačidlo DEST a potom zvoľte
myPOIs, čím sa otvorí ponuka
zobrazená nižšie.
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Úprava a vymazanie
Vlastné zvláštne ciele
Zvoľte Vlastné zvláštne ciele, zvoľte
požadovanú triediacu možnosť (napr.
Okolie aktuálnej pozície), zvoľte
požadovanú kategóriu (napr.
Reštaurácia), zvoľte požadovanú
adresu a potom zvoľte Spracovať.
Zobrazí sa ponuka nastavenia
systému Spracovať.
Úprava a vymazanie zobrazenej
položky Mojich bodov záujmu funguje
rovnako ako opísané pre položku
adresára, pozrite vyššie.

Poznámky o
Importované zvláštne ciele
Importované body záujmu (body
záujmu stiahnuté z USB disku) sa
nedajú upravovať priamo.
Ak chcete upraviť údaje o adrese
importovaného bodu záujmu:
■ Najskôr je potrebné uložiť adresu
do adresára alebo ako individuálny
bod záujmu. Potom môžete upraviť
údaje o adrese príslušnej položky
adresára alebo položky Mojich
bodov záujmu (výber možný cez
Vlastné zvláštne ciele).
■ Alebo môžete importovať
aktualizované údaje o adrese z
USB disku, pozrite "Export a import
údajov o bodoch záujmu" v kapitole
"Použitie" vyššie.
Taktiež sa nedajú priamo odstrániť
údaje o adrese individuálne
importovaných bodov záujmu z
pamäte Moje obľúbené body záujmu.
Ak chcete odstrániť individuálne
importované body záujmu:
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Importujte aktualizované údaje o
bodoch záujmu do informačného
systému, ktoré neobsahujú údaje o
adresách tých bodov záujmu, ktoré
chcete odstrániť.
Odstránenie všetkých importovaných
bodov záujmu určitej kategórie:
importujte prázdny súbor s údajmi o
bodoch záujmu príslušnej kategórie.
Popisy dôležitých údajov o bodoch
záujmu, pozrite "Export a import
údajov o bodoch záujmu" v kapitole
"Použitie" vyššie.
Vymazanie všetkých dôležitých
bodov záujmu naraz:
Stlačte tlačidlo CONFIG, vyberte
položku Navigačné nastavenia a
potom položku Vymazať všetky
importované zvláštne ciele.

Nastavenie domácej adresy

Predtým ako môžete nastaviť adresu
ako domácu, je potrebné túto adresu
uložiť do adresára alebo pamäte
Moje body záujmu, pozrite príslušný
popis vyššie.
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Nastavenie položky adresára ako
domácu adresu
Stlačte tlačidlo DEST, zvoľte Adresár,
vyberte názov želanej položky
adresy, zvoľte Spracovať a potom
zvoľte Ako "Domov. str.".
Zobrazená adresa sa nastaví ako
nová domáca adresa a zobrazí sa
ako prvá možnosť v ponuke Zadanie
cieľa.
Nastavenie položky Mojich bodov
záujmu ako domáca adresa
Stlačte tlačidlo DEST a potom zvoľte
myPOIs, čím sa otvorí ponuka
zobrazená nižšie.

Nastavenie individuálneho bodu
záujmu ako domáca adresa
Zvoľte Vlastné zvláštne ciele, zvoľte
požadovanú triediacu možnosť (napr.
Okolie aktuálnej pozície), zvoľte
požadovanú kategóriu (napr.
Reštaurácia), zvoľte požadovanú
adresu, zvoľte Spracovať a potom
zvoľte Ako "Domov. str.".
Zobrazená adresa sa nastaví ako
nová domáca adresa a zobrazí sa
ako prvá možnosť v ponuke Zadanie
cieľa.
Poznámky o
Importované zvláštne ciele
Importované body záujmu (body
záujmu stiahnuté z USB disku) sa
nedajú nastaviť priamo ako domáca
adresa.
Ak chcete nastaviť adresu dôležitého
bodu záujmu ako domácu adresu:
Najskôr je potrebné uložiť adresu do
adresára alebo ako individuálny bod
záujmu.

Potom môžete nastaviť údaje o
adrese príslušnej položky adresára
alebo položky Mojich bodov záujmu
(výber možný cez Vlastné zvláštne
ciele) ako domácu adresu.

Navádzanie
Stlačte tlačidlo NAV a potom tlačidlo
MENU, aby sa zobrazilo hlavné
navigačné menu.
V závislosti od toho, či je navádzanie
po trase práve neaktívne alebo
aktívne, dostupné sú rôzne možnosti
menu.

Informačný systém
Funkcie pri neaktívnom
navádzaní po trase

Štart navigácie
Po voľbe Štart navigácie sa zobrazí
ponuka uvedená nižšie.
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■ Spracovať zmení/upraví
zobrazenú adresu, pozrite "Úprava
alebo vymazanie uloženej adresy"
v kapitole "Zadanie cieľa" vyššie.
■ Kritériá trasy: nastaví/zmení kritériá
pre výpočet trasy, pozrite
"Možnosti navigácie" nižšie.

Nasledujúce možnosti sú k dispozícii:
■ Štart navigácie: spustí sa
navádzanie po trase k zobrazenej
adrese.
■ Zobraziť na mape: zobrazuje
polohu zobrazenej adresy na
mape.
■ Zavolať: nie je k dispozícii.
■ Uložiť: uloží zobrazenú adresu do
adresára alebo pamäte Moje body
záujmu, pozrite "Uloženie adresy
do adresára alebo pamäte Moje
body záujmu" v kapitole "Zadanie
cieľa" vyššie.

Hlásenia TMC
Informácie o TMC, pozrite kapitolu
"Dynamické navádzanie" 3 164.
Voľbou Hlásenia TMC sa zobrazí
zoznam všetkých dopravných hlásení
TMC, ktoré sú v dosahu.
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Voľbou dopravného hlásenia TMC sa
zobrazia podrobné informácie o
príslušnom dopravnom probléme.

Kritériá trasy

Voľbou možnosti Parametre vozidla
otvorte ponuku pre výber parametrov
týkajúcich sa vozidla.

Opcie navigácie
Ponuka poskytne možnosti a
množstvo súvisiacich vedľajších
ponúk pre konfiguráciu navádzania
po trase.

Zostavenie trasy môžete ovplyvniť
pomocou viacerých kritérií.
Vyberte niektoré z nasledujúcich
kritérií:
■ Najrýchlejšia
■ Najkratšia
■ Najhospodárnejšia: vypočíta sa
energeticky optimalizovaná trasa,
pričom sa berú do úvahy špecifické
parametre vozidla, ktoré sú
aktuálne nastavené v ponuke
Parametre vozidla, pozrite nižšie.

Zvolené nastavenia sa budú brať do
úvahy pri výpočte trasy, ak je
aktuálne zvolená možnosť Najhospo‐
dárnejšia, pozrite vyššie.
Po nastavení želaných parametrov
vozidla stlačením tlačidla BACK
opustíte ponuku.
Voľbou Dyn. navedenie na cieľ
otvorte ponuku pre konfiguráciu
dynamického navádzania po trase.

Informačný systém
Informácie o dynamickom navádzaní
po trase, pozrite kapitolu "Dynamické
navádzanie" 3 196.

Voľbou Dyn. navedenie na cieľ sa
aktivuje/deaktivuje dynamické
navádzanie po trase.
Ak je dynamické navádzanie po trase
aktívne:
Zvoľte Automatický nový výpočet, ak
chcete, aby sa trasa automaticky
prepočítala, keď sa vyskytnú
dopravné problémy.

Zvoľte Nový výpočet so spätným
dotazom, ak chcete, aby sa trasa
prepočítala iba po potvrdení
príslušného hlásenia.
Voľbou Prevziať nastavenia aktivujte
zobrazené nastavenia a opustite
ponuku.

Vyberte podľa potreby jedno alebo
viac z nasledujúcich kritérií v ponuke
Kritériá trasy:
■ Vyhýbať sa diaľnici
■ Vyhýbať sa mýtnemu
■ Vyhýbať sa tunelu
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■ Vyhýbať sa kompe
■ Zohľadniť dočasne uzavreté cesty
Zobraz. naved. na cieľ
Pre zobrazenie navádzania sú k
dispozícii nasledujúce možnosti:

Použitím možnosti Asistent jazdného
pruhu môžete určiť, ktorý typ obrázka
sa zobrazí, keď prichádzate k
diaľničnej križovatke.
Ak je možnosť Asistent jazdného
pruhu deaktivovaná, zobrazí sa
nasledujúci typ obrázka:
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Pomocou možnosti Automatika
vysvietenia môžete vybrať, či chcete,
aby sa informácie navádzania po
trase zobrazovali vo vyskakovacích
oknách v iných prevádzkových
režimoch (napr. rádiom). Informácie
zmiznú po určitom čase alebo po
stlačení tlačidla BACK.
Voľbou Prevziať nastavenia sa
aktivujú zobrazené nastavenia a
opustite ponuku Opcie navigácie.

Ak je možnosť Asistent jazdného
pruhu aktivovaná, zobrazí sa
nasledujúci typ obrázka:

Opcie máp
Voľbami Opcie máp a Centrovanie
mapy sa zobrazí nasledujúca
vedľajšia ponuka:

Vyberte z možností orientácie mapy
so severom hore a smerom jazdy
hore.
Zvoľte Opcie máp a potom Zobraziť
na mape zvláštne ciele, čím sa otvorí
podponuka s rôznymi možnosťami,
ktorými sa určí, či a ktoré body
záujmu sa majú zobraziť na mape.
Ak je zvolená možnosť Definované
užívateľom môžete zadefinovať,
ktoré typy bodov záujmu chcete
zobraziť, napr. reštaurácie, hotely,
verejné priestory atď.
Zobrazenie času príchodu alebo
trvanie jazdy
Po výbere možnosti Zobrazenie
predpokladaného jazdného času
alebo Zobrazenie predpokladaného
času príchodu v ponuke Opcie
navigácie sa zobrazí zvolený čas v
hornom riadku obrazovky navádzania
po trase.

Informačný systém
Aktuálne informácie o pozícii

Zobrazia sa nasledujúce informácie o
aktuálnej polohe:
■ Mesto
■ Názov ulice
■ Zemepisná šírka
■ Zemepisná dĺžka
■ Zobrazenie mapy

Aktuálna poloha sa môže skopírovať
do adresára alebo pamäte Moje body
záujmu pomocou Uložiť, pozrite
"Uloženie adresy do adresára alebo
pamäte Moje body záujmu" v kapitole
"Zadanie cieľa" vyššie.

Informace o cieli

Informačný displej: podobne ako na
displeji Aktuálna pozícia.

Funkcie aktívneho navádzania
po trase

Zastaviť navigáciu
Po výbere Zastaviť navigáciu sa
navádzanie po trase deaktivuje a
zobrazia sa možnosti ponuky pre
neaktívne navádzanie po trase,
pozrite "Funkcie pri neaktívnom
navádzaní po trase" vyššie.
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Hlásenia TMC
Informácie o TMC, pozrite kapitolu
"Dynamické navádzanie" 3 164.
Po voľbe možnosti Hlásenia TMC sa
zobrazí ponuka Filtrovanie.
Vyberte, či sa majú zobraziť Všetky
dopravné informácie alebo len
Dopravné informácie pozdĺž trasy v
zozname Hlásenia TMC, pozrite
nižšie.

Opcie navigácie
Popis, pozrite "Funkcie pri
neaktívnom navádzaní po trase"
vyššie.
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Informácie o trase
Nasledujúce informácie sú k
dispozícii cez ponuku Informácie o
trase:
■ Zoznam ciest
■ Aktuálne informácie o pozícii
■ Informace o cieli
■ Prehľad aktuálnej trasy
Zoznam ciest

Položky na trase, ktoré sú v zozname
označené symbolom „+“, je možné
rozbaliť výberom príslušnej položky.
Po výbere sa zobrazia ďalšie
podrobnosti o príslušnej položke
zoznamu.
Aktuálne informácie o pozícii
Popis, pozrite "Funkcie pri
neaktívnom navádzaní po trase"
vyššie.
Informace o cieli
Popis, pozrite "Funkcie pri
neaktívnom navádzaní po trase"
vyššie.
Prehľad aktuálnej trasy
Zobrazia sa nasledujúce informácie o
aktuálnej trase:

Všetky ulice na vypočítanej trase sú
uvedené v zozname s príslušnými
vzdialenosťami.

■
■
■
■
■

Poloha
Cieľ
Čas príchodu
Vzdialenosť
Zobrazenie mapy

Zablokovať cestu
Na manuálne vylúčenie určitých
oblastí či úsekov trate z navádzania
sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Informačný systém
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Vylúčenie ulice z navádzania po
trase:
Označte názov príslušnej ulice a
stlačte tlačidlo MENU. Názov ulice sa
zobrazí prečiarknutý.
Podľa potreby môžete vylúčiť aj
ďalšie ulice z navádzania po trase.
Zvoľte Prevziať nastavenia a potvrďte
zobrazenú správu.
Trasa sa prepočíta tak, aby sa
zohľadnili vylúčené ulice.
Zoznam ciest
V zozname názvov ulíc na aktuálnej
trase môžete vylúčiť ulice z
navádzania po trase.

Vzdialenosť
Nastavením vzdialenosti môžete
vylúčiť z navádzania úsek trasy v
danej vzdialenosti od aktuálnej
pozície.

Nastavte želanú vzdialenosť, stlačte
tlačidlo MENU a potom potvrďte
zobrazenú správu.
Trasa sa prepočíta tak, aby sa
zohľadnil vylúčený úsek trasy.
Poznámky
Zadané blokovanie trasy zostáva
aktívne, kým sa nevykoná ďalší
výpočet trasy.
Zrušiť všetky uzávery cestnej
premávky
Po výbere tejto možnosti sa všetky
oblasti/úseky trasy, ktoré ste predtým
vylúčili z navádzania po trase, znova
sprístupnia pre zostavenie trasy.
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Dynamické navádzanie
Ak je aktívne dynamické navádzanie
po trase, pri výpočte trasy sa zohľadní
celá dopravná situácia, ktorú
informačný systém prijíma cez TMC.
Trasa sa navrhne tak aby sa
zohľadnili všetky dopravné problémy
alebo obmedzenia podľa vopred
nastavených kritérií (napr. „najkratšia
trasa“, „vyhnúť sa diaľnicam“ atď.).
V prípade dopravných problémov
(napr. dopravná zápcha, uzavretá
cesta) na trase sa zobrazí správa a
hlasová správa upozorní na problém.
Vodič sa môže rozhodnúť, či sa
vyhne dopravnému problému prijatím
zmeny trasy, alebo pokračuje v jazde
cez problémovú oblasť.
Dopravné problémy v blízkosti
vozidla sú hlásené aj keď navádzanie
po trati nie je aktívne.
Ak je aktívne navádzanie po trase,
systém na základe dopravných
informácií pravidelne kontroluje, či by
bolo lepšie prepočítať trasu alebo
zvoliť alternatívnu trasu zohľadňujúc
aktuálnu dopravnú situáciu.

Aktivácia a deaktivácia dynamického
navádzania po trase, ako aj
nastavenie kritérií výpočtu trasy a iné
nastavenia navigácie sa vykonávajú
cez ponuku Opcie navigácie, pozrite
kapitolu "Navádzanie" 3 188.

aktuálne nastavenej stanice RDSTMC. Skutočná hodnota meškania sa
môže líšiť od vypočítanej.

Mapy
Všetky údaje mapy potrebné na
použitie navigačného systému sú
uložené na SD karte, ktorá sa dodáva
s informačným systémom.

SD karta s mapou

Dynamické navádzanie po trase
pracuje iba vtedy, ak sa dopravné
informácie prijímajú cez systém
dopravných informácií RDS-TMC.
Možné meškanie spôsobené
problémami v doprave vypočítané
informačným systémom je založené
na údajoch, ktoré systém prijíma z

Čítačka SD karty informačného
systému môže čítať iba SD kartu,
ktorá sa dodáva špeciálne na použitie
s navigačným systémom vozidla.
Čítačka SD karty nemôže čítať
žiadne iné SD karty.
V závislosti od dátumu údajov mapy
na SD karte nemusia byť obsiahnuté
niektoré nové nové cesty alebo
niektoré názvy a cesty sa môžu
odlišovať od tých, ktoré sa používali v
čase vydania mapy.
Ak si chcete objednať doplnkové SD
karty alebo aktualizovať údaje mapy,
kontaktujte vášho servisného
partnera Chevrolet.
Výmena SD karty, pozrite nižšie.

Informačný systém
Dôležité informácie o zaobchádzaní s
SD kartou

Výstraha
Nikdy sa nepokúšajte použiť kartu
SD, ktorá bola prasknutá,
zdeformovaná alebo opravená
lepiacou páskou. Môžete tak
zničiť zariadenie.
■ S SD kartou zaobchádzajte
opatrne. Nikdy sa nedotýkajte
kovových kontaktov.
■ Nepoužívajte žiadne bežné čističe,
benzín, riedidlo ani antistatický
sprej.
■ Ak potrebujete očistiť SD kartu,
použite mäkkú tkaninu.
■ SD kartu neohýbajte. Nepoužívajte
žiadnu SD kartu, ktorá je ohnutá
alebo prasknutá.
■ Na žiadny povrch nenalepujte
žiadne nálepky ani nič nepíšte.

■ Nenechávajte SD kartu na
miestach, ktoré sú vystavené
priamemu slnečnému žiareniu
alebo vysokým teplotám, alebo
vlhkosti.
■ Keď SD kartu nepoužívate,
uschovajte ju do jej úložnej
schránky.
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Zatlačte na vloženú SD kartu, aby sa
uvoľnila, potom ju opatrne vytiahnite
z otvoru pre SD kartu.
Vkladanie SD karty

Výmena SD karty s mapou

Otvor pre SD kartu sa nachádza pod
krytom na stredovom paneli.
Vyberanie SD karty

Opatrne zatlačte SD kartu so
zrazenou hranou na ľavej strane
(pozrite obrázok nižšie) do otvoru pre
SD kartu, pokým karta nazapadne.
Poznámky
SD karta a otvor pre SD kartu sa
musia vždy udržiavať čisté a suché.
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Prehľad symbolov

Informačný systém
Č. Vysvetlenie

Č. Vysvetlenie

1

Aktuálna poloha (mapa)

18 Zabalený zoznam

2

Cieľ

19 Obchodné stredisko

3

Aktuálna poloha (zoznam trás)

20 Platená cesta

4

nie je k dispozícii

21 Turistické informácie

5

nie je k dispozícii

22 Pozoruhodnosť

6

Hmla

23 Šport & oddych

7

Práca na ceste

24 Vychádzka

8

Klzká vozovka

25 Múzeum

9

Smog

26 Požičovňa áut

10 Sneh

27 Cestovné informácie

11 Búrka

28 Aktivity na voľný čas

12 Upozornenie/výstraha

29 Poskytovanie služieb

13 Uzavretá cesta

30 Bankomat

14 Hustá premávka

31 Autobusová stanica

15 Dopravná zápcha

32 Camping

16 Úzke jazdné pruhy
17 Rozbalený zoznam
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Informačný systém
Č. Vysvetlenie

Č. Vysvetlenie

Rozpoznávanie reči

33 Lekáreň

50 Čerpacia stanica

34 Kino

51 Servisná zóna

Všeobecné informácie

35 Letisko

52 Reštaurácie

36 Zábavný park

53 WC

37 Mesto

54 Historická socha

38 Banka

55 Nemocnica

39 Dopravné správy

56 Pohotovosť

40 Kompa

57 Polícia

41 Hranica

58 Prístav

42 Tunel

59 Priesmyk

43 Kiosk

60 Verejné miesto

44 Potraviny

61 Súvisiace s autom

45 Hotel/motel

62 Garáž

46 Východ z diaľnice

63 Cintorín

47 Parkovisko
48 Park & ride
49 Viacúrovňové parkovisko
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Rozpoznávanie reči informačného
systému vám umožňuje obsluhovať
rozličné funkcie navigačného
systému (iba systém Navi 900;
vrátane funkcií audiosystému) a
telefónneho portálu prostredníctvom
hlasového vstupu. Rozpoznáva
príkazy a číselné sekvencie nezávisle
od príslušného rečníka. Príkazy a
číselné sekvencie môžete hovoriť
bez hlasových prestávok medzi
jednotlivými slovami.
Pridelením názvu vašej voľbe
(hlasový štítok) si môžete uložiť
cieľové adresy, rádiostanice a
telefónne čísla. Pomocou týchto
názvov môžete neskôr nastaviť
cieľovú adresu pre nadchádzajúci
výlet, zvoliť rádiostanicu alebo
nastaviť telefonické spojenie.
V prípade nesprávnej obsluhy alebo
nesprávnych príkazov vám
rozpoznávanie reči podáva vizuálnu
a/alebo zvukovú odozvu a vyžaduje
od vás, aby ste znovu zadali
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požadovaný príkaz. Okrem toho
rozpoznávanie reči potvrdzuje
dôležité príkazy a v prípade potreby
sa bude pýtať.
Aby sa zaistilo, že rozhovory vo
vozidle nebudú viesť k mimovoľnému
zapnutiu funkcií systému,
rozpoznávanie reči sa nespustí, až
kým nebude aktivované.

Dôležité informácie o jazykovej
podpore
■ Pre rozpoznávanie reči nie sú k
dispozícii všetky jazyky, ktoré sú
dostupné pre zobrazenie v
informačnom systéme.
■ Pre rozpoznávanie reči
navigačného systému (vrátane
funkcií audiosystému) nie sú k
dispozícii všetky jazyky, ktoré sú
dostupné pre rozpoznávanie reči
telefónneho portálu.
■ Rozpoznávanie reči telefónneho
portálu: ak momentálne zvolený
jazyk zobrazenia nie je
podporovaný rozpoznávaním reči,
musíte zadávať hlasové príkazy v
angličtine.

Aby ste mohli zadávať hlasové
príkazy v angličtine, najskôr musíte
aktivovať hlavnú ponuku telefónu
tak, že stlačíte tlačidlo PHONE
informačného systému a potom
aktivujete rozpoznávanie reči
telefónneho portálu tak, že stlačíte
tlačidlo w na volante.
■ Rozpoznávanie reči navigačného
systému: ak momentálne zvolený
jazyk zobrazenia nie je
podporovaný rozpoznávaním reči,
rozpoznávanie reči nebude k
dispozícii.
Ak chcete v takomto prípade
ovládať informačný systém
prostredníctvom hlasových
príkazov, musíte vybrať pre
zobrazenie iný jazyk:
Stlačte tlačidlo CONFIG, vyberte
položku ponuky Jazyky a potom
vyberte napr. možnosť English.
Keďže anglický jazyk je jedným z
jazykov podporovaných
rozpoznávaním reči navigačného
systému, rozpoznávanie reči bude
potom k dispozícii.

Poznámky
Ak zmeníte jazyk zobrazený na
displeji informačného systému,
vymažú sa všetky názvy aktuálne
priradené prednastaveným
staniciam a/alebo adresám cieľov.

Ovládanie telefónu
Aktivácia rozpoznávania reči

Ak chcete aktivovať rozpoznávanie
reči telefonického portálu, stlačte
tlačidlo w na volante. Po dobu trvania
dialógu sa všetky aktívne zvukové
zdroje stíšia a všetky dopravné
informácie sa zrušia.

Úprava hlasitosti hlasového
výstupu

Otočte gombíkom hlasitosti
informačného systému alebo
stláčajte tlačidlo + alebo ― na volante.

Informačný systém
Zrušenie dialógu

Existuje viacero možností, ako
deaktivovať rozpoznávanie reči a
zrušiť dialóg:
■ Stlačte tlačidlo x na volante.
■ Povedzte "Cancel (Zrušiť)".
■ Po určitý čas nezadávajte
(nehovorte) žiadne príkazy.
■ Po treťom nerozpoznanom
príkaze.

Obsluha

S pomocou rozpoznávania reči
môžete mobilný telefón obsluhovať
veľmi pohodlným spôsobom
prostredníctvom hlasového vstupu.
Stačí aktivovať rozpoznávanie reči a
zadať (povedať) požadovaný príkaz.
Po vložení príkazu vás informačný
systém prevedie dialógom s
príslušnými otázkami a odpoveďami,
aby ste dosiahli požadovanú činnosť.

Hlavné príkazy

Po aktivácii rozpoznávania reči krátky
tón signalizuje, že rozpoznávanie reči
očakáva vstup.

Dostupné hlavné príkazy:
■ "Dial (Vytočiť)"
■ "Call (Volať)"
■ "Redialing (Opakované vytáčanie)"
■ "Save (Uložiť)"
■ "Delete (Vymazať)"
■ "Directory (Adresár)"
■ "Pair (Spárovať)"
■ "Select device (Zvoliť zariadenie)"
■ "Voice feedback (Spätná hlasová
väzba)"
Príkazy, ktoré sú často k dispozícii
■ "Help (Pomoc alebo)": dialóg sa
ukončí a vymenujú sa všetky
príkazy, ktoré sú dostupné v rámci
aktuálnej funkcie.
■ "Cancel (Zrušiť)": rozpoznávanie
reči je deaktivované.
■ "Yes (Áno)": v závislosti od
kontextu sa spustí vhodná činnosť.
■ "No (Nie)": v závislosti od kontextu
sa spustí vhodná činnosť.
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Zadanie telefónneho čísla
Po príkaze "Dial (Vytočiť)"
rozpoznávanie reči vyžaduje zadanie
čísla.
Telefónne číslo musíte povedať
vašim normálnym hlasom, bez
akýchkoľvek umelých medzier medzi
jednotlivými číslami.
Rozpoznávanie najlepšie funguje
vtedy, keď urobíte prestávku aspoň
pol sekundy po každých troch až
piatich čísliciach. Informačný systém
následne zopakuje rozpoznané čísla.
Potom môžete zadať ďalšie čísla
alebo nasledujúce príkazy:
■ "Dial (Vytočiť)": vstupy sú
akceptované.
■ "Delete (Vymazať)": posledné
zadané číslo alebo posledný
zadaný blok čísel sa odstráni.
■ "Plus (Plus)": pre hovor do
zahraničia sa pred číslo vloží
symbol "+".
■ "Verify (Overiť)": vstupy sa
zopakujú hlasovým výstupom.
■ "Asterisk (Hviezdička)": zadá sa
hviezdička "*".
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■ "Hash (Mriežka)": zadá sa mriežka
"#".
■ "Help (Pomoc alebo)"
■ "Cancel (Zrušiť)"
Maximálna dĺžka zadaného
telefónneho čísla je 25 číslic.
Aby ste mohli uskutočniť hovor do
zahraničia, môžete na začiatku vášho
čísla povedať slovo "plus" (+). Plus
vám umožňuje zavolať z krajiny bez
toho, aby ste poznali predvoľbu pre
hovory do zahraničia v danej krajine.
Potom povedzte požadovaný kód
krajiny.
Príklad dialógu
Používateľ: "Dial (Vytočiť)"
Hlasový výstup: "Please, say the
number to dial (Prosím, povedzte
číslo, ktoré má byť vytočené)"
Používateľ: "Plus (Plus) Four (Štyri)
Nine (Deväť)"
Hlasový výstup: "Plus (Plus) Four
(Štyri) Nine (Deväť)"
Používateľ: "Seven (Sedem) Three
(Tri) One (Jeden)"

Hlasový výstup: "Seven (Sedem)
Three (Tri) One (Jeden)"
Používateľ: "One (Jeden) One
(Jeden) Nine (Deväť) Nine (Deväť)"
Hlasový výstup: "One (Jeden) One
(Jeden) Nine (Deväť) Nine (Deväť)"
Používateľ: "Dial (Vytočiť)"
Hlasový výstup: "The number is being
dialled (Číslo sa vytáča)"
Zadanie mena
Pomocou príkazu "Call (Volať)"
zadáte telefónne číslo, ktoré bolo v
telefónnom zozname uložené pod
menom (hlasový štítok).
Dostupné príkazy:
■ "Yes (Áno)"
■ "No (Nie)"
■ "Help (Pomoc alebo)"
■ "Cancel (Zrušiť)"
Príklad dialógu
Používateľ: "Call (Volať)"
Hlasový výstup: "Please, say the
nametag to call (Prosím, povedzte
hlasovú značku, ktorá má byť
vytočená)"

Používateľ: <meno>
Hlasový výstup: "Do you want to call
<Michael>? (Chcete zavolať
<Michael>?)"
Používateľ: "Yes (Áno)"
Hlasový výstup: "The number is being
dialled (Číslo sa vytáča)"
Začatie druhého hovoru
Druhý hovor môžete začať počas
aktívneho telefonického hovoru. Ak
tak chcete urobiť, stlačte tlačidlo w.
Dostupné príkazy:
■ "Send (Poslať)": aktivuje manuálne
DTMF (dotyková tónová voľba),
napr. pre hlasovú schránku alebo
telefonické bankovníctvo.
■ "Send nametag (Poslať hlasovú
značku)": aktivuje DTMF (dotyková
tónová voľba) zadaním mena
(hlasový štítok).
■ "Dial (Vytočiť)"
■ "Call (Volať)"
■ "Redialing (Opakované vytáčanie)"
■ "Help (Pomoc alebo)"
■ "Cancel (Zrušiť)"
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Príklad dialógu
Používateľ: <ak je telefonický hovor
aktívny: stlačte tlačidlo w >
Používateľ: "Send (Poslať)"
Hlasový výstup: "Please, say the
number to send. (Prosím, povedzte
číslo, ktoré má byť poslané)"
(pre číselný vstup si pozrite príklad
dialógu pre Zadanie telefónneho
čísla)
Používateľ: "Send (Poslať)"
Redialing (Opakované vytáčanie)
Posledné volané číslo znovu vytočíte
pomocou príkazu "Redialing
(Opakované vytáčanie)".
Ukladanie
Pomocou príkazu "Save (Uložiť)"
uložíte telefónne číslo do telefónneho
zoznamu pod meno (hlasový štítok).
Zadané meno musíte ešte raz
zopakovať. Medzery a výslovnosť
musí byť pokiaľ možno rovnaká pre
oba vstupy mena, inak
rozpoznávanie reči odmietne vstupy.

V telefónnom zozname môže byt
uložených najviac 50 hlasových
štítkov.
Hlasové štítky závisia od osoby
hovoriaceho, t.j. hlasový štítok môže
otvoriť iba tá osoba, ktorá ho
zaznamenala.
Aby ste predišli odrezaniu začiatku
zaznamenávania uloženého mena,
po vyžiadaní vstupu by ste mali
nechať krátku prestávku.
Aby ste mohli používať hlasový štítok
nezávisle od lokality, t.j. aj v iných
krajinách, všetky telefónne čísla by
ste mali zadať so znakom "plus" a
kódom krajiny.
Dostupné príkazy:
■ "Save (Uložiť)": vstupy sú
akceptované.
■ "Verify (Overiť)": zopakuje sa
posledný vstup.
■ "Help (Pomoc alebo)"
■ "Cancel (Zrušiť)"
Príklad dialógu
Používateľ: "Save (Uložiť)"
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Hlasový výstup: "Please, say the
number to save (Prosím, povedzte
číslo, ktoré má byť uložené)"
(pre číselný vstup si pozrite príklad
dialógu pre Zadanie telefónneho
čísla)
Používateľ: "Save (Uložiť)"
Hlasový výstup: "Please, say the
nametag to save (Prosím, povedzte
hlasovú značku, ktorá má byť
uložená)"
Používateľ: <meno>
Hlasový výstup: "Please, repeat the
nametag to confirm (Prosím,
zopakujte hlasovú značku pre
potvrdenie)"
Používateľ: <meno>
Hlasový výstup: "Saving the nametag
(Ukladanie hlasovej značky)"
Odstraňovanie
Pomocou príkazu "Delete (Vymazať)"
odstránite predtým uložený hlasový
štítok.
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Dostupné príkazy:
■ "Yes (Áno)"
■ "No (Nie)"
■ "Help (Pomoc alebo)"
■ "Cancel (Zrušiť)"
Počúvanie uložených mien
Hlasový vstup všetkých uložených
mien (hlasové štítky) spustíte
pomocou príkazu "Directory
(Adresár)".
Príkazy, ktoré sú dostupné počas
hlasového výstupu hlasových štítkov:
■ "Call (Volať)": vyberie sa telefónne
číslo posledného nahlas
prečítaného hlasového štítku.
■ "Delete (Vymazať)": odstráni sa
záznam posledného nahlas
prečítaného hlasového štítku.

Uloženie mobilného telefónu do
zoznamu zariadení alebo jeho
odstránenie z tohto zoznamu
Pomocou príkazu "Pair (Spárovať)"
môžete uložiť mobilný telefón do
zoznamu zariadení telefonického
portálu alebo ho z neho odstrániť
3 208.
Dostupné príkazy:
■ "Add (Pridať)"
■ "Delete (Vymazať)"
■ "Help (Pomoc alebo)"
■ "Cancel (Zrušiť)"
Príklad dialógu
Používateľ: "Pair (Spárovať)"
Hlasový výstup: "Do you want to add
or delete a device? (Chcete pridať
alebo vymazať zariadenie?)"
Používateľ: "Add (Pridať)"
Hlasový výstup: "Using the pair
function in the external device, enter
<1234> to pair. (Pre spárovanie
zadajte pomocou funkcie párovania
na externom zariadení kód <1234>.)"

Hlasový výstup: "Do you want to pair
the device? (Chcete spárovať
zariadenie?)"
Používateľ: "Yes (Áno)"
Hlasový výstup: "Zariadenie je
pripojené ako číslo
<číslo_zariadenia>"
Výber mobilného telefónu zo
zoznamu zariadení
Pomocou príkazu "Select device
(Zvoliť zariadenie)" môžete mobilný
telefón v zozname zariadení vybrať
pre nastavenie pripojenia rozhrania
Bluetooth.
Príklad dialógu
Používateľ: "Select device (Zvoliť
zariadenie)"
Hlasový výstup: "Please, say a device
number to select (Prosím, povedzte
číslo zariadenia, ktoré má byť
zvolené)"
Používateľ: <číslo_zariadenia>
Hlasový výstup: "Do you want to
select the device number
<device_number>? (Chcete zvoliť
zariadenia číslo <device_number>?)"
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Používateľ: "Yes (Áno)"
Hlasový výstup: "Do you want to pair
the device? (Chcete spárovať
zariadenie?)"
Používateľ: "Yes (Áno)"
Hlasový výstup: "One moment. The
system searches for the selected
device (Chvíľu strpenia prosím.
Systém vyhľadáva zvolené
zariadenie)"
Hlasový výstup: "Device number
<dev_num> is selected (Je zvolené
číslo zariadenia <dev_num>)"
Voice feedback (Spätná hlasová
väzba)
Každý hlasový vstup je zodpovedaný
alebo komentovaný informačným
systémom prostredníctvom
hlasového výstupu, ktorý je
prispôsobený situácii.
Ak chcete hlasový výstup zapnúť
alebo vypnúť, zadajte "Voice
feedback (Spätná hlasová väzba)"
alebo stlačte tlačidlo w.

Telefón
Všeobecné informácie
Telefonický systém (ak je súčasťou
výbavy) vám ponúka možnosť
uskutočňovať konverzácie mobilného
telefónu cez mikrofón a reproduktory
vo vozidle, rovnako ako aj obsluhovať
najdôležitejšie funkcie mobilného
telefónu cez informačný systém vo
vozidle. Aby ste telefonický systém
mohli používať, mobilný telefón k
nemu musí byť pripojený
prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
Telefonický systém môžete voliteľne
obsluhovať prostredníctvom systému
rozpoznávania reči.
Nie každý mobilný telefón podporuje
všetky funkcie telefonického
systému. Možné funkcie telefónu
závisia od príslušného mobilného
telefónu a sieťového operátora.
Ďalšie informácie o tejto problematike
nájdete v prevádzkových pokynoch
vášho mobilného telefónu alebo sa
na ne môžete opýtať vášho sieťového
operátora.
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Dôležité informácie týkajúce sa
obsluhy a bezpečnosti
premávky
9 Varovanie
Mobilné telefóny majú vplyv na
vaše životné prostredie. Z tohto
dôvodu sa pripravili bezpečnostné
predpisy a smernice. Pred
použitím funkcií telefónu sa preto
oboznámte s príslušnými
predpismi.

9 Varovanie
Použitie funkcie hands-free počas
jazdy môže byť nebezpečné, lebo
vaša pozornosť je rozptýlená
počas telefonovania. Pred
použitím funkcie hands-free
zaparkujte svoje vozidlo.

208

Informačný systém

Dodržujte predpisy platné v
krajine, v ktorej sa práve
nachádzate.
Nezabúdajte, že musíte dodržať
predpisy platné v konkrétnej
oblasti a vždy vypnite mobilný
telefón na miestach, kde je
používanie mobilných telefónov
zakázané, ak mobilný telefón
spôsobuje interferencie alebo
môžu nastať nebezpečné situácie.

Bluetooth

Telefonický systém podporuje
handsfree profil rozhrania Bluetooth
verzie 1,5 a je špecifikovaný v súlade
s Bluetooth Special Interest Group
(SIG).
Ďalšie informácie o špecifikácii
nájdete na sieti internet, na stránke
http://www.bluetooth.com.

Obsluha rozpoznávania reči

Rozpoznávanie reči nepoužívajte v
núdzových prípadoch, pretože v
stresových situáciách sa váš hlas
môže zmeniť až tak, že ho viac nie je
možné rozpoznať tak, aby to
postačovalo dostatočne rýchlemu
nadviazaniu požadovaného spojenia.

Ovládacie prvky

Najdôležitejšie ovládacie prvky pre
telefón sú nasledujúce:
Tlačidlo y@: otvára hlavnú ponuku
telefónu.
Ovládacie prvky na volante:
q, w: prevezme hovor, aktivuje
rozpoznávanie reči.
n, x: ukončí/odmietne hovor,
deaktivuje rozpoznávanie reči.
Telefonický systém môžete voliteľne
obsluhovať prostredníctvom
rozpoznávania reči 3 201.

Pripojenie
Telefonický systém sa sám zapína
alebo vypína pomocou zapaľovania.
Keď vypnete zapaľovanie, môžete

telefonický systém zapnúť alebo
vypnúť pomocou informačného
systému.
Spojenie medzi mobilným telefónom
a telefonickým systémom môžete
nastaviť prostredníctvom rozhrania
Bluetooth. Za týmto účelom váš
mobilný telefón musí podporovať
rozhranie Bluetooth.
Aby ste mohli nastaviť pripojenie
prostredníctvom rozhrania Bluetooth,
telefonický systém musí byť zapnutý
a rozhranie Bluetooth musí byť
aktivované.
Informácie o funkcii Bluetooth vášho
mobilného telefónu nájdete v
prevádzkových pokynoch vášho
mobilného telefónu.

Pripojenie Bluetooth
Bluetooth je rádiová norma, ktorá
slúži napríklad na bezdrôtové
prepojenie telefónu s inými
zariadeniami. Môžete prenášať
informácie, ako napríklad telefónny
zoznam, zoznam hovorov, názov

Informačný systém
sieťového operátora a intenzita poľa.
Funkčnosť môže byť obmedzená v
závislosti od typu telefónu.
Aby ste mohli nastaviť pripojenie
rozhrania Bluetooth s telefonickým
systémom, funkcia Bluetooth na
mobilnom telefóne musí byť
aktivovaná a mobilný telefón musí byť
nastavený na možnosť
"viditeľný"/"zistiteľný". Ďalšie
informácie nájdete v prevádzkových
pokynoch mobilného telefónu.

Ponuka rozhrania Bluetooth

Stlačte tlačidlo CONFIG.

Vyberte Phone settings (Nastavenia
telefónu), potom Bluetooth.
Aktivácia rozhrania Bluetooth
Ak je funkcia Bluetooth telefonického
systému deaktivovaná: nastavte
položku Activation (Aktivácia) na
hodnotu On (Zapnuté) a potvrďte
nasledujúcu správu.
Device list (Zoznam zariadení)
Keď je mobilný telefón prvýkrát
pripojený k telefonickému systému
prostredníctvom rozhrania Bluetooth,
mobilný telefón sa uloží do zoznamu
zariadení.
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V zozname zariadení môže byť
uložených maximálne 5 mobilných
telefónov.

Prvé pripojenie mobilného
telefónu

Keď pridáte mobilný telefón ako
handsfree zariadenie, používateľ
môže uskutočňovať alebo prijímať
hovory a používať ostatné funkcie
prostredníctvom telefonického
systému. Škála dostupných funkcií
závisí od mobilného telefónu. Kým je
mobilný telefón pripojený pomocou
telefonického systému, môžete ho
obsluhovať ako obvykle. Uvedomte
si, že batéria mobilného telefónu sa
môže vybiť rýchlejšie než zvyčajne,
čo je spôsobené súbežnou aktivitou
pripojenia Bluetooth s bežnou
prevádzkou mobilného telefónu.
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Keď mobilný telefón detekoval
telefonický systém, do mobilného
telefónu môžete zadať kód rozhrania
Bluetooth.

kód. Tento štandardný kód môžete
kedykoľvek zmeniť. Z
bezpečnostných dôvodov musíte na
párovanie zariadení používať
štvorciferný kód s náhodne
vybranými číslami.

Zvoľte Add device (Handsfree)
(Pridanie zariadenia (Handsfree)).
Zobrazí sa kód Bluetooth, ktorý
zadáte do mobilného telefónu.
Poznámky
So systémom je možné spárovať
súčasne len 5 zariadení. Ak sa má
spárovať ďalšie zariadenie,
existujúce zariadenie musíte najprv
vymazať.
Telefonický systém teraz môže byť
detekovaný ostatnými zariadeniami s
rozhraním Bluetooth.

Keď telefonický systém detekoval
mobilný telefón, môžete potvrdiť
nastavenie spojenia.
Mobilný telefón sa pridá do zoznamu
zariadení a dá sa obsluhovať
prostredníctvom telefonického
systému.
Zmena kódu rozhrania Bluetooth
Pri prvom nastavení pripojenia
rozhrania Bluetooth k telefonickému
systému sa zobrazuje štandardný

Zvoľte Change Bluetooth code
(Zmena kódu Bluetooth). Keď sa
zobrazuje ponuka, pomocou tlačidla
OK upravte aktuálny kód rozhrania
Bluetooth a akceptujte upravený kód.
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Pripojenie mobilného telefónu
uloženého v zozname zariadení

zariadenia. Ak nie je, vymažte
zariadenie zo zoznamu a opätovne
ho pripojte ako nové zariadenie.
Odstránenie mobilného telefónu zo
zoznamu zariadení
V zozname zariadení vyberte
požadovaný mobilný telefón. V
zobrazenej ponuke vyberte možnosť
Delete (Vymazať) a potvrďte
nasledujúcu správu.

Vyberte požadovaný mobilný telefón
a potom v zobrazenej ponuke vyberte
možnosť Select (Vybrať).
Keď telefonický systém detekoval
mobilný telefón, môžete potvrdiť
nastavenie spojenia.
Mobilný telefón môžete obsluhovať
prostredníctvom telefonického
systému.
Poznámky
Ak sa zariadeniu nepodarilo pripojiť,
uistite sa, že telefónny systém
vozidla je uvedený v zozname

Úprava tónu zvonenia
Charakteristiku tónu zvonenia
zmeníte nasledovne:
Stlačte tlačidlo CONFIG.
Vyberte Phone settings (Nastavenia
telefónu), potom Ring tone (Tón
zvonenia).
Vyberte želanú možnosť.
Hlasitosť tónu zvonenia zmeníte
nasledovne:
Keď telefón zvoní, otočte gombíkom
m informačného systému alebo
stláčajte tlačidlá + / - na volante.
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Resetovanie mobilného telefónu na
výrobné nastavenia
Vyberte Phone settings (Nastavenia
telefónu), potom Restore factory
settings (Obnovenie nastavení z
výroby).

Obsluha
Úvod

Hneď po nadviazaní spojenia medzi
vašim mobilným telefónom a
informačným systémom
prostredníctvom rozhrania Bluetooth
môžete tiež obsluhovať množstvo
funkcií vášho mobilného telefónu
prostredníctvom informačného
systému.
Prostredníctvom informačného
systému môžete napr. nastaviť
pripojenie k telefónnym číslam
uloženým vo vašom mobilnom
telefóne alebo môžete zmeniť
telefónne čísla.
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Poznámky
V režime handsfree operácie s
mobilným telefónom, ako napríklad
prijatie hovoru alebo nastavenie
hlasitosti, zostávajú naďalej možné.
Po nastavení spojenia medzi
mobilným telefónom a informačným
systémom sa údaje z mobilného
telefónu prenesú do informačného
systému. V závislosti od modelu
telefónu to môže určitý čas trvať.
Počas tohto obdobia je obsluha
mobilného telefónu prostredníctvom
informačného systému možná iba v
obmedzenom rozsahu.
Nie každý telefón podporuje všetky
funkcie telefonického systému. Preto
môže dôjsť k odchýlkam oproti škále
funkcií popísaných s týmito
konkrétnymi telefónmi. Ďalšie
informácie nájdete v pokynoch pre
špecifický adaptér telefónu.

Nastavenie hlasitosti pri
zariadení handsfree

Otočte gombíkom m informačného
systému alebo stláčajte tlačidlá + / na volante.

Vytočenie telefónneho čísla

Manuálne zadávanie čísla

Pri aktívnej hlavnej ponuke telefónu
otvorte stlačením gombíka MENU
ponuku obsluhy telefónu.
Pre vytáčanie čísel, používanie
telefónneho zoznamu a zoznamu
hovorov existuje viacero možností.

Vyberte možnosť Enter number
(Zadajte číslo) a následne zadajte
požadovanú číselnú sekvenciu.
Vyberte možnosť y, aby ste spustili
proces vytáčania.
Výberom možnosti z môžete
prepnúť na ponuku telefónneho
zoznamu.

Telefónny zoznam

Po nastavení spojenia sa telefónny
zoznam porovná s telefónnym
zoznamom v dočasnej pamäti, a to za
predpokladu, že sa jedná o rovnakú

Informačný systém
kartu SIM alebo rovnaký telefón.
Počas tohto obdobia sa nezobrazujú
žiadne novo pridané záznamy.
Ak je karta SIM alebo telefón
rozdielny, telefónny zoznam sa načíta
znovu. V závislosti od modelu
telefónu môže tento proces trvať
niekoľko minút.

rozsahu, aby sa spustil predbežný
výber záznamov telefónneho
zoznamu, ktoré chcete zobraziť.

213

Vyberte požadované číslo, aby sa
začal proces vytáčania.

Zoznam hovorov

Výber telefónneho čísla z
telefónneho zoznamu

Poznámky
Položky telefónneho zoznamu sa
prijímajú tak, ako sú prenášané z
mobilného telefónu. Zobrazenie a
poradie položiek telefónneho
zoznamu sa môže líšiť na displeji
Systému infozábavy a displeji
mobilného telefónu.
Zvoľte Phone book (Telefónny
zoznam). V zobrazenej ponuke
vyberte prvé písmeno požadovaného

Po vykonaní predbežného výberu:
vyberte požadovaný záznam v
telefónnom zozname, aby sa zobrazili
čísla uložené pod týmto záznamom.

Prostredníctvom ponuky Call lists
(Zoznamy volaní) môže používateľ
prezerať prichádzajúce,
odchádzajúce a zmeškané hovory a
vytáčať príslušné čísla. Začatie
procesu vytáčania: vyberte
požadovaný zoznam hovorov,
záznam v zozname hovorov a
nakoniec požadované telefónne
číslo.
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Informačný systém

Prichádzajúci hovor

Pri prichádzajúcom hovore sa
zobrazuje ponuka prijatia alebo
odmietnutia telefonického hovoru.
Vyberte požadovanú možnosť.

Funkcie počas telefonického
hovoru

Ak máte práve telefonický hovor,
stlačením gombíka MENU otvoríte
vedľajšiu ponuku.
K dispozícii sú rozličné možnosti,
ktoré závisia od situácie a škály
funkcií mobilného telefónu:
■ Hang up (Zavesiť): odpojí
telefonické spojenie.
■ Call number (Zavolať číslo):
zadajte telefónne číslo, aby ste
uskutočnili telefonický hovor alebo
vykonajte DTMF (dotyková tónová
voľba), napr. pre hlasovú schránku
alebo telefonické bankovníctvo.
■ Detach call (Odpojiť hovor): odpojí
pripojenie účastníka konferencie z
konferenčného hovoru.

■ Merge calls (Zlúčiť hovory): zlúči
dva hovory, ak je niekoľko
aktívnych hovorov.
■ Switch calls (Prepnúť hovory):
prepína medzi hovormi, ak je
niekoľko hovorov.
■ Mute call (Stíšiť hovor): stíši hovor.

Mobilné telefóny a
vysielačky CB
Pokyny na inštaláciu a návod na
obsluhu

Pri inštalácii a obsluhe mobilného
telefónu musíte dodržiavať pokyny
pre inštaláciu a pokyny uvedené v
návode na obsluhu od výrobcu
mobilného telefónu a súpravy
handsfree. Pri ich nedodržaní sa
môže stať vozidlo nespôsobilé na
prevádzku na verejných
komunikáciách (EU Smernica 95/54/
EG).

Odporúčania pre bezproblémovú
prevádzku:
■ Odborne inštalovaná vonkajšia
anténa na zaistenie maximálneho
možného dosahu,
■ Maximálny prenosový výkon je
10 W,
■ Inštalácia telefónu na vhodné
miesto – prečítajte si príslušnú
poznámku 3 47.
Informujte sa o určenom umiestnení
vonkajšej antény, držiaku zariadenia
a spôsobe použitia zariadenia s
vysielacím výkonom nad 10 W.
Používanie nadstavca handsfree bez
vonkajšej antény so štandardami
mobilného telefónu GSM
900/1800/1900 a UMTS je povolené
iba v prípade, že je maximálny
vysielací výkon mobilného telefónu
2 W pre GSM 900 alebo 1 W pre
ostatné typy.
Z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj
použitie handsfree súpravy môže
viesť k odvedeniu pozornosti pri
riadení.

Informačný systém
9 Varovanie
Použitie vysielačiek a mobilných
telefónov, ktoré nespĺňajú vyššie
uvedené štandardy pre mobilné
telefóny, je dovolené len pomocou
antény umiestnenej mimo vozidla.

Výstraha
Ak nie sú dodržané vyššie
uvedené predpisy a vnútri vozidla
sú používané mobilné telefóny a
vysielačky bez vonkajšej antény,
môže to viesť k poruchám v
elektronike vozidla.
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Klimatizácia

Klimatizácia
Systém kúrenia a vetrania

Klimatizácia ................................ 216
Ventilačné otvory ....................... 223
Údržba ....................................... 224

Vykurovanie nebude úplne účinné,
pokiaľ motor nedosiahne
prevádzkovú teplotu.

Distribúcia vzduchu

Zvoľte vetrací otvor stlačením
tlačidiel.
L = do oblasti hlavy a nôh
K = do oblasti nôh
M = do oblasti hlavy
prostredníctvom nastaviteľných
ventilačných otvorov
J = na čelné sklo a do oblasti nôh
Zvolené nastavenie sa signalizuje
svetlom LED na tlačidle.
Kontrolky pre:
■ Teplota
■ Distribúcia vzduchu
■ Rýchlosť ventilátora
■ Odstránenie zahmlenia a námrazy
■ Vyhrievanie zadného okna

Teplota

Nastavte teplotu otáčaním gombíka.
červená
= teplý
modrá
= chladný

Rýchlosť ventilátora

Nastavte prúdenie vzduchu
prepnutím ventilátora na požadovanú
rýchlosť.

Klimatizácia
Odstránenie zahmlenia a
námrazy V

Indikácia nastavení

Zvolené funkcie sú indikované
svetlom LED na aktivovanom tlačidle.

Klimatizácia
9 Nebezpečenstvo
Nespite vo vozidle so zapnutou
klimatizáciou alebo vykurovacím
systémom. Hrozí vážne
poškodenie zdravia až smrť v
dôsledku poklesu hladiny kyslíka
a/alebo telesnej teploty.
■ Stlačte tlačidlo V: ventilátor sa
automaticky prepne na vyššiu
rýchlosť, vzduch je automaticky
nasmerovaný na čelné okno,
■ Nastavte ovládací prvok teploty na
najvyššiu teplotu.
■ Zapnite vyhrievanie zadných okien
Ü.
■ Bočné vetracie otvory podľa
potreby otvorte a nastavte na okná
dverí.
Vyhrievané zadné okno Ü 3 37.
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Kontrolky pre:
■ Teplota
■ Distribúcia vzduchu
■ Rýchlosť ventilátora
■ Odstránenie zahmlenia a námrazy
■ Recirkulácia vzduchu 4
■ Chladenie n
■ Vyhrievanie zadného okna

Teplota

Nastavte teplotu otáčaním gombíka.
červená
= teplý
modrá
= chladný
Vykurovanie nebude úplne účinné,
pokiaľ motor nedosiahne
prevádzkovú teplotu.

Distribúcia vzduchu

Zvoľte vetrací otvor stlačením
tlačidiel.
L = do oblasti hlavy a nôh
K = do oblasti nôh
M = do oblasti hlavy
prostredníctvom nastaviteľných
ventilačných otvorov
J = na čelné sklo a do oblasti nôh
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Klimatizácia

Zvolené nastavenie sa signalizuje
svetlom LED na tlačidle.

Rýchlosť ventilátora

Nastavte prúdenie vzduchu
prepnutím ventilátora na požadovanú
rýchlosť.

Odstránenie zahmlenia a
námrazy z okien V

■ Nastavte ovládací prvok teploty na
najvyššiu teplotu.
■ Zapnite vyhrievanie zadných okien
Ü.
■ Bočné vetracie otvory podľa
potreby otvorte a nastavte na okná
dverí.
Poznámky
Ak zvolíte nastavenia odstraňovania
zahmlenia a námrazy z okien,
funkcia Autostop sa preruší.
Ak zvolíte nastavenia odstraňovania
zahmlenia a námrazy z okien, motor
sa automaticky opätovne naštartuje,
keď je zapnutá funkcia Autostop.
Vyhrievané zadné okno Ü 3 37.

Systém recirkulácie
vzduchu 4
■ Stlačte tlačidlo V: ventilátor sa
automaticky prepne na vyššiu
rýchlosť, vzduch je automaticky
nasmerovaný na čelné okno,
■ Zapnite chladenie n.

Režim recirkulácie vzduchu sa ovláda
tlačidlom 4.

9 Varovanie
Dlhodobá jazda v režime
recirkulácie vzduchu môže
spôsobiť ospalosť. Pravidelne
zapínajte režim vonkajšieho
vzduchu kvôli čerstvému vzduchu.
V režime recirkulácie vzduchu je
obmedzená výmena čerstvého
vzduchu. Pri režime bez chladenia
sa vlhkosť vzduchu zvyšuje, takže
môže dôjsť k zahmleniu okien.
Kvalita vzduchu v interiéri sa
zhoršuje, takže cestujúci môžu
pocítiť ospalosť.

Chladenie n

Ovláda sa pomocou tlačidla n a je
funkčné iba vtedy, ak beží motor a
ventilátor.
Kompresor klimatizácie ochladzuje a
odvlhčuje (vysušuje) vzduch vo
vozidle, keď je vonkajšia teplota
mierne nad bodom mrazu. Preto sa
môže tvoriť kondenzácia
odkvapkávajúca zo spodku vozidla.

Klimatizácia
Ak nepotrebujete ochladzovať alebo
vysušovať vzduch, vypnite chladenie,
čím ušetríte palivo. Keď je systém
chladenia vypnutý, klimatizácia si
počas funkcie Autostop nebude
vyžadovať opätovné naštartovanie
motora.

Maximálne chladenie
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■ Stlačte tlačidlo distribúcie vzduchu
M.
■ Nastavte ovládací prvok teploty na
najchladnejšiu úroveň.
■ Nastavte rýchlosť ventilátora na
najvyššiu úroveň.
■ Otvorte všetky ventilačné otvory.

Indikácia nastavení

Zvolené funkcie sú indikované
svetlom LED na aktivovanom tlačidle.

Elektronicky riadená
klimatizácia
9 Nebezpečenstvo

Na krátku dobu otvorte okná, aby sa
rýchlo vyvetral horúci vzduch.
■ Zapnite chladenie n.
■ Zapnite systém cirkulácie vzduchu
4.

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

Ovládače pre automatický režim:
AUTO
= automatický
režim, všetky
nastavenia okrem
teploty sú
automaticky
nastavené
systémom
Temperature
= predvoľba želanej
teploty
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Klimatizácia

Nasledujúce funkcie môžete
prispôsobovať manuálne, pričom
zrušíte automatický režim:
Fan speed
= nastaviteľný prúd
vzduchu
MODE
= nastaviteľná
distribúcia
vzduchu
= odstránenie
V
zahmlenia a
námrazy
X
= zapnutie alebo
vypnutie systému
= zapnutie alebo
n
vypnutie
chladenia
= recirkulácia
4
vzduchu
AQS
= senzor kvality
vzduchu
Vyhrievané zadné okno Ü 3 37.
Prednastavená teplota je trvalo
udržovaná. V automatickom režime
rýchlosť ventilátora a distribúcia
vzduchu automaticky regulujú
prúdenie vzduchu.

Pomocou ovládacích prvkov
distribúcie vzduchu a rýchlosti
ventilátora je možné systém
manuálne prispôsobiť.

Zmeny nastavenia sa zobrazia na
informačnom displeji na niekoľko
sekúnd.
Aktivované funkcie sa signalizujú
svetlom LED na tlačidle.
Klimatizáciu je možné plne využívať
len pri naštartovanom motore.

Na vozidlách vybavených systémom
stop-štart má stlačenie tlačidla n
ovládania klimatizácie nasledujúci
účinok:
■ Stlačenie raz (LED sa rozsvieti na
zeleno): klimatizácia pracuje v
režime ECO
■ Stlačenie dvakrát (LED sa rozsvieti
na žlto): klimatizácia pracuje v
komfortnom režime (zameraná na
pohodlie pasažierov; čas
automatického vypnutia môže byť
znížený)
■ Stlačenie trikrát: klimatizácia je
vypnutá
Po každom stlačení tlačidla n sa na
displeji objaví správa, ktorá
potvrdzuje nastavenie.

Klimatizácia
Automatický režim AUTO

Všetky vetracie otvory sú riadené
automaticky. Je preto potrebné mať
predné vetracie otvory vždy otvorené.

Prednastavenie teploty
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Poznámky
Ak je teplota znížená o 2 °C alebo
viac, pokým je motor v režime
funkcie Autostop, motor sa znovu
automaticky naštartuje.
Systém Stop-Štart 3 229.

Odstránenie zahmlenia a
námrazy z okien V

Základné nastavenie pre dosiahnutie
maximálneho komfortu:
■ Stlačte tlačidlo AUTO, klimatizácia
sa automaticky aktivuje.
■ Otvorte všetky vetracie otvory.
■ Pomocou ľavého otočného
gombíka nastavte predvolenú
teplotu.
Otáčky ventilátora v automatickom
režime môžu byť modifikované v
ponuke Settings (Nastavenia).
Prispôsobenie vozidla 3 94

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

■ Stlačte tlačidlo V.
■ Teplota a distribúcia vzduchu sú
nastavené automaticky a ventilátor
beží vyššou rýchlosťou.
■ Návrat do automatického režimu:
stlačte tlačidlo V.
Zapnite vyhrievanie zadných okien
Ü.
Poznámky
Ak motor beží a stlačíte tlačidlo V,
funkcia Autostop sa zakáže, pokiaľ
znova nestlačíte tlačidlo V.
Ak stlačíte tlačidlo V, pokým je
motor v režime funkcie Autostop,
motor sa znovu automaticky
naštartuje.
Vyhrievané zadné okno Ü 3 37.
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Klimatizácia

Manuálne nastavenia

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

Distribúcia vzduchu MODE

M

L

Rýchlosť ventilátora x

= do oblasti hlavy
prostredníctvom
nastaviteľných ventilačných
otvorov
= do oblasti hlavy
prostredníctvom
nastaviteľných ventilačných
otvorov a do oblasti nôh

Návrat k automatickému režimu
distribúcie vzduchu: Vypnite
príslušné nastavenie alebo stlačte
tlačidlo AUTO.

Otáčajte pravým otočným gombíkom.
Zvolená rýchlosť ventilátora sa
znázorní číslom na displeji.
Návrat do automatického režimu:
Stlačte tlačidlo AUTO.

Stlačte tlačidlo MODE raz alebo
opakovane, kým nedosiahnete
želané nastavenie. Nastavenie
distribúcie vzduchu sa znázorní na
informačnom displeji.
VL = na čelné sklo, do oblasti
hlavy a nôh
VK = na čelné sklo a do oblasti nôh
= do oblasti nôh
K

Chladenie n

Aktivácia alebo deaktivácia tlačidlom
n.
Systém klimatizácie ochladzuje a
odvlhčuje (vysušuje) vzduch, keď je
vonkajšia teplota nad určitou
hodnotou. Preto sa môže tvoriť
kondenzácia odkvapkávajúca zo
spodku vozidla.
Ak nepotrebujete ochladzovať alebo
vysušovať vzduch, vypnite chladenie,
čím ušetríte palivo. Keď je systém
chladenia vypnutý, klimatizácia si

Klimatizácia
počas funkcie Autostop nebude
vyžadovať opätovné naštartovanie
motora.

Automatická recirkulácia
vzduchu

Senzor kvality vzduchu AQS

Senzor kvality vzduchu rozozná zlý
vzduch v okolitom prostredí a
automaticky prepne na vnútorný
vzduch.

Systém automatickej recirkulácii
vzduchu má snímač vlhkosti
vzduchu, ktorý automaticky prepne
na vonkajší vzduch, ak je vlhkosť
vnútorného vzduchu vysoká.

Systém sa zapína alebo
vypína X

Manuálny režim recirkulácie
vzduchu 4

Základné nastavenia

Režim manuálnej recirkulácie
vzduchu sa ovláda tlačidlom 4.

9 Varovanie
V režime cirkulácie vzduchu je
obmedzená výmena čerstvého
vzduchu. Pri režime bez chladenia
sa vlhkosť vzduchu zvyšuje, takže
môže dôjsť k zahmleniu okien.
Kvalita vzduchu v interiéri sa
zhoršuje, takže cestujúci môžu
pocítiť i nevoľnosť.

Stlačením tlačidla X sa všetky
funkcie vykurovania, vetrania a
chladenia zapnú alebo vypnú.
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Ventilačné otvory
Nastaviteľné vetracie
otvory
Počas chladenia musí byť otvorený
aspoň jeden ventilačný otvor, aby sa
na odparovači nevytvorila námraza v
dôsledku nedostatku pohybu
vzduchu.

Niektoré nastavenia sa môžu zmeniť
v ponuke Settings (Nastavenia) na
informačnom displeji. Prispôsobenie
vozidla 3 94.

Nezávislé kúrenie
Vzduchové vykurovanie (iba
vznetové motory)

Quickheat je prídavné vzduchové
vykurovanie, ktoré rýchlejšie zahreje
priestor pre cestujúcich.

Pre otvorenie ventilačného otvoru
otočte koliesko na značku Y.
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Klimatizácia
Pre zatvorenie ventilačného otvoru
otočte koliesko na značku 4.

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

Údržba
Otvory pre nasávanie
vzduchu

Pevné ventilačné otvory
Smer prúdenia vzduchu nastavte
natočením a naklopením lamiel.

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

Otvory pre nasávanie vzduchu, ktoré
sa nachádzajú pred čelným oknom,
musíte udržiavať čisté kvôli
priechodnosti. Odstráňte všetky listy,
nečistoty alebo sneh.

Klimatizácia

Peľový filter
Manuálne ovládaný peľový filter

Peľový filter odstraňuje zo vzduchu
nasávaného cez nasávacie otvory
prach, sadzu, peľ, spóry a pach
(kombinovaný filter).

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

Servis
Odporúčame raz za rok skontrolovať
systém klimatizácie, a to počnúc
tretím rokom od prvej registrácie
vozidla, aby bol trvalo zachovaný
optimálny výkon chladenia.
■ Test funkčnosti a tlaku
■ Funkčnosť kúrenia
■ Kontrola tesnosti

■ Kontrola hnacích remeňov
■ Vyčistenie odtokového vedenia
kondenzátora a výparníka
■ Test výkonnosti
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Jazda

Jazda

Rady pre jazdu
Kontrola nad vozidlom

Rady pre jazdu ........................... 226
Startovanie a prevádzka ............ 226
Výfuk motora .............................. 232
Automatická prevodovka ........... 234
Mechanická prevodovka ............ 236
Brzdy .......................................... 237
Podvozkové systémy ................. 238
Tempomat .................................. 240
Systémy detekcie objektov ........ 241
Palivo ......................................... 247

Nikdy nejazdite s vypnutým
motorom (neplatí počas funkcie
Autostop)

Mnoho zariadení v tomto stave
nefunguje (napr. posilňovač bŕzd,
posilňovač riadenia). Takáto jazda je
pre vás aj ostatných účastníkov
cestnej premávky veľmi nebezpečná.
Počas funkcie Autostop všetky
funkcie systémov fungujú, ale
kontrolovane sa zníži účinok
posilňovača riadenia a zníži sa aj
rýchlosť vozidla.
Systém Stop-Štart 3 229.

Pedále

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

Startovanie a
prevádzka
Zábeh nového vozidla
Dodržujte nasledujúce opatrenia
počas prvých niekoľkých stoviek
kilometrov, aby ste zlepšili výkon a
spotrebu svojho vozidla a zabezpečili
mu dlhú životnosť:
■ Vyhýbajte sa štartom na plný plyn.
■ Motor nevytáčajte do vysokých
otáčok.
■ Vyhýbajte sa prudkému zastaveniu
s výnimkou núdzových prípadov.
Umožníte tým brzdám vhodne sa
usadiť.
■ Vyhýbajte sa prudkým štartom,
prudkému zrýchľovaniu a
dlhodobej jazdy vysokou
rýchlosťou, aby ste zabránili
poškodeniu motora a ušetrili palivo.
■ Vyhýbajte sa štartom na plný plyn
pri nízkom rýchlostnom stupni.
■ Nevlečte iné vozidlo.

Jazda

Polohy spínača
zapaľovania

0 = Zapaľovanie vypnuté
1 = Zapaľovanie vypnuté, zámok
volantu uvoľnený
2 = Zapaľovanie zapnuté, pri
vznetovom motore: žeravenie
3 = Štartovanie

Štartovanie motora
Štartovanie motora pomocou
spínača zapaľovania

■ Otočte kľúčom zapaľovania
do polohy 1 a miernym pohybom
volantu uvoľnite zámok riadenia
■ Mechanická prevodovka:
zošliapnite a podržte pedál spojky
■ Automatická prevodovka:
zošliapnite a podržte brzdový pedál
a voliacu páku posuňte do polohy
P alebo N
■ Nepridávajte plyn
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■ Vznetové motory: otočte kľúčom do
polohy 2 kvôli žeraveniu, až kým
kontrolka ! nezhasne
■ Otočte kľúčom do polohy 3 a
uvoľnite, keď motor naštartuje
Pred opätovným štartovaním alebo
vypnutím motora otočte kľúčom späť
do 0.
Ak je zapnutá funkcia Autostop,
motor je možné naštartovať
zošliapnutím pedálu spojky.
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Jazda

Štartovanie motora pomocou
tlačidla Start/Stop

■ Nepridávajte plyn
■ Stlačte tlačidlo Start/Stop a uvoľnite
ho, keď motor naštartuje. Po
naštartovaní motora sa rozsvieti
zelená kontrolka LED
Ak chcete vypnúť motor, stlačte
tlačidlo znova.

Vypnutie motora

Pre vypnutie motora stlačte tlačidlo
Start/Stop znova, kým motor beží a
vozidlo stojí.

Režim napájania príslušenstva

■ Elektronický kľúč musí byť vo vnútri
vozidla
■ Mechanická prevodovka:
zošliapnite spojku a brzdu
■ Automatická prevodovka:
zošliapnite brzdový pedál a voliacu
páku posuňte do polohy P alebo N
(z bezpečnostných dôvodov
štartujte motor v polohe P)

Stlačte tlačidlo Start/Stop raz bez
zošliapnutia pedálu spojky alebo
brzdy: Režim napájania
príslušenstva je aktívny, rozsvieti sa
žltá kontrolka na tlačidle. V tomto
režime je zámok volantu odistený a
niektoré elektrické funkcie sú
funkčné.
Ak chcete naštartovať motor v režime
napájania príslušenstva, zošliapnite
pedál spojky (mechanická
prevodovka) alebo brzdový pedál
(automatická prevodovka) a stlačte
tlačidlo Start/Stop znova.

Režim so zapnutým
zapaľovaním

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
Start/Stop na 5 sekúnd bez
zošliapnutia pedálu spojky alebo
brzdy: Režim so zapnutým
zapaľovaním je aktívny, rozsvieti sa
zelená kontrolka na tlačidle. V tomto
režime sú všetky elektrické funkcie
funkčné a spustí sa žeravenia
vznetového motora.
Ak chcete naštartovať motor v režime
so zapnutým zapaľovaním,
zošliapnite pedál spojky (mechanická
prevodovka) alebo brzdový pedál
(automatická prevodovka) a stlačte
tlačidlo Start/Stop znova.
Poznámky
Neumiestňujte diaľkové ovládanie
do batožinového priestoru alebo
veľmi blízko Info-Display.

Núdzová prevádzka

Ak je slabá batéria v elektronickom
kľúči alebo zlyhá rádiový diaľkový
ovládač, dvere vodiča môžete
zamknúť alebo odomknúť aj
mechanickým kľúčom 3 21.

Jazda
Mechanický kľúč zamkne alebo
odomkne iba dvere vodiča.
Odomknutie celého vozidla 3 24. Na
vozidlách s alarmom sa pri odomknutí
vozidla môže alarm spustiť.
Deaktivujte poplašný systém
zapnutím zapaľovania.

Zamknite dvere vodiča mechanickým
kľúčom. Zamknutie celého vozidla
3 24.
Túto možnosť používajte len v
núdzových prípadoch. Obráťte sa na
servis pre pomoc.

Naštartovanie vozidla pri
nízkych teplotách

Štart motora bez prídavných
ohrievačov je možný do -27 °C.
Požaduje sa motorový olej so
správnou viskozitou, správne palivo,
vykonané servisné prehliadky a
dostatočne nabitý akumulátor. Pri
teplotách pod -27 °C potrebuje
automatická prevodovka zohrievaciu
fázu v trvaní cca. 5 minút. Voliaca
páka musí byť v polohe P.

Otvorte kryt na spodku držiaka na
pohár v strednej konzole. Roztiahnite
elektronický kľúč a vložte ho do jeho
drážky.
Stlačte tlačidlo Start/Stop.
Ak chcete vypnúť motor, podržte
stlačené tlačidlo Start/Stop aspoň na
2 sekundy.

Odpojenie pri prebehu
Prívod paliva je automaticky
odpojený pri prebehu, napr. ak
vozidlo jazdí so zaradenou
rýchlosťou bez stlačenia akcelerácie.
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Systém stop-štart
Systém stop-štart pomáha šetriť
palivo a znižovať emisie výfukových
plynov. Ak to podmienky dovoľujú,
motor sa vypne pri nízkej rýchlosti
vozidla alebo ak vozidlo stoji,
napríklad na semaforoch alebo v
zápche. Po zošliapnutí pedálu spojky
sa motor automaticky naštartuje.
Snímač akumulátora zabezpečuje,
že funkcia Autostop je k dispozícii, iba
ak je akumulátor dostatočne nabitý
na opätovné naštartovanie.

Aktivácia

Systém stop-štart je k dispozícii ak je
naštartovaný motor, vozidlo je v
pohybe a sú splnené všetky
podmienky uvedené nižšie v tejto
sekcii.
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Jazda

Vypnutie

Systém stop-štart deaktivujete
manuálne stlačením tlačidla ECO.
Deaktiváciu indikuje zhasnutie LED
diódy tlačidla.

Autostop

Ak má vozidlo nízku rýchlosť, alebo
ak stoji, nasledujúcim postupom
aktivujte funkciu Autostop:
■ Zošliapnite pedál spojky
■ Nastavte páku voliča na neutrál
■ Uvoľnite pedál spojky
Motor sa vypne, ale zapaľovanie
ostane zapnuté.

Funkciu Autostop signalizuje ručička
v polohe AUTOSTOP na otáčkomere.
Počas aktívnej funkcie sa zachová
výkon kúrenia a bŕzd.

Výstraha
Asistent riadenia môže byť
znížený počas funkcie Autostop.
Podmienky funkcie Autostop
Systém stop-štart kontroluje, či sú
splnené všetky podmienky.
■ Systém stop-štart nie je manuálne
deaktivovaný
■ kapota je zatvorená

■ dvere na strane vodiča sú
zatvorené a bezpečnostný pás
vodiča je zapnutý
■ batéria je dostatočne nabitá a je v
dobrom stave
■ motor je zahriaty
■ teplota chladiacej zmesi motora nie
je príliš vysoká
■ teplota výfukových plynov motora
nie je príliš vysoká, napr. po jazde
s veľkým zaťažením motora
■ okolitá teplota nie je príliš nízka
■ systém ovládania klimatizácie
umožňuje automatické zastavenie
■ brzdy majú dostatočný podtlak
■ nie je aktívna funkcia samočistenia
odlučovača pevných častíc
■ vozidlo sa pohlo od poslednej
aktivácie funkcie Autostop
V opačnom prípade bude funkcia
obmedzená.
Okolitá teplota blízka bodu zamŕzania
môže spomaliť funkciu Autostop.

Jazda
Určité nastavenia systému
klimatizácie môžu brániť funkcii
Autostop. Viac podrobností nájdete v
kapitole o klimatizácii.
Okamžite po jazde po diaľnici môže
byť funkcia Autostop zablokovaná.
Zábeh nového vozidla 3 226.
Ochrana proti vybitiu akumulátora
Na zabezpečenie spoľahlivého
štartovania motora je v systéme stopštart implementovaných niekoľko
prvkov zabraňujúcich vybitiu batérie.
Opatrenia šetriace energiu
Počas zapnutej funkcie Autostop sú
niektoré elektronické funkcie, ako
napríklad prídavný elektrický
ohrievač alebo vyhrievanie zadného
okna, vypnuté alebo sú v úspornom
režime. Rýchlosť ventilátora systému
klimatizácie je z dôvodu úspory
energie znížená.

Reštartovanie motora vodičom
Ak chcete reštartovať motor,
zošliapnite pedál spojky.

Naštartovanie motora indikuje
ručička v polohe voľnobežných
otáčok na otáčkomeri.
Ak sa páka voliča posunie z polohy
neutrálu predtým, než sa uvoľní pedál
spojky, rozsvieti sa kontrolka 0 alebo
sa zobrazí ako symbol v informačnom
centre vodiča.
Kontrolka 0 3 80.

Reštartovanie motora
systémom stop-štart

Ak chcete použiť automatický reštart,
páka voliča musí byť v polohe
neutrálu.
Ak počas zapnutej funkcie Autostop
nastane jedna z nasledujúcich
podmienok, motor sa automaticky
znovu spustí systémom stop-štart.
■ Systém stop-štart je manuálne
deaktivovaný
■ kapota je otvorená
■ bezpečnostný pás vodiča nie je
zapnutý a dvere na strane vodiča
sú otvorené
■ teplota motora je príliš nízka
■ batéria je vybitá
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■ brzdy majú nedostatočný podtlak
■ vozidlo sa pohlo
■ systém klimatizácie vyžaduje
naštartovanie motora
■ klimatizácia sa zapne manuálne
Ak nie je kapota motora úplne
zatvorená, v informačnom centre
vodiča sa zobrazí výstražná správa a
rozsvieti sa kontrolka /.
Kontrolka / 3 84.
Ak je k výstupu napájania pripojený
dodatočný elektrický spotrebič,
napríklad CD prehrávač, počas
reštartovania môže nastať
krátkodobý pokles energie.

Parkovanie
■ Neparkujte vozidlo na ľahko
horľavom povrchu. Vysoká teplota
výfukového systému môže
spôsobiť vzplanutie povrchu.
■ Parkovaciu brzdu vždy zatiahnite
bez stlačenia uvoľňovacieho
tlačidla. Na svahu smerom nahor
alebo nadol ju zabrzdite čo možno
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Jazda

najpevnejšie. Súčasne zošliapnite
nožnú brzdu, aby sa znížila
vyvíjaná prevádzková sila.
■ Vypnite motor a zapaľovanie.
Otočte volantom, keď sa zamkne
zámok volantu.
■ Ak je vozidlo na vodorovnom
povrchu alebo na svahu smerom
nahor, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte prvý prevodový stupeň
alebo uveďte voliacu páku do
polohy P. Na svahu smerom nahor
natočte predné kolesá smerom od
obrubníka.
Ak je vozidlo na svahu smerom
nadol, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte spiatočku alebo uveďte
voliacu páku do polohy P. Natočte
predné kolesá smerom k
obrubníku.
■ Zamknite vozidlo a aktivujte
poplašný systém proti odcudzeniu.

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

Odlučovač pevných častíc
pre vznetové motory
Systém odlučovača pevných častíc
odfiltruje škodlivé častice sadze z
výfukových plynov. Systém obsahuje
samočistiacu funkciu, ktorá sa spustí
automaticky počas jazdy. Filter sa

čistí spaľovaním častíc sadze pri
vysokej teplote. Proces prebehne
automaticky za určitých podmienok a
môže trvať 10 až 25 minút. Funkcia
Autostop nie je dostupná a počas
tejto doby môže byť spotreba paliva
vyššia. Emisia pachu a dymu je počas
tohto procesu normálna.

Za určitých podmienok, napr. ak
jazdíte krátke vzdialenosti, systém sa
nemôže automaticky vyčistiť.
Ak filter pevných častíc vyžaduje
čistenie a predchádzajúce jazdné
podmienky neumožnili automatické
čistenie, kontrolka % sa rozsvieti
alebo začne blikať. Pokračujte v

Jazda
jazde, udržujte minimálnu rýchlosť
50 km/h asi na 15 minút, kým
nezhasne kontrolka. Zaraďte nižšiu
rýchlosť, ak je to potrebné. Spustí sa
čistenie filtra pevných častíc.

Zastavenie vozidla alebo vypnutie
motora počas čistenia sa
neodporúča.

Výstraha
Ak sa proces čistenia preruší viac
než raz, hrozí vážne poškodenie
motora.

Čistenie prebehne najrýchlejšie pri
vysokých otáčkach a zaťažení
motora.

Kontrolka % zhasne po dokončení
samočistenia.

Katalyzátor
Katalyzátor znižuje množstvo
škodlivých látok vo výfukovom plyne.
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Výstraha
Iné triedy paliva, ako tie, ktoré sú
uvedené na stranách 3 247,
3 316 by mohli poškodiť
katalyzátor alebo elektronické
komponenty.
Nespálený benzín sa prehreje a
poškodí katalyzátor. Preto sa
vyvarujte nadmerného používania
štartéra, spotrebovania všetkého
benzínu v palivovej nádrži a
štarovania motora roztlačovaním
alebo rozťahovaním.
V prípade vynechávania motora,
nerovnomerného chodu motora,
zreteľného zníženia výkonu motora
alebo iných neobvyklých problémov
čo možno najskôr nechajte príčinu
poruchy odstrániť v servise. V
núdzovom prípade je možné krátku
dobu pokračovať v jazde, a to nízkou
rýchlosťou vozidla a s nízkymi
otáčkami motora.
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Jazda

Automatická
prevodovka

Páka voliča

Automatická prevodovka umožňuje
ako manuálne radenie (manuálny
režim), tak aj automatické radenie
(automatický režim).

Displej prevodovky

Pri zaraďovaní P alebo R stlačte
tlačidlo na voliacej páke.
Počas radenia inej polohy
nezošľapujte pedál plynu. Nikdy
súčasne nezošľapujte pedál plynu a
brzdový pedál.
Akonáhle je zaradený prevodový
stupeň, po uvoľnení brzdového
pedála sa vozidlo začne pomaly
rozbiehať.

Brzdenie motorom

Zvolený režim alebo prevodový
stupeň sa zobrazí na displeji
prevodovky.

P = parkovacia poloha, kolesá sú
zablokované, túto polohu voľte
len v stojacom vozidle so
zatiahnutou parkovacou brzdou,
R = spätný chod, zaraďte len v
stojacom vozidle,
N = neutrál,
D = automatický režim so všetkými
prevodovými stupňami.
Voliaca páka je zablokovaná v polohe
P. Ak chcete preradiť, zapnite
zapaľovanie, zošliapnite brzdový
pedál a stlačte uvoľňovacie tlačidlo.

Aby ste využili brzdný účinok motora,
zvoľte pri jazde z kopca včas nižší
prevodový stupeň.

Rozkolísanie vozidla

Uvoľňovanie vozidla rozhúpaním je
povolené len v prípade, keď vozidlo
uviazlo v piesku, blate, snehu alebo
diere. Opakovane presúvajte voliacu
páku medzi polohami D a R. Motor
nevytáčajte a vyvarujte sa náhleho
zrýchlenia.

Parkovanie

Zatiahnite parkovaciu brzdu, zaraďte
polohu P a vyberte kľúč zo
zapaľovania.

Jazda

Manuálny režim

Ak sú otáčky motora príliš nízke,
prevodovka automaticky podradí na
nižší prevodový stupeň nad
špecifickou rýchlosťou vozidla.
Pri vysokých otáčkach motora
nedochádza k žiadnemu
automatickému preradeniu na vyšší
prevodový stupeň.
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Kickdown

Elektronické jazdné
programy
Presuňte voliacu páku z polohy D
smerom doľava a potom dopredu
alebo dozadu.
< = Zaradenie vyššieho
prevodového stupňa.
] = Zaradenie nižšieho
prevodového stupňa.
Ak je pri príliš nízkej rýchlosti vozidla
zvolený vyšší prevodový stupeň,
alebo ak je pri príliš vysokej rýchlosti
vozidla zvolený nižší prevodový
stupeň, nebude radenie
uskutočnené.

■ Po studenom štarte program pre
prevádzkovú teplotu zvýši rýchlosť
motora, aby katalyzátor rýchlo
dosiahol požadovanú teplotu.
■ Funkcia pre automatické zaradenie
neutrálu automaticky zaradí
voľnobeh, keď sa vozidlo zastaví a
je zaradená rýchlosť dopredu.

Pre rýchlejšiu akceleráciu úplne
zošliapnite a podržte pedál
akcelerácie. Prevodovka sa preradí
na vhodnú nižšiu rýchlosť podľa
otáčok motora.

Porucha
V prípade poruchy sa rozsvieti
kontrolka poruchy g. Prevodovka
prestáva automaticky alebo
manuálne preraďovať, lebo je
zaseknutá v niektorom prevode.
Príčinu poruchy nechajte odstrániť v
servise.
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Jazda

Prerušenie napájanie
V prípade prerušenia napájania nie je
možné voliacu páku vysunúť z polohy
P. Kľúč zapaľovania nie je možné
vybrať zo zámku zapaľovania.
Ak je akumulátor vybitý, naštartujte
vozidlo pomocou štartovacích káblov
3 295.
Ak príčinou poruchy nie je vybitý
akumulátor, odblokujte voliacu páku a
vyberte kľúč zo zámku zapaľovania.

2. Otvorte kryt napravo od voliacej
páky.

Mechanická
prevodovka

Uvoľnenie voliacej páky
1. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

3. Vsuňte skrutkovač do otvoru čo
najhlbšie a preraďte voliacu páku
z polohy P. Ak sa znova zaradí
poloha P, voliaca páka sa
zablokuje znova. Príčinu
prerušenia napájania nechajte
odstrániť v servise.
4. Zatvorte kryt.

Ak chcete zaradiť spätný chod, v
stojacom vozidle potiahnite nahor
krúžok na voliacej páke a zaraďte
prevod.
Ak sa vám spiatočku nepodarí
zaradiť, zaraďte neutrál, uvoľnite
pedál spojky a znova ju zošliapnite;
potom skúste spiatočku zaradiť
znova.
Nenechávajte zbytočne preklzávať
spojku.

Jazda
Pri použití úplne zošliapnite pedál
spojky. Nepoužívajte pedál ako
opierku nohy.

Výstraha
Odporúča sa, aby ste mali obidve
ruky na volante vždy, keď je to
možné. Nenechávajte ruku na
páke voliča.

Brzdy
Brzdový systém sa skladá z dvoch
nezávislých brzdových okruhov.
Ak dôjde k poruche v niektorom
okruhu, je možné vozidlo brzdiť
pomocou druhého brzdového okruhu.
Brzdný účinok sa však dosiahne len
pevným zošliapnutím pedálu.
Vyžaduje to značne väčšiu silu.
Brzdná dráha sa predĺži. Pred
pokračovaním vašej cesty vyhľadajte
pomoc v servise.
Pri vypnutom motore prestane
posilňovač riadenia fungovať po
jednom až dvoch zošliapnutiach
pedálu brzdy. Brzdiaci efekt nie je
znížený, ale brzdenie vyžaduje
značne väčšiu silu. Pamätajte si to
obzvlášť ak je vaše vozidlo
odťahované.
Systém po spustení vykoná
samodiagnostiku, ktorá môže byť
počuteľná.
Kontrolka R 3 80.
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Systém ABS
Protiblokovací systém bŕzd (ABS)
zabraňuje zablokovaniu kôl.
Akonáhle niektoré z kolies začne javiť
sklon k zablokovaniu, začne systém
ABS regulovať brzdný tlak v
príslušnom kolese. Vozidlo zostane
riaditeľné, dokonca i pri prudkom
brzdení.
Hneď ako dôjde k aktivácii systému
ABS, prejaví sa táto skutočnosť
pulzovaním brzdového pedálu a
sprievodným zvukom regulácie.
Ak chcete dosiahnuť optimálne
brzdenie, držte pri brzdení
zošliapnutý pedál brzdy, aj keď pedál
pulzuje. Pedál brzdy neuvoľňujte.
Kontrolka u 3 81.

Porucha
9 Varovanie
Ak je v systéme ABS porucha,
kolesá majú tendenciu sa
zablokovať v prípade neobvykle
silného brzdenia. Výhody systému

238

Jazda

ABS nie sú k dispozícii. Počas
prudkého brzdenia nie je vozidlo
možné riadiť a môže dôjsť ku
šmyku.
Príčinu poruchy nechajte odstrániť v
servise.

Parkovacia brzda

Ak chcete parkovaciu brzdu uvoľniť,
zľahka nadvihnite páku, stlačte
uvoľňovacie tlačidlo a páku spustite
úplne nadol.
Na zníženie ovládacej sily parkovacej
brzdy zošliapnite súčasne aj pedál
brzdy.
Kontrolka & 3 80.

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

Vždy pevne zatiahnite parkovaciu
brzdu bez použitia uvoľňovacieho
tlačidla a na klesajúcom alebo
stúpajúcom svahu zabrzdite čo
možno najpevnejšie.

Podvozkové systémy
Systém regulácie preklzu
Systém regulácie preklzu (TC)
zlepšuje jazdnú stabilitu v prípade
potreby tým, že zabráni pretáčaniu
poháňaných kolies bez ohľadu na typ
povrchu vozovky a priľnavosť
pneumatík.
Akonáhle sa kolesá začnú pretáčať,
výstupný výkon motora sa zníži a
koleso, ktoré sa najviac pretáča, bude
individuálne brzdené. Výrazne sa tým
zlepší jazdná stabilita vozidla na
klzkom povrchu vozovky.
TC je funkčný po zhasnutí kontrolky
b.
Keď je systém TC aktívny, b bliká.

Jazda
9 Varovanie
Nenechajte sa na základe tohto
bezpečnostného prvku zviesť k
riskantnému štýlu jazdy.
Prispôsobte rýchlosť podmienkam
vozovky.
Kontrolka b 3 82.

Vypnutie

Systém TC je možné vypnúť, ak je
žiadúce, aby sa poháňané kolesá
pretáčali: stlačte tlačidlo b na cca.
2 sekundy.

Kontrolka k sa rozsvieti.
Systém TC sa znova aktivuje
opätovným stlačením tlačidla b.
Systém TC sa znova aktivuje aj pri
nasledujúcom zapnutí zapaľovania.

Elektronické riadenie
stability
Systém elektronického riadenia
stability vozidla (ESC) zlepšuje
stabilitu jazdy v prípade potreby, a to
bez ohľadu na typ povrchu vozovky
alebo priľnavosť pneumatík. Zároveň
zabraňuje aj prešmykovaniu kolies.
Akonáhle začne vozidlo prechádzať
do šmyku (nedotáčavosť/
pretáčavosť vozidla), zníži sa
výstupný výkon motora a kolesá
vozidla sa budú individuálne brzdiť.
Výrazne sa tým zlepší jazdná stabilita
vozidla na klzkom povrchu vozovky.
Systém ESC je funkčný v okamihu,
kedy zhasne kontrolka b.
Ak je systém ESC aktívny, b bliká.

239

9 Varovanie
Nenechajte sa na základe tohto
bezpečnostného prvku zviesť k
riskantnému štýlu jazdy.
Prispôsobte rýchlosť podmienkam
vozovky.
Kontrolka b 3 82.

Deaktivácia

Pre jazdu vyžadujúcu veľmi vysoký
výkon sa systém ESC môže
deaktivovať: podržte tlačidlo b
stlačené na cca. 7 sekúnd.
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Jazda

Kontrolka n sa rozsvieti.
Systém ESC sa znova aktivuje
opätovným stlačením tlačidla b. Ak
bol systém TC predtým vypnutý,
aktivujú sa aj TC aj ESC.
Systém ESC sa znova aktivuje aj pri
nasledujúcom zapnutí zapaľovania.

Tempomat
Tempomat môže uložiť a udržiavať
rýchlosti v rozmedzí približne od 40
do 200 km/h. Pri jazde v kopci
smerom nahor alebo nadol môže
dôjsť k odchýlke od uloženej
rýchlosti.
Z bezpečnostných dôvodov nie je
možné aktivovať tempomat, kým
nebol raz zošliapnutý pedál brzdy.

Nepoužívajte tempomat pre
udržiavanie konštantnej rýchlosti,
keď to nie je rozumné.

Pri automatickej prevodovke aktivujte
tempomat len v automatickom
režime.
Kontrolka m 3 84.

Zapnutie

Stlačte hornú časť kolískového
spínača m, kontrolka m sa rozsvieti
bielo.

Aktivácia

Zrýchlite na požadovanú rýchlosť a
otočte kolieskom do polohy SET/-,
aktuálna rýchlosť sa uloží do pamäte
a bude udržiavaná. Kontrolka m sa
rozsvieti zeleno. Plynový pedál
môžete uvoľniť.
Rýchlosť vozidla môžete zvýšiť
zošliapnutím pedála plynu. Keď
uvoľníte pedál plynu, bude opäť
udržiavaná predtým nastavená
rýchlosť.
Keď je tempomat aktivovaný, môžete
meniť prevodové stupne.

Jazda
Zvýšenie rýchlosti

Keď je tempomat aktívny, podržte
koliesko v polohe RES/+ alebo ho
krátko opakovane otáčajte do polohy
RES/+: rýchlosť sa zvýši plynulo
alebo v malých krokoch.
Alebo zrýchlite na želanú rýchlosť a
uložte ju otočením kolieska do polohy
RES/+.

Znížte rýchlosť

Keď je tempomat aktívny, podržte
koliesko v polohe SET/- alebo ho
opakovane otáčajte do polohy SET/-:
rýchlosť sa zníži plynulo alebo v
malých krokoch.

Vypnutie

Stlačte tlačidlo y, kontrolka m sa
rozsvieti bielo. Tempomat sa
deaktivuje.Nastavená rýchlosť sa
uloží.
Automatická deaktivácia:
■ rýchlosť vozidla klesne pod cca.
40 km/h,
■ stlačí sa pedál brzdy,
■ stlačí sa pedál spojky na dlhšie ako
niekoľko sekúnd,

■ voliaca páka v polohe N,
■ systém regulácie preklzu a
elektronické riadenie stability
začne pracovať.

Vyvolanie uloženej rýchlosti
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Systémy detekcie
objektov
Parkovací asistent

Otočte kolieskom do polohy RES/+
pri rýchlosti nad 40 km/h. Obnoví sa
uložená rýchlosť. Ak rozdiel medzi
aktuálnou rýchlosťou a uloženou
rýchlosťou je vyššia než 40 km/h,
vozidlo nemôže obnoviť uloženú
rýchlosť.

Vypnutie

Stlačte dolnú časť kolískového
spínača m, kontrolka m zhasne.
Uložená rýchlosť sa vymaže.
Uložená rýchlosť sa vymaže aj
vypnutím zapaľovania.

Parkovací asistent uľahčuje
parkovanie tým, že meria vzdialenosť
medzi vozidlom a prekážkami vzadu
a dáva zvukové signály. Za
parkovacie manévre je však naďalej
plne zodpovedný vodič.
Systém meria vzdialenosť pomocou
štyroch ultrazvukových snímačov v
zadnom nárazníku.
Kontrolka r 3 81.
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Jazda

Poznámky
Akékoľvek príslušenstvo pripevnené
na vozidle v detekčnej oblasti môže
spôsobiť nefunkčnosť sustému.

Aktivácia

Pri zaradení spiatočky sa systém
automaticky aktivuje.
Prekážka je signalizovaná zvukovým
signálom. Interval medzi jednotlivými
upozorneniami sa bude pri
približovaní vozidla k prekážke
skracovať. Ak je vzdialenosť menšia
ako 40 cm, zvukový výstražný signál
bude neprerušovaný.

Vypnutie

Systém sa automaticky deaktivuje,
keď
■ vozidlo jazdí rýchlosťou nad
10 km/h
■ vozidlo sa zaparkuje
■ nastane porucha v systéme.

Porucha

V prípade poruchy v systéme sa
rozsvieti kontrolka r.

Navyše ak systém nefunguje z
dočasných dôvodov, napr. snímače
sú zakryté snehom, rozsvieti sa
kontrolka r.

Dôležité rady pre používanie
asistenčných systémov
parkovania
9 Varovanie
Za určitých podmienok môže
určitý typ lesklého povrchu objektu
alebo odev, rovnako tak ako určitý
typ vonkajšieho hluku spôsobiť, že
systém nesprávne zaznamenáva
prekážku.

Výstraha
Výkon snímača sa zníži, ak je
zakrytý napr. ľadom alebo
snehom.
Výkon asistenčných systémov
parkovania sa zníži v rovnakej
miere.

Špeciálne podmienky platia pre
vysoké vozidlá (napr. terénne
vozidlá, minivany, dodávkové
autá). Identifikácia objektu v
hornej časti vozidla nemôže byť
zaručená.
Systém nerozpozná objekty s
veľmi malou odrazovou plochou,
ako úzke predmety alebo
predmety z mäkkých látok.
Asistenčné systémy parkovania
nie sú vhodné na to, aby
upozorňovali vodiča na nečakane
sa objavujúce objekty.
Poznámky
Je možné, že snímač reagoval na
neexistujúci objekt (rušenie
odrazmi) v dôsledku rušivých
vonkajších akustických alebo
mechanických zdrojov.

Upozornenie na bočný
mŕtvy uhol
Systém upozornenia na bočný mŕtvy
uhol rozpoznáva a signalizuje objekty
na oboch stranách vozidla v rámci
špecifickej oblasti „mŕtveho uhla“.

Jazda
Systém vizuálne upozorňuje v oboch
vonkajších spätných zrkadlách, keď
rozpozná objekty, ktoré nemusia byť
viditeľné vo vnútornom a vonkajších
spätných zrkadlách.
Snímače systému sa nachádzajú v
nárazníku na ľavej a pravej strane
vozidla.

príslušnom vonkajšom spätnom
zrkadle sa rozsvieti oranžový
výstražný symbol B. Ak vodič potom
aktivuje smerovku, výstražný symbol
B začne blikať oranžovou farbou na
výstrahu pred zmenou jazdného
pruhu.

9 Varovanie
Upozornenie na bočný mŕtvy uhol
nenahrádza pohľad vodiča.
Systém nedetekuje:
■ Vozidlá za oblasťami bočného
mŕtveho uhla, ktoré sa môžu
rýchlo približovať.
■ Chodcov, cyklistov alebo
zvieratá.
Pred zmenou jazdného pruhu
vždy skontrolujte všetky spätné
zrkadlá, pozrite sa cez rameno a
použite smerovku.
Keď systém rozpozná vozidlo v
oblasti mŕtveho uhla počas jazdy
vozidla vpred, buď pri predbiehaní
iného vozidla alebo iným vozidlom, v

Ak sa potom rozpozná vozidlo v
oblasti mŕtveho uhla, výstražné
symboly B sa rozsvietia na príslušnej
strane normálnym spôsobom.
Keď je vozidlo naštartované,
zobrazenia v oboch vonkajších
spätných zrkadlách sa na krátky
okamih rozsvietia, čo indikuje, že
systém funguje.
Systém sa môže aktivovať alebo
deaktivovať v ponuke Settings
(Nastavenia) na
informačnom displeji, prispôsobenie
vozidla 3 94.
Deaktivovanie je indikované správou
v informačnom centre vodiča.

Detekčné zóny

Upozornenie na bočný mŕtvy uhol je
aktívne od rýchlosti 40 km/h až do
rýchlosti 140 km/h. Pri jazde väčšou
rýchlosťou ako 140 km/h sa systém
deaktivuje, čo bude indikované
slabým rozsvietením výstražných
symbolov B v oboch spätných
zrkadlách. Po opätovnom znížení
rýchlosti výstražné symboly zhasnú.
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Snímač systému pokrýva oblasť
približne 3 metre na oboch stranách
vozidla. Táto zóna začína pri každom
vonkajšom spätnom zrkadle a
rozširuje sa smerom dozadu o
približne 3 metre. Výška zóny je
približne v rozmedzí 0,5 metra a
2 metre nad zemou.
Detekčné zóny sa nezmenia, ak
vozidlo ťahá príves.
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Jazda

Upozornenie na bočný mŕtvy uhol je
skonštruované tak, aby ignorovalo
statické objekty, napr. zábradlia,
stĺpy, obrubníky, steny a trámy.
Odparkované vozidlá alebo
protiidúce vozidlá nie sú
rozpoznávané.

Spätná kamera

Porucha

Občasné zlyhanie upozornenia môže
nastať aj za normálnych podmienok a
možnosť zlyhania sa zvyšuje v daždi.
Upozornenie na bočný mŕtvy uhol
nefunguje, keď je ľavý alebo pravý roh
zadného nárazníka znečistený
blatom, nečistotami, snehom, ľadom
alebo pri silných búrkach. Pokyny na
čistenie 3 300.
V prípade poruchy systému alebo v
prípade, keď systém nefunguje z
dôvodu výskytu dočasných
podmienok, sa v informačnom centre
vodiča objaví správa. Obráťte sa na
servis pre pomoc.

Funkcia

Spätná kamera pomáha vodičovi pri
cúvaní tak, že zobrazuje pohľad na
oblasť za vozidlom.
Pohľad z kamery sa zobrazuje na
farebnom informačnom displeji.

9 Varovanie
Spätná kamera nenahrádza
pohľad vodiča. Uvedomte si, že
predmety, ktoré sú mimo zorného
poľa kamery a snímače
pokročilého parkovacieho
asistenta, napr. pod nárazníkom
alebo pod vozidlom, sa
nezobrazujú.
Necúvajte s vozidlom tak, že sa
budete len na informačný displej a
pred cúvaním si skontrolujte
priestor za vozidlom a okolo
vozidla.

Aktivácia

Spätná kamera sa zapína
automaticky, keď zaradíte spiatočku.

4-dverové: Kamera je namontovaná
pod výliskom dverí batožinového
priestoru.

Jazda
Station wagon: Kamera je
namontovaná pod výliskom dverí
batožinového priestoru.
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Vodiace čiary
Dynamické vodiace čiary sú
horizontálne čiary v metrových
intervaloch premietané na obraz,
ktoré definujú vzdialenosť
zobrazených predmetov.

5-dverový hatchback: Kamera je
namontovaná v zadnom nárazníku
nad evidenčným číslom.
Kamera má uhol zobrazenia 130°. Z
dôvodu vysokej pozície kamery
môžete na displeji vidieť zadný
nárazník ako vodiaci prvok pri cúvaní.
Oblasť zobrazená kamerou je
obmedzená. Vzdialenosť obrazu
zobrazeného na displeji sa líši od
skutočnej vzdialenosti.

Trajektória vozidla sa zobrazuje v
súlade s uhlom natočenia riadenia.
Táto funkcia sa môže deaktivovať v
ponuke Nastavenia na informačnom
displeji. Prispôsobenie vozidla 3 94.
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Jazda

Výstražné symboly
Výstražné symboly sú označené ako
trojuholníky 9 na obrázku, ktorý
zobrazuje prekážky detekované
zadnými snímačmi pokročilého
parkovacieho asistenta.
Nastavenia displeja

Vypnutie

Kamera sa deaktivuje pri prekročení
určitej rýchlosti jazdy vpred alebo ak
nezaradíte spiatočku po dobu
približne 10 sekúnd.
Aktiváciu alebo deaktiváciu spätnej
kamery je možné zmeniť v ponuke
Nastavenia na informačnom displeji.
Prispôsobenie vozidla 3 94.

Porucha

Jas sa nastavuje pomocou tlačidiel
nahor/nadol na multifunkčnom
gombíku.
Kontrast sa nastavuje pomocou
tlačidiel doľava/doprava na
multifunkčnom gombíku.

Chybové hlásenia sa zobrazujú
pomocou 9 v hornom riadku
informačného displeja.
Spätná kamera nemusí správne
fungovať, keď:
■ je okolitý priestor tmavý,
■ slnko alebo lúče svetlometov
svietia priamo do objektívu kamery,
■ ľad, sne, bahno alebo čokoľvek iné
pokrýva objektív kamery. Vyčistite
objektív, opláchnite ho vodou a
utrite ho mäkkou tkaninou,
■ zadné výklopné dvere nie sú
správne zatvorené,

■ došlo k nehode v zadnej časti
vozidla,
■ dochádza k extrémnym teplotným
zmenám.

Jazda

Palivo

Výstraha

Palivo pre zážihové motory
Použite len bezolovnatý benzín, ktorý
spĺňa európsky štandard EN 228
alebo E DIN 51626-1 alebo
ekvivalent.
Váš motor je schopný pracovať s
palivom E10, ktoré spĺňa tieto
štandardy. Palivo E10 obsahuje až do
10 % bioetanolu.
Používajte palivo s odporúčaným
oktánovým číslom 3 316. Ak
použijete palivo s príliš nízkym
oktánovým číslom, výkon motora a
točivý moment poklesne a spotreba
paliva sa mierne zvýši.

Výstraha
Nepoužívajte palivo alebo aditíva,
ktoré obsahujú kovové zmesi,
napr. aditíva na báze mangánu.
Môže to spôsobiť poškodenie
motora.

Používanie paliva, ktoré
nezodpovedá norme EN 228
alebo E DIN 51626-1 alebo
podobnej, môže viesť k tvoreniu
usadenín alebo poškodeniu
motora a môže ovplyvniť vašu
záruku.

Výstraha
Použitie paliva s príliš nízkym
oktánovým číslom môže viesť k
nekontrolovanému spaľovaniu a
poškodeniu motora.

Palivo pre vznetové motory
Používajte len motorovú naftu, ktorá
spĺňa normu EN 590.
V krajinách mimo Európskej únie
používajte palivo Euro-Diesel s
koncentráciou síry pod 50 ppm.
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Výstraha
Používanie paliva, ktoré
nezodpovedá norme EN 590
alebo podobnej, môže viesť k
strate výkonu, zvýšenému
opotrebovaniu alebo poškodeniu
motora a môže ovplyvniť vašu
záruku.
Nepoužívajte lodné naftové oleje,
vykurovacie oleje, Aquazol a
podobné naftovo-vodné emulzie.
Motorové nafty sa nesmú riediť
palivami pre benzínové motory.
Tekavosť a filtrovateľnosť motorovej
nafty závisia od teploty. Pri nízkych
teplotách dopĺňajte motorovú naftu,
ktorá je zaručene vhodná do zimného
prostredia.
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Jazda

Doplňovanie paliva

9 Nebezpečenstvo
Palivo je horľavé a výbušné.
Nefajčite. Žiadny otvorený oheň
alebo iskry.
Ak ucítite zápach paliva vnútri
vozidla, nechajte príčinu ihneď
odstrániť v servise.

Výstraha
Ak načerpáte nesprávne palivo,
nezapínajte zapaľovanie.

9 Nebezpečenstvo
Pred doplňovaním paliva vypnite
motor a nezávislé spaľovacie
kúrenie. Vypnite mobilné telefóny.
Pri doplňovaní paliva dodržujte
prevádzkové a bezpečnostné
pokyny čerpacej stanice.

Dvierka plniaceho otvoru paliva sa
nachádzajú na pravej strane vozidla
vzadu.

Dvierka palivovej nádrže je možné
otvoriť len keď je vozidlo odomknuté.
Uvoľnite dvierka palivovej nádrže
zatlačením na dvierka.
Pre otvorenie otočte kryt pomaly v
protismere chodu hodinových
ručičiek.

Jazda
Zatvorte dvierka nádrže a nechajte
ich, aby sa zaistili.

Uzáver palivovej nádrže

Iba pôvodný uzáver palivovej nádrže
zabezpečí úplnú funkčnosť. Vozidlá
so vznetovými motormi majú
špeciálne uzávery palivovej nádrže.

Spotreba paliva - emisie
CO2
Uzáver plniaceho otvoru paliva
môžete položiť na dvierka palivovej
nádrže.
Pri doplňovaní paliva čerpaciu pištoľ
úplne zasuňte a zapnite ju.
Po automatickom zablokovaní pištole
môžete doplniť maximálne dve dávky
paliva.

Výstraha
Pretečené palivo ihneď utrite.
Uzáver zavriete tak, že ho otočíte v
smere chodu hodinových ručičiek,
pokým nezapadne.

Zážihové a vznetové motory

Spotreba paliva (kombinovaná)
modelu Chevrolet Cruze je v
rozmedzí od 7,3 do 3,7 l/100 km.
Hodnota emisií CO2 (kombinovaná)
je v rozmedzí 170 až 99 g/km.
Hodnoty špecifické pre vaše vozidlo
nájdete v certifikáte o konformite
EEC, ktorý vám bol poskytnutý spolu
s vašim vozidlom alebo v iných
národných registračných
dokumentoch.

Všeobecné informácie
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Oficiálne uvedené hodnoty spotreby
paliva a špecifické hodnoty emisií
CO2sa vzťahujú na základný EÚ
model so štandardným vybavením.
Údaje o spotrebe paliva a údaje o
emisiách CO2 sú určené podľa
smernice R (ES) č. 715/2007 (v
príslušnej aplikovateľnej verzii),
pričom do úvahy sa berie
pohotovostná hmotnosť vozidla,
ktorá je špecifikovaná nariadením.
Hodnoty sú uvedené len na účely
porovnanie medzi rôznymi variantmi
vozidla a nesmú sa považovať za
záruku skutočnej spotreby paliva
konkrétneho vozidla. Doplnkové
vybavenie môže spôsobiť mierne
zvýšenie hodnôt oproti uvedeným
hodnotám spotreby a emisií CO2.
Okrem toho závisí spotreba paliva od
osobného štýlu jazdy, ako aj od
podmienok premávky a vozovky.
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Všeobecné informácie
Úpravy príslušenstva a
vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závodom
pre typ vášho vozidla. Nemôžeme
odhadnúť ani zaručiť spoľahlivosť
iných výrobkov, a to ani v prípade, že
majú oficiálne alebo inak udelené
schválenie.
Nevykonávajte žiadne zmeny v
elektrickej sústave, napríklad zmeny
elektronických riadiacich jednotiek
(ladenie čipov).

Skladovanie vozidla
Dlhodobé odstavenie vozidla

Ak má byť vozidlo odstavené na
niekoľko mesiacov:
■ Umyte a navoskujte vozidlo.
■ Nechajte skontrolovať vosk v
motorovom priestore a na spodku
vozidla.

■ Vyčistite a nakonzervujte gumové
tesnenia.
■ Natankujte plnú palivovú nádrž.
■ Vymeňte motorový olej.
■ Vypustite nádržku kvapaliny
ostrekovača.
■ Skontrolujte nemrznúcu kvapalinu
a ochranu proti korózii.
■ Nastavte tlak v pneumatikách na
hodnotu predpísanú pre plné
zaťaženie.
■ Zaparkujte vozidlo na suchom a
dobre vetranom mieste. Zaraďte
prvý prevodový stupeň alebo
spiatočku alebo uveďte voliacu
páku do polohy P. Zabráni sa tým
samovoľnému pohybu vozidla.
■ Nezatiahnite parkovaciu brzdu.
■ Otvorte kapotu, zavrite všetky
dvere a zamknite vozidlo.
■ Odpojte svorku od záporného
vývodu akumulátoru vozidla.
Dbajte na to, aby boli všetky
systémy funkčné, napr. systém
alarmu.
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Opätovné uvedenie vozidla do
prevádzky
Keď sa vozidlo vráti do prevádzky:
■ Pripojte svorku k zápornému
vývodu akumulátora vozidla.
Aktivujte elektroniku elektricky
ovládaných okien.
■ Skontrolujte tlak vzduchu v
pneumatikách.
■ Naplňte nádržku kvapaliny
ostrekovača.
■ Skontrolujte hladinu motorového
oleja.
■ Skontrolujte hladinu chladiacej
kvapaliny.
■ Ak je to nutné, namontujte
evidenčné číslo.

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

Kontroly vozidla
Vykonávanie prác
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9 Nebezpečenstvo
Systém zapaľovania používa
extrémne vysoké napätie.
Nedotýkajte sa ho.

Kapota motora
Otvorenie

9 Varovanie
Kontroly v motorovom priestore
vykonávajte len pri vypnutom
zapaľovaní.
Ventilátor chladiča môže začať
pracovať i pri vypnutom
zapaľovaní.

Potiahnite odisťovaciu páku a vráťte
ju do pôvodnej polohy.
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Stlačte bezpečnostnú západku
doľava a otvorte kapotu.

9 Varovanie
Ak je motor horúci, dotýkajte sa
iba penového obloženia podpery
kapoty.
Otvory pre nasávanie vzduchu
3 224.

Nasaďte podperu kapoty.
Ak je pri zapnutej funkcii Autostop
otvorená kapota, motor sa z
bezpečnostných dôvodov
automaticky reštartuje.
Kontrolka / 3 84.

Zavretie

Pred zatvorením kapoty zatlačte
podperu do držiaka.
Spustite kapotu nechajte ju dopadnúť
na zámok. Skontrolujte, či sa kapota
zaistila.
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Celkový pohľad na priestor motora
Benzínový motor, LDD
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Benzínový motor, LUJ a LUV

Starostlivosť o vozidlo
Benzínový motor, LDE a 2H0
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Benzínový motor, LXT

Starostlivosť o vozidlo
Naftový motor, LUD a LKR
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Naftový motor, LNP
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1. Nádrž kvapaliny posilňovača
riadenia 3 261
2. Uzáver motorového oleja 3 259
3. Nádržka brzdovej kvapaliny
3 262
4. Nádržka chladiacej kvapaliny
motora 3 260
5. Poistková skrinka 3 276
6. Nádržka kvapaliny ostrekovača
3 261
7. Akumulátor 3 262
8. Mierka hladiny motorového oleja
3 259
9. Vzduchový filter motora 3 260

Kontrolu vykonávajte s vozidlom na
vodorovnom povrchu. Motor musí
mať prevádzkovú teplotu a byť
vypnutý najmenej 10 minút.
Vytiahnite mierku, dočista ju utrite,
zasuňte dovnútra až na doraz na
rukoväti, vytiahnite ju a prečítajte
hladinu motorového oleja.
Zasuňte mierku na doraz na rukoväti
a otočte ju o polovicu otáčky.
Ak hladina motorového oleja klesla ku
značke MIN, doplňte motorový olej.

Motorový olej
Pravidelne kontrolujte hladinu
motorového oleja, aby ste predišli
poškodeniu motora. Uistite sa, že
používate olej predpísaných
parametrov. Odporúčané kvapaliny a
mazivá 3 309.
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Podľa variantu motora sa používajú
rôzne mierky.
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Odporúčame použitie motorového
oleja rovnakej triedy aký bol použitý
pri poslednej výmene.
Hladina motorového oleja nesmie
prekročiť značku MAX na mierke.

Vzduchový filter motora

Používajte len schválenú
nemrznúcu kvapalinu.

Hladina chladiacej kvapaliny

Výstraha

Výstraha

Nadbytočné množstvo
motorového oleja sa musí vypustiť
alebo vysať.
Objemy prevádzkových náplní
3 328.
Rovno nasaďte viečko nalievacieho
otvoru motorového oleja a utiahnite
ho.

Výstraha
Keď jazdíte po svahu, na
informačnom centre vodiča sa
môže zobraziť výstražný kód 79
3 90.
Ak kód zmizne pri jazde po rovnej
vozovke, nedopĺňajte motorový
olej.

Výstraha

Príliš nízka hladina chladiacej
kvapaliny môže spôsobiť
poškodenie motora.
Ak chcete vymeniť vzduchový filter
motora, odskrutkujte 6 skrutiek a
vyberte teleso filtra.

Chladivo motora
Chladiaca kvapalina poskytuje
ochranu proti zamrznutiu do približne
-27 °C.
Udržiavajte dostatočnú koncentráciu
nemrznúcej kvapaliny.
Keď je chladiaci systém studený,
mala by byť chladiaca kvapalina nad
značkou. Ak je hladina nízka, doplňte.

Starostlivosť o vozidlo
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Kvapalina do ostrekovača

9 Varovanie
Pred otvorením viečka nechajte
vychladnúť motor. Opatrne otvorte
viečko, pričom pomaly uvoľňujte
pretlak.
Doplňte zmes destilovanej vody a
nemrznúcej kvapaliny schválenej pre
vozidlo. Pevne namontujte viečko.
Nechajte skontrolovať koncentráciu
nemrznúcej zmesi a odstrániť príčinu
úniku chladiacej kvapaliny v servise.

Kvapalina do posilňovača
riadenia
Výstraha
Už extrémne malé množstvá
kontaminácie môžu spôsobiť
poškodenie systému riadenia a
jeho nesprávnu funkciu. Zabráňte
znečisteniu vnútornej strany
uzáveru/mierky nádržky na
kvapalinu a vniknutiu nečistôt do
nádržky.

Otvorte a dajte dole uzáver. Utrite
mierku dosucha a naskrutkujte
uzáver na nádrž. Otvorte a dajte dole
uzáver znova, odčítajte hladinu
kvapaliny posilňovača riadenia.
Kvapalina posilňovača riadenia musí
byť medzi značkami MIN a MAX.
Ak je hladina kvapaliny príliš nízka,
obráťte sa na servis pre pomoc.

Naplňte koncentrátom kvapaliny do
ostrekovačov.

Brzdy
V prípade minimálnej hrúbky
brzdového obloženia sa rozsvieti g.
V jazde môžete pokračovať, ale
nechajte čo možno najskôr vymeniť
brzdové obloženie.
Po namontovaní nového brzdového
obloženia nebrzdite zbytočne
intenzívne počas niekoľkých jázd.
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Brzdová kvapalina
9 Varovanie
Brzdová kvapalina je jedovatá a
korozívna. Vyvarujte sa kontaktu s
očami, pokožkou, tkaninami a
lakovanými povrchmi.

Brzdová kvapalina musí byť medzi
značkami MIN a MAX.
Pri doplňovaní zaistite maximálnu
čistotu, pretože kontaminácia
brzdovej kvapaliny môže viesť k

poruchám v brzdovej sústave. Príčinu
úniku brzdovej kvapaliny nechajte
odstrániť v servise.
Používajte len vysoko výkonnú
brzdovú kvapalinu schválenú pre
vaše vozidlo, brzdová kvapalina a
kvapalina spojky 3 309.

Akumulátor vozidla
Vozidlo bez systému štart-stop, budú
vybavené oloveným kyselinovým
akumulátorom. Vozidlá so systémom
štart-stop budú vybavené AGM
akumulátorom, ktorý nie je oloveným
kyselinovým akumulátorom.
Akumulátor vozidla je bezúdržbový
za predpokladu, že charakter jazdy
umožní dostatočné nabitie
akumulátora. Jazdy na krátke
vzdialenosti a časté štartovania môžu
vybiť akumulátor. Nepoužívajte
elektrospotrebiče, ktoré nutne
nepotrebujete.

Akumulátory nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať vo
vhodnej recyklačnej zberni.
Ak necháte vozidlo zaparkované po
dobu dlhšiu než 4 týždne, môže dôjsť
k vybitiu akumulátora. Odpojte svorku
od záporného vývodu akumulátoru
vozidla.
Pred pripojovaním alebo
odpojovaním akumulátora vozidla sa
uistite, že je vypnuté zapaľovanie.

9 Varovanie
Nepribližujte sa s horiacimi
materiálmi k akumulátoru, aby ste
predišli explózii. Explózia
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akumulátora môže spôsobiť
poškodenie vozidla a vážny úraz
alebo smrť.
Zabráňte kontaktu s očami,
pokožkou, textíliami a natretými
povrchmi. Kvapalina obsahuje
kyselinou sírovú, ktorá môže
spôsobiť pri priamom kontakte
zranenie a hmotné škody. V
prípade kontaktu s pokožkou
očistite zasiahnutú oblasť vodou a
okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
Udržujte ich mimo dosahu detí.
Otvorenú batériu nenakláňajte.
Ochrana proti vybitiu akumulátora
vozidla 3 111.

Výmena akumulátora vozidla
Poznámky
Akékoľvek nedodržanie podmienok
uvedených v tomto odseku môže
zapríčiniť dočasnú deaktiváciu
systému stop-štart.

Ak vymieňate akumulátor vozidla,
uistite sa, že nie sú otvorené žiadne
vetracie otvory v blízkosti kladného
pólu. Ak je v tejto oblasti otvorený
vetrací otvor, musíte ho uzavrieť
zátkou a otvoriť vetrací otvor v
blízkosti záporného pólu.
Používajte len akumulátory, ktoré
umožňujú montáž poistkových
skriniek nad akumulátor.
Vo vozidlách so systémom stop-štart
sa uistite, že sa AGM (s absorpčnými
sklenými vložkami) akumulátor
vozidla vymenil znovu za AGM
akumulátor vozidla.
Batéria s AGM je označená
písmenami AGM na štítku batérie.
Odporúčame použiť originálny
akumulátor vozidla Chevrolet.
Poznámky
Použitie inej batérie AGM ako
originálnej batérie pre vozidlá
Chevrolet môže zapríčiniť zníženie
funkčnosti systému stop-štart.
Odporúčame, aby ste akumulátor
vozidla nechali vymeniť v odbornom
servise.
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Systém Stop-Štart 3 229.

Nabíjanie akumulátora vozidla
9 Varovanie
Ak pri nabíjaní batérie vo
vozidlách so systémom stop-štart
používate nabíjačku, uistite sa, že
napätie neprekročí hodnotu
14,6 voltov. V opačnom prípade
sa môže poškodiť akumulátor
vozidla.
Štartovanie pomocou štartovacích
káblov 3 295.
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Výstražný štítok

■ Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke.
■ V okolí akumulátora vozidla sa
môžu nachádzať výbušné plyny.

Výmena lišty stierača

Odvzdušnenie palivovej
sústavy vznetového
motora

Význam symbolov:
■ Žiadne iskry, otvorený plameň a
zákaz fajčenia.
■ Vždy si chráňte oči. Výbušné plyny
môžu spôsobiť slepotu alebo
zranenia.
■ Udržujte akumulátor vozidla mimo
dosahu detí.
■ Akumulátor vozidla obsahuje
kyselinu sírovú, ktorá môže
spôsobiť slepotu alebo vážne
popáleniny.

Ak ste úplne vyprázdnili nádrž,
odvzdušnite palivovú sústavu
vznetového motora. Zapnite trikrát
zapaľovanie, vždy na 15 sekúnd.
Potom sa pokúste naštartovať motor,
maximálne na 40 sekúnd. Tento
proces zopakujte s minimálnym
odstupom 5 sekúnd. Ak sa vám
nepodarí motor naštartovať, obráťte
sa pre pomoc na servis.

Nadvihnite rameno stierača. Stlačte
uvoľňovaciu páčku a odpojte stieraciu
lištu.
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Lišta stierača zadného okna

Výmena žiarovky
Vypnite zapaľovanie a vypnite
príslušný spínač alebo zatvorte
dvere.
Novú žiarovku držte len za päticu!
Nedotýkajte sa skla žiarovky holými
rukami.
Pri výmene používajte len rovnaký
typ žiarovky.
Vymeňte žiarovky svetlometu od
motorového priestoru.

Nadvihnite rameno stierača. Odpojte
stieraciu lištu podľa ilustrácie a
odmontujte ju.
Nasaďte lištu stierača jemne
naklonenú do ramena stierača a
zatlačte, pokým nezapadne.
Opatrne sklopte rameno stierača.
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2. Odstráňte ochranný kryt.

Halogénové svetlomety
Stretávacie svetlá a diaľkové
svetlo
1. Odpojte konektor od žiarovky.

3. Stlačte pružinovú sponu, odpojte
a vyklopte ju nahor.
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4. Vytiahnite žiarovku z telesa
reflektora.
5. Pri inštalovaní novej žiarovky
dbajte na to, aby výčnelky
správne zapadali do osadenia na
reflektore.
6. Nasaďte pružinovú sponu.
7. Nasaďte ochranný kryt
svetlometu na svoje miesto a
zavrite ho.
8. Zapojte konektor k žiarovke.

Obrysové svetlá
1. Odpojte konektor od žiarovky.

2. Odstráňte ochranný kryt.

3. Vyberte objímku žiarovky
obrysových svetiel z reflektora.

4.
5.
6.
7.

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

Predné ukazovatele smeru a
parkovacie svetlá

1. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek a
vyberte ho.

4-dverové

2. Zľahka zatlačte žiarovku do
objímky, otočte ju proti smeru
hodinových ručičiek, vyberte a
vymeňte žiarovku.
3. Vložte objímku žiarovky do
reflektoru a zaistite ho otočením v
smere hodinových ručičiek.

Svetlá do hmly
Žiarovky nechajte vymeniť v
odbornom servise.

1. Otvorte obidva kryty.
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2. Odskrutkujte obidve skrutky.

3. Zložte zostavu zadných svetiel.
Dbajte, aby izolácia kábla zostala
na mieste.

4. Cúvacie svetlo (1)
Žiarovka ukazovateľa smeru (2)
Koncové svetlo/brzdové svetlo (3)

5. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.

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

Súprava svetiel v zadných
výklopných dverách
Zadné svetlo do hmly/cúvacie svetlo,
v závislosti od strany.

1. Demontujte panel z dverí kufra.
2. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.

3. Vytiahnite žiarovku. Zľahka
zatlačte žiarovku do objímky,
otočte ju proti smeru hodinových
ručičiek, vyberte a vymeňte
žiarovku.
4. Vložte objímku žiarovky do rámu
dverí kufra. Vráťte vnútorný panel
na dvere kufra.
5. Zapnite zapaľovanie, zapnite a
skontrolujte svetlá.

1. Otvorte tri kryty.

2. Odskrutkujte tri skrutky.
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4. Svetlo ukazovateľa smeru (1)
Koncové svetlo/brzdové svetlo (2)

3. Zložte zostavu zadných svetiel.
Dbajte, aby izolácia kábla zostala
na mieste.

5. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.

6. Vytiahnite žiarovku. Zľahka
zatlačte žiarovku do objímky,
otočte ju proti smeru hodinových
ručičiek, vyberte a vymeňte
žiarovku.
7. Pripojte držiak žiaroviek do
zostavy koncových svetiel a
zaskrutkujte ho. Pripojte konektor.
Namontujte zostavu koncových
svetiel do karosérie a zaskrutkujte
skrutky. Zatvorte a zaistite kryty.
8. Zapnite zapaľovanie, zapnite a
skontrolujte všetky svetlá.
Cúvacie svetlo
Žiarovku nechajte vymeniť v
odbornom servise.
Zadné hmlové svetlo
Žiarovku nechajte vymeniť v
odbornom servise.
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Station wagon

1. Otvorte obidva kryty.

2. Odskrutkujte obidve skrutky.
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4. Svetlo ukazovateľa smeru (1)
Koncové svetlo/brzdové svetlo (2)

3. Zložte zostavu zadných svetiel.
Dbajte, aby izolácia kábla zostala
na mieste.

5. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.
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6. Vytiahnite žiarovku. Zľahka
zatlačte žiarovku do objímky,
otočte ju proti smeru hodinových
ručičiek, vyberte a vymeňte
žiarovku.
7. Pripojte držiak žiaroviek do
zostavy koncových svetiel a
zaskrutkujte ho. Namontujte
zostavu koncových svetiel do
karosérie a zaskrutkujte skrutky.
Zatvorte a zaistite kryty.
8. Zapnite zapaľovanie, zapnite a
skontrolujte všetky svetlá.
Súprava svetiel v zadných
výklopných dverách

1. Otvorte zadné výklopné dvere a
odstráňte kryt na príslušnej
strane.

3. Vložte držiak žiarovky a otočte
ním v smere hodinových ručičiek.
Nasaďte kryt.
4. Zapnite zapaľovanie, zapnite a
skontrolujte svetlá.

Bočné ukazovatele smeru

2. Odstráňte držiak žiarovky tak, že
ním otočíte proti smeru
hodinových ručičiek. Žiarovku
vymeníte tak, že ju zľahka
zatlačíte do objímky a otočíte proti
smeru hodinových ručičiek:
Zadné svetlo do hmly/cúvacie
svetlo (1), v závislosti od strany.
Zadné svetlo (2).

1. Potlačte svetlo smerom k zadnej
časti vozidla a vyberte ho.
2. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.
3. Žiarovku vyberte z objímky a
vymeňte ju.
4. Pri montáži postupujte v opačnom
poradí.
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Osvetlenie evidenčného
čísla
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5 - dverový hatchback, verzia
Station wagon

4-dverové

1. Odskrutkujte obidve skrutky.

2. Vytiahnite teleso žiarovky
smerom dole. Neťahajte za
vodiče.
Otočte objímkou žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.
3. Vyberte žiarovku z objímky a
vymeňte žiarovku.
4. Vložte objímku žiarovky do telesa
žiarovky a otočte ňou v smere
hodinových ručičiek.
5. Vložte objímku žiarovky a
pripevnite ju pomocou
skrutkovača.

1. Zvislo zasuňte skrutkovač do
vložky žiarovky, zatlačte na
stranu a uvoľnite pružinu.
2. Vytiahnite teleso žiarovky
smerom dole. Neťahajte za
vodiče.
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Osvetlenie nákladného
priestoru

3. Otočte objímkou žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.
4. Vyberte žiarovku z objímky a
vymeňte žiarovku.
5. Vložte objímku žiarovky do telesa
žiarovky a otočte ňou v smere
hodinových ručičiek.
6. Vložte svietidlo späť a zaistite v
pôvodnej polohe.

Osvetlenie interiéru
Stropné svetlo, svetlá na čítanie

Žiarovky nechajte vymeniť v
odbornom servise.

1. Vypáčte lampu pomocou
skrutkovača.

2. Žiarovku mierne potlačte smerom
k pružine a vyberte.
3. Vložte novú žiarovku.
4. Nainštalujte lampu.

Osvetlenie panelu
prístrojov
Žiarovky nechajte vymeniť v
odbornom servise.
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Elektrická sústava
Poistky
Údaje na náhradnej poistke sa musia
zhodovať s údajmi na chybnej
poistke.
Vo vozidle sa nachádzajú dve
poistkové skrinky:
■ v ľavej prednej časti motorového
priestoru,
■ v interiéri za úložným priestorom
alebo v prípade vozidiel s
pravostranným riadením za
príručnou odkladacou skrinkou.
V schránke nad kladným pólom
akumulátora sa nachádza niekoľko
hlavných poistiek. V prípade potreby
ich nechajte vymeniť v servise.
Pred výmenou poistky vypnite
príslušný spínač a zapaľovanie.
Spálenú poistku poznáte podľa
pretaveného drôtika. Poistku
vymeňte len v prípade, že bola
odstránená príčina poruchy.
Niektoré funkcie sú chránené
viacerými poistkami.

Poistky je možné zasunúť aj keď
nemajú žiadnu funkciu.

Pinzeta na poistky
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Pinzeta na poistky sa môže
nachádzať v poistkovej skrinke v
motorovom priestore.
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Poistková skriňa v
motorovom priestore

Nasaďte pinzetu na poistky podľa
typu poistiek zhora alebo z boku a
vytiahnite poistku.

Poistková skrinka je umiestnená v
ľavej prednej časti motorového
priestoru.
Odistite, zdvihnite a odstráňte kryt.
Nemusia platiť všetky popisy
poistkovej skrinky v tejto príručke pre
vaše vozidlo. Ak kontrolujete
poistkovú skrinku, sledujte štítok na
skrinke.
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Č. Obvod

Č. Obvod

Č. Obvod

1

Riadiaci modul prevodovky

32 Riadiaci modul prvkov karosérie

2

Riadiaci modul motora

16 Zapaľovanie, senzor kvality
vzduchu

3

–

4

Solenoid vetrania kanistra

5

Zapaľovanie

6

Predné stierače

7

–

8

Vstrekovanie paliva

9

Vstrekovanie paliva, systém
zapaľovania

17 Zapaľovanie, airbag
18 Riadiaci modul paliva
19 –
20 Palivové čerpadlo
21 Zadné elektricky ovládané okná
22 –
23 –
24 Predné elektricky ovládané okná

10 Riadiaci modul motora

25 Elektronické vákuové čerpadlo

11 Lambda senzor

26 ABS

12 Solenoid štartéra

27 Systém s elektronickým kľúčom

13 Solenoid vetrania kanistra

28 Vyhrievanie zadného okna

14 –

29 –

15 Zadný stierač

30 ABS
31 Riadiaci modul prvkov karosérie

33 Vyhrievanie predného sedadla
34 Strešné okno
35 Informačný systém, zosilňovač
36 –
37 Diaľkové svetlo, pravá strana
38 Diaľkové svetlo, ľavá strana
39 –
40 –
41 –
42 Ventilátor chladiča
43 –
44 –
45 Ventilátor chladiča
46 Ventilátor chladiča
47 Lambda senzor
48 Svetlá do hmly
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Č. Obvod

Č. Obvod

49 –

65 Zadné svetlo do hmly

50 –

66 Zadný ostrekovač

51 Klaksón

67 Riadiaci modul palivového
systému

52 Prístrojová doska
53 Elektrochromatické spätné
zrkadlo

Poistková skriňa
prístrojovej dosky

68 –
69 Snímač napätia akumulátora

54 Spínač svetiel, ovládanie svetiel

70 Dažďový senzor

55 Sklápanie zrkadiel

71 –

56 Ostrekovač čelného okna
57 Zámok riadenia
58 –
59 Naftové vykurovanie
60 Ohrievanie zrkadiel
61 Ohrievanie zrkadiel
62 Klimatizácia
63 Snímač zadného okna
64 Senzor kvality vzduchu

Poistková skrinka ja za odkladacím
priestorom v prístrojovej doske.
1. Otvorte priečinok.
2. Vyberte dolnú stranu priečinku v
smere šípok.
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V prípade vozidiel s pravostranným
riadením poistková skrinka je za
príručnou odkladacou skrinkou.
Otvorte príručnú odkladaciu skrinku a
dajte dole kryt.
Nemusia platiť všetky popisy
poistkovej skrinky v tejto príručke pre
vaše vozidlo. Ak kontrolujete
poistkovú skrinku, sledujte štítok na
skrinke.
3. Vyberte priečinok cez žliabky v
smere šípok.
Pri montáži priečinku postupujte v
opačnom poradí.
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Č. Obvod
1

Informačný systém, telefón
handsfree

2

Prevodník DC/DC

3

Riadiaca jednotka karosérie

4

Informačný systém

5

Informačný displej, parkovací
asistent, siréna

6

Zapaľovač cigariet

7

Napájacia zásuvka

8

Riadiaci modul prvkov karosérie

9

Riadiaci modul prvkov karosérie

10 Riadiaci modul prvkov karosérie
11 Ventilátor interiéru
12 –
13 Vyhrievanie sedadiel
14 Diagnostický konektor
15 Airbag
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Č. Obvod

Náradie vozidla

16 Centrálne zamykanie, zadné
dvere

Náradie

17 Klimatizácia

Vozidlá so súpravou na opravu
pneumatík

18 Príves
19 Radiaca páka
20 Radiaca páka, snímač akumulá‐
tora
21 Prístroj
22 Zapaľovanie, systém s elektro‐
nickým kľúčom
23 Riadiaci modul prvkov karosérie
24 Riadiaci modul prvkov karosérie
25 Zámok riadenia
26 Zadná elektrická zásuvka

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

Kolesá s náhradným kolesom

Zdvihák a náradie sú v úložnom
priestore v nákladnom priestore pod
náhradným kolesom. Náhradné
koleso 3 294.

Starostlivosť o vozidlo

Kolesá a pneumatiky
Stav pneumatík a ráfikov

Hrany prechádzajte pomaly, a ak je to
možné, kolmo. Jazda cez ostré hrany
môže poškodiť pneumatiku a ráf.
Nepritláčajte pneumatiky k obrubníku
počas parkovania.
Pravidelne kontrolujte ráfiky, či nie sú
poškodené. V prípade poškodenia
alebo nezvyčajného opotrebovania
vyhľadajte pomoc v servise.

Zimné pneumatiky
Zimné pneumatiky zvyšujú
bezpečnosť pri teplotách nižších ako
7 °C a mali by sa preto používať na
všetkých kolesách.
V súlade s predpismi danej krajiny
prilepte nálepku s maximálnou
povolenou rýchlosťou do zorného
poľa vodiča.
Pneumatiky s rozmermi 205/60 R 16,
215/50 R 17 a 225/50 R17 sa môžu
používať ako zimné pneumatiky.

Pneumatiky s rozmermi 215/60 R 16
a 225/55 R16 sa nesmú používať ako
zimné pneumatiky.

Označenie pneumatík
Napr. 215/60 R 16 95 H
215 = Šírka pneumatiky, mm
60 = Profilové číslo (pomer výšky
pneumatiky k šírke
pneumatiky), %
R = Typ pneumatiky: Radial
RF = Typ: RunFlat
16 = Priemer kolesa, palce
95 = Index záťaže, napr. 95
zodpovedá 690 kg
H = Písmeno rýchlostného kódu
Písmeno rýchlostného kódu:
Q = do 160 km/h
S = do 180 km/h
T = do 190 km/h
H = do 210 km/h
V = do 240 km/h
W = do 270 km/h
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Tlak v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách
kontrolujte za studena najmenej
každých 14 dní a pred každou dlhou
cestou. Nezabudnite ani na náhradné
koleso, ak je k dispozícii.
Odskrutkujte veko ventilu.

Tlak vzduchu v pneumatikách
3 329 a na štítku na ráme dverí
vodiča.
Údaje o tlaku vzduchu v
pneumatikách sa vzťahujú pre
studené pneumatiky. Platia rovnako
pre letné ako aj zimné pneumatiky.
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Rezervnú pneumatiku vždy nahustite
na hodnotu udávanú pre maximálne
zaťaženie vozidla.
ECO tlak pneumatík vám pomáha v
znižovaní spotreby paliva.
Nesprávny tlak vzduchu v
pneumatikách zhorší bezpečnosť a
ovládateľnosť vozidla, jazdný komfort
a spotrebu paliva a zvýši
opotrebovanie pneumatík.
Tlaky v pneumatikách sa líšia v
závislosti od rôznych možností. Pre
dosiahnutie správneho tlaku v
pneumatikách postupujte podľa
popisu nižšie:
1. Identifikujte hnaciu nápravu a typ
karosérie.
2. Identifikujte identifikačný kód
motora. Údaje motora 3 316.
3. Identifikujte príslušnú
pneumatiku.
Tabuľky tlakov v pneumatikách
zobrazujú všetky možné kombinácie
pneumatík 3 329.
Pneumatiky schválené pre vaše
vozidlo nájdete v certifikáte o
konformite EEC, ktorý vám bol

poskytnutý spolu s vašim vozidlom
alebo v iných národných
registračných dokumentoch.
Vodič je zodpovedný za správny tlak
nahustenia pneumatík.

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

Systém monitorovania
tlaku v pneumatikách
Systém monitorovania tlaku v
pneumatikách (TPMS) využíva
rádiovú technológiu a technológiu
snímačov na kontrolu úrovní tlaku v
pneumatikách. Snímače systému
TPMS monitorujú tlak vzduchu v
pneumatikách a prenášajú hodnoty
tlaku do prijímača umiestneného vo
vozidle.

Každú pneumatiku, vrátane rezervnej
(ak je k dispozícii), by ste mali každý
mesiac kontrolovať v chladnom stave
na správny tlak nahustenia, ktorý
odporúča výrobca vozidla na štítku
vozidla alebo na štítku s uvedenými
predpísanými tlakmi pneumatík. (Ak
je vaše vozidlo vybavené pneumatiky
inej veľkosti ako je veľkosť uvedená
na štítku vozidla alebo na štítku s
predpísanými tlakmi pneumatík, mali
by ste zistiť správny tlak nahustenia
takýchto pneumatík.)
Ako doplnkovou bezpečnostnou
funkciou je vaše vozidlo vybavené
systémom TPMS, ktorý rozsvieti
kontrolku nízkeho tlaku v
pneumatikách, keď klesne tlak v
jednej alebo viacerých pneumatikách
vozidla.
Keď sa rozsvieti kontrolka nízkeho
tlaku v pneumatikách, mali by ste
zastaviť vozidlo a čo možno najskôr
skontrolovať tlak v pneumatikách a
nahustiť ich na správny tlak. Jazda na
veľmi podhustených pneumatikách
spôsobuje prehrievanie pneumatík a
môže viesť k zlyhaniu pneumatík.
Podhustenie taktiež zvyšuje spotrebu
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paliva a znižuje životnosť dezénu
pneumatík a môže ovplyvniť
schopnosť vozidla manévrovať a
zastaviť.
Upozorňujeme vás, že systém TPMS
nie je náhradou za správnu údržbu
pneumatík a je zodpovednosťou
vodiča, aby zachovával správny tlak
pneumatík, aj keď podhustenie
pneumatík ešte nedosiahlo úroveň
zapnutia výstražnej kontrolky
systému TPMS.
Vaše vozidlo je vybavené aj
kontrolkou poruchy systému TPMS,
ktorá indikuje, že systém nepracuje
správne. Kontrolka poruchy systému
TPMS je kombinovaná s kontrolkou
nízkeho tlaku v pneumatikách. Keď
systém rozpozná poruchu, kontrolka
bude blikať približne jednu minútu a
potom zostane trvalo svietiť. Táto
sekvencia bude pokračovať aj pri
následnom naštartovaní vozidla až
dovtedy, pokým poruchu
neodstránite.
Keď svieti kontrolka poruchy, systém
nemusí byť schopný rozpoznať alebo
signalizovať nízky tlak v

pneumatikách správne. Poruchy
systému TPMS sa môžu vyskytnúť z
rôznych dôvodov, vrátane inštalácie
náhradných alebo alternatívnych
pneumatík alebo diskov kolies na
vozidlo, ktoré zabraňujú správnej
funkcii systému TPMS. Vždy
kontrolujte kontrolku poruchy
systému TPMS po výmene jednej
alebo viacerých pneumatík alebo
diskov kolies na vašom vozidle, aby
ste sa uistili, že náhradné alebo
alternatívne pneumatiky a disky
kolies umožňujú systému TPMS aj
naďalej pracovať správne. Funkcia
monitorovania tlaku v pneumatikách
3 283.

Funkcia monitorovania
tlaku v pneumatikách
Toto vozidlo môže byť vybavené
systémom monitorovania tlaku v
pneumatikách (TPMS). Systém
TPMS je skonštruovaný tak, aby
upozornil vodiča pri poklese tlaku v
pneumatikách. Snímače TPMS sú
namontované v každom kolese,
okrem rezervného kolesa. Snímače
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systému TPMS monitorujú tlak
vzduchu v pneumatikách a prenášajú
hodnoty tlaku do prijímača
umiestneného vo vozidle.
Keď sa zistí nízky tlak v
pneumatikách, TPMS rozsvieti
kontrolku nízkeho tlaku v
pneumatikách A, ktorá sa nachádza
na prístrojovom paneli. Ak sa rozsvieti
kontrolka, čo možno najskôr zastavte
a nahustite pneumatiky na
odporúčaný tlak uvedený na štítku s
predpísanými tlakmi pneumatík
3 281.
Na displeji informačného centra
vodiča (DIC) sa objaví správa o
potrebe kontroly tlaku v špecifickej
pneumatike. Kontrolka nízkeho tlaku
v pneumatikách a výstražná správa
na DIC sa rozsvietia pri každom cykle
zapnutia zapaľovania, pokým
pneumatiky nenahustíte na správny
tlak. Pomocou DIC si môžete pozrieť
úrovne tlaku v pneumatikách. Ďalšie
informácie a detaily o funkcii DIC a
zobrazeniach 3 84.
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Kontrolka nízkeho tlaku v
pneumatikách sa môže rozsvietiť v
chladnom počasí pri prvom
naštartovaní vozidla a následne po
rozjazde vozidla zhasne. Môže to byť
prvý príznak toho, že tlak v
pneumatikách sa znižuje a treba ho
zvýšiť na správny tlak. Štítok
zobrazuje veľkosť originálnych
pneumatík a správne tlaky ich
nahustenia v studenom stave 3 281.
Pozri aj tlaky v pneumatikách 3 329.
Systém TPMS dokáže varovať pri
nízkom tlaku v pneumatikách, ale
nenahrádza bežnú údržbu
pneumatík.
Poznámky
Tesniace prostriedky pneumatík nie
sú všetky rovnaké. Neschválený
tesniaci prostriedok pneumatík by
mohol poškodiť snímače TPMS. Na
poškodenie snímača TPMS
spôsobené použitím nesprávneho
tesniaceho prostriedku pneumatík
sa nevzťahuje záruka. Vždy
používajte len tesniaci prostriedok

pneumatík schválený spoločnosťou
GM, ktorý je k dispozícii u vášho
predajcu alebo priamo vo vozidle.
Z výroby namontovaní súprava na
opravu pneumatiky využíva tekutý
tesniaci prostriedok schválený
spoločnosťou GM. Použitie
neschválených tesniacich
prostriedkov by mohlo poškodiť
snímače TPMS. Informácie týkajúce
sa súpravy na opravu pneumatík a
pokynov 3 288.

Kontrolka poruchy systému
TPMS a správa

Systém TPMS nebude fungovať
správne, ak jeden alebo viacero
TPMS snímačov chýba alebo
nefunguje. Keď systém zaznamená
poruchu, kontrolka nízkeho tlaku v
pneumatikách A bliká približne jednu
minútu a potom zostane svietiť ako
pripomienka zapaľovacieho cyklu.
Zobrazí sa aj výstražná správa na
DIC. Kontrolka poruchy a výstražná
správa na DIC sa rozsvietia pri
každom cykle zapnutia zapaľovania,

pokým problém neodstránite.
Niektoré z podmienok, ktoré môžu
spôsobiť rozsvietenie, sú:
■ Jedna z pneumatík bola vymenená
za rezervnú pneumatiku. Rezervná
pneumatika nemá snímač TPMS.
Kontrolka poruchy a správa na DIC
by mali zhasnúť po výmene
pneumatiky a po úspešnom
vykonaní procesu zosúladenia
snímača. Pozri časť „Proces
zosúladenia snímača TPMS“ ďalej
v tejto časti.
■ Proces zosúladenia snímača
TPMS nebol vykonaný alebo nebol
dokončený úspešne po vykonaní
rotácie pneumatík. Kontrolka
poruchy a správa na DIC by mali
zhasnúť po úspešnom vykonaní
procesu zosúladenia snímača.
Pozri časť „Proces zosúladenia
snímača TPMS“ ďalej v tejto časti.
■ Jeden alebo viacero snímačov
TPMS chýba alebo nie je v
poriadku. Kontrolka poruchy a
správa na DIC by mali zhasnúť, keď
sú snímače TPMS namontované a
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po úspešnom vykonaní procesu
zosúladenia snímača. Navštívte
vášho predajcu za účelom
vykonania servisu.
■ Náhradné pneumatiky alebo disky
kolies nesúhlasia s originálnymi
pneumatikami alebo diskami
kolies. Iné pneumatiky a disky ako
odporúčané môžu zabrániť
správnej funkcii TPMS.
■ Prevádzka elektronických
zariadení alebo prítomnosť v
blízkosti zariadení, ktoré využívajú
rádiové frekvencie podobné s
TPMS, môže spôsobiť poruchu
snímačov TPMS.
Ak TPMS nefunguje správne,
nedokáže zaznamenať alebo
signalizovať nízky tlak v
pneumatikách. Ak sa kontrolka
poruchy a správa na DIC rozsvietia a
zostanú svietiť, navštívte vášho
predajcu za účelom vykonania
servisu.

Proces zosúladenia snímača
TPMS

Každý snímač TPMS má jedinečný
identifikačný kód. Identifikačný kód
musí byť zosúladený s novou
pozíciou pneumatiky/disku kolesa po
zámene pneumatík alebo výmene
jedného alebo viacerých snímačov
TPMS. Proces zosúladenia snímača
TPMS by sa mal vykonať aj po
výmene rezervnej pneumatiky za
normálnu pneumatiku, ktorá
obsahuje snímač TPMS. Kontrolka
poruchy a správa na DIC by pri
nasledujúcom cykle zapnutia
zapaľovania mali zhasnúť. Snímače
sú zosúladené s pozíciami
pneumatiky/disku kolesa pomocou
nástroja na zosúladenie TPMS v
nasledujúcom poradí: predná
pneumatika na strane vodiča, predná
pneumatika na strane spolujazdca,
zadná pneumatika na strane
spolujazdca, zadná pneumatika na
strane vodiča. Navštívte vášho
predajcu za účelom vykonania
servisu.
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Zosúladenie prvej pozície
pneumatiky/disku kolesa trvá dve
minúty a celkovo trvá zosúladenie
všetkých štyroch pozícií pneumatiky/
disku kolesa päť minút. Ak proces
trvá dlhšie, proces zosúladenia sa
zastaví a musí sa opäť spustiť.
Proces zosúladenia snímača TPMS
je:
1. Zatiahnite parkovaciu brzdu.
2. Otočte zapaľovanie do polohy
ON/RUN pri vypnutom motore.
3. Použite tlačidlo MENU, aby ste
zvolili informačnú ponuku vozidla
v informačnom centre vodiča
(DIC).
4. Použite volič na listovanie na
obrazovke ponuky tlaku v
pneumatikách.
5. Stlačte tlačidlo SET/CLR, aby ste
spustili proces zosúladenia
snímača. Mala by sa zobraziť
správa s požiadavkou potvrdenia
procesu.
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6. Stlačte tlačidlo SET/CLR znova,
aby ste potvrdili výber. Klaksón
zaznie dvakrát, aby signalizoval,
že prijímač je v režime učenia a na
obrazovke DIC sa objaví správa,
ktorá signalizuje, že proces
zosúladenia je aktívny.
7. Začnite s prednou pneumatikou
na strane vodiča.
8. Priložte kalibračný nástroj k
bočnej stene pneumatiky, v
blízkosti ventilu. Potom stlačte
tlačidlo na aktivovanie snímača
TPMS. Krátky zvuk klaksóna
potvrdí, že identifikačný kód
snímača bol zosúladený s touto
pozíciou pneumatiky a disku
kolesa.
9. Pokračujte s prednou
pneumatikou na strane
spolujazdca a zopakujte postup v
kroku 8.
10. Pokračujte so zadnou
pneumatikou na strane
spolujazdca a zopakujte postup v
kroku 8.

11. Pokračujte so zadnou
pneumatikou na strane vodiča a
zopakujte postup v kroku 8.
Klaksón zaznie dvakrát, aby
indikoval, že identifikačný kód
snímača bol zosúladený so
zadnou pneumatikou na strane
vodiča a proces zosúladenia
TPMS snímača už viac nie je
aktívny. Správa na obrazovke
DIC, ktorá oznamuje, že proces
zosúladenia je aktívny, zhasne.
12. Otočte zapaľovanie do polohy
LOCK/OFF.
13. Nastavte všetky štyri pneumatiky
na odporúčanú úroveň
nahustenia, ktorá je uvedená na
štítku s informáciami o tlaku v
pneumatikách 3 281.

Hĺbka vzorky pneumatiky
Pravidelne kontrolujte hĺbku vzoru.
Z bezpečnostných dôvodov musíte
pneumatiky vymeniť, keď je vzor
hlboký len 2 – 3 mm (pre zimné
pneumatiky 4 mm).

Z bezpečnostných dôvodov sa
odporúča, aby sa hĺbka dezénu kolies
na jednej náprave neodlišovala o viac
ako 2 mm.

Predpismi určená minimálna hĺbka
vzorky (1,6 mm) bola dosiahnutá, ak
sú už viditeľné indikátory
opotrebovania (TWI). Ich poloha je
vyznačená na boku pneumatiky.
Ak je opotrebovanie vpredu väčšie
než vzadu, pravidelne zamieňajte
predné kolesá za zadné. Uistite sa, že
smer otáčania kolies zostáva
nezmenený.
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Pneumatiky starnú aj keď sa
nepoužívajú. Odporúčame výmenu
pneumatík každých 6 rokov.

Zmena veľkosti
pneumatiky a kolesa
Ak sa nainštalujú pneumatiky iných
rozmerov, než boli pôvodné, môže
byť nutné preprogramovať rýchlomer
a nominálny tlak vzduchu v
pneumatikách a vykonať ďalšie
úpravy vozidla.
Po prechode na pneumatiky iných
rozmerov nechajte vymeniť nálepku s
tlakmi vzduchu v pneumatikách.

9 Varovanie
Používanie nevhodných
pneumatík alebo ráfikov môže
viesť k dopravnej nehode a
znehodnoteniu vozidla.

Kryty kolies
Musia byť použité ráfiky kolies a
pneumatiky, ktoré sú schválené
firmou Opel pre príslušné vozidlo a

spĺňajú všetky požiadavky na
kombinácie príslušných kolies a
pneumatík.
Ak používate kryty kolies a
pneumatiky, ktoré neboli schválené,
pneumatiky nesmú mať ochranné
okraje.
Kryty kolies nesmú zhoršovať
chladenie bŕzd.
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Snehové reťaze

9 Varovanie
Používanie nevhodných
pneumatík alebo krytov kolies
môže viesť k náhlemu poklesu
tlaku a následne k nehode.

Snehové reťaze je dovolené použiť
iba na predných kolesách.
Snehové reťaze nie sú povolené na
kolesách veľkosti 205/60 R16.
Pneumatiky s rozmermi 215/50 R 17,
215/60 R 16, 225/50 R17 a
225/55 R 16 sa nesmú používať so
snehovými reťazami.
Používajte len reťaze s drobnými
článkami, ktoré nezvýšia behúň ani
bok pneumatiky o viac než 10 mm
(vrátane zámku reťaze).
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9 Varovanie

Poškodená pneumatika môže
kedykoľvek prasknúť.

Súprava na opravu
pneumatiky
Menšie poškodenie vzorky
pneumatiky je možné opraviť
pomocou súpravy na opravu
pneumatík.
Cudzie objekty nevyberajte z
pneumatík.
Poškodenie pneumatiky presahujúce
4 mm alebo poškodenie steny
pneumatiky v blízkosti ráfika
nemôžete opraviť súpravou na
opravu pneumatík.

9 Varovanie
Pri jazde neprekračujte rýchlosť
80 km/h.
Nepoužívajte počas príliš dlhej
doby.
Môžu byť ovplyvnené riadenie a
ovládateľnosť.

Súprava na opravu pneumatík je v
úložnej schránke pod podlahou v
batožinovom priestore.
1. Súpravu na opravu pneumatík
vyberte z batožinového priestoru.
2. Vytiahnite kompresor.

Ak máte defekt pneumatiky:
Zatiahnite parkovaciu brzdu a
zaraďte prvý prevodový stupeň,
spiatočku alebo P.

3. Vyberte elektrický kábel a
vzduchovú hadicu z úložných
priestorov na spodnej strane
kompresora.
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4. Naskrutkujte vzduchovú hadicu
kompresora na prípojku na
nádobke s tesniacou hmotou.
5. Umiestnite nádobku s tesniacou
hmotou do držiaka na
kompresore.
Položte kompresor do blízkosti
pneumatiky tak, aby nádobka s
tesniacou hmotou stála priamo.

6. Odskrutkujte čiapočku ventilu na
defektnej pneumatike.
7. Naskrutkujte plniacu hadicu na
ventil pneumatiky.
8. Spínač kompresora musí byť v
polohe J.
9. Zapojte prípojku kompresora do
elektrickej zásuvky pre
príslušenstvo v zadnej časti
konzoly.
Aby sa zabránilo vybitiu
akumulátora, odporúčame
nechať bežať motor.
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10. Kolískový spínač kompresora
prepnite do polohy I. Pneumatika
je plnená tesniacou hmotou.
11. Tlakomer kompresora krátko
ukazuje až 6 barov počas
vyprázdňovania nádobky s
tesniacou hmotou (približne
30 sekúnd). Potom začne tlak
klesať.
12. Všetka tesniaca hmota sa
napumpuje do pneumatiky.
Potom sa pneumatika nahustí.
13. Predpísaný tlak v pneumatike by
sa mal dosiahnuť do 10 minút.
Tlak vzduchu v pneumatikách
3 329. Keď sa dosiahne
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predpísaný tlak, vypnite
kompresor.

14.

Ak sa predpísaný tlak v
pneumatike nedosiahne do
10 minút, odpojte súpravu na
opravu pneumatík. Prejdite s
vozidlom o jednu otáčku
pneumatík. Opäť pripojte súpravu
na opravu pneumatík a pokračujte
ešte 10 minút v plnení
pneumatiky. Ak požadovaný tlak
nie je stále ešte dosiahnutý,
pneumatika je príliš poškodená.
Vyhľadajte pomoc v servise.

15.
16.

17.

Prebytočný tlak vzduchu v
pneumatikách vypustite tlačidlom
nad ukazovateľom tlaku.
Nepoužívajte kompresor dlhšie
než 10 minút.
Odpojte súpravu na opravu
pneumatík. Stlačte západku na
držiaku, aby ste uvoľnili nádobku
s tesniacou hmotou z držiaka.
Naskrutkujte hadicu pre hustenie
pneumatiky na voľný vývod
nádobky s tesniacou hmotou. To
zabráni úniku tesniacej hmoty.
Súpravu na opravu pneumatík
uložte do batožinového priestoru.
Odstráňte zvyšky tesniacej hmoty
handrou.
Odstráňte nálepku s vyznačenou
maximálnou povolenou
rýchlosťou z nádobky s tesniacou
hmotou a upevnite ju do zorného
poľa vodiča.
Okamžite začnite jazdu, aby sa
tesniaca hmota rovnomerne
rozmiestnila v pneumatike. Po
prejdení približne 10 km (ale nie
dlhšie než 10 minút) sa zastavte a
skontrolujte tlak vzduchu v

pneumatike. Hadicu kompresora
pritom naskrutkujte priamo na
ventil a kompresor.

Ak je tlak vzduchu vyšší než
1,3 baru, upravte ho na správnu
hodnotu. Opakujte postup, kým
tlak neprestane unikať.
Ak tlak poklesol pod 1,3 baru,
vozidlo nesmiete ďalej používať.
Vyhľadajte pomoc v servise.
18. Súpravu na opravu pneumatík
uložte do batožinového priestoru.
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Poznámky
Charakteristika jazdy je výrazne
ovplyvnená opravenou
pneumatikou, nechajte preto túto
pneumatiku vymeniť.
Ak počujete neobvyklý zvuk alebo je
kompresor horúci, vypnite
kompresor na dobu najmenej 30
minút.
Bezpečnostný pretlakový ventil sa
otvára pri tlaku 7 barov.
Sledujte záručnú dobu súpravy. Po
tomto dátume tesniaca schopnosť
nie je zaručená. Venujte pozornosť
informáciám o skladovaní na
nádobke s tesniacou hmotou.
Použitú nádobku s tesniacou
hmotou vymeňte. Nádobku
zlikvidujte podľa príslušných
zákonných nariadení.
Kompresor a tesniacu hmotu je
možné používať od teploty približne
-30 °C.
Priložené adaptéry je možné
používať pre nafukovanie iných
predmetov, napr. lôpt, vzduchových
matracov, nafukovacích člnov, atď.

Nachádzajú sa na spodnej strane
kompresora. Ak ich chcete vybrať,
nasaďte vzduchovú hadicu
kompresora a vyberte adaptér.

Výmena kolesa
Niektoré vozidlá sú vybavené
súpravou na opravu pneumatík
namiesto rezervného kolesa 3 288.
Vykonajte nasledujúce prípravy a
dodržujte nasledujúce pokyny:
■ Zaparkujte vozidlo na rovine, na
pevnom a nekĺzavom povrchu.
Predné kolesá musia smerovať
priamo dopredu.
■ Zatiahnite parkovaciu brzdu a
zaraďte prvý prevodový stupeň,
spiatočku alebo P.
■ Vyberte rezervné koleso 3 294.
■ Nikdy nemeňte zároveň viac než
jedno koleso.
■ Zdvihák používajte len a výmenu
kolies v prípade defektu, nie na
prezúvanie zimných alebo letných
pneumatík.
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■ Ak je povrch pod vozidlom mäkký,
pod zdvihák musíte položiť pevnú
podložku (hrúbka max. 1 cm).
■ Vo vozidle, ktoré je zdvíhané,
nesmú byť žiadne osoby ani
zvieratá.
■ Nikdy nepracujte pod vozidlom na
zdvíhadle.
■ Neštartujte vozidlo, keď je
zdvihnuté na zdviháku.
■ Pred nasadením kolesa očistite
matice a závity čistou utierkou.

9 Varovanie
Nenanášajte mazivo na skrutky
kolies, matice kolies a kužeľ
matice kolesa.
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2. Variant 1:

1. Uvoľnite kryty matíc kolies
pomocou skrutkovača a
demontujte. Stiahnite ozdobný
kryt kolesa pomocou háku.
Náradie vozidla 3 280.
Ráfiky zo zliatiny: Uvoľnite kryty
matíc kolies pomocou
skrutkovača a demontujte.
Chráňte ozdobný kryt tým, že
umiestnite mäkkú tkaninu medzi
skrutkovač a ráfik zo zliatiny.

Nasaďte pevne kľúč na kolesá na
matice a každú povoľte o polovicu
otáčky.
Variant 2:

Roztvorte kľúč na kolesá, pevne
ho nasaďte na matice a každú
povoľte o polovicu otáčky.
3. Len športový model:

Starostlivosť o vozidlo
Dajte ruku za okraj krytu
prahového panelu.
Odnímte kryt potiahnutím nadol a
smerom von. Kryt je prichytený
popruhom.

5. Variant 1:
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Pripojte rukoväť zdviháka a pri
správne vystredenom zdviháku
otáčajte rukoväťou tak dlho, kým
sa koleso nezdvihne zo zeme.
Variant 2:

Zdvihák nastavte na požadovanú
výšku. Umiestnite ho priamo pod
zdvíhací bod tak, aby nedošlo ku
skĺznutiu zdviháka.
4. Dbajte na to, aby bol zdvihák
správne umiestnený na bode pre
zdvíhanie vozidla.

Zdvihák nastavte na požadovanú
výšku. Umiestnite ho priamo pod
zdvíhací bod tak, aby nedošlo ku
skĺznutiu zdviháka.
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Namontujte kryty matíc kolesa.
12. Len športový model:

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Pripojte kľuku zdviháka a so
správne vystredeným zdvihákom
otáčajte kľukou tak dlho, kým sa
koleso nezdvihne zo zeme.
Odskrutkujte matice kolesa.
Vymeňte koleso.
Zaskrutkujte matice kolesa.
Vozidlo spustite na zem.
Pevne nasaďte kľúč na kolesá a
utiahnite každú maticu v krížovom
poradí. Uťahovací moment je
140 Nm.
Pred nainštalovaním zarovnajte
otvor pre ventil v kryte kolesa s
ventilom pneumatiky.

Nasaďte kryt.
Vsuňte dva zadné kolíky do
otvorov v prahovom paneli a
vyklopte kryt, aby sa uchytil.
13. Uložte vymenené koleso 3 288 a
náradie vozidla 3 280.
14. Čo možno najskôr skontrolujte
tlak vzduchu nainštalovanej
pneumatiky, ako aj uťahovací
moment matíc kolesa.
Poškodenú pneumatiku nechajte
vymeniť alebo opraviť.

Rezervné koleso
Rezervné koleso môže byť
klasifikované ako núdzové rezervné
koleso v závislosti od jeho veľkosti v
porovnaní s ostatnými
namontovanými kolesami a od
predpisov v danej krajine.
Rezervné koleso má oceľový ráfik.
Použitie rezervného kolesa, ktoré je
menšie ako ostatné kolesá alebo sa
používa spolu so zimnými
pneumatikami, môže mať nepriaznivý
vplyv na jazdné vlastnosti. Chybnú
pneumatiku nechajte čo možno
najskôr vymeniť.
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Náhradné koleso je umiestnené v
nákladnom priestore pod krytom
podlahy. Je uchytené krídlovou
maticou v priehlbine.
Priehlbina pre náhradné koleso nie je
prispôsobená pre všetky povolené
rozmery pneumatík. Ak po výmene
kolies musí byť v priehlbine pre
náhradné koleso skladované koleso
širšie než bolo náhradné koleso, kryt
podlahy môžete položiť na
vyčnievajúce koleso.

Núdzové rezervné koleso

Použitie núdzového rezervného
kolesa môže zmeniť jazdné
vlastnosti. Chybnú pneumatiku
nechajte čo najskôr vymeniť alebo
opraviť.
Vždy inštalujte len jedno núdzové
rezervné koleso. Neprekračujte
rýchlosť 80 km/h. Zatáčky
prechádzajte pomaly. Nepoužívajte
ho dlhšiu dobu.

Ak má vaše vozidlo vypustenú
pneumatiku na zadnom kolese pri
ťahaní iného vozidla, preložte
núdzové náhradné koleso dopredu a
plnohodnotné koleso dozadu.
Snehové reťaze 3 287.

Smerové pneumatiky

Smerové pneumatiky musíte nasadiť
tak, aby sa otáčali v smere jazdy.
Smer otáčania je vyznačený
symbolom (napr. šípkou) na boku
pneumatiky.
Nasledujúce platí pre pneumatiky
inštalované proti smeru otáčania:
■ Jazdné vlastnosti môžu byť
nepriaznivo ovplyvnené. Chybnú
pneumatiku nechajte čo najskôr
vymeniť alebo opraviť.
■ Jazdite obzvlášť opatrne na vlhkej
vozovke a vozovke pokrytej
snehom.
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Štartovanie pomocou
štartovacích káblov
Neštartujte s rýchlonabíjačkou.
Vozidlo s vybitým akumulátorom
môžete naštartovať pomocou
štartovacích káblov a akumulátora
iného vozidla.

9 Varovanie
Pri štartovaní motora pomocou
štartovacích káblov buďte
extrémne opatrní. Akékoľvek
odchýlenie sa od nasledujúcich
pokynov môže viesť k zraneniam
alebo poškodeniu následkom
výbuchu akumulátora alebo k
poškozeniu elektrického systému
oboch vozidiel.

9 Varovanie
Vyvarujte sa kontaktu s očami,
pokožkou, tkaninami a lakovanými
povrchmi. Kvapalina obsahuje
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kyselinou sírovú, ktorá môže
spôsobiť pri priamom kontakte
zranenie a hmotné škody.
■ Nikdy sa nepohybujte v blízkosti
akumulátora s otvoreným ohňom
alebo zdrojom iskier.
■ Vybitý akumulátor môže zamrznúť
už pri teplote 0 °C. Pred pripojením
pomocného kábla rozmrazte
akumulátor.
■ Pri manipulácii s akumulátorom
používajte ochranné okuliare a
ochranný odev.
■ Uistite sa, že pomocný akumulátor
má rovnaké napätie ako
akumulátor vášho vozidla (12 V).
Jeho kapacita (Ah) nesmie byť
výrazne nižšia, než je kapacita
vybitého akumulátora.
■ Používajte štartovacie káble s
izolovanými svorkami a prierezom
minimálne 16 mm2 (25 mm2 pre
vznetové motory).
■ Neodpájajte vybitý akumulátor z
vozidla.

■ Vypnite všetky nepotrebné
elektrické spotrebiče.
■ Pri núdzovom štartovaní sa
nenakláňajte nad akumulátor.
■ Svorky jedného pomocného kábla
sa nesmú dotýkať druhého kábla.
■ Počas procesu štartovania
pomocou štartovacích káblov sa
vozidlá nesmú vzájomne dotýkať.
■ Zatiahnite parkovaciu brzdu,
zaraďte prevodovku do neutrálu,
automatickú prevodovku do
polohy P.
■ Otvorte ochranné kryty kladných
pólov oboch akumulátorov.

Poradie pripojenia káblov:
1. Pripojte červený kábel ku
kladnému vývodu pomocného
akumulátora.
2. Pripojte druhý koniec červeného
kábla ku kladnému vývodu
vybitého akumulátora.
3. Pripojte čierny kábel k zápornému
vývodu pomocného akumulátora.
4. Pripojte druhý koniec čierneho
kábla ku kostriacemu bodu
vozidla, ako napr. k bloku motora
alebo skrutke zavesenia motora.
Pripojte ho čo možno najďalej od
vybitého akumulátora, najmenej
však na 60 cm.
Veďte štartovacie káble tak, aby sa
nemohli dotknúť pohyblivých častí v
motorovom priestore.
Štartovanie motora:
1. Naštartujte motor vozidla s
pomocným akumulátorom.
2. Po 5 minútach naštartujte druhý
motor. Pokusy o naštartovanie by
mali byť vykonávané v
1 minútových intervaloch a nemali
by byť dlhšie než 15 sekúnd.

Starostlivosť o vozidlo
3. Nechajte obidva motory bežať na
voľnobeh približne 3 minúty s
pripojenými káblami.
4. Zapnite elektrické spotrebiče
(napr. svetlo, vyhrievanie
zadného okna) vozidla, ktoré je
núdzovo štartované.
5. Pri odpájaní káblov postupujte v
opačnom poradí.
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Vlečenie
Ťahanie vozidla
Ak potrebujete odtiahnuť svoje
vozidlo, využite služby našej
servisnej siete alebo profesionálnej
odťahovej služby.

Najlepší spôsob prepravy vozidla je
použitie odťahovacieho vozidla.
V prípade odťahovania za 2 kolesá
nadvihnite predné hnacie kolesá a
odťahujte so zablokovanými
prednými kolesami.
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Pri vlečení vozidla dodržujte
nasledujúce opatrenia:
■ Vo vlečenom vozidle nesmie zostať
žiadny cestujúci.
■ Uvoľnite parkovaciu brzdu
vlečeného vozidla a zaraďte
neutrál.
■ Zapnite výstražné svetlá.
■ Dodržiavajte obmedzenia rýchlosti.
Ak nie je možné odtiahnuť vaše
vozidlo druhým vozidlom, postupujte
nasledovne:

Odpojte veko zatlačením na značku a
odstráňte veko.

Ťažné oko je uložené spolu s náradím
vozidla 3 280.

Zapnite výstražné svetlá na obidvoch
vozidlách.

Výstraha
Jazdite rovnomerne a pomaly.
Nešetrné jazdenie môže poškodiť
vozidlo.

Zaskrutkujte ťažné oko doľava až na
doraz tak, aby sa zastavilo v
horizontálnej polohe.
Ťažné lano – alebo lepšie ťažnú tyč –
pripojte do ťažného oka.
Ťažné oko sa smie používať len pre
odťahovanie a nie pre vyprosťovanie
vozidla.
Zapnite zapaľovanie, aby ste odomkli
zámok riadenia a aby fungovali
brzdové svetlá, klaksón a stierače
čelného okna.
Zaraďte neutrál.

Ak motor nebeží, budete musieť pri
brzdení a riadení vyvinúť oveľa väčšiu
silu.
Prediďte prenikaniu výfukových
plynov z prvého vozidla zapnutím
cirkulácie vzduchu a zatvorením
okien.
Vozidlá s automatickou prevodovkou:
Neťahajte vozidlo pomocou ťažného
oka. Ťahanie pomocou ťažného lana
by mohlo spôsobiť vážne poškodenie
automatickej prevodovky. Keď
odťahujete vozidlo s automatickou
prevodovkou, použite valník alebo
zariadenie na zdvihnutie kolies.
Vozidlo s mechanickou prevodovkou:
Vozidlo musí byť odťahované
obrátené smerom dopredu,
rýchlosťou maximálne 80 km/h. Vo

Starostlivosť o vozidlo
všetkých ostatných prípadoch, pokiaľ
má prevodovka poruchu, musí byť
predná náprava zdvihnutá zo zeme.
Vyhľadajte pomoc v servise.
Po dokončení vlečenia odskrutkujte
ťažné oko.
Podložte a zatvorte kryt.
Najlepší spôsob prepravy vozidla je
použitie odťahovacieho vozidla.

Ťažné oko je uložené spolu s náradím
vozidla 3 280.

Výstraha
Jazdite rovnomerne a pomaly.
Nešetrné jazdenie môže poškodiť
vozidlo.
Po dokončení vlečenia odskrutkujte
ťažné oko.
Nasaďte a zatvorte veko.

Ťahanie iného vozidla

Odpojte veko zatlačením na značku a
odstráňte veko.
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Zaskrutkujte ťažné oko doľava až na
doraz tak, aby sa zastavilo v
horizontálnej polohe.
Pevné úchytné oko na spodku zadnej
časti vozidla nesmie byť nikdy použité
ako ťažné oko.
Ťažné lano – alebo lepšie ťažnú tyč –
pripojte do ťažného oka.
Ťažné oko sa smie používať len pre
odťahovanie a nie pre vyprosťovanie
vozidla.
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Starostlivosť o vzhľad
Starostlivosť o exteriér
Zámky

Zámky sú pred opustením výrobného
závodu namazané vysoko kvalitným
mazivom na zámky. Rozmrazovací
prostriedok používajte len v prípade,
že je to nevyhnutné, pretože
odstraňuje mazivo a má nepriaznivý
vplyv na funkčnosť zámkov. Po
použití rozmrazovacieho prostriedku
nechajte zámky znova premazať v
servise.

Umývanie vozidla

Lak vášho vozidla je vystavený
vplyvom okolitého prostredia.
Pravidelne umývajte a navoskujte
vozidlo. Ak vozidlo umývate v
automatickej autoumyvárni, vyberte
program zahŕňajúci voskovanie.
Vonkajšie znečistenie, ako sú výkaly
vtákov, mŕtvy hmyz, živica zo stromov
a peľ, by sa mali okamžite očistiť z
vozidla, pretože môžu spôsobiť
poškodenie laku.

Ak používate autoumyváreň,
dodržujte vždy pokyny výrobcu
autoumyvárne. Stierače čelného
okna a stierač zadného okna musíte
vypnúť. Zamknite vozidlo, aby
dvierka palivovej nádrže nebolo
možné otvoriť. Odmontujte anténu a
vonkajšie príslušenstvo, ako napr.
strešné nosiče atď.
Pri ručnom umývaní zaistite dôkladné
umytie podbehov.
Vyčistite hrany a drážky otvorených
dverí a kapoty a tiež oblasti, ktoré
zakrývajú.

Výstraha
Vždy používajte čistiaci
prostriedok s hodnotou pH od
4 do 9.
Nepoužívajte čistiace prostriedky
na horúcich povrchoch.
Pánty všetkých dverí nechajte
namazať v servise.
Motorový priestor nečistite prúdom
pary alebo čistiacim zariadením s
vysokotlakovými tryskami.

Vozidlo dôkladne opláchnite a osušte
jelenicou. Jelenicu často vyplachujte.
Na lak a okná použite samostatné
kusy jelenice: zvyšky vosku na
oknách by zhoršili priehľadnosť
okien.
Pre odstraňovanie asfaltových škvŕn
nepoužívajte tvrdé predmety. Na
lakované plochy používajte
odstraňovač asfaltu v spreji.

Vonkajšie osvetlenie

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

Leštenie a voskovanie

Vozidlo pravidelne voskujte
(najneskôr, keď voda už netvorí
kvapky). Inak lak vyschne.
Leštenie je nutné v prípade, že lak
stratil lesk alebo je na ňom vrstva
pevných usadenín.
Leštidlo so silikónom vytvára
ochranný film. Po jej použití už lak
nemusíte voskovať.

Starostlivosť o vozidlo
Plastové diely karosérie sa nesmú
ošetrovať konzervačnými ani
leštiacimi prostriedkami.

Okná a lišty stieračov čelného
okna

Použite mäkkú tkaninu, ktorá
nepúšťa chĺpky alebo jelenicu a sprej
na čistenie okien a odstraňovač
hmyzu.
Keď čistíte zadné okno z vnútornej
strany, vždy ho utierajte paralelne s
vyhrievacími prvkami, aby ste ich
nepoškodili.
Pre mechanické odstránenie
námrazy a ľadu používajte škrabku
na ľad s ostrou hranou. Škrabku
pevne pritláčajte na sklo, aby sa pod
ňu nemohla dostať žiadna nečistota,
ktorá by mohla poškrabať sklo.
Vyčistite znečistené lišty stieračov
mäkkou tkaninou a čistiacim
prostriedkom na okná.

Strešné okno

Čistenie nikdy nevykonávajte
pomocou rozpúšťadiel alebo
brúsnych látok, palív, agresívnych
prostriedkov (napr. čistidlo na lak,
roztoky obsahujúce acetón, atď.),
kyslých alebo vysoko alkalických
prostriedkov alebo brúsnych špongií.
Na strednú časť strešného okna
nenanášajte vosk, ani leštiace
prostriedky.

Kolesá a pneumatiky

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

Poškodenie laku

Menšie poškodenia laku opravte
lakovou ceruzkou skôr, než sa začne
tvoriť korózia. Rozsiahlejšie
poškodenie alebo skorodované
oblasti nechajte opraviť v servise.
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Spodok vozidla

Niektoré oblasti spodku vozidla majú
spodný náter z PVC, zatiaľ čo iné
kritické oblasti sú pokryté vrstvou
trvanlivého ochranného vosku.
Po umytí spodku vozidla ho
skontrolujte a podľa potreby nechajte
naniesť viac ochranného vosku.
Materiály na báze živice alebo
kaučuku môžu poškodiť vrstvu PVC.
Práce na spodku vozidla nechajte
vykonať v servise.
Pred a po zimnom období umyte
spodok vozidla a nechajte
skontrolovať vrstvu ochranného
vosku.

Starostlivosť o interiér
Interiér a čalúnenie

Interiér vozidla, vrátane obloženia a
panelu prístrojovej dosky čistite iba
suchou utierkou alebo čistiacim
prostriedkom na interiér.
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Kožené čalúnenie vyčistite čistou
vodou a mäkkou utierkou. V prípade
väčšieho znečistenia použite
prípravok na ošetrenie koža.
Prístrojový panel a displeje čistite iba
mierne navlhčenou utierkou. Ak je to
nevyhnutné, použite slabý mydlový
roztok.
Čalúnenie vyčistite vysávačom a
kefou. Škvrny odstráňte čistidlom na
čalúnenie.
Tkaniny oblečenia nemusia byť
stálofarebné. To môže spôsobiť
farebné škvrny, obzvlášť na bledom
čalúnení. Odstrániteľné škvrny a
farebné škvrny by ste mali očistiť čo
najskôr.
Bezpečnostné pásy čistite len
vlažnou vodou alebo čistidlom na
čalúnenie.

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

To isté platí pre odevy, na ktorých
sú objekty s ostrými hranami ako
napríklad zipsy, opasky alebo
nohavice s ozdobnými nitmi.
Prach z textilného čalúnenia
odstráňte pomocou vysávača. Škvrny
odstráňte pomocou čistiaceho
prostriedku na čisteniu interiéru.

Plastové a gumové diely

Plastové a gumové diely sa môžu
čistiť prostriedkom na čistenie
karosérie. V prípade potreby použite
čistidlo na interiér. Nepoužívajte
žiadne iné čistiace prostriedky.
Obzvlášť sa vyhýbajte riedidlám a
benzínu. Nepoužívajte čistiace
zariadenia s vysokotlakovými
tryskami.

Servis a údržba

Servis a údržba

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie ............... 303
Plánovaná údržba ...................... 304
Odporúčané kvapaliny, mazivá
a súčasti ..................................... 309

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

Servisné informácie

Potvrdenia

Potvrdenia o vykonaní servisu sa
zaznamenáva do servisnej a záručnej
knižky. Vyplní sa dátum a počet
odjazdených kilometrov spolu s
razítkom a podpisom servisnej dielne.
Dbajte na to, aby bola servisná a
záručná knižka správne vyplnená,
pretože doklad o pravidelne
vykonávanom servise je nevyhnutný
v prípade schvaľovania akýchkoľvek
záručných reklamácií alebo
reklamácií na báze dobrej vôle a je
tiež výhodou, ak sa rozhodnete
vozidlo predať.
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Sledovanie životnosti
motorového oleja vznetových
motorov

Servisné intervaly závisia od
viacerých parametrov podľa spôsobu
používania a určujú sa na základe
týchto parametrov.
Systém sledovania životnosti
motorového oleja vás upozorní, kedy
je nutné vymeniť motorový olej. 3 90
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Plánovaná údržba

Servisné plány
Interval údržby

Každý 1 rok / 15 000 km (čo 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 sledovania životnosti oleja:
Ak sa na informačnom centre vodiča (DIC) objaví kód 82 a predchádzajúca údržba bola vykonaná skôr než pred 10
mesiacmi, musí sa vykonať príslušná údržba.
Servisný úkon

Údržba I Údržba II
V

V

Skontrolujte netesnosti alebo poškodenia.2)

K

K

Skontrolujte vzduchový filter motora.3)

K

K

Skontrolujte pneumatiky, nahustenie a opotrebenie.

K

K

K

K

Skontrolujte chladiacu kvapalinu motora a kvapalinu ostrekovača čelného okna, doplňte kvapaliny
podľa potreby.

K

K

Skontrolujte komponenty odpruženia a riadenia.5)

K

K

K

K

Vymeňte motorový olej a

Skontrolujte systém

filter.1)

bŕzd.4)

Skontrolujte lišty stieračov a funkciu vonkajšieho

osvetlenia.6)

Servis a údržba
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Servisný úkon

Údržba I Údržba II

Skontrolujte hnacie remene.

K

K

Vykonajte prípadné doplnkové servisné práce – pozrite príslušnú časť.

K

K

Skontrolujte zásahy vykonateľné v teréne.

K

K

Vymeňte brzdovú kvapalinu.7)

–

V

–

K

–

K

Skontrolujte komponenty hnacej jednotky a pohonu.

–

K

Namažte komponenty karosérie.10)

–

K

Skontrolujte chladiaci systém

motora.8)

Skontrolujte komponenty záchytného

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

systému.9)

V prípade jazdy za sťažených podmienok: jazda na krátke vzdialenosti, nadmerný voľnobeh alebo jazda v prašných podmienkach, môže byť potrebná
častejšia výmena filtra. V prípade vznetového motora výmeny vykonajte, keď sa v DIC zobrazí kód 82.
Strata kvapaliny v ktoromkoľvek systéme vozidla môže signalizovať problém. Skontrolujte a opravte systém a skontrolujte hladinu kvapaliny. V prípade
potreby doplňte kvapalinu.
V prípade jazdy v prašnom prostredí kontrolujte filter častejšie. Môže byť potrebná častejšia výmena filtra.
Vizuálne kontrolujte brzdové hadice: spoje, tesnosť, praskliny, odretie atď. Skontrolujte opotrebenie brzdových doštičiek a stav povrchu diskov.
Skontrolujte obloženia brzdových bubnov/brzdových čeľusti: opotrebenie a praskliny. Skontrolujte súčiastky bŕzd vrátane bubnov, valcov kolies, strmeňov,
parkovacej brzdy atď.
Vizuálne skontrolujte predné a zadné odpruženie a systém riadenia: poškodenia, vôľu, chýbajúce časti alebo opotrebovanie. Skontrolujte komponenty
posilňovača riadenia: spoje, praskliny, odretie atď.
Skontrolujte lišty stieračov: opotrebenie, praskliny alebo znečistenie. V prípade znečistenia očistite čelné okno a lišty stieračov. Vymeňte opotrebované
alebo poškodené lišty stieračov.
V prípade jazdy za sťažených podmienok: jazdy v kopcovitom alebo hornatom teréne, alebo častého ťahania prívesu, môže byť potrebná častejšia výmena
brzdovej kvapaliny.
Vizuálne skontrolujte hadice a vymeňte ich, ak sú prasknuté, naduté alebo opotrebované. Skontrolujte všetky potrubia, spoje a spony; v prípade potreby
ich nahraďte originálnymi súčiastkami. Na overenie správnej činnosti odporúčame kontrolu tlaku chladiaceho systému a tlakového uzáveru a čistenie
vonkajšej strany chladiča a kondenzátora klimatizácie.
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Uistite sa, že kontrolka bezpečnostného pása a zostavy bezpečnostných pásov fungujú správne. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo poškodené niektoré
časti bezpečnostných pásov. Ak nájdete čokoľvek, čo by mohlo ohroziť bezpečnú prácu systému bezpečnostných pásov, dajte ich opraviť. Vždy nechajte
vymeniť opotrebované alebo rozstrapkané bezpečnostné pásy.
Namažte všetky valce zámkov dverí, pánty a západky dverí, kapoty a dverí batožinového priestoru. Ak je vozidlo vystavené korozívnemu prostrediu,
môže byť potrebné častejšie mazanie. Použitím silikónového maziva na tesniace lišty pomocou čistej látky sa predĺži ich životnosť, zlepší sa tesnenie a
zabráni sa prilepeniu a škrípaniu.

K: Kontrola týchto položiek a súvisiacich dielov. V prípade potreby opravte, vyčistite, doplňte, nastavte či vymeňte.
V: Výmena alebo zmena.
Servisný úkon

Interval

Vymeňte peľový filter.

Každých 45 000 km / 2 roky

Vymeňte vzduchový filter.

Každých 60 000 km / 4 roky

Vymeňte zapaľovacie sviečky.

LXT: každých 30 000 km / 2 roky
LUJ, LUV, LDD, LDE a 2H0: každých 60 000 km/4 roky

Vymeňte kábel zapaľovania.

LXT: každých 45 000 km / 3 roky

Vymeňte palivový filter vznetového Každých 60 000 km / 2 roky
motora.
Vymeňte chladiacu kvapalinu
motora.

Každých 240 000 km / 5 rokov

Vymeňte prevodový olej
automatickej prevodovky.

Každých 150 000 km / 10 rokov za bežných podmienok, každých 75 000 km / 5 rokov
za sťažených podmienok

Vymeňte pomocný remeň.

LDE a 2H0 s pružným remeňom: každých 90 000 km / 10 rokov
LKR, LUD: každých 150 000 km/10 rokov

Servis a údržba
Servisný úkon

Interval

Vymeňte rozvodový remeň.

LXT: každých 60 000 km / 4 roky
LKR, LUD, LUV, LDE a 2H0: každých 150 000 km/10 rokov

Skontrolujte vôľu ventilov, nastavte LKR, LUD, LDE a 2H0: každých 150 000 km/10 rokov
podľa potreby.
Vymeňte rozvodovú reťaz.

LUJ, LDD a LNP: každých 240 000 km/10 rokov
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Všeobecné položky údržby
Položka
Servisný úkon
Všetky

Skontrolujte všetky systémy, či si navzájom neprekážajú a nemajú poškodené alebo chýbajúce
časti. Vymeňte súčiastky podľa potreby. Vymeňte všetky nadmerne opotrebované súčiastky.

Automatická
prevodovka

Vymeňte kvapalinu automatickej prevodovky a filter, ak je vozidlo prevádzkované prevažne za
sťažených podmienok:
Jazda v hustej mestskej premávke, kde vonkajšia teplota pravidelne dosahuje hodnotu 32 °C alebo
vyššiu.
Jazda v kopcovitom alebo hornatom teréne.
Pri častom ťahaní prívesu.
Ide o taxi, vozidlo polície alebo dodávkové vozidlo.

Remene

Vizuálne skontrolujte remeň, či nie je rozstrapkaný, nie sú na ňom praskliny alebo poškodenia.
V prípade potreby vymeňte remeň.

Stav pneumatík a tlak Stav pneumatík kontrolujte pred jazdou a tlak v pneumatikách pri každom doplňovaní paliva alebo
v pneumatikách
najmenej raz mesačne pomocou tlakomera.
Geometria kolies

V prípade potreby zameňte a vyvážte kolesá.

Servis a údržba

Ďalšie servisovanie
Sťažené prevádzkové
podmienky o

Sťažené prevádzkové podmienky sa
vyskytujú v prípade, že sa často
vyskytuje aspoň jedna z
nasledovných podmienok:
■ Studené štarty
■ Zastavovanie a rozbiehanie
■ Ťahanie prívesu
■ Jazda v stúpaní a/alebo vysokých
nadmorských výškach
■ Zlý povrch vozovky
■ Piesok a prach
■ Extrémne kolísanie teploty
Vozidlá polície, taxi a autoškôl sú tiež
klasifikované ako vozidlá
prevádzkované za sťažených
prevádzkových podmienok.
V extrémnych prevádzkových
podmienkach môže byť nutné
vykonávať niektoré práce
plánovaného servisu častejšie, než
sú plánované intervaly.

Vyhľadajte technickú pomoc ohľadne
servisných požiadaviek, ktoré závisia
od špecifických prevádzkových
podmienok.
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Odporúčané kvapaliny,
mazivá a súčasti
Odporúčané kvapaliny a
mazivá
Používajte iba produkty, ktoré spĺňajú
odporúčané špecifikácie. Poškodenia
vyplývajúce z používania produktov,
ktoré nie sú v súlade s týmito
špecifikáciami, nebudú kryté
zárukou.

9 Varovanie
Prevádzkové materiály sú
nebezpečné a môžu byť jedovaté.
Zachádzajte s nimi opatrne.
Venujte pozornosť informáciám
uvedeným na nádobách.
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Servis a údržba

Motorový olej

Motorový olej je označovaný podľa
kvality a viskozity. Pri vyberaní, aký
motorový olej použiť, je dôležitejšia
kvalita než viskozita. Kvalita oleja
zabezpečuje napríklad čistotu
motora, ochranu pred opotrebovaním
a kontrolu starnutia oleja, kým
viskozita informuje o hustote oleja v
určitom teplotnom rozsahu.
Kvalita motorového oleja
dexos 2

Zážihové a vznetové
motory

ACEA A3/B3,
ACEA A3/B4,
ACEA C3,
API SM,
API SN

Len LXT (v prípade,
že nie je k dispozícii
schválený motorový
olej dexos)

Voľba vhodného motorového oleja
Správny motorový olej musí mať
správnu špecifikáciu oleja aj triedu
viskozity.

Používajte a pýtajte motorové oleje
so známkou osvedčenia dexos.
Oleje, ktoré vyhovujú požiadavkám
vášho vozidla, musia mať na obale
známku osvedčenia dexos. Táto
známka osvedčenia znamená, že bol
motorový olej schválený podľa
špecifikácie dexos.
Vaše vozidlo bolo už vo výrobe
naplnené motorovým olejom
schváleným podľa dexos.
Používajte iba motorový olej, ktorý
bol schválený podľa špecifikácie
dexos alebo ekvivalentný motorový
olej príslušnej triedy viskozity.
Ak nie ste si istí, ktorý olej je
schválený podľa špecifikácie dexos,
obráťte sa na svojho poskytovateľa
služieb.
Použitie náhradných motorových
olejov, ak nie je k dispozícii dexos: V
prípade, že na výmenu alebo
doplnenie správnej hladiny oleja nie
je k dispozícii motorový olej
schválený podľa špecifikácie dexos,
môžete použiť náhradný motorový
olej vyššie uvedenej kvality. Použitie
olejov, ktoré nevyhovujú špecifikácii

dexos, však za istých okolností môže
viesť k zníženiu výkonu alebo
poškodeniu motora.
Doplnenie motorového oleja
Motorové oleje rôznych výrobcov a
značiek je možné miešať, pokiaľ
spĺňajú špecifikované kritériá
motorového oleja (kvalita a viskozita).
Ak nie je k dispozícii motorový olej
požadovanej kvality, je možné použiť
maximálne 1 liter oleja triedy
ACEA A3/B4 alebo A3/B3 (len raz
medzi každou výmenou oleja).
Viskozita musí mať správnu hodnotu.
Je zakázané používanie motorového
oleja kvality len ACEA A1/B1 alebo
len A5/B5, pretože za určitých
prevádzkových podmienok môžu
spôsobiť dlhodobé poškodenie
motora.
Aditíva do motorového oleja
Používanie prísad motorového oleja
môže spôsobiť poškodenie a stratu
platnosti záruky.

Servis a údržba
Triedy viskozít motorových olejov

SAE 5W-30 je najlepšou triedou
viskozity pre vaše vozidlo.
Nepoužívajte oleje inej triedy
viskozity ako napríklad SAE 10W-30,
10W-40 alebo 20W-50.
Prevádzka v nízkych teplotách:
Ak ste v extrémne chladnej oblasti,
kde teplota klesá pod -25 °C, musíte
použiť olej SAE 0W-30. Olej takejto
triedy viskozity uľahčí studený štart
motora pri extrémne nízkych

teplotách. Pri výbere oleja vhodnej
triedy viskozity sa uistite, že olej
zvolený vyhovuje špecifikácii dexos.
■ Do -25 °C a nižšie: 0W-30, 0W-40.
■ Do -25 °C: 5W-30, 5W-40.
■ Do -20 °C: 10W-30, 10W-40 (len
pre LXT).
■ Do -15 °C: 15W-30, 15W-40 (len
pre LXT).
Trieda viskozity SAE poskytuje
informácie o hustote oleja. Olej
viacerých tried je označený dvoma
údajmi.
Prvý údaj nasledovaný písmenom W
uvádza viskozitu pri nízkej teplote a
druhý údaj uvádza viskozitu pri
vysokej teplote.

Chladiaca kvapalina a
nemrznúca kvapalina

Používajte iba nemrznúcu zmes
chladiacej kvapaliny bez silikátu a s
dlhou životnosťou (LLC).
Systém je vo výrobnom závode
naplnený chladiacou kvapalinou s
vynikajúcou ochranou proti korózii a
zamŕzaniu približne do -27 °C.
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Udržujte túto koncentráciu počas
celého roka. Použitie prísad do
chladiacej kvapaliny, ktorých účelom
je poskytnúť prídavnú ochranu proti
korózii alebo utesnenie menších
netesností, môže spôsobiť funkčné
problémy. Zodpovednosť za
následky z dôvodu použitia ďalších
prísad do chladiacej kvapaliny bude
odmietnutá.

Brzdová a spojková kvapalina

Používajte len brzdovú kvapalinu
DOT4.
V priebehu času absorbuje brzdová
kvapalina vlhkosť, ktorá zníži
účinnosť bŕzd. Brzdová kvapalina by
sa preto mala meniť v predpísanom
intervale.
Brzdová kvapalina sa musí skladovať
v uzavretej nádobe, aby sa zabránilo
absorbovaniu vody.
Dbajte na to, aby nedošlo ku
kontaminovaniu brzdovej kvapaliny.

312

Servis a údržba
Výstraha

Použitie brzdovej kvapaliny nízkej
kvality môže spôsobiť koróziu
interných komponentov
brzdového systému, čo môže
spôsobiť zníženie účinku bŕzd a
ohroziť tak bezpečnosť. Vždy
používajte brzdovú kvapalinu
vysokej kvality, ktorá je schválená
pre váš model vozidla.
Odporúčame vám použiť
originálnu brzdovú kvapalinu GM.

Technické údaje

Technické údaje

Idetifikácia vozidla
Identifikačné číslo vozidla

Idetifikácia vozidla ...................... 313
Údaje o vozidle .......................... 316

Identifikačné číslo vozidla je tiež
viditeľné cez čelné okno.
Identifikačné číslo vozidla sa
nachádza na podlahe vozidla, na
pravej strane pod krytom medzi
prednými dverami a sedadlom.
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Identifikačný štítok

Variant 2:

Variant 1:

Identifikačný štítok sa nachádza v
motorovom priestore.

Identifikačný štítok vozidla je
upevnený v ráme ľavých predných
dverí.

Informácie na identifikačnom štítku:
1 = Identifikačné číslo vozidla
2 = Číslo schválenia typu
3 = Výrobca
4 = Celková povolená hmotnosť
vozidla (v kg)
5 = Celková povolená hmotnosť
vozidla (v kg)
6 = Maximálne povolené zaťaženie
prednej nápravy (v kg)
7 = Maximálne povolené zaťaženie
zadnej nápravy (v kg)
8 = Údaje charakteristické pre
vozidlo alebo krajinu

Technické údaje
Celkové povolené zaťaženie prednej
a zadnej nápravy nesmie prekročiť
prípustnú celkovú hmotnosť vozidla.
Napríklad ak je predná náprava plne
zaťažená, nesmie byť zaťaženie
zadnej nápravy také, aby bola
prekročená celková povolená
hmotnosť vozidla.
Technické údaje sú stanovené v
súlade s normami Európskej únie.
Vyhradzujeme si právo na vykonanie
zmien. Technické údaje uvedené v
dokladoch vozidla majú prednosť
pred údajmi v tejto príručke.

Identifikácia motora
Tabuľka technických údajov
zobrazuje identifikačný kód motora.
Údaje motora 3 316.
Na identifikáciu príslušného motora si
pozrite údaj o výkone motora v
dodanom certifikáte o konformite
EHS alebo v iných národných
registračných dokumentoch.
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Údaje o vozidle
Údaje o motore

Obchodné označenie

1.4 T

1.4

1.6 D

1.6 D

1.8 D

Identifikačný kód motora

LUJ

LDD

LXT

LDE

2H0

Počet valcov

4

4

4

4

4

1364

–1)

1598

1598

1796

Výkon motora [kW]

103

–1)

80

86

104

pri ot./min

6000

–1)

6000

6200

6200

Krútiaci moment [Nm]

200

–1)

150

157

176

pri ot./min

1850-4900

–1)

4200

4000

3800

Typ paliva

Benzín

Benzín

Benzín

Benzín

Benzín

95

–1)

91

95

95

91

–1)

87

91

91

Zdvihový objem

[cm3]

Oktánové číslo RON
odporúčané
možné
1)

Hodnota nebola k dispozícii v čase tlače.

Technické údaje
Obchodné označenie

1.7

1.7 Dsl

2.0 Dsl

Identifikačný kód motora

LKR

LUD

LNP

Počet valcov

4

4

4

1686

1686

1998

Výkon motora [kW]

81

96

120

pri ot./min

4000

4000

3800

Krútiaci moment [Nm]

280

300

360

pri ot./min

1750-2500

2000-2500

2000

Typ paliva

Vznetový

Vznetový

Vznetový

Zdvihový objem

[cm3]

317
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Výkon
4-dverové
Motor

LDD

LXT

LDE

2H0

Mechanická prevodovka

–3)

185

190

200

Automatická prevodovka

–

177

185

195

Maximálna

2)
3)

rýchlosť2)

[km/h]

Maximálna rýchlosť je dosiahnuteľná pri pohotovostnej hmotnosti (bez vodiča) plus 200 kg nákladu. Voliteľné príslušenstvo môže znížiť uvedenú
maximálnu rýchlosť vozidla.
Hodnota nebola k dispozícii v čase tlače.

Motor

LKR

LUD

LNP

Mechanická prevodovka

189

200

205

Automatická prevodovka

–

–

209

Maximálna rýchlosť2) [km/h]

2)

Maximálna rýchlosť je dosiahnuteľná pri pohotovostnej hmotnosti (bez vodiča) plus 200 kg nákladu. Voliteľné príslušenstvo môže znížiť uvedenú
maximálnu rýchlosť vozidla.

Technické údaje
5-dverový hatchback
Motor
Maximálna

rýchlosť2)

Automatická prevodovka
2)

LDD

LXT

LDE

2H0

200

–3)

3)

190

200

–

–3)

185

195

[km/h]

Mechanická prevodovka

3)

LUJ

–

Maximálna rýchlosť je dosiahnuteľná pri pohotovostnej hmotnosti (bez vodiča) plus 200 kg nákladu. Voliteľné príslušenstvo môže znížiť uvedenú
maximálnu rýchlosť vozidla.
Hodnota nebola k dispozícii v čase tlače.

Motor

LKR

LUD

LNP

Mechanická prevodovka

180

200

205

Automatická prevodovka

–

–

209

Maximálna rýchlosť2) [km/h]

2)

Maximálna rýchlosť je dosiahnuteľná pri pohotovostnej hmotnosti (bez vodiča) plus 200 kg nákladu. Voliteľné príslušenstvo môže znížiť uvedenú
maximálnu rýchlosť vozidla.
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Station wagon
Motor

LUJ

LDD

LDE

2H0

Riadenie4)

HPS/EPS

HPS/EPS

HPS/EPS

HPS/EPS

Mechanická prevodovka

–/200

–3)

–/191

200/200

Automatická prevodovka

–/–

–

–/–

192/200

Maximálna rýchlosť2) [km/h]

4)
2)
3)

HPS: Hydraulický posilňovač riadenia; EPS: Elektrický posilňovač riadenia
Maximálna rýchlosť je dosiahnuteľná pri pohotovostnej hmotnosti (bez vodiča) plus 200 kg nákladu. Voliteľné príslušenstvo môže znížiť uvedenú
maximálnu rýchlosť vozidla.
Hodnota nebola k dispozícii v čase tlače.

Motor

LKR

Riadenie4)
Maximálna

rýchlosť2)

LUD

LNP

HPS/EPS

HPS/EPS

[km/h]

Mechanická prevodovka

–/185

–/200

200/210

Automatická prevodovka

–/–

–/–

198/207

4)
2)

HPS: Hydraulický posilňovač riadenia; EPS: Elektrický posilňovač riadenia
Maximálna rýchlosť je dosiahnuteľná pri pohotovostnej hmotnosti (bez vodiča) plus 200 kg nákladu. Voliteľné príslušenstvo môže znížiť uvedenú
maximálnu rýchlosť vozidla.
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Hmotnosť vozidla
Pohotovostná hmotnosť, základný model bez voliteľných doplnkov

Pohotovostná hmotnosť zahŕňa hmotnosti vodiča (68 kg), batožiny (7 kg) a všetkých prevádzkových kvapalín (palivová
nádrž plná na 90 %).
4-dverové
bez/s klimatizáciou
[kg]

5)

Motor

Mechanická prevodovka

Automatická prevodovka

LDD

–5)/–5)

–/–

LXT

1360/1374

1385/1399

LDE

1380/1394

1413/1427

2H0

1385/1399

1415/1429

LKR

1500/1514

–/–

LUD

1500/1514

–/–

LNP

1535/1549

1565/1579

Hodnota nebola k dispozícii v čase tlače.
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5-dverový hatchback
bez/s klimatizáciou
[kg]

5)

Motor

Mechanická prevodovka

Automatická prevodovka

LUJ

1394/1408

–/–

LDD

–5)/–5)

–/–

LXT

–5)/–5)

–5)/–5)

LDE

1385/1399

1418/1432

2H0

1390/1404

1420/1434

LKR

1500/1514

–/–

LUD

1504/1518

–/–

LNP

1555/1569

1585/1599

Hodnota nebola k dispozícii v čase tlače.
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Station wagon
bez/s klimatizáciou
[kg]

5)

Motor

Mechanická prevodovka

Automatická prevodovka

LUJ

1480/1494

–/–

LDD

–5)/–5)

–/–

LDE

1435/1449

–/–

2H0

1445/1459

1475/1489

LKR

1500/1514

–/–

LUD

1550/1564

–/–

LNP

1595/1609

1614/1628

Hodnota nebola k dispozícii v čase tlače.

Pohotovostná hmotnosť, základný model so všetkými voliteľnými doplnkami

Pohotovostná hmotnosť zahŕňa hmotnosti vodiča (68 kg), batožiny (7 kg) a všetkých prevádzkových kvapalín (palivová
nádrž plná na 90 %).
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4-dverové
bez/s klimatizáciou
[kg]

5)

Motor

Mechanická prevodovka

Automatická prevodovka

LDD

–5)/–5)

–/–

LXT

1438/1452

1463/1477

LDE

1475/1489

1488/1502

2H0

1480/1494

1510/1524

LKR

1595/1609

–/–

LUD

1595/1609

–/–

LNP

1630/1644

1660/1674

Hodnota nebola k dispozícii v čase tlače.

Technické údaje
5-dverový hatchback
bez/s klimatizáciou
[kg]

5)

Motor

Mechanická prevodovka

Automatická prevodovka

LUJ

1464/1478

–/–

LDD

–5)/–5)

–/–

LXT

–5)/–5)

–5)/–5)

LDE

1480/1494

1493/1507

2H0

1485/1499

1515/1529

LKR

1595/1609

–/–

LUD

1599/1613

–/–

LNP

1650/1664

1680/1694

Hodnota nebola k dispozícii v čase tlače.
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Station wagon
bez/s klimatizáciou
[kg]

5)

Motor

Mechanická prevodovka

Automatická prevodovka

LUJ

1550/1564

–/–

LDD

–5)/–5)

–/–

LDE

1505/1519

–/–

2H0

1515/1529

1545/1559

LKR

1620/1634

–/–

LUD

1620/1634

–/–

LNP

1665/1679

1684/1698

Hodnota nebola k dispozícii v čase tlače.

Rozmery vozidla
4-dverové

5-dverový hatchback

Station wagon

Dĺžka [mm]

4603

4514

4681

Šírka bez vonkajších spätných zrkadiel [mm]

1797

1797

1797

Šírka vrátane dvoch vonkajších spätných zrkadiel [mm]

2067

2067

2067

Výška (bez antény) [mm]

1477

1477

1521

Dĺžka podlahy batožinového priestoru [mm]

1014

908

1024

Technické údaje
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4-dverové

5-dverový hatchback

Station wagon

Šírka batožinového priestoru [mm]

1010

1026

1356

Výška batožinového priestoru [mm]

512

448

405

Rázvor [mm]

2685

2685

2685

Priemer otáčania [m]

10,9

10,9

10,9
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Objemy
Motorový olej
Motor

LUJ

LDD

LXT

LDE

2H0

vrátane filtra [l]

4,0

–6)

3,75

4,5

4,5

medzi MIN a MAX [l]

1,0

–

1,0

1,0

1,0

6)

Hodnota nebola k dispozícii v čase tlače.

Motor

LKR

LUD

LNP

vrátane filtra [l]

4,0

5,4

5,4

medzi MIN a MAX [l]

1,0

1,0

1,0

Palivová nádrž
Benzín/motorová nafta, menovitá kapacita [l]

60
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Tlak vzduchu v pneumatikách
Motor

Pneumatiky

predné
[kPa/bar]

zadné
([psi])7)

[kPa/bar] ([psi])7)

LXT

205/60 R16

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

LDE,
2H0

205/60 R16,

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

215/50 R17,
215/60 R16,
205/65 R15,
225/50 R17

LUJ,
LUD,
LNP

205/60 R16,
215/60 R16,
225/50 R17,
215/50 R17

LDD

205/60 R16,
215/50 R17

LKR

205/60 R16,
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Pneumatiky

predné
[kPa/bar]

zadné
([psi])7)

[kPa/bar] ([psi])7)

225/50 R17
Všetky
7)

Núdzové rezervné koleso

Tlak ECO: 300/3,0 (44) [kPa/bar] ([psi]).

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

Informácie o zákazníkovi

Informácie o
zákazníkovi

Informácie o
zákazníkovi
Prehlásenie o konformite

Informácie o zákazníkovi ........... 331
Údaje zaznamenané vozidlom a
ochrana súkromia ...................... 331

Toto vozidlo je vybavené systémami,
ktoré vysielajú a/alebo prijímajú
rádiové vlny, ktoré podliehajú
smernici 1999/5/ES. Tieto systémy sú
v súlade so základnými požiadavkami
a inými dôležitými nariadeniami
smernice 1999/5/ES. Kópie
originálnych deklarácií o konformite
nájdete na našej webovej stránke.
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Údaje zaznamenané
vozidlom a ochrana
súkromia
Záznamníky udalostí
Moduly ukladania údajov vo
vozidle

Veľký počet elektronických
komponentov vo vašom vozidle
obsahuje moduly, ktoré dočasne
alebo permanentne ukladajú
technické údaje o stave vozidla,
udalostiach a poruchách. Vo
všeobecnosti tieto technické
informácie dokumentujú stav dielov,
modulov, systémov alebo prostredia:
■ Prevádzkové podmienky
systémových komponentov (napr.
úrovne naplnenia)
■ Správy o stave vozidla a jeho
jednotlivých komponentov (napr.
počet otáčok kolesa / rýchlosť
otáčania, decelerácia, laterálne
zrýchlenie)
■ Poruchy a chyby v dôležitých
systémových komponentoch
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■ Reakcie vozidla v konkrétnych
jazdných situáciách (napr.
nafúknutie airbagu, aktivácia
systému regulácie stability)
■ Podmienky prostredia (napr.
teplota)
Tieto informácie sú výlučne
technického charakteru a pomáhajú
identifikovať a opravovať chyby, ako
aj optimalizovať funkcie vozidla.
Profily jazdy, ktoré indikujú
prejazdené trasy, nie je možné
pomocou týchto údajov vytvoriť.
V prípade využitia servisu (napr.
servisné práce, servisné procesy,
záručné prípady, zabezpečenie
kvality), zamestnanci servisnej siete
(vrátane výrobcu) si dokážu pomocou
špeciálnych diagnostických zariadení
prečítať tieto technické informácie z
udalosti a z modulov, ktoré ukladajú
údaje. Ak je to potrebné, v týchto
servisných strediskách získate
podrobnejšie informácie. Po
odstránení poruchy sa údaje vymažú
z modulu, ktorý ukladá údaje o chybe,
alebo sa neustále prepisujú.

Pri používaní vozidla sa môžu
vyskytnúť situácie, pri ktorých sa
môžu tieto technické údaje, ktoré sa
týkajú iných informácií (správa o
nehode, poškodenie vozidla,
výpovede svedkov atď.), uviesť do
súvisu so špecifickou osobou pravdepodobne s pomocou
odborníka.
Ďalšie funkcie, s ktorými musí
zákazník súhlasiť (napr. lokalizácia
vozidla v núdzových prípadoch)
umožňujú prenos konkrétnych údajov
vozidla priamo z vozidla.

Rádiofrekvenčná
identifikácia (RFID)
Technológia RFID sa používa v
niektorých vozidlách pre funkcie, ako
napríklad monitorovanie tlaku v
pneumatikách a bezpečnosť
zapaľovacieho systému. Používa sa
aj v spojení s komfortnými funkciami,
ako napr. pre diaľkové ovládanie
zamykania/odomykania a štartovania
a pre vysielače vo vozidle, napr. pre
otváranie garážových brán.
Technológia RFID vo vozidlách
Chevrolet nepoužíva ani
nezaznamenáva osobné informácie,
ani sa nespája s inými systémami
spoločnosti Chevrolet, ktoré
obsahujú osobné informácie.
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