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Úvod

Úvod

Úvod

Úvod
Vaše vozidlo je kombináciou
pokročilej technológie, bezpečnosti,
ohľaduplnosti k životnému prostrediu
a hospodárnosti.
Táto používateľská príručka vám
poskytne všetky nevyhnutné
informácie k tomu, aby ste s vaším
vozidlom mohli jazdiť bezpečne a
efektívne.
Upozornite svojich spolucestujúcich
na nebezpečie nehody a zranenia v
dôsledku 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 vášho servisného
partnera Chevrolet.

Všetci servisní partneri Chevrolet
ponúkajú prvotriedny servis za
prijateľné ceny. Skúsení mechanici
vyškolení firmou Chevrolet pracujú v
súlade s pokynmi firmy Chevrolet.
Literatúra pre zákazníka by mala 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 obrazoviek
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
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 obrazovky vozidla
nepodporujú váš jazyk.

Nebezpečenstvo,
varovania a výstrahy
9 Nebezpečenstvo
Text označený
9 Nebezpečenstvo poskytuje
informácie o nebezpečenstve
smrteľného zranenia.
Nedodržovanie týchto pokynov
môže viesť k ohrozeniu života.
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Úvod
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.
Prajeme vám veľa hodín potešenia z
jazdy.
Chevrolet

Úvod
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V skratke

V skratke

Odomknutie vozidla

Nastavenie sedadla

Rádiový diaľkový ovládač

Poloha sedadla

Stlačte tlačidlo c.
Odomkne všetky dvere. Výstražné
svetlá dvakrát bliknú.
Rádiový diaľkový ovládač 3 20,
centrálne zamykanie 3 22.

Zdvihnite rukoväť, posuňte sedadlo,
uvoľnite rukoväť.
Poloha sedadla 3 36, nastavenie
sedadla 3 37.

Informácie o prvej jazde

V skratke
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Operadlá sedadiel

Výška sedadla

Nastavenie opierky hlavy

Zatiahnite za páku, a nastavte sklon
a uvoľnite páku. Sedadlo za musí
počuteľne zaistiť.
Poloha sedadla 3 36, nastavenie
sedadla 3 37.

Otáčajte kolieskom na vonkajšej
strane operadla, kým sa operadlo
nenastaví do požadovanej polohy.
Poloha sedadla 3 36, nastavenie
sedadla 3 37.

Potiahnite opierku hlavy nahor.
Ak ju chcete znížiť, stlačte západku a
zatlačte opierku nadol.
Opierky hlavy 3 35.
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V skratke

Bezpečnostný pás

Nastavenie zrkadla

Vonkajšie zrkadlá

Vnútorné spätné zrkadlo

Vytiahnite pás z navíjača, veďte
neprekrútený pás cez telo a zapnite
jazýček do spony.
Počas jazdy pravidelne napínajte
panvový pás tým, že zatiahnete za
plecný pás.
Poloha sedadla 3 36,
bezpečnostné pásy 3 38, systém
airbagov 3 42.

Za účelom zníženia oslňovania
potiahnite páčku na spodnej strane
telesa zrkadla.
Vnútorné spätné zrkadlo 3 30.

Pri nastavovaní uhla zrkadla
jednoducho pohybujte ovládacou
páčkou do požadovaného smeru.
Vypuklé vonkajšie spätné zrkadlá
3 29, elektrické nastavovanie
3 29, sklopné vonkajšie spätné
zrkadlá 3 29, vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá 3 30.

V skratke

Nastavenie volantu

Odistite páčku, nastavte volant,
potom páčku zaistite a dbajte, aby
bola úplne zaistená. Volant
nastavujte iba ak vozidlo nie je v
pohybe.
Systém airbagov 3 42, polohy
zapaľovania 3 157.
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V skratke

Prehľad prístrojovej dosky
Typ 1

V skratke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Elektrické nastavenie
zrkadla .................................. 29
Bočné vetracie otvory ......... 153
Vonkajšie osvetlenie
vozidla ................................... 84
Klaksón ................................ 64
Airbag vodiča ....................... 43
Zostava združených
prístrojov .............................. 70
Systém stieračov a
ostrekovačov ........................ 64
Stredové vetracie otvory .... 153
Informačný systém ............... 89
Kontrolky ............................... 72
Výstražné svetlá ................... 86
Airbag predného
spolucestujúceho ................. 43
Odkladacia schránka v
palubnej doske ..................... 57
Klimatizácia ......................... 145
Voliaca páka, mechanická
prevodovka ........................ 163

Automatická prevodovka . . . 159
15 Pedál akcelerátora ............. 156

16
17
18
19
20
21

Brzdový pedál .................... 164
Spínač zapaľovania ........... 157
Spojkový pedál .................. 156
Nastavenie polohy volantu ... 63
Uvoľňovacia páčka kapoty . 175
Nastavenie sklonu
svetlometov ........................... 85
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12
Typ 2

V skratke

V skratke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Elektrické nastavenie
zrkadla .................................. 29
Bočné vetracie otvory ......... 153
Vonkajšie osvetlenie
vozidla ................................... 84
Klaksón ................................ 64
Airbag vodiča ....................... 43
Zostava združených
prístrojov .............................. 70
Systém stieračov a
ostrekovačov ........................ 64
Stredové vetracie otvory .... 153
Informačný systém ............... 89
Kontrolky ............................... 72
Výstražné svetlá ................... 86
Airbag predného
spolucestujúceho ................. 43
Odkladacia schránka v
palubnej doske ..................... 57
Klimatizácia ......................... 145
Voliaca páka, mechanická
prevodovka ........................ 163
Voliaca páka, automatická
prevodovka ......................... 159

15
16
17
18
19
20
21

Pedál akcelerátora ............. 156
Brzdový pedál .................... 164
Spínač zapaľovania ........... 157
Spojkový pedál .................. 156
Nastavenie polohy volantu ... 63
Uvoľňovacia páčka kapoty . 175
Nastavenie sklonu
svetlometov ........................... 85
22 Kryt poistky ......................... 196
23 Vstup AUX, vstup USB ....... 122
24 Napájacia zásuvka ................ 67
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Vonkajšie osvetlenie
vozidla

Otočný spínač osvetlenia
OFF = Všetky svetlá sú vypnuté.
8 = Rozsvietia sa koncové svetlá,
osvetlenie evidenčného čísla
a osvetlenie prístrojovej
dosky.
9 = Rozsvietia sa tlmené svetlá
vrátane všetkých vyššie
uvedených svetiel.
Osvetlenie 3 84.
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V skratke

Svetelný klaksón, diaľkové
svetlá a stretávacie svetlá

Pri prepínaní zo stretávacích svetiel
na diaľkové svetlá zatlačte páčku.
Pri prepínaní na stretávacie svetlá
zatlačte páčku znova alebo
zatiahnite.
Diaľkové svetlá 3 84, svetelný
klaksón 3 85.

Výstražné svetlá

Ovláda sa pomocou tlačidla ¨.
Výstražné svetlá 3 86.

Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhu

páčka nahor
páčka nadol

= doprava
= doľava

Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhu 3 86.

V skratke

Klaksón

Systémy ostrekovačov a
stieračov

Systém ostrekovačov čelného
okna

Stierač čelného okna

Stlačte j.
OFF = Systém je vypnutý.
INT = Prerušovaná prevádzka.
LO = Stály beh stieračov, nízka
rýchlosť.
HI = Stály beh stieračov, vysoká
rýchlosť.
Pre jeden stierací cyklus pri vypnutom
stierači čelného okna jemne posuňte
páčku smerom k polohe INT a
uvoľnite ju.
Stierač čelného okna 3 64.
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Zatiahnite za páčku.
Ostrekovač čelného okna 3 64,
kvapalina ostrekovača 3 185.
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V skratke

Klimatizácia

Typ 2

Vyhrievané zadné okno,
vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá

Odstránenie zahmlenia a
námrazy z okien

Typ 1

Typ 1

Kúrenie sa ovláda stlačením tlačidla
Ü.
Vyhrievané spätné zrkadlá 3 30,
vyhrievané zadné okno 3 33.

V skratke
Typ 2

Prevodovka
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Automatická prevodovka

Mechanická prevodovka

Otočte regulátor do V.
Odmrazovanie čelného skla 3 145,
odhmlievanie čelného skla 3 149.

Spiatočka: v stojacom vozidle
zošliapnite pedál spojky a zaraďte
prevod.
Ak sa vám prevod nepodarí zaradiť,
posuňte páku do polohy neutrál,
uvoľnite pedál spojky a znova ju
zošliapnite; potom skúste prevod
zaradiť znova.
Mechanická prevodovka 3 163.

P (PARKOVANIE): Blokuje predné
kolesá. Polohu P voľte len keď vozidlo
stojí a parkovacia brzda je zatiahnutá.
R (SPIATOČKA): Polohu R voľte, ak
vozidlo stojí.
N (NEUTRÁL): Neutrálna poloha.
D: Táto jazdná poloha je určená pre
normálne jazdné podmienky.
Umožňuje radenie všetkých štyroch
dopredných prevodových stupňov.
Štvrtý prevodový stupeň je rýchlobeh,
ktorý znižuje otáčky motora a úroveň
hluku, pričom zlepšuje hospodárnosť
prevádzky.
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V skratke

2: Umožňuje radenie prvého a
druhého stupňa a zabraňuje
automatickému preradeniu na tretí a
štvrtý stupeň.
1: Táto poloha blokuje prevodovku na
prvom prevodovom stupni.
Automatická prevodovka 3 159.

Rozjazd

Štartovanie motora

Pred odjazdom skontrolujte

■ Stav pneumatík a tlak vzduchu.
■ Hladinu motorového oleja a hladiny
kvapalín.
■ Čistotu všetkých okien, zrkadiel,
vonkajšieho osvetlenia a
evidenčného čísla, či na nich nie je
sneh alebo námraza a sú funkčné.
■ Správnu polohu zrkadiel, sedadiel
a bezpečnostných pásov.
■ Skontrolujte funkciu bŕzd pri nízkej
rýchlosti, najmä ak sú mokré.

■ Otočte kľúčom zapaľovania
do polohy 1 a miernym pohybom
volantu uvoľnite zámok riadenia
■ Mechanická prevodovka: použite
spojku
■ Automatická prevodovka: Voliacu
páku posuňte do polohy P alebo N
■ Nepridávajte plyn
■ Otočte kľúčom do polohy 3,
zošliapnite pedál spojky a pedál
brzdy, potom uvoľnite, keď motor
naštartuje

V skratke
Pred opätovným štartovaním alebo
pre vypnutie motora otočte kľúčom
späť do polohy 0.

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
najpevnejšie. Súčasne zošliapnite
nožnú brzdu, aby sa znížila
vyvíjaná prevádzková sila.
■ Vypnite motor a zapaľovanie.
Otočte volantom, keď sa zamkne
zámok volantu.
■ Ak vozidlo stojí na vodorovnom
povrchu alebo na svahu smerom
nahor, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte prvý prevodový stupeň. Na
svahu smerom nahor natočte
predné kolesá smerom od
obrubníka. Ak je vozidlo na svahu
smerom nadol, pred vypnutím
zapaľovania zaraďte spiatočku.
Natočte predné kolesá smerom k
obrubníku.
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■ Zatvorte okná.
■ Zamknite vozidlo a aktivujte
poplašný systém proti odcudzeniu.
Kľúče 3 20.
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Kľúče, dvere, okná

Kľúče, dvere, okná

Kľúče, zámky
Kľúče

Kľúče, zámky ............................... 20
Dvere ........................................... 25
Zabezpečenie vozidla .................. 26
Vonkajšie zrkadlá ......................... 29
Vnútorné zrkadlá .......................... 30
Okná ............................................ 31

Náhradné kľúče

Číslo kľúča je uvedené na
odnímateľnom štítku.
Číslo kľúča je nutné oznámiť pri
objednávaní náhradných kľúčov,
keďže tvorí súčasť systému
imobilizéra.
Zámky 3 213.

Stlačením tlačidla vyklopte planžetu
kľúča.
Pre vyklopenie kľúča stlačte tlačidlo a
kľúč vyklopte manuálne.

Rádiový diaľkový ovládač

Kľúč s výklopnou planžetou

Používa sa na ovládanie:
■ Centrálne zamykanie
■ Poplašný systém proti odcudzeniu
■ Vyhľadávač vozidla/Systém
panického alarmu

Kľúče, dvere, okná
Rádiový diaľkový ovládač má dosah
približne 20 metrov. Tento dosah
môže byť obmedzený vonkajšími
vplyvmi.
Výstražné svetlá potvrdzujú činnosť.
Zaobchádzajte s ním opatrne,
chráňte ho pred vlhkosťou a
vysokými teplotami a nepoužívajte ho
zbytočne.

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, kedy
je mimo dosahu, čo bude
vyžadovať opätovnú
synchronizáciu

■ Ak opakovaným používaním v
krátkom intervale preťažíte systém
centrálneho zamykania,
automaticky sa krátkodobo preruší
napájanie
■ Rádiové vlny diaľkového ovládača
sú rušené iným zdrojom
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Kľúč s výklopnou planžetou

Výmena batérie rádiového
diaľkového ovládača

Vymeňte batériu hneď, ako sa
badateľne skráti prevádzkový dosah.
Poznámky
Použite náhradnú batériu CR2032
(alebo jej ekvivalent).
Akumulátory nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať vo
vhodnej recyklačnej zberni.

1. Otvorte kryt ovládača.
2. Vytiahnite použitú batériu.
Vyhýbajte sa dotyku dosky
plošných spojov a ostatných
súčiastok.
3. Vložte novú batériu. Uistite sa, že
záporný pól (-) smeruje k
jednotke.
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Kľúče, dvere, okná

4. Zatvorte kryt ovládača.
5. Skontrolujte funkciu ovládača
spolu so svojím vozidlom.
Pevný kľúč

Ovládač nevystavujte pôsobeniu
vody a priameho slnečného
žiarenia. Vlhký ovládač usušte
mäkkou handričkou.

Tlačidlo centrálneho zamykania

Centrálne zamykanie
Výstraha

Nedotýkajte sa holými prstami
plochých častí akumulátora.
Skracuje sa tak jeho životnosť.
Poznámky
Lítiové batérie môžu poškodiť
životné prostredie.
Pri likvidácii dodržujte miestne
nariadenia pre recykláciu odpadov.
Nevyhadzujte s bežným
komunálnym odpadom.
Poznámky
Pre zaistenie správnej funkcie
diaľkového ovládača dodržujte tieto
pokyny:
Vyvarujte sa pádu ovládača.
Na ovládač nedávajte ťažké
predmety.

Centrálne zamykanie dverí je možné
ovládať z dverí vodiča. Tento systém
umožňuje zamknúť alebo odomknúť
všetky dvere z dverí vodiča pomocou
kľúča alebo diaľkového ovládača
(zvonka) alebo tlačidlom zámku dverí
(znútra).
Ak nie sú dvere vodiča správne
zatvorené, centrálne zamykanie
nebude fungovať.

Zamkne alebo odomkne všetky dvere
a zadné výklopné dvere.
Zamyká sa stlačením tlačidla e.
Odomyká sa stlačením tlačidla c.
Ak sú dvere vodiča otvorené, dvere
vodiča a dvierka palivovej nádrže sa
nedajú zamknúť.

Kľúče, dvere, okná
Odomknutie

Zamknutie

Rádiový diaľkový ovládač

Rádiový diaľkový ovládač

Stlačte tlačidlo c.
Odomkne všetky dvere. Výstražné
svetlá dvakrát bliknú.

Stlačte tlačidlo e.
Uzamkne všetky dvere. Výstražné
svetlá raz bliknú.
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Vyhľadávač vozidla/panický
alarm

Raz stlačte a uvoľnite tlačidlo !, aby
ste vyhľadali vozidlo.
Vonkajšie svetlá zablikajú a zaznie
zvuk klaksóna.
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo !
na 3 sekundy, aby ste spustili panický
alarm.
Zaznie zvuk klaksóna a smerové
svetlá budú blikať počas 30 sekúnd,
pokým tlačidlo nestlačíte znova alebo
neotočíte spínač zapaľovania do
polohy ACC alebo ON.
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Kľúče, dvere, okná

Porucha systému rádiového
diaľkového ovládača

Porucha centrálneho
zamykania

Odomknutie

Odomknutie
Manuálne odomknite dvere vodiča
otočením kľúčom v zámku. Ostatné
dvere sa môžu otvoriť použitím
vnútornej kľučky dverí.
Zamknutie
Stlačte vnútorný zamykací gombík na
všetkých dverách okrem dverí vodiča.
Potom zatvorte dvere vodiča a
zamknite ich zvonka kľúčom.

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

Výstraha
Ak je detská bezpečnostná
poistka dverí v polohe LOCK,
neťahajte za vnútornú kľučku
dverí. Mohlo by dôjsť k
poškodeniu vnútornej kľučky.

9 Varovanie
Ak na zadných sedadlách sedia
deti, použite detské zámkové
poistky.
Detskú bezpečnostnú poistku
aktivujete presunutím páčky do
zamknutej polohy.
Ak je detská bezpečnostná poistka
aktívna, otvoríte dvere zvonka tak, že
ich odomknete zvnútra a potom
otvoríte zvonka.
Detskú bezpečnostnú poistku
deaktivujete presunutím páčky do
odomknutej polohy.

Kľúče, dvere, okná

Dvere
Batožinový priestor
Dvere batožinového priestoru,
otvorenie
Typ 1

Typ 2
Dvere batožinového priestoru za
zamknú alebo odomknú, keď sa
zamknú alebo odomknú všetky dvere
kľúčom alebo diaľkovo bez kľúča. Keď
sú dvere batožinového priestoru
odomknuté, otvorte ich potiahnutím
dlhej kľučky.

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

Výstraha
Ak chcete otvoriť dvere batožinového
priestoru, zasuňte kľúč do zámku,
otočte ním proti smeru hodinových
ručičiek a potiahnite dlhú kľučku.

Skôr než otvoríte dvere
batožinového priestoru,
skontrolujte, či nad dverami nie sú
nejaké prekážky ako napríklad
dvere garáže, aby ste predišli
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poškodeniam. Vždy skontrolujte
oblasť pohybu nad a za dverami
batožinového priestoru.
Poznámky
Montáž určitého ťažkého
príslušenstva na dvere
batožinového priestoru môže mať
nepriaznivý vplyv na ich zotrvanie v
otvorenej polohe.

Dvere batožinového priestoru,
zatvorenie
Typ 1

26

Kľúče, dvere, okná

Ak chcete dvere batožinového
priestoru zatvoriť, zatlačte ich nadol,
dokiaľ sa riadne nezaistia. Vložte kľúč
do vložky a otočte ním doprava.
Typ 2
Ak chcete dvere batožinového
priestoru zatvoriť, zatlačte ich nadol,
dokiaľ sa riadne nezaistia. Uzamkne
sa automaticky, ak sú všetky dvere
uzamknuté.
Uistite sa, že nemáte ruky ani iné
časti tela vy, ani ostatné osoby v
ceste zatvárajúcich sa dverí
batožinového priestoru.

Zabezpečenie vozidla

Indikátor stavu

Alarm

<Typ 1>

Poplašný systém proti odcudzeniu
sleduje:
■ Dvere, batožinový priestor, kapota
■ Zapaľovanie

Aktivácia

Priamo stlačením tlačidla e.

Kľúče, dvere, okná
<Typ 2>

Vypnutie

V opačnom prípade sa alarm po
uplynutí 28 sekúnd automaticky
zastaví a opäť sa aktivuje režim
ochrany proti odcudzeniu. Ak systém
nepracuje tak, ako je opísané vyššie,
nechajte ho skontrolovať v
autorizovanom servise.

Imobilizér
Kontrolka imobilizéra
<Typ 1>
Bezpečnostný indikátor bude blikať,
aby indikoval, že systém ochrany
proti odcudzeniu pracuje.
Zhasne, keď sa dvere odomknú
pomocou vysielača bezkľúčového
vstupu do vozidla.
Zapne sa, keď sa dvere uzamknú
pomocou vysielača bezkľúčového
vstupu do vozidla.

Odomknutie vozidla stlačením
tlačidla c deaktivuje alarm.

Zvuk alarmu

Systém spustí alarm, keď sa
ktorékoľvek dvere, zadné výklopné
dvere a kapota motora otvoria bez
stlačenia tlačidla odomknutia na
vysielači.
Aby ste zastavili zvuk alarmu, stlačte
tlačidlo zamknutia alebo odomknutia
na vysielači.
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<Typ 2>

Ak sa použije nesprávny kľúč,
kontrolka bude blikať a vozidlo
nenaštartuje.

Automatické uzamknutie dverí

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

Imobilizér

Imobilizér poskytuje dodatočný
odradzujúci prostriedok proti
odcudzeniu vozidla, v ktorom je

inštalovaný, a bráni naštartovaniu
motora neautorizovanými osobami.
Platný kľúč pre vozidlo vybavené
imobilizérom je kľúč s integrovaným
vysielačom, ktorý je elektronicky
kódovaný. Transpondér je ukrytý v
kľúči zapaľovania.
Pre naštartovanie motora je možné
použiť len platný kľúč.
Neplatným kľúčom môžete len otvoriť
dvere.
Motor je automaticky imobilizovaný
po otočení kľúča do polohy LOCK a
jeho vytiahnutí zo spínača
zapaľovania.
Kontrolku imobilizéra je možné
ovládať za nasledujúcich podmienok:
■ Ak má systém imobilizéra poruchu
(vrátane učiaceho režimu kľúča),
keď je spínač zapaľovania v polohe
ON alebo START, kontrolka
imobilizéra bude blikať alebo sa
rozsvieti.
■ V niektorých európskych krajinách
sa môže použiť aj pomocný
imobilizér kvôli zvýšeniu úrovne
zabezpečenia vozidla. Ak sa modul

nahradí novým, vozidlo
nenaštartuje. Ak vozidlo neštartuje
alebo kontrolka imobilizéra bliká
alebo svieti, nechajte systém
skontrolovať v autorizovanej
opravovni.

Kľúče, dvere, okná

Vonkajšie zrkadlá
Vydutý tvar
Vyduté vonkajšie spätné zrkadlo
redukuje mŕtve uhly. Tvar zrkadla
spôsobuje, že sa objekty javia ako
menšie, čo ovplyvní schopnosť
odhadovať vzdialenosti.

Pri nastavovaní uhla zrkadla
jednoducho pohybujte ovládacou
páčkou do požadovaného smeru.
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Sklopenie

Elektrické nastavenie

Manuálne nastavenie

Zvoľte príslušné vonkajšie spätné
zrkadlo otočením ovládačom doľava
(L) alebo doprava (R). Otočením
ovládača nastavte spätné zrkadlo.
Spätné zrkadlá nastavte tak, aby ste
videli príslušnú bočnú časť vozidla a
časť vozovky za vami.

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 svojej
pôvodnej polohy.

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

Typ 2

Vnútorné zrkadlá
Manuálna zmena
odrazivosti

Vyhrievané
Typ 1

Ovláda sa stlačením tlačidla Ü.
Vyhrievanie funguje za chodu motora
a vypne sa automaticky po uplynutí
niekoľkých minút alebo po opätovnom
stlačení tlačidla.

Posunutím páčky na spodnej strane
telesa zrkadla môžete znížiť
oslňovanie.

Kľúče, dvere, okná
9 Varovanie
Pri nastavení vnútorného
spätného zrkadla na nočný režim
môže byť odraz nejasný.
Pri nastavení vnútorného
spätného zrkadla na nočný režim
buďte obzvlášť opatrný.
Počas jazdy môže nejasný obraz
situácie za vozidlom spôsobiť
nehodu, pri ktorej môže dôjsť k
poškodeniu vozidla alebo iného
majetku alebo zraneniu osôb.

Okná
Manuálne ovládané okná

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.

<Typ 1>

Okná dverí je možné otvárať alebo
zatvárať pomocou spúšťačov okien.

Elektricky ovládané okná
9 Varovanie
Pri obsluhe elektricky ovládaných
okien buďte opatrní. Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
obzvlášť deťom.
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<Typ 2>

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

9 Varovanie

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

Obsluha

Elektricky ovládané okná je možné
ovládať pomocou spínačov na paneli
jednotlivých dverí, ak je zapaľovanie
v polohe ON.
Okno zatvoríte potiahnutím
ovládacieho spínača nahor.
Okno otvoríte stlačením ovládacieho
spínača nadol.

Časti tela vyčnievajúce z vozidla
môžu byť zasiahnuté vonkajšími
objektmi. Nevystrkujte žiadne
časti tela mimo vozidlo.
Deti môžu spustiť elektrické
ovládanie okna a zostať v ňom
uväznené.
Nikdy nenechávajte vo vozidle
kľúče a deti bez dozoru.
Pri nesprávnom použití elektricky
ovládaných okien môže dôjsť k
vážnemu zraneniu alebo
usmrteniu.

Detská poistka zadných okien
<Typ 1>

Kľúče, dvere, okná
<Typ 2>

Vyhrievanie zadného okna
Typ 1
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Ovláda sa stlačením tlačidla Ü.
Vyhrievanie funguje za chodu motora
a vypne sa automaticky po uplynutí
niekoľkých minút alebo po opätovnom
stlačení tlačidla.

Výstraha

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

Na čistenie zadného skla
nepoužívajte ostré nástroje ani
brúsne čistiace prípravky.
Pri čistení alebo práci v okolí
zadného skla nepoškriabte alebo
nepoškoďte vodiče vyhrievania.
Typ 2

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

Slnečnú clonu neumiestnite tak,
aby obmedzovala viditeľnosť na
cestu, premávku alebo iné
objekty.

Sedadlá, zádržné prvky

Sedadlá, zádržné
prvky
Opierky hlavy ............................... 35
Predné sedadlá ........................... 36
Bezpečnostné pásy ..................... 38
Systém airbagov .......................... 42
Detské zádržné prvky .................. 47

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

Opierky hlavy na predných
sedadlách
Výškové nastavenie

Potiahnite opierku hlavy nahor. Ak ju
chcete znížiť, stlačte západku a
zatlačte opierku nadol.
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Odmontovanie
Stlačte západky a vytiahnite opierku
hlavy.

Opierky hlavy na zadných
sedadlách
Výškové nastavenie

Predné sedadlá
Poloha sedadla

■

9 Varovanie
Jazdite iba so správne
nastaveným sedadlom.

■
■

Potiahnite opierku hlavy nahor. Ak ju
chcete znížiť, stlačte západku a
zatlačte opierku nadol.
Odmontovanie
Stlačte západky a vytiahnite opierku
hlavy.

■ 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

■
■

sedadlo predného
spolucestujúceho čo najďalej
dozadu.
Seďte tak, aby boli vaše plecia čo
možno najbližšie k operadlu.
Nastavte sklon operadla tak, aby
ste mohli ľahko dosiahnuť na volant
s mierne pokrčenými ramenami. Pri
otáčaní volantom udržujte kontakt
medzi ramenami a operadlom.
Nezakláňajte operadlo príliš
dozadu. Odporúčame maximálny
sklon cca. 25°.
Nastavte volant 3 63.
Nastavte výšku sedadla
dostatočne vysoko tak, aby ste mali
jasný výhľad na všetky strany a na
všetky prístroje displeja. Medzi
hlavou a stropom by mal byť
priestor najmenej pre jednu ruku.
Vaše stehná by mali zľahka
spočívať na sedadle bez
zatlačovania do sedadla.
Nastavte opierku hlavy 3 35.
Nastavte výšku bezpečnostného
pásu 3 40.

Sedadlá, zádržné prvky

Nastavenie sedadla
9 Nebezpečenstvo
Neseďte bližšie než 25 cm od
volantu, aby sa airbag mohol
bezpečne nafúknuť.

9 Varovanie

Zdvihnite páčku, posuňte sedadlo,
uvoľnite páčku.
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Výška sedadla

9 Varovanie
Pri polohovaní sedadla sa uistite,
že sa používa zóna uchopenia v
strede uvoľňovacej tyče.

Operadlá sedadiel

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

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

Poloha sedadla

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

38

Kúrenie
Typ 1

Typ 2

Sedadlá, zádržné prvky
Tlačidlá vyhrievania sedadiel sa
nachádzajú na prednej konzole.
Vyhrievanie sedadla:
1. Zapnite zapaľovanie.
2. Stlačte tlačidlo vyhrievania
sedadla pre sedadlo, ktoré chcete
vyhrievať. Kontrolka na tlačidle sa
rozsvieti.
3. Vyhrievanie sedadiel vypnete
opätovným stlačením tlačidla.
Dlhodobé používanie s nastavením
najvyššej úrovne sa neodporúča pre
osoby s citlivou pokožkou.
Vyhrievanie funguje iba pri
naštartovanom motore.

Bezpečnostné pásy

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.

Sedadlá, zádržné prvky
Bezpečnostné pásy sú určené vždy
len pre jednu osobu. Nie sú vhodné
pre osoby nižšie než 150 cm. Detský
záchytný systém 3 47.
Pravidelne kontrolujte všetky súčasti
systému bezpečnostných pásov z
hľadiska poškodenia 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 75.

Obmedzovače ťahu pásov

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

Predpínače bezpečnostných
pásov
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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 sa
tým zruší homologácia vozidla.

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

9 Varovanie
Nesprávna manipulácia (napr.
demontáž alebo montáž pásov)
môže aktivovať predpínače pásov
s následkom zranenia.
Aktivácia predpínačov
bezpečnostných pásov je indikovaná
rozsvietením kontrolky v 3 76.
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Trojbodový bezpečnostný
pás

Výškové nastavenie

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 75.

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

9 Varovanie
Pás nesmie spočívať na tvrdých
alebo krehkých predmetoch vo
vreckách vášho odevu.

1. Stlačte tlačidlo.
2. Nastavte výšku a zablokujte.
Nastavte výšku tak, aby pás viedol
cez rameno. Pás nesmie viesť cez krk
alebo hornú časť ramena.
Nevykonávajte nastavenie počas
jazdy.

Sedadlá, zádržné prvky
Odmontovanie

Ak chcete pás rozopnúť, stlačte
červené tlačidlo na zámku pásu.

Bezpečnostné pásy na zadných
sedadlách

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

Používanie bezpečnostného
pásu v tehotenstve

9 Varovanie
Aby sa zabránilo tlaku vyvíjanému
na brucho, musí byť panvový pás
umiestnený cez panvu.
Bezpečnostné pásy chránia každého,
vrátane tehotných žien.
Ak nie sú tehotné ženy pripútané
bezpečnostným pásom, vystavujú sa
rovnako ako ostatné cestujúce osoby
riziku vážneho zranenia.
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Naviac, ak je žena správne pripútaná,
je oveľa pravdepodobnejšie, že
nenarodené dieťa bude v prípade
nehody v bezpečí.
Pre zaistenie maximálneho bezpečia
by mali byť tehotné ženy pripútané
trojbodovým bezpečnostným pásom.
Dolná časť pásu by mala byť vedená
čo najnižšie počas celého
tehotenstva.
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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
prudkej aktivácii airbagov.
Vodič by mal sedieť čo možno
najviac vzadu, pričom by mal byť
stále schopný udržiavať kontrolu
nad vozidlom. Ak sedíte k airbagu
príliš blízko, nafúknutie môže
spôsobiť smrť alebo vážne
zranenie.
Všetci cestujúci vrátane vodiča by
mali byť pripútaní kvôli
maximálnej bezpečnosti pri
každom type nárazov a
minimalizácii rizika vážneho
zranenia alebo smrti v prípade

nehody. Neseďte a
nepredkláňajte sa zbytočne blízko
k airbagu, keď je vozidlo v pohybe.
Airbag môže spôsobiť odreniny na
tvári alebo na tele, rozbité okuliare
vás môžu zraniť a explózia pri
nafúknutí vás môže popáliť.
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 a
nezakrývajte ich iným materiálom.
Každý airbag sa naplní len raz.
Aktivované airbagy nechajte
vymeniť v odbornom servise.
Nerobte žiadne úpravy systému
airbagov, pretože sa tým zruší
homologácia vozidla.

V prípade, že sa aktivuje airbag,
nechajte vymeniť volant, prístrojovú
dosku, všetky súčasti panelu,
čalúnenie dverí, kľučky a sedadlá v
servise.
Nafúknutie airbagu môže
sprevádzať silný hluk a dym. Je to
normálne a nie je to nebezpečné, ale
to môže podráždiť pokožku
cestujúceho. Ak je podráždenie
trvalé, vyhľadajte lekára.

9 Nebezpečenstvo
Nedovoľte deťom, dojčatám,
tehotným ženám, starým alebo
oslabeným osobám sedieť na
predných sedadlách vybavených
airbagom.
Navyše nejazdite s detskou
sedačkou inštalovanou na tom
sedadle. V prípade nehody náraz
airbagu môže spôsobiť poranenie
tváre alebo smrť.

Sedadlá, zádržné prvky

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

Výstraha
Náraz vozidlom do hrboľov alebo
objektov na nespevnených
cestách alebo chodníkoch môže
spôsobiť nafúknutie airbagu.
Jazdite pomaly na povrchoch,
ktoré nie sú určené na premávku
vozidiel, aby ste predišli
nežiadanému nafúknutiu
airbagov.
Keď sa airbagy nafúknu, unikajúce
horúce plyny môžu spôsobiť
popáleniny.
Kontrolka v systému airbagov
3 76.

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

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

Optimálna ochrana sa dosiahne
iba so sedadlom v správnej polohe
3 36.
Dbajte na to, aby v oblasti plnenia
airbagu neboli žiadne prekážky.
Pásy veďte správne a uchyťte ich
bezpečne. Len takto je airbag
schopný poskytovať ochranu.
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Systém bočných 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.

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.

Poznámky
Používajte iba ochranné poťahy
sedadiel, ktoré boli schválené pre
vozidlo. Dbajte na to, aby ste airbagy
nezakryli.

9 Varovanie
Deťom, ktoré sedia v blízkosti
bočných airbagov, hrozia vážne
zranenia alebo usmrtenie v
prípade naplnenia bočného
airbagu, najmä ak hlava, krk alebo
hrudník dieťaťa je blízko airbagu v
dobe jeho naplnenia.
Nikdy nenechajte deti opierať sa o
dvere alebo v blízkosti modulu
bočného airbagu.

Sedadlá, zádržné prvky

Systém hlavových
airbagov
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Tým je značne znížené riziko
zranenia hlavy pri bočnom náraze.

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.
Hlavové airbagy sa naplnia v prípade
nárazu určitej sily. Musí byť zapnuté
zapaľovanie.
Systém hlavových airbagov tvoria
airbagy v ráme strechy na obidvoch
stranách. Poznáte ho podľa slova
AIRBAG na strešných stĺpikoch.

Deaktivácia airbagov
Systém predného airbagu pre
sedadlo spolucestujúceho sa musí
deaktivovať, ak má byť na ňom
inštalovaný detský záchytný systém.
Systémy bočných a hlavových
airbagov, predpínače
bezpečnostných pásov a všetky
airbagové systémy vodiča zostanú
aktívne.
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Aktivujte systém airbagu
predného spolucestujúceho, ak je
na sedadle predného
spolucestujúceho dospelý.

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.

Pomocou kľúča zapaľovania zvoľte
polohu:
c vypnutý = airbag predného
spolucestujúceho je
deaktivovaný a
nespustí sa v prípade
kolízie. Kontrolka
c vypnutý bude
trvalo svietiť. Detský
záchytný systém sa
môže inštalovať podľa
tabuľky.
d zapnutý = airbag predného
spolucestujúceho je
aktívny. Nesmie sa
inštalovať detský
záchytný systém.

Ak nesvieti kontrolka c vypnutý,
airbagový systém predného
spolucestujúceho sa v prípade kolízie
nafúkne.
Stav meňte iba vtedy, keď vozidlo
stojí a zapaľovanie je vypnuté.
Stav zostáva v platnosti až do
najbližšej zmeny.
Kontrolka deaktivácie airbagov
3 76.

Sedadlá, zádržné prvky

Detské zádržné prvky

spolucestujúceho musia byť
deaktivované; v opačnom prípade
spustenie airbagov môže spôsobiť
smrteľný úraz.
Je to obzvlášť dôležité, ak detský
záchytný systém na sedadle
predného spolucestujúceho
smeruje dozadu.

Detské záchytné systémy
Odporúčame detský záchytný systém
GM, ktorý je špeciálne navrhnutý pre
toto vozidlo.
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.
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Deaktivácia airbagov 3 45.

Voľba vhodného systému
9 Varovanie
NIKDY nepoužívajte detskú
sedačku smerujúcu vzad na
sedadle chránenom AKTÍVNYM
AIRBAGOM, pretože tento môže
spôsobiť SMRŤ alebo VÁŽNE
ZRANENIE DIEŤAŤA.

9 Varovanie
Ak detský záchytný systém
je na sedadle predného
spolucestujúceho, airbagové
systémy na sedadle predného

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.
Deti do 12 rokov, ktoré sú nižšie ako
150 cm, smú cestovať iba v
záchytnom systéme vhodnom pre
nich. Vhodné sú záchytné systémy,
ktoré vyhovejú normám ECE 44-03
alebo ECE 44-04. Keďže vhodné
nastavenie pásu deťom nižším ako
150 cm je zriedkakedy možné,
dôrazne odporúčame použitie
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vhodného detského záchytného
systému aj v prípade, keď to už zákon
nepredpisuje pre vek dieťaťa.
Povinné používanie detských
záchytných systémov si overte v
miestnych právnych predpisoch.
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
vyberte z vozidla.

Poznámky
Na detský záchytný systém nič
nelepte ani ho nezakrývajte iným
materiálom.
Detský záchytný systém, v ktorom
sedelo pri nehode dieťa, musíte
vymeniť.
Zabezpečte, aby dojčatá a deti boli
umiestnené na zadných sedadlách v
detskom záchytnom 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
Hmotnostná a veková kategória aktivovaný airbag deaktivovaný airbag zadných sedadlách

Na prostrednom
zadnom sedadle

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

X

U1

U2

U

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

X

U1

U2

U

Skupina I: 9 až 18 kg
X
alebo cca. 8 mesiacov až 4 roky

U1

U2

U

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

X

X

U

U

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

X

X

U

U

= Iba ak sú deaktivované systémy airbagov na sedadle predného spolucestujúceho. Ak pripevňujete detský záchytný
systém trojbodovým bezpečnostným pásom, zabezpečte, aby sa bezpečnostný pás vozidla viedol od horného
ukotvenia smerom dopredu.
2 = Sedadlo dostupné s upevňovacími 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 až 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

1)

IL

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

= 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.

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 záchytný systém obrátený dopredu pre menšie deti v hmotnostnej triede 9 až 18 kg.
= Detský záchytný 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 záchytné systémy
ISOFIX

V minulosti sa detské sedačky
upevňovali k vozidlu pomocou
bezpečnostných pásov. Výsledkom
často bolo, že detské sedačky boli
nesprávne a príliš voľne upevnené a
neposkytovali zodpovedajúcu
ochranu vášmu dieťaťu.
Vaše vozidlo vybavujeme dolným
kotvením ISOFIX na dvoch
vonkajších zadných sedadlách a
kotvením Top-tether na obidvoch
stranách zadného nosníka v

batožinovom priestore, takže je
možné upevniť detskú sedačku
priamo k zadným sedadlám.
Ak chcete inštalovať detskú sedačku,
ktorá je vybavená dolným kotvením
ISOFIX a kotvením Top-tether,
postupujte podľa inštrukcií, ktoré ste
dostali spolu s detskou sedačkou.
Venujte, prosím, čas dôkladnému
prečítaniu a dôslednému dodržaniu
inštrukcií na nasledujúcich stranách a
inštrukcií, ktoré ste obdržali spolu s
detskou sedačkou.
Závisí na tom bezpečnosť vášho
dieťaťa!
Ak máte nejaké otázky alebo nemáte
istotu, ako správne nainštalovať
detskú sedačku, obráťte sa na
výrobcu detskej sedačky. Ak máte pri
inštalácii detskej sedačky do svojho
vozidla stále problémy, odporúčame
vám, aby ste sa obrátili na svoj
autorizovaný servis.

Inštalácia detských záchytných
systémov ISOFIX:
1. Vyberte si jedno z vonkajších
sedadiel pre inštaláciu detskej
sedačky.

2. Nájdite dva dolné kotviace body.
Umiestnenie dolných kotviacich
bodov poznáte podľa okrúhlej
značky na dolnej hrane operadla
zadného sedadla.
3. Uistite sa, že nie sú žiadne cudzie
predmety okolo dolných
kotviacich bodov, vrátane spôn
bezpečnostných pásov a
bezpečnostných pásov
samotných. Cudzie predmety

Sedadlá, zádržné prvky
môžu brániť správnemu
upevneniu detskej sedačky do
kotviacich bodov.
4. Umiestnite detskú sedačku na
sedadlo nad dva dolné kotviace
body detskej sedačky a upevnite
ju do týchto bodov pri dodržaní
inštrukcií, ktoré ste obdržali spolu
s detskou sedačkou.
5. Nastavte a utiahnite detskú
sedačku podľa inštrukcií, ktoré ste
obdržali spolu s detskou
sedačkou.

Výstraha
Nepoužitá detská sedačka sa
môže posunúť dopredu.
Demontujte detskú sedačku, ak ju
nepoužívate, alebo ju zaistite
bezpečnostným pásom.
Poznámky
Bezpečnostný pás a detská sedačka
sa môžu veľmi prehriať v uzavretom
vozidle, preto skontrolujte poťah
sedačky a spony pred umiestnením
dieťaťa.
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9 Varovanie

9 Varovanie

Používajte dolné kotvenie
ISOFIX a ukotvenie Top-tether len
pre pôvodný účel.
Dolné kotvenie ISOFIX a kotvenie
Top-tether sú určené len na
inštaláciu detských sedačiek,
ktoré majú kotviace body pre
dolné a horné kotvenie.
Dolné kotvenie ISOFIX a kotvenie
detskej sedačky Top-tether
nepoužívajte na upevnenie
bezpečnostných pásov pre
dospelých, popruhov alebo iných
častí a výbavy vo svojom vozidle.
Použitie dolného kotvenia
ISOFIX a kotvenia detskej
sedačky Top-tether na upevnenie
bezpečnostných pásov pre
dospelých, popruhov alebo iných
častí alebo výbavy vo vašom
vozidle neposkytne dostatočnú
ochranu v prípade nehody a
výsledkom môže byť zranenie
alebo dokonca smrť.

Detská sedačka, umiestnená na
predné sedadlo, môže byť
príčinou vážneho zranenia alebo
usmrtenia.
Nikdy neinštalujte detskú
sedačku, určenú pre používanie
chrbtom k smeru jazdy, na predné
sedadlá vozidiel, ktoré sú
vybavené airbagom predného
spolujazdca.
Dieťa v detskej sedačke
umiestnenej chrbtom proti smeru
jazdy na prednom sedadle sa
môže vážne zraniť, ak sa nafúkne
airbag predného spolujazdca.
Detskú sedačku používanú proti
smeru jazdy vždy inštalujte na
zadné sedadlo.
Detská sedačka používaná čelom
k smeru jazdy by mala byť
upevnená na zadnom sedadle
vždy, keď je to možné.
Ak je inštalovaná na predné
sedadlo, posuňte sedadlo čo
najďalej dozadu.
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Výstraha

Detské sedačky plnej veľkosti
obrátené proti smeru jazdy
nemusia byť vhodné pre
inštaláciu. Pre ďalšie informácie
ohľadne vhodných detských
záchytných systémov sa obráťte
na svojho predajcu.
Inštalácia detskej sedačky s
dolným kotvením ISOFIX a
kotvením Top-tether.

Kotviace oká pre popruhy
Top-tether

Ak chcete získať prístup ku kotviacim
bodom Top-tether, postupujte
nasledovne:
1. Demontujte kryt batožinového
priestoru.
2. Upevnite sponu na popruhu
detskej sedačky do kotvenia
Top-tether, pričom sa uistite, že
popruh nie je prekrútený.
Ak je miesto na sedenie, ktoré
chcete použiť, vybavené
nastaviteľnou opierkou hlavy a vy
používate dvojitý popruh, veďte
popruh okolo opierky hlavy.
Ak je miesto na sedenie, ktoré
chcete použiť, vybavené
nastaviteľnou opierkou hlavy a vy
používate jednoduchý popruh,
zdvihnite opierku hlavy a veďte
popruh pod opierkou hlavy a
medzi tyčkami opierky hlavy.

3. Utiahnite popruh na detskej
sedačke podľa inštrukcií, ktoré ste
dostali spolu so sedačkou.
4. Po inštalácii zatiahnite a zatlačte
na detskú sedačku, aby ste sa
uistili, že sedačka je riadne
upevnená.

Sedadlá, zádržné prvky
9 Varovanie
Uistite sa, že spona na popruhu
detskej sedačky je riadne
upevnená v kotvení Top-tether.
Nesprávne upevnenie môže mať
za následok uvoľnenie popruhu a
nefunkčnosť horného kotvenia.
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Úložné priestory
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.

Úložný priestor na
prístrojovej doske
Úložný priestor pod prístrojovou
doskou
Typ 1

Úložná schránka
Typ 2

Schránka na mince

Slúži na ukladanie drobných
predmetov atď.

Na ukladanie mincí na jednom
mieste.
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Odkladacia schránka v
palubnej doske

Otvorte ju zatiahnutím za rukoväť.

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

Držiaky nápojov

nápojov, keď je vozidlo v pohybe,
aby ste znížili riziko osobného
zranenia v prípade náhleho
brzdenia alebo nárazu.

Typ 1

Schránka na slnečné
okuliare

Typ 2

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

9 Varovanie
Neukladajte nezakryté šálky s
horúcim nápojom do držiaka, keď
je vozidlo v pohybe. Ak sa horúca
tekutina vyleje, popálite sa. V
dôsledku popálenia môžete stratiť
kontrolu nad vozidlom.
Neukladajte nezakryté a
nezaistené fľaše, poháre,
plechovky atď. do držiaka

Otvorte sklopením nadol.
Nepoužívajte pre skladovanie
ťažkých predmetov.

Úložná schránka

Batožinový priestor
Sklopenie zadných operadiel
9 Varovanie
Na zadné sedadlá nedávajte
batožinu či iný náklad vyššie, než
do úrovne predných sedadiel.
Cestujúci nesmú sedieť počas
jazdy na sklopených operadlách
zadných sedadiel.
V prípade nehody alebo náhleho
zníženia rýchlosti môže byť
nepripevnená batožina, alebo
nepripútané osoby sediace na
sklopených operadlách zadných
sedadiel zo svojho miesta
vyvrhnuté. Môže to mať za
následok vážne zranenia alebo
smrť.
Delené operadlo zadného sedadla
sklopte nasledujúcim spôsobom:
1. Uvoľnite ich zatiahnutím za
prednú časť sedáka zadného
sedadla. Ak je vaše vozidlo
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vybavené opierkami hlavy na
zadných sedadlách, musia sa
odmontovať.
2. Uvoľnený sedák zadného sedadla
dajte do vzpriamenej polohy.
Poznámky
Posuňte predné sedadlo dopredu a
nastavte predné operadlo do
vzpriamenej polohy, aby ste mali
dostatok priestoru pre prácu so
sedákom zadného sedadla.
3. Vytiahnite uvoľňovací gombík v
hornej časti operadla zadného
sedadla a sklopte ho dopredu a
dolu.
4. Nastavte predné sedadlá do
požadovanej polohy.
Ak chcete vrátiť operadlo do
vzpriamenej polohy, zdvihnite ho a
zatlačte pevne na miesto.
Uistite sa, že bezpečnostné pásy nie
sú privreté v západke.
Pri vrátení sedáka zadného sedadla
dajte zadnú časť sedáka do pôvodnej
polohy, dbajte pritom na to, aby
popruhy so zámkami
bezpečnostných pásov neboli
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Úložná schránka

prekrútené alebo zachytené pod
sedákom, potom zatlačte prednú
časť sedáka pevne dolu, až je
zachytený západkou.

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

9 Varovanie
Pred jazdou s cestujúcimi
sediacimi na zadných sedadlách
sa uistite, že operadlá zadných
sedadiel sú úplne zdvihnuté a
zaistené na svojom mieste.
Počas jazdy nevyťahujte
uvoľňovací gombík v hornej časti
zadného operadla.
Mohlo by dôjsť ku zraneniu
cestujúcich.

Výstraha
Sklopenie zadného sedadla so
zapnutými bezpečnostnými pásmi
by mohlo spôsobiť poškodenie
zadného sedadla alebo
bezpečnostných pásov.
Pred sklápaním zadného sedadla
vždy odopnite bezpečnostné pásy
a vráťte ich do normálnej úložnej
polohy.

9 Varovanie
Nikdy nedovoľte, aby cestujúci
sedeli na sklopenej opierke, keď je
vozidlo v pohybe. Nie je to vhodná
poloha na sedenie a nemôžete
pritom používať bezpečnostné
pásy.
Môže to mať za následok vážne
zranenie alebo smrť v prípade
nehody alebo prudkého brzdenia.
Objekty prepravované na
sklopenom zadnom operadle
nesmú byť ukladané vyššie ako
horná časť predných sedadiel. V
prípade prudkého brzdenia by sa
náklad mohol posunúť dopredu a
spôsobiť zranenie alebo škodu.

Praktická sieť
Pomocou voliteľnej praktickej siete
môžete upevniť menší náklad.
Ak chcete sieť nainštalovať, zaveste
oká v horných rohoch siete na oba
kotviace body na zadnom paneli.

Úložná schránka
Výstraha
Praktická sieť je určená pre menší
náklad. Do praktickej siete preto
nevkladajte ťažké predmety.

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

62

Úložná schránka

Informácie o nakladaní
■ Ťažké predmety v batožinovom
priestore by mali byť umiestnené
tak, aby priliehali k operadlám
sedadiel. Uistite sa, aby boli
operadlá bezpečne zaistené. Ak
musíte predmety vrstviť, ťažšie
predmety umiestnite dole.
■ 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 a nezakrývajte
snímač na vrchnej strane
prístrojovej dosky.
■ Náklad nesmie brániť používaniu
pedálov, parkovacej brzdy a
voliacej páky 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
3 226) a pohotovostnou
hmotnosťou. Podrobné údaje o
pohotovostnej hmotnosti vozidla
nájdete v technických údajoch.
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.

Prístroje a ovládacie prvky

Prístroje a ovládacie
prvky

Ovládacie prvky
Nastavenie volantu
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zamykaniu páčky, môže to
spôsobiť poškodenie súčiastok
volantu.

Ovládacie prvky na volante

Ovládacie prvky ........................... 63
Výstražné kontrolky, meriace
prístroje a ukazatele .................... 70
Palubný počítač ........................... 79
Prispôsobenie vozidla .................. 82

Odistite páčku, nastavte volant,
potom páčku zaistite a dbajte, aby
bola úplne zaistená.
Volant nastavujte iba keď vozidlo stojí
a zámok volantu je odistený.

Výstraha
Ak je stĺpik volantu vystavený
silnému nárazu počas
nastavovania volantu alebo

Informačný systém je možné ovládať
pomocou ovládacích prvkov na
volante 3 91.
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Prístroje a ovládacie prvky

Klaksón

Stierače čelného okna
Stierač čelného okna

Stlačte j.
Stierače sa zapnú zapnutím
zapaľovania do polohy ON a
posunutím páčky prepínača
stieračov/ostrekovačov smerom
nahor.
OFF = Systém je vypnutý.
INT = Prerušovaná prevádzka.
LO = Stály beh stieračov, nízka
rýchlosť.
HI = Stály beh stieračov, vysoká
rýchlosť.

Keď sú stierače čelného skla
vypnuté, môžete urobiť jeden stierací
cyklus stieračov tak, že posuniete
páčku združeného prepínača
stieračov smerom nahor
k polohe INT a opäť ju uvoľníte. Keď
páčku uvoľníte, vráti sa do pôvodnej
polohy. Stierače vykonajú jeden
cyklus.
Jeden cyklus stierania
Pri mrholení alebo drobnom daždi
stačí, ak vykoná stierač len jeden
cyklus. To docielite tak, že posuniete
páčku prepínača stieračov/
ostrekovačov smerom nahor k polohe
INT a opäť ju uvoľníte. Keď páčku
uvoľníte, vráti sa do pôvodnej polohy.
Stierače vykonajú jeden cyklus.

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

Ostrekovač čelného okna
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9 Varovanie
Ak mrzne, nepoužívajte
ostrekovač predného okna.
Použitie kvapaliny ostrekovača a
stieračov v mrazivom počasí môže
spôsobiť nehodu, lebo sa na skle
môže vytvoriť ľad a prekážať vo
výhľade.

Stierač/ostrekovač
zadného okna
Zatiahnite za páčku. Kvapalina
ostrekovača sa rozstriekne na čelné
okno a stierač urobí niekoľko zotretí.

Výstraha
Ostrekovač nepúšťajte nepretržite
po dobu dlhšiu než niekoľko
sekúnd, alebo ak je nádržka
ostrekovača prázdna. Mohlo by
dôjsť k prehriatiu motora
ostrekovača a následne k drahej
oprave.

Zadný stierač a ostrekovač okna
spustíte zatlačením páčky
združeného prepínača smerom k
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Prístroje a ovládacie prvky

prístrojovej doske. Jedno stlačenie:
Na prvé stlačenie bude stierač stierať
plynulo nízkou rýchlosťou.
Ostrekovač spustíte zatlačením
páčky znova.

Kvapalina z ostrekovača môže
vytvoriť na zmrznutom zadnom
skle ľad, ktorý znemožní výhľad z
vozidla.

Výstraha

Výstraha

Zhoršený výhľad vodiča môže byť
príčinou dopravnej nehody s
následkom zranenia a poškodenia
vozidla alebo iného majetku.
Nepoužívajte stierač zadného
okna, ak je sklo suché alebo
zanesené napr. snehom či
námrazou.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu
stieracích líšt, motora stieračov
alebo poškriabania skla.
V zimnom období sa pred použitím
presvedčite, že stieracia lišta nie je
primrznutá k oknu, aby ste predišli
poškodeniu motora.
Pod bodom mrazu nerozprašujte
kvapalinu ostrekovača na zadné
okno, kým nie je zohriate.

Ostrekovač nepúšťajte nepretržite
po dobu dlhšiu než niekoľko
sekúnd, alebo ak je nádržka
ostrekovača prázdna. Mohlo by
dôjsť k prehriatiu motora
ostrekovača a následne k drahej
oprave.

Hodiny
<Typ 1>

Prístroje a ovládacie prvky
<Typ 2>

Čas je zobrazený na prístrojovej
doske.
Ak sa hodiny nenachádzajú na
prístrojovom paneli, čas je zobrazený
v informačnom systéme.

Nastavenie času
<Typ 1>
Stlačte tlačidlo CLOCK na prístrojovej
doske na dobu dlhšiu než 1 sekunda.
Keď hodnota hodín bliká, nastavte
hodnotu hodín použitím tlačidla
CLOCK.

Po 1 sekunde automaticky začnú
blikať minúty, vtedy nastavte hodnotu
minút pomocou tlačidla CLOCK.
Nastavenie sa automaticky dokončí
po ukončení nastavovania po
niekoľkých sekundách nečinnosti.
<Typ 2>
Stlačte tlačidlo MENU, pokým
nebude spodná časť displeja blikať.
Stlačte tlačidlo SET/CLR na viac ako
2 sekundy a potom sa prepne do
režimu nastavenia.
Keď zobrazenie hodín bliká, zvoľte
hodiny pomocou tlačidla { alebo }
(ak zobrazenie hodín bliká bez
akejkoľvek zmeny dlhšie ako
30 sekúnd, čas sa vráti späť na
hodnotu ako pri vstupe do režimu
nastavenia času).
Stlačte tlačidlo SET/CLR po voľbe
hodín a zobrazenie minút bude blikať.
Zvoľte minúty pomocou tlačidla
{ alebo } (ak zobrazenie minút
bliká bez akejkoľvek zmeny dlhšie
ako 30 sekúnd, čas sa vráti späť na
hodnotu ako pri vstupe do režimu
nastavenia času).

Stlačte tlačidlo SET/CLR, keď ste
dokončili nastavenie minút.

Napájacie zásuvky
Typ 1
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Prístroje a ovládacie prvky

Typ 2

Zapaľovač cigariet
Typ 1

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

Výstraha

12 V napájacia zásuvka je v prednej
konzole.
Neprekračujte maximálnu spotrebu
energie 120 W.
Ak je zapaľovanie vypnuté, zásuvky
sú neaktívne.
Napájacie zásuvky sa deaktivujú aj
keď je napätie v akumulátore nízke.
Nepripojujte žiadne príslušenstvo,
ktoré dodáva elektrický prúd, napr.
nabíjačky alebo akumulátory.
Použitím nevhodnej prípojky môže
dôjsť k poškodeniu zásuvky.

Typ 2

Prehriatie zapaľovača cigariet
môže poškodiť vykurovacie
teliesko a samotný zapaľovač.
Počas ohrevu nepridržiavajte
zapaľovač stlačený. Mohlo by
dôjsť k prehriatiu zapaľovača.
Používanie poškodeného
zapaľovača môže byť
nebezpečné. Ak zapaľovač
cigariet nevyskočí do 25 sekúnd,
vytiahnite ho a obráťte sa na
servis, kde ho opravia. Mohlo by
dôjsť ku zraneniu alebo
poškodeniu vozidla.

Prístroje a ovládacie prvky
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9 Varovanie

Výstraha

Výstraha

Ak v lete necháte vo vozidle
výbušné látky ako napríklad
jednorázový zapaľovač, môže
explodovať a spôsobiť požiar v
dôsledku zvýšenej teploty v
priestore pre cestujúcich a
batožiny. Uistite sa, že vo vozidle
nezostali horľavé výbušné látky.

Valec zapnutého zapaľovača
môže byť veľmi horúci.
Nedotýkajte sa valca zapaľovača
cigariet a nedovoľte deťom si so
zapaľovačom hrať ani ho zapínať.
Horúci kov môže spôsobiť
zranenie osôb a škodu na vozidle
alebo inom majetku.

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

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

Popolníky

Prenosný popolník môže byť
umiestnený do držiaka nápojov.
Ak chcete popolník otvoriť, opatrne
zodvihnite viečko popolníka. Po
použití viečko riadne uzatvorte.
Ak chcete popolník vysypať, mierne
otočte hornú časť popolníka doľava a
vyberte ju.
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Prístroje a ovládacie prvky

Výstražné kontrolky,
meriace prístroje a
ukazatele

<Typ 2>

Počítadlo kilometrov
<Typ 1>

Rýchlomer
<Typ 1>

Ukazuje rýchlosť vozidla.

Prístroje a ovládacie prvky
<Typ 2>

počítadlami kilometrov A a B
môžete prepínať tlačidlami nahor/
nadol { alebo } na pravej strane
prístrojového panela.
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<Typ 2>

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

Otáčkomer
<Typ 1>
Počítadlo kilometrov udáva v
kilometroch alebo míľach, akú
vzdialenosť vozidlo najazdilo.
K dispozícii sú dve nezávislé
počítadlá, ktoré merajú vzdialenosť
najazdenú od doby, keď bola táto
funkcia vynulovaná.
■ Typ 1: Medzi celkovým a dennými
počítadlami kilometrov A a B
môžete prepínať stlačením tlačidla
TRIP.
■ Typ 2: Stlačte tlačidlo MENU,
pokým nebude horná časť displeja
blikať. Medzi celkovým a dennými

Zobrazí počet otáčok motora za
minútu.
Ak je to možné, udržujte nízke otáčky
motora.
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Prístroje a ovládacie prvky

Palivomer

<Typ 2>

<Typ 1>

9 Nebezpečenstvo
Zastavte vozidlo a vypnite motor
pred načerpaním paliva.

Kontrolky

Zobrazí hladinu paliva v nádrži.
Nikdy nesmiete nádrž úplne
vyprázdniť.
Pokiaľ v nádrži nejaké palivo zostáva,
môže byť doplnené množstvom
nižším než je špecifikovaný objem
nádrže.
Pohyb paliva v nádrži, spôsobený
brzdením, akceleráciou a zatáčaním
vyvoláva pohyb ručičky palivomera.

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

Prístroje a ovládacie prvky
Kontrolky na prístrojovom paneli (Typ 1)
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Prístroje a ovládacie prvky

Kontrolky na prístrojovom paneli (Typ 2)

Prístroje a ovládacie prvky
Ukazovatele na strednom paneli

Pripomenutie
bezpečnostného pásu
Pripomenutie bezpečnostného
pásu na predných sedadlách

Žiarovka ukazovateľa
smeru
O bliká zeleno.

Bliká

Kontrolka bliká, ak je aktivovaný
ukazovateľ smeru alebo výstražné
svetlá.
Rýchle blikanie: porucha svetla
ukazovateľa smeru alebo príslušnej
poistky.
Výmena žiarovky 3 188, poistky
3 194, ukazovatele smeru 3 86.

X pre sedadlo vodiča svieti alebo
bliká červeno.
k pre sedadlo predného spolujazdca
svieti alebo bliká červeno, ak je
sedadlo obsadené.
1. Po zapnutí spínača zapaľovania
sa kontrolka rozsvieti, kým sa
bezpečnostný pás nezapne.
2. Po spustení motora bude
kontrolka blikať 100 sekúnd a
potom sa rozsvieti, kým sa
bezpečnostný pás nezapne.
3. Ak vozidlo prejde viac ako 250 m
alebo prekročí rýchlosť 22 km/hs
nezapnutým pásom, kontrolka
bude blikať a zvukový signál bude
znieť 100 sekúnd.
Po uplynutí 100 sekúnd zostane
kontrolka svietiť až kým sa
bezpečnostný pás nezapne, zvukový
signál sa vypne.
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Stav bezpečnostného pásu na
zadných sedadlách

X pre zadné sedadlá svietia alebo
blikajú červeno.
1. Keď je motor spustený, všetky
dvere sú zatvorené a rýchlosť
vozidla je nižšia ako 10 km/h,
kontrolky zadných
bezpečnostných pásov sa
rozsvietia, kým sa pásy nezapnú.
Toto správanie platí aj v prípade,
že nikto nesedí na sedadlách.
2. Ak rýchlosť vozidla prekročí
10 km/h so všetkými dverami
zatvorenými, kontrolky
nezapnutých zadných
bezpečnostných pásov budú
svietiť na 35 sekúnd a zhasnú bez
ohľadu na to, či sú zadné sedadlá
obsadené. Keď sa jeden zadný
bezpečnostný pás zapne,
kontrolka druhého nezapnutého
bezpečnostného pásu sa rozsvieti
znova na 35 sekúnd, potom
zhasne.
3. Ak sa ktorýkoľvek zadný
bezpečnostný pás odopne keď
vozidlo jazdí vyššou rýchlosťou
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než 10 km/h a všetky dvere sú
zatvorené, kontrolka pásu bude
blikať, kým sa pás nezapne a
zaznie zvukový signál 4-krát.
Trojbodový bezpečnostný pás 3 40.

Systém airbagov,
predpínače
bezpečnostných pásov
v svieti červeno.
Po zapnutí zapaľovania sa kontrolka
rozsvieti na niekoľko sekúnd. Ak sa
nerozsvieti, po uplynutí niekoľkých
sekúnd nezhasne alebo sa rozsvieti
počas jazdy, v systéme airbagov je
porucha. Vyhľadajte pomoc v servise.
V tom prípade nemusia byť systémy
pri nehode funkčné.
Problém s vozidlom alebo aktivovanie
predpínačov bezpečnostných pásov
alebo airbagov je indikované trvalým
svietením v.

9 Varovanie
Príčinu poruchy nechajte
neodkladne odstrániť v servise.
Predpínače bezpečnostných pásov,
systém airbagov 3 38, 3 42.

Deaktivácia airbagov
d svieti žlto.
Keď sa kontrolka rozsvieti, airbag
predného spolucestujúceho je
aktivovaný.
c svieti žlto.
Keď sa kontrolka rozsvieti, airbag
predného spolucestujúceho sa
deaktivuje.
Deaktivácia airbagov 3 45.

Systém dobíjania
p svieti 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. Vyhľadajte pomoc
v servise.

Kontrolka indikátora
poruchy
Symbol Z svieti alebo bliká žlto.
Rozsvieti sa po zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.

Brzdový systém
4 svieti červenou (typ 1).
R svieti červenou (typ 2).
Svieti pri uvoľnenej parkovacej brzde,
ak je hladina brzdovej kvapaliny a
kvapaliny spojky nízka alebo systém
bŕzd má poruchu. Brzdová kvapalina
3 185.

Prístroje a ovládacie prvky
9 Varovanie
Ak svieti kontrolka brzdového
systému, nepoužívajte vozidlo.
Môže to znamenať nesprávnu
funkciu brzdového systému.
Jazda s nesprávne fungujúcim
brzdovým systémom môže
spôsobiť nehodu s následkom
zranenia a poškodenia vozidla
alebo iného majetku.
Svieti ak je zapaľovanie zapnuté a je
zatiahnutá parkovacia brzda.
Parkovacia brzda 3 166.

Protiblokovací systém bŕzd
(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 sa
rozsvieti počas jazdy, došlo k

poruche v systéme ABS. Brzdová
sústava vozidla je naďalej funkčná,
ale bez možnosti regulácie systémom
ABS.
Systém ABS 3 165.

Prevodovka
Displej prevodovky (typ 1)

A/T svieti červeno.
Po zapnutí zapaľovania sa rozsvieti
asi na 3 sekundy a mala by zhasnúť
signalizujúc, že je automatická
prevodovka funkčná.

Výstraha
Ak sa nerozsvieti alebo nezhasne
po uplynutí 3 sekúnd alebo keď
bliká pri jazde, znamená to, že je v
systéme porucha.
Vozidlo by ste čo možno najskôr
mali odviesť na opravu do
autorizovaného servisu.

Vypnutý rýchlobeh
X svieti žlto.

77

Táto kontrolka sa rozsvieti, ak je
funkcia rýchlobehu zrušená.
Opätovným stlačením tlačidla
rýchlobehu na bočnej strane hlavice
páky voliča kontrolka vypnutia
rýchlobehu zhasne a funkcia
rýchlobehu sa aktivuje.

Elektronické riadenie
stability
Symbol b svieti alebo bliká žlto.

Svieti

V systéme je porucha. Môžete
pokračovať v jazde. Jazdná stabilita
môže však byť zhoršená v závislosti
na stave 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.
Elektronické riadenie stability 3 166.
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Elektronické riadenie
stability vypnuté
a bliká žlto.
Systém je deaktivovaný.

Teplota chladiacej
kvapaliny motora
W svieti červeno.
Táto kontrolka vás upozorňuje na
prehriatie chladiacej kvapaliny
motora.
Ak ste vozidlo prevádzkovali za
normálnych jazdných podmienok,
mali by ste zísť z cesty, zastaviť a
nechať motor bežať na voľnobeh pár
minút.
Ak kontrolka nezhasne, mali by ste
motor vypnúť a čo najskôr sa obrátiť
na servis. Odporúčame vám, aby ste
sa obrátili na svoj autorizovaný 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.
Ak sa počas jazdy rozsvieti kontrolka
tlaku motorového oleja, zastavte
vozidlo, vypnite motor a skontrolujte
motorový olej.

9 Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a riadení vyvinúť oveľa
väčšiu silu.
Nevyberajte kľúč, kým sa vozidlo
nezastaví, inak by sa zámok
volantu mohol nečakane
zablokovať.

Pred návštevou servisu skontrolujte
hladinu oleja. Motorový olej 3 179.

Málo paliva
Y svieti žlto.
Svieti, ak je príliš nízka hladina v
palivovej nádrži.

Výstraha
Zamedzte situácii, keď vozidlo
vyjazdí palivo.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu
katalyzátora.
Katalyzátor 3 158.

Diaľkové svetlá
C svieti modro.
Svieti pri zapnutých diaľkových
svetlách alebo pri použití svetelnej
húkačky. Diaľkové svetlá / tlmené
svetlá 3 84.

Svetlo do hmly
> svieti zeleno.

Prístroje a ovládacie prvky
Svieti pri rozsvietených predných
svetlách do hmly 3 87.

Palubný počítač

Zadné svetlo do hmly

<Typ 1>
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<Typ 2>

r svieti žlto.
Svieti pri rozsvietenom zadnom
svetle do hmly 3 87.

Otvorené dvere
b svieti červenou (typ 1).
( svieti červenou (typ 2).
Svieti, ak sú otvorené dvere alebo
dvere batožinového priestoru.

Palubný počítač poskytuje vodičovi
informácie o jazde, ako sú napr.
vzdialenosť, ktorú je možné prejsť na
zostávajúce palivo v nádrži, okolitá
teplota, priemerná rýchlosť a doba
jazdy.
■ Typ 1: Pri každom stlačení tlačidla
MODE na prístrojovom paneli sa
displej zmení v nasledujúcom
poradí:
Vzdialenosť, ktorú je možné prejsť
na zvyšné palivo v nádrži →
Priemerná rýchlosť → Doba jazdy
→ Teplota prostredia →
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Vzdialenosť, ktorú je možné prejsť
na zvyšné palivo v nádrži
■ Typ 2: Stlačte tlačidlo MENU,
pokým nebude spodná časť
displeja blikať. Použite { alebo }
na listovanie v položkách ponuky.

Vzdialenosť, ktorú je možné
prejsť na zvyšné palivo

Tento režim signalizuje odhadovanú
vzdialenosť, ktorú je možné prejsť od
aktuálneho množstva paliva do
vyprázdnenia palivovej nádrže.
Rozsah vzdialeností je 50 – 999 km.

Palubný počítač je schopný
registrovať doplnenie minimálne 4
litrov paliva.
Ak tankujete palivo do vozidla, keď je
vozidlo naklonené alebo je odpojený
akumulátor, palubný počítač nebude
schopný zobraziť aktuálnu hodnotu.
Ak je vzdialenosť, ktorú je možné
prejsť na zvyšné palivo, menej ako
50 km, objaví sa blikajúci symbol „---“.
Vzdialenosť sa môže meniť na
základe techniky jazdy vodiča.
Poznámky
Palubný počítač je doplnkovým
zariadením. Hodnoty, ktoré
zobrazuje, sa môžu líšiť od
skutočných vzdialeností v dôsledku
rôznych okolností.
Dojazd na zvyšné palivo sa
vypočítava na základe nestálej
momentálnej spotreby, preto na ňu
môže mať vplyv vodič, cesta a
rýchlosť vozidla.

Priemerná rýchlosť
<Typ 1>

Prístroje a ovládacie prvky
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<Typ 2>

Doba jazdy

Okolitá teplota

Tento režim signalizuje priemernú
rýchlosť.
Hodnota priemernej rýchlosti sa
počíta, keď je motor spustený, a to aj
v čase, keď sa s vozidlom nejazdí.
Rozsah priemernej rýchlosti je
0 – 180 km/h.
Vynulovanie zobrazenia priemernej
rýchlosti:
■ Typ 1: Stlačte tlačidlo MODE na
dlhšie ako 1 sekundu.
■ Typ 2: Stlačte tlačidlo SET/CLR na
dlhšie ako 1 sekundu.

Tento režim signalizuje celkovú dobu
jazdy.
Vynulovanie doby jazdy:
■ Typ 1: Stlačte tlačidlo MODE na
dlhšie ako 1 sekundu.
■ Typ 2: Stlačte tlačidlo SET/CLR na
dlhšie ako 1 sekundu.
Hodnota doby jazdy sa počíta, keď je
motor spustený, a to aj v čase, keď sa
s vozidlom nejazdí.
Po zobrazení 99:59 sa doba jazdy
inicializuje na hodnotu 0:00.

Tento režim signalizuje vonkajšiu
teplotu.
Rozsah teplôt je -30 – 70 °C.
Hodnota teploty okolia sa nezmení
okamžite ako v prípade bežného
teplomeru, aby nespôsobila zmätok
počas jazdy.
Teplota prostredia sa môže líšiť od
skutočnej teploty podľa podmienok
jazdy.
Poznámky
Hodnota vzdialenosti, ktorú je
možné prejsť na zvyšné palivo v
nádrži, priemernej rýchlosti a okolitej
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teploty sa môže líšiť od skutočnej
hodnoty v dôsledku jazdných
podmienok, spôsobu jazdy alebo
rýchlosti vozidla.

Prispôsobenie vozidla

Vozidlo si môžete prispôsobiť
zmenou nastavení na informačnom
displeji.
Je možné, že v závislosti od
vybavenia vozidla niektoré z
nasledujúcich funkcii nebudú k
dispozícii.

Keď je zapaľovanie zapnuté a
informačný systém aktivovaný,
stlačte tlačidlo CONFIG.
Zobrazia sa ponuky nastavení.
Aby ste prepli na ponuku nastavení,
otáčajte regulátorom MENU.
Ak chcete vybrať ponuku nastavenia,
stlačte tlačidlo MENU.
Ak chcete zatvoriť alebo sa vrátiť na
predchádzajúcu, stlačte tlačidlo
BACK.
Zobraziť je možné nasledujúce
ponuky:
■ Jazyky
■ Čas Dátum

Prístroje a ovládacie prvky
■ Nastavenia rádia
■ Obnovenie nastavení z výroby

Nastavenia jazyka

Zmena jazykov.

Nastavenia času a dátumu
Informačný systém 3 97.

Nastavenia rádia

Informačný systém 3 97.

Obnovenie nastavení z výroby

Všetky nastavenia sa obnovia na
pôvodné nastavenia.

83

84

Osvetlenie

Osvetlenie
Vonkajšie osvetlenie vozidla ........ 84
Osvetlenie interiéru ...................... 87
Osvetlenie .................................... 88

Vonkajšie osvetlenie
vozidla
Prepínač svetiel
Ovládacie prvky vonkajších
svetiel

8: Rozsvietia sa koncové svetlá,
osvetlenie evidenčného čísla a
osvetlenie prístrojovej dosky.
9: Rozsvietia sa tlmené svetlá
vrátane všetkých vyššie uvedených
svetiel.
Svetlomety sa automaticky vypnú, ak
sa otvoria dvere vodiča a otočí sa
spínač zapaľovania do polohy LOCK.

Diaľkové svetlá

Otáčaním konca združeného
pákového prepínača sa zapínajú
alebo vypínajú svetlomety a koncové
svetlá. Prepínač svetiel má tri polohy,
ktoré aktivujú rôzne funkcie svetiel
nasledovne:
OFF: Všetky svetlá sú vypnuté.

Pri prepínaní zo stretávacích svetiel
na diaľkové svetlá zatlačte páčku.

Osvetlenie
Pre prepínanie na stretávacie svetlá
zatlačte páčku znova alebo
zatiahnite.

Svetelný klaksón
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Nastavenie sklonu
svetlometov

Poznámky
Kontrolka diaľkových svetiel svieti,
ak sú zapnuté diaľkové svetlá.

9 Varovanie
Ak prichádzajú vozidlá v
protismere alebo sa pred vami
nachádza iné vozidlo, vždy
prepnite diaľkové svetlá na tlmené
svetlá. Diaľkové svetlá môžu
dočasne oslepiť ostatných
vodičov, čo môže zapríčiniť
nehodu.

Keď páčku uvoľníte, vráti sa do
pôvodnej polohy. Diaľkové svetlá
zostanú svietiť tak dlho, kým držíte
páčku združeného prepínača
pritiahnutú.

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

Svetlomety pri jazde do
zahraničia

Výstražné svetlá

Ukazovatele smeru a
zmeny jazdného pruhu

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 dennú
prevádzku
Svetlá pre jazdu cez deň zvyšujú
viditeľnosť vozidla za denného svetla.
Zadné svetlá nesvietia.

Ovládajú sa pomocou tlačidla ¨.
Výstražné svetlá môžete zapnúť
stlačením tlačidla.
Výstražné svetlá môžete vypnúť
opätovným stlačením tlačidla.

páčka nahor
páčka nadol

= pravá kontrolka
= ľavá kontrolka

Ak je páčka posunutá za bod odporu,
ukazovateľ sa zapne trvale. Pri
pohybe volantom späť sa ukazovateľ
automaticky deaktivuje.

Osvetlenie

Predné svetlá do hmly

Zadné svetlá do hmly
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Osvetlenie interiéru
Stropné svietidlo

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

Zadné hmlové svetlo sa zapne
otočením konca páčky prepínača
stieračov, ak svietia tlmené svetlá.
Zadné hmlové svetlo sa vypne
opätovným otočením konca páčky.

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

Použite kolískový spínač:
§ = vždy zapnuté, kým sa nevypne
manuálne.
w = automaticky sa rozsvieti po
otvorení dverí a zhasne, keď sa
dvere zatvoria.
⃒ = vždy vypnuté, nerozsvieti sa ani
po otvorení dverí.
Poznámky
Ak svetlá zostanú svietiť dlhší čas,
akumulátor sa môže vybiť.
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Osvetlenie
9 Varovanie

Nepoužívajte stropné svietidlo pri
jazde v tme.
Osvetlený priestor pre cestujúcich
znižuje viditeľnosť v tme a môže
zapríčiniť nehodu.

Osvetlenie
Ochrana proti vybitiu
akumulátora
Vypnutie elektrických svetiel

Ak otvoríte dvere vodiča so spínačom
zapaľovania v polohe LOCK alebo
ACC, niektoré svetlá sa automatický
vypnú, aby sa zabránilo vybitiu
akumulátora.
Táto funkcia sa nevzťahuje na
stropné svetlo.

Informačný systém

Informačný systém

Úvod
Všeobecné informácie

Úvod ............................................ 89
Rádio ......................................... 101
Audioprehrávače ....................... 113
Telefón ....................................... 129

Informačný systém vo vašom aute
vám poskytuje informácie zábavnou
formou s použitím najnovšej
technológie.
Rádio je možné jednoducho používať
priradením až 36 AM/FM alebo DAB
(len pre typ A) rozhlasových staníc
tlačidlám PRESET [1~6] na každých
šesť strán.
Integrovaný CD prehrávač dokáže
prehrávať zvukové disky CD a MP3
(WMA). USB prehrávač dokáže
prehrávať pripojené pamäťové
zariadenia USB alebo zariadenia
iPod.
Funkcia pripojenia telefónu cez
Bluetooth umožňuje bezdrôtové
hands-free telefonovanie, ako aj
počúvanie prehrávača hudby v
telefóne.
Zapojte prenosný prehrávač hudby
do externého zvukového vstupu a
vychutnajte si zvuk informačného
systému v najvyššej kvalite.
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Digitálny procesor zvuku poskytuje
množstvo prednastavených režimov
ekvalizéra pre optimalizáciu zvuku.
■ Maximálny výstupný výkon: 25 W x
4 kanály
■ Odpor reproduktorov: 4 Ohmy
Systém sa dá jednoducho nastaviť
pomocou starostlivo navrhnutého
nastavovacieho zariadenia,
inteligentného displeja a
multifunkčného regulátora ponúk s
číselníkom.
■ V časti „Prehľad“ je uvedený
jednoduchý prehľad funkcií
informačného systému a súhrn
všetkých regulačných zariadení.
■ V časti „Obsluha“ sú vysvetlené
základné ovládacie prvky pre
informačný systém.
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Indikácia na obrazovke

Indikácia na obrazovke sa môže líšiť
od indikácie v príručke, pretože
väčšina indikácií obrazovky sa
odlišuje podľa nastavenia zariadenia
a špecifikácie vozidla.

Informačný systém

Prehľad ovládacích prvkov
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Typ A: Rádio/DAB + CD/MP3 + USB/
iPod + AUX + Bluetooth
Typ B: Rádio + CD/MP3 + USB/iPod
+ AUX + Bluetooth
1. Displej
Displej so stavom a informáciami
o prehrávaní/príjme/ponuke.
2. Tlačidlo POWER [m] s voličom
VOLUME
◆ Stlačte toto tlačidlo pre
zapnutie/vypnutie napájania.
◆ Otáčajte ovládací gombík pre
nastavenie celkovej hlasitosti.
3. Tlačidlá predvolieb PRESET [1-6]
◆ Podržte ktorékoľvek z týchto
tlačidiel pre pridanie aktuálnej
rozhlasovej stanice do
aktuálnej strany obľúbených
staníc.
◆ Stlačte ktorékoľvek z týchto
tlačidiel pre výber kanálu
spojeného s daným tlačidlom.
4. EJECT [d]
Stlačte toto tlačidlo, aby ste
vysunuli disk.

5. Otvor pre disk
Toto je otvor, do ktorého sa
zasúvajú kompaktné disky, resp.
z ktorého sa kompaktné disky
vyberajú von.
6. Tlačidlo FAVOURITE [FAV1-2-3]
Stlačte toto tlačidlo pre výber
strany s uloženými obľúbenými
kanálmi.
7. Tlačidlo INFORMATION [INFO]
◆ Stlačte toto tlačidlo pre
zobrazenie informácií o súbore
pri použití režimu prehrávania
CD/MP3 alebo USB/iPod.
◆ Zobrazte informácie o
rozhlasovej stanici a aktuálne
prehrávanej skladbe pri použití
funkcie rádia.
8. Tlačidlá fSEEKe
◆ Stlačte toto tlačidlo počas
používania rádia alebo DAB
(Digital Audio Broadcasting: len
pre typ A), aby ste automaticky
vyhľadali stanice s čistým

príjmom. Podržaním týchto
tlačidiel môžete manuálne
nastaviť rozhlasovú frekvenciu.
◆ Stlačte tieto tlačidlá pri použití
režimov prehrávania CD/ MP3
alebo USB/iPod pre okamžité
prehratie predchádzajúcej
alebo nasledujúcej stopy.
Tieto tlačidlá môžete podržať
pre rýchle posúvanie aktuálne
prehrávanej skladby dozadu/
dopredu.
9. Tlačidlo CD/AUX
Stlačte toto tlačidlo pre voľbu
funkcie audiosystému CD/MP3,
USB/iPod alebo AUX.
10. Tlačidlo RADIO BAND
Prepínanie medzi AM/FM rádiom
alebo funkciou DAB (Digital Audio
Broadcasting: len pre typ A).
11. Tlačidlo TP
Počas používania funkcie FM
RDS zapnite alebo vypnite
funkciu TP (dopravný program).

Informačný systém
12. Tlačidlo CONFIG
Stlačte toto tlačidlo pre vstup do
ponuky nastavenia systému.
13. Tlačidlo TONE
Stlačte toto tlačidlo pre
nastavenie/výber režimu
nastavenia zvuku.
14. Tlačidlo MENU s voličom TUNE
◆ Stlačte toto tlačidlo pre
zobrazenie aktuálne funkčnej
ponuky alebo výber/vykonanie
obsahu nastavenia a hodnôt
nastavenia.
◆ Otáčaním voliča sa presuňte/
zmeňte obsah nastavenia alebo
hodnoty nastavenia.

15. Tlačidlo P BACK
Zrušte vstupný obsah alebo sa
vráťte na predchádzajúcu
ponuku.
16. PHONE [y] / MUTE [@]
◆ Stlačte toto tlačidlo, aby ste
aktivovali režim Bluetooth/
uskutočnili hovor.
◆ Podržte tlačidlo stlačené pre
zapnutie alebo vypnutie funkcie
stíšenia.

Diaľkové ovládanie
audiosystému na volante:
voliteľne

1. Hlasitosť [+/-]
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◆ Stlačte tlačidlá pre zvýšenie/
zníženie hlasitosti v
jednotlivých krokoch.
◆ Podržte tlačidlá stlačené, aby
ste úroveň hlasitosti zmenili
rýchlo nahor/nadol.
2. aSEEKb
◆ Stlačte tlačidlo, aby ste zmenili
zaregistrované rozhlasové
stanice alebo prehrávané
hudobné stopy.
◆ Podržte tlačidlo stlačené, aby
ste rýchlo vyhľadali frekvenciu
alebo posúvali vpred aktuálne
prehrávanými skladbami.
3. Tlačidlo Call (Hovor) [y]
Stlačte toto tlačidlo, aby ste
uskutočnili hovor.
4. Hang up (Zavesiť) c/MUTE [@]
(STÍŠIŤ)

◆ Stlačte toto tlačidlo, aby ste
ukončili hovor.
◆ Podržte toto tlačidlo stlačené v
ktoromkoľvek režime
prehrávania zvuku pre
zapnutie/vypnutie funkcie
stíšenia.

Zapnutie/vypnutie systému

Obsluha
Tlačidlá a ovládacie zariadenie

Informačný systém sa ovláda
pomocou funkčných tlačidiel,
multifunkčného regulátora s
číselníkom a ponúk uvedených na
displeji.
Medzi tlačidlá a ovládacie zariadenia
používané v systéme patria
nasledovné.
■ Tlačidlá a volič informačného
systému
■ Tlačidlá ovládania zvuku na volante

Pre zapnutie systému stlačte tlačidlo
VYPÍNAČ [m].
Po zapnutí sa spustí prehrávanie
predtým zvolenej rozhlasovej stanice
alebo skladby.
Pre vypnutie systému stlačte tlačidlo
VYPÍNAČ [m].

Informačný systém
Ovládanie hlasitosti

Obmedzenie hlasitosti pri
vysokej teplote

Ak je vnútorná teplota rádia príliš
vysoká, informačný systém obmedzí
regulovateľnú maximálnu hlasitosť.
V prípade potreby sa hlasitosť zníži
automaticky.
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Pri použití príslušného funkčného
režimu stlačte tlačidlo TONE.
Otáčaním voliča TUNE vyberte
požadovaný režim ovládania tónov a
potom stlačte tlačidlo MENU.

Nastavenia tónu

Otáčaním voliča ovládania hlasitosti
[VOL] nastavte hlasitosť.
■ Pomocou ovládača zvuku na
volante stlačte tlačidlá ovládania
hlasitosti [+/-], aby ste nastavili
hlasitosť.
■ Zobrazí sa aktuálna hlasitosť
zvuku.
■ Zapnutím hlavného vypínača
informačného systému sa úroveň
hlasitosti nastaví na jej
predchádzajúcu hodnotu (ak je
menšia ako maximálna spúšťacia
hlasitosť).

Z ponuky Nastavenia tónu môžete
funkcie zvuku nastaviť rôzne podľa
FM/AM rádia alebo DAB (len pre typ
A) a funkcií každého zvukového
prehrávača.

Otáčaním voliča TUNE vyberte
požadovanú hodnotu ovládania tónov
a potom stlačte tlačidlo MENU.
Aktuálne zvolenú položku je možné
aktivovať dlhým stlačením tlačidla
MENU v konfiguračnom režime
ladenia, prípadne sa dajú aktivovať
všetky položky konfiguračného
režimu ladenia dlhým stlačením
tlačidla TONE.
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Ponuka Nastavenia tónu
■ Basy: Nastavte úroveň basov na
-12 až +12.
■ Stredný rozsah: Nastavte úroveň
stredného rozsahu na -12 až +12.
■ Výšky: Nastavte úroveň výšok na
-12 až +12.
■ Predozadné vyváženie: V modeli
vozidla so systémom šiestich
reproduktorov nastavte vyváženie
predného/zadného reproduktora
spredu 15 dozadu 15.
■ Vyváženie: Nastavte vyváženie
ľavého/pravého reproduktora zľava
15 doprava 15.
■ EQ (Ekvalizér): Zvoľte alebo
vypnite štýl zvuku (VYP ↔ Pop ↔
Rock ↔ Klasická ↔ Hovorené slovo
↔ Country Krajina).

Výber funkcie
FM/AM rádio alebo DAB (len pre
typ A)

Stlačte tlačidlo RADIO BAND, aby ste
zvolili AM/FM rádio alebo funkciu
DAB (len pre typ A).
Stlačením tlačidla MENU otvorte
ponuku FM menu (Ponuka FM) / AM
menu (Ponuka AM) alebo DAB
menu (Ponuka DAB), ktorá obsahuje
možnosti pre výber rozhlasových
staníc.

Prehrávanie zvuku CD/MP3/USB/
iPod alebo externý zvukový vstup
(AUX)

Opakovaným stláčaním tlačidla
CD/AUX prepínajte medzi funkciami
prehrávača zvuku, funkciou CD pre
disky CD/MP3 alebo pripojený USB/
iPod prehrávač zvuku. (CD/MP3 →
AUX → USB/iPod → CD/MP3...)

Informačný systém
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Hands-free telefón s funkciou
Bluetooth

Stlačením tlačidla MENU otvorte
ponuku s možnosťami pre príslušnú
funkciu alebo ponuku príslušného
zariadenia.

Stlačte tlačidlo PHONE (TELEFÓN)
[y], aby ste zvolili Bluetooth handsfree funkciu telefónu.

Stlačením tlačidla MENU otvorte
ponuku Bluetooth s možnosťami pre
príslušnú funkciu.

Prispôsobenie
Hlavné tlačidlá/volič

Medzi tlačidlá a ovládacie gombíky
používané v položke Nastavenia
patria nasledovné.
(12) Tlačidlo CONFIG
Stlačením tohto tlačidla vstúpite do
ponuky Nastavenia.
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(14) Tlačidlo MENU s voličom TUNE
■ Otáčaním voliča sa presuňte na
položku ponuky alebo nastavenia.
■ Stlačením tlačidla vyberte/vstúpte
na podrobnú ovládaciu obrazovku
aktuálnej ponuky alebo položky
nastavenia.
(15) Tlačidlo P BACK
Zrušenie vstupnej položky alebo
návrat na predchádzajúcu
obrazovku/ponuku.

Ako používať ponuku nastavení
na prispôsobenie

■ Ponuky nastavení a funkcie sa
môžu líšiť podľa modelu auta.
■ Referencia: Tabuľka s informáciami
pre ponuku Nastavenia je uvedená
nižšie.

[Príklad] Nastavenia → Dátum a čas →
Nastaviť dátum: 25. máj 2013

Stlačte tlačidlo CONFIG, aby sa
zobrazila ponuka Nastavenia.
Po prečítaní informačnej tabuľky o
ponuke Settings (Nastavenia)
uvedenej nižšie otáčajte volič TUNE
pre presun k požadovanej ponuke
nastavení a potom stlačte tlačidlo
MENU.

■ Uvádza podrobný zoznam pre
príslušnú ponuku nastavení alebo
funkčný stav.
■ Ak existuje iný podrobný zoznam z
príslušného podrobného zoznamu,
tento úkon môžete zopakovať.

Informačný systém
■ Ak príslušný podrobný zoznam
obsahuje niekoľko položiek,
zopakujte tento úkon.
■ Nastavte/zadajte príslušnú
hodnotu nastavenia, inak sa zmení
funkčný stav.
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[Čas Dátum]

Tabuľka s informáciami pre ponuku
konfigurácie systému
[Jazyky]

Otáčaním voliča TUNE prejdite na
požadovanú hodnotu nastavenia
alebo funkčný stav a potom stlačte
tlačidlo MENU.

Zvoľte požadovaný jazyk.

Nastaviť čas: Manuálne nastavte
hodiny a minúty podľa aktuálneho
času.
Nastaviť dátum: Manuálne nastavte
aktuálny rok/mesiac/dátum.
Nastaviť formát času: Vyberte
zobrazenie času: 12h alebo 24h.
Nastaviť formát dátumu: Nastavte
formát zobrazenia dátumu.
YYYY.MM.DD: 2013 Máj 23
DD/MM/YYYY: 23. Máj 2013
MM/DD/YYYY: Máj 23., 2013
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Synchronizácia hodín RDS: Vyberte
možnosť Zap. alebo Vyp.
[Nastavenia rádia]

Maximálna hlasitosť po spustení:
Manuálne nastavte maximálny limit
hlasitosti pri spustení.
Obľúbené rozhlasové stanice:
Manuálne nastavte čísla strán s
obľúbenými stanicami.
Možnosti RDS: Nastavte možnosti
RDS.

■ RDS: Zap./Vyp. (aktivujete alebo
deaktivujete funkciu RDS).
■ Regionalizácia: - Zap./Vyp.
(aktivujete alebo deaktivujete
funkciu Regionálne).
■ Pozastavenie posúvania textu:
Zap./Vyp. (aktivujete alebo
deaktivujete funkciu Pozastavenie
posúvania textu).
■ Hlasitosť dopravných správ:
Nastavte hlasitosť dopravných
správ.
Nastavenia DAB (len pre typ A):
Nastavte možnosti RDS.
■ Automatické skupinové spájanie:
Zap./Vyp. (aktivujete alebo
deaktivujete funkciu Automatické
skupinové spájanie).
■ Automatické spájanie DAB-FM:
Zap./Vyp. (aktivujete alebo
deaktivujete funkciu Auto linking
DAB-FM (Automatické spájanie
DAB-FM)).

■ Dynamická adaptácia zvuku: Zap./
Vyp. (aktivujete alebo deaktivujete
funkciu Dynamická adaptácia
zvuku).
■ Výber pásma: Nastavte položku
Oboje, Pásmo L alebo Pásmo III.
Obnoviť nastavenia z výroby:
Obnovenie všetkých nastavení na
hodnoty z výroby.
[Bluetooth Settings] (Nastavenia
Bluetooth)

Bluetooth: Vstúpte do položky
Bluetooth settings (Nastavenia
Bluetooth).

Informačný systém
■ Activation (Aktivácia): Vyberte
možnosť On (Zap.) alebo Off
(Vyp.).
■ Device list (Zoznam zariadení):
Vyberte požadované zariadenie a
následne ho môžete vybrať/
pripojiť/odpojiť alebo vymazať.
■ Pair device (Párovať zariadenie):
Pokúste sa spárovať nové
zariadenie Bluetooth.
■ Change bluetooth code (Zmeniť
kód Bluetooth): Manuálne zmeňte/
nastavte kód Bluetooth.
■ Obnoviť nastavenia z výroby:
Obnovte počiatočné hodnoty
nastavenia na predvolené
nastavenia.

Rádio
Rádio AM-FM
Pred použitím AM-FM rádia a
DAB (len pre typ A)
Hlavné tlačidlá/volič
(10) Tlačidlo RADIO BAND
Prepínanie medzi FM, AM rádiom
alebo funkciou DAB (Digital Audio
Broadcasting: len pre typ A).
(14) Tlačidlo MENU s voličom TUNE
■ Otáčajte tento volič, aby ste
manuálne vyhľadali vysielaciu
frekvenciu.
■ Stlačením tohto tlačidla získajte
prístup k obrazovke ponúk z
aktuálneho režimu.
(15) Tlačidlo P BACK
Zrušenie vstupnej položky alebo
návrat na predchádzajúcu
obrazovku/ponuku.
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(8) Tlačidlá fSEEKe
■ Stlačením tohto tlačidla
automaticky vyhľadajte dostupné
rozhlasové stanice alebo stanice
DAB (len pre typ A).
■ Podržaním tohto tlačidla môžete
ladiť na požadovanú rozhlasovú
stanicu. Po výbere stanice nechajte
tlačidlo aby sa zastavilo na
aktuálnej frekvencii.
(6) Tlačidlo FAVOURITE [FAV1-2-3]
Stlačením tohto tlačidla sa posúvajte
po stranách s uloženými obľúbenými
rozhlasovými stanicami alebo
stanicami DAB.
(3) Tlačidlá predvolieb PRESET
[1 ~ 6]
■ Podržaním ktoréhokoľvek z týchto
tlačidiel PRESET priradíte aktuálnu
rozhlasovú stanicu alebo stanicu
DAB danému tlačidlu.
■ Stlačením tohto tlačidla vyberte
stanicu priradenú tlačidlu PRESET.
(7) Tlačidlo INFORMATION [INFO]
Pozrite si informácie o vysielajúcich
rádiostaniciach alebo staniciach
DAB.
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(11) Tlačidlo TP
Počas používania funkcie FM RDS
zapnite alebo vypnite funkciu TP
(dopravný program).
(16) Tlačidlo MUTE [@] (STÍŠIŤ)
Podržte tlačidlo stlačené pre zapnutie
alebo vypnutie funkcie stíšenia.

Počúvanie stanice rádia alebo
DAB stanice (len pre typ A)

Opakovane stláčajte tlačidlo
RADIO BAND, čím prepnete medzi
rozhlasovým pásmom FM, AM alebo
DAB.
Naladí sa predtým zvolená
rozhlasová stanica.

Vyhľadávanie komponentu služby
DAB automaticky (len pre typ A)

Vyhľadanie rozhlasových staníc
manuálne

Výber režimu rádia alebo DAB

Stlačením tlačidiel fSEEKe
automaticky vyhľadajte dostupné
rozhlasové stanice s kvalitným
príjmom.

Stláčaním tlačidiel fSEEKe
automaticky vyhľadáte dostupný
komponent služby DAB v aktuálnej
skupine.
Ak chcete preskočiť na
predchádzajúcu/nasledujúcu
skupinu, stlačte tlačidlá fSEEKe.

Informačný systém
Vyhľadávanie rozhlasových staníc

Podržaním tlačidiel fSEEKe rýchlo
zmeňte frekvenciu a potom pustite
tlačidlo na požadovanej frekvencii.

Vyhľadávanie skupiny DAB (len pre
typ A)

Stlačením tlačidiel fSEEKe budete
automaticky vyhľadávať dostupný
komponent služby DAB s dobrým
príjmom.
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Prepojenie služby DAB (len pre typ A)
[DAB-DAB zapnuté/DAB-FM
vypnuté]
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[DAB-DAB vypnuté/DAB-FM
zapnuté]

Keď nastavíte položku Automatické
spojenie DAB-FM ako aktívnu, keď je
intenzita signálu služby DAB nízka,
informačný systém automaticky
prijíma komponent spojenej služby
[pozrite si položky Nastavenia (stlačte
tlačidlo CONFIG) → Nastavenia rádia
→ Nastavenia DAB → Automatické
spojenie DAB-FM].

Manuálne naladenie DAB staníc (len
pre typ A)

Manuálne naladenie rozhlasových
staníc

[DAB-DAB zapnuté/DAB-FM
zapnuté]

Otáčajte volič TUNE, aby ste
manuálne vyhľadali želanú vysielaciu
frekvenciu.

V režime DAB stlačte tlačidlo MENU,
aby ste vstúpili do ponuky DAB
menu (Ponuka DAB).
Otáčaním ovládacieho regulátora
TUNE vyberte položku DAB manual
tuning (Manuálne ladenie DAB),
potom stlačte tlačidlo MENU.
Otáčaním ovládacieho regulátora
TUNE manuálne nalaďte
požadovanú vysielaciu frekvenciu,
potom stlačte tlačidlo MENU.

Informačný systém
Používanie zoznamu staníc DAB (len
pre typ A)

Zobrazenie informácií DAB (len pre
typ A)

Otočením ovládacieho regulátora
TUNE zobrazte položku DAB stations
list (Zoznam staníc DAB).
■ Zobrazia sa informácie o zozname
staníc.
■ Ak je zoznam staníc prázdny,
aktualizácia položky Zoznam
staníc DAB sa spustí automaticky.
Otáčaním ovládacieho regulátora
TUNE vyberte požadovaný zoznam,
potom stlačte tlačidlo MENU pre
naladenie príslušného rozhlasového
kanálu.

Opakovaným stláčaním tlačidla
INFORMATION [INFO] vyberte
požadovaný režim zobrazenia
informácií o stanici DAB.
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Používanie tlačidiel PRESET
Registrácia tlačidiel PRESET

Stlačením tlačidla FAVOURITE
[FAV1-2-3] vyberte požadovanú
stranu s uloženými obľúbenými
stanicami.
Podržaním ktoréhokoľvek z tlačidiel
PRESET [1 ~ 6] danému tlačidlu
priradíte aktuálnu rozhlasovú stanicu
alebo stanicu DAB vybranej strany s
obľúbenými stanicami.

106

Informačný systém

■ Uložiť možno až 3 strany s
obľúbenými stanicami pričom na
každej strane môže byť uložených
až 6 rozhlasových staníc alebo
staníc DAB.
■ Počet strán s používanými
obľúbenými stanicami je možné
nastaviť v Konfigurácia systému →
Nastavenia rádia → Obľúbené
rozhlasové stanice (Max. počet
strán s obľúbenými stanicami).
■ Ak novú rozhlasovú stanicu
priradíte už predtým
zaregistrovanému tlačidlu
PRESET [1 ~ 6], jeho
predchádzajúci obsah sa vymaže a
nahradí novou rozhlasovou
stanicou, ktorá sa uloží.

Priame počúvanie tlačidlom PRESET

Opakovaným stláčaním tlačidla
FAVOURITE [FAV1-2-3] vyberte
požadovanú stranu predvoľby FAV
(obľúbené).
Zobrazí sa informácia o vysielaní
číslo 1 zo zvolenej strany predvoľby
FAV (obľúbené).
Stlačením tlačidla PRESET [1 ~ 6]
priamo počúvajte rozhlasovú alebo
DAB stanicu uloženú pre dané
tlačidlo.

Používanie ponuky rádia alebo
DAB (len pre typ A)

Stlačením tlačidla MENU zobrazíte
ponuku rádia alebo DAB.
Otáčaním voliča TUNE sa presuňte k
požadovanej položke ponuky a
potom stlačte tlačidlo MENU pre
výber príslušnej položky alebo
zobrazenie podrobnej ponuky
položky.

Informačný systém
Ponuka AM/FM alebo DAB (len pre
typ A) → Zoznam obľúbených

Otáčaním voliča TUNE sa presuňte k
požadovanému zoznam obľúbených
a potom stlačte tlačidlo MENU pre
príjem príslušného rozhlasového
kanálu.
Ponuka AM/FM → Zoznam staníc FM/
AM

V položke ponuky FM menu (Ponuka
FM)/AM menu (Ponuka AM) alebo
DAB menu (Ponuka DAB) otáčaním
voliča TUNE, aby ste prešli na
položku Favourites list (Zoznam
obľúbených staníc) a potom stlačte
tlačidlo MENU.
Zobrazia sa informácie o položke
Favourites list (Zoznam obľúbených
staníc).

Z ponuky FM/AM sa otáčaním voliča
TUNE presuňte k zoznamu staníc
FM/zoznamu staníc AM a potom
stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazia sa informácie o zozname
staníc.
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Otáčaním voliča TUNE sa presuňte k
požadovanému zoznamu a potom
stlačte tlačidlo MENU pre príjem
príslušného rozhlasového kanálu.
Ponuka FM alebo DAB (len pre typ A)
→ Zoznam kategórií FM alebo DAB

Z ponuky FM alebo DAB sa otáčaním
voliča TUNE presuňte k zoznamu
kategórií FM alebo zoznamu kategórií
DAB a potom stlačte tlačidlo MENU.
Bude sa zobrazovať položka FM
category list (Zoznam kategórií FM)
alebo DAB category list (Zoznam
kategórií DAB).
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Otáčaním voliča TUNE sa presuňte k
požadovanému zoznamu a potom
stlačte tlačidlo MENU pre príjem
príslušnej vysielacej frekvencie.
Ponuka DAB → Oznámenia DAB (len
pre typ A)

Otáčaním ovládacieho regulátora
TUNE vyberte požadované zoznamy,
potom stlačte tlačidlo MENU pre
naladenie príslušnej rozhlasovej
frekvencie.
Ponuka AM/FM alebo DAB (len pre
typ A) → Aktualizácia zoznamu staníc
FM/AM alebo DAB

alebo Update DAB stations list
(Aktualizovať zoznam staníc DAB) a
potom stlačte tlačidlo MENU.
■ Prebehne aktualizácia položiek
Zoznam staníc FM/Zoznam staníc
AM alebo Zoznam staníc DAB.
■ Ak nechcete, aby sa zmeny uložili,
počas aktualizácie položiek
Zoznam staníc FM/Zoznam staníc
AM alebo Zoznam staníc DAB
stlačte tlačidlo MENU alebo
predchádzajúce tlačidlo P BACK.

Rádiový dátový systém
(RDS)
V ponuke DAB menu otáčajte
ovládacím regulátorom TUNE a
presuňte sa na položku DAB
announcements (Hlásenia DAB),
potom stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa zoznam hlásení DAB.

V ponuke FM menu (Ponuka FM)/AM
menu (Ponuka AM) alebo DAB menu
(Ponuka DAB) otočte voličom TUNE
a presuňte sa na položku Update FM
stations list (Aktualizovať zoznam
staníc FM)/Update AM stations list
(Aktualizovať zoznam staníc AM)

Rádiový dátový systém (RDS) je
služba FM staníc, ktorá výrazne
uľahčuje nájdenie rozhlasových
staníc s bezporuchovým príjmom.
RDS stanice sú indikované názvom
programu s rozhlasovou frekvenciou.

Informačný systém
Konfigurácia RDS

Zobrazenie informácií o
vysielaní RDS

Počas príjmu vysielania RDS stlačte
tlačidlo INFORMATION [INFO] pre
kontrolu prijímaných informácií o
vysielaní RDS.

Stlačením tlačidla CONFIG zobrazte
ponuku Nastavenia.
Otáčaním voliča TUNE sa presuňte k
položke Nastavenia rádia, potom
stlačte tlačidlo MENU.
Otáčaním voliča TUNE vyberte
položku Možnosti RDS, potom stlačte
tlačidlo MENU.

Zapnutie alebo vypnutie RDS

Možnosť RDS zapnite alebo vypnite.
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Aktiváciou RDS získate nasledujúce
výhody:
■ Na displeji sa namiesto frekvencie
zobrazí názov naladenej stanice.
■ Informačný systém vždy naladí
najlepšiu frekvenciu nastavenej
stanice v rámci AF (alternatívna
frekvencie).

V ponuke Nastavenia RDS otočte
ovládací gombík MENU-TUNE pre
presun na položku RDS Vyp., potom
stlačte tlačidlo MENU-TUNE pre
zapnutie funkcie RDS.
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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 Regionálne (REG)
na 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.

V ponuke Nastavenia RDS otočte
volič TUNE pre presun na položku
Regionálne Vyp. a potom stlačte
tlačidlo MENU pre zapnutie funkcie
regionálneho vysielania.

Zapnutie a vypnutie
pozastavenia posúvania textu
Funkciu Pozastavenie posúvania
textu (na zobrazenie informácií o
programovej službe) zapnite alebo
vypnite:

V ponuke Nastavenia RDS otočte
volič TUNE pre presun na položku
Zastavenie posunu textu Vyp. a
potom stlačte tlačidlo MENU pre
zapnutie funkcie Zastavenie posunu
textu.

Hlasitosť dopravných správ
(TA)

Je možné prednastaviť minimálnu
hlasitosť dopravných správ (TA).
Minimálnu hlasitosť dopravných
správ môžete zvýšiť alebo znížiť v
porovnaní s normálnou hlasitosťou
zvuku.

Informačný systém
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Zapnite alebo vypnite funkciu
pohotovostného režimu dopravných
správ informačného systému:

V ponuke RDS options (Možnosti
RDS) otočte volič TUNE pre presun
na položku TA volume (Hlasitosť
dopravných správ), potom stlačte
tlačidlo MENU.
Otáčaním voliča TUNE nastavte
úroveň položky TA volume (Hlasitosť
dopravných správ), potom stlačte
tlačidlo MENU.

Rozhlasová služba dopravných
správ

TP = Dopravné správy
Rozhlasové stanice so službou
dopravných správ sú stanice RDS,
ktoré vysielajú dopravné správy.

Stlačte tlačidlo TP aktivujete alebo
deaktivujete funkciu služby
dopravných správ.
■ Ak sa zapne služba rozhlasových
dopravných správ, v hlavnej
ponuke rádia sa zobrazí [ ].

■ Ak aktuálna stanica nie je stanica
so službou rozhlasových
dopravných správ, tak sa
automaticky spustí vyhľadávanie
najbližšej stanice so službou
dopravných správ.
■ Hneď ako sa nájde stanica so
službou rozhlasových dopravných
správ, v hlavnej ponuke rádia sa
zobrazí TP.
■ Ak je zapnutá služba rozhlasových
dopravných správ, tak sa preruší
prehrávanie hudby CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth alebo AUX na dobu
vysielania dopravných správ.
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Zrušenie dopravných správ

Ak chcete zrušiť dopravné správy,
napr. počas prehrávania CD/MP3
alebo príjmu rádia:

Stlačte tlačidlo TP.
Zapnite službu rozhlasových
dopravných správ a úplne stíšte
hlasitosť informačného systému.
Dopravné správy sa prerušia, ale
služba rozhlasových dopravných
správ zostane naďalej zapnutá.

Zrušenie aktuálnych
dopravných správ

Zablokovanie aktuálnych dopravných
správ, napr. počas príjmu rádia TA:

Stlačte tlačidlo TP.

Anténa s pevným
osadením
Len pre typ A

Informačný systém
Len pre typ B

Ak vojdete do autoumyvárne i s
anténou, môže dôjsť k poškodeniu
antény alebo panelu na streche.
Uistite sa, že ste pred vjazdom do
automatickej autoumyvárne
demontovali anténu.
Pre dosiahnutie maximálneho príjmi
sa uistite, že je anténa správne
dotiahnutá a je v úplne vzpriamenej
polohe.
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Audioprehrávače
Prehrávač CD
Prehrávač CD/MP3 tohto systému
dokáže prehrávať zvukové disky CD
a MP3 (WMA).

Pred použitím prehrávača CD
Dôležité informácie o zvukových
diskoch CD a MP3 (WMA)

Výstraha
Ak chcete strešnú anténu
demontovať, otáčajte ňou proti smeru
hodinových ručičiek. Ak chcete
strešnú anténu nainštalovať, otáčajte
ňou v smere hodinových ručičiek.

Výstraha
Ak vchádzate do miestnosti s
nízkym stropom, nezabudnite
odmontovať anténu, aby sa
nepoškodila.

V žiadnom prípade nevkladajte do
tohto CD/MP3 (WMA) prehrávača
žiadne DVD disky, mini disky s
priemerom 8 cm, alebo disky s
abnormálne poškodených
povrchom.
Na povrch disku neumiestňujte
žiadne nálepky. Takéto disky sa
môžu v CD prehrávači zaseknúť a
poškodiť jeho mechaniku. Ak sa
mechanika poškodí, bude
potrebná nákladná výmena
celého zariadenia.
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■ Zvukový disk CD s protipirátskou
ochranou, ktorý je nekompatibilný s
normou pre zvukové CD, nemusí
fungovať správne, resp. nemusí
fungovať vôbec.
■ S diskmi CD-R a CD-RW, ktoré boli
nahrávané manuálne sa zvykne
často manipuluje nedbanlivejšie
než s originálnymi CD diskami. S
manuálne nahrávanými diskami
CD-R a CD-RW by sa však malo
manipulovať obzvlášť opatrne.
Pozri nasledujúce body.
■ Manuálne nahrávané disky CD-R a
CD-RW sa nemusia prehrávať
správne, resp. vôbec. V týchto
prípadoch však nejde o problém so
zariadením.
■ Pri výmene diskov buďte opatrní,
aby ste stranu disku so záznamom
nezašpinili odtlačkami prstov.
■ Po vytiahnutí disku z prehrávača
CD/MP3: ihneď vložte disk do
obalu, aby ste zabránili jeho
poškodeniu, prípadne zašpineniu
prachom.

■ Ak je disk zašpinený prachom
alebo kvapalinou, môže to spôsobiť
problémy v dôsledku znečistenia
šošovky prehrávača CD/MP3 vnútri
zariadenia.
■ Disky chráňte pred horúčavou a
nevystavujte ich priamemu svetlu.
Použiteľný typ disku
■ Tento produkt dokáže prehrávať
zvukové disky CD/MP3 (WMA).
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3(WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ Nižšie uvedené súbory MP3
(WMA) nie je možné prehrávať.
◆ Súbory zakódované v MP3i (MP3
interactive) alebo v štandardoch
MP3 PRO
◆ Súbory MP3 (WMA) zakódované
v neštandardoch
◆ Súbory MP3, ktoré nie sú vo
formáte MPEG1 Layer3

Upozornenia pre používanie diskov
■ Nepoužívajte nižšie uvedené typy
diskov. Nadmerné používanie
týchto diskov v prehrávači môže
spôsobiť problémy.
◆ Disky s nálepkami, štítkami alebo
nalepenou ochrannou fóliou
◆ Disky s nálepkou vytlačenou
pomocou atramentovej tlačiarne
◆ Disky, ktoré sú vytvorené
prepaľovaním. Obsahujú totiž
dáta presahujúce štandardnú
kapacitu
◆ Disky, ktoré sú prasknuté alebo
poškriabané, prípadne sú
ohnuté, sa nebudú správne
prehrávať
◆ 8 cm disk alebo nekruhový disk
(štvoruholník, päťuholník, ovál)
■ Do otvoru pre disk nevkladajte nič
iné okrem disku. V opačnom
prípade môžu vzniknúť problémy
alebo dôjsť k poškodeniu.
■ V dôsledku tvorby vlhkosti vnútri
zariadenia nemusí prehrávač
diskov fungovať správne, ak v
chladnom počasí zapnete kúrenie.

Informačný systém

■
■
■

■
■

■

Ak dôjde k takejto situácii, pred
použitím nechajte zariadenie asi
hodinu vypnuté.
V dôsledku otrasov vozidla pri
jazde na nerovných cestách sa
môže prehrávanie zastaviť.
Disk nezasúvajte ani nevyťahujte
silou, ani ho rukou neblokujte pri
vysúvaní.
Disk nezasúvajte s potlačenou
stranou smerom nahor. Ak je disk
zasunutý naopak, nedá sa
prehrávať.
Pri manipulácii s diskom sa rukou
nedotýkajte nahrávanej strany
(strana bez potlače alebo výzdoby).
Disky, ktoré momentálne
nepoužívate, vložte do obalov a
uschovajte ich na miesto, ktoré nie
je vystavené priamemu svetlu
alebo vysokým teplotám.
Nenanášajte na disk žiadne
chemické látky. Disky čistite
vlhkou, mäkkou handričkou.
Utierajte ich smerom zo stredu k
okraju.

Upozornenia pre používanie diskov
CD-R/RW
■ Pri používaní diskov CD-R/CD-RW
môžete používať iba disky, ktoré
boli „dokončené“ finalizáciou
zápisu.
■ Disky vytvorené na osobnom
počítači sa nemusia prehrávať v
závislosti od nastavenia a
konkrétneho prostredia
aplikačného programu.
■ Disky CD-R/CD-RW,
predovšetkým veľkokapacitné
disky, nemusia fungovať, ak sú
priamo vystavené pôsobeniu
priameho svetla či vysokých teplôt,
resp. ak sú vo vašom aute
uchovávané dlhú dobu.
■ Názov a iné textové informácie
zaznamenané na diskoch CD-R/
CD-RW sa na tomto zariadení
nemusia zobraziť.
■ Disky CD-RW sa môžu načítavať
dlhšie než disky CD alebo CD-R.
■ Poškodené hudobné súbory sa
nemusia prehrať alebo sa budú
prehrávať prerušovane.
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■ Niektoré disky s protipirátskou
ochranou sa nemusia prehrať.
■ Disk MP3 (WMA) môže obsahovať
maximálne 512 súborov pre každú
z 10 úrovní priečinkov a zároveň je
možné prehrať maximálne 999
súborov.
■ Systém dokáže rozpoznať iba
disky MP3 (WMA) vytvorené podľa
normy ISO-9660, úroveň 1/2 alebo
v systéme súborov Joliet.
(Nepodporuje systém súborov
UDF).
■ Súbory MP3/WMA nie sú
kompatibilné s prenosom dát
paketovým zápisom.
■ Nemusia sa prehrať ani disky, na
ktorých sú zapísané súbory MP3/
WMA a zvukové údaje (CDDA),
konkrétne v prípadoch, ak sa jedná
o typy CD-Extra alebo Mixed-Mode
CD.
■ Medzi názvy súborov/priečinkov,
ktoré je možné použiť na jeden typ
diskovej pamäte, patria
nasledovné, vrátane
štvorčíslicových prípon názvu
súboru ako napr. (.mp3).
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◆ ISO 9660 úroveň 1: Maximálne
12 znakov
◆ ISO 9660 úroveň 2: Maximálne
31 znakov
◆ Joliet: Maximálne 64 znakov
(1 bajt)
◆ Dlhý názov súboru Windows:
Maximálne 128 znakov (1 bajt)
Upozornenie pre používanie
hudobných súborov MP3/WMA
■ Tento produkt dokáže prehrávať
súbory MP3 (WMA) s príponou
názvu súboru mp3, .wma (malé
písmená), alebo .MP3 a .WMA
(veľké písmená).
■ Medzi súbory MP3, ktoré tento
produkt dokáže prehrávať, patria
nasledujúce:
◆ Bitová rýchlosť: 8 kbps ~
320 kbps
◆ Vzorkovacia frekvencia: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (pre MPEG-1),
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pre
MPEG-2)

■ Tento produkt dokáže prehrávať
súbory s bitovou rýchlosťou
8 kbps ~ 320 kbps. Súbory s
bitovou rýchlosťou nad 128 kbps sa
vyznačujú vyššou kvalitou zvuku.
■ Tento produkt dokáže pri súboroch
MP3 zobraziť informácie značky
ID3 (verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4),
ako napríklad názov albumu a
interpret.
■ Pre zobrazenie informácií o albume
(názov disku), stope (názov stopy)
a interpretovi (interpret stopy) by
mal byť súbor kompatibilný s
formátmi V1 a V2 s tagom typu ID3.
■ Tento produkt dokáže prehrávať
súbory MP3 pomocou VBR. Pri
prehrávaní súboru MP3 typu VBR
sa zobrazený zostávajúci čas môže
líšiť od skutočného času.

Poradie prehrávania hudobných
súborov

Informačný systém
Prehrávanie CD/MP3
Hlavné tlačidlá/volič
(9) Tlačidlo CD/AUX
Vyberte prehrávač CD/MP3.
(14) Tlačidlo MENU s voličom TUNE
■ Presun k zoznamu stôp, do ponuky
alebo prístup k informáciám o stope
MP3 (WMA) získate otáčaním
voliča TUNE.
■ Stlačte tlačidlo MENU pre
zobrazenie obrazovky ponuky pre
aktuálnu položku alebo aktuálny
režim.
(8) Tlačidlá fSEEKe
■ Stlačte tieto tlačidlá pre
prehrávanie predchádzajúcej alebo
nasledujúcej stopy.
■ Podržte tieto tlačidlá pre prevíjanie
stopy dozadu alebo rýchle
prevíjanie dopredu. Potom tlačidlo
pustite, ak chcete pokračovať v
prehrávaní pri normálnej rýchlosti.
(4) Tlačidlo EJECT [d]
Vysuňte disk.
(7) Tlačidlo INFORMATION [INFO]

Zobrazuje informácie o aktuálne
prehrávanej stope.
(15) Tlačidlo P BACK
Zrušenie vstupnej položky alebo
návrat na predchádzajúcu
obrazovku/ponuku.
(16) Tlačidlo MUTE [@]
Podržte tlačidlo stlačené pre zapnutie
alebo vypnutie funkcie stíšenia.
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■ Po načítaní informácií z disku sa
automaticky začne prehrávať od
stopy 1.
■ Po zasunutí nečitateľného disku sa
takýto disk automaticky vysunie a
zobrazí sa chybové hlásenie disku.
Systém následne prepne na
naposledy používanú funkciu alebo
rádio FM.

Zasunutie disku

Do otvoru pre disky zasuňte disk,
ktorý chcete prehrať, s potlačou
smerom nahor.

Ak je disk, ktorý chcete prehrať, už
zasunutý, opakovaný stláčaním
tlačidla CD/AUX vyberte prehrávanie
CD/MP3.

118

Informačný systém

■ Ak nie je nájdený žiadny disk na
prehrávanie, na obrazovke sa
objaví hlásenie No CD inserted
(Nie je zasunuté žiadne CD) a
funkcia nebude zvolená.
■ Automaticky sa prehrá stopa, ktorá
bola prehrávaná ako posledná.

■ Keď sa disk vysunie, informačný
systém automaticky prepne na
naposledy používanú funkciu alebo
rádio FM.
■ Disk sa automaticky znovu zasunie
späť, ak ho v priebehu určitej doby
nevytiahnete.

Vysuňte disk

Zmena prehrávanej stopy

Ak chcete vysunúť disk, stlačte
tlačidlo EJECT [d] a vytiahnite disk.

Stlačte tlačidlá fSEEKe v režime
prehrávania pre prehratie
predchádzajúcej alebo nasledujúcej
stopy.

Pomocou ovládača zvuku na volante
je možné stopy meniť otáčaním
ovládacieho gombíka Source
[dSRCc].
Alebo otočte volič TUNE na presun k
zoznamu prehrávaných stôp. Pre
jeho okamžitú zmenu potom stlačte
tlačidlo MENU.
Zmena prehrávanej pozície

Počas režimu prehrávania podržte
tlačidlá fSEEKe pre prevíjanie
skladby dozadu alebo rýchlo
dopredu. Pre pokračovanie v
prehrávaní skladby pri normálnej
rýchlosti tlačidlo pustite.

Informačný systém
Počas prevíjania dozadu a rýchlo
dopredu sa hlasitosť trochu zníži,
pričom sa zobrazí doba prehrávania.
Zobrazenie informácií o prehrávanej
stope

V režime prehrávania stlačte tlačidlo
INFORMATION [INFO] pre
zobrazenie informácií o aktuálne
prehrávanej stope.
Ak o prehrávanej stope zvukového
disku CD neexistujú žiadne
informácie, systém zobrazí hlásenie
Žiadne informácie.

Pri stopách MP3 (WMA) je možné
zobraziť podrobnejšie informácie
otáčaním voliča TUNE z
informačného zobrazenia stopy.
■ Zobrazené informácie obsahujú
názov súboru, názov priečinka a
informácie o značke ID3 uložené so
skladbou.
Ak boli k súborom MP3 (WMA)
pridané nesprávne informácie o
značke ID3 (napr. interpret, názov
skladby) ešte pred ich napálením
na disk, tieto informácie zobrazí
informačný systém tak, ako sú.
Nesprávne informácie o značke
ID3 nie je možné v informačnom
systéme zmeniť ani opraviť
(značky ID3 je možné opraviť len
na počítači).
■ Informácie o skladbách
používajúce špeciálne znaky alebo
v nedostupné jazyky sa môžu
zobraziť ako ----, prípadne sa
nezobrazia vôbec.
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Používanie ponuky CD
Zmena režimu prehrávania

V režime prehrávania CD/MP3
stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku CD.

120

Informačný systém
Ponuka CD → Zoznam stôp

Otáčaním voliča TUNE vyberte
funkcie náhodného výberu alebo
opakovaného prehrávania a
následne stlačte tlačidlo MENU pre
zapnutie alebo vypnutie príslušných
funkcií.

Pri zvukových diskoch CD otáčajte
volič TUNE v ponuke CD pre presun
k zoznamu stôp, následne stlačte
tlačidlo MENU.
Otáčaním voliča TUNE nájdite
požadovaný zoznam stôp, potom
stlačte tlačidlo MENU pre prehratie
zvolenej stopy.

Ponuka CD → Vyhľadávanie
priečinkov

Pri zvukových diskoch MP3 (WMA)
otáčajte volič TUNE v ponuke CD pre
presun k priečinkom, následne stlačte
tlačidlo MENU.
Otáčaním voliča TUNE sa presuňte k
želanému priečinku a potom stlačte
tlačidlo MENU.
Otáčaním voliča TUNE nájdite
požadovanú stopu a potom stlačte
tlačidlo MENU pre prehratie zvolenej
stopy zo zvoleného priečinka.
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Ponuka CD → Hľadať...

Pri zvukových diskoch MP3 (WMA)
otáčajte volič TUNE v ponuke CD pre
presun k vyhľadávaniu..., následne
stlačte tlačidlo MENU.
■ Po načítaní informácií z disku
systém zobrazí prvú skladbu zo
zoznamu skladieb [iP].
■ Ak v zozname skladieb nie sú
hudobné súbory [iP], zobrazí sa
prvá skladba pre každého
interpreta [iA].
V závislosti od počtu hudobných
súborov však načítanie disku môže
trvať dlhú dobu.

Znovu stlačte tlačidlo MENU a na
zobrazenej položke vyhľadávania
otáčajte volič TUNE pre výber
požadovanej položky vyhľadávania.
Počet príslušných skladieb sa bude
zobrazovať podľa Zoznamu skladieb
[iP]/Interpreta [iA]/Albumu [iL]/Názvu
skladby [iS]/Žánru [iG].

Otáčaním voliča TUNE sa presuňte k
detailnej klasifikačnej položke a
potom stlačte tlačidlo MENU.
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Otáčaním voliča TUNE nájdite
požadovaný titul stopy, potom stlačte
tlačidlo MENU pre prehratie zvolenej
stopy.

Prídavné zariadenia
Prehrávač USB

Ak je vaše vozidlo vybavené
prídavnými zariadeniami, môžete
použiť port AUX a USB na pripojenie
zvukových zariadení.

Upozornenia pre používanie
zariadení USB
■ Nie je možné zaručiť správne
fungovanie, ak je veľkokapacitné
pamäťové zariadenie USB
vstavané do pevného disku, resp.
pamäťová karta CF alebo SD,
pripojené pomocou adaptéra USB.
Používajte pamäťové zariadenie
USB typu Flash.
■ Pri pripájaní alebo odpájaní USB
dávajte pozor, aby ste zabránili
výboju statickej elektriny. Ak
pripojenie a odpojenie opakujete
mnohokrát za krátku dobu, môže to
spôsobiť problém s používaním
zariadenia.
■ Na odpojenie zariadenia USB
použite Ponuka USB → Odstrániť
USB pomocou tlačidla MENU s
voličom TUNE pre odstránenie
zariadenia USB.
■ Fungovanie nie je zaručené, ak
pripojovacia svorka zariadenia
USB nie je z kovu.

■ Pripojenie pomocou pamäťových
zariadení USB typu i-Stick môže
byť chybné kvôli vibráciám vozidla,
takže ich fungovanie nie je možné
zaručiť.
■ Buďte opatrní, aby ste sa
nedotýkali pripojovacej svorky USB
žiadnym predmetom ani časťou
vášho tela.
■ Pamäťové zariadenie USB môže
byť rozpoznané, len ak je
naformátované vo formáte súboru
FAT16/32. Používať sa môžu iba
zariadenia s veľkosťou vyhradenej
jednotky 512 bajtov/sektor alebo
2,048 bajtov/sektor. NTFS ani iné
systémy súborov nie je možné
rozpoznať.
■ Podľa typu a kapacity pamäťového
zariadenia USB a typu uloženého
súboru sa čas potrebný na
rozoznanie súborov môže líšiť. V
uvedenom prípade nejde o problém
s produktom, preto prosím počkajte
na spracovanie súborov.
■ Súbory v niektorých pamäťových
zariadeniach USB nemusia byť
rozpoznané kvôli problémom s

Informačný systém
kompatibilitou. Okrem toho,
pripojenia pomocou pamäťovej
čítačky alebo rozbočovača USB nie
sú podporované. Pred použitím
prosím skontrolujte fungovanie
zariadenia vo vozidle.
■ Keď sú cez mobilný disk pripojené
zariadenia ako napríklad prehrávač
MP3, mobilný telefón alebo
digitálny fotoaparát, zariadenie
nemusí fungovať normálne.
■ Neodpájajte pamäťové zariadenie
USB, keď sa prehráva. Môže to
spôsobiť poškodenie produktu
alebo ovplyvniť výkon zariadenia
USB.
■ Odpojte pripojené pamäťové
zariadenie USB, keď je vypnuté
zapaľovanie vozidla. Keď je
zapaľovanie zapnuté počas
pripojenia pamäťového zariadenia
USB, toto zariadenie sa môže v
niektorých prípadoch poškodiť
alebo nemusí fungovať normálne.

Výstraha
Pamäťové zariadenia USB je
možné pripojiť k tomuto produktu
len za účelom prehrávania
hudobných súborov.
Koncovka USB produktu by sa
nemala používať na nabíjanie
príslušenstva USB, pretože
vytváranie tepla pomocou
koncovky USB môže spôsobiť
problémy s výkonom alebo
poškodenie produktu.
■ Keď sa logická jednotka odpojí od
pamäťového zariadenia USB, pre
hudobné súbory USB môžu byť
prehrávané len súbory z logickej
jednotky najvyššej úrovne. To je
dôvod, prečo by mali byť hudobné
súbory, ktoré chcete prehrať,
uložené v jednotke najvyššej
úrovne zariadenia. Hudobné
súbory v konkrétnych pamäťových
zariadeniach tiež nemusia byť
prehrávané normálne, ak je
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aplikácia načítavaná sektorovaním
samostatnej jednotky vnútri
zariadenia USB.
■ Hudobné súbory, na ktoré sa
vzťahuje DRM (Digital Right
Management), nie je možné
prehrávať.
■ Tento produkt dokáže podporovať
pamäťové zariadenia USB s
kapacitou až 16 gigabajtov a s
maximálne 999 súbormi, 512
priečinkami a 10 stupňami štruktúry
priečinkov. Normálne používanie
nie je možné zaručiť pri
pamäťových zariadeniach, ktoré
tento limit prekračujú.
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Upozornenie pre používanie
hudobných súborov USB
■ Poškodené hudobné súbory môžu
byť prehrávané prerušovane alebo
sa nemusia prehrať vôbec.
■ Priečinky a hudobné súbory sú
zobrazené v poradí Symbol → Číslo
→ Jazyk
■ Rozpoznať je možné maximálne 64
znakov pre názvy priečinkov alebo
súborov napísaných v systéme
súborov Joliet.
O hudobných súboroch MP3 (WMA)
■ Medzi súbory MP3, ktoré je možné
prehrať, patria nasledujúce:
◆ Bitová rýchlosť: 8 kb/s ~ 320 kb/s
◆ Vzorkovacia frekvencia:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pre
MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pre
MPEG-2)
■ Tento produkt zobrazuje súbory
MP3 (WMA) s príponou názvu
súboru .mp3, .wma (malé
písmená), alebo .MP3 alebo .WMA
(veľké písmená).

■ Tento produkt dokáže pri súboroch
MP3 zobraziť informácie značky
ID3 (verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) o
albume, interpretovi atď.
■ Medzi názvy súborov/priečinkov,
ktoré je možné použiť podľa typu
pamäte, patria nasledovné, vrátane
štvormiestnych prípon názvu
súboru ako napr. (.mp3).
◆ ISO 9660 úroveň 1: Maximálne
12 znakov
◆ ISO 9660 úroveň 2: Maximálne
31 znakov
◆ Joliet: Maximálne 64 znakov
(1 bajt)
◆ Dlhý názov súboru Windows:
maximálne 128 znakov (1 bajt)
■ Tento produkt dokáže prehrávať
súbory MP3, ktoré používajú VBR.
Keď je prehrávaný súbor MP3 typu
VBR, zobrazený zostávajúci čas sa
môže líšiť od skutočného
zostávajúceho času.
Hlavné tlačidlá/volič
Na prehrávanie hudobných súborov
USB sa používajú nasledujúce
hlavné tlačidlá a ovládacie prvky:

(9) Tlačidlo CD/AUX
Opakovane stláčajte tlačidlo, keď je
pripojené zariadenie USB pre výber
režimu prehrávania USB.
(14) Tlačidlo MENU s voličom TUNE
■ Presun k zoznamu stôp, do ponuky
alebo prístup k informáciám o stope
MP3 (WMA) získate otáčaním
voliča.
■ Stlačte tlačidlo pre zobrazenie
obrazovky ponuky aktuálnej
položky alebo aktuálneho režimu.
(8) Tlačidlá fSEEKe
■ Stlačte tieto tlačidlá pre
prehrávanie predchádzajúcej alebo
nasledujúcej stopy.
■ Pre prevíjanie dozadu alebo rýchle
prevíjanie dopredu tieto tlačidlá
podržte; pre prehrávanie pri
normálnej rýchlosti ich pustite.
(7) Tlačidlo INFORMATION [INFO]
Zobrazuje informácie o aktuálne
prehrávanej stope.
(15) Tlačidlo P BACK
Zrušenie vstupnej položky alebo
návrat na predchádzajúcu ponuku.
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(16) Tlačidlo MUTE (STÍŠIŤ) [@]
Podržte tlačidlo stlačené pre zapnutie
alebo vypnutie funkcie stíšenia.
Pripojenie pamäťového zariadenia
USB

Pripojte USB pamäťové zariadenie s
hudobnými súbormi, ktoré chcete
prehrať, k USB pripojovaciemu
terminálu.

■ Len čo produkt načíta informácie
na pamäťovom zariadení USB,
automaticky sa spustí prehrávanie.
■ Ak je pripojené nečitateľné
pamäťové zariadenie USB, objaví
sa chybové hlásenie a produkt
automaticky prepne na
predchádzajúcu používanú funkciu
alebo funkciu rádia FM.
Ak bolo pamäťové zariadenie USB so
súbormi na prehrávanie už pripojené,
opakovaným stláčaním tlačidla
CD/AUX vyberte prehrávač USB.
Následne sa automaticky začne
prehrávanie, a síce od
predchádzajúceho bodu prehrávania.
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Funkcie prehrávača USB potom
fungujú podobne ako prehrávanie
CD/MP3.
Ukončenie prehrávania hudobných
súborov
Stlačením tlačidla RADIO BAND
alebo CD/AUX vyberte ďalšie
funkcie.
Na ukončenie prehrávania a
odpojenie pamäťového zariadenia
USB použite Ponuka USB →
Odstrániť USB, ktorou bezpečne
odstránite pamäťové zariadenie
USB.
Používanie ponuky USB
Pokyny pre Náhodný výber skladieb /
Opakovať / Priečinky / Hľadať...) v
ponuke USB sú podobné ako v
ponuke CD prehrávača CD/MP3;
bola pridaná len položka Odstrániť
USB. Pozri funkcie prehrávača CD/
MP3 v položke CD menu (Ponuka
CD).
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Ponuka USB → Odstrániť USB

Stlačte tlačidlo MENU v režime
prehrávania pre zobrazenie ponuky
USB.
Otáčaním voliča TUNE sa presuňte
na funkciu Odstrániť USB, potom
stlačte tlačidlo MENU pre zobrazenie
hlásenia s oznámením, že
odstránenie zariadenia USB je už
bezpečné.
Odpojte zariadenie USB z
pripojovacej svorky pre USB.
Vráťte sa k naposledy použitej
funkcii.

Prehrávač iPod
Hlavné tlačidlá/volič
Na prehrávanie hudobných súborov
iPod sa používajú nasledujúce hlavné
tlačidlá a ovládacie prvky:
(9) Tlačidlo CD/AUX
Opakovane stláčajte tlačidlo, keď je
pripojené zariadenie iPod pre výber
režimu prehrávania iPod.
(14) Tlačidlo MENU s voličom TUNE
■ Otáčaním voliča sa presuňte a
zobrazte zoznam aktuálne
prehrávaných stôp.
■ Stlačte tlačidlo pre zobrazenie
obrazovky ponuky aktuálnej
položky alebo aktuálneho režimu.
(8) Tlačidlá fSEEKe
■ Stlačte tieto tlačidlá pre
prehrávanie predchádzajúcej alebo
nasledujúcej stopy.
■ Pre prevíjanie dozadu alebo rýchle
prevíjanie dopredu tieto tlačidlá
podržte; pre prehrávanie pri
normálnej rýchlosti ich pustite.
(7) Tlačidlo INFORMATION [INFO]

Zobrazuje informácie o aktuálne
prehrávanej stope.
(15) Tlačidlo P BACK
Zrušte predchádzajúcu položku alebo
sa vráťte na predchádzajúcu ponuku.
(16) Tlačidlo MUTE (STÍŠIŤ) [@]
Podržte tlačidlo stlačené pre zapnutie
alebo vypnutie funkcie stíšenia.
Pripojenie prehrávača iPod

Pripojte prehrávač iPod s hudobnými
súbormi, ktoré chcete prehrať, k USB
pripojovaciemu terminálu.

Informačný systém
■ Niektoré modely iPod/iPhone
nemusia byť podporované.
■ iPod pripájajte k tomuto produktu
len pripájacími káblami, ktoré
podporujú príslušné zariadenie
iPod. Iné pripojovacie káble sa
nesmú používať.

■ Ak je pri pripájaní k produktu
vypnuté zapaľovanie, môže sa v
niektorých prípadoch zariadenie
iPod poškodiť.
Keď sa zariadenie iPod nepoužíva,
odpojte ho od tohto produktu,
pričom majte vypnuté zapaľovanie
vozidla.

■ Len čo produkt načíta informácie
na zariadení iPod, automaticky sa
spustí prehrávanie.
■ Ak je pripojené nečitateľné
zariadenie iPod, objaví sa
zodpovedajúce chybové hlásenie a
produkt automaticky prepne na
naposledy používanú funkciu alebo
funkciu rádia FM.

Ak je zariadenie iPod, ktoré chcete
prehrať, už pripojené, opakovaným
stláčaním tlačidla CD/AUX vyberte
prehrávač iPod.
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■ Automaticky sa začne prehrávať od
predchádzajúceho bodu
prehrávania.
■ Funkcie prehrávania a položky
informačného displeja prehrávača
iPod používané s týmto produktom
sa môžu líšiť od zariadenia iPod,
konkrétne z hľadiska poradia,
spôsobu prehrávania a
zobrazených informácií.
■ V nasledujúcej tabuľke sú uvedené
klasifikačné položky súvisiace s
funkciou vyhľadávania v zariadení
iPod.
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Funkcie prehrávania zariadenia iPod
potom fungujú podobne ako pri
prehrávaní CD/MP3.

Ponuka iPod → Vysunúť iPod

Zrušenie prehrávania zariadenia iPod
Ak chcete ukončiť prehrávanie,
stlačte tlačidlo RADIO BAND alebo
stlačte CD/AUX pre výber ďalších
funkcií.
Používanie ponuky iPod
V ponuke Ponuka iPod sú pokyny pre
položky Náhodný výber skladieb /
Opakovať / Priečinky / Hľadať...
(vrátane zvukových kníh a
skladateľov) podobné ako v ponuke
Ponuka CD; bola pridaná len položka
Vysunúť iPod. Použitie: pozri každú
položku CD/MP3.

Stlačte tlačidlo MENU v režime
prehrávania pre zobrazenie ponuky
Ponuka iPod.
Otáčaním voliča TUNE sa presuňte
na funkciu Odstrániť iPod, potom
stlačte tlačidlo MENU pre zobrazenie
hlásenia s oznámením, že
odstránenie zariadenia je už
bezpečné.
Odpojte zariadenie iPod z
pripojovacej svorky pre USB.
Vráťte sa k naposledy použitej
funkcii.

Vstup externého zvuku (AUX)
Hlavné tlačidlá/volič
Nasledujúce hlavné tlačidlá a
ovládacie prvky sa používajú v
prípade, že si chcete vychutnať zvuk
informačného systému v najvyššej
kvalite zo zvukového výstupu
pripojeného zariadenia externého
zvuku.
(9) Tlačidlo CD/AUX
Keď je pripojené zariadenie
externého zvuku, opakovaným
stláčaním tlačidla vyberte režim
vstupu externého zvuku (AUX).
(2) Volič VOLUME (HLASITOSŤ)
[VOL]
Otáčaním ovládacieho gombíka
nastavte hlasitosť.
(16) Tlačidlo MUTE (STÍŠIŤ) [@]
Podržte tlačidlo stlačené pre zapnutie
alebo vypnutie funkcie stíšenia.
Pripojenie externého zvuku
Pripojte zvukový výstup zariadenia
externého zvuku k AUX vstupnej
svorke.

Informačný systém
Stlačením tlačidla CD/AUX prepnite
na režim vstupu externého zvuku, ak
už je pripojený systém externého
zvuku.
Otáčaním voliča VOLUME
(HLASITOSŤ) VOL nastavte
hlasitosť.

Keď pripojíte zariadenie externého
zvuku, informačný systém
automaticky prepne na režim vstupu
externého zvuku (AUX).
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Telefón
Bluetooth®
Hlavné tlačidlá/volič

Nasledujúce hlavné tlačidlá a volič sa
používajú na prehrávanie hudobných
súborov alebo využívanie funkcií
hovoru prostredníctvom zariadenia
Bluetooth.
(9) Tlačidlo CD/AUX
Keď je pripojené zariadenie Bluetooth
s funkciou hudobného prehrávača,
opakovane stláčajte toto tlačidlo pre
výber režimu prehrávania zvuku
Bluetooth.
(14) Tlačidlo MENU s voličom TUNE
■ Pre zobrazenie obrazovky ponuky
stlačte toto tlačidlo v režime
telefónu Bluetooth.
■ Otáčaním voliča sa presuňte na
ponuku alebo hodnotu nastavenia.
(15) P BACK
Zrušenie vstupnej položky alebo
návrat na predchádzajúcu
obrazovku/ponuku.
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(8) Tlačidlá fSEEKe
■ Stlačte tieto tlačidlá v režime
prehrávania zvuku Bluetooth pre
prehrávanie predchádzajúcej alebo
nasledujúcej stopy.
■ Podržte tieto tlačidlá pre prevíjanie
dozadu alebo rýchle prevíjanie
dopredu a pre prehrávanie ich
pustite pri normálnej rýchlosti.
(16) PHONE [y] / MUTE [@]
■ Stlačte toto tlačidlo, aby ste
aktivovali režim Bluetooth.
■ Podržte tlačidlo stlačené pre
zapnutie alebo vypnutie funkcie
stíšenia.

Pripojenie Bluetooth
Registrácia zariadenia Bluetooth
Zaregistrujte zariadenie Bluetooth,
ktoré sa má pripojiť k informačnému
systému.
V prvom rade nastavte zariadenie
Bluetooth, ktoré sa má pripojiť z
ponuky Bluetooth settings
(Nastavenia Bluetooth), aby ho mohli
ostatné zariadenia vyhľadať.

Stlačte tlačidlo CONFIG a použite
tlačidlo MENU s voličom TUNE na
presun do položky Settings
(Nastavenia) → Bluetooth settings
(Nastavenia Bluetooth) → Bluetooth →
Pair device (Párovať zariadenie),
potom stlačte tlačidlo MENU.
■ Zariadenie Bluetooth možno
zaregistrovať nielen pomocou
tlačidla CONFIG, ale aj pomocou
položky Phone menu (Ponuka
Telefón) → Bluetooth settings
(Nastavenia Bluetooth) → Bluetooth
→ Add Device (Pridať zariadenie).

■ Ak už je k informačnému systému
pripojené zariadenie Bluetooth,
objaví sa hlásenie Bluetooth is
busy (Bluetooth je
zaneprázdnené).
■ Zobrazí sa pohotovostný režim
pripojenia, spolu s hlásením a
bezpečnostným kódom.
(Počiatočná hodnota je 0000,
avšak dá sa zmeniť v položke
Settings (Nastavenia) → Bluetooth
settings (Nastavenia Bluetooth) →
Bluetooth → Change Bluetooth
code (Zmeniť kód Bluetooth)).
Informačný systém je možné nájsť
vyhľadaním zariadenia Bluetooth,
ktoré sa má pripojiť.
Zadajte bezpečnostný kód pre
informačný systém prostredníctvom
zariadenia Bluetooth.

Informačný systém
Pripojenie/vymazanie/odpojenie
zariadení Bluetooth

Ak bola registrácia zariadenia, ktoré
sa má pripojiť k informačnému
systému, úspešná, tak sa na
obrazovke zobrazia informácie o
zariadení Bluetooth.
■ Informačný systém dokáže
zaregistrovať až päť zariadení
Bluetooth.
■ Pri niektorých zariadeniach
Bluetooth sa dá zariadenie
používať len vtedy, ak je nastavená
položka Always connect (Vždy
pripojiť).

Výstraha
Ak už je pripojené zariadenie
Bluetooth, najskôr ho treba
odpojiť.
V prvom rade nastavte zariadenie
Bluetooth, ktoré sa má pripojiť z
ponuky nastavenia Bluetooth, aby ho
mohli ostatné zariadenia vyhľadať.
Stlačte tlačidlo CONFIG a použite
tlačidlo MENU s voličom TUNE na
presun do položky Settings
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(Nastavenia) → Bluetooth settings
(Nastavenia Bluetooth) → Bluetooth →
Device list (Párovať zariadenie),
potom stlačte tlačidlo MENU.
Pomocou tlačidla MENU s voličom
TUNE sa presuňte zo
zaregistrovaného zariadenia
Bluetooth na zariadenie, ktoré sa má
pripojiť, potom stlačte tlačidlo MENU.
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Registráciu môžete uskutočniť
tlačidlom MENU s voličom TUNE,
presunom pre výber položky,
presunom pre vymazanie položky a
následným stlačením tlačidla MENU.

Pre odpojenie aktuálne pripojeného
zariadenia Bluetooth z obrazovky
zoznamu zariadení vyberte pripojené
zariadenie, ktoré zobrazí položku
Disconnect (Odpojiť) a napokon
stlačte tlačidlo MENU.
Upozornenia pri registrácii/pripojení
Bluetooth
■ Keď zariadenie Bluetooth nie je
možné pripojiť, vymažte celý
zoznam zariadení zo Zariadenia
Bluetooth, ktoré sa má pripojiť a
skúste to znovu. Ak vymazanie
celého zoznamu zariadení
nefunguje, znovu nainštalujte
batériu a opätovne pripojte.

■ Ak dôjde k problému po pripojení
zariadenia Bluetooth, použite
tlačidlo MENU s voličom TUNE na
vykonanie Settings (Nastavenia) →
Bluetooth settings (Nastavenia
Bluetooth) → Restore factory
settings (Obnoviť nastavenia z
výrobného závodu).
Aktivujte zariadenie, ktoré má
problém spôsobený chybou
vzniknutou v súvislosti s pripojením
zariadenia Bluetooth a
informačného systému.
■ Bluetooth sa niekedy dá pripojiť len
prostredníctvom funkcií
prehrávania zvuku hands-free
alebo Bluetooth, a to aj napriek
tomu, že je pripojená stereo
súprava s mikrofónom. V takom
prípade vyskúšajte a znovu pripojte
informačný systém pomocou
zariadenia Bluetooth.

Informačný systém
■ Pri zariadeniach Bluetooth, ktoré
nepodporujú stereo náhlavné
súpravy, funkciu prehrávania zvuku
Bluetooth nie je možné používať.
■ Nie je možné počúvať hudbu cez
zvuk Bluetooth, ak je iPhone
pripojený konektorom USB. Je to
kvôli jedinečným špecifikáciám
mobilného telefónu.

že bola stereo súprava úspešne
pripojená.
■ Nepripájajte mobilný telefón k
pripojovacej svorke Bluetooth.
Môže dôjsť ku chybe, ak ho
pripojíte počas režimu prehrávania
zvuku CD/MP3 a Bluetooth.
Prehrávanie zvuku Bluetooth

Zvuk Bluetooth
Ako prehrávať zvuk Bluetooth
■ Mobilný telefón alebo zariadenie
Bluetooth, ktoré podporujú verzie
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) vyššie ako 1.2
treba zaregistrovať a pripojiť k
produktu.
■ Z mobilného telefónu alebo
zariadenia Bluetooth nájdite typ
zariadenia Bluetooth pre
nastavenie/pripojenie položky ako
stereo náhlavnej súpravy.
Ikona noty [n] sa objaví v pravom
dolnom rohu obrazovky v prípade,

Opakovaným stláčaním tlačidla
CD/AUX vyberte pripojený režim
prehrávania zvuku Bluetooth.
Ak zariadenie Bluetooth nie je
pripojené, tak sa táto funkcia nedá
vybrať.
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Po aktivácii mobilného telefónu alebo
zariadenia Bluetooth sa začnú
prehrávať hudobné súbory.
■ Zvuk prehrávaný zariadením
Bluetooth prichádza cez
informačný systém.
■ Pre prehrávanie zvuku Bluetooth
musí byť hudba prehratá aspoň raz
z režimu hudobného prehrávača
mobilného telefónu alebo
zariadenia Bluetooth po pripojení
ako stereo náhlavnej súpravy. Po
aspoň jednom prehratí začne
hudobný prehrávač prehrávať
automaticky, a síce po vstúpení do
režimu prehrávania. Podobne,
prehrávač automaticky prestane,
keď sa skončí režim hudobného
prehrávača. Ak mobilný telefón
alebo zariadenie Bluetooth nie sú v
režime pohotovostnej obrazovky,
niektoré zariadenia nemusia
automaticky prehrávať v režime
prehrávania zvuku Bluetooth.
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Stlačením tlačidiel fSEEKe prepnite
na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu stopu, resp. podržaním
týchto tlačidiel sa rýchlo posúvajte
dopredu alebo dozadu.
■ Táto funkcia funguje iba so
zariadeniami Bluetooth, ktoré
podporujú verziu AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile) 1.0
alebo vyššiu. (V závislosti od
možností zariadenia Bluetooth
môžu niektoré zariadenia zobraziť
pripojené AVRCP pre prvotné
pripojenie).
■ Informácie o prehrávanej stope a
pozícii stopy sa nezobrazia na
obrazovke informačného systému.
Upozornenia pre prehrávaný zvuk
Bluetooth
■ Pri prehrávaní zvuku Bluetooth
nemeňte stopu príliš rýchlo.
Chvíľu trvá, kým sa prenesú dáta z
mobilného telefónu do
informačného systému.
■ Ak mobilný telefón alebo zariadenie
Bluetooth nie sú v režime
pohotovostnej obrazovky, nemusí

sa automaticky prehrávať zvuk; aj
napriek tomu, že bol príkaz zadaný
z režimu prehrávania zvuku
Bluetooth.
Ak prehrávanie zvuku Bluetooth
nefunguje, skontrolujte, či je
mobilný telefón v režime
pohotovostnej obrazovky.
■ Niekedy sa môžu zvuky prerušiť
počas prehrávania zvuku
Bluetooth. Informačný systém
realizuje výstup zvuku z mobilného
telefónu alebo zariadenia Bluetooth
tak, ako je prenášaný.
Chybové hlásenia Bluetooth a
opatrenia
■ Bluetooth deactivated (Bluetooth
deaktivovaný)
Skontrolujte, či je aktivácia
Bluetooth nastavená na ON (ZAP).
Funkciu Bluetooth je možné
používať po zapnutí aktivácie
Bluetooth.
■ Bluetooth is busy (Bluetooth je
zaneprázdnený)
Skontrolujte, či sú pripojené nejaké
zariadenia Bluetooth. Ak chcete

pripojiť iné zariadenie, najskôr
odpojte všetky pripojené
zariadenia, potom znovu pripojte.
■ Device list is full (Zoznam zariadení
je plný).
Skontrolujte, či je zaregistrovaných
menej ako 5 zariadení.
Zaregistrovaných nesmie byť viac
ako 5 zariadení.
■ No phone book available (Nie je
dostupný žiadny telefónny zoznam)
Toto hlásenie sa zobrazí, ak
mobilný telefón nepodporuje
prenos kontaktov. Ak sa toto
hlásenie objaví po niekoľkých
pokusoch, znamená to, že
zariadenie nepodporuje prenos
kontaktov.
Poznámky
Hlásenie sa zobrazí, keď je
podporovaný prenos kontaktov a
zároveň sa prenášajú aj informácie
o chybe zariadenia. Ak k tomu dôjde,
znovu aktualizujte zariadenie.
■ Phone book is empty (Telefónny
zoznam je prázdny)

Informačný systém
Toto hlásenie sa zobrazí, ak v
mobilnom telefóne nie sú uložené
žiadne telefónne čísla. Tiež sa
zobrazí, ak je podporovaný prenos
záznamu telefónu, avšak
spôsobom, ktorý informačný
systém nepodporuje.

Telefónna súprava
handsfree
Prijímanie hovorov

135

Ak hovor prichádza cez mobilný
telefón s pripojeným Bluetooth,
prehrávaná stopa sa preruší a telefón
zazvoní, pričom sa zobrazia príslušné
informácie.

Výstraha
V závislosti od mobilných
telefónov je možné preniesť váš
vyzváňací tón. Nastavte hlasitosť
vyzváňacieho tónu mobilného
telefónu, ak je hlasitosť príliš
nízka.
Ak chcete hovoriť do telefónu, stlačte
tlačidlo volania na ovládači zvuku na
volante alebo otočte volič TUNE na
presun k funkcii odpovedania a
potom stlačte tlačidlo MENU.

■ Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte
tlačidlo Stíšiť/zavesiť na ovládači
zvuku na volante alebo použite
tlačidlo MENU s voličom TUNE na
voľbu položky Decline (Odmietnuť).
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■ Počas telefonického hovoru je
možné zablokovať vysielaný zvuk
výberom položky Mute Mic (stlmiť
mikrofón) pomocou tlačidla MENU
s voličom TUNE.

■ Počas telefonického hovoru
podržte tlačidlo volania na ovládači
zvuku na volante pre prepnutie do
režimu súkromného hovoru
(niektoré telefóny nemusia
podporovať režim súkromného
hovoru v závislosti od možností
telefónu).
■ Keď prijmete hovor s pripojeným
informačným systémom a
Bluetooth, existujú telefóny, ktoré
automaticky neprepínajú do režimu
súkromného hovoru. Závisí to od
pôvodných špecifikácií každého
mobilného telefónu.

■ Keď je možné využívať služby
súvisiace s konverzáciou s treťou
osobou, ktoré podporuje váš
poskytovateľ komunikačných
služieb prostredníctvom príslušnej
aplikácie, je možné telefonovať
počas hovoru prostredníctvom
informačného systému.
■ Počas konverzácií s tromi alebo
viacerými osobami sa zobrazovaný
obsah môže líšiť od praktických
informácií.

Ukončenie hovoru

Informačný systém
Ak chcete ukončiť hovor, stlačte
tlačidlo Stíšiť/zavesiť na ovládači
zvuku na volante alebo otáčaním
voliča TUNE sa presuňte na položku
Hang up (Zavesiť) a potom stlačte
tlačidlo MENU.
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vytáčania uskutočnený
prostredníctvom histórie prijatých
alebo neprijatých hovorov. Závisí to
od možností mobilného telefónu.

Volanie opätovným vytočením

Na ovládači zvuku na volante stlačte
tlačidlo volania pre zobrazenie
obrazovky navádzania na opätovné
vytočenie, alebo podržte tlačidlo pre
zobrazenie obrazovky záznamu
hovorov.

Otáčaním voliča TUNE vyberte
možnosť Yes (Áno) alebo kontakty a
potom stlačte tlačidlo MENU alebo
tlačidlo volania [g] pre uskutočnenie
hovoru.
■ Ak mobilný telefón nie je v
pohotovostnom režime, váš telefón
nemusí podporovať funkciu
opätovného vytáčania. Závisí to od
možností mobilného telefónu.
■ Pri opätovnom vytáčaní čísla sa
pripojené telefónne číslo
nezobrazí.
■ V závislosti od mobilného telefónu
existujú prípady, keď je hovor
namiesto režimu opätovného

Stlačte tlačidlo MENU, keď je telefón
pripojený na zobrazovanie funkcií
pripojenia, ako je to znázornené
vyššie.
Pomocou tlačidla MENU s voličom
TUNE použite funkcie v ponuke, ktorá
sa objaví.
Počas telefonického hovoru podržte
tlačidlo volania [g] na ovládači zvuku
na volante pre prepnutie do
súkromného režimu.
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Volanie zadaním čísel

Ak chcete uskutočniť hovor zadaním
telefónneho čísla, stlačte tlačidlo
MENU a otáčaním voliča TUNE
vyberte položku Enter number (Zadať
číslo), potom stlačte tlačidlo MENU.

1. Presun [_ 6]: Presun pozície
zadávania
2. Vymazať [⌫]: Vymazať zadaný
znak
3. Telefónny zoznam [d]: Vyhľadať
kontakty (užitočné po aktualizácii
telefónnych čísel)
4. Vytočiť [y]: Spustiť vytáčanie

Otočte volič TUNE pre výber
požadovaných znakov a potom
stlačte tlačidlo MENU pre zadanie
čísla.
■ Zopakujte tento bod pre zadanie
všetkých telefónnych čísel.
■ Stlačte tlačidlo P BACK pre
vymazanie znakov jedného po
druhom, prípadne podržte tlačidlo
pre vymazanie celého obsahu,
ktorý bol zadaný.
■ Pre úpravu vloženého obsahu si
pozrite nasledujúci odsek:

Po zadaní celého telefónneho čísla
otočte volič TUNE pre začatie
vytáčania [y] a následne stlačte
tlačidlo MENU s voličom TUNE pre
uskutočnenie hovoru.

Informačný systém
Pre ukončenie hovoru otočte volič
TUNE, aby ste vybrali položku Hang
up (Zavesiť) a potom stlačte tlačidlo
MENU.

Používanie ponuky Telefón
Phone Menu (Ponuka telefón) →
Phone book (Telefónny zoznam) →
Search (Hľadať)
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Na obrazovke sa objaví oznámenie,
že na použitie nie sú žiadne kontakty
a vrátite sa do predchádzajúcej
ponuky.
Otáčaním voliča TUNE vyberte
položku Search (Hľadať), potom
stlačte tlačidlo MENU.
Otočte volič TUNE pre výber položky
First name (Krstné meno) alebo Last
name (Priezvisko), potom stlačte
tlačidlo MENU.
Otočte volič TUNE na obrazovke
výsledkov vyhľadávania pre výber
požadovanej položky, potom stlačte
tlačidlo MENU pre zobrazenie
podrobností danej položky.

Stlačte tlačidlo MENU, otočte volič
TUNE pre výber telefónneho
zoznamu, potom stlačte tlačidlo
MENU.

Otáčaním voliča TUNE vyberte
položku hľadanie pojmov/rozsahu a
potom stlačte tlačidlo MENU.
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Phone menu (Ponuka Telefón) →
Phone book (Telefónny zoznam) →
Update (Aktualizovať)

Pre zavolanie na príslušné číslo
stlačte tlačidlo MENU.
Pre viac pokynov pozri položku
Uskutočnenie hovoru.

Aktualizujte kontakty pripojeného
mobilného telefónu na kontakty
systému.
Pomocou tlačidla MENU s voličom
TUNE vyberte Phone menu (Ponuka
Telefón) → Phone book (Telefónny
zoznam) → Update (Aktualizovať) a
potom stlačte tlačidlo MENU.

Otočte volič TUNE pre výber
možnosti Yes (Áno) alebo No (Nie) a
následne stlačte tlačidlo MENU pre
aktiváciu alebo zrušenie aktualizácie.
Upozornenie na aktualizáciu
kontaktov
■ Túto funkciu možno používať s
mobilnými telefónmi, ktoré
podporujú aktualizáciu kontaktov a
funkciu prenosu histórie hovorov.
(Ak je produkt pripojený k
mobilnému telefónu, ktorý
nepodporuje tieto funkcie, históriu
hovorov možno zobraziť
prostredníctvom informačného
systému).

Informačný systém
■ Aktualizácia nie je podporovaná
pre viac ako 1000 čísel kontaktov.
■ Uvedomte si, že prehrávanie zvuku
hands-free a Bluetooth sa preruší,
keď budete pokračovať s
aktualizáciami kontaktov (je však
naďalej možné používať ostatné
funkcie s výnimkou prehrávania
zvuku hands-free a Bluetooth).
■ Ak chcete aktualizovať svoje
kontakty, môžete si pre ne vyžiadať
osvedčenie prenosu. Ak sa
pohotovostná obrazovka dlhší čas
nezmení, môžete skontrolovať, či
mobilný telefón vyžaduje
osvedčenie. Pri vyžadovaní
osvedčenia mobilného telefónu sa
prerušia všetky spojenia cez
Bluetooth, t.j. v prípade, že ho
neprijmete. Následne sa zariadenie
znovu pripojí.
■ Pri prijímaní histórie hovorov je
možné z mobilného telefónu
vyžiadať osvedčenie prenosu pre
históriu hovorov. Ak sa
pohotovostná obrazovka dlhší čas
nezmení, skontrolujte, či mobilný
telefón vyžaduje osvedčenie.

■
■
■

■

Pri vyžadovaní osvedčenia
mobilného telefónu sa prerušia
všetky spojenia cez Bluetooth, t. j.
ak ho neprijmete, potom sa
zariadenie znovu pripojí.
Ak dôjde k problému v uložených
informáciách mobilného telefónu,
kontakty sa nemusia aktualizovať.
Informačný systém používa iba
informácie kódované vo formáte
UTF-8.
Ak aktivujete počas aktualizácie
kontaktov alebo v priebehu
prenosu histórie hovorov iné
operácie (hra, vyhľadávanie mapy,
navigácia atď)., proces
aktualizácie/prenosu nemusí
fungovať.
Je to kvôli tomu, že iné operácie,
ktoré bežia na mobilnom telefóne,
ovplyvňujú prenos dát.
Po dokončení aktualizácie
kontaktov alebo prenosu histórie
hovorov sa automaticky odpoja a
následne znovu pripoja všetky
režimy prehrávania zvuku handsfree a Bluetooth.
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■ Ak sa informačný systém vypne
počas telefonickej konverzácie,
hovor bude prenesený do
mobilného telefónu. Pri niektorých
telefónoch bude možno najskôr
potrebné nastaviť funkciu prenosu
hovoru. Závisí to od typu telefónu.
■ Ak používateľ preruší spojenie
priamo (pomocou informačného
systému alebo mobilného
telefónu), funkcia automatického
odpojenia sa neuskutoční.
Auto-connection (Automatické
pripojenie): Táto funkcia
automaticky nájde a pripojí
zariadenie, ktoré bolo pripojené
naposledy.
■ Po vybraní sa nemusia v telefóne
vždy zobraziť všetky zoznamy
kontaktov. Informačný systém
zobrazí len to, čo bolo prenesené z
mobilného telefónu.
■ Aktualizácia kontaktov môže prijať
iba štyri čísla do jedného adresára
kontaktov (Mobile Phone (Mobilný
telefón), Office (Kancelária), Home
(Domov) a Other (Iné)).
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■ Zmena nastavenia jazyka počas
aktualizácie kontaktov vymaže
všetky predchádzajúce
aktualizácie.
■ Ak nie je mobilný telefón nastavený
s pohotovostnou obrazovkou,
hovory do tohto informačného
systému nie je možné uskutočniť.
■ Ak operačný systém mobilného
telefónu aktualizujete, môže sa
zmeniť spôsob fungovania funkcie
Bluetooth.
■ Zvláštne znaky a nepodporované
jazyky sa zobrazia ako ____.
■ Hovory zaregistrované v
kontaktoch bez názvu budú
označené ako No number in
contact (Žiadne číslo v kontakte).
■ Informačný systém zobrazí
kontakty, históriu hovorov a
informácie o opätovnom vytáčaní
tak, ako boli prenesené z
mobilného telefónu.

Phone menu (Ponuka Telefón) →
Phone book (Telefónny zoznam) →
Delete all (Vymazať všetky)

Otočte volič TUNE pre výber
možnosti Yes (Áno) alebo No (Nie),
následne stlačte tlačidlo MENU pre
vymazanie všetkých kontaktov alebo
zrušenie.
Phone menu (Ponuka Telefón) → Call
lists (Zoznamy hovorov)

Každé telefónne číslo, ktoré bolo
uložené do kontaktov systému, bude
vymazané.
Pomocou tlačidla MENU s voličom
TUNE vyberte Phone menu (Ponuka
Telefón) → Phone book (Telefónny
zoznam) → Delete all (Vymazať
všetko) a potom stlačte tlačidlo
MENU.

Kontrola, použitie alebo vymazanie
kontaktov.
Pomocou tlačidla MENU s voličom
TUNE vyberte Phone menu (Ponuka
Telefón) → Call lists (Zoznamy
hovorov) → Delete all (Vymazať
všetko) a potom stlačte tlačidlo
MENU.

Informačný systém
Pomocou voliča TUNE vyberte
podrobnú históriu hovorov a potom
stlačte tlačidlo MENU.

telefónu budú kontakty a záznam
hovorov prenesené do
informačného systému.
■ Záznam hovorov z mobilného
telefónu a záznam zobrazený v
informačnom systéme môžu byť
odlišné. Informačný systém
zobrazuje informácie prenesené z
mobilného telefónu tak, ako sú.
Phone menu (Ponuka Telefón) →
Bluetooth settings (Nastavenia
Bluetooth)

Otáčaním voliča TUNE skontrolujte
históriu hovorov a uskutočnite hovor.
Stlačením tlačidla MENU zavolajte na
číslo zvolené z histórie hovorov.
■ Ak sa po zvolení záznamu hovorov
príliš dlho zobrazuje obrazovka
Please wait (Čakajte prosím),
skontrolujte, či mobilný telefón
vyžaduje overenie prenosu
volaných čísel. Po dokončení
overovacích postupov mobilného

Nastavenie funkcie Bluetooth.
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Pomocou tlačidla MENU s voličom
TUNE vyberte Phone menu (Ponuka
Telefón) → Bluetooth settings
(Nastavenia Bluetooth) a potom
stlačte tlačidlo MENU.
Pre aktiváciu funkcie Bluetooth,
registráciu/pripojenie/vymazanie
zariadenia Bluetooth alebo zmenu
kódu Bluetooth vyberte položku
Bluetooth pomocou tlačidla MENU s
voličom TUNE a potom použite
tlačidlo MENU s voličom TUNE pre
nastavenie požadovanej položky.

Pre nastavenie vyzváňacieho tónu a
jeho hlasitosti používaného funkciou
Bluetooth použite tlačidlo MENU s
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voličom TUNE a vyberte položku
Sound & Signals (Zvuk a signály) a
následne nastavte požadované
položky pomocou tlačidla MENU s
voličom TUNE.
■ V závislosti od mobilného telefónu
je možné, že vyzváňacie tóny, ktoré
už máte, sa prenesú do
informačného systému. Pri
takýchto telefónoch nie je možné
použiť zvolený vyzváňací tón.
■ Pri mobilných telefónoch, ktoré
prenášajú vaše vyzváňacie tóny,
bude hlasitosť vyzváňacieho tónu
závisieť od hlasitosti prenesenej z
mobilného telefónu. Ak je hlasitosť
vyzváňacieho tónu príliš nízka,
nastavte ju.

Pre opätovné spustenie položky
Bluetooth settings (Nastavenia
Bluetooth) na ich predvolené hodnoty
použite tlačidlo MENU s voličom
TUNE a vyberte položku obnovy na
pôvodné nastavenie a napokon
zvoľte možnosť Yes (Áno) pomocou
tlačidla MENU.

Klimatizácia

Klimatizácia

Klimatizácia

Klimatizácia ................................ 145
Ventilačné otvory ....................... 153
Údržba ....................................... 154

Typ 1
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Typ 2

Systém kúrenia a vetrania

Kontrolky pre:
■ Teplota
■ Distribúcia vzduchu
■ Rýchlosť ventilátora
■ Kúrenie
■ Odmrazovanie čelného skla
■ Recirkulácia vzduchu 4
■ Vyhrievané zadné okno Ü 3 33.

Teplota

Nastavte teplotu otáčaním gombíka.
červená
= teplý
modrá
= chladný
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Klimatizácia

Vykurovanie nebude úplne účinné,
kým motor nedosiahne prevádzkovú
teplotu.

Distribúcia vzduchu

Zvoľte vetrací otvor otáčaním
stredného gombíka.
L = do oblasti hlavy a nôh.
K = do oblasti nôh s malým
množstvom vzduchu
smerovaným na čelné sklo,
okná predných dverí a do
bočných vetracích otvorov.
M = do oblasti hlavy
prostredníctvom nastaviteľných
ventilačných otvorov.
J = na čelné sklo a do oblasti nôh s
malým množstvom vzduchu
smerovaným na okná predných
dverí a do bočných vetracích
otvorov.
V = na čelné okno a na okná
predných dverí s malým
množstvom vzduchu
smerovaným do bočných
vetracích otvorov.

Rýchlosť ventilátora

Nastavte prúdenie vzduchu
prepnutím ventilátora na požadovanú
rýchlosť.

Kúrenie
Normálne kúrenie
1. Typ 1: Presuňte páčku
recirkulácie doprava pre zvolenie
režimu recirkulácie.
Typ 2: Stlačte tlačidlo recirkulácie
pre režim recirkulácie. Rozsvieti
sa kontrolka, ktorá indikuje, že je
recirkulácia zapnutá.
2. Otočte regulátor rozvodu
vzduchu.
3. Otočte otočný spínač ovládania
ventilátora na požadovanú
rýchlosť.

Maximálne kúrenie

Režim maximálneho kúrenia použite
pre rýchle vyhriatie priestoru pre
cestujúcich.

Nepoužívajte ho dlhodobo. Vzduch v
interiéri by mohol zatuchnúť, okná by
sa mohli zahmliť a prekážať vodičovi
vo výhľade a spôsobiť nehodu.
Vyčistenie okien:
Typ 1: Otočte regulátorom rozvodu
vzduchu do polohy V a posuňte
páčku recirkulácie doľava, aby sa
dovnútra vozidla dostal čerstvý
vzduch.
Typ 2: Otočte regulátorom rozvodu
vzduchu do polohy V a nastavte
režim na vonkajší vzduch, aby sa
dovnútra vozidla dostal čerstvý
vzduch.
Pre maximálne vykúrenie:
1. Typ 1: Presuňte páčku
recirkulácie doprava pre zvolenie
režimu recirkulácie.
Typ 2: Stlačte tlačidlo recirkulácie
pre režim recirkulácie. Rozsvieti
sa kontrolka, ktorá indikuje, že je
recirkulácia zapnutá.

Klimatizácia
2. Pre kúrenie otočte regulátor
teploty vzduchu do červenej
oblasti až na doraz.
3. Otočte otočný spínač ovládania
ventilátora na maximálnu
rýchlosť.

Typ 2

Odmrazovanie čelného okna
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3. Pre rýchle odmrazovanie
nastavte otočný spínač ovládania
ventilátora na najvyššie otáčky.
4. Bočné vetracie otvory podľa
potreby otvorte a nastavte na
okná dverí.

Výstraha

Typ 1

1. Typ 1: Nastavte režim recirkulácie
na režim vonkajšieho vzduchu a
otočte regulátorom rozvodu
vzduchu na ODMRAZOVANIE
V.
Typ 2: Otočte regulátor distribúcie
vzduchu na ODHMLIEVANIE V,
režim recirkulácie sa automaticky
nastaví na režim vonkajšieho
vzduchu. Klimatizácia funguje, ale
kontrolka sa nemení.
2. Pre teplý vzduch otočte regulátor
teploty vzduchu do červenej
oblasti.

Rozdiel medzi teplotou
vonkajšieho vzduchu a teplotou
čelného okna môže spôsobiť
zahmlenie čelného okna a
obmedzenie výhľadu dopredu.
Nepoužívajte režim PODLAHA/
ODMRAZOVANIE J alebo
ODMRAZOVANIE V v extrémne
vlhkom počasí, keď je otočný
regulátor teploty vzduchu
nastavený v modrej oblasti.
Môže to viesť k nehode, pri ktorej
môže dôjsť k poškodeniu vozidla a
zraneniu osôb.
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Klimatizácia

Systém recirkulácie
vzduchu 4

Typ 2

Typ 1

Režim recirkulácie vzduchu sa ovláda
páčkou 4.

Režim recirkulácie vzduchu sa ovláda
tlačidlom 4.
Rozsvieti sa kontrolka, ktorá indikuje,
že je recirkulácia zapnutá.
* Pri prevádzke v režime
ODMRAZOVANIE sa recirkulácia
nastaví na režim vonkajšieho
vzduchu, aby rýchlo zabezpečila
odhmlenie čelného skla.

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.

Vyhrievanie zadného okna

Vyhrievanie zadného okna sa ovláda
tlačidlom Ü.
Rozsvieti sa kontrolka, ktorá indikuje,
že je táto funkcia zapnutá.
Vyhrievané zadné okno 3 33.

Klimatizácia

Klimatizácia

Typ 2

9 Varovanie
Nespite vo vozidle so zapnutou
klimatizáciou alebo vykurovacím
systémom. Hrozí vážne
poškodenie zdravia až smrť v
dôsledku poklesu hladiny kyslíka
a/alebo telesnej teploty.
Typ 1
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
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Distribúcia vzduchu

Zvoľte vetrací otvor otáčaním
stredného gombíka.
L = do oblasti hlavy a nôh.
K = do oblasti nôh s malým
množstvom vzduchu
smerovaným na čelné sklo,
okná predných dverí a do
bočných vetracích otvorov.
M = do oblasti hlavy
prostredníctvom nastaviteľných
ventilačných otvorov.
J = na čelné sklo a do oblasti nôh s
malým množstvom vzduchu
smerovaným na okná predných
dverí a do bočných vetracích
otvorov.
V = na čelné okno a na okná
predných dverí s malým
množstvom vzduchu
smerovaným do bočných
vetracích otvorov.

Rýchlosť ventilátora

Nastavte prúdenie vzduchu
prepnutím ventilátora na požadovanú
rýchlosť.
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Klimatizácia

Odstránenie zahmlenia z
čelného okna

Typ 2

Typ 1

3. Nastavte požadovanú teplotu.
4. Nastavte otočný spínač ovládania
ventilátora na požadovanú
rýchlosť.

Systém recirkulácie
vzduchu 4

Typ 1

1. Typ 1: Nastavte režim recirkulácie
na režim vonkajšieho vzduchu a
otočte regulátorom rozvodu
vzduchu na ODMRAZOVANIE
V.
Typ 2: Otočte regulátor distribúcie
vzduchu na ODHMLIEVANIE V,
režim recirkulácie sa automaticky
nastaví na režim vonkajšieho
vzduchu.
2. Typ 1: Zapnite chladenie n.
Typ 2: Klimatizácia funguje, ale
kontrolka sa nemení.

Režim recirkulácie vzduchu sa ovláda
páčkou 4.

Klimatizácia
Typ 2

Režim recirkulácie vzduchu sa ovláda
tlačidlom 4.
Rozsvieti sa kontrolka, ktorá indikuje,
že je recirkulácia zapnutá.
* Pri prevádzke v režime
ODMRAZOVANIE sa recirkulácia
nastaví na režim vonkajšieho
vzduchu, aby rýchlo zabezpečila
odhmlenie čelného skla.

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

Typ 1:
Ovláda sa pomocou tlačidla n a je
funkčné iba vtedy, ak beží motor a
ventilátor.
Typ 2:
Ovláda sa pomocou tlačidla n a je
funkčné iba vtedy, ak beží motor a
ventilátor. Rozsvieti sa kontrolka,
ktorá indikuje, že je klimatizácia
zapnutá.
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* Pri prevádzke v režime
odmrazovania sa spínač A/C zapne a
zostane tak bez zmeny stavu
indikátora.
Klimatizácia ochladzuje a odvlhčuje
(vysušuje) vzduch, keď je vonkajšia
teplota mierne nad bodom mrazu.
Preto sa môže vytvárať kondenzácia
odkvapkávajúca zo spodku vozidla.
Ak nepotrebujete ochladzovať alebo
vysušovať vzduch, vypnite chladenie,
aby ste šetrili palivo.
Klimatizácia nebude fungovať, ak je
ovládač ventilátora vo vypnutej
polohe.
Aj keď je klimatizácia zapnutá,
vozidlo bude vyrábať teplý vzduch, ak
je regulátor teploty nastavený na
červenú zónu.
Ak chcete vypnúť klimatizáciu, otočte
ovládač ventilátora do polohy 0.

Výstraha
Používajte len správne chladivo
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Klimatizácia
9 Varovanie

Maximálne chladenie
Typ 1

Systémy klimatizácie smie
servisovať iba kvalifikovaný
personál. Nevhodné servisovanie
môže spôsobiť osobné zranenia.
Normálne chladenie
1. Použite klimatizáciu.
2. Pre chladenie otočte regulátor
teploty vzduchu do modrej oblasti.
3. Otočte regulátor rozvodu
vzduchu.
4. Nastavte otočný spínač ovládania
ventilátora na požadovanú
rýchlosť.

Typ 2

Pre dosiahnutie maximálneho
ochladenia pri horúcom počasí alebo
po dlhom státí vozidla na slnku:
1. Použite klimatizáciu.
2. Typ 1: Presuňte páčku
recirkulácie doprava pre zvolenie
režimu recirkulácie.
Typ 2: Stlačte tlačidlo recirkulácie
pre režim recirkulácie.
3. Pre chladenie otočte regulátor
teploty vzduchu do modrej oblasti
až na doraz.
4. Otočte otočný spínač ovládania
ventilátora na najvyššie otáčky.

Klimatizácia

Ventilačné otvory

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

Nastaviteľné vetracie
otvory
Počas chladenia musí byť otvorený
aspoň jeden ventilačný otvor, aby sa
na odparovači nevytvorila námraza v
dôsledku nedostatku pohybu
vzduchu.
Stlačte kryt každého ventilačného
otvoru, ak chcete bočný ventilačný
otvor otvoriť, a otočte ho podľa
požadovaného smeru prúdenia
vzduchu.
Ak nechcete prúdenie, zatvorte kryt
vetracieho otvoru.

9 Varovanie
Stredný vetrací otvor nie je úplne
uzavretý.
Smer prúdenia vzduchu nastavte
natočením a naklopením lamiel.
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Nepripájajte žiadne predmety na
lamely vetracích otvorov. V
prípade nehody vzniká
nebezpečie škody alebo úrazu.
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Klimatizácia

Údržba

Peľový filter

Otvory pre nasávanie
vzduchu

Vzduchový filter priestoru pre
cestujúcich

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

Filter odstraňuje prach, sadze, peľ a
spóry zo vzduchu nasávaného do
vozidla cez prívod vzduchu.

2. Odstráňte kryt filtra potiahnutím
krytu nahor.
3. Vymeňte filter priestoru pre
cestujúcich.
4. Namontujte kryt filtra a odkladaciu
schránku obráteným postupom
Výmena filtra:
1. Vyberte príručnú odkladaciu
schránku.
Schránku môžete vybrať tak, že ju
otvoríte a nadvihnete ju držiac za
boky.

Poznámky
Odporúčame vám, aby ste sa obrátili
na svoj autorizovaný servis kvôli
výmene filtra.

Klimatizácia
Výstraha
Ak často jazdíte na prašných
cestách, v oblastiach so
znečisteným vzduchom a cestách
s nespevneným povrchom,
vzduchový filter priestoru pre
cestujúcich musíte meniť
častejšie.
Účinnosť filtra sa znížila a môže
ohrozovať vaše priedušky.

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. Prevádzka chladenia
klimatizácie nie je možná pri nízkej
vonkajšej teplote.

Servis
Kvôli optimálnemu výkonu chladenia
odporúčame raz za rok skontrolovať
systém klimatizácie:
■ Test funkčnosti a tlaku
■ Funkčnosť kúrenia
■ Kontrola tesnosti
■ Kontrola hnacích remeňov
■ Vyčistenie odtokového vedenia
kondenzátora a výparníka
■ Test výkonnosti

Výstraha
Používajte len správne chladivo

9 Varovanie
Systémy klimatizácie smie
servisovať iba kvalifikovaný
personál. Nevhodné servisovanie
môže spôsobiť osobné zranenia.
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Jazda

Jazda

Rady pre jazdu
Kontrola nad vozidlom

Rady pre jazdu ........................... 156
Startovanie a prevádzka ............ 156
Výfuk motora .............................. 158
Automatická prevodovka ........... 159
Mechanická prevodovka ............ 163
Brzdy .......................................... 164
Podvozkové systémy ................. 166
Systémy detekcie objektov ........ 167
Palivo ......................................... 169

Nikdy nejazdite s vypnutým
motorom

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

Pedály

V oblasti pedálov 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:
■ Vyvarujte sa rozjazdov na plný
plyn.
■ Nevytáčajte motor.
■ Okrem nebezpečných situácií sa
vyhnite prudkému brzdeniu.
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.
■ Vyvarujte sa prudkej akcelerácie pri
zaradenom nízkom prevodovom
stupni.
■ Nevlečte iné vozidlo.

Jazda

Polohy spínača
zapaľovania

9 Nebezpečenstvo
Počas jazdy neotáčajte kľúč do
polohy 0 alebo 1.
Vozidlo aj brzdový asistent by
prestali fungovať, čo by mohlo
spôsobiť poškodenie vozidla,
osobné zranenie alebo aj
usmrtenie.
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Štartovanie motora
Štartovanie motora pomocou
spínača zapaľovania

Výstraha

0 (LOCK)
1 (ACC)
2 (ON)
3 (START)

= Zapaľovanie
vypnuté
= Zapaľovanie
vypnuté, zámok
volantu uvoľnený
= Zapaľovanie
zapnuté
= Štartovanie

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

■ Otočte kľúčom zapaľovania
do polohy 1 a miernym pohybom
volantu uvoľnite zámok riadenia
■ Mechanická prevodovka: použite
spojku
■ Automatická prevodovka: Voliacu
páku posuňte do polohy P alebo N
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Jazda

■ Nepoužívajte plynový pedál
■ Otočte kľúčom do polohy 3,
zošliapnite pedál spojky a pedál
brzdy, potom uvoľnite, keď motor
naštartuje
Pred opätovným štartovaním alebo
vypnutím motora otočte kľúčom späť
do 0.

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

Parkovanie
■ Neparkujte vozidlo na ľahko
horľavom povrchu. Vysoká teplota
výfukového systému môže
spôsobiť vzplanutie povrchu.
■ Parkovaciu brzdu vždy zatiahnite
bez stlačenia uvoľňovacieho
tlačidla. Na svahu smerom nahor

alebo nadol ju zabrzdite čo možno
najpevnejšie. Súčasne zošliapnite
brzdový pedál, aby sa znížila
potrebná sila.
■ Vypnite motor a zapaľovanie.
Otočte volantom, keď sa zamkne
zámok volantu.
■ Ak vozidlo stojí na vodorovnom
povrchu alebo na svahu smerom
nahor, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte prvý prevodový stupeň. Na
svahu smerom nahor natočte
predné kolesá smerom od
obrubníka.
Ak je vozidlo na svahu smerom
nadol, pred vypnutím zapaľovania
zaraďte spiatočku. Natočte predné
kolesá smerom k obrubníku.
■ Zamknite vozidlo a aktivujte
poplašný systém proti odcudzeniu.

Výfuk motora
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.

Katalyzátor
Katalyzátor znižuje množstvo
škodlivých látok vo výfukovom plyne.

Jazda
Výstraha
Iné triedy paliva, ako tie, ktoré sú
uvedené na stranách 3 169,
3 228 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.

Automatická
prevodovka
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Voliaca páka

Vo vašom vozidle je automatická
elektronicky riadená štvorstupňová
prevodovka.
Štvrtý prevodový stupeň je rýchlobeh.

Štartovanie vozidla
1. Po zahriatí motora podržte
zošliapnutý brzdový pedál a
posuňte voliacu páku do polohy
R, D, 2 alebo 1.

Výstraha
Nepreraďujte medzi polohami D
(jazda) a R (spiatočka) alebo P
(parkovanie), keď je vozidlo v
pohybe. Mohlo by dôjsť k
poškodeniu prevodovky a
zraneniu osôb.
2. Uvoľnite parkovaciu brzdu a
brzdový pedál.
3. Pomalým zošliapnutím pedálu
plynu uveďte vozidlo do pohybu.

P (PARKOVANIE): Blokuje predné
kolesá. Polohu P voľte len keď vozidlo
stojí a parkovacia brzda je zatiahnutá.
R (SPIATOČKA): Polohu R voľte, ak
vozidlo stojí.
N (NEUTRÁL): Neutrálna poloha.
D: Táto jazdná poloha je určená pre
normálne jazdné podmienky.
Umožňuje radenie všetkých štyroch
prevodových stupňov. Štvrtý
prevodový stupeň je rýchlobeh, ktorý
znižuje otáčky motora a úroveň hluku,
pričom zlepšuje hospodárnosť
prevádzky.
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Jazda

2: Umožňuje radenie prvého a
druhého stupňa a zabraňuje
automatickému preradeniu na tretí a
štvrtý stupeň.
Polohu 2 zvoľte pre väčší výkon pri
jazde do kopca a brzdení motorom pri
jazde z kopca.
1: Táto poloha blokuje prevodovku na
prvom prevodovom stupni.
Polohu 1 zvoľte pre maximálne
brzdenie motorom pri jazde z
prudkých svahov.

Výstraha
Počas preraďovania nezrýchľujte.
Nikdy súčasne nezošľapujte pedál
plynu a brzdový pedál.
Akonáhle je prevodový stupeň
zaradený, po uvoľnení brzdového
pedálu sa vozidlo začne pomaly
rozbiehať.
Nepoužívajte polohu P
(Parkovanie) namiesto parkovacej
brzdy.

Pri opustení vozidla vypnite motor,
zatiahnite parkovaciu brzdu a
vytiahnite kľúč zo zapaľovacej
skrinky.
Nikdy nenechávajte bez dozoru
vozidlo s bežiacim motorom.

Radenie prevodových stupňov

Presun medzi niektorými
prevodovými stupňami vyžaduje
stlačenie uvoľňovacieho tlačidla na
boku páky voliča.
Pri radení pákou voliča sa riaďte
popismi podľa šípok.

Pri radení stlačte uvoľňovacie tlačidlo.
Šípky označujú radenia, pri ktorých
nie je nutné stlačiť uvoľňovacie
tlačidlo.

Jazda

Ak chcete radiť, zošliapnite pedál
brzdy a stlačte uvoľňovacie tlačidlo.
Radenia, ktoré vyžadujú stlačenie
uvoľňovacieho tlačidla, sú označené
šípkou.

Raďte voľne.

9 Varovanie
Aby ste predišli poškodeniu
prevodovky, dodržiavajte
nasledujúce opatrenia:
Pri preraďovaní polohy P alebo N
na R, D, 2 alebo 1 nezošľapujte
pedál plynu.
Ak tak urobíte, môže dôjsť k
poškodeniu prevodovky, ale
môžete stratiť aj kontrolu nad
vozidlom.

Používajte polohu D čo možno
najčastejšie.
Nikdy nezaraďujte polohu P alebo
R, ak je vozidlo v pohybe.
Pri zastavení vozidla vo svahu,
neudržujte vozidlo na mieste
zošliapnutím pedálu plynu.
Použite nožnú brzdu.
Pri radení z polohy P alebo N na R
alebo dopredných prevodových
stupňov zošliapnite brzdový
pedál.
Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu
prevodovky alebo
neočakávanému pohybu vozidla,
vodič by mohol stratiť kontrolu nad
vozidlom a spôsobiť tak poranenie
osôb, poškodenie vozidla alebo
iného majetku.

Brzdenie motorom

Využitie brzdného účinku motora pri
jazde v dlhom klesaní:
U automatickej prevodovky zvoľte v
prípade potreby polohu „2“ alebo „1“.
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Brzdenie motorom je najúčinnejšie v
polohe „1“. Ak polohu „1“ zvolíte pri
príliš vysokej rýchlosti, zostane
zaradený aktuálny prevodový stupeň,
kým vozidlo nespomalí.
Pre normálny brzdný účinok zvoľte
polohu „2“. Pre ešte väčšie
spomalenie zvoľte polohu „1“.
Poznámky
Použitie brzdenia motorom v dlhých
klesaniach môže predĺžiť životnosť
bŕzd.

Rozkolísanie vozidla

Uvoľňovanie vozidla rozkolísaním je
povolené len v prípade, keď vozidlo
uviazlo v piesku, blate alebo snehu.
Opakovane presúvajte páku voliča
medzi polohami D a R.
Motor nevytáčajte a vyvarujte sa
náhleho zrýchlenia.

Parkovanie

Po zastavení vozidla stlačením
brzdového pedálu zaraďte polohu P,
pevne potiahnite páčku a vytiahnite
kľúč zapaľovania.
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Jazda

Kickdown

Vypnutý rýchlobeh

Poznámky
Za normálnych jazdných podmienok
jazdite s aktivovanou funkciou
rýchlobehu kvôli úspore paliva.

Porucha

Pre rýchlejšiu akceleráciu úplne
zošliapnite a podržte pedál
akcelerácie. Prevodovka sa preradí
na vhodnú nižšiu rýchlosť podľa
otáčok motora.

Štvrtý prevodový stupeň vašej
automatickej prevodovky je
rýchlobeh.
Ak chcete zrušiť funkciu rýchlobehu,
stlačte tlačidlo rýchlobehu. Kontrolka
O/D OFF na paneli varovných
kontroliek sa rozsvieti.
Funkciu O/D OFF je možné použiť pri
nežiadúcom radení štvrtého
prevodového stupňa, napríklad pri
dlhej jazde na stúpaní.

V prípade poruchy sa rozsvieti
kontrolka poruchy alebo výstražné
svetlo automatickej prevodovky.
Prevodovka prestáva automaticky
alebo manuálne preraďovať, lebo je
zaseknutá v niektorom prevode.
Príčinu poruchy nechajte odstrániť v
servise.

Prerušenie napájania
V prípade prerušenia napájania nie je
možné voliacu páku vysunúť z polohy
P.
Ak je akumulátor vybitý, naštartujte
vozidlo pomocou štartovacích káblov.
Ak príčinou poruchy nie je vybitý
akumulátor, odblokujte voliacu páku a
vyberte kľúč zo zámku zapaľovania.

Jazda

Mechanická
prevodovka

Uvoľnenie voliacej páky

Vaše vozidlo je vybavené systémom
blokovania radenia brzdou (BTSI).
Pred preradením z parkovacej polohy
(P) musí byť zapaľovanie v polohe
ON a úplne zošliapnutý brzdový
pedál. Ak je zapaľovanie v polohe
ON, plne zošliapnutý brzdový pedál a
nemôžete preradiť z polohy P:
1. Vypnite zapaľovanie
2. Zošliapnite a podržte zošliapnutý
brzdový pedál a zatiahnete
brzdovú páku nahor.

3. Otvorte kryt.

163

4. Vsuňte skrutkovač do otvoru čo
najhlbšie a preraďte voliacu páku
z polohy P. Naštartujte motor a
zaraďte požadovaný prevodový
stupeň.
Ak sa znova zaradí poloha P,
voliaca páka sa zablokuje znova.
5. Zatvorte kryt.
6. Nechajte vozidlo opraviť čo
najskôr.

Ak sa vám prevod nepodarí zaradiť,
posuňte páku do polohy neutrál,
uvoľnite pedál spojky a znova ju
zošliapnite; potom skúste prevod
zaradiť znova.
Nenechávajte zbytočne preklzávať
spojku. Pri použití úplne zošliapnite
pedál spojky. Nepoužívajte pedál ako
opierku nohy.
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Jazda
Výstraha

Neodporúčame počas jazdy držať
ruku na voliacej páke.

Brzdenie motorom

U mechanickej prevodovky preraďte
postupne na nižší prevodový stupeň.

9 Varovanie
V prípade mechanickej
prevodovky nepreraďujte naraz o
dva alebo viac prevodových
stupňov nadol.
Predídete tak poškodeniu
prevodovky alebo strate kontroly
nad vozidlom a zraneniu osôb.
Poznámky
Použitie brzdenia motorom v dlhých
klesaniach môže predĺžiť životnosť
bŕzd.

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.

Výstraha
Ak dôjde k poruche na jednom z
okruhov, musí byť brzdový pedál
zošliapnutý väčšou silou a predĺži
sa brzdná vzdialenosť. Nechajte
brzdový systém okamžite
skontrolovať a opraviť v servise.
Odporúčame vám, aby ste sa
obrátili na svoj autorizovaný
servis.

Ak je možné brzdový pedál
zošliapnuť nižšie než normálne, je
nutné brzdy opraviť.
Obráťte sa okamžite na servis.
Odporúčame vám, aby ste sa
obrátili na svoj autorizovaný
servis.

Výstraha
Nejazdite s nohou na brzdovom
pedáli. Tým sa zrýchľuje
opotrebenie komponentov brzdy.
Brzdy sa môžu prehriať,
následkom čoho sa predĺži brzdná
vzdialenosť a môže vzniknúť
nebezpečná situácia.

9 Varovanie
Po prejazde hlbokou vodou, umytí
vozidla alebo značnom zaťažení
bŕzd pri jazde zo strmého svahu

Jazda
brzdy prechodne stratia svoju
účinnosť. Dôvodom môžu byť
mokré brzdy alebo ich prehriatie.
Ak dôjde k prechodnej strate
účinnosti bŕzd prehriatím: Pri
jazde z kopca zaraďte nižší
prevodový stupeň. Nepoužívajte
brzdy nepretržite.
Ak dôjde k prechodnej strate
účinnosti bŕzd zvlhnutím
komponentov bŕzd, obnovíte ich
normálnu výkonnosť
nasledujúcim postupom:
1. Skontrolujte, či za vami nejdú
vozidlá.
2. Jazdite bezpečnou rýchlosťou
a nechajte vedľa vozidla a za
vozidlom dostatočný priestor.
3. Jemne zošliapnite brzdový
pedál, pokiaľ sa neobnoví
normálna výkonnosť.

Protiblokovací systém bŕzd
Protiblokovací systém bŕzd (ABS)
zabraňuje zablokovaniu kolies.

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
určitým zvukom.
Ak chcete dosiahnuť optimálne
brzdenie, držte pri brzdení
zošliapnutý pedál brzdy, aj keď pedál
pulzuje. Pedál brzdy neuvoľňujte.
Neznižujte tlak vyvíjaný na brzdový
pedál.
Ak naštartujete vozidlo po zapnutí
zapaľovania, môžete počuť
jednorázový mechanický zvuk. Je to
normálne, znamená, že systém ABS
je pripravený na prevádzku.
Kontrolka u 3 77.
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Porucha
9 Varovanie
Ak je v systéme ABS porucha,
kolesá majú tendenciu sa
zablokovať v prípade neobvykle
silného brzdenia. Výhody systému
ABS nie sú k dispozícii. Počas
prudkého brzdenia nie je vozidlo
možné riadiť a môže dôjsť ku
šmyku.
Príčinu poruchy nechajte odstrániť v
servise.
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Jazda

Parkovacia brzda

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.
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 4 3 76.

Podvozkové systémy
Elektronické riadenie
stability
Systém elektronickej stabilizácie
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.
Tým sa tiež výrazne zlepšuje jazdná
stabilita vozidla na klzkom povrchu
vozovky.
Systém ESC je funkčný v okamihu,
kedy zhasne kontrolka b.
Ak je systém ESC 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 77.

Vypnutie

Pre jazdu vyžadujúcu veľmi vysoký
výkon sa systém ESC môže
deaktivovať stlačením tlačidla a.
Kontrolka a sa rozsvieti.

Systém ESC sa znova aktivuje
opätovným stlačením tlačidla a.
Systém ESC sa znova aktivuje aj pri
nasledujúcom zapnutí zapaľovania.
Keď sa systém ESC aktivuje za
účelom zvýšenia stability vozidla,
znížte rýchlosť a venujte zvýšenú
pozornosť vozovke. Systém ESC je
len doplňujúcim zariadením pre
vozidlo. Ak vozidlo prekročí jeho
fyzikálne hranice, nebude ho možné
kontrolovať. Preto sa nespoliehajte
na tento systém. Vždy jazdite
bezpečne.
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Systémy detekcie
objektov
Parkovací asistent

Systém parkovacieho asistenta
pomáha vodičovi počas cúvania s
vozidlom tým, že vydáva zvukovú
signalizáciu v prípade, že sa za
vozidlom objaví nejaký objekt.
Tento systém sa môže automaticky
zapínať v prípade, že je zapnuté
zapaľovanie a páka voliča
prevodovky je v polohe R.
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Jazda

Tento systém sa deaktivuje, keď je
rýchlosť vozidla vyššia než približne
5 km/h.
Ak alarm zaznie pri zaradení
prevodovky do polohy R, signalizuje
to normálny stav.
V tomto čase môžete vypočítať
vzdialenosť medzi vaším vozidlom a
prekážkami na základe varovného
zvuku.
Nepleťte si to ale so zvukmi, ktoré
trvalo znejú v prípade, že sú prekážky
vo vzdialenosti 40 cm.

Výstraha
Ak nastane nasledujúce,
signalizuje to poruchu v systéme
parkovacieho asistenta. Alarm
zaznie trikrát súvislo, pričom okolo
zadného nárazníka nie sú žiadne
prekážky. Čo možno najskôr sa
obráťte na servis. Odporúčame
vám váš autorizovaný servis.

Alarm a vzdialenosť
snímania

Zvuk
alarmu

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

---píp-píp--

2. alarm
pribl. do 80 cm od
zadného nárazníka

--píp píp
píp píp

3. alarm
pribl. 20 – 40 cm od
zadného nárazníka

Alarm
znie
plynulo

Výstraha
Systém parkovacieho asistenta
považujte len za doplnkovú
funkciu. Vodič musí kontrolovať
situáciu vzadu.
Výstražný zvukový signál sa môže
líšiť podľa konkrétnych objektov.

Výstražný zvukový signál sa
nemusí aktivovať v prípade, že je
snímač zamrznutý alebo
poškvrnený nečistotami alebo
blatom.
Netlačte na povrch snímača a
nepoškriabte ho. Kryt by sa mohol
poškodiť.
Je možné, že systém
parkovacieho asistenta nebude
fungovať správne pri jazde na
nerovných typoch povrchu, ako sú
napr. les, štrkové cesty, hrboľaté
cesty alebo svah.
Systém parkovacieho asistenta
nie vždy rozpozná ostré objekty,
hrubé zimné odevy alebo iné
hrubé a mäkké materiály môžu
pohltiť vlny.

Výstraha
Systém parkovacieho asistenta
nemusí fungovať správne v
prípade, že prijíma aj iné

Jazda
ultrazvukové signály (kovový zvuk
alebo hluk bŕzd z ťažkých
úžitkových vozidiel).
Vyčistite znečistené snímače
mäkkou špongiou a čistou vodou.
Také objekty nemusia byť
systémom rozpoznané vo veľmi
tesnej blízkosti (približne 25 cm) a
vzdialenosti do približne 1 m.
Naďalej musíte sledovať zrkadlá
alebo otáčať hlavu dozadu. Pri
cúvaní dodržiavajte bežné
bezpečnostné opatrenia. Na
snímače netlačte ani ich
nevystavujte nárazom prúdu vody
z vysokotlakovej vodnej pištole
počas umývania, aby nedošlo k
poškodeniu snímačov.

Výstraha
Horná časť vozidla môže utrpieť
náraz ešte pred činnosťou
snímača, preto počas parkovania
kontrolujte situáciu pomocou
vonkajších spätných zrkadiel
alebo otáčaním hlavy.

Systém parkovacieho asistenta
bude správne fungovať na
rovných vertikálnych povrchoch.
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Palivo
Palivo pre zážihové motory
Používajte len bezolovnaté palivo,
ktoré spĺňa normu EN 228.
Môžu sa používať ekvivalentné
štandardizované palivá s obsahom
etanolu max. 10 % objemu.
Používajte palivo s odporúčaným
oktánovým číslom 3 228. Použitie
paliva s príliš nízkym oktánovým
číslom môže znížiť výkon a krútiaci
moment motora a mierne zvýši
spotrebu paliva.

Výstraha
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.
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Jazda
Výstraha

Použitie paliva s príliš nízkym
oktánovým číslom môže viesť k
nekontrolovanému spaľovaniu a
poškodeniu motora.

Doplňovanie paliva

paliva, môže dôjsť k vážnemu
poškodeniu motora a
katalyzátora.
Pri doplňovaní paliva použite
správne palivo (benzín alebo
motorovú naftu) určené pre vaše
vozidlo. Ak do vášho vozidla so
zážihovým motorom natankujete
naftu, môžete spôsobiť vážne
poškodenie vášho vozidla.
Z bezpečnostných dôvodov musia
byť kanister, pumpa a hadica
riadne uzemnené. Statická
elektrina môže zapáliť benzínové
výpary. Môžete sa popáliť a
vozidlo sa môže poškodiť.

9 Nebezpečenstvo

Výstraha
Ak použijete palivo nesprávnej
triedy alebo pridáte do palivovej
nádrže nesprávne prísady do

Pred doplňovaním paliva vypnite
motor a nezávislé spaľovacie
kúrenie. Vypnite mobilné telefóny.
Elektromagnetické vlny alebo
používanie mobilných telefónov
môže spôsobiť vznietenie
palivových výparov.

Palivo je horľavé a výbušné.
Nefajčite. Nevytvárajte otvorený
oheň alebo iskry. Pri doplňovaní
paliva dodržujte prevádzkové a
bezpečnostné pokyny čerpacej
stanice.
Vybite statickú elektrinu vo vašich
rukách dotykom nejakého
predmetu, ktorý odvádza statickú
elektrinu, pred dotknutím sa alebo
otvorením viečka plniaceho otvoru
alebo čerpacej pištole.
Počas doplňovania paliva
nevykonávajte činnosti, pri ktorých
sa vytvára statická elektrina,
napríklad nastupovanie do vozidla
alebo vystupovanie z neho.
Statická elektrina by mohla
zapríčiniť vznietenie palivových
výparov.
Ak ucítite zápach paliva vnútri
vozidla, nechajte príčinu ihneď
odstrániť v servise.

Jazda

171

Výstraha
Pretečené palivo ihneď utrite.

Spotreba paliva - emisie
CO2

1. Vypnite motor.
2. Zatiahnite za uvoľňovaciu páku
dvierok palivovej nádrže, ktorá je
umiestnená na podlahe vpredu,
naľavo od sedadla vodiča.
3. Pomaly odskrutkujte viečko
palivovej nádrže proti smeru
hodinových ručičiek. Ak počujete
syčivý zvuk, pred úplným
otvorením počkajte, pokiaľ tento
zvuk neprestane. Dvierka
palivovej nádrže sú umiestnené
na pravej strane karosérie vzadu.

4. Otvorte viečko. Viečko je
pripevnené lankom k vozidlu.
5. Po ukončení tankovania paliva
zaskrutkujte viečko. Otáčajte v
smere hodinových ručičiek, pokiaľ
niekoľkokrát nepočujete kliknutie.
6. Zatvorte dvierka palivovej nádrže
ich zatlačením, pokiaľ sa nezaistia
západkou.
Poznámky
Ak sa v chladnom počasí dvierka
palivovej nádrže neotvoria, zľahka
na ne poklepte. Potom ich skúste
otvoriť znova.

Spotreba paliva (kombinovaná)
modelu Spark je v rozmedzí od 4,8 do
6,3 l/100 km.
Hodnota emisií CO2 (kombinovaná)
je v rozmedzí 113 až 119 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

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 CO2sú určené podľa
smernice R (ES) č. 715/2007 (v
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Jazda

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.

Starostlivosť o vozidlo

Starostlivosť o vozidlo
Všeobecné informácie ............... 173
Kontroly vozidla ......................... 174
Výmena žiarovky ....................... 188
Elektrická sústava ...................... 194
Náradie vozidla .......................... 198
Kolesá a pneumatiky ................. 199
Štartovanie pomocou
štartovacích káblov ................... 209
Vlečenie ..................................... 210
Starostlivosť o vzhľad ................ 213

173

Všeobecné informácie

Skladovanie vozidla

Príslušenstvo a úpravy
vozidla

Dlhodobé odstavenie 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).

Výstraha
Nikdy neupravujte vozidlo. Môže
mať vplyv na výkon, životnosť a
bezpečnosť vozidla a záruka
nemusí kryť problémy spôsobené
úpravami.

Ak plánujete vozidlo odstaviť na
niekoľko mesiacov, musíte urobiť
nasledujúce opatrenia:
■ Umyte a navoskujte vozidlo.
■ Nechajte skontrolovať vosk v
motorovom priestore a na spodku
vozidla.
■ Úplne naplňte palivovú nádrž.
■ Vyčistite a nakonzervujte gumové
tesnenia.
■ Vymeňte motorový olej.
■ Vypustite nádržku kvapaliny
ostrekovača.
■ Skontrolujte nemrznúcu kvapalinu
a ochranu proti korózii.
■ Nastavte tlak v pneumatikách na
hodnotu predpísanú pre plné
zaťaženie.
■ Zaparkujte vozidlo na suchom a
dobre vetranom mieste. Zaraďte
prvý prevodový stupeň alebo
spiatočku. Zabráňte samovoľnému
pohybu vozidla.
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■ Nezatiahnite parkovaciu brzdu.
■ Otvorte kapotu, zavrite všetky
dvere a zamknite vozidlo.
■ Odpojte svorku od záporného
vývodu akumulátora vozidla.
Pamätajte si, že nie sú všetky
systémy funkčné, napr. systém
alarmu.
■ Zatvorte kapotu.

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.

Kontroly vozidla
Vykonávanie práce

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.

9 Varovanie
Kontroly v motorovom priestore
vykonávajte len pri vypnutom
zapaľovaní.
Ventilátor chladiča môže začať
pracovať i pri vypnutom
zapaľovaní.

Starostlivosť o vozidlo
9 Nebezpečenstvo

Typ 2

Systém zapaľovania používa
extrémne vysoké napätie.
Nedotýkajte sa ho.
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2. Potiahnite bezpečnostnú
západku nahor a otvorte kapotu.

9 Varovanie
Ak je motor horúci, dotýkajte sa
iba penového obloženia podpery
kapoty.

Kapota motora
Otvorenie
Typ 1

1. Potiahnite odisťovaciu páku a
vráťte ju do pôvodnej polohy.

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

Zavretie

Pred zatvorením kapoty zatlačte
vzperu do držiaka.
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Privrite kapotu a nechajte ju spadnúť
do západky. Skontrolujte, či sa
kapota zaistila.

9 Varovanie
Vždy dodržujte nasledujúce
opatrenia: Pred jazdou
skontrolujte zatiahnutím za
prednú časť kapoty, či je kapota
bezpečne zatvorená a zaistená.
Ak je vozidlo v pohybe, neťahajte
za páku otvárania kapoty.
Nejazdite s otvorenou kapotou.
Otvorená kapota obmedzuje
výhľad vodiča.
Pohyb vozidla s otvorenou
kapotou môže zapríčiniť nehodu,
pri ktorej môže dôjsť k poškodeniu
vozidla alebo iného majetku,
zraneniu alebo usmrteniu.
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Celkový pohľad na priestor motora
Zážihový motor

<Typ 1>
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<Typ 2>
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1. Nádrž chladiacej kvapaliny
motora
2. Uzáver motorového oleja
3. Nádrž brzdovej kvapaliny
4. Batéria
5. Poistková skrinka
6. Vzduchový filter motora
7. Mierka hladiny motorového oleja
8. Nádrž kvapaliny do ostrekovača
9. Nádrž kvapaliny posilňovača
riadenia
10. Mierka hladiny kvapaliny
automatickej prevodovky

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.

Odporúčame použitie motorového
oleja rovnakej triedy aký bol použitý
pri poslednej výmene.
Hladina motorového oleja nesmie
prekročiť značku MAX na mierke.

Motorový olej
Pred dlhšou jazdou je vhodné
skontrolovať hladinu motorového
oleja.
Kontrolu vykonávajte s vozidlom na
vodorovnom povrchu. Motor musí
mať prevádzkovú teplotu a byť
vypnutý najmenej 5 minút.
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Ak hladina motorového oleja klesla
pod značku MIN, doplňte motorový
olej.
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9 Varovanie

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

Výstraha
Nadbytočné množstvo
motorového oleja sa musí vypustiť
alebo vysať.
Objemy a viskozita 3 232, 3 222.

Motorový olej je dráždivá látka a
pri požití môže spôsobiť ochorenie
alebo smrť.
Udržujte mimo dosahu detí.
Vyhnite sa opakovanému alebo
dlhodobému kontaktu s pokožkou.
Umyte zasiahnuté oblasti mydlom
a vodou alebo čistiacim
prostriedkom na ruky.
Pri vypúšťaní motorového oleja
buďte opatrní, olej môže byť dosť
horúci na to, aby vás popálil!

Olej do automatickej
prevodovky
Kvôli zaisteniu správnej funkcie,
účinnosti a spoľahlivosti automatickej
prevodovky udržujte hladinu
kvapaliny v správnej výške. Príliš
vysoká alebo nízka hladina kvapaliny
môže spôsobiť problémy.
Kontrola výšky hladiny kvapaliny
musí byť vykonávaná s bežiacim
motorom a pri polohe páky voliča P

(parkovanie). Vozidlo musí mať
normálnu prevádzkovú teplotu a stáť
na rovnej zemi.
Normálna prevádzková teplota
kvapaliny (70 °C – 80 °C) sa dosiahne
jazdou.

Kontrola hladiny kvapaliny
automatickej prevodovky

Ak je kvapalina po kontrole
znečistená alebo zafarbená,
kvapalinu automatickej prevodovky
vymeňte.
Používajte len kvapalinu uvedenú v
diagrame v tejto príručke.
Pokles hladiny kvapaliny signalizuje
netesnosť automatickej prevodovky.
Po tomto zistení sa obráťte čo najskôr
na servis, kde problém odstránia.
Odporúčame vám váš autorizovaný
servis.
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Výstraha
Dbajte na to, aby nedošlo ku
kontaminácii kvapaliny
nečistotami alebo cudzími
materiálmi.
Znečistená kvapalina môže
spôsobiť závažné poruchy
automatickej prevodovky a viesť k
nákladnej oprave.

2. Zohrievajte motor, pokiaľ
nedosiahne teplota kvapaliny v
automatickej prevodovke
približne 70 °C – 80 °C.
3. Presuňte páku voliča z polohy „P“
do „1“ a vráťte späť do „P“.
Počkajte v každej polohe niekoľko
sekúnd, pokiaľ nedôjde k úplnému
zaradeniu zvolených prevodov.
4. Vytiahnite mierku a utrite ju do
čista.
5. Zasuňte mierku úplne znova.
Dbajte, aby sa nedotkla ostatných
častí.
6. Mierku opäť vytiahnite.
7. Skontrolujte, či nie je olej na
mierke znečistený.

Výstraha

1. Naštartujte motor.

Zasuňte mierku úplne znova.
Dbajte, aby sa nedotkla ostatných
častí.
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8. Skontrolujte hladinu oleja. Olej by
mal byť medzi značkami MIN a
MAX na mierke, ako je vidieť na
obrázku.
9. Ak je hladina oleja pod značkou
MIN, doplňte dostatočné
množstvo ATF, aby hladina oleja
dosiahla značku MAX.
Nepreplňujte nad značku MAX.
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Výstraha

Príliš veľa kvapaliny zníži
výkonnosť vozidla.
Nepreplňujte kvapalinu
automatickej prevodovky.
Môže dôjsť k poškodeniu
prevodovky.

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

Vzduchový filter motora
Typ 1

Výstraha
Motor potrebuje pre správny beh
čistý vzduch.
Nejazdite s vozidlom bez
namontovanej vložky
vzduchového filtra.
Jazda bez riadne namontovanej
vložky vzduchového filtra môže
poškodiť motor.

Chladivo motora

1. Odstráňte skrutky a zdvihnite kryt.
2. Skontrolujte alebo vymeňte
vzduchový filter motora.
3. Nasaďte späť kryt a dotiahnite
skrutky.

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

Výstraha
Používajte len schválenú
nemrznúcu kvapalinu.

Starostlivosť o vozidlo
Hladina chladiacej kvapaliny
Výstraha
Príliš nízka hladina chladiacej
kvapaliny môže spôsobiť
poškodenie motora.

9 Varovanie

Výstraha

Pred otvorením viečka nechajte
vychladnúť motor. Opatrne otvorte
viečko, pričom pomaly uvoľňujte
pretlak.

Normálna voda alebo nesprávna
zmes môžu spôsobiť poškodenie
chladiaceho systému.
Do chladiaceho systému
nepoužívajte normálnu vodu
alebo nemrznúce kvapaliny na
báze alkoholu či metanolu.
Motor sa môže prehriať alebo
vznietiť.

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.

Keď je chladiaci systém studený,
mala by byť chladiaca kvapalina nad
značkou. Ak je hladina nízka, doplňte.
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Poznámky
Ak hladina chladiacej kvapaliny
klesne pod čiaru, naplňte chladič
zmesou 50/50 destilovanej vody a
nemrznúcej kvapaliny na báze
fosfátov.
Pre ochranu vozidla za extrémne
nízkych teplôt použite zmes 40
percent vody a 60 percent
nemrznúcej kvapaliny.

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

Kvapalina do posilňovača
riadenia

Výstraha

Výstraha
Nie je nutné dolievať chladiacu
kvapalinu častejšie než v
odporúčaných intervaloch.
Ak musíte dolievať kvapalinu
častejšie, môže to byť znakom
toho, že motor potrebuje údržbu.
Odporúčame vám, aby ste sa
obrátili na svoj autorizovaný
servis.

uzáveru/mierky nádržky na
kvapalinu a vniknutiu nečistôt do
nádržky.

Nejazdite s vozidlom bez
potrebného množstva kvapaliny
posilňovača riadenia.
Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu
systému posilňovača riadenia a k
nákladnej oprave.

Otvorte a dajte dole uzáver.
Kvapalina posilňovača riadenia musí
byť medzi značkami MIN a MAX.
Ak je hladina nízka, doplňte.

Výstraha
Už extrémne malé množstvá
kontaminácie môžu spôsobiť
poškodenie systému riadenia a
jeho nesprávnu funkciu. Zabráňte
znečisteniu vnútornej strany

9 Varovanie
Preliatie kvapaliny môže spôsobiť
vznietenie kvapaliny či škvrny na
laku.
Nepreplňujte nádržku.
Požiar motora môže spôsobiť
zranenie a poškodenie vozidla a
iného majetku.
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Kvapalina ostrekovača

Naplňte čistou vodou zmiešanou s
vhodným množstvom prostriedku na
umývanie okien, ktorý obsahuje
nemrznúcu kvapalinu. Správny
pomer zmesi nájdete na kontajneri
kvapaliny ostrekovača.

Výstraha
Iba kvapalina ostrekovača s
dostatočnou koncentráciou
nemrznúcej kvapaliny poskytuje
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dostatočnú ochranu v prípade
nízkej teploty a náhleho poklesu
teploty.
Doplnenie nádržky ostrekovača
čelného okna kvapalinou:
■ Pre tento účel použite bežne
dostupnú kvapalinu do
ostrekovačov.
■ Nepoužívajte vodu z vodovodu.
Minerály v tejto vode môžu upchať
potrubie ostrekovača.
■ Ak má teplota vzduchu klesnúť pod
bod mrazu, použite do ostrekovača
kvapalinu s dostatočnou
odolnosťou proti zamrznutiu.

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 brzdovú kvapalinu
schválenú pre vaše vozidlo. Brzdová
kvapalina a kvapalina spojky 3 222.
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Výstraha

Pred otvorením viečka nádobky
brzdovej kvapaliny dôkladne
očistite nečistoty okolo viečka.
Znečistenie kvapaliny brzdového
systému môže ovplyvniť
výkonnosť systému a viesť k
nákladnej oprave.
Postriekanie motora brzdovou
kvapalinou pri preplnení nádobky
môže spôsobiť vznietenie
kvapaliny.
Nepreplňujte nádržku.
Požiar motora môže spôsobiť
zranenie a poškodenie vozidla a
iného majetku.

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.

Výstraha
Nikdy nevyhadzujte použitú
brzdovú kvapalinu spolu s
komunálnym odpadom.
Využívajte len lokálne
autorizované zariadenia pre
likvidáciu takéhoto odpadu.
Použitá brzdová kvapalina a ich
nádobky sú nebezpečné. Môžu
poškodiť zdravie a životné
prostredie.
Brzdová kvapalina je nebezpečná
a môže podráždiť pokožku alebo
oči.
Zabráňte kontaktu očí alebo
pokožky s brzdovou kvapalinou.
Umyte zasiahnuté oblasti mydlom
a vodou alebo čistiacim
prostriedkom na ruky.

Akumulátor
Vozidlo je vybavené 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 akumulátora
vozidla.

Starostlivosť o vozidlo
Pred pripojovaním alebo
odpojovaním akumulátora vozidla sa
uistite, že je vypnuté zapaľovanie.

Výstražný štítok

9 Varovanie
Nepribližujte sa s horiacimi
materiálmi k akumulátoru, aby ste
predišli explózii. Explózia
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
3 88.
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■ Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke.
■ V okolí batérie sa môžu nachádzať
výbušné plyny.

Výmena lišty stierača

Význam symbolov:
■ Zákaz iskrenia, otvoreného
plameňa a fajčenia.
■ Vždy si chráňte oči. Výbušné plyny
môžu spôsobiť slepotu alebo
zranenia.
■ Udržujte batériu mimo dosahu detí.
■ Batéria obsahuje kyselinu sírovú,
ktorá môže spôsobiť slepotu alebo
vážne zranenia popálením.

Nadvihnite rameno stierača. Stlačte
uvoľňovaciu páčku a odpojte stieraciu
lištu.
Správna činnosť stieračov čelného
okna je dôležitá pre dobrý výhľad a
bezpečnú jazdu. Pravidelne
kontrolujte stav stieracích líšt.
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Vymeňte tvrdé, krehké a prasknuté
lišty, resp. lišty, ktoré zanechávajú na
čelnom okne škvrny.
Cudzí materiál na čelnom okne alebo
stieracích lištách môže znížiť
účinnosť stieračov. Ak stieracie lišty
nestierajú správne, očistite čelné
okno a lišty kvalitným čistiacim
prostriedkom. Dôkladne ich
opláchnite vodou.
V prípade potreby postup opakujte.
Neexistuje žiadny spôsob ako
odstrániť zo skla silikón. Preto nikdy
nepoužívajte leštidlo so silikónom na
čelné okno vozidla, zanechávalo by
na čelnom okne škvrny, ktoré by
zhoršovali výhľad vodiča.
Nepoužívajte na čistenie stieračov
rozpúšťadlá, benzín alebo riedidlo.
Sú agresívne a môžu poškodiť
stieracie lišty a lakované povrchy.

Výmena žiarovky

Svetlomety

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.

Stretávacie svetlá a diaľkové
svetlo

Poznámky
Po jazde v hustom daždi alebo
umývaní sa môže stať, že niektoré
kryty svetiel budú zahmlené.
Príčinou je teplotný rozdiel medzi
vnútornou a vonkajšou stranou
lampy.
Je to podobné ako kondenzácia na
vnútornej strane okien vozidla počas
dažďa, nie je to znakom poruchy vo
vozidle.
Ak sa do obvodu žiarovky dostane
voda, dajte vozidlo skontrolovať v
autorizovanom servise.

1. Odpojte konektor od žiarovky.

2. Odstráňte ochranný kryt
svetlometu.
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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.

3. Stlačte pružinovú sponu a odpojte
ju.

Nastavovanie svetlometov
Smer lúča tlmených svetiel môžete
nastaviť skrutkou nad svetlometom.

2. Odstráňte ochranný kryt
svetlometu.

Výstraha
Ak je potrebné korigovať lúč
svetlometov, odporúčame, aby ste
so svojim vozidlom navštívili svoj
autorizovaný servis, keďže
problém súvisí s bezpečnosťou.

Parkovacie svetlá
1. Odpojte konektor od žiarovky.
4. Vytiahnite žiarovku z telesa
reflektora.

3. Vyberte objímku žiarovky
obrysových svetiel z reflektora.
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Výstraha
Ak je potrebné korigovať lúč
svetiel do hmly, odporúčame, aby
ste so svojim vozidlom navštívili
autorizovaný servis, keďže
problém súvisí s bezpečnosťou.

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

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.

Svetlá do hmly

Žiarovky nechajte vymeniť v
odbornom servise.

Nastavenie svetiel do hmly

Smer lúča svetiel do hmly môžete
nastaviť skrutkou nad svetlom do
hmly.

1. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek a
vyberte ho.
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Zadné svetlá

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

3. Koncové svetlo/brzdové svetlo (1)
Svetlo ukazovateľa smeru (2)
Svetlo spiatočky (strana
spolucestujúceho) / zadné svetlo
do hmly (strana vodiča) (3)

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

Brzdové svetlo v strede
hore
<Typ žiarovky>

5. Nainštalujte novú žiarovku.
6. Nainštalujte späť svietidlo.

<LED typ>

Žiarovky nechajte vymeniť v
odbornom servise.

Osvetlenie EČ

Bočné ukazovatele smeru
1. Potlačte svetlo smerom k zadnej
časti vozidla a vyberte ho.
2. Otočte držiakom žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.
3. Žiarovku vyberte z objímky a
vymeňte ju.
4. Pri montáži postupujte v opačnom
poradí.

1. Otvorte dvere batožinového
priestoru.
2. Vyskrutkujte dve skrutky a
demontujte svietidlo. Pred
vytiahnutím svietidla odpojte
konektor kabeláže.
3. Vyskrutkujte dve skrutky a
demontujte svietidlo.
4. Vytiahnite žiarovku priamym
vytiahnutím z držiaka.

1. Odskrutkujte obidve skrutky.
2. Vyberte svietidlo smerom dole.
Neťahajte za vodiče.
Otočte objímkou žiarovky proti
smeru hodinových ručičiek.

Starostlivosť o vozidlo
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.

Osvetlenie nákladného
priestoru

Osvetlenie interiéru
Stropné svietidlo
1. Ak chcete lampu odmontovať,
vypáčte ho plochým
skrutkovačom na strane, ktorá je
vzdialenejšia od spínača. (Dbajte
na to, aby ste nepoškriabali
povrch.)
2. Vytiahnite žiarovku.
3. Vymeňte žiarovku.
4. Nainštalujte späť svietidlo.

1. Vypáčte lampu pomocou
skrutkovača.

2. Vytiahnite žiarovku.
3. Vložte novú žiarovku.
4. Nainštalujte lampu.
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Elektrická sústava
Poistky
Údaje na náhradnej poistke sa musia
zhodovať s údajmi na chybnej
poistke.
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 až po odstránení príčin
poruchy.
Niektoré funkcie sú chránené
viacerými poistkami.
Poistky je možné zasunúť aj do
pozícií, ktoré nemajú žiadnu funkciu.

Pinzeta na poistky

Pinzeta na poistky sa môže
nachádzať v poistkovej skrinke v
motorovom priestore.

Nasaďte pinzetu na vyberanie
poistiek podľa typu poistky zhora
alebo z boku a vytiahnite poistku.

Poistková skriňa v
motorovom priestore

Poistková skrinka je umiestnená v
motorovom priestore.
Odistite, zdvihnite a odstráňte kryt.

Poznámky
Nemusia platiť všetky popisy
poistkovej skrinky v tejto príručke
pre vaše vozidlo.
Pri kontrole poistkovej skrinky sa
riaďte štítkom na skrinke.
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Č. Obvod

Č. Obvod

Č. Obvod

1

Palivové čerpadlo

17 Relé diaľkových svetlometov

34 –

2

Relé parkovacieho svetla

18 Diaľkové svetlomety

35 Predné okno

3

Relé pomalého otáčania ventilá‐
tora

19 Ľavý tlmený svetlomet

36 Relé predného okna

4

Rýchle otáčanie ventilátora

20 Pravý tlmený svetlomet

37 Riadiaci modul motora

5

Klimatizácia

21 Náhradná poistka

38 –

6

Relé rýchleho otáčania ventilá‐
tora

22 Náhradná poistka

39 Náhradná poistka

7

Relé klimatizácie

8

ABS 2

9

Parkovacie svetlo ľavé

10 Parkovacie svetlo pravé
11 Predné svetlo do hmly
12 Pomalé otáčanie ventilátora
13 ABS 1
14 Relé predného svetla do hmly
15 Relé palivového čerpadla
16 Náhradná poistka

23 Zapaľovanie 2 / štartér
24 Zapaľovanie 1 / príslušenstvo
25 Výstražné svetlá
26 Klaksón
27 Relé tlmených svetlometov
28 Relé húkačky
29 Hlavné relé motora
30 Zapaľovanie
31 EMS 1
32 EMS 2
33 Batéria prístrojovej dosky

Poistková skriňa
prístrojovej dosky
Typ 1

Starostlivosť o vozidlo
Typ 2

Poistková skrinka v interiéri je
umiestnená pod prístrojovou doskou
na strane vodiča.

1. Otvorte panel poistkovej skrinky
potiahnutím hornej strany.

2. Panel poistkovej skrinky
odstráňte diagonálne.
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Č. Obvod
1

Zadný stierač

2

Zrkadlo/vonkajšie spätné zrkadlo

3

Svetlomety

4

Elektrické vonkajšie spätné
zrkadlo

5

Zámok dverí

6

Predný stierač

7

–

8

Svetlo spiatočky

9

Ukazovatele smeru

10 Vyhrievanie zadného okna
11 Zadné svetlá do hmly
12 Zostava združených prístrojov
13 Riadiaci modul motora vetráka
14 Airbag
15 Odraďovanie zlodejov/konektor
prenosu údajov
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Č. Obvod

Náradie vozidla

16 Riadiaci modul prevodovky

Nástroje

17 Zadné elektricky ovládané okná
18 Rádio/diaľkové otváranie bez
kľúča/diaľkové otváranie
19 Riadiaci modul motora (ECM)/
Odraďovanie zlodejov
20 Vyhrievacia rohož
21 Zapaľovač cigariet
22 Brzdové svetlo
23 Štartér
24 Rádio/hodiny/diaľkové otváranie
bez kľúča
25 Airbag
26 Vnútorné osvetlenie

Kompaktné náhradné koleso 3 207.

Vozidlá so súpravou na opravu
pneumatík

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

Vozidlá s rezervným kolesom

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

Plnohodnotné náhradné koleso
3 207.
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Kolesá a pneumatiky
Stav pneumatík a diskov

Hrany prechádzajte pomaly a ak je to
možné, kolmo. Prejazd nad ostrými
hranami môže spôsobiť poškodenie
pneumatiky a disku. Pri parkovaní sa
uistite, že pneumatiky sa neopierajú o
hranu obrubníka.
Pravidelne kontrolujte ráfiky, či nie sú
poškodené. V prípade poškodenia
alebo neobvyklého 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.

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

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

Tlak vzduchu v pneumatikách
3 233 a na štítku na ráme dverí
vodiča.
Údaje o tlaku vzduchu v
pneumatikách sa vzťahujú pre
studené pneumatiky. Platí pre letné i
zimné pneumatiky.
Rezervnú pneumatiku vždy nahustite
na hodnotu udávanú pre maximálne
zaťaženie vozidla.
Tlak vzduchu v pneumatikách ECO
slúži pre dosiahnutie čo možno
najmenšej miery spotreby paliva.
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Zmena veľkosti
pneumatiky a kolesa

Nesprávny tlak vzduchu v
pneumatikách zhorší bezpečnosť a
ovládateľnosť vozidla, jazdný komfort
a spotrebu paliva a zvýši
opotrebovanie pneumatík.

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

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 sú predné kolesá viac opotrebené
ako zadné, vymeňte predné a zadné
kolesá. Uistite sa, že smer otáčania
kolies zostáva nezmenený.
Pneumatiky starnú aj keď nie sú
používané. Odporúčame výmenu
pneumatík každých 6 rokov.

9 Varovanie
Používanie nevhodných
pneumatík alebo ráfikov môže
viesť k dopravnej nehode a
znehodnoteniu vozidla.

9 Varovanie
Nepožívajte pneumatiky a disky
iných veľkostí a typov, ako boli
pôvodne inštalované na vozidle.
Môžu mať nepriaznivý vplyv na
bezpečnosť a výkon vozidla.
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Môže to viesť k problémom s
ovládateľnosťou, k prevráteniu a
vážnym zraneniam. Keď
vymieňate pneumatiky, dbajte,
aby mali všetky štyri pneumatiky a
kolesá rovnakú veľkosť, typ, vzor,
značku a nosnosť. Použitie
pneumatík inej veľkosti alebo typu
môžu vážne zhoršiť
ovládateľnosť, svetlú výšku,
brzdnú dráhu, výšku vozidla a
spoľahlivosť rýchlomeru.

9 Varovanie
Používanie nevhodných
pneumatík alebo krytov kolies
môže viesť k náhlemu poklesu
tlaku a následne k nehode.

Snehové reťaze

Kryty kolies
Musia byť použité kryty diskov a
pneumatiky, ktoré sú schválené
firmou 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.

Snehové reťaze je dovolené použiť
iba na predných kolesách.
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 alebo
bočnej steny 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.
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9 Varovanie

Pri jazde neprekračujte rýchlosť
80 km/h.
Nepoužívajte počas príliš dlhej
doby.
Môžu byť ovplyvnené riadenie a
ovládateľnosť.
Ak máte defekt pneumatiky:
Zatiahnite parkovaciu brzdu a
zaraďte prvý prevodový stupeň alebo
spiatočku.
Súprava na opravu pneumatík je v
úložnej schránke pod podlahou v
batožinovom priestore.
1. Súpravu na opravu pneumatík
vyberte z batožinového priestoru.
2. Vyberte kompresor a nádobku s
tesniacou hmotou.

3. Vyberte elektrický kábel a
vzduchovú hadicu z úložných
priestorov na spodnej strane
kompresora.

4. Spínač kompresora musí byť v
polohe §.
5. Naskrutkujte vzduchovú hadicu
kompresora na prípojku na
nádobke s tesniacou hmotou.
6. Zapojte prípojku kompresora do
elektrickej zásuvky pre
príslušenstvo. Aby sa zabránilo
vybitiu akumulátora, odporúčame
nechať bežať motor.
7. Umiestnite nádobku s tesniacou
hmotou do držiaka na
kompresore.
Položte kompresor do blízkosti
pneumatiky tak, aby nádobka s
tesniacou hmotou stála priamo.
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8. Odskrutkujte čiapočku ventilu na
defektnej pneumatike.
9. Naskrutkujte hadičku na ventilček
pneumatiky.

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

13. Predpísaný tlak v pneumatike (asi
2,2 barov) by sa mal dosiahnuť do
10 minút. Keď sa dosiahne
predpísaný tlak, vypnite
kompresor.
Ak sa predpísaný tlak v
pneumatike nedosiahne počas
10 minút, odpojte súpravu na
opravu pneumatík. Prejdite s
vozidlom o jednu otáčku
pneumatík. Opäť pripojte súpravu
na opravu pneumatík a pokračujte
ešte 10 minút v plnení
pneumatiky. Ak sa ešte stále
nedosiahne požadovaný tlak,
pneumatika je príliš poškodená.
Vyhľadajte pomoc v servise.
Prebytočný tlak vzduchu v
pneumatikách vypustite tlačidlom
nad ukazovateľom tlaku.
Nepoužívajte kompresor dlhšie
než 10 minút.
14. Odpojte súpravu na opravu
pneumatík. Stlačte západku na
držiaku, aby ste uvoľnili nádobku
s tesniacou hmotou z držiaka.
Naskrutkujte hadicu pre hustenie
pneumatiky na voľný vývod
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nádobky s tesniacou hmotou.
Zabráni to úniku tesniacej hmoty.
Súpravu na opravu pneumatík
uložte do batožinového priestoru.
15. Odstráňte zvyšky tesniacej hmoty
handrou.
16. Odstráňte nálepku s vyznačenou
maximálnou povolenou
rýchlosťou (cca. 80 km/h) z
nádobky s tesniacou hmotou a
upevnite ju do zorného poľa
vodiča.
17. Okamžite začnite jazdu, aby sa
tesniaca hmota rovnomerne
rozložila 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 barov, upravte ho na správnu
hodnotu (cca. 2,2 barov).
Opakujte postup (č. 17), kým tlak
neprestane unikať.
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Ak tlak poklesol pod 1,3 barov,
vozidlo nesmiete ďalej používať.
Vyhľadajte pomoc v servise.

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 v teplotách
približne -30 °C – 70 °C.

Výmena kolesa
18. Súpravu na opravu pneumatík
uložte do batožinového priestoru.
Poznámky
Jazdný komfort pri jazde s
opravenou pneumatikou je značne
znížený, nechajte preto túto
pneumatiku vymeniť.
Ak počujete neobvyklý zvuk alebo
sa kompresor prehreje, vypnite
kompresor na dobu najmenej 30
minút.

Miešanie rôznych pneumatík by
mohlo počas jazdy spôsobiť stratu
kontroly nad vozidlom.
Ak kombinujete pneumatiky rôznych
veľkostí, značiek alebo typov
(radiálne alebo diagonálne), môže sa
tým zmeniť ovládateľnosť vozidla a
mohlo by dôjsť k nehode. Aj
používanie pneumatík rôznych
veľkostí, značiek alebo typov môže
spôsobiť poškodenie vášho vozidla.
Dbajte na to, aby ste používali

správnu veľkosť, značku a typ
pneumatík na všetkých štyroch
kolesách.
Niektoré vozidlá sú vybavené
súpravou na opravu pneumatík
namiesto náhradného kolesa 3 201.
Vykonajte nasledujúce prípravy a
dodržujte nasledujúce pokyny:
■ Odstavte svoje vozidlo na
bezpečnom mieste mimo
premávky.
■ Zaparkujte vozidlo na rovine, na
pevnom a nekĺzavom povrchu.
Predné kolesá musia smerovať
priamo dopredu.
■ Zatiahnite parkovaciu brzdu a
zaraďte prvý prevodový stupeň
alebo spiatočku.
■ Vypnite motor a vytiahnite kľúč.
■ Zapnite výstražné svetlá.
■ Založte koleso diagonálne od
vymieňaného kolesa vpredu a
vzadu klinmi, hranolmi dreva či
kameňmi.
■ Cestujúci musia vystúpiť z vozidla.
■ Vyberte náhradné koleso 3 207.
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■ Nikdy nemeňte zároveň viac než
jedno koleso.
■ Zdvihák používajte len a výmenu
kolies v prípade defektu, nie na
prezúvanie zimných alebo letných
pneumatík.
■ Vo vozidle, ktoré je zdvíhané,
nesmú byť žiadne osoby ani
zvieratá.
■ Nikdy nelezte pod vozidlo na
zdviháku.
■ Neštartujte vozidlo, keď je
zdvihnuté na zdviháku.
■ Pred nasadením kolesa očistite
matice a závity.

9 Varovanie
Zdvihák je určený na použitie len
vo vašom vozidle.
Nepoužívajte dodaný zdvihák na
iné vozidlo.
Nikdy neprekročte prípustné
zaťaženie zdviháka.
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Použitie zdviháka na iné vozidlá
môže mať za následok
poškodenie vozidla alebo
zdviháka a zranenie.

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

1. Uvoľnite kryty matíc kolies
pomocou skrutkovača a
demontujte.
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3. Otáčaním kľuky zdviháka
zdvihnite mierne hlavu zdviháka a
umiestnite zdvihák k bodu
označenému polkruhom.

4. Nasaďte rúčku zdviháku na
zdvihák a pripojte kľúč skrutiek k
rúčky zdviháku.
Potom zdvihnite zdvihák, aby sa
dvíhacia hlava pevne pritlačila k
dvíhacej pozícii.

5. Otáčajte kľúčom na skrutky,
pritom kontrolujte správnu polohu
zdviháku, kým sa koleso
nezdvihne nad zem.
6. Odskrutkujte matice kolesa.
7. Vymeňte koleso.
8. Zaskrutkujte matice kolesa.
9. Vozidlo spusťte na zem.
10. Pevne nasaďte kľúč na kolesá a
utiahnite každú maticu v krížovom
poradí. Uťahovací moment je
120 Nm.
11. Pred nainštalovaním zarovnajte
otvor pre ventil v kryte kolesa s
ventilom pneumatiky.

Namontujte kryty matíc kolesa.
12. Uložte vymenené koleso a
náradie vozidla. Po vrátení
zdviháka na pôvodné miesto
otáčajte hlavu skrutky až kým sa
horná a dolná časť zdviháka
nepritlačí k schránke pre náradie,
aby ste predišli rachoteniu. Uistite
sa, že zdvihák je v dostatočnej
vzdialenosti od ostatných
nástrojov. Nástroje 3 198.
13. Čo možno najskôr skontrolujte
tlak vzduchu v nainštalovanej
pneumatike, ako aj uťahovací
moment matíc kolesa.
Poškodenú pneumatiku nechajte
vymeniť alebo opraviť.

9 Varovanie
Hrdza alebo nečistoty na kolese,
alebo na dieloch, ku ktorým je
koleso prichytené, môže spôsobiť,
že sa matice kolesa časom
uvoľnia. Koleso môže odpadnúť a
spôsobiť nehodu. Pri výmene
kolesa odstráňte hrdzu alebo
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nečistoty z miest, v ktorých je
koleso prichytené k vozidlu. V
prípade núdze môžete použiť
handru alebo papierovú utierku.
Každopádne neskôr použite
škrabku alebo drôtenú kefu, aby
ste odstránili všetkú hrdzu alebo
nečistoty.

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.

Jemne namažte stred náboja kolesa
ložiskovým mazivom počas výmeny
kolesa, aby ste predišli korózii alebo
tvorbe hrdze. Mazivo nenanášajte na
plochý montážny povrch kolesa alebo
na matice alebo skrutky kolies.

Rezervné koleso
Kompaktné 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.

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

207

širšie než bolo náhradné koleso, kryt
podlahy môžete položiť na
vyčnievajúce koleso.

Výstraha
Toto náhradné koleso/zostava
pneumatík je len na núdzové
krátkodobé použitie.
Čo najskôr ich vymeňte za
normálne koleso/zostavu
pneumatík.
Nepoužívajte snehové reťaze na
pneumatiky.
Neinštalujte na toto koleso
pneumatiku, ktorá nie je identická
s pôvodnou.
Neinštalujte ju na iné vozidlá.
Disk z ľahkej zliatiny umiestnite
čelom nahor. Oceľový disk kolesa
umiestnite čelom nadol.
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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.
Snehové reťaze 3 201.

Plnohodnotné náhradné koleso

Použitie rezervného kolesa, ktoré je
rovnaké ako ostatné kolesá alebo sa
používa spolu so zimnými
pneumatikami, môže mať nepriaznivý
vplyv na jazdné vlastnosti. Chybnú
pneumatiku nechajte čo možno
najskôr vymeniť.

Nasledujúce platí pre pneumatiky
inštalované proti smeru otáčania:
■ Jazdné vlastnosti môžu byť
nepriaznivo ovplyvnené. Chybnú
pneumatiku nechajte čo najskôr
vymeniť alebo opraviť.
■ Neprekračujte rýchlosť 80 km/h.
■ Jazdite obzvlášť opatrne na vlhkej
vozovke a vozovke pokrytej
snehom.
Náhradné koleso je umiestnené v
nákladnom priestore pod krytom
podlahy. Je uchytené krídlovou
maticou v priehlbine.

Smerové pneumatiky

Smerové pneumatiky musíte nasadiť
tak, aby sa otáčali v smere jazdy.
Smer otáčania je vyznačený
symbolom (napr. šípkou) na boku
pneumatiky.
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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
Zabráňte kontaktu akumulátora s
očami, pokožkou, textíliami a
natretými povrchmi. Kvapalina
obsahuje kyselinou sírovú, ktorá

môže spôsobiť pri priamom
kontakte zranenie a hmotné
škody.
■ Nikdy nevystavujte akumulátor
otvorenému ohňu alebo zdroju
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
minimálnym priemerom 16 mm2.
■ Neodpojujte vybitý akumulátor z
vozidla.
■ Vypnite všetky nepotrebné
elektrické spotrebiče.
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■ Pri núdzovom štartovaní sa
nenakláňajte nad akumulátor.
■ Svorky jedného pomocného kábla
sa nesmú dotýkať svoriek 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.
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Poradie pripojenia káblov:
1. Pripojte červený kábel ku
kladnému pólu pomocného
akumulátora.
2. Pripojte druhý koniec červeného
kábla ku kladnému pólu vybitého
akumulátora.
3. Pripojte čierny kábel k zápornému
pólu pomocného akumulátora.
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.

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
opačne.

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.

Starostlivosť o vozidlo
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:

V prípade odťahovania za 2 kolesá
nadvihnite predné hnacie kolesá a
odťahujte so zablokovanými
prednými kolesami.
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Odpojte veko zatlačením na šípku (A
- základný model / B - špeciálny
model) a odstráňte veko.
Ťažné oko je uložené spolu s náradím
vozidla 3 198.
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Výstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké ťažné sily môžu
poškodiť vozidlo.

Zaskrutkujte ťažné oko 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 stierač
čelného okna.
Zaraďte neutrál.

Ak motor nebeží, budete musieť pri
brzdení a riadení vyvinúť oveľa väčšiu
silu.
Prediďte prenikaniu výfukových
plynov z ťahajúceho vozidla
zapnutím cirkulácie a zatvorením
okien.
Vozidlo 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:
Vozidlá musia byť odťahované
obrátené smerom dopredu,
rýchlosťou maximálne 88 km/h. Vo
všetkých ostatných prípadoch alebo

pokiaľ má prevodovka poruchu, musí
byť predná náprava zdvihnutá zo
zeme.
Vyhľadajte pomoc v servise.
Po dokončení vlečenia odskrutkujte
ťažné oko.
A (základný model): Vložte kryt na
ľavej strane a zatvorte ho.
B (model so špeciálnym vybavením):
Nasaďte dolnú hranu krytu a zatvorte
ho.
Najlepší spôsob prepravy vozidla je
použitie odťahovacieho vozidla.

Ťahanie iného vozidla
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Zadné ťažné oko sa nachádza pod
zadným nárazníkom.
Ťažné oko sa smie používať len pre
odťahovanie a nie pre vyprosťovanie
vozidla.

Výstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké ťažné sily môžu
poškodiť vozidlo.

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

Ak má vaše vozidlo kryt na na
zadnom nárazníku pred zadným
ťažným okom, vyberte dve spony z
krytu. Odpojte kryt ťahom dozadu.
Po ukončení ťahania pevne nasaďte
kryt znova.
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Lak vášho vozidla je vystavený
vplyvom okolitého prostredia.
Pravidelne umývajte a navoskujte
vozidlo. Ak vozidlo umývate v
automatickej autoumyvárni, vyberte
program zahŕňajúci voskovanie.
Trus vtákov, mŕtvy hmyz, živica, peľ a
pod. musíte ihneď odstrániť, pretože
obsahujú agresívne zložky
poškodzujúce lak.
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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.
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
preplachujte. 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.

Vozidlo s dekalkom

Vozidlo neumývajte 72 hodín po
dodaní, aby sa polep dobre prilepil.
Pri umývaní vodou s vysokým tlakom
alebo parou udržiavajte odstup
najmenej 20 cm a nemierte na jedno
miesto dlhšie ako 1 sekundu. V
opačnom prípade sa polep môže
poškodiť.

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.
Pri odstraňovaní zvyškov hmyzu,
mastných nečistôt alebo smoly zo
svetiel alebo šošoviek, používajte len
letnú vodu, mäkkú handru a mydlo na
umývanie vozidla.

Drhnutie suchou handrou môže
poškodiť kryty svetiel. Nečistite
agresívnym čističom určeným na
umývanie vozidiel. Nepoužívajte
nebezpečné čistiace prostriedky.
Môže to spôsobiť prasknutie šošovky
chemickou reakciou.
Poznámky
Pozrite si návod na umývanie
vozidla a používajte len jemné
detergenty, aby ste predišli
poškodeniu šošoviek predných
svetlometov. Nikdy nepoužívajte
čistiace kvapaliny, ktoré obsahujú
niektoré z nasledujúcich látok:
■ Acetón
■ Benzén
■ Toluén
■ Xylén
■ Riedidlá

Leštenie a voskovanie

Vozidlo pravidelne voskujte
(najneskôr, keď voda už netvorí
kvapky). Inak lak vyschne.

Starostlivosť o vozidlo
Leštenie je nutné v prípade, že lak
stratil lesk alebo sú na ňom nalepené
pevné časti.
Leštidlo so silikónom vytvára
ochranný film. Po jej použití už lak
nemusíte voskovať.
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.
Pri čistení zadného okna dbajte na to,
aby nedošlo k poškodeniu
vykurovacích vodičov vo vnútri okna.
Pre mechanické odstránenie
námrazy a ľadu používajte škrabku
na ľad s ostrou hranou. Škrabku
pevne pritláčajte na sklo, aby sa pod
ňu nemohla dostať žiadna nečistota,
ktorá by mohla poškrabať sklo.
Vyčistite znečistené lišty stieračov
mäkkou tkaninou a čistiacim
prostriedkom na okná.

Kolesá a pneumatiky

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

Poškodenie laku

Menšie poškodenia laku opravte
lakovou ceruzkou skôr, než sa začne
tvoriť korózia. Rozsiahlejšie
poškodenie alebo skorodované
oblasti nechajte opraviť v servise.

Špeciálne vybavenie a súprava
doplnkov pre karosériu
■ Pri vlečení buďte opatrní, aby ste
zabránili poškodeniu vlečným
lanom. Pred vlečením odstráňte
kryt na nárazníku.
■ Menšia svetlá výška. Jazdite
pomaly na rampách, hrboľoch
alebo obrubníkoch.
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■ Ak dvíhate vozidlo, použite
podložku.
■ Pri preprave odporúčame naložiť
vozidlo na odťahové vozidlo, aby
ste predišli poškodeniam karosérie.

Spodok vozidla

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

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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Starostlivosť o vozidlo

Prístrojový panel čistite iba mierne
navlhčenou utierkou.
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.

Plastové a gumové diely

Plastové a gumové diely sa môžu
čistiť prostriedkom na čistenie
karosérie. V prípade potreby použite
čistidlo na čalúnenie. Nepoužívajte
žiadne iné čistiace prostriedky.
Obzvlášť sa vyhýbajte riedidlám a
benzínu. Nepoužívajte čistiace
zariadenie s vysokotlakovými
tryskami.

Servis a údržba
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V záujme zachovania ekonomickej a
bezpečnej prevádzky a udržania
hodnoty vozidla je nutné vykonávať
pravidelné údržby v predpísaných
intervaloch.

Servisné informácie

Potvrdenia

Potvrdenie o vykonaní servisu sa
zaznamenáva do servisnej knižky.
Vyplní sa dátum a počet odjazdených
kilometrov spolu s razítkom a
podpisom servisnej dielne.
Dbajte na to, aby bola servisná knižka
správne vyplnená, pretože doklad o
pravidelne vykonávanom servise je
nevyhnutný v prípade schvaľovania
akýchkoľvek záručných reklamácií
alebo reklamácií na báze dobrej vôle
a je tiež výhodou, ak sa rozhodnete
vozidlo predať.
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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.
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)

Vymeňte motorový olej a

Skontrolujte systém

filter.1)

bŕzd.4)

K

K

stieračov.6)

K

K

Skontrolujte hnacie remene.

K

K

Vykonajte prípadné doplnkové servisné práce – pozrite príslušnú časť.

K

K

Skontrolujte lišty

Servis a údržba
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Servisný úkon

Údržba I Údržba II

Skontrolujte zásahy vykonateľné v teréne.

K

K

Vymeňte brzdovú kvapalinu.7)

–

V

Skontrolujte chladiaci systém motora.8)

–

K

Skontrolujte komponenty záchytného systému.9)

–

K

Skontrolujte komponenty hnacej jednotky a pohonu.

–

K

–

K

Namažte komponenty
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

karosérie.10)

V prípade jazdy za sťažených podmienok: jazda na krátke vzdialenosti, nadmerný voľnobeh alebo jazda v prašných podmienkach, môže byť potrebná
častejšia výmena filtra.
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.
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.
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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.3)

Každých 15 000 km / 1 rok

Vymeňte vzduchový filter.

Každých 60 000 km / 4 roky

Vymeňte zapaľovacie sviečky.

Každých 30 000 km / 2 roky

Vymeňte kábel zapaľovania (pre vozidlá bez elektronického
riadenia stability).

Každých 45 000 km / 3 roky

Vymeňte chladiacu kvapalinu motora.

Každých 240 000 km / 5 rokov

Vymeňte prevodový olej mechanickej prevodovky.

Každých 150 000 km / 10 rokov

Vymeňte prevodový olej automatickej prevodovky.

Skontrolujte olej každých 15 000 km / 1 rok. Výmena
každých 75 000 km v prípade sťažených podmienok.

Vymeňte pomocný remeň.

11)

Vymeňte rozvodový reťaz.

Každých 240 000 km / 10 rokov

Skontrolujte vôľu ventilov, nastavte podľa potreby.

Každých 150 000 km / 10 rokov

Kontrola vôle spojkového a brzdového pedálu

Každých 15 000 km / 1 rok

3)
11)

V prípade jazdy v prašnom prostredí kontrolujte filter častejšie. Môže byť potrebná častejšia výmena filtra.
Ak bol remeň vymenený, napnutie sa musí skontrolovať a nastaviť do 6 mesiacov / 5 000 km.

Servis a údržba
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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 ℃ 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.
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Ďalšie servisovanie
Sťažené prevádzkové
podmienky

Prevádzkové podmienky sú
klasifikované ako sťažené, keď sa
často vyskytuje aspoň jeden z
nasledujúcich podmienok:
■ Opakovaná jazda na krátke
vzdialenosti, kratšie než 10 km.
■ Nadmerný voľnobeh a/alebo
pomalá jazda v hustej premávke.
■ Jazda na prašných vozovkách.
■ Jazda v kopcovitom alebo horskom
teréne.
■ Ťahanie prívesu.
■ Jazda v hustej mestskej premávke,
kde vonkajšia teplota pravidelne
dosahuje hodnotu 32 °C alebo
vyššiu.
■ Používanie vozidla ako taxi, polície
alebo dodávkové vozidlo.
■ Časté jazdy s vonkajšou teplotou
pod bodom mrazu.

Vozidlá polície, taxi a autoškôl sú tiež
klasifikované ako vozidlá
prevádzkované za 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 závislých na
špecifických prevádzkových
podmienkach.

Odporúčané kvapaliny,
mazivá a súčasti
Odporúčané kvapaliny a
mazivá
Používajte len produkty, ktoré boli
testované a schválené. Na
poškodenia v dôsledku používania
neschválených materiálov sa
vzťahuje záruka.

9 Varovanie
Prevádzkové materiály sú
nebezpečné a môžu byť jedovaté.
Zachádzajte s nimi opatrne.
Venujte pozornosť informáciám
uvedeným na nádobách.

Motorový olej

Používajte iba motorový olej, ktorý
bol schválený podľa špecifikácie
dexosTM alebo ekvivalentný motorový
olej príslušnej triedy viskozity.

Servis a údržba
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 nižšie uvedenej kvality. Použitie
olejov, ktoré nevyhovujú špecifikácii
dexos, však za istých okolností môže
viesť k zníženiu výkonu a poškodeniu
motora.
Motorový olej je označovaný podľa
kvality a viskozity. Pri vyberaní, aký
motorový olej použiť, je dôležitejšia
kvalita než viskozita.
Voľba vhodného motorového oleja
Správny motorový olej musí mať
správnu špecifikáciu oleja aj triedu
viskozity.

Špecifikácia kvality motorového oleja
■ dexos1, dexos2
■ API SM, ACEA-A3/B3: Voliteľne
pre motor Gen1 (nepoužíva sa pre
motor Gen2)
Špecifikácia
Používajte a žiadajte licencované
motorové oleje so známkou
osvedčenia dexos™. Motorové oleje,
ktoré spĺňajú požiadavky pre vozidlo
by mali mať certifikačnú známku
dexos™. Táto známka osvedčenia
znamená, že bol motorový olej
schválený podľa špecifikácie
dexos™.
Motor vášho vozidla bol už vo výrobe
naplnený motorovým olejom
schváleným podľa dexos™.
Používajte iba motorový olej, ktorý
bol schválený podľa špecifikácie
dexos™ alebo ekvivalentný motorový
olej príslušnej triedy viskozity.
Použitie olejov, ktoré nevyhovujú
špecifikácii dexos, však za istých
okolností môže viesť k zníženiu
výkonu a poškodeniu motora.
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Ak nie ste si istí, ktorý olej je
schválený podľa špecifikácie
dexos™, obráťte sa na svojho
poskytovateľa služieb.
Ak nepoznáte typ motora vášho
vozidla, opýtajte sa v autorizovanom
servise.
Viskozita motorového oleja
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.
Hodnota viskozity SAE definuje
schopnosť toku oleja. Studený olej je
viskóznejší než horúci.
Stupeň viskozity motorového oleja
pre 1.0D, 1.2D Gen1
SAE 5W-30 je najlepšou triedou
viskozity pre vaše vozidlo.
Nepoužívajte oleje inej triedy
viskozity ako SAE 20W-50.
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Prevádzka pri nízkych teplotách pre
1.0D, 1.2D Gen1
■ Do -25 °C a pod: 0W-30, 0W-40
■ Do -25 °C: 5W-30, 5W-40
■ Do -20 °C: 10W-30, 10W-40
Stupeň viskozity motorového oleja
pre 1.2D Gen2
SAE 5W-20 je najlepšou triedou
viskozity pre vaše vozidlo.
Nepoužívajte oleje inej triedy
viskozity ako napríklad SAE 10W-30,
10W-40 alebo 20W-50.
Prevádzka pri nízkych teplotách pre
1.2D Gen2
Ak prevádzkujete vaše vozidlo v
oblasti s extrémnym chladom, kde
teplota klesá pod -25 °C, mali by ste
používať stupeň viskozity SAE 0Wxx. 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™.
■ Až do -25 °C a nižšie: 0W-20,
0W-30.
■ Až do -25 °C: 5W-20, 5W-30.

Aditíva motorového oleja/
preplachovacie prostriedky
motorového oleja
Do oleja nič nepridávajte.
Odporúčané oleje so špecifikáciou
dexos s certifikačnou známkou dexos
predstavujú všetko, čo je potrebné
pre správny výkon a ochranu motora.
Preplachovacie prostriedky
motorového oleja sa neodporúčajú a
môžu spôsobiť poškodenie motora,
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Doplnenie motorového oleja
Motorové oleje rôznych výrobcov a
značiek je možné miešať, ak spĺňajú
kritéria pre predpísaný motorový olej
(špecifikácia a viskozita).
Ak nie je k dispozícii motorový olej
požadovanej kvality, je možné použiť
maximálne 1 liter oleja triedy
API SM/SN, ACEA A3/B4,
ACEA A3/B3 alebo ACEA C3 (len raz
medzi každou výmenou oleja).
Viskozita musí mať správnu hodnotu.
Je zakázané používanie motorového
oleja kvality len ACEA A1/B1 alebo
len ACEA A5/B5, pretože za určitých

prevádzkových podmienok môžu
spôsobiť dlhodobé poškodenie
motora.

Chladiaca kvapalina a
nemrznúca kvapalina

Používajte iba organickú kyselinovú
nemrznúcu zmes chladiacej
kvapaliny s dlhou životnosťou (LLC).
V krajinách s miernou klímou chladivo
poskytuje ochranu pred mrazmi nad
-35 °C. V krajinách s chladnou klímou
chladivo poskytuje ochranu pred
mrazmi nad -50 °C. Udržujte túto
koncentráciu počas celého roka.
Udržiavajte dostatočnú koncentráciu
nemrznúcej kvapaliny.
Prísady do chladiacej kvapaliny,
ktorých účelom je poskytnúť prídavnú
ochranu proti korózii alebo utesnenie
menších netesností, môžu spôsobiť
funkčné problémy. Zodpovednosť za
následky použitia prísad do
chladiacej kvapaliny bude
odmietnutá.

Servis a údržba
Brzdová kvapalina

Používajte len schválenú brzdovú
(DOT 4) kvapalinu.
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 utesnenej nádobe, aby sa zabránilo
absorbovaniu vody.
Dbajte na to, aby nedošlo ku
kontaminovaniu brzdovej kvapaliny.

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.

Kvapalina posilňovača riadenia

Použite iba kvapalinu Dexron VI.

Kvapalina mechanickej
prevodovky

Používajte len kvapalinu XGP
SAE75W85W.

Olej do automatickej
prevodovky

Používajte len kvapalinu ESSO
JWS3317.
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Idetifikácia vozidla

Identifikačný štítok

Identifikačné číslo vozidla

Typ 1

Identifikačné číslo vozidla sa
nachádza pod zadnými sedadlom.

Štítok je nalepený v blízkosti zámku
na dverách na strane vodiča.

Idetifikácia vozidla ...................... 226
Údaje o vozidle .......................... 228

Technické údaje
Typ 2

Štítok je nalepený v blízkosti zámku
na dverách na strane spolujazdca.
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Údaje o vozidle
Údaje o motore

Obchodné označenie

1.0 Zážihový

1.2 Zážihový

Motor

1.0D

1.2D

Identifikačný kód motora

LMT

LMU

Počet valcov

4

4

Zdvihový objem [cm3]

995

1206

Výkon motora [kW]

50

60

pri ot./min

6400

6400

Krútiaci moment [Nm]

93

111

pri ot./min

4800

4800

Typ paliva

Benzín

Benzín

odporúčané

95

95

možné

Vyššie ako 95

Vyššie ako 95

Oktánové číslo RON

Technické údaje
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Výkon
Motor

1.0D

1.2D

154

164

Maximálna rýchlosť1) [km/h]
Mechanická prevodovka
1)

Maximálna rýchlosť je dosiahnuteľná pri pohotovostnej hmotnosti (bez vodiča) plus 200 kg nákladu. Voliteľné príslušenstvo môže znížiť špecifikovanú
maximálnu rýchlosť vozidla.
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Hmotnosť vozidla
Minimálna pohotovostná hmotnosť, s vodičom (75 kg)
Motor Mechanická prevodovka bez posilňovača riadenia

Mechanická prevodovka s posilňovačom riadenia

[kg] 1.0D

932

939

1.2D

932

939

Maximálna pohotovostná hmotnosť, s vodičom (75 kg)
Motor Mechanická prevodovka bez posilňovača riadenia

Mechanická prevodovka s posilňovačom riadenia

[kg] 1.0D

1047

1065

1.2D

1047

1065

Celková povolená hmotnosť vozidla
Motor Mechanická prevodovka bez posilňovača riadenia

Mechanická prevodovka s posilňovačom riadenia

[kg] 1.0D

1347

1367

1.2D

1347

1367

Technické údaje
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Rozmery vozidla
Dĺžka [mm]

3640

Šírka bez vonkajších spätných zrkadiel [mm]

1597

Celková šírka vrátane dvoch vonkajších spätných zrkadiel [mm]

1910

Výška (bez antény) [mm] bez strešného nosiča

1522

Výška (bez antény) [mm] so strešným nosičom

1551

Dĺžka podlahy batožinového priestoru [mm]

548

Šírka batožinového priestoru [mm]

987

Výška batožinového priestoru [mm]

435

Rázvor [mm]

2375

Priemer otáčania [m]

9,9
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Objemy
Motorový olej
Motor

1.0 DOHC

1.2 DOHC

včítane filtra [l]

3,75

3,75

medzi MIN a MAX [l]

2,5/3,5

2,5/3,5

Palivová nádrž
Benzín, menovitá kapacita [l]

35

Technické údaje
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Tlak vzduchu v pneumatikách
Motor Pneumatiky

1.0D,
1.2D

155/80 R13,

Komfort s maximálne 3
osobami

ECO s maximálne 3 osobami S plným zaťažením

predné

zadné

predné

zadné

predné

zadné

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

235/2,35 (34)

235/2,35 (34)

420/4,2 (60)

420/4,2 (60)

–

–

420/4,2 (60)

420/4,2 (60)

155/70 R14,
165/65 R14

Všetky Kompaktné
náhradné koleso

Špecifikácie pneumatík v používateľskej príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, pozrite si štítok s
informáciami o pneumatikách na vašom vozidle.
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Informácie o
zákazníkovi
Údaje zaznamenané vozidlom a
ochrana súkromia ...................... 234

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

■ 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.

Informácie o zákazníkovi
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.

Identifikácia rádiovej
frekvencie (RFID)
Technológia RFID sa v niektorých
vozidlách používa pre funkcie, ako
napríklad monitorovanie tlaku v
pneumatikách a bezpečnosť systému
zapaľovania. Používa sa aj v spojení
s vymoženosťami, ako napríklad s
rádiovým diaľkovým ovládaním na
odomykanie/uzamykanie dverí a
štartovanie a s vysielačmi vo vozidle
na otváranie garážových dverí.
Technológia RFID vo vozidlách
Chevrolet nevyužíva ani
nezaznamenáva osobné informácie,
ani sa neprepája so žiadnym iným
systémom Chevrolet obsahujúcim
osobné informácie.
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Register

A

Akumulátor ................................ 186
Alarm ........................................... 26
Anténa s pevným osadením....... 112
Automatická prevodovka ........... 159

B

Batožinový priestor ................ 25, 59
Bezpečnostné pásy ..................... 38
Bezpečnostný pás ......................... 8
Bluetooth® ................................. 129
Bočné ukazovatele smeru ......... 192
Brzdová kvapalina ............. 185, 222
Brzdové svetlo v strede hore ..... 192
Brzdový asistent ........................ 166
Brzdový systém ........................... 76
Brzdy ......................................... 164

Detské záchytné systémy ISOFIX 52
Diaľkové svetlá ...................... 78, 84
Doplňovanie paliva .................... 170
Držiaky nápojov ........................... 58

Ď

Ďalšie servisovanie .................... 222

E

Elektrické nastavenie ................... 29
Elektricky ovládané okná ............. 31
Elektronické riadenie stability 77, 166
Elektronické riadenie stability
vypnuté ..................................... 78

H

C

Hĺbka vzorky pneumatiky ........... 200
Hmotnosť vozidla ...................... 230
Hodiny.......................................... 66

Č

Chladiaca kvapalina a
nemrznúca kvapalina.............. 222
Chladivo motora ........................ 182

Celkový pohľad na priestor
motora..................................... 177
Centrálne zamykanie ................... 22
Čalúnenie................................... 215

D

Deaktivácia airbagov ............. 45, 76
Detské poistky ............................. 24
Detské záchytné systémy ............ 47

CH

I

Identifikačné číslo vozidla .......... 226
Identifikačný štítok ..................... 226
Identifikácia rádiovej frekvencie
(RFID) .................................... 235
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Imobilizér ..................................... 27
Informácie o nakladaní ................ 62

K

Kapota motora ........................... 175
Katalyzátor ................................. 158
Klaksón .................................. 15, 64
Klimatizácia ......................... 16, 149
Kľúče ............................................ 20
Kolesá a pneumatiky ................. 199
Kontrola nad vozidlom ............... 156
Kontrolka indikátora poruchy ....... 76
Kontrolky....................................... 72
Kotviace oká pre popruhy Toptether ........................................ 54
Kryty kolies ................................ 201
Kúrenie ........................................ 38
Kvapalina do posilňovača
riadenia................................... 184
Kvapalina ostrekovača .............. 185
Kvapalina posilňovača riadenia. . 222
Kvapalina prevodovky................ 222

M

Manuálna zmena odrazivosti ....... 30
Manuálne nastavenie .................. 29
Manuálne ovládané okná ............ 31
Málo paliva .................................. 78
Mechanická prevodovka ............ 163

Miesta pre inštaláciu detských
záchytných systémov ............... 49
Motorový olej ..................... 179, 222

Otvory pre nasávanie vzduchu . . 154
Ovládacie prvky na volante ......... 63
Označenie pneumatík ............... 199

N

P

Napájacie zásuvky ....................... 67
Nastavenie opierky hlavy ............... 7
Nastavenie sedadla ................. 6, 37
Nastavenie sklonu svetlometov ... 85
Nastavenie volantu .................. 9, 63
Nastavenie zrkadla ........................ 8
Nastaviteľné vetracie otvory ...... 153
Nástroje ..................................... 198
Nebezpečenstvo, varovania a
výstrahy ...................................... 3

O

Objemy ...................................... 232
Obsluha ....................................... 94
Odkladacia schránka v palubnej
doske ........................................ 57
Odomknutie vozidla ....................... 6
Odporúčané kvapaliny a mazivá 222
Ochrana proti vybitiu akumulátora 88
Olej do automatickej prevodovky 180
Opierky hlavy ............................... 35
Osvetlenie EČ ............................ 192
Osvetlenie interiéru ............. 87, 193
Otáčkomer ................................... 71
Otvorené dvere ............................ 79

Palivomer ..................................... 72
Palivo pre zážihové motory ....... 169
Palubný počítač ........................... 79
Parkovacia brzda........................ 166
Parkovací asistent ..................... 167
Parkovanie ........................... 19, 158
Peľový filter ................................ 154
Pevné ventilačné otvory ............ 153
Počítadlo kilometrov .................... 70
Poistková skriňa prístrojovej
dosky ...................................... 196
Poistková skriňa v motorovom
priestore ................................. 194
Poistky ....................................... 194
Poloha sedadla ............................ 36
Polohy spínača zapaľovania ...... 157
Popolníky ..................................... 69
Porucha ..................................... 162
Používanie tejto príručky ............... 3
Praktická sieť ............................... 60
Pravidelné uvedenie
klimatizácie do činnosti .......... 155
Predné svetlá do hmly ................. 87
Prehľad ovládacích prvkov........... 91
Prehľad prístrojovej dosky ........... 10

238
Prehrávač CD ............................ 113
Prepínač svetiel ........................... 84
Prerušenie napájania ................ 162
Prevodovka ............................ 17, 77
Prídavné zariadenia .................. 122
Pripomenutie bezpečnostného
pásu ......................................... 75
Príslušenstvo a úpravy vozidla . . 173
Prispôsobenie............................... 97
Prispôsobenie vozidla ................. 82
Protiblokovací systém bŕzd ........ 165
Protiblokovací systém bŕzd (ABS) 77

R

Rádio AM-FM ............................ 101
Rádiový dátový systém (RDS) ... 108
Rádiový diaľkový ovládač ............ 20
Recyklácia vozidla po ukončení
jeho životnosti ........................ 174
Rezervné koleso ........................ 207
Rozjazd ........................................ 18
Rozmery vozidla ........................ 231
Rýchlomer ................................... 70

S

Servis ......................................... 155
Servisné informácie ................... 217
Servisné plány............................ 218
Servisovanie............................... 217
Schránka na slnečné okuliare ..... 58

Skladovanie vozidla.................... 173
Sklopenie ..................................... 29
Sklopné vonkajšie zrkadlo............ 29
Slnečné clony .............................. 33
Snehové reťaze ......................... 201
Spotreba paliva - emisie CO2..... 171
Starostlivosť o exteriér .............. 213
Starostlivosť o interiér ............... 215
Stierač/ostrekovač zadného okna 65
Stierače čelného okna ................. 64
Strešný nosič ............................... 61
Súprava na opravu pneumatiky . 201
Svetelný klaksón .......................... 85
Svetlá pre dennú prevádzku ........ 86
Svetlá spiatočky ........................... 87
Svetlo do hmly ............................. 78
Svetlomety ................................. 188
Svetlomety pri jazde do
zahraničia ................................. 86
Systém airbagov .......................... 42
Systém airbagov, predpínače
bezpečnostných pásov ............ 76
Systém bočných airbagov ........... 44
Systém čelných airbagov ............. 43
Systém dobíjania ......................... 76
Systém hlavových airbagov ......... 45
Systém kúrenia a vetrania ......... 145
Systémy ostrekovačov a stieračov 15

Š

Štartovanie motora .................... 157
Štartovanie pomocou
štartovacích káblov ................ 209

T

Telefónna súprava handsfree .... 135
Teplota chladiacej kvapaliny
motora ...................................... 78
Tlak motorového oleja ................. 78
Tlak v pneumatikách .................. 199
Tlak vzduchu v pneumatikách ... 233
Trojbodový bezpečnostný pás ..... 40

Ť

Ťahanie iného vozidla ............... 212
Ťahanie vozidla ......................... 210

U

Ukazovatele smeru a zmeny
jazdného pruhu ........................ 86

Ú

Údaje o motore .......................... 228
Údaje zaznamenané vozidlom a
ochrana súkromia.................... 234
Úložné priestory............................ 56
Úložný priestor na prístrojovej
doske......................................... 56
Úvod .............................................. 3

239
V

Vetranie...................................... 145
Voliaca páka .............................. 159
Vonkajšie osvetlenie vozidla ....... 13
Všeobecné informácie.................. 89
Vydutý tvar ................................... 29
Vyhrievané ................................... 30
Vyhrievané predné sedadlá.......... 38
Vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá....................................... 30
Vyhrievanie zadného okna .......... 33
Vykonávanie práce .................... 174
Vypnutý rýchlobeh ....................... 77
Výfuk motora ............................. 158
Výkon ......................................... 229
Výmena kolesa................... 200, 204
Výmena lišty stierača ................. 187
Výmena žiarovky ....................... 188
Výstražné svetlá .......................... 86
Vzduchový filter motora.............. 182

Z

Zadné svetlá .............................. 191
Zadné svetlá do hmly .................. 87
Zadné svetlo do hmly .................. 79
Zapaľovač cigariet ....................... 68
Zaťaženie strechy......................... 62
Zábeh nového vozidla ............... 156
Záznamníky udalostí.................. 234

Zimné pneumatiky ..................... 199
Zmena veľkosti pneumatiky a
kolesa ..................................... 200

Ž

Žiarovka ukazovateľa smeru ........ 75
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