
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA



Prístup k príručke

Príručka je dostupná na webovej lokalite CITROËN, v časti 
„MyCitroën“ alebo na nasledujúcej adrese:
http://service.citroen.com/ddb/

Priamy prístup k príručke.

Vyberte:
- jazyk,
- vozidlo, typ jeho karosérie,
- obdobie vydania vašej príručky zodpovedajúce dátumu 1. prihlásenia 

vozidla do evidencie.

Následne zvoľte:
- vozidlo,
- obdobie vydania zodpovedajúce dátumu 1. prihlásenia vozidla do evidencie.
Prevezmite si obsah príručky vozidla.

Z príslušnej lokality si prevezmite aplikáciu pre smartfón Scan 
MyCitroën.

Tento symbol označuje najaktuálnejšie dostupné 
informácie.



Vitajte
Ďakujeme, že ste si vybrali Citroën Jumper – Relay.

Tento dokument uvádza informácie a odporúčania, vďaka ktorým môžete 
objaviť všetky funkcie vášho vozidla v absolútnom bezpečí.

Vaše vozidlo má len časť výbavy opísanej v tomto dokumente, a to v závislosti 
od úrovne jeho konečnej úpravy, verzie a parametrov, ktoré sú špecifické pre 
krajinu, v ktorej sa predáva.

Popisy a obrázky sú uvedené bez akýchkoľvek záväzkov.
Spoločnosť Automobiles CITROËN si vyhradzuje právo na úpravu technických 
parametrov, výbavy a príslušenstva vozidla bez nutnosti aktualizácie údajov 
v tomto návode.

V prípade prechodu vlastníctva vášho vozidla na inú osobu nezabudnite 
novému majiteľovi odovzdať aj túto kompletnú príručku.

V tomto dokumente nájdete všetky pokyny a odporúčania týkajúce sa 
používania vozidla, ktoré vám umožnia naplno si vychutnať jazdu v ňom. 
Odporúčame vám oboznámiť sa s príručkou, ako aj príručka na údržbu, 
obsluhu a záruky, vďaka čomu získate informácie o zárukách, servisnej údržbe 
a asistenčnej pomoci, ktoré získavate spolu s vozidlom.

Legenda

Bezpečnostná výstraha

Doplňujúca informácia

Príspevok k ochrane životného prostredia

Vozidlo s ľavostranným riadením

Vozidlo s pravostranným riadením

Kľúč
Tento kľúč vám umožní identifikovať špeciálne funkcie vášho vozidla:

Dodávkové vozidlo

Dvojitá kabína

Predĺžená kabína

Podvozok s kabínou

Podlaha kabíny

Korba

Kombi, minibus
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Celkový prehľad

Prístroje a ovládače 10. Čelný airbag vodiča/klaksón.
11. Ovládače autorádia na volante.

Stredná konzola

3. Odkladací priestor/Prenosný popolník.
4. 12 V zásuvka na príslušenstvo (max. 180 W).
5. USB zásuvka/Zapaľovač cigariet.
6. Dynamická kontrola stability (DSC/ASR)/

Inteligentná trakčná kontrola
7. Asistent pre jazdu zo svahu.
8. Výstraha neúmyselného prekročenia čiary.
9. Výstražná svetelná signalizácia.
10. Centrálne zamknutie/Svetelná kontrolka 

uzamknutia.
11. Rozmrazovanie/Odrosovanie.
12. Radiaca páka

1. Poistková skrinka.
2. Programovateľné prídavné kúrenie.
3. Pneumatické pruženie/Bodové osvetlenie na 

čítanie/Doplnkové vetranie vzadu.
4. Ovládače regulátora rýchlosti/obmedzovača 

rýchlosti.
5. Konfigurácia vozidla/Výška lúčov svetlometov/

Predné/zadné hmlové svetlá.
6. Ovládače osvetlenia a ukazovatele smeru.
7. Združený prístroj s displejom
8. Ovládače stieračov/ostrekovačov skla/

palubného počítača.
9. Spínač zapaľovania.

1. Autorádio/Navigácia.
2. Kúrenie/Klimatizácia.
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.Eko-jazda
sommaire

Ako spolucestujúci môžete prispieť k zníženiu 
spotreby elektrickej energie, a teda aj paliva tak, že 
nepripojíte multimediálne zariadenia (filmy, hudba, 
videohry atď.).
Skôr ako opustíte vozidlo, odpojte vaše prenosné 
zariadenia.

Ekologická jazda
Ekologická jazda je súbor každodenných úkonov, ktoré umožňujú vodičovi optimalizovať spotrebu paliva a emisií CO2.

Optimalizujte použitie 
prevodovky vášho vozidla
S vozidlom s manuálnou prevodovkou sa 
rozbiehajte pomaly a včas zaraďte vyšší prevodový 
stupeň. Vo fáze zvyšovania rýchlosti zaraďujte 
prevodové stupne včas.

Na vozidle s automatickou prevodovkou 
uprednostnite automatický režim, bez prudkého 
a náhleho tlačenia na pedál akcelerátora.

Ukazovateľ zmeny prevodových stupňov vás 
vyzve na zaradenie najvhodnejšieho prevodového 
stupňa: keď sa na združenom prístroji zobrazí 
správa, ihneď vykonajte príslušný pokyn.
Na vozidlách vybavených automatickou 
prevodovkou sa tento ukazovateľ zobrazí len 
v manuálnom režime.

Osvojte si pružný štýl jazdy
Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi 
vozidlami, ako brzdu uprednostnite motor pred 
brzdovým pedálom, pedál akcelerátora stláčajte 
postupne. Tieto návyky prispievajú k zníženiu 
spotreby paliva, emisií CO2 a k obmedzeniu 
hlučnosti dopravnej premávky.

Ak je vaše vozidlo vybavené tempomatom na 
volante, za plynulej premávky a pri rýchlosti vozidla 
vyššej ako 40 km/h si zvoľte tento systém.

Naučte sa správne používať 
elektrickú výbavu
V prípade, ak je vo vnútri vozidla príliš vysoká 
teplota, skôr ako sa s vozidlom pohnete, otvorte 
okná a vetracie otvory a interiér vyvetrajte, až 
potom použite klimatizáciu.
Pri rýchlosti nad 50 km/h zatvorte okná a nechajte 
otvorené výstupy vzduchu.
Zvážte použitie príslušenstva umožňujúceho 
zníženie teploty v interiéri vozidla (zatemňovacia 
clona otváracej strechy, slnečné clony…).

V prípade dostatočnej viditeľnosti nejazdite 
s rozsvietenými hmlovými svetlami.

Predovšetkým v zimnom období, skôr ako sa 
pohnete, nenechávajte dlho motor v chode. Počas 
jazdy vaše vozidlo začne kúriť rýchlejšie.

Pokiaľ nemá klimatizácia automatickú reguláciu, 
vypnite ju ihneď po dosiahnutí požadovanej teploty.
Ak nie sú ovládače odrosovania a odmrazovania 
riadené automaticky, vypnite ich.
Čo možno najskôr vypnite vyhrievanie sedadla.
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Eko-jazda

Obmedzte príčiny nadmernej 
spotreby
Rozložte zaťaženie na celé vozidlo; najťažšiu 
batožinu umiestnite do dolnej časti kufra, čo 
najbližšie k zadným sedadlám.
Obmedzte zaťaženie vášho vozidla a minimalizujte 
aerodynamickú rezistenciu (strešné tyče, nosič 
batožiny, nosič bicyklov, príves…). Uprednostnite 
použitie strešného boxu.
Po použití dajte strešné tyče a nosič batožiny dole.

Na konci zimnej sezóny demontujte zimné 
pneumatiky a namontujte na vozidlo letné 
pneumatiky.

Dodržiavajte odporúčania pre 
údržbu
Pravidelne kontrolujte tlak nahustenia vašich 
pneumatík v studenom stave a dodržujte 
odporúčania uvedené na štítku umiestnenom na 
stĺpiku dverí vodiča.
Túto kontrolu vykonávajte predovšetkým:
- pred dlhou jazdou,
- pri zmene ročného obdobia,
- po dlhšom odstavení vozidla.
Nezabudnite skontrolovať rezervné koleso 
a pneumatiky prívesu alebo karavanu.

Pravidelne vykonávajte údržbu vášho vozidla (olej, 
olejový filter, vzduchový filter, interiérový filter…) a 
dodržiavajte odporúčaný plán operácií, uvedený 
v plán údržby výrobcu.

Pri čerpaní pohonných hmôt nepokračujte po 3. 
vypnutí pištole, aby ste zabránili pretečeniu paliva.

Na vašom novom vozidle budete môcť spozorovať 
rovnomernejšiu priemernú spotrebu paliva až po 
prejdení 3 000 kilometrov.

Ak je v prípade naftového motora BlueHDi systém 
SCR poškodený, vaše vozidlo bude znečisťovať 
životné prostredie. Čo najskôr navštívte sieť 
CITROËN alebo kvalifikovanú dielňu, aby emisie 
oxidov dusíka vášho vozidla spĺňali normu.
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Palubné prístroje

Združené prístroje
Združený prístroj/displej 
úroveň 1

1. Ukazovateľ rýchlosti (km/h).
2. Displej.
3. Palivomer.
4. Teplota chladiacej kvapaliny.
5. Otáčkomer (ot./min. x 1 000).

Displej úroveň 1

V spodnej časti:
- Čas,
- Vonkajšia teplota,
- Prejdené kilometre,
- Palubný počítač (jazdný dosah, spotreba atď.),
- Výška lúčov svetlometov,
- Programovateľná výstraha pri prekročení 

rýchlosti,
- Regulátor alebo obmedzovač rýchlosti,
- Ukazovateľ zmeny rýchlostného stupňa,
- Stop & Start.

V hornej časti:
- Dátum,
- Ukazovateľ údržby,
- Výstražné správy,
- Správy zobrazujúce stav funkcií,
- Konfigurácia vozidla.

Združený prístroj/displej 
úroveň 2

1. Ukazovateľ rýchlosti (km/h).
2. Displej.
3. Palivomer.
4. Teplota chladiacej kvapaliny.
5. Otáčkomer (ot./min. x 1 000).
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Palubné prístroje

V ľavej časti:
- Čas,
- Vonkajšia teplota,
- Výstražné kontrolky alebo kontrolky,
- Regulátor alebo obmedzovač rýchlosti.

V pravej časti:
- Dátum,
- Ukazovateľ údržby,
- Palubný počítač (jazdný dosah, spotreba atď.),
- Výstražné správy,
- Správy zobrazujúce stav funkcií,
- Konfigurácia vozidla,
- Výška lúčov svetlometov,
- Prejdené kilometre.

Výstražné a svetelné 
kontrolky

Pri zapnutí zapaľovania
Po zapnutí zapaľovania sa na niekoľko sekúnd 
rozsvietia niektoré výstražné kontrolky.
Tieto kontrolky musia zhasnúť, hneď ako je motor 
naštartovaný.
V prípade pretrvávajúceho svietenia kontrolky, skôr 
ako uvediete vozidlo do pohybu, oboznámte sa 
s významom príslušnej výstražnej kontrolky.

Displej úroveň 2 Intenzita osvetlenia 
prístrojov a ovládačov

Jas prístrojov a ovládačov môžete nastavovať 
stlačením tlačidla MODE pri zapnutých parkovacích 
svetlách.
Viac informácií o nastavení vozidla nájdete 
v príslušnej kapitole.

Príslušné výstrahy
Niektoré kontrolky sa môžu prejavovať oboma 
spôsobmi: svietiť nepretržite alebo blikať.
Len porovnanie spôsobu svietenia a prevádzkového 
stavu vozidla umožňuje zistiť, či je daná situácia 
štandardná alebo signalizuje vznik poruchy. V 
prípade poruchy môže byť rozsvietenie kontrolky 
sprevádzané zobrazením správy.
V prípade poruchy môže byť rozsvietenie kontrolky 
sprevádzané zvukovým signálom a/alebo správou.

Vizuálne označenia, ktoré informujú vodiča 
o uvedení určitého systému do činnosti (kontrolky 
aktivácie alebo deaktivácie) alebo o vzniku poruchy 
(výstražná kontrolka).
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Palubné prístroje

Výstražné kontrolky
Pri motore v chode alebo za jazdy signalizuje 
rozsvietenie nasledujúcich kontroliek vznik poruchy, 
ktorá vyžaduje zásah vodiča.
Akákoľvek porucha, ktorá má za následok 
rozsvietenie výstražnej kontrolky, musí byť 
predmetom podrobnej diagnostiky na základe 
súvisiacej zobrazenej správy.
V prípade problémov sa obráťte na sieť CITROËN 
alebo na kvalifikovanú dielňu.

Ľavý ukazovateľ smeru
Rozsvietením jednej z týchto výstražných kontroliek 
sa potvrdí zapnutie príslušného systému.

Kontrolka deaktivácie
Rozsvietenie tejto kontrolky potvrdzuje úmyselné 
vypnutie činnosti príslušného systému.
Rozsvietenie môže sprevádzať zvukový signál 
a zobrazenie správy.
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Palubné prístroje

Kontrolka Stav Príčina Činnosti/pozorovania

Červené výstražné kontrolky

Teplota chladiacej 
kvapaliny

Na H v červenej zóne. Teplota chladiacej kvapaliny je príliš 
vysoká
a/alebo
abnormálne zvýšená.

Zaparkujte vozidlo a vypnite zapaľovanie.
Nechajte dostatočne okruh vychladnúť.
Vizuálne skontrolujte úroveň hladiny.
Ďalšie informácie o kontrole úrovne hladín nájdete 
v príslušnej kapitole.
Ak je hladina nízka, doplňte kvapalinu.
Ak je úroveň hladiny správna, kontaktujte sieť CITROËN 
alebo kvalifikovanú dielňu.

Trvalo svieti s ručičkou 
v červenej zóne.

Tlak motorového 
oleja

Bliká po dobu niekoľkých 
sekúnd, sprevádzaná 
správou na displeji.

Vysoká úroveň degradácie kvality 
motorového oleja.

Akonáhle to bude možné, nechajte si vymeniť motorový olej.
Po výstrahe druhej úrovne bude výkon motora obmedzený.

Dočasne rozsvietená 
alebo trvalo rozsvietená, 
motor v chode.

Nedostatok oleja
alebo
vážna porucha.

Zaparkujte vozidlo a vypnite zapaľovanie.
Skontrolujte hladinu manuálne.
Ďalšie informácie o kontrole úrovne hladín nájdete 
v príslušnej kapitole.
Ak je hladina nízka, doplňte kvapalinu.
Ak je úroveň hladiny správna, kontaktujte sieť CITROËN 
alebo kvalifikovanú dielňu.

Nabitie batérie Súvisle svieti. Porucha nabíjacieho okruhu alebo 
batérie.

Skontrolujte svorky batérie.
Podrobnejšie informácie o batérii nájdete v príslušnej 
kapitole.

Aj napriek kontrolám 
súvisle svieti alebo bliká.

Porucha motora systému 
zapaľovania alebo vstrekovania.

Nechajte si ho skontrolovať v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.

Detekcia otvorenia Súvisle svieti. Jeden z prístupových otvorov vozidla 
nie je správne zatvorený.

Skontrolujte správne uzavretie dverí kabíny, bočných 
a zadných dverí a kapoty motora.
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Palubné prístroje

Kontrolka Stav Príčina Činnosti/pozorovania

Posilňovač riadenia Trvalo rozsvietená, 
sprevádzaná zvukovým 
signálom a správou na 
displeji.

Posilňovač riadenia má poruchu. Vozidlo si udržiava klasické riadenie bez posilňovača.
Nechajte si systém skontrolovať v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.

Čelný/bočný airbag Bliká alebo súvisle 
svieti.

Porucha airbagu alebo predpínača 
bezpečnostného pásu.

Nechajte si ho skontrolovať v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.
Viac informácií o airbagoch nájdete v príslušnej kapitole.

Nezapnutý 
bezpečnostný pás

Súvisle svieti, potom 
bliká.

Vodič sa nepripútal bezpečnostným 
pásom.

Potiahnite za popruh a potom zasuňte jazýček do zapínacej 
spony.

Sprevádzaná zvukovým 
signálom a následne 
súvisle svieti.

Vodič jazdí s nezapnutým 
bezpečnostným pásom vodiča.

Potiahnutím skontrolujte, či je bezpečnostný pás správne 
zaistený.

Pneumatické 
pruženie

Súvisle svieti. Porucha mazacieho systému. Nechajte si ho skontrolovať v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.

Parkovacia brzda Súvisle svieti. Parkovacia brzda je zatiahnutá alebo 
nesprávne uvoľnená.

Uvoľnite parkovaciu brzdu a kontrolka zhasne. Noha je na 
brzdovom pedáli.

Hladina brzdovej 
kvapaliny

Súvisle svieti. Nedostatočná hladina kvapaliny. Doplňte kvapalinu schválenú spoločnosťou CITROËN.

Súvisle svieti, aj keď je 
hladina správna.

Ihneď, ako je to bezpečné, musíte zastaviť.
Vozidlo zaparkujte, vypnite zapaľovanie a kontaktujte 
sieť CITROËN alebo kvalifikovanú dielňu.
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Palubné prístroje

Kontrolka činnosti Stav Signalizuje Činnosti/komentáre

+

Elektronický delič 
brzdného účinku

Súvisle svieti. Porucha mazacieho systému. Ihneď, ako je to bezpečné, musíte zastaviť.
Obráťte sa na sieť CITROËN alebo na kvalifikovanú 
dielňu.

Oranžové výstražné kontrolky

Protiblokovací 
systém kolies (ABS)

Súvisle svieti. Porucha protiblokovacieho systému 
kolies.

Vozidlo si zachová klasický spôsob brzdenia.
Jazdite opatrne obmedzenou rýchlosťou a urýchlene sa 
obráťte na sieť CITROËN alebo na kvalifikovanú dielňu.

Servis Dočasne svieti. Vyskytujú sa menej závažné 
poruchy.

Obráťte sa na sieť CITROËN alebo na kvalifikovaná dielňa.

Súvisle svieti, 
sprevádzaná správou na 
obrazovke.

Vyskytujú sa vážne poruchy. Zaznamenajte si výstražnú správu a kontaktujte sieť 
CITROËN alebo kvalifikovanú dielňu.

Brzdové doštičky Súvisle svieti. Predné brzdové doštičky sú 
opotrebované.

Nechajte si vymeniť brzdové doštičky v sieti CITROËN 
alebo v kvalifikovanej dielni.

DSC/ASR Bliká. Je funkčný. Systém optimalizuje prešmyk kolies a umožňuje zlepšenú 
smerovú stabilitu vozidla.

Súvisle svieti, 
sprevádzaný zvukovým 
signálom a správou na 
displeji.

Porucha systému alebo asistenta pri 
rozbehu vozidla na svahu.

Obráťte sa na sieť CITROËN alebo na kvalifikovanú dielňu.
Viac informácií o dynamickej kontrole stability alebo 
regulačnom systéme prešmyku kolies nájdete 
v príslušnej rubrike.

Súvisle svieti. Porucha funkcie Inteligentnej 
trakčnej kontroly.
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Kontrolka Stav Príčina Činnosti/pozorovania

Systém diagnostiky 
motora

Súvisle svieti. Bola zistená porucha motora alebo 
systému kontroly emisií (EOBD).
EOBD (European On Board 
Diagnosis) je európsky systém 
palubnej diagnostiky, ktorý okrem 
iného spĺňa požiadavky noriem 
stanovujúcich emisie:
- CO (oxid uhoľnatý),
- HC (nespálené uhľovodíky),
- NOx (oxidy dusíka), sledované 

kyslíkovými sondami 
umiestnenými na výstupe 
katalyzátora.

- častice.

Čo najskôr si ho nechajte skontrolovať v sieti CITROËN 
alebo v kvalifikovanej dielni.

Filter pevných častíc 
(naftový motor)

Súvisle svieti. Regenerácia filtra pevných častíc. Odporúča sa ponechať motor v chode až do zhasnutia 
kontrolky, aby mohla byť fáza regenerácie dokončená.
Ďalšie informácie o kontrole úrovne hladín nájdete 
v príslušnej kapitole.

Detekcia podhustenej 
pneumatiky

Súvisle svieti. Pneumatika je podhustená alebo 
defektná.

Zaparkujte vozidlo a vypnite zapaľovanie.
Vymeňte alebo opravte koleso.

 + 

Trvalo svieti, 
sprevádzaná kontrolkou 
servisu.

Poškodený snímač. Nechajte si systém skontrolovať v sieti predajcu CITROËN 
alebo v kvalifikovanej dielni.
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Systém výstrahy 
neúmyselného 
prekročenia čiary

Bliká spolu so 
zvukovým signálom.

Neúmyselné prekročenie čiary na 
ľavej alebo pravej strane.

Otočte volant na opačnú stranu, aby sa upravila dráha 
vozidla.

Trvalo rozsvietená 
spolu so zvukovým 
signálom.

Systém výstrahy neúmyselného 
prekročenia čiary má poruchu.

Očistite čelné sklo.
Ak problém pretrváva, nechajte si systém skontrolovať 
v sieti CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.

Kontrolka Stav Príčina Činnosti/pozorovania

Elektronické 
blokovanie 
štartovania

Súvisle svieti. Kľúč vsunutý do zapaľovania nebol 
identifikovaný.
Štartovanie nie je možné.

Použite iný kľúč a nechajte si skontrolovať kľúč s poruchou 
v sieti CITROËN.
Viac informácií o ochrane proti krádeži nájdete v príslušnej 
kapitole.

Svieti po dobu približne 
10 sekúnd po zapnutí 
zapaľovania.

Spustenie alarmu. Nechajte si skontrolovať stav zámkov v sieti CITROËN alebo 
kvalifikovanej dielni.

Prítomnosť vody 
v palivovom filtri 
nafty

Súvisle svieti, 
sprevádzaná správou na 
obrazovke.

V palivovom filtri sa nachádza voda. Nechajte si filter vyčistiť v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.
Viac informácií o kontrolách nájdete v príslušnej kapitole.

AdBlue Súvisle svieti, následne 
bliká a sprevádza ju 
správa na displeji.

Skrátený dojazd. Urýchlene doplňte hladinu AdBlue.
Viac informácií o AdBlue® nájdete v príslušnej časti.
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Nízka hladina paliva Súvisle svieti s ručičkou 
v zóne E.

Vozidlo začalo jazdiť na rezervnú 
zásobu paliva.

Nečakajte príliš dlho a hladinu paliva doplňte.
Spotreba rezervnej zásoby paliva závisí od rôznych 
faktorov ako sú spôsob jazdy, uplynutý čas a množstvo 
prejdených kilometrov od okamihu rozsvietenia kontrolky.

Bliká. Porucha mazacieho systému. Obráťte sa na sieť CITROËN alebo na inú kvalifikovanú 
dielňu.

Kontrolka Stav Príčina Činnosti/pozorovania

Predhriatie naftového 
motora 

Súvisle svieti. Klimatické podmienky môžu 
spôsobiť, že bude nevyhnutné 
vykonať predhriatie.

Pred naštartovaním motora počkajte, kým nezhasne 
kontrolka.

Zadné hmlové svetlá Súvisle svieti. Tlačidlo MODE na ovládacom paneli 
je aktivované.

Manuálna voľba.
Svetlá fungujú len v prípade, ak sú rozsvietené stretávacie 
svetlá.
Pri bežnej viditeľnosti ich vypnite.

Zelené výstražné kontrolky

Ľavý ukazovateľ 
smeru

Bliká, spolu so zvukovým 
signálom.

Zmena smeru jazdy pomocou páčky 
ovládania osvetlenia.

Posuňte páčku nadol.

Pravý ukazovateľ 
smeru

Bliká, spolu so zvukovým 
signálom.

Zmena smeru jazdy pomocou páčky 
ovládania osvetlenia.

Posuňte páčku nahor.

Predné hmlové svetlá Súvisle svieti. Tlačidlo MODE na ovládacom paneli 
je aktivované.

Manuálna voľba.
Svetlá fungujú len v prípade, ak sú rozsvietené stretávacie 
svetlá.
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Kontrolka Stav Príčina Činnosti/pozorovania

Regulátor rýchlosti 
(tempomat)

Súvisle svieti. Regulátor rýchlosti je vybraný. Manuálna voľba.

Stretávacie svetlá Súvisle svieti. Manuálna voľba. Otočte prstenec ovládača osvetlenia do druhej polohy.

Modré výstražné kontrolky

Diaľkové svetlomety Súvisle svieti. Ovládač osvetlenia bol potiahnutý 
smerom k vám.

Potiahnite ovládač a vrátite sa k stretávacím svetlám.

Automatické diaľkové 
svetlá

Súvisle svieti. Táto funkcia sa aktivuje v ponuke 
„MODE“.

Zapínanie a vypínanie diaľkových svetiel je automaticky 
riadené v závislosti od jazdných podmienok a premávky.
Viac informácií o nastavení vozidla nájdete v príslušnej 
kapitole.

Teplota/námraza na 
vozovke

Výstražná kontrolka 
námrazy na vozovke, 
blikajúca teplota, 
sprevádzaná správou na 
displeji.

Klimatické podmienky, pri ktorých 
hrozí riziko vzniku námrazy na 
vozovke.

Zvýšte pozornosť a prudko nebrzdite.

Dátum/Čas Nastavenie: dátum, čas. Konfiguráciu prostredníctvom 
ponuky „MODE“.

Viac informácií o nastavení vozidla nájdete v príslušnej 
kapitole.

Výstražná kontrolka na displeji Zobrazenia Signalizuje Činnosti/komentáre
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Kľúč údržby Kľúč údržby, ktorý 
zostáva rozsvietený.

Termín blížiacej sa servisnej 
prehliadky.

Oboznámte sa so zoznamom prehliadok v pláne údržby 
výrobcu a následne si nechajte vykonať servisnú prehliadku 
vozidla.

Stop & Start Súvisle svieti. V zastavenom vozidle (červená na 
križovatke, dopravná zápcha atď.) 
systém Stop & Start uviedol motor do 
režimu STOP.

Kontrolka zhasne a motor sa automaticky opätovne spustí 
v režime START hneď ako si budete želať pokračovať 
v jazde.

Bliká po dobu niekoľkých 
sekúnd, následne 
zhasne.

Režim STOP momentálne nie je 
k dispozícii.

Viac informácií o funkcii Stop & Start nájdete v príslušnej 
kapitole.

Ukazovateľ zmeny 
prevodového stupňa

Šípka smerom nahor. Môžete zaradiť nasledujúci vyšší 
prevodový stupeň.

Viac informácií o ukazovateli zmeny prevodového stupňa 
nájdete v príslušnej kapitole.

Obmedzovač 
rýchlosti

Súvisle svieti. Obmedzovač rýchlosti je zapnutý. Manuálna voľba.
Viac informácií o obmedzovači rýchlosti nájdete 
v príslušnej kapitole.

Súvisle svieti 
s označením „OFF“.

Obmedzovač rýchlosti je vybraný, 
ale nie je aktívny.

Výstražná kontrolka na displeji Zobrazenia Signalizuje Činnosti/komentáre

Poloha svetlometov Nastavenie svetlometov. Poloha od 0 do 3 v závislosti od 
prevážaného nákladu.

Nastavte polohu prostredníctvom tlačidiel na paneli 
ovládačov MODE.
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Ukazovatele
Informácia o údržbe
Pri zapnutí zapaľovania sa po dobu niekoľkých 
sekúnd rozsvieti kľúč vyjadrujúci informáciu 
o údržbe: displej vás informuje o termíne 
nasledujúcej prehliadky, ktorú je potrebné vykonať 
v súlade s plánom údržby výrobcu.

Hladina motorového oleja
V závislosti od pohonnej jednotky sa následne 
zobrazí hladina motorového oleja odstupňovaná od 
1 (Min.) do 5 (Max.).
Pokiaľ sa nezobrazí žiadna hodnota stupnice, 
hladina oleja je nedostatočná. Bezpodmienečne 
hladinu doplňte, aby nedošlo k poškodeniu motora.
Na zaistenie spoľahlivosti merania je potrebné, aby 
vaše vozidlo parkovalo na vodorovnom povrchu 
s vypnutým motorom po dobu viac ako 30 minút.

Táto informácia je stanovená na základe počtu 
najazdených kilometrov od poslednej prehliadky.

V prípade pochybností skontrolujte hladinu 
pomocou manuálnej odmerky.
Ďalšie informácie o kontrole úrovne hladín 
nájdete v príslušnej kapitole.

Kvalita motorového oleja
Táto výstražná kontrolka bliká a pri 
každom naštartovaní motora sa zobrazí 
správa v prípade, ak je vaše vozidlo 
vybavené touto funkciou: systém 
zaznamenal degradáciu motorového 
oleja. Urýchlene vymeňte motorový olej.

Táto druhá kontrolka, združená s prvou, 
sa rozsvieti na združenom prístroji 
v prípade, ak nebol vymenený olej 
a úroveň zníženia kvality oleja prekročila 
ďalšiu hranicu. Pokiaľ táto kontrolka 
svieti v pravidelných intervaloch, 
urýchlene vymeňte motorový olej.

Pre motory 3,0 l HDi sú otáčky motora 
obmedzené na 3 000 ot./min., následne 
1 500 ot./min., až pokiaľ nebude vykonaná 
výmena oleja. Z dôvodu obmedzenia rizika 
poškodenia motora vymeňte motorový olej.

Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa displej vráti 
k zobrazeniu bežných funkcií.

Vynulovanie informácie 
o údržbe

Oboznámte sa so zoznamom prehliadok 
uvedených v pláne údržby výrobcu, ktorý vám 
bol odovzdaný pri preberaní vozidla.

Trvalé blikanie ukazovateľa vám vypnú po každej 
prehliadke v kvalifikovanej dielni, vybavenej 
diagnostickým náradím.
V prípade, že ste si prehliadku vozidla vykonali sami, 
musíte vynulovať ukazovateľ údržby nasledovným 
spôsobom:
F vsuňte kľúč do spínacej skrinky,
F otočte ho do polohy RUN,
F súčasne zatlačte brzdový pedál a pedál 

akcelerátora po dobu viac ako 15 sekúnd.
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Vyvolanie informácií 
o servisnej údržbe

K ukazovateľu údržby môžete pristupovať 
kedykoľvek krátkym stlačením tlačidla MODE.
Pomocou šípok hore/dole zobrazíte informácie 
o termíne údržby a opotrebovaní motorového oleja.
Ďalším stlačením tlačidla MODE sa vrátite 
k jednotlivým ponukám na displeji.
Podržaním tlačidla sa vrátite na domovskú 
obrazovku.

Ponuka… Zvoliť… Umožní…

Servis Údržba (km do prehliadky) Zobraziť kilometre ostávajúce do 
najbližšej servisnej prehliadky.

Výmena oleja (km do výmeny 
oleja)

Zobraziť kilometre ostávajúce do 
najbližšej výmeny oleja.

Viac informácií o nastavení vozidla nájdete v príslušnej kapitole.
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Teplota chladiacej kvapaliny

Ak ručička zasahuje do červenej zóny alebo sa 
rozsvieti kontrolka:
- okamžite zastavte vozidlo a vypnite zapaľovanie. 

Ventilátor môže zotrvať v činnosti po určitú dobu, 
približne do 10 minút.

- počkajte na vychladnutie motora a až potom 
skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny a v 
prípade potreby ju doplňte.

Riaďte sa touto radou:
Pozor, chladiaci okruh je pod tlakom!
Aby ste sa vyhli akémukoľvek riziku popálenia, 
pomocou handričky odskrutkujte uzáver o dve 
otáčky a ponechajte tlak poklesnúť.
Po poklesnutí tlaku v chladiacom okruhu skontrolujte 
úroveň hladiny, odstráňte uzáver a doplňte ju.

Ručička sa nachádza medzi C (studená) a H 
(horúca): normálna činnosť.
V náročných prevádzkových alebo veľmi teplých 
klimatických podmienkach sa ručička môže priblížiť 
k červeným dielikom stupnice.

Ak ručička zotrvá i naďalej v červenej zóne, 
kontaktujte sieť CITROËN alebo kvalifikovanú 
dielňu.

Pravidelne kontrolujte úroveň hladiny 
chladiacej kvapaliny.
Ďalšie informácie o kontrole úrovne hladín 
nájdete v príslušnej kapitole.

Ukazovateľ paliva

Hladina paliva je testovaná pri každom zapnutí 
zapaľovania.
Ukazovateľ je v polohe:
- F (Full – plná): palivová nádrž je plná.
- E (Empty – prázdna): svieti rezerva, kontrolka 

minimálnej hladiny trvale svieti.
Rezerva paliva je od rozsvietenia výstrahy približne:
- 10 litrov pre nádrže s objemom 60 a 90 litrov,
- 12 litrov pre nádrže s objemom 120 litrov.
K dispozícii sú nádrže s rôznym objemom ako 
voliteľná výbava:
- 60 litrov (všetky pohonné jednotky),
- 120 litrov (s výnimkou pohonných jednotiek  

Euro 6).

Viac informácií o palive nájdete v príslušnej 
kapitole.
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Ukazovatele rozsahu 
kvapaliny AdBlue®

Hneď ako sa dosiahne rezervné množstvo kvapaliny 
AdBlue® alebo v prípade detekcie poruchy systému 
na redukciu emisií SCR, pri zapnutí zapaľovania 
vás ukazovateľ upozorní na odhadovaný počet 
kilometrov, ktorý ešte môžete prejsť, kým nedôjde 
k zablokovaniu štartovania motora.
V prípade súbežného zistenia poruchy a nízkej 
hladiny aditíva AdBlue® sa zobrazí najnižší dojazd.

V prípade rizika nenaštartovania 
motora z dôvodu nedostatku 
AdBlue®

Predpísané blokovacie zariadenie štartovania 
motora sa automaticky aktivuje, len čo je 
nádržka na AdBlue® prázdna.

Dojazdová vzdialenosť vozidla viac ako 2 400 km
Pri zapnutí zapaľovania sa na združenom prístroji 
automaticky nezobrazí žiadna informácia o dojazde.

Dojazd v rozmedzí 2 400 až 600 km

Po dosiahnutí hranice 2 400 km sa 
rozsvieti táto výstražná kontrolka 
a dočasne sa zobrazí správa 
uvádzajúca zostávajúci dojazd 
v kilometroch, predtým než bude 
zabránené štartovaniu motora.

Pri každom zapnutí zapaľovania sa aktivuje 
výstraha, sprevádzaná zvukovým signálom.
Dosiahlo sa rezervné množstvo kvapaliny, odporúča 
sa doplniť ju čo možno najskôr.

Ďalšie informácie o AdBlue® (motory 
BlueHDi), a najmä o doliatí kvapaliny, nájdete 
v príslušnej kapitole.

Dojazd menej ako 600 km

Po dosiahnutí hranice 600 km sa 
rozsvieti táto výstražná kontrolka 
a zobrazí sa správa uvádzajúca 
zostávajúci dojazd v kilometroch, 
predtým než bude zabránené 
štartovaniu motora.

Pri každom zapnutí zapaľovania sa aktivuje výstraha 
sprevádzaná zvukovým signálom.

Je nevyhnutné čo najskôr doplniť hladinu kvapaliny 
v nádrži, skôr ako dôjde k úplnému vyprázdneniu 
nádrže. V opačnom prípade nebude možné znova 
naštartovať vozidlo.

Ďalšie informácie o AdBlue® (motory 
BlueHDi), a najmä o doliatí kvapaliny, nájdete 
v príslušnej kapitole.

Porucha spôsobená nedostatkom AdBlue®

Dosiahnutý dojazd 0 km: nádrž AdBlue® je 
prázdna. Regulačné zariadenie zabráni spusteniu 
motora.
Bez doplnenia aditíva AdBlue® do špeciálnej nádrže 
zostane vozidlo znehybnené.

Aby bolo možné motor opäť naštartovať, 
musíte do nádrže doplniť aspoň 4 litre AdBlue®. 
Môžete sa tiež obrátiť na sieť CITROËN alebo 
kvalifikovanú dielňu, kde vykonajú požadované 
doplnenie.

Výstraha sa bude opakovať s aktualizovanou 
dojazdovou vzdialenosťou každých prejdených 
50 km.
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Ďalšie informácie o AdBlue® (motory 
BlueHDi), a najmä o doliatí kvapaliny, nájdete 
v príslušnej kapitole.

V prípade zaznamenania poruchy 
systému SCR na kontrolu emisií

Detekcia

Rozsvieti sa výstražná kontrolka 
autodiagnostiky motora.
Pri každom zapnutí zapaľovania potvrdí 
zvukový signál a správa poruchu 
systému na redukciu emisií.

V prípade, ak sa jedná o dočasnú poruchu výstraha 
zmizne akonáhle úroveň znečisťujúcich emisií 
výfukových plynov spĺňa požiadavky príslušnej 
normy.

Ak však po prejdení 50 km výstražná kontrolka 
stále svieti, porucha je potvrdená.
Zariadenie brániace naštartovaniu motora sa 
automaticky aktivuje po prejdení 400 km od 
okamihu potvrdenia tejto poruchy.
Urýchlene sa obráťte na sieť CITROËN alebo 
na kvalifikovanú dielňu.

Potvrdená porucha

Okrem vyššie uvedených signálov bude na 
združenom prístroji zobrazená zostávajúca 
dojazdová vzdialenosť v kilometroch.
Výstraha sa bude opakovať každých 30 sekúnd 
s aktualizovanou dojazdovou vzdialenosťou.
Urýchlene sa obráťte na sieť CITROËN alebo na 
kvalifikovanú dielňu.
V opačnom prípade hrozí riziko, že nebude možné 
motor naštartovať.

Po 400 km nebude možné 
naštartovať

Po každom pokuse o naštartovanie 
motora sa aktivuje výstraha a zobrazí sa 
správa o zákaze štartovania.

Na opätovné naštartovanie motora musíte 
kontaktovať sieť CITROËN alebo kvalifikovanú 
dielňu.

Konfigurácia vozidla
Prostredníctvom panelu 
ovládačov MODE

Tento panel ovládačov vám umožňuje prístup 
k ponukám, pomocou ktorých môžete prispôsobiť 
niektoré systémy vozidla.
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Ak je vaše vozidlo vybavené audiosystémom, máte 
prístup ku všetkým ponukám.
Ak je vaše vozidlo vybavené audio-telematickým 
dotykovým systémom, niektoré ponuky sú prístupné 
len prostredníctvom ovládacieho panelu autorádia.

Z bezpečnostných dôvodov sú niektoré ponuky 
prístupné len pri vypnutom zapaľovaní.

Príslušné informácie sa zobrazia na displeji 
združeného prístroja.
Dostupné jazyky: taliansky, anglicky, nemecky, 
francúzsky, španielsky, portugalsky, holandsky, 
brazílsky, poľsky, rusky, turecky a arabsky.

Toto tlačidlo MODE vám 
umožní:
- prístup do hlavných 

a vedľajších ponúk,
- potvrdiť vašu voľbu v rámci 

určitej ponuky,
- opustiť ponuku.

Podržaním tlačidla sa vrátite na 
domovskú obrazovku.

Toto tlačidlo vám umožní:
- posúvanie smerom hore v rámci 

určitej ponuky,
- zvýšiť hodnotu.

Toto tlačidlo vám umožní:
- posúvanie smerom dole v rámci 

určitej ponuky,
- znížiť hodnotu.
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Ponuka…
Zatlačte na… Vedľajšia ponuka… Zatlačte na… Zvoliť… Potvrdiť 

a opustiť Umožní…

1 Jas Zvýšiť Prispôsobte jas slúchadla, prístrojov 
a ovládačov (pri zapnutých parkovacích 
svetlách).Znížiť

2 Rýchle 
pípnutie

ON Zvýšiť Aktivovať/deaktivovať zvukový signál 
indikujúci prekročenie naprogramovanej 
rýchlosti a vybrať rýchlosť.Znížiť

OFF

3 Snímač 
svetiel

Zvýšiť Nastaviť citlivosť snímača jasu (1 až 3), 
ktorá ovplyvňuje svetlá.

Znížiť

4 Aktivácia 
Trip B

ON Zobrazenie druhej vzdialenosti „Trip B“.

OFF

5 Dopravné 
značenie

ON Aktivovať/deaktivovať snímanie 
dopravného značenia.

OFF

6 Nastavenie 
času (hodiny)

Hodiny/minúty Zvýšiť Nastaviť hodiny.

Znížiť

Formát 24-hodinový formát  
zobrazenia

Zvoliť režim zobrazenia hodín.

12-hodinový formát 
zobrazenia

7 Nastavenie 
dátumu

Rok/Mesiac/
Deň

Zvýšiť Nastaviť dátum.

Znížiť
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Ponuka…
Zatlačte na… Vedľajšia ponuka… Zatlačte na… Zvoliť… Potvrdiť 

a opustiť Umožní…

8 Automatické 
zatvorenie

ON Aktivovať/deaktivovať automatické 
zatvorenie dverí pri rýchlosti vyššej ako 
približne 20 km/h.OFF

9 Jednotka 
merania 
(jednotka)

Vzdialenosť Km Zvoliť jednotky zobrazenia vzdialenosti.

Míle

Spotreba km/l Zvoliť jednotky zobrazenia spotreby.

l/100 km

Teplota °C Zvoliť jednotky zobrazenia teploty.

°F

Tlak 
v pneumatikách

psi Zvoliť jednotky zobrazenia tlaku 
v pneumatikách.

bar

kPa

10 Jazyky Zoznam 
jazykov 
k dispozícii

Zvoliť jazyk zobrazenia.

11 Hlasitosť 
oznámení 
(signálov)

Zvýšiť Zvýšiť/Znížiť hlasitosť oznamov alebo 
výstražného zvukového signálu.

Znížiť
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Ponuka…
Zatlačte na… Vedľajšia ponuka… Zatlačte na… Zvoliť… Potvrdiť 

a opustiť Umožní…

12 Servis Servis (km do 
prehliadky)

Zobraziť kilometre/míle ostávajúce do najbližšej 
prehliadky.

Výmena oleja 
(km do výmeny 
oleja)

Zobraziť kilometre ostávajúce do najbližšej 
výmeny oleja.

13 Denné svetlá ON Aktivovať/Deaktivovať denné svetlá.

OFF

14 Automatické 
diaľkové svetlá

ON Aktivovať/deaktivovať automatické diaľkové 
svetlá.

OFF

15 Airbag 
spolujazdca 
(BAG P)

ON Áno Aktivovať airbag spolujazdca.

Nie

OFF Áno Deaktivovať airbag spolujazdca.

Nie

16 Opustenie 
ponuky

Opustiť ponuku.
Jedno zatlačenie na spodnú šípku vám umožní 
prístup do prvej ponuky.
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Používanie audio-telematického 
dotykového systému

Tento ovládací panel autorádia umiestnený v strede 
prístrojovej dosky umožňuje prístup k jednotlivým 
ponukám za účelom osobného nastavenia 
niektorých prvkov výbavy vozidla.
Príslušné informácie sa zobrazia na dotykovom 
displeji.
K dispozícii je deväť jazykov: nemčina, angličtina, 
španielčina, francúzština, taliančina, holandčina, 
poľština, portugalčina a turečtina.

Z bezpečnostných dôvodov sú niektoré ponuky 
prístupné len pri vypnutom zapaľovaní.

Toto tlačidlo ovládacieho panelu vám 
umožňuje prístup k ponuke „Nastavenia“.

Toto tlačidlo na displeji vám umožňuje 
posun v ponuke smerom hore alebo 
zvýšiť hodnotu.

Toto tlačidlo na displeji vám umožňuje 
posun v ponuke smerom dole alebo 
znížiť hodnotu.

Ponuka „Nastavenia“
1. „Zobrazenie“.
2. „Hlasové príkazy“.
3. „Hodiny a dátum“.
4. „Bezpečnosť/pomoc“.
5. „Osvetlenie“.
6. „Dvere a uzamknutie“.
7. „Audio“.
8. „Telefón/Bluetooth“.
9. „Nastavenia rádia“.
10. „Obnovenie nastavení“ pre návrat k pôvodným 

nastaveniam výrobcu.
11. „Vymazanie osobných nastavení“ na zrušenie 

všetkých osobných údajov súvisiacich 
s výbavou Bluetooth, v audio systéme.

Viac informácií o audiu, telefóne, rádiu 
a navigácii nájdete v príslušných kapitolách.

Nastavenia vedľajších ponúk 4, 5 a 6 sa líšia 
v závislosti od výbavy vozidla.

Vo vedľajšej ponuke „Zobrazenie“ môžete:
- zvoliť „Jazyky“ a následne jeden z vyššie 

uvedených jazykov,
- zvoliť „Jednotku merania“ a nastaviť spotrebu 

(l/100 km), vzdialenosť (km) a teplotu (°C),
- zvoliť „Zobrazenie Trip B“ na aktiváciu alebo 

deaktiváciu trasy B na palubnom počítači  
(On, Off).

Vo vedľajšej ponuke „Bezpečnosť/pomoc“ môžete:
- zvoliť „Parkovaciu kameru“ a následne „Kameru 

spätného chodu“ na aktiváciu alebo deaktiváciu 
jej použitia (On, Off),

- zvoliť „Parkovaciu kameru“ a následne 
„Oneskorené zobrazenie kamery“ na aktiváciu 
alebo deaktiváciu zobrazenia na displeji na 
10 sekúnd alebo až do 18 km/h (On, Off),

- zvoliť funkciu „Dopravné značenie“ na aktiváciu 
alebo deaktiváciu jej použitia (On, Off),

- zvoliť „Airbag spolujazdca“ pre aktiváciu alebo 
deaktiváciu jeho použitia (On, Off).
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Nastavenie dátumu 
a času
Prostredníctvom panelu 
ovládačov MODE

Prostredníctvom audio-
telematického dotykového 
systému
Vo vedľajšej ponuke „Čas a dátum“ môžete:
F zvoliť možnosť „Nastavenie času a formátu“ na 

nastavenie hodín, minút, sekúnd a voľbu formátu 
času (24 h, 12 h s am alebo pm),

F zvoliť možnosť „Nastavenie dátumu“ na 
nastavenie dňa, mesiaca a roku.

Ak si želáte nastaviť čas manuálnym spôsobom, 
musí byť deaktivovaná funkcia „Synchronizácia 
času“ (Off).

Palubný počítač
Zobrazuje informácie o aktuálnej jazde (dojazd, 
okamžitá spotreba paliva, priemerná spotreba paliva 
atď.).

F Aby ste získali prístup k údajom palubného 
počítača, stlačte tlačidlo TRIP umiestnené na 
konci ovládacej páčky stieračov.

Vo vedľajšej ponuke „Osvetlenie“ môžete:
- zvoliť „Denné svetlá“ pre aktiváciu alebo 

deaktiváciu ich použitia (On, Off),
- zvoliť „Automatické diaľkové svetlá“ pre aktiváciu 

alebo deaktiváciu ich použitia (On, Off),
- zvoliť „Snímač svetlometov“ pre nastavenie jeho 

citlivosti (1, 2, 3).

Vo vedľajšej ponuke „Dvere a uzamknutie“ môžete:
- zvoliť funkciu „Automatické zamykanie“ pre 

aktiváciu alebo deaktiváciu jej použitia (On, Off).

F Stlačte tlačidlo „MODE“.
F Vyberte ponuku „Nastavenie času“, aby ste 

nastavili čas a formát hodín (24 h alebo 12 h), 
alebo vyberte ponuku „Nastavenie dátumu“, aby 
ste nastavili deň, mesiac a rok.

Viac informácií o Nastavení vozidla nájdete 
v príslušnej kapitole.

Dojazd
Udáva počet kilometrov, ktoré môže vozidlo ešte 
prejsť s množstvom ostávajúceho paliva v nádrži 
v závislosti od priemernej spotreby vozidla na 
nedávno prejdených kilometrov.
Vzdialenosť A
Udáva vzdialenosť prejdenú od posledného 
vynulovania počítača.
Priemerná spotreba A
Toto je priemerné množstvo spotrebovaného paliva 
od posledného vynulovania palubného počítača.
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Okamžitá spotreba A
Je priemerná spotreba paliva za posledných 
niekoľko sekúnd.
Priemerná rýchlosť A
Je priemerná rýchlosť vypočítaná od posledného 
vynulovania počítača (zapnuté zapaľovanie).
Dĺžka jazdy A
Udáva čas uplynutý od posledného vynulovania 
počítača.

Ak je v režime MODE aktivovaná možnosť TRIP B:
- Vzdialenosť B
- Priemerná spotreba B
- Priemerná rýchlosť B
- Dĺžka jazdy B

Chronotachograf

Pri vložení karty môžu byť všetky údaje:
- zobrazené na displeji tachografu,
- vytlačené,
- prenesené na externé dátové nosiče 

prostredníctvom pomocného spojenia.

Viac informácií získate v dokumentoch dodávaných 
výrobcom chronotachografu.

Ak je vaše vozidlo vybavené 
chronotachografom, odporúča sa odpojiť 
svorku (-) batérie (nachádzajúcej sa pod 
podlahou v kabíne, na ľavej strane) v prípade 
odstavenia vozidla po dobu dlhšiu ako 5 dní.

Ak je ním vaše vozidlo vybavené, umožňuje 
registráciu všetkých údajov týkajúcich sa vozidla 
priamo v prístroji a na vloženej karte.
Napríklad: na začiatku každej jazdy alebo výmeny 
posádky.
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Kľúč

Umožňuje zamknúť a odomknúť zámky vozidla 
a otvoriť a zatvoriť zátku palivovej nádrže, ako aj 
uviesť motor do činnosti a zastaviť ho.

Diaľkové ovládanie 
s 2 tlačidlami

Centrálne odomknutie
Jedno zatlačenie na tento ovládač 
umožní súčasné odomknutie všetkých 
dverí vášho vozidla.

Vnútorné stropné osvetlenie sa na okamih rozsvieti 
a ukazovatele smeru dvakrát zablikajú.
Ak je súčasťou výbavy vášho vozidla alarm, 
stlačenie tohto tlačidla ho deaktivuje.
Svetelná kontrolka ovládača centrálneho zamykania 
umiestnená na prístrojovej doske zhasne.

Centrálne uzamykanie
Stlačením tohto tlačidla zároveň 
zamknete všetky dvere vozidla.

Ak zostali jedny z dverí otvorené alebo nesprávne 
uzatvorené, k centrálnemu uzamknutiu nedôjde.
Ukazovatele smeru jedenkrát zablikajú.
Ak je súčasťou výbavy vášho vozidla, zatlačenie 
tohto tlačidla aktivuje alarm.

Svetelná kontrolka v tlačidle centrálneho zamykania 
sa rozsvieti a bliká.

Diaľkové ovládanie 
s 3 tlačidlami

Odomknutie kabíny
Jedno zatlačenie na tento ovládač 
umožní odomknutie kabíny vášho vozidla.

Vnútorné stropné osvetlenie sa na okamih rozsvieti 
a ukazovatele smeru dvakrát zablikajú.
Svetelná kontrolka ovládača centrálneho zamykania, 
umiestnená na prístrojovej doske, zhasne.

Odomknutie nakladacieho 
priestoru

Jedno zatlačenie na tento ovládač 
umožní odomknutie bočných a zadných 
dverí nakladacieho priestoru.

Ukazovatele smeru dvakrát zablikajú.
Ak je súčasťou výbavy vášho vozidla alarm, 
stlačenie tohto tlačidla ho deaktivuje.
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Ak zostali jedny z dverí otvorené alebo nesprávne 
uzatvorené, k centrálnemu uzamknutiu nedôjde.
Ukazovatele smeru jedenkrát zablikajú.
Ak je súčasťou výbavy vášho vozidla, zatlačenie 
tohto tlačidla aktivuje alarm.

Zloženie/Rozloženie časti 
kľúča

F Stlačením tohto tlačidla 
kľúč zložíte/rozložíte.

Ak toto tlačidlo nezatlačíte, hrozí riziko 
poškodenia kľúča.

Centrálne uzamykanie
Stlačením tohto tlačidla uzamknete 
všetky dvere vozidla, kabínu a nákladový 
priestor.

Svetelná kontrolka v tlačidle centrálneho zamykania 
sa rozsvieti a bliká.

Superuzamknutie
Dve po sebe nasledujúce stlačenia tohto 
ovládača umožnia superuzamknutie 
vozidla.

Otvorenie dverí z interiéru alebo z exteriéru potom 
nie je možné.
Ukazovatele smeru trikrát zablikajú.

V interiéri superuzamknutého vozidla nikdy 
nenechávajte žiadnu osobu.

Výmena batérie

F Stlačte tlačidlo, aby sa vysunul kľúč.
F Pomocou skrutkovača s tenkým hrotom otočte 

skrutku 1 smerom od zavretej zámky k otvorenej 
zámke.

F Skrutkovačom nadvihnite (vypáčte) držiak 
s batériou 2.

V prípade, ak náhradná batéria nie je vhodná, 
hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládania.
Používajte len batérie rovnakého alebo 
podobného typu ako sú tie, ktoré odporúča sieť 
CITROËN. Opotrebované batérie odovzdajte 
na autorizovanom zbernom mieste.

Typ: CR 2032/3 V.

F Vytiahnite držiak a vymeňte batériu 3, pričom sa 
uistite o správnej orientácii pólov.

F Uzavrite držiak s batériou 2 vo vnútri kľúča 
a zaistite ho otočením skrutky 1.



32

Otváranie

Súhrn hlavných funkcií kľúča

Typ kľúča Odomknutie kabíny Uzamknutie dverí Odomknutie zadných 
dverí

Jednoduchý kľúč Otáčanie proti smeru 
chodu hodinových 
ručičiek (na strane 

vodiča).

Otáčanie v smere chodu 
hodinových ručičiek (na 

strane vodiča).

–

Kľúč s diaľkovým 
ovládaním –

Signalizácia

Ukazovatele smeru 2 zablikania. 1 zablikanie. 2 zablikania.

Svetelná kontrolka 
ovládača centrálneho 

zamykania na prístrojovej 
doske

Vypnuté.
Stále rozsvietená po 

dobu približne 3 sekúnd, 
následne blikajúca.

Bliká.

Použitie kľúča v zámku dverí vodiča neumožňuje aktiváciu/deaktiváciu alarmu.

Zamknutie/odomknutie 
z interiéru
Kabína a nakladací priestor

Otvorenie dverí z interiéru je vždy možné.

Ak zostali jedny z dverí otvorené alebo 
nesprávne uzatvorené, k centrálnemu 
uzamknutiu nedôjde.

Svetelná kontrolka ovládača:
- sa rozsvieti, keď sú vstupy uzamknuté a je 

zapnuté zapaľovanie,
- a následne bliká, keď sú vstupy uzamknuté na 

stojacom vozidle s vypnutým motorom.

Toto tlačidlo je neaktívne, ak bolo vozidlo 
zamknuté alebo superuzamknuté vonkajším 
ovládačom (v závislosti od výbavy kľúčom 
alebo diaľkovým ovládačom).

F Stlačením tohto tlačidla zamknete/odomknete 
dvere kabíny a nákladového priestoru.



33

2

Otváranie

Ak sa rozhodnete jazdiť so zamknutými 
dverami, je potrebné, aby ste si uvedomili, 
že prístup záchrannej služby do vozidla 
v núdzovom prípade môže byť sťažený.

Nákladový priestor

F Stlačením tohto tlačidla zamknete/odomknete 
bočné dvere a zadné dvere z kabíny.

Svetelná kontrolka ostane pri uzamknutí rozsvietená.

Bezpečnostná poistka 
proti vniknutiu do vozidla
Po rozjazde vozidla systém automaticky uzamkne 
dvere kabíny a nákladného priestoru, akonáhle 
dosiahnete rýchlosť približne 20 km/h.
Ak počas jazdy nedôjde k žiadnemu otvoreniu, 
uzamknutie ostane aktívne.

Aktivácia/deaktivácia 
systému
Tento systém je možné nakonfigurovať pomocou 
tlačidla MODE:
F V ponuke „Autoclose“ (Automatické zamknutie) 

si zvoľte možnosť „ON“ (Zap.) alebo „OFF“ 
(Vyp.).

Viac informácií o Nastavení vozidla nájdete 
v príslušnej kapitole.

Predné dvere

F Na odomknutie použite príslušné tlačidlo, 
nachádzajúce sa na diaľkovom ovládaní alebo 
použite kľúč v zámku dverí vodiča.

F Potiahnite rukoväť smerom k vám.

Posunutie bočných dverí
Pre zabezpečenie správneho chodu posuvných 
dverí dbajte na to, aby sa v priestore vodidla dverí 
na podlahe nenachádzala žiadna prekážka.

Otvorenie
Z exteriéru
F Potiahnite rukoväť smerom k sebe a následne 

smerom dozadu.
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Z interiéru

Na udržanie bočných posuvných dverí 
v otvorenej polohe je potrebné ich úplne 
otvoriť, aby sa zaistilo zariadenie umiestnené 
v spodnej časti dverí.

Nejazdite s otvorenými bočnými posuvnými 
dverami.

Zatvorenie
Z exteriéru
F Potiahnite rukoväť smerom k vám a následne 

smerom dopredu.
Z interiéru
F Odblokovanie a zatvorenie dverí dosiahnete 

potiahnutím rukoväte a súčasným posunutím 
dverí.

F Odomknutie a otvorenie dverí dosiahnete 
zatlačením rukoväte smerom dozadu.

Zadné dvere
Pri otvorení zadných dverí na zastavenom 
vozidle sa aktivuje kamera spätného chodu, 
ktorá prenáša obraz na displej umiestnený 
v kabíne vozidla.

Otvorenie
Z exteriéru

F Potiahnite rukoväť smerom k vám a následne 
potiahnite páčku, čím otvoríte ľavé dvere.

Obe krídla sa otvoria na 96°.
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Otvorenie na 180°
Ak je vaše vozidlo vybavené touto funkciou, 
pohyblivá vzpera umožní otvorenie v rozmedzí od 
96° do 180°.

Zatvorenie
F Pri zatváraní začnite ľavými dverami a potom 

zatvorte pravé dvere.

Alarm
Ochranný a poplašný systém proti odcudzeniu 
a vykradnutiu vozidla. Ak ním je vaše vozidlo 
vybavené, poskytuje nasledujúce typy 
monitorovania:

- obvodové monitorovanie
systém zabezpečuje vonkajšiu obvodovú ochranu 
pomocou snímačov umiestnených na otváracích 
častiach vozidla (dvere, kapota) a na elektrickom 
napájaní,

- ochrana proti nadvihnutiu
systém kontroluje akékoľvek zmeny polohy vozidla.

Aktivácia

F Stlačte toto tlačidlo na diaľkovom 
ovládaní.

Ochrana, ktorú poskytuje systém alarmu, 
sa po niekoľkých sekundách aktivuje.

Spustenie alarmu

Alarm sa následne vráti do 
pohotovostného režimu, ale jeho 
spustenie ostane zaznamenané 
a signalizované rozsvietením kontrolky 
elektronického blokovania štartovania pri 
zapnutí zapaľovania, po dobu približne 
10 sekúnd.

Alarm sa taktiež spustí po prerušení dodávky 
elektriny a pri jeho opätovnom pripojení.

Z interiéru

F Potiahnite rukoväť umiestnenú na paneli dverí 
smerom k vám a následne potlačte, čím otvoríte 
pravé dvere.

F Potlačením páčky otvoríte ľavé dvere.

Nejazdite s otvorenými zadnými dverami.

F Rozšírenie uhla otvorenia dosiahnete zatlačením 
tlačidla, nachádzajúceho sa na paneli dverí.

Pri zatváraní dverí sa tiahlo automaticky zaistí na 
pôvodné miesto.

F Vypnite zapaľovanie a opustite vozidlo.

To je signalizované po dobu tridsiatich sekúnd 
rozozvučaním sirény a blikaním ukazovateľov smeru.
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Deaktivácia pomocou 
diaľkového ovládania

F Stlačte toto tlačidlo.

Deaktivácia ochrany proti 
nadvihnutiu

F Deaktiváciu ochrany proti 
nadvihnutiu vykonáte zatlačením 
tohto ovládača (napríklad v prípade 
odťahovania vozidla so spusteným 
alarmom).

Porucha diaľkového 
ovládača
F Odomknite dvere pomocou kľúča v zámku dverí 

vozidla, alarm sa uvedie do činnosti.
F Zapnite zapaľovanie, identifikácia kódu kľúča 

alarm zastaví.

Odomknutím vozidla dôjde k deaktivácii.

(v závislosti od motora).

Ochrana ostane aktívna až do následného 
centrálneho otvorenia dverí vozidla.

Uzamknutie dverí pomocou kľúča v zámku 
dverí vozidla alarm nespustí.

Rýchla deaktivácia falošného poplachu:
F zapnite zapaľovanie, identifikácia kódu 

kľúča alarm zastaví,
F stlačte tlačidlo odomknutia (vnútorný 

priestor a kľúč), nachádzajúce sa na 
diaľkovom ovládaní.

Aby ste sa vyhli aktivácii alarmu napr. pri 
umývaní vozidla, uzamknite vozidlo pomocou 
kľúča.
Odomknutie vozidla pomocou diaľkového 
ovládania automaticky neutralizuje sirénu.

Elektrické ovládanie okien

A. Ovládač okna vodiča
B. Ovládač okna spolujazdca

Manuálna činnosť
F Na otvorenie alebo zatvorenie okna jemne 

stlačte spínač A/B alebo ho zatiahnite bez 
prekročenia bodu odporu. Okno sa zastaví, hneď 
keď ovládač pustíte.

Automatická prevádzka
F Na úplné otvorenie alebo zatvorenie okna úplne 

stlačte alebo potiahnite ovládač A, až za bod 
odporu: okno sa úplne otvorí alebo zavrie, ihneď 
ako ovládač pustíte. Ďalším stlačením zastavíte 
pohyb okna.

Keď opúšťate vozidlo, hoci len na krátky čas, 
vždy vyberte kľúč zo zapaľovania.
V prípade kontaktu s prekážkou pri manipulácii 
so systémom zatvárania okien musíte zmeniť 
smer pohybu okna. Na tento účel stlačte 
príslušný ovládač okna.
Ak vodič manipuluje s ovládačmi elektrického 
otvárania okien spolujazdcov, musí sa 
presvedčiť, či žiadna osoba nebráni správnemu 
zatvoreniu okien.
Vodič sa musí presvedčiť, že spolujazdci 
používajú ovládače okien správnym 
spôsobom.
Pri manipulácii s oknami venujte zvýšenú 
pozornosť deťom.
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Sedadlo vodiča

Posunutie dopredu alebo 
dozadu

F Nadvihnite ovládací prvok a posuňte sedadlo 
smerom dopredu alebo dozadu.

Pred posunutím sedadla smerom dozadu 
sa uistite, že v dráhe pohybu nie sú žiadne 
predmety ani osoby, ktoré by bránili plnému 
rozsahu pohybu sedadla.
V prípade, že sú na zadných miestach 
spolujazdci, hrozí nebezpečenstvo privretia. 
V prípade, ak sú na podlahe za sedadlom 
uložené objemné predmety, hrozí zablokovanie 
sedadla.

Výška sedadla

Sklon operadla sedadla

F Otočením kruhového ovládača nastavíte 
operadlo.

Bedrová opierka

Opierky hlavy
F Nadvihnite rukoväť 1 a zvýšte alebo znížte 

polohu prednej časti sedadla.
F Nadvihnite rukoväť 2 a zvýšte alebo znížte 

polohu zadnej časti sedadla.

F Manuálnym otočením kruhového ovládača 
získate požadovanú polohu v oblasti bedier.

Z bezpečnostných dôvodov sa nastavenia 
sedadiel musia vykonávať iba v zastavenom 
vozidle.

F Zatlačte na jazýček a nastavte požadovanú 
výšku opierky hlavy.
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Nastaviteľná opierka lakťa

Vyhrievanie sedadla

Ak teplota sedadla a teplota v interiéri 
dosiahli dostatočnú úroveň, môžete funkciu 
vypnúť. Nižšia spotreba elektrickej energie 
znižuje spotrebu paliva.

F Opierku hlavy odstránite tak, že zatlačíte na 
jazýčky a nadvihnete ju.

F Zvýšte alebo znížte lakťovú opierku.
F Otočte kruhovým ovládačom, nachádzajúcim 

sa pod okrajom opierky lakťa, čím ju zablokujete 
v požadovanej polohe.

Tento ovládač umožňuje zapnutie alebo vypnutie 
vyhrievania sedadla.

Nepoužívajte funkciu v prípade, ak je sedadlo 
prázdne.
Dlhšie použitie sa neodporúča pre osoby 
s citlivou pokožkou.
Hrozí nebezpečenstvo popálenia pre osoby, 
ktorých vnímanie tepla je ovplyvnené 
(chorobou, užívaním liekov atď.).
Existuje nebezpečenstvo prehriatia systému 
v prípade použitia izolačných materiálov, ako 
napríklad vankúšov alebo poťahov sedadiel.
Nepoužívajte funkciu:
- pokiaľ máte na sebe vlhké oblečenie,
- v prípade inštalácie detskej sedačky.
Z dôvodu zachovania správnej funkčnosti 
vyhrievacej rohože:
- nepokladajte na sedadlo ťažké predmety,
- na sedadlo si nekľakajte ani nestúpajte,
- nepoužívajte ostré predmety,
- nevylievajte tekutiny.
Z dôvodu obmedzenia nebezpečenstva vzniku 
skratu:
- nepoužívajte tekuté prostriedky na čistenie 

sedadla,
- nepoužívajte funkciu, pokiaľ je sedacia časť 

vlhká.
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Sedadlo s variabilným 
pružením

Otočné sedadlo

Predné dvojmiestne 
lavicové sedadlo

Písací stolík

F Ak je ním vaše vozidlo vybavené, otočte 
kruhovým ovládačom, získate možnosť nastaviť 
pruženie v závislosti od váhy vodiča.

F Ak je vaše sedadlo vybavené touto funkciou, 
zatlačte na ovládač, čím umožníte pootočenie 
sedadla o 180°.

Je vybavené dvomi opierkami hlavy a dvomi 
bezpečnostnými pásmi.

Sklopením operadla stredného sedadla získate 
písací stolík.
F Potiahnite popruh, nachádzajúci sa na hornej 

časti operadla.

Zadné sedadlá

Sklon operadla sedadla

F Otočte otočný ovládač na nastavenie sklonu 
operadla sedadla.
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Prístup k 3. radu Poloha sklopeného 
operadla stredného sedadla 
(2. a 3. rad)
Operadlo stredného sedadla môže byť úplne 
sklopené nadol na sedaciu časť a použité ako držiak 
nápojov/stolík.

Význam opatrení uvedených na štítkoch 
nájdete v príslušnej časti.

F Prístup k 3. radu zabezpečíte pomocou ovládača 
bočného sedadla v 2. rade a sklopením operadla 
sedadla smerom dopredu.

F Operadlo sedadla uvediete do pôvodného 
stavu tak, že ho vrátite do vertikálnej polohy bez 
použitia ovládača. F Zasuňte opierku hlavy, následne nadvihnite 

ovládač a sklopte operadlo smerom dopredu.
F Ďalším nadvihnutím ovládača uvediete operadlo 

do pôvodnej polohy.

Zadná lavica

Prístup na zadné miesta
F Zasuňte opierku hlavy, následne nadvihnite prvú 

páčku a sklopte operadlo smerom dopredu.

Poloha sklopeného operadla
F Odstráňte opierku hlavy a následne sklopte 

operadlo rovnakým spôsobom ako bolo uvedené 
vyššie.

F Pravou rukou nadvihnite druhú páčku a sklopte 
operadlo o 5° smerom dozadu.

F Ľavou rukou úplne sklopte operadlo smerom 
dopredu na sedaciu časť.
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Demontáž lavice

Pri odstraňovaní lavice je potrebná prítomnosť 
minimálne dvoch osôb.

F Sklopte operadlo na sedaciu časť rovnakým 
spôsobom ako bolo uvedené vyššie.

Skontrolujte, či sú bezpečnostné pásy stále 
pre cestujúcich prístupné a je možné ich ľahko 
zapnúť.
Cestujúci sa nesmie usadiť na sedadlo bez 
správneho nastavenia svojej hlavovej opierky 
a nastavenia a zapnutia bezpečnostného pásu.
Neodstraňujte opierku hlavy bez toho, aby ste 
ju uložili a zaistili k podpere.
Nedovoľte, aby ktokoľvek cestoval v 3. rade, ak 
bude lavica v 2. rade vo vertikálnej polohe.
Nenechávajte na sklopených operadlách 2. 
radu žiadne predmety.

Nastavenie volantu
F Na zastavenom vozidle si najskôr nastavte vaše 

sedadlo do najvhodnejšej polohy.

Z bezpečnostných dôvodov sa musia tieto 
úkony vykonávať výlučne na zastavenom 
vozidle.

F Otočte obe rukoväte smerom dopredu pre 
uvoľnenie zadných uchytení.

F Sklopte základnú konštrukciu lavice smerom 
dopredu a následne uveďte celok do vertikálnej 
polohy.

F Otočte obe páčky smerom nahor, aby ste uvoľnili 
predné ukotvenia.

F Nadvihnite lavicu a odstráňte ju.

F Odistite volant potiahnutím ovládača smerom 
k vám.

F Nastavte hÍbku volantu a potom ju zaistite 
potlačením ovládača na maximum.
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Spätné zrkadlá
Vonkajšie spätné zrkadlá

Sú rozdelené na dve zóny:

A – Horné zrkadlo
B – Spodné zrkadlo

Elektrické nastavenia
Kľúč musí byť v polohe MAR.

Ľavé zrkadlo:

A1 - Horné zrkadlo
B1 - Spodné zrkadlo

Pravé zrkadlo:

A2 - Horné zrkadlo
B2 - Spodné zrkadlo

F Následne pohybujte ovládačom v požadovanom 
smere.

Z dôvodu rozšírenia bočného zorného uhla je spätné 
zrkadlo oblúkovitého tvaru. Pozorované predmety sú 
v skutočnosti bližšie, ako sa javia v spätnom zrkadle. 
Pre správny odhad vzdialenosti je potrebné brať túto 
skutočnosť do úvahy.
V závislosti od disponibilnej výbavy (GPS, GSM, 
rádio atď.) sú v konštrukcii zrkadla integrované 
antény a ukazovateľ smeru.

F Otočením ovládača si zvoľte zónu spätného 
zrkadla.

Elektrické sklopenie
F Stlačte tento ovládač.

Rozmrazovanie spätných zrkadiel 
F Stlačte tlačidlo odmrazovania 

zadného okna.

Vnútorné spätné zrkadlo
Páčka, umiestnená na spodnom okraji, umožňuje 
nastavenie zrkadla do dvoch možných polôh.
Poloha deň, zatlačená páčka.

Poloha noc proti oslneniu, potiahnutá páčka smerom 
k vám.
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Kúrenie/Manuálna 
klimatizácia

1. Zapnutie/vypnutie klimatizácie.
2. Nastavenie teploty.
3. Nastavenie prietoku vzduchu.
4. Nastavenie distribúcie vzduchu.
5. Vstup vzduchu/recirkulácia vzduchu.

Klimatizácia
Klimatizácia je funkčná len pri motore v chode.
Ventilátor musí byť nastavený minimálne na  
hodnote 1.

Stlačením tlačidla zapnete klimatizáciu. 
LED kontrolka sa rozsvieti.

Ďalším stlačením tohto tlačidla sa funkcia vypne. 
LED kontrolka zhasne.

Teplota
F Otáčaním kruhového ovládača od 

modrého (studený vzduch) smerom 
k červenému poľu (teplý vzduch) 
zvoľte polohu a nastavte teplotu 
podľa svojej potreby.

Prúdenie vzduchu
F Otočte ovládač do vybranej polohy 

na dosiahnutie postačujúceho 
prúdenia vzduchu, ktoré zabezpečí 
váš komfort.

Ak umiestnite ovládač prúdenia vzduchu do 
polohy 0 (vypnuté), tepelný komfort nebude 
viac riadený. Aj naďalej však môžete pozorovať 
mierne prúdenie vzduchu spôsobené pohybom 
vozidla.

Rozloženie prúdenia 
vzduchu
Prúdenie vzduchu nasmerujete otočením ovládača 
smerom k:

nohám,

čelnému sklu, nohám a bočným oknám,

čelnému sklu a bočným oknám.

Vstup vzduchu/recirkulácia 
vzduchu
Vstup vzduchu z exteriéru umožňuje zabrániť 
zahmlievaniu čelného skla a bočných okien.
Recirkulácia vzduchu umožňuje izolovať interiér 
vozidla od vonkajších nežiadúcich pachov a dymu.
Ak sa používa súčasne s aktivovanou klimatizáciu 
a nastavenou intenzitou prúdenia vzduchu (od 
1 po 4), umožňuje recirkulácia vzduchu dosiahnuť 
požadovaný komfort rovnaký pri nastavení tepla, ako 
aj chladu.
Hneď, ako to bude možné, sa vráťte k vonkajšiemu 
prívodu vzduchu, aby ste predišli zníženiu kvality 
vzduchu a zahmlievaniu.

bočným a stredným výstupom vzduchu,

bočným a stredným výstupom vzduchu 
a tiež nohám,

F Umiestnite ovládač do tejto polohy, 
aby vzduch v interiéri recirkuloval.

F Umiestnite ovládač do tejto polohy, 
aby ste umožnili vstup vonkajšieho 
vzduchu.
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Automatická jednozónová 
klimatizácia

1. Režim AUTO.
2. Zastavenie chladenia.
3. Úplne zastavenie systému.
4. Nastavenie distribúcie vzduchu.
5. Nastavenie prietoku vzduchu.
6. Vstup vzduchu/recirkulácia vzduchu.
7. Rýchle odrosovanie/rozmrazovanie.

Režim AUTO
Režim FULL AUTO zapnutý:

F Kruhovým ovládačom, ktorý lemuje ovládač 
AUTO, nastavte teplotu požadovaného komfortu 
podľa odstupňovania nachádzajúceho sa 
v rozmedzí:
- HI (Vysoká do ≈32) a
- LO (Nízka do ≈16).

Systém riadi rozloženie, prietok a vstup vzduchu tak, 
aby zabezpečil komfort zodpovedajúci zobrazenému 
odstupňovaniu a dostatočné prúdenie vzduchu 
v interiéri vozidla.

F Stlačte ovládač AUTO. 
Rozsvietia sa systémové 
funkcie a zobrazí sa 
potvrdenie FULL AUTO. Je 
to štandardný režim použitia 
systému automatickej 
klimatizácie.

Individuálne prispôsobiteľný 
režim AUTO
V režime AUTO môžu byť niektoré nastavenia 
zmenené: rozloženie, prietok vzduchu, chladenie 
a vstup/recirkulácia vzduchu.
Displej prejde z režimu FULL AUTO do režimu 
AUTO.

Ak si želáte návrat k plne 
automatickému režimu, opäť 
zatlačte na toto tlačidlo. 
Zobrazenie na ovládacom paneli 
sa zmení z AUTO na FULL 
AUTO.

V prípade, ak systém po manuálnom nastavení 
nedokáže udržiavať zvolené odstupňovanie, 
toto odstupňovanie bliká a AUTO následne 
zmizne. Zatlačte na ovládač AUTO, čím sa vrátite 
k automatickému nastaveniu.

Vypnutie chladenia
F Stlačením tohto tlačidla zastavíte 

funkcie chladenia. Snehová vločka 
zmizne z displeja.

Úplné vypnutie
F Stlačením tohto tlačidla zastavíte 

systém. LED kontrolka a displej 
zhasnú.

Teplota
Odstupňovanie je v rozmedzí:
- zvýšenie teploty vzduchu v interiéri HI (High/

Vysoká), ktoré ohreje vzduch až na maximálnu 
hodnotu 32,

- zníženie teploty vzduchu v interiéri LO (Low/
Nízka), ktoré schladí vzduch až na hodnotu 16.

Rozloženie prúdenia 
vzduchu
F Stlačte jedno alebo viacero tlačidiel, čím 

umožníte nasmerovať prúdenie vzduchu 
smerom k:

výstupom vzduchu čelného skla 
a predných bočných okien (odrosovanie/
rozmrazovanie skiel),
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stredným a bočným výstupom vzduchu 
(telo a tvár),

dýzam prednej a zadnej zóny (nohy).

Kombinácia jednotlivých tlačidiel umožňuje lepšie 
rozloženie vzduchu.

Prúdenie vzduchu
F Na zvýšenie prietoku vzduchu 

stlačte toto tlačidlo.

F Na zníženie prietoku vzduchu 
stlačte toto tlačidlo.

Vstup vzduchu/recirkulácia 
vzduchu

Doplnkové vetranie vzadu
Tento systém dopĺňa vetracie 
zariadenie v interiéri vozidla.

Vstup vzduchu z exteriéru umožňuje zabrániť 
zahmlievaniu čelného skla a bočných okien.
Recirkulácia vzduchu umožňuje izolovať interiér 
vozidla od vonkajších nežiadúcich pachov a dymu.

Táto funkcia umožňuje rýchlejšie selektívne 
dodávanie teplého alebo chladného vzduchu.

Hneď, ako to bude možné sa vráťte k vonkajšiemu 
prívodu vzduchu, aby ste predišli zníženiu kvality 
vzduchu a zahmlievaniu.

F Recirkuláciu vnútorného vzduchu 
zapnete stlačením tohto tlačidla. 
Rozsvieti sa svetelná kontrolka.

Jedno stlačenie tlačidla AUTO taktiež obnoví 
vstup vonkajšieho vzduchu. Návrat do tejto 
polohy umožní obnovenie vzduchu v interiéri 
vozidla, ako aj odrosenie okien. Ďalšie 
stlačenie tlačidla AUTO obnoví funkciu FULL 
AUTO.

Opakovaným stlačením tohto tlačidla vypnete 
kontrolku a znovu otvoríte vstup vonkajšieho 
vzduchu.
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Výstup vzduchu
Stlačením tohto tlačidla sa aktivuje 
výstup vzduchu do exteriéru a rozsvieti 
sa LED kontrolka. Ďalším stlačením 
funkciu vypnete.

Prívod vzduchu
Stlačením tohto tlačidla aktivujete 
vstup vonkajšieho vzduchu do interiéru 
vozidla. Rozsvieti sa LED kontrolka. 
Ďalším stlačením funkciu vypnete.

Prídavné kúrenia
Prídavné kúrenie
Je to prídavné vykurovanie interiéru k sériovej 
výbave.
Jeho činnosť môže byť nezávislá od motora.

Prídavný ohrev alebo 
prídavné programovateľné 
kúrenie
Je to prídavný, programovateľný a samostatný 
systém, ktorý ohrieva okruh teplej vody dieselového 
motora, a tým uľahčuje jeho štartovanie.
Zlepšuje funkciu rozmrazovania, odrosovania a ak 
je ňou vozidlo vybavené aj funkciu vyhrievania 
sedadiel.

Prídavné automatické 
kúrenie
Jedná sa o prídavný systém, ktorý sa automaticky 
uvedie do činnosti pri zapnutí zapaľovania. Jeho 
aktivácia závisí od vonkajšej teploty a teploty 
v interiéri vozidla.
Vypne sa automaticky akonáhle je zapnuté kúrenie 
manuálne.

Vyhrievanie interiéru je rýchlejšie.
Tento systém je možné naprogramovať tak, aby sa 
uviedol do činnosti skôr ako vstúpite do vozidla.

Doplnkové kúrenie
2 – 3 miestna verzia, nachádza sa pod sedadlom 
na strane vodiča výstupom vzduchu orientovaným 
smerom dopredu.

5 – 9 miestna verzia, nachádza sa 
v zadnej časti. Podľa verzie modelu 
vzduch prúdi priamo zozadu alebo 
je privádzaný rozvodovou rampou, 
umiestnenou pod každým z oboch 
radov sedadiel.

F Pre aktiváciu/neutralizáciu kúrenia 
zatlačte na tento ovládač. Ak 
je kúrenie aktivované, dióda sa 
rozsvieti.

V prípade rýchleho rozmrazovania a odrosovania 
ovládač vypnite.

Kúrenie a/alebo 
klimatizácia vzadu

Ak je vaše vozidlo vybavené prídavnou 
klimatizáciou, nachádza sa v zadnej časti 
vozidla: rozvodová rampa, umiestnená v strope 
a individuálne výstupy vzduchu zabezpečujú 
dokonalé prúdenie chladného vzduchu.
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Teplý vzduch, vychádzajúci z úrovne podlahy, 
prislúchajúci prednej klimatizácii, je rozložený na 
úrovni nôh zadných cestujúcich v 2. a 3. rade.
Jeden výstup teplého vzduchu, nachádzajúci sa na 
ľavom zadnom podbehu kolesa, môže dopĺňať celok 
a privádzať vzduch k nohám zadných cestujúcich 
v 3. rade.

Aktivácia/deaktivácia
F Z miesta vodiča stlačte toto tlačidlo 

na ovládacom paneli MODE na 
aktivovanie činnosti zadných 
ovládačov. Svetelná kontrolka sa 
rozsvieti.

Prúdenie vzduchu
F Otočte ovládač do vybranej polohy 

na dosiahnutie postačujúceho 
prúdenia vzduchu, ktoré zabezpečí 
váš komfort.

Nastavenie tepelného 
komfortu

F Otáčaním ovládača od modrého 
(studený vzduch) smerom 
k červenému poľu (teplý vzduch) 
zvoľte polohu a nastavte teplotu 
podľa svojej potreby.

Ovládač OFF na stredovom čelnom paneli 
„Mono-zóna“ funkciu vypne.
Avšak bezpečnostný systém bude automaticky 
vetrať zadný okruh, a to aj v prípade, ak je 
ovládač v polohe 0, čím sa obmedzí riziko 
tvorby kondenzácie.

Ďalším stlačením tohto tlačidla môžete zadné 
ovládače deaktivovať. Svetelná kontrolka zhasne. Programovateľný 

doplnkový ohrev

Zjednoduší sa vyhrievanie interiéru, 
rozmrazovanie a odrosovanie.

Numerická programová 
jednotka
Ovládací panel systému programovateľného 
doplnkového ohrevu je umiestnený vedľa volantu, 
pod panelom ovládačov MODE.

Zobrazenie času

Kontrolka ohrievacieho cyklu

Kontrolka nastavenia a zobrazenia 
času

Ak je vaše vozidlo vybavené samostatným 
programovateľným ohrevom: umožňuje postupné 
zahriatie motora na správnu teplotu, ktorá uľahčí 
jeho štartovanie.
Integrované hodiny umožňujú naprogramovanie 
času uvedenia ohrevu do činnosti. Interiér vozidla sa 
ohreje v kratšom čase.
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Tlačidlá nastavenia času

Tlačidlo voľby programu

Tlačidlo okamžitého zapnutia ohrevu

Nastavenie času hodín
Skôr ako naprogramujete časované zapnutie ohrevu, 
nastavte hodiny na ovládacom paneli.

F Stlačte tlačidlo set a pridržte ho 
zatlačené.

Displej a kontrolka nastavenia času sa 
rozsvietia.

F Do desiatich sekúnd zatlačte na jedno z tlačidiel 
nastavenia až po zobrazenie správneho času:
- > na zvýšenie hodnoty času alebo
- < na zníženie hodnoty času.

Nepretržitým zatlačením tlačidla sa číselná hodnota 
mení rýchlejšie.
F Uvoľnite tlačidlo set.
Po zhasnutí obrazovky sa čas zapamätá.

Zobrazenie času
F Stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“.
Kontrolka zobrazenia času sa rozsvieti a čas sa 
zobrazí po dobu približne desať sekúnd.

Okamžité zapnutie ohrevu
Skôr ako zapnete kúrenie, skontrolujte, či:
- ovládacia páčka teploty je nastavená na polohe 

Teplý vzduch (červená),
- ovládacia páčka prietoku vzduchu je nastavená 

na polohe 2.

F Stlačte toto tlačidlo.
Displej a kontrolka ohrievacieho cyklu 
sa rozsvietia a ostanú rozsvietené po 
celú dobu činnosti.

Časované zapnutie ohrevu
Zapnutie môže byť naprogramované jednu minútu 
až dvadsaťštyri hodín vopred.
Do pamäte môžete uviesť tri rôzne časy zapnutia 
ohrevu, avšak naprogramovať môžete len jedno 
časované zapnutie ohrevu.

Zobrazenie čísla zvoleného programu

Kontrolka vetrania

Ak si želáte každodenné zapnutie 
v určitú hodinu, postačí každý deň opäť 
naprogramovať zaregistrovaný čas.

F Stlačte toto tlačidlo, obrazovka sa 
rozsvieti.

Symbol „- -:- -“ alebo predchádzajúci 
zaregistrovaný čas a číslo 
zodpovedajúce obnovenej predvoľbe 
(1, 2 alebo 3) sa zobrazia po dobu 
desiatich sekúnd.



49

3

Ergonómia a komfort

Ako predvolená voľba sú východiskové časy 
už uložené v systéme (1 = 6 hod; 2 = 16 hod; 
3 = 22 hod). Akákoľvek zmena ruší a nahrádza 
naposledy zvolený čas.
V prípade odpojenia batérie sú predvolené 
východiskové časy obnovené.

Vynulovanie 
naprogramovanej hodnoty

F Ak si želáte vymazať 
naprogramovaný čas spustenia, 
krátko stlačte toto tlačidlo.

Osvetlenie displeja a číslo predvoľby (1, 2 alebo 3) 
zhasnú.

Obnovenie jedného 
z predvolených časov

F Viackrát stlačte toto tlačidlo, 
až pokiaľ sa nezobrazí číslo, 
zodpovedajúce požadovanému 
predvolenému času spustenia (1, 
2 alebo 3).

Po uplynutí desiatich sekúnd čas zmizne, ale ostane 
zaregistrovaný, avšak príslušné číslo (1, 2 alebo 3) a 
displej ostanú rozsvietené.

Nastavenie doby prevádzky
Dĺžka zapnutia môže byť nastavená v rozmedzí 10 a 
60 minút.

F Stlačte a podržte toto tlačidlo.

Naprogramovaná doba prevádzky sa zobrazí 
a kontrolka cyklu ohrevu alebo vetrania bliká.
F Nastavte dĺžku stlačením tlačidla „<“ alebo „>“.
Zaregistrovanie uloženia hodnoty do pamäti systému 
je potvrdené zmiznutím času na displeji alebo 
opätovným zatlačením na tlačidlo set.

V prípade odloženého zapnutia sa ohrev 
automaticky vypne na konci naprogramovanej 
hodnoty.

F V prípade okamžitého zapnutia 
ohrevu, opäť zatlačte na toto 
tlačidlo, čím ohrev vypnete 
manuálnym spôsobom.

Kontrolka ohrievacieho cyklu a displej zhasnú.

Prídavné kúrenie si nechajte skontrolovať 
minimálne jedenkrát za rok na začiatku 
zimnej sezóny. Údržbu a opravy je potrebné 
vykonať výhradne v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.
Používajte len odporúčané náhradné diely.

Zastavenie ohrievania

Ak si želáte vyvolať iný prednastavený čas, 
stlačte niekoľkokrát počas desiatich sekúnd 
tlačidlo set. Do desiatich sekúnd zatlačte na 
tlačidlá nastavenia „<“ alebo „>“, čím si zvolíte 
požadovaný čas zapnutia ohrevu.

Zaregistrovanie hodnoty je potvrdené zmiznutím 
času spustenia, zobrazením čísla predvoľby (1, 
2 alebo 3) a zapnutím displeja.

F Súčasne zatlačte na tlačidlo „<“ alebo „>“.
Čas a kontrolka nastavenia času sa rozsvietia.
F Opäť zatlačte na tlačidlo set a pridržte ho 

zatlačené.
F Súčasne opäť stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“.
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Z dôvodu obmedzenia rizika otravy 
a pridusenia nesmie byť prídavné kúrenie 
používané čo i len na krátky čas v uzavretých 
priestoroch, ako sú garáž alebo dielňa, 
ktoré nie sú vybavené odsávacím systémom 
výfukových plynov.
V prípade nízkej úrovne nabitia batérie sa 
doplnkový ohrev vypne z dôvodu umožnenia 
naštartovania vozidla.
Doplnkové kúrenie sa napája z palivovej 
nádrže vozidla. Presvedčte sa, či kontrolka 
hladiny paliva nie je na úrovni rezervy.
Pri dopĺňaní paliva prídavné kúrenie vždy 
vypnite, aby ste sa vyhli riziku vzniku požiaru 
alebo explózie.
Teplota v blízkosti systému kúrenia nesmie 
prekročiť 120 °C. Vyššia teplota (napríklad 
pri zapekaní laku) by mohla poškodiť súčasti 
elektronických obvodov.
Prídavné kúrenie je vybavené tepelným 
obmedzovačom, ktorý preruší spaľovanie 
v prípade prehrievania motora, spôsobeného 
nedostatkom chladiacej kvapaliny. Skontrolujte 
hladinu a v prípade potreby dolejte.
Ďalšie informácie o Kontrole úrovne hladín 
nájdete v príslušnej kapitole.
Skôr ako kúrenie opäť zapnete, stlačte tlačidlo 
voľby programu.

Odporúčania pre vetranie a klimatizáciu
Aby boli tieto systémy maximálne účinné, 
dodržujte nasledujúce pravidlá ich používania 
a údržby:
F Ak chcete zaručiť rovnomernú distribúciu 

vzduchu, udržiavajte mriežky vonkajšieho 
vstupu vzduchu v základni čelného skla, dýzy, 
vetracie otvory, výstupy vzduchu a extraktor 
vzduchu v kufri čisté.

F Ničím neprikrývajte snímač slnečného žiarenia, 
ktorý je umiestnený na prístrojovej doske. 
Slúži na automatickú reguláciu klimatizačného 
systému.

F Použite systém klimatizácie aspoň na 5 až 
10 minút jeden alebo dvakrát za mesiac, aby 
ste ho udržali v dokonale funkčnom stave.

F Kontrolujte stav interiérového filtra a pravidelne 
vymieňajte filtračné prvky. Odporúčame vám, 
aby ste uprednostnili použitie kombinovaného 
interiérového filtra. Vďaka jeho aktívnemu 
špecifickému aditívu prispieva k prečisteniu 
vzduchu, ktorý dýchajú pasažieri a k čistote 
v interiéri vozidla (zníženie alergických 
prejavov, pachov a mastných povlakov).

F Na zabezpečenie správneho chodu 
klimatizačného systému vám odporúčame 
kontrolovať ho podľa odporúčaní uvedených 
v príručka na údržbu, obsluhu a záruky.

F Ak systém nechladí vzduch, vypnite ho 
a obráťte sa na sieť CITROËN alebo na 
kvalifikovanú dielňu.

Pri ťahaní maximálneho nákladu v strmom stúpaní 
pri vysokej teplote vypnutie klimatizácie zvyšuje 
dostupný výkon motora, a teda zlepšuje ťahací 
výkon.
Aby ste sa vyhli riziku zníženia kvality vzduchu 
a zahmlievaniu okien:
- nejazdite dlho s vypnutou ventiláciou.
- neponechajte príliš dlhú nastavenú recirkuláciu 

vzduchu.



51

3

Ergonómia a komfort

Ak je po dlhom státí na slnku vnútorná teplota 
veľmi vysoká, na niekoľko minút kabínu 
vyvetrajte.
Nastavte ovládač prietoku vzduchu na 
dostatočne vysokú hodnotu, aby sa rýchlo 
vymenil vzduch v interiéri.

Kondenzácia je normálnym javom, ktorý vzniká 
počas činnosti klimatizácie a jeho výsledkom je 
voda nachádzajúca sa pod vozidlom.

Obsahuje fluórované skleníkové plyny 
R134A
V závislosti od verzie a krajiny predaja môže 
klimatizačný systém obsahovať fluórované 
skleníkové plyny R134A.

Stop & Start
Systém vykurovania a klimatizácie funguje len 
pri zapnutom motore.
Z dôvodu zachovania požadovaného 
teplotného komfortu v interiéri vozidla môžete 
dočasne deaktivovať funkciu Stop & Start.
Viac informácií o funkcii Stop & Start nájdete 
v príslušnej kapitole.

Odhmlievanie – 
odmrazovanie predného skla

Tieto znaky na ovládacom paneli 
označujú polohu ovládačov na rýchle 
odhmlievanie alebo odmrazovanie 
čelného skla a bočných okien.

S manuálnou klimatizáciou
F Ovládače prietoku a rozloženia 

prúdu vzduchu nastavte do polohy 
vyznačenej príslušným grafickým 
symbolom.

Rozmrazenie a odrosenie čelného skla bude 
rýchlejšie a efektívnejšie, ak:
F zvýšite prietok vzduchu,

F dočasne premiestnite ovládač 
z polohy vstupu vzduchu z exteriéru 
do polohy recirkulácie vzduchu.

S automatickou 
klimatizáciou

F Stlačte toto tlačidlo, svetelná 
kontrolka sa rozsvieti.

Systém riadi chladenie, prietok a vstup vzduchu, 
rozmrazovanie zadného okna a rozloženie vzduchu 
optimálnym spôsobom smerom k čelnému sklu 
a predným bočným oknám.
Ak je vaše vozidlo vybavené prídavným kúrením, 
je potrebné ho deaktivovať, aby bolo zabezpečené 
rýchle a efektívne odrosovanie a rozmrazovanie.

Rozmrazovanie zadného 
okna a vonkajších 
spätných zrkadiel

F Stlačením tohto tlačidla aktivujete 
odrosovanie/rozmrazovanie 
zadného okna a vonkajších 
spätných zrkadiel. Rozsvieti sa 
svetelná kontrolka.

Táto funkcia sa vypne automaticky a obmedzí sa tým 
nadmerná spotreba energie.
Ďalším stlačením tohto tlačidla je možné 
odrosovanie/odmrazovanie vypnúť skôr, ako sa 
vyradí z činnosti automaticky. Kontrolka zhasne.

Odrosovanie/rozmrazovanie zadného okna 
môže byť uvedené do činnosti len pri motore 
v chode.
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S funkciou Stop & Start, keď je odrosovanie 
zadného skla aktivované, režim STOP nie je 
k dispozícii.

Výbava kabíny 
Slnečná clona

F Aby ste sa vyhli čelnému oslneniu, sklopte 
slnečnú clonu smerom nadol.

Slnečná clona je vybavená vreckami, určenými na 
odloženie kariet k teleplatbe, lístkov,…

Stredný odkladací priestor Odkladací priestor 
predných sedadiel

Ak je vaše vozidlo vybavené sedadlom 
s variabilným tlmením, odkladacie priestory 
pod sedadlami sa v ňom nenachádzajú.

Priestor pod sedadlom spolujazdca je určený 
pre odloženie skrinky s náradím. Toto náradie 
je potrebné pri výmene kolesa, žiarovky alebo 
odťahovaní vozidla…

K dispozícii máte otvorený odkladací priestor, 
umiestnený pod panelom strednej konzoly.
Umožňuje prístup k doplnkovým zásuvkám (Jack 
a USB), určeným na prenos dát do audio systému.
V závislosti od výbavy môže byť vybavený dvojitým 
držiakom plechoviek a/alebo držiakom smartfónu.

K dispozícii máte pevný odkladací priečinok, 
nachádzajúci sa pod sedadlom vodiča.
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Pri vyberaní skrinky otočte ovládač o štvrť otáčky, 
čím skrinku odistíte. Následne potiahnite skrinku 
smerom dopredu.

Sklápací písací stolík

Pri vkladaní alebo odstraňovaní CD musíte 
stolík najskôr zložiť.
Ak je vaše vozidlo vybavené dvojmiestnou 
prednou lavicou a čelným airbagom 
spolujazdca, nie je možné stolík nadvihnúť.

Viacúčelový držiak

Udržiava mobilné zariadenia, napríklad smartfón 
vo vertikálnej polohe alebo tablet s dotykovou 
obrazovkou v horizontálnej polohe.

F Potiahnite alebo potlačte hornú časť stolíka, čím 
ho rozložíte alebo zložíte.

Spona slúži na uchytenie dokumentov, poznámok 
atď.

Pri spätnom umiestnení skrinky na pôvodné 
miesto nezabudnite otočiť ovládač o štvrť otáčky 
v opačnom smere, čím skrinku zaistíte.
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Skôr ako držiak zložíte odstráňte prenosné 
zariadenie podľa vyššie uvedeného postupu.
Zatlačte hornú časť držiaka, čím ho zložíte.

F Potiahnite hornú časť držiaka, čím ho rozložíte.
F Preklopte bočnú páčku držiaka pre odistenie 

horných a spodných úchytov.
F Roztiahnite úchyty pre vloženie prenosného 

zariadenia.
F Nadvihnite bočnú páčku pre zaistenie úchytov.

Odkladací priestor na 
predných dverách

Príručná skrinka spolujazdca 

Jeden z odkladacích priestorov na dverách môže 
obsahovať sadu pre dočasnú opravu pneumatiky, v 
závislosti od krajiny predaja.
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Príručná skrinka s chladením

Nachádza sa v hornej časti prístrojovej dosky na 
strane spolujazdca.
Vzduch, prúdiaci do príručnej skrinky, je ten istý ako 
vzduch prúdiaci ostatnými výstupmi vzduchu.

Zásuvka USB

12-voltová zásuvka

Pripojenie elektrického zariadenia, ktoré 
neodporúča spoločnosť CITROËN, ako napr. 
nabíjačky s pripojením USB, môže vyvolať 
poruchy činnosti elektrických zariadení vozidla, 
ako napríklad zlý príjem rádiového signálu 
alebo poruchy zobrazenia na displejoch.

Zapaľovač cigariet

Táto zásuvka je určená len na napájanie alebo 
nabíjanie pripojeného prenosného zariadenia.

Maximálny výkon: 180 W.

F Zatlačte a na okamih počkajte na automatické 
vysunutie.
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Odnímateľný popolník

F Po otvorení popolníka ho potiahnite smerom 
hore a následne ho vyprázdnite do odpadkového 
koša.

Horná polica

Je umiestnená nad slnečnou clonou.
Maximálne zaťaženie: približne 20 kg.

Bodové osvetlenie na čítanie

Ovládače, umiestnené v spodnej 
časti prístrojovej dosky na strane 
vodiča, umožňujú vodičovi aktivovať/
deaktivovať bodové osvetlenie 
spolujazdca.

Je ovládané vypínačmi.
Vypínač na strane vodiča ovláda obe bodové 
osvetlenia spoločne.
Vypínač na strane predného spolujazdca ovláda buď 
bodové osvetlenie vodiča alebo bodové osvetlenie 
spolujazdca.

Stropné osvetlenie

Môže byť aktivované:
- vypínačmi na stropnom osvetlení, zapnuté 

zapaľovanie – poloha RUN,
- otvorením alebo zatvorením jedných z predných 

dverí,
- zamknutím/odomknutím vozidla.
Zhasne automaticky:
- ak nie je vypínač zatlačený ani na pravej, ani na 

ľavej strane,
- v každom prípade po uplynutí 15 minút, ak 

ostanú dvere otvorené,
- alebo pri zapnutí zapaľovania.
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Zadná výbava
Upevňovacie oká

Z bezpečnostných dôvodov sa pri prudkom 
brzdení odporúča umiestniť ťažké predmety 
dopredu, čo najbližšie ku kabíne.

Držiak pre kotviacu 
koľajničku

Držiaky pre upevnenie kotviacej koľajničky sa 
nachádzajú nad obložením po oboch stranách 
vozidla.
Maximálne zaťaženie: 200 kg.

Bočné obloženie
Vnútorné strany bočných stien sú vybavené 
obložením, slúžiacim na ochranu nákladu.

K dispozícii máte upevňovacie oká na podlahe, ktoré 
slúžia na uchytenie a zabezpečenie vášho nákladu: 
8 pre vozidlá s dĺžkou L1 a L2; 10 pre vozidlá 
s dĺžkou L3 a L4.
2 doplnkové oká sú umiestnené na priečke za 
kabínou.
Maximálne zaťaženie: 500 kg.

12-voltová zásuvka

Pripojenie elektrického zariadenia, ktoré 
neodporúča spoločnosť CITROËN, ako napr. 
nabíjačky s pripojením USB, môže vyvolať 
poruchy činnosti elektrických zariadení vozidla, 
ako napríklad zlý príjem rádiového signálu 
alebo poruchy zobrazenia na displejoch.

Maximálny výkon: 180 W.
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Zapaľovač cigariet

F Zatlačte a na okamih počkajte na automatické 
vysunutie.

Stropné osvetlenie Bodové osvetlenie na čítanie
Sú umiestnené nad každým radom 
sedadiel.

Strešný nosič v interiéri
Ide o odkladacie miesto v nakladacom priestore, 
ktoré je umiestnené nad kabínou. Jeho kapacita je 
rôzna v závislosti od výšky dodávkového vozidla (typ 
H2 alebo H3).

Z bezpečnostných dôvodov neumiestňujte 
na toto vnútorné odkladacie miesto ťažké 
predmety.

Zarážka nákladuAk je súčasťou výbavy vášho vozidla jedno alebo 
viacero stropných svetiel, nachádzajú sa nad 
zadnými a bočnými dverami.
Môžu byť aktivované v nasledovných prípadoch:
- pri preklopení stropného svetla (vľavo alebo 

vpravo),
- pri otvorení alebo zatvorení zadných alebo 

bočných dverí.
Toto osvetlenie sa vypne automaticky po uplynutí 
niekoľkých minút, ak ostanú dvere otvorené.

Za prednými sedadlami sa na podlahe nachádza 
horizontálna priehradka, ktorá chráni vodiča 
a predných spolujazdcov pred prípadným posunom 
nákladu.

Vertikálna priehradka typu 
rebrík
V závislosti od krajiny predaja sa môže za sedadlom 
vodiča nachádzať vertikálna priehradka typu rebrík, 
ktorá chráni vodiča pred prípadným posunom 
nákladu.
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Oddeľovacia presklená 
priečka
V závislosti od krajiny predaja môže byť kabína 
vozidla oddelená od nakladacieho priestoru 
presklenou priečkou.
Pre otvorenie/zatvorenie posuvného skla 
oddeľovacej priečky použite ovládač.

Svietidlo

Vyberte prenosné svietidlo z podstavca tak, že 
zatlačíte na tlačidlo, a potom ho otočíte o 90 stupňov 
smerom dolu.
Pre rozsvietenie svietidla, posuňte prepínač smerom 
dopredu.
Ak chcete vymeniť 4 batérie (typ NiMH), odstráňte 
ochranný kryt, ktorý sa nachádza na svietidle.
Pokiaľ si želáte vrátiť svietidlo späť na pôvodné 
miesto, vložte ho do zárezov na podstavci a pootočte 
ho smerom hore.

Ak je vaše vozidlo vybavené prenosným 
magnetickým svietidlom, je umiestnené na úrovni 
zadného stropného osvetlenia.
Osvetlenie sa nachádza v strede podstavca 
prenosného svietidla.

Na zastavenom vozidle so vsunutým alebo 
vytiahnutým kľúčom zo spínacej skrinky 
sa nabíjanie ako aj osvetlenie prenosného 
svietidla vypne po uplynutí 15 minút.
Na vozidle za jazdy sa batérie prenosného 
svietidla dobíjajú automaticky.

Bočné posuvné okná

Na vozidle za jazdy musí byť okno uzavreté 
alebo zablokované v strednej polohe.
Nenechávajte prečnievať dlhé predmety cez 
okno vozidla do exteriéru.

V závislosti od výbavy vozidla môžu byť bočné okná 
v 2. rade otvárateľné.
F Zovrite oba ovládače a potom okno posuňte.
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Vonkajšia výbava
Ochranná mriežka proti 
odlietajúcemu štrku

V závislosti od krajiny predaja, umožňuje ochranná 
mriežka, umiestnená na vnútornej strane predného 
nárazníka, lepšie chrániť časti motora pred 
odlietajúcim štrkom…

Ochranné prvky pri veľmi 
chladnom počasí
V závislosti od krajiny predaja sú v hornej časti 
motorového priestoru umiestnené ochranné penové 
vložky proti prenikaniu chladu alebo snehu.

Výsuvný stupienok

Nachádzajú sa na okraji každého optického bloku 
a sú upevnené na priečke v hornej časti chladiča.
Odstránite ich tak, že ich posuniete smerom nabok 
k vonkajšej časti vozidla.

Na zjednodušenie nastupovania a vystupovania 
zadných cestujúcich môže byť vaše vozidlo 
vybavené stupienkom, ktorý sa vysunie pri otvorení 
bočných posuvných dverí.
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Ovládače osvetlenia

Pri určitých klimatických podmienkach (nízka 
teplota, vlhkosť) sa môže vnútorný povrch 
predných a zadných svetlometov zarosiť, čo je 
normálny jav, ktorý zmizne počas niekoľkých 
minút po zapnutí svetiel.

Cesta do zahraničia 
Pri jazde v krajine, v ktorej sa jazdí po opačnej 
strane cesty ako v krajine predaja vášho 
vozidla, je nevyhnutné nastaviť predné svetlá 
vášho vozidla tak, aby neoslňovali protiidúcich 
vodičov.
Obráťte sa na servisnú sieť CITROËN alebo 
kvalifikovanú dielňu.

Voľba režimu hlavného 
osvetlenia

Zhasnuté svetlá (vypnuté zapaľovanie)/
Denné svetlá (motor v chode).

Stretávacie svetlá/diaľkové svetlá

Automatické rozsvietenie stretávacích 
svetiel/diaľkových svetiel.

Prepínanie svetiel (stretávacie 
svetlo/diaľkové svetlo)
F Potiahnutím ovládacej páčky osvetlenia smerom 

k vám prepnete stretávacie svetlá na diaľkové 
a naopak.

Svetlami bliknete potiahnutím ovládacej páčky 
osvetlenia smerom k vám nezávisle na polohe 
prstenca.

Ukazovatele smeru 
(blikajúce)

F Otočte kruhový ovládač tak, aby sa biela značka 
nachádzala oproti požadovanému symbolu.

F Doľava: zatlačte ovládač osvetlenia smerom 
nadol až za bod odporu.

F Doprava: zatlačte ovládač osvetlenia smerom 
nahor až za bod odporu.

Funkcia „diaľnica“
F Stlačte krátko smerom nahor alebo nadol bez 

toho, aby ste prekonali bod odporu; ukazovatele 
smeru bliknú päťkrát.

Hmlové svetlá
Ak je vaše vozidlo vybavené hmlovými svetlami, 
sú funkčné súčasne so stretávacími svetlami 
a diaľkovými svetlami.

Výber a ovládanie rôznych predných a zadných 
svetiel, zabezpečujúce osvetlenie vozidla.
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Predné hmlové svetlá

Zadné hmlové svetlá

F Svetlá rozsvietite zatlačením jedného z týchto 
ovládačov.

Hmlové svetlá sa môžu používať len za 
nepriaznivého hmlistého počasia alebo počas 
sneženia.
Pri jasnom alebo daždivom počasí, vo dne aj 
v noci, rozsvietené zadné hmlové svetlá sú 
oslňujúce a zakázané.
Nezabudnite ich zhasnúť, akonáhle ich použitie 
nie je potrebné.

Svetlá LED denného 
svietenia
Pri naštartovaní vozidla cez deň sa denné svetlá 
zasvietia automaticky.
Pri manuálnom alebo automatickom rozsvietení 
parkovacích, stretávacích alebo diaľkových svetiel sa 
denné svetlá vypnú.

Naprogramovanie
V krajinách, kde sa zákonom nevyžaduje svietenie 
dennými svetlami, môžete túto funkciu aktivovať 
alebo neutralizovať prostredníctvom konfiguračného 
menu.

Automatické rozsvietenie 
svetlometov
Ak je vaše vozidlo vybavené touto funkciou, 
stretávacie svetlá sa rozsvietia automaticky 
v prípade nedostatočnej viditeľnosti.

V hmlistom počasí alebo počas sneženia 
môže snímač slnečného žiarenia považovať 
vonkajšie svetlo za dostatočné. V takomto 
prípade sa svetlá nerozsvietia automaticky. 
V prípade potreby musíte stretávacie svetlá 
zapnúť manuálne.
Zhasnú automaticky, hneď ako je viditeľnosť 
postačujúca.
Nezakrývajte snímač svetla v strednej hornej 
časti čelného skla.

Aktivácia
F Otočte prstencom do tejto polohy.

Pri vypnutí zapaľovania svetlá automaticky zhasnú.

Sprievodné osvetlenie
Ak je ním vaše vozidlo vybavené: v prípade 
opustenia vášho vozidla ostanú stretávacie svetlá 
rozsvietené po zvolenú dobu (napríklad opustenie 
parkoviska).

Vypnuté zapaľovanie alebo 
kľúč v polohe STOP
F Do 2 minút od vypnutia motora otočte kľúčom do 

polohy STOP alebo kľúč vytiahnite.
F Potiahnite ovládač osvetlenia smerom k volantu.

Na združenom prístroji sa rozsvieti 
táto kontrolka.

Každé potiahnutie ovládača osvetlenia smerom 
k volantu predĺži sprievodné osvetlenie o 30 sekúnd 
až do cca 3 minút. 

Citlivosť snímača svetla si môžete nastaviť.
Viac informácií o nastavení vozidla nájdete 
v príslušnej kapitole.
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Po uplynutí tejto doby svetlá automaticky zhasnú.
Deaktivujte tento ovládač jeho pridržaním smerom 
k volantu po dobu viac ako 2 sekúnd.

Automatické diaľkové 
svetlá
Systém, ktorý v závislosti od podmienok osvetlenia 
a jazdných podmienok automaticky rozsvieti 
diaľkové svetlá vďaka kamere umiestnenej v hornej 
časti čelného skla.

Jedná sa o pomocný systém riadenia.
Vodič ostáva i naďalej zodpovedný za 
osvetlenie vozidla, jeho správne použitie 
v prevládajúcich svetelných podmienkach, 
viditeľnosti a premávke a dodržiavanie pravidiel 
cestnej premávky.

Aktivácia
F Umiestnite prstenec ovládača 

osvetlenia do tejto polohy.

F Nastavte parametre funkcie pomocou tlačidla 
MODE; v ponuke „Automatické diaľkové svetlá“ 
zvoľte „ON“.

Viac informácií o nastavení vozidla nájdete 
v príslušnej kapitole.

F Funkciu aktivujete bliknutím svetlami (stlačením 
až za bod odporu).

Prevádzka

Hneď po aktivovaní funkcie bude systém vykonávať 
tieto úkony:
Pokiaľ je intenzita svetla dostatočná a/alebo 
podmienky premávky neumožňujú rozsvietiť 
diaľkové svetlá:

- Stretávacie svetlá ostanú svietiť. Na 
združenom prístroji sa rozsvieti táto 
výstražná kontrolka.
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Pokiaľ je intenzita svetla veľmi slabá a podmienky 
premávky to umožnia:

Ak daná situácia vyžaduje zmenu lúča diaľkových 
svetiel, vodič ju môže kedykoľvek vykonať.
Opätovným bliknutím diaľkových svetiel sa funkcia 
vypne a systém osvetlenia prejde do režimu 
„automatické rozsvietenie svetiel“.
Funkcia sa automaticky vypne pri rýchlosti nižšej 
ako 15 km/h.
V prípade, že je rozsvietenie diaľkových svetiel aj 
tak nevyhnutné, opäť zablikajte diaľkovými svetlami; 
diaľkové svetlá ostanú rozsvietené natrvalo, až 
pokiaľ vozidlo nedosiahne rýchlosť 40 km/h.
Po prekročení rýchlosti 40 km/h sa funkcia reaktivuje 
automaticky (za podmienky, že nebolo opäť 
zablikané diaľkovými svetlami na ich zhasnutie 
počas tohto intervalu).

Vypnutie
F Umiestnite páčku ovládania 

osvetlenia do polohy „stretávacie 
svetlá“.

Systém môže byť rušený alebo nemusí 
fungovať správne:
- v podmienkach zlej viditeľnosti (v prípade 

sneženia, silného dažďa alebo hustej hmly 
atď.),

- ak je čelné sklo pred kamerou znečistené, 
zahmlené alebo zakryté (samolepkou atď.),

- ak sa vozidlo nachádza oproti dopravnej 
tabuli s vysoko reflexnou úpravou.

Systém nie je schopný snímať:
- účastníkov cestnej premávky, ktorí nie sú 

osvetlení ako sú napríklad chodci,
- vozidlá, ktorých osvetlenie je skryté, 

ako sú napríklad vozidlá jazdiace za 
bezpečnostnými zvodidlami (napríklad na 
diaľnici).

- vozidlá, ktoré sa nachádzajú v hornej alebo 
spodnej časti prudkého svahu, v prudko 
točivých zákrutách, na križovatkách v tvare 
kríža.

Parkovacie svetlá
Toto zariadenie umožňuje ponechať rozsvietené 
svetlá pri zaparkovaní vozidla; vypnuté zapaľovanie, 
kľúč v polohe STOP alebo vytiahnutý kľúč.

Na združenom prístroji sa rozsvieti 
táto kontrolka.
Svetlá ostanú rozsvietené po dobu 
parkovania vozidla.

Príliš dlhé rozsvietenie svetiel môže mať za 
následok výrazný pokles nabitia batérie vášho 
vozidla.

- Diaľkové svetlá sa automaticky 
rozsvietia: na združenom prístroji sa 
rozsvietia tieto kontrolky.

F Premiestnite prstenec ovládača osvetlenia do 
polohy O, následne do polohy stretávacích alebo 
diaľkových svetiel.



65

4

Osvetlenie a viditeľnosť

Výškové nastavenie 
svetlometov
Výška svetlometov s halogénovými žiarovkami musí 
byť nastavená v závislosti od zaťaženia vozidla tak, 
aby ste neoslňovali ostatných účastníkov cestnej 
premávky.
Táto funkcia je prístupná v polohe stretávacích 
a diaľkových svetiel.

Postupne viacnásobne stlačte tieto 
ovládače, aby ste nastavili svetlá.
Kontrolka na displeji signalizuje zvolenú 
polohu nastavenia (0, 1, 2, 3).

Ovládač stieračov skla
Stierače čelného skla
Stieranie je aktívne len vtedy, keď je kľúč 
zapaľovania v polohe RUN.

Ovládač môže mať päť rôznych polôh:
- Vypnutý stierač skla.
- Prerušované stieranie: 1 poloha smerom dole.
Otočením prstenca do tejto polohy si môžete vybrať 
zo štyroch rôznych úrovní frekvencie stierania:

Automatické stierače 
predného skla reagujúce na 
dážď
Ak vaše vozidlo vybavené dažďovým snímačom, 
rýchlosť stierania sa automaticky prispôsobí 
intenzite zrážok.
Automatické stieranie: 1 poloha smerom dole. To sa 
potvrdí jedným opakovaním stierania. Musí sa znovu 
aktivovať po každom vypnutí zapaľovania.
V tejto polohe je možné zvýšiť citlivosť snímača 
dažďa otočením prstenca.

Snímač dažďa, ktorý sa nachádza v strednej 
hornej časti čelného skla, ničím nezakrývajte.
Počas umývania vozidla vypnite zapaľovanie 
a neutralizujte automatické stieranie.

Pri mrazivom počasí skontrolujte, či nič nebráni 
činnosti predných stieračov.
Kontrolu a odstránenie prípadnej námrazy 
a nahromadeného snehu na spodnej úrovni 
čelného skla a na stieračoch vám zjednoduší 
stupienok, nachádzajúci sa na plášti predného 
nárazníka.

- veľmi pomalé stieranie,
- pomalé stieranie,
- štandardné stieranie,
- rýchle stieranie.

- Pomalé neprerušované stieranie: 2. poloha 
smerom dole.

- Rýchle neprerušované stieranie: 3. poloha 
smerom dole.

- Jednorazové stieranie, potiahnite ovládač 
smerom k volantu.
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Ramienka stieračov skla môžete vymeniť.
Viac informácií o výmene ramienka stierača 
skla nájdete v príslušnej kapitole.

S funkciou Stop & Start, keď je ovládač 
stieračov predného skla aktivovaný v polohe 
rýchleho stierania, nie je k dispozícii režim 
STOP.

Ostrekovač skla 
a ostrekovač svetlometov
F Zatlačte ovládač ostrekovača skla smerom 

k vám, ostrekovač je sprevádzaný súčasným 
časovaným pohybom stieračov.

V závislosti od verzie je ostrekovač svetlometov 
združený s ostrekovačom skla. Do činnosti sa 
uvedie, ak sú stretávacie svetlá rozsvietené.

Hladinu tejto kvapaliny musí vodič pravidelne 
kontrolovať, najmä v zimnom období.

Viac informácií o kontrole úrovne hladín, zvlášť 
o hladine kvapaliny ostrekovačov skla/svetlometov, 
nájdete v príslušnej kapitole.
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Všeobecné odporúčania 
v oblasti bezpečnosti

Na rôznych miestach vo vozidle sú pripevnené 
štítky. Sú medzi nimi bezpečnostné 
upozornenia, ako aj identifikačné informácie 
vozidla. Neodstraňujte ich: sú neoddeliteľnou 
súčasťou vášho vozidla.

Pri akomkoľvek zásahu na vašom vozidle 
sa obráťte na kvalifikovaný servis, ktorý má 
potrebné znalosti, kompetenciu a vhodné 
vybavenie na výkon zásahov. To všetko je vám 
schopná poskytnúť sieť CITROËN.

Upozorňujeme vás na tieto skutočnosti:
- Montáž výbavy alebo elektrického 

príslušenstva, ktoré nie je schválené 
spoločnosťou CITROËN, môže zapríčiniť 
nadmernú spotrebu a poruchu elektrických 
systémov vášho vozidla. Obráťte sa na sieť 
CITROËN, kde vás oboznámia s ponukou 
odporúčaného príslušenstva.

- Z bezpečnostných dôvodov je prístup 
k diagnostickej zásuvke združenej 
s integrovanými elektronickými systémami, 
ktoré sú súčasťou výbavy vášho vozidla, 
striktne vyhradený zástupcom siete 
CITROËN alebo kvalifikovanej dielne, ktorí 
disponujú vhodným náradím (riziko poruchy 
elektronických integrovaných systémov, 
ktoré by mohli spôsobiť vážne poruchy 
alebo zlyhania). Výrobca nebude niesť 
zodpovednosť v prípade nerešpektovania 
tohto pokynu.

- Akákoľvek zmena alebo úprava, ktorá 
nie je schválená spoločnosťou CITROËN 
alebo bola vykonaná bez dodržania 
technických predpisov stanovených 
výrobcom, má za následok prerušenie 
zákonnej a zmluvnej záruky.

Inštalácia príslušenstva 
rádiokomunikačných vysielačov
Pred inštaláciou rádiokomunikačného 
vysielača je potrebné sa obrátiť na sieť 
CITROËN, kde vás oboznámia s vlastnosťami 
vysielačov (frekvenčné pásmo, maximálny 
výkon, poloha antény, špecifické podmienky 
inštalácie), ktoré možno namontovať do vozidla 
v súlade so smernicou o elektromagnetickej 
kompatibilite vozidiel (2004/104/ES).

V závislosti od právnych predpisov 
platných v danej krajine môžu byť niektoré 
bezpečnostné prvky súčasťou povinnej 
výbavy vozidla: bezpečnostné reflexné vesty, 
výstražné trojuholníky, alkoholtest, náhradné 
žiarovky, náhradné poistky, hasiaci prístroj, 
lekárnička, ochranné zásterky na zadných 
kolesách atď.
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Núdzové výstražné 
osvetlenie
Vizuálna výstraha prostredníctvom smerových 
svetiel, ktorá upozorňuje ostatných účastníkov 
premávky na poruchu, vlečenie alebo nehodu.

F Po stlačení tohto tlačidla svetlá smerových 
ukazovateľov začnú blikať.

Môže byť v činnosti aj pri vypnutom zapaľovaní.

Elektronický stabilizačný 
program (ESC)
Elektronický stabilizačný program (ESC): 
Elektronický stabilizačný program (ESC) sa skladá 
z týchto systémov:
- protiblokovací systém kolies (ABS) a elektronický 

delič brzdného účinku (REF),
- posilňovač núdzového brzdenia (AFU),
- regulačný systém prešmyku kolies (ASR),
- dynamické riadenie stability (DSC).

Klaksón

F Stlačte strednú časť volantu.

Definície
Protiblokovací systém kolies 
(ABS) a elektronický delič 
brzdného účinku (EBFD)
Tento systém zvyšuje stabilitu a ovládateľnosť vášho 
vozidla pri brzdení a zabezpečuje nad ním lepšiu 
kontrolu v zákrutách, predovšetkým na poškodených 
a šmykľavých vozovkách.
ABS zabraňuje zablokovaniu kolies v prípade 
prudkého brzdenia.
Elektronický delič brzdného účinku (EBFD) 
zabezpečuje integrálne riadenie brzdného tlaku 
jednotlivých kolies.

Posilňovač núdzového brzdenia 
(EBA)
V núdzovom prípade tento systém umožňuje 
rýchlejšie dosiahnuť optimálny brzdný tlak, a teda 
skrátiť vzdialenosť na zastavenie vozidla.
Uvedie sa do činnosti v závislosti od rýchlosti 
stlačenia brzdového pedálu. V dôsledku toho 
nastane zníženie odporu pedálu a zvýšenie 
účinnosti brzdenia.

Regulačný systém prešmyku 
kolies (ASR)
Systém ASR optimalizuje prenos hnacej sily tak, že 
ovláda brzdy hnacích kolies a motor, čím obmedzuje 
riziko prešmyku kolies. Umožňuje tiež zlepšiť 
stabilitu vozidla v zákrutách pri akcelerácii.
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Dynamické riadenie stability 
(DSC)
V prípade rozdielu dráhy sledovanej vozidlom 
a dráhy požadovanej vodičom systém DSC 
kontroluje jednotlivé kolesá a automaticky ovplyvňuje 
činnosť brzdy jedného alebo viacerých kolies 
a taktiež činnosť motora z dôvodu uvedenia vozidla 
do požadovanej dráhy, v rámci fyzikálnych zákonov.

Protiblokovací systém 
kolies (ABS) a elektronický 
delič brzdného účinku 
(EBFD)

Rozsvietenie tejto kontrolky, 
sprevádzané zvukovým signálom 
a správou na združenom prístroji, 
signalizuje poruchu protiblokovacieho 
systému kolies (ABS), ktorá by mohla 
spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom 
počas brzdenia.

Rozsvietenie týchto kontroliek, 
sprevádzané správou na združenom 
prístroji, signalizuje poruchu 
elektronického deliča brzdného účinku 
(EBFD), ktorá by mohla spôsobiť stratu 
kontroly nad vozidlom počas brzdenia.

Ihneď, ako je to bezpečné, musíte zastaviť.
V oboch prípadoch kontaktujte predajcu CITROËN 
alebo kvalifikovaná dielňa.

Pre maximálnu účinnosť brzdenia je potrebná 
doba nastavenia približne 500 kilometrov. 
Počas tejto doby sa odporúča vyhýbať 
sa akémukoľvek náhlemu, opakovanému 
a dlhotrvajúcemu brzdeniu.

Systém ABS neprináša skrátenie brzdných 
dráh. Na veľmi klzkých povrchoch (ľad, olej 
atď.) môže ABS predĺžiť brzdné vzdialenosti.
V prípade výmeny kolies (pneumatiky a disky) 
dbajte na to, aby boli schválené pre vaše 
vozidlo.

V prípade núdzového brzdenia neváhajte 
a intenzívne stláčajte brzdový pedál 
a neuvoľňujte ho, a to dokonca ani na 
klzkom povrchu. Týmto spôsobom môžete 
aj naďalej riadiť vaše vozidlo a vyhnúť sa 
prekážke.

Po každom náraze nechajte systémy 
skontrolovať v sieti CITROËN alebo v inej 
kvalifikovanej dielni.

Dynamické riadenie 
stability (DSC)
Zapnutie
Systém DSC je aktivovaný automaticky pri každom 
naštartovaní vozidla.
V prípade nesprávneho držania jazdnej stopy sa 
uvedie do činnosti.

Je to signalizované blikaním tejto 
výstražnej kontrolky na združenom 
prístroji.

Deaktivácia
Tento systém nemôže byť deaktivovaný vodičom.

Porucha činnosti
Rozsvietenie tejto výstražnej kontrolky, 
sprevádzané zvukovým signálom 
a potvrdené zobrazením správy na 
displeji združeného prístroja, signalizuje 
poruchu systému DSC.

Nechajte si systém skontrolovať v sieti predajcu 
CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.
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Regulačný systém 
prešmyku kolies (ASR)
Zapnutie
Tento systém sa automaticky aktivuje pri každom 
naštartovaní vozidla.
V prípade problémov s priľnavosťou alebo s dráhou 
sa tento systém uvedie do činnosti.

Vypnutie

Vo výnimočných podmienkach (rozbeh vozidla 
uviaznutého v bahne, snehu, na mäkkom podklade 
atď.) môže byť výhodné deaktivovať systém ASR, 
aby sa kolesá mohli voľne otáčať a aby sa obnovila 
adhézia pneumatiky.

F Systém deaktivujte stlačením tohto tlačidla.
Rozsvietenie tejto kontrolky na tlačidle sprevádzané 
správou na združenom prístroji signalizuje 
deaktiváciu systému ASR.

Reaktivácia

Systém ASR sa automaticky reaktivuje po každom 
zapnutí zapaľovania.

F Ďalším stlačením tohto tlačidla systém 
manuálnym spôsobom opäť aktivujete.

Porucha činnosti
Rozsvietenie tejto kontrolky, 
sprevádzané zvukovým signálom 
a správou na displeji združeného 
prístroja, signalizuje poruchu systému 
ASR.

Nechajte si systém skontrolovať v sieti predajcu 
CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.

ASR/DSC
Tieto systémy ponúkajú možnosť zvýšenia 
bezpečnosti pri štandardnej jazde, avšak 
nesmú nabádať vodiča k zvyšovaniu rizika 
a jazde príliš vysokou rýchlosťou.
Ak sa podmienky adhéznej väzby pneumatík 
s vozovkou zhoršia (dážď, sneh, poľadovica), 
riziko straty priľnavosti sa zvýši. Pre 
zachovanie vašej bezpečnosti je nevyhnutné, 
aby ste ponechali tieto systémy aktívne za 
každých podmienok, zvlášť ak došlo k ich 
zhoršeniu.
Správna činnosť týchto systémov je 
podmienená dodržiavaním odporúčaní 
výrobcu týkajúcich sa kolies (pneumatiky 
a disky), brzdového systému a elektronických 
komponentov, ako aj postupov pri montáži 
a opravách v sieti CITROËN.
Z dôvodu efektívneho využitia týchto systémov 
v zimnom období je nevyhnutné vybaviť vozidlo 
štyrmi zimnými pneumatikami, ktoré vozidlu 
umožnia zachovať obvyklý spôsob jazdy.
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Inteligentná kontrola trakcie
Pomocný systém prenosu hnacej sily na povrchoch 
s nízkou priľnavosťou: (sneh, poľadovica, blato…)
Tento systém umožňuje priebežnú detekciu situácií, 
pri ktorých dochádza k zníženiu priľnavosti kolies 
k podkladu, ktoré môžu následne sťažiť rozjazd 
a následnú jazdu vozidla.
V týchto situáciách nahradí inteligentná kontrola 
trakcie systém ASR tak, že prevedie hnaciu silu na 
koleso s najmenším preklzom, a tým optimalizuje 
prenos hnacej sily a smerovú stabilitu vozidla.

Zapnutie
Pri naštartovaní vozidla sa tento systém deaktivuje.

F Stlačte toto tlačidlo na zapnutie systému. 
Výstražná kontrolka v tlačidle sa rozsvieti.

Tento systém je aktívny až do približne 30 km/h.
Hneď ako rýchlosť prekročí 30 km/h, systém sa 
automaticky deaktivuje, ale svetelná kontrolka 
v tlačidle ostane rozsvietená.

Systém sa automaticky aktivuje, ak rýchlosť 
poklesne pod 30 km/h.

Deaktivácia

F Stlačte toto tlačidlo na deaktivovanie systému. 
Výstražná kontrolka v tlačidle zhasne a systém 
ASR je opäť aktívny.

Porucha činnosti
V prípade poruchy inteligentnej kontroly 
trakcie sa rozsvieti táto výstražná 
kontrolka.

Nechajte si systém skontrolovať v sieti predajcu 
CITROËN alebo v kvalifikovaná dielňa.

Kontrola zotrvačnosti 
nákladu

Každá z týchto zmien má vplyv na brzdenie, 
pohyblivosť, správanie sa vozidla v zákrutách 
a tendenciu k prevráteniu.

Skutočná celková hmotnosť úžitkového vozidla sa 
môže značne líšiť v závislosti od jeho zaťaženia. 
Poloha ťažiska vozidla sa môže zmeniť ako 
v pozdĺžnom smere tak aj na výšku.

Systém kontroly zotrvačnosti nákladu odhaduje 
aktuálnu celkovú hmotnosť vozidla na základe 
analýzy jeho správania vo fázach akcelerácie 
a brzdenia.
Tento systém prispôsobuje činnosť systémov DSC 
a ASR v závislosti od rozloženia hmotnosti vozidla. 
V kritických situáciách si tak vozidlo bezpečne 
zachová svoju dráhu.

Asistent pri zjazde z kopca
Pomocný systém pri jazde vozidla zo svahu na 
cestách s povrchom s nízkou priľnavosťou (bahno, 
štrk atď.) alebo so strmým sklonom.
Tento systém znižuje riziko šmýkania alebo 
nekontrolovateľného pohybu vozidla pri jazde zo 
svahu.
Počas jazdy vozidla zo svahu udržuje jeho 
konštantnú rýchlosť tak, že autonómnym 
a diferencovaným spôsobom vplýva na brzdy 
vozidla.
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Bezpečnostné pásy
Predné bezpečnostné pásy
Miesto vodiča je vybavené pyrotechnickým 
napínačom a obmedzovačom silového účinku.
Na verziách s čelným airbagom spolujazdca 
je miesto spolujazdca taktiež vybavené 
pyrotechnickým napínačom a obmedzovačom 
silového účinku.
Predná lavica je vybavená dvoma bezpečnostnými 
pásmi.

Zapnutie

Pri naštartovaní vozidla je systém deaktivovaný.

F Pri rýchlostiach pod 30 km/h stlačením tohto 
tlačidla aktivujete systém. Kontrolka tlačidla sa 
rozsvieti.

Akonáhle vozidlo začne klesať môžete uvoľniť pedál 
akcelerátora a brzdový pedál; svetelná kontrolka 
tlačidla bliká.
Pri aktivácii funkcie sa automaticky rozsvietia 
brzdové svetlá.
Ak rýchlosť vozidla prekročí 30 km/h, systém sa 
automaticky deaktivuje, avšak svetelná kontrolka 
v tlačidle ostane rozsvietená.
Systém sa automaticky opäť aktivuje pri rýchlosti 
nižšej ako 30 km/h.

V ktoromkoľvek okamihu môžete opäť zatlačiť 
na pedál akcelerátora alebo brzdový pedál.

Aby sa systém uviedol do činnosti, musí byť 
sklon svahu väčší ako 8 %.
Nepoužívajte systém v prípade, že je na 
prevodovke zaradený neutrál.
Zaraďte príslušný prevodový stupeň 
zodpovedajúci rýchlosti vozidla, aby ste 
zabránili vypnutiu motora.

Deaktivácia

F Stlačte toto tlačidlo na deaktiváciu systému. 
Výstražná kontrolka v tlačidle zhasne.

Pri rýchlosti vozidla vyššej ako 50 km/h sa systém 
deaktivuje úplne. Svetelná kontrolka v tlačidle 
zhasne.

V prípade prehriatia bŕzd môže byť funkcia 
nedostupná. Pred ďalším pokusom počkajte 
niekoľko minút na ich vychladnutie.

Porucha činnosti

V prípade poruchy asistenta pre jazdu 
zo svahu sa rozsvieti táto kontrolka.

Nechajte si systém skontrolovať v sieti predajcu 
CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.

Pokiaľ inštalujete prednú lavicu ako dodatočnú 
výbavu, musí byť vybavená homologovanými 
bezpečnostnými pásmi.
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Zapnutie pásu

Odopnutie
F Stlačte červené tlačidlo spony, pás sa 

automaticky zvinie, ale odporúča sa viesť ho.

Z bezpečnostných dôvodov sa táto činnosť 
nesmie vykonávať počas jazdy.

Nastavenie výšky

Kontrolka nezapnutých pásov

F Rovnomerným pohybom potiahnite popruh 
popred vás a skontrolujte, či nie je prekrútený.

F Zaistite jazýček do spony.
F Skontrolujte správne zapnutie pásu a správnu 

činnosť automatického blokovacieho zariadenia 
tak, že popruh rýchlo potiahnete.

F Na strane vodiča alebo na strane bočného 
spolujazdca uchopte ovládač s vodidlom pásu 
a celok posuňte, následne uvoľnite. Vodidlo pásu 
sa zablokuje v požadovanej výške.

Pás, priliehajúci strednému sedadlu, nie je výškovo 
nastaviteľný.

Ak si vodič a/alebo predný spolujazdec 
nezapol pás, pri naštartovaní vozidla sa 
rozsvieti táto kontrolka, doprevádzaná 
zvukovým signálom zvyšujúcej sa 
intenzity.

Táto výstraha je funkčná rovnako vo verziách so 
samostatným predným sedadlom spolujazdca, ako 
aj vo verziách s prednou dvojmiestnou lavicou.

V prípade odopnutia pásu vodiča nie je možná 
aktivácia režimu START systému Stop & Start. 
Opätovné uvedenie motora do chodu je možné 
len pomocou kľúča.

Bezpečnostné pásy na 
zadných miestach

Zadné sedadlá/lavice sú vybavené pásmi s tromi 
upevňovacími bodmi a navijakmi.
Strednému sedadlu prislúcha vodidlo a navijak pásu, 
ktoré sú pripojené k operadlu.
Každé bočné miesto je vybavené držiakom, 
umožňujúcim zavesenie spony bezpečnostného 
pásu v prípade, že práve nie je použitý.
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Vodič sa musí presvedčiť, že spolujazdci používajú 
bezpečnostné pásy správnym spôsobom a že sú 
správne pripútaní ešte pred rozjazdom vozidla.
Nech je vaše miesto vo vozidle akékoľvek, vždy 
použite bezpečnostné pásy, aj v prípade, ak sa 
jedná o jazdu na krátku vzdialenosť.
Nezamieňajte zapínacie spony bezpečnostných 
pásov. V opačnom prípade by mohlo dôjsť 
k obmedzeniu ich funkcie.
Bezpečnostné pásy sú vybavené navijakom, ktorý 
umožňuje automatické nastavenie dĺžky pásu 
v závislosti od vašej telesnej stavby. Bezpečnostný 
pás sa zloží automaticky v prípade, ak nie je 
používaný.
Pred a po použití bezpečnostných pásov sa 
presvedčite o ich správnom zvinutí.
Spodná časť pásu musí byť nastavená v čo 
najtesnejšom kontakte s panvou.
Horná časť musí byť nastavená v priehlbine 
ramena.
Navijaky sú vybavené automatickým blokovacím 
zariadením, ktoré sa aktivuje v prípade nárazu, 
náhleho brzdenia alebo prevrátenia vozidla. 
Zariadenie môžete uvoľniť pevným potiahnutím 
pásu a jeho následným uvoľnením tak, aby sa 
mierne navinul.

Odporúčania

Aby bola zabezpečená optimálna funkcia 
bezpečnostných pásov:
- musia byť napnuté v tesnej blízkosti tela,
- musia byť rovnomerným pohybom potiahnuté 

dopredu a súčasne je potrebné ich 
kontrolovať, aby sa neprekrútili,

- môže byť pripútaná len jedna osoba,
- nesmú vykazovať známky poškodenia, 

napríklad natrhnutia alebo rozstrapkania,
- nesmú byť prerobené alebo upravené, čím by 

sa mohla obmedziť ich účinnosť.
V zmysle platných bezpečnostných predpisov 
musí byť akýkoľvek zásah na bezpečnostných 
pásoch vo vašom vozidle vykonaný 
v kvalifikovanej dielni so zaškoleným personálom 
a adekvátnym vybavením, ktoré vám poskytuje 
práve sieť CITROËN.
Nechajte si pravidelne kontrolovať vaše 
bezpečnostné pásy v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni, a to predovšetkým 
v prípade, ak spozorujete známky ich poškodenia.
Bezpečnostné pásy čistite mydlovou vodou alebo 
prípravkom na čistenie textilu, ktorý je v predaji 
v sieti CITROËN.
Po sklopení alebo premiestnení jedného zadného 
sedadla alebo lavice sa presvedčte o správnej 
polohe a zvinutí bezpečnostných pásov.

Odporúčania týkajúce sa detí
Ak má spolujazdec menej ako 12 rokov alebo 
meria menej ako 150 cm, použite vhodnú detskú 
sedačku.
Nikdy nepoužívajte jeden popruh na pripútanie 
viacerých osôb.
Nikdy neprevážajte dieťa posadené na vašich 
kolenách.
Viac informácií o detských sedačkách nájdete 
v príslušnej kapitole.

V prípade nárazu
V závislosti od charakteru a sily nárazu sa 
môže pyrotechnické zariadenie uviesť do činnosti 
nezávisle od rozvinutia airbagov alebo ešte 
pred ním. Aktivácia napínačov je sprevádzaná 
miernym unikaním neškodného plynu a hlukom 
spôsobeným spustením pyrotechnickej nálože 
integrovanej v systéme.
Vo všetkých prípadoch sa rozsvieti kontrolka 
airbagov.
Po náraze si nechajte skontrolovať a prípadne 
vymeniť systém bezpečnostných pásov v sieti 
CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.



75

55

Bezpečnosť

Airbagy Airbagy nie sú funkčné pri vypnutom 
motore.
Toto zariadenie sa môže použiť len jedenkrát. 
V prípade ďalšieho nárazu (v rámci tej istej 
alebo ďalšej kolízie) sa airbag viac nerozvinie.

Airbagy boli skonštruované tak, aby zvýšili 
bezpečnosť cestujúcich pri silnej zrážke, sú 
doplnkovým zariadením bezpečnostných pásov, 
vybavených obmedzovačom silového účinku.
Pri náraze elektronický snímač zaznamenáva 
a analyzuje silnú deceleráciu vozidla:
- v prípade prudkého nárazu sa airbagy okamžite 

rozvinú, čím prispievajú k lepšej ochrane 
cestujúcich vo vozidle. Ihneď po náraze sa 
airbagy rýchlo vypustia, aby nebránili vo výhľade 
ani prípadnej snahe cestujúcich opustiť vozidlo,

- v prípade slabšieho nárazu v zadnej časti vozidla 
alebo pri prevrátení vozidla sa za určitých 
podmienok airbagy nerozvinú. V takýchto 
prípadoch postačia na optimálnu ochranu 
cestujúcich len bezpečnostné pásy.

Rozvinutie jedného alebo viacerých airbagov 
je sprevádzané miernym dymením a hlukom, 
ktorý je spôsobený aktiváciou pyrotechnického 
predpínača, integrovaného v systéme.
Tento dym nie je škodlivý, ale môže mať 
mierne dráždivé účinky u citlivejších osôb.
Hluk, spôsobený detonáciou, môže mať za 
následok mierny pokles sluchovej kapacity na 
krátky čas.

Čelné airbagy
Systém, ktorý v prípade prudkého čelného nárazu 
chráni vodiča a predného spolujazdca/predných 
spolujazdcov, pričom znižuje riziko poranenia hlavy 
a hrude.

Ten, ktorý je určený pre vodiča, sa nachádza 
v strede volantu a ten, ktorý je určený pre predného 
spolujazdca/predných spolujazdcov sa nachádza 
v prístrojovej doske nad príručnou skrinkou.

Porucha činnosti

Ak sa rozsvieti táto výstražná kontrolka, 
nechajte si skontrolovať systém v sieti 
CITROËN.

Bočné airbagy a roletové 
airbagy
Ak je vaše vozidlo vybavené bočnými airbagmi, sú 
osadené v operadlách predných sedadiel, zo strany 
dverí.
Roletové airbagy sa nachádzajú v stĺpikoch, v 
čalúnení stropu a nad prednými dverami.
Rozvinú sa medzi cestujúcim a zasklenou plochou.
Tieto airbagy sa nafúknu vždy len na jednej strane, v 
závislosti od smeru nárazu vozidla.

Porucha činnosti

Ak sa rozsvieti táto výstražná kontrolka, 
nechajte si skontrolovať systém v sieti 
CITROËN.
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Užitočné informácie

V záujme zachovania plnej účinnosti airbagov 
dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné 
odporúčania.
Seďte v normálnej a vzpriamenej pozícii.
Zapnite si bezpečnostný pás a zaručte, aby bol 
v správnej polohe.
Medzi cestujúcimi a airbagmi nič nenechávajte 
(dieťa, zviera, predmet…), nepripevňujte a nelepte 
nič do blízkosti airbagov, ani do dráhy ich pohybu 
pri rozvinutí, pretože by to v prípade ich rozvinutia 
mohlo spôsobiť poranenie.
Nikdy nevhodným spôsobom nemeňte pôvodné 
usporiadanie vášho vozidla, predovšetkým 
v bezprostrednej blízkosti airbagov.
Po nehode alebo ak bolo vozidlo predmetom 
krádeže, nechajte systém airbagov skontrolovať.
Akýkoľvek zásah do systému airbagov smie 
vykonávať len predajca CITROËN alebo 
kvalifikovaná dielňa.
Aj napriek dodržiavaniu všetkých uvedených 
opatrení hrozí určité riziko, a teda pri rozvinutí 
airbagu nie je možné vylúčiť drobné poranenie 
alebo popálenie hlavy, hrudníka alebo rúk. Vankúš 
sa nafúkne takmer okamžite (niekoľko milisekúnd) 
a následne sa vypustí, pričom súčasne dochádza 
k úniku teplého plynu z otvorov na to určených.

Čelné airbagy
Pri riadení vozidla nedržte volant za jeho ramená 
a nenechávajte ruky položené na stredovom paneli 
volantu.
Nevykladajte si na prístrojovú dosku na strane 
spolujazdca nohy.
Nefajčite, pretože nafúknutie airbagov by mohlo 
zapríčiniť popáleniny alebo zranenia súvisiace 
s cigaretou alebo fajkou.
Nikdy nedemontujte časti volantu ani doň silno 
neudierajte.
Na volant a na prístrojovú dosku nikdy nič 
nepripevňujte a nelepte, pretože v prípade 
nafúknutia airbagov by to mohlo spôsobiť 
poranenia.

Bočné airbagy
Sedadlá pokrývajte len schválenými poťahmi, 
pretože tak nehrozí riziko, že by poťahy mohli 
brániť aktivácii bočných airbagov. Informácie 
o sortimente poťahov na sedadlá vhodných pre 
vaše vozidlo získate u svojho predajcu CITROËN.
Na zadné operadlá nič neupevňujte ani nevešajte 
(oblečenie atď.), pri aktivácii bočného airbagu by 
mohlo dôjsť k poraneniu hrudníka a ramena.
Nepribližujte sa hrudníkom k dverám viac, než je 
nevyhnutné.

Roletové airbagy
Na strechu nič neupevňujte ani nezaveste, pretože 
v prípade rozvinutia roletových airbagov by mohlo 
dôjsť k poraneniam hlavy.
Pokiaľ je nimi vaše vozidlo vybavené, 
nedemontujte madlá nad dverami, ktoré súčasne 
slúžia na upevnenie hlavových airbagov.
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Všeobecné informácie 
o detských sedačkách

Pravidlá prepravy detí sú špecifické pre každú 
krajinu. Oboznámte sa s legislatívou platnou vo 
vašej krajine.

Na dosiahnutie maximálnej bezpečnosti dodržiavajte 
nasledujúce odporúčania:
- v súlade s európskymi nariadeniami musia 

byť všetky deti do 12 rokov alebo deti 
menšie ako jeden a pol metra prepravované 
v homologizovanej detskej sedačke, ktorá 
zodpovedá hmotnosti dieťaťa, na miestach 
vybavených bezpečnostnými pásmi alebo 
uchyteniami ISOFIX

- štatisticky je dokázané, že najbezpečnejšie 
miesta pre vaše deti sú na zadných 
sedadlách vášho vozidla,

- dieťa s hmotnosťou nižšou ako 9 kg musí 
byť povinne prepravované v polohe chrbtom 
k smeru jazdy vpredu ako aj vzadu,

Odporúčame prevážať deti na zadných 
sedadlách vášho vozidla:
- chrbtom k smeru jazdy do veku 3 rokov,
- čelom k smeru jazdy od 3 rokov.

Detská sedačka na zadnom 
sedadle

„Chrbtom k smeru jazdy“
V prípade inštalácie detskej sedačky 
„chrbtom k smeru jazdy“ na miesto 
spolujazdca vzadu posuňte predné 
sedadlo dopredu a narovnajte operadlo 
sedadla tak, aby sa detská sedačka 
umiestnená „chrbtom k smeru jazdy“ 
nedotýkala predného sedadla vozidla.

„Čelom k smeru jazdy“

V prípade inštalácie detskej sedačky 
„čelom k smeru jazdy“ na miesto 
spolujazdca vzadu posuňte predné 
sedadlo dopredu a narovnajte operadlo 
sedadla tak, aby sa nohy dieťaťa 
umiestneného v detskej sedačke „čelom 
k smeru jazdy“ nedotýkali predného 
sedadla vozidla.

Uistite sa, či je bezpečnostný pás správne 
napnutý.
Pri detských sedačkách s podperou sa uistite, 
či je podpera pevne opretá o podlahu. V 
prípade potreby nastavte polohu predného 
sedadla vozidla.

Detská sedačka na 
prednom sedadle
(Skôr, ako detskú sedačku nainštalujete na toto 
sedadlo, si pozrite predpisy platné vo vašej krajine.)

„Chrbtom k smeru jazdy“
V prípade inštalácie detskej sedačky 
„chrbtom k smeru jazdy“ na miesto 
predného spolujazdca nastavte 
sedadlo vozidla do strednej pozdĺžnej 
polohy čo najvyššie a s vyrovnaným 
operadlom.

Predný airbag spolujazdca musí byť 
bezpodmienečne deaktivovaný. V opačnom 
prípade je dieťa vystavené riziku vážneho 
alebo smrteľného poranenia pri aktivácii 
airbagu.
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„Čelom k smeru jazdy“
V prípade inštalácie detskej 
sedačky „čelom k smeru jazdy“ na 
miesto predného spolujazdca 
nastavte sedadlo vozidla do strednej 
pozdĺžnej polohy do najvyššej polohy 
s vyrovnaným operadlom a ponechajte 
čelný airbag spolujazdca aktívny.

Uistite sa, či je bezpečnostný pás správne 
napnutý.
Pri detských sedačkách s podperou sa uistite, 
či je podpera pevne opretá o podlahu. Ak to 
bude nutné, prispôsobte nastavenie sedadla 
spolujazdca.

Deaktivácia čelného 
airbagu spolujazdca

Nikdy neinštalujte detskú sedačku do 
polohy proti smeru jazdy na sedadlo, ktoré 
je chránené aktivovaným čelným airbagom. 
Mohlo by to mať za následok ťažké alebo 
smrteľné zranenie dieťaťa.

Toto upozornenie sa nachádza na varovnom štítku, 
umiestnenom na každej strane slnečnej clony 
spolujazdca.
V súlade s platnými predpismi nájdete toto 
upozornenie v nasledujúcich tabuľkách vo všetkých 
potrebných jazykoch.

Vypnutý airbag spolujazdca

Vypnutie

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti vášho dieťaťa 
musíte deaktivovať čelný airbag spolujazdca 
v prípade, že na miesto predného spolujazdca 
inštalujete detskú sedačku „chrbtom k smeru 
jazdy“. V opačnom prípade by bolo dieťa pri 
rozvinutí airbagu vystavené riziku smrteľného 
alebo vážneho poranenia.
Pokiaľ nemôže byť čelný airbag vášho vozidla 
deaktivovaný: neinštalujte detskú sedačku do 
polohy „chrbtom k smeru jazdy“.

F Funkciu je možné nastaviť prostredníctvom 
tlačidla MODE; v ponuke „Airbag spolujazdca“, 
zvoľte možnosť „OFF“.
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Pri vybranej možnosti OFF sa čelný airbag 
spolujazdca v prípade nárazu nerozvinie.

Pri každom naštartovaní motora sa 
potvrdí kontrola deaktivácie rozsvietením 
tejto výstražnej kontrolky, sprevádzanej 
správou na displeji.

Opätovná aktivácia čelného 
airbagu spolujazdca
F Ihneď po demontáži detskej sedačky zo sedadla 

predného spolujazdca si zvoľte možnosť 
„ON“, čím airbag aktivujete a zabezpečíte tak 
maximálnu ochranu predných spolujazdcov 
v prípade nárazu.
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AR

BG НИКОГА НЕ инсталирайте детско столче на седалка с АКТИВИРАНА предна ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА. Това може да причини СМЪРТ или 
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на детето.

CS NIKDY neumisťujte dětské zádržné zařízení orientované směrem dozadu na sedadlo chráněné AKTIVOVANÝM čelním AIRBAGEM. Hrozí nebezpečí 
SMRTI DÍTĚTE nebo VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.

DA Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol på et sæde, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG. BARNET risikerer at blive ALVORLIGT KVÆSTET eller DRÆBT.

DE Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz oder eine Babyschale entgegen der Fahrtrichtung, das Kind könnte 
schwere oder sogar tödliche Verletzungen erleiden.

EL Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ παιδικό κάθισμα με την πλάτη του προς το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, σε μια θέση που προστατεύεται από ΜΕΤΩΠΙΚΟ 
αερόσακο που είναι ΕΝΕΡΓΟΣ. Αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια το ΘΑΝΑΤΟ ή το ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ

EN NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur

ES NO INSTALAR NUNCA un sistema de retención para niños de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido mediante un AIRBAG frontal 
ACTIVADO, ya que podría causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del niño.

ET Ärge MITTE KUNAGI paigaldage „seljaga sõidusuunas“ lapseistet juhi kõrvalistmele, mille ESITURVAPADI on AKTIVEERITUD. Turvapadja avanemine võib 
last TÕSISELT või ELUOHTLIKULT vigastada.

FI ÄLÄ KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selkä ajosuuntaan istuimelle, jonka edessä suojana on käyttöön aktivoitu TURVATYYNY. Sen laukeaminen voi 
aiheuttaa LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.

FR NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants faisant face vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE frontal ACTIVÉ. Cela 
peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

HR NIKADA ne postavljati dječju sjedalicu leđima u smjeru vožnje na sjedalo zaštićeno UKLJUČENIM prednjim ZRAČNIM JASTUKOM. To bi moglo uzrokovati 
SMRT ili TEŠKU OZLJEDU djeteta.

HU SOHA ne használjon menetiránynak háttal beszerelt gyermekülést AKTIVÁLT (BEKAPCSOLT) FRONTLÉGZSÁKKAL védett ülésen. Ez a gyermek 
HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

IT NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale ATTIVATO. Ciò 
potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.
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LT NIEKADA neįrenkite vaiko prilaikymo priemonės su atgal atgręžtu vaiku ant sėdynės, kuri saugoma VEIKIANČIOS priekinės ORO PAGALVĖS. Išsiskleidus 
oro pagalvei vaikas gali būti MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS.

LV NEKAD NEuzstādiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti priekšējā pasažiera sēdvietā, kurā ir AKTIVIZĒTS priekšējais DROŠĪBAS GAISA SPILVENS. Tas 
var izraisīt BĒRNA NĀVI vai radīt NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.

MT Qatt m'ghandek thalli tifel/tifla marbut f'siggu dahru lejn l-Airbag attiva, ghaliex tista' tikkawza korriment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla

NL Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de airbag kan het 
KIND LEVENSGEVAARLIJK GEWOND RAKEN

NO Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjøreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE, BARNET risikerer å 
bli DREPT eller HARDT SKADET.

PL NIGDY nie instalować fotelika dziecięcego w pozycji „tyłem do kierunku jazdy“ na siedzeniu wyposażonym w CZOŁOWĄ PODUSZKĘ POWIETRZNĄ 
w stanie AKTYWNYM. Może to doprowadzić do ŚMIERCI DZIECKA lub spowodować u niego POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA.

PT NUNCA instale um sistema de retenção para crianças de costas para a estrada num banco protegido por um AIRBAG frontal ACTIVADO. Esta instalação 
poderá provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANÇA.

RO Nu instalati NICIODATA un sistem de retinere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat cu AIRBAG frontal ACTIVAT. 
Aceasta ar putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANIREA lui GRAVA.

RU
ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать обращенное назад детское удерживающее устройство на сиденье, защищенном 
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, установленной перед этим сиденьем. Это может привести к ГИБЕЛИ РЕБЕНКА или 
НАНЕСЕНИЮ ЕМУ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

SK NIKDY neinštalujte detské zádržné zariadenie orientované smerom dozadu na sedadlo chránené AKTIVOVANÝM čelným AIRBAGOM. Mohlo by dôjsť 
k SMRTEĽNÉMU alebo VÁŽNEMU PORANENIU DIEŤAŤA.

SL NIKOLI ne nameščajte otroškega sedeža s hrbtom v smeri vožnje, če je VARNOSTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim sedežem AKTIVIRANA. 
Takšna namestitev lahko povzroči SMRT OTROKA ali HUDE POŠKODBE.

SR NIKADA ne koristite dečje sedište koje se okreće unazad na sedištu zaštićenim AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred njega, jer mogu nastupiti SMRT 
ili OZBILJNA POVREDA DETETA.

SV Passagerarkrockkudden fram MÅSTE vara avaktiverad om en bakåtvänd bilbarnstol installeras på denna plats. Annars riskerar barnet att DÖDAS eller 
SKADAS ALLVARLIGT.

TR KESİNLKLE HAVA YASTIĞI AKTİF olan ön koltuğa yüzü arkaya dönük bir çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz. Bu ÇOCUĞUN ÖLMESİNE veya ÇOK AĞIR 
YARALANMASINA sebep olabilir.
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Umiestnenie detských sedačiek upevnených bezpečnostným pásom
V súlade s európskym nariadením vám táto tabuľka udáva možnosti inštalácie detských sedačiek, ktoré sa uchytávajú pomocou bezpečnostného pásu a ktoré sú 
univerzálne homologované v závislosti od váhy dieťaťa a polohy sedenia vo vozidle.

a: Skupina 0: od narodenia do 10 kg.
b: skôr ako usadíte svoje dieťa na toto miesto, 

oboznámte sa s predpismi platnými vo vašej 
krajine.

U: Miesto vhodné na inštaláciu detskej sedačky, 
ktorá sa uchytáva pomocou bezpečnostného 
pása a je univerzálne homologovaná, chrbtom 
k smeru jazdy alebo čelom k smeru jazdy.

Skôr ako nainštalujete detskú sedačku 
s operadlom na miesto spolujazdca, odstráňte 
a odložte opierku hlavy.
Hneď po vybratí detskej sedačky z vozidla 
nasaďte opierku hlavy na pôvodné miesto.

Miesto

Hmotnosť dieťaťa a približný vek

Menej ako 13 kg
(skupiny 0 (a) a 0+)
Do približne 1 roka

9 – 18 kg
(skupina 1)

Od 1 do približne 3 rokov

15 – 25 kg
(skupina 2)

Od 3 do približne 6 rokov

22 – 36 kg
(skupina 3)

Od 6 do približne 
10 rokov

Sedadlo predného 
spolujazdca (b) U U U U

Lavica predného 
spolujazdca so stredným 
a bočným miestom (b)

U U U U

 Bočné a centrálne sedadlá 
v 2. a 3. rade

U U U U
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Uchytenia „ISOFIX“

Ak je nimi vaše vozidlo vybavené, úchyty ISOFIX sú 
označené štítkami.
Jedná sa o tri oká na každom sedadle:

Systém uchytenia detskej sedačky ISOFIX 
zabezpečuje rýchle, spoľahlivé a bezpečné 
uchytenie detskej sedačky vo vašom vozidle.

Detské sedačky ISOFIX sú vybavené dvomi 
zámkami, ktoré sa ľahko ukotvia na dve predné oká.
Niektoré detské sedačky sú naviac vybavené 
horným popruhom, ktorý sa uchytí na zadné oko.
Aby ste namontovali tento popruh, pred 
namontovaním detskej sedačky do sediacej polohy 
zložte a odložte hlavovú opierku sedadla (hlavovú 
opierku namontujte späť až po odstránení detskej 
sedačky). Následne pripevnite háčik na zadné oko 
a dotiahnite horný popruh.

Vaše vozidlo bolo schválené podľa najnovších 
predpisov ISOFIX.

- dve predné oká, ktoré sa nachádzajú medzi 
operadlom a sedacou časťou sedadla vozidla 
a sú označené štítkom,

- zadné oko na zaistenie horného popruhu, ktoré 
sa nazýva HORNÝ POPRUH a je označené 
iným štítkom.

Nesprávna inštalácia detskej sedačky vo 
vozidle znižuje účinnosť ochrany dieťaťa 
v prípade dopravnej nehody.
S možnosťami inštalácie detských sedačiek 
ISOFIX vo vašom vozidle vás oboznámi 
súhrnná tabuľka, uvádzajúca umiestnenie 
detských sedačiek ISOFIX.
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IUF: Sedadlo nie je vhodné na inštaláciu 
detskej sedačky ISOFIX univerzálnej 
kategórie. Detské sedačky ISOFIX „čelom 
k smeru jazdy“ vybavené horným pásom, 
ktorý sa uchytáva o horné oko sedadiel 
s uchyteniami ISOFIX.

X: Sedadlo nie je vhodné na inštaláciu detskej 
sedačky ISOFIX uvedenej veľkostnej triedy. Skôr ako nainštalujete detskú sedačku 

s operadlom na miesto spolujazdca, odstráňte 
a odložte opierku hlavy.
Hneď po vybratí detskej sedačky z vozidla 
nasaďte opierku hlavy na pôvodné miesto.

Menej ako 10 kg
(skupina 0)

Do približne 6 mesiacov

Menej ako 10 kg
(skupina 0)

Menej ako 13 kg
(skupina 0+)
Do ≈ 1 roka

od 9 do 18 kg
(skupina 1)

Od približne 1 do 3 rokov

Typ detskej sedačky ISOFIX Vanička chrbtom k smeru jazdy čelom k smeru jazdy

Trieda veľkosti ISOFIX F G C D E C D A B1

Zadné bočné miesta v 2. rade so 
samostatnými sedadlami v 1. rade

IUF IUF IUF

Zadné bočné miesta v 2. rade 
s dvojmiestnou lavicou v 1. rade

IUF X IUF X IUF

Súhrnná tabuľka miest pre detské sedačky ISOFIX
V súlade s európskymi nariadeniami nájdete v tejto tabuľke informácie týkajúce sa možností montáže detských sedačiek ISOFIX na miesta vybavené 
uchyteniami ISOFIX vo vozidle.
V prípade univerzálnych a polouniverzálnych detských sedačiek ISOFIX je veľkostná trieda detskej sedačky ISOFIX, označená písmenami od A po G, 
uvedená na detskej sedačke vedľa loga ISOFIX.
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Pokyny
Nesprávna inštalácia detskej sedačky vo vozidle 
znižuje účinnosť ochrany dieťaťa v prípade 
dopravnej nehody.
Skontrolujte, či sa bezpečnostný pás alebo 
spona bezpečnostného pásu nenachádza pod 
detskou sedačkou. V opačnom prípade hrozí riziko 
destabilizácie detskej sedačky.
Nezabúdajte na zapnutie bezpečnostných pásov 
alebo popruhov detskej sedačky takým spôsobom, 
aby ste na minimum znížili ich vôľu vzhľadom na 
telo dieťaťa, aj pri jazde na krátke vzdialenosti.
Pri inštalácii detskej sedačky pomocou 
bezpečnostného pásu skontrolujte, či je pás na 
detskej sedačke správne napnutý, a či ju pevne 
pripevňuje k sedadlu vášho vozidla. Ak je vaše 
sedadlo nastaviteľné, posuňte sedadlo dopredu, 
ak je to nutné.
Na zadných miestach vždy ponechajte postačujúci 
priestor medzi predným sedadlom a:
- detskou sedačkou proti smeru jazdy,
- nohami dieťaťa umiestneného v detskej 

sedačke v smere jazdy.
V prípade potreby posuňte predné sedadlo 
smerom dopredu a narovnajte jeho operadlo.
Pre optimálnu inštaláciu detskej sedačky „v smere 
jazdy“ sa uistite, že jej operadlo prilieha k operadlu 
sedadla vozidla tak tesne, ako je to len možné. Ak 
je to možné, môžu byť aj v tesnom kontakte.

Skôr ako nainštalujete detskú sedačku 
s operadlom na miesto spolujazdca, musíte 
odstrániť opierku hlavy.
Presvedčte sa, či je opierka hlavy odložená alebo 
pripevnená správnym spôsobom, aby sa zabránilo 
jej vymršteniu v prípade prudkého brzdenia. Po 
odstránení detskej sedačky založte opierku hlavy 
na pôvodné miesto.

Predné bezpečnostné pásy
Nariadenia týkajúce sa prepravy detí na mieste 
predného spolujazdca sú špecifické pre každú 
krajinu. Oboznámte sa s legislatívou platnou vo 
vašej krajine.
V prípade inštalácie detskej sedačky proti smeru 
jazdy na sedadle spolujazdca ihneď deaktivujte 
čelný airbag spolujazdca.
V opačnom prípade je dieťa vystavené riziku 
vážneho alebo smrteľného poranenia pri rozvinutí 
airbagu.

Inštalácia detskej sedačky typu vyvýšené 
sedadlo
Hrudníková časť bezpečnostného pásu musí byť 
umiestnená na pleci dieťaťa tak, aby sa nedotýkala 
jeho krku.
Skontrolujte, či je bedrová časť bezpečnostného 
pásu správne vedená ponad stehná dieťaťa.
Odporúčame používať detské sedačky typu 
vyvýšené sedadlo s operadlom, ktoré sú vybavené 
vodidlom bezpečnostného pásu v úrovni pleca.

Z bezpečnostných dôvodov nenechávajte:
- vo vozidle jedno alebo viacero detí bez dozoru,
- dieťa alebo zviera vo vozidle na slnku a s 

uzatvorenými oknami,
- vo vnútri vozidla kľúče v dosahu detí.
V záujme zabránenia náhodnému otvoreniu dverí 
a zadných okien použite detskú bezpečnostnú 
poistku.
Dbajte na to, aby ste neotvorili zadné okná o viac 
ako jednu tretinu.
Na ochranu malých detí pred slnečným žiarením 
vybavte zadné okná bočnými slnečnými clonami.
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Detská poistka

Zabraňuje otvoreniu bočných posuvných dverí 
z interiéru vozidla.

F Zatlačte na tlačidlo, nachádzajúce sa na hrane 
bočných dverí.
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Odporúčania týkajúce sa 
jazdy
Za každých okolností dodržujte zákon o cestnej 
premávke a bez ohľadu na jazdné podmienky buďte 
obozretný.
Pozorne sledujte premávku a majte ruky na volante, 
aby ste mohli zareagovať, kedykoľvek to bude 
potrebné a za každých okolností.
Z bezpečnostných dôvodov smie vodič vykonávať 
úkony, ktoré si vyžadujú jeho zvýšenú pozornosť, len 
v zastavenom vozidle.
Pri dlhej ceste vám vrelo odporúčame robiť si 
prestávky každé dve hodiny.
V prípade nepriaznivého počasia jazdite plynulo, 
včas brzdite a zvýšte bezpečné vzdialenosti od 
ostatných vozidiel.

Nikdy nenechávajte motor bežať v uzavretom 
priestore bez dostatočného vetrania: 
spaľovacie motory vypúšťajú toxické výfukové 
plyny, ako napríklad oxid uhoľnatý. Hrozí riziko 
otrávenia a usmrtenia!
Vo veľmi náročných zimných podmienkach 
(teploty pod -23 °C) musíte zahrievať motor 
aspoň 4 minúty pred jazdou autom, aby sa 
zaručila správna prevádzka a dlhá životnosť 
mechanických prvkov vášho vozidla.

Jazda na zaplavenej 
vozovke
Vyslovene vám odporúčame vyhnúť sa jazde 
po zaplavenej vozovke, pretože by ste tým mohli 
vážne poškodiť motor, prevodovku, ako aj elektrické 
systémy vášho vozidla.

Dôležité upozornenie!

Ak sa nemôžete vyhnúť jazde po zaplavenej 
vozovke:
- skontrolujte, či hĺbka vody nepresahuje 15 cm, 

pričom zohľadnite aj vlny, ktoré môžu vytvoriť iní 
účastníci premávky,

- deaktivujte systém Stop & Start,
- jazdite čo možno najpomalšie a plynule. V 

žiadnom prípade neprekračujte rýchlosť 10 km/h,
- nezastavujte a nevypínajte motor.
Po vyjdení zo zaplavenej vozovky pomaly zabrzdite 
hneď, ako vám to podmienky umožnia, niekoľkokrát 
za sebou, aby sa vysušili brzdové kotúče a brzdové 
doštičky.

V prípade pochybností o stave vášho vozidla sa 
obráťte na sieť CITROËN alebo na kvalifikovanú 
dielňu.

Nikdy nejazdite so zatiahnutou parkovacou 
brzdou – hrozí riziko prehriatia a poškodenia 
brzdného systému!
Neparkujte a nenechávajte bežať motor vtedy, 
keď s vozidlom stojíte v oblastiach, kde horľavé 
látky a materiály (suchá tráva, opadané listy…) 
môžu prísť do kontaktu s horúcim výfukovým 
systémom – riziko požiaru!

Nikdy nenechávajte vozidlo bez dozoru, ak 
je motor v chode. Pokiaľ ste nútený opustiť 
vozidlo pri bežiacom motore, zatiahnite 
parkovaciu brzdu a zaraďte neutrál alebo 
radiacu páku presuňte do polohy N alebo P 
podľa typu prevodovky.

V záujme zaistenia dlhej životnosti vášho vozidla 
a vašej bezpečnosti vezmite na vedomie, že pri 
riadení vášho vozidla je potrebné dodržiavať určité 
nižšie uvedené opatrenia:



88

Riadenie

Opatrné manévrovanie pri nízkej 
rýchlosti
Rozmery vášho vozidla sa z hľadiska jeho šírky, 
výšky, ale aj dĺžky veľmi líšia od rozmerov bežného 
osobného vozidla, čo sťažuje identifikáciu niektorých 
prekážok.
S vozidlom manévrujte pomaly.
Pred zatáčaním sa uistite, že sa v polovičnej výške 
bočnej časti vozidla nenachádza žiadna prekážka.
Pred cúvaním sa uistite, že sa v okolí nenachádzajú 
žiadne prekážky, predovšetkým vo výške za 
vozidlom.
Pozor na vonkajšie rozmery v prípade, že je na 
vozidle namontovaný rebrík.

Správne zaťaženie vozidla
Hmotnosť zaťaženia vozidla musí byť v súlade 
s maximálnou povolenou hmotnosťou jazdnej 
súpravy.
Náklad musí byť vycentrovaný a jeho najťažšia časť 
musí byť umiestnená na podlahe pred zadnými 
kolesami, aby bolo vozidlo správne vyvážené.
Neodporúča sa uložiť ťažký náklad na vonkajší 
strešný nosič.
Náklad tiež vplýva na dodržiavanie maximálneho 
zaťaženia kotviacich bodov strešného nosiča. 
Rešpektujte maximálnu prípustnú hmotnosť, s 
ktorou vás oboznámila sieť CITROËN.
Náklad musí byť bezpečne upevnený.
Náklad vo vnútri vozidla, ktorý nie je riadne 
upevnený, môže narušiť správanie vozidla a viesť 
k riziku nehody.

Opatrné a efektívne riadenie 
vozidla
Do zákrut vchádzajte opatrne.
Predovšetkým na mokrých a zľadovatených cestách 
brzdite skôr, pretože brzdná dráha je dlhšia.
Dajte si pozor na nárazy vetra do bočných častí 
vozidla.
Správne ekologické riadenie vám umožní ušetriť 
celé litre paliva, a preto pridávajte rýchlosť postupne, 
včas spomaľte a svoju rýchlosť prispôsobujte 
jednotlivým situáciám.
V dostatočnom časovom predstihu naznačte zmenu 
smeru, aby ju zaznamenali ostatní účastníci cestnej 
premávky.

Buďte opatrní
Pneumatiky musia byť nahustené minimálne na tlak 
uvedený na štítku, pri dlhých cestách prípadne aj 
nadhustené o 0,2 až 0,3 barov.

V prípade ťahania

Jazda s prívesom kladie na ťahajúce vozidlo 
vyššiu záťaž a vyžaduje si od vodiča zvýšenú 
opatrnosť.

Rozloženie zaťaženia
F Zaťaženie v prívese rozložte tak, aby sa 

najťažšie predmety nachádzali čo najbližšie 
k náprave a aby zaťaženie závesného zariadenia 
neprekročilo maximálnu povolenú hodnotu, ale 
iba sa k nej priblížilo.

V dôsledku poklesu hustoty vzduchu so stúpajúcou 
nadmorskou výškou klesajú výkonové parametre 
motora. Je potrebné znížiť maximálne vlečné 
zaťaženie o 10 % každých 1 000 metrov nadmorskej 
výšky.

Viac informácií o technickýchparametroch 
vášho vozidla, a predovšetkým ťažných 
hmotnostiach, nájdete v príslušnej časti.

Bočný vietor
F Prispôsobte jazdu zvýšenej citlivosti na vietor.

Ak je vaše vozidlo vybavené korbou, výška a šírka 
nákladu vozidla musia zodpovedať celkovým 
rozmerom vozidla.
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Chladenie motora
Ťahanie prívesu na svahu zvyšuje teplotu chladiacej 
kvapaliny motora.
Účinnosť ventilátora chladiča, ktorý je poháňaný 
elektromotorom, nezávisí od otáčok motora.
F Aby ste znížili otáčky motora, spomaľte.
Celková maximálna hmotnosť s prívesom v súvislom 
stúpaní závisí od sklonu stúpania a od vonkajšej 
teploty.
Vždy pozorne sledujte teplotu chladiacej kvapaliny.

F V prípade rozsvietenia tejto 
výstražnej kontrolky alebo kontrolky 
STOP zastavte vozidlo a čo najskôr 
vypnite motor.

Nové vozidlo
Neťahajte príves skôr, ako s vozidlom 
nenajazdíte aspoň 1 000 km.

Brzdenie
Ťahanie prívesu predlžuje brzdnú dráhu.
V záujme predchádzania zahrievaniu bŕzd sa 
odporúča používať motorovú brzdu.

Pneumatiky
F Preverte tlak hustenia pneumatík ťažného 

vozidla a prívesu, dodržiavajte ich predpísané 
hodnoty.

Osvetlenie
F Skontrolujte funkčnosť osvetlenia prívesu 

a nastavenie svetlometov vozidla.

Viac informácií o nastavení sklonu 
svetlometov nájdete v príslušnej kapitole.

V prípade použitia originálneho ťažného 
zariadenia CITROËN a z dôvodu zamedzenia 
aktivácie zvukového signálu budú 
zasné parkovacie snímače automaticky 
neutralizované.

Ochrana proti krádeži
Elektronické blokovanie 
štartovania
Kľúče sú vybavené zariadením na elektronické 
blokovanie štartovania.
Toto zariadenie uzamkne napájací systém motora. 
Aktivuje sa automaticky pri vytiahnutí kľúča zo 
zapaľovania.

Po zapnutí zapaľovania táto kontrolka 
zhasne, kľúč bol identifikovaný, je možné 
naštartovanie motora.

V prípade, ak kľúč nebol identifikovaný, 
naštartovanie motora nie je možné. Použite iný 
kľúč a nechajte si skontrolovať kľúč s poruchou 
v sieti CITROËN.

Starostlivo si zaznamenajte čísla kľúčov. V 
prípade straty bude zásah predajcu CITROËN 
účinnejší a rýchlejší, ak predložíte toto číslo 
a osobnú kartu.

Keď je spínacia skrinka zapnutá, uskutoční sa 
výmena informácií medzi kľúčom a zariadením na 
elektronické blokovanie štartovania.

Nevykonávajte žiadne úpravy na systéme 
elektronického blokovania štartovania.
Manipulácia s diaľkovým ovládaním vo 
vreckách vášho odevu môže spôsobiť 
mimovoľné odomknutie dverí vozidla.
Súčasné použitie iných vysokofrekvenčných 
zariadení (mobilné telefóny, domáce alarmy…) 
môže dočasne narušiť činnosť diaľkového 
ovládania.
Diaľkové ovládanie nie je funkčné, pokiaľ 
je kľúč v spínacej skrinke, aj pri vypnutom 
zapaľovaní, okrem reinicializácie.



90

Riadenie

Jazda na vozidle so zamknutými dverami môže 
v naliehavom prípade skomplikovať prístup 
záchranárov do vozidla.
Z bezpečnostných dôvodov (deti vo vozidle) pri 
opustení vozidla, a to aj na krátku dobu, vždy 
vytiahnite kľúč zo zapaľovania.

Pri kúpe ojazdeného vozidla:
- skontrolujte, či vám bola odovzdaná 

osobná karta,
- v sieti CITROËN si nechajte uložiť kľúče do 

pamäti, aby ste si boli istý, že vaše kľúče sú 
jediné, ktoré umožňujú naštartovať vozidlo.

Osobná karta

Obsahuje identifikačný kód, ktorý je potrebný 
pre akýkoľvek zásah na systéme elektronického 
blokovania štartovania v sieti CITROËN. Tento kód 
sa nachádza pod ochranným filmom, ktorý odstráňte 
len v nevyhnutnom prípade.
Vašu osobnú kartu uschovajte na bezpečnom 
mieste, nikdy nie v interiéri vozidla.
V prípade dlhotrvajúcej cesty mimo vášho bydliska 
si vezmite túto kartu a tiež vaše osobné doklady so 
sebou.

Štartovanie-vypnutie 
motora
Spínač zapaľovania

Na kľúč alebo diaľkové ovládanie nepripevňujte 
ťažké predmety, ktoré by mohli príliš zaťažiť 
jeho os v spínacej skrinke a mohli by zapríčiniť 
prípadnú poruchu.

Štartovanie motora
F Na vozidle so zatiahnutou parkovacou brzdou 

a prevodovkou v polohe neutrál otočte kľúčom 
do polohy MAR.

Doba rozsvietenia kontrolky závisí od klimatických 
podmienok.
Pri zohriatom motore sa kontrolka rozsvieti na 
okamih, štartovať môžete bez čakania.
F Ihneď, ako sa motor uvedie do chodu, kľúč 

uvoľnite.

Kontrolka blokovania štartovania
Ak sa rozsvieti táto kontrolka, vymeňte 
kľúč a nechajte si poškodený kľúč 
skontrolovať v sieti CITROËN.

Vypnutie motora
F Zastavte vozidlo.
F Otočte kľúč do polohy STOP.

Poloha STOP. Zámok riadenia.
Zapaľovanie je vypnuté.
Poloha MAR: zapnutie zapaľovania.
Niektoré príslušenstvá môžu byť v činnosti.
Poloha AVV (Avviemento): štartér.
Štartér je uvedený do činnosti.

F Počkajte na zhasnutie tejto 
kontrolky a následne uveďte štartér 
do činnosti (poloha AVV), až pokiaľ 
sa motor neuvedie do chodu.

Je vám vystavená pri preberaní vášho vozidla spolu 
s náhradnými kľúčmi.
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Pri nízkych teplotách
V horských a/alebo chladných oblastiach 
sa odporúča používať palivo typu „zimné 
obdobie“, ktoré je prispôsobené nízkym 
teplotám prípadne teplotám pod bodom mrazu.

Pohotovostný režim 
autobatérie
Pokiaľ vozidlo nepoužívate po dlhšiu dobu ako 
napríklad v prípade zimného odstavenia, sa 
odporúča uviesť autobatériu do pohotovostného 
režimu, čím zabezpečíte jej ochranu a optimalizujete 
životnosť.

Pokiaľ je batéria v pohotovostnom režime, 
prístup do vozidla je možný len odomknutím 
mechanického zámku dverí na strane vodiča.

Po odpojení batérie sú informácie (čas, dátum, 
rozhlasové stanice…) uložené.

Zrušenie pohotovostného režimu batérie:
F Otočte kľúč do polohy RUN.
F Naštartujte vozidlo štandardným spôsobom 

(poloha AVV).

Uvedenie batérie do pohotovostného režimu:
F Vypnite motor (poloha STOP).

F Stlačte červené tlačidlo a následne otočte 
kľúčom do polohy BATT.

Po uplynutí približne 7 minút je batéria uvedená do 
pohotovostného režimu.
Tento čas je potrebný na to, aby:
- užívateľ mohol opustiť vozidlo a uzamknúť dvere 

pomocou diaľkového ovládača.
- bola zabezpečená deaktivácia všetkých 

elektrických systémov vozidla.

Parkovacia brzda
Zatiahnutie
F Na znehybnenie vozidla použite páku parkovacej 

brzdy, ktorú zatiahnite.
F Skôr ako opustíte vozidlo, skontrolujte, či je 

správne zatiahnutá.

Po zaparkovaní vozidla nie je potrebné zaradiť 
prevodový stupeň, predovšetkým ak je vozidlo 
zaťažené.

Pri parkovaní na svahu otočte kolesá smerom 
k obrubníku a zatiahnite parkovaciu brzdu.

Vo výnimočnom prípade zatiahnutia 
parkovacej brzdy za jazdy vozidla, brzdu 
zaťahujte s mierou, aby nedošlo k zablokovaniu 
zadných kolies (hrozí nebezpečenstvo šmyku).
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Odistenie

Rozsvietenie tejto výstražnej kontrolky 
počas jazdy signalizuje, že je ručná 
brzda stále zatiahnutá alebo nie je úplne 
uvoľnená.

Manuálna prevodovka
Pre zmenu prevodového stupňa vždy zatlačte 
spojkový pedál na maximum.
Pre obmedzenie akéhokoľvek rizika v oblasti 
pedálov:
- dbajte na správne položenie koberca,
- nikdy neukladajte viac koberčekov na seba.
Neponechávajte ruku na hlavici radiacej páky, 
pretože i nepatrné, ale dlhotrvajúce namáhanie 
môže opotrebovať vnútorné prvky prevodovky.

Zaradenie spätného chodu

Spätný chod zaraďujte vždy len po úplnom 
zastavení vozidla.

Ak je vaše vozidlo vybavené parkovacím 
asistentom, toto zariadenie sa aktivuje pri 
zaradení spätného chodu, súčasne zaznie 
zvukový signál.
Ďalšie informácie o funkcii parkovacieho 
asistenta nájdete v príslušnej kapitole.

F Páku ručnej brzdy uvoľníte tak, že jemne 
potiahnete jej rukoväť a stlačíte tlačidlo.

Ukazovateľ zmeny 
prevodového stupňa
V závislosti od verzie alebo pohonnej jednotky 
umožňuje tento systém znížiť spotrebu paliva tak, že 
odporúča vodičovi zaradenie vyššieho prevodového 
stupňa.
Odporúčania optimálneho prevodového stupňa 
sú len voliteľné. Profil vozovky, hustota premávky 
a bezpečnosť zostávajú rozhodujúcimi faktormi pri 
výbere optimálneho prevodového stupňa. Vodič 
je teda i naďalej zodpovedný za akceptovanie, 
prípadne odmietnutie odporúčaní systému.
Tento systém nie je možné deaktivovať.

Činnosť
Informácia sa zobrazí na displeji 
združeného prístroja vo forme kontrolky 
SHIFT, sprevádzanej šípkou smerujúcou 
nahor, ktorá signalizuje vodičovi, že 
môže zaradiť vyšší prevodový stupeň.

Systém prispôsobuje odporúčania týkajúce 
sa zmeny prevodových stupňov na základe 
podmienok jazdy (svah, náklad atď.) a 
požiadaviek vodiča (výkon, zrýchlenie, 
brzdenie atď.).
Systém v žiadnom prípade neodporučí 
zaradenie prvého prevodového stupňa, 
spätného chodu alebo zaradenie nižšieho 
prevodového stupňa.

F Pre zaradenie spätného chodu nadvihnite 
prstenec pod hlavicou radiacej páky.

Pohyb musí byť vykonaný pomaly, aby sa znížil hluk, 
sprevádzajúci zaradenie spätného chodu.
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Stop & Start
Systém Stop & Start uvedie motor dočasne do 
pohotovostného stavu – režim STOP – počas 
fáz zastavenia premávky (červená na semafore, 
dopravné zápchy atď.). Motor sa automaticky uvedie 
do chodu – režim START – len čo si budete želať 
pokračovať v jazde. Opätovné naštartovanie je 
okamžité, rýchle a tiché.
Dokonale adaptovaný na mestské použitie Stop 
& Start umožňuje znížiť spotrebu paliva, plynné 
emisie škodlivín a hladiny hluku a ponúknuť komfort 
úplného ticha pri zastavení.

Prechod do režimu motora 
STOP
Na zastavenom vozidle umiestnite radiacu páku do 
polohy neutrál a následne uvoľnite spojkový pedál.

Táto kontrolka sa rozsvieti na 
združenom prístroji a motor sa uvedie do 
pohotovostného režimu.

Automatické vypnutie motora je možné len 
v prípade prekročenia rýchlosti približne 
10 km/h, aby sa vyhlo opakovaným 
zastaveniam motora pri pomalej jazde.

Nikdy neopúšťajte vaše vozidlo predtým, ako 
vypnete zapaľovanie pomocou kľúča.

Nikdy nedopĺňajte palivo, keď je motor v režime 
STOP, bezpodmienečne vypnite zapaľovanie 
pomocou kľúča.

Špecifické prípady: Režim 
STOP nie je k dispozícii
Režim STOP sa neaktivuje, ak:
- sa systém inicializuje,
- dvere vodiča sú otvorené,
- nie je zapnutý bezpečnostný pás vodiča,
- klimatizácia je zapnutá,
- odrosovanie zadného okna je zapnuté,
- stierače sú v polohe rýchleho stierania,
- je zaradený spätný chod, prebieha parkovací 

manéver,
- vyžadujú si to určité zvláštne podmienky 

(nabíjanie batérie, teplota motora, asistencia 
pri brzdení, regenerácia filtra na pevné častice, 
vonkajšia teplota atď.) pre zabezpečenie kontroly 
systému.

- Počas intenzívneho použitia funkcie Stop & Start 
sa môže režim deaktivovať z dôvodu zachovania 
funkcie štartovania; obráťte sa na sieť CITROËN, 
kde vám funkciu opäť aktivujú.

Táto kontrolka bliká na združenom 
prístroji po dobu niekoľkých sekúnd, 
následne zhasne.

Takáto činnosť je normálna.

Prechod motora do režimu 
START
So zaradeným prevodovým stupňom je opätovné 
automatické uvedenie motora do chodu umožnené 
len zatlačením spojkového pedála na maximum.

Táto kontrolka zhasne a motor sa 
opätovne uvedie do chodu.

Ak vodič do 3 minút od automatického opätovného 
naštartovania v režime START nevykoná na 
vozidle žiadny úkon, systém definitívne vypne 
motor. Reštartovanie motora nie je možné inak ako 
pomocou kľúča zapaľovania.
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Špecifické prípady: Režim 
START sa automaticky 
aktivuje
Režim START sa môže automaticky uviesť do 
chodu, ak:
- vozidlu sa na svahu voľne otáčajú kolesá,
- stierače sú v polohe rýchleho stierania,
- klimatizácia je zapnutá,
- motor je vypnutý po dobu približne 3 minút 

pomocou Stop & Start,
- určité zvláštne podmienky (nabíjanie batérie, 

teplota motora, asistent brzdenia, nastavenie 
klimatizácie atď.) sa vyžadujú pre zabezpečenie 
kontroly systému alebo vozidla.

V tomto prípade sa zobrazí na displeji 
združeného prístroja správa, ktorá je 
doprevádzaná blikaním tejto kontrolky 
po dobu niekoľkých sekúnd, následne 
zhasne.

Takáto činnosť je normálna.

Počas režimu STOP s manuálnou 
prevodovkou môže v prípade zaradenia 
prevodového stupňa bez úplného uvoľnenia 
spojkového pedála zlyhať rozbeh vozidla.
Na združenom prístroji sa rozsvieti kontrolka 
a/alebo sa zobrazí správa, ktorá vás navádza 
na opätovné zatlačenie spojkového pedála, čo 
umožní rozbeh vozidla.

Motor je vypnutý v režime STOP, ak si 
vodič odopne svoj bezpečnostný pás 
a otvorí predné dvere, naštartovanie 
motora je možné iba pomocou kľúča 
od zapaľovania. Zaznie zvukový signál, 
sprevádzaný blikaním tejto kontrolky 
a zobrazením správy.

Deaktivácia

Pokiaľ bola vykonaná deaktivácia v režime 
STOP, motor sa okamžite uvedie do chodu.

Ak si želáte neprerušovanú činnosť 
klimatizácie, je potrebné funkciu Stop & Start 
deaktivovať.
Kontrolka tlačidla zostane svietiť.

F Stlačením tohto tlačidla môžete kedykoľvek 
deaktivovať systém.

Rozsvietenie kontrolky tlačidla, sprevádzané 
zobrazením správy na displeji združeného prístroja, 
signalizuje potvrdenie registrácie inštrukcie.
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Reaktivácia

Porucha činnosti

F Opäť stlačte toto tlačidlo.
Systém je opäť aktívny. Tento stav je signalizovaný 
zhasnutím kontrolky tlačidla a zobrazením správy.

V prípade poruchy činnosti sa systém 
Stop & Start deaktivuje a táto kontrolka 
sa rozsvieti, sprevádzaná správou na 
displeji združeného prístroja.

Údržba

Pred každým zásahom pod kapotou 
deaktivujte systém Stop & Start, aby ste sa 
vyhli akémukoľvek riziku zranenia v súvislosti 
s automatickým spustením režimu START.

Systém Stop & Start využíva vyspelé 
technológie. Akýkoľvek zásah na batérii tohto 
typu môže byť vykonaný výhradne v sieti 
CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.Nechajte si systém skontrolovať v sieti predajcu 

CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.
V prípade poruchy činnosti v režime STOP je možné 
motor opäť naštartovať zatlačením spojkového 
pedála na maximum alebo zaradením radiacej páky 
na neutrál.

Tento systém si vyžaduje batériu so špecifickou 
technológiou a parametrami (referencie sú 
k dispozícii v servisnej sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni).
Montáž batérie, ktorá nie je odporúčaná 
spoločnosťou CITROËN, prináša riziká nesprávneho 
fungovania systému.
Podrobnejšie informácie o batérii nájdete 
v príslušnej kapitole.

Asistent pri rozbehu 
vozidla na svahu
Systém, ktorý udrží vozidlo pri rozjazde do svahu 
nehybné po krátku dobu (približne 2 sekundy), počas 
štartovania na svahu, čo je čas, ktorý trvá presun 
nohy z brzdového pedála na pedál akcelerátora.
Táto funkcia (nazývaná taktiež HHC – ovládanie 
udržiavania polohy v svahu), spojená so systémom 
dynamického riadenia stability uľahčuje rozjazd 
vozidla na svahu a aktivuje sa za nasledujúcich 
podmienok:
- vozidlo musí byť zastavené, motor v chode, noha 

na brzdovom pedále,
- sklon vozovky musí byť väčší ako 5 %,
- pri rozbiehaní do svahu musí byť prevodovka 

v polohe neutrál alebo so zaradeným 
prevodovým stupňom iným ako spätný chod,

- pri cúvaní do svahu musí byť zaradený spätný 
chod.

Asistent pri rozbehu vozidla do svahu je 
pomocným systémom riadenia. Nie je to však 
systém pre automatické parkovanie vozidla ani 
automatická ručná brzda.
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Činnosť

Zatlačený brzdový a spojkový pedál, akonáhle 
uvoľníte brzdový pedál, ostávajú vám približne 
2 sekundy, počas ktorých sa vozidlo nepohybuje 
smerom dozadu, a teda na jeho rozbehnutie nie je 
potrebné použitie parkovacej brzdy.

Vo fáze rozjazdu sa funkcia automaticky deaktivuje 
postupným znižovaním brzdného tlaku. Počas 
tejto fázy je možné spozorovať hluk typický pre 
mechanické odpojenie bŕzd, signalizujúci blížiaci sa 
pohyb vozidla.

Nevystupujte z vozidla, keď ho dočasne 
zadržiava asistent rozjazdu do svahu.
Ak musíte opustiť vozidlo s motorom v chode, 
manuálne zatiahnite ručnú brzdu a následne 
skontrolujte, či svieti kontrolka parkovacej 
brzdy.

Asistent pri rozbehu vozidla na svahu sa deaktivuje 
v nasledujúcich situáciách:
- ak je uvoľnený spojkový pedál,
- ak je zatiahnutá parkovacia brzda,
- pri vyradení motora z chodu,
- zastavením motora.

Porucha činnosti
V prípade poruchy systému sa rozsvieti 
táto kontrolka, sprevádzaná zvukovým 
signálom a zobrazením potvrdzujúcej 
správy na displeji. Nechajte si vykonať 
kontrolu v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.

Rozpoznanie dopravných 
značiek
Tento systém je pomocným systémom pri jazde, 
ktorý používa kameru umiestnenú v hornej časti 
čelného skla.

Kamera sníma nasledujúce typy značiek a zobrazuje 
príslušné informácie na združenom prístroji:
- maximálnu povolenú rýchlosť,
- zákaz predbiehania,
- koniec vyššie uvedených limitov/obmedzení.
Systém deteguje značky vľavo aj vpravo, 
namontované nízko alebo vysoko, ako aj 
prekrývajúce sa značky.
Systém deteguje len okrúhle značky.
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Jednotka rýchlostného obmedzenia (km/h) 
závisí od krajiny, v ktorej jazdíte.
Z dôvodu dodržiavania maximálnej povolenej 
rýchlosti je potrebné na to prihliadať.
Na to, aby systém mohol správne fungovať 
po príjazde do iného štátu, musí sa jednotka 
rýchlosti na združenom prístroji nastaviť tak, 
aby zodpovedala jednotke používanej v štáte, 
do ktorého ste prišli.

Automatické čítanie dopravných značiek je 
súčasťou asistenčného systému riadenia 
a všetky rýchlostné obmedzenia nemusia byť 
zobrazené správne.
Dopravné značky o obmedzení rýchlosti, ktoré 
sa nachádzajú na ceste, majú vždy prednosť 
pred zobrazením systému.
Tento systém nemôže v žiadnom prípade 
nahradiť pozornosť vodiča.
Vodič je povinný dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky a za každých okolností musí svoju 
rýchlosť prispôsobiť počasiu a podmienkam 
cestnej premávky.
Môže sa stať, že systém vôbec nezobrazí 
rýchlostné obmedzenie v prípade, ak 
nezaznamená značku v časovom predstihu.
Systém je navrhnutý tak, aby rozpoznával 
značky, ktoré sú v súlade s Viedenským 
dohovorom o dopravných značkách.

V záujme zachovania funkčnosti systému:
- Pravidelne čistite vizuálne pole kamery.
- Nevykonávajte žiadne opravy čelného skla 

v blízkosti snímača kamery.

Pri výmene žiaroviek svetlometov sa odporúča 
namontovať originálne náhradné diely.
Použitie iného typu žiaroviek by mohlo obmedziť 
výkonnosť systému.

Princípy

Zobrazí sa na dotykovej 
obrazovke a potom na 
združenom prístroji
Dopravné značky sa zobrazujú v dvoch fázach:
- Všetky nové rozpoznané dopravné značky sú 

zobrazené na dotykovej obrazovke vo forme 
vyskakovacieho okna po dobu 40 sekúnd.

- Následne sú tieto dopravné značky zobrazené 
na združenom prístroji.

Systém môže súčasne zobraziť dve dopravné 
značky (rýchlostné obmedzenie a zákaz 
predbiehania/koniec zákazu predbiehania) v dvoch 
príslušných zónach na združenom prístroji.
Ak je zaznamenaná ďalšia dopravná značka, ako 
napríklad značka s rýchlostným obmedzením 
v prípade mokrej vozovky, zobrazí sa v prázdnom 
okne pod príslušnou dopravnou značkou.

Pomocou kamery nainštalovanej v hornej časti 
čelného skla tento systém sníma a číta dopravné 
značky s rýchlostným obmedzením, so zákazom 
predbiehania a značky signalizujúce koniec 
dodržiavania uvedených obmedzení.
Značku kamera prečíta, a potom, keď ju vozidlo 
minie (bude na jej úrovni), zobrazí sa na združenom 
prístroji.
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Filter ďalších dopravných značiek prebieha 
nasledovne:
- Dopravné značky týkajúce sa snehu alebo 

ľadu sa zobrazujú len v prípade, ak je vonkajšia 
teplota nižšia ako 3 °C.

- Dopravné značky týkajúce sa snehu, dažďa 
alebo hmly sa zobrazujú len v prípade, ak sú 
zapnuté stierače a vonkajšia teplota je nižšia ako 
3 °C.

- Dopravné značky týkajúce sa nákladných 
vozidiel sa nezobrazia, pokiaľ sa netýkajú vozidla 
s hmotnosťou nižšou ako 4 tony.

- Dopravné značky týkajúce sa 
poľnohospodárskych strojov sa nezobrazia.

Značky, akými sú zákaz predbiehania, zmiznú zo 
združeného prístroja približne po 40 sekundách.

Aktivácia/deaktivácia
Funkciu je možné nakonfigurovať prostredníctvom 
tlačidla MODE; v ponuke „Traffic Sign“ (Dopravné 
značenie) zvoľte „ON“ alebo „OFF“.

Viac informácií o nastavení vozidla nájdete 
v príslušnej kapitole.

Prevádzkové obmedzenia
Predpisy, týkajúce sa rýchlostných obmedzení, sú 
špecifické pre každú krajinu.
Systém nezaznamená rýchlostné obmedzenia 
v týchto prípadoch:
- nepriaznivé počasie (dážď, sneh),
- znečistenie ovzdušia,
- príves, karavan,
- jazda so snehovými reťazami,
- jazda so sadou pre odpruženie, ktorá nie je 

originálnym príslušenstvom,
- oprava defektu s použitím súpravy na dočasnú 

opravu pneumatiky,
- neskúsení vodiči.

Nasledujúce situácie môžu narušiť správnu 
činnosť systému alebo spôsobiť jeho 
nefunkčnosť:
- nevhodné podmienky viditeľnosti 

(oslepujúce slnečné svetlo, nedostatočné 
osvetlenie vozovky, sneženie, prudký dážď, 
hustá hmla, príliš veľká vzdialenosť medzi 
vozidlom a dopravnou značkou),

- nízke teploty a zvlášť nepriaznivé počasie,
- časť čelného skla pred kamerou je 

znečistená, zahmlená, pokrytá námrazou, 
zasnežená, poškodená alebo je zakrytá 
nálepkou,

- porucha kamery,
- zastarané alebo chybné mapy,
- znemožnený výhľad na dopravné značky 

(inými vozidlami, vegetáciou, snehom),
- dopravné značky nevyhovujú platnej 

norme, sú poškodené alebo zdeformované,
- sklon cesty, ktorý spôsobuje, že značka je 

mimo záber kamery (napríklad na jednu 
stranu),

- zmena zaťaženia spôsobujúca výrazné 
naklonenie kamery (systém sa môže 
dočasne vyradiť z činnosti, aby umožnil 
opätovnú kalibráciu kamery).



99

6

Riadenie

Obmedzovač rýchlosti
Systém zabraňuje prekročiť rýchlosť 
vozidla naprogramovanú vodičom.

Voľba rýchlosti sa vykonáva na zastavenom vozidle 
s motorom v chode alebo za jazdy so zaradeným 2. 
alebo vyšším prevodovým stupňom.
Minimálna rýchlosť, ktorú je možné naprogramovať, 
je 30 km/h.
Rýchlosť vozidla reaguje na tlak nohy vodiča na 
pedál akcelerátora, až pokým nie je cítiť v pedále 
odpor, ktorý signalizuje, že bola dosiahnutá 
naprogramovaná rýchlosť.

Avšak prudké zatlačenie pedálu až na podlahu, za 
bod odporu umožní prekročenie naprogramovanej 
rýchlosti. Činnosť obmedzovača rýchlosti sa 
obnoví, ak postupne uvoľníte pedál akcelerátora 
a znížite rýchlosť vozidla na hodnotu nižšiu ako bola 
naprogramovaná rýchlosť.

1. Voľba funkcie obmedzovača.
2. Aktivácia/deaktivácia funkcie.
3. Naprogramovanie rýchlosti.

Stav výberu funkcie a naprogramovaná rýchlosť sa 
zobrazujú na obrazovke na prístrojovej doske.

Obmedzovač rýchlosti je súčasťou 
asistenčného systému vodiča, ktorý v žiadnom 
prípade nemôže nahradiť dodržiavanie 
rýchlostných obmedzení ani pozornosť vodiča.

Voľba funkcie
F Otočte prstenec úplne smerom 

nadol. Obmedzovač rýchlosti je 
zvolený, ale ešte nie je aktívny.

Na displeji sa zobrazuje nápis OFF a posledná 
naprogramovaná rýchlosť.

Naprogramovanie rýchlosti
Toto naprogramovanie sa môže vykonať pri 
motore v chode aj keď nie je obmedzovač rýchlosti 
aktivovaný.
Ak si želáte naprogramovať vyššiu rýchlosť ako bola 
predchádzajúca:

F Premiestnite ovládač smerom hore (+).
Klepnutím sa zvýši rýchlosť o 1 km/h.
Podržaním sa zvyšuje rýchlosť v krokoch po 5 km/h.

Ak si želáte uložiť do pamäti rýchlosť nižšiu, ako bola 
predchádzajúca rýchlosť:

F Premiestnite ovládač smerom dole (-).
Klepnutím sa zníži rýchlosť o 1 km/h.
Podržaním sa znižuje rýchlosť v krokoch po 5 km/h.
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Aktivácia/deaktivácia

Prekročenie 
naprogramovanej rýchlosti

F Medznú hodnotu 
naprogramovanej rýchlosti 
môžete prekročiť tak, že 
rázne zošliapnete pedál 
akcelerátora až za bod 
odporu.

V prípade prudkého klesania alebo prudkej 
akcelerácie nemôže obmedzovač rýchlosti 
zabrániť vozidlu prekročiť naprogramovanú 
rýchlosť.

Vypnutie funkcie
F Nastavte prstenec do strednej 

polohy O alebo vypnite 
zapaľovanie, čím vyradíte systém 
z činnosti.

Posledná naprogramovaná rýchlosť ostane uložená 
v pamäti.

Porucha činnosti

Prvým stlačením tlačidla aktivujete obmedzovač 
rýchlosti.

Nápis OFF sa prestane zobrazovať na obrazovke 
a zobrazí sa správa na potvrdenie aktivácie.

Druhým zatlačením funkciu deaktivujete, nápis OFF 
sa opäť zobrazí a zároveň sa zobrazí správa na 
potvrdenie deaktivácie.

Obmedzovač rýchlosti sa dočasne neutralizuje 
a naprogramovaná rýchlosť bliká.
Ak si želáte opätovnú aktiváciu funkcie 
obmedzovača rýchlosti, znížte rýchlosť na hodnotu 
nižšiu ako je naprogramovaná rýchlosť.

Trvalý obmedzovač 
rýchlosti
Ak je vozidlo vybavené obmedzovačom rýchlosti, 
môžete obmedziť pevnú rýchlosť na 90 alebo 
100 km/h.

Štítok, nachádzajúci sa v interiéri vozidla, vám udáva 
túto maximálnu rýchlosť.
Stály obmedzovač rýchlosti nie je funkcia typu 
rýchlostného regulátora. Nemôže byť aktivovaný 
alebo deaktivovaný vodičom v priebehu jazdy.

Použitie kobercov, ktoré neboli schválené 
spoločnosťou CITROËN, môže brániť správnej 
činnosti obmedzovača rýchlosti.
V záujme zabránenia akémukoľvek riziku 
zablokovania pedálov:
- dbajte na správne položenie koberca,
- nikdy neukladajte viacero kobercov na 

seba.

Naprogramovaná rýchlosť je vymazaná a následne 
nahradená zobrazením pomlčiek.
Nechajte si systém skontrolovať v sieti predajcu 
CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.
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Pôvodné nastavenie hodnoty maximálnej 
rýchlosti závisí od predpisov platných v krajine 
predaja.
Táto maximálna rýchlosť nemôže byť zmenená 
vodičom.
Ak si želáte zmeniť nastavenie maximálnej 
rýchlosti obráťte sa na sieť CITROËN.

Regulátor rýchlosti (tempomat)

Aby bola zvolená rýchlosť naprogramovaná alebo 
aktivovaná, musí byť rýchlosť vozidla vyššia ako 
30 km/h, s minimálne 2. zaradeným prevodovým 
stupňom.

1. Vyberte funkciu tempomatu.
2. Aktivácia/deaktivácia funkcie.
3. Naprogramovanie rýchlosti

Tempomat je vizualizovaný prostredníctvom 
kontrolky umiestnenej v otáčkomeri 
a prostredníctvom správ zobrazených na displeji 
združeného prístroja.

Zvolená funkcia.

Neutralizovaná funkcia.

Voľba funkcie

Systém, ktorý automaticky udržiava 
jazdnú rýchlosť vozidla naprogramovanú 
vodičom bez stláčania plynového 
pedála.

Prvá aktivácia/
naprogramovanie rýchlosti
F Požadovanú rýchlosť dosiahnete stlačením 

akcelerátora.

Požadovaná rýchlosť je naprogramovaná/aktivovaná 
a vozidlo bude udržiavať túto rýchlosť.

F Otočte prstenec smerom hore 
na maximum. Regulátor rýchlosti 
je zvolený, ale ešte nie je 
aktívny a žiadna rýchlosť nie je 
naprogramovaná.

Na združenom prístroji sa rozsvieti 
kontrolka.

F Premiestnením ovládača smerom hore (+) alebo 
smerom dole (-) uložíte rýchlosť do pamäti. 
Aktivácia je potvrdená zobrazením správy na 
displeji združeného prístroja.

Uložená rýchlosť sa zobrazuje na displeji 
združeného prístroja.

Dočasné prekročenie 
rýchlosti

Je možné zrýchliť 
a prechodne jazdiť 
rýchlosťou vyššou, ako je 
naprogramovaná rýchlosť.

Hneď ako uvoľníte pedál akcelerátora, vozidlo sa 
vráti späť k naprogramovanej rýchlosti.
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Neutralizácia (off)

Reaktivácia

Vaše vozidlo opäť dosiahne poslednú 
naprogramovanú rýchlosť.
Môžete tiež opakovať postup pre „prvú aktiváciu“.

Zmena naprogramovanej 
rýchlosti
Ak si želáte uložiť do pamäti rýchlosť vyššiu ako bola 
predchádzajúca rýchlosť, môžete tak urobiť dvoma 
spôsobmi:
Bez použitia akcelerátora:

S použitím akcelerátora:
F Prekročte uloženú rýchlosť až po dosiahnutie 

požadovanej rýchlosti.

Ak si želáte uložiť do pamäti rýchlosť nižšiu ako bola 
predchádzajúca rýchlosť:

Vypnutie funkcie
F Nastavte prstenec do strednej 

polohy O alebo vypnite 
zapaľovanie, čím vyradíte systém 
z činnosti.

V zastavenom vozidle po vypnutí zapaľovania nie je 
viac systémom naprogramovaná žiadna rýchlosť.

F Stlačte toto tlačidlo.
alebo

F Stlačte brzdový pedál alebo spojkový pedál. 
Deaktivácia je potvrdená správou na obrazovke 
združeného prístroja.

F Po deaktivácii regulácie rýchlosti zatlačte na 
toto tlačidlo. Opätovná aktivácia je potvrdená 
zobrazením správy na displeji združeného 
prístroja.

F Premiestnite ovládač smerom hore (+).
Klepnutím sa zvýši rýchlosť o 1 km/h.
Podržaním sa zvyšuje rýchlosť v krokoch po 5 km/h.

F Premiestnite ovládač smerom hore (+) alebo 
smerom dole (-).

F Premiestnite ovládač smerom dole (-).
Klepnutím sa zníži rýchlosť o 1 km/h.
Podržaním sa znižuje rýchlosť v krokoch po 5 km/h.
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Porucha činnosti

V prípade poruchy činnosti sa funkcia 
vypne a kontrolka zhasne.

Nechajte si systém skontrolovať v sieti predajcu 
CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.

Tempomat používajte len vtedy, ak dopravné 
podmienky umožňujú jazdiť konštantnou 
rýchlosťou určitý čas a zároveň udržiavať 
dostatočnú bezpečnú vzdialenosť od iných 
vozidiel.
Tempomat nepoužívajte v mestských 
oblastiach, v hustej premávke, na ceste 
s prudkými zákrutami alebo strmým sklonom, 
na šmykľavej či mokrej vozovke, alebo pri 
nedostatočnej viditeľnosti (hustý dážď, hmla, 
sneženie atď.).
V určitých prípadoch sa môže stať, že 
naprogramovanú rýchlosť nebude možné 
udržať či dosiahnuť: odťahovanie, ťažký náklad 
vo vozidle, prudké stúpanie atď.

Použitie kobercov, ktoré nie sú schválené 
spoločnosťou CITROËN, môže brániť správnej 
činnosti tempomatu.
V záujme zabránenia akémukoľvek riziku 
zablokovania pedálov:
- dbajte na správne položenie koberca,
- nikdy neukladajte viacero kobercov na 

seba.

Tempomat (motor 3 l HDi)
Systém, ktorý automaticky udržiava 
jazdnú rýchlosť vozidla naprogramovanú 
vodičom bez stláčania plynového 
pedála.

1. Zapnutie/Vypnutie tempomatu.
2. Naprogramovanie rýchlosti
3. Návrat na naprogramovanú rýchlosť.

Ak je vaše vozidlo vybavené touto funkciou, 
tempomat je vizualizovaný na združenom prístroji 
prostredníctvom kontrolky, situovanej v otáčkomere.

Zvolená funkcia.

Neutralizovaná funkcia.

Tempomat je len pomôckou pri jazde. 
Nezbavuje vodiča povinnosti dodržiavať 
obmedzenia rýchlosti alebo potrebu zostať 
vždy počas jazdy pozorný.

Aby bola zvolená rýchlosť naprogramovaná alebo 
aktivovaná, musí byť rýchlosť vozidla vyššia ako 
30 km/h, s minimálne 2. zaradeným prevodovým 
stupňom.

Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča 
ponechať nohy vždy v blízkosti pedálov.
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Voľba funkcie – ON

Naprogramovanie rýchlosti

Dočasné prekročenie 
rýchlosti
Počas regulácie je v ktoromkoľvek okamihu možné 
prekročiť naprogramovanú rýchlosť tak, že zatlačíte 
na pedál akcelerátora (napríklad pri predbiehaní 
iného vozidla).

Zmena naprogramovanej 
rýchlosti v priebehu 
regulácie
Môžete:

Vypnutie/deaktivácia 
funkcie

Voľba ON funkciu aktivuje. Úkon je potvrdený 
zobrazením správy na displeji združeného prístroja.

F Dosiahnite požadovanú rýchlosť akceleráciou, 2. 
až 6. zaradený prevodový stupeň.

F Rýchlosť naprogramujete umiestnením ovládača 
smerom hore (+) po dobu približne jednej 
sekundy.

F Uvoľnite pedál akcelerátora, vozidlo si bude 
udržiavať túto rýchlosť.

Uložená rýchlosť sa zobrazuje na displeji 
združeného prístroja.

- postupne zvýšiť rýchlosť krátkymi zatlačeniami 
alebo plynulým spôsobom pridržiavaním tlačidla 
v hornej polohe (znak +),

- znížiť rýchlosť plynulým spôsobom pridržiavajúc 
tlačidlo v spodnej polohe (znak -).

F Zatlačte na brzdový alebo spojkový pedál 
alebo nastavte kruhový ovládač do polohy OFF, 
kontrolka zhasne.

V prípade, ak je dynamické riadenie stability 
v činnosti, funkcia regulátora je dočasne 
neutralizovaná.
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Obnovenie – RES
Obnovenie naprogramovanej rýchlosti vozidla 
(napríklad po stlačení brzdového alebo spojkového 
pedála):

Rozsvieti sa kontrolka a funkcia 
regulátora rýchlosti je obnovená.

F Postupne sa vráťte na vybranú rýchlosť a stlačte 
RES.

Vynulovanie 
naprogramovanej rýchlosti
V zastavenom vozidle po vypnutí zapaľovania nie je 
viac systémom naprogramovaná žiadna rýchlosť.

Porucha činnosti
V prípade poruchy činnosti sa funkcia 
vypne a kontrolka zhasne.

Nechajte si systém skontrolovať v sieti predajcu 
CITROËN alebo vkvalifikovanej dielni.

Tempomat používajte len vtedy, ak dopravné 
podmienky umožňujú jazdiť konštantnou 
rýchlosťou určitý čas a zároveň udržiavať 
dostatočnú bezpečnú vzdialenosť od iných 
vozidiel.
Tempomat nepoužívajte v mestských 
oblastiach, v hustej premávke, na ceste 
s prudkými zákrutami alebo strmým sklonom, 
na šmykľavej či mokrej vozovke, alebo pri 
nedostatočnej viditeľnosti (hustý dážď, hmla, 
sneženie atď.).
V určitých prípadoch sa môže stať, že 
naprogramovanú rýchlosť nebude možné 
udržať či dosiahnuť: odťahovanie, ťažký náklad 
vo vozidle, prudké stúpanie atď.

Použitie kobercov, ktoré nie sú schválené 
spoločnosťou CITROËN, môže brániť správnej 
činnosti tempomatu.
V záujme zabránenia akémukoľvek riziku 
zablokovania pedálov:
- dbajte na správne položenie koberca,
- nikdy neukladajte viacero kobercov na 

seba.

Výstraha neúmyselného 
prekročenia čiary
Systém slúžiaci na detekciu neúmyselného 
prekročenia pozdĺžneho značenia jazdných pruhov 
na vozovke (plná alebo prerušovaná čiara).

Výstražný systém pred vybočením z jazdného 
pruhu nemôže v žiadnom prípade nahradiť 
pozornosť vodiča.

Kamera namontovaná v strednej hornej časti 
čelného skla sleduje cestu a deteguje čiary 
ohraničujúce jazdný pruh a polohu vozidla vzhľadom 
k nim.
Pri rýchlosti nad 60 km/h aktivuje výstrahu v prípade 
vybočenia vozidla.
Tento systém je veľmi praktický na diaľniciach alebo 
rýchlostných komunikáciách.
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V prípade poškodenia čelného skla sa odporúča 
obrátiť sa na sieť CITROËN alebo kvalifikovanú 
dielňu, kde vám vykonajú výmenu a nakalibrujú 
kameru.

Činnosť
Systém sa aktivuje automaticky pri naštartovaní 
vozidla.

Spustí sa rozpoznanie prevádzkových 
podmienok činnosti funkcie: na 
združenom prístroji sa zobrazia tieto dve 
kontrolky.

Ak sú podmienky splnené, tieto dve kontrolky 
zhasnú. Systém je aktivovaný.
Pokiaľ nie sú prevádzkové podmienky splnené, 
systém je aktivovaný, avšak nie je funkčný. Tento 
stav je signalizovaný trvalým rozsvietením týchto 
dvoch kontroliek na združenom prístroji.

Prevádzkové podmienky činnosti
Po uvedení do činnosti je systém aktívny len 
v prípade, ak sú splnené prevádzkové podmienky:
- Vozidlo sa pohybuje smerom dopredu.
- Nebola zaznamenaná žiadna porucha činnosti 

vozidla.

Deaktivácia

F Pre neutralizáciu systému zatlačte na toto 
tlačidlo; svetelná kontrolka v tlačidle sa rozsvieti.

Po vypnutí zapaľovania ostane stav systému uložený 
v pamäti.

Reaktivácia

F Pre opätovnú aktiváciu systému zatlačte na toto 
tlačidlo; svetelná kontrolka v tlačidle zhasne.

Obidve výstražné kontrolky združeného prístroja 
ostanú trvalo rozsvietené až po dosiahnutie rýchlosti 
60 km/h.

Detekcia
V prípade detekcie neočakávanej zmeny smeru 
ste upozornený touto výstražnou kontrolkou na 
združenom prístroji a zaznením zvukového signálu:

- blikanie ľavej výstražnej kontrolky, 
ak vozidlo vybočilo na ľavej strane,

- blikanie pravej výstražnej kontrolky, 
ak vozidlo vybočilo na pravej strane.

- Vozidlo sa pohybuje rýchlosťou najmenej 
60 km/h.

- Pozdĺžne označenie jazdných pruhov na vozovke 
je správne viditeľné.

- Podmienky viditeľnosti sú normálne.
- Vozidlo jazdí priamočiaro (alebo do zákruty so 

širokým polomerom).
- Zorné pole je dostatočne voľné (je dodržaná 

bezpečnostná vzdialenosť od vpredu idúceho 
vozidla).

- V prípade prekročenia čiary (napríklad výjazd 
z jazdného pruhu), príslušné smerové svetlo 
(pravé alebo ľavé), zodpovedajúce smeru 
vybočenia nebolo aktivované.

- Jazdná dráha vozidla je v súlade s označením 
jazdného pruhu.

Ak je zapnuté smerové svetlo a po dobu približne 
20 sekúnd po jeho vypnutí nie je uvádzaná žiadna 
výstraha.
Výstraha sa môže aktivovať aj pri prekročení 
smerového značenia (šípka), prípadne iných 
neštandardných značení (graffiti).
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Systém sa automaticky deaktivuje, ak bude 
aktívny systém Stop & Start. Po naštartovaní 
vozidla sa systém opäť uvedie do činnosti 
a spustí rozpoznanie prevádzkových 
podmienok činnosti.

Detekcia sa môže narušiť:
- ak je označenie vozovky opotrebované,
- ak je nedostatočný kontrast medzi 

značením vozovky a jej povrchom.

Systém môže byť rušený alebo nemusí 
fungovať správne:
- keď vozidlo prepravuje nadmerný náklad 

(najmä ak je nevyvážený),
- keď sú podmienky nedostatočnej 

viditeľnosti (dážď, hmla, sneh atď.),
- keď sú nedostatočné svetelné podmienky 

(oslňujúce slnečné lúče, tieň atď.),
- ak je čelné sklo špinavé alebo poškodené 

v blízkosti kamery,
- ak je ktorýkoľvek zo systémov ABS, CDS, 

ASR alebo systém inteligentnej kontroly 
trakcie je opravovaný.

Porucha činnosti

V prípade poruchy činnosti sa rozsvieti 
táto výstražná kontrolka, sprevádzaná 
zvukovým signálom a potvrdzujúcou 
správou na displeji.

Nechajte si systém skontrolovať v sieti CITROËN 
alebo v kvalifikovanej dielni.
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Stav svetelnej kontrolky 
v tlačidle Správa na displeji Stav znaku na displeji Zvukový signál Význam

Vypnutá – – – Systém je aktivovaný (automaticky pri 
každom zapnutí zapaľovania).

Nesvieti Aktivovaná výstraha 
neúmyselného prekročenia 
čiary

Výstražné a svetelné kontrolky

a

rozsvietené trvalo

– Systém je aktivovaný, avšak 
prevádzkové podmienky činnosti nie sú 
splnené.

Nesvieti Aktivovaná výstraha 
neúmyselného prekročenia 
čiary

– – Systém je aktivovaný a prevádzkové 
podmienky činnosti sú splnené: systém 
je schopný poskytnúť zvukové a vizuálne 
výstrahy.

Nesvieti – Kontrolka

blikajúca

Áno Systém je aktívny a rozpoznáva 
prevádzkové podmienky: signalizuje 
vzdialenie sa od ľavej čiary.

Nesvieti – Kontrolka

blikajúca

Áno Systém je aktívny a rozpoznáva 
prevádzkové podmienky: signalizuje 
vzdialenie sa od priamej čiary.
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Stav svetelnej kontrolky 
v tlačidle Správa na displeji Stav znaku na displeji Zvukový signál Význam

Rozsvietená Deaktivovaná výstraha 
neúmyselného prekročenia 
čiary

- Nie Systém bol deaktivovaný manuálne.

Rozsvietená Nedostupná výstraha 
neúmyselného prekročenia 
čiary

Kontrolka poruchy Áno Systém vykazuje dočasnú poruchu: 
vyčistite čelné sklo.

Rozsvietená Nedostupná výstraha 
neúmyselného prekročenia 
čiary

Kontrolka poruchy Áno Porucha systému: obráťte sa na sieť 
CITROËN alebo kvalifikovanú dielňu
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Detekcia podhustenej 
pneumatiky

Systém kontroly podhustenia pneumatík 
pomáha pri jazde, avšak nenahrádza 
pozornosť vodiča.

Tento systém vás nezbavuje povinnosti každý 
mesiac a pred dlhou cestou skontrolovať tlak 
hustenia pneumatík (vrátane rezervného 
kolesa).
Jazda s podhustenými pneumatikami 
znamená zhoršenie manipulácie, predĺženie 
brzdných vzdialeností, predčasné opotrebenie 
pneumatík, a to najmä v náročných 
podmienkach (veľké zaťaženie, veľká rýchlosť, 
dlhá cesta).

Jazda s podhustenými pneumatikami zvyšuje 
spotrebu paliva.

Hodnoty tlaku pneumatík predpísané pre 
vaše vozidlo sú vyznačené na štítku tlaku 
pneumatík.
Kontrola tlaku v pneumatikách sa musí 
uskutočniť „za studena“ (vozidlo je zastavené 
už 1 hodinu alebo pomalou rýchlosťou prešlo 
vzdialenosť kratšiu ako 10 km). V opačnom 
prípade pridajte k hodnotám uvedeným na 
štítku 0,3 baru.
Podrobnejšie informácie o identifikačných 
prvkoch vrátane štítku tlaku pneumatík 
nájdete v príslušnej kapitole.

Varovanie pred 
podhustením

Toto varovanie je signalizované 
nepretržitým rozsvietením kontrolky, 
zvukovým signálom a v závislosti od 
výbavy sa na obrazovke zobrazí správa.

Systém zabezpečujúci automatickú kontrolu tlaku 
hustenia pneumatík počas jazdy.
Systém nepretržite kontroluje tlak vo všetkých 
štyroch pneumatikách od chvíle, keď sa vozidlo 
uvedie do pohybu.
Snímače tlaku sú umiestnené vo ventiloch všetkých 
pneumatík (okrem rezervného kolesa).
Systém aktivuje výstrahu hneď ako zaznamená, že 
došlo k poklesu tlaku niektorej pneumatiky alebo vo 
viacerých pneumatikách.

V prípade problému s jednou z pneumatík sa 
v závislosti od výbavy zobrazí symbol alebo správa, 
aby bola identifikovaná.
- Okamžite spomaľte, pričom sa vyhnite prudkému 

otáčaniu volantom a náhlemu brzdeniu.
- Zastavte čo najskôr, a to hneď, ako to umožnia 

podmienky premávky.
- V prípade defektu použite súpravu na dočasnú 

opravu pneumatiky alebo rezervné koleso (v 
závislosti od výbavy).

- V prípade podhustenia pneumatiky:
• ak je vaše vozidlo vybavené kompresorom, 

napr. kompresorom súpravy na dočasnú 
opravu pneumatiky, skontrolujte za studena 
tlak vo všetkých štyroch pneumatikách

alebo

Jednotku merania tlaku pneumatík môžete 
nakonfigurovať pomocou tlačidla MODE: v ponuke 
„Meranie tlaku pneumatík“ vyberte „psi/bar/kPa“.
Viac informácií o konfigurácii vozidla nájdete 
v príslušnej kapitole.
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• ak nemôžete túto kontrolu uskutočniť hneď, 
jazdite opatrne so zníženou rýchlosťou 
a obráťte sa na najbližšiu pobočku siete 
CITROËN alebo kvalifikovanú dielňu.

Zistený pokles tlaku nemá vždy za následok 
viditeľnú deformáciu pneumatiky.
Neuspokojte sa iba s jednou vizuálnou 
kontrolou.

Výstraha bude naďalej aktívna až do okamihu 
opätovného nahustenia, opravy alebo výmeny 
príslušnej pneumatiky alebo príslušných 
pneumatík.

Porucha činnosti
Blikanie a následné nepretržité 
svietenie tejto kontrolky, sprevádzané 
rozsvietením servisnej kontrolky alebo 
zobrazením správy (v závislosti od 
výbavy), signalizuje poruchu systému.

V takomto prípade nebude zaistená kontrola tlaku 
v pneumatikách.

Táto výstraha sa tiež zobrazí, ak aspoň jedno 
z kolies nie je vybavené snímačom.

Obráťte sa na sieť CITROËN alebo na kvalifikovanú 
dielňu, kde vám systém skontrolujú, alebo v prípade 
prasknutia pneumatiky opäť namontujú pneumatiku 
na originálne koleso vybavené snímačom.

Zadné parkovacie snímače, 
zvuková asistencia

V prípade, ak je tento systém súčasťou výbavy 
vášho vozidla, skladá sa zo štyroch snímačov 
vzdialenosti, ktoré sa nachádzajú na zadnom 
nárazníku.
Dokážu zistiť prítomnosť akejkoľvek prekážky: 
osoby, vozidla, stromu, plota za vozidlom pri 
manévri.
Niektoré typy predmetov, ktoré boli zaznamenané 
na začiatku manévra, nemusia byť zaznamenané na 
konci manévra, ak sa nachádzajú v slepých uhloch 
medzi a pod snímačmi. 

Napríklad sa jedná o stĺp, kužeľ používaný pri 
prácach na vozovke alebo stĺpik na chodníku.
Systém zadných parkovacích snímačov môže byť 
prepojený s kamerou spätného chodu.

Tento systém nemôže v žiadnom prípade 
nahradiť pozornosť vodiča.
V prípade, že máte na vozidle otvorené zadné 
dvere a cúvate, buďte zvlášť opatrný.
V zlom počasí alebo v zime sa ubezpečte, 
že snímače nie sú pokryté blatom, ľadom ani 
snehom.

Činnosť
F Pomocou radiacej páky zaraďte spätný chod.

Údaj o vzdialenosti je daný zvukovým signálom, 
ktorý sa zrýchľuje súbežne s tým, čím je vozidlo 
bližšie k prekážke.
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Vypnutie
F Prechod zo spätného chodu na neutrál.

Porucha činnosti
Ak sa rozsvieti táto výstražná kontrolka 
na združenom prístroji, sprevádzaná 
správou na displeji, obráťte sa na sieť 
CITROËN alebo kvalifikovanú dielňu.

Cúvacia kamera

Ak je vaše vozidlo vybavené kamerou, nachádza sa 
na zadnej časti vozidla na úrovni tretieho brzdového 
svetla.

Zapnutie
Kamera sa uvedie do činnosti pri zaradení spätného 
chodu a ostane aktívna po dosiahnutie rýchlosti 
približne 15 km/h. Deaktivuje sa pri rýchlosti vyššej 
ako 18 km/h.
Kamera sa taktiež aktivuje na zastavenom vozidle, 
pri otvorení zadných dverí.

Vypnutie
Pri vyradení spätného chodu ostane posledný obraz 
zobrazený po dobu približne 5 sekúnd a následne 
zhasne.
Posledný záber ostane taktiež zobrazený rovnakým 
spôsobom na zastavenom vozidle, pri zatvorení 
zadných dverí.

Pri optimálnych podmienkach vozidla (poloha 
vozidla, úroveň naloženia) predstavuje 
maximálna zóna viditeľnosti pokrytá kamerou 
pole, ktorého dĺžka je približne 3 m a šírka 
5,5 m.
Zóna viditeľnosti sa môže meniť v závislosti 
od vonkajších meteorologických podmienok 
(svetlo, dážď, sneh, hmla atď.) zaťaženia 
vozidla a jeho polohy na ceste.
Pri čistení kamery a displeja sa vyhnite použitiu 
čistiacich prostriedkov alebo prostriedkov, ktoré 
by mohli spôsobiť poškrabanie povrchu.
Uprednostnite použitie utierky z hladkého 
materiálu alebo metličku.

Prenáša obraz na displej nachádzajúci sa v kabíne.
Aktivácia alebo deaktivácia sa vykonáva 
prostredníctvom ponuky nastavení audio-
telematického dotykového systému.
Tento zadný pohľad slúži ako pomôcka pri 
manévrovaní vozidla. Kamera spätného chodu môže 
byť spojená so zadnými parkovacími snímačmi.

Ak je vzdialenosť „zadná časť vozidla/prekážka“ 
kratšia ako asi 30 centimetrov, zvukový signál sa 
zmení na neprerušovaný.
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Pneumatické pruženie K dispozícii máte jednu nominálnu úroveň, ako 
aj 6 úrovní výškového nastavenia, pre zvýšenie 
(od +1 do +3) alebo pre zníženie (od -1 do -3). 
Každá dosiahnutá úroveň je zobrazená na displeji 
združeného prístroja.

Manuálna korekcia prahu 
nakladacieho priestoru
Zvýšenie: úprava výšky prahu 
plošiny smerom hore

F Pre voľbu vyššej úrovne rýchlo 
zatlačte na ovládač. Každé 
zatlačenie (rozsvietená dióda) zvýši 
výšku o jednu úroveň: +1 až +3.

Dlhé zatlačenie má za následok voľbu maximálnej 
úrovne (+3).

Zníženie: úprava výšky prahu 
plošiny smerom dole

F Pre voľbu nižšej úrovne rýchlo 
zatlačte na ovládač.

Ak je vaše vozidlo vybavené pneumatickým 
pružením, máte možnosť nastaviť výšku prahu 
nakladacieho priestoru, čím sa zjednoduší jeho 
nakladanie alebo vykladanie.

Každé zatlačenie (rozsvietená dióda) zníži výšku 
o jednu úroveň: -1 až -3.
Dlhým stlačením vyberte minimálnu úroveň (-3).

Návrat na nominálnu výšku 
prahu
F Zatlačte ovládač v opačnom smere ako je úroveň 

zobrazenej polohy toľkokrát, aby bola dosiahnutá 
optimálna výška prahu.

Deaktivácia
F Dlhým stlačením oboch ovládačov súčasne 

systém deaktivujete. LED kontrolka zostane 
rozsvietená.

Reaktivácia
Druhým dlhým stlačením oboch ovládačov súčasne 
systém reaktivujete. LED kontrolka zhasne.

Pri rýchlosti vozidla vyššej ako 5 km/h sa 
systém reaktivuje automaticky.

Automatická korekcia výšky 
nakladania
Pri rýchlosti vozidla vyššej ako 20 km/h systém 
automaticky vráti výšku zadnej podlahy na 
nominálnu úroveň.
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Porucha činnosti

V prípade poruchy tohto systému sa 
rozsvieti táto kontrolka.

Nechajte si vykonať kontrolu v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.

Jazda s príliš vysokou alebo nízkou úrovňou 
prahu predstavuje nebezpečenstvo 
poškodenia prvkov pod karosériou.
Výška prahu sa môže upraviť automaticky 
v závislosti od prípadných zmien teploty alebo 
nákladu.
Nepoužívajte tento ovládač v nasledujúcich 
prípadoch:
- práce pod vozidlom,
- výmena kolesa,
- pri preprave vozidla kamiónom, vlakom, 

trajektom, loďou atď.
Pred akoukoľvek výškovou manipuláciou 
smerom hore alebo dole skontrolujte, či sa 
v blízkosti vozidla nenachádza žiadny predmet 
alebo osoba, aby nedošlo k poškodeniu vozidla 
alebo poraneniu.



DOPĹŇAJTE S 
DÔVEROU
S MAZIVAMI TOTAL 
QUARTZ Už viac ako 45 rokov TOTAL 

a CITROËN vyznávajú spoločné 
hodnoty: excelenciu, kreatívnosť 
a technologické inovácie.
Presne v tomto duchu spoločnosť 
TOTAL vyvinula rad mazív TOTAL 
QUARTZ, ktoré sú prispôsobené 
motorom CITROËN, vďaka čomu 
majú ešte nižšiu spotrebu paliva a ešte 
viac chránia životné prostredie.
TOTAL a spoločnosť CITROËN testuje 
spoľahlivosť a výkonnosť jej produktov 
počas automobilových pretekov 
v extrémnych podmienkach.
Vyberte si mazivá TOTAL 
QUARTZ na údržbu svojho 
vozidla, sú vašou istotou 
optimálnej životnosti 
a výkonu vášho motora.
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Palivo
Objem nádrže je približne 90 litrov.
V predaji sú palivové nádrže s rôznymi objemami, 
60 a 120 litrov, v závislosti od pohonnej jednotky.

Minimálna hladina paliva
Keď sa dosiahne hladina paliva E 
(prázdna), rozsvieti sa výstražná 
kontrolka.

V tomto okamihu vám ostáva približne 10 až 
12 litrov paliva, v závislosti od kapacity vašej 
palivovej nádrže a pohonnej jednotky.
Urýchlene doplňte hladinu paliva, aby ste sa vyhli 
poruche v dôsledku úplného vyčerpania paliva.

Dopĺňanie paliva
Čerpanie pohonných látok sa vykonáva pri 
vypnutom motore.
F Otvorte kryt plniaceho otvoru palivovej nádrže.
F Jednou rukou podržte čierny uzáver.
F Druhou rukou vsuňte kľúč a následne ním otočte 

proti smeru hodinových ručičiek.

Na vnútornej strane krytu palivovej nádrže je štítok, 
na ktorom je uvedený vhodný typ paliva pre vaše 
vozidlo.
Pri dopĺňaní nádrže doplna ukončite čerpanie paliva 
po 3. vypnutí pištole. Ďalšie čerpanie by mohlo 
spôsobiť poruchy.

F Po doplnení hladiny paliva uzamknite čierny 
uzáver a zatvorte kryt nádrže.

S aktívnou funkciou Stop & Start, nikdy 
nedopĺňajte palivo, keď je motor v režime 
STOP; bezpodmienečne prerušte kontakt 
s kľúčom.

F Odstráňte čierny uzáver a zaveste ho na úchytku 
nachádzajúcu sa na vnútornej strane krytu.

Neutralizácia palivového 
okruhu
V prípade nárazu sa automaticky preruší prívod 
pohonných látok do motora a elektrické napájanie 
vozidla.
Aktivuje rozsvietenie výstražnej svetelnej 
signalizácie, stropného osvetlenia a súčasne 
odomkne dvere.

Po náraze a skôr ako obnovíte prívod 
pohonných látok skontrolujte, či palivo neuniká 
alebo či nehrozí riziko vzniku požiaru z dôvodu 
prípadného iskrenia.

F Prívod paliva obnovíte tak, že stlačíte prvé 
tlačidlo umiestnené vpredu vpravo.
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F Následne na obnovenie elektrického napájania 
vozidla stlačte druhé tlačidlo umiestnené 
v priestore batérie pod podlahou (Minibus).

Na ostatných verziách je druhé tlačidlo 
nahradené poistkou; obráťte sa na sieť 
CITROËN alebo na kvalifikovanú dielňu.
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Vhodné palivá       

Palivo používané pre 
naftové motory
Naftové motory sú kompatibilné s biopalivami, ktoré 
zodpovedajú súčasným aj pripravovaným normám 
EÚ a sú dostupné na čerpacích staniciach:

Nafta vyhovujúca norme EN590 v 
zmesi s biopalivom zodpovedajúcim 
norme EN14214 (možné pridanie až 7 % 
metylesteru mastných kyselín).

Nafta vyhovujúca norme EN16734 v 
zmesi s biopalivom zodpovedajúcim 
norme EN14214 (možné pridanie až 
10 % metylesteru mastných kyselín).

Nafta s parafínom vyhovujúca 
norme EN15940 v zmesi 
s biopalivom zodpovedajúcim norme 
EN14214 (možné pridanie až 7 % 
metylesteru mastných kyselín).

Podrobnejšie informácie si môžete vyžiadať v sieti 
CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.

Použitie akéhokoľvek iného typu (bio)paliva 
(čisté alebo riedené rastlinné alebo živočíšne 
oleje, výhrevný olej atď.) je prísne zakázané 
(riziko poškodenia motora a palivového 
okruhu).

Povolené je len použitie aditív do naftových 
palív, ktoré vyhovujú norme B715000.

Nafta pri nízkej teplote
Pri teplotách nižších ako 0 °C tvorba parafínov 
v letnom type dieselových palív môže spôsobiť 
nesprávne fungovanie obvodu na prívod paliva. 
Aby ste tomu predišli, odporúčame používať zimný 
typ dieselového paliva a udržiavať palivovú nádrž 
naplnenú na viac ako 50 %.
Ak napriek tomu bude mať motor pri teplotách pod 
-15 °C problém naštartovať, stačí nechať vozidlo na 
chvíľu v garáži alebo vykurovanej dielni.

Vo vašom naftovom motore je 
možné používať palivo B20 alebo 
B30 zodpovedajúce norme EN16709. 
Použitie tohto biopaliva vrátane 
príležitostného je však podmienené 
prísnym dodržiavaním osobitných 
podmienok údržby nazývaných 
„Náročné dopravné podmienky“.

Cesta do zahraničia
Niektoré palivá môžu poškodiť motor vášho 
vozidla.
V niektorých krajinách sa môže vyžadovať 
použitie špecifického typu paliva (so 
špecifickým oktánovým číslom, špecifickým 
obchodným názvom…) z dôvodu zabezpečenia 
správnej činnosti motora.
V prípade potreby doplňujúcich informácií sa obráťte 
na vášho predajcu.
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Snehové reťaze
V zimnom období zlepšujú snehové reťaze pohon 
kolies, ako aj správanie sa vozidla počas brzdenia.

Snehové reťaze môžu byť namontované len na 
poháňaných kolesách. Nesmú sa montovať na 
dojazdové kolesá „na dočasné použitie“.

Pri používaní snehových reťazí je potrebné 
dodržiavať nariadenia a predpisy platné 
v danej krajine, ako aj maximálnu povolenú 
rýchlosť.

Tipy pre montáž
F Ak je potrebné založiť snehové reťaze počas 

cesty, zastavte vozidlo na rovnom povrchu, na 
okraji vozovky.

F Zatiahnite parkovaciu brzdu a v prípade 
potreby podložte kolesá klinmi, aby ste zabránili 
šmýkaniu vozidla.

F Pri montáži snehových reťazí dodržiavajte 
pokyny výrobcu.

F Jemne sa pohnite a chvíľu jazdite rýchlosťou 
nižšou ako 50 km/h.

F Zastavte vozidlo a skontrolujte, či sú snehové 
reťaze správne napnuté.

So založenými snehovými reťazami nejazdite 
na vozovke bez snehu, aby ste nepoškodili 
pneumatiky na vašom vozidle a prípadne 
aj vozovku. Ak je vaše vozidlo vybavené 
hliníkovými diskami, skontrolujte, či žiadna 
časť snehových reťazí alebo uchytení nie je 
v kontakte s diskom kolesa.

Dôrazne sa odporúča vyskúšať si montáž 
snehových reťazí ešte pred cestou, na rovnom 
a suchom povrchu.

Používajte výhradne reťaze, ktoré sú určené na 
montáž na typ kolies namontovaný na vašom 
vozidle:

Rozmery originálnej 
pneumatiky

Maximálny rozmer 
článku

205/70 R15 16 mm

215/70 R15 12 mm

225/70 R15 16 mm

215/75 R16 12 mm

225/75 R16 16 mm

Viac informácií o snehových reťaziach získate v sieti 
CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.

Ťahanie prívesu

Hodnoty typovo schváleného vlečného zaťaženia 
sú uvedené v technickom preukaze vášho vozidla, a 
zároveň na štítku výrobcu.
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Viac informácií o technických parametroch, 
a predovšetkým o kryte zaťažení 
a hmotnostiach, ktoré je možné ťahať, nájdete 
v príslušnej kapitole.

Oboznámite sa tak s možnosťami vášho vozidla pri 
ťahaní prívesu, karavanu, lode atď.

Odporúčame používať originálne ťažné 
zariadenia a káblové zväzky CITROËN, ktoré 
prešli testami a boli homologované vo fáze 
konštrukcie vášho vozidla a zveriť montáž 
ťažného zariadenia sieti dílerov alebo inému 
CITROËN.
Tieto originálne ťažné zariadenia sú 
kompatibilné so zadnými parkovacími 
snímačmi a kamerami spätného chodu, ak sú 
súčasťou výbavy vášho vozidla.
V prípade montáže ťažného zariadenia mimo 
siete CITROËN je potrebné pri tejto montáži 
stále dodržiavať odporúčania výrobcu.

Ťažné zariadenie s guľou 
odnímateľnou bez náradia
Predstavenie
Táto originálna guľa ťažného zariadenia môže 
byť namontovaná a demontovaná jednoduchým 
a rýchlym spôsobom. Tieto úkony nevyžadujú 
použitie žiadnych nástrojov.

1. Držiak.
2. Zásuvka pre pripojenie.
3. Bezpečnostné oko.
4. Odnímateľná guľa.
5. Koliesko na zaistenie/odistenie.
6. Bezpečnostná zámka s odnímateľným krytom
7. Štítok pre zaznamenanie referenčného 

označenia kľúča.

Viac informácií o technických parametroch, 
a predovšetkým o kryte zaťažení 
a hmotnostiach, ktoré je možné ťahať, nájdete 
v príslušnej kapitole.

A. Poloha zaistená; kruhový ovládač sa dotýka 
gule (žiadny priestor).

B. Odistená poloha; kruhový ovládač pre 
zaistenie už nie je v kontakte s ťažnou guľou 
(škára približne 5 mm).

Dodržiavajte legislatívu platnú v krajine, v ktorej 
sa nachádzate.

Tieto hodnoty sú taktiež uvedené v obchodnej 
dokumentácii.
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Pred použitím

Kontrolou nasledujúcich prvkov sa uistite, či je 
ťažná guľa správne namontovaná:
- zelené označenie kruhového ovládača sa 

zhoduje so zeleným označením gule,
- kruhový ovládač sa dotýka gule,
- bezpečnostná zámka je uzamknutá a kľúč 

je vytiahnutý, poistné koliesko nie je možné 
posunúť,

- guľa v držiaku sa nesmie vôbec pohybovať, 
otestujte ju tak, že sa ju pokúsite zatriasť 
rukou.

Počas použitia

Nikdy neodisťujte uzamykací systém, keď je 
na guli ťažného zariadenia pripojený príves 
alebo nosič.
Nikdy neprekračujte maximálnu technicky 
povolenú hmotnosť vozidla (MTAC), prívesu 
a súčet oboch (MTRA).

Po použití
Pri jazde bez ťažného zariadenia alebo zariadenia 
na prepravu nákladu musí byť guľa demontovaná 
a ochranný kryt umiestnený na držiaku. Toto 
opatrenie je potrebné dodržiavať predovšetkým 
v prípade, ak by guľa zabraňovala správnej 
viditeľnosti evidenčného čísla vozidla alebo jeho 
osvetlenia.

Montáž gule ťažného 
zariadenia

F Pod zadným nárazníkom odstráňte ochranný 
vývod držiaka gule ťažného zariadenia.

F Vložte koniec gule ťažného zariadenia 4 do 
držiaka 1 a zatlačte ho nahor. Zaistenie sa 
uskutoční automaticky.

Kruhový ovládač 5 sa pootočí o štvrť otáčky proti 
smeru hodinových ručičiek. Dávajte pozor, aby ste 
neponechali ruku v blízkosti!

F Skontrolujte, či je mechanizmus správne zaistený 
(poloha A).

F Pomocou kľúča uzavrite zámok 6.
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Demontáž ťažnej gule

F Vždy vytiahnite kľúč. Kľúč nesmie byť vytiahnutý, 
ak je zámok otvorený.

F Založte veko na zámok.

F Odstráňte ochranný kryt gule ťažného 
zariadenia.

F Pripevnite príves ku guli ťažného zariadenia.
F Pripojte kábel prívesu k bezpečnostnému oku 3, 

ktoré sa nachádza na držiaku.
F Zapojte vývod prívesu k zásuvke 2 na držiaku.

F Odpojte zástrčku prívesu zo zásuvky 2 na nosiči.
F Odpojte kábel prívesu od bezpečnostného oka 

3 na nosiči.
F Odpojte príves od ťažnej gule.
F Založte ochranný kryt na pôvodné miesto, na 

guľu ťažného zariadenia.

F Odstráňte viečko zámku a zatlačte ho na 
hlavičku kľúča.

F Vsuňte kľúč do zámku 6.
F Otvorte zámok pomocou kľúča.

F Podržte ťažnú guľu 4 pevne jednou rukou; 
druhou rukou potiahnite a otočte kruhový 
ovládač 5 úplne v smere hodinových ručičiek; 
neuvoľňujte kruhový ovládač.
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Údržba
Správna funkčnosť ťažného zariadenia je 
zabezpečená len pokiaľ je guľa a jej držiak 
udržiavaná v čistom stave.
Pred umytím vozidla pomocou vysokotlakovej vodnej 
trysky musí byť guľa ťažného zariadenia odstránená 
a na držiaku založený ochranný kryt.

Priložený štítok umiestnite na viditeľné miesto, 
v blízkosti držiaka alebo vo vnútri batožinového 
priestoru.
V prípade akéhokoľvek zásahu na ťažnom 
zariadení sa obráťte na sieť CITROËN alebo 
inú kvalifikovanú dielňu.

Prepravné systémy na 
streche

F Odmontujte ťažnú guľu smerom nadol z jej 
nosiča 1.

F Uvoľnite kruhový ovládač; ten sa sám zastaví 
v odistenej polohe (poloha B).

F Namontujte späť ochrannú zástrčku na nosič.
F Starostlivo uschovajte ťažnú guľu do puzdra, na 

miesto chránené pred nárazmi a znečistením.

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu obmedzenia 
rizika poškodenia strechy je nevyhnutné používať 
prepravný systém (strešné tyče alebo nosiče), ktorý 
bol schválený pre vaše vozidlo.
Strešné nosiče je možné namontovať len na verzie 
dodávka, kombi alebo minibus s výškou H1 alebo 
H2. Vo verzii minibus skontrolujte, či nie sú prítomné 
strešné jednotky klimatizácie.
Prepravný systém musí byť bezpodmienečne 
upevnený k upevňovacím bodom umiestneným na 
streche vozidla: 6, 8 alebo 10, v závislosti od rázvoru 
vozidla.
Dodržiavajte montážne pokyny a podmienky 
používania, uvedené v návode dodanom súčasne 
s prepravným zariadením.
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Maximálne zaťaženie strechy pri rovnomerne 
rozloženom náklade: 150 kg pre všetky verzie 
v rámci dodržania maximálnej povolenej 
hmotnosti vozidla.

Na všetkých verziách s výškou H3 nemôžu byť 
strechy vybavené prepravným systémom.
Dodržiavajte všetky právne požiadavky na 
prevážanie nadrozmerných nákladov.

Viac informácií o technických parametroch 
vášho vozidla, a predovšetkým o rozmeroch, 
nájdete v príslušnej kapitole.

Výmena ramienka 
stierača skla

Skontrolujte, či neboli zanesené dýzy 
ostrekovača skla alebo svetlometov.

Výmena ramienka predného 
stierača

F Nadvihnite rameno stierača.
F Odopnite ramienko zatlačením na tlačidlo 

a snímte ho potiahnutím smerom von.
F Nasaďte nové ramienko a presvedčte sa o jeho 

správnom zaistení.
F Rameno stierača sklopte späť na čelné sklo.

Stupienky, nachádzajúce sa na plášti predného 
nárazníka, vám umožňujú prístup k stieračom 
a dýzam ostrekovača skla.
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Kapota motora
Otvorenie

Pred akýmkoľvek zásahom pod kapotou 
deaktivujte systém Stop & Start, aby ste 
predišli akémukoľvek riziku zranenia 
následkom automatického spustenia režimu 
START.

Vo vnútri
Tento úkon sa musí vykonávať len na zastavenom 
vozidle a s otvorenými dverami vodiča.

Zvonka

V prípade vetra kapotu neotvárajte.
Pri zohriatom motore, manipulujte s páčkou 
a podperou kapoty veľmi opatrne (riziko 
popálenia).

Z dôvodu prítomnosti elektrickej výbavy 
v motorovom priestore sa odporúča obmedziť 
kontakt s vodou (dážď, umývanie…).

Zatvorenie kapoty motora

F Potiahnite ovládač, umiestnený na okraji 
prístrojovej dosky, smerom k vám.

F Potlačte bezpečnostnú poistnú páčku, 
nachádzajúcu sa nad maskou chladiča smerom 
nahor a kapotu nadvihnite.

F Odistite podperu a otočte ju tak, aby zapadla do 
prvého zárezu a následne do druhého.

F Skôr ako kapotu uzavriete, vráťte podperu na 
pôvodné miesto.

F Kapotu sklopte nadol a pred dosadnutím ju 
pusťte. Skontrolujte, či je kapota zaistená.
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Dieselové motory

1. Nádržka kvapaliny ostrekovačov skla 
a svetlometov.

2. Nádržka kvapaliny posilňovača riadenia.
3. Nádržka na chladiacu zmes.
4. Nádržka brzdovej a spojkovej kvapaliny.
5. Naftový filter.
6. Poistková skrinka.
7. Vzduchový filter.
8. Manuálna odmerka oleja.
9. Plniaci uzáver motorového oleja.

Pripojenia batérie:

+ Kladný pól.
– Záporný pól (uzemnenie).

Naftový okruh je pod veľmi vysokým tlakom.
Akýkoľvek zásah na tomto okruhu môže byť 
vykonaný výhradne v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.

Kontrola hladín
Pravidelne kontrolujte úroveň všetkých týchto hladín 
v súlade s plán údržby výrobcu. Ak neexistujú iné 
pokyny, hladiny v prípade potreby doplňte.
Pri veľkom poklese hladiny si nechajte skontrolovať 
príslušný systém v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.

V prípade, ak je potrebná demontáž/spätná 
montáž ochranného krytu motora, manipulujte 
s ním opatrne, aby ste nepoškodili jeho 
uchytenia.

Použité produkty

Vyhnite sa predĺženému kontaktu oleja 
a použitých kvapalín s pokožkou.
Väčšina týchto kvapalín je zdraviu škodlivá, 
dokonca korozívna.

Nikdy nevyhadzujte olej a opotrebované 
kvapaliny do kanalizácie alebo priamo na 
zem.
Použitý olej odovzdajte v sieti CITROËN 
alebo kvalifikovanej dielni a likvidujte ho 
v nádobách určených na tento účel.

Hladina motorového oleja
Kontrolujte ju pravidelne a podľa potreby 
medzi výmenami oleja vykonávajte 
doplnenie (maximálna spotreba je 
0,5 litra na 1 000 km). Kontrolu vykonajte 
pomocou odmerky hladiny oleja, keď 
bude vozidlo stáť na rovnom povrchu 
a pri studenom motore.

Kontrola pomocou ručnej 
odmerky
Na odmerke hladiny oleja sú 2 značky:

A = MAX
B = MIN
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Ak zistíte, že sa hladina nachádza nad značkou A 
alebo pod značkou B, neštartujte motor.
- Ak je prekročená hodnota MAX (riziko 

poškodenia motora), obráťte sa na sieť 
CITROËN alebo na kvalifikovanú dielňu.

- Ak nebola dosiahnutá hodnota MIN, nevyhnutne 
musíte doplniť motorový olej.

Z dôvodu zachovania spoľahlivosti motorov 
a zariadení na redukcii emisií je pridávanie aditív do 
motorového oleja zakázané.

Doplnenie motorového oleja

Výmena oleja
Musí sa vykonávať v intervaloch stanovených v plán 
údržby výrobcu. Požiadajte o radu sieť CITROËN.
Doplňte motorový olej podľa vyššie uvedeného 
postupu dopĺňania.
Po doplnení oleja skontrolujte jeho hladinu (nikdy 
nesmie presiahnuť maximum).

F Vezmite si plniace hrdlo oleja.
F Odskrutkujte uzáver otvoru na dopĺňanie oleja.
F Umiestnite plniace hrdlo na otvor na dopĺňanie 

oleja.
F Dolejte olej.
F Odstráňte plniace hrdlo z otvoru na dopĺňanie 

oleja.
F Zaskrutkujte uzáver otvoru na dopĺňanie oleja.
F Odložte manuálnu odmerku na pôvodné miesto.

F Pred doplnením oleja vyberte odmerku hladiny 
oleja.

Voľba stupňa viskozity
Pri jednoduchom doplnení hladiny alebo výmene, 
musí zvolený olej spĺňať požiadavky výrobcu.

Hladina brzdovej kvapaliny

Pri jej výmene rešpektujte bezpodmienečne vopred 
určené intervaly, ktoré sú uvedené v plán údržby 

Hladina kvapaliny 
posilňovača riadenia

Úroveň hladiny tejto kvapaliny sa musí 
nachádzať v blízkosti označenia „MAX“.

Vozidlo vo vodorovnej polohe a so studeným 
motorom. Odskrutkujte uzáver spojený s odmerkou 
a skontrolujte hladinu.

výrobcu.
Používajte výhradne kvapaliny, ktoré sú odporúčané 
výrobcom a ktoré spĺňajú normy DOT4.
Úroveň hladiny sa musí nachádzať medzi 
označeniami MIN a MAX, vyznačenými na nádržke.
Nutnosť častého doplnenia brzdovej kvapaliny 
signalizuje možnú poruchu, ktorú je potrebné 
čo najskôr skontrolovať v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.
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Pre prístup k uzáveru nádržky odmontujte 
ochranný kryt tak, že otočíte o štvrť otáčky všetky 
tri upevňovacie skrutky. Následne odstráňte druhý 
ochranný kryt, umiestnený na uzávere.

Hladina chladiacej 
kvapaliny motora

Pravidelne kontrolujte úroveň hladiny 
chladiacej kvapaliny.
Doplnenie tejto kvapaliny v období 
medzi dvoma prehliadkami je úplne 
normálne.

V závislosti od použitia vášho vozidla 
pravidelne kontrolujte hladinu chladiacej 
kvapaliny (každých 5 000 km/každé 
3 mesiace); v prípade potreby ju doplňte. 
Použite kvapalinu odporúčanú výrobcom.
Kontrola a doplnenie hladiny kvapaliny sa 
musia vykonávať iba pri studenom motore.
Nízka hladina chladiacej kvapaliny predstavuje 
riziko vážneho poškodenia vášho motora.

Ak je motor zahriaty, teplota chladiacej kvapaliny 
je regulovaná elektrickým ventilátorom. Môže 
byť spustený pri vypnutom zapaľovaní. Navyše, 
pretože je chladiaci systém pod tlakom, počkajte po 
zastavení motora aspoň jednu hodinu pred tým, než 
budete vykonávať akékoľvek práce.

F Pre prístup k uzáveru nádržky, odmontujte 
ochranný kryt tak, že otočíte o štvrť otáčky 
všetky tri upevňovacie skrutky.

F Aby ste sa vyhli akémukoľvek riziku oparenia, 
umiestnite okolo uzáveru handričku, a potom 
odskrutkujte uzáver o štvrť otáčky, aby ste uvoľnili tlak.

F Po poklese tlaku odstráňte uzáver a doplňte 
hladinu chladiacej kvapaliny.

Doplnkové informácie
Úroveň hladiny sa musí nachádzať medzi označeniami 
MIN a MAX vyznačenými na expanznej nádržke.
Odporúča sa sa priblížiť čo možno najviac k označeniu 
MAX.
Ak bola hladina doplnená o viac ako jeden liter, 
nechajte si skontrolovať chladiaci okruh v sieti 
CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.

Hladina kvapaliny 
ostrekovača čelného skla 
a ostrekovača svetlometov

Pre kontrolu hladiny alebo zostatku 
kvapaliny na vozidlách vybavených 
ostrekovačmi svetlometov zastavte 
vozidlo a vypnite motor.

Objem nádržky: približne 5,5 litra.

F Pre prístup k uzáveru nádržky, potiahnite 
teleskopický žľab a odistite uzáver.
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Kontroly
Tieto úkony umožňujú udržiavať dobrý 
funkčný stav vášho vozidla. Oboznámte sa 
s odporúčaniami v sieti CITROËN alebo 
v pláne údržby výrobcu, ktoré sú umiestnené 
v obale obsahujúcom dokumentáciu o vašom 
vozidle.

Batéria
Batéria si nevyžaduje údržbu.
Pravidelne však kontrolujte dotiahnutie 
priskrutkovaných svoriek (na verziách 
bez rýchloupínacej sťahovacej pásky) a 
čistotu pripojení.

Verzie vybavené funkciou Stop & Start 
obsahujú olovenú 12 V batériu s kyselinou 
vyrobenú pokrokovou technológiou, ktorá sa 
vyznačuje osobitnými vlastnosťami.
Túto batériu môže vymeniť len odborník 
v servisnej sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.

Vzduchový filter

Pred začatím zimného obdobia si nechajte batériu 
skontrolovať v sieti CITROËN alebo v kvalifikovanej 
dielni.

Pre zabezpečenie optimálneho čistenia skla 
a obmedzenie zamŕzania kvapaliny sa nesmie 
dopĺňať úroveň tejto kvapaliny vodou a ani 
nahrádzať vodou.
V zimnom období sa odporúča používať kvapalinu 
na báze etanolu alebo metanolu.

Informácie týkajúce sa frekvencie 
výmeny tohto prvku nájdete v plán 
údržby výrobcu.

V závislosti od okolitého prostredia (napr. prašné 
prostredie) a od použitia vozidla (napr. jazda 
v meste) ho vymieňajte dvakrát častejšie, ak je to 
potrebné.

Filter, priestor pre 
cestujúcich

Informácie týkajúce sa frekvencie 
výmeny tohto prvku nájdete v plán 
údržby výrobcu.

V závislosti od okolitého prostredia (napr. prašné 
prostredie) a od použitia vozidla (napr. jazda 
v meste) ho vymieňajte dvakrát častejšie, ak je to 
potrebné.

Olejový filter
Olejový filter vymieňajte vždy pri 
výmene oleja.
Oboznámte sa s obsahom plánu údržby 
výrobcu, kde je uvedená frekvencia 
vykonávania tohto úkonu.

Filter pevných častíc 
(naftový motor)

Zanesený interiérový filter môže obmedziť 
výkonnosť klimatizačného systému a spôsobiť 
vznik neželaných pachov.

Filter pevných častíc dopĺňa funkciu katalyzátora 
znižovaním emisií výfukových plynov zachytávaním 
pevných nespálených častíc. Z výfuku teda už 
nevychádza čierny dym.
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Činnosť

Tento filter vložený do výfukovej linky akumuluje 
uhlíkaté častice. Riadiaca jednotka motora ovláda 
automatickú dobu pravidelnej eliminácie uhlíkatých 
častíc (regenerácia).
Postup regenerácie sa spustí v závislosti od objemu 
nakumulovaných častí a podmienok používania 
vozidla. Počas tejto fázy môžete zaznamenať 
neobvyklé fenomény – zvýšené voľnobežné otáčky, 
spustený ventilátor motora, zvýšenie dymenia 
a zvýšenie množstva dymu a zvýšenie teploty 
výfuku – ktoré nemajú vplyv na fungovanie vozidla 
alebo na životné prostredie.

Po dlhej jazde nízkou rýchlosťou alebo pri 
chode motora naprázdno, môže pri akcelerácii 
výnimočne dôjsť k vzniku vodnej pary. Táto 
skutočnosť nemá vplyv na jazdné vlastnosti 
vozidla ani na životné prostredie.

Pre zvýšenú teplotu výfuku spôsobenú 
normálnym fungovaním časticového filtra 
odporúčame neodstavovať vozidlo na 
horľavých materiáloch (tráva, suché lístie, 
ihličie atď.), aby sa predišlo akémukoľvek riziku 
požiaru.

Saturácia/Regenerácia
V prípade rizika zanesenia sa na 
združenom prístroji rozsvieti táto 
kontrolka spolu so zobrazením správy 
na displeji.

Táto výstraha vás informuje, že filter častíc sa začína 
napĺňať (neobvykle dlhá jazda v podmienkach 
mestskej premávky: znížená rýchlosť, zápchy atď.).
Na regeneráciu filtra sa odporúča, ak to umožňujú 
podmienky premávky a predpisy, jazdiť čo najskôr 
rýchlosťou minimálne 60 km/h alebo vyššou po 
dobu aspoň 15 minút (pokým nezhasne výstražná 
kontrolka a/alebo nezmizne výstražné hlásenie) v 
režime motora vyššom ako 2 000 ot./min.
Pokiaľ je to možné, vyhýbajte sa odpojeniu motora 
pred koncom doby regenerácie filtra, opakované 
prerušenia môžu spôsobiť predčasné opotrebovanie 
filtra motorového oleja. Neodporúča sa ukončiť 
regeneráciu filtra pri zastavenom vozidle.

Porucha činnosti

Ak výstraha ani potom nezmizne, venujte jej 
pozornosť, keďže vás upozorňuje na to, že vo 
výfukovom systéme/filtri pevných častíc došlo 
k poruche.
Nechajte si vykonať kontrolu v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.

Manuálna prevodovka
Údržba prevodovky nie je potrebná (bez 
výmeny oleja).

Brzdové doštičky
Opotrebovanie brzdových doštičiek 
závisí od spôsobu jazdy, predovšetkým 
v prípade vozidiel používaných v meste 
na krátke vzdialenosti. Niekedy je 
potrebné nechať si skontrolovať stav 
bŕzd aj v období medzi prehliadkami 
vozidla.

Ak sa rozsvieti táto výstražná kontrolka, 
nechajte si skontrolovať stav brzdových 
doštičiek v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni.
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Stav opotrebovania 
brzdových kotúčov

Všetky potrebné informácie týkajúce sa 
kontroly stavu opotrebovania brzdových 
kotúčov získate v servisnej sieti 
CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.

parkovacia brzda
V prípade príliš dlhej dráhy pohybu 
parkovacej brzdy alebo straty účinnosti 
tohto systému je nutné vykonať 
nastavenie aj v období medzi servisnými 
prehliadkami.

Kontrola tohto systému sa musí vykonávať v sieti 
CITROËN alebo v kvalifikovanej dielni.

Naftový filter
Naftový filter je umiestnený v motorovej časti 
v blízkosti nádrže brzdovej kvapaliny.

Ak sa rozsvieti táto výstražná kontrolka, 
vyčistite filter, aby sa voda odstránila.
Filter taktiež vypúšťajte pravidelne pri 
každej výmene motorového oleja.

Vypustenie vody z filtra Motory HDi využívajú modernú technológiu. 
Akýkoľvek zásah si vyžaduje špeciálnu 
kvalifikáciu, ktorú vám zaručí sieť CITROËN 
alebo kvalifikovaná dielňa.

Používajte len výrobky odporúčané 
spoločnosťou CITROËN alebo výrobky 
rovnakej kvality a podobného typu.
Na účely zabezpečenia optimálnej činnosti 
takých dôležitých komponentov ako je brzdový 
okruh spoločnosť CITROËN vyberá a ponúka 
špecifické výrobky.
Po umytí vozidla za vlhkého počasia alebo 
v zimných podmienkach sa na diskoch 
a brzdových doštičkách môže vytvoriť 
námraza, čím sa môže znížiť účinnosť 
brzdenia. Niekoľkokrát mierne pribrzdite, aby 
brzdy vyschli a rozmrazili sa.

F Pripojte priehľadnú hadičku na hlavicu 
preplachovacej skrutky 1.

F Druhý koniec priehľadnej hadičky umiestnite do 
zbernej nádoby.

F Povoľte preplachovaciu skrutku 2.
F Zapnite zapaľovanie.
F Počkajte, pokým sa napájacie čerpadlo nevypne.
F Vypnite zapaľovanie.
F Zatiahnite preplachovaciu skrutku 2.
F Odstráňte a následne vyprázdnite priehľadnú 

hadičku a zbernú nádobu.
F Uveďte motor do chodu.
F Skontrolujte, že nedochádza k únikom.
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Zamrznutie AdBlue®

AdBlue® zamŕza pri teplotách nižších ako 
približne -11 °C.
Systém SCR je vybavený ohrievacím 
zariadením AdBlue®, ktoré vám umožní 
jazdu za veľmi chladných poveternostných 
podmienok.

Doplnenie AdBlue®

Pred doplnením si pozorne prečítajte 
nasledujúce upozornenia.

Preventívne opatrenia pri 
používaní
AdBlue® je roztok na báze močoviny. Táto kvapalina 
je nehorľavá, bezfarebná a bez zápachu (skladuje sa 
na chladnom mieste).
V prípade kontaktu s pokožkou umyte postihnuté 
miesto mydlom a tečúcou vodou. V prípade kontaktu 
s očami si oči okamžite a výdatne vyplachujte 
veľkým množstvom vody alebo špeciálnym očným 
roztokom po dobu minimálne 15 minút. Ak pálenie 
alebo podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku 
pomoc.
V prípade jeho požitia si okamžite vypláchnite 
ústnu dutinu čistou vodou a následne vypite väčšie 
množstvo vody.
Za určitých podmienok (napríklad vysoká teplota) 
nie je možné vylúčiť riziko uvoľnenia amoniaku: 
nevdychujte výpary. Amoniak má dráždivý účinok na 
sliznice (oči, nos a hrdlo).

AdBlue® (motory  
BlueHDi)
Na účely zabezpečenia ochrany životného 
prostredia a zaistenie dodržiavania emisnej 
normy Euro 6 bez nepriaznivého dopadu na 
výkon a spotrebu paliva dieselových motorov sa 
spoločnosť CITROËN rozhodla vybaviť svoje vozidlá 
systémom na spracovanie výfukových plynov, ktorý 
v sebe spája systém SCR (selektívna katalytická 
redukcia) a filter pevných častíc nafty (DPF).

Systém SCR
Použitie kvapaliny s názvom AdBlue® obsahujúcej 
močovinu ako katalyzátora premení až 85 % oxidov 
dusíka (NOx) na dusík a vodu, ktoré neškodia 
zdraviu a životnému prostrediu.

AdBlue® sa nachádza v špeciálnej nádrži s objemom 
približne 14 litrov.
Nádržka je vybavená vonkajším hrdlom, ktoré sa 
nachádza v palivových dvierkach pod plniacim 
hrdlom palivovej nádrže a je uzavreté pomocou 
modrého uzáveru.
Ak zostávajúci dojazd klesne na hodnotu 2 400 km, 
t. j. dosiahne sa úroveň rezervy, spustí sa výstražný 
systém.

Keď je nádrž AdBlue® prázdna, regulačné 
zariadenie zabráni naštartovaniu motora.
Ak má systém SCR poruchu, úroveň emisií 
vášho vozidla nie je v súlade s reguláciou Euro 
6 a vaše vozidlo sa stáva znečisťujúcim.
V prípade poruchy potvrdenej systémom SCR 
musíte čo najskôr navštíviť sieť CITROËN 
alebo kvalifikovanú dielňu: po prejdení 400 km 
sa zariadenie automaticky aktivuje, aby 
zabránilo naštartovaniu motora.
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AdBlue® uchovávajte mimo dosahu detí, v 
originálnej fľaši alebo kanistri.
Nikdy neprelievajte AdBlue® do inej nádoby. 
Došlo by k strate kvality.

Nikdy nerieďte AdBlue® vodou.
Nikdy nenalievajte AdBlue® do naftovej nádrže.

Nádoby sú k dispozícii v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni. 

Odporúčania pre skladovanie
AdBlue® zamŕza pri teplote približne -11 °C 
a znehodnocuje sa pri teplote vyššej ako 25 °C. 
Je potrebné ho skladovať na chladnom mieste 
chránenom pred priamym slnečným žiarením.
Za týchto podmienok môže byť kvapalina 
uskladnená minimálne jeden rok.
Ak kvapalina zamrzla, môže sa následne použiť po 
úplnom rozmrazení pri izbovej teplote.

Neskladujte fľaše alebo nádoby s AdBlue® vo 
vašom vozidle.

Postup
V chladnom počasí pred doplnením skontrolujte, 
či je teplota vozidla vyššia ako -11 °C. V opačnom 
prípade, nemôže byť nádržka aditíva AdBlue® 
doplnená.
Odstavte vozidlo na teplejšom mieste na dobu 
niekoľkých hodín a následne hladinu doplňte.

Používajte len kvapalinu AdBlue®, ktorá vyhovuje 
norme ISO 22241.

F Skôr ako hladinu doplníte, uistite sa, či vozidlo 
parkuje na rovnom a horizontálnom povrchu.

F Vypnite zapaľovanie a vytiahnite kľúč zo spínacej 
skrinky z dôvodu vypnutia motora.

F Na odomknutom vozidle otvorte uzáver palivovej 
nádrže. Modrý uzáver nádrže AdBlue® sa 
nachádza pod čiernym uzáverom palivovej 
nádrže.

F Otočte modrý uzáver o šestinu otáčky proti 
smeru hodinových ručičiek.

F Vytiahnite modrý uzáver smerom nadol.
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Doplnenie

F Vložte trysku čerpadla na AdBlue® a nádrž 
dopĺňajte dovtedy, kým sa tryska automaticky 
nevypne.

Dôležité upozornenie:
- Nikdy nenalievajte AdBlue® do naftovej 

nádrže.
- Aby sa zabránilo preplneniu nádrže 

AdBlue®, odporúča sa:
• Vykonať doplnenie od 10 do 13 litrov 

pomocou fľaše s AdBlue®.
Alebo
• Pri plnení na čerpacej stanici prestať 

dopĺňať hneď po prvom automatickom 
vypnutí trysky.

- Ak došlo k úplnému vyprázdneniu 
nádrže s AdBlue® vo vašom vozidle, 
čo je potvrdené výstražnými správami 
a zablokovaním štartovania motora, je 
nutné doplniť minimálne 4 litre kvapaliny.

V prípade vyšplechnutia kvapaliny AdBlue® 
alebo v prípade, ak sa na boku karosérie 
nachádzajú škvrny, okamžite ich opláchnite 
studenou vodou alebo ich utrite vlhkou 
handričkou.
Ak kvapalina vykryštalizovala, odstráňte nános 
pomocou špongie a teplej vody.

F Obstarajte si nádobu alebo fľašu s AdBlue®. Po 
kontrole dátumu spotreby si pozorne prečítajte 
návod na použitie uvedený na štítku, a až potom 
nalejte obsah nádoby alebo fľaše do nádrže 
AdBlue vo vašom vozidle.

Alebo

F Umiestnite modrý uzáver na ústie nádrže 
a otočte ním o šestinu otáčky v smere 
hodinových ručičiek až na doraz.

F Zatvorte kryt palivovej nádrže.

Dôležité upozornenie: po doplnení aditíva 
AdBlue v prípade poruchy spôsobenej jeho 
nedostatkom musíte počkať približne 5 minút 
a až potom opätovne zapnúť zapaľovanie, 
pričom nesmiete otvoriť dvere na strane 
vodiča, ani odomknúť vozidlo, ani vložiť 
kľúč do zapaľovania.
Zapnite zapaľovanie a následne po uplynutí 
10 sekúnd zapnite motor.
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Súprava na dočasnú 
opravu pneumatiky
Táto súprava na dočasnú opravu poškodenej 
pneumatiky je uložená v obale, umiestnenom 
v jedných z predných dverí.

Jej súčasťou je:
- náplň A, obsahujúca plniacu kvapalinu, 

vybavenú:
• plniacou trubičkou B,
• samolepka C s nápisom „Max. 80 km/h“, ktorú 

musí vodič nalepiť na viditeľné miesto (na 
prístrojovej doske) po oprave pneumatiky,

- návod na rýchle použitie sady na opravu defektu,
- kompresor D, vybavený tlakomerom 

a prípojkami,
- nástavce pre hustenie rôznych prvkov.

Oprava pneumatiky
F Zatiahnite ručnú brzdu

F Odistite krytku ventilu pneumatiky, odstráňte 
ohybnú plniacu trubičku B a zaskrutkujte 
prstenec E na ventil.

F Uveďte motor do chodu.

F Uistite sa, či je prepínač F kompresora v polohe 
0 (vypnuté).

F Vsuňte zástrčku G do najbližšej elektrickej 
zásuvky.

F Uveďte kompresor do činnosti tak, že umiestníte 
prepínač F do polohy I (zapnuté),

F Pneumatiku nahustite na tlak 5 barov.
Pre dosiahnutie presnejšieho merania sa odporúča 
skontrolovať hodnotu tlaku pomocou tlakomeru H 
s vypnutým kompresorom.
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F Pokiaľ nie je dosiahnutý tlak minimálne 3 bary 
v priebehu 5 minút, odpojte kompresor od ventilu 
a od elektrickej zásuvky, prejdite s vozidlom 
približne 10 metrov, aby došlo k rozloženiu 
kvapaliny vo vnútri pneumatiky.

F Následne zopakujte postup hustenia:
• pokiaľ nie je dosiahnutý tlak minimálne 

3 bary v priebehu 10 minút, zastavte vozidlo: 
pneumatika je príliš poškodená a nie je možné 
ju opraviť. Obráťte sa na sieť CITROËN alebo 
kvalifikovanú dielňu.

• v prípade, ak je pneumatika nahustená na tlak 
5 barov, môžete okamžite vozidlo rozbehnúť.

F Po uplynutí približne 10 minút jazdy vozidlo 
zastavte a opäť skontrolujte tlak pneumatiky.

F Dohustite pneumatiku na správnu hodnotu 
v súlade so štítkom umiestneným na stĺpiku 
vodiča a čo najskôr sa obráťte na sieť CITROËN 
alebo kvalifikovanú dielňu. 

Táto sada na opravu defektu a náhradné 
náplne sú k dostupné v sieti CITROËN.

Kontrola a dohustenie 
pneumatiky
Kompresor môže byť použitý len na kontrolu 
a dohustenie pneumatiky.

F Odpojte ohybnú trubičku I a pripojte ju priamo 
na ventil pneumatiky; náplň bude tak pripojená 
na kompresor a plniaca kvapalina nebude do 
pneumatiky vstreknutá.

V prípade potreby vypustenia pneumatiky pripojte 
ohybnú trubičku I na ventil pneumatiky a zatlačte 
na žlté tlačidlo, umiestnené v strede prepínača 
kompresora.

Výmena náplne

Pri výmene náplne tesniaceho prípravku postupujte 
nasledovne:
F Odpojte hadičku I.
F Otočte prázdnu náplň proti smeru hodinových 

ručičiek a nadvihnite ju,
F vložte novú náplň a otočte ju v smere hodinových 

ručičiek,
F znovu pripojte hadičku I a pripojte trubicu B na 

miesto.

Náplň obsahuje etylén glykol, čo je prípravok 
škodlivý v prípade jeho požitia a s dráždivými 
účinkami pre oči.
Musí sa uchovávať mimo dosahu detí.

Po použití náplň nevyhadzujte do voľnej 
prírody, odovzdajte ju v sieti CITROËN alebo 
v autorizovanom zbernom mieste.
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Zvláštna funkcia s pneumatickým 
odpružením
Ak je vaše vozidlo vybavené pneumatickým 
odpružením, musíte vopred aktivovať režim 
nadvihnutia vozidla zdvihákom.

V prípade vozidiel s volantom vpravo sa nachádzajú 
dané tlačidlá napravo od volantu.
F Pri zapnutom zapaľovaní stlačte súčasne tlačidlá 

1 a 2 na aspoň 5 sekúnd.
Ich kontrolky sa trvalo rozsvietia.
F Aby ste opustili tento režim, súčasne stlačte 

tlačidlá 1 a 2 na ďalších 5 sekúnd.
Ich kontrolky zhasnú a systém bude znova plne 
funkčný.
Tento režim sa automaticky deaktivuje pri prekročení 
rýchlosti pribl. 5 km/h.

Rezervné koleso
Zaparkovanie
F Vozidlo zaparkujte na takom mieste, aby 

neprekážalo v premávke: povrch musí byť 
vodorovný, pevný a nešmykľavý.

F Ak má cesta sklon alebo je poškodená, 
umiestnite pod kolesá predmet, ktorý bude 
fungovať ako klin.

F Pri manuálnej prevodovke, zaraďte prvý 
rýchlostný stupeň, a následne vypnite 
zapaľovanie, aby sa zablokovali kolesá.

F Zatiahnite parkovaciu brzdu a skontrolujte, či na 
prístrojovej doske svieti výstražná kontrolka.

F Cestujúci musia opustiť vozidlo a zdržiavať sa na 
bezpečnom mieste.

F Oblečte si reflexnú vestu a signalizujte, že 
vozidlo je nehybné pomocou zariadení, ktoré 
požaduje platná legislatíva v krajine, v ktorej 
jazdíte (výstražný trojuholník, výstražné svetlá 
atď.).

F Vybavte sa nástrojmi.

Akonáhle bude vaše vozidlo správne zaistené, mali 
by ste postupovať v tomto poradí:

1 – Vezmite si nástroje.
2 – Vyberte rezervné koleso.
3 – Umiestnite zdvihák.
4 – Vymeňte koleso, ktoré je potrebné opraviť.
5 – Odstráňte koleso, ktoré je potrebné 

opraviť.

1 – Vezmite si nástroje
Sú uložené v skrinke umiestnenej pod sedadlom 
predného spolujazdca.

F Otočte tlačidlom o štvrť otáčky a potom skrinku 
vytiahnite.

F Po použití tlačidlo zatlačte a otočte o štvrť 
otáčky, čím skrinku zablokujete.
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A. Nástavec.
B. Tyč.
C. Zdvihák.
D. Kľúč na demontáž kolesa.
E. Skrutkovač (rukoväť a nástavec).
F. Snímateľné ťažné oko.

2 –  Odstráňte náhradné 
koleso z jeho priehradky

Aby bol tento postup jednoduchší, zdvihnite 
zadnú časť vozidla.

Náhradné koleso je určené pre vaše vozidlo. 
Nepoužívajte ho na iných vozidlách, ktoré nie 
sú rovnakým modelom.
Takisto nepoužívajte náhradné kolesá z iných 
modelov, ako je vaše vozidlo.
Tieto pokyny sa týkajú taktiež skrutiek.

S oceľovými diskami:

H. Rukoväť.
I. Nosič.

S hliníkovými diskami:

H. Rukoväť.
I. Nosič.
J. Podpera.
K. Skrutka.
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Upevňovacia skrutka rezervného kolesa sa 
nachádza pod zadným nárazníkom, na pravej 
strane.

S oceľovými diskami:

S hliníkovými diskami:

F Nainštalujte predĺžený nástavec A, kľúč na 
demontáž kolesa D a tyč B na upevňovaciu 
skrutku.

F Otáčajte celok proti smeru hodinových ručičiek, 
čím zabezpečíte poklesnutie kolesa.

F Otáčajte až po bod zablokovania, ktorý 
je signalizovaný zvýšeným odporom pri 
manipulácii.

F Po úplnom rozvinutí kábla vyberte rezervné 
koleso.

F Odskrutkujte rukoväť H.
F Vytiahnite držiak I vonkajšej časti plechového 

disku.

F Uvoľnite rezervné koleso a umiestnite ho čo 
najbližšie k vymieňanému kolesu.

F Ak je to možné, umiestnite klin pod koleso 
nachádzajúce sa diagonálne oproti kolesu, ktoré 
si želáte vymeniť.

3 – Umiestnite zdvihák

Zabezpečte, aby bol zdvihák stabilný.
Ak je povrch šmykľavý alebo nestabilný, 
zdvihák môže spadnúť – nebezpečenstvo 
poranenia!

F Odskrutkujte tri poistné skrutky K.
F Odskrutkujte rukoväť H.
F Odstráňte podperu J z nosiča I.



140

V prípade poruchy

Dbajte na to, aby bol zdvihák umiestnený 
výhradne v miestach na umiestnenie zdviháka 
1 alebo 2 pod vozidlom a uistite sa, že sa 
hlava zdviháka nachádza presne v strede 
pod kontaktným miestom vozidla. V opačnom 
prípade hrozí riziko poškodenia vozidla a/alebo 
pádu zdviháka.

Dbajte na bezpečnosť všetkých cestujúcich 
(vystúpili z vozidla a nachádzajú sa mimo 
neho).

Nikdy nevkladajte ruku alebo hlavu do podbehu 
kolesa.

Nikdy si nelíhajte pod vozidlo nadvihnuté 
pomocou zdviháka (použite stojan na nápravu).
Nepoužívajte:
- zdvihák na žiadne iné účely ako 

nadvihnutie vozidla,
- iný zdvihák ako ten, ktorý bol dodaný 

výrobcom.

Zdvihák sa smie používať výhradne na 
výmenu kolesa s poškodenou pneumatikou 
alebo defektom.
Zdvihák nevyžaduje žiadnu údržbu.
Zdvihák je v súlade s európskymi normami 
definovaným v smernici o strojových 
zariadeniach 2006/42/ES.

Určité časti zdviháka, ako napríklad závit 
skrutky alebo kĺby môžu spôsobiť zranenie: 
nedotýkajte sa ich.
Opatrne odstráňte všetky stopy po mazadle.

Vpredu

F Umiestnite zdvihák C do polohy 1, ktorá sa 
nachádza na podvozku, pri prednom kolese.

Vzadu

Zdvihák sa musí nachádzať asi 60 cm od 
hrany zadného kolesa.

F Umiestnite zdvihák C do polohy 2, do otvoru, 
ktorý je určený na tento účel.
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Zvláštna funkcia s bočným schodíkom

4 -  Vymeňte koleso, ktoré je 
potrebné opraviť

F Odstráňte ozdobný kryt (v závislosti od verzie) 
vytvorením hybnej páky pomocou  
skrutkovača E.

Ďalšie informácie o spôsobe umiestnenia 
zdviháka získate v príslušnej časti.

F Dbajte na to, aby bol zdvihák stabilný a správne 
umiestnený na podklade.

Ak je vozidlo takto vybavené, dbajte na to, aby ste 
zdvihák umiestnili pod uhlom 45°, aby nezasahoval 
do schodíka.

F Odistite skrutky pomocou kľúča na demontáž 
kolesa D a tyče B.

F Zdvihnite zdvihák pomocou kľúča na demontáž 
kolesa D a tyče B, pokým sa koleso nebude 
nachádzať dostatočne vysoko nad povrchom, 
aby ho bolo možné odmontovať.

Aby bolo možné ľahko odmontovať koleso, 
musí byť medzi povrchom a pneumatikou 
medzera približne 2 až 3 cm.
Ak je koleso veľmi sploštené/vypustené, 
zväčšite medzeru, ale bez toho, aby bol 
zdvihák maximálne zdvihnutý.

Pred montážou skrutky nemažte: mohli by sa 
samovoľne odskrutkovať.

F Úplne odskrutkujte skrutky a poškodené koleso 
odstráňte.

F Dbajte na to, aby boli kontaktné povrchy na 
rezervnom kolese, skrutky a otvory skrutiek čisté 
a nenachádzali sa na nich cudzie telesá, ktoré by 
mohli spôsobiť uvoľnenie zaisťujúcich skrutiek.
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Zaskrutkujte skrutky v tomto poradí.

F Umiestnite náhradné koleso na miesto, pričom 
2 otvory M budú zarovnané s 2 príslušnými 
ryskami N.

F Začnite zaskrutkovávať skrutky ručne.
F Predbežne zatiahnite skrutky pomocou kľúča na 

demontáž kolesa D a tyče B.
F Spustite vozidlo pomocou kľúča na demontáž 

kolesa D a tyče B, a potom odstráňte zdvihák.

F Znovu dotiahnite skrutky pomocou kľúča na 
demontáž kolesa D a tyče B.

Pokiaľ je vaše vozidlo vybavené funkciou 
detekcie podhustenia pneumatík, skontrolujte 
tlak pneumatík a reinicializujte systém.

5 –  Odstráňte koleso, ktoré 
je potrebné opraviť

Koleso, ktoré je potrebné opraviť, alebo rezervné 
koleso musíte vždy umiestniť pod vozidlo, do 
bezpečného systému nosiča.

Skontrolujte, že je náležite zabezpečené v jeho 
priestore pod podlahou.
Ak vozidlo nie je správne umiestnené, môže to 
byť nebezpečné.

F Vymeňte koleso v zadnej časti vozidla.

Nechajte si čo najskôr skontrolovať dotiahnutie 
skrutiek a tlak hustenia rezervného kolesa 
v sieti dílerov alebo v inej kvalifikovanej dielni.
Poškodené koleso si nechajte opraviť a čo 
najskôr ho opäť namontujte na vaše vozidlo.
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S oceľovými diskami:

S hliníkovými diskami:

Podrobnejšie informácie o identifikačných 
prvkoch vrátane štítku tlaku pneumatík 
nájdete v príslušnej kapitole.

F Zaháknite nosič I k vonkajšej časti.
F Zaskrutkujte rukoväť H, aby ste zaistili nosič 

a oceľový disk.

F Umiestnite podperu J na nosiči I.
F Zatiahnite rukoväť H.
F Zatiahnite tri upevňovacie skrutky K nosiča I na 

hliníkový disk.

F Nainštalujte predĺžený nástavec A, kľúč na 
demontáž kolesa D a tyč B na upevňovaciu 
skrutku.

F Otáčajte celok v smere hodinových ručičiek pre 
úplné zvinutie kábla a nadvihnutie kolesa pod 
vozidlom.

F Uistite sa či je koleso tesne pritisnuté 
v horizontálnej polohe k podlahe vozidla a či je 
zárez na navíjacom systéme viditeľný.

F Odložte nástroje a ozdobný kryt (v závislosti od 
verzie).

Výmena žiarovky
Svetlomety sú vybavené krytom 
z polykarbonátu, ktorý má ochranný náter:
F nečistite ich suchou alebo drsnou 

utierkou ani detergentmi alebo 
rozpúšťadlami,

F používajte špongiu a mydlovú vodu alebo 
prostriedok s neutrálnym pH,

F pri vysokotlakovom umývaní odolných 
nečistôt nesmerujte vodnú trysku na 
svetlomety príliš dlho, pretože by sa mohla 
poškodiť ochranná vrstva alebo tesnenie 
svetlometov.

Žiarovku je možné vymeniť iba pri vypnutom 
zapaľovaní a až niekoľko minút po zhasnutí 
svetlometu – inak hrozí riziko vážneho 
popálenia!
F Žiarovky sa nikdy nedotýkajte prstami: 

použite utierku, ktorá nepúšťa vlákna.
Je nevyhnutné použiť len žiarovky anti-
ultrafialového (UV) typu, aby nedošlo 
k poškodeniu svetlometu.
Starú žiarovku vždy vymeňte za novú s tými 
istými hodnotami a vlastnosťami.
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Pri určitých klimatických podmienkach (nízka 
teplota, vlhkosť) sa môže vnútorný povrch 
predných a zadných svetlometov zarosiť, čo je 
normálny jav, ktorý zmizne počas niekoľkých 
minút po zapnutí svetiel.

Typy žiaroviek
Vo vašom vozidle sú nainštalované rôzne typy 
žiaroviek. Odstránite ich nasledovne:

Typ A

Typ B

Žiarovka celá zo skla: jemne ju potiahnite, pretože je 
namontovaná tlakom.

Typ C

Typ D

Žiarovka s bajonetovou objímkou: zatlačte na 
žiarovku a následne ju otočte proti smeru pohybu 
hodinových ručičiek.

Valcovitá žiarovka: roztiahnite kontakty.

Halogénová žiarovka: odstráňte zaisťovaciu pružinu 
z pôvodného miesta.

Predné svetlá

1. Diaľkové svetlá.
2. Stretávacie svetlá.
3. Smerové svetlá.
4. Parkovacie/denné svetlá.
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V prípade potreby môžete blok svetla odstrániť:
F V závislosti od krajiny predaja odstráňte penovú 

ochranu pred veľmi chladným počasím tak, že ju 
posuniete do boku smerom von.

F Odpojte elektrický konektor tak, že odstránite 
jeho zabezpečovaciu objímku.

F Odstráňte obe uchytávacie skrutky optického 
bloku.

F Posuňte optický blok smerom do stredu vozidla, 
aby ste ho uvoľnili z vodiacich líšt. Na ľavej 
strane dávajte pozor na podperu kapoty.

Diaľkové svetlá
Typ D, H7 – 55 W
F Odstráňte kryt potiahnutím gumového jazýčka.
F Odistite konektor svetla.
F Odstráňte zaisťovaciu pružinu zatlačením 

strednej svorky.
F Vymeňte žiarovku, pričom dbajte na jej správne 

založenie, kovová časť musí byť spojená 
s existujúcimi drážkami na svetle.

Stretávacie svetlá
Typ D, H7 – 55 W
F Odstráňte kryt potiahnutím gumového jazýčka.
F Odistite konektor svetla.
F Odstráňte zaisťovaciu pružinu zatlačením 

strednej svorky.
F Vymeňte žiarovku, pričom dbajte na jej správne 

založenie, kovová časť musí byť spojená 
s existujúcimi drážkami na svetle.

Ukazovatele smeru
Typ A, WY21W – 21 W
F Odstráňte kryt potiahnutím gumového jazýčka.
F Otočte suport žiarovky o štvrť otáčky proti smeru 

hodinových ručičiek.
F Vymeňte žiarovku.

F Otvorte kapotu motora a založte podperu.
F Prístup k svetlám a žiarovkám získate tak, že 

vsuniete ruku za blok svetla.

Typ A, W21/5 W – 21 W a 5 W
F Odstráňte kryt potiahnutím gumového jazýčka.
F Otočte suport žiarovky o štvrť otáčky proti smeru 

hodinových ručičiek.
F Vymeňte žiarovku.

Parkovacie/denné svetlá

Svetlá LED denného svietenia

Tieto elektroluminiscenčné žiarovky (LED) slúžia 
zároveň ako denné a parkovacie svetlá.
Ak je vaše vozidlo vybavené dennými svetlami 
s LED žiarovkami, obráťte sa na sieť CITROËN.
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Bočné ukazovatele smeru
Typ A, W16WF – 16 W

F Premiestnite sklo spätného zrkadla, čím získate 
prístup k skrutkám.

F Odstráňte obe upevňovacie skrutky.
F Potiahnite držiak žiarovky, čím ho uvoľníte 

z čapov.
F Vytiahnite žiarovku a vymeňte ju.

Hmlové svetlá
Typ D, H11 – 55 W
F Otočte koleso smerom dovnútra na maximum.

Halogénové žiarovky môžete vymeniť 
až po vypnutí svetla na niekoľko minút 
(nebezpečenstvo vážnych popálenín). Žiarovky 
sa nikdy nedotýkajte prstami: použite utierku, 
ktorá nepúšťa vlákna.
Po ukončení každej výmeny žiarovky 
skontrolujte správnu funkčnosť svetiel.

F Odstráňte skrutku, nachádzajúcu sa v podbehu 
kolesa.

F Zložte ochranný kryt.

F Odstráňte príchytku a odpojte elektrický 
konektor.

F Otočte a odstráňte držiak žiarovky.
F Vymeňte žiarovku, pričom dbajte na jej správne 

založenie, kovová časť musí byť spojená 
s existujúcimi drážkami na svetle.
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Typ C, 12 V10W – 10W

Bočné parkovacie svetlá
Typ A, W5W – 5 W

Stropné osvetlenie

F Ak sú súčasťou výbavy vášho vozidla (rozmer 
L4), odstráňte obe upevňovacie skrutky.

F Potiahnite držiak žiarovky, čím ho uvoľníte 
z čapov.

F Vytiahnite žiarovku a vymeňte ju.

Vpredu/vzadu

F Zatlačte na body označené šípkami a následne 
odstráňte stropné svetlo.

F Otvorte ochranný kryt.
F Vymeňte žiarovku tak, že roztiahnete oba 

kontakty od seba.
F Presvedčte sa, či sú nové žiarovky správne 

zablokované medzi oboma kontaktmi.
F Zatvorte ochranný kryt.
F Založte stropné svetlo na pôvodné miesto 

a skontrolujte jeho uchytenie.

Zadné svetlá

1. Brzdové svetlá
Typ B, P21W – 21 W

2. Brzdové/parkovacie svetlá
Typ B, P21/5W – 21 W a 5 W

3. Ukazovatele smeru
Typ B, PY21W – 21 W

4. Svetlá spätného chodu
Typ A, W16W – 16 W

5. Hmlové svetlo
Typ A, W16W – 16 W

Viac informácií o typoch žiaroviek nájdete 
v príslušnej kapitole.
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Osvetlenie evidenčných 
čísel vozidla
Typ C, C5W – 5 W

F Zatlačte na bod označený šípkou a následne 
odstráňte priesvitný umelohmotný kryt.

F Odstráňte poškodenú žiarovku tak, že 
roztiahnete oba kontakty.

F Akonáhle žiarovku vymeníte presvedčte sa, či 
je nová žiarovka správne zaistená medzi oboma 
kontaktmi.

F Založte priesvitný umelohmotný kryt a zatlačte 
naň, čím ho zaistíte.

F Zistite, o ktorú poškodenú žiarovku sa jedná 
a následne otvorte zadné dvere.

F Každú žiarovku namontujte na jej miesto 
vykonaním týchto úkonov v opačnom 
poradí.

F Snímte príslušný prístupový kryt, tak že 
odstránite všetkých sedem upevňovacích 
skrutiek (furgon)

alebo
F Snímte príslušný prístupový kryt, tak že ho 

potiahnutím rukoväte odistíte (kombi).
F Odpojte elektrický konektor zatlačením na 

stredný jazýček.
F Odstráňte obe uchytávacie matice priesvitného 

bloku.
F Z exteriéru potiahnite priesvitný blok.

F Odstráňte 6 upevňovacích skrutiek držiaka 
žiarovky.

F Roztiahnite tri zaisťovacie jazýčky a vyberte 
žiarovku z pôvodného miesta.

F Vymeňte žiarovku.
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Tretie brzdové svetlo
Typ A, W5W – 5 W (x 4)

F Odstráňte obe uchytávacie skrutky svetla.
F Odstráňte svetlo potiahnutím smerom k vám.

F Zovrite oba jazýčky smerom do vnútra 
a vytiahnite držiak žiarovky.

F Potiahnite poškodenú žiarovku a vytiahnite ju.
F Vymeňte žiarovku.

Výmena poistky

Tri poistkové skrinky sú umiestnené na ľavej strane 
prístrojovej dosky, v pravom stĺpiku a v motorovom 
priestore.
Používateľ môže vymeniť iba tie poistky, ktoré sú 
uvedené v tabuľke. V prípade iného typu prác sa 
obráťte na sieť CITROËN alebo na kvalifikovanú 
dielňu.

Profesionálni opravári: úplné informácie 
o poistkách a relé nájdete v údajoch 
a schémach elektrických vodičov dostupných 
v sieti CITROËN.

Odstránenie a založenie 
poistky

CITROËN neprijíma žiadnu zodpovednosť za 
náklady vzniknuté uvedením vášho vozidla do 
pôvodného stavu alebo za poruchy zapríčinené 
inštaláciou doplnkového príslušenstva, 
ktoré spoločnosť CITROËN nedodáva ani 
neodporúča a ktoré nie je nainštalované 
podľa predpisov, predovšetkým ak ide o súbor 
pripojených doplnkových zariadení, ktorých 
spotreba presahuje 10 miliampérov.

V poriadku Zlá

Skôr ako poistku vymeníte, je nevyhnutné poznať 
príčinu poruchy a opraviť ju. Čísla poistiek sú 
uvedené v poistkovej skrini.
Poškodenú poistku vymeňte vždy za poistku 
s rovnakými vlastnosťami.
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Poistky na ľavej strane 
prístrojovej dosky
F Odstráňte skrutky a vyklopte skrinku, čím získate 

prístup k poistkám.

Poistky A (ampéry) Účel

12 7,5 Pravé stretávacie svetlo
13 7,5 Ľavé stretávacie svetlo

31 5 Relé počítača motorovej časti – Relé počítača prístrojovej dosky (+ kľúč)

32 7,5 Osvetlenie interiéru (+ batéria)
33 7,5 Snímač kontroly batérie verzie Stop & Start (+ batéria)
34 7,5 Osvetlenie interiéru Minibusu – Výstražná svetelná signalizácia

36 10 Autorádio – Ovládače klimatizácie – Alarm – Tachograf – Počítač spínača 
batérie – Jednotka programovania prídavného kúrenia (+ batéria)

37 7,5 Stýkač brzdových svetiel – Tretie brzdové svetlo – Združený prístroj (+ kľúč)
38 20 Centrálne uzamknutie dverí (+ batéria)

42 5 Počítač a snímač ABS – Snímač ASR – Snímač DSC – Stýkač brzdových 
svetiel

43 20 Motorček predných stieračov skla (+ kľúč)
47 20 Motorček otvárania okna vodiča
48 20 Motorček otvárania okna spolujazdca

49 5
Počítač parkovacieho asistenta – Autorádio – Ovládače pod  
volantom – Stredný a bočný ovládací panel – Doplnkový ovládací panel – 
Počítač spínača batérie (+ kľúč)

50 7,5 Počítač airbagov a napínačov

51 5 Tachograf – Počítač posilňovača riadenia – Klimatizácia – Svetlá spätného 
chodu – Snímač vody v naftovom filtri – Prietokomer (+ kľúč)

53 7,5 Združený prístroj (+ batéria)
89 – Neobsadená
90 7,5 Ľavé diaľkové svetlo
91 7,5 Pravé diaľkové svetlo
92 7,5 Ľavé hmlové svetlo
93 7,5 Pravé hmlové svetlo
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Poistky v stĺpiku na pravej 
strane
F Odklopte kryt.
Po akomkoľvek zásahu kryt dôkladne uzavrite.

Poistky A (ampéry) Účel

54 – Neobsadená

55 15 Vyhrievanie sedadiel

56 15 12 V zásuvka pre cestujúcich vzadu

57 10 Prídavné kúrenie pod sedadlom

58 15 Rozmrazovanie ľavého zadného okna

59 15 Rozmrazovanie pravého zadného okna

60 – Neobsadená

61 – Neobsadená

62 – Neobsadená

63 10 Ovládač prídavného kúrenia pre zadných spolujazdcov

64 – Neobsadená

65 30 Ventilátor prídavného kúrenia pre zadných cestujúcich
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Poistky v motorovom 
priestore
F - Odstráňte matice a vyklopte skrinku, čím 

získate prístup k poistkám.
Po akomkoľvek zásahu kryt dôkladne uzavrite.

Poistky A (ampéry) Účel

1 40 Prívod do čerpadla ABS

2 50 Jednotka predhrievania naftového motora

3 30 Stýkač zámku riadenia – Štartér

4 40 Ohrievač nafty

5 20/50 Vetranie interiéru s prídavným programovateľným kúrením (+ batéria)

6 40/60 Ventilátor v interiéri s rýchlosťou maxi (+ batéria)

7 40/50/60 Ventilátor v interiéri s rýchlosťou mini (+ batéria)

8 40 Skupina moto-ventilátor v interiéri (+ kľúč)

9 15 12 V zásuvka vzadu (+ batéria)

10 15 Klaksón

11 – Neobsadená

14 15 12 V zásuvka vpredu (+ batéria)

15 15 Zapaľovač cigariet (+ batéria)

16 – Neobsadená

17 – Neobsadená

18 7,5 Počítač kontroly motora (+ batéria)

19 7,5 Kompresor klimatizácie

20 30 Čerpadlo ostrekovača skla/svetlometov

21 15 Napájanie čerpadla paliva

22 – Neobsadená

23 30 Solenoidy ABS

24 7,5 Doplnkový ovládací panel – Ovládač a sklopenie vonkajších spätných 
zrkadiel (+ kľúč)

30 15 Rozmrazovanie vonkajších spätných zrkadiel
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Batéria

Tieto batérie obsahujú škodlivé látky ako 
kyselinu sírovú a olovo.
Ich likvidácia sa musí uskutočniť podľa 
právnych predpisov a v žiadnom prípade sa 
nesmú zahodiť do domového odpadu.
Opotrebované elektročlánky a batérie 
odovzdajte v príslušnej zberni.

Prístup k batérii
Postup pri štartovaní motora pomocou inej batérie 
alebo pri dobíjaní vašej vybitej batérie.

Štartovacie olovené batérie

Pred manipuláciou s batériou si nasaďte 
prostriedok na ochranu očí a tváre.
Akýkoľvek úkon na batérii sa musí vykonávať 
vo vetranej miestnosti a ďaleko od ohňa alebo 
zdroja iskier, aby sa zabránilo akémukoľvek 
riziku výbuchu a požiaru.
Po úkonoch si umyte ruky.

Batéria sa nachádza pod prednou ľavou podlahou.

F Odskrutkujte 6 upevňovacích skrutiek 
prístupového krytu.

F Nadvihnite alebo úplne odstráňte prístupový kryt.

F Sklopením páčky 1 smerom dole roztiahnete 
svorky.

F Odstráňte svorky 2 od záporného pólu (-).

Po vypnutí zapaľovania počkajte 2 minúty, kým 
odpojíte batériu.

Neodpájajte svorky, pokiaľ je motor v chode.
Nenabíjajte batériu bez odpojenia svoriek 
z pólov.
Skôr než batériu odpojíte, zatvorte okná 
a dvere.
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Štartovanie pomocou inej 
batérie

Nikdy neštartujte motor pomocou nabíjačky.
Nikdy nepoužívajte 24 V alebo silnejší 
štartovací zdroj.
Vopred skontrolujte, či má náhradná batéria 
nominálne napätie 12 V a minimálne kapacitu 
rovnajúcu sa kapacite vybitej batérie.
Obe vozidlá sa nesmú navzájom dotýkať.
V oboch vozidlách vypnite všetky elektrické 
zariadenia (autorádio, stierače, svetlá atď.).
Dbajte na to, aby štartovacie káble 
neprechádzali v blízkosti pohyblivých častí 
motora (ventilátor, remeň atď.).
Neodpájajte kladnú svorku (+), keď je motor 
v chode.

Po každom opätovnom pripojení batérie zapnite 
zapaľovanie, počkajte 1 minútu a až potom 
naštartujte motor. Tým sa umožní inicializácia 
elektronických systémov. Avšak, ak po takejto 
manipulácii pretrvávajú i naďalej ľahké poruchy, 
obráťte sa na sieť CITROËN alebo kvalifikovanú 
dielňu. 

Kladná svorka batérie A je prístupná cez prístupový 
kryt umiestnený na boku poistkovej skrinky.

Pripojenie je možné len na nižšie uvedené 
a zobrazené body. Ak nebudete dodržiavať 
tieto pokyny, hrozí nebezpečenstvo skratu!

F Pripojte červený kábel ku svorke batérie A 
a následne ku kladnému pólu (+) pomocnej 
batérie B.

F Pripojte jeden koniec zeleného alebo čierneho 
kábla k zápornému pólu (-) pomocnej batérie B.

F Pripojte druhý koniec zeleného alebo čierneho 
kábla na kostru C vášho vozidla.

F Uveďte do činnosti štartér, po naštartovaní 
nechajte motor v činnosti určitú dobu.

F Počkajte na návrat na voľnobežné otáčky 
a odpojte štartovacie káble.

A. Kladná svorka batérie vášho vozidla

B. Pomocná batéria
C. Kostra vášho vozidla

Odporúčame vám počas dlhšieho odstavenia 
vozidla ako jeden mesiac odpojiť svorku (-) 
batérie.
Popis postupu nabíjania batérie slúži len pre 
informáciu.

Po dlhodobom odpojení batérie sa môže stať, že 
bude potrebné reinicializovať nasledovné funkcie:
- parametre displeja (dátum, čas, jazyk, jednotky 

vzdialenosti a teplotu),
- rádiové stanice
- centrálne uzamykanie.
Niektoré nastavenia sú vynulované a je potrebné ich 
opäť vykonať, obráťte sa na sieť CITROËN.
V prípade, ak je vaše vozidlo vybavené 
chronotachografom alebo alarmom a je odstavené 
po dobu viac ako 5 dní, sa odporúča odpojiť svorku 
(-) batérie (nachádzajúcu sa pod podlahou v kabíne 
na ľavej strane).
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Odťahovanie
Všeobecné odporúčania 
Dodržiavajte legislatívu platnú vo vašej krajine.
Skontrolujte, či je váha ťahajúceho vozidla 
vyššia ako váha ťahaného vozidla.
Vodič musí zostať za volantom ťahaného 
vozidla a musí mať pri sebe platný vodičský 
preukaz.
Pri odťahovaní vozidla so štyrmi kolesami na 
zemi vždy použite homologizovanú vlečnú tyč; 
laná a popruhy sú zakázané.
Ťahajúce vozidlo sa musí rozbiehať postupne.
Keď sa vozidlo odťahuje s vypnutým motorom, 
nefunguje posilňovač bŕzd a riadenia.
V nasledovných prípadoch bezpodmienečne 
privolajte profesionálnu odťahovú službu:
- vznik poruchy vozidla na diaľnici alebo 

rýchlostnej ceste,
- vozidlo s pohonom štyroch kolies,
- na prevodovke nie je možné zaradiť 

neutrál, odblokovať riadenie, uvoľniť 
parkovaciu brzdu,

- odťahovanie len s dvomi kolesami na zemi,
- chýbajúca homologizovaná vlečná tyč atď.

Z dôvodu obmedzenia rizika explózie 
alebo požiaru musí byť dobíjanie batérie 
vykonané vo vetranom prostredí a ďaleko od 
voľných plameňov alebo prípadných zdrojov 
spôsobujúcich iskrenie.
Nepokúšajte sa nabíjať zamrznutú batériu: 
najskôr sa musí rozmraziť, aby sa zabránilo 
riziku explózie. Ak batéria zamrzla, skôr ako ju 
dobijete, nechajte ju skontrolovať odborníkovi. 
Ten posúdi, či neboli poškodené jej vnútorné 
zložky a či nepopraskal obal, čo by mohlo 
spôsobiť vytekanie toxickej a korozívnej 
kyseliny.
Následne batériu nabíjajte pomaly pri nízkom 
prúde po dobu maximálne 24 hodín, aby 
nedošlo k jej poškodeniu.

Nabitie batérie pomocou 
nabíjačky
F Zaistite si prístup k batérii nachádzajúcej sa 

v ľavej prednej časti podlahy.
F Odpojte batériu.
F Dodržujte pokyny uvedené v návode na použitie 

od výrobcu nabíjačky.
F Pripojte batériu počnúc záporným pólom (-).
F Skontrolujte stav svoriek a úchytov. Ak sú 

pokryté nánosom síry (biela alebo zelená 
usadenina), odstráňte nános a úplne ich 
vyčistite.

Po montáži batérie v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni bude funkcia Stop & 
Start aktívna až po dlhšom neprerušovanom 
odstavení vozidla, ktorého doba závisí od 
klimatických podmienok a stavu nabitia batérie 
(až okolo 8 hodín).

Táto nálepka, zvlášť pri funkcii Stop & Start, 
signalizuje použitie 12 V olovenej batérie so 
špecifickou technológiou a charakteristikou, 
ktorá si vyžaduje, v prípade odpojenia alebo 
výmeny, zásah výhradne v sieti CITROËN 
alebo v kvalifikovanej dielni.
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V prípade poruchy

Ťahanie vášho vozidla
Snímateľné ťažné oko sa nachádza v skrinke 
s náradím pod sedadlom predného spolujazdca.
F Odistite kryt pomocou plochého nástroja.

Nerešpektovanie tohto pokynu môže viesť 
k poškodeniu niektorých komponentov 
brzdového systému a strate činnosti brzdového 
asistenta pri následnom naštartovaní motora.

F Priskrutkujte snímateľné ťažné oko až na doraz.
F Pripevnite schválenú vlečnú tyč na snímateľné 

oko.
F Umiestnite radiacu páku do polohy neutrál.

Ťahanie iného vozidla

Pevné ťažné oko je umiestnené vpravo pod 
nárazníkom.

F Pripevnite schválenú vlečnú tyč na pevné oko.
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Technické parametre 
motorov a vlečné 
zaťaženia
Pohonné jednotky
Parametre motora sú uvedené v technickom 
preukaze vozidla a tiež v obchodnej dokumentácii 
vozidla.

Maximálny výkon zodpovedá homologizovanej 
hodnote pri skúšaní motora za podmienok 
stanovených európskymi právnymi predpismi 
(smernica 1999/99/ES).

Viac informácií získate v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni. 

Hmotnosti a vlečné 
zaťaženia
Maximálne hmotnosti a vlečné zaťaženia týkajúce 
sa vášho vozidla sú uvedené v technickom preukaze 
vozidla a tiež v obchodnej dokumentácii vozidla.

Tieto hodnoty sú uvedené aj na etikete alebo štítku 
výrobcu.

Viac informácií získate v sieti CITROËN alebo 
v kvalifikovanej dielni. 

Hodnoty GTW (celková hmotnosť jazdnej súpravy) 
a vlečného zaťaženia platia do nadmorskej výšky 
maximálne 1 000 metrov. Hodnotu maximálneho 
vlečného zaťaženia je potrebné znížiť o 10 % 
každých 1 000 metrov nadmorskej výšky.
Maximálne povolené zaťaženie na čape ťažného 
zariadenia zodpovedá povolenému zaťaženiu ťažnej 
gule (demontovateľnej s náradím alebo bez náradia).

GTW: Celková hmotnosť jazdnej súpravy (Gross 
train weight).

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť 
zníženie výkonu vozidla z dôvodu ochrany 
motora. Ak je teplota prostredia vyššia ako 
37 °C, obmedzte vlečné zaťaženie.

Ťahanie s ťahajúcim vozidlom, ktoré je iba 
mierne zaťažené, môže mať negatívny vplyv 
na správanie sa vozidla za jazdy.
Ťahanie prívesu predlžuje brzdnú dráhu.
Pri ťahaní vozidla nikdy neprekračujte rýchlosť 
100 km/h (dodržiavajte platné dopravné 
predpisy).

Pri vysokej vonkajšej teplote sa odporúča, 
aby ste motor po zastavení vozidla nechali 
bežať ešte 1 až 2 minúty, aby sa napomohlo 
ochladeniu motora.
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Dieselové motory
Naftové pohonné jednotky s Euro 6

Pohonné jednotky 2,0 l BlueHDi 110
2,0 l BlueHDi 110 S&S

2,0 l BlueHDi 130
2,0 l BlueHDi 130 S&S

2,0 l BlueHDi 160
2,0 l BlueHDi 160 S&S

Prevodovka Manuálna 6-stupňová (BVM6)

Objem (cm3) 1 997 1 997 1 997

Max. výkon: norma EHS (kW) 81 96 120

Palivo Diesel Diesel Diesel

Naftové pohonné jednotky s Euro 4/Euro 5

Pohonné jednotky 2,2 l HDi 110 2,2 l HDi 130
2,2 l e-HDi 130

2,2 l HDi 150
2,2 l e-HDi 150 3 l HDi 180

Prevodovka Manuálna 6-stupňová (BVM6)

Objem (cm3) 2 198 2 198 2 198 2 999

Max. výkon: norma EHS (kW) 81 96 110 130

Palivo Diesel Diesel Diesel Diesel

(V závislosti od krajiny predaja)
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Hmotnosti a vlečné zaťaženia
Tieto tabuľky vám udávajú povolené hmotnosti vozidla (v kg) v závislosti od rozmerov a obchodného označenia vozidla.

Minibus

Rozmery Obchodné označenie Maximálna technicky 
povolená hmotnosť Nebrzdený príves Odporúčaná hmotnosť na 

čape ťažného zariadenia

L3 H2 440 4 005 X X

L4 H2 442 4 250 X X

Kombi 5 – 6 miest

Rozmery Obchodné označenie Maximálna technicky 
povolená hmotnosť Nebrzdený príves Odporúčaná hmotnosť na 

čape ťažného zariadenia

L1 H1
30 3 000 750 100

33 3 300 750 100

L2 H2
33 3 300 750 100

435 3 500 750 120

Kombi 7 – 8 – 9 miest

Rozmery Obchodné označenie Maximálna technicky 
povolená hmotnosť Nebrzdený príves Odporúčaná hmotnosť na 

čape ťažného zariadenia

L1 H1 30 3 150 750 100

L2 H2 33 3 300 750 100
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Furgon

Rozmery Obchodné označenie Maximálna technicky 
povolená hmotnosť Nebrzdený príves Odporúčaná hmotnosť na 

čape ťažného zariadenia

L1 H1

28 2 800 750 100
30 3 000 750 100
33 3 300 750 100
35 3 500 750 100
435 3 500 750 120
440 4 005 750 120

L1 H2
30 3 000 750 100
33 3 300 750 100
35 3 500 750 100

L2 H1

30 3 000 750 100
33 3 300 750 100
35 3 500 750 100
435 3 500 750 120

L2 H2

30 3 000 750 100
33 3 300 750 100
35 3 500 750 100
435 3 500 750 120
440 4 005 750 120
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Furgon

Rozmery Obchodné označenie Maximálna technicky 
povolená hmotnosť Nebrzdený príves Odporúčaná hmotnosť na 

čape ťažného zariadenia

L3 H2

33 3 300 750 100
35 3 500 750 100
435 3 500 750 120
440 4 005 750 120

L3 H3

33 3 300 750 100
35 3 500 750 100
435 3 500 750 120
440 4 005 750 120

L4 H2
435 3 500 750 120
440 4 005 750 120

L4 H3
435 3 500 750 120
440 4 005 750 120



162

Technické parametre

Rozmery Hodnoty rozmerov sú uvedené v milimetroch.

Dodávkové vozidlo
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Vaše vozidlo je v ponuke v 4 dĺžkach (L1…) a 3 výškach (H1…):

L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

L Celková dĺžka 4 963 5 413 5 998 6 363

H Celková výška 2 254 2 524 2 254 2 524 2 524 2 764 2 524 2 764

A Rázvor 3 000 3 450 4 035

B Predný previs 948

C Zadný previs 1 015 1 380

D Šírka (s/bez spätných zrkadiel) 2 508/2 050

E Rozchod predných kolies 1 810

F Rozchod zadných kolies 1 790

G Hraničná nakladacia výška 535 až 565

I Dĺžka podlahy v interiéri 2 670 3 120 3 705 4 070

J Maximálna ložná vnútorná výška 1 662 1 932 1 662 1 932 1 932 2 172 1 932 2 172

K Maximálna vnútorná šírka 1 870

M Vnútorná šírka medzi podbehmi kolies 1 422

Objem (m3) 8 9,5 10 11,5 13 15 15 17
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Zadné dvere

L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

N Nakladacia výška zadných dverí 1 520 1 790 1 520 1 790 1 790 2 030 1 790 2 030

O Užitočná šírka zadných dverí 1 562
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Bočné dvere

L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

P Výška bočných posuvných dverí 1 485 1 755 1 485 1 755

Q Šírka bočných posuvných dverí 1 075 1 250
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Kombi

L1H1 L2H2

A 751 872 1 201 1 322

B 1 201 1 743 1 651 2 193

C – 860 – 860
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Identifikačné prvky

A. Výrobný štítok

4 – Maximálna povolená hmotnosť jazdnej 
súpravy (GTW).

5.1 – Maximálne zaťaženie na prednej náprave.
5.2 – Maximálne zaťaženie na zadnej náprave.

Tento štítok je umiestnený na traverze predného 
priečnika pod kapotou motora.

1 – Európske číslo typového schválenia vozidla.
2 – VF… sériové číslo typu.
3 – Maximálna technicky povolená hmotnosť 

vozidla (GVW).

B. Sériové číslo na karosérii

C. Pneumatiky

Tento štítok (môže sa líšiť od zobrazeného obrázku) 
pripevnený na stĺpiku dverí vodiča uvádza:
- rozmery pneumatík,
- tlaky hustenia pneumatík na zaťaženom vozidle.

Kontrola tlaku hustenia pneumatík sa musí 
vykonávať v chladnom stave minimálne 
jedenkrát za mesiac.

D. Referenčné číslo laku
Tento štítok s referenčným číslom je umiestnený na 
traverze predného priečnika pod kapotou motora.

E. Sériové číslo na karosérii
Toto číslo je umiestené pod plastovým krytom na 
úrovni stupienka, na pravej strane.



168

Technické parametre

Zoznam štítkov
Táto kapitola zahŕňa všetky texty uvedené na 
štítkoch, nachádzajúcich sa vo vozidle.

Podrobnosti o identifikačných prvkoch 
nájdete v príslušnej kapitole.

Priestor pod kapotou 
motora

A
Originálny lak
Farba
Kód
Lak

B
VÝHRADNE PRE OPRAVU.

C
NEBEZPEČENSTVO
AUTOMATICKÉ REŠTARTOVANIE MOTORA. V 
PRÍPADE OTVORENEJ KAPOTY VYTIAHNITE 
ŠTARTOVACÍ KĽÚČ.

D

1 – UPOZORNENIE

MAZIVÁ A ORIGINÁLNE KVAPALINY

Motorový olej Prevod

Chladič Brzdenie

Ostrekovač skla Posilňovač riadenia

POZRITE SI ZÁZNAM O ÚDRŽBE. CHRÁŇTE SI OČI.
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2 – BEZPEČNOSŤ
Používanie originálnych náhradných dielov, kvapalín 
a mazív, ako aj rešpektovanie plánu údržby zaručuje 
spoľahlivosť a bezpečnosť vášho vozidla v priebehu 
času.

3 – NEBEZPEČENSTVO

UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU DETÍ. NEPRIBLIŽOVAŤ SA K OTVORENÉMU OHŇU. NEDOTÝKAŤ SA.

NEODSTRAŇOVAŤ UZÁVER, POKIAĽ JE MOTOR 
TEPLÝ. EXPLÓZIA KOROZÍVNA KVAPALINA

MÔŽE SA AUTOMATICKY UVIESŤ DO ČINNOSTI, AJ S VYPNUTÝM MOTOROM. NEOTVÁRAŤ PLYN POD VYSOKÝM TLAKOM.

AUTOMATICKÉ REŠTARTOVANIE MOTORA. V PRÍPADE OTVORENEJ KAPOTY VYTIAHNITE 
ŠTARTOVACÍ KĽÚČ. VYSOKÉ NAPÄTIE
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Na zadnej lavici

A
Potlačiť operadlo skôr ako je sklopené.

B
POTIAHNUŤ A OTVORIŤ.

C
POTIAHNUŤ PÁČKU 1 A PREKLOPIŤ 
(ČIASTOČNÉ SKLOPENIE OPERADLA).
POTIAHNUŤ PÁČKU 2 A SKLOPIŤ (ÚPLNÉ 
SKLOPENIE OPERADLA).

D
NECESTOVAŤ ZA SKLOPENÝM OPERADLOM 
ALEBO S BATOŽINOU V PRVOM RADE.

E
POTIAHNUŤ A SKLOPIŤ.

Palivový kryt

NEBEZPEČENSTVO, VYTIAHNUŤ POMALY.
PALIVOVÉ VÝPARY MÔŽU SPÔSOBIŤ 
PORANENIA.
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Predĺžená kabína
Táto predĺžená kabína, ktorá je 
v ponuke pre verzie vozidiel furgon 
pozostáva z lavice, bezpečnostných 
pásov, úložného priestoru a bočných 
okien.

Zadná lavica

Úložný priestor

Vysoko odolná priečka oddeľuje nakladací 
priestor od kabíny, čím je zabezpečený komfort 
a bezpečnosť.

Táto ergonomická lavica je vybavená štyrmi 
miestami.

Úložný priestor je dostupný pod lavicou.
Prístup k nemu získate preklopením sedacej časti 
z priestoru kabíny.

Nepreklápajte sedaciu časť lavice počas 
prevozu.
Nevešajte žiadne predmety na upevňovaciu 
konštrukciu kabíny.
Neprekračujte počet cestujúcich uvedený 
v technickom preukaze vozidla.

Nakladací priestor v zadnej časti je určený len 
na prevoz nákladu.
Odporúčame vám umiestniť ťažký náklad 
alebo predmety čo možno najviac do prednej 
časti nakladacieho priestoru (smerom ku 
kabíne) a uchytiť ich pomocou popruhov 
a upevňovacích ôk nachádzajúcich sa na 
podlahe.

V závislosti od výbavy vozidla môžu byť bočné okná 
v 2. rade otvárateľné.
Zovrite oba ovládače a potom okno posuňte.

Na vozidle za jazdy musí byť okno uzavreté 
alebo zablokované v strednej polohe.
Nenechávajte prečnievať dlhé predmety cez 
okno vozidla do exteriéru.

Bočné posuvné okná
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Bezpečnostné pásy

Zapnutie pásu
F Rovnomerným pohybom potiahnite popruh 

popred vás a skontrolujte, či nie je prekrútený.
F Zaistite jazýček do spony.
F Skontrolujte správne zapnutie pásu a správnu 

činnosť automatického blokovacieho zariadenia 
tak, že popruh rýchlo potiahnete.

Odopnutie
F Stlačte červené tlačidlo spony, pás sa 

automaticky zvinie, ale odporúča sa viesť ho.

Bezpečnostný pás používajte na pripútanie len 
jednej osoby na jednom sedadle.

Detské sedačky

Na zadné miesta kabíny neinštalujte detské 
sedačky, vyvýšené sedadlá ani detské 
prenosné vaničky.

Všetky zadné miesta sú vybavené bezpečnostným 
pásom s navijakom a tromi kotviacimi bodmi.

Podvozok/Plošina

Verzie vozidiel s podvozkom 
a plošinou sú vybavené kabínou, 
pevnou plošinou a špecifickými 
zadnými svetlami.

Viac podrobných informácií o tejto výbave 
získate v príslušnej rubrike.

Výmena žiarovky

Viac informácií o typoch žiaroviek nájdete 
v príslušnej kapitole.

Tieto verzie sú taktiež dostupné s iným 
príslušenstvom:
- dvojitá kabína,
- sklopná korba.
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Zadné svetlá F Identifikujte chybnú žiarovku.

Každú žiarovku namontujte na jej miesto vykonaním 
týchto úkonov v opačnom poradí.

1. Ukazovatele smeru
Typ B, PY21W – 21 W

2. Brzdové svetlá
Typ B, P21W – 21 W

3. Parkovacie svetlá
Typ A, W5W – 5 W

4. Svetlá spätného chodu
Typ A, W16W – 16 W

5. Hmlové svetlá
Typ A, W16W – 16 W

F Odstráňte všetky štyri skrutky držiace jednotku 
svetla.

F Potiahnite transparentný blok smerom k vám.
F Vymeňte žiarovku.
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L1 L2 L2S L3 L4
L Celková dĺžka 4 908 5 358 5 708 5 943 6 308

A Rázvor 3 000 3 450 3 800 4 035 4 035

B Predný previs 948

C Zadný previs 960 1 325

D Šírka (s/bez spätných zrkadiel) 2 508/2 050

– Karosovateľná šírka 2 207

– Max. povolená karosovateľná šírka 2 350

E Rozchod predných kolies 1 810

– Rozchod zadných kolies 1 790

– Zväčšený rozchod zadných kolies 1 980

F Celková výška 2 254

– Max. povolená karosovateľná výška 3 500

Rozmery rámu kabíny
Hodnoty rozmerov sú uvedené v milimetroch.
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Rozmery podlahy kabíny
Hodnoty rozmerov sú uvedené v milimetroch.

L1 L2 L2S L3 L4
L Celková dĺžka 5 293 5 743 6 093 6 328 6 693

A Rázvor 3 000 3 450 3 800 4 035 4 035

B Predný previs 948

C Zadný previs 1 345 1 710

D Šírka (s/bez spätných zrkadiel) – /2 100

– Karosovateľná šírka –

– Max. povolená karosovateľná šírka –

E Rozchod predných kolies 1 810

– Rozchod zadných kolies 1 790

– Zväčšený rozchod zadných kolies 1 980

F Celková výška 2 153

– Max. povolená karosovateľná výška –



176

Zvláštne funkcie

Dvojitá kabína
Táto dvojitá kabína, ktorá je 
k dispozícii pre verzie vozidiel 
s podvozkom a podlahou kabíny, 
pozostáva z lavice, bezpečnostných 
pásov, úložného priestoru a bočných 
okien.

Zadná lavica

Úložný priestor

Nepreklápajte sedaciu časť lavice počas 
prevozu.
Nevešajte žiadne predmety na upevňovaciu 
konštrukciu kabíny.
Neprekračujte počet cestujúcich uvedený 
v technickom preukaze vozidla.

Bočné posuvné okná

Na vozidle za jazdy musí byť okno uzavreté 
alebo zablokované v strednej polohe.
Nenechávajte prečnievať dlhé predmety cez 
okno vozidla do exteriéru.Táto ergonomická lavica je vybavená štyrmi 

miestami.

V závislosti od výbavy vozidla môžu byť bočné okná 
otvárateľné.
Zovrite oba ovládače a potom okno posuňte.

Úložný priestor je dostupný pod lavicou.
Prístup k nemu získate preklopením sedacej časti 
smerom dopredu.
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Bezpečnostné pásy

Zapnutie pásu
F Rovnomerným pohybom potiahnite popruh 

popred vás a skontrolujte, či nie je prekrútený.
F Zaistite jazýček do spony.
F Skontrolujte správne zapnutie pásu a správnu 

činnosť automatického blokovacieho zariadenia 
tak, že popruh rýchlo potiahnete.

Odopnutie
F Stlačte červené tlačidlo spony, pás sa 

automaticky zvinie, ale odporúča sa viesť ho.

Bezpečnostný pás používajte na pripútanie len 
jednej osoby na jednom sedadle.

Detské sedačky

Na zadné miesta kabíny neinštalujte detské 
sedačky, vyvýšené sedadlá ani detské 
prenosné vaničky.

Všetky zadné miesta sú vybavené bezpečnostným 
pásom s navijakom a tromi kotviacimi bodmi.
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Rozmery dvojitého rámu 
kabíny/dvojitej podlahy 
kabíny
Hodnoty rozmerov sú uvedené v milimetroch.
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DVOJITÝ RÁM KABÍNY DVOJITÁ PODLAHA KABÍNY

L3 L4 L2 L3 L4

L Celková dĺžka 5 843 6 208 5 738 6 228 6 678

A Rázvor 4 035 3 450 4 035

B Predný previs 948 948

C Zadný previs 860 1 225 1 340 1 245 1 695

D Šírka (s/bez spätných zrkadiel) 2 508/2 050 –/2 100

– Karosovateľná šírka – –

– Max. povolená karosovateľná šírka – –

E Rozchod predných kolies 1 810 1 810

– Rozchod zadných kolies 1 790 1 790

– Zväčšený rozchod zadných kolies 1 980 1 980

F Celková výška 2 254 2 153

– Max. povolená karosovateľná výška – –
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Korba

Bezpečnostné opatrenia
Zdvíhanie korby vozidla je zabezpečené pomocou 
elektrohydraulického zariadenia napájaného 
batériou vozidla.

Zdvíhanie a spúšťanie korby sa vykonáva stlačením 
a podržaním príslušných tlačidiel magnetického 
a prenosného diaľkového ovládania umiestneného 
na podpere v kabíne.
Zdvíhanie korby zabezpečuje motor 
elektrohydraulického zariadenia.
Korba sa sklápa prostredníctvom 
elektromagnetického ventilu, ktorý otvára návrat 
kvapaliny z hydraulického piestu.
Bezpečnostné zariadenie zabraňuje pádu sklopnej 
korby, keď sa nepohybuje alebo sa zdvíha.

• Nikdy nejazdite so spusteným sklopným 
panelom.

• Pri vykladaní sa uistite, že žiadna osoba 
alebo prekážka (ani na zemi, ani vo výške) 
nebráni manipulácii.

• Nikdy nenechávajte korbu bez použitia 
v nadvihnutom stave.

• Náklad vždy skladajte, keď bude horná 
časť zadného sklopného panelu zaistená.

• Dodržiavajte užitočné zaťaženie, uvedené 
na štítku umiestnenom na vozidle.

• Pravidelne kontrolujte, či je pruženie 
v dobrom stave a či sú pneumatiky 
nahustené na odporúčanú hodnotu.

• Zaťaženie na korbe rozmiestnite 
rovnomerne.

• Prepravujte homogénne produkty, ktoré je 
možné ľahko vyklopiť.

• Nikdy nejazdite, ani pomaly, s nadvihnutou 
korbou.

Sklápanie vykonávajte na 
povrchu, ktorý je rovný a tvrdý: 
povrch, ktorý má sklop, alebo 
nie je pevný, môže spôsobiť 
posun ťažiska, čím sa stane 
celé vozidlo nestabilné.
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Vlastnosti

Výbava Podrobné informácie

Korba Dno korby je tvorené 2 plechmi z ocele s vyššou pevnosťou a hrúbkou 2,5 mm, 
potiahnutými zinkom, spojenými centrálnym a pozdĺžnym laserovým zvarom.
Korba má farbu karosérie.

Štruktúra korby 2 hlavné pozdĺžne nosníky z pozinkovanej ocele vyššej pevnosti.
1 priečka hlavy hydraulického valca z oceľovej rúrky.
Priečky z pozinkovanej ocele vyššej pevnosti. Sú chránené proti korózii 
nanesením práškového povlaku.

Vedľajší rám 2 pozdĺžne nosníky s prierezom „C“ vyrobené z 2,5 mm ocele vyššej pevnosti, so 
spevneným vnútrom pomocou zväčšených spodných blatníkov.
Pripevnenie ku karosérii vozidla pomocou držiakov z ocele s vyššou pevnosťou.
1 zadná kĺbová priečka z pozinkovaného plechu.
Dorazy na koncoch pozdĺžneho nosníka.
Ochranná mriežka zadného svetla.
Ochranná mriežka zadných svetiel.
Ochranný krúžok a nosníky blatníkov z pozinkovanej ocele.

Bočnice Bočnice z ocele s vyššou pevnosťou, hrúbka 15/10, profily ťahané za studena, 
spojené priebežným zvarom.
Ochrana proti korózii zabezpečená povrchovou úpravou pomocou práškového 
laku.
Zaisťovacie rukoväte so zosilneným zinkovaním, osadené v priehlbine bočnice.

Držiak rebríka Stĺpiky z pozinkovaného plechu. Panely a priečky z lakovaného plechu so 
zapustenými skrutkami.

Elektrické hydraulické 
čerpadlo

12 V/2 kW.
Rozsah prevádzkovej teploty: -20 až +70 °C.

Hydraulický valec Rozpínací typ, nitridová tyč, 3-dielny, priemer: 107 mm
Maximálny tlak: 20 barov.

Hydraulický olej Minerálneho typu ISO HV 46 alebo s podobnými vlastnosťami.

Rozmery
Táto úprava je v ponuke len pre L2 s jednoduchou 
kabínou. Parametre korby nájdete v nasledujúcej 
tabuľke.

Korba (v mm)

Užitočná dĺžka 3 200

Celková dĺžka 3 248

Užitočná šírka 2 000

Celková šírka 2 100

Výška bočníc 350

Konverzná hmotnosť (v kg) 550

Parametre podvozku kabíny L2 získate 
v rubrike „Rozmery“ verzie s plošinou.
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Hmotnosti a vlečné 
zaťaženia (kg)
Hmotnosť brzdeného prívesu s prenesením 
zaťaženia môže byť zvýšená za podmienky, že je 
o rovnakú hodnotu znížená hmotnosť ťahajúceho 
vozidla a nie je prekročená MTRA. Pozor, 
nedostatočné zaťaženie ťahajúceho vozidla môže 
mať za následok zhoršenie držania jazdnej stopy.
Pohotovostná hmotnosť sa rovná hmotnosti 
prázdneho vozidla + vodič (75 kg) + palivová nádrž 
naplnená na 90 %.

Hydraulický systém
Tieto bezpečnostné opatrenia je nevyhnutné 
dodržiavať pri všetkých zásahoch na 
hydraulickom systéme.

Skôr ako pristúpite k ťahaniu prívesu skontrolujte či:
- kolmá sila pôsobiaca na ťažnú guľu 

nepresahuje hodnotu (S), uvedenú na 
hmotnostnom štítku prívesu,

- vlečné zaťaženie (M.R) je nižšie ako hodnota 
uvedená na hmotnostnom štítku prívesu 
a celková povolená hmotnosť (P.T.A.C.) 
nepresahuje hodnotu uvedenú na hmotnostnom 
štítku vozidla.

- v prípade samonosného prívesu nesmie 
celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy 
(P.T.R.A.) presiahnuť hodnotu uvedenú na 
hmotnostnom štítku vozidla.

• Nikdy nepracujte pod korbou, ktorá nie je 
zaistená podperou.

• Pomocou ističa vypnite elektrické napájanie 
ovládacieho zariadenia.

• Vozidlo musí byť zastavené, s vypnutým 
motorom.

• Pri zásahoch spojených s údržbou, uveďte 
korbu do bezpečnostnej polohy, tak že použijete 
jej podperu (poloha označená červenou šípkou 
pod dnom korby).
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Pravidelne kontrolujte a dopĺňajte hladinu oleja. 
Jedenkrát do roka olej vymeňte. Ak olej obsahuje 
vodu, vymeňte ho.
V pravidelných intervaloch kontrolujte stav 
hydraulickej hadičky a tesnosť hydraulického 
systému.

Čerpadlo a motor
Nevyžadujú si žiadnu špeciálnu údržbu, pretože 
guľôčkové ložiská sú doživotne namazané a ložiská 
čerpadla sú mazané čerpaným olejom.

Mazanie
Čapy korby a valca e neobsahujú mazacie prvky. 
Pravidelne premazávajte závesy a rukoväte bočných 
stien, ako aj istiace háčiky zadnej steny.

Rám a korba
Pre maximálne predĺženie životnosti vám 
odporúčame vykonávať údržbu vašej korby častým 
umývaním prúdom vody.
Aby ste zamedzili vzniku korózie, urýchlene ošetrite 
miesta s poškodeným lakom.

Po 8 mesiacoch používania skontrolujte 
dotiahnutie spoja rámu s podvozkom (v súlade 
s odporúčaniami výrobcu).

Čistenie šupátka ventilu
F Uvoľnite uzáver 244A a dávajte pozor na 

guľôčkové ložisko a vytiahnite ho.
F Pomocou širokého skrutkovača odskrutkujte 

zostavu dutej skrutky/piesta.
F Skontrolujte správnu činnosť piesta a odstráňte 

prípadné nečistoty. V prípade prítomnosti 
kovových pilín použite magnet.

F Namontujte celok späť a presvedčte sa 
o správnej činnosti piesta. Pri spätnej montáži 
pridržte guličku s malým množstvom maziva na 
uzávere.

F Odvzdušnite hydraulickú centrálu.

Odvzdušnenie hydraulickej 
centrály
F Odskrutkujte šesťuholníkový uzáver 257.
F Pomocou 6 mm imbusového kľúča uvoľnite 

skrutku 587 umiestnenú v interiéri o pol otáčky.
F Uveďte centrálu na krátku dobu do chodu tak, 

že zatlačíte na tlačidlo pre zdvíhanie korby.
F Korba sa nezdvíha alebo sa zdvíha veľmi 

pomaly. Akonáhle vychádza olej z tohto otvoru, 
celok je odvzdušnený.

F Znovu utiahnite skrutku 587 a založte späť 
uzáver 257, skontrolujte, či korba správne klesá.

Podrobná schéma hydraulickej 
centrály UD2386

Údržba
Nádrž

Z bezpečnostných dôvodov dôrazne 
neodporúčame vykonávať akýkoľvek zásah 
pod korbou počas manipulácie s korbou alebo 
počas jej údržby.
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Riešenie problémov
Prejavy Elektrický Hydraulický Overenie/kontrola

Hydraulické zariadenie je nefunkčné.

X Jednotka výkonu a relé systému.

X Ovládacia jednotka (skrinka).

X Istič.

Zariadenie je veľmi hlučné, zdvíhanie je pomalé. X Zanesený filter pre nasávanie alebo stlačený filter na dne nádrže.
Nové zariadenie je veľmi hlučné, zdvíhanie 
je rýchle. X Nastavenie čerpadla, výmena zariadenia.

Valec hydraulického zdviháku klesá sám. X Stlačená alebo zablokovaná klapka klesania.

Valec hydraulického zdviháku neklesá.

X Áno, skontrolujte posúvač ventilu a odvzdušnite zariadenie.
Oboznámte sa s obsahom kapitoly „Údržba“.

X Nie, skontrolujte cievku a elektrické pripojenia klapky.

X Nie, vymeňte solenoid.

X Nie, skontrolujte nastavenie valca.

Zariadenie je funkčné, ale tlak nestúpa.

X Posúvač ventilu je zablokovaný, ak nie je na zariadení žiadny solenoid.
Oboznámte sa s obsahom kapitoly „Údržba“.

X Obmedzovač tlaku, nastavenie, nečistoty.

X Tesnenie čerpadla mimo prevádzky.

X Spojenie motor/čerpadlo.

X Čerpadlo uvoľnené z nosnej časti.

Hydraulické zariadenie je nefunkčné. X Zablokovaný solenoid, vymeňte ho alebo dotiahnite maticu za sitom.

Ovládacia jednotka je nefunkčná. X Skontrolujte pripojenie a kontakty.

Kvapalina v nádrži.
X Nesprávne umiestnená spätná hadica.

X Nedostatočná hladina kvapaliny.

Olej je vytlačený cez vypúšťací ventil.
X Príliš veľa oleja.

X Širšia tolerancia membrány vypúšťacieho ventilu, potrebná výmena.
Platné len pre zariadenia UD2386.

Prepálenie poistky pri klesaní. X Vymeňte cievku klesania.
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Dotykový systém audio-telematika

Multimediálny audio systém 
– telefón Bluetooth® – 
navigácia GPS
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Systém je chránený tak, aby bol funkčný len vo 
vašom vozidle.

Vozidlo musí pri všetkých činnostiach 
vyžadujúcich pozornosť vodiča 
z bezpečnostných dôvodov vždy stáť.
V prípade vypnutia motora sa systém vypne pri 
aktivácii úsporného režimu energie, z dôvodu 
ochrany batérie pre jej vybitím.

Prvé kroky
Na prístup k hlavným ponukám použite tlačidlá 
umiestnené pod dotykovým displejom, následne 
stlačte virtuálne tlačidlá na dotykovom displeji.

Displej je „rezistentného“ typu, je potrebné 
silnejšie stlačenie, predovšetkým v prípade 
posuvných dotykov tzv. „kĺzania“ (presúvanie 
stránok, premiestnenie mapy atď.). Obyčajný 
dotyk nestačí. Displej nezaznamená dotyk viac 
ako jedným prstom.
Displej je použiteľný aj s rukavicami. Táto 
technológia umožňuje jeho použitie pri 
akejkoľvek teplote.

Na čistenie obrazovky používajte mäkkú, 
neabrazívnu handričku z jemnej tkaniny 
(handrička na okuliare) bez použitia ďalších 
čistiacich prostriedkov.
Displeja sa nedotýkajte špicatými predmetmi.
Displeja sa nedotýkajte mokrými rukami.

V prípade veľmi vysokej teploty môže byť 
úroveň hlasitosti obmedzená z dôvodu ochrany 
systému. Hlasitosť sa vráti do pôvodného 
stavu, hneď ako teplota v interiéri poklesne.
Systém sa môže tiež uviesť do pohotovostného 
režimu (úplné zhasnutie displeja a vypnutie 
zvuku) po dobu minimálne 5 minút.
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Stlačenie: zapnutie/vypnutie.
Otáčanie: nastavenie hlasitosti (pre 
každý zdroj zvuku osobitne).

Vysunutie disku CD.

Vypnutie/zapnutie displeja.

Stlmenie/pozastavenie zvuku.

Rádio, otáčanie: vyhľadávanie 
rádiostanice.
Médiá, otáčanie: výber predchádzajúcej/
nasledujúcej skladby.
Stlačenie: potvrdenie možnosti 
zobrazenej na displeji.

Aktivácia, deaktivácia, nastavenie 
určitých systémov a funkcií vozidla.

Prerušenie aktuálneho úkonu.
Prechod o jednu úroveň vyššie (ponuka 
alebo priečinok).

Zoznam výrazov

Podrobnosti systému Významy/zodpovedajúce činnosti

VOLUME Nastavenie hlasitosti otočením.

RADIO Prístup k ponuke rádia.

MEDIA Prístup k ponuke médií a rôznym zdrojom zvuku.

NAV Prístup k ponuke navigácie.

PHONE Prístup k ponuke telefónu.

MORE Prístup k informáciám o vozidle.

BROWSE
TUNE
SCROLL

Otočením tlačidla:
- sa posuňte v ponuke alebo v zozname.
- vyberte rádiostanicu.

ENTER Stlačením potvrďte možnosť zobrazenú na obrazovke.
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Ovládače na volante
Aktivácia/deaktivácia funkcie 
pozastavenia prehrávania zo zdrojov 
CD, USB, iPod a Bluetooth®.
Aktivácia/deaktivácia funkcie stlmenia 
rádia.
Zapnutie/vypnutie mikrofónu počas 
telefonického hovoru.

Stlačenie nahor alebo nadol: zvýšenie 
alebo zníženie hlasitosti hlasových 
oznámení a zdrojov hudby, hands-free 
a hlasového čítania textových správ.

Zapnutie hlasovej identifikácie.
Prerušenie hlasovej správy z dôvodu 
zadania nového hlasového príkazu.
Prerušenie hlasovej identifikácie.

Prijatie prichádzajúceho hovoru.
Prijatie druhého prichádzajúceho hovoru 
a uvedenie aktuálneho hovoru do režimu 
čakania.
Aktivácia hlasovej identifikácie pre 
funkciu telefónu.
Prerušenie hlasovej správy z dôvodu 
zadania nového hlasového príkazu.
Prerušenie hlasovej identifikácie.

Rádio, stlačiť smerom nahor 
alebo nadol: voľba nasledujúcej/
predchádzajúcej stanice.
Rádio, držať smerom nahor alebo nadol: 
prehľadávanie vyšších/nižších frekvencií 
až po uvoľnenie tlačidla.
Médiá, stlačiť smerom nahor alebo 
nadol: voľba predchádzajúcej/
nasledujúcej skladby.
Médiá, držať smerom nahor alebo nadol: 
rýchly posun smerom dopredu/dozadu 
až po uvoľnenie tlačidla.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru.
Ukončenie prebiehajúceho hovoru.

Ponuky
Radio

Výber rôznych zdrojov rádia.
Aktivácia, deaktivácia a nastavenie 
určitých funkcií.

Telephone
Pripojenie telefónu cez rozhranie 
Bluetooth®.
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Informácie o vozidle
Prístup k teplote okolia, hodinám, 
kompasu a palubnému počítaču.

Navigation
Zadanie nastavení navigácie a výber 
cieľa cesty.

Settings
Aktivovať, deaktivovať a upraviť 
parametre niektorých funkcií nastavenia 
systému a vozidla.

Media
Vyberte si spomedzi rôznych zdrojov 
zvuku.
Aktivovať, deaktivovať a nastaviť 
parametre niektorých funkcií.

Rádio
Stlačte tlačidlo „RADIO“ na zobrazenie 
ponúk rádia:

Krátkym stlačením tlačidla 9 alebo: vykonajte 
automatické vyhľadávanie.
Stlačte a podržte tlačidlá pre rýchle vyhľadávanie.

Stlačenie uloženej pozície
Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste uložili aktuálnu 
rádiostanicu do pamäti.
Aktuálna stanica je zvýraznená.
Stlačením tlačidla „Všetky“ zobrazíte všetky 
rádiostanice uložené vo zvolenom frekvenčnom 
pásme.

Prechádzanie
- Zoznam staníc.

Jedným stlačením vyberte stanicu.
- Aktualizujte zoznam podľa prijímaných staníc.
- Stlačením tlačidla 5 alebo 6 prechádzajte 

prijímanými rádiostanicami.
- Prejdite priamo na želané písmeno v zozname.

AM/DAB
- Vyberte rozsah.

Vyberte vlnové pásmo.
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Nastavenie
- Priame nastavenie.

Virtuálna klávesnica displeja umožňuje zadať 
jedno číslo zodpovedajúce stanici.

- Grafické symboly „viac“ alebo „menej“ umožňujú 
presné nastavenie frekvencie.

Info
- Informácie.

Zobrazte informácie o aktuálnej rádiostanici.

Audio
- Ekvalizér.

Nastavte hĺbky, stredné tóny a výšky.
- Vyváženie vpredu – vzadu/vľavo – vpravo.

Nastavte vyváženie reproduktorov vpredu 
a vzadu, vľavo a vpravo.
Stlačte tlačidlo uprostred šípok, aby ste vyvážili 
nastavenia.

- Hlasitosť/rýchlosť.
Vyberte požadované nastavenie. Voľba sa 
zvýraznení.

- Hlasitosť.
Optimalizujte kvalitu audia pri nízkej hlasitosti.

- Automatické rádio.
Nastavte rádio pri zapnutí alebo obnovte aktívny 
stav, keď bolo zapaľovanie naposledy prepnuté 
do polohy STOP.

- Oneskorenie vypnutia rádia.
Nastavte parameter.

- Nastavenie hlasitosti AUX.
Nastavte parametre.

Rádio DAB (Digital Audio 
Broadcasting)
Digitálne rádio

Digitálne rádio vám umožňuje počúvanie 
vyššej kvality a rovnako aj zobrazenie 
grafických informácií, ktoré sa týkajú 
momentálne počúvanej rádiostanice.
Rôzne „multiplexy/skupiny“ ponúkajú výber 
rádiostaníc v abecednom poradí.

Opakovane stláčajte tlačidlo „RADIO“, 
čím zobrazíte „DAB Radio“.

Vyberte kartu „Prechádzanie“.

Vyberte zoznam spomedzi ponúkaných 
filtrov: „Všetky“, „Žánre“, „Skupiny“ a 
potom vyberte rádiostanicu.

Stlačením tlačidla „Aktualizovať“ 
aktualizujte zoznam prijímaných staníc 
„DAB Radio“.

Sledovanie DAB/FM

„DAB“ nepokrýva celé územie.
V prípade nedostatočnej kvality digitálneho 
signálu umožní voľba „AF“ (alternatívne 
frekvencie) pokračovať v počúvaní tej istej 
stanice tak, že sa automaticky prepne na 
príslušnú analógovú stanicu „FM“ (ak existuje).

Keď sa systém prepne na analógové rádio, 
nastane niekoľkosekundové oneskorenie, ktoré 
môže byť v niektorých prípadoch sprevádzané 
zmenou hlasitosti.
Ak kvalita digitálneho signálu opäť dosiahne 
pôvodnú úroveň, systém sa automaticky 
prepne na „DAB“.

Ak počúvaná stanica „DAB“ nie je dostupná, 
zvuk sa pri nedostatočnej kvalite digitálneho 
signálu preruší a alternatívna frekvencia „AF“ 
sa zakáže.
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Médiá
Stlačte tlačidlo „MEDIA“ na zobrazenie 
ponúk médií:

Stlačením tlačidla 9 alebo: prejdete na 
predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
Stlačte a podržte tlačidlá na rýchle prehrávanie 
smerom dopredu alebo dozadu pri vybranej skladbe.

Prechádzanie
- Prechádzajte podľa: Aktuálne sa prehráva, 

Interpreti, Albumy, Žánre, Skladby, Zoznamy 
skladieb, Audio knihy, Podcasty.
Prechádzajte a zvoľte skladby z aktívneho 
zariadenia.
Možnosti voľby závisia od pripojeného 
zariadenia alebo typu zasunutého disku CD.

Zdroj
- CD, AUX, USB.

Vyberte požadovaný zdroj zvuku spomedzi 
dostupných zdrojov alebo vložte príslušné 
zariadenie, systém automaticky spustí 
prehrávanie.

- Bluetooth®.
Spárujte audio zariadenie Bluetooth®.

Info
- Informácie.

Zobrazte informácie o práve prehrávanej 
skladbe.

Náhodné
Stlačte toto tlačidlo, aby ste prehrávali skladby 
z disku CD, USB, iPodu alebo Bluetooth® v 
náhodnom poradí.

Zopakovať
Stlačením tohto tlačidla aktivujete túto funkciu.

Audio
- Ekvalizér.

Nastavte hĺbky, stredné tóny a výšky.
- Vyváženie vpredu – vzadu/vľavo – vpravo.

Nastavte vyváženie reproduktorov vpredu 
a vzadu, vľavo a vpravo.
Stlačte tlačidlo uprostred šípok, aby ste vyvážili 
nastavenia.

- Hlasitosť/rýchlosť.
Vyberte požadované nastavenie. Voľba sa 
zvýraznení.

- Hlasitosť.
Optimalizujte kvalitu audia pri nízkej hlasitosti.

- Automatické rádio.
Nastavte rádio pri zapnutí alebo obnovte aktívny 
stav, keď bolo zapaľovanie naposledy prepnuté 
do polohy STOP.

- Oneskorenie vypnutia rádia.
Nastavte parameter.

- Nastavenie hlasitosti AUX.
Nastavte parametre.

Zásuvka USB

Vsuňte kľúč USB alebo pripojte periférne zariadenie 
pomocou adaptačného kábla (nie je súčasťou 
dodávky) do zásuvky USB, umiestnenej v strednom 
odkladacom priečinku a slúžiacej na prenos dát 
do systému.

Z dôvodu ochrany systému nepoužívajte 
rozbočovač USB.

Systém vytvorí zoznamy prehrávaných súborov (v 
dočasnej pamäti). Počas prvého pripojenia môže 
tento proces trvať v rozmedzí od niekoľkých sekúnd 
až po niekoľko minút.
Potrebný čas čakania je možné skrátiť znížením 
počtu nehudobných súborov, ako aj počtu priečinkov 
v danom zariadení.
Zoznamy prehrávaných súborov sa aktualizujú po 
každom vypnutí zapaľovania alebo pripojení kľúča 
USB. Zoznamy sa ukladajú. Pokiaľ v nich nie sú 
vykonané zmeny bude čas následného načítania 
kratší.
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Port USB

Zásuvka Auxiliary (AUX)

Tento port sa nachádza na strednej konzole a je 
určený výlučne na napájanie a nabíjanie pripojeného 
prenosného zariadenia.

Prenosné zariadenie (prehrávač MP3 atď.) zapojte 
do zásuvky konektora (AUX Jack) pomocou audio 
kábla (nie je súčasťou dodávky).
Nastavte najskôr hlasitosť vášho prenosného 
zariadenia (na vysokú úroveň). Následne nastavte 
hlasitosť vášho audio systému.
Zobrazenie a správa súborov sa ovláda 
prostredníctvom prenosného zariadenia.

Funkcie zariadenia pripojené ku konektoru AUX 
sa spravujú priamo týmto zariadením: preto 
nie je možné meniť skladbu/priečinok/zoznam 
skladieb alebo manipulovať so začiatkom/koncom/
pozastavením prehrávania ovládačmi na ovládacom 
paneli alebo ovládačmi na volante.
Ak sa zariadenie nepoužíva, nenechávajte kábel 
prenosného zariadenia pripojený k zásuvke AUX, 
aby sa zabránilo možným zvukom z reproduktorov.

Výber zdroja
Stlačte možnosť „MEDIA“.

Výberom karty „Zdroj“ zobrazíte prehľad 
zdrojov zvuku.

Vyberte požadovaný zdroj.

Použite nastavenia prehrávania na displeji.
Stlačením tlačidla „Náhodné“ a/alebo „Opakovať“ 
ich aktivujete. Opätovným stlačením ich deaktivujete.

Informácie a odporúčania
Audio systém prehráva iba zvukové súbory vo 
formátoch .wav, .wma a .mp3 s bitovou rýchlosťou 
od 32 Kb/s do 320 Kb/s.
Audio súbory s príponami .aac, .m4a, .m4b a 
.mp4 majú podporované vzorkovacie frekvencie 
8 – 96 kHz.
Audio systém akceptuje zoznamy skladieb typu .m3u 
a .pls.

Systém neovláda zariadenia s kapacitou vyššou ako 
64 GB.

Odporúča sa zapísať názov súborov pomocou 
maximálne 20 znakov s vylúčením špeciálnych 
znakov (napr. „ “ ?.; ù), z dôvodu obmedzenia 
problémov pri načítavaní alebo zobrazení.

Systém podporuje prenosné veľkokapacitné 
prehrávače USB, BlackBerry® alebo 
prehrávače Apple® prostredníctvom zásuviek 
USB. Kábel adaptéra nie je súčasťou dodávky.
Správa zariadení sa vykonáva pomocou 
ovládacích prvkov audio systému.
Ostatné zariadenia, ktoré po pripojení systém 
nerozpozná, sa musia pripojiť pomocou 
prídavnej zásuvky AUX s káblom typu Jack 
(nie je súčasťou dodávky).

Používajte výhradne kľúče USB vo formáte 
FAT32 (tabuľka umiestnenia súborov).
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Z dôvodu ochrany systému nepoužívajte 
rozbočovač USB.

Systém nepodporuje súčasné pripojenie dvoch 
rovnakých zariadení (dva pamäťové kľúče 
alebo dva prehrávače Apple®). Je však možné 
súčasne pripojiť jeden pamäťový kľúč a jeden 
prehrávač Apple®.

Odporúča sa používať oficiálne káble USB 
Apple® na zabezpečenie správneho použitia.

Streamovanie zvuku 
Bluetooth®

Streamovanie umožňuje počúvať zvukové súbory 
z vášho smartfónu prostredníctvom reproduktorov 
vozidla.

Na periférnom zariadení aktivujte funkciu Bluetooth®.

Stlačte položku „MEDIA“.
V prípade aktívneho zdroja médií stlačte 
tlačidlo „Zdroj“.

Zvoľte si zdroj médií „Bluetooth®“ 
a následne stlačte tlačidlo „Pridať 
zariadenie“.

Pokiaľ žiadne periférne zariadenie nie je ešte 
zaregistrované v systéme, na displeji sa zobrazí 
špeciálna stránka.

Zvoľte si „Áno“ pre spustenie procesu párovania 
a nájdite tak názov systému na periférnom zariadení.

Na periférnom zariadení si zvoľte názov systému. 
Keď o to audio zariadenie požiada, zadajte PIN kód 
zobrazený na displeji systému alebo na periférnom 
zariadení potvrďte zobrazený PIN kód.

Počas párovania sa zobrazí stránka uvádzajúca 
priebeh operácie.
V prípade chyby deaktivujte rozhranie Bluetooth® 
zariadenia a následne to skúste znova.

Po dokončení procesu párovania sa zobrazí 
obrazovka:
- ak na otázku odpoviete „Áno“, audio zariadenie 

Bluetooth® bude zaregistrované ako obľúbené 
(zariadenie bude uprednostnené pred inými 
zariadeniami, ktoré budú zaregistrované neskôr).

- ak odpoviete „Nie“, priorita bude určená 
v závislosti od poradia pripojenia. Naposledy 
pripojené zariadenie bude mať najvyššiu prioritu.

Niektoré zariadenia Bluetooth® neumožňujú 
prechádzať skladby a informácie telefónu 
prostredníctvom všetkých prítomných kategórií 
v systéme.

Pripojenie prehrávačov 
Apple®

Ovláda sa cez audio systém.

Pripojte prehrávač Apple® do USB zásuvky 
pomocou adaptačného kábla (nedodaný).
Prehrávanie sa spustí automaticky.
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Dostupné triedenia pochádzajú z pripojeného 
prenosného zariadenia (interpreti/albumy/
žánre/skladby/zoznamy skladieb/audio knihy/
podcasty).
Použité triedenie je predvolené triedením podľa 
interpretov. Na zmenu použitého triedenia 
sa vráťte do prvej úrovne ponuky a potom 
vyberte želané triedenie (napríklad zoznamy 
skladieb) a potvrďte, aby ste mohli prejsť nadol 
štruktúrou ponuky až k želanej skladbe.

Verzia softvéru audio systému nemusí byť 
kompatibilná s generáciou vášho prehrávača 
Apple®.

Navigácia
Potom stlačte tlačidlo NAV v strede 
alebo na spodnej strane obrazovky, 
čím zobrazíte nastavenia a ponuky 
navigácie:

Prejsť na…
Voľba možnosti „Prejsť na“ na určenie cieľového 
miesta niekoľkými možnými spôsobmi, a nie len 
zadaním adresy.

Zobraziť mapu
Zobrazenie mapy trasy na získanie prehľadu za 
pomoci navigátora mapy.

Naplánovať trasu
Použiť navigačný systém na naplánovanie trasy 
vopred, výberom východiskového bodu a cieľového 
miesta.

Služby
Použitie dopravného spravodajstva na 
minimalizovanie dopadu oneskorení v doprave na 
vašu cestu.

Nastavenia
Upravenie vzhľadu a fungovania navigačného 
systému.
Väčšina nastavení systému je prístupná 
prostredníctvom stlačenia možnosti „Nastavenia“ v 
hlavnej ponuke.

Pomocník
Prístup informáciám o asistenčných alebo iných 
odborných službách.

Ukončiť
Potvrdenie nastavení.

Obmedzenie
Obmedzenie rýchlosti (ak je známe).
Na zobrazenie rozdielu medzi požadovaným časom 
príchodu a odhadovaným časom príchodu.
Prepnutie medzi mapami 2D a 3D.

Prejsť na…, Zobraziť mapu, Naplánovať trasu, 
Služby, Nastavenia, Pomocník, Ukončiť.
Pri prvom spustení navigačného systému sa zobrazí 
„Režim jazdy“ a podrobné informácie o aktuálnej 
polohe.

Podrobnosti
Celkový prehľad trasy poskytuje celkový náhľad 
trasy, vzdialenosť zostávajúcu do cieľového miesta 
a predpokladaný čas pre úsek zostávajúci do 
cieľového miesta.
Spolu s údajmi RDS-TMC udáva celkový prehľad 
trasy taktiež informácie o premávke na trase, ktorá 
môže spôsobiť meškanie.

Upraviť trasu
Navigačný systém vám napomáha doraziť do 
cieľového miesta v najkratšom možnom čase 
zobrazením najrýchlejšej alternatívnej trasy, ak je 
dostupná.

Ukončiť
Potvrdenie nastavení.

Pokyny
Navigačné pokyny na ďalšiu časť trasy a vzdialenosť 
do ďalšieho pokynu. Pokiaľ druhý navigačný pokyn 
nasleduje za menej ako 150 metrov od prvého 
pokynu, okamžite sa zobrazí namiesto vzdialenosti.
Dotknite sa tejto časti stavovej lišty na zopakovanie 
posledného hlasového pokynu.

Dotknite sa strednej časti obrazovky na otvorenie 
hlavnej ponuky.
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Aktualizácia máp

Mapu aktualizujte nasledovným spôsobom:
- Záruka aktualizácie máp: ak bude nová 

mapa sprístupnená do 90 dní od prvého 
použitia systému môžete si ju jedenkrát 
stiahnuť zdarma.

- Aktualizácia máp: môžete si zakúpiť novú 
verziu mapy vo svojom systéme.

Aktualizovanú mapu nainštalujete do svojho systému 
podľa týchto štyroch krokov:
- Pripravte si zariadenie USB.
- Nainštalujte si aplikáciu Tom Tom HOME 

a vytvorte si účet MyTomTom.
- Stiahnite si mapu.
- Nainštalujte novú mapu.

Použite zariadenie USB, nie veľkokapacitné 
úložné zariadenie (telefón alebo prehrávač 
médií).

Z dôvodu ochrany systému nepoužívajte 
rozbočovač USB.

Pripravte si zariadenie USB

Zariadenie USB musí byť pripravené pri 
spustenom motore a v zastavenom vozidle.

Musíte mať zariadenie USB, ktoré spĺňa nižšie 
uvedené podmienky, aby bolo možné mapu 
aktualizovať:
- Zariadenie USB musí byť prázdne.
- Zariadenie USB musí mať k dispozícii 16 Gb 

miesta.
- Používajte výhradne zariadenia USB vo formáte 

FAT32 (tabuľka umiestnenia súborov).
- Zariadenie USB neuzamykajte a skontrolujte, či 

je naň možné ukladať súbory.

Zariadenie USB pripravte nasledujúcim spôsobom:
F Dbajte na to, aby mapa, ktorú chcete 

aktualizovať, bola vo vašom navigačnom 
systéme aktívna.
Ak sa v navigačnom systéme nachádza viacero 
máp a chcete aktualizovať mapu, ktorá nie je 
aktuálne aktivovaná, začnite jej aktiváciou.

F Vyberte možnosť „Zmeniť mapu“ v ponuke 
„Nastavenia“ navigačnej aplikácie.

F Vyberte možnosť „Aktualizácie navigácie“ v 
ponuke „Nastavenia“.

F Musíte uviesť, či si želáte pripraviť zariadenie 
USB na stiahnutie aktualizácií.

Systém začne pripravovať zariadenie USB.

- Ak od vás bude systém naďalej požadovať, 
aby ste vložili zariadenie USB, uistite sa, 
že zariadenie USB spĺňa vyššie uvedené 
podmienky a skúste znova.

- Ak pripojíte viacero zariadení USB, systém 
vás požiada o odstránenie zariadení, aby 
bolo pripojené len zariadenie, ktoré sa 
pripravuje.

- Ak na zariadení USB nie je dostatok 
miesta, systém vás požiada, aby ste použili 
iné zariadenie USB.

- Ak pripojíte zariadenie USB, ktoré už 
obsahuje súbory, systém vás upozorní, že 
tieto súbory sa môžu vymazať.

Keď bude zariadenie USB pripravené, zobrazí sa 
nasledujúca správa:
„Aktualizácie navigácie“
Zariadenie USB je teraz pripravené
a môžete ho bezpečne odobrať.

F Vyberte možnosť „Áno“.
F Vložte zariadenie USB do USB zásuvky 

v strednom úložnom priestore, ktorý je určený 
na prenos dát.
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F Odoberte zariadenie USB. Na svoje zariadenie 
USB si teraz môžete stiahnuť novú mapu.

Inštalácia aplikácie TomTom 
HOME
Nainštalujte si aplikáciu „Tom Tom HOME“ a vytvorte 
si účet „MyTomTom“ nasledujúcim postupom.
F Stiahnite si aplikáciu TomTom HOME do svojho 

počítača a nainštalujte si ju. Použite tento odkaz:
tomtom.com/getstarted.

F Vyberte a stiahnite si aplikáciu TomTom HOME 
a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Uprednostnite bezpečnú sieť WiFi pred 
sieťou 3G/4G pri stiahnutí aplikácie do svojho 
počítača.

F Pripojte zariadenie USB k svojmu počítaču. 
Aplikácia „TomTom HOME“ sa spustí 
automaticky.

F Vyberte možnosť „Pripojiť“ v pravom hornom 
rohu aplikácie „TomTom HOME“.

F Vyberte možnosť „Vytvoriť účet“ a potom 
zadajte svoje údaje, aby ste si vytvorili účet 
„MyTomTom“.

Aby ste mohli získať aktualizácie máp, musíte 
mať účet „MyTomTom“.

Po vytvorení účtu musíte uviesť, či chcete prepojiť 
svoj systém s účtom. Pripravené zariadenie USB 
predstavuje váš systém.

F Vyberte možnosť „Prepojiť zariadenie“ a potom 
možnosť „Zatvoriť“.

Teraz si môžete na svoje zariadenie USB stiahnuť 
mapu.

Stiahnutie mapy
Pripojte zariadenie USB k svojmu počítaču.

Výber mapy, ktorá sa má stiahnuť
- Skontrolujte, či si môžete stiahnuť mapu zdarma 

prostredníctvom záruky aktualizácie máp. 
Vyberte možnosť „Nástroje“ a potom možnosť 
„Záruka aktualizácie máp“ v aplikácii „TomTom 
HOME“.

- Vyberte možnosť „Kúpiť mapy“ v aplikácii 
„TomTom HOME“ a zakúpte si aktualizáciu mapy.

- Ak ste si už kúpili aktualizáciu, vyberte v aplikácii 
„TomTom HOME“ možnosť „Aktualizovať moje 
zariadenie“.

Stiahnutie mapy
Ak je pre váš systém k dispozícii aktualizácia mapy, 
zobrazí sa ako dostupná aktualizácia.

Ak už bude mať váš systém najaktuálnejšiu 
mapu, nenavrhne sa žiadna aktualizácia.

F Vyberte si mapu, ktorá sa stiahne, a potom 
vyberte možnosť „Aktualizovať a inštalovať“. 
Mapa sa stiahne a nainštaluje na vaše 
zariadenie USB.

F Po skončení procesu vyberte možnosť 
„Dokončené“.

Inštalácia mapy

Nová mapa musí byť stiahnutá pri 
spustenom motore a v zastavenom vozidle.

Mapu môžete nainštalovať na svoj systém, hneď ako 
si ju stiahnete na svoje zariadenie USB.

F Vložte zariadenie USB obsahujúcu novú 
mapu do USB zásuvky v strednom úložnom 
priestore, ktorý je určený na prenos dát.

Systém deteguje novú mapu, ktorú nájde na 
zariadení USB. Taktiež môže obsahovať aktualizáciu 
navigačného softvéru, ak sa táto vyžaduje pre novú 
mapu.

F Mali by ste uviesť, či si želáte systém 
aktualizovať.

F Vyberte možnosť „Štart“.
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Ak zariadenie USB obsahuje nový softvér, systém sa 
spustí s aktualizáciou navigačného softvéru. Systém 
sa musí po aktualizovaní softvéru reštartovať.

F Vyberte možnosť „OK“

Pred tým, než systém začne aktualizovať mapu, 
oznámi vám, že inštalácia mapy potrvá minimálne 
30 minút.

Neodstraňujte zariadenie USB a nevypínajte 
systém skôr, ako sa dokončení aktualizácia. 
Systém nie je možné používať pred 
dokončením aktualizácie. Ak bude aktualizácia 
prerušená, spustite aktualizáciu systému 
znova.

Keď bude mapa aktualizovaná, zobrazí sa 
nasledujúca správa:
„Aktualizácia dokončená“
Teraz môžete bezpečne odstrániť svoje 
zariadenie USB.

Riešenie problémov

 Možno by ste mali znovu pripraviť zariadenie 
USB.

- Verzia mapy na zariadení USB je rovnaká 
ako v systéme alebo dokonca staršia. V tomto 
prípade stiahnite mapu znovu na zariadenie USB 
pomocou aplikácie „TomTom HOME“.
Možno by ste mali znovu pripraviť zariadenie 
USB.

Telefón
Stlačte tlačidlo „PHONE“ na zobrazenie 
ponúk telefónu:

Posledné hovory
- Všetky hovory, prichádzajúce, 

odchádzajúce, zmeškané
Zobrazte a zavolajte kontaktom z výpisu 
posledných hovorov.

Nastavenia
- Tel. pripojený, Pridať zariadenie, Pripojenie 

audia.
Priraďte až desať telefónov/audio zariadení, aby 
ste zjednodušili a zrýchlili prístup a pripojenie.

Presm.
- Presm.

Presmerujte hovory zo systému do mobilného 
telefónu a naopak.

- Stlmiť
Vypne mikrofón systému pre súkromné 
rozhovory.

Spárovanie telefónu 
Bluetooth®

Z bezpečnostných dôvodov smie vodič 
vykonávať úkony, ktoré si vyžadujú jeho 
zvýšenú pozornosť, ako je párovanie 
mobilného telefónu Bluetooth® s bezdrôtovou 
súpravou autorádia, len v zastavenom vozidle 
a pri zapnutom zapaľovaní.

Počas aktualizácie sa môžu vyskytnúť nasledujúce 
problémy:
- Mapa na zariadení USB nie je platná. V tomto 

prípade stiahnite mapu znovu na zariadenie USB 
pomocou aplikácie „TomTom HOME“.

- Mobilný telefón.
Zobrazte a zavolajte kontaktom z telefónneho 
zoznamu mobilného telefónu.

- Stlačením tlačidla 5 alebo 6 prechádzajte 
menami v telefónnom zozname.

- Prejdite priamo na želané písmeno v zozname.

Pamäť systému obsahuje prednastavené textové 
správy, ktoré môžu byť odoslané ako odpoveď na 
prijatú správu alebo ako nová správa.

Po prijatí textovej správy (v závislosti od modelu 
telefónu) môže systém taktiež preniesť príslušnú 
správu.

Vytočte telefónne číslo pomocou virtuálnej 
klávesnice na obrazovke.

F Kliknite na možnosť „Zatvoriť“.
Nová mapa bude teraz dostupná vo vašom 
systéme.
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Stlačte možnosť „PHONE“.
Ak v systéme ešte nebol spárovaný 
žiadny telefón, na displeji sa zobrazí 
špeciálna stránka.

Zvoľte možnosť „Áno“, čím aktivujete proces 
párovania, a vyhľadajte názov systému v mobilnom 
telefóne (možnosť „Nie“ umožní zobrazenie hlavnej 
stránky obrazovky telefónu).

Vyberte názov systému a v závislosti od telefónu 
zadajte pomocou klávesnice telefónu PIN kód 
zobrazený na displeji systému alebo v mobilnom 
telefóne potvrďte zobrazený PIN kód.

Počas párovania sa na obrazovke zobrazuje stránka 
zobrazujúca priebeh operácie.

V prípade neúspechu odporúčame 
vypnúť a následne opäť zapnúť funkciu 
Bluetooth na vašom telefóne.

Ak bol proces párovania úspešne 
dokončený, na displeji sa zobrazí 
stránka obrazovky:
- na otázku odpovedzte „Áno“, 

mobilný telefón sa uloží ako 
obľúbený (tento mobilný telefón 
bude uprednostnený pred inými 
mobilnými telefónmi, ktoré budú 
následne spárované).

- ak nebolo spárované žiadne iné 
zariadenie, systém považuje 
za obľúbené prvé spárované 
zariadenie.

Pri mobilných telefónoch, ktoré nie sú 
zaradené ako obľúbené, je ich priorita určená 
podľa poradia pripojenia. Najvyššiu prioritu 
bude mať naposledy pripojený telefón.

Dostupné služby závisia od siete, karty SIM 
a kompatibility zariadenia Bluetooth®. V návode 
na použitie telefónu a u svojho operátora si overte 
služby, ku ktorým máte prístup.

v zozname telefón a následne vyberte požadované 
nastavenie.

Profily kompatibilné so systémom sú: HFP, OPP, 
PBAP, A2DP, AVRCP, MAP.

Automatické opätovné pripojenie
Pri zapnutí zapaľovania sa telefón, ktorý bol 
naposledy pripojený pri vypnutí zapaľovania, 
automaticky opäť pripojí, ak bol tento režim 
pripojenia nastavený počas postupu párovania (pozri 
predchádzajúce strany).

Aktivujte funkciu Bluetooth v telefóne a uistite sa, či 
je „viditeľný pre všetkých“ (konfigurácia telefónu).

Pri návrate do svojho vozidla sa po uplynutí približne 
30 sekúnd od zapnutia zapaľovania automaticky 
pripojí naposledy pripojený telefón (zapnutý 
Bluetooth®).
Na zmenu profilu automatického pripojenia vyberte 

Pripojenie sa potvrdí zobrazením správy a názvu 
telefónu.

Správa spárovaných 
telefónov

Táto funkcia umožňuje pripojiť alebo odpojiť 
periférne zariadenie, ako aj vymazať 
spárovanie.

Stlačte tlačidlo „Nastavenia“.

Vyberte možnosť „Telefón/Bluetooth®“, a potom 
zvoľte telefón v zozname spárovaných zariadení.
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Vyberte možnosť „Pripojené“ alebo „Odpojené“, 
„Vymazať zariadenie“ alebo „Pridať zariadenie“, 
„Uložiť obľúbené“, „Textové správy zapnuté“, 
„Stiahnutie“ v zozname ponúkaných možností.

Prijatie hovoru
Prichádzajúci hovor je signalizovaný zvonením 
a zobrazením, ktoré prekryje časť okna zobrazeného 
na obrazovke.

Krátkym stlačením tohto tlačidla na 
volante prijmete prichádzajúci hovor.

alebo
Stlačte tlačidlo „Odpovedať“ zobrazené na displeji.

V prípade dvoch súčasne prebiehajúcich hovorov 
(jeden hovor prebieha a druhý čaká) je možné 
prepnúť z jedného hovoru na druhý stlačením 
tlačidla „Prepnúť hovory“ alebo spojiť oba hovory 
do tzv. konferencie stlačením tlačidla „Konfer.“.

Ukončenie hovoru
Ak si želáte hovor odmietnuť, stlačte toto 
tlačidlo na volante.

alebo

Stlačte tlačidlo „Ignorovať“ zobrazené na displeji.

Uskutočnenie hovoru
Volanie na nové číslo

Používanie telefónu počas jazdy sa 
neodporúča. Odporúčame vám bezpečne 
zaparkovať alebo použiť ovládanie na volante.

Stlačte možnosť „PHONE“.

Stlačte tlačidlo na klávesnici.

Pomocou klávesnice zadajte telefónne číslo a potom 
stlačením tlačidla „Zavolaj“ uskutočníte hovor.

Volanie kontaktu

Stlačte možnosť „PHONE“.

Stlačte tlačidlo „Kontakty“ alebo tlačidlo 
„Posledné hovory“.

Vyberte želaný kontakt z ponúkaného zoznamu, čím 
začnete hovor.

Informácie o vozidle
Stlačením tlačidla „MORE“ zobrazte 
informačné ponuky vozidla:

Vonkajšia teplota
Zobrazí vonkajšiu teplotu.

Hodiny
Zobrazí hodiny.

Kompas
Zobrazí zvolený smer.

Trasa
- Okamžité informácie, Trasa A, Trasa B.

Zobrazí palubný počítač.
Stlačte a podržte tlačidlá „Trasa A“ alebo „Trasa 
B“, čím vynulujete danú trasu.

Konfigurácia
Na zobrazenie ponúk Nastavenia stlačte 
toto tlačidlo:

Displej
- Jas

Nastavte parametre jasu obrazovky.
- Režim zobrazenia.

Nastavte režim zobrazenia.
- Jazyk.

Vyberte požadovaný jazyk.
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- Jednotka merania.
Nastavte parametre jednotiek zobrazenia 
spotreby paliva, vzdialenosti a teploty.

- Pípnutie dotykového displeja.
Aktivujte alebo deaktivujte zvukový signál pri 
dotknutí sa tlačidla na obrazovke.

- Zobrazenie trasy B.
Zobrazte trasu B na obrazovke vodiča.

Hlasové príkazy
- Čas pre hlasovú odpoveď.

Nastavte parametre doby odpovede hlasového 
systému.

- Zobraziť zoznam príkazov.
Zobrazte návrhy s rôznymi možnosťami počas 
hlasovej komunikácie.

Hodiny a dátum
- Nastavenie času a formátu.

Nastavte čas.
- Režim zobrazenia času.

Aktivujte alebo deaktivujte zobrazenie digitálnych 
hodín na stavovej lište.

- Synchronizácia času.
Aktivujte alebo deaktivujte automatické 
zobrazenie času.

- Nastavenie dátumu.
Nastavte dátum.

Bezpečnosť/pomocník
- Kamera spätného chodu.

Zobrazte kameru spätného chodu.
- Oneskorenie kamery.

Zachovajte zobrazenie obrazu z kamery 
spätného chodu na obrazovke po dobu 
maximálne desať sekúnd alebo až do 18 km/h.

Svetlá
- Denné svetlá.

Aktivujte alebo deaktivujte automatické 
rozsvietenie svetiel pri naštartovaní vozidla.

Dvere a uzamknutie
- Automatické uzamknutie.

Aktivujte alebo deaktivujte automatické 
uzamknutie dverí pri pohybe vozidla.

- Automatické rádio.
Nastavte rádio pri zapnutí alebo obnovte aktívny 
stav, keď bolo zapaľovanie naposledy prepnuté 
do polohy STOP.

- Oneskorenie vypnutia rádia.
Nastavte parameter.

- Nastavenie hlasitosti AUX.
Nastavte parametre.

Telefón/Bluetooth®

- Tel. pripojený.
Spustite spojenie Bluetooth® na zvolenom 
zariadení.
Odstráňte vybrané zariadenie.
Uložte zvolené zariadenie medzi obľúbené.
Nastavte parametre.

- Pridať zariadenie.
Pridajte nové periférne zariadenie.

- Pripojenie audia.
Pripojte zariadenie len v audio režime.

Audio
- Ekvalizér.

Nastavte hĺbky, stredné tóny a výšky.
- Vyváženie vpredu – vzadu/vľavo – vpravo.

Nastavte vyváženie reproduktorov vpredu 
a vzadu, vľavo a vpravo.
Stlačte tlačidlo uprostred šípok, aby ste vyvážili 
nastavenia.

- Hlasitosť/rýchlosť.
Vyberte požadované nastavenie. Voľba sa 
zvýraznení.

- Hlasitosť.
Optimalizujte kvalitu audia pri nízkej hlasitosti.

Nastavenia rádia
- Správy DAB.

Aktivujte alebo deaktivujte správy.
Aktivujte alebo deaktivujte možnosti: Alarm, 
Oznám. udalosti, Správa z burzy, Informačná 
správa, Informácia o programe, Zvláštne 
podujatie, Športové informácie, Informácie 
o verej. doprave, Výstražné správy, Informácie 
o počasí.
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Obnovenie nastavení
Obnovte predvolené nastavenia obrazovky, hodín, 
zvukov a rádia.

Vymazať osobné údaje
Vymažte osobné údaje, zariadenia Bluetooth® a 
zahrnuté prednastavenia.

Hlasové príkazy
Informácie – používanie 
systému

Namiesto toho, aby ste sa dotkli displeja, 
môžete na ovládanie systému použiť hlas.

Aby ste zaistili, že hlasové príkazy systém 
vždy identifikuje, odporúča sa dodržiavať 
nasledovné odporúčania:
- hovorte normálnym tónom hlasu,
- vždy počkajte na „pípnutie“ (zvukový 

signál), než začnete hovoriť,
- systém je schopný rozpoznať hlasové 

príkazy, bez ohľadu na pohlavie, tón 
a zafarbenie hlasu osoby, ktorá ich 
vyslovuje,

- minimalizujte hluk v interiéri vozidla na čo 
najnižšiu možnú mieru,

- pred vyslovením hlasových príkazov 
požiadajte ostatných cestujúcich, aby 
nehovorili. Aj napriek tomu, že systém 
rozpozná hlasové príkazy bez ohľadu na 
to, kto ich vyslovuje, v prípade viacerých 
hovoriacich osôb súčasne sa môže stať, 
že systém rozpozná iný príkaz, než je 
zamýšľaný, alebo ďalšie príkazy,

- pre optimálnu funkčnosť systému sa 
odporúča uzavrieť okná a otváraciu strechu 
(vo verziách/na trhoch, kde sa dodáva), aby 
sa zabránilo rušivým vplyvom vonkajších 
zdrojov hluku.

Ovládače na volante
Toto tlačidlo umožňuje aktivovať 
režim hlasovej identifikácie „Telefón“, 
ktorý umožňuje telefonovať, zobraziť 
zoznam posledných/prichádzajúcich/
odchádzajúcich hovorov, zobraziť 
kontakty atď.

Toto tlačidlo zapne režim hlasovej 
identifikácie „Rádio/Médiá“, ktorý 
umožňuje naladiť konkrétnu rádiostanicu 
alebo rádiofrekvenciu AM/FM, prehrať 
skladbu alebo album z USB kľúča/
iPodu/CD s MP3.
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Ak tieto tlačidlá stlačíte počas hlasovej správy 
systému, je možné rýchlo použiť hlasové 
ovládanie. Umožňuje priame vyslovenie 
hlasového príkazu.
Napríklad, ak systém práve hlási správu 
hlasového pomocníka a ak chcete vedieť, aký 
príkaz máte pre systém vysloviť, stlačením 
týchto tlačidiel sa hlasová správa preruší 
a želaný hlasový príkaz je možné priamo 
vysloviť (vyhnete sa tak počúvaniu celej správy 
hlasového pomocníka).
Ak systém čaká na hlasový príkaz zo strany 
používateľa, stlačením týchto tlačidiel sa 
ukončí hlasové spojenie.

Pri každom stlačení tlačidla zaznie „pípnutie“ 
(zvukový signál) a na displeji sa zobrazí 
stránka s odporúčaniami, ktoré používateľa 
žiadajú o vyslovenie hlasového príkazu.

Všeobecné hlasové príkazy
Tieto príkazy môžu byť zadané pri zobrazení ktorejkoľvek stránky na displeji po stlačení tlačidla hlasovej 
identifikácie alebo tlačidla telefónu na volante, pokiaľ práve neprebieha žiadny telefonický hovor.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Pomocník Poskytuje používateľovi základnú 
podporu navrhnutím určitých 
dostupných príkazov.

Zrušiť Ukončí práve prebiehajúcu hlasovú 
reláciu.

Zopakovať Zopakuje používateľovi naposledy 
vyslovenú hlasovú správu.

Návod pre 
hlasové 
ovládanie

Poskytne používateľovi podrobný popis 
spôsobu použitia hlasového systému.
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Hlasové príkazy pre „telefón“
Ak je k systému pripojený telefón, tieto hlasové príkazy môžete zadať z ktorejkoľvek hlavnej stránky na displeji po stlačení tlačidla telefónu na volante, pokiaľ práve 
neprebieha žiadny telefonický hovor.
V prípade, ak nie je pripojený žiadny telefón, hlasová správa oznámi „Nepripojený žiadny telefón. Pripojte telefón a skúste znova“ a hlasová relácia bude ukončená.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Zavolať* Henri Dupont Vytočí telefónne číslo priradené kontaktu Henri Dupont.

Zavolať* Henri Dupont Mobilný 
telefón

Vytočí telefónne číslo s označením mobilný telefón, ktoré je priradené kontaktu Henri Dupont.

Zavolať na 
číslo

0123456789 Zatelefonuje na číslo 0123456789.

Opäť zavolať Zavolá na číslo alebo kontakt posledného uskutočneného hovoru.

Zavolať späť Zavolá na číslo alebo kontakt posledného prijatého hovoru.

Posledné 
hovory* 

Zobrazí úplný zoznam posledných hovorov: odchádzajúcich, zmeškaných a prijatých.

Odchádzajúce 
hovory* 

Zobrazí zoznam odchádzajúcich hovorov.

Zmeškané 
hovory* 

Zobrazí zoznam zmeškaných hovorov.

* Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak telefón pripojený k systému podporuje stiahnutie telefónneho zoznamu a posledných hovorov a ak sa stiahnutie 
uskutočnilo.
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Hlasové príkazy pre „telefón“
Označenie „Mobilný telefón“ je možné nahradiť tromi inými dostupnými označeniami – „Domov“, „Práca“ a „Iné“.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Prijaté 
hovory* 

Zobrazí zoznam prijatých hovorov.

Telefónny 
zoznam* 

Zobrazí telefónny zoznam pripojeného telefónu.

Vyhľadať* Henri Dupont Zobrazí v telefónnom zozname kontakt Henri Dupont, spolu so všetkými uloženými číslami.

Vyhľadať* Henri Dupont Mobilný 
telefón

Zobrazí telefónne číslo s označením mobilný telefón, priradené kontaktu Henri Dupont.

Zobraziť 
správy** 

Zobrazí zoznam textových správ prijatých na pripojenom telefóne.

* Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak 
telefón pripojený k systému podporuje stiahnutie 
telefónneho zoznamu a posledných hovorov a ak 
sa stiahnutie uskutočnilo.

** Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak 
telefón pripojený k systému podporuje funkciu 
hlasového čítania textových správ.

Ak telefón umožňuje uloženie „mena“ (Henri) 
a „priezviska“ (Dupont) do dvoch oddelených 
políčok, zadajte nasledovné hlasové príkazy:
- „Zavolaj“; „Henri“; „Dupont“ alebo „Zavolaj“; 

„Dupont“; „Henri“.
- „Vyhľadaj“; „Henri“; „Dupont“ alebo 

„Vyhľadaj“; „Dupont“; „Henri“.
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Hlasové príkazy pre „Rádio AM/FM/DAB“

Tieto hlasové príkazy môžu byť zadané z ktorejkoľvek hlavnej stránky po stlačení tlačidla hlasovej identifikácie na volante, pokiaľ práve neprebieha žiadny 
telefonický hovor.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Nalaď na 105,5 FM Naladí rádiovú frekvenciu na 105,5 vo vlnovom pásme FM.

Nalaď na 940 AM Naladí rádiovú frekvenciu na 940 vo vlnovom pásme AM.

Nalaď na* FIP FM Naladiť rádio na stanicu „FIP“.

Nalaď na 
kanál DAB** 

Rádio NOVA Naladí rádio DAB na kanál Rádio NOVA.

* Názov „FIP“ je možné nahradiť akýmkoľvek 
iným názvom stanice FM prijímanej rádiom. 
Táto služba nie je poskytovaná všetkými 
rádiostanicami.

** Názov „Rádio NOVA“ je možné nahradiť 
akýmkoľvek iným názvom kanálu DAB 
prijímaného rádiom. Táto služba nie je 
poskytovaná všetkými kanálmi DAB.
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Hlasové príkazy pre „Médiá“

Tieto hlasové príkazy môžu byť zadané z ktorejkoľvek hlavnej stránky po stlačení tlačidla hlasovej identifikácie na volante, pokiaľ práve neprebieha žiadny 
telefonický hovor.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Prehrať 
skladbu

„Názov 1“ Prehrá skladbu „Názov 1“.

Prehrať album „Album 1“ Prehrá piesne z albumu „Album 1“.

Prehrať 
interpreta

„Interpret 1“ Prehrá piesne interpreta „Interpret 1“.

Prehrať 
hudobný 
žáner

„Džez“ Prehrá piesne hudobného žánru „Džez“.

Prehrať zoznam 
skladieb

„Zoznam 
skladieb 1“

Prehrá piesne zo zoznamu skladieb „Zoznam skladieb 1“.

Prehrať 
podcast

„Podcast 1“ Prehrá podcast s názvom „Podcast 1“.

Prehrať audio 
knihu

„Kniha 1“ Prehrá audio knihu s názvom „Kniha 1“.

Prehrať 
skladbu číslo

„5“ Prehrá skladbu číslo „5“.

Vyber „USB“ Vyberie médium USB ako aktívny zdroj zvuku.

Vyhľadať „Album“ Zobrazí zoznam dostupných albumov.
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Hlasové príkazy pre „navigáciu“

Tieto hlasové príkazy môžu byť zadané z ktorejkoľvek hlavnej stránky po stlačení tlačidla hlasovej identifikácie na volante, pokiaľ práve neprebieha žiadny 
telefonický hovor.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Ísť domov Zobrazí trasu domov.

Režim 2D Prejde do režimu 2D.

Režim 3D Prejde do režimu 3D.

Vymazať trasu Vymaže zobrazenú trasu.

Pridať 
k obľúbeným

Zobrazí stránku obrazovky obľúbených.

Opakovať 
pokyn

Zopakuje naposledy vyslovený hlasový pokyn.
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Hlasové príkazy pre „textové správy“

Tieto hlasové príkazy môžu byť zadané z ktorejkoľvek hlavnej stránky po stlačení tlačidla telefónu na volante, pokiaľ práve neprebieha žiadny telefonický hovor.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Poslať textovú 
správu na číslo

0123456789 Spustí postup odoslania preddefinovanej textovej správy pomocou systému.

Poslať textovú 
správu kontaktu

Henri Dupont Mobilný 
telefón

Zobraziť textovú 
správu od kontaktu

Henri Dupont Mobilný 
telefón

Zobrazí schránku so správami stiahnutými z telefónu.
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Hlasové príkazy pre „hands-free hovory“
Príkazy dostupné počas hovoru.
Tieto príkazy môžu byť zadané pri zobrazení ktorejkoľvek stránky počas práve prebiehajúceho hovoru, po stlačení tlačidla telefónu, ktoré sa nachádza na volante.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Poslať na číslo 
0123456789

Tóny volieb sú odoslané na číslo 0123456789.

Poslať heslo 
hlasovej 
schránky

Tóny volieb sú odoslané na čísla uložené v „Hesle hlasovej schránky“.

Aktivovať 
reproduktory

Presmeruje hovor na telefón alebo do systému.

Aktivovať/
deaktivovať 
mikrofón

Aktivuje/deaktivuje mikrofón systému.
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Audio systém

Multimediálny audio systém 
– telefón Bluetooth®

Obsah

Prvé kroky  1
Ovládače na volante  2
Rádio  2
Médiá  4
Telefón  5
Nastavenia  6
Hlasové príkazy  6

Systém je chránený tak, aby bol funkčný len vo 
vašom vozidle.

Vozidlo musí pri všetkých činnostiach 
vyžadujúcich pozornosť vodiča 
z bezpečnostných dôvodov vždy stáť.
V prípade vypnutia motora sa systém vypne pri 
aktivácii úsporného režimu energie, z dôvodu 
ochrany batérie pre jej vybitím.

Prvé kroky
Zapnutie/vypnutie, nastavenie hlasitosti.

Výber vlnového rozsahu FM a AM.

Výber zdroja USB alebo AUX.

Zobrazenie zoznamu pripojených 
telefónov.

Otáčanie: rolovanie v zozname alebo 
nastavenie rádiostanice.
Stlačenie: potvrdenie možnosti 
zobrazenej na displeji.

Informácie o práve počúvanej 
rádiostanici alebo médiu.

Voľba rádiostaníc uložených v pamäti.
FM-A, FM-B, FM-C, AM-A, AM-B, 
AM-C.

Zobrazenie ponuky a nastavenie 
možností.
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Náhodné prehrávanie.

Opakované prehrávanie.

Stlmenie/pozastavenie zvuku.

Automatické vyhľadanie frekvencie 
smerom nadol.
Voľba predchádzajúcej skladby z USB.
Dlhé stlačenie: rýchly posun smerom 
dozadu.

Automatické vyhľadanie frekvencie 
smerom nahor.
Voľba nasledujúcej skladby z USB.
Dlhšie stlačenie: rýchly posun smerom 
dopredu.
Prerušenie aktuálneho úkonu.
Prechod o jednu úroveň vyššie (ponuka 
alebo priečinok).

Ovládače na volante
Aktivácia/deaktivácia funkcie 
pozastavenia prehrávania zo zdrojov 
CD, USB, iPod a Bluetooth®.
Aktivácia/deaktivácia funkcie stlmenia 
rádia.
Zapnutie/vypnutie mikrofónu počas 
telefonického hovoru.

Stlačenie nahor alebo nadol: zvýšenie 
alebo zníženie hlasitosti hlasových 
oznámení a zdrojov hudby, hands-free 
a hlasového čítania textových správ.

Zapnutie hlasovej identifikácie.
Prerušenie hlasovej správy z dôvodu 
zadania nového hlasového príkazu.
Prerušenie hlasovej identifikácie.

Prijatie prichádzajúceho hovoru.
Prijatie druhého prichádzajúceho hovoru 
a uvedenie aktuálneho hovoru do režimu 
čakania.
Aktivácia hlasovej identifikácie pre 
funkciu telefónu.
Prerušenie hlasovej správy z dôvodu 
zadania nového hlasového príkazu.
Prerušenie hlasovej identifikácie.

Rádio, stlačiť smerom nahor 
alebo nadol: voľba nasledujúcej/
predchádzajúcej stanice.
Rádio, držať smerom nahor alebo nadol: 
prehľadávanie vyšších/nižších frekvencií 
až po uvoľnenie tlačidla.
Médiá, stlačiť smerom nahor alebo 
nadol: voľba predchádzajúcej/
nasledujúcej skladby.
Médiá, držať smerom nahor alebo nadol: 
rýchly posun smerom dopredu/dozadu 
až po uvoľnenie tlačidla.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru.
Ukončenie prebiehajúceho hovoru.

Rádio
Výber stanice

Vonkajšie prostredie (kopce, budovy, tunely, 
parkoviská, podzemné priestory atď.) môže 
znemožniť príjem, a to aj v režime RDS.
Toto správanie je pri šírení rádiových vĺn 
normálne a v žiadnom prípade nepredstavuje 
poruchu autorádia.

Tlačidlá rádia 1 až 6:
Voľba rádiostaníc uložených v pamäti.
Dlhé stlačenie: uloženie stanice do 
pamäti.
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Stlačte tlačidlo „RADIO“ a zvoľte vlnový 
rozsah FM alebo AM.

Krátko stlačte jedno z tlačidiel, čím 
aktivujete automatické vyhľadávanie 
nižšej/vyššej frekvencie.

Otočte kruhový ovládač, aby ste 
manuálne vyhľadali nižšiu/vyššiu 
frekvenciu.

Stlačte kruhový ovládač, aby sa zobrazili 
zoznam miestne prijímaných staníc.
Otočte kruhový ovládač, aby ste vybrali 
rádiostanicu. Následným stlačením si 
zvoľte požadovanú stanicu.

Uloženie stanice do pamäti
Stlačte tlačidlo „RADIO“ a zvoľte vlnový 
rozsah FM alebo AM.

Stlačte tlačidlo „A-B-C“ a zvoľte jednu 
z troch skupín uložených staníc.

Stlačením a podržaním jedného 
z tlačidiel uložíte aktuálnu rádiostanicu 
do pamäti.
Zobrazí sa názov stanice a zvukový 
signál potvrdí jej uloženie do pamäti.

Stlačením tlačidla „INFO“ zobrazíte 
informácie o práve počúvanej 
rádiostanici.

RDS

Funkcia RDS, ak sa zobrazí, umožňuje 
pokračovať v počúvaní rovnakej stanice 
sledovaním frekvencie. Avšak za určitých 
podmienok nemusí signál stanice s RDS 
pokrývať celú krajinu. Keď rádiostanice nebudú 
pokrývať dané územie a príjem nebude 
v dostatočnej kvalite, frekvencia sa preladí na 
regionálnu stanicu.

Stlačte tlačidlo „MENU“.

Vyberte možnosť „Regionálne“ a 
následne stlačením zapnite alebo 
vypnite RDS.

Alternatívne frekvencie (AF)
Vyberte možnosť „Alternatívne 
frekvencie (AF)“ a následne stlačením 
aktivujete alebo deaktivujete frekvenciu.

Pokiaľ je aktivovaná funkcia „Regionálne“, 
systém môže kedykoľvek vyhľadať silnejšiu 
frekvenciu.

Počúvanie dopravných 
správ

Funkcia TA (dopravné správy) uprednostňuje 
počúvanie výstražných správ TA. Aby mohla 
byť táto funkcia aktivovaná, vyžaduje si kvalitný 
príjem rádiostanice, ktorá tento typ informácií 
vysiela. Pri vysielaní dopravných správ sa 
aktívny zdroj zvuku automaticky vypne, aby 
umožnil vysielanie správy TA. Médium sa 
začne znovu normálne prehrávať po ukončení 
správy.

Stlačte tlačidlo „MENU“.

Zvoľte možnosť „Dopravné správy 
(TA)“ a následne zapnite alebo vypnite 
dopravné správy.
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Médiá
Zásuvka USB

Vsuňte kľúč USB alebo pripojte periférne zariadenie 
pomocou adaptačného kábla (nie je súčasťou 
dodávky) do zásuvky USB, umiestnenej v strednom 
odkladacom priečinku a slúžiacej na prenos dát 
do systému.

Z dôvodu ochrany systému nepoužívajte 
rozbočovač USB.

Port USB

Zásuvka Auxiliary (AUX)

Prenosné zariadenie (prehrávač MP3 atď.) zapojte 
do zásuvky konektora (AUX Jack) pomocou audio 
kábla (nie je súčasťou dodávky).
Nastavte najskôr hlasitosť vášho prenosného 
zariadenia (na vysokú úroveň). Následne nastavte 
hlasitosť vášho audio systému.
Zobrazenie a správa súborov sa ovláda 
prostredníctvom prenosného zariadenia.

Funkcie zariadenia pripojené ku konektoru AUX 
sa spravujú priamo týmto zariadením: preto 
nie je možné meniť skladbu/priečinok/zoznam 
skladieb alebo manipulovať so začiatkom/koncom/
pozastavením prehrávania ovládačmi na ovládacom 
paneli alebo ovládačmi na volante.
Ak sa zariadenie nepoužíva, nenechávajte kábel 
prenosného zariadenia pripojený k zásuvke AUX, 
aby sa zabránilo možným zvukom z reproduktorov.

Informácie a odporúčania
Systém podporuje prenosné prehrávače ako 
ukladacie zariadenia USB, zariadenia BlackBerry® 
alebo prehrávače Apple® prostredníctvom USB 
zásuviek. Kábel s adaptérom nie je súčasťou 
dodávky.
Ostatné zariadenia, ktoré po pripojení systém 
nerozpozná, sa musia pripojiť pomocou prídavnej 
zásuvky AUX s káblom s konektorom (nie je 
súčasťou dodávky).

Odporúča sa zapisovať názvy súborov s použitím 
menej ako 20 znakov a nepoužívať špeciálne 
znaky (napr.: „ “ ?; ù), aby sa zabránilo problému 
s načítaním alebo zobrazením súborov.

Používajte výhradne kľúče USB vo formáte 
FAT32 (tabuľka umiestnenia súborov).

Systém vytvorí zoznamy prehrávaných súborov (v 
dočasnej pamäti). Počas prvého pripojenia môže 
tento proces trvať v rozmedzí od niekoľkých sekúnd 
až po niekoľko minút.
Potrebný čas čakania je možné skrátiť znížením 
počtu nehudobných súborov, ako aj počtu priečinkov 
v danom zariadení.
Zoznamy prehrávaných súborov sa aktualizujú po 
každom vypnutí zapaľovania alebo pripojení kľúča 
USB. Zoznamy sa ukladajú. Pokiaľ v nich nie sú 
vykonané zmeny bude čas následného načítania 
kratší.

Tento port sa nachádza na strednej konzole a je 
určený výlučne na napájanie a nabíjanie pripojeného 
prenosného zariadenia.
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Z dôvodu ochrany systému nepoužívajte 
rozbočovač USB.

Systém nepodporuje súčasné pripojenie dvoch 
rovnakých zariadení (dva pamäťové kľúče 
alebo dva prehrávače Apple®). Je však možné 
súčasne pripojiť jeden pamäťový kľúč a jeden 
prehrávač Apple®.

Odporúča sa používať oficiálne USB 
káble Apple® na zabezpečenie správneho 
fungovania.

Pripojenie prehrávačov 
Apple®

Ovláda sa cez audio systém.

Dostupné triedenia pochádzajú z pripojeného 
prenosného zariadenia (interpreti/albumy/
žánre/skladby/zoznamy skladieb/audio knihy/
podcasty).
Použité triedenie je predvolené triedením podľa 
interpretov. Na zmenu použitého triedenia 
sa vráťte do prvej úrovne ponuky a potom 
vyberte želané triedenie (napríklad zoznamy 
skladieb) a potvrďte, aby ste mohli prejsť nadol 
štruktúrou ponuky až k želanej skladbe.

Verzia softvéru audio systému nemusí byť 
kompatibilná s generáciou vášho prehrávača 
Apple®.

Pripojte prehrávač Apple® do USB zásuvky 
pomocou adaptačného kábla (nedodaný).
Prehrávanie sa spustí automaticky.

Telefón
Spárovanie telefónu 
Bluetooth®

Z bezpečnostných dôvodov smie vodič 
vykonávať úkony, ktoré si vyžadujú jeho 
zvýšenú pozornosť, ako je párovanie 
mobilného telefónu Bluetooth® s bezdrôtovou 
súpravou autorádia, len v zastavenom vozidle 
a pri zapnutom zapaľovaní.

Aktivujte funkciu Bluetooth® telefónu a skontrolujte, 
či je „viditeľný pre všetkých“ (konfigurácia telefónu).

Stlačte tlačidlo „Telefón“.
Ak v systéme ešte nebol spárovaný 
žiadny telefón, na displeji sa zobrazí 
špeciálna stránka.

Výberom možnosti „Pripojiť telefón“ 
spustíte postup párovania. Na mobilnom 
telefóne vyhľadajte názov systému.

Pomocou klávesnice svojho telefónu zadajte 
PIN kód zobrazený na displeji systému alebo na 
mobilnom telefóne potvrďte zobrazený PIN kód.

Počas párovania sa na obrazovke zobrazuje stránka 
zobrazujúca priebeh operácie.

V prípade zlyhania procesu párovania 
sa odporúča deaktivovať a následne 
opätovne aktivovať funkciu Bluetooth® 
vášho telefónu.
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Ak bol proces párovania ukončený 
úspešne, na displeji sa zobrazí stránka 
so správou „Pripojenie úspešné“:
Potvrdením zobrazíte ponuky.

Ponuka telefónu umožňuje prístup 
predovšetkým k nasledovným funkciám: 
„Zoznam hovorov“, „Kontakty“* 
„Digitálna klávesnica“.

Prijatie hovoru
Prichádzajúci hovor je signalizovaný zvonením 
a zobrazením, ktoré prekryje časť okna zobrazeného 
na obrazovke.

Stlačením tohto tlačidla hovor prijmete.

Alebo stlačením tohto tlačidla na volante 
hovor odmietnete.

Ukončenie hovoru
Ak si želáte hovor odmietnuť, stlačte toto 
tlačidlo na volante.

Uskutočnenie hovoru
Výberom možnosti „Zoznam 
hovorov“ získate prístup k posledným 
uskutočneným hovorom.

Výberom možnosti „Kontakty“ zobrazíte 
kontakty. Zoznamom prechádzajte 
pomocou otočného ovládača.

Na zadanie čísla použite možnosť 
„Klávesnica“.

Konfigurácia
Nastavenia systému

Stlačte tlačidlo „MENU“.

Vyberte možnosť „Nastavenia 
systému“ a následným stlačením 
zobrazte zoznam nastavení aktivácie či 
deaktivácie možností:
- „Vynulovanie predvolenej 

hodnoty“
- „20 min. oneskorenie vypnutia“
- „Obmedziť hlasitosť pri 

spustení“
- „Automaticky“

Audio
Stlačte tlačidlo „MENU“.

Vyberte možnosť „Audio“ a následným 
stlačením zobrazte zoznam nastavení 
aktivácie či deaktivácie možností:
- „Výšky“
- „Stredné tóny“
- „Hĺbky“
- „Vyváženie“
- „Hlasitosť prispôsobená 

rýchlosti vozidla“
- „Hlasitosť“

Audio nastavenia sú rôzne a nezávislé pre 
každý zdroj zvuku.

* Ak je váš telefón plne kompatibilný,

Hlasové príkazy
Informácie – používanie 
systému

Namiesto toho, aby ste sa dotkli displeja, 
môžete na ovládanie systému použiť hlas.
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Aby ste zaistili, že hlasové príkazy systém 
vždy identifikuje, odporúča sa dodržiavať 
nasledovné odporúčania:
- hovorte normálnym tónom hlasu,
- vždy počkajte na „pípnutie“ (zvukový 

signál), než začnete hovoriť,
- systém je schopný rozpoznať hlasové 

príkazy, bez ohľadu na pohlavie, tón 
a zafarbenie hlasu osoby, ktorá ich 
vyslovuje,

- minimalizujte hluk v interiéri vozidla na čo 
najnižšiu možnú mieru,

- pred vyslovením hlasových príkazov 
požiadajte ostatných cestujúcich, aby 
nehovorili. Aj napriek tomu, že systém 
rozpozná hlasové príkazy bez ohľadu na 
to, kto ich vyslovuje, v prípade viacerých 
hovoriacich osôb súčasne sa môže stať, 
že systém rozpozná iný príkaz, než je 
zamýšľaný, alebo ďalšie príkazy,

- pre optimálnu funkčnosť systému sa 
odporúča uzavrieť okná a otváraciu strechu 
(vo verziách/na trhoch, kde sa dodáva), aby 
sa zabránilo rušivým vplyvom vonkajších 
zdrojov hluku.

Ovládače na volante
Toto tlačidlo umožňuje aktivovať 
režim hlasovej identifikácie „Telefón“, 
ktorý umožňuje telefonovať, zobraziť 
zoznam posledných/prichádzajúcich/
odchádzajúcich hovorov, zobraziť 
kontakty atď.

Toto tlačidlo zapne režim hlasovej 
identifikácie „Rádio/Médiá“, ktorý 
umožňuje naladiť konkrétnu rádiostanicu 
alebo rádiofrekvenciu AM/FM, prehrať 
skladbu alebo album z USB kľúča/
iPodu/CD s MP3.

Ak tieto tlačidlá stlačíte počas hlasovej správy 
systému, je možné rýchlo použiť hlasové 
ovládanie. Umožňuje priame vyslovenie 
hlasového príkazu.
Napríklad, ak systém práve hlási správu 
hlasového pomocníka a ak chcete vedieť, aký 
príkaz máte pre systém vysloviť, stlačením 
týchto tlačidiel sa hlasová správa preruší 
a želaný hlasový príkaz je možné priamo 
vysloviť (vyhnete sa tak počúvaniu celej správy 
hlasového pomocníka).
Ak systém čaká na hlasový príkaz zo strany 
používateľa, stlačením týchto tlačidiel sa 
ukončí hlasové spojenie.

Pri každom stlačení tlačidla zaznie „pípnutie“ 
(zvukový signál) a na displeji sa zobrazí 
stránka s odporúčaniami, ktoré používateľa 
žiadajú o vyslovenie hlasového príkazu.
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Všeobecné hlasové príkazy

Tieto príkazy môžu byť zadané pri zobrazení ktorejkoľvek stránky na displeji po stlačení tlačidla hlasovej identifikácie alebo tlačidla telefónu na volante, pokiaľ 
práve neprebieha žiadny telefonický hovor.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Pomocník Poskytuje používateľovi základnú podporu navrhnutím určitých dostupných príkazov.

Zrušiť Ukončí práve prebiehajúcu hlasovú reláciu.

Zopakovať Zopakuje používateľovi naposledy vyslovenú hlasovú správu.

Návod pre 
hlasové ovládanie

Poskytne používateľovi podrobný popis spôsobu použitia hlasového systému.
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Hlasové príkazy pre „telefón“

Ak je k systému pripojený telefón, tieto hlasové príkazy môžete zadať z ktorejkoľvek hlavnej stránky na displeji po stlačení tlačidla telefónu na volante, pokiaľ práve 
neprebieha žiadny telefonický hovor.
V prípade, ak nie je pripojený žiadny telefón, hlasová správa oznámi „Nepripojený žiadny telefón. Pripojte telefón a skúste znova“ a hlasová relácia bude ukončená.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Zavolať* Henri Dupont Vytočí telefónne číslo priradené kontaktu Henri Dupont.

Zavolať* Henri Dupont Mobilný 
telefón

Vytočí telefónne číslo s označením mobilný telefón, ktoré je priradené kontaktu Henri Dupont.

Zavolať na 
číslo

0123456789 Zatelefonuje na číslo 0123456789.

Opäť zavolať Zavolá na číslo alebo kontakt posledného uskutočneného hovoru.

Zavolať späť Zavolá na číslo alebo kontakt posledného prijatého hovoru.

Posledné 
hovory* 

Zobrazí úplný zoznam posledných hovorov: odchádzajúcich, zmeškaných a prijatých.

Odchádzajúce 
hovory* 

Zobrazí zoznam odchádzajúcich hovorov.

Zmeškané 
hovory* 

Zobrazí zoznam zmeškaných hovorov.

* Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak telefón pripojený k systému podporuje stiahnutie telefónneho zoznamu a posledných hovorov a ak sa stiahnutie 
uskutočnilo.
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Hlasové príkazy pre „telefón“

Označenie „Mobilný telefón“ je možné nahradiť tromi inými dostupnými označeniami – „Domov“, „Práca“ a „Iné“.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Prijaté hovory* Zobrazí zoznam prijatých hovorov.

Telefónny 
zoznam* 

Zobrazí telefónny zoznam pripojeného telefónu.

Vyhľadať* Henri Dupont Zobrazí v telefónnom zozname kontakt Henri Dupont, spolu so všetkými uloženými číslami.

Vyhľadať* Henri Dupont Mobilný 
telefón

Zobrazí telefónne číslo s označením mobilný telefón, priradené kontaktu Henri Dupont.

Ak telefón umožňuje uloženie „mena“ (Henri) 
a „priezviska“ (Dupont) do dvoch oddelených 
políčok, zadajte nasledovné hlasové príkazy:
- „Zavolaj“; „Henri“; „Dupont“ alebo „Zavolaj“; 

„Dupont“; „Henri“.
- „Vyhľadaj“; „Henri“; „Dupont“ alebo 

„Vyhľadaj“; „Dupont“; „Henri“.

* Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak 
telefón pripojený k systému podporuje stiahnutie 
telefónneho zoznamu a posledných hovorov a ak 
sa stiahnutie uskutočnilo.
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Audio systém

Hlasové príkazy pre „rádio AM/FM“

Tieto hlasové príkazy môžu byť zadané z ktorejkoľvek hlavnej stránky po stlačení tlačidla hlasovej identifikácie na volante, pokiaľ práve neprebieha žiadny 
telefonický hovor.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Nalaď na 105,5 FM Naladí rádiovú frekvenciu na 105,5 vo vlnovom pásme FM.

Nalaď na 940 AM Naladí rádiovú frekvenciu na 940 vo vlnovom pásme AM.

Nalaď na* FIP FM Naladiť rádio na stanicu „FIP“.

* Názov „FIP“ je možné nahradiť akýmkoľvek iným názvom stanice FM prijímanej rádiom.
Táto služba nie je poskytovaná všetkými rádiostanicami.
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Audio systém

Hlasové príkazy pre „Médiá“

Tieto hlasové príkazy môžu byť zadané z ktorejkoľvek hlavnej stránky po stlačení tlačidla hlasovej identifikácie na volante, pokiaľ práve neprebieha žiadny 
telefonický hovor.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Prehrať 
skladbu

„Názov 1“ Prehrá skladbu „Názov 1“.

Prehrať album „Album 1“ Prehrá piesne z albumu „Album 1“.

Prehrať 
interpreta

„Interpret 1“ Prehrá piesne interpreta „Interpret 1“.

Prehrať 
hudobný žáner

„Džez“ Prehrá piesne hudobného žánru „Džez“.

Prehrať zoznam 
skladieb

„Zoznam 
skladieb 1“

Prehrá piesne zo zoznamu skladieb „Zoznam skladieb 1“.

Prehrať 
podcast

„Podcast 1“ Prehrá podcast s názvom „Podcast 1“.

Prehrať audio 
knihu

„Kniha 1“ Prehrá audio knihu s názvom „Kniha 1“.

Prehrať 
skladbu číslo

„5“ Prehrá skladbu číslo „5“.

Vyber „USB“ Vyberie médium USB ako aktívny zdroj zvuku.

Vyhľadať „Album“ Zobrazí zoznam dostupných albumov.
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Audio systém

Hlasové príkazy pre „textové správy“

Tieto hlasové príkazy môžu byť zadané z ktorejkoľvek hlavnej stránky po stlačení tlačidla telefónu na volante, pokiaľ práve neprebieha žiadny telefonický hovor.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Poslať textovú 
správu na číslo

0123456789 Spustí postup odoslania preddefinovanej textovej správy pomocou systému.

Poslať textovú 
správu kontaktu

Henri Dupont Mobilný 
telefón

Zobraziť textovú 
správu od kontaktu

Henri Dupont Mobilný 
telefón

Zobrazí schránku so správami stiahnutými z telefónu.
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Audio systém

Hlasové príkazy pre „hands-free hovory“

Príkazy dostupné počas hovoru.
Tieto príkazy môžu byť zadané pri zobrazení ktorejkoľvek stránky počas práve prebiehajúceho hovoru, po stlačení tlačidla telefónu, ktoré sa nachádza na volante.

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Komentáre

Poslať na číslo 
0123456789

Tóny volieb sú odoslané na číslo 0123456789.

Poslať heslo 
hlasovej 
schránky

Tóny volieb sú odoslané na čísla uložené v „Hesle hlasovej schránky“.

Aktivovať 
reproduktory

Presmeruje hovor na telefón alebo do systému.

Aktivovať/
deaktivovať 
mikrofón

Aktivuje/deaktivuje mikrofón systému.
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ABS ....................................................................68 – 69
AdBlue® ......................................................... 132 – 133
AFU ....................................................................68 – 69
Airbagy .......................................................................78
Airbagy bočné ............................................................76
Airbagy čelné ..............................................75 – 76, 79
Airbagy roletové .........................................................76
Alarm ..........................................................................35
Asistent pri rozbehu vozidla na svahu......................95
Asistent pri zjazde z kopca .............................. 71 – 72
ASR ....................................................................68 – 69
Audio systém ................................................................1
Automatické stieranie skiel .......................................65
Autonómia AdBlue .....................................................21

CD .................................................................................7
CD MP3 ........................................................................7

Hladina chladiacej kvapaliny ....................................20
Hladiny a kontroly ....................................................126
Hmotnosti .................................................................157
Horná polica ................................................52 – 54, 56

Guľa demontovateľná bez náradia .............. 120 – 123

Filter interiérový .......................................................129
Filter na pevné častice ................................. 129 – 130
Filter olejový .............................................................129
Filter vzduchový .......................................................129

Čerpanie paliva ................................................116, 118

Cesty do zahraničia ...................................................61
Chladiaca kvapalina ..................................... 126 – 128

Elektrické ovládanie okien ........................................36
Elektronické blokovanie štartovania.........................89
Elektronický delič brzdného účinku (REF) .....68 – 69
Elektronický stabilizačný systém (ESC) .........68 – 69
Elektronický stabilizačný systém (ESP) ...................69
ESP/ASR ....................................................................69

Batéria ....................................................... 91, 129, 153
Bedrový ......................................................................37
Bezpečnostné pásy ...........................................72 – 74
BlueHDi ..............................................................21, 132
Bluetooth (sada hands free) ......................... 12 – 13, 5
Bluetooth (telefón) ......................................... 12 – 13, 5
Brzda parkovacia ......................11, 91 – 92, 129 – 131
Brzdová kvapalina ........................................ 126 – 128
Brzdové doštičky .......................................... 129 – 131
Brzdové kotúče ............................................. 129 – 131
Brzdy .........................................................................131

DAB (Digital Audio Broadcasting) – Digitálne rádio ...5
Denné svetlá s LED ...................................................62
Detekcia podhustenia pneumatík .................110 – 111
Detská bezpečnostná poistka ..................... 75, 77, 79
Detské sedačky .............................................74, 77, 85
Diaľkové ovládanie ............................................. 30, 89
Digitálne rádio – DAB (Digital Audio Broadcasting) ...5
Displej farebný .............................................................4
Displej združeného prístroja .................................7, 92
Doplnková zásuvka .................................................7, 4
Doplnkové kúrenie ............................................ 46 – 47
Dopĺňanie AdBlue® ..................................................132
Dopravné informácie (TA) ...........................................3
Dotykový displej ...........................................................1
Dotykový systém audio-telematika ............................1
DSC ...................................................................68 – 69
Dvere predné .............................................................33
Dynamická kontrola stability (DSC).................68 – 69

A

C

H

G

F

Č

E

B

D



186

Abecedný zoznam

Informácie o vozidle ...................................................14
Inteligentná trakčná kontrola .....................................71

Manuálna prevodovka ................................92, 94, 130
Menu (audio) ............................................................4, 6
Miesto vodiča ...............................................................4
Minimálna hladina paliva ...................................20, 116
Motor dieselový ....................................... 118, 126, 158

Ovládanie osvetlenia ...........................................15, 61
Ovládanie stieračov skla ...........................................65
Ovládanie vyhrievania sedadiel ...............................38

Kapota motora .........................................................125
Kábel audio ..............................................................7, 4
Kábel Jack ................................................................7, 4
Klaksón .......................................................................68
Klimatizácia ....................................................... 46 – 47
Klimatizácia automatická ...................................44, 50
Klimatizácia manuálna ....................................... 43, 50
Konfigurácia vozidla ........................................... 22, 27
Kontrola hladín .............................................. 126 – 128
Kontrolka pásov ................................................ 72 – 73
Kontrolky činnosti ........................................................9
Kontrolky svetelné .................................................8 – 9
Kontrolky výstražné .....................................................9
Kontroly.......................................................... 129 – 131
Kontroly štandardné ....................................... 129, 131
Kryt palivovej nádrže ...............................................116
Kúrenie .......................................................................43
Kvapalina do ostrekovačov skiel ................. 126 – 128
Kvapalina posilňovača riadenia ................... 126 – 128

Objem palivovej nádrže.....................................20, 116
Obmedzovač rýchlosti ....................................99 – 100
Ochrana detí ................................................. 75, 77, 79
Odkladacie priestory ........................................ 52 – 55
Odmerka hladiny paliva .....................................20, 116
Olej motorový ................................................ 126 – 128
Opierka lakťa predná .................................................38
Opierky hlavy predné ................................................37
Otáčkomer ....................................................................7
Otváranie kapoty motora ........................................125
Otváranie okien ..........................................................36
Ovládanie autorádia pri volante ..............................3, 2
Ovládanie hlasové ................................16 – 24, 6 – 14

Rádio...............................................................4, 7, 2 – 3
Rádiostanica ..................................................... 4, 2 – 3
REF ....................................................................68 – 69
Regenerácia filtra pevných častíc ............... 129 – 130

Jas .................................................................................8

Naftový filter .................................................... 126, 131
Nastavenie dátumu....................................................28
Nastavenie hodín .......................................................28
Nastavenie parametrov výbavy ......................... 22, 27
Nastavenie sklonu sedadla .......................................37
Nastavenie volantu ....................................................41
Nastavenie výšky bezpečnostných pásov ..... 72 – 73
Náradie .......................................................... 137 – 142
Neutralizácia airbagu spolujazdca ............75, 78 – 79
Núdzové výstražné osvetlenie ..................................68

Palivo ........................................................................118
Palivo (nádrž) ...........................................................116
Palivová nádrž..........................................................116
Palubný počítač .........................................................28
Počítadlo.......................................................................7
Podhustenie pneumatík (detekcia) ...............110 – 111
Pod kapotou motora ................................................126
Pohonné jednotky ......................................... 157 – 158
Ponuka...............................................22, 4, 6, 9, 12, 14
Posilňovač urgentného brzdenia .....................68 – 69
Prehliadky  ......................................................... 18 – 19
Prenášanie audio Bluetooth .................................7 – 8
Prídavná klimatizácia ....................................... 46 – 47
Príručná skrinka ................................................ 52 – 55
Príslušenstvo .............................................................67
Prístrojová doska .........................................................4
Príves .................................................................88 – 89
Protiblokovací systém kolies (ABS) ...........12, 68 – 69
Pyrotechnické napínače (bezpečnostné pásy) .......74
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Regulátor prešmyku kolies (ASR) ................... 68 – 70
Regulátor rýchlosti ........................................ 101 – 105
Reostat osvetlenia .......................................................8
Rezervné koleso ........................................... 137 – 142
Rozbeh vozidla ..........................................................87
Rozmery ...................................................................162
Rozpoznávanie rýchlostného limitu ................96 – 98

Vetranie ...............................................................43, 50
Vlečné zaťaženia .....................................................157
Vnútorná výbava ............................................... 52 – 56
Vonkajšie spätné zrkadlá ..........................................42
Vynulovanie ukazovateľa údržby .................... 18 – 19
Výbava vpredu .................................................. 52 – 56
Výmena interiérového filtra .....................................129
Výmena olejového filtra ...........................................129
Výmena vzduchového filtra ....................................129
Výmena žiaroviek .........................................143 – 144
Výmena žiarovky ..........................................143 – 144
Výstraha neúmyselného 

prekročenia čiary (AFIL) ............................106 – 107

Zadné bezpečnostné pásy .......................................73
Zapaľovač cigariet  ....................................................58
Zastavenie vozidla .....................................................87
Zásuvka Jack ...........................................................7, 4
Zásuvka USB .....................................................6 – 7, 4
Zásuvky doplnkové ........................................... 52 – 55
Združené prístroje .......................................................7
Zdvihák .....................................................................7, 4
Znamenie diaľkovými svetlami .................................61
Zobrazenie displeja ................................ 4, 6, 9, 12, 14
Zvuková výstraha .......................................................68

Žiarovky (výmena) ........................................143 – 144
Žiarovky (výmena, referencia) ............................... 144Úrovne hladín ................................................ 126 – 128

Ukazovatele smeru ....................................................15
Ukazovatele smeru (smerovky) ................................61
Ukazovatele zmeny smeru jazdy .............................61
Ukazovateľ hladiny motorového oleja ............. 18 – 19
Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny ..................20
Ukazovateľ údržby ............................................ 18 – 19
Ukazovateľ zmeny rýchlostného stupňa..................17
UREA ........................................................................132
USB .....................................................................6 – 7, 4
USB prehrávač...................................................6 – 7, 4

Štartovanie dieselového motora .............................118

Tabuľky pohonných jednotiek .................................158
Technické parametre ...............................................158
Telefón ..................................................... 12 – 14, 5 – 6
Teplota chladiacej kvapaliny .....................................20
Tipy pre riadenie ............................................... 87 – 89
Typy žiaroviek ......................................................... 144

Sada hands free ........................................... 12 – 13, 5
Sada náradia ................................................. 137 – 142
SCR (Selektívna katalytická redukcia) ...................132
Sedadlá vyhrievané ...................................................38
Smerovky .............................................................15, 61
Snehové reťaze .......................................................119
Stierač skla .................................................................65
Stolík písací .......................................................52 – 54
Stop & Štart ....................................17, 51 – 52, 66, 73, 

93 – 95, 125, 129, 155
Stredná konzola ...........................................................4
Stropné osvetlenia .....................................................58
Stropné osvetlenie predné .........................52 – 54, 56
Stropné osvetlenie zadné .........................................58
Svetlá denné ..............................................................61
Svetlá diaľkové .................................................... 16, 61
Svetlá hmlové zadné .................................................61
Svetlá polohové .........................................................61
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Spoločnosť Automobiles CITROËN potvrdzuje 
na základe dodržiavania ustanovení európskeho 
nariadenia (Smernica 2000/53), vzťahujúcich sa 
na vozidlá vyradené z prevádzky, že dosahuje 
ním stanovené ciele, a že recyklovaný materiál je 
použitý pri výrobe produktov predávaných touto 
spoločnosťou.

Reprodukcie a preklady tohto dokumentu, i keď len 
čiastočné, sú bez písomného povolenia spoločnosti 
Automobiles CITROËN zakázané.

Vytlačené v EÚ
Slovaque
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Xerox
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