PěEDMLUVA
Tato pĜíruþka Vás seznámí s obsluhou a údržbou Vašeho nového vozidla. Také Vám
má poskytnout dĤležité informace o bezpeþnosti provozu. Doporuþujeme Vám, abyste
si návod peþlivČ pĜeþetli a Ĝídili se doporuþeními a radami v nČm uvedenými. Zajistíte si
tak pĜíjemný, bezpeþný a bezproblémový provoz Vašeho vozidla.
UvČdomte si, že autorizovaný prodejce Chevrolet zná vozidlo nejlépe a že je v jeho
zájmu, abyste byli plnČ spokojeni.
Tento návod by mČl být považován za nedílnou souþást Vašeho vozidla. MČl by ve
vozidle zĤstat vždy, i v dobČ jeho pĜípadného prodeje.
DČkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy Chevrolet.

DģLEŽITÉ POZNÁMKY
PĜeþtČte si, prosím, peþlivČ tento návod a
Ĝićte se jeho instrukcemi.
Z:

Toto je symbol, upozorĖující na
potenciální nebezpeþí úrazu þi
poškození vozidla nebo jiného
majetku. ěićte se bezpeþnostními
pokyny, které následují za tímto
symbolem.

V tomto návodu najdete následující
speciální upozornČní:
•
•
•

Varování
Pozor
Poznámka
Z VÝSTRAHA
VÝSTRAHA oznaþuje potenciální
nebezpeþné situace, jimž se musí
pĜedcházet, protože mohou zpĤsobit
poranČní nebo smrt.

Z POZOR
POZOR
oznaþuje
potenciální
nebezpeþné situace, jimž se musí
pĜedcházet, protože mohou zpĤsobit
lehká zranČní, škodu na vozidle þi
majetku.
POZNÁMKA

POZNÁMKA oznaþuje informace,
které Vám pomohou s údržbou nebo
jiné instrukce týkající se Vašeho
vozidla.
V návodu jsou uvedeny nejnovČjší
informace, ilustrace a specifikace vozidla,
dostupné v dobČ vydání.
Vyhrazujeme si právo provádČt kdykoli
zmČny specifikace nebo konstrukce bez
oznámení a bez vyvozování závazkĤ.

V tomto návodu jsou popsány všechny
funkce a výbavy, které jsou k dispozici
pro daný model. S ohledem na odchylky
modelĤ,
specifikace
konkrétních
zemích,
speciální
výbavu
nebo
pĜíslušenství se mĤže stát, že nČkteré
popisy, a to vþetnČ popisĤ nabídek a
displejĤ, nebudou pro vaše vozidlo
platit.
Neoriginální náhradní díly a pĜíslušenství
nebyly zkoušeny nebo schváleny naší
spoleþností. Necertifikujeme vhodnost ani
bezpeþnost neoriginálních náhradních
dílĤ a pĜíslušenství a nejsme zodpovČdní
za škody zpĤsobené jejich použitím.
DĤležité upozornČní: PĜeþtČte si pozornČ
celou þást 1 („Sedadla a systémy ochrany
cestujících“) v tomto návodu pĜed
použitím Vašeho vozidla.
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VŽDY POUŽÍVEJTE
BEZPEýNOSTNÍ PÁSY!

PROý POUŽÍVAT BEZPEýNOSTNÍ
PÁSY?

Ochrana cestujících je po mnoho let
hlavním úkolem vlastního i obecného
výzkumu a vývoje. DvČma komponenty,
které jsou ve vozidle namontovány
výhradnČ kvĤli ochranČ cestujících pĜi
nehodČ,
jsou
bezpeþnostní
pásy,
namontované na všech sedadlech vozidla
a pĜídavný zádržný systém nebo airbagy,
namontované na místČ Ĝidiþe a
spolujezdce
na
pĜedním
sedadle.
Bezpeþnostní pásy mohou chránit Vás a
spolucestující jen v pĜípadČ, pokud jsou
použity. Airbag je doplĖkovou ochranou,
která je bezpeþná a efektivní pouze ve
spojení s použitými bezpeþnostními pásy.

Bezpeþnostní pásy jsou nápomocné z
nČkolika dĤvodĤ:

Ve vozidle se nachází upozornČní na
pĜipoutání bezpeþnostních pásĤ (Více
informací
viz
"VÝSTRAŽNÁ
KONTROLKA
BEZPEýNOSTNÍHO
PÁSU" v rejstĜíku).

1. Bezpeþnostní pásy zabraĖují v
pĜípadČ nehody vymrštČní cestujících
z vozidla.
2. Bezpeþnostní pásy udržují cestující ve
vozidle tak, aby byl využit prostor
mezi pĤvodní polohou pĜed srážkou a
pĜední þástí vozidla k plynulejšímu
zastavení pohybu tím, že se
bezpeþnostní pásy natahují a pĜední
þást vozidla pohlcuje energii nárazu
prostĜednictvím deformaþních zón.
3. Bezpeþnostní pásy udržují Ĝidiþe na
svém místČ, a tak mu umožĖují v
urþitých situacích získat znovu
kontrolu nad vozidlem.
4. Bezpeþnostní
pásy
zabraĖují
vymrštČní cestujících a zranČní Ĝidiþe
a ostatních cestujících.

•

•

•

•

•

Z VÝSTRAHA
Bylo prokázáno, že bezpeþnostní
pásy úþinnČ zabraĖují v pĜípadČ
dopravní
nehody
možnosti
zranČní þi smrti!
Jako vlastník a Ĝidiþ vozidla jste
povinen se ujistit pĜed jízdou, že je
každý cestující správnČ pĜipoután
bezpeþnostním pásem.
TČhotné ženy, zranČné a tČlesnČ
postižené osoby by mČly používat
bezpeþnostní pásy také. Pokud tak
neuþiní, jsou stejnČ jako ostatní
cestující vystaveni zvýšenému
nebezpeþí zranČní nebo smrti.
Nejlepší
zpĤsob
ochrany
nenarozeného dítČte je ochrana
matky.
Jak bezpeþnostní pásy fungují,
jejich používání a jak správnČ
nastavit sedadlo je vysvČtleno v
této kapitole. PĜeþtČte si všechny
informace a vždy se Ĝićte
uvedenými
instrukcemi
a
varováním.
Jen
tak
tyto
bezpeþnostní
systémy
plnČ
využijete.
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PROý BEZPEýNOSTNÍ PÁSY
FUNGUJÍ!

Bezpeþnostní pásy nemohou fungovat,
pokud
nejsou
použity
správným
zpĤsobem.
Ke zranČní cestujících ve vozidle dojde
tehdy, pokud jsou síly pĤsobící na jejich
tČla vČtší, než tČlo dokáže snést. Pokud
dojde k prudkému zastavení pohybu tČla,
budou pĤsobící síly velké. Jestliže je tČlo
zpomalováno postupnČ, budou tyto síly
mnohem menší. Ochránit cestující ve
voze v pĜípadČ nehody znamená
poskytnout cestujícímu co nejvíce þasu a
dráhy pro postupné zpomalení.
PĜedstavme si bČžce, bČžícího rychlostí
25 km/h, který narazí hlavou do betonové
zdi. PĜedstavme si druhého bČžce,
bČžícího rychlostí 25 km/h, který narazí
do zdi pokryté 90 cm silnou
deformovatelnou poduškou. V prvním
pĜípadČ dojde pravdČpodobnČ k vážnému
zranČní þi smrti. Ve druhém pĜípadČ však
bČžec pravdČpodobnČ odejde nezranČn.
Proþ? V prvním pĜípadČ tČlo narazilo do
nepoddajného betonového povrchu a bylo
okamžitČ zastaveno. Veškerá energie,
kterou bČžec vyvinul, byla bČhem

okamžiku pohlcena tČlem, ne tvrdým
betonovým povrchem. V druhém pĜípadČ
sice mČlo tČlo bČžce stejnou energii, která
musela být pohlcena, ale po prvním
kontaktu s povrchem zdi, pokraþovalo v
pohybu do deformovatelné podušky. Tak
získalo tČlo potĜebný þas a dráhu ke
zpomalení a postupnému zastavení, kdy
byla energie pohlcována deformující se
poduškou.
Jestliže narazí vozidlo pĜi rychlosti
50 km/h do betonové zdi, pĜední nárazník
se okamžitČ zastaví, ale prostor pro
cestující zastavuje postupnČ, jak dochází
k deformaci pĜední þásti vozu. Cestující
pĜipoutaný pásem je zadržován v sedadle
s výhodou postupného zpomalování
zpĤsobeném deformací pĜední þásti
vozidla a napínáním bezpeþnostního pásu.
TČlo cestujícího, který je pĜipoután
bezpeþnostním pásem, zpomalí z 50 km/h
na nulu na dráze 90-120 cm. PĜipoutaný
cestující navíc zĤstane ve správné poloze,
takže, pokud se v pĜípadČ þelní kolize
aktivuje airbag, cestující se vĤbec neudeĜí
do tuhých konstrukcí ve voze.
NepĜipoutaný cestující nemá žádnou z
tČchto výhod. NepĜipoutaný cestující není

spojen s vozidlem, a tak jeho tČlo
pokraþuje v pohybu rychlostí pĜed
nárazem, tedy 50 km/h, až narazí na tvrdý
pĜedmČt rychlostí pĜibližnČ 50 km/h a
náhle se zastaví. I v pĜípadČ, že bude
aktivován airbag, je nepĜipoutaný
cestující vystaven vysokému riziku
zranČní nebo smrti oproti cestujícímu na
pĜedním sedadle, který je správnČ
pĜipoután. (Viz "PěÍDAVNÝ ZÁDRŽNÝ
SYSTÉM" v rejstĜíku)
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Z VÝSTRAHA
BEZPEýNOSTNÍ PÁSY CHRÁNÍ
Statistiky nehod prokázaly, že Ĝidiþi
a cestující, kteĜí jsou správnČ
pĜipoutáni bezpeþnostními pásy,
jsou vystaveni menšímu riziku
zranČní a mají vČtší šanci na pĜežití
nehody. Z tohoto dĤvodu je
pĜipoutání bezpeþnostním pásem
vyžadováno zákonem ve vČtšinČ
zemí.
POUŽITÍ
BEZPEýNOSTNÍCH
PÁSģ
Všechna sedadla Vašeho vozidla jsou
vybavena systémem tĜíbodového
bezpeþnostního pásu, který je
uchycen
na
tĜech
místech.
Bezpeþnostní pásy na pĜedních a
vnČjších zadních sedadlech jsou
uloženy a blokovány navíjeþi. pokud
jsou v normálním režimu s
nouzovým blokováním, umožĖují
pásy cestujícím bČhem plynulé jízdy
volnost pohybu a nevyžadují žádné
seĜizování délky.
(Pokraþování)

Z VÝSTRAHA
PĜi prudkém zastavení nebo
zabrzdČní, prudké akceleraci nebo
zpomalení jsou bezpeþnostní pásy
automaticky
zablokovány
a
zabraĖují tak posunu tČla na
sedadle.
Abyste
plnČ
využili
úþinku
bezpeþnostního pásu, musíte jej
použít správnČ, a navíc musíte
správnČ sedČt na sedadle, jak je
uvedeno dále:
• OpČradlo ve vzpĜímené poloze (ne
sklopené,
tak
se
zamezí
proklouznutí pod pásem, kdy by
mohlo dojít pĜi nehodČ ke
zranČní.)
• Cestující sedí vzpĜímenČ (ne
shrbený, dolní a horní þást
bezpeþnostního pásu musí být
správnČ vedena. V pĜípadČ
nehody se tak docílí maximálního
úþinku
bezpeþnostních
pásĤ,
pĜiþemž možnost zranČní slabých
a snadno zranitelných þástí tČla je
minimální.)
(Pokraþování)

Z VÝSTRAHA
• PĜezka bezpeþnostního pásu musí
být ĜádnČ uzamþena v zámku
zacvaknutím
(pokud
není
bezpeþnostní
pás
správnČ
uzamþen, nemĤže poskytovat
ochranu; zatažením za pĜezku se
pĜesvČdþete, že je pás ĜádnČ
uzamþen západkou zámku).
• Dolní þást bezpeþnostního pásu
musí být umístČna tČsnČ pĜes boky
a pánev co nejníže (nesmí být
vedena pĜes bĜicho, kde by mohla
pĜi havárii zpĤsobit vážné
poranČní – TO JE DģLEŽITÉ
ZEJMÉNA PRO TċHOTNÉ
ŽENY.)
• Horní þást bezpeþnostního pásu
musí být umístČna pĜes vnČjší
rameno a tČsnČ pĜes hrudník (ne
pod rukou, okolo krku, pĜes
vnitĜní rameno nebo za zády a pás
by nemČl být volný, aby nedošlo v
pĜípadČ nehody k velkému
pohybu smČrem dopĜedu a
následnému zranČní)
(Pokraþování)
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Z VÝSTRAHA
• Pouze jeden cestující na jeden
bezpeþnostní pás (nedovolte více
než jedné osobČ pĜipoutat se
jedním bezpeþnostním pásem;
více osob pĜipoutaných jedním
pásem mĤže zpĤsobit jeho
pĜetížení a navíc by se cestující
pod jedním pásem mohli v
pĜípadČ nehody navzájem vážnČ
zranit.)
• DČti v upevnČných dČtských
sedaþkách (pĜi nárazu pĤsobí
pĜíliš velké síly na to, aby dospČlý
dítČ udržel, a pokud bude dítČ pod
stejným
pásem
spoleþnČ
s
dospČlým, mĤže být vážnČ
zranČno)
• Žádný nepĜipoutaný cestující
(nepĜipoutaní
cestující
jsou
vystaveni nebezpeþí zranČní, navíc
mohou zranit i ostatní cestující,
protože v pĜípadČ havárie jejich
nepĜipoutané tČlo narazí do
ostatních cestujících)
(Pokraþování)

Z VÝSTRAHA
• Pásy nesmí být pĜekroucené
(pĜekroucené pásy se nepohybují
volnČ,
neposkytují
správnou
ochranu a zaĜíznou se do tČla
cestujícího, þímž se zvyšuje riziko
zranČní nebo smrti)
(nezamþené
• ZamknČte
dveĜe
dveĜe zvyšují v pĜípadČ nehody
nebezpeþí zranČní nebo smrti od
vnČjších objektĤ a vymrštČní osob
z vozu)
• ProvádČjte pravidelné kontroly
(bČhem jízdy se obþas pĜesvČdþte,
že je dolní þást pásu správnČ
vedena pĜes boky, ne pĜes bĜicho a
horní þást pásu pĜes stĜed ramene
a hrudník; správnČ vedený pás
umožĖuje silnČjším þástem tČla
absorbovat síly pĜenášené pásem
na tČlo, zatímco nesprávnČ vedený
pás mĤže zpĤsobit zranČní krku
nebo orgánĤ v bĜišní dutinČ).
(Pokraþování)

Z VÝSTRAHA
• Mezi tČlem a bezpeþnostními pásy
nesmí být žádné tvrdé nebo
kĜehké
pĜedmČty
(napĜíklad
kuliþková pera, brýle atd. v kapse
cestujícího nebo na šatech mohou
zpĤsobit zranČní v pĜípadČ
nehody.)
(Pokraþování)
Z VÝSTRAHA
Pokud by pás vedl pĜes loketní
opČrku (je-li ve výbavČ vozidla), þást
vedoucí pĜes boky by mohla pĜi
nehodČ pĤsobit na bĜišní þást místo
na pánev cestujícího.
• UjistČte se, že bezpeþnostní pás
vede pod loketní opČrkou.
Nedodržení této instrukce mĤže v
pĜípadČ nehody zpĤsobit vážné
zranČní nebo smrt.
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CESTUJÍCÍ NA PěEDNÍCH
SEDADLECH

CESTUJÍCÍ V 3. ěADċ
SEDADEL

automaticky zablokovány a zabraĖují tak
posunu tČla na sedadle.

ObČ pĜední sedadla mají nastavitelný
sedák i opČradlo, výškovČ nastavitelnou
opČrku hlavy, jsou vybavena tĜíbodovými
bezpeþnostními pásy a pĜídavným
zádržným systémem (airbag).

Sedadla tĜetí Ĝady jsou urþena pro dva
cestující a jsou vybavena tĜíbodovými
bezpeþnostními pásy.

Vždy si správnČ zapnČte bezpeþnostní
pásy:

TěÍBODOVÉ BEZPEýNOSTNÍ
PÁSY

2. UjistČte se, že je opČradlo sedadla ve
vzpĜímené poloze.

CESTUJÍCÍ NA ZADNÍCH
SEDADLECH
Zadní sedadlo je vybaveno na obou
vnČjších sedadlech a na prostĜedním
sedadle tĜíbodovými bezpeþnostními
pasy.
ObČ krajní sedadla jsou vybavena dolním
kotvením pro dČtské zádržné systémy a
kotvením horními popruhy, které se
nacházejí na opČradle zadního sedadla
(Další informace - viz "DOLNÍ
KOTVENÍ A KOTVENÍ HORNÍMI
POPRUHY PRO DċTSKÉ ZÁDRŽNÉ
SYSTÉMY" v rejstĜíku)

Vaše vozidlo je vybaveno tĜíbodovými
bezpeþnostními pásy, které napomáhají
snížit nebezpeþí zranČní osob pĜi srážce
nebo náhlých manévrech. ObČ pĜední
sedadla, zadní sedadla a sedadla tĜetí Ĝady
jsou
vybavena
tĜíbodovými
bezpeþnostními pásy. Tyto bezpeþnostní
pásy jsou upevnČny ve tĜech bodech z
dĤvodu ochrany cestujících, kteĜí správnČ
sedí a mají zapnuté bezpeþnostní pásy.
TĜíbodové
bezpeþnostní
pásy
v
normálním
režimu
s
nouzovým
blokováním nevyžadují žádné seĜizování
délky a umožĖují cestujícím bČhem
plynulé jízdy volnost pohybu.
NicménČ pĜi prudkém zastavení nebo
zabrzdČní, prudké akceleraci nebo
zpomalení jsou bezpeþnostní pásy

1. ZavĜete a zamknČte dveĜe.

3. Uchopte pĜezku bezpeþnostního pásu
a plynulým pohybem većte pás pĜes
trup. UjistČte se, že není pás
pĜekroucený. Jestliže se pás pĜi
vytahování zablokuje, nechte jej
navinout zpČt do navíjeþe. Poté opČt
plynulým tahem vytáhnČte potĜebnou
délku bezpeþnostního pásu.
4. Horní þást pásu većte pĜes stĜed
ramena a dále pĜes hrudník. Nikdy
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nevećte horní þást pásu pĜes krk. Tak
je zajištČno, že pĜi nárazu bude síla
pĤsobit na kosti ramen a vyhne se
žebrĤm a krku, kde by mohla zpĤsobit
vážná vnitĜní zranČní.
5. Dolní þást pásu većte co nejníže a
tČsnČ pĜes boky, ne pás. Tak je
zajištČno, že pĜi nárazu bude síla
pĤsobit na kosti pánve a ne na bĜicho,
kde by mohla zpĤsobit vážná zranČní.
6. PĜezku pevnČ zatlaþte do zámku, až
uslyšíte hlasité zaklapnutí západky.
UjistČte se, že jste použili správný
zámek. UjistČte se, že tlaþítko
uvolnČní zámku bezpeþnostního pásu
je snadno dosažitelné, pokud byste
potĜebovali pás rychle rozepnout.

7. Zatáhnutím za pĜezku se pĜesvČdþte,
že je pĜezka bezpeþnČ uzamþena.

Pás rozepnete stisknutím uvolĖovacího
tlaþítka na zámku. Pás se automaticky
navine. BČhem navíjení pásu pĜidržujte
pĜezku, aby nepoškodila vnitĜní plochy v
interiéru nebo nezranila cestující.
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ProvádČjte údržbu Vašich
bezpeþnostních pásĤ:
1. PravidelnČ
kontrolujte
všechny
bezpeþnostní pásy, pĜíslušné þásti a
souþástky. Nechte je vymČnit v
servisu, pokud dojde k poškození
nČkterého
bezpeþnostního
pásu,
pĜíslušné þásti nebo souþástky.
Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
2. Bezpeþnostní pás nebo pĜíslušnou þást
musíte vymČnit, pokud došlo pĜi
nehodČ k natažení nebo poškození, i
když
dĤsledek
natažení
nebo
poškození není zĜejmý nebo viditelný.
Natažené pásy nebo poškozené díly
nefungují správnČ. VymČĖované pásy
musí být nové.
3. Doporuþujeme Vám nechat kompletní
bezpeþnostní pás po nehodČ vozidla
vymČnit. Pokud vyškolený odborník
zjistí, že nedošlo k poškození
bezpeþnostního pásu a vše správnČ
funguje, nemusíte výmČnu provádČt.
Doporuþujeme Vám, abyste se obrátili
na Vašeho autorizovaného opravce
Chevrolet.

4. Jízda s vozidlem s poškozenými
bezpeþnostními pásy nebo jinými díly
je nebezpeþná.

PěEDPÍNAý
BEZPEýNOSTNÍHO PÁSU
Vaše vozidlo je vybaveno systémem
pĜedpínaþĤ bezpeþnostních pásĤ na
pĜedních místech k sezení. Bezpeþnostní
pásy s pĜedpínaþi se používají stejným
zpĤsobem jako bČžné bezpeþnostní pásy.
Systém pĜedpínaþĤ bezpeþnostních pásĤ
se aktivuje na základČ síly nárazu.
PĜedpínaþe bezpeþnostních pásĤ jsou také
Ĝízené snímaþi nárazĤ a Ĝídicí jednotkou
systému airbagĤ.
PĜedpínaþ bezpeþnostního pásu se
nachází u navíjeþe každého pĜedního
bezpeþnostního pásu. PĜedpínaþ utahuje
bezpeþnostní pás tak, aby v pĜípadČ
þelního nárazu tČsnČ pĜiléhal k tČlu
cestujícího. Po aktivování pĜedpínaþĤ
zĤstanou navíjeþe zablokovány. PĜi
aktivaci mĤže dojít ke generování hluku a
uvolnČní kouĜe. Tyto stavy nejsou
škodlivé a nesignalizují požár ve vozidle.

Aby se v pĜípadČ srážky minimalizovalo
riziko vážného zranČní nebo úmrtí, musejí
být Ĝidiþ a všichni cestující vždy ĜádnČ
pĜipoutáni bezpeþnostními pásy bez
ohledu na to, zda je þi není jejich sedadlo
vybaveno pĜedpínaþem. Na sedadlo se
posaćte zcela dozadu; sećte rovnČ;
nenaklánČjte se dopĜedu ani do stran.
Nastavte bezpeþnostní pás tak, aby jeho
bĜišní þást vedla nízko pĜes pánev, nikoliv
okolo pasu.
Pamatujte, že se pĜedpínaþe budou
aktivovat pouze pĜi silných þelních
kolizích a boþních nárazech. Nejsou
konstruovány tak, aby se aktivovaly pĜi
nárazech zezadu nebo pĜi menších þelních
kolizích. PĜedpínaþi se mohou aktivovat
pouze jednou. Pokud se pĜedpínaþe
aktivují, co možno nejdĜíve nechte systém
pĜedpínaþĤ
opravit
v
servisu.
Doporuþujeme Vám autorizovaný servis
Chevrolet.
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Jestliže výstražná kontrolka airbagĤ v
sestavČ pĜístrojĤ nebliká nebo se krátce
nerozsvítí pĜi zapnutí zapalování do
polohy "ON", zĤstává svítit déle než
10 sekund nebo se rozsvítí bČhem jízdy,
mĤže to znamenat, že nefunguje správnČ
systém pĜedpínaþĤ nebo systém airbagĤ.
Nechte oba systémy prohlédnout v
servisu co nejdĜíve. Doporuþujeme Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
Servis v oblasti okolo komponentĤ nebo
kabeláže systému pĜedpínaþĤ smí
provádČt pouze speciálnČ vyškolená
servisní dílna. Doporuþujeme Vám
autorizovaný servis Chevrolet. Nesprávné
provedení servisu mĤže mít za následek
nechtČnou aktivaci pĜedpínaþĤ nebo mĤže
zpĤsobit nefunkþnost pĜedpínaþĤ. Oba
tyto stavy mohou mít za následek osobní
zranČní.

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ
BEZPEýNOSTNÍCH PÁSģ
PĜed zapoþetím jízdy posuĖte výškový
seĜizovaþ bezpeþnostního pásu do výšky,
která je pro Vás správná.
Nastavte výšku tak, aby ramenní þást pásu
vedla pĜes stĜed Vašeho ramene. Pás
nesmí být v blízkosti Vašeho obliþeje a
krku, ale nesmí padat z ramene.
Nesprávné umístČní ramenního pásu
mĤže snížit úþinnost bezpeþnostního
pásu.
Z VÝSTRAHA
Nesprávné
seĜízení
výšky
bezpeþnostního
pásu
snižuje
úþinnost bezpeþnostního pásu pĜi
nehodČ.

Pro pohyb smČrem nahoru nebo dolĤ
zmáþknČte do sebe uvolĖovací tlaþítka a
posuĖte
výškový
seĜizovaþ
do
požadované
polohy.
Výškovým
seĜizovaþem mĤžete pohybovat smČrem
nahoru pouhým zdvihnutím nahoru bez
zmáþknutí tlaþítek.
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Z VÝSTRAHA
Nikdy nejezdČte s nesprávnČ
nastaveným bezpeþnostním pásem.
Abyste pĜedešli zranČní, vždy se
Ĝićte následujícími pokyny:
• Nastavte výšku bezpeþnostního
pásu pĜed zapoþetím jízdy.
• Većte horní þást pásu pĜes stĜed
ramene.
• Kotvící bod bezpeþnostního pásu
zajistČte.
Nedodržení tČchto instrukcí mĤže v
pĜípadČ nehody zpĤsobit vážné
zranČní nebo smrt.

TċHOTNÉ ŽENY A
BEZPEýNOSTNÍ PÁSY
Bezpeþnostní pásy chrání každého, vþetnČ
tČhotných žen.
Pokud nejsou tČhotné ženy pĜipoutané
bezpeþnostním pásem, vystavují se stejnČ
jako ostatní cestující riziku vážného
zranČní. Navíc, pokud je žena správnČ
pĜipoutána, je mnohem pravdČpodobnČjší,
že nenarozené dítČ bude v pĜípadČ nehody
v bezpeþí.
K zajištČní maximálního bezpeþí by mČly
být tČhotné ženy pĜipoutané tĜíbodovým
bezpeþnostním pásem. Dolní þást pásu by
mČla být vedena co nejníže bČhem celého
tČhotenství.

DċTSKÉ SEDAýKY
Z VÝSTRAHA
DČtské sedaþky jsou k dispozici v
široké škále velikostí a konfigurací.
KvĤli tvaru a rozmČrĤm interiéru a
sedadel vozidla nebude možné
nČkteré z typĤ dČtských sedaþek do
vozidla nainstalovat.
Je na Vaši odpovČdnosti se ujistit, že
typ sedaþky, který do vozidla
instalujete, odpovídá svými rozmČry
a mĤže být bezpeþnČ pĜipevnČn
bezpeþnostními pásy a svými
upevĖovacími prvky.
DČtská sedaþka, která svými
rozmČry neodpovídá vozidlu nebo
dítČti, nebo sedaþka, která je
nesprávnČ pĜipevnČná k vozidlu,
mĤže v pĜípadČ nehody zpĤsobit
vážné poranČní dítČte nebo ostatních
cestujících ve vozidle.
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Jakmile máte vybranou vhodnou dČtskou
sedaþku, pĜeþtČte si pokyny výrobce a
peþlivČ dodržujte pokyny, týkající se její
instalace a použití. DČtská sedaþka by
mČla svou konstrukcí odpovídat vČku,
hmotnosti a výšce Vašeho dítČte; sedaþka
musí správnČ pasovat a být k vozidlu
bezpeþnČ pĜipevnČna. K dispozici je
široká škála dČtských sedaþek, vhodných
pro rĤzné velikosti a hmotnosti dítČte až
do doby, kdy dítČ mĤže bezpeþnČ
používat bezpeþnostní pásy nainstalované
ve vozidle.
Z VÝSTRAHA
Vaše vozidlo je navrženo pro
upevnČní univerzální dČtské sedaþky
pouze na vnČjší zadní sedadla.
• Neinstalujte dČtskou sedaþku na
sedadlo pĜedního spolujezdce a/
nebo na zadní prostĜední sedadlo.

Statistiky dopravních nehod ukazují, že
dČti jsou v pĜípadČ nehody ve vČtším
bezpeþí, pokud sedí v dČtské autosedaþce
instalované na zadních sedadlech vozidla
oproti sedaþkám nainstalovaným na
pĜední sedadlo.

DČti, které již ze své dČtské sedaþky
vyrostly, by mČly sedČt na zadním sedadle
a být správnČ pĜipoutány bezpeþnostním
pásem. Horní þást pásu musí vést co
nejdále od krku a dolní þást pásu co
nejníže pĜes boky. Obþas správné vedení
bezpeþnostního pásu pĜekontrolujte.
Pokud musí dítČ sedČt na pĜedním
sedadle, ujistČte se, že pás nevede dítČti
pĜes krk nebo tváĜ. Pokud ano, pĜemístČte
dítČ blíže ke stĜedu vozidla, aby pás vedl
pĜes rameno.
BČhem jízdy nikdy nedovolte dítČti stát
nebo kleþet na sedadle þi v zavazadlovém
prostoru.
Pokud dČtskou sedaþku nepoužíváte,
upevnČte ji bezpeþnostním pásem nebo ji
z vozidla odstraĖte.
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•

•

•

•

•

Z VÝSTRAHA
Za jízdy nedržte dítČ nikdy v
náruþí. UjistČte se, že kojenci a
malé dČti jsou chránČny v
odpovídající dČtské sedaþce.
V pĜípadČ nehody se stane dítČ
natolik tČžkým, že jej nedokážete
udržet. NapĜíklad pĜi nehodČ v
pouhých 40 km/h, 5,5 kg vážící
dítČ pĤsobí na ruce silou 110 kg.
NezajištČní kojence nebo malého
dítČte v odpovídajícím zádržném
systému mĤže v pĜípadČ nehody
zpĤsobit zranČní, nebo dokonce i
smrt.
Podle statistiky dopravních nehod
jsou dČti ve vČtším bezpeþí, pokud
jsou správnČ pĜipoutané na
zadních sedadlech, než na
pĜedním sedadle.
Neinstalujte dČtskou sedaþku na
sedadlo pĜedního spolujezdce,
pokud je vozidlo vybaveno boþním
airbagem. Více informací, viz
"BOýNÍ AIRBAGY" v rejstĜíku.
(Pokraþování)

Z VÝSTRAHA
(Pokraþování)
• Extrémní nebezpeþí! Nepoužívejte
dČtskou sedaþku umístČnou zády
ke smČru jízdy na sedadle, které je
chránČno
vpĜedu
airbagem!
DČtskou sedaþku umístČnou zády
ke smČru jízdy pĜipevnČte vždy na
zadní sedadlo.

DOLNÍ KOTVENÍ A KOTVENÍ
HORNÍMI POPRUHY PRO
DċTSKÉ ZÁDRŽNÉ SYSTÉMY
V minulosti se dČtské sedaþky
upevĖovaly
k
vozidlu
pomocí
bezpeþnostních pásĤ. Výsledkem þasto
bylo, že dČtské sedaþky byly nesprávnČ a
pĜíliš volnČ upevnČny a neposkytovaly
odpovídající ochranu Vašemu dítČti.
Nyní jsme vybavili Vaše vozidlo dolním
ukotvením a horním kotvením popruhy
pro dČtské sedaþky na dvou vnČjších
zadních sedadlech, které umožĖují
upevnit dČtské zádržné systémy pĜímo ke
karosérii vozidla.
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Pokud chcete instalovat dČtskou sedaþku,
která je vybavena dolním kotvením a
kotvením horními popruhy, postupujte
podle instrukcí, které jste obdrželi spolu s
dČtskou sedaþkou a podle postupu
"Instalace dČtské sedaþky s dolním
kotvením a kotvením horními popruhy"
na následujících stranách tohoto návodu.
VČnujte, prosím, þas peþlivému pĜeþtení a
dĤslednému dodržení instrukcí na
následujících stranách a instrukcí, které
jste obdrželi spolu s dČtskou sedaþkou.
Závisí na tom bezpeþnost Vašeho dítČte!

Pokud máte nČjaké otázky nebo si nejste
jisti, jak máte správnČ nainstalovat
dČtskou sedaþku, obrat’te se na výrobce
dČtské sedaþky. Pokud stále máte problém
s instalací dČtské sedaþky do Vašeho
vozidla, doporuþujeme Vám, abyste se
obrátili na Váš autorizovaný servis
Chevrolet.
Z POZOR
Nepoužitá dČtská sedaþka mĤže být
vržena dopĜedu.
Demontujte dČtskou sedaþku, pokud
ji nepoužíváte, nebo ji zajistČte
bezpeþnostním pásem.
POZNÁMKA

Protože bezpeþnostní pás a dČtská
sedaþka mohou být velmi horké,
pokud jsou ponechány v uzavĜeném
vozidle, zkontrolujte potah sedaþky
a zámky pĜed umístČním dítČte.
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MÍSTA PRO INSTALACI DċTSKÝCH ZÁDRŽNÝCH SYSTÉMģ
PĜípustné možnosti pro instalaci dČtského zádržného systému

Místa na sedadlech
Hmotnostní kategorie

Na sedadle pĜedního spolujezdce
zapnutý
airbag

vypnutý
airbag

Na vnČjších
sedadlech ve
druhé ĜadČ

Na
prostĜedním
sedadle ve
druhé ĜadČ

Na sedadlech
ve tĜetí ĜadČ

Skupina 0

do 10 kg

X

U1

U+

X

X

Skupina 0+

do 13 kg

X

U1

U+

X

X

Skupina I

9 až 18 kg

X

U1

U+

X

X

Skupina II

15 až 25 kg

X

X

U

X

X

Skupina III

22 až 36 kg

X

X

U

X

X

1 = Pouze pokud jsou vypnuty airbagy sedadla pĜedního spolujezdce. Pokud je dČtský zádržný systém zajištČn tĜíbodovým
bezpeþnostním pásem, nastavte úhel opČradla co nejvíce dopĜedu a ujistČte se, že bezpeþnostní pás vede od horního kotvení
smČrem vpĜed.
+ = Sedadlo s ISOFIX a upevĖovacími držáky Top-Tether.
U = ObecnČ vhodné ve spojení s tĜíbodovým bezpeþnostním pásem
X = V této váhové tĜídČ není povolen žádný dČtský zádržný systém
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PěÍPUSTNÉ MOŽNOSTI PRO INSTALACI DċTSKÉHO ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU ISOFIX

Místa na sedadlech
Hmotnostní kategorie

Velikostní
kategorie

Upínací
pĜípravek

Na sedadle
pĜedního
spolujezdce

Na vnČjších
sedadlech ve
druhé ĜadČ

Na
prostĜedním
sedadle ve
druhé ĜadČ

Na
sedadlech ve
tĜetí ĜadČ

ISO/R1

X

IL

X

X

Skupina 0

do 10 kg

E
E

ISO/R1

X

IL

X

X

Skupina 0+

do 13 kg

D

ISO/R2

X

IL

X

X

Skupina I

IL

9 až 18 kg

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

= Vhodné pro specifické zádržné systémy ISOFIX z následujících kategorií: ’specifické-vozidlo’, ’omezený’ nebo
’polouniverzální’. Zdržné systémy ISOFIX musí být schváleny pro specifický typ vozidla.

IUF = Vhodné pro dČtské zádržné systémy ISOFIX univerzální kategorie, schválené pro používání v této váhové kategorii a
obrácené dopĜedu.
X

= V této hmotnostní kategorii není schválen žádný dČtský zádržný systém ISOFIX.
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Velikostní kategorie a pĜípravek sedadla ISOFIX

A – ISO/F3

= DČtské zádržné systémy obrácené po smČru jízdy pro velké dČti ve váhové kategorii 9 až 18 kg.

B – ISO/F2

= DČtské zádržné systémy obrácené po smČru jízdy pro menší dČti ve váhové kategorii 9 až 18 kg.

B1 – ISO/F2X = DČtské zádržné systémy obrácené po smČru jízdy pro menší dČti ve váhové kategorii 9 až 18 kg.
C – ISO/R3

= DČtské zádržné systémy obrácené proti smČru jízdy pro velké dČti ve váhové kategorii do 13 kg.

D – ISO/R2

= DČtské zádržné systémy obrácené proti smČru jízdy pro menší dČti ve váhové kategorii do 13 kg.

E – ISO/R1

= DČtské zádržné systémy obrácené proti smČru jízdy pro nejmladší dČti ve váhové kategorii do 13 kg.
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Z VÝSTRAHA
Používejte dolní kotvení a kotvení
horními popruhy pouze pro jejich
úþely.
Dolní kotvení a kotvení horními
popruhy jsou urþeny pouze pro
instalaci dČtských sedaþek, které
mají kotvící body pro dolní a horní
kotvení.
• Dolní kotvení a kotvení horními
popruhy
dČtské
sedaþky
nepoužívejte
k
upevnČní
bezpeþnostních pásĤ pro dospČlé,
popruhĤ nebo jiných þástí a
výbavy ve Vašem vozidle.
Pokud použijete dolní kotvení a
kotvení horními popruhy dČtské
sedaþky k upevnČní bezpeþnostních
pásĤ pro dospČlé, popruhĤ nebo
jiných þástí nebo výbavy ve Vašem
vozidle, nedojde k dostateþné
ochranČ v pĜípadČ nehody a
výsledkem mĤže být zranČní nebo
dokonce smrt.

Z VÝSTRAHA
DČtská sedaþka, umístČná na pĜední
sedadlo, mĤže být pĜíþinou vážného
zranČní nebo usmrcení.
Nikdy neinstalujte dČtskou sedaþku,
urþenou pro používání zády ke
smČru jízdy, na pĜedním sedadle
vozidel, která jsou vybavena
airbagem pĜedního spolujezdce.
DítČ v dČtské sedaþce umístČné zády
proti smČru jízdy na pĜedním
sedadle mĤže být vážnČ zranČno,
nafoukne-li se airbag pĜedního
spolujezdce.
DČtskou sedaþku používanou zády
ke smČru jízdy vždy instalujte na
zadní sedadlo.
DČtská sedaþka, používaná þelem ke
smČru jízdy, by mČla být upevnČna
na zadním sedadle, kdykoliv je to
možné. Pokud je instalována na
pĜední sedadlo, posuĖte sedadlo co
nejdále dozadu.

Instalace dČtské sedaþky s dolním
kotvením a horním kotvením popruhy
1. Vyberte si jedno z vnČjších sedadel
pro instalaci dČtské sedaþky.
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2. NajdČte dva dolní kotvící body.
UmístČní kotvících bodĤ poznáte
podle kulaté znaþky na dolní hranČ
opČradla.
3. UjistČte se, že žádné cízí pĜedmČty
nemohou proniknout k dolním
kotvícím bodĤm, vþetnČ zámkĤ
bezpeþnostních pásĤ a bezpeþnostních
pásĤ samotných. Cizí pĜedmČty
mohou bránit správnému upevnČní
dČtské sedaþky do kotvících bodĤ.

4. UmístČte dČtskou sedaþku na sedadlo
nad dva dolní kotvící body a upevnČte
ji do tČchto bodĤ pĜi dodržení
instrukcí, které jste obdrželi spolu s
dČtskou sedaþkou.
5. Nastavte a utáhnČte dČtskou sedaþku
podle instrukcí, které jste obdrželi
spolu s dČtskou sedaþkou.
6. UpevnČte sponu na popruhu dČtské
sedaþky do kotvení horního popruhu,
pĜiþemž se ujistČte, že popruh není
pĜekroucený.
Je-li místo k sezení, které hodláte
použít,
vybavené
nastavitelnou
opČrkou hlavy a Vy používáte dvojitý
popruh, većte popruh okolo opČrky
hlavy.
Je-li místo k sezení, které hodláte
použít,
vybavené
nastavitelnou
opČrkou hlavy a Vy používáte
jednoduchý popruh, zvednČte opČrku
hlavy a većte popruh pod opČrkou
hlavy a mezi tyþkami opČrky hlavy.

Z VÝSTRAHA
UjistČte se, že spona na popruhu
dČtské sedaþky je ĜádnČ upevnČna v
horním kotvení.
Nesprávné upevnČní mĤže mít za
následek uvolnČní popruhu a
nefunkþnost horního kotvení.
7. UtáhnČte popruh na dČtské sedaþce
podle instrukcí, které jste obdrželi
spolu se sedaþkou.
8. Po instalaci dČtské sedaþky se
tlaþením a tahem za sedaþku rĤznými
smČry ujistČte, že je bezpeþnČ
upevnČná.
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OPċRKY HLAVY
OpČrky hlavy snižují riziko poranČní krku
v pĜípadČ nehody.
Pro maximální úþinnost nastavte výšku
opČrky tak, aby byl její horní okraj v
úrovni uší.
Z VÝSTRAHA
Demontované
nebo
nesprávnČ
nastavené opČrky hlavy mohou v
pĜípadČ nehody zpĤsobit vážné
zranČní hlavy nebo krku.

Pro nastavení polohy opČrek hlavy
smČrem nahoru je vytáhnČte nahoru. Pro
nastavení polohy opČrek hlavy smČrem
dolĤ je tlaþte dolĤ, pĜiþemž tisknČte
uvolĖovací tlaþítko.

Chcete-li sklopit pĜední opČrky hlavy,
1. Nastavte je do vzpĜímené polohy
zatlaþením až úplnČ dopĜedu a
uvolnČním.
2. OpatrnČ zatlaþte opČrku hlavy
dopĜedu do požadované polohy.
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AKTIVNÍ OPċRKY HLAVY

V pĜípadČ nárazu do vozidla zezadu se
aktivní opČrky hlavy na pĜedních
sedadlech automaticky nakloní dopĜedu.
Hlava tak má lepší oporu v opČrce hlavy a
nebezpeþí
zranČní
zpĤsobené
hyperextenzí v oblasti krþní páteĜe je
nižší.

PěEDNÍ SEDADLA
PODÉLNÉ NASTAVENÍ PěEDNÍCH
SEDADEL

Posun pĜedního sedadla vpĜed a vzad:
1. PĜitáhnČte nahoru a podržte páku pod
pĜední þástí pĜedního sedadla.
2. PosuĖte
polohy.

sedadlo

do

požadované

3. UvolnČte páku.
Z VÝSTRAHA
• BČhem jízdy sedadlo Ĝidiþe
nenastavujte.
ěidiþ by mohl ztratit kontrolu nad
vozidlem a mohlo by dojít ke
zranČní þi poškození jiného majetku.

NASTAVENÍ SKLONU OPċRADEL
PěEDNÍCH SEDADEL

Chcete-li naklonit opČradlo dopĜedu nebo
dozadu, zvednČte páku na vnČjší stranČ
sedáku sedadla, až je opČradlo nastaveno
do požadované polohy.
Z VÝSTRAHA
• BČhem jízdy opČradlo Ĝidiþe
nenastavujte.
ěidiþ by mohl ztratit kontrolu nad
vozidlem a mohlo by dojít ke
zranČní þi poškození jiného majetku.
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Z VÝSTRAHA
Pokud dojde k nehodČ, cestující
sedící na pĜedních sedadlech se
sklopenými opČradly mohou ztratit
výhody
ochranného
úþinku
bezpeþnostních pásĤ a opČradla,
jelikož mĤže dojít k proklouznutí
pod pásem nebo dotyku tČla s pásem
v nevhodné poloze.
• BČhem jízdy opČradla na pĜedních
sedadlech nesklápČjte.
To mĤže mít za následek vážné
zranČní, smrt nebo vymrštČní z
vozidla.

NASTAVENÍ VÝŠKY SEDADLA
ěIDIýE

Chcete-li zvednout sedák sedadla Ĝidiþe,
opakovanČ pohybujte pákou nahoru, až je
sedadlo nastaveno do požadované výšky.
Chcete-li snížit sedák sedadla Ĝidiþe,
opakovanČ pohybujte pákou dolĤ, až je
sedadlo nastaveno do požadované výšky.

BEDERNÍ OPċRA SEDADLA ěIDIýE

Chcete-li zvýšit nebo snížit bederní opČru
Ĝidiþe, posuĖte páþku dopĜedu nebo
dozadu.
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SKLOPENÍ SEDADLA
SPOLUJEZDCE

Z POZOR
Pokud sklopíte opČradlo sedadla
dopĜedu za úþelem pĜepravy delších
pĜedmČtĤ, jako jsou napĜ. lyže,
dbejte na to, aby tento náklad nebyl
v blízkosti airbagu. V pĜípadČ
srážky by mohl nafukující se airbag
natlaþit takový pĜedmČt na osobu ve
voze. To by mohlo zpĤsobit vážné
zranČní nebo dokonce usmrcení.
ZajistČte pĜedmČty z dosahu oblasti,
kde by se naplĖoval airbag.
Z POZOR
VČci, které položíte na toto opČradlo
sedadla, mohou udeĜit a poranit
osoby pĜi prudkém zastavení nebo
zatoþení, nebo pĜi srážce. PĜed
jízdou odstraĖte nebo zajistČte
všechny pĜedmČty.

Pro
sklopení
opČradla
sedadla
spolujezdce provećte následující:

Pro
zdvihnutí
opČradla
sedadla
spolujezdce provećte následující:

1. Snižte opČrku hlavy do nejnižší
polohy.

1. ZvednČte opČradlo a zatlaþte jej do
pĤvodní polohy.

2. VytáhnČte nahoru a podržte páku pod
pĜední þástí sedadla a posuĖte sedadlo
co nejdále dozadu a uvolnČte páku.

2. Zatlaþením na horní þást opČradla jej
zajistČte.

3. Zcela zdvihnČte páku naklápČcího
mechanismu opČradla, umístČnou na
vnČjší stranČ sedadla, a sklopte
opČradlo dopĜedu, až se zastaví ve
sklopené poloze.

3. Zatažením za opČradlo smČrem
dopĜedu se ujistČte, že je ĜádnČ
zajištČno.
Z POZOR
Pokud není opČradlo zajištČno,
mohlo by se pĜi prudkém zastavení
nebo pĜi srážce posunout dopĜedu.
To by mohlo zpĤsobit zranČní osoby,
která tam sedí. Vždy se ujistČte o
zajištČní opČradla tím, že na nČj
zatlaþte a a rovnČž za nČj zatáhnČte.
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
SEDADLO (POUZE
SEDADLO ěIDIýE)
PODÉLNÉ NASTAVENÍ SEDADEL

Jestliže chcete pohnout sedadlem dopĜedu
nebo dozadu, posuĖte a držte spínaþ
dopĜedu nebo dozadu. Když sedadlo
dosáhlo požadované polohy, uvolnČte
spínaþ.
Z VÝSTRAHA
• BČhem jízdy sedadlo Ĝidiþe
nenastavujte.
ěidiþ by mohl ztratit kontrolu nad
vozidlem a mohlo by dojít ke
zranČní þi poškození jiného majetku.

NASTAVENÍ VÝŠKY SEDADLA

Chcete-li nastavit výšku pĜední nebo
zadní þásti sedáku, zatlaþte pĜední nebo
zadní þást spínaþe nahoru nebo dolĤ.
Když opČradlo dosáhlo
polohy, uvolnČte spínaþ.

požadované

Z VÝSTRAHA
• BČhem jízdy sedadlo Ĝidiþe
nenastavujte.
ěidiþ by mohl ztratit kontrolu nad
vozidlem a mohlo by dojít ke
zranČní þi poškození jiného majetku.

NASTAVENÍ SKLONU OPċRADLA
SEDADLA

Chcete-li naklonit opČradlo dopĜedu nebo
dozadu, posuĖte a držte horní þást spínaþe
dopĜedu nebo dozadu.
Když opČradlo dosáhlo
polohy, uvolnČte spínaþ.

požadované

Z VÝSTRAHA
• BČhem jízdy opČradlo Ĝidiþe
nenastavujte.
ěidiþ by mohl ztratit kontrolu nad
vozidlem a mohlo by dojít ke
zranČní þi poškození jiného majetku.
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Z VÝSTRAHA
Pokud dojde k nehodČ, cestující
sedící na pĜedních sedadlech se
sklopenými opČradly mohou ztratit
výhody
ochranného
úþinku
bezpeþnostních pásĤ a opČradla,
jelikož mĤže dojít k proklouznutí
pod pásem nebo dotyku tČla s pásem
v nevhodné poloze.
• BČhem jízdy opČradla na pĜedních
sedadlech nesklápČjte.
To mĤže mít za následek vážné
zranČní, smrt nebo vymrštČní z
vozidla.

ZADNÍ SEDADLA
SKLOPENÍ ZADNÍHO OPċRADLA

Z VÝSTRAHA
• Na zadní sedadla nenakládejte
zavazadla þi jiný náklad výše, než
do úrovnČ pĜedních sedadel.
• Cestující nesmí sedČt za jízdy na
sklopených opČradlech zadních
sedadel.
• Vozidlo má oddČlené prostory
urþené výhradnČ pro pĜepravu
zavazadel nebo cestujících.
• V pĜípadČ nehody nebo náhlého
snížení rychlosti mohou být
nepĜipevnČná zavazadla nebo
nepĜipoutaní cestující sedící na
sklopených opČradlech zadních
sedadel ze svého místa vymrštČni.
To mĤže mít za následek vážné
zranČní nebo smrt.

Z POZOR
Sklopení zadního sedadla se stále
pĜipoutanými bezpeþnostními pásy
by mohlo zpĤsobit poškození
zadního
sedadla
nebo
bezpeþnostních
pásĤ.
PĜed
sklápČním zadního sedadla vždy
rozepnČte bezpeþnostními pasy a
vrat’te je do jejich normální úložné
polohy.
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DČlené opČradlo zadních sedadel sklopte
následujícím zpĤsobem:

OpČradlo vrátíte do pĤvodní polohy takto:
1. ZavČste bezpeþnostní pásy do vodítka,
aby bylo zajištČno, že bezpeþnostní
pásy nebudou pĜiskĜípnuty.

1. UjistČte se, že jsou všechny tĜi
bezpeþnostní pásy rozepnuté a že
nejsou naklonČná opČradla pĜedních
sedadel.

2. ZvednČte opČradlo a zatlaþte jej do
pĤvodní polohy.

2. Zatlaþte opČrky hlavy zcela dolĤ.

3. VyvČste bezpeþnostní pásy z vodítka.

3. ZdvihnČte páþku umístČnou na horní
stranČ opČradla, þímž opČradlo
uvolníte.

4. Zatlaþením na horní þást opČradla jej
zajistČte.

4. DČlené opČradlo zadních sedadel
sklopte dopĜedu a dolĤ.

5. Zatažením za opČradlo smČrem
dopĜedu se ujistČte, že je ĜádnČ
zajištČno.
Z VÝSTRAHA
• PĜed jízdou s cestujícími sedícími
na zadních sedadlech se ujistČte,
že opČradla zadních sedadel jsou
zvednutá a zajištČná západkou.
• BČhem
jízdy
nevytahujte
uvolĖovací páky v horní þásti
zadního opČradla.
Pokud bČhem jízdy vytáhnete
uvolĖovací páky, mĤže dojít k
poškození nebo zranČní cestujících.
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NASTAVENÍ SKLONU ZADNÍHO
SEDADLA

OpČradla zadních sedadel lze þásteþnČ
naklonit.
Chcete-li naklonit opČradla, zvednČte
páku na horní stranČ opČradla zadního
sedadla, až je opČradlo nastaveno do
požadované polohy.

DVOJÍ SKLÁPċNÍ ZADNÍCH SEDADEL
(POUZE VģZ SE 7 SEDADLY)

Pro nástup nebo výstup ze sedadel v tĜetí
ĜadČ provećte následující:

Z VÝSTRAHA
• Na zadní sedadla nenakládejte
zavazadla þi jiný náklad výše, než
do úrovnČ pĜedních sedadel.
• Nedovolte cestujícím sedČt bČhem
jízdy v zadní þásti vozidla, když
jsou opČradla zadních sedadel
sklopená dopĜedu.
• V pĜípadČ nehody nebo náhlého
snížení rychlosti mohou být nepĜipevnČná zavazadla nebo nepĜipoutaní cestující sedící v zadní þásti
vozidla ze svého místa vymrštČni.
• Sklopení zadního sedadla se stále
pĜipoutanými bezpeþnostními pásy
by mohlo zpĤsobit poškození zadního sedadla nebo bezpeþnostních
pásĤ. PĜed sklápČním zadního
sedadla vždy rozepnČte bezpeþnostní pásy a vrat’te je do jejich
normální polohy pro uložení.
• PĜi úplném sklápČní nabo navracení do pĤvodní polohy dbejte na
to, aby zámky bezpeþnostních pásĤ
nebyly pĜiskĜípnuty sedadlem.
To mĤže mít za následek vážné
zranČní nebo smrt.

1. UjistČte se, že jsou všechny tĜi
bezpeþnostní pásy rozepnuté a že
nejsou naklonČná opČradla pĜedních
sedadel.
2. Zatlaþte opČrky hlavy zcela dolĤ.
3. ZatáhnČte dopĜedu páþku na vnČjší
stranČ opČradla a sklopte opČradlo.
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4. Sedadlo se automaticky rychle
pĜeklopí dopĜedu a teleskopické
plynové vzpČry budou držet sedadla
sklopená.

Zadní sedadlo vrátíte do pĤvodní polohy
takto:
1. ZavČste bezpeþnostní pásy do vodítka,
aby bylo zajištČno, že bezpeþnostní
pásy nebudou pĜiskĜípnuty.
2. Zavećte sedák zadního sedadla dolĤ.
3. ZajistČte sedák zadního sedadla do
podlahy. UjistČte se, že sedák zadního
sedadla je ĜádnČ zajištČn zatažením
nahoru a dolĤ.
4. Zadní opČradlo vrat’te do pĤvodní
polohy. UjistČte se, že opČradlo je
ĜádnČ zajištČno zatažením dopĜedu a
dozadu.
5. VyvČste bezpeþnostní pásy z vodítka.
Z VÝSTRAHA
• PĜi zavádČní sedáku zadního
sedadla dolĤ nedávejte nohy nebo
jiné þásti tČla na podlahu pod
sedákem zadního sedadla.
To mĤže mít za následek vážná
zranČní.

s

Z POZOR
Netahejte za páþku, když je
sklopené opČradlo sedadla. Tato
operace mĤže zpĤsobit poškození
páþky nebo souvisejících souþástí.
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SKLOPENÍ SEDADLA TěETÍ ěADY

Sklopení opČradel sedadel tĜetí Ĝady:
1. UjistČte se, že jsou bezpeþnostní pásy
rozepnuté.
2. ZdvihnČte páku na zadní stranČ
každého opČradla.
3. Zatlaþte opČradlo dopĜedu a sklopte
opČradlo.

Zadní sedadlo vrátíte do pĤvodní polohy
takto:

PěÍDAVNÝ ZÁDRŽNÝ SYSTÉM
(AIRBAG)

1. ZvednČte opČradlo do pĤvodní
polohy. UjistČte se, že opČradlo je
ĜádnČ zajištČno zatažením dopĜedu a
dozadu.

Vaše vozidlo je vybaveno pĜídavným
zádržným systémem (SRS), který chrání
správnČ sedící a pĜipoutané cestující na
sedadlech. Místa Ĝidiþe a spolujezdce na
pĜedním sedadle jsou vybavena airbagem
a boþním airbagem, jako doplĖkem
tĜíbodových bezpeþnostních pásĤ a
dalších bezpeþnostních prvkĤ. Vaše
vozidlo má také boþní hlavové airbagy.
Hlavové airbagy jsou k dispozici pro
Ĝidiþe a cestujícího usazeného pĜímo za
Ĝidiþem, a pro pravého pĜedního
spolujezdce a cestujícího usazeného
pĜímo za tímto spolujezdcem.

2. Zatlaþte opČrku hlavy dozadu do
pĤvodní polohy.

Každý z airbagĤ je umístČn ve zvláštním
modulu, ze kterého se airbag uvolní a
naplní vysokou rychlostí a silou v pĜípadČ
urþitého typu nárazu, který by mohl
zpĤsobit vážné zranČní nebo usmrcení
Ĝidiþe a spolucestujících.
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AIRBAG ěIDIýE A PěEDNÍHO
SPOLUJEZDCE

Airbag Ĝidiþe
Airbag Ĝidiþe je umístČn ve stĜední þásti
volantu.
Airbag pĜedního spolujezdce
Airbag spolujezdce
pĜístrojové desce.

se

nachází

v

Z VÝSTRAHA
Airbagy jsou pouze doplĖkovou
ochranou a jsou nejefektivnČjší ve
spojení s bezpeþnostními pásy.
Všichni cestující vþetnČ Ĝidiþe
musejí
být
vždy
pĜipoutáni
bezpeþnostními pásy, a to bez ohledu
na to, zda je jejich místo airbagem
vybaveno. Tím se v pĜípadČ nehody
sníží riziko vážného zranČní nebo
usmrcení na minimum.
• ýelní airbagy se neaktivují pĜi
nárazech z boku þi zezadu.
Cestující, kteĜí nejsou pĜipoutáni
bezpeþnostními pásy, mohou proto
být v pĜípadČ tČchto typĤ nárazĤ
vážnČ zranČni þi usmrceni, protože
nejsou chránČni jinými zádržnými
systémy.
• NepĜipoutaní cestující mohou být
vlivem brzdČní pĜed srážkou
vrženi do tČsné blízkosti nebo
pĜímo na modul airbagu. Síla
pĤsobící bČhem plnČní airbagu
mĤže v takovém pĜípadČ zpĤsobit
vážné zranČní.

Jak airbagy fungují
Airbagy jsou konstruovány tak, aby v
pĜípadČ þelní srážky zabránily nárazu
hlavy, krku a hrudníku do pĜístrojové
desky, volantu nebo þelního okna.
Airbagy nejsou konstruovány tak, aby se
naplnily v pĜípadČ nárazu zezadu, pĜi
pĜevrácení vozidla nebo pĜi vČtšinČ
boþních nárazĤ. Vaše airbagy jsou
konstruovány tak, aby se naplnily, pokud
je síla nárazu ekvivalentní þelnímu nárazu
do nehybné pevné zdi pĜi rychlosti 15 až
23 km/h nebo vyšší.
Systém airbagĤ se aktivuje pĜi vážné
srážce, která je buć þelní nebo s úhlem
nárazu do 30° od pĜímého smČru.
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Rychlost, pĜi které se v našich vozidlech v
pĜípadČ nárazu aktivuje airbag, byla
zvolena na základČ statistických údajĤ
udávajících poþátek rizika usmrcení v
pĜípadČ þelního nárazu.
Ve skuteþnosti ale zĜídka vozidlo narazí
pĜímo do nehybné zdi; airbag je vČtšinou
aktivován pĜi srážce s jiným vozidlem.
Skuteþná rychlost, pĜi které je airbag
aktivován, pak mĤže být ve skuteþnosti
vyšší, protože skuteþné nárazy jsou
mnohem komplikovanČjší; zahrnují více
vozidel najednou, dochází k nim pod
urþitým úhlem, nejde o pĜímý þelní stĜet,
ale vozidla se o sebe otĜou a zasažené
objekty nejsou nehybné.

POZNÁMKA

Airbag se mĤže také naplnit pĜi
mírných až vážných nekolizních
situacích (napĜ. náraz podvozku
nebo jiné tuhé souþásti vozidla do
výmolu v povrchu vozovky), když
þidla
nárazu
vyšlou
signál
odpovídající nárazu do pevné
nepohyblivé bariéry v rychlosti 15
až 23 km/h.

Airbag je aktivován, jakmile senzor
zaznamená náraz v pĜední þásti vozu o
síle pĜesahující prahovou hodnotu. ýidlo
nárazu vyšle elektrický signál, aby se
spustilo plnČní airbagu. Zapálí se výbušná
smČs, která v modulu airbagu rychlé hoĜí
a uvolĖuje dostateþné množství inertního
plynu
k
naplnČní
airbagu.
Do
0,045 sekundy po detekci nárazu je
polštáĜ plnČn plynem. Plastový kryt
airbagu na stĜední þásti volantu a
pĜístrojové desce na stranČ spolujezdce je
tlakem plnícího se airbagu rozlomen.
Správné rozlomení je zabezpeþeno rýhou
na vnitĜní stranČ plastových krytĤ.
NaplnČný airbag vytváĜí povrch, který
zachytí dopĜedný pohyb hlavy a horní
þásti trupu cestujících na pĜedních
sedadlech. Jakmile dojde ke kontaktu
cestujícího a airbagu, plyn z airbagu
zaþne unikat otvory v jeho spodní þásti a
absorbuje tak energii dopĜedného pohybu
cestujícího.
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POZNÁMKA

Airbagy Vás nemohou zadusit ani
omezit Váš pohyb. Airbagy mají
otvory, kterými jsou okamžitČ po
zachycení nárazu vypuštČny.
Celý proces, od prvního kontaktu pĜes
naplnČní airbagu až po jeho vypuštČní,
probČhne bČhem 0,2 sekundy, t.j. rychleji
než mrknutí oka. Jelikož vlastní srážka
trvá jen zlomek sekundy a vozidla, která
jsou úþastníky srážky, úplnČ zastaví až
jednu nebo dvČ sekundy po prvním
kontaktu, pĜídavný zádržný systém musí
zaznamenat
srážku
a
následovnČ
aktivovat airbag témČĜ okamžitČ, aby
ochránil cestující ve vozidle.

BOýNÍ AIRBAGY

Moduly boþních airbagĤ jsou umístČny na
vnČjších stranách pĜedních opČradel.
Z VÝSTRAHA
Airbagy jsou pouze doplĖkovou
ochranou a jsou nejefektivnČjší ve
spojení s bezpeþnostními pásy.
Všichni cestující vþetnČ Ĝidiþe
musejí
být
vždy
pĜipoutáni
bezpeþnostními pásy, a to bez ohledu
na to, zda je jejich místo airbagem
vybaveno. Tím se v pĜípadČ nehody
sníží riziko vážného zranČní nebo
usmrcení na minimum.
(Pokraþování)

Z VÝSTRAHA
(Pokraþování)
• Do blízkosti nebo na moduly
boþních airbagĤ na boþních
stranách
pĜedních
sedadel
neumíst’ujte žádné pĜedmČty. PĜi
plnČní airbagĤ se z nich mohou
stát projektily, které mohou
zpĤsobit vážné zranČní.
• Na pĜední sedadla neinstalujte
žádné pĜídavné potahy. V pĜípadČ
srážky by mohlo být zabránČno
plnČní boþních airbagĤ, což by
mohlo vést k vážnému zranČní.
• Neopírejte se hlavou nebo tČlem o
dveĜe. Boþní airbag by mohl
zasáhnout cestujícího znaþnou
silou v pĜípadČ srážky, což by
mohlo vést k vážnému zranČní.
• Neinstalujte dČtskou sedaþku na
sedadlo pĜedního spolujezdce,
pokud je vozidlo vybaveno boþním
airbagem.
Nedodržení tČchto instrukcí mĤže
zpĤsobit vážné zranČní nebo smrt.
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Jak boþní airbagy fungují
Boþní airbagy jsou konstruovány tak, aby
v pĜípadČ boþní srážky zabránily nárazu
hrudi do pĜedních dveĜí a okna.
Boþní airbagy jsou aktivovány, jakmile
senzor zaznamená boþní náraz dostateþné
síly pro aktivaci boþního airbagu.
Vaše boþní airbagy jsou konstruovány tak,
aby se naplnily, pokud je síla boþního
nárazu do vozidla ekvivalentní nárazu do
deformovatelné pohyblivé pĜekážky pĜi
rychlosti 15 až 25 km/h nebo vyšší.
Fakt, že došlo ke srážce Vašeho vozidla a
boþní airbagy se nenaplnily nutnČ
neznamená, že by nebylo nČco v poĜádku
s Vašimi boþními airbagy. Boþní airbagy
jsou konstruovány tak, aby se naplnily v
pĜípadČ boþní srážky, ale ne v pĜípadČ
þelního nárazu, nárazu zezadu nebo
pĜevrácení vozidla, pokud zde nedojde k
dostateþnému nárazu ze strany pro
aktivaci boþních airbagĤ.

Z VÝSTRAHA
DČti, které sedí v blízkosti boþních
airbagĤ, jsou v nebezpeþí vážného
zranČní nebo usmrcení v pĜípadČ
naplnČní boþního airbagu, zejména
pokud hlava, krk nebo hrudník
dítČte je blízko airbagu v dobČ jeho
naplnČní.
• Nikdy nenechte dČti se opírat o
dveĜe nebo v blízkosti modulu
boþního airbagu.
• NejbezpeþnČjší místo ve vozidle
pro Vaše správnČ sedící a
pĜipoutané dítČ je zadní sedadlo.

HLAVOVÉ AIRBAGY

Hlavové airbagy jsou umístČné ve stropČ
nad postranními okny. Jsou konstruované
tak, aby pomáhaly chránit hlavy
cestujících na pĜedních sedadlech a
cestujících na vnČjších zadních sedadlech
pĜi urþitých kolizích s nárazem do boku
vozidla.
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Hlavové airbagy jsou konstruovány tak,
aby se naplnily pouze pĜi urþitých
kolizích z boku, a to v závislosti na síle,
úhlu, rychlosti nárazu pĜi srážce. Nejsou
konstruovány tak, aby se naplnily ve
všech situacích s nárazem z boku,
srážkách z pĜední nebo zadní þásti vozidla
nebo ve vČtšinČ situací s pĜevrácením
vozidla.
Systém hlavového airbagu se bude
aktivovat spoleþnČ se systémem boþního
airbagu.
Z VÝSTRAHA
Hlavové airbagy jsou konstruovány
tak, aby se naplnily pĜi stĜedních až
silných srážkách, pĜi kterých nČco
narazí do Vašeho vozidla z boku.
Nejsou konstruovány tak, aby se
naplnily pĜi þelních nárazech, pĜi
pĜevrácení
vozidla
nebo
pĜi
nárazech zezadu. Každý ve Vašem
vozidle musí být ĜádnČ pĜipoután
bezpeþnostním pásem — bez ohledu
na to, zda je pro danou osobu k
dispozici airbag þi nikoliv.

Z VÝSTRAHA
Nikdy nepĜipevĖujte nic ke stĜeše
Vašeho vozidla prostĜednictvím
vedení provazu nebo uvazovací
šĖĤry skrz kterékoli dveĜe nebo
otvor okna. Pokud tak uþiníte, bude
tak blokována dráha plnícího se
hlavového airbagu. V dráze plnícího
se airbagu nesmČjí být žádné
pĜekážky.

PO AKTIVACI AIRBAGU

Po aktivaci airbagu mĤžete zaznamenat v
interiéru vozidla zápach hoĜení, kouĜ a
bílý prach. To je normální jev. Zápach
hoĜení je ze spálené výbušné smČsi, která
po zapálení zajistila naplnČní airbag. Bílý
prach je škrob, mastek nebo sodná smČs,
která snižuje tĜení polštáĜe bČhem jeho
uložení a naplĖování. PĜestože tyto složky
mohou zpĤsobit podráždČní pokožky þi
oþí, nejsou jedovaté.
POZNÁMKA

Vaše vozidlo je vybaveno funkcí,
která mĤže pĜi nafouknutí airbagĤ
automaticky odeknout dveĜe a
zapnout výstražná svČtla.
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ÚDRŽBA SRS

PĜídavný zádržný systém (SRS) prakticky
nevyžaduje žádnou údržbu.
Vždy, když nastane nČjaká z následujících
okolností, nechte ihned provést servis
SRS v servisní dílnČ. Doporuþujeme Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
•
•

NČkterý z airbagĤ byl aktivován.
Varovná kontrolka airbagu indikuje
poruchu.
Viz
"VAROVNÁ
KONTROLKA
AIRBAGU"
v
rejstĜíku.
POZNÁMKA

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
boþními airbagy, souþásti pĜedního
sedadla musí být po aktivaci
boþního airbagu vymČnČny. Pro
další informace se obrat’te na servis.
Doporuþujeme Vám, abyste se
obrátili na Vašeho autorizovaného
opravce Chevrolet.

Z VÝSTRAHA
• Nepoužívejte vozidlo, pokud byl
jeden
nebo
více
airbagĤ
aktivován.
• Nepokoušejte se sami opravit,
upravit nebo demontovat airbag.
• Airbagy jsou instalovány pod
vysokým tlakem spoleþnČ se
složitými systémy detekce nárazu
a plnČní airbagu. Zásah do
systému airbagu nevyškolenou
nebo neautorizovanou osobou
mĤže vést k vážnému zranČní þi
usmrcení.
• Obrat’te se ihned na servis,
jestliže se naplnil airbag, došlo k
poškození Vašeho vozidla nebo
Ĝídicích jednotek airbagĤ nebo
když se z nČjakého dĤvodu
domníváte, že byla narušena
provozuschopnost nČkterého z
airbagĤ. Doporuþujeme Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
Jízda s vozidlem po aktivaci airbagu
bez
autorizovaného
servisního
zásahu mĤže mít za následek vážná
zranČní nebo smrt.

JAK AIRBAG CHRÁNÍ CESTUJÍCÍ NA
PěEDNÍCH SEDADLECH

Cestující jsou pĜi nárazu obvykle zranČni
poté, co jejich tČlo narazí do stojícího
objektu, buć uvnitĜ vozidla, napĜíklad do
volantu, pĜístrojové desky nebo þelního
okna, nebo objektu vnČ vozidla, napĜíklad
povrchu silnice nebo stromu, pokud dojde
k vymrštČní cestujícího z vozidla. Vážná
zranČní zpĤsobí i prudké škubnutí tČlem,
zpĤsobené silami nárazu, aniž by došlo ke
kontaktu tČla a pevného pĜedmČtu nebo
povrchu.
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Všechna tato zranČní jsou zpĤsobena
silami, pĤsobícími v okamžiku nárazu,
kdy vozidlo náhle zastaví. Doba a
vzdálenost, bČhem které je vozidlo
zpomaleno nebo zastaveno, urþuje velkou
mČrou vážnost dĤsledkĤ pro cestující ve
vozidle. NapĜíklad, pokud vozidlo zastaví
na þervenou, jsou cestující posouváni
smČrem dopĜedu. Toto se dČje díky
skuteþnosti, že se vozidlo i cestující
pohybují nejprve stejnou rychlostí. Brzdy
zastavují pohyb vozidla, ale tČla
cestujících mají snahu pokraþovat uvnitĜ
vozu stejnou rychlostí dále. NicménČ
správnČ sedící a pĜipoutaní cestující jsou
zĜídkakdy zranČni pĜi zastavení vozidla, a
to i pĜi náhlém a silném brzdČní. To proto,
že i silné brzdČní poskytuje relativnČ
dlouhou dobu a dráhu k zastavení.
Bezpeþnostní pásy a vlastní síla
cestujících mají obvykle dostateþný
úþinek k pĜekonání sil pĤsobících pĜi
brzdČní.

PĜi nehodČ mĤže být vozidlo zastaveno z
vysoké rychlosti bČhem zlomku sekundy
na dráze kratší než 30 cm. Tato extrémnČ
krátká doba a dráha velmi zvyšuje síly,
které pĤsobí na cestující. Žádný þlovČk
nemá sílu ani reflexy aby tyto pĤsobící
síly pĜekonal. Hlava, horní þást trupu,
paže a nohy budou vrženy vpĜed
rychlostí, kterou vozidlo jelo pĜed
nárazem, a to i u správnČ sedících a
pĜipoutaných cestujících. V pĜípadČ
stĜednČ silných až velmi silných þelních
nárazĤ mĤže dojít k vážným vnitĜním
zranČním hlavy a vnitĜních orgánĤ i u
cestujících, kteĜí byli správnČ pĜipoutáni a
u nichž ani nedošlo ke kontaktu hlavy
nebo tČla s pevným objektem nebo
povrchem.
Airbagy prodlužují þas a dráhu nutnou k
zastavení hlavy a horní þásti trupu
cestujících na pĜedních sedadlech v
pĜípadČ stĜednČ þi velmi silného þelního
nebo témČĜ þelního nárazu. Tento þas a
dráha mĤže zachránit život a zamezit
vážnému zranČní.

POMOZTE VAŠEMU AIRBAGU VÁS
CHRÁNIT!

KromČ výhod spojených se záchranou
života, airbag také pĜedstavuje urþité
riziko.
Jelikož je airbag naplĖován znaþnou
silou, rychlostí a navíc neþekanČ, bude
systém efektivnČjší a bezpeþnČjší, pokud
budou cestující ve vozidle správnČ sedČt.
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Z VÝSTRAHA
Základní bezpeþnostní pravidla pro
vozidla s airbagem:
• DČtskou sedaþku používanou zády
ke smČru jízdy nikdy neinstalujte
na pĜední sedadlo.
• DČti mladší 12 let by mČly pokud
možno cestovat na zadních
sedadlech.
• Vždy
se
pĜipoutejte
bezpeþnostními pásy, i když je
vozidlo vybaveno airbagem.
• PosuĖte sedadlo co nejvíce dozadu
s ohledem na pohodlí a
bezpeþnost,
mírnČ
sklopte
opČradlo a zády se opírejte o
opČradlo.
• Neumist’ujte žádné pĜedmČty na,
nad nebo poblíž modulĤ airbagu.
PĜi plnČní airbagĤ se z nich
mohou stát projektily, které
mohou zpĤsobit vážné zranČní.
• NenaklánČjte se ke krytu modulu
airbagu
a
na
jeho
kryt
nepokládejte žádnou þást tČla.

Z VÝSTRAHA
• NejezdČte s volantem nastaveným
až v úplnČ horní poloze.
Nedodržení tČchto bezpeþnostních
pravidel mĤže zpĤsobit vážné
zranČní þi usmrcení.
DČtskou sedaþku používanou zády ke
smČru jízdy vždy instalujte na zadní
sedadlo.
DČtskou sedaþku používanou
smČru jízdy nikdy neinstalujte
sedadlo. Aktivovaný airbag
zpĤsobit vážné zranČní nebo
dítČte, sedícího v dČtské
používané zády ke smČru jízdy.

zády ke
na pĜední
by mohl
usmrcení
sedaþce

DČti patĜí na zadní sedadlo.
Podle statistiky dopravních nehod jsou
dČti do 12 let vČku ve vČtším bezpeþí,
pokud jsou správnČ pĜipoutané na zadních
sedadlech, než na pĜedním sedadle. Proto
by mČly být umístČny na zadní sedadlo
vždy, když je to možné. DČti jsou na
zadních sedadlech bezpeþnČjší nejen z
dĤvodu rizika spojeného s poranČním
zpĤsobeným plnícími se airbagy. Studie
prokázaly, že jsou dČti na zadních

sedadlech ve vČtším bezpeþí, než na
pĜedním
sedadle,
které
airbagem
vybaveno není.
Správná poloha dospČlých a
mladistvých.
DospČlí a mladiství cestující na pĜedních
sedadlech mohou zlepšit svou bezpeþnost
a efektivitu airbagu správnou polohou pĜi
sezení.
Správná poloha pĜi sezení dospČlých a
mladistvých:
• Vždy se pĜipoutejte tĜíbodovými
bezpeþnostními pásy.
Všichni cestující vþetnČ Ĝidiþe musejí
být vždy pĜipoutáni bezpeþnostními
pásy, a to bez ohledu na to, zda je jejich
místo airbagem vybaveno. Tím se v
pĜípadČ nehody sníží riziko vážného
zranČní nebo usmrcení na minimum.
Airbagy se neaktivují pĜi nárazech z
boku a zezadu. Cestující, kteĜí nejsou
pĜipoutáni bezpeþnostními pásy, mohou
proto být v pĜípadČ tČchto typĤ nárazĤ
vážnČ zranČni þi usmrceni, protože
nejsou chránČni jinými zádržnými
systémy.
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NepĜipoutaní cestující mohou být
vlivem brzdČní pĜed srážkou vrženi do
tČsné blízkosti nebo pĜímo na modul
airbagu. Síla pĤsobící bČhem plnČní
airbagu mĤže v takovém pĜípadČ
zpĤsobit vážné zranČní.
• PosuĖte sedadlo co nejdále dozadu s
ohledem na bezpeþnost a pohodlí.
Posunutím sedadla dál od modulu
airbagu se úþinnost airbagu nesníží.
VČtší vzdálenost od modulu znamená
vČtší bezpeþí pĜed rychlým a velice
silným plnČním airbagu. Nikdy však
neposouvejte sedadlo Ĝidiþe tak daleko,
abyste nemohli pohodlnČ dosáhnout na
volant, pedály a další ovládací prvky.

• MírnČ sklopte opČradlo sedadla a
nenaklánČjte se dopĜedu.
MírnČ sklopte opČradlo sedadla a sećte
opĜeni zády o opČradlo. NepĜedklánČjte
se ani se jinak nepĜibližujte - do 15 cm k modulu airbagu. Dávejte pozor, aby
se žádná þást vašeho tČla nedostala do
kontaktu nebo do blízkosti plastového
krytu na modulu airbagu (od náboje
volantu nebo od prostoru nad schránku
v palubní desce na stranČ spolujezdce).
Snažte se udržovat svou hlavu a tČlo ve
vzdálenosti vČtší než 25 až 30 cm od
airbagu.
VČtší
vzdálenost
je
bezpeþnČjší.

Z VÝSTRAHA
Aby plnil správnČ svou funkci, musí
být airbag naplnČn velmi rychle.
Jeho síla je nejvČtší ve vzdálenosti
5-8 cm po tom, co airbag prorazí
svĤj kryt a zaþne se naplĖovat
plynem. TČchto 5-8 cm ihned poté,
kdy airbag prorazí kryt a zaþne se
plnit, je nebezpeþnou zónou.
• Pokud by byla v této rizikové zónČ
þást tČla cestujícího ve chvíli, kdy
dochází k plnČní airbagu, mohlo
by dojít k vážnému zranČní þi
smrti.
• Síla se snižuje, jak se airbag
postupnČ plní plynem a vzdaluje
se od krytu modulu.
• VČtší vzdálenost od modulu
airbagu znamená vČtší bezpeþí
pĜed plnČním airbagu.
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• Neumist’ujte žádné pĜedmČty, dČti
nebo zvíĜata mezi Vás a modul
airbagu.
Moduly airbagĤ ve Vašem vozidle jsou
umístČny ve volantu a nad schránkou v
palubní desce. UmístČní pĜedmČtĤ na,
nad nebo poblíž krytĤ tČchto modulĤ
mĤže v pĜípadČ aktivace systému
zpĤsobit vystĜelení tČchto pĜedmČtĤ do
tváĜe nebo trupu a zpĤsobit vážné
zranČní.
DČti a zvíĜata nesmí cestovat cestujícím
na klínČ.
Neumist’ujte pĜedmČty, které by mohly
zpĤsobit zranČní pĜi aktivaci airbagu, na
svĤj klín.
• Sklopte volant (pokud je to možné)
tak, aby airbag míĜil na hruć, a ne
na hlavu a krk.
Nikdy nenastavujte volant do nejvyšší
polohy. Tato poloha by mČla být
použita pouze za úþelem snazšího
nastupování a vystupování Ĝidiþe. PĜed
zapoþetím jízdy volant sklopte dolĤ.
Tak bude airbag míĜit na hruć, namísto
na mnohem zranitelnČjší hlavu a krk.

POZNÁMKA

Skuteþnost, že je vozidlo silnČ
poškozeno a airbag nebyl aktivován
nebo
vozidlo
je
relativnČ
nepoškozené a airbag byl aktivován
neznamená, že systém airbagĤ
nepracuje
správnČ.
Senzory
zaznamenávají závažnost srážky, ne
rozsah poškození vozidla.

AIRBAG:VYPÍNAý

Je-li na pĜístrojové desce vypínaþ (viz
obrázek), lze manuálnČ vypnout a zapnout
þelní a boþní airbag pĜedního spolujezdce
a hlavový airbag pĜedního spolujezdce a
cestujícího, který sedí pĜímo za pĜedním
spolujezdcem.
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Tento vypínaþ by se mČl nastavit do
polohy "vypnuto" pouze, pokud osoba
sedící na sedadle pĜedního spolujezdce
splĖuje nČkterou z podmínek uvedených v
této pĜíruþce:
Malé dítČ. Malé dítČ (do 1 roku) musí
být pĜeváženo na pĜedním sedadle,
protože platí nČkterá z následujících
podmínek:
•
•

•

Vozidlo nemá zadní sedadlo.
Vozidlo má zadní sedadlo pĜíliš malé
pro
umístČní
dČtské
sedaþky
smČĜované dozadu.
Zdravotní stav malého dítČte je
takový, že podle jeho lékaĜe je nutné,
aby jelo na pĜedním sedadle a Ĝidiþ
mohl neustále sledovat jeho stav.

DítČ od 1 do 12 let. DítČ od 1 do 12 let
musí být pĜeváženo na pĜedním
sedadle, protože platí nČkterá z
následujících podmínek:

Zdravotní
stav.
V
dĤsledku
zdravotního stavu cestujícího dle
informací cestujícího nebo jeho lékaĜe
platí obČ následující podmínky:

•
•

•

•

Vozidlo nemá zadní sedadlo.
I když dČti ve vČku 1 až 12 let sedí na
zadních sedadlech vždy, když to je
možné, nČkdy dČti ve vČku 1 až 12 let
musí sedČt na sedadle pĜedním,
protože na zadních sedadlech vozidla
není žádný dostupný prostor.
Zdravotní stav dítČte je takový, že
podle jeho lékaĜe je nutné, aby jelo na
pĜedním sedadle a Ĝidiþ mohl neustále
sledovat jeho stav.

•

Airbag
spolujezdce
pĜedstavuje
zvláštní riziko pro tohoto spolujezdce.
Spolujezdec by mohl být potenciálnČ
zranČn airbagem pĜi havárii ve vČtším
rozsahu, než ke kterému by došlo pĜi
vypnutí airbagu, kdyby spolujezdec se
zapnutým pásem pĜi havárii narazil na
pĜístrojovou desku nebo þelní sklo.
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Z VÝSTRAHA
Pokud
se
airbagy
pĜedního
spolujezdce vypnou a daná osoba
nesplĖuje podmínky uvedené v této
pĜíruþce, airbagy nezajistí vyšší
míru ochrany. V pĜípadČ nárazu se
airbagy nenafouknou a nepomohou
chránit cestujícího. Navíc hlavový
airbag nebude chránit osobu, která
sedí hned za pĜedním spolujezdcem.
Nevypínejte airbagy, pokud v
souvislosti s osobou sedící na sedadle
pĜedního spolujezdce nejsou splnČny
podmínky uvedené v této pĜíruþce.

Vypínaþ airbagĤ se nachází na krytu
pĜístrojové desky na stranČ spolujezdce.
Chcete-li vypnout boþní a þelní airbag
pĜedního spolujezdce a hlavový airbag
pĜedního spolujezdce a cestujícího, který
sedí tČsnČ za ním, vložte do vypínaþe klíþ
nebo minci, zatlaþte na ní a otoþte
vypínaþem do polohy "vypnuto".
Ve vozech vybavených vypínaþem
airbagĤ se nachází rovnČž kontrolka stavu
airbagĤ spolujezdce. Tuto kontrolku
najdete nad schránkou v palubní desce.

Po vypnutí airbagĤ zhasne na kontrolce
stavu airbagĤ spolujezdce kontrolka
airbagĤ spolujezdce, takže víte, že
airbagy
pĜedního
spolujezdce
a
cestujícího, který sedí tČsnČ za ním, jsou
vypnuty. Tyto airbagy budou vypnuty,
dokud je znovu nezapnete.
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Z VÝSTRAHA
Pokud by se kontrolka pĜipravenosti
airbagĤ nČkdy rozsvítila a zĤstala
svítit, znamená to, že nČco není v
poĜádku v systému airbagĤ.
NapĜíklad se mĤže nafouknout þelní
airbag pĜedního spolujezdce, boþní
airbagy, a hlavový airbag pĜedního
spolujezdce a cestujícího sedícího
tČsnČ za ním, a to pĜesto, že vypínaþ
airbagĤ je vypnutý.
Abyste zabránili možným zranČním,
dejte vozidlo okamžitČ do servisu.

OpČtovné zapnutí airbagu provedete
zasunutím libovolného klíþe nebo mince
do vypínaþe, zatlaþením a otoþením
vypínaþe do zapnuté polohy.
ýelní airbag pĜedního spolujezdce, boþní
airbagy, a hlavový airbag pĜedního
spolujezdce a cestujícího sedícího tČsnČ
za ním jsou nyní povoleny a mohou se
nafouknout.
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PěEHLED – PěÍSTROJE A OVLADAýE

1. Ventilaþní otvory
2. Ovladaþe vnČjších svČtel/ukazatelĤ
smČrĤ a svČtel pro pĜejíždČní do jiného
pruhu
3. Houkaþka
4. Sestava sdružených pĜístrojĤ
5. StČraþe/ostĜikovaþe þelního skla
6. Výstražná svČtla/Vypínaþ ESC OFF
7. StĜední odkládací schránka

8. Vypínaþ
DCS/Kontrola
zapnutí
bezpeþnostního
pásu
pĜedního
spolujezdce
9. Sdružený pĜepínaþ
10. Držák na karty
11. PĜihrádka na mince
12. Páþka k uvolnČní kapoty motoru
13. Ovládací prvky zvukového systému na
volantu
14. Tlaþítka regulace prostĜedí/tempomatu

15. Systémy regulace prostĜedí
16. Páka voliþe
17. PĜepínaþ elektrické parkovací brzdy
(EPB)
18. PĜepínaþ ECO
19. Zapalovaþ cigaret
20. Audiosystém
21. Schránka v palubní desce
22. Kontrolka vypnutí airbagu spolujezdce
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SESTAVA SDRUŽENÝCH PěÍSTROJģ

* Sestava ve vozidle se od sestavy na obrázku mĤže lišit. Další informace najdete na následujících stránkách.
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RYCHLOMċR
RychlomČr ukazuje rychlost vozidla v
kilometrech za hodinu (km/h).

CELKOVÉ/DENNÍ POýÍTADLO
KILOMETRģ

Poþítadlo kilometrĤ udává v kilometrech,
jakou vzdálenost vozidlo ujelo.

OTÁýKOMċR
OtáþkomČr ukazuje otáþky motoru v
otáþkách za minutu (ot./min).
Neprovozujte motor ve vysokých
otáþkách,
kdy
ukazuje
ruþiþka
otáþkomČru hodnoty v þervené zónČ.

C0E2005A

K dispozici jsou dvČ nezávislá poþítadla,
která mČĜí vzdálenost ujetou od doby, kdy
byla tato funkce vynulována.
Denní poþítadlo kilometrĤ vynulujete
stisknutím a podržením tlaþítka denního
poþítadla kilometrĤ. Tlaþítko denního
poþítadla kilometrĤ se nachází v dolní
pravé oblasti rychlomČru.
Mezi celkovým a denními poþítadly
kilometrĤ A a B mĤžete pĜepínat
stisknutím tlaþítka denního poþítadla
kilometrĤ.

<Benzín>
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Z VÝSTRAHA
PĜíliš vysoké otáþky mohou poškodit
motor.
• Nenechte motor bČžet v pĜíliš
vysokých otáþkách, kdy ukazuje
ruþiþka otáþkomČru hodnoty v
þervené zónČ.
Výsledkem mĤže být velmi drahá
oprava.

<Nafta>

PALIVOMċR

TEPLOMċR

Indikuje, kolik paliva zbývá v palivové
nádrži, když je zapnuté zapalování v
poloze ON.

Pokud je klíþ v zapalování v poloze ON,
teplomČr ukazuje teplotu chladicí
kapaliny motoru.

Po doplnČní paliva a nastartování motoru
ruþiþka palivomČru pomalu dostoupá k
aktuální hodnotČ stavu paliva v nádrži.
Pohyb paliva v nádrži, zpĤsobený
brzdČním, akcelerací a zatáþením
vyvolává pohyb ruþiþky palivomČru.

Z POZOR
• Nepokraþujte v jízdČ, pokud je
ruþiþka na teplomČru v þervené
zónČ. Znamená to, že motor ve
Vašem vozidle je pĜehĜátý.
Pokud byste jeli s pĜehĜátým
motorem, mohlo by dojít k poškození
vozidla. Viz „PěEHěÍVÁNÍ“ v
rejstĜíku.
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INDIKÁTORY A KONTROLKY
KONTROLKA REZERVY PALIVA

Rozsvítí se pĜi zapnutí zapalování a za
nČkolik sekund zhasne.
Tato výstražná kontrolka se také rozsvítí,
když je v palivové nádrži málo paliva.
Z POZOR
• Zamezte situaci, kdy vozidlu dojde
palivo.
Mohlo by dojít k poškození
katalyzátoru.

Jakmile se výstražná kontrolka rozsvítí,
doþerpejte palivo do palivové nádrže.
Viz „PALIVO“ v rejstĜíku.

KONTROLKA ÚSPORY PALIVA

Kontrolka režimu úspory paliva, pokud je
vozidlo touto kontrolkou vybaveno, se
rozsvítí po stisknutí pĜepínaþe eco
(úspora). Tento pĜepínaþ se nachází na
stĜedové konzole u Ĝadicí páky. Po
opakovaném stisknutí tohoto pĜepínaþe
kontrolka zhasne a režim úspory paliva se
vypne.
Ve vozech se zážehovým motorem tato
kontrolka zhasne, pokud páku voliþe
pĜesunete do manuálního režimu.
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VAROVNÁ KONTROLKA ABS

Varovná kontrolka ABS se krátce rozsvítí
pĜi zapnutí zapalování. To znamená, že
systém provádí vlastní kontrolu. Za
nČkolik sekund by kontrolka mČla
zhasnout.
Pokud v souvislosti s varovnou
kontrolkou ABS nastane nČkterý z dále
uvedených stavĤ, kontaktujte servisní
dílnu:
•

Nerozsvítí se po zapnutí zapalování
do pozice ON.
• Nezhasne.
• Rozsvítí se bČhem jízdy.
Doporuþujeme Vám, abyste se obrátili na
Vašeho
autorizovaného
opravce
Chevrolet.

Z VÝSTRAHA
• Svítící výstražná kontrolka ABS
mĤže
znamenat,
že
brzdy
nefungují správnČ.
Pokud nebudou brzdy ve Vašem
vozidle v poĜádku, mĤže dojít ke
kolizi a následnému poranČní osob a
poškození Vašeho vozidla nebo
jiného majetku.
Jestliže se varovná kontrolka ABS
rozsvítí bČhem jízdy, je možné, že ve
vozidle došlo k poruše ABS. Aþkoli
brzdový systém Vašeho vozidla bude bez
ABS fungovat normálnČ (v pĜípadČ
prudkého brzdČní se ale mohou kola
zablokovat), nechte systém zkontrolovat v
servisu a co nejdĜíve provést potĜebné
opravy. Doporuþujeme Vám, abyste se
obrátili na Vašeho autorizovaného
opravce Chevrolet.
Viz „PROTIBLOKOVACÍ
BRZD“ v rejstĜíku.

SYSTÉM

KONTROLKA AIRBAGģ

Po
zapnutí
zapalování
výstražná
kontrolka airbagĤ nČkolikrát zabliká. To
znamená, že systém airbagĤ je v poĜádku.
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Z VÝSTRAHA
Pokud výstražná kontrolka airbagĤ
bliká nebo se rozsvítí bČhem jízdy,
znamená to poruchu v systému
airbagĤ. Systém airbagĤ se vypne a v
pĜípadČ nehody se nemusí aktivovat.
Nechte
systém
co
nejdĜíve
zkontrolovat
v
servisu.
Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
Pokud byste jeli s vozidlem, ve
kterém systém airbagĤ nefunguje
správnČ, mĤže dojít v pĜípadČ
nehody k poranČní nebo dokonce
úmrtí osob.
Selhání systému airbagĤ je indikováno
následujícím chováním kontrolky:
•

Nebliká nebo nezĤstává svítit po
zapnutí zapalování.
• ZĤstane
svítit
po
nČkolika
zablikáních.
• BČhem jízdy bliká.
• Svítí nepĜetržitČ bČhem jízdy.
Popis systému airbagĤ a dalších systémĤ
ochrany cestujících, viz þást 1.

KONTROLKA VYPNUTÍ AIRBAGU

Tato kontrolka se nachází nad schránkou
v palubní desce.
Rozsvítí se, když je airbag pĜedního
spolujezdce vypnutý.

KONTROLKA BRZDOVÉHO
SYSTÉMU

Kontrolka brzdového systému se rozsvítí
po zapnutí zapalování do polohy ON pĜed
nastartováním motoru.
Znamená to, že kontrolka funguje
správnČ. Po nastartování motoru by mČla
kontrolka zhasnout.
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Z POZOR
• NejezdČte s vozidlem, pokud svítí
kontrolka brzdového systému.
• MĤže to znamenat, že brzdy
nefungují správnČ.
• Pokud byste jeli s vozidlem, které
nemá brzdy v poĜádku, mĤže dojít
ke kolizi a následnému poranČní
osob a poškození Vašeho vozidla
nebo jiných pĜedmČtĤ.
Kontrolka brzdového systému se rozsvítí,
jestliže klesne hladina brzdové kapaliny v
nádržce.
V takovém pĜípadČ se Ĝićte následujícími
pokyny:
1. OpatrnČ zastavte vozidlo na okraji
vozovky.
2. Zkontrolujte
kapaliny.

hladinu

brzdové

3. V tomto pĜípadČ doplĖte doporuþenou
brzdovou kapalinu po znaþku MAX.
Viz „DOPLĕOVÁNÍ BRZDOVÉ
KAPALINY/KAPALINY SPOJKY“
v rejstĜíku.

4. Bezpeþnou rychlostí dojećte opatrnČ
do servisu a požádejte o kontrolu
brzd, pokud nastane nČkterá z
následujících situací:
• Máte pochybnosti, zda je brzdový
systém ve Vašem vozidle v
poĜádku.
Doporuþujeme Vám, abyste se obrátili na
Vašeho
autorizovaného
opravce
Chevrolet.
5. Nechte své vozidlo odtáhnout do
servisu, kde provedou kontrolu a
opravu, pokud nastane nČkterá z
následujících okolností:
• Zaznamenáte únik kapaliny z
brzdového systému.
• Kontrolka brzdového systému
zĤstane svítit.
Doporuþujeme Vám, abyste se obrátili na
Vašeho
autorizovaného
opravce
Chevrolet.

KONTROLKA ELEKTRICKÉ
PARKOVACÍ BRZDY

Ve vozidlech s elektrickou parkovací
brzdou (EPB) se kontrolka stavu
parkovací brzdy rozsvítí po nastartování
motoru. Pokud se nerozsvítí, nechejte
vozidlo opravit v autorizovaném servisu.
Kontrolka stavu parkovací brzdy se
rozsvítí pĜi aktivaci parkovací brzdy.
Pokud kontrolka bliká po uvolnČní
parkovací brzdy nebo zaþne blikat bČhem
jízdy, došlo k problému v systému
elektrické parkovací brzdy.
Jestliže se kontrolka nerozsvítí nebo
zĤstane blikat, obrat’te se na autorizovaný
servis.
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Ve vozidlech s elektrickou parkovací
brzdou (EPB) se kontrolka parkovací
brzdy krátce rozsvítí, pokud je vozidlo v
režimu ON/START. Jestliže se nerozsvítí,
musí se opravit, aby mohla upozornit na
pĜípadný problém.
Pokud tato kontrolka svítí, nastal problém
v nČkterém systému ve vozidle a systém
parkovací brzdy funguje v omezeném
rozsahu. S vozidlem lze stále jet, nicménČ
se musí co nejdĜíve pĜistavit k prodejci.
Viz „PARKOVACÍ BRZDA“ v rejstĜíku.

Ve vozidlech s elektrickou parkovací
brzdou (EPB) se kontrolka rozsvítí,
jakmile se pĜepínaþ EPB uvolní a brzdový
pedál není sešlápnutý. Pokud chcete
uvolnit elektrickou parkovací brzdu,
musíte pĜed stisknutím pĜepínaþe EPB
vždy sešlápnout brzdový pedál.

KONTROLKA SYSTÉMU DOBÍJENÍ

Indikuje, že se akumulátor vybíjí. Tato
kontrolka by se mČla rozsvítit pĜi zapnutí
zapalování. Tato kontrolka by mČla
zhasnout pĜi nastartování motoru.
Z POZOR
Kontrolka
systému
dobíjení
upozorĖuje na problém v systému
dobíjení.
• NejezdČte se svým vozidlem, pokud
svítí kontrolka systému dobíjení.
Pokud byste jeli s vozidlem, ve
kterém systém dobíjení nefunguje
správnČ, mohlo by dojít k poškození
vozidla.
l
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Pokud se za jízdy rozsvítí kontrolka
dobíjení:

KONTROLKA TLAKU MOTOROVÉHO
OLEJE

1. Sjećte bezpeþnČ ze silnice.

Kontrolka se krátce rozsvítí pĜi zapnutí
zapalování pĜed nastartováním motoru.

2. Zastavte vozidlo.
3. Zkontrolujte, zda hnací Ĝemen není
uvolnČný nebo prasklý. Viz „HNACÍ
ěEMEN“ v rejstĜíku.
Z POZOR
UvolnČný nebo prasklý hnací Ĝemen
mĤže zpĤsobit pĜehĜátí motoru.
• NejezdČte s vozidlem, pokud je
hnací Ĝemen uvolnČný nebo
prasklý.
PĜehĜátý motor by mohl zpĤsobit
poškození vozidla vyžadující velmi
drahé opravy.
4. Pokud je hnací Ĝemen v poĜádku, ale
kontrolka dobíjení stále svítí, mĤže
být závada nČkde v systému dobíjení.
Dopravte vozidlo co nejdĜíve do
servisu,
kde
závadu
odstraní.
Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet.

Kontrolka by mČla po nastartování
motoru zhasnout.
Pokud se bČhem jízdy rozsvítí kontrolka
tlaku motorového oleje, mĤže být tlak
motorového oleje ve Vašem voze velmi
nízký. OkamžitČ vypnČte motor a
zkontrolujte hladinu oleje.
Správný
postup
kontroly,
„MOTOROVÝ OLEJ“ v rejstĜíku.

viz

Z POZOR
Je možné, že tlak motorového oleje
je nebezpeþnČ nízký.
• NejezdČte s vozidlem, pokud svítí
kontrolka tlaku motorového oleje.
Pokud byste jeli s vozidlem s nízkým
tlakem oleje, došlo by k poškození
Vašeho vozidla vyžadujícího velmi
drahou opravu.
Pokud je hladina oleje nízká, doplĖte
pĜedepsaný olej do správné úrovnČ. Viz
„VÝMċNA MOTOROVÉHO OLEJE A
FILTRU“ v rejstĜíku.
Pokud je hladina oleje normální, nechte
systém
mazání
Vašeho
vozidla
zkontrolovat v servisu. Doporuþujeme
Vám autorizovaný servis Chevrolet.
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KONTROLKA ZÁVADY

Po zapnutí zapalování do polohy ON,
pĜed nastartováním motoru, se kontrolka
krátce rozsvítí.
Kontrolka by mČla po nastartování
motoru zhasnout.

Z POZOR
Kontrolka signalizuje, že na vozidle
je závada, která vyžaduje pozornost.
Pokud byste jeli s vozidlem se svítící
kontrolkou závady mohlo by dojít k
poškození systému Ĝízení emisí, což
by ovlivnilo spotĜebu paliva a jízdní
vlastnosti vašeho vozu.
NeprodlenČ kontaktujte servis, kde
bude oprava závady provedena.
Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet.

Kontrolka závady (MIL) se rozsvítí vždy,
když se objeví závada na nČkterém z
prvkĤ systému nebo subsystémĤ Ĝízení
emisí.
Svítit zĤstane tak dlouho, dokud Ĝídicí
jednotka
motoru
(ECM)
závadu
registruje. Pokud dochází ve zvýšené míĜe
k vynechávání zapalování, kontrolka
závady MIL neustále bliká. ýasté
vynechávání zapalování mĤže zpĤsobit
poškození katalyzátoru.
Kontrolka závady (MIL) se rovnČž
rozsvítí, pokud dojde k závadČ ve filtru
þástic vznČtového motoru (DPF). V tomto
pĜípadČ okamžitČ kontaktujte servis a
požádejte o odstranČní problému.
Doporuþujeme Vám autorizovaný servis
Chevrolet. Více informací, viz „FILTR
ýÁSTIC VZNċTOVÉHO MOTORU
(DPF)“ v rejstĜíku.
Elektronický systém vozidla aktivuje
nouzový program bČhu, který Vám
umožní pokraþovat v jízdČ. Avšak mČli
byste se obrátit co nejdĜíve na servis, kde
problém odstraní. Doporuþujeme Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
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Jestliže se kontrolka MIL krátce rozsvítí a
potom zhasne, je to normální a
neznamená to poruchu systému.

INDIKÁTOR POLOHY PÁKY VOLIýE
(AUTOMATICKÁ PěEVODOVKA)

KONTROLKA PěEDNÍHO
MLHOVÉHO SVċTLA

Ukazuje polohu páky voliþe pĜevodovky.

Rozsvítí se, pokud jsou rozsvícena pĜední
mlhová svČtla. Viz „PěEDNÍ MLHOVÉ
SVċTLO“ v rejstĜíku.

C0E2010A
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KONTROLKA ZADNÍHO MLHOVÉHO
SVċTLA

Svítí, pokud svítí zadní mlhové svČtlo.
Viz „ZADNÍ MLHOVÉ SVċTLO“ v
rejstĜíku.

KONTROLKA ZAPNUTÍ
BEZPEýNOSTNÍHO PÁSU ěIDIýE

PĜi zapnutí zapalování se výstražná
kontrolka bezpeþnostního pásu Ĝidiþe
rozsvítí na nČkolik sekund a potom
zhasne. To znamená, že systém provádí
vlastní kontrolu. Pokud po nastartování
motoru není Ĝidiþ bezpeþnČ pĜipoután
bezpeþnostním pásem, bude kontrolka
blikat asi 90 sekund a potom bude svítit
trvale, dokud nebude zapnut bezpeþnostní
pás Ĝidiþe.
Po zrychlení vozidla nad 22 km/h bude
kontrolka znovu blikat asi 90 sekund
spoleþnČ s výstražnou zvonkohrou a
potom bude svítit trvale, dokud nebude
zapnut bezpeþnostní pás Ĝidiþe.

POZNÁMKA

Pokud zapnete bezpeþnostní pás
Ĝidiþe v dobČ, kdy svítí výstražná
kontrolka nebo bliká po provedení
vlastní kontroly systému, výstražná
kontrolka bezpeþnostního pásu
okamžitČ zhasne.
Pokud nechcete bezpeþnostní pás zapnout
a chcete vypnout výstražnou zvonkohru,
postupujte následovnČ: PĜi zapnutém
zapalování
vložte
do
pĜezky
bezpeþnostního pásu díl se západkou a
potom jej vytáhnČte. Tuto operaci je tĜeba
provést dvakrát do 10 sekund.
Výstražná zvonkohra bude schopná
znovu znít za nČkolik minut po vypnutí
zapalování.
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KONTROLKY UKAZATELģ SMċRU/
VÝSTRAŽNÝCH SVċTEL

Kontrolky ukazatelĤ smČru/výstražných
svČtel ovČĜují správnou funkci tČchto
svČtel na vozidle.
Pokud zelené šipky neblikají po tom, co
jste signalizovali zmČnu smČru jízdy nebo
stiskli
spínaþ
výstražných
svČtel,
zkontrolujte, a v pĜípadČ potĜeby vymČĖte
vadnou pojistku.

L4W2221A

Z POZOR
Pro bezpeþnou jízdu jsou ukazatele
smČru nezbytné.
Pokud nebudou kontrolky fungovat
správnČ, mĤže dojít k nehodČ a
následnému poranČní osob a
poškození Vašeho vozidla nebo
jiného majetku.

KONTROLKA DÁLKOVÝCH SVċTEL

Kontrolka dálkových svČtel se rozsvítí po
zapnutí dálkových svČtel.
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KONTROLKA VYPNUTÉHO
ELEKTRONICKÉHO ěÍZENÍ
STABILITY (ESC)

Rozsvítí se pĜi zapnutí zapalování a za
nČkolik sekund zhasne.
Kontrolka vypnuté funkce ESC se rozsvítí
za úþelem signalizování, že jste systém
vypnuli stisknutím tlaþítka ESC OFF
umístČného na stĜedu pĜístrojového
panelu.
Více
informací,
viz
„SYSTÉM
ELEKTRONICKÉHO ěÍZENÍ STABILITY“ v rejstĜíku.

KONTROLKA AKTIVNÍHO
ELEKTRONICKÉHO ěÍZENÍ
STABILITY (ESC) A VÝSTRAŽNÁ
KONTROLKA

Rozsvítí se pĜi zapnutí zapalování a za
nČkolik sekund zhasne.
Tato kontrolka bliká, když je ESC v
þinnosti, a svítí, aby signalizovala
poruchu v systému.
Více
informací,
viz
„SYSTÉM
ELEKTRONICKÉHO ěÍZENÍ STABILITY“ v rejstĜíku.

KONTROLKA AKTIVNÍHO A
NEPěIPRAVENÉHO SYSTÉMU
REGULACE RYCHLOSTI PěI JÍZDċ
S KOPCE (DCS)/VÝSTRAŽNÁ
KONTROLKA

Zelená kontrolka DCS je
aktivního systému DCS a
kontrolka
DCS
je
nepĜipravenosti DCS a
kontrolka.

kontrolka
jantarová
kontrolka
výstražná

Kontrolka aktivního systému DCS se
rozsvítí (zelenou barvou), když je systém
DCS pĜipravený pro použití, a bliká
(zelenou barvou) pĜi þinnosti DCS
následkem stisknutí tlaþítka DCS
umístČného na stĜedu pĜístrojového
panelu.
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Kontrolka nepĜipravenosti funkce DCS a
výstražná kontrolka funguje následovnČ:
• Bliká (jantarovou barvou), aby
signalizovala, že systém DCS není
pĜipravený pro þinnost v daných
podmínkách z dĤvodu vysoké teploty
(asi 350~400°C) tĜecího materiálu
(pĜední brzdové destiþky) v dĤsledku
silného nebo opakovaného brzdČní.
Tato kontrolka zhasne, když je teplota
tĜecího materiálu (pĜední brzdové
destiþky) nižší než 350°C.
• Svítí (jantarovou barvou), aby
signalizovala, že je v systému závada z
dĤvodu vysoké teploty (nad 400 °C)
tĜecího materiálu (pĜední brzdové
destiþky) v dĤsledku silného nebo
opakovaného brzdČní. Tato kontrolka
také zhasne, když je teplota tĜecího
materiálu (pĜední brzdové destiþky)
nižší než 350 °C.
Pokud kontrolka nepĜipravenosti funkce
DCS a výstražná kontrolka bliká resp.
svítí, znamená to, že tĜecí materiál musí
ochladnout (jećte s vozidlem dostateþnČ
dlouho, pokud možno, bez brzdČní). Tato
teplota se mĤže nepatrnČ lišit v závislosti
na stavu vozidla a prostĜedí (sezóna nebo
venkovní teplota.
Více
informací,
viz
„SYSTÉM
REGULACE RYCHLOSTI PěI JÍZDċ S
KOPCE“ v rejstĜíku.

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA
SYSTÉMU IMOBILIZÉRU

Rozsvítí se pĜi zapnutí zapalování a za
nČkolik sekund zhasne.
Tato kontrolka se rozsvítí, aby
signalizovala
poruchu
v
systému
imobilizéru.
Viz „SYSTÉM IMOBILIZÉRU“ v
rejstĜíku.
Z POZOR
Pokud
se
rozsvítí
výstražná
kontrolka
systému
imobilizéru,
neprodlenČ kontaktujte servis, kde
bude oprava závady provedena.
Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet.

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA
SYSTÉMU PARKOVACÍHO
ASISTENTA

Rozsvítí se pĜi zapnutí zapalování a za
nČkolik sekund zhasne.
Tato kontrolka svítí, aby signalizovala
poruchu v systému.
Více
informací,
viz
„SYSTÉM
PARKOVACÍHO
ASISTENTA“
v
rejstĜíku.
Z POZOR
Pokud
se
rozsvítí
výstražná
kontrolka systému parkovacího
asistenta, neprodlenČ kontaktujte
servis, kde bude oprava závady
provedena. Doporuþujeme Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
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VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA NÍZKÉ
HLADINY KAPALINY OSTěIKOVAýģ
ýELNÍHO OKNA

KONTROLKA UPOZORĕUJÍCÍ NA
NUTNOST PROVEDENÍ ÚDRŽBY
VOZIDLA

Rozsvítí se pĜi zapnutí zapalování a za
nČkolik sekund zhasne.

Rozsvítí se pĜi zapnutí zapalování a za
nČkolik sekund zhasne.

Tato kontrolka se rozsvítí, když je hladina
kapaliny ostĜikovaþĤ nízká.
Pokud se tato kontrolka rozsvítí, doplĖte
kapalinu ostĜikovaþĤ.
Viz „KAPALINA OSTěIKOVAýģ
ýELNÍHO OKNA“ v rejstĜíku.

Z POZOR
Kontrolka upozorĖující na nutnost
provedení údržby vozidla signalizuje,
že na vozidle je závada, která
vyžaduje
pozornost.
Jízda
s
rozsvícenou
kontrolkou
mĤže
poškodit systém související s Ĝízením
emisí.
NeprodlenČ kontaktujte servis, kde
bude oprava závady provedena.
Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
Kontrolka upozorĖující na nutnost
provedení údržby vozidla se rozsvítí vždy,
když se objeví závada na nČkterém z
prvkĤ systému nebo subsystémĤ Ĝízení
emisí.
Svítit zĤstane tak dlouho,
elektronická Ĝídící jednotka
závadu registruje.

C7E2021A
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(ECU)
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KONTROLKA TEPLOTY CHLADICÍ
KAPALINY MOTORU

KONTROLKA OTEVěENÍ DVEěÍ

Rozsvítí se pĜi zapnutí zapalování a za
nČkolik sekund zhasne.
Tato kontrolka Vás upozorĖuje
pĜehĜátí chladicí kapaliny motoru.

na

Pokud jste vozidlo provozovali za
normálních jízdních podmínek, mČli byste
sjet ze silnice, zastavit a nechat motor
bČžet na volnobČh nČkolik minut.
Pokud kontrolka nezhasne, mČli byste
motor vypnout a co nejdĜíve se obrátit na
servis. Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
Viz „PěEHěÍVÁNÍ“ v rejstĜíku.

Rozsvítí se, pokud jsou dveĜe otevĜené
nebo nesprávnČ dovĜené.

KONTROLKA OTEVěENÍ DVEěÍ
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Rozsvítí
se,
pokud
jsou
dveĜe
zavazadlového prostoru nebo okno
zavazadlového prostoru otevĜené nebo
nesprávnČ dovĜené.
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UKAZATEL TEMPOMATU

Svítí, když je zapnutý tempomat. Zhasne
po vypnutí tempomatu.
Viz „TEMPOMAT“ v rejstĜíku.

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA
SYSTÉMU POHONU VŠECH KOL
(AWD)(pouze AWD)

Rozsvítí se pĜi zapnutí zapalování a za
nČkolik sekund zhasne.
Tato kontrolka bliká, když je systém
AWD doþasnČ vyĜazen z þinnosti, a svítí,
aby signalizovala poruchu v systému
AWD.
Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka
systému AWD, neprodlenČ kontaktujte
servis, kde bude oprava závady
provedena.
Doporuþujeme
Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
Více informací, viz „SYSTÉM POHONU
VŠECH KOL“ v rejstĜíku.

KONTROLKA VÝMċNY
MOTOROVÉHO OLEJE

Rozsvítí se pĜi zapnutí zapalování a za
nČkolik sekund zhasne.
Vaše vozidlo mĤže být vybaveno
systémem
sledování
životnosti
motorového oleje, který Vás upozorní na
nutnost výmČny motorového oleje.
Jakmile se rozsvítí kontrolka výmČny
motorového oleje, znamená to, že se
motorový olej musí vymČnit.
Po výmČnČ motorového oleje se systém
sledování životnosti motorového oleje
musí vynulovat. Po vynulování zhasne
kontrolka výmČny motorového oleje.
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Více informací a pokyny pro vynulování
systému, viz „SYSTÉM SLEDOVÁNÍ
ŽIVOTNOSTI MOTOROVÉHO OLEJE“
v rejstĜíku.

KONTROLKA ŽHAVENÍ
(pouze vznČtový motor)

Rozsvítí se pĜi zapnutí zapalování. Krátce
mĤže zĤstat svítit nebo okamžitČ zhasne.
Doba þekání se bude lišit podle teploty
chladicí kapaliny motoru.
Jakmile jsou žhavicí svíþky dostateþnČ
nahĜáté, aby bylo možné nastartovat
studený motor, kontrolka zhasne. Potom
by se mČl motor nastartovat.
Více informací, viz „STARTOVÁNÍ
VZNċTOVÉHO MOTORU“ v rejstĜíku.

Z POZOR
Pokud se kontrolka žhavení rozsvítí
bČhem jízdy nebo pokud nelze
motor bez problémĤ nastartovat,
musíte co nejdĜíve kontaktovat
servis a požádat o vyĜešení
problému. Doporuþujeme Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
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KONTROLKA FILTRU ýÁSTIC
VZNċTOVÉHO MOTORU (DPF)
(pouze vznČtový motor)

Jestliže vyžaduje filtr DPF þištČní nebo
pokud pĜedchozí jízdní podmínky
neumožnily automatické vyþištČní, bude
svítit nebo blikat kontrolka DPF.
Pokraþujte v jízdČ a udržujte otáþky
motoru nad 2000 ot/min (v pĜípadČ
potĜeby podĜaćte), dokud kontrolka
nezhasne. Kontrolka zhasne, jakmile
automatické þištČní skonþí. ýištČní je
nejrychlejší pĜi vysokých otáþkách a
zatížení motoru.
BČhem
þištČní
se
nedoporuþuje
pĜerušovat jízdu nebo vypínat motor.
Z POZOR
Pokud
je
proces
vypalování
pĜerušen vícekrát než jednou, je zde
velké riziko poškození motoru.

Více informací, viz „FILTR ýÁSTIC
VZNċTOVÉHO MOTORU (DPF)“ v
rejstĜíku.

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA VODY
V PALIVU (pouze vznČtový motor)

Tato výstražná kontrolka se rozsvítí,
jakmile hladina vody v palivovém filtru
pĜekroþí urþitou úroveĖ. Pokud se tento
stav vyskytne, okamžitČ vypust’te vodu z
palivového filtru.
Po dokonþení vypouštČní
kontrolka zhasne.

výstražná

Chcete-li vypustit vodu z palivového
filtru,
musíte
kontaktovat
servis.
Doporuþujeme Vám autorizovaný servis
Chevrolet.

2-24 PěÍSTROJE A OVLADAýE

Z POZOR
• Pokud byste jeli s vozidlem, když
kontrolka svítí, mohlo by dojít k
vážnému poškození palivového
systému. Rychlá oprava je
nezbytná.
• Použití nekvalitního paliva s
obsahem vody nebo neþistot mĤže
zpĤsobit vážné poškození motoru.
Nikdy nepoužívejte málo kvalitní
palivo.
• Pokud po vypuštČní vody stále
svítí
výstražná
kontrolka,
neprodlenČ kontaktujte servis, kde
bude oprava závady provedena.
Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet.

KONTROLKA SSPS

KONTROLKA PěÍVċSU

Po zapnutí zapalování se rozsvítí
kontrolka posilovaþe Ĝízení závislého na
rychlosti (SSPS). Za nČkolik sekund by
tato kontrolka mČla zhasnout.

Rozsvítí se po pĜipojení pĜívČsu k vozidlu.
Zhasne po odpojení pĜívČsu.

Pokud dČlá výstražná kontrolka SSPS
nČkteré z následujících, neprodlenČ
kontaktujte servis. Doporuþujeme Vašeho
autorizovaného opravce.
•

Nerozsvítí se po zapnutí zapalování
do pozice ON.
• Nezhasne.
• Rozsvítí se bČhem jízdy.
Viz „POSILOVAý ěÍZENÍ ZÁVISLÝ
NA RYCHLOSTI“ v rejstĜíku.
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KONTROLKA IMOBILIZÉRU

Signalizuje, že systém ochrany proti
odcizení je v þinnosti.
Kontrolka zabezpeþení zhasne, pokud
dveĜe odemknete pomocí dálkového
ovládání nebo klíþe.
Kontrolka zabezpeþení se rozsvítí, když
dveĜe zamknete pomocí dálkového
ovládání nebo klíþe.
Viz „SYSTÉM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ“ v rejstĜíku.

KONTROLKA VYPNUTÍ SYSTÉMU
OCHRANY PROTI ODCIZENÍ

Je-li Vaše vozidlo vybaveno doplĖkovým
systémem ochrany proti odcizení v
souladu s požadavky na pojištČní
Thatcham, kontrolka vypnutí systému
ochrany proti odcizení se rozsvítí a
upozorní, že snímaþ náklonu a vniknutí
do vozidla byl zablokován stisknutím
tlaþítka v þalounČní stropu. Pokud toto
tlaþítko stisknete znovu, kontrolka
zhasne. Další informace - viz „ZVUK
SIRÉNY“ v této þásti.

C7E2033P

KONTROLKA ZAPNUTÍ OSVċTLENÍ

UpozorĖuje Ĝidiþe pokud byla zapnuta
parkovací svČtla.

C0E2011A
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KONTROLKA HLADINY
MOTOROVÉHO OLEJE

Rozsvítí se pĜi zapnutí zapalování a za
nČkolik sekund zhasne.
Tato kontrolka svítí, když je nízká hladina
motorového oleje.
Pokud se rozsvítí kontrolka hladiny
motorového oleje, zkontrolujte hladinu
motorového oleje a v pĜípadČ potĜeby olej
doplĖte.
Více informací ke kontrole motorového
oleje, viz „KONTROLA HLADINY
MOTOROVÉHO OLEJE“.
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INFORMAýNÍ CENTRÁLA
ěIDIýE (DIC)
DIC je informaþní centrála Ĝidiþe, která
pĜi zapnutém zapalování zobrazuje
palubní poþítaþ, panel displeje pro
automatickou regulaci teploty, venkovní
teplotu a informace kompasu.

1. Zobrazovací panel FATC
automatická regulace teploty)
2. VnČjší teplota
3. Palubní poþítaþ
4. Kompas

(PlnČ
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PALUBNÍ POýÍTAý

Palubní poþítaþ poskytuje Ĝidiþi informace
o jízdČ, jako jsou napĜ. vzdálenost, kterou
lze ujet na zbývající palivo v nádrži,
prĤmČrná spotĜeba paliva, prĤmČrná
rychlost a doba jízdy.
PĜi každém stisknutí tlaþítka MODE v
pĜístrojovém panelu se displej zmČní v
následujícím poĜadí:
Vzdálenost, kterou lze ujet na zbývající
palivo v nádrži o PrĤmČrná rychlost o
Doba jízdy o PrĤmČrná spotĜeba paliva
o Vzdálenost, kterou lze ujet na zbývající
palivo v nádrži.
Chcete-li vynulovat prĤmČrnou rychlost
nebo dobu jízdy nebo prĤmČrnou spotĜebu
paliva, stisknČte tlaþítko MODE na déle
než 2 sekundy.
Pro zmČnu mČrné jednotky vzdálenosti
provećte následující:
1. TisknČte tlaþítko SET déle než
2 sekundy. Bude blikat mČrná jednotka
teploty.
2. Znovu stisknČte tlaþtko SET. Bude
blikat jednotka vzdálenosti.
3. StisknČte tlaþítko R nebo C pro
zmČnu jednotky vzdálenosti
(km f míle).

Vzdálenost, kterou lze ujet na
zbývající palivo v nádrži

POZNÁMKA

Tento režim ukazuje odhadovanou
vzdálenost, kterou lze ujet na aktuální
množství paliva v palivové nádrži.
Je-li vzdálenost do prázdné nádrže menší
než 50 km, na displeji se objeví ---.

L7D2087A

Vzdálenost, kterou lze ujet na
zbývající palivo v nádrži, se mĤže
lišit od skuteþné vzdálenosti v
dĤsledku
jízdních
podmínek,
zpĤsobu jízdy nebo rychlosti
vozidla.
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PrĤmČrná rychlost

Doba jízdy

PrĤmČrná spotĜeba paliva

Tento režim ukazuje prĤmČrnou rychlost.
Chcete-li vynulovat prĤmČrnou rychlost,
stisknČte tlaþítko MODE na déle než
2 sekundy.

Tento režim signalizuje celkovou dobu
jízdy. Chcete-li vynulovat dobu jízdy,
stisknČte tlaþítko MODE na déle než
2 sekundy. Po zobrazení 99:59 se doba
jízdy spustí na hodnotČ 0:00.

Tento režim signalizuje
spotĜebu paliva vozidla.

L7D2085A

L7D2089A

prĤmČrnou

POZNÁMKA

• Po odpojení akumulátoru se
prĤmČrná spotĜeba paliva nastaví
na 10.0.
• Chcete-li vynulovat prĤmČrnou
spotĜebu paliva, stisknČte tlaþítko
MODE na déle než 2 sekundy.

L7D2086A
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POZNÁMKA

• PrĤmČrná spotĜeba paliva se ve
skuteþnosti mĤže lišit v dĤsledku
jízdních podmínek.
• PrĤmČrná spotĜeba paliva se
mĤže lišit v dĤsledku jízdních
podmínek, zpĤsobu jízdy nebo
rychlosti vozidla.

KOMPAS

Kalibrace kompasu

Zobrazuje smČr jízdy vozidla v 8–smČrech
(N, NE, E, SE, S, SW, W, NW).

Kdykoli je odpojena centrála DIC nebo
akumulátor, musí se znovu provést
kalibrace DIC.
PĜitom se musí s vozem jet po dráze 360°.
Než bude kompas nakalibrován, nebude
fungovat správnČ.
1. Pokud souþasnČ stisknete tlaþítko
MODE a SET na déle než 2 sekundy,
bude blikat displej kompasu.
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2. Do 90 sekund pomalu ujećte s
vozidlem jeden kompletní kruh, þímž
bude dosaženo provedení kalibrace.
3. Po dokonþení kalibrace nebude
displej kompasu dále blikat. Otáþet se
mĤžete v kterémkoli smČru, doleva
nebo doprava.
Pokud není k dispozici dostatek
prostoru k provedení jednoho celého
kruhu, otoþte vozidlo dokola, jak je
vidČt na obrázku níže.

UvolĖovací podmínky pro kalibraci
kompasu
•
•

Dvakrát souvisle stisknČte tlaþítko
SET.
Pokud
vozidlo
po
spuštČní
kalibraþního režimu do 90 sekund
nezaboþí.
POZNÁMKA

• BČhem jízdy se bude zobrazovat
smČr.
• Pokud displej kompasu nadále
bliká, znovu se pomalu otoþte
dokola až do jeho vypnutí.
POZNÁMKA

V režimu kalibrace kompasu
stisknČte tlaþítko SET pro pĜesun do
režimu kalibrace odchylky. V tuto
chvíli stisknČte tlaþítko R nebo C
pro nastavení hodnoty kalibrace
odchylky.

L7D2102A

Z POZOR
Pokud se kolem DIC nacházejí
mobilní telefony nebo magnetická
tČlesa, nemusí kompas fungovat
správnČ.
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PANEL DISPLEJE FATC/VENKOVNÍ
TEPLOTA

Viz „AUTOMATICKÁ
KLIMATU“ v rejstĜíku.

REGULACE

SPÍNAýE A OVLADAýE
PěEPÍNAý SVċTEL

Otáþením konce sdruženého pákového
pĜepínaþe zapínáte nebo vypínáte
svČtlomety, koncová a parkovací svČtla.

Spínaþ svČtel s automatickým Ĝízením
svČtel má þtyĜi polohy, které aktivují
rĤzné funkce svČtel následovnČ:
•
•

PĜepínaþ svČtel má tĜi polohy, pomocí
kterých se aktivují rĤzné funkce svČtel
následovnČ:
•
•

•

OFF: Všechna svČtla jsou vypnutá.
k: Svítí obrysová svČtla, koncová
svČtla, osvČtlení registraþní znaþky a
osvČtlení sdružené pĜístrojové desky.
L l: Svítí tlumená svČtla a
všechna výše uvedená svČtla.

•

•

I: Všechna svČtla jsou vypnutá.
AUTO: Automaticky zapíná nebo
vypíná svČtla za úþelem osvČtlení v
poloze k nebo L l prostĜednictvím snímání, jaká je venku
tma (výchozí nastavení).
k: Svítí obrysová svČtla, koncová
svČtla, osvČtlení registraþní znaþky a
osvČtlení sdružené pĜístrojové desky.
L l: Svítí tlumená svČtla a svČtla
svítící v poloze k.
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Pokud chcete automatické Ĝízení svČtel
vypnout, otoþte páþkou spínaþe svČtel do
polohy OFF. Jakmile páþku uvolníte, vrátí
se automaticky do pĤvodní polohy.
Pokud chcete automatické Ĝízení svČtel
zapnout, znovu otoþte páþkou spínaþe
svČtel do polohy OFF.
Z POZOR
Aby tato funkce fungovala správnČ,
dbejte na to, abyste neumíst’ovali
nálepky ani jiné pĜedmČty pĜes þidlo
sluneþního svitu, které se nachází
pĜed otvory pro rozmrazování
þelního okna. To by mohlo zpĤsobit
nesprávné fungování snímaþe.
POZNÁMKA

Pokud otevĜete dveĜe Ĝidiþe nebo
když stisknete tlaþítko UNLOCK na
dálkovém ovládání, automaticky se
rozsvítí svČtla pĜístrojové desky a
zĤstanou svítit asi 30 sekund.

REGULÁTOR NASTAVENÍ INTENZITY
OSVċTLENÍ PěÍSTROJOVÉ DESKY

PěEPÍNAý NASTAVENÍ SKLONU
SVċTLOMETģ

Regulátor nastavení intenzity osvČtlení
pĜístrojové desky reguluje jas žárovek
osvČtlení pĜístrojové desky.

Pokud jsou zapnuté tlumené svČtlomety,
mĤžete nastavit sklon svČtlometĤ v
závislosti na zatížení vozidla.

Pro ztmavení osvČtlení pĜístrojĤ stisknČte
tlaþítko a otoþte jím ve smČru hodinových
ruþiþek.

0 = Obsazena pøední sedadla

Pro zjasnČní osvČtlení pĜístrojĤ stisknČte
tlaþítko a otoþte jím proti smČru
hodinových ruþiþek.

1 = Obsazena všechna sedadla
2 = Obsazena všechna sedadla a náklad v
zavazadlovém prostoru
3 = Obsazeno sedadlo øidièe a náklad v
zavazadlovém prostoru
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SVċTLA PRO DENNÍ PROVOZ

Pokud je systém ve výbavČ, svČtla jsou po
nastartování motoru automaticky zapnuta.
SvČtla pro denní provoz jsou vypnuta za
následujících podmínek:
•
•
•

Není nastartovaný motor.
Jsou rozsvícena parkovací svČtla.
Jsou rozsvícena tlumená svČtla.

PěIPOMENUTÍ ROZSVÍCENÝCH
SVċTEL

FUNKCE DOPROVODNÉHO
OSVċTLENÍ

Pokud otevĜete dveĜe Ĝidiþe pĜi vypnutém
zapalování a spínaþ svČtel je v poloze
k nebo L l, uslyšíte výstražnou
zvonkohru. Když ale bČhem zvuku
výstražné zvonkohry znovu rozsvítíte
svČtla po jejich vypnutí, neuslyšíte
výstražnou zvonkohru.

Funkce
doprovodného
osvČtlení
poskytuje na urþitou dobu vnČjší
osvČtlení, když opouštíte oblast kolem
Vašeho vozidla a venku je dostateþná tma.
Tato funkce se aktivuje, když jsou vnČjší
svČtla zapnutá prostĜednictvím funkce
automatického Ĝízení svČtel, a když je
vypnuto zapalování.

OCHRANA PROTI VYBITÍ
AKUMULÁTORU

Vaše vozidlo je vybaveno systémem,
které chrání akumulátor pĜed vybitím v
pĜípadČ, že necháte náhodou zapnuté
svČtlomety, parkovací svČtla, mlhová
svČtla apod. Pokud necháte nČkterá z
tČchto svČtel svítit, po 10 minutách po
vypnutí zapalování tato svČtla automaticky zhasnou.
Ochrana proti vybití akumulátoru nebude
fungovat, když zapnete svČtla za 10 minut
po þinnosti této funkce.

PěÍSTUPOVÉ OSVċTLENÍ

Tato funkce se aktivuje, když je spínaþ
svČtel v poloze AUTO a když je venku
dostateþná tma.
Když stisknete tlaþítko UNLOCK na
dálkovém ovladaþi za úþelem nástupu do
vozidla, dvakrát bliknou výstražná svČtla
a automaticky se rozsvítí vnČjší svČtla na
asi 20 sekund.
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OSVċTLENÍ AKTIVOVANÉ
STċRAýEM

Tato funkce se aktivuje, když je spínaþ
svČtel v poloze AUTO.
Jestiže stČraþe þelního okna pokraþují v
þinnosti 8 cyklĤ, automaticky se rozsvítí
vnČjší svČtla.

PÁKOVÝ PěEPÍNAý UKAZATELģ
SMċRU

Zatáþení VPRAVO:PĜesuĖte pákový pĜepínaþ
ukazatelĤ
smČru
nahoru.
Zatáþení VLEVO:PĜesuĖte pákový pĜepínaþ ukazatelĤ smČru dolu.
Po dokonþení odboþování se pákový
pĜepínaþ automaticky vrátí do pĤvodní
polohy a ukazatele smČru se vypnou.
PĜi zmČnČ jízdního pruhu posuĖte pákový
pĜepínaþ jen þásteþnČ a pĜidržte jej.
Jakmile pákový pĜepínaþ uvolníte, vrátí se
do pĤvodní polohy.

POZNÁMKA

Když posunete pákový pĜepínaþ
mírnČ nahoru nebo dolĤ a uvolníte
jej, svČtla ukazatelĤ smČru se
automaticky uvedou tĜikrát do
þinnosti.
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PěEPÍNAý DÁLKOVÝCH SVċTEL

Zapnutí dálkových svČtel:
•
•

Používejte tlumené svČtlomety.
PĜitlaþte sdružený pákový pĜepínaþ k
pĜístrojové desce.
Kontrolka dálkových svČtel se rozsvítí po
zapnutí dálkových svČtel.
Chcete-li
pĜepnout
z
dálkových
svČtlometĤ na tlumené, potáhnČte
sdružený pákový pĜepínaþ k sobČ do
bČžné polohy.

Z POZOR
• Dálková svČtla vždy pĜepnČte na
tlumená, pokud se k Vám blíží
jiné vozidlo v protismČru nebo se
pĜibližujete k vozidlĤm pĜed
Vámi.
Dálková svČtla mohou doþasnČ oslnit
ostatní Ĝidiþe, což mĤže vést ke
srážce.

SVċTELNÁ HOUKAýKA

Chcete-li dálkovými svČtlomety zablikat,
potáhnČte sdružený pákový pĜepínaþ k
sobČ a uvolnČte jej. Jakmile páþku
uvolníte, vrátí se do pĤvodní polohy.
Dálkové svČtlomety zĤstanou svítit tak
dlouho, dokud budete držet páþku
sdruženého pĜepínaþe pĜitaženou.
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SPÍNAý PěEDNÍCH MLHOVÝCH
SVċTEL

PĜední mlhová svČtla poskytují:
•

Lepší osvČtlení krajĤ vozovky pĜed
Vámi.
• Lepší viditelnost v mlze a snČhu.
Zapnutí pĜedních mlhových svČtel:
•
•

UjistČte se, že je spínaþ svČtel v
poloze k nebo L l.
Prstenec uprostĜed páþky pĜepínaþe
svČtel otoþte do polohy F. Prstenec se
po uvolnČní automaticky vrátí do
bČžné polohy.

Pokud svítí pĜední mlhová svČtla, na
pĜístrojové desce se rozsvítí kontrolka
pĜedních mlhových svČtel.
Pokud chcete mlhová svČtla vypnout,
znovu otoþte prstenec páþky do polohy
F. Kontrolka pĜedních mlhových svČtel
zhasne.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
automatickým Ĝízením svČtel, pĜi zapnutí
pĜedních mlhových svČtel se souþasnČ
rozsvítí obrysová svČtla a tlumené
svČtlomety.

SPÍNAý ZADNÍHO MLHOVÉHO
SVċTLA

Pro zapnutí zadních mlhových svČtel
otoþte prstenec uprostĜed páþky pĜepínaþe
svČtel do f, když jsou rozsvíceny
tlumené svČtlomety, nebo když jsou
rozsvícena obrysová svČtla a pĜední
mlhová svČtla. Jakmile prstenec uvolníte,
vrátí se do pĤvodní polohy.
Pokud svítí mlhová svČtla, na pĜístrojové
desce se rozsvítí kontrolka zadních
mlhových svČtel.
Pokud chcete mlhová svČtla vypnout,
znovu otoþte prstenec páþky do polohy
f. Kontrolka zadních mlhových svČtel
zhasne.
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Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
automatickým Ĝízením svČtel, pĜi zapnutí
zadních mlhových svČtel se souþasnČ
rozsvítí obrysová svČtla a tlumené
svČtlomety.

STċRAýE ýELNÍHO OKNA

Z POZOR
• Pokud má Ĝidiþ zhoršený výhled,
mĤže dojít k nehodČ a následnému
poranČní osob nebo poškození
Vašeho vozidla nebo jiného
majetku.
• Nepoužívejte stČraþe þelního skla,
pokud je þelní sklo suché nebo
blokované, napĜ. snČhem þi
námrazou. Mohlo by dojít k
poškození stíracích lišt, motoru
stČraþĤ nebo poškrábání skla.
• V zimním období se pĜed použitím
pĜesvČdþte, že stírací lišty nejsou
pĜimrzlé k oknu. Mohlo by dojít k
poškození motoru stČraþĤ.

StČraþe lze použít po zapnutí spínací
skĜíĖky do polohy ACC nebo ON a
posunutím páþky sdruženého pĜepínaþe
stČraþĤ/ostĜikovaþĤ smČrem nahoru.
Sdružený pĜepínaþ stČraþĤ þelního okna
má následující þtyĜi polohy:
•
•

OFF: Systém je vypnutý. Základní
poloha.
INT: Režim cyklovaþe. (PosuĖte
páþku do této polohy pro zvolení
zpoždČného stíracího cyklu. Pokud
chcete nastavit cykly s kratším nebo
delším zpoždČním, otoþte ovladaþem
pro nastavení cyklovaþe. S znamená
ménČ þasté stírání a F znamená
þastČjší stírání. BČhem režimu
cyklovaþe stČraþĤ je doba zpoždČní
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•
•

cyklu ovlivnČna také rychlostí
vozidla. PĜi zvyšování rychlosti
vozidla se bude doba zpoždČného
cyklu automaticky zkracovat.)
LO: Stálý bČh stČraþĤ, nízká rychlost.
Druhá poloha páþky smČrem nahoru.
HI: Stálý bČh stČraþĤ, vysoká rychlost.
TĜetí poloha páþky smČrem nahoru.
POZNÁMKA

Stírací lišty se opotĜebovávají a
potom již nestírají dokonale, þímž
zhoršují výhled z vozidla smČrem
dopĜedu.
• OpotĜebované
stírací
lišty
vymČĖte.
Jeden cyklus stírání

PĜi mrholení nebo drobném dešti staþí,
pokud provede stČraþ pouze jeden cyklus.
To docílíte tak, že posunete páþku
sdruženého pĜepínaþe stČraþĤ/ostĜikovaþe
smČrem dolĤ a opČt ji uvolníte.
Jakmile páþku uvolníte, vrátí se do
pĤvodní polohy.
StČraþe provedou jeden cyklus.

Automatický režim stČraþĤ
s dešt’ovým senzorem

Dešt’ový senzor detekuje množství vody
na pĜedním skle a automaticky reguluje
chod stČraþĤ þelního skla.
StČraþe lze použít v automatickém režimu
posunutím páþky sdruženého pĜepínaþe
stČraþĤ/ostĜikovaþĤ do polohy AUTO.
Citlivost systémĤ mĤžete nastavit
otáþením objímky ovládací páþky stČraþĤ/
ostĜikovaþĤ þelního okna nahoru nebo
dolĤ.
Systém vypnete posunutím páþky
sdruženého pĜepínaþe stČraþĤ/ostĜikovaþĤ
do polohy OFF.

Z POZOR
Pokud myjete vĤz v automatické
myþce, nezapínejte stČraþe þelního
skla a nenastavujte automatickou
funkci s dešt’ovým senzorem. Mohlo
by dojít k poškození stírátek nebo
systému stČraþĤ.
Když je páþka stČraþĤ v poloze AUTO a
otoþíte spínací skĜíĖku do polohy ACC,
provedou stČraþe þelního okna jeden
stírací cyklus za úþelem kontroly
systému.
Aby dešt’ový senzor fungoval správnČ,
nesmí být na senzorovém poli žádný
prach a neþistoty. Vozidla s dešt’ovým
senzorem poznáte podle senzorového
pole v horní þásti þelního skla.
Pokud se páka voliþe u automatické
pĜevodovky nachází v poloze „N“ a
rychlost vozidla je menší než 5 km/h,
stČraþe se nespustí.

2-40 PěÍSTROJE A OVLADAýE

OSTěIKOVAýE ýELNÍHO OKNA

Z POZOR
• Pokud má Ĝidiþ zhoršený výhled,
mĤže dojít k nehodČ a následnému
poranČní osob nebo poškození
Vašeho vozidla nebo jiného
majetku.
• Pokud
mrzne,
nepoužívejte
ostĜikovaþe þelního skla.
• PĜed spuštČním ostĜikovaþĤ þelní
sklo zahĜejte.
Kapalina z ostĜikovaþĤ mĤže
vytvoĜit na þelním skle led, který
znemožní výhled z vozidla.

OstĜíknutí þelního okna:
•

ZapnČte zapalování do polohy ACC
nebo ON.
• PotáhnČte páþku stČraþĤ/ostĜikovaþĤ
þelního skla k sobČ.
Pokud pĜitáhnČte páþku po dobu kratší
než 0,6 sekund, stane se následující:
•

ýelní sklo se ostĜíkne. (StČraþe
þelního skla se nespustí).
Pokud pĜitáhnete a podržíte páþku po
dobu delší než 0,6 sekund:
•
•

Dojde k ostĜíknutí þelního okna.
StČraþe þelního okna provedou 2 stírací
cykly po uvolnČní páþky a 1 další
cyklus po uplynutí 3 sekund.

Z POZOR
• OstĜikovaþ
þelního
skla
nespouštČjte nepĜetržitČ po dobu
delší než 10 sekund, nebo pokud je
nádržka ostĜikovaþe prázdná.
Mohlo by dojít k pĜehĜátí motoru
ostĜikovaþe a následnČ nákladné
opravČ.
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DoplnČní kapaliny ostĜikovaþe

Doporuþený postup doplnČní kapaliny do
nádržky ostĜikovaþe, viz „KAPALINA
OSTěIKOVAýE ýELNÍHO OKNA“ v
rejstĜíku.

STċRAý A OSTěIKOVAý OKNA
DVEěÍ ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

Z POZOR
• Pokud má Ĝidiþ zhoršený výhled,
mĤže dojít k nehodČ a následnému
poranČní osob nebo poškození
Vašeho vozidla nebo jiného
majetku.
• Nepoužívejte stČraþ okna dveĜí
zavazadlového prostoru, pokud je
sklo suché nebo blokované, napĜ.
snČhem þi námrazou.
• Mohlo by dojít k poškození
stíracích lišt, motoru stČraþĤ nebo
poškrábání skla.
• V zimním období se pĜed použitím
pĜesvČdþte, že stírací lišta není
pĜimrzlá k oknu. Mohlo by dojít k
poškození motoru stČraþĤ.

StČraþ okna dveĜí zavazadlového prostoru
lze použít po zapnutí spínací skĜíĖky do
polohy ACC nebo ON a otoþením konce
páþky sdruženého pĜepínaþe stČraþĤ/
ostĜikovaþĤ smČrem nahoru.
StČraþ okna dveĜí zavazadlového prostoru
pracuje v následujících tĜech polohách:
•
•
•

OFF: Systém je vypnutý. Základní
poloha.
INT: Režim cyklovaþe.
LO: Stálý bČh stČraþĤ, nízká rychlost.
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Pro ostĜíknutí okna dveĜí zavazadlového
prostoru kapalinou ostĜikovaþe tisknČte
tlaþítko na konci páþky až do výstĜiku
kapaliny z ostĜikovaþĤ. Když tlaþítko
uvolníte, ostĜikovaþe se vypnou, ale
stČraþe provedou ještČ asi tĜi stírací cykly.

Z POZOR
• Pokud mrzne, nepoužívejte ostĜikovaþ okna dveĜí zavazadlového
prostoru.
• Okno dveĜí zavazadlového prostoru pĜed použitím ostĜikovaþe
nejprve zahĜejte.
Kapalina z ostĜikovaþe mĤže
vytvoĜit na skle led, který znemožní
výhled z vozidla.
Z POZOR
• OstĜikovaþ
okna
dveĜí
zavazadlového
prostoru
nespouštČjte nepĜetržitČ po dobu
delší než 10 sekund, nebo pokud je
nádržka ostĜikovaþe prázdná.
Mohlo by dojít k pĜehĜátí motoru
ostĜikovaþe a následnČ nákladné
opravČ.

Inteligentní zadní stČraþ

Za úþelem dosažení jasného výhledu v
dešti bude zadní stČraþ pracovat
automaticky v pĜípadČ, že bČhem þinnosti
pĜedních stČraþĤ zvolíte zpČtný chod.
DoplnČní kapaliny ostĜikovaþe

Doporuþený postup doplnČní kapaliny do
nádržky ostĜikovaþe, viz „KAPALINA
OSTěIKOVAýE ýELNÍHO OKNA“ v
rejstĜíku.
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OSTěIKOVAý SVċTLOMETģ

TLAýÍTKO VÝSTRAŽNÝCH SVċTEL

Vaše vozidlo mĤže být vybaveno
ostĜikovaþi svČtlometĤ. OstĜikovaþe
svČtlometĤ odstraĖují neþistoty z
prosvČtlovacích krytĤ svČtlometĤ.

Výstražná svČtla použijte v následujících
situacích:

Pro umytí svČtlometĤ, pĜi zapnutých
svČtlometech
stisknČte
tlaþítko
ostĜikovaþe umístČné na levé stranČ
pĜístrojového
panelu.
Kapalina
ostĜikovaþe stĜíká na svČtlomety. Potom
bude systém ostĜikovaþe svČtlometĤ
vyĜazen z þinnosti na asi 2 minuty. Pokud
je hladina kapaliny ostĜikovaþe nízká, po
rozstĜíknutí
není
možné
systém
ostĜikovaþe používat po dobu asi
4 minuty.

•

UpozornČní ostatních na nouzovou
situaci.
• Vozidlo se dostalo do dopravních
problémĤ.
Výstražná svČtla mĤžete aktivovat, když
je zapalování zapnuté nebo vypnuté.
Výstražná svČtla zapnete
tlaþítka výstražných svČtel.

stisknutím

Výstražná svČtla vypnete opČtovným
stisknutím tlaþítka.

TLAýÍTKO VYHěÍVÁNÍ ZADNÍHO
OKNA A VNċJŠÍCH ZPċTNÝCH
ZRCÁTEK

Z POZOR
V následujících pĜípadech nepoužívejte vyhĜívaní skla:
• Není nastartovaný motor.
• PrávČ startujete motor.
• Na zadním oknČ nebo þelním oknČ
je vrstva snČhu nebo ledu.
Použijete-li vyhĜívání za tČchto
okolností, mĤžete vybít akumulátor
vozidla.
Mohlo by dojít k poškození vozidla a
bylo by nutné vymČnit nČkteré díly.
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Po zapnutí zapalování do polohy ON
zapnete vyhĜívání stisknutím tlaþítka
vyhĜívání zadního okna a vnČjších
zpČtných zrcátek. V tlaþítku se rozsvítí
kontrolka.
VyhĜívání se automaticky vypne po
pĜibližnČ 15 minutách.
ManuálnČ vypnete vyhĜívání opČtovným
stisknutím tlaþítka.
Jakmile je výhled z vozidla v poĜádku,
musíte vyhĜívání skla vypnout.

Z POZOR
Nesprávná údržba mĤže poškodit
topný þlánek nebo poškrábat sklo.
• Na
þistČní
zadního
skla
nepoužívejte ostré nástroje ani
brusné þisticí pĜípravky.
• PĜi þistČní nebo práci v okolí
zadního skla nepoškrábejte nebo
nepoškoćte topný þlánek.
Pokud má Ĝidiþ zhoršený výhled,
mĤže dojít k nehodČ a následnému
poranČní osob nebo poškození
Vašeho vozidla nebo jiného majetku.

VyhĜívání þelního okna

Vaše vozidlo mĤže být vybaveno
vyhĜíváním þelního okna, které se
používá k jeho odmrazování. Tento
funkþní prvek pracuje pouze pĜi zapnutém
zapalování v poloze ON.
Topný þlánek k vyhĜívání þelního skla se
nachází ve spodní þásti þelního skla.
Chcete-li þelní okno zahĜát, stisknČte
tlaþítko vyhĜívání zadního okna a
vnČjších zpČtných zrcátek. Rozsvítí se
kontrolka v tlaþítku, která Vás upozorní,
že tato funkce je aktivována.
VyhĜívání þelního okna se vypne po
uplynutí pĜibližnČ 15 minut od stisknutí
tlaþítka. Dále se vypne, pokud opČt
stisknete tlaþítko nebo vypnete motor.
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VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA
BEZPEýNOSTNÍHO PÁSU
PěEDNÍHO SPOLUJEZDCE
PĜi zapnutí zapalování se výstražná
kontrolka bezpeþnostního pásu pĜedního
spolujezdce rozsvítí na nČkolik sekund a
potom zhasne. To znamená, že systém
provádí vlastní kontrolu. Pokud není
sedadlo pĜedního spolujezdce obsazené,
bude kontrolka neustále zhasínat.
Pokud po obsazení sedadla pĜedního
spolujezdce a nastartování motoru není
pĜední spolujezdec bezpeþnČ pĜipoután
bezpeþnostním pásem, bude kontrolka
blikat asi 90 sekund a potom bude svítit
trvale, dokud nebude zapnut bezpeþnostní
pás pĜedního spolujezdce.

Potom po zrychlení vozidla nad 22 km/h
bude kontrolka znovu blikat asi 90 sekund
spoleþnČ s výstražnou zvonkohrou a
potom bude svítit trvale, dokud nebude
zapnut bezpeþnostní pás pĜedního
spolujezdce.
POZNÁMKA

Pokud zapnete bezpeþnostní pás
pĜedního spolujezdce v dobČ, kdy
svítí výstražná kontrolka nebo bliká
po provedení vlastní kontroly
systému,
výstražná
kontrolka
bezpeþnostního
pásu
okamžitČ
zhasne.
Pokud nechcete bezpeþnostní pás zapnout
a chcete vypnout výstražnou zvonkohru,
postupujte následovnČ: PĜi zapnutém
zapalování
vložte
do
pĜezky
bezpeþnostního pásu díl se západkou a
potom jej vytáhnČte. Tuto operaci je tĜeba
provést dvakrát do 10 sekund.
Výstražná zvonkohra bude schopná
znovu znít za nČkolik minut po vypnutí
zapalování.

TEMPOMAT
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
tempomatem, mĤžete udržovat rychlost
pĜibližnČ 40 km/h nebo vyšší bez nutnosti
používání pedálu akcelerátoru. To mĤže
velmi zpĜíjemnit dlouhé cesty. Tempomat
nefunguje pĜi rychlostech nižších než
pĜibližnČ 40 km/h.
Když použijete brzdy nebo stisknete
tlaþítko Q, tempomat se vypne.
Pokud je zapnutý tempomat a doplĖkový
systém Ĝízení trakce zaþne omezovat
prokluz kol, tempomat se automaticky
vypne. Jakmile je stav vozovky takový, že
lze tempomat znovu bezpeþnČ používat,
mĤžete jej opČt zapnout.
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Z POZOR
• Používání
tempomatu
na
vozovkách, kde není možné jet
bezpeþnČ stálou rychlostí, mĤže
být nebezpeþné. Nepoužívejte
proto tempomat na klikatých
vozovkách nebo v husté dopravČ.
• Na kluzkých vozovkách mĤže být
jízda s tempomatem nebezpeþná.
Rychlé zmČny trakce pneumatik
na tČchto vozovkách mohou
zpĤsobit nadmČrné prokluzování
kol a mĤžete ztratit nad vozidlem
kontrolu. Nepoužívejte tempomat
na kluzkých vozovkách.
NASTAVENÍ TEMPOMATU

1. Stisknutím tlaþítka J umístČného na
pravé stranČ od volantu tempomat
zapnete.
2. Zrychlete na požadovanou rychlost.
3. StisknČte tlaþítko SET/- a uvolnČte jej.
Kontrolka na sestavČ pĜístrojĤ se
rozvítí, þímž Vás informuje, že je
tempomat zapnutý.
4. UvolnČte pedál plynu.

Z POZOR
Necháte-li tempomat zapnutý, když
jej nepoužíváte, mĤžete se dotknout
tlaþítka a aktivovat tempomat
nechtČnČ. Mohli byste se polekat a
dokonce ztratit kontrolu nad
vozidlem. Nezapínejte tempomat,
dokud s ním nechcete jet.
OBNOVENÍ NASTAVENÉ RYCHLOSTI

PĜedpokládejme, že jste nastavili
požadovanou rychlost pro tempomat, poté
jste pĜibrzdili nebo stiskli tlaþítko Q. To,
samozĜejmČ,
deaktivuje
tempomat.
Nemusíte jej však resetovat. Jakmile
jedete rychlostí asi 40 km/h nebo vyšší,
mĤžete na tlaþítko RES/+ poklepávat.
Bude vyvolána z pamČti a udržována
zvolená rychlost. Pokud podržíte tlaþítko
RES/+ stisknuté déle, vozidlo bude
zrychlovat tak dlouho, dokud neuvolníte
tlaþítko, nesešlápnete brzdový pedál nebo
nestisknete tlaþítko Q. Takže, pokud
nechcete jet rychleji, nedržte tlaþítko
RES/+.

ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTI BċHEM
JÍZDY S TEMPOMATEM

Existují dvČ možnosti, jak zvýšit rychlost
•

•

Rychlost zvyšte sešlápnutím pedálu
akcelerátoru. StisknČte tlaþítko SET/-,
potom uvolnČte tlaþítko a pedál
akcelerátoru. Nyní pojedete vyšší
rychlostí.
StisknČte tlaþítko RES/+. Držte jej v
této
poloze,
dokud
nejedete
požadovanou rychlostí, a poté tlaþítko
uvolnČte. Pro zvyšování rychlosti ve
velmi malých krocích poklepávejte na
tlaþítko RES/+ a potom jej uvolnČte.
Pokaždé, když toto provedete, pojede
Vaše vozidlo o 2 km/h rychleji.
Funkce zrychlování bude fungovat
pouze
po
zapnutí
tempomatu
stisknutím tlaþítka SET/-.
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SNIŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BċHEM
JÍZDY S TEMPOMATEM

Existují dvČ možnosti, jak snížit rychlost
bČhem jízdy s tempomatem:
•

•

TisknČte tlaþítko SET/-, dokud
nedosáhnete
požadované
nižší
rychlosti, a poté jej uvolnČte.
Pro zpomalování ve velmi malých
krocích poklepávejte na tlaþítko SET/-.
Pokaždé, když toto provedete, pojedete
o cca 2 km/h pomaleji.

rychlost. Sešlápnutím brzdového pedálu
se samozĜejmČ vyĜadí tempomat.
Mnohým ĜidiþĤm toto nevyhovuje a
nepoužívají tempomat pĜi jízdČ v
prudkých kopcích.
VYPNUTÍ TEMPOMATU

Tempomat lze vypnout nČkolika zpĤsoby:
•

MírnČ sešlápnČte brzdový pedál nebo
stisknČte tlaþítko Q, nebo sešlápnČte
pedál spojky, pokud máte manuální
pĜevodovku.
StisknČte tlaþítko J na ovládací
podložce tempomatu.

PěEDJÍŽDċNÍ JINÉHO VOZIDLA
BċHEM JÍZDY S TEMPOMATEM

•

Sešlápnutím pedálu akcelerátoru zvyšte
rychlost. Když dáte nohu z plynu, vozidlo
by mČlo zpomalit na rychlost, kterou jste
pĤvodnČ pro tempomat nastavili.

VYMAZÁNÍ RYCHLOSTI Z PAMċTI

JÍZDA S TEMPOMATEM VE SVAZÍCH

To, jak dobĜe bude tempomat fungovat ve
svazích, závisí na rychlosti, zatížení a na
sklonu svahu. Pokud jedete do prudkého
svahu, možná budete muset sešlápnout
pedál akcelerátoru, abyste udrželi
požadovanou rychlost. PĜi jízdČ ze svahu
možná budete muset pĜibrzdit nebo
podĜadit, abyste udržovali požadovanou

Po vypnutí tempomatu nebo zapalování
se pamČt’ s rychlostí nastavenou pro
tempomat vymaže.

KLÍýE
Vaše nové vozidlo je dodáváno se dvČma
klíþi.
ýíslo klíþe je vyraženo na štítku. Z
bezpeþnostních dĤvodĤ štítek s þíslem
uschovejte na bezpeþném místČ, ne ve
vozidle. ýíslo klíþe byste si rovnČž mČli
poznamenat na bezpeþném místČ, nikoliv
ve vozidle.
Tím se zabrání neoprávnČným osobám ve
vytvoĜení duplikátu.
Z VÝSTRAHA
Nenechávejte klíþ ve vozidle.
• UzamknČte vozidlo.
• VezmČte si klíþ s sebou.
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KLÍý S VÝKLOPNOU PLANŽETOU

Stisknutím tlaþítka vyklopíte planžetu
klíþe. StisknČte tlaþítko - planžeta klíþe se
vysune a slyšitelnČ cvakne.

POZNÁMKA

V pĜípadČ ztráty klíþe Vám
autorizovaný servis Chevrolet vyrobí
duplikát na základČ þísla klíþe a
identifikaþního þísla vozidla (VIN).
Pokud chcete vČdČt, kde je umístČno
VIN, viz „IDENTIFIKAýNÍ ýÍSLA“ v rejstĜíku.
Z dĤvodu ochrany Vašeho vozidla
proti odcizení byl do Vašeho vozidla
instalován elektronický imobilizér.
K nastartování vozidla lze použít
pouze
klíþe
se
správným
elektronickým kódem. Pokud není
elektronický kód v poĜádku, motor
nelze nastartovat, i když klíþ má
stejný profil. O náhradní nebo další
klíþe požádejte vždy ve svém
autorizovaném servisu Chevrolet.
Pro své vozidlo mĤžete najednou
vlastnit maximálnČ 10 klíþĤ.
Viz „IMOBILIZÉR“ V REJSTěÍKU.

SYSTÉM DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
Pomocí systému dálkového ovládání
mĤžete zamykat a odemykat dveĜe
pomocí ovladaþe do vzdálenosti 6 m od
vozidla.
LED dioda na ovladaþi bČhem pĜenosu
signálu bliká.
1. Tlaþítko LOCK: Všechny dveĜe se
zamknou. Výstražná svČtla jednou
bliknou a systém ochrany proti
odcizení bude aktivován.
2. Tlaþítko UNLOCK: Všechny dveĜe se
odemknou. Výstražná svČtla bliknou
dvakrát a systém ochrany proti
odcizení bude deaktivován.
V nČkterých zemích musíte stisknout
tlaþítko UNLOCK jednou, abyste
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otevĜeli Ĝidiþe. Chcete-li odemknout
všechny dveĜe, stisknČte tlaþítko
UNLOCK do 3 sekund znovu.

UZAMKNUTÍ DVEěÍ a AKTIVACE
REŽIMU OCHRANY PROTI ODCIZENÍ

3. Tlaþítko TAILGATE WINDOW:
Pokud jej stisknete po dobu delší než
1 sekunda, uvolní se okno dveĜí
zavazadlového prostoru.

2. Otoþte klíþ zapalování do polohy
LOCK a vytáhnČte jej.

POZNÁMKA

Dosah dálkového ovladaþe se mČní v
závislosti na okolním prostĜedí.
POZNÁMKA

Tlaþítka LOCK, UNLOCK a
TAILGATE
WINDOW
nejsou
funkþní, když je klíþ ve spínací
skĜíĖce.
POZNÁMKA

Když stisknete tlaþítko UNLOCK na
dálkovém ovládání, automaticky se
rozsvítí svČtla pĜístrojové desky a
zĤstanou svítit asi 30 sekund, dokud
je spínaþ zapalování v poloze ACC.

1. ZavĜete všechna okna.

3. Nechte všechny cestující vystoupit z
vozidla.
4. ZavĜete všechny dveĜe, kapotu a dveĜe
zavazadlového prostoru.
5. StisknČte tlaþítko LOCK na dálkovém
ovladaþi a uvolnČte jej.
Dioda LED na ovladaþi blikne.
• Všechny dveĜe budou uzamþeny.
• Výstražná svČtla jednou zablikají.
• Režim ochrany proti odcizení se
aktivuje po pĜibližnČ 30 sekundách.
Pokud je klíþ v zapalování, ovladaþ
nebude ovládat systém ochrany proti
odcizení.
POZNÁMKA

Systém lze aktivovat, i když jsou
okna otevĜená. PĜed opuštČním
vozidla všechna okna i dveĜe
zavĜete.

POZNÁMKA

Pokud stisknete tlaþítko LOCK na
dálkovém ovladaþi a nejsou zcela
zavĜené všechny dveĜe, kapota a
dveĜe zavazadlového prostoru, je v
tomto okamžiku systém ochrany
proti odcizení v otevĜeném stavu a
zaþne rychle blikat kontrolka
zabezpeþení. Systém ochrany proti
odcizení pĜejde do zamþeného stavu
v okamžiku, kdy jsou kompletnČ
zavĜené všechny dveĜe, kapota a
dveĜe zavazadlového prostoru. PĜi
zamþeném stavu bude kontrolka
zabezpeþení svítit trvale. Pokud
stisknete tlaþítko LOCK po zavĜení
všech dveĜí, kapoty a dveĜí
zavazadlového prostoru, dojde tím k
obejití otevĜeného stavu a systém
pĜejde pĜímo do zamþeného stavu s
trvale
rozsvícenou
kontrolkou
zabezpeþení.
POZNÁMKA

Systém ochrany proti odcizení se
aktivuje v pĜípadČ, že jsou dveĜe
uzamþeny manuálnČ nebo pomocí
dálkového ovladaþe.
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6. Zkontrolujte,
zda
kontrolka
zabezpeþení
pomalu
bliká po
rozsvícení pĜibližnČ 30 sekund od
doby, kdy systém vstoupil do
zamþeného stavu. Pokud stisknete
tlaþítko LOCK na dálkovém ovladaþi
podruhé, bude se systém ochrany proti
odcizení aktivovat okamžitČ, þímž
pĜeskoþí prodlevu 30 sekund.
Kontrolka zabezpeþení se nachází v
pravé
oblasti
hodin.
Viz
„KONTROLKA IMOBILIZÉRU“ v
rejstĜíku.
Z VÝSTRAHA
• Nezamykejte
vozidlo,
pokud
hodláte nČkoho ponechat uvnitĜ
vozidla.
• Nikdy nenechávejte bez dozoru ve
vozidle dČti nebo zvíĜata. Teplota
ve vozidle mĤže rĤst mnohem
rychleji a dosáhnout mnohem
vyšších hodnot než venku.
V dĤsledku mĤže dojít k vážnému
nebo dokonce smrtelnému poranČní.

ZVUK HOUKAýKY

ZVUK SIRÉNY

Systém poskytuje vizuální (blikají vnČjší
svČtla) znamení a slyšitelný (impuls
houkaþek) zvuk po dobu asi 30 sekund v
pĜípadČ, že jsou kterékoli dveĜe, dveĜe
zavazadlového prostoru nebo kapota
otevĜeny bez použití klíþe nebo stisknutí
odemykacího tlaþítka na dálkovém
ovladaþi.

Je-li vaše vozidlo vybaveno systémem
ochrany proti odcizení v souladu s
požadavky pojištČní Thatcham, je
vybaveno snímaþem vniknutí, snímaþem
náklonu a snímaþem detekce rozbití skla.

Pro zastavení zvuku houkaþky
•

StisknČte tlaþítko LOCK nebo
UNLOCK na dálkovém ovladaþi.
• OdemknČte dveĜe Ĝidiþe pomocí klíþe.
(V nČkterých zemí se v tomto pĜípadČ
zvuk houkaþky nevypne. Chcete-li
vypnout houkaþku, stisknČte tlaþítko
LOCK nebo UNLOCK)
Pokud nadále existuje neoprávnČný vstup
do vozu, bude se zvuk alarmu aktivovat v
opakovaných periodách.
Pokud systém nefunguje výše popsaným
zpĤsobem, nechte jej zkontrolovat v
servisní dílnČ. Doporuþujeme Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

Tento systém monitoruje prostĜednictvím
snímaþĤ prostor uvnitĜ vozidla. Je-li
detekováno vniknutí do prostoru pro
cestující, krádež pneumatik nebo pokud
se provádí neplánované odtahování
vozidla, aktivuje se siréna.
Vypnutí sirény
•

StisknČte tlaþítko LOCK nebo
UNLOCK na dálkovém ovladaþi.
Pokud nadále existuje neoprávnČný vstup
do vozu, bude se zvuk sirény aktivovat v
opakovaných periodách.
POZNÁMKA

Pokud je aktivován režim ochrany
proti odcizení a dveĜe se otevĜou
klíþem, spustí se alarm.
OtevĜete dveĜe pomocí tlaþítka
UNLOCK na ovladaþi.
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POZNÁMKA

Je-li otvor pro klíþ v chladném
poþasí zamrzlý, poklepejte na zámek
nebo zámek zahĜejte.
Z VÝSTRAHA
Nepoužívejte ovladaþ k zamykání
vozidla, pokud nČkdo zĤstal uvnitĜ
vozu.
Ovladaþ aktivuje ochranu vnitĜního
prostoru, která v okamžiku detekce
pohybu uvnitĜ vozu spustí sirénu.
Nikdy nenechávejte ve vozidle dČti
nebo zvíĜata bez dozoru.
Teplota ve vozidle mĤže rĤst
mnohem rychleji a dosáhnout
mnohem vyšších hodnot než venku.
V dĤsledku mĤže dojít k vážnému
nebo dokonce smrtelnému poranČní.

Chcete-li vypnout doplĖkový systém
ochrany proti odcizení, stisknČte tlaþítko
v þalounČní stropu. Kontrolka ochrany
proti odcizení se rozsvítí.
Pokud opČtovným stisknutím tlaþítka
aktivujete doplĖkový systém ochrany
proti odcizení, kontrolka systému ochrany
proti odcizení zhasne.

ODEMKNUTÍ DVEěÍ a DEAKTIVACE
REŽIMU OCHRANY PROTI ODCIZENÍ

1. Klíþem odemknČte dveĜe Ĝidiþe. Nebo
2. StisknČte tlaþítko UNLOCK na
dálkovém ovladaþi a uvolnČte jej.
•
•
•
•

Dioda LED na ovladaþi blikne.
Odemknou se všechny dveĜe.
Výstražná svČtla dvakrát zablikají.
Režim ochrany proti odcizení se
deaktivuje.
V nČkterých zemích se mĤže spustit
akustický alarm, pokud se dveĜe Ĝidiþe
otevĜou pomocí klíþe. DveĜe odemykejte
vždy pomocí tlaþítka UNLOCK na
ovladaþi.
Automatické opČtovné uzamknutí
dveĜí
Pokud se do 30 sekund po vypojení
systému pomocí ovladaþe neotevĜou
dveĜe nebo nenastartuje motor, všechny
dveĜe se automaticky zavĜou a režim
ochrany proti odcizení se aktivuje znovu.

2-52 PěÍSTROJE A OVLADAýE

DÁLKOVÝ OVLADAý

VýmČna baterie

Každý dálkový ovladaþ je chránČn
elektronickým kódem. Díky tomu nelze
vozidlo odemknout pomocí jiného
dálkového ovladaþe.

Pokud se dioda LED nerozsvítí, dálkový
ovladaþ lze ještČ chvíli používat.
Znamená to však, že je zapotĜebí nová
baterie.

Pokud dojde ke ztrátČ nebo zcizení
dálkového ovladaþe, náhradní dálkový
ovladaþ mĤžete koupit u svého
autorizovaného prodejce Chevrolet.
Pokud potĜebujete nový nebo další
dálkový ovladaþ, pĜineste s sebou do
Vašeho autorizovaného servisu Chevrolet
i
ostatní
ovladaþe.
Pokud
v
autorizovaném servisu Chevrolet párují
náhradní ovladaþ, musí nastavit i
zbývající ovladaþe na stejný kód.
Po elektronickém zakódování nového
dálkového ovladaþe nebude možné Vaše
vozidlo pomocí ztraceného ovladaþe
odemknout.
S Vaším vozidlem je možné používat až
4 ovladaþe najednou.

POZNÁMKA

Použijte baterii typu CR2032 (nebo
její ekvivalent).
1. OtevĜete kryt rukou.
2. VyjmČte použitou baterii. Zamezte
dotyku tištČných spojĤ a ostatních
souþástí.

3. Vložte novou baterii. UjistČte se, že
kladný pól (+) smČĜuje nahoru vĤþi
jednotce.
4. ZavĜete kryt, aby slyšitelnČ zaklesl do
planžety.
5. Zkontrolujte funkci ovladaþe spolu s
Vaším vozidlem.
Z POZOR
Nedotýkejte se holými prsty
plochých þástí baterie. Manipulací
se zkrátí životnost baterie.
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POZNÁMKA

Lithiové baterie mohou poškodit
životní prostĜedí.
• Dodržujte místní právní pĜedpisy
platné pro recyklaci.
• Nevyhazujte
do
domovního
odpadu.
POZNÁMKA

Aby dálkový ovladaþ pracoval
správnČ,
dodržujte
následující
pokyny:
• Vyvarujte se pádu ovladaþe.
• Na dálkový ovladaþ nepokládejte
žádné tČžké pĜedmČty.
• Ovladaþ nevystavujte pĤsobení
vody a pĜímého sluneþního záĜení.
Vlhký ovladaþ osušte mČkkým
hadĜíkem.

ZÁMKY DVEěÍ
Z VÝSTRAHA
Teplota ve vozidle mĤže vzrĤst velmi
rychle a dosáhnout mnohem vyšších
hodnot než venku.
• Nikdy nenechávejte bez dozoru ve
vozidle dČti nebo zvíĜata.
MĤže dojít k vážnému nebo
smrtelnému poranČní.
DČti by mohly aktivovat elektrické
ovládání oken nebo jiné ovládací
prvky a mohly by uvést vozidlo do
chodu.
• Nenechávejte klíþ ve vozidle spolu
s dČtmi.
V dĤsledku toho mĤže dojít k
vážnému nebo dokonce smrtelnému
poranČní.
Z POZOR
• Pokud necháváte vozidlo bez
dozoru, zamknČte všechny dveĜe a
klíþ si vezmČte s sebou.
Neuzamknuté vozidlo láká zlodČje.

DveĜe Ĝidiþe zamknČte nebo odemknČte
otoþením klíþe v zámku.
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ZevnitĜ vozidlo uzamknete zatažením za
zamykací tlaþítko dveĜí.
ZevnitĜ vozidlo odemknete zatlaþením na
zamykací tlaþítko dveĜí.

DveĜe mĤžete také odemknout a
zamknout pomocí spínaþĤ zamykání
dveĜí na obložení dveĜí Ĝidiþe.
Pokud chcete dveĜe zamknout, stisknČte
pravou þást spínaþe.
Pokud chcete dveĜe odemknout, stisknČte
levou þást spínaþe.

ZevnitĜ nebo zvenku otevĜete dveĜe
zatažením za kliku dveĜí.
POZNÁMKA

Zarážka a závČsy dveĜí by se mČly
promazávat mazacím tukem v
pravidelných
intervalech
nebo
pokud je slyšet hluk pĜi otevírání,
zavírání dveĜí nebo bČhem jízdy.
DveĜe Ĝidiþe a dveĜe pĜedního spolujezdce
je možné otevĜít tahem za kliku dveĜí
zevnitĜ i v pĜípadČ, že jsou dveĜe zamþeny
pomocí zamykacího tlaþítka dveĜí.
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DEADLOCK

Pro vČtší ochranu pĜi opuštČní vozidla
mĤžete dveĜe zamknout pomocí funkce
„deadlock“.
Funkce
„deadlock“
elektronicky
zablokuje
všechny
elektricky ovládané zámky, takže není
možné otevĜít žádné dveĜe ani v pĜípadČ,
že bylo do vozu vniknuto rozbitím skla.
Z VÝSTRAHA
Nepoužívejte funkci „deadlock“ v
pĜípadČ, že jsou ve vozidle lidé.
DveĜe není možné odemknout
zevnitĜ.
Pro zapnutí funkce „deadlock“ provećte
jedno z následujících:
•

•

Dvakrát po sobČ stisknČte tlaþítko
LOCK. Jednou stisknČte tlaþítko
LOCK pro zamþení vozidla a potom
jej stisknČte znovu (do 3 sekund) pro
zapnutí funkce „deadlock“.
ZasuĖte klíþ do zámku dveĜí Ĝidiþe a
dvakrát jím souvisle otoþte smČrem k
zádi vozidla. Tj. jednou pro zamþení
dveĜí a potom podruhé pro zapnutí
funkce „deadlock“.

Pro vypnutí funkce „deadlock“ stisknČte
tlaþítko UNLOCK na klíþi. Tím se
odemknou všechny dveĜe.
POZNÁMKA

Funkce „deadlock“ funguje, když
jsou zavĜené všechny dveĜe a dveĜe
zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA

K vypnutí funkce „deadlock“ dojde
v okamžiku, když jsou dveĜe
odemþeny normálním zpĤsobem.

SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ
DVEěÍ

Centrální zamykání dveĜí lze ovládat ze
dveĜí Ĝidie. Tento systém Vám umožĖuje
zamknout nebo odemknout všechny dveĜe
a dveĜe zavazadlového prostoru od dveĜí
Ĝidiþe pomocí klíþe nebo dálkového
ovládání (zvenku) nebo spínaþe zámku
dveĜí (zevnitĜ).
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DċTSKÁ BEZPEýNOSTNÍ POJISTKA

Vozidlo
je
vybaveno
dČtskou
bezpeþnostní pojistkou na obou zadních
dveĜích. Díky tČmto pojistkám nemohou
cestující, pĜedevším dČti, náhodou otevĜít
zadní dveĜe zevnitĜ potáhnutím na kliku.
Z POZOR
• Pokud je dČtská pojistka v poloze
„LOCK“, netahejte za vnitĜní
kliku dveĜí.
Mohlo by dojít k poškození vnitĜní
kliky.

Aktivace dČtské bezpeþnostní pojistky:
1. OtevĜete zadní dveĜe, které hodláte
zajistit.
2. Ve stĜední þásti hrany dveĜí najdČte
spínaþ dČtské pojistky.
3. ZasuĖte klíþ do zámku nad štítkem
bezpeþnostní pojistky zámku dveĜí a
otoþte jím do vodorovné polohy.
4. ZavĜete dveĜe.
POZNÁMKA

Každé zadní dveĜe mají svĤj vlastní
zámek.
Každá dČtská pojistka v zadních
dveĜích se musí aktivovat manuálnČ
a zvlášt’ pro levé a pravé zadní
dveĜe.

Pokud je dČtská bezpeþnostní pojistka
aktivní, otevĜete dveĜe tak, že odemknete
dveĜe zevnitĜ a zvenku je otevĜete.
Pro zrušení dČtské bezpeþnostní pojistky
zámku dveĜí zasuĖte klíþ do štČrbiny a
otoþte jím do svislé polohy.
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ELEKTRICKY OVLÁDANÁ
OKNA
Elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí spínaþĤ na panelu každých dveĜí,
pokud je zapalování v poloze ACC nebo
ON.
Z VÝSTRAHA
DČti mohou spustit elektrické
ovládání okna a zĤstat v nČm
uvČznČny.
• Nikdy nenechávejte ve vozidle
klíþe a dČti bez dozoru.
PĜi nesprávném použití elektricky
ovládaných oken by mohlo dojít k
poranČní nebo smrti.

Okno zavíráte potáhnutím za ovládací
spínaþ.
Okno otevíráte stisknutím ovládacího
spínaþe.
Jakmile okno dosáhne požadované
polohy, zastavte jeho pohyb uvolnČním
spínaþe.
Z VÝSTRAHA
MĤže se stát, že þásti tČla mimo
vozidlo se udeĜí o pĜedmČty, kolem
kterých vozidlo projíždí.
• Všechny þásti tČla musí zĤstat
uvnitĜ vozidla.
POZNÁMKA

Zadní okna nelze zcela spustit.

Když je klíþ zapalování v poloze LOCK
nebo vyjmutý ze zapalování, je možné
každé okno ovládat po dobu max.
10 minut nebo dokud nebudou otevĜeny
dveĜe.
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AUTOMATICKÉ OTEVěENÍ

Okno Ĝidiþe je vybaveno
automatického otevĜení.

funkcí

AUTOMATICKÉ ZAVěENÍ/OTEVěENÍ

Funkce proti pĜiskĜípnutí

Okno Ĝidiþe je vybaveno
automatického zavĜení/otevĜení.

V pĜípadČ, že je bČhem automatického
zavírání okna Ĝidiþe detekována pĜekážka,
z dĤvodu bezpeþnosti se okno
automaticky otevĜe nejménČ na 11 cm.

funkcí

Okno otevĜete silným stisknutím a
uvolnČním spínaþe. Okno se bude
automaticky otevírat, dokud se zcela
neotevĜe. Pokud chcete pohyb okna v
prĤbČhu otevírání zastavit, stisknČte
spínaþ znovu.

Chcete-li okno automaticky zcela otevĜít,
zatlaþte spínaþ zcela dolĤ. Chcete-li okno
automaticky zcela zavĜít, zatáhnČte spínaþ
zcela nahoru. V automatické þinnosti se
okno zcela otevĜe nebo zavĜe dokonce i
poté, když uvolníte spínaþ.

Okno zavĜete zvednutím a podržením
spínaþe. Pokud chcete pohyb okna v
prĤbČhu zavírání zastavit, uvolnČte
spínaþ.

Chcete-li zastavit pohyb okna v
požadované poloze, spínaþ potáhnČte
nebo stisknČte a uvolnČte v opaþném
smČru pohybu.

Z VÝSTRAHA
Pokud se šestkrát za sebou aktivuje
funkce proti pĜiskĜípnutí, mĤže se
stát, že potom nebude fungovat.
Nepoužívejte spínaþ okna bezúþelnČ.
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BLOKOVACÍ TLAýÍTKO
ELEKTRICKY OVLÁDANÝCH OKEN

DVEěE ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

Blokovací tlaþítko elektricky ovládaných
oken umožní zablokovat tlaþítka ovládání
zadních oken a okna spolujezdce. Je-li
blokování aktivní, zadní okna a okno
spolujezdce lze ovládat pouze z panelu
ovládacích tlaþítek u Ĝidiþe.

DveĜe zavazadlového prostoru odemknete
zasunutím klíþe do zámku a otoþením
proti
smČru
hodinových
ruþiþek.
VytáhnČte zadní kliku nad tabulkou RZ a
zdvihnČte dveĜe zavazadlového prostoru.
Pokud chcete dveĜe zavazadlového
prostoru zavĜít, zatlaþte je smČrem dolĤ,
dokud se ĜádnČ nezajistí.
DveĜe zavazadlového prostoru lze
zamykat nebo odemykat systémem
centrálního zamykání dveĜí. Viz „Systém
centrálního zamykání dveĜí“ v rejstĜíku.
UjistČte se, že nemáte ruce ani jiné þásti
tČla, stejnČ jako ostatní osoby, v cestČ
zavírajících se dveĜí zavazadlového
prostoru.

Z VÝSTRAHA
DČti mohou spustit elektrické
ovládání okna a zĤstat v nČm
uvČznČny. MĤže dojít k vážnému
poranČní nebo smrti.
• Pokud jsou na zadních sedadlech
dČtí, použijte blokovací tlaþítko
elektricky ovládaných oken.

Z POZOR
PĜi otevírání nebo zavírání dveĜí
zavazadlového
prostoru
vždy
zkontrolujte, zda se na nich
nevyskytují nČjaké pĜekážky.
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Z VÝSTRAHA
Jízda
s
otevĜenými
dveĜmi
zavazadlového prostoru nebo oknem
dveĜí zavazadlového prostoru mĤže
zpĤsobit vniknutí výfukových plynĤ
do prostoru pro cestující.
• NejezdČte s otevĜenými dveĜmi
zavazadlového prostoru. Pokud je
to nezbytnČ nutné, zavĜete
všechna ostatní okna, nastavte
„REŽIM
ýERSTVÉHO
VZDUCHU“, otevĜete stĜedové/
boþní ventilaþní otvory a zapnČte
ventilátor na vysokou rychlost.
(Viz „VċTRÁNÍ“ v rejstĜíku)
Výfukové plyny jsou obvykle
jedovaté a mohou zpĤsobit újmu na
zdraví nebo smrt.

UVOLĕOVACÍ TLAýÍTKO OKNA
DVEěÍ ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

OtevĜít okno
prostoru mĤžete
tlaþítka okna
prostoru, které
Ĝidiþe.

dveĜí zavazadlového
stisknutím uvolĖovacího
dveĜí zavazadlového
se nachází na dveĜích

Okno dveĜí zavazadlového prostoru lze
také otevĜít stisknutím tlaþítka okna dveĜí
zavazadlového prostoru na dálkovém
klíþi. Viz „SYSTÉM DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ“ v rejstĜíku.

Po otevĜení uchopte kliku na oknČ dveĜí
zavazadlového prostoru a zdvihnČte jej.
Pokud chcete okno dveĜí zavazadlového
prostoru zavĜít, zatlaþte je smČrem dolĤ,
dokud se ĜádnČ nezajistí. K uzamknutí
dojde automaticky.
Z POZOR
• Nepoužívejte uvolĖovací tlaþítko
okna
dveĜí
zavazadlového
prostoru, pokud je vozidlo v
pohybu.
• NejezdČte s otevĜeným oknem
dveĜí zavazadlového prostoru.
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KAPOTA
OtevĜení kapoty:
1. ZatáhnČte za uvolĖovací
umístČnou v levé dolní
pĜístrojové desky.

páku
þásti

2. SáhnČte pod pĜední okraj kapoty a
zatlaþte uvolĖovací páþku kapoty
nahoru.
3. Kapotu zlehka zvednČte. Kapotu v
otevĜeném stavu drží dvČ teleskopické
tyþe.

ZavĜení kapoty:
1. UjistČte se, že vy ani jiné osoby
nemáte ruce ani jiné þásti tČla v cestČ
motorového prostoru nebo mezi
hranami kapoty a karosérie.
2. Spust’te kapotu dolĤ z výšky cca. 30
cm.
3. Zkontrolujte, zda je kapota spolehlivČ
zajištČna.
Z VÝSTRAHA
Vždy dodržujte následující pokyny:
• PĜed jízdou zatáhnutím za pĜední
þást kapoty zkontrolujte, zda je
kapota bezpeþnČ zavĜena a
zajištČna.
• Pokud je vozidlo v pohybu,
netahejte za ovládací páku
otevírání kapoty.
• NejezdČte s otevĜenou kapotou.
OtevĜená kapota omezuje výhled
Ĝidiþe.
Výsledkem jízdy s otevĜenou
kapotou mĤže být nehoda, pĜi které
mĤže dojít k poškození vozidla nebo
jiného majetku, zranČní nebo
usmrcení.
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OSVċTLENÍ INTERIÉRU
Z VÝSTRAHA
• Nepoužívejte bČhem jízdy za tmy
stropní svítilnu a svítidla pro þtení
mapy.
Je-li prostor pro cestující osvČtlen,
sníží se viditelnost za tmy a mĤže
dojít ke kolizi.

STROPNÍ SVÍTILNA

Stropní svítilny
tlaþítka.

zapnete

SVÍTIDLO PRO ýTENÍ MAPY

stisknutím

Svítilny vypnete opČtovným stisknutím
tohoto tlaþítka.
StĜední/zadní svítilny se rozsvítí pĜi
otevĜení dveĜí nebo dveĜí zavazadlového
prostoru. Pokud jsou dveĜe nebo dveĜe
zavazadlového prostoru otevĜené trvale,
zĤstanou svítilny svítit asi 10 minut.
Pokud jsou všechny dveĜe a dveĜe
zavazadlového prostoru zavĜeny, po asi
10 sekundách zaþnou svítilny postupnČ
zhasínat, namísto okamžitého zhasnutí.

Po stisknutí tlaþítka se rozsvítí pĜední
svítidlo pro þtení mapy.
StisknČte jej znovu pro vypnutí svítidla.
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Stisknutím tlaþítka mĤžete deaktivovat
stropní svítilny (když není tlaþítko
stisknuté), osvČtlení prostoru u pĜedních
dveĜí a osvČtlení klíþové dírky.

OSVċTLENÍ PROSTORU
U PěEDNÍCH DVEěÍ
Nástupní svČtlo pĜedních dveĜí se rozsvítí
po otevĜení dveĜí. Pokud jsou dveĜe
otevĜené trvale, zĤstanou svČtla svítit asi
10 minut. Po zavĜení všech dveĜí zĤstane
svítilna svítit ještČ pĜibližnČ 10 sekund a
potom zhasne.
Nástupní svČtla pĜedních dveĜí je možné
okamžitČ vypnout stisknutím tlaþítka
umístČného na þalounČní stropu.

DRŽÁK NA SLUNEýNÍ BRÝLE
Pokud chcete otevĜít držák na sluneþní
brýle za svítidlem pro þtení mapy, zatlaþte
na zadní þást krytu.
Chcete-li jej zavĜít, potáhnČte jej nahoru a
zatlaþte, aby zaklesl.
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
STěEŠNÍ OKNO
StĜešní okno lze ovládat, pokud je
zapalování v poloze ACC nebo ON.
Z POZOR
Vždy dodržujte následující pokyny:
• Nevystrkujte þásti tČla ani jiné
pĜedmČty z otvoru stĜešního okna.
• Než zaþnete stĜešní okna otevírat
nebo zavírat, zkontrolujte, zda v
otvoru zvenku a zevnitĜ nic není.
• Nepokládejte
žádné
tČžké
pĜedmČty na stĜešní okno nebo do
jeho okolí.
• Zvenku na stĜešním oknČ nesmí
být neþistoty.
• PĜi opouštČní vozidla stĜešní okno
zcela zavĜete.
StejnČ jako jindy, všichni cestující
musí být pĜipoutáni bezpeþnostními
pásy, bez ohledu na to, jestli je
stĜešní okno otevĜené nebo zavĜené.
Pokud nebudete dodržovat tyto
pokyny, mĤže dojít k poranČní nebo
poškození vozidla.

POSUN STěEŠNÍHO OKNA

VYKLOPENÍ STěEŠNÍHO OKNA

•

•

Pro otevĜení stĜešního okna zatlaþte
spínaþ dozadu. Automaticky se otevĜe
na asi 350 mm, dokud nezatlaþíte
spínaþ smČrem dopĜedu, nahoru nebo
dolĤ. Když zatlaþíte spínaþ ještČ
jednou dozadu, stĜešní okno se zcela
otevĜe.
• StĜešní okno zavĜete zatlaþením a
pĜidržením spínaþe smČrem dopĜedu,
nahoru nebo dolĤ.
Jakmile
stĜešní
okno
dosáhne
požadované polohy, uvolnČte spínaþ.

•

Pro vyklopení stĜešního okna zatlaþte
spínaþ nahoru a podržte jej. Jakmile
stĜešní okno dosáhne požadované
polohy, uvolnČte spínaþ.
Zatlaþením a pĜidržením spínaþe
smČrem dolĤ vrátíte stĜešní okno do
pĤvodní polohy. Jakmile stĜešní okno
dosáhne požadované polohy, uvolnČte
spínaþ.
POZNÁMKA

Když je klíþ zapalování v poloze
LOCK nebo vyjmutý ze zapalování,
je možné stĜešní okno ovládat po
dobu max. 10 minut nebo dokud
nebudou otevĜeny dveĜe.
Z POZOR
PravidelnČ kontrolujte vodicí lištu z
hlediska zneþištČní a vyþistČte ji,
pokud je zneþištČná. Pokud jsou
nČjaké neþistoty okolo gumy
stĜešního okna, mĤže být pĜi
ovládání stĜešního okna produkován
hluk.

PěÍSTROJE A OVLADAýE 2-65

DIGITÁLNÍ HODINY

S: Tlaþítko nastavení.

Pokud je zapalování v poloze ACC nebo
ON, digitální hodiny ukazují þas. Digitální
hodiny mají tĜi nastavovací tlaþítka.

Chcete-li nastavit þas na nejbližší hodinu,
stisknČte tlaþítko S.
• Pokud napĜíklad toto tlaþítko stisknete,
když hodiny ukazují mezi 8:00 a 8:29,
dojde k nastavení þasu na 8:00.
• Pokud napĜíklad toto tlaþítko stisknete,
když hodiny ukazují mezi 8:30 a 8:59,
dojde k nastavení þasu na 9:00.

H: Tlaþítko hodin.

•
•

Stisknutím tlaþítka H posunete þas o
1 hodinu dopĜedu.
Pokud chcete þas posunout dopĜedu o
více jak 1 hodinu, stisknČte a podržte
tlaþítko H, dokud nedosáhnete
požadovaného þasového údaje.

H: Tlaþítko minut.

•
•

Stisknutím tlaþítka M posunete þas o
1 minutu dopĜedu.
Pokud chcete þas posunout dopĜedu o
více jak 1 minutu, stisknČte a podržte
tlaþítko M, dokud nedosáhnete
požadovaného þasového údaje.

POZNÁMKA

Pokud byla odpojena baterie nebo
bylo nutné vymČnit pojistku,
nezapomeĖte hodiny znovu seĜídit.

ZAPALOVAý CIGARET
A ZÁSUVKA PRO
PěÍSLUŠENSTVÍ
Z POZOR
Pouzdro zapalovaþe je bČhem
použití velmi horké.
• Nedotýkejte
se
pouzdra
zapalovaþe cigaret a nedovolte
dČtem si se zapalovaþem hrát ani
jej zapínat.
Tento horký kovový þlánek mĤže
zpĤsobit zranČní osob a škodu na
vozidle nebo jiném majetku.
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Použití zapalovaþe cigaret:
•

ZapnČte zapalování do polohy ACC
nebo ON.
• Zatlaþte zapalovaþ na doraz.
Jakmile je zapalovaþ pĜipraven k použití,
automaticky se vysune.
Z POZOR
PĜehĜátí zapalovaþe cigaret mĤže
poškodit topné tČlísko a samotný
zapalovaþ.
• Nedržte zapalovaþ stisknutý, když
se nahĜívá.
Mohlo by dojít k pĜehĜátí
zapalovaþe.

Z POZOR
Používání poškozeného zapalovaþe
mĤže být nebezpeþné.
• Jestliže zapalovaþ cigaret nevyskoþí
bČhem 30 sekund, vytáhnČte jej a
obrat’te se na servis, kde jej opraví.
Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
Mohlo by dojít ke zranČní nebo
poškození vozidla.
Když je klíþ zapalování v poloze LOCK
nebo vyjmutý ze zapalování, je možné
zapalovaþ cigaret ovládat po dobu max.
10 minut nebo dokud nebudou otevĜeny
dveĜe.

ZÁSUVKA PRO PěÍSLUŠENSTVÍ

Zásuvky mohou být použity k napájení
elektrických spotĜebiþĤ, jako je mobilní
telefon, holicí strojek apod.
Zásuvka pro pĜíslušenství je umístČná pod
zadními držáky nápojĤ. Další napájecí
zásuvka je umístČná na levé stranČ
zavazadlového prostoru.
Chcete-li použít zásuvku, sundejte krytku.
Pokud zásuvku nepoužíváte, nasaćte
krytku zpátky.
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Z POZOR
MĤže dojít k vybití akumulátoru.
• Pokud
elektrické
spotĜebiþe
nepoužíváte delší dobu, vypnČte je.
PĜedejdete
tak
poškození
akumulátoru.
POZNÁMKA

Maximální odbČr zásuvky je omezen
12V-10A. Pokud byste pĜipojili
spotĜebiþ s odbČrem vČtším než
12-10A, napájení se automaticky
pĜeruší. Používejte pouze zaĜízení
odpovídající specifikaci.
Automatickým pĜerušením napájení
se pĜepálí pojistka.

PěENOSNÝ POPELNÍK
Z POZOR
Cigarety a jiné kuĜácké potĜeby
mohou zpĤsobit požár.
• Do popelníku neodhazujte papír
ani jiné hoĜlavé materiály.
PĜi požáru popelníku mĤže dojít k
nehodČ a následnému poranČní osob
nebo poškození Vašeho vozidla nebo
jiného majetku.

MĤžete použít pĜenosný popelník v
pĜedním držáku nápojĤ.
Pokud chcete popelník otevĜít, opatrnČ
zvednČte víþko popelníku. Po použití
víþko ĜádnČ uzavĜete.
Pokud chcete popelník vysypat, mírnČ
otoþte horní þást popelníku doleva a
vyjmČte ji.
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SPÍNAý VYHěÍVÁNÍ SEDADEL
Spínaþe vyhĜívání sedadel jsou umístČné
pod skĜíní stĜedové konzoly.
VyhĜívání sedadla:
1. ZapnČte zapalování.
2. StisknČte spínaþ vyhĜívání sedadla,
které chcete vyhĜívat. Kontrolka v
tlaþítku se rozsvítí
VyhĜívání sedadel vypnete opČtovným
stisknutím spínaþe. Kontrolka v tlaþítku
zhasne.

Z VÝSTRAHA
Dlouhodobé používání vyhĜívání
sedadel mĤže zpĤsobit popálení
cestujících nebo poškození odČvu z
jemného materiálu.
• Nenechávejte vyhĜívání sedadla
dlouho zapnuté, jestliže máte na
sobČ tenkou sukni nebo kalhoty.
Z POZOR
Topná þlánek uvnitĜ pĜedních
sedadel mĤže být poškozený.
• Nevystavujte
pĜední
sedadla
prudkým nárazĤm.
Z POZOR
Pokud teplota nadále stoupá, vypnČte
spínaþ a nechte systém zkontrolovat v
servisu.
Doporuþujeme
Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

HOUKAýKA
Houkaþku zapnete stisknutím symbolu
houkaþky na kterékoli stranČ volantu.
Houkaþka zazní bez ohledu na polohu
spínaþe zapalování.

PěÍSTROJE A OVLADAýE 2-69

DRŽÁKY NÁPOJģ
Držáky nápojĤ se nacházejí na stĜedové
konzole a v loketní opČrce u druhé Ĝady
sedadel.
Pro použití zadního držáku nápojĤ
stisknČte tlaþítko nad držákem nápojĤ.
Zadní držák nápojĤ se automaticky
vysune.

SCHRÁNKA V PALUBNÍ
DESCE
Z POZOR
OtevĜená schránka pĜedstavuje pĜi
nehodČ nebo prudkém brzdČní
nebezpeþí.
• NejezdČte s otevĜenou schránkou.
OtevĜená schránka v palubní desce
mĤže v pĜípadČ kolize zpĤsobit
poranČní osob nebo poškození vozidla.
Schránku v palubní desce
zatažením za rukojet’ na
schránky smČrem nahoru.
schránky se rozsvítí. Schránku
desce zavĜete zatlaþením.
schránky zhasne.

otevĜete
dvíĜkách
OsvČtlení
v palubní
OsvČtlení

Pokud chcete skladovat vČtší pĜedmČty, je
možné vnitĜní pĜepážku vyjmout.
Po vyjmutí pĜepážku uložte v drážce na
levé stranČ schránky.
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SCHRÁNKA V KONZOLE
PěEDNÍ SCHRÁNKA V KONZOLE

Schránku v konzole otevĜete zatažením za
páþku a zvednutím víka.
Chcete-li schránku v konzole zavĜít,
nadzvednČte víko a zatlaþte jej dolĤ, aby
zakleslo.

MĤžete použít jinou schránku: stisknČte a
zatlaþte páþku na držácích.

DRŽÁK NA KARTY
Držák na karty mĤžete použít tak, že kartu
zasunete do štČrbiny.
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PěIHRÁDKA NA MINCE
Pokud chcete pĜihrádku na mince otevĜít,
zatáhnČte za rukojet’ na dvíĜkách
pĜihrádky na mince smČrem k sobČ.
PĜihrádku uzavĜete silným zatlaþením
dvíĜek.

KRYT ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

SCHRÁNKA POD SEDADLEM
PěEDNÍHO SPOLUJEZDCE

Pomocí krytu zavazadlového prostoru je
možné skrýt zavazadlo nebo jiný náklad
umístČný v zavazadlovém prostoru tak,
aby nebyly vidČt.

Pokud chcete schránku pod sedadlem
pĜedního spolujezdce použít, nadzvednČte
ji a vytáhnČte ji smČrem k pĜístrojové
desce. Zatlaþte schránku zpČt pod
sedadlo, pokud ji chcete vrátit na své
pĤvodní místo.

Pokud chcete kryt použít, zatáhnČte za
rukojet’ krytu smČrem k sobČ a potom
vložte upevĖovací prvek do štČrbiny na
obou stranách rámu dveĜí zavazadlového
prostoru.
Pokud chcete kryt demontovat, uvolnČte
rukojet’ po mírném pĜitažení k sobČ. Kryt
se automaticky navine.
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PODLAHOVÁ SÍġ PRO
ZAVAZADLA

SÍġ PRO UPEVNċNÍ
ZAVAZADEL

ÚLOŽNÝ PROSTOR POD
PODLAHOU

Podlahová sít’ pro zavazadla pomáhá
udržet malé pĜedmČty na svém místČ pĜi
prudkém zatáþení nebo rozjezdu a
zastavení.

Pomocí sítČ pro pĜidržení zavazadel
dodávané na pĜání mĤžete upevnit menší
náklady.

Pod podlahou zavazadlového prostoru je
úložný prostor.

ZavČste þtyĜi háþky na síti do kovových
kroužkĤ v každém rohu podlahy.

Nainstalujte sít’ tak, že zavČste každou
smyþku do horního rohu sítČ k obČma
úchytĤm zadního panelu a dva háþky sítČ
do kovových kroužkĤ v každém dolním
rohu podlahy
Z POZOR
Sít’ pro upevnČní zavazadel je urþena
pro menší náklady.
• Do sítČ pro upevnČní zavazadel
proto neumist’ujte tČžké pĜedmČty.

Chcete-li k úložnému prostoru podlahy
získat pĜístup, táhnČte za rukojet’
podlahové rohože smČrem nahoru.
Z POZOR
Dbejte na to, aby pĜedmČty v
úložném prostoru nevyþnívaly nad
horní okraj úložného prostoru.
Jinak mĤže dojít k poškození
úložného prostoru nebo podlahy
zavazadlového prostoru.
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ÚLOŽNÝ PROSTOR
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
V obou stranách podlahy zavazadlového
prostoru jsou boþní podnosy podlahy.

SLUNEýNÍ CLONY

MADLO S VċŠÁKEM

Vaše vozidlo je vybaveno þalounČnými
sluneþními clonami, které chrání Ĝidiþe a
spolujezdce pĜed oslnČním.
Sluneþní clony lze sklopit dolĤ, nahoru a
do stran.
Na zadní stranČ sluneþní clony jsou
umístČné toaletní zrcátko (na obou
stranách) a držák vstupenek (na stranČ
Ĝidiþe).
PĜi otevĜení krytu toaletního zrcátka se
rozsvítí svČtlo sluneþní clony.
Pokud má Vaše vozidlo vysunovací funkci
sluneþní clony Ĝidiþe, mĤžete sluneþní
clonu odpojit od centrálního upevĖovacího
prvku a posunovat jí na tyþi ze strany na
stranu.

Vozidlo je vybaveno madly, umístČnými
nad dveĜmi pĜedního spolujezdce a
zadními dveĜmi. Madlo nad každými
zadními dveĜmi je vybaveno vČšákem.
Pokud chcete madlo použít, stáhnČte jej
dolĤ a držte. Po uvolnČní se madla
automaticky vyklopí.
Spolucestující se mohou pĜidržet madla
pĜi nastupování a vystupování nebo se
mohou madla držet bČhem dynamické
jízdy.
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Z POZOR
PĜedmČty visící ve vozidle na madle
mohou bránit Ĝidiþi ve výhledu.
• NevČšte
na
madla
žádné
pĜedmČty, pokud na madle není
vČšák.
Pokud má Ĝidiþ zhoršený výhled,
mĤže dojít k nehodČ a následnému
poranČní osob nebo poškození
Vašeho vozidla nebo jiného majetku.

STěEŠNÍ NOSIý
StĜešní nosiþ mĤžete použít pro pohodlné
pĜevážení
dalšího
nákladu
nebo
objemných pĜedmČtĤ, napĜíklad jízdních
kol, která je lepší vozit vnČ vozidla než
uvnitĜ. StĜešní nosiþ má boþní ližiny
upevnČny ke stĜeše. Poraćte se se svým
autorizovaným servisem o podrobnostech
a pravidlech jízdy s naloženým stĜešním
nosiþem.
ZajistČte, aby náklad byl rovnomČrnČ
rozložen na boþních nebo pĜíþných
lištách. Povrch stĜechy nesmí být zatížen.
Naložený stĜešní nosiþ mČní tČžištČ
vozidla. Jećte opatrnČ pĜi boþním vČtru a
nejezdČte vysokou rychlostí.
Aby se zabránilo poškození nebo ztrátČ
nákladu bČhem jízdy, provádČjte þasto
kontrolu nákladu z hlediska bezpeþného
upevnČní.

Z VÝSTRAHA
• Pokud
budete
na
stĜeše
pĜepravovat pĜedmČty, které jsou
delší nebo širší než stĜešní nosiþ,
poryv vČtru je mĤže bČhem jízdy
zachytit. To mĤže zpĤsobit ztrátu
kontroly
nad
vozidlem.
PĜepravovaný náklad by se mohl
uvolnit, což by mohlo zpĤsobit
nehodu Vaší nebo ostatních ĜidiþĤ
a samozĜejmČ poškození Vašeho
vozidla. Nikdy nepĜevážejte delší
nebo širší pĜedmČty, než je nosiþ na
stĜeše Vašeho vozidla.
• Naložený stĜešní nosiþ mČní tČžištČ
vozidla. NejezdČte rychle. Bućte
opatrní pĜi jízdČ v boþním vČtru.
Nedodržení tČchto instrukcí mĤže
zpĤsobit vážné zranČní nebo smrt.
• Maximální
nosnost
stĜešního
nosiþe je 100 kg. PĜi nakládání
vozidla nepĜekraþujte maximální
povolené zatížení vozidla.
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ANTÉNA
Anténa je umístČna v zadním postranním
oknČ a oknČ dveĜí zavazadlového
prostoru. UjistČte se, že vnitĜní povrch
okna není poškrábaný a vodiþe na oknČ
nejsou poškozené. Pokud je vnitĜní
povrch poškozen, pĜíjem rozhlasu mĤže
být rušen.
Z POZOR
ýištČním vnitĜní strany okna
pomocí žiletky nebo ostrého
pĜedmČtu mĤže mít za následek
špatný pĜíjem rádia. Oprava nebude
kryta zárukou. NeþistČte vnitĜní
stranu okna ostrými pĜedmČty.
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ZÁBċH

POKYNY PRO JÍZDU

UplatnČním
následující
preventivní
opatĜení bČhem prvních nČkolika set
kilometrĤ
zlepšíte
výkonnost
a
hospodárnost Vašeho vozidla a pĜispČjete
k jeho dlouhé životnosti:

PěED NASTOUPENÍM DO VOZIDLA

•
•
•
•

•

•

•

Vyvarujte se rozjezdĤm na plný plyn.
PĜed jízdou nechte motor zahĜát.
Nevytáþejte motor.
KromČ nebezpeþných situací se
vyhnČte prudkému brzdČní. Tím
umožníte Vašim brzdám si správnČ
sednout.
VyhnČte se prudkým rozjezdĤm, náhlé
akceleraci a dlouhodobé jízdČ
vysokou rychlostí, zamezíte tak
poškození motoru a ušetĜíte palivo.
Vyvarujte se prudké akceleraci pĜi
zaĜazeném
nízkém
pĜevodovém
stupni.
Netahejte jiné vozidlo.

PěED JÍZDOU

Z VÝSTRAHA
PĜedmČty na palubní desce nebo na
poliþce zadního okna mohou bránit
ve výhledu z vozidla.
• OdstraĖte
všechny
volné
pĜedmČty z palubní desky a
poliþky zadního okna.
Tyto pĜedmČty mohou také být v
pĜípadČ náhlého brzdČní þi nárazu
vymrštČny,
mohou
zasáhnout
cestující a zpĤsobit zranČní þi
poškození vozidla.

Z VÝSTRAHA
• UjistČte se, že vnČjší osvČtlení
vozidla, ukazatele a kontrolky
jsou funkþní a þisté.
Tato opatĜení pomáhají pĜedcházet
nehodám, které mohou mít za
následek poranČní osob nebo
poškození vozidla.
•

•
•

•
•

UjistČte se, že jsou všechna okna,
vnitĜní a vnČjší zpČtná zrcátka,
žárovky a svČtla þistá a správnČ
fungují.
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku
kapalin do prostoru pod vozidlem.
Zkontrolujte v motorovém prostoru
hladinu motorového oleje a ostatních
provozních kapalin.
VizuálnČ zkontrolujte stav pneumatik
a jejich nahustČní.
V pĜípadČ potĜeby nedostatky
odstraĖte.

•

•
•
•

•

UjistČte se, že rozumíte ovládání
svého vozidla a jeho vybavení a
bezpeþnému použití.
Nastavte si pohodlnČ sedadlo.
Nastavte si vnitĜní i vnČjší zpČtná
zrcátka.
UjistČte se, že jsou všichni cestující ve
vozidle
ĜádnČ
pĜipoutáni
bezpeþnostními pásy.
Po zapnutí zapalování do polohy ON
zkontrolujte funkci kontrolek.
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•
•

Zkontrolujte všechny pĜístroje.
UvolnČte
parkovací
brzdu
a
zkontrolujte, zda kontrolka parkovací
brzdy zhasne.
Z VÝSTRAHA
• PĜed jízdou se ujistČte, že jsou
všichni cestující ĜádnČ pĜipoutáni
bezpeþnostními pásy.
• UjistČte se, že jsou všechna okna,
vnitĜní a vnČjší zpČtná zrcátka,
žárovky a svČtla þistá a funkþní.
Z POZOR
ZajistČte, aby cestující a zatížení
vozidla bylo rovnomČrnČ rozloženo
na sedadlo spolujezdce a sedadla 2. a
3. Ĝady.

ZA JÍZDY

Jako Ĝidiþ vozidla jste zodpovČdný za
vlastní bezpeþnost i za bezpeþnost
spolucestujících a ostatních úþastníkĤ
silniþního provozu. Z tČchto dĤvodĤ
musíte vČnovat maximální pozornost
Ĝízení vozidla. VČtšina dopravních nehod
je zapĜíþinČna sníženou koncentrací nebo
vyrušením Ĝidiþe. ěidiþ by mČl za všech
okolností vČnovat pozornost situaci na
silnici, ostatním vozidlĤm a pĜekážkám.
Jedním z nerušivČjších momentĤ je v
souþasné dobČ používání mobilních
telefonĤ za jízdy. Studie prokázaly, že
používání mobilních telefonĤ za jízdy
zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody.
MinimálnČ
jedna
vČdecká
studie
prokázala, že používání jakéhokoli
telefonního systému — mobilního nebo
hands-free — zvyšuje nebezpeþí nehody
až o 400%.
PodobnČ jako telefony zvyšují nebezpeþí
nehody vysílaþky nebo jiná elektronická
zaĜízení, jako jsou poþítaþe, organizéry,
hry, video nebo GPS a jiné navigaþní
systémy. Nedoporuþujeme Vám používat
tato zaĜízení pĜi Ĝízení vozidla.

V nČkterých zemích byla nebo
zanedlouho bude pĜijata legislativa, která
zakazuje používání mobilních telefonĤ pĜi
Ĝízení motorového vozidla.
Z VÝSTRAHA
Bezpeþná jízda vyžaduje Vaši plnou
koncentraci a také použití dobrého
úsudku a zdravého rozumu.
Nenechte vyrušovat a minimalizujte
þinnosti, které mohou odvádČt Vaši
pozornost od Ĝízení. Mezi tyto
þinnosti patĜí:
• pĜijímání volání na Váš mobilní
telefon nebo autotelefon,
• volání z Vašeho mobilního
telefonu nebo autotelefonu,
• nastavování sedadla, volantu nebo
zpČtných zrcátek,
• používání elektronických zaĜízení,
• þtení mapy nebo jiných tištČných
materiálĤ,
(Pokraþování)
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Z VÝSTRAHA
(Pokraþování)
• rozepínání
a
zapínání
bezpeþnostního pásu,
• hledání drobných pro zaplacení
mýtného nebo
• jiné þinnosti, které odvádí Vaši
pozornost od bezpeþného Ĝízení
vozidla.
Tyto þinnosti znaþným zpĤsobem
zvyšují riziko vzniku dopravní
nehody, která mĤže mít za následek
zranČní nebo usmrcení osob.
PĜedvídejte nutnost tČchto þinností a
pokud je to možné, provećte je
dĜíve než se vydáte na cestu, nebo
pĜed tím zastavte na bezpeþném
mstČ.

PALIVO

Nepoužívejte metanol

DOPORUýENÉ PALIVO

Paliva s obsahem metanolu se by se ve
Vašem vozidle nemČla používat.

Používejte pouze bezolovnatý benzín s
oktanovým þíslem 95.
Kvalita paliva a v nČm obsažená aditiva
významným zpĤsobem ovlivĖují výkon,
jízdní vlastnosti a životnost motoru.

Tento druh paliva snížit výkon motoru a
poškodit souþásti palivového systému.
Z POZOR
Použití metanolu mĤže poškodit
palivový systém. Na tuto závadu se
nevztahuje záruka.

Palivo s pĜíliš nízkým oktanovým þíslem
mĤže zpĤsobit klepání motoru.
Z POZOR
• Používání paliva s menším
oktanovým þíslem než 95 mĤže
poškodit motor. (V nČkterých
zemích je možné používat palivo
oznaþené oktanovým þíslem 91.
Podrobné informace si vyžádejte
od autorizovaného servisu.)
• Použitím olovnatého benzínu
poškodíte výfukový systém a
dojde ke ztrátČ záruky.
POZNÁMKA

Aby se pĜedešlo náhodnému natankování olovnatého benzínu, jsou
tankovací pistole pro olovnatý benzín vČtší a nevejdou se do plnicího
hrdla nádrže Vašeho vozidla.

Provoz vozidla v zahraniþí
Jedete-li s vozidlem do zahraniþí:
•
•

Dodržujte všechny pĜedpisy týkající
se registrace a pojištČní.
UjistČte se, že k dostání vhodné
palivo.
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PALIVO PRO VZNċTOVÝ MOTOR

Pro vznČtový motor se musí používat
pouze bČžnČ prodávaná motorová nafta
splĖující specifikace DIN EN 590.
Nepoužívejte motorové nafty pro lodní
motory, topné oleje nebo motorové nafty,
které jsou zcela nebo þásteþnČ na
rostlinné bázi, jako jsou Ĝepkový olej
nebo bionafta, hydrosol a podobné
naftové/vodní emulze.
Tok a filtrovatelnost motorové nafty jsou
závislé na teplotČ.
BČhem zimních mČsícĤ jsou proto na trhu
k dispozici motorové nafty s vylepšenými
nízkoteplotními
vlastnostmi.
PĜed
zaþátkem zimního období zajistČte
natankování zimního paliva.

Z POZOR
PĜi použití nesprávného druhu
paliva nebo pĜidání nesprávných
aditiv do palivové nádrže mĤže dojít
k vážnému poškození katalyzátoru
nebo motoru.
Z POZOR
PĜi tankování se ujistČte, že
používáte správný druh paliva
(benzín nebo motorovou naftu) pro
vaše vozidlo.
Pokud do vozidla se vznČtovým
motorem natankujte benzín, mĤže
dojít k vážnému poškození vozidla.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
vznČtovým
motorem,
zjistíte
správný druh paliva podle informací
uvedených na víþku plnicího hrdla
palivové nádrže.

DOPLĕOVÁNÍ PALIVA

1. VypnČte motor.
2. OdemknČte dvíĜka stisknutím spínaþe
zámku dvíĜek na obložení dveĜí Ĝidiþe.
Více informací, viz „ZÁMKY
DVEěÍ“ v rejstĜíku. DvíĜka plnicího
otvoru paliva lze jednoduše otevĜít
rukou. DvíĜka plnicího otvoru paliva
jsou umístČná na levém zadním boku
vozidla.
POZNÁMKA

Pokud se za zimního poþasí
neotevĜou dvíĜka plnicího hrdla
palivové nádrže, lehce na nČ
poklepte. Potom je zkuste otevĜít
znovu.
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3. Zvolna vyšroubujte víþko palivové
nádrže proti smČru hodinových
ruþiþek. Pokud uslyšíte syþivý zvuk,
pĜed úplným otevĜením vyþkejte,
dokud tento zvuk nepĜestane.
4. SejmČte víþko. Víþko je pĜipevnČno
lankem k vozidlu. Víþko umístČte do
držáku na vnitĜní stranČ dvíĜek
plnicího hrdla.

Z VÝSTRAHA
Výpary paliva jsou vysoce hoĜlavé.
• ZabraĖte kontaktu plamenu,
jiskĜení a jiných kuĜáckých
potĜeb s benzínem.
• VypnČte motor.
V pĜípadČ vznícení benzinových par
mĤže dojít k vážnému popálení osob
a poškození vozidla.
5. Po ukonþení tankování paliva
zašroubujte víþko. Otáþejte ve smČru
hodinových ruþiþek, dokud nČkolikrát
neuslyšíte cvaknutí.
6. ZavĜete dvíĜka plnicího otvoru paliva.

Z POZOR
ZabraĖte potĜísnČní lakovaných
þástí vozu benzínem.
• Pokud dojde k potĜísnČní vozidla
benzínem, co nejdĜíve opláchnČte
zasažené þásti þistou, studenou
vodou.
Benzín mĤže poškodit lak.
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Tankování z nádrže ze sudĤ nebo
kanystrĤ
Z VÝSTRAHA
Z bezpeþnostních dĤvodĤ musí být
kanystr, pumpa a hadice ĜádnČ
uzemnČny. Statická elektĜina mĤže
zapálit benzinové výpary. MĤže
dojít k vážnému popálení a
poškození vozidla.
Vždy dodržujte následující pokyny:
• Pro doplĖování paliva používejte
uzemnČná þerpadla s integrálnČ
uzemnČními
hadicemi
a
nádobami.
• Netankujte palivo do kanystru
umístČného ve vozidle, kanystr
musí být vždy položen na zemi.
• PĜed
tankováním
vytvoĜte
kontakt mezi hrdlem plnicího
otvoru a tankovací pistolí. Tento
kontakt musí být udržován až do
dokonþení plnČní.
• ZabraĖte kontaktu plamenu,
jiskĜení a jiných kuĜáckých
potĜeb s benzínem.

NASTAVENÍ ZPċTNÝCH
ZRCÁTEK

zrcátka po dobu max. 10 minut nebo
dokud nebudou otevĜeny dveĜe.

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VNċJŠÍ
ZPċTNÁ ZRCÁTKA

1. Zvolte si zrcátko, které chcete
nastavit, pĜesunutím pĜepínaþe do
polohy „L“ pro levé zrcátko nebo „R“
pro pravé zrcátko.

ZpČtná zrcátka nastavte tak, abyste vidČli
pĜíslušnou boþní þást vozidla a þást
vozovky za vozidlem.
VnČjší zpČtná zrcátka se nastavují nahoru
a dolu, nebo doprava a doleva, pomocí
spínaþe zrcátek, který je umístČn na
pĜístrojové desce pod krajním vČtracím
otvorem na stranČ Ĝidiþe. Nastavení
zrcátek lze provádČt, pokud je zapalování
v poloze ACC nebo ON. Když je klíþ
zapalování v poloze LOCK nebo vyjmutý
ze zapalování, je také možné nastavovat

2. Stisknutím pĜíslušné hrany ovládacího
knoflíku nastavte zvolené zrcátko
nahoru, dolĤ, doleva nebo doprava.
VnČjší zpČtná zrcátka jsou konvexní a
jsou oznaþena následujícím upozornČním:
PěEDMċTY ZOBRAZENÉ V
ZRCÁTKU JSOU BLÍŽE, NEŽ SE TO
JEVÍ.
Toto vnČjší zrcátko poskytuje širší pohled
na silnici za vozidlem.
Velikost
a
vzdálenost
pĜedmČtĤ
zobrazených v vnČjším zpČtném zrcátku
zkontrolujte pohledem do vnitĜního
zpČtného zrcátka.
Používání pouze vnČjších (konvexních)
zrcátek mĤže zpĤsobit špatný odhad
velikosti a vzdálenosti objektu za
vozidlem.
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Z VÝSTRAHA
• ZpČtná zrcátka mČjte vždy
správnČ nastavená a používejte je
pro lepší viditelnost objektĤ a
ostatních vozidel.
Nesprávný
odhad
vzdálenosti
Vašeho vozidla od ostatních objektĤ
mĤže mít za následek poranČní osob
a poškození vozidla nebo jiného
majetku.
Z POZOR
Nesprávná údržba zrcátek mĤže mít
za následek jejich poškození.
• Z povrchu zrcátka neseškrabujte
led.
• Pokud
je
pohyb
zrcátka
zablokován ledem nebo jinými
pĜedmČty, neprovádČjte jejich
nastavení silou.
• Led odstraĖujte rozmrazovacím
sprejem nebo proudem horkého
vzduchu.
Poškozená zrcátka mohou omezit
výhled z vozidla, což muže mít za
následek dopravní nehodu.

Z VÝSTRAHA
• NejezdČte se sklopenými vnČjšími
zpČtnými zrcátky.
V opaþném pĜípadČ mĤže omezený
výhled z vozidla zapĜíþinit dopravní
nehodu.
MANUÁLNċ SKLOPNÁ ZRCÁTKA

S ohledem na bezpeþnost chodcĤ se pĜi
nárazu dostateþnou silou vnČjší zpČtná
zrcátka vyklopí ze své normální polohy.
Lehkým tlakem je možno zrcátko opČt
vrátit do jeho pĤvodní polohy.
POZNÁMKA

NejezdČte se sklopenými vnČjšími
zpČtnými zrcátky. V opaþném
pĜípadČ mĤže omezený výhled z
vozidla zapĜíþinit dopravní nehodu.

ELEKTRICKY SKLOPNÁ ZRCÁTKA

StisknČte tlaþítko pro elektrické sklopení
zrcátek, abyste sklopili vnČjší zpČtná
zrcátka smČrem k vozidlu. Sklopení
zrcátek lze provézt, pokud je zapalování v
poloze ACC nebo ON. Když je klíþ
zapalování v poloze LOCK nebo vyjmutý
ze zapalování, je také možné sklápČt
zrcátka po dobu max. 10 minut nebo
dokud nebudou otevĜeny dveĜe.
OpČtovným stisknutím tlaþítka vrátíte
zrcátka do pĤvodní polohy.
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Z VÝSTRAHA
• Tlaþítko elektrického sklápČní
zrcátek nepoužívejte za jízdy.
• NejezdČte se sklopenými vnČjšími
zpČtnými zrcátky.
V opaþném pĜípadČ mĤže omezený
výhled z vozidla zapĜíþinit dopravní
nehodu.

VNITěNÍ ZPċTNÉ ZRCÁTKO

VnitĜní zpČtné zrcátko lze nastavit
manuálnČ, a to smČrem nahoru, dolĤ,
doleva nebo doprava.
Pro nastavení denního/noþního režimu
použijte nastavovací páþku vnitĜního
zpČného zrcátka.
Tím se sníží oslnČní svČtlomety vzadu
jedoucích vozidel.

Z VÝSTRAHA
PĜi nastavení zrcátka na noþní režim
mĤže být obraz v zrcátku nejasný.
• VČnujte
pozornost
zvláštČ
vnitĜnímu zpČtnému zrcátku,
pokud je nastaveno na noþní
režim.
Nejasný výhled zpČtným zrcátkem
mĤže mít za následek poranČní osob
a/nebo poškození vozidla nebo
jiného majetku.
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ZRCÁTKO S AUTOMATICKOU
ZMċNOU ODRAZIVOSTI

Vaše vozidlo mĤže být vybaveno zrcátky
s automatickou zmČnou odrazivosti
(ECM), která automaticky snižují oslnČní
svČtlomety vzadu jdoucích vozidel.
Chcete-li zapnout ECM, stisknČte tlaþítko
na krytu zrcátka. Kontrolka se rozsvítí.
Klíþ ve spínací skĜíĖce musí být v poloze
ON.
Chcete-li vypnout ECM OFF, stisknČte
opČtovnČ tlaþítko.

Z POZOR
Vozidlo je vybaveno dvČma þidly,
která sledují úroveĖ venkovního
svČtla a oslnČní vzadu jedoucími
vozidly.
• Tato þidla nezakrývejte a na
zpČtné zrcátko s funkcí EC
nezavČšujte žádné pĜedmČty.
Tím se mĤže omezit funkþnost
zrcátek s funkcí ECM a omezit
výhled z vozidla.

NASTAVENÍ VOLANTU
Z VÝSTRAHA
BČhem jízdy musí mít Ĝidiþ neustále
úplnou kontrolu nad volantem.
• BČhem jízdy polohu volantu
nenastavujte.
SeĜizování polohy volantu za jízdy
mĤže mít za následek ztrátu
kontroly nad vozidlem.
Volant by se mČl nastavovat pouze pĜi
stojícím vozidle a uvolnČném zámku
sloupku Ĝízení.
Volant mĤžete nastavit pomocí páky
umístČné na levé stranČ sloupku Ĝízení.
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Pro sklopení volantu podržte volant a
zatlaþte páku dolĤ. Potom posuĖte volant
do pohodlné polohy a pevnČ zatáhnČte
páku nahoru, aby se sloupek zajistil v jeho
poloze.
Z POZOR
• NejezdČte s volantem nastaveným
v nejvyšší poloze.
Tuto polohu používejte pouze pro
snadnČjší nastupování a vystupování
z vozidla.

POSILOVAý ěÍZENÍ S
PROMċNNOU SILOU V
ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI
Posilovaþ Ĝízení s promČnnou silou v
závislosti na rychlosti (SSPS) mČní sílu
potĜebnou k Ĝízení v závislosti na zmČnČ
rychlosti vozidla.
PĜi nižších rychlostech je podpora
posilovaþe
nejvyšší
z
dĤvodu
maximálního usnadnČní otáþení volantem
pĜi parkování. PĜi vyšších rychlostech se
úþinek posilovaþe snižuje, což umožĖuje
Ĝidiþi jistČjší Ĝízení a vČtší smČrovou
stabilitu.
Systém SSPS toho dosahuje snižováním
prĤtoku hydraulické kapaliny posilovaþe
z þerpadla do pĜevodky Ĝízení v závislosti
na zvyšující se rychlosti vozidla. Pokud
vozidlo stojí, poskytuje systém SSPS
maximální prĤtok hydraulické kapaliny
do pĜevodky Ĝízení. Se zvyšující rychlostí
vozidla se snižuje prĤtok kapaliny do do
pĜevodky Ĝízení.
PĜi poruše systému se pĜi nižších
rychlostech zvýší síla nutná k Ĝízení a
rozsvítí se výstražná kontrolka SSPS.
Viz “KONTROLKA SSPS” v rejstĜíku.

SPÍNACÍ SKěÍĕKA
Spínací skĜíĖka zapalování je umístČna na
pravé stranČ sloupku Ĝízení a má
následující polohy: LOCK (ZAMKNUTO), ACC (PěÍSLUŠENSTVÍ) a
START.
• LOCK
Volat zamknete po vytažení klíþku ze
zapalování a otoþením volantu, dokud se
nezablokuje.
Pro snazší odemknutí volantu lehce
pootoþte volantem zprava doleva a
zároveĖ otoþte klíþem do polohy ACC.
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• ACC
Motor lze vypnout bez uzamknutí volantu
otoþením klíþku zapalování do polohy
ACC (PěÍSLUŠENSTVÍ). Klíþ lze otoþit
z polohy ACC do polohy LOCK po jeho
stisknutí smČrem ke sloupku Ĝízení.
NČkteré elektrické pĜíslušenství lze
používat v poloze zapalování ACC
(PěÍSLUŠENSTVÍ), napĜíklad rádio,
zapalovaþ cigaret, elektricky ovládaná
okna a stĜešní okno.
Z POZOR
• Nenechávejte klíþ v poloze ACC
po delší dobu.
Mohlo
by
dojít
k
vybití
akumulátoru.

• ON (ZAPNUTO)
Aktivuje systém zapalování a elektrické
pĜíslušenství vozidla.
Z POZOR
• PĜi
vypnutém
motoru
nenechávejte klíþek v zapalování
pĜíliš dlouho.
Mohlo
by
dojít
k
vybití
akumulátoru.

• START
Startování motoru. Jakmile se motor
nastartuje, uvolnČte klíþ a ten se
automaticky vrátí do polohy ON.
PĜed otoþením klíþku zapalování do
polohy START se ujistČte, že nebČží
motor.
Z VÝSTRAHA
• BČhem jízdy neotáþejte klíþ do
polohy OFF.
Mohli byste ztratit kontrolu nad
vozidlem a posilovaþ brzd by pĜestal
fungovat. NáslednČ by mohlo by
dojít ke zranČní þi usmrcení osob
nebo poškození vozidla.
Z VÝSTRAHA
• Po klíþku zapalování nesahejte
skrz volant.
Mohlo by dojít náhlému otoþení
volantu a ztrátČ kontroly nad
vozidlem s následným poranČním
prstĤ.
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SYSTÉM IMOBILIZÉRU

Imobilizér
poskytuje
dodateþný
odrazující prostĜedek proti odcizení
vozidla, ve kterém je instalován a brání
nastartování motoru neautorizovanými
osobami.
Platný klíþ pro vozidlo vybavené
imobilizérem je mechanický klíþ s
integrovaným vysílaþem, který je
elektronicky kódován. Transpondér je
ukrytý v klíþi zapalování.
K nastartování motoru lze použít pouze
oprávnČný klíþ. NeoprávnČnými klíþi
mĤžete pouze otevĜít dveĜe. Systém
imobilizéru vypíná napájení systému
zapalování, palivového þerpadla a
vstĜikovaþĤ paliva.
Motor je automaticky zabezpeþen
imobilizérem po otoþení klíþku do polohy
LOCK a jeho vytažení ze spínací skĜíĖky.
Viz „KLÍýE“ v rejstĜíku.
Jestliže systém imobilizéru nerozpozná
elektronický kód po otoþení klíþe do
polohy START, motor se nenastartuje;

Pokud je v systému imobilizéru závada,
rozsvítí se výstražná kontrolka systému
imobilizéru. Pokud takový stav nastane,
obrat’te se co nejdĜíve na servis.
Doporuþujeme
autorizovaný
servis
Chevrolet.

STARTOVÁNÍ MOTORU
PěED NASTARTOVÁNÍM MOTORU

•
•
•

•
•
•
•

•

UjistČte se, že je prostor kolem
vozidla volný.
UjistČte se, že jsou okna a svČtla þistá.
Zkontrolujte stav pneumatik vþetnČ
jejich nahuštČní a pĜítomnosti cizích
tČles.
Nastavte sedadla a opČrky hlavy.
Nastavte vnitĜní i vnČjší zpČtná
zrcátka.
ZapnČte si bezpeþnostní pás a
požádejte cestující o to samé.
Po zapnutí klíþe zapalování do polohy
ON
zkontrolujte
kontrolky
a
indikátory na pĜístrojové desce.
PravidelnČ kontrolujte, napĜíklad pĜi
natankování, provádČní úkonĤ údržby
uvedených v této pĜíruþce.
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Z POZOR
• Nepoužívejte startér déle než
15 sekund.
• Pokud
motor
nenastartuje,
poþkejte pĜed dalším startem
10 sekund.
Tím zabráníte poškození motoru
startéru.
POZNÁMKA

Jestliže se motor bČhem startování
zahltí, sešlápnČte plynový pedál dolĤ
až nadoraz, nechte jej sešlápnutý a
nastartujte motor.

Startování vznČtového motoru

MECHANICKÁ PěEVODOVKA

ZasuĖte klíþ zapalování do vložky zámku
a otoþte jím do polohy „ON“ bez
sešlápnutí pedálu akcelerátoru. Kontrolka
žhavení (g) se rozsvítí a zhasne po
zahĜátí žhavicích svíþek na teplotu
dostateþnou pro nastartování studeného
motoru. Jakmile kontrolka žhavení
zhasne, nastartujte motor.

1. UjistČte se, že všichni cestující ve
vozidle vþetnČ Ĝidiþe jsou pĜipoutáni
bezpeþnostními pásy.
2. ZatáhnČte ruþní brzdu, pokud již není
zatažená.
3. Zkontrolujte, zda jsou sedadla, opČrky
hlavy a zrcátka ve správné poloze a v
pĜípadČ potĜeby je nastavte.
4. Zkontrolujte, zda je Ĝadicí páka v
neutrální poloze a sešlápnČte pedál
spojky úplnČ dolĤ.
5. PĜi startování nesešlapujte pedál
plynu, otoþte klíþ v zapalování do
polohy START a uvolnČte jej, jakmile
se motor nastartuje. Pokud se motor
nenastartuje, poþkejte 10 sekund a
startování opakujte.
6. Motor nechte 30 sekund bČžet na
volnobČh.
7. UvolnČte parkovací brzdu.
8. Jećte krátkou vzdálenost mírnou
rychlostí, zejména za nízkých teplot,
dokud nedosáhne motor normální
provozní teploty.
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AUTOMATICKÁ PěEVODOVKA

1. UjistČte se, že všichni cestující ve
vozidle vþetnČ Ĝidiþe jsou pĜipoutáni
bezpeþnostními pásy.
2. ZatáhnČte ruþní brzdu, pokud již není
zatažená.
3. Zkontrolujte, zda jsou sedadla, opČrky
hlavy a zrcátka ve správné poloze a v
pĜípadČ potĜeby je nastavte.
4. UjistČte se, že je páka voliþe
pĜevodovky v poloze pro parkování
(P).
POZNÁMKA

Motor je možné nastartovat, pokud
je páka voliþe v poloze „P“ nebo
„N“.

5. PĜi startování nesešlapujte pedál
plynu, otoþte klíþ v zapalování do
polohy START a uvolnČte jej, jakmile
se motor nastartuje. Pokud se motor
nenastartuje, poþkejte 10 sekund a
startování opakujte.

JÍZDA

6. Motor nechte 30 sekund bČžet na
volnobČh.

PĜi Ĝazení zpáteþky stisknČte pĜi
pĜesouvání Ĝadicí páky do polohy
zpáteþky tlaþítko na zadní stranČ hlavice
Ĝadicí páky.

7. UvolnČte parkovací brzdu.
8. Jećte krátkou vzdálenost mírnou
rychlostí, zejména za nízkých teplot,
dokud nedosáhne motor normální
provozní teploty.
Z VÝSTRAHA
I když je možné motor nastartovat,
pokud je páka voliþe v poloze „N“,
použijte tento postup pouze v
pĜípadČ, že není možné normálnČ
motor nastartovat.
Více informací, viz „NOUZOVÉ
ODBLOKOVÁNÍ ěAZENÍ
AUTOMATICKÉ
PěEVODOVKY“ v rejstĜíku.

MECHANICKÁ PěEVODOVKA

PĜi Ĝazení zcela sešlápnČte spojkový
pedál, Ĝadicí pákou zaĜaćte pĜevodový
stupeĖ a spojkový pedál pomalu uvolnČte.
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Z POZOR
• PĜed
pĜeĜazením
mezi
dopĜednými pĜevodovými stupni a
zpáteþkou zastavte úplnČ vozidlo.
ZaĜazení zpáteþky za jízdy mĤže mít
za následek poškození pĜevodovky.
Z POZOR
• PĜi jízdČ nenechávejte nohu na
spojkovém pedálu.
Mohlo by tak dojít ke zvýšenému
opotĜebení komponentĤ spojky.

AUTOMATICKÁ PěEVODOVKA

Polohy páky voliþe pĜevodĤ:

Vaše vozidlo je vybaveno elektronicky
Ĝízenou šestistupĖovou automatickou
pĜevodovkou.

•

P (PARKOVÁNÍ):
Blokuje pĜední kola. Polohu P volte
pouze pokud vozidlo stojí a parkovací
brzda je zatažená.

•

R (ZPÁTEýKA):
Polohu R volte, pokud vozidlo stojí.

•

N (NEUTRÁL):
Neutrální poloha.

•

D (JÍZDA)
Tato jízdní poloha je urþena pro
normální jízdní podmínky. UmožĖuje
pĜevodovce
Ĝazení všech
pČti
pĜevodových stupĖĤ.
Z POZOR
• Polohu
P
(Parkování)
nepoužívejte místo parkovací
brzdy.
• PĜi opuštČní vozidla vypnČte
motor, zatáhnČte parkovací brzdu
a vyjmČte klíþ ze zapalovací
skĜíĖky.
• Za chodu motoru nenechávejte
vozidlo bez dozoru.
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Páka voliþe s manuálním režimem
ěazení mezi polohami pĜevodových
stupĖĤ se provádí následovnČ:
O

: Pro zaĜazení sešlápnČte pedál
brzdy a stisknČte uvolĖovací
tlaþítko.

ěazení,
které
vyžaduje
stisknutí
uvolĖovacího tlaþítka, je oznaþeno þernou
šipkou.
6

: Pro
pĜeĜazení
uvolĖovací tlaþítko.

stisknČte

Bílé šipky oznaþují Ĝazení, kdy není nutné
stisknout uvolĖovací tlaþítko.
3

: ěazení bez omezení.

Bez ohledu na to, zda Vaše vozidlo stojí
nebo je v pohybu, volí se manuální režim
tahem za páku voliþe z polohy „D“ doleva
do kulisy manuálního Ĝazení. Pro návrat
do þinnosti rozsahu „D“ zatlaþte páku
voliþe zpČt doprava do hlavní kulisy
Ĝazení.
V manuálním režimu je možné snadno
realizovat rychlé pĜeĜazování pohybem
páky voliþe dozadu a dopĜedu. Na rozdíl
od manuální pĜevodovky umožĖuje
manuální režim Ĝazení se sešlápnutým
pedálem akcelerátoru.
UP (+) : Pro pĜeĜazení nahoru o jeden
pĜevodový stupeĖ jednou zatlaþte páku
dopĜedu.
DOWN (-) : Pro pĜeĜazení dolĤ o jeden
pĜevodový stupeĖ jednou zatáhnČte páku
dozadu.
POZNÁMKA

V manuální režimu je možné volit
pouze pČt dopĜedných pĜevodových
stupĖĤ.
Pro couvání nebo parkování vozidla
uvećte dle potĜeby páku voliþe do
polohy „R“ nebo „P“.

POZNÁMKA

• V
manuálním
režimu
se
pĜeĜazování
dolĤ
provádí
automaticky,
když
vozidlo
zpomalí. Když vozidlo zastaví,
automaticky se zvolí 1. pĜevodový
stupeĖ.
• Za
úþelem
udržování
požadovaných úrovní jízdního
výkonu a bezpeþnosti vozidla se
mĤže stát, že systém nebude
realizovat urþitá pĜeĜazení pĜi
použití páky voliþe.
• PĜed rozjetím stojícího vozidla na
kluzké vozovce zatlaþte páku
voliþe dopĜedu do polohy +
(nahoru). To zpĤsobí, že se
pĜevodovka zaĜadí 2. pĜevodový
stupeĖ, který umožní plynulejší
rozjezd vozidla na kluzké vozovce.
Pro pĜeĜazení zpČt do 1.
pĜevodového stupnČ zatáhnČte
páku voliþe do polohy - (dolĤ).
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Z POZOR
• V manuálním režimu musí Ĝidiþ
realizovat pĜeĜazování nahoru v
souladu
se
stávajícími
podmínkami vozovky a souþasnČ
dbát na to, aby otáþky motoru
byly udržovány pod þervenou
zónou.
• Jelikož ale mohou prudké brzdČní
motorem
a/nebo
prudké
zrychlování
zpĤsobit
ztrátu
trakce, musí se pĜeĜazování dolĤ
provádČt opatrnČ v souladu s
rychlostí vozidla.

Rozjezd

PĜeĜazení z parkovací polohy (P)

1. Po zahĜátí motoru držte sešlápnutý
brzdový pedál a páku voliþe pĜesuĖte
do polohy R nebo D.

Vaše vozidlo je vybaveno systémem
blokování Ĝazení brzdou BTSI (BrakeTransaxle
Shift
Interlock).
PĜed
pĜeĜazením z parkovací polohy (P) musí
být zapalování v poloze ON a zcela
sešlápnutý brzdový pedál. Pokud je
zapnuto zapalování, plnČ sešlápnutý
brzdový pedál a nemĤžete pĜeĜadit z
polohy P:

Z POZOR
• NeĜaćte mezi D (Jízda) a R
(Zpáteþka) nebo P (Parkování),
pokud je vozidlo v pohybu.
Mohlo by dojít k poškození
pĜevodovky nebo zranČní osob.
2. UvolnČte parkovací brzdu a brzdový
pedál.
3. Pomalým sešlapováním plynového
pedálu uvećte vozidlo do pohybu.

1. VypnČte zapalování a vyjmČte klíþ.
2. SešlápnČte a držte brzdový pedál.
3. SejmČte gumovou podložku.
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4. ZasuĖte a zatlaþte klíþek zapalování
do zdíĜky.
5. PĜeĜaćte na neutrál (N).
6. VyjmČte klíþek zapalování za zdíĜky.
7. Nastartujte
motor
a
zaĜaćte
požadovaný pĜevodový stupeĖ.
8. Nasaćte zpČt gumovou podložku.
9. Nechte vozidlo opravit co nejdĜíve.

Z VÝSTRAHA
Abyste
pĜedešli
poškození
pĜevodovky, Ĝićte se následujícími
pokyny:
• Nesešlapujte plynový pedál pĜi
Ĝazení z polohy P nebo N do poloh
R nebo D. Mohlo pĜitom dojít
nejen k poškození pĜevodovky, ale
také ke ztrátČ kontroly nad
vozidlem.
• Pokud je to možné používejte
polohu D.
• Nikdy neĜaćte polohu P nebo R,
pokud je vozidlo v pohybu.
• PĜi zastavení vozidla ve svahu,
neudržujte vozidlo na místČ
sešlápnutím
pedálu
plynu.
Použijte nožní brzdu.
(Pokraþování)

Z VÝSTRAHA
(Pokraþování)
• PĜi Ĝazení z P nebo N do R nebo
dopĜedných pĜevodových stupĖĤ
sešlápnČte brzdový pedál.
Jinak by mohlo dojít k poškození
pĜevodovky nebo neoþekávanému
pohybu vozidla, kdy Ĝidiþ by mohl
ztratit kontrolu nad vozidlem a
zpĤsobit
tak
poranČní
osob,
poškození vozidla nebo jiného
majetku.
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Režim úspory paliva

PĜi zapnutém režimu úspory paliva:

BRZDY

Vozidlo mĤže být vybaveno režimem
úspory paliva. Po zapnutí mĤže režim
úspory paliva snížit spotĜebu vozidla.

•

Brzdový systém je konstruován pro
brzdČní v širokém rozsahu jízdních
podmínek.

Režim úspory paliva se zapíná stisknutím
tlaþítka ECO vedle páky voliþe. Po
zapnutí tohoto tlaþítka se rozsvítí
kontrolka ECO na pĜístrojové desce.

•

Viz „KONTROLKA REŽIMU ÚSPORY
PALIVA” v rejstĜíku. Po opakovaném
stisknutí tohoto spínaþe kontrolka zhasne
a režim úspory paliva se vypne.

•
•

Bude pĜevodovka dĜíve Ĝedit vyšší
pĜevodové stupnČ a pozdČji nižší
pĜevodové stupnČ.
Spojka mČniþe toþivého momentu se
bude spínat dĜíve a na delší dobu.
Plynový pedál bude ménČ citlivý.
ěídicí poþítaþe vozidla budou pĜi
zpomalování agresivnČji uzavírat
pĜívod paliva do motoru. Režim
úspory paliva nepoužívejte pĜi tažení
pĜívČsu.

Vozidlo je vybaveno kotouþovými
brzdami
vpĜedu
i
vzadu
a
dvouokruhovým brzdovým systémem.
PĜi selhání jednoho brzdového brzdového
okruhu je stále možné vozidlo zastavit
pomocí zbývajícího brzdového okruhu.
Avšak brzdná dráha do zastavení vozidla
bude znaþnČ delší a bude nutné vyvinout
vyšší sílu na brzdový pedál.
Z VÝSTRAHA
Pokud dojde k závadČ na jednom z
okruhĤ, musí být brzdový pedál
sešlápnutý vČtší silou a prodlouží se
brzdná vzdálenost.
• Nechte ihned zkontrolovat a
opravit
brzdovou
soustavu.
Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
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Z VÝSTRAHA
Pokud lze brzdový pedál sešlápnout
více než normálnČ, bude brzdový
systém vyžadovat opravu.
• Obrat’te se okamžitČ na servis.
Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
Z POZOR
• NejezdČte s nohou na brzdovém
pedálu.
Tím se zrychluje opotĜebení
brzdových komponentĤ. Brzdy se
mohou pĜehĜát, následkem þehož se
prodlouží brzdná dráha a mĤže
vzniknout nebezpeþná situace.

V následujících situacích nČkolikrát
zabliká tĜetí brzdové svČtlo (nebo spolu s
ostatními brzdovými svČtly), aby na nČ
upozornilo Ĝidiþe za vámi jedoucích
vozidel:
- Pokud i pĜes použití brzd jede vozidlo
vyšší než urþitou rychlostí.
- Pokud v dané chvíli pracuje systém
ABS.

VLHKÉ BRZDY

PĜi projetí vody na vozovce nebo pĜi mytí
vozidla se mohou souþásti brzd namoþit.
Obnovení normálního brzdČní:
1. Zkontrolujte, zda za vámi nejedou
vozidla.
2. Jećte
bezpeþnou
rychlostí
a
zachovávejte dostateþný boþní odstup
a dostateþnou vzdálenost od vzadu
jedoucích vozidel.
3. JemnČ sešlápnČte brzdový pedál,
dokud nebude obnovena normální
výkonnost.
PěEHěÁTÉ BRZDY

PĜi delším brzdČní v prudkém klesání
mĤže dojít k pĜehĜátí brzd. PĜi sjíždČní
klesání zaĜaćte nižší pĜevodový stupeĖ.
Neudržujte rychlost pouze trvalým
použitím brzd.
Viz „BRZDċNÍ MOTOREM“ dále v této
þásti nebo v rejstĜíku.
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Z VÝSTRAHA
Po prĤjezdu hlubokou vodou, mytí
vozidla nebo znaþném zatížení brzd
pĜi sjíždČní strmého svahu, ztratí
brzdy pĜechodnČ svou úþinnost.
DĤvodem mohou být mokré brzdy
nebo jejich pĜehĜátí.
Pokud dojde k pĜechodné ztrátČ
úþinnosti brzd pĜehĜátím:
• PĜi sjíždČní klesání zaĜaćte nižší
pĜevodový stupeĖ. Neudržujte
rychlost pouze trvalým použitím
brzd.
Viz
„BRZDċNÍ
MOTOREM“ v rejstĜíku.
Pokud dojde k pĜechodné ztrátČ
úþinnosti
brzd
zvlhnutím
komponentĤ brzd, obnovíte jejich
normální výkonnost následujícím
postupem:
1. Zkontrolujte, zda za vámi
nejedou vozidla.
2. Jećte bezpeþnou rychlostí a
nechte vedle a za vozidlem
dostateþný prostor.
3. JemnČ sešlápnČte brzdový pedál,
dokud
nebude
obnovena
normální výkonnost.

Z VÝSTRAHA
• Jakmile uslyšíte tento zvuk,
nepokraþujte s vozidlem v jízdČ.
MĤže to znamenat nutnost opravy
nebo výmČny brzdových destiþek.
Jízda s opotĜebenými brzdovými
destiþkami mĤže mít za následek
dopravní nehodu a zranČní osob.

PARKOVACÍ BRZDA

Vozidlo je vybaveno elektrickou parkovací
brzdou (EPB). Spínaþ parkovací brzdy
EPB je umístČn na stĜedové konzole.
Parkovací brzdu (EPB) je možné použít
vždy i pĜi vypnutém zapalování. Abyste
pĜedešli vybití akumulátoru, vyhnČte se
opakovanému zapínání a vypínání systému
EPB pĜi vypnutém motoru.
Systém je vybaven kontrolkou stavu
parkovací brzdy a výstražnou kontrolkou
parkovací brzdy. Viz „KONTROLKA
ELEKTRICKÉ PARKOVACÍ BRZDY“ v
rejstĜíku. PĜi nedostateþném elektrickém
výkonu není možné elektrickou parkovací
brzdu EPB zatáhnout ani uvolnit. PĜed
opuštČním vozidla se kontrolou kontrolky
stavu parkovací brzdy pĜesvČdþte, zda je
parkovací brzda zatažena.
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Zatažení elektrické parkovací brzdy
(EPB)

Elektrickou
parkovací
brzdu
lze
zatáhnout pĜi každém zastavení vozidla.
Elektrická parkovací brzda se zatahuje
krátkým nadzvednutím spínaþe EPB. Po
plném zatažení parkovací brzdy se
rozsvítí kontrolka stavu. V prĤbČhu
zatahování bude kontrolka stavu blikat až
do úplného zatažení parkovací brzdy.
Pokud se kontrolka nerozsvítí nebo nebo
stále bliká, nechte vozidlo opravit.
NejezdČte s vozidlem, pokud kontrolka
parkovací brzdy bliká. Obrat’te se na
odborný
servis.
Doporuþujeme
autorizovaný servis Chevrolet. Více
informací,
viz
„KONTROLKA
ELEKTRICKÉ PARKOVACÍ BRZDY“ v
rejstĜíku.
PĜi zatažení ruþní brzdy za jízdy se ozve
varovný zvukový signál. Vozidlo bude
zpomalovat, dokud budete držet spínaþ v
horní poloze. Po uvolnČní spínaþe EPB
bČhem jízdy se uvolní i parkovací brzda.
Pokud budete držet spínaþ EPB v horní
poloze do úplného zastavení vozidla,
zĤstane parkovací brzda zatažena.

Pokud kontrolka stavu parkovací brzdy
(EPB) stále bliká, je parkovací brzda
zatažena pouze þásteþnČ nebo je
uvolnČna, pĜípadnČ se v systému EPB
vyskytla závada. Pokud kontrolka
parkovací brzdy (EPB) stále bliká,
uvolnČte parkovací brzdu a pokuste se ji
znovu zatáhnout. Pokud i pak tato
kontrolka bliká, nepokraþujte s vozidlem
v jízdČ. Obrat’te se na odborný servis.
Doporuþujeme
autorizovaný
servis
Chevrolet. Pokud svítí nepĜerušovanČ
výstražná kontrolka parkovací brzdy,
zjistil systém EPB chybu v jiném systému
a pracuje s omezenou funkþností. PĜi
rozsvícené výstražné kontrolce zatáhnete
parkovací
brzdu
nadzvednutím
a
podržením spínaþe EPB. PĜi rozsvícené
výstražné kontrolce mĤže zatažení
parkovací brzdy systémem EPB trvat déle
než obvykle.
Spínaþ držte zvednutý, dokud se
nerozsvítí kontrolka stavu parkovací
brzdy. Pokud svítí výstražná kontrolka
parkovací brzdy, obrat’te se na odborný
servis. Doporuþujeme autorizovaný servis
Chevrolet.

Pokud selže zatažení parkovací brzdy, je
nutné zabránit pohybu vozidla založením
zadních kol.
UvolnČní elektrické parkovací brzdy
(EPB)

Pro uvolnČní elektrické parkovací brzdy
(EPB) pĜepnČte zapalování do polohy
ON/RUN
(ZAPNUTO/PROVOZ),
sešlápnČte brzdový pedál a krátce
stisknČte spínaþ EPB. Pokud se pokusíte
uvolnit parkovací brzdu bez sešlápnutí
brzdového pedálu, ozve se varovný
zvukový signál a rozsvítí se kontrolka
upozornČní na nutnost sešlápnutí
brzdového pedálu.
Po uvolnČní elektrické parkovací brzdy
(EPB) zhasne kontrolka stavu parkovací
brzdy.
Pokud svítí nepĜerušovanČ výstražná
kontrolka parkovací brzdy, zjistil systém
EPB chybu v jiném systému a pracuje s
omezenou funkþností. PĜi rozsvícené
výstražné kontrolce uvolnČte parkovací
brzdu stisknutím a podržením spínaþe
EPB.
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PĜi rozsvícené výstražné kontrolce mĤže
uvolnČní parkovací brzdy (EPB) trvat
déle než obvykle. Spínaþ držte stisknutý,
dokud se nehasne kontrolka stavu
parkovací brzdy. Pokud kontrolka stavu
parkovací brzdy zĤstane rozsvícená,
obrat’te
se
na
odborný
servis.
Doporuþujeme
autorizovaný
servis
Chevrolet.
POZNÁMKA

Jízda se zataženou ruþní brzdou
mĤže zpĤsobit pĜehĜátí brzdového
systému a pĜedþasné opotĜebení
nebo poškození jeho souþástí. PĜed
jízdou se pĜesvČdþte, že je parkovací
brzda zcela uvolnČna a že nesvítí
výstražná kontrolka.

Automatické uvolnČní elektrické
parkovací brzdy (EPB)

Elektrická parkovací brzda (EPB) se
automaticky uvolní za jízdy vozidla, nebo
pĜi zaĜazení pĜevodového stupnČ a pokusu
o rozjezd vozidla. PĜi zatažené parkovací
brzdČ (EPB) se vyhnČte prudké
akceleraci, pĜedejdete tak pĜedþasnému
opotĜebení brzdového obložení parkovací
brzdy.

Z VÝSTRAHA
PĜi nesprávném seĜízení parkovací
brzdy se mĤže vozidlo neoþekávanČ
rozjet. Je-li tĜeba seĜízení, navštivte
servis. Doporuþujeme autorizovaný
servis Chevrolet.
Z POZOR
• NejezdČte se zataženou parkovací
brzdou.
Mohlo by dojít k pĜehĜátí zadních
parkovacích brzd nebo k jejich
pĜedþasnému opotĜebení. Museli
byste je nechat pĜedþasnČ vymČnit a
mohli byste poškodit i jiné souþásti
vozidla.
Z POZOR
• Nikdy
neparkujte
ani
neprovozujte vozidlo na hoĜlavých
materiálech.
Mohly by pĜijít do kontaktu þástí
výfuku pod vozidlem a vznítit se.
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Tip pro parkování v zimČ
PĜi nízkých teplotách mĤže dojít k
pĜimrznutí parkovací brzdy v zatažené
poloze. K tomu nejþastČji dochází u
mokrých brzd.
Pokud
existuje
riziko
zamrznutí
parkovací brzdy zvlhnutím komponentĤ
brzd po jízdČ hlubokou vodou nebo umytí
vozidla:
1. ZatáhnČte doþasnČ parkovací brzdu a
pĜesuĖte páku voliþe do polohy „P“ (u
automatické
pĜevodovky)
nebo
zaĜaćte první pĜevodový stupeĖ nebo
zpáteþku (u mechanické pĜevodovky).
2. Zadní
kola
vozidla
zakládacími klíny.

založte

3. Potom uvolnČte parkovací brzdu.
Z VÝSTRAHA
• Parkovací brzdu nepoužívejte za
jízdy nebo místo brzdového
pedálu.
Mohlo by dojít ke ztrátČ kontroly
nad vozidlem a výsledkem by mohla
být nehoda, poškození majetku nebo
zranČní.

PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM BRZD
(ABS)

Protiblokovací systém brzd je pokrokový
elektronický brzdový systém, který
zabraĖuje smyku a ztrátČ kontroly nad
vozidlem. Systém umožĖuje objíždČní
pĜekážek pĜi prudkém brzdČní a poskytuje
maximálnČ možnou schopnost zastavení
na vozovkách s kluzkým povrchem.
Po zapnutí zapalování se na dobu
pĜibližnČ 3 sekund rozsvítí kontrolka
„ABS“. Pokud kontrolka nezhasne nebo
se rozsvítí pĜi jízdČ, došlo k závadČ v
systému ABS. NeprodlenČ vyhledejte
odborný
servis.
Doporuþujeme
autorizovaný servis Chevrolet. Viz
„KONTROLKA ABS“ v rejstĜíku.
Když nastartujete motor, nebo pokud se
rozjíždíte, systém ABS se sám
zkontroluje. V prĤbČhu tohoto testu
mĤžete slyšet cvakavý hluk a mĤžete
dokonce zaznamenat, že se brzdový pedál
pohybuje nebo mírnČ pulzuje. To je
normální jev.

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
systémem ESC, mĤžete také slyšet další
zvuk pĜi opČtovném sešlápnutí brzdového
pedálu do cca 7 sekund po þinnosti ABS.
Toto je hluk pro dokonþení pĜípravy pro
þinnost ESC a je rovnČž normální.
Systém ABS pracuje na základČ sledování
rychlosti otáþení jednotlivých kol bČhem
brzdČní. Pokud zaþne jedno z kol
prokluzovat, zaþne poþítaþ ovládat
oddČlenČ brzdy jednotlivých pĜedních i
zadních kol. ýinnost systému ABS se
obvykle projeví lehkými vibracemi v
brzdovém pedálu, které jsou doprovázeny
urþitým hlukem.
POZNÁMKA

Systém ABS nezmČní þasovou
prodlevu, kterou potĜebujte k
sešlápnutí brzd a ne vždy zkrátí
brzdnou dráhu vozidla.
• I když je vozidlo vybavené systém
ABS, vždy dodržujte dostateþný
odstup mezi vozidly pro zastavení.
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BrzdČní s ABS
Bez ohledu na situaci v silniþním provozu
„nepumpujte“ brzdy PevnČ sešlápnČte
brzdový pedál a nechte systém ABS
pracovat za vás.
Z VÝSTRAHA
Pokud
se
najednou
rozsvítí
kontrolka brzdového systému a
ABS, došlo k poruše brzdového
systému.
• Nechte
ihned
zkontrolovat v
odborném servisu. Doporuþujeme
autorizovaný servis Chevrolet.

SYSTÉM POHONU VŠECH
KOL (AWD)
Pokud je Vaše vozidlo vybavené
pohonem všech kol aktivovaným na
základČ požadavku (AWD), potom
systém AWD funguje automaticky bez
nutnosti jakéhokoli úkonu Ĝidiþe. Pokud
zaþnou prokluzovat pĜední hnací kola,
zaþne dle potĜeby automaticky fungovat
pohon zadních kol. BČhem provozu v
nároþných podmínkách mĤže docházet k
mírnému hluku zpĤsobenému uvedením
pohonu do zábČru, což je ale normální jev.
Když je systém AWD doþasnČ vyĜazen z
þinnosti, bliká výstražná kontrolka AWD.
Jestliže kontrolka krátce blikne a potom
zhasne, je to normální a neznamená to
poruchu systému. Pokud ale kontrolka
bliká nepĜetržitČ, neprodlenČ kontaktujte
servis, kde bude oprava závady
provedena.
Doporuþujeme
Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
Tato kontrolka se rozsvítí, aby
signalizovala poruchu v systému AWD.
Pokud se tak stane, kontaktujte servis za
úþelem provedení opravy. Doporuþujeme
Vám autorizovaný servis Chevrolet.

ELEKTRONICKÉ ěÍZENÍ
STABILITY (ESC)
Z POZOR
Pokud se rozhodnete namontovat na
svoje vozidlo zimní pneumatiky,
použijte pouze zimní pneumatiky
doporuþené odborným servisem.
Doporuþujeme autorizovaný servis
Chevrolet.
Použití
nesprávných
zimních
pneumatik mĤže mít nepĜíznivý vliv
na výkonnost stabilizaþního systému
vozidla.
Pro podrobnosti o dostupnosti
zimních pneumatik a správné volbČ
pneumatik
se
obrat’te
na
autorizovaný servis Chevrolet.
Systém ESC je elektronický systém
regulace stability vozidla a pĜídavný
systém pro bezpeþnost jízdy, který
pomáhá
zabraĖovat
nebezpeþným
situacím tím, že používá brzdy na kolech
nebo toþivý moment motoru za úþelem
vyrovnávání stability vozidla v dobČ, kdy
je extrémnČ nestabilní v podmínkách,
jako jsou napĜ. zatáþení v ostrém úhlu
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nebo rychlá zmČna jízdního pruhu.
Funkce ESC pracuje automaticky, pokud
se vozidlo dostane do velmi nestabilního
stavu. Systém ESC nepracuje pĜi
normálních jízdních podmínkách.
PĜi zapnutí zapalování se rozsvítí
kontrolka
aktivního
ESC/výstražná
kontrolka a kontrolka vypnutého ESC a
po uplynutí pĜibl. 4 sekund zhasnou.
Kontrolka
zapnutí
ESC/výstražná
kontrolka blikáním pĜi þinnosti ESC
signalizuje poruchu v systému. Pokud k
tomu dojde, obrat’te se co nejdĜíve na
odborný
servis.
Doporuþujeme
autorizovaný servis Chevrolet. Viz
„KONTROLKA VYPNUTÉHO ESC“ a
„KONTROLKA AKTIVNÍHO ESC/
VÝSTRAŽNÁ
KONTROLKA“
v
rejstĜíku.
Z POZOR
Pokud
se
rozsvítí
kontrolka
aktivního ESC/výstražná kontrolka,
má systém ESC závadu. Co nejdĜíve
se obrat’te na servis. Doporuþujeme
Vám autorizovaný servis Chevrolet.

FUNKCE HYDRAULICKÉHO
BRZDOVÉHO ASISTENTA (HBA)

POMOCNÁ FUNKCE PRO STABILITU
PěÍVċSU (TSA)

Když systém ESC rozpozná jakoukoli
nouzovou situaci, která vyžaduje prudké
brzdČní, automaticky dodá vyšší brzdný
tlak k vozovým kolĤm.

VlnČní jízdní soupravy zpĤsobuje její
velmi obtížnou ovladatelnost. Tato funkce
detekuje toto vlnČní a potom sníží
rychlost jízdní soupravy až do chvíle, kdy
kmitání pĜestane. Tohoto zpomalení je
dosaženo snížením toþivého momentu
motoru a zvýšením tlaku v brzdách všech
kol.

FUNKCE AKTIVNÍ OCHRANY PROTI
PěEVRÁCENÍ VOZIDLA (ARP)

Tato funkce je souþástí systému ESC.
Pokud se Vaše vozidlo pohybuje
extrémnČ nestabilním zpĤsobem, tato
funkce pomáhá vozidlu udržovat
normální stabilitu.
FUNKCE SYSTÉMU ěÍZENÍ TRAKCE
(TCS)

Systém TCS zabraĖuje protáþení hnacích
kol, a to bez ohledu na stav vozovky a
pĜilnavost pneumatik. Jakmile se zaþne
protáþet alespoĖ jedno hnací kolo, sníží se
výstupní výkon motoru a protáþející se
kolo je pĜibrzdČno. Tím se zlepšuje
smČrová regulace vozidla a hnací síla, a to
obzvláštČ na snČhu a ledu a také na
mokrých nebo kluzkých vozovkách.
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TLAýÍTKO VYPNUTÍ ESC

Systém ESC je možné deaktivovat
stisknutím tlaþítka ESC OFF na stĜedu
pĜístrojového panelu.
Pokud znovu stisknete tlaþítko ESC OFF
pĜi deaktivované funkci ESC (kontrolka
vypnuté funkce ESC svítí), þinnost
systému se obnoví, a pĜi obnovení
þinnosti systému ESC zhasne kontrolka
vypnuté funkce ESC na pĜístrojovém
panelu.

Z POZOR
• Když se systém ESC aktivuje za
úþelem
korigování
stability
vozidla, snižte rychlost a vČnujte
zvýšenou pozornost vozovce.
• Systém ESC je pouze doplĖující
zaĜízení pro vozidlo. Pokud
vozidlo pĜekroþí jeho fyzikální
limity, nelze jej kontrolovat. Na
tento systém nespoléhejte. Vždy
jezdČte bezpeþnČ.
• Když je systém ESC v þinnosti,
mĤžete uslyšet urþitý hluk nebo
pocítít vibraci z brzdového pedálu
nebo jiných souvisejících systémĤ.
To je zpĤsobeno zmČnami tlaku v
souvisejících systémech.

SYSTÉM KONTROLY JÍZDY S
KOPCE (DCS)
PĜi sjíždČní strmých svahĤ Vám tato
funkce umožĖuje jet nízkou rychlostí bez
nutnosti používat brzdový pedál, a tudíž
se mĤžete plnČ soustĜedit na Ĝízení. Tato
praktická funkce je urþena pouze pro
sjíždČní strmých svahĤ.
Pro aktivování systému DCS stisknČte
tlaþítko DCS na stĜedu pĜístrojového
panelu. Po stisknutí tohoto tlaþítka je
systém DCS pĜipravený k použití.
Rozsvítí se zelená kontrolka aktivní
funkce DCS. Když je DCS v þinnosti,
kontrolka aktivní funkce DCS bude
blikat.
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Systém DCS se vypíná opakovaným
stisknutím tlaþítka DCS. Kontrolka DCS
zhasne.
Žlutá kontrolka nepĜipravenosti/výstražná
kontrolka DCS blikáním a signalizuje
nepĜipravenost systému DCS pro þinnost
v daných podmínkách, a nepĜerušovaným
svČtlem signalizuje poruchu v systému.
Více informací, viz „KONTROLKA
AKTIVNÍ
FUNKCE
DCS
A
KONTROLKA
NEPěIPRAVENOSTI
DCS/VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA“ v
rejstĜíku.
Z POZOR
Pokud
se
rozsvítí
jantarová
kontrolka nepĜipravenosti DCS a
výstražná kontrolka, má systém
DCS závadu. Co nejdĜíve se obrat’te
na servis. Doporuþujeme Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

PROVOZNÍ PODMÍNKY DCS

1. Musí být stisknuté tlaþítko DCS
(rozsvítí se zelená kontrolka aktivní
funkce DCS).
2. Urþitý úhel sklonu vozovky.
3. Jízda rychlostí nižší než pĜibl.
50 km/h.
(PĜi rychlosti vozidla nad 50 km/h je
systém DCS nefunkþní i pĜi stisknutí
tlaþítka DCS. Systém zaþne znovu
pracovat pĜi poklesu rychlosti vozidla
pod 30 km/h, pokud pĜed tím jelo
vozidlo rychlostí vyšší než 50 km/h.)
4. Není sešlápnut pedál plynu nebo
brzdový pedál.
(DCS nepracuje jen když je
sešlápnutý pedál plynu nebo brzdový
pedál.)

Z POZOR
• Systém DCS je urþen pro sjíždČní
strmých svahĤ v terénu.
• Zbyteþné používání funkce DCS
mĤže mít za následek nesprávnou
funkci brzdového systému nebo
ESC. Systém DCS nepoužívejte
pĜi jízdČ po normálních silnicích.
• PĜi použití systému DCS jsou silné
vibrace a hluk z brzdového
systému normální.
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SYSTÉM TURBODMYCHADLA
(pouze vznČtový motor)
Turbodmychadla
pomáhají
motoru
pracovat plynuleji a s vČtší hospodárností.
Turbodmychadlo obsahuje dva prvky
pĜeplĖování, tj. turbínu a kompresor, které
jsou oba pohánČné hlavním centrálním
hĜídelem. Turbína využívá energii
výfukových plynĤ k pohonu kompresoru.
Kompresor následnČ nasává þerstvý
vzduch, který dodává do válcĤ ve formČ
stlaþeného vzduchu.
Mezichladiþ ochlazuje teplotu stlaþeného
vzduchu a zvyšuje výkon motoru
zvýšením hustoty vzduchu. Prvky
turbodmychadla se velmi rychle otáþejí.
Pokud dojde k pĜerušení pĜívodu oleje k
pohyblivým souþástem turbodmychadla,
mĤže dojít k jejich vážnému poškození.
Majitel vozidla by mČl pro zajištČní
maximální životnosti turbodmychadla
dodržovat následující pokyny:

•

•

•

•

•

Po nastartování vozidla nechte motor
1 až 2 minuty bČžet ve volnobČžných
otáþkách (nepĜidávejte prudce plyn
ani se vozidlem nerozjíždČjte).
Motor nevypínejte ihned po jízdČ pĜi
vysokém zatížení motoru (napĜíklad
po jízdČ vysokou rychlostí nebo
sjíždČní dlouhého kopce). Nechte
motor 1 až 2 minuty bČžet ve
volnobČžných otáþkách, aby se
ochladil.
Po výmČnČ motorového oleje nechte
motor 1 až 2 minuty bČžet ve
volnobČžných otáþkách (nepĜidávejte
prudce plyn ani se vozidlem
nerozjíždČjte).
Otáþky motoru zvyšte, až po dosažení
normálního tlaku oleje. Zatížení
turbodmychadla pĜed zajištČním
odpovídajícího mazání ložisek vytváĜí
zbyteþné tĜení.
Používejte
pouze
pĜedepsaný
motorový olej a dodržujte intervaly
kontrol a výmČny.

•

Nízká
venkovní
teplota
nebo
dlouhodobé nepoužívání vozidla
ovlivĖuje dosažení normálního tlaku a
prĤtoku motorového oleje. Za tČchto
podmínek byste mČli motor po
nastartování nechat bČžet nČkolik
minut ve volnobČžných otáþkách pĜed
tím, než zvýšíte jeho táþky.
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POKYNY PRO JÍZDU

BRZDċNÍ MOTOREM

KICK DOWN (AUTOMATICKÁ
PěEVODOVKA)

Pomoc pro využití brzdného úþinku
komprese motoru pĜi jízdČ v dlouhém
klesání:

Pro rychlejší zrychlení sešlápnČte
plynový pedál zcela dolĤ a držte jej v této
poloze. PĜevodovka pĜeĜadí na nižší
pĜevodový stupeĖ a tím získáte více
výkonu. Po dosažení požadované
rychlosti povolte plynový pedál a
pĜevodovka pĜeĜadí na vyšší pĜevodový
stupeĖ.

•

•

Pro automatickou pĜevodovku, zvolte
jízdní rozsah „2”.
BrzdČní motorem je nejúþinnČjší v
poloze „2”. Pokud polohu „2” zvolíte
pĜi vyšší rychlosti, zĤstane zaĜazen
aktuální pĜevodový stupeĖ, dokud
vozidlo nezpomalí.
U mechanické pĜevodovky pĜeĜaćte
postupnČ na nižší pĜevodový stupeĖ.

Z VÝSTRAHA
• NepĜeĜazujte
u
mechanické
pĜevodovky najednou o dva nebo
více pĜevodových stupĖĤ dolĤ.
PĜedejdete
tak
poškození
pĜevodovky nebo ztrátČ kontroly
nad vozidlem a zranČní osob.
POZNÁMKA

Použití brzdČní motorem v dlouhých
klesáních mĤže prodloužit životnost
brzd.
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ZASTAVENÍ VOZIDLA

PARKOVÁNÍ VOZIDLA

U vozidla s automatickou pĜevodovkou je
možné nechat pĜi bČžícím motoru páku
voliþe v poloze zvoleného pĜevodového
rozsahu. PĜi zastavení v kopci zatáhnČte
parkovací brzdu nebo sešlápnČte brzdový
pedál. Neudržujte vozidlo na místČ
sešlápnutím pedálu plynu.

Nechte sešlápnutý brzdový pedál a ĜádnČ
zatáhnČte parkovací brzdu.

PĜi delším stání, napĜíklad v dopravní
zácpČ nebo pĜed železniþním pĜejezdem,
vypínejte motor.
PĜi zastavení pĜesuĖte páku voliþe do
polohy P (automatická pĜevodovka) nebo
zaĜaćte
neutrál
(mechanická
pĜevodovka), zatáhnČte parkovací brzdu a
vytáhnČte klíþek ze zapalování.

U vozidel s mechanickou pĜevodovkou:
1. PĜi parkování na rovinČ zaĜaćte
neutrál.
2. Ve svahu smČrem dolĤ umístČte Ĝadicí
páku do zpáteþky.
3. PĜi parkování do kopce zaĜaćte první
pĜevodový stupeĖ.
U vozidel s automatickou pĜevodovkou:
1. PĜesuĖte páku voliþe do polohy P.
2. Otoþte klíþ zapalování do polohy
LOCK a vytáhnČte jej.
Viz „PARKOVACÍ BRZDA“ v rejstĜíku.

Z VÝSTRAHA
PĜi parkování v kopci nenechávejte
pĜední kola v poloze pro pĜímou
jízdu, abyste zabránili náhodnému
rozjetí vozidla.
• PĜi parkování z kopce otoþte kola
ven ze silnice a zatáhnČte
parkovací brzdu.
• PĜi parkování do kopce otoþte
kola do silnice a zatáhnČte
parkovací brzdu.
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SYSTÉM PARKOVACÍHO ASISTENTA

Systém parkovacího asistenta pomáhá
Ĝidiþi bČhem couvání tím, že vydává
zvukové upozornČn v pĜípadČ, že se za
vozidlem nachází pĜekážka.
Tento systém se mĤže automaticky
aktivovat pĜi zapnutí zapalování a páce
voliþe automatické pĜevodovky v poloze
„R“.
Tento systém se deaktivuje pĜi pĜekroþení
rychlosti pĜibližnČ 5 km/h.
Pokud pĜi pĜeĜazení do polohy „R“ zazní
zvuk alarmu, signalizuje to normální stav.

Pomocí tónu alarmu mĤžete odhadnout
vzdálenost mezi vozidlem a pĜekážkami.

Z POZOR
Následující situace signalizují to
závadu v systému parkovacího
asistenta. Obrat’te se co nejdĜíve na
odborný servis. Doporuþujeme
autorizovaný servis Chevrolet.
• Kontrolka systému parkovacího
asistenta se rozsvítí bČhem jízdy.
• Výstraha tĜikrát souvisle zazní v
dobČ,
kdy
okolo
zadního
nárazníku nejsou žádné pĜekážky.
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Vzdálenost od pĜekážky

Zapnutí tónu

Vypnutí tónu

0 - 40 cm

Trvalé

–

41 - 80 cm

40 ms

280 ms

81 - 120 cm

40 ms

480 ms

Z POZOR
Pokud
se
stane
následující,
signalizuje to závadu v systému
parkovacího asistenta. Obrat’te se
co nejdĜíve na odborný servis.
Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
• Kontrolka systému parkovacího
asistenta se rozsvítí bČhem jízdy.
• Výstraha tĜikrát souvisle zazní v
dobČ,
kdy
okolo
zadního
nárazníku nejsou žádné pĜekážky.
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•

•

•

•

•

•

Z POZOR
Systém parkovacího asistenta by
mČl být považován pouze za
doplĖkovou funkci. ěidiþ musí
provádČt
vizuální
kontrolu
pohledem dozadu.
Tón výstražného signálu se mĤže
mČnit v závislosti na druhu
pĜekážky.
Slyšitelný výstražný signál se
nemusí aktivovat v pĜípadČ, že je
snímaþ zamrzlý nebo zneþištČný
neþistotami nebo bahnem.
K závadČ systému parkovacího
asistenta mĤže dojít pĜi jízdČ po
nerovném povrchu, jako jsou
napĜíklad dĜevČné klády, štČrková
cesta, rozrytá cesta nebo ostrý
úhel sklonu vozovky.
Dbejte, abyste na povrch snímaþe
netlaþili nebo jej nepoškrábali. Je
pravdČpodobné, že by tím došlo k
poškození jeho pokrytí.
Systém parkovacího asistenta
nemusí rozpoznat ostré pĜedmČty,
tlusté zimní rukavice nebo houby,
které absorbují kmitoþet.

•

•
•

•

•

Z POZOR
Systém parkovacího asistenta
nemusí fungovat správnČ, pokud
jsou pĜijímány jiné ultrazvukové
signály (kovový zvuk nebo hluk
pneumatických brzd z tČžkých
užitkových vozidel).
VyþistČte
zneþištČné
snímaþe
mČkkou houbou a þistou vodou.
Nadále byste mČli používat
zrcátka nebo otáþet hlavu. PĜi
couvání je tĜeba dodržovat bČžné
bezpeþnostní pokyny.
Na snímaþe netlaþte ani je
nevystavujte otĜesĤm, napĜíklad
nárazem
nebo
proudem
vysokotlaké vody pĜi mytí vozidla,
nebot’ by tím došlo k poškození
snímaþĤ.
V parkovacím místČ vozu mĤže
horní þást vozidla utrpČt náraz
ještČ pĜed zjištČním pĜekážky
snímaþem
a
proto
bČhem
parkování provádČjte kontrolu
pomocí vnČjších zpČtných zrcátek
nebo otáþením hlavy.

POKYNY PRO ÚSPORNċJŠÍ
PROVOZ

SpotĜeba paliva závisí velmi na stylu
jízdy.
To jak jedete, kde jedete a kdy jedete
ovlivĖuje poþet ujetých kolik kilometrĤ
na litr paliva.
Maximální úspory paliva dosáhnete
dodržováním následujících pokynĤ:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Zrychlujte pomalu.
Nenechávejte motor zbyteþnČ bČžet
na volnobČh.
Udržujte správné seĜízení motoru.
Nevytáþejte motor do vysokých
otáþek.
Klimatizaci používejte pouze, pokud
je to nutné.
Na špatných vozovkách zpomalte.
HustČte pneumatiky na doporuþený
tlak.
Udržujte bezpeþnou vzdálenost od
ostatních vozidel, pĜedejdete tak
stĜetu, pokud náhle zastaví. Snižuje se
tím i opotĜebení brzdových destiþek.
Nevozte zbyteþný náklad.
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•
•

Nenechávejte pĜi jízdČ nohu na
brzdovém pedálu.
Dodržujte plán údržby vozidla
uvedený servisní knížce a specifikace
uvedené v této pĜíruþce.

NEBEZPEýNÁ JÍZDA

AQUAPLANING

Pokud se na silnici setkáte s
nebezpeþnými podmínkami pro jízdu,
jako je voda, sníh, náledí, bláto písek,
apod., postupujte následovnČ:

Pokud dojde na mokré vozovce k
aquaplanningu, nemĤžete Ĝídit vozidlo,
protože mezi koly a vozovkou je malá
nebo žádná pĜilnavost.

•

V závislosti na stavu vozovky, dezénu a
nahuštČní pneumatik a rychlosti jízdy
mĤže
nastat
tzv.
aquaplaning.
Aquaplaning je velmi nebezpeþný.

•
•

•

•

Zpomalte vozidlo, jećte pozornČ a
nechávejte si pro brzdČní vČtší odstup.
VyhnČte se prudkým manévrĤm pĜi
brzdČní, zatáþení þi akceleraci.
Pokud vozidlo není vybaveno ABS,
brzdČte s lehkým povolováním a
pĜitlaþováním brzdového pedálu,
dokud vozidlo nezastaví. Pokud je
vozidlo vybaveno systémem ABS,
pevnČ sešlápnČte brzdový pedál a
pĜekážku objećte.
PĜi uvíznutí ve snČhu, blátČ nebo
písku použijte pro rozjetí druhý
pĜevodový stupeĖ, abyste omezili
protáþení kol.
PĜi uvíznutí na náledí, ve snČhu nebo
blátČ použijte snČhové ĜetČzy, nebo
pod pĜední kola nasypte písek nebo
jiný neprokluzující materiál. Více
informací,
viz
„VYPROŠTċNÍ
VOZIDLA“ v rejstĜíku.

Nejlepším
zpĤsobem
pĜedcházení
aquaplaningu je snížení rychlosti jízdy a
opatrná jízda, jakmile zjistíte, že je
vozovka mokrá.
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JÍZDA HLUBOKOU VODOU

Pokud se chystáte projet hlubokou vodou,
musíte nejdĜíve zkontrolovat louži nebo
stojatou vodu, zda není pĜíliš hluboká. PĜi
rychlém projetí hluboké vody mĤže voda
vniknout otvory sání vzduchu do motoru
a vážnČ jej poškodit.
Z POZOR
PĜed projetím hluboké vody vždy
dodržujte následující pokyny:
• NeprojíždČjte vodu, pokud její
hladina dosahuje tČsnČ pod
podvozek vozidla.
• Jećte co nejpomaleji ve vysokých
otáþkách motoru na nejnižší
pĜevodový stupeĖ.

TAŽENÍ PěÍVċSU
Z POZOR
Pokud pĜi tažení pĜívČsu nebudete
používat správné zaĜízení a správný
zpĤsob jízdy, mĤžete ztratit kontrolu
nad vozidlem. NapĜíklad pokud je
pĜívČs pĜíliš tČžký, nemusí brzdy
pracovat dobĜe — nebo dokonce
vĤbec. Vy i spolucestující mohou
utrpČt vážné zranČní. S pĜívČsem
jezdČte pouze v pĜípadČ, že jste
dodrželi všechny kroky v této þásti.
Pro rady a informace ohlednČ tažení
pĜívČsu Vaším vozidlem se obrat’te na
Váš autorizovaný servis Chevrolet.
Vaše bezpeþnost a spokojenost závisí na
použití správného tažného zaĜízení. MČli
byste se vyvarovat pĜetČžování a hrubého
zacházení.
Maximální povolená hmotnost pĜívČsu
pro tažení Vaším vozidlem závisí na úþelu
použití a namontovaném tažném zaĜízení.
PĜed tažením jakéhokoli pĜívČsu se
pĜesvČdþte, zda je Vaše vozidlo vybaveno
správným tažným zaĜízením.
Autorizovaný servis Chevrolet Vám dodá
a namontuje tažné zaĜízení, které bude
vyhovovat Vašim požadavkĤm.

ROZMċROVÉ SCHEMA UMÍSTċNÍ
KOULE A UPEVĕOVACÍCH BODģ
TAŽNÉHO ZAěÍZENÍ (rozmČry
uvedeny v mm)
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TAŽNÉ ZAěÍZENÍ S ODNÍMATELNÝM
KULOVÝM ZÁVċSEM

•

Montáž kulového závČsu

•

1. SejmČte kryt kulového závČsu a uložte
jej na bezpeþné místo.
2. UjistČte se se, že je kulový závČs
pĜipraven k montáži.

•

Do zámku kulového závČsu (3)
zasuĖte klíþ (4).
Klíþ otoþte do odemknuté polohy.
Indikátor na kulovém závČsu by mČl
mít þervenou barvu (1).
Mezi hlavicí zámku a kulovým
závČsem je mezera (2).

3. Kulový závČs (3) zasuĖte smČrem
nahoru do držáku (1), dokud þepy (2)
závČsu nedosednou na doraz do
držáku.
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4. Kulový závČs (3) zatlaþte dopĜedu a
dolu, dokud závČs a západky
nezaklapnou.

5. Otoþením klíþem v zámku nahoru
zamknČte kulový závČs v držáku a
klíþ vyjmČte ze zámku.

Barva indikátoru na kulovém závČsu
se zmČní na zelenou (2) a þepy
kulového závČsu (4) dosednou na
doraz v držáku (1).

Zkontrolujte, zda je kulový závČs správnČ
namontován:
•
•
•
•
•

Indikátor na kulovém závČsu musí mít
zelenou barvu.
Mezi þepy kulového závČsu a
dorazem držáku nesmí být mezera.
Kulový závČs musí pevnČ dosedat do
držáku.
Zámek kulového závČsu musí být
uzamþen v horní poloze.
Klíþ musí být vytažen z kulového
závČsu.

Demontáž kulového závČsu

1. Do zámku kulového závČsu zasuĖte
klíþ.
2. Klíþ otoþte do odemknuté polohy.
3. Páþku zámku pĜitlaþte ke kulovému
závČsu.
4. Potom páþku otoþte o 1/4 otáþky
dopĜedu.
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5. Kulový
závČs
nadzvednČte
vytáhnČte z držáku.
6. Do tČlesa držáku nasaćte kryt.

a

Z POZOR
• Kulový závČs musí pevnČ dosedat
do tČlesa tažného zaĜízení.
• Kulový závČs musí být zamknutý
a klíþ vyjmut.
• Vleþení
karavanu/pĜívČsu
je
povoleno
pouze
s
ĜádnČ
pĜipevnČným kulovým závČsem.
Pokud není možné kulový závČs
ĜádnČ pĜipevnit, obrat’te se na
odborný servis. Doporuþujeme,
abyste se obrátili na autorizovaný
servis Chevrolet.

NAKLÁDÁNÍ PěÍVċSU

Pro správné naložení pĜívČsu musíte
vČdČt, jak urþit celkovou hmotnost
pĜívČsu a svislé zatížení koule tažného
zaĜízení pĜívČsem. Celková hmotnost
pĜívČsu je hmotnost pĜívČsu a naloženého
nákladu. Celkovou hmotnost pĜívČsu je
možné zjistit zvážením plnČ naloženého
pĜívČsu na váze.
Svislé zatížení tažného zaĜízení pĜívČsem
je svislá síla, kterou pĤsobí závČs pĜívČsu
na kouli tažného zaĜízení pĜi plnČ
naloženém pĜívČsu a tažném zaĜízení v
normální výšce pro tažení. Toto zatížení
je možné urþit pomocí domácí váhy.
Hmotnost naloženého pĜívČsu (celková
hmotnost pĜívČsu) nesmí nikdy pĜekroþit
stanovené hodnoty.
Dovolená zatížení
stoupání do 12 %.

pĜívČsu

platí

do

PĜi pĜipojení pĜívČsu nesmí být pĜi plnČ
naloženém vozidle (vþetnČ cestujících)
pĜekroþeno dovolené zatížení zadní
nápravy tažného vozidla.
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Z VÝSTRAHA
Celková hmotnost soupravy s
pĜívČsem
nesmí
pĜekroþit
schválenou
celkovou
hmotnost
vozidla.
Celková hmotnost vozidla je
hmotnost vozidla, Ĝidiþe, cestujících,
zavazadel þi nákladu, hmotnost
tažného zaĜízení a svislé zatížení
tažného zaĜízení pĜívČsem.
Z POZOR
PĜi tažení pĜívČsu nesmí být sedadla
3. Ĝady obsazená cestujícími.

Maximální hodnoty dovoleného zatížení
(hodnoty uvedeny v kg)

M/T

2.4D

3.0D

Nafta

BrzdČný

1500

–

2000

NebrzdČný

750

Auto- BrzdČný
1500
matická
pĜevo- NebrzdČný 750
dovka

–

750

1700

1700

750

750

Z VÝSTRAHA
Uvedená hmotnost pĜívČsu platí pro
nadmoĜskou výšku do 1000 m nad
moĜem.
Ve vyšších nadmoĜských výškách
mĤže klesat výkon motoru, proto v
horských oblastech nemusí být
možné plné využití povolených
zatížení pĜívČsu.
• PĜi nadmoĜské výšce nad 1000 m
musí být povolená zatížení sníženy
o 10 % na každých 1000 m
nadmoĜské výšky.
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Z VÝSTRAHA
Nesprávné naložení, boþní vítr,
míjející velká nákladní vozidla nebo
nerovné silnice mohou zapĜíþinit
rozhoupání nebo utržení pĜívČsu.
• Svislé zatížení tažného zaĜízení
upravte rozmístČním nákladu na
pĜívČsu.
• Vážením
zkontrolujte
jak
hmotnost pĜívČsu, tak zatížení
závČsu.
• U pĜíslušných regulaþních úĜadĤ
pĜíslušné zemČ nebo oblasti si
ovČĜte
maximální
zákonem
povolené hmotnosti pĜívČsĤ.

BRZDY PěÍVċSU

BEZPEýNOSTNÍ ěETċZY

Pokud je karavan/pĜívČs vybaven
brzdami, postupujte podle pokynĤ
výrobce. Nikdy neupravujte brzdový
systém na Vašem vozidle.

Vždy pĜipojte bezpeþnostní ĜetČzy mezi
vozidlo a pĜívČs. ěetČzy vždy većte pod
ojí pĜívČsu, aby nemohla pĜi odpojení
pĜívČsu od tažného zaĜízení spadnout na
vozovku. Dodržujte doporuþení výrobce
pro pĜipojení bezpeþnostních ĜetČzĤ.
Vždy ponechte dostateþnou vĤli, aby bylo
možné plné zatoþení. Nikdy nenechte
bezpeþnostní ĜetČzy, aby se táhly po
vozovce.

OSVċTLENÍ PěÍVċSU

UjistČte se, že je pĜívČs vybaven
osvČtlením,
které
splĖuje
státem
stanovené místní pĜedpisy. PĜed tažením
vždy zkontrolujte správnou þinnost všech
svČtel pĜívČsu.
PNEUMATIKY

PĜi tažení pĜívČsu dbejte, aby byly
pneumatiky nahuštČné na správný tlak,
jak je uvedeno v þásti 8.

BRZDOVÁ KAPALINA

Za následujících podmínek
brzdovou kapalinu 1x za rok:
•
•

vymČĖte

ýasté tažení pĜívČsu.
Jízda v kopcovitém nebo hornatém
terénu.
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KAPALINA AUTOMATICKÉ
PěEVODOVKY

VýmČna kapaliny pĜevodovky není nutná.
Také není nutná pravidelná prohlídka
kapaliny. Prohlídka kapaliny pĜevodovky
je nutná pouze v pĜípadČ, že se vyskytuje
pĜíznak signalizující problém s kapalinou.
RADY PRO JÍZDU S PěÍVċSEM

PĜi tažení pĜívČsu se bude Vaše vozidlo
chovat jinak než za normálních jízdních
podmínek.
Z dĤvodu bezpeþnosti vždy dodržujte
následující pokyny:
•

•
•

PĜed tím, než vyjedete s pĜívČsem do
silniþního provozu, si nacviþte
otáþení, zastavování a couvání.
Nepoužívejte pĜívČs v provozu, dokud
si nejste jisti, že ovládáte vozidlo a
pĜívČs bezpeþnČ.
PĜed jízdou zkontrolujte správnou
þinnost osvČtlení pĜívČsu.
NejezdČte rychlostí vyšší než 80 km/h
nebo vyšší než maximálnČ zákonem
povolenou rychlostí, podle toho, která
z nich je nižší.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

PĜi sjíždČní kopce nejezdČte rychleji
než 30 km/h na první pĜevodový
stupeĖ nebo 50 km/h na druhý
pĜevodový stupeĖ.
PĜi zatáþení se ujistČte, zda máte dost
prostoru, a vyhnČte se náhlým
manévrĤm.
VyhnČte se prudkému rozjezdu,
akceleraci nebo zastavení.
VyhnČte se prudkému zatáþení nebo
zmČnám jízdních pruhĤ.
Vždy jećte pĜimČĜenou rychlostí.
PĜi couvání vždy nČkoho požádejte,
aby Vás navádČl.
Ponechejte si odpovídající vzdálenost
pro zastavení.
PĜi tažení pĜívČsu se vzdálenost nutná
pro zastavení prodlužuje.
PĜed sjíždČním pĜíkrého nebo
dlouhého svahu zpomalte a zaĜaćte
nižší pĜevodový stupeĖ.
VyhnČte se dlouhému nebo þastému
brzdČní, v opaþném pĜípadČ dojde k
pĜehĜátí brzd a ke snížení jejich
úþinnosti.

•

•

•

•

•

PĜi parkování vždy založte kola jak
vozidla, tak i pĜívČsu. ZatáhnČte
pevnČ parkovací brzdu.
Parkování v prudkém svahu se
nedoporuþuje.
Vozidlo s pĜipojeným pĜívČsem
opravdu neparkujte ve svahu.
V pĜípadČ selhání, napĜíklad pĜi
odpojení pĜívČsu, mĤže dojít k
poranČní osob a poškození vozidla i
pĜívČsu.
PĜi vyjímání zakládacích klínĤ
pĜívČsu nesmí osoby stát pĜímo za
pĜívČsem, mohly by utrpČt úraz. PĜi
proklouznutí brzd nebo vyklouznutí
závČsu se mĤže pĜívČs rozjet dozadu.
ZajistČte, aby osoba vyjímající
zakládací klíny kol pĜívČsu stála po
stranČ pĜívČsu.
VČnujte pozornost pokynĤm výrobce
pĜívČsu.
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Z VÝSTRAHA
Pokud táhnete pĜívČs a máte
otevĜené okno dveĜí zavazadlového
prostoru, mĤže do vozidla vnikat
oxid uhelnatý (CO). Oxid uhelnatý
(CO) nemĤžete vidČt ani cítit. MĤže
zpĤsobit bezvČdomí nebo usmrcení.
• NejezdČte s otevĜeným oknem
dveĜí zavazadlového prostoru.
Pokud je to nezbytnČ nutné,
zavĜete všechna ostatní okna,
nastavte „REŽIM PěÍVODU
ýERSTVÉHO
VZDUCHU“,
otevĜete stĜedové/boþní ventilaþní
otvory a zapnČte ventilátor na
vysokou rychlost (viz kapitola
„VċTRÁNÍ“ v rejstĜíku).

JÍZDA Z KOPCE A DO KOPCE

PARKOVÁNÍ VE SVAHU

PĜed dlouhým nebo prudkým klesáním
snižte rychlost a zaĜaćte nižší pĜevodový
stupeĖ. Pokud nepĜeĜadíte na nižší
pĜevodový stupeĖ, budete možná muset
nadmČrnČ používat brzdy, v tom pĜípadČ
mĤže dojít k jejich pĜehĜátí a ztrátČ jejich
úþinnosti.

Vozidlo s pĜipojeným pĜívČsem v žádném
pĜípadČ neparkujte ve svahu. V pĜípadČ
nČjakého selhání se mĤže souprava rozjet.
To mĤže mít za následek zranČní osob a
poškození vozidla i pĜívČsu.

PĜi jízdČ v dlouhém stoupání zaĜaćte nižší
pĜevodový stupeĖ a snižte rychlost na
pĜibližnČ 70 km/h, abyste snížili možnost
pĜehĜátí motoru a pĜevodovky.

1. SešlápnČte nožní brzdu, ale ještČ
nepĜesouvejte páku voliþe do polohy
P (PARKOVÁNÍ) u automatické pĜevodovky ani nezaĜazujte pĜevodový
stupeĖ u mechanické pĜevodovky.

Pokud však musíte parkovat ve svahu,
postupujte takto:

2. Požádejte druhou osobu, aby založila
kola pĜívČsu zakládacími klíny.
3. Po založení kol zakládacími klíny
uvolnČte nožní brzdu, dokud se
zatížení nepĜenese na zakládací klíny.
4. Znovu sešlápnČte nožní brzdu. Potom
zatáhnČte parkovací brzdu a u
automatické pĜevodovky pĜesuĖte
páku
voliþe
do
polohy
P
(PARKOVÁNÍ) nebo zaĜaćte první
pĜevodový stupeĖ nebo zpáteþku u
mechanické pĜevodovky.
5. UvolnČte nožní brzdu.

JÍZDA 3-45

ROZJEZD PO PARKOVÁNÍ VE
SVAHU

1. SešlápnČte nožní brzdu držte pedál
sešlápnutý:
• Nastartujte motor
• ZaĜaćte pĜevodový stupeĖ a
• UvolnČte parkovací brzdu.
2. UvolnČte brzdový pedál.
3. Pomalu popojećte a uvolnČte pĜívČs
ze zakládacích klínĤ.
4. Zastavte a požádejte druhou osobu,
aby zakládací klíny vyjmula a
uschovala.

ÚDRŽBA PěI TAŽENÍ PěÍVċSU

Pokud jezdíte s pĜívČsem, bude Vaše
vozidlo potĜebovat þastČji servis. Více
informací naleznete v plánu údržby v
servisní knížce. ZvláštČ dĤležité pĜi tažení
pĜívČsu jsou kapalina automatické
pĜevodovky (nepĜeplĖovat), motorový
olej, Ĝemen, chladicí systém a seĜízení
brzd. Všechny tyto položky jsou popsány
v této pĜíruþce a s pomocí rejstĜíku je
mĤžete rychle vyhledat. Nebude na
škodu, když se s nimi seznámíte ještČ pĜed
tím, než se vydáte na cestu s pĜívČsem.
PravidelnČ kontrolujte utažení
matic a šroubĤ tažného zaĜízení.

všech

VÝFUKOVÉ PLYNY
(OXID UHELNATÝ)
Výfukové plyny motoru obsahují oxid
uhelnatý (CO), který je bezbarvý a bez
zápachu. Dlouhodobé vystavení se CO
mĤže vést k bezvČdomí a smrti.
Kdykoli máte podezĜení, že do vozidla
pronikají výfukové plyny, neprodlenČ
pĜistavte vozidlo do odborného servisu.
Doporuþujeme
autorizovaný
servis
Chevrolet.
Z VÝSTRAHA
Abyste zabránili proniknutí CO do
vozidla, zkontrolujte výfukový systém a karosérii podle následujících
doporuþení:
• PĜi každé výmČnČ oleje.
• Kdykoliv zaznamenáte zmČnu ve
zvuku výfuku.
• PĜi poškození nebo zkorodování
výfukového systému, podvozku
nebo zadní þásti vozidla.
• Nenechávejte bČžet motor v
uzavĜených prostorách, napĜíklad
v garážích. PĜesuĖte vozidlo do
otevĜeného prostoru.
(Pokraþování)
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Z VÝSTRAHA
(Pokraþování)
• Nesećte v zaparkovaném vozidle
se spuštČným motorem dlouhou
dobu.
• Pokud stojí vozidlo v uzavĜeném
prostoru delší dobu, pĜepnČte
ventilaci na režim pĜívodu
þerstvého vzduchu, abyste nasáli
do vozidla venkovní vzduch (viz
„RECIRKULACE“ v rejstĜíku).
• NejezdČte s otevĜenými dveĜmi
zavazadlového prostoru. Pokud je
to nezbytnČ nutné, zavĜete okna,
nastavte režim pĜívodu þerstvého
vzduchu a zapnČte ventilátor na
vysokou
rychlost
(viz
„RECIRKULACE“ v rejstĜíku).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTěEDÍ

RECYKLACE VOZIDLA PO
UKONýENÍ JEHO ŽIVOTNOSTI

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Informace o recyklaci vozidel na konci
jejich životnosti naleznete na stránkách
http://www.chevroleteurope.com.

PĜi výrobČ Vašeho vozidla jsme použily k
životnímu prostĜedí šetrné a z vČtšiny
recyklovatelné materiály. Zrovna tak pĜi
jeho výrobČ byly použity výrobní postupy
šetrné k životnímu prostĜedí.
Recyklací odpadu pĜi výrobČ se uzavírá
obČh materiálu. Snižování nárokĤ na
spotĜebu energie a vody také napomáhá
zachování pĜírodních zdrojĤ.
Vysoce moderní konstrukce znamená, že
Vaše vozidlo je možné na konci životnosti
snadno rozebrat a jednotlivé materiály
separovat pro opČtovné použití.
Materiály, jako je azbest a kadmium, se
nepoužívají. Chladivo v klimatizaci
neobsahuje freon.
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VENTILAýNÍ OTVORY

Otvory odmrazování þelního skla

Spodní ventilaþní otvory

Krajní ventilaþní otvory

Otvory odmrazování þelního skla smČrují
vzduch na þelní sklo.

Spodní ventilaþní otvory smČĜují vzduch
dopĜedu do oblasti nohou.

StĜedové vČtrací otvory

Otvory odmrazování oken pĜedních
dveĜí

Nastavitelné krajní ventilaþní otvory
mĤžete nastavit buć do prostoru pro
cestující nebo na boþní okna.

Pomocí obou nastavitelných stĜedových
ventilaþních otvorĤ mĤžete regulovat a
smČrovat proudČní vzduchu.

Otvory odmrazování oken pĜedních dveĜí
smČrují vzduch na boþní okna, pĜedevším
do prostoru vnČjších zpČtných zrcátek.
Zadní ventilaþní otvory
Ochlazený nebo vyhĜívaný vzduch je
veden do oblasti nohou vzadu, a to
prostĜednictvím kanálĤ pod pĜedními
sedadly.
Pokud chcete zavĜít stĜední a boþní
ventilaþní otvory
Otoþte koleþkem pod nebo vedle
ventilaþního výstupního otvoru, abyste
zablokovali proudČní vzduchu skrz
ventilaþní otvory.
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OVLÁDACÍ PANEL

5. Tlaþítko recirkulace.

1. Otoþný regulátor teploty vzduchu.

6. Tlaþítko vyhĜívání zadního
vnČjších zpČtných zrcátek.

2. Otoþný spínaþ ovládání ventilátoru.
3. Otoþný regulátor rozvodu vzduchu.
4. Tlaþítko klimatizace (A/C).

okna

OTOýNÝ REGULÁTOR TEPLOTY
VZDUCHU

Otoþným regulátorem teploty vzduchu se
nastavuje teplota vzduchu, který proudí
ventilaþními otvory.
Otoþením regulátoru do modré oblasti
nastavíte studený vzduch a otoþením do
þervené oblasti nastavíte teplý vzduch.
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OTOýNÝ SPÍNAý VENTILÁTORU

Otáþením spínaþe ventilátoru se nastavují
otáþky ventilátoru a tím i množství
vzduchu proudícího ventilaþními otvory.
Otoþením spínaþe doprava se otáþky
ventilátoru zvyšují a otoþením doleva se
otáþky ventilátoru snižují.
Spínaþ ventilátoru lze nastavit kromČ
polohy vypnuto do 4 poloh.

OTOýNÝ REGULÁTOR ROZVODU
VZDUCHU

Nastavte otoþný regulátor rozvodu
vzduchu
na
požadovaný
režim
rozdČlování prĤtoku vzduchu.
Otoþný regulátor rozvodu vzduchu lze
nastavit do pČti poloh:

Horní prostor (W)
Toto nastavení smČruje vzduch do
stĜedových a krajních ventilaþních otvorĤ.
Oba prostory (E)
SmČruje vzduch do dvou smČrĤ.
Polovinu množství vzduchu smČruje
spodními ventilaþními otvory do prostoru
nohou a druhou stĜedovými a krajními
ventilaþními otvory do horního prostoru.
Prostor nohou (Q)
SmČĜuje vČtšinu vzduchu do spodních
ventilaþních otvorĤ. ýást vzduchu bude
také smČrována do otvorĤ pro
odmrazování þelního okna, krajních a
zadních ventilaþních otvorĤ. Do prostoru
pod pĜedními sedadly neodkládejte žádné
vČci, které by bránili proudČní vzduchu do
zadní þásti interiéru.
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Prostor nohou/okna (S)

TLAýÍTKO REŽIMU RECIRKULACE

Tento režim smČruje vČtšinu vzduchu do
ventilaþních otvorĤ pro odmlžení þelního
okna, ventilaþních otvorĤ pro odmlžení
oken pĜedních dveĜí a do prostoru nohou.
Malé množství vzduchu je také
smČrováno do krajních ventilaþních
otvorĤ.

Toto tlaþítko použijte pĜi jízdČ v prašném
prostĜedí a pro eliminaci pĜívodu
zneþištČného vzduchu nebo výfukových
plynĤ. MĤžete je také použít, pokud
potĜebujete rychle ochladit nebo vytopit
prostor pro cestující. Rozsvítí se
kontrolka a vnitĜní vzduch bude
cirkulovat.
Opakované stisknutí tlaþítka režimu
recirkulace vzduchu obnoví pĜívod
þerstvého vzduchu do prostoru pro
cestující. Kontrolka zhasne.
PĜi delším použití režimu recirkulace
vzduchu mĤže dojít k zamlžení oken. V
takovém pĜípadČ stisknČte pro obnovení
pĜívodu þerstvého vzduchu znovu tlaþítko
recirkulace vzduchu.

Okna (N)
Tento režim smČruje vČtšinu vzduchu do
ventilaþních otvorĤ pro odmlžení þelního
skla a oken pĜedních dveĜí. Malé
množství vzduchu je také smČrováno do
krajních ventilaþních otvorĤ.

Z POZOR
Po delší jízdČ se zapnutým režimem
recirkulace se mĤžete cítit ospalí.
• PravidelnČ pĜepínejte na režim
venkovního vzduchu za úþelem
pĜivedení þerstvého vzduchu.
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KLIMATIZACE
Chladicí jednotka systému klimatizace
(A/C) ochlazuje vzduch a odstraĖuje
vlhkost, prach a pyly z vnitĜku vozidla.
Se zapnutou klimatizací také ohĜíváte
vzduch, pokud nastavíte otoþný regulátor
teploty na ohĜívání.
POZNÁMKA

Po jízdČ se zapnutou klimatizací
mĤžete pod motorovým prostorem
obþas zaznamenat kapající vodu. To
je normální, protože systém chlazení
odebírá vlhkost ze vzduchu.
POZNÁMKA

Protože
kompresor
chladicího
systému odebírá výkon z motoru,
mĤžete pĜi provozu kompresoru
zaznamenat mírné zmČny výkonu
motoru.

TLAýÍTKO KLIMATIZACE

Z POZOR
Používání klimatizace (A/C) pĜi
jízdČ do táhlých stoupání nebo v
hustém dopravním provozu mĤže
zpĤsobit pĜehĜátí motoru. (Viz
„PěEHěÍVÁNÍ“ v rejstĜíku.)
• Sledujte ukazatel teploty.
• Pokud
ukazatel
signalizuje
pĜehĜátí motoru, vypnČte klimatizaci.
MĤže dojít k poškození motoru.

Zapnutí klimatizace (A/C):
1. Nastartujte motor.
2. StisknČte tlaþítko A/C. (Rozsvícená
kontrolka
signalizuje
þinnost
klimatizace.)
3. Nastavte otáþky ventilátoru.
POZNÁMKA

Chlazení nebude fungovat, pokud je
vypnutý ventilátor.
Vypnutí klimatizace:
StisknČte znovu tlaþítko A/C. (Zhasnutí
kontrolky
signalizuje
vypnutí
klimatizace.)
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CHLAZENÍ

Normální chlazení

TOPENÍ

Maximální chlazení

1. ZapnČte tlaþítko klimatizace (A/C).
(Rozsvítí se kontrolka.)

Maximální úroveĖ topení

Pro dosažení maximálního chlazení pĜi
horkém poþasí nebo po dlouhodobém
vystavení vozidla slunci:
1. MírnČ otevĜete okna, aby unikl teplý
vzduch.
2. ZapnČte klimatizaci (A/C). (Rozsvítí
se kontrolka.)
3. StisknČte
tlaþítko
recirkulace
vzduchu. (Rozsvítí se kontrolka.)
4. PĜepnČte regulátor režimu rozvodu
vzduchu na HORNÍ PROSTOR (w).
5. Otoþte ovladaþem teploty vzduchu do
modré oblasti chlazení až nadoraz.
6. Otoþte otoþným spínaþem ovládání
ventilátoru na nejvyšší otáþky.

2. StisknČte
tlaþítko
recirkulace
vzduchu. (Rozsvítí se kontrolka.)
3. PĜepnČte regulátor režimu rozvodu
vzduchu na HORNÍ PROSTOR (w)
nebo na OBA PROSTORY (e).
4. Pro chlazení otoþte regulátorem
teploty vzduchu do modré oblasti.
5. Nastavte ovladaþ ventilátoru
požadovanou rychlost.

na

Režim maximálního topení použijte pro
rychlé vyhĜátí prostoru pro cestující.
Nepoužívejte jej dlouhodobČ, protože
mĤže dojít k vydýchání vzduchu v
interiéru a zamlžení oken. Okna odmlžíte
vypnutím tlaþítka recirkulace, þímž se
umožní pĜívod þerstvého vzduchu do
interiéru vozidla.
Maximální úroveĖ topení:
1. VypnČte klimatizaci (A/C).
(Kontrolka zhasne.)
2. StisknČte
tlaþítko
recirkulace
vzduchu. (Rozsvítí se kontrolka.)
3. PĜepnČte regulátor režimu rozvodu
vzduchu na OBA PROSTORY (e) a
PROSTOR NOHOU (q).
4. Pro topení otoþte regulátorem teploty
vzduchu do þervené oblasti až
nadoraz.
5. Otoþte otoþným spínaþem ovládání
ventilátoru na maximální rychlost.
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Normální topení
1. VypnČte
klimatizaci
(Kontrolka zhasne.)
2. VypnČte
recirkulaci
(Kontrolka zhasne.)

(A/C).
vzduchu.

3. PĜepnČte ovladaþ režimu rozvodu
vzduchu na PROSTOR NOHOU (q)
nebo OBA PROSTORY (e).

VċTRÁNÍ

VČtrání

Oba prostory

Pro vedení vzduchu stĜedovými a boþními
ventilaþními otvory:

Toto nastavení použijte pro chladné a
sluneþné dny. Do oblasti nohou bude
proudit teplejší vzduch, ale na horní þást
tČla bude proudit chladný venkovní
vzduch.
Postup nastavení:

1. VypnČte
klimatizaci
(Kontrolka zhasne.)
2. VypnČte
recirkulaci
(Kontrolka zhasne.)

(A/C).
vzduchu.

4. Pro topení otoþte regulátorem teploty
vzduchu do þervené oblasti.

1. VypnČte tlaþítko recirkulace vzduchu.
(Kontrolka zhasne.)

3. PĜepnČte regulátor režimu rozvodu
vzduchu na HORNÍ PROSTOR (w)
nebo na OBA PROSTORY (e).

5. Otoþte ovladaþem ventilátoru
požadovanou rychlost.

2. Ovladaþ režimu rozvodu vzduchu
pĜepnČte na OBA -PROSTORY (e).

4. Pro chlazení otoþte regulátorem
teploty vzduchu do modré oblasti.

3. Nastavte ovladaþ teploty vzduchu na
požadovanou teplotu.

5. Otoþte ovladaþem ventilátoru
požadovanou rychlost.

na

4. Otoþte ovladaþem ventilátoru
požadovanou rychlost.

na

na
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ROZMRAZOVÁNÍ
A ODMLŽOVÁNÍ
Rozmrazení/odmlžení þelního skla:
1. PĜepnČte ovladaþ režimu rozvodu
vzduchu na OKNA (n).
2. Pro ohĜev vzduchu otoþte ovladaþ
teploty vzduchu do þervené oblasti.
3. Pro rychlé odmrazování nastavte
otoþný spínaþ ovládání ventilátoru na
nejvyšší otáþky.
POZNÁMKA

PĜi výbČru režimu rozvodu vzduchu
OKNA (n) nebo PROSTOR
NOHOU/OKNA (S) se pro
zajištČní lepší funkce odmlžení
automaticky zapne klimatizace a
pĜívod þerstvého vzduchu.

Pro udržení prĤhlednosti þelního skla a
nasmČrování teplého vzduchu na nohy
otoþte ovladaþ režimu rozvodu vzduchu
do
polohy
PROSTOR
NOHOU/
ODMLŽOVÁNÍ (s).
Z POZOR
Rozdíl mezi venkovní teplotou a
teplotou þelního skla mĤže zpĤsobit
zamlžení oken a tím omezit výhled z
vozidla.
• Nepoužívejte režim PROSTOR
NOHOU/OKNA
(s)
nebo
OKNA (n) v extrémnČ vlhkém
poþasí s ovladaþem teploty
vzduchu v modré oblasti.
To muže být pĜíþinou dopravní
nehody s následným poškozením
vozidla a poranČním osob.

PěÍDAVNÉ TOPENÍ
(pouze Diesel)
Toto pĜídavné topení je elektrický typ
vzduchového vytápČní, a je nainstalované
v modulu klimatizace. Toto zaĜízení
zlepšuje vytápČcí efekt zvýšením teploty
vzduchu proudícího do prostoru pro
cestující.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
VŠEOBECNÝ POPIS

Systém plnČ automatické regulace teploty
(FATC) automaticky reguluje teplotu v
interiéru Vašeho vozidla a poskytuje
nejvČtší míru komfortu v interiéru, a to
bez ohledu na poþasí, venkovní teplotu
nebo roþní období. Po zvolení režimu
AUTO udržuje požadovanou teplotu.
Požadovaná
teplota
je
Ĝízena
prostĜednictvím signálĤ þidel ve vozidle
pro sledování teploty chladicí kapaliny,
sluneþního svitu a venkovní teploty.

ýidlo sluneþního svitu

ýidlo teploty

ýidlo sluneþního svitu je umístČno pĜed
ventilaþními otvory pro rozmrazování
þelního okna.

ZjištČné údaje o teplotČ v interiéru vozidla
se používají k nastavení systému
ventilace pĜi provozu v režimu AUTO.

Toto þidlo zjišt’uje sluneþní svit pĜi
provozu v režimu AUTO.
Z POZOR
PĜes snímaþ neumíst’ujte žádné
nálepky nebo jiné pĜedmČty. To by
mohlo zpĤsobit nesprávné fungování snímaþe.

Z POZOR
Nenalepujte štítky na þidlo teploty,
aby nedošlo k narušení jeho funkce.
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PANEL DISPLEJE

6. Indikátor automatického režimu

1. Nastavená teplota

7. Indikátor režimu venkovního vzduchu

2. Indikátor odmlžování/rozmrazování

8. Indikátor režimu recirkulace

3. Indikátor režimu rozvodu vzduchu

9. Indikátor provozu ventilátoru

Pokud je systém FATC v režimu AUTO,
jedinou vČcí, kterou musíte udČlat, je
nastavit požadovanou teplotu.

4. Indikátor klimatizace

10. Indikátor rychlosti otáþení ventilátoru

Tlaþítko AUTO

5. VnČjší teplota

AUTOMATICKÁ REGULACE
TEPLOTY

Po stisknutí tlaþítka AUTO bude teplota v
interiéru automaticky udržována na
pĜedem nastavené požadované hodnotČ.
Systém bude automaticky regulovat režim
rozvodu vzduchu, rychlost ventilátoru,
klimatizaci a recirkulaci vzduchu.
Na displeji DIC (informaþní centrum
Ĝidiþe) uprostĜed pĜístrojové desky se
zobrazí indikátor režimu AUTO.

C7E4019B
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Nastavení požadované teploty
Otáþejte ovladaþem teploty vzduchu,
dokud se nezobrazí požadovaná teplota.
Doprava: Požadovaná teplota se bude
zvyšovat v krocích po 0,5 °C.
Doleva: Požadovaná teplota se bude
snižovat krocích po 0,5 °C .
Požadovanou teplotu lze nastavit v
rozsahu 18 °C až 32 °C.

POZNÁMKA

PĜi nastavení požadované teploty na
hodnotu „HI“ (maximum) nebo
„Lo“ (minimum) bude ventilátor
pracovat v nejvyšších otáþkách i po
dosažení nastavené teploty v
interiéru vozidla.
Systém se vypíná tlaþítkem OFF.

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Tlaþítko A/C (klimatizace)
Zapíná a vypíná klimatizaci. Po stisknutí
tohoto tlaþítka se zruší režim AUTO a
indikátor na displeji zmizí.
PĜi zapnutí klimatizace se na displeji
zobrazí indikátor klimatizace (A)
OpČtovným stisknutím tlaþítka A/C
klimatizaci vypnČte nebo stisknČte
tlaþítko OFF a vypnČte celý systém.
Viz „TLAýÍTKO A/C“ dĜíve v této þásti.
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ZmČna režimu rozvodu vzduchu

Tlaþítko recirkulace vzduchu

Otoþný spínaþ ventilátoru

Po stisknutí tlaþítka MODE se zruší režim
AUTO a režim rozvodu vzduchu se bude
mČnit v následujícím poĜadí.

PĜepíná mezi pĜívodem venkovního
vzduchu a recirkulací vnitĜního vzduchu.

Otáþením tohoto
otáþky ventilátoru.

Viz „TLAýÍTKO REŽIMU RECIRKULACE“ dĜíve v této þásti.

Po otoþení tohoto spínaþe se zruší režim
AUTO.

HORNÍ PROSTOR(w)oOBA
PROSTORY(e)oPROSTOR NOHOU
(q)oPROSTOR NOHOU/OKNA (s)
Více informací, viz „OTOýNÝ REGULÁTOR ROZVODU VZDUCHU“ dĜíve
v této þásti.

ovladaþe

nastavíte
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ODMRAZOVÁNÍ

APS

Tlaþítko rozmrazování/odmlžování (n)
použijte pro rozmrazení/odmlžení þelního
skla. Automaticky se zapne klimatizace a
nastaví se režim pĜívodu venkovního
vzduchu.

APS
(snímaþ
škodlivin)
nechá
automaticky nasávat venkovní vzduchu
do prostoru pro cestující nebo zmČní
režim vzduchu na režim recirkulace, aby
zabránil vnikání výfukových plynĤ
zvenku do kabiny a zabránil tak
zneþištČní vzduchu v prostoru pro
cestující.

Ovladaþem ventilátoru nastavte otáþky
ventilátoru.
Tento režim se zruší opakovaným
stisknutím
tlaþítka
rozmrazování/
odmlžování, stisknutím tlaþítka režimu
rozvodu vzduchu nebo tlaþítkem AUTO.
Viz „ODMRAZOVÁNÍ A ODMLŽENÍ“
dĜíve v této þásti.

Pro aktivování režimu APS stisknČte
tlaþítko APS. Rozsvítí se kontrolka na
tlaþítku.
Chcete-li režim APS vypnout, stisknČte
opČtovnČ tlaþítko. Kontrolka zhasne, þímž
signalizuje, že systém APS není
aktivován.

Pokud použijete režim APS pĜíliš dlouhou
dobu, mĤže dojít k zamlžení oken. Pokud
se tak stane, vypnČte režim APS a
pĜepnČte na režim venkovního vzduchu.
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ZOBRAZENÍ VENKOVNÍ TEPLOTY

ZMċNA JEDNOTEK TEPLOTY

Venkovní teplota je vždy zobrazena na
displeji informaþního centra Ĝidiþe DIC.
Viz
„INFORMAýNÍ
CENTRUM
ěIDIýE“ v rejstĜíku.

ZmČnu jednotek teploty
následujícím zpĤsobem:

ýidlo venkovní teploty je umístČno v
prostoru pĜedního nárazníku.
Z dĤvodu umístČní þidla mĤže být
zobrazovaná teplota pĜi pomalé jízdČ
nebo pĜi chodu motoru na volnobČh
ovlivnČna teplotou vozovky nebo motoru.

L7D2092A

provećte

1. StisknČte tlaþítko SET (NASTAVIT)
na displeji informaþního centra Ĝidiþe
a podržte ho nejménČ po dobu 2
sekund. Zaþnou blikat jednotky
teploty.
2. Pro zmČnu jednotek teploty (°C f °F)
stisknČte tlaþítko R nebo C .

TLAýÍTKA OVLÁDÁNÍ
KLIMATIZACE NA VOLANTU
E:

Stisknutím tohoto tlaþítka mĤžete
zmČnit smČr proudČní vzduchu.

w9x: Stisknutím tohoto tlaþítka zvýšíte
nebo snížíte otáþky ventilátoru.
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TIPY PRO PROVOZ SYSTÉMU
VċTRÁNÍ
Pokud bylo vozidlo zaparkováno na
pĜímém slunci, otevĜete pĜed zapnutím
klimatizace okna.
Pro odmlžení oken za deštČ nebo pĜi
vysoké vlhkosti snižte vlhkost vzduchu
zapnutím klimatizace.
NejménČ jednou týdnČ zapnČte na nČkolik
minut klimatizaci, a to i v zimČ, kdy se
systém klimatizace nepoužívá pravidelnČ.
Tím zajistíte správné mazání kompresoru
a tČsnČní a prodloužíte životnost systému.
Jízda s þastými zastávkami mĤže snížit
úþinnost systému klimatizace.
PĜi vypnutém ventilátoru
klimatizace nepracuje.

kompresor

Pokud je vozidlo vybaveno filtrem
klimatizace, je nutné provádČt jeho
Ĝádnou
údržbu.
Viz
„FILTR
KLIMATIZACE“ v rejstĜíku. Tento filtr
odstraĖuje prach, pyl a ostatní poletující
neþistoty
z
venkovního
vzduchu
nasávaného do vozidla.
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RÁDIO S FUNKCÍ RDS A CD
PěEHRÁVAý
PĜed prvním použitím tohoto pĜístroje si
prosím peþlivČ pĜeþtČte tyto pokyny.
Z POZOR
Bezpeþnost silniþní dopravy je
absolutní prioritou. S Vaším rádiem
manipulujte pouze pokud to stav
vozovky a dopravní situace dovolují.
PĜed zahájením Vaší cesty se blíže
seznamte s ovládáním tohoto
pĜístroje. Když sedíte ve vozidle,
mČli byste být vždy schopni vþas
slyšet sirény policie, požárníkĤ a
sanitky. Z tohoto dĤvodu nastavte
hlasitost na pĜimČĜenou úroveĖ.
Z POZOR
PĜi startování vozidla pomocí
startovacích propojovacích kabelĤ
mĤže dojít k poškození audiosystému. Systém proto vypnČte.

<Bez navigace>
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<S navigací>

1. Tlaþítko napájení
Pokud je rádio zapnuté:
Krátký stisk :Zapíná a vypíná funkci
vypnutí zvuku.
Dlouhý stisk :Vypne rádio.
Pokud je rádio vypnuté:
Stisknutím se zapne rádio.
2. Otoþný ovladaþ hlasitosti
Nastavení hlasitosti
v režimu
nastavení zvuku nastavení parametrĤ
zvuku.
3. Tlaþítko BLUETOOTH
Používá se k výbČru funkcí
BLUETOOTH
zobrazených
na
displeji.
4. Tlaþítko TP/INFO
Krátký stisk: Nastavení dopravních
hlášení.
Dlouhý stisk: Zobrazuje informace
potĜebné pro obsluhu jednotlivých
režimĤ a funkcí, vysílané programy a
informace na disku.
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5. Tlaþítko CD/AUX
PĜepíná režim rádia mezi režimy CD a
AUX.

10. Tlaþítko DIR
Používá se k zasunutí disku do
pĜístroje.

6. Tlaþítko GGTUNE
V režimu rádia slouží k naladČní
stanic (ladČní smČrem dolu).
V režimu CD se používá k rychlému
vyhledávání smČrem dozadu v rámci
pĜehrávaných skladeb.

11. Tlaþítko |GSEEK
Krátké
stisknutí:
Vyhledání
následující pĜijímatelné stanice.
Dlouhé
stisknutí:
Automatické
ukládání.

7. Tlaþítko HHTUNE
V režimu rádia slouží k naladČní
stanic (ladČní smČrem nahoru).
V režimu CD se používá k rychlému
vyhledávání smČrem dopĜedu v rámci
pĜehrávaných skladeb.
8. Tlaþítko EJECT
Používá se k vysunutí disku z
pĜístroje.
9. Funkþní tlaþítka
Používají se k výbČru
zobrazených na displeji.

funkcí

12. Tlaþítko H| SEEK
Krátké stisknutí: Vyhledání pĜedchozí
pĜijímatelné stanice.
Dlouhé
stisknutí:
Automatické
ukládání.
13. Tlaþítko BAND (bez navigace)
PĜepíná vlnová pásma AM a FM.
Tlaþítko BAND/MEDIA (s navigací)
Krátké stisknutí: PĜepíná vlnová pásma
AM a FM.
Dlouh stisknutí: Zapíná funkce
A-NAVI.
14. Tlaþítko FAV
PĜepíná mezi stránkami pĜedvoleb
stanic.
15. Tlaþítko MENU SOUND
Slouží k výbČru režimu nastavení
zvuku a rozdČlení hlasitosti vpĜedu/
vzadu a vlevo/vpravo.

ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ NAPÁJENÍ

Zapnutí napájení
Když je napájení vypnuté, stisknutím
[POWER] zapnČte rádio.
Vypnutí napájení
Když je napájení zapnuté, stisknutím
[POWER] a podržením 1 sekundu
vypnČte rádio.
FUNKCE VYPÍNÁNÍ HLASITOSTI
AUDIOSYSTÉMU (MUTE)

Když je napájení zapnuté, stisknutím
[POWER]
vypnČte
hlasitost
audiosystému.
NASTAVENÍ HLASITOSTI

Pro zvýšení hlasitosti otáþejte knoflíkem
hlasitosti ve smČru hodinových ruþiþek.
Otoþením ovladaþe hlasitosti doleva zvuk
zeslabíte.
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NASTAVENÍ ZVUKU
Nastavení basový ch tónĤ

StisknČte tlaþítko [MENU SOUND], na
displeji se zobrazí nabídka zvuku.
StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„Bass“ (Basy) a ovladaþem [VOLUME]
otoþte doprava nebo doleva.
Nastavení tónĤ stĜedního rozsahu

StisknČte tlaþítko [MENU SOUND], na
displeji se zobrazí nabídka zvuku.
StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„Mid“ (StĜed) a ovladaþem [VOLUME]
otoþte doprava nebo doleva.
Nastavení výškových tónĤ

StisknČte tlaþítko [MENU SOUND], na
displeji se zobrazí nabídka zvuku.
StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„Treb“
(Výšky)
a
ovladaþem
[VOLUME] otoþte doprava nebo doleva.

REŽIM RÁDIA

Nastavení rozložení hlasitosti
vpĜedu/vzadu

StisknČte tlaþítko [MENU SOUND], na
displeji se zobrazí nabídka zvuku.
StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„Fad“
(Rozložení)
a
ovladaþem
[VOLUME] otoþte doprava nebo doleva.
VýbČr pĜedvoleb ekvalizéru

StisknČte tlaþítko [MENU SOUND], na
displeji se zobrazí nabídka zvuku.
StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„P EQ“, zobrazí se nabídka pĜedvoleb
ekvalizéru.
StisknČte funkþní tlaþítko pod vybranou
pĜedvolbou ekvalizéru.
Pro
zrušení
vybrané
pĜedvolby
ekvalizéru, opakujte tento postup a znovu
stisknČte funkþní tlaþítko pod touto
pĜedvolbou [P-EQ].
PĜedvolby ekvalizéru: POP,
Country, Hlas, Jazz, Klasika.

Rock,

VOLBA REŽIMU RÁDIA

Pro poslech rádia v jiném režimu
stisknČte tlaþítko [BAND].
ZMċNA PÁSMA

PĜi každém stisknutí tlaþítka [BAND]
(nebo BAND/MEDIA) se pásmo mČní z
AM na FM nebo z FM na AM.
MANUÁLNÍ LADċNÍ NAHORU/DOLģ

Pro zrnČnu frekvence nahoru/dolu
stisknČte tlaþítko [GGTUNE]/[HHTUNE].
Po každém stisknutí tlaþítka [GGTUNE]/
[HHTUNE] se frekvence zvýší/sníží o
1 krok.
VYHLEDÁVÁNÍ NAHORU/DOLģ

Pro automatické vyhledání následující/
pĜedchozí stanice stisknČte tlaþítko
[|GSEEK]/[H|SEEK].
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PAMċġ OBLÍBENÝCH PěEDVOLEB

VYVOLÁNÍ OBLÍBENÉ PěEDVOLBY

OVLÁDÁNÍ RDS

Na 6 stránkách pĜedvoleb oblíbených
stanic mĤžete uložit až 48 stanic bez
ohledu na to, zda se jedná o pásmo AM
nebo FM.

Postup výbČru uložené
oblíbené stanice pro poslech:

Zapnutí/vypnutí funkce AF

Postup uložení stanice
Krok 1: Vyhledejte nebo manuálnČ
nalaćte stanici, kterou chcete uložit.
Krok 2: Stisknutím tlaþítka [FAV]
vyberte stránku pĜedvoleb.
Krok 3: Na déle než 1 sekundu
stisknČte funkþní tlaþítko pod þíslem,
pod kterým chcete tuto stanici uložit.
Výše uvedeným postupem je možné do
pamČti pĜedvoleb uložit 48 stanic.

pĜedvolby

Krok 1: Stisknutím tlaþítka [FAV]
vyberte stránku pĜedvoleb.
Krok 2: StisknČte funkþní tlaþítko pod
þíslem pĜedvolby, pod kterým je
uložena stanice, kterou chcete
poslouchat.
FUNKCE AUTOMATICKÉHO
UKLÁDÁNÍ (AUTO-STORE)
Automatické ukládání

Dlouze stisknČte tlaþítko [|GSEEK] nebo
[H|SEEK], rádio zahájí automatické
ukládání a uloží 12 stanic.

Pomocí funkce AF rádio neustále
vyhledává stanici s nejlepším pĜíjmem.
StisknČte Menu v režimu rádia a rádio
potom zobrazí menu rádia.
A stisknČte funkþní tlaþítko pod „RDS“ a
rádio potom zobrazí menu RDS.
StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„AF“.
PĜi každém stisknutí tohoto funkþního
tlaþítka se funkce AF aktivuje nebo
deaktivuje.
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Zapnutí/vypnutí regionálního vysílání

PĜi použití funkce Regional pĜeskoþí
rádio na regionální stanici (Regional off).
StisknČte Menu v režimu rádia a rádio
potom zobrazí menu rádia.
StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„RDS“, na displeji se zobrazí nabídka
RDS.
StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„REG“.
PĜi každém stisknutí tohoto funkþního
tlaþítka se aktivují nebo deaktivují
regionální volby.
PĜíjem hlášení o dopravním provozu

Pro poslech dopravních hlášení stisknČte
tlaþítko [TP/INFO].
Pro vypnutí poslechu dopravních hlášení
stisknČte opČt tlaþítko [TP/INFO].

Vyhledávání stanice vysílající
dopravní hlášení

Pokud nejsou dopravní hlášení k dispozici
na rozhlasové stanici, kterou právČ
posloucháte, stisknutím [TP/INFO] bude
rádio hledat další stanici vysílající
dopravní hlášení.

PěEHRÁVÁNÍ CD DISKU(ģ)
PĜi vložení každého CD disku se na
displeji objeví rádio a pĜi každém naþítání
CD disku se na displeji objeví „File
check“ (kontrola souborĤ).
Jakmile se zahájí pĜehrávání, na displeji
se zobrazí skladba a þíslo skladby.
Pokud je vypnuto zapalování nebo rádio s
CD diskem v pĜehrávaþi, zĤstane v
pĜehrávaþi. Když je CD disk v pĜehrávaþi
a je zapnuto zapalování, je nutné nejprve
zapnout rádio, aby se aktuální CD disk
mohl zaþít pĜehrávat. Pokud je zapnuto
zapalování a rádio, zaþne se CD disk
pĜehrávat tam, kde se zastavil, pokud to
byl naposledy zvolený zdroj audiosignálu.
Pomocí pĜizpĤsobovacího kroužku mĤže
pĜehrávaþ CD pĜehrávat menší CD disky
o prĤmČru 8 cm. CD disky plné velikosti
a menší CD disky se naþítají stejným
zpĤsobem.
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Pokud je pĜehrávám disk CD-R, mĤže být
snížena kvalita zvuku z dĤvodu kvality
CD-R, metody nahrávání, kvality hudby,
která byla nahrána, a zpĤsobu, jakým bylo
s diskem CD-R zacházeno. MĤže dojít k
nárĤstu pĜeskakování, obtížnému hledání
skladeb, a/nebo obtížnému vkládání a
vyjímání. Pokud se tyto problémy
vyskytnou, zkontrolujte povrch spodní
strany CD disku. Pokud je povrch CD
disku poškozený, napĜ. prasklý, nalomený
nebo poškrábaný, nebude se CD disk
pĜehrávat správnČ. Pokud je povrch CD
disku zneþištČný, vyhledejte další
informace v þásti „Péþe o Vaše CD
disky“.
Pokud není zjevné žádné poškození,
zkuste použít CD disk, o kterém víte, že je
urþitČ v poĜádku.
Na CD disk nepĜidávejte žádný štítek,
jelikož by se mohl zachytit v pĜehrávaþi
CD. Pokud je CD disk nahrán na osobním
poþítaþi a je potĜebný popisný štítek,
zkuste místo nČj oznaþit horní stranu
nahraného CD disku znaþkovací tužkou.

Z POZNÁMKY
Pokud pĜidáte jakýkoli štítek na CD
disk, zasunete souþasnČ více než jeden
CD disk do štČrbiny nebo se pokusíte
pĜehrávat poškrábané nebo poškozené CD disky, mohli byste tím poškodit
pĜehrávaþ CD. Když používáte
pĜehrávaþ CD, používejte pouze CD
disky v dobrém stavu bez jakéhokoli
štítku, vždy vkládejte pouze jeden CD
disk, a udržujte pĜehrávaþ CD a
vkládací štČrbinu v þistotČ bez cizích
materiálĤ, kapalin a neþistot.
Pokud je na displeji objeví chybová
zpráva, postupujte podle kapitoly „Zprávy
CD/DVD“ dále v této þásti.
VOLBA REŽIMU PěEHRÁVÁNÍ CD

Pro pĜehrávání disku z jiného režimu
stisknČte [CD/AUX].
VLOŽENÍ DISKU

Vložte CD disk do štČrbiny pro CD
štítkem nahoru, a rádio jej potom
automaticky zasune do štČrbiny a zaþne
pĜehrávání.

VYJÍMÁNÍ CD DISKU

StisknČte [EJECT], a disk se potom
vysune z podnosu rádia.
VyjmČte disk z podnosu.
PAUZA

Pro krátké pĜerušení pĜehrávání bČhem
pĜehrávání CD disku stisknČte [CD/AUX].
Na displeji bude blikat „PAUSE“
(POZASTAVENO).
Pro opČtovné spuštČní pĜehrávání CD
disku stisknČte [CD/AUX] znovu.
Pokud je rádio pĜipojeno k pĜídavné
jednotce (aux), potom bude funkce pauzy
vyĜazena z þinnosti.
NÁSLEDUJÍCÍ/PěEDCHOZÍ
SKLADBA

Pro pĜehrávání následující/pĜedchozí
skladby stisknČte tlaþítko [GGTUNE]/
[HHTUNE].
NÁSLEDUJÍCÍ/PěEDCHOZÍ SLOŽKA

Pro pĜehrávání skladeb z následující/
pĜedchozí složky stisknČte tlaþítko
[|GSEEK]/[H|SEEK].
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RYCHLÝ PěESUN VPěED/RYCHLÝ
PěESUN VZAD

Pro rychlý pĜesun dopĜedu/dozadu
stisknČte a podržte tlaþítko [GGTUNE]/
[HHTUNE].
RPT (OPAKOVÁNÍ)

StisknČte funkþní tlaþítko „RPT“
(OPAKOVÁNÍ), rádio bude stále dokola
pĜehrávat aktuální skladbu.
Tuto
funkci
zrušíte
opakovaným
stisknutím funkþního tlaþítka pod volbou
„RPT“ (OPAKOVÁNÍ).
RDM (NÁHODNÉ PěEHRÁVÁNÍ):

INT (SCAN):

Po stisknutí funkþního tlaþítka pod
volbou „INT“ (PROHLEDÁVÁNÍ)
rádio postupnČ pĜehraje nČkolik prvních
sekund všech skladeb.
Tuto
funkci
zrušíte
opakovaným
stisknutím funkþního tlaþítka pod volbou
„INT“ (PROHLEDÁVÁNÍ).

POUŽITÍ CD DISKU MP3/WMA
FORMÁT MP3/WMA

Pokud si vypálíte vlastní disk MP3/WMA
na osobním poþítaþi:
•
•

•

•

StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„RDM“ (NÁHODNċ), rádio bude
pĜehrávat skladby v náhodném poĜadí.
Tuto
funkci
zrušíte
opakovaným
stisknutím funkþního tlaþítka pod volbou
„RDM“ (NÁHODNċ).

•

Dbejte na to, aby soubory MP3/WMA
byly nahrány na disk CD-R.
Na jednom disku nemísete standardní
standard audio soubory a soubory
MP3/WMA.
UjistČte se, že všechny soubory
MP3/WMA mají koncovku „mp3“
nebo „wma“, soubory s jinými
koncovkami nemusí fungovat.
Soubory je možné nahrávat rĤznými
pevnými
nebo
promČnlivými
pĜenosovými rychlostmi (v bitech/s).
Název skladby, jméno interpreta a
album budou k dispozici k zobrazení
prostĜednictvím rádia v pĜípadČ, že
bylo nahrání provedeno pomocí verze
ID3 tags 1 a 2.
VytvoĜte strukturu složek, která
umožĖuje snadné hledání skladeb
bČhem jízdy. UspoĜádejte skladby
podle alb prostĜednictvím použití
jedné složky pro každé jednotlivé
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album. Každá složka nebo album by
mČla obsahovat 18 skladeb nebo
ménČ.
• Dbejte na to, abyste pĜi vypalování
disku MP3/WMA ukonþili disk
pomocí víceþetných relací. Obvykle je
lepší vypálit celý disk najednou.
PĜehrávaþ bude schopen pĜeþíst a pĜehrát
maximálnČ 50 složek, 5 relací, a
999 souborĤ. Dlouhé názvy souborĤ,
názvy složek mohou využívat více pamČti
disku, než je nezbytné. Za úþelem
zachování
prostoru
na
disku
minimalizujte délku souboru, názvy
složek. PĜehrávat mĤžete také CD disk
MP3/WMA, který byl nahrán bez použití
souborových složek. Systém mĤže
podporovat maximálnČ 8 složek do
hloubky, pĜesto ale udržujte hloubku
složek na minimu, abyste omezili
složitost a zmatek pĜi snaze nalézt bČhem
pĜehrávání nČjakou konkrétní složku.
Jestliže CD disk obsahuje více než
maximum 50 složek, 5 relací, a
999 souborĤ, umožní Vám pĜehrávaþ
pĜístup a navigování až do tohoto
maxima, ale veškeré položky nad toto
maximum budou ignorovány.

KOěENOVÝ ADRESÁě

S koĜenovým adresáĜem bude zacházeno
jako se složkou. S koĜenovým adresáĜem
bude pĜehrávaþ zacházet jako se složkou.
Pokud koĜenový adresáĜ obsahuje
komprimované audio soubory, bude tento
adresáĜ zobrazen jako ROOT (KOěEN).
Všechny soubory obsažené pĜímo v
koĜenovém adresáĜi budou zpĜístupnČny
pĜed všemi ostatními adresáĜi.

složky nebudou mít žádnou funkci na CD
disk, který byl nahrán bez složek. PĜi
zobrazování názvu složky bude rádio
zobrazovat ROOT.
Pokud CD disk obsahuje pouze
komprimované zvukové soubory, ale
žádné složky, budou všechny soubory
umístČné pod koĜenovou složkou. Když
rádio zobrazuje název složky, bude rádio
zobrazovat ROOT.

PRÁZDNÝ ADRESÁě NEBO SLOŽKA

POěADÍ PěEHRÁVÁNÍ

Jestliže koĜenový adresáĜ nebo složka
existuje nČkde ve struktuĜe souborĤ, která
obsahuje pouze složky/podsložky a žádné
komprimované soubory pĜímo pod nimi,
postoupí pĜehrávaþ do následující složky
ve struktuĜe souborĤ, která obsahuje
komprimované zvukové soubory, a
prázdná složka nebude zobrazena ani
oþíslována.

Skladby budou pĜehrávány v následujícím
poĜadí:

Žádná složka

Pokud CD disk obsahuje pouze
komprimované soubory, budou tyto
soubory umístČné pod koĜenovou
složkou. Funkce následující a pĜedchozí

•
•

•

PĜehrávání zaþne od první skladby
pod koĜenovým adresáĜem.
Když byly pĜehrány všechny skladby
z
koĜenového
adresáĜe,
bude
pĜehrávání pokraþovat ze souborĤ, a
to podle jejich þíselného seznamu.
Po pĜehrání poslední skladby z
poslední složky zaþne pĜehrávaþ
znovu pĜehrávat od první skladby
první složky nebo koĜenového
adresáĜe.
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SYSTÉM SOUBORģ A
POJMENOVÁVÁNÍ

Bude zobrazen název skladby v ID3 tagu.
Pokud není název skladby pĜítomen v ID3
tagu, potom rádio místo toho zobrazí
název souboru bez pĜípony (jako napĜ.
MP3/WMA).
Názvy skladeb delší než 32 znakĤ nebo
4 stránky budou zkráceny. Displej nebude
zobrazovat þásti slov na poslední stránce
textu a nebude zobrazena pĜípona názvu
souboru.
PěEHRÁVÁNÍ MP3/WMA

PĜi zapnutém zapalování vložte CD disk
þásteþnČ do štČrbiny, a to stranou se
štítkem nahoru. PĜehrávaþ jej vtáhne
dovnitĜ, naþte jej, provede kontrolu
souborĤ a potom se na displeji zobrazí
MP3 nebo WMA. CD disk by se mČl
zaþít pĜehrávat. CD disk není možné
vložit pĜi vypnutém zapalování.
Jakmile se zaþne každá nová skladba
pĜehrávat, na displeji se zobrazí þíslo
skladby a název skladby.

Pokud je vypnuto zapalování nebo rádio s
CD diskem v pĜehrávaþi, zĤstane v
pĜehrávaþi. Když je CD disk v pĜehrávaþi
a je zapnuto zapalování, je nutné nejprve
zapnout rádio, aby se CD disk mohl zaþít
pĜehrávat. Pokud je zapnuto zapalování a
rádio, zaþne se CD disk pĜehrávat tam,
kde se zastavil, pokud to byl naposledy
zvolený zdroj audiosignálu.
Pomocí pĜizpĤsobovacího kroužku mĤže
pĜehrávaþ CD pĜehrávat menší CD disky
o prĤmČru 8 cm. CD disky plné velikosti
a menší CD disky se naþítají stejným
zpĤsobem.
PĜi pĜehrávání CD-R disku se mĤže
projevit snížená kvalita zvuku z dĤvodu
kvality CD-R disku, zpĤsobu nahrávání a
kvality hudby a zpĤsobu zacházení s
CD-R diskem. MĤže dojít k nárĤstu
pĜeskakování, obtížnému hledání skladeb,
a/nebo obtížnému vkládání a vyjímání.
Pokud se tyto problémy vyskytnou,
zkontrolujte povrch spodní strany CD
disku. Pokud je povrch CD disku
poškozený, napĜ. prasklý, nalomený nebo
poškrábaný, nebude se CD disk pĜehrávat
správnČ. Pokud je povrch CD disku

zneþištČný, vyhledejte další informace v
kapitole Péþe o CD disky.
Pokud není zjevné žádné poškození,
zkuste použít CD disk, o kterém víte, že je
urþitČ v poĜádku.
Na CD disk nepĜidávejte žádný štítek,
jelikož by se mohl zachytit v pĜehrávaþi
CD. Pokud je CD disk nahrán na osobním
poþítaþi a je potĜebný popisný štítek,
zkuste místo nČj oznaþit horní stranu
nahraného CD disku znaþkovací tužkou.
Z POZNÁMKY
Pokud pĜidáte jakýkoli štítek na CD
disk, zasunete souþasnČ více než
jeden CD disk do štČrbiny nebo se
pokusíte pĜehrávat poškrábané
nebo poškozené CD disky, mohli
byste tím poškodit pĜehrávaþ CD.
Když používáte pĜehrávaþ CD,
používejte pouze CD disky v dobrém
stavu bez jakéhokoli štítku, vždy
vkládejte pouze jeden CD disk, a
udržujte pĜehrávaþ CD a vkládací
štČrbinu v þistotČ bez cizích
materiálĤ, kapalin a neþistot.
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Pokud je na displeji objeví chybová
zpráva, postupujte podle kapitoly Zprávy
CD/DVD v této þásti.
KromČ zde uvedených funkcí, pracují
všechny ostatní funkce pro pĜehrávání CD
diskĤ bČhem pĜehrávání MP3/WMA
souborĤ stejnČ. Více informací v dĜívČjší
þásti „PĜehrávání CD disku“.

REŽIM ALL/DIRECTORY (VŠECHNO/
ADRESÁě)

Když je aktivní režim ALL, funguje v této
složce funkce Repeat, Intro-scan,
Random.

CD ZPRÁVY
CHECK CD (ZKONTROLUJTE CD) :
Pokud se na displeji zobrazí tato zpráva
a/nebo se vysune disk, mĤže to mít
následující pĜíþiny:

Po stisknutí funkþního tlaþítka pod
volbou „ALL“ (VŠE) se „All“ (Vše)
zmČní na „DIR“ (ADRESÁě).

•

Režim
DIR
(ADRESÁě)
zrušíte
opakovaným
stisknutím
funkþního
tlaþítka pod volbou „DIR“ (ADRESÁě).

•

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ ID3 TAG

•

StisknČte tlaþítko [TP/INFO] a rádio
zobrazí pro aktuální soubory informace z
ID3 tagu.

•

•

•
•

Je velmi horko. Jakmile se teplota
vrátí do normálu, mČlo by být možné
CD disk pĜehrávat.
Jedete po velmi nerovné silnici.
Jakmile
bude
povrch
silnice
upravenČjší, mČlo by být možné CD
disk pĜehrávat.
CD disk je zneþištČný, poškrábaný,
mokrý nebo vložený vrchní stranou
dolĤ.
Vzduch je velmi vlhký. Pokud tomu
tak je, poþkejte asi hodinu a zkuste to
znovu.
Formát CD disku nemusí být
kompatibilní. Viz „Formát MP3“
dĜíve v této þásti.
Mohlo dojít k problému bČhem
vypalování CD disku.
V pĜehrávaþi CD se mohl zachytit
štítek.
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Pokud se CD disk z jakéhokoli dĤvodu
nepĜehrává správnČ, zkuste použít CD
disk, o kterém víte, že je urþitČ v poĜádku.
Pokud se vyskytne nČjaká chyba
opakovanČ nebo pokud nelze chybu
opravit, kontaktujte Vašeho prodejce.
Pokud rádio zobrazuje chybovou zprávu,
zapište si ji a pĜedejte ji Vašemu prodejci
pĜi nahlašování problému.

REŽIM AUX

ZABEZPEýOVACÍ SYSTÉM

Rádio má jeden pomocný vstupní
konektor („jack“ o prĤmČru 3,5 mm),
který se nachází na dolní pravé stranČ
þelní desky.

Zabezpeþovací systém bude chránit pĜed
odcizením rádia.

Toto není zvukový výstup; do pĜedního
pomocného
vstupního
konektoru
nepĜipojujte sluchátka.
Jako další zdroj poslechu mĤžete k
pĜídavnému vstupnímu konektoru pĜipojit
externí zvukové zaĜízení, napĜíklad iPod,
notebook, pĜehrávaþ MP3, mČniþ CD,
nebo pĜijímaþ XMTM, atd.

Když je pomocí funkce zabezpeþovacího
zablokování zaregistrován identifikaþní
kód ID, nebude možné bez vložení tohoto
zaregistrovaného kódu ID jednotku použít
dokonce ani v pĜípadČ, že bude odcizena a
kamkoliv jinam nainstalována.
Nastavení zabezpeþovacího zablokování
(zaregistrování kódu ID)
VypnČte rádio.

AUX VE VOLBċ REŽIMU

IStisknČte tlaþítko [POWER] a
souþasnČ podržte tlaþítko [TP/INFO]
a první funkþní tlaþítko zleva.

StisknČte [CD/AUX] v jiném režimu
pĜehrávání.

Spustí se režim registrace kódu ID a na
displeji se zobrazí þíslo, 1 až 6.

Pokud
pomocný
konektor
(jack)
nedetekuje
pĜítomnost
výstupního
konektoru (jack), bude zabránČno
vyvolání režimu AUX.

IPomocí funkþních tlaþítek pod þísly
„1 až 6“ na displeji zadejte þtyĜmístný
þíselný kód.
IStisknČte tlaþítko [POWER].
Kód ID se zaregistruje a vypne se rádio.

SYSTÉM REGULACE KLIMATU A AUDIOSYSTÉM 4-29

UVOLNċNÍ ZABEZPEýOVACÍHO
ZABLOKOVÁNÍ

VypnČte rádio.
IStisknČte tlaþítko [POWER] a
souþasnČ podržte tlaþítko [TP/INFO]
a první funkþní tlaþítko zleva.
Spustí se režim registrace kódu ID a na
displeji se zobrazí þíslo, 1 až 6.
IPomocí funkþních tlaþítek pod þísly
„1 až 6“ na displeji zadejte þtyĜmístný
þíselný kód.
IStisknČte tlaþítko [POWER].
Pokud se zadaný kód shoduje se
zaregistrovaným kódem, zabezpeþovací
zablokování se uvolní a vypne se rádio.

POZNÁMKA

Jakmile je kód ID zaregistrován,
bude tento kód ID nutný pro
uvolnČní zabezpeþovacího zablokování. Dbejte na to, abyste
zabezpeþovací kód nezapomnČli.
Pokud je v deseti po sobČ
následujících pokusech o uvolnČní
zabezpeþovacího zablokování vložen
nesprávný kód, nebudou možné
žádné další pokusy po dobu
pĜibližnČ jedné hodiny.

REŽIM BLUETOOTH
BLUETOOTH

StisknČte
tlaþítko
[BLUETOOTH].
Potom následuje postup spárování
zaĜízení.
Postup spárování zaĜízení

Krok 1 StisknČte funkþní tlaþítko pod
volbou „PAIRING“ (PÁROVÁNÍ) na
displeji.
Krok 2: V mobilním telefonu vyhledejte a
vyberte zaĜízení Bluetooth pod jménem
„CAR AUDIO“.
Na displeji by se na 3 sekundy mČl
zobrazit název pĜipojeného zaĜízení.
Po pĜipojení by se rádio vrátí do režimu
výbČru na displeji se zobrazí „BT“.
UskuteþnČní telefonického hovoru

Krok 1 StisknČte funkþní tlaþítko pod
volbou „Call“ (Hovor) na displeji.
Krok 2 StisknČte funkþní tlaþítko pod
volbou „Last Call“ (Poslední hovor) na
displeji.
Na displeji se zobrazí zpráva „Dialing…“
& „Connected“ (Vytáþení…a Spojeno).
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PĜíchozí hovor

Na displeji se na 3 sekundy zobrazí
zpráva „Incoming Call…“ (PĜíchozí
hovor…potom se na displeji zobrazí
„Incoming
call
number“
(ýíslo
volajícího), dokud uživatel nestiskne
tlaþítko „ANSWER“ (PěIJMOUT) nebo
„DECLINE“ (ODMÍTNOUT).
1. Stisknutím tlaþítka „ANSWER“
(PěIJMOUT) se hovor spojí pomocí
audiosystému.
2. Stisknutím tlaþítka „DECLINE“
(ODMÍTNOUT) se audiosystém vrátí
do pĜedchozího režimu.
BČhem hovoru

BČhem používání telefonu stisknČte
tlaþítko pod volbou „MIC MUTE“
(VYPNOUT MIKROFON), mikrofon se
vypne.
BČhem používání telefonu stisknČte
tlaþítko
pod
volbou
„PRIVATE“
(SOUKROMÝ) nebo tlaþítko POWER,
režim se zmČní na „private mode“
(soukromý režim).

BČhem používání telefonu stisknČte
tlaþítko pod volbou „HANG UP“
(ZAVċSIT), audiosystém se vrátí do
pĜedchozího režimu.
REŽIM A2DP

StisknČte tlaþítko pod volbou „AUDIO
PLAY“ (PěEHRÁVÁNÍ AUDIA) na
displeji.
I

PěEHRÁVÁNÍ

Pro pĜehrávání MP3 souborĤ z
pĜipojeného zaĜízení stisknČte tlaþítko
pod volbou [9].
IPAUZA
Pro pozastavení pĜehrávání MP3
souborĤ z pĜipojeného zaĜízení
stisknČte tlaþítko pod volbou [ || ].
INásledující/pĜedchozí skladba
Pro pĜehrávání následující/pĜedchozí
skladby z MP3 souboru stisknČte
tlaþítko pod volbou [R /C].

Automatické pĜipojení

PĜíklad 1: Audiosystém se pĜi zapnutí
rádia pokusí pĜipojit k dĜíve pĜipojenému
zaĜízení Bluetooth.
PĜíklad 2: ZaĜízení Bluetooth pĜipojené k
audiosystému se vrátí poté, co se vzdálilo
od audiosystému na vzdálenost vČtší než
10 metrĤ. Audiosystém se pokusí
automaticky pĜipojit k zaĜízení Bluetooth.
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA
VOLANTU
1. Tlaþítko napájení
Zapnutí: StisknČte toto tlaþítko.
Vypnutí: StisknČte toto tlaþítko a držte
je déle než 1 sekundu.
Vypnutí zvuku: StisknČte toto tlaþítko
pĜi zapnutém napájení.
2. Tlaþítko zesílení hlasitosti
Zesílení o 1 krok: StisknČte toto
tlaþítko na dobu kratší než 1 sekunda,
zesílí se hlasitost rádia.
Automatické
zesílení
hlasitosti:
StisknČte toto tlaþítko a držte je déle
než 1 sekundu, hlasitost rádia se bude
postupnČ zvyšovat.
3. Tlaþítko snížení hlasitosti
Stisknutím tohoto tlaþítka se sníží
hlasitost.
Snížení o 1 krok: StisknČte toto
tlaþítko na dobu kratší než 1 sekunda,
hlasitost rádia se sníží.
Plynulé snížení hlasitosti: StisknČte
toto tlaþítko a držte je déle než
1 sekundu, hlasitost rádia se bude
postupnČ snižovat.

4. Tlaþítko SEEK

6. Tlaþítko CALL

1) RADIO MODE (REŽIM RÁDIA):
Stisknutím tohoto tlaþítka na dobu
kratší než 1 sekunda se pĜesunete na
pĜedvolbu stanice. (PĜedvolba stanice
þ.1oþ.2oþ.3oþ.4...)
Pro hledání
tisknČte toto
1 sekundu.

následující stanice
tlaþítko déle než

2) CDP MODE (REŽIM CDP):
Stisknutím tohoto tlaþítka na dobu
kratší než 1 sekunda se pĜesunete na
následující
stopu
(Stopa01o
Stopa02o...)
Pro rychlé pĜehrávání skladby
smČrem dopĜedu tisknČte toto tlaþítko
déle než 1 sekundu.
5. Tlaþítko MODE
PĜi každém stisknutí tohoto tlaþítka se
režim pĜehrávání bude mČnit v
následujícím poĜadí.
FMoAMoCD(MP3/WMA)o
(AUX)oFM...

Krátké stisknutí: UskuteþnČní hovoru
(první stisknutí), vytáþení (druhé
stisknutí)
Dlouhé stisknutí: Zrušení hovoru.
PĜíchozí hovor,
PĜijmutí hovoru.

krátké

stisknutí:

Dlouhé stisknutí: Ukonþení hovoru.
BČhem hovoru, dlouhé
ukonþení hovoru.

stisknutí:

*Tepelná odolnost

VŠECHNY funkþní požadavky by mČly
splĖovat teplotní rozsah -20 °C až +70 °C.
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RÁDIO S FUNKCÍ RDS
A MċNIýEM CD
PĜed prvním použitím tohoto pĜístroje si
prosím peþlivČ pĜeþtČte tyto pokyny.
Z POZOR
Bezpeþnost silniþního provozu má
absolutní
pĜednost.
Rádio
obsluhujte jen tehdy, pokud to stav
vozovky a situace v silniþním
provozu dovolí. Než se vydáte cestu,
seznamte se s obsluhou tohoto
pĜístroje. Ve vozidle musíte vždy
vþas zaregistrovat sirény policie,
požárníkĤ a sanitky. Z tohoto
dĤvodu nastavte hlasitost na
pĜimČĜenou úroveĖ.
Z POZOR
PĜi startování vozidla pomocí
startovacích propojovacích kabelĤ
mĤže
dojít
k
poškození
audiosystému. Systém proto vypnČte.
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1. Tlaþítko napájení
Pokud je rádio zapnuté:
Krátké stisknutí: zapíná a vypíná
zvuk.
Dlouhé stisknutí: Vypnutí napájení
rádia.
Pokud je rádio vypnuté:
Stisknutím tlaþítka napájení se zapne
rádio.
2. Otoþný ovladaþ hlasitosti
Nastavení hlasitosti. V režimu
nastavení zvuku nastavení parametrĤ
zvuku.
3. Tlaþítko BLUETOOTH
Používá se k výbČru funkcí
BLUETOOTH
zobrazených
na
displeji.
4. Tlaþítko TP/INFO
Krátké stisknutí: Nastavení pĜíjmu
dopravních hlášení.
Dlouhé
stisknutí:
Zobrazuje
informace potĜebné pro obsluhu
jednotlivých režimĤ a funkcí, vysílané
programy a informace na disku.

5. Tlaþítko CD/AUX
PĜepíná režim rádia mezi režimy CD a
AUX.
6. Tlaþítko GGTUNE
V režimu rádia slouží k naladČní
stanic (ladČní smČrem dolu). V režimu
CD se používá k rychlému
vyhledávání smČrem dozadu v rámci
pĜehrávaných skladeb.
7. Tlaþítko HHTUNE
V režimu rádia slouží k naladČní
stanic (ladČní smČrem nahoru). V
režimu CD se používá k rychlému
vyhledávání smČrem dopĜedu v rámci
pĜehrávaných skladeb.
8. Tlaþítko EJECT
Používá se k vysunutí disku z
pĜístroje.
9. Funkþní tlaþítka
Používají se k výbČru
zobrazených na displeji.

funkcí

10. Tlaþítko LOAD
Používá se k zasunutí disku do
pĜístroje.

11. Tlaþítko |GSEEK
Krátké
stisknutí:
Vyhledání
následující pĜijímatelné stanice.
Dlouhé
stisknutí:
Automatické
ukládání.
12. Tlaþítko H| SEEK
Krátké stisknutí: Vyhledání pĜedchozí
pĜijímatelné stanice.
Dlouhé
stisknutí:
Automatické
ukládání.
13. Tlaþítko BAND
PĜepíná vlnová pásma AM a FM.
14. Tlaþítko FAV
PĜepíná mezi stránkami pĜedvoleb
stanic.
15. Tlaþítko MENU SOUND
Slouží k výbČru režimu nastavení
zvuku a rozdČlení hlasitosti vpĜedu/
vzadu a vlevo/vpravo.
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ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ NAPÁJENÍ

NASTAVENÍ ZVUKU

Nastavení vyvážení

Zapnutí napájení

Nastavení basový ch tónĤ

StisknČte tlaþítko [MENU SOUND], na
displeji se zobrazí nabídka zvuku.

Když je napájení vypnuté, stisknutím
[POWER] zapnČte rádio.
Vypnutí napájení
Když je napájení zapnuté, stisknutím
[POWER] a podržením 1 sekundu
vypnČte rádio.

StisknČte tlaþítko [MENU SOUND], na
displeji se zobrazí nabídka zvuku.
StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„Bass“ (Basy) a ovladaþem [VOLUME]
otoþte doprava nebo doleva.
Nastavení stĜedových tónĤ

FUNKCE VYPÍNÁNÍ HLASITOSTI
AUDIOSYSTÉMU (MUTE)

StisknČte tlaþítko [MENU SOUND], na
displeji se zobrazí nabídka zvuku.

Pokud je rádio zapnuté, stisknutím
tlaþítka [POWER] vypnete zvuk.

StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„Mid“ (StĜed) a ovladaþem [VOLUME]
otoþte doprava nebo doleva.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Pro zvýšení hlasitosti otáþejte knoflíkem
hlasitosti ve smČru hodinových ruþiþek.
Otoþením ovladaþe hlasitosti doleva zvuk
zeslabíte.

Nastavení výškových tónĤ

StisknČte tlaþítko [MENU SOUND], na
displeji se zobrazí nabídka zvuku.
StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„Treb“ (Výšky)
a ovladaþem
[VOLUME] otoþte doprava nebo doleva.

StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„Bal“
(Vyvážení)
a
ovladaþem
[VOLUME] otoþte doprava nebo doleva.
Ovládání funkce Fader (vyváženost
zvuku vpĜedu/vzadu)

StisknČte tlaþítko [MENU SOUND], na
displeji se zobrazí nabídka zvuku.
StisknČte funkþní tlaþítko pod „Fad“ a
otoþte [VOLUME] ve smČru nebo proti
smČru hodinových ruþiþek.
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Volba pĜednastavení EQ

REŽIM RÁDIA

StisknČte tlaþítko [MENU SOUND], na
displeji se zobrazí nabídka zvuku.

VOLBA REŽIMU RÁDIA

StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„P EQ“, zobrazí se nabídka pĜedvoleb
ekvalizéru.
StisknČte funkþní tlaþítko pod Vámi
požadovaným pĜednastaveným režimem
EQ.
Pro
zrušení
vybrané
pĜedvolby
ekvalizéru, opakujte tento postup a znovu
stisknČte funkþní tlaþítko pod touto
pĜedvolbou [P-EQ].
PĜedvolby ekvalizéru: POP,
Country, Hlas, Jazz, Klasika.

Rock,

Pro poslouchání rádia z jiného režimu
stisknČte [BAND].

PAMċġ OBLÍBENÝCH PěEDVOLEB

Má 6 oblíbených stránek a mĤže ukládat
až 48 stanic bez ohledu na to, zda se jedná
o pásmo AM nebo FM.
Postup uložení stanice

ZMċNA PÁSMA

Krok 1: Vyhledejte nebo manuálnČ
nalaćte stanici, kterou chcete uložit.

PĜi každém stisknutí [BAND] se pásmo
mČní z AM na FM nebo z FM na AM.

Krok 2: Stisknutím tlaþítka [FAV]
vyberte stránku pĜedvoleb.

MANUÁLNÍ LADċNÍ NAHORU/DOLģ

Krok 3: Na déle než 1 sekundu
stisknČte funkþní tlaþítko pod þíslem,
pod kterým chcete tuto stanici uložit.

Pro zmČnu frekvence nahoru/dolu
stisknČte tlaþítko [GGTUNE]/[HHTUNE].
Po každém stisknutí tlaþítka [GGTUNE]/
[HHTUNE] se frekvence zvýší/sníží o
1 krok.
VYHLEDÁVÁNÍ NAHORU/DOLģ

Pro automatické vyhledání následující/
pĜedchozí stanice stisknČte tlaþítko
[|GSEEK]/[H|SEEK].

Výše uvedeným postupem je možné do
pamČti pĜedvoleb uložit 48 stanic.
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VYVOLÁNÍ OBLÍBENÉ PěEDVOLBY

OVLÁDÁNÍ RDS

Postup výbČru uložené
oblíbené stanice pro poslech:

Zapnutí/vypnutí AF

PĜi každém stisknutí tohoto funkþního
tlaþítka se aktivují nebo deaktivují
regionální volby.

Pomocí funkce AF rádio neustále
vyhledává stanici s nejlepším pĜíjmem.

PĜíjem hlášení o dopravním provozu

StisknČte Menu v režimu rádia a rádio
potom zobrazí menu rádia.

Pro poslech dopravních hlášení stisknČte
tlaþítko [TP/INFO].

A stisknČte funkþní tlaþítko pod „RDS“ a
rádio potom zobrazí menu RDS.

Pro vypnutí poslechu dopravních hlášení
stisknČte opČt tlaþítko [TP/INFO].

pĜedvolby

Krok 1: Stisknutím tlaþítka [FAV]
vyberte stránku pĜedvoleb.
Krok 2: StisknČte funkþní tlaþítko pod
þíslem pĜedvolby, pod kterým je
uložena stanice, kterou chcete
poslouchat.
FUNKCE AUTOMATICKÉHO
UKLÁDÁNÍ (AUTO-STORE)
Automatické ukládání

Dlouze stisknČte tlaþítko [|GSEEK]
nebo
[H|SEEK],
rádio
zahájí
automatické ukládání a uloží 12 stanic.

StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„AF“.
PĜi každém stisknutí tohoto funkþního
tlaþítka se funkce AF aktivuje nebo
deaktivuje.
Zapnutí/vypnutí regionálního vysílání

PĜi použití funkce Regional pĜeskoþí
rádio na regionální stanici (Regional off).
StisknČte Menu v režimu rádia a rádio
potom zobrazí menu rádia.
StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„RDS“, na displeji se zobrazí nabídka
RDS.
StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„REG“.

Vyhledávání stanice s hlášením
o dopravním provozu

Pokud nejsou dopravní hlášení k dispozici
na rozhlasové stanici, kterou právČ
posloucháte, stisknutím [TP/INFO] bude
rádio hledat další stanici vysílající
dopravní hlášení.

SYSTÉM REGULACE KLIMATU A AUDIOSYSTÉM 4-37

PěEHRÁVÁNÍ CD DISKU(ģ)
PĜi vložení každého CD disku se na
displeji objeví rádio a pĜi každém naþítání
CD disku se na displeji objeví „File
check“ (kontrola souborĤ).
Jakmile se zahájí pĜehrávání, na displeji
se zobrazí skladba a þíslo skladby.
Pokud je vypnuto zapalování nebo rádio s
CD diskem v pĜehrávaþi, zĤstane v
pĜehrávaþi. Když je CD disk v pĜehrávaþi
a je zapnuto zapalování, je nutné nejprve
zapnout rádio, aby se aktuální CD disk
mohl zaþít pĜehrávat. Pokud je zapnuto
zapalování a rádio, zaþne se CD disk
pĜehrávat tam, kde se zastavil, pokud to
byl naposledy zvolený zdroj audiosignálu.
Pomocí pĜizpĤsobovacího kroužku mĤže
pĜehrávaþ CD pĜehrávat menší CD disky
o prĤmČru 8 cm. CD disky plné velikosti
a menší CD disky se naþítají stejným
zpĤsobem.
PĜi pĜehrávání CD-R disku se mĤže
projevit snížená kvalita zvuku z dĤvodu
kvality CD-R disku, zpĤsobu nahrávání a
kvality hudby a zpĤsobu zacházení s
CD-R diskem. MĤže dojít k zvýšenému
pĜeskakování, potížím pĜi vyhledávání

skladeb a/nebo pĜi vkládání a vyjímání
disku. Pokud se tyto problémy vyskytnou,
zkontrolujte povrch spodní strany CD
disku. Pokud je povrch CD disku
poškozený, napĜ. prasklý, nalomený nebo
poškrábaný, nebude se CD disk pĜehrávat
správnČ. Pokud je povrch CD disku
zneþištČný, vyhledejte další informace v
þásti „Péþe o Vaše CD disky“.
Pokud není zjevné žádné poškození,
zkuste použít CD disk, o kterém víte, že je
urþitČ v poĜádku.
Na CD disk nepĜidávejte žádný štítek,
jelikož by se mohl zachytit v pĜehrávaþi
CD. Pokud je CD disk nahrán na osobním
poþítaþi a je potĜebný popisný štítek,
zkuste místo nČj oznaþit horní stranu
nahraného CD disku znaþkovací tužkou.

Z POZNÁMKY
Pokud pĜidáte jakýkoli štítek na CD
disk, zasunete souþasnČ více než
jeden CD disk do štČrbiny nebo se
pokusíte pĜehrávat poškrábané
nebo poškozené CD disky, mohli
byste tím poškodit pĜehrávaþ CD.
Když používáte pĜehrávaþ CD,
používejte pouze CD disky v dobrém
stavu bez jakéhokoli štítku, vždy
vkládejte pouze jeden CD disk, a
udržujte pĜehrávaþ CD a vkládací
štČrbinu v þistotČ bez cizích
materiálĤ, kapalin a neþistot.
Pokud je na displeji objeví chybová
zpráva, postupujte podle kapitoly Zprávy
CD/DVD v této þásti.
VOLBA REŽIMU PěEHRÁVÁNÍ CD

Pro pĜehrávání disku z jiného režimu
stisknČte [CD/AUX].
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VLOŽENÍ DISKU

VYJÍMÁNÍ CD DISKU

NÁSLEDUJÍCÍ/PěEDCHOZÍ DISK

Toto rádio pojme maximálnČ 6 diskĤ.

StisknČte [EJECT], a rádio potom zobrazí
þíslo disku, který je vkládaný do rádia.

Pro výmČnu disku stisknČte funkþní
tlaþítko pod volbou „DISC+/DISC-“,
rádio pĜehraje první skladbu na
následujícím/pĜedchozím disku.

Krok 1: StisknČte tlaþítko [LOAD], na
displeji se zobrazí prázdné místo pro
þíslo disku.
Krok 2: StisknČte funkþní tlaþítko pod
þíslem disku, který chcete vložit.
Krok 3: Vložte CD disk popisem
nahoru do štČrbiny pro CD disk,
následnČ jej rádio automaticky zasune
do otvoru a zaþne pĜehrávat.
Postup vložení více diskĤ:
Krok 1: StisknČte tlaþítko a držte je po
dobu 1 sekundy. Ozve se pípnutí a na
displeji se zobrazí výzva k vložení
více diskĤ.
Krok 2: PĜi vkládání diskĤ postupujte
podle pokynĤ na obrazovce.
PĜehrávaþ CD pojme maximálnČ 6 diskĤ.
POZNÁMKA

Pro zrušení vkládání CD diskĤ
stisknČte tlaþítko LOAD znovu.

StisknČte funkþní tlaþítko pod þíslem a
disk se vysune z podnosu rádia.
VyjmČte disk z podnosu.
TisknČte [EJECT] déle než 1 sekundu, a
rádio potom v poĜadí vysune disky v
rádiu.
PAUZA

Pro krátké pĜerušení pĜehrávání bČhem
pĜehrávání CD disku stisknČte [CD/
AUX].
Na displeji bude blikat
(POZASTAVENO).

„PAUSE“

Pro opČtovné spuštČní pĜehrávání CD
disku stisknČte [CD/AUX] znovu.
Pokud je rádio pĜipojeno externímu zdroji
audia, není funkce pozastavení funkþní.

NÁSLEDUJÍCÍ/PěEDCHOZÍ
SKLADBA

Pro pĜehrávání následující/pĜedchozí
skladby stisknČte tlaþítko [GGTUNE]/
[HHTUNE].
NÁSLEDUJÍCÍ/PěEDCHOZÍ SLOŽKA

Pro pĜehrávání skladeb z následující/
pĜedchozí složky stisknČte tlaþítko
[|GSEEK] / [H|SEEK].
RYCHLÝ PěESUN VPěED/RYCHLÝ
PěESUN VZAD

Pro rychlý pĜesun dopĜedu/dozadu
stisknČte a podržte tlaþítko [GGTUNE]/
[HHTUNE].
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RPT (OPAKOVÁNÍ)

INT (SCAN):

StisknČte funkþní tlaþítko „RPT“
(OPAKOVÁNÍ), rádio bude stále dokola
pĜehrávat aktuální skladbu.

Po stisknutí funkþního tlaþítka pod
volbou „INT“ (PROHLEDÁVÁNÍ)
rádio postupnČ pĜehraje nČkolik prvních
sekund všech skladeb.

Tuto
funkci
zrušíte
opakovaným
stisknutím funkþního tlaþítka pod volbou
„RPT“ (OPAKOVÁNÍ).

Tuto
funkci
zrušíte
opakovaným
stisknutím funkþního tlaþítka pod volbou
„INT“ (PROHLEDÁVÁNÍ).

POUŽITÍ CD DISKU MP3/WMA
FORMÁT MP3/WMA

Pokud si vypálíte vlastní disk MP3/WMA
na osobním poþítaþi:
•
•

RDM (NÁHODNÉ PěEHRÁVÁNÍ):

StisknČte funkþní tlaþítko pod volbou
„RDM“ (NÁHODNċ), rádio bude
pĜehrávat skladby v náhodném poĜadí.
Tuto
funkci
zrušíte
opakovaným
stisknutím funkþního tlaþítka pod volbou
„RDM“ (NÁHODNċ).

•

•

•

Dbejte na to, aby soubory MP3/WMA
byly nahrány na disk CD-R.
Na jednom disku nemísete standardní
standard audio soubory a soubory
MP3/WMA.
UjistČte se, že všechny soubory MP3/
WMA mají koncovku „mp3“ nebo
„wma“, soubory s jinými koncovkami
nemusí fungovat.
Soubory je možné nahrávat rĤznými
pevnými
nebo
promČnlivými
pĜenosovými rychlostmi (v bitech/s).
Název skladby, jméno interpreta a
album budou k dispozici k zobrazení
prostĜednictvím rádia v pĜípadČ, že
bylo nahrání provedeno pomocí verze
ID3 tags 1 a 2.
VytvoĜte strukturu složek, která
umožĖuje snadné hledání skladeb
bČhem jízdy. UspoĜádejte skladby
podle alb prostĜednictvím použití
jedné složky pro každé jednotlivé
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album. Každá složka nebo album by
mČla obsahovat 18 skladeb nebo
ménČ.
• Dbejte na to, abyste pĜi vypalování
disku MP3/WMA ukonþili disk
pomocí víceþetných relací. Obvykle je
lepší vypálit celý disk najednou.
PĜehrávaþ bude schopen pĜeþíst a pĜehrát
maximálnČ 50 složek, 5 relací, a
999 souborĤ. Dlouhé názvy souborĤ,
názvy složek mohou využívat více pamČti
disku, než je nezbytné. Za úþelem
zachování
prostoru
na
disku
minimalizujte délku souboru, názvy
složek. PĜehrávat mĤžete také CD disk
MP3/WMA, který byl nahrán bez použití
souborových složek. Systém mĤže
podporovat maximálnČ 8 složek do
hloubky, pĜesto ale udržujte hloubku
složek na minimu, abyste omezili
složitost a zmatek pĜi snaze nalézt bČhem
pĜehrávání nČjakou konkrétní složku.
Jestliže CD disk obsahuje více než
maximum 50 složek, 5 relací, a
999 souborĤ, umožní Vám pĜehrávaþ
pĜístup a navigování až do tohoto
maxima, ale veškeré položky nad toto
maximum budou ignorovány.

KOěENOVÝ ADRESÁě

složky nebudou mít žádnou funkci na CD
disk, který byl nahrán bez složek. PĜi
zobrazování názvu složky bude rádio
zobrazovat ROOT.

S koĜenovým adresáĜem bude zacházeno
jako se složkou. S koĜenovým adresáĜem
bude pĜehrávaþ zacházet jako se složkou.
Pokud koĜenový adresáĜ obsahuje
komprimované audio soubory, bude tento
adresáĜ zobrazen jako ROOT (KOěEN).
Všechny soubory obsažené pĜímo v
koĜenovém adresáĜi budou zpĜístupnČny
pĜed všemi ostatními adresáĜi.

Pokud CD disk obsahuje pouze
komprimované zvukové soubory, ale
žádné složky, budou všechny soubory
umístČné pod koĜenovou složkou. Když
rádio zobrazuje název složky, bude rádio
zobrazovat ROOT.

PRÁZDNÝ ADRESÁě NEBO SLOŽKA

POěADÍ PěEHRÁVÁNÍ

Jestliže koĜenový adresáĜ nebo složka
existuje nČkde ve struktuĜe souborĤ, která
obsahuje pouze složky/podsložky a žádné
komprimované soubory pĜímo pod nimi,
postoupí pĜehrávaþ do následující složky
ve struktuĜe souborĤ, která obsahuje
komprimované zvukové soubory, a
prázdná složka nebude zobrazena ani
oþíslována.

Skladby budou pĜehrávány v následujícím
poĜadí:

Žádná složka

Pokud CD disk obsahuje pouze
komprimované soubory, budou tyto
soubory umístČné pod koĜenovou
složkou. Funkce následující a pĜedchozí

•
•

•

PĜehrávání zaþne od první skladby
pod koĜenovým adresáĜem.
Když byly pĜehrány všechny skladby
z
koĜenového
adresáĜe,
bude
pĜehrávání pokraþovat ze souborĤ, a
to podle jejich þíselného seznamu.
Po pĜehrání poslední skladby z
poslední složky zaþne pĜehrávaþ
znovu pĜehrávat od první skladby
první složky nebo koĜenového
adresáĜe.
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SYSTÉM SOUBORģ
A POJMENOVÁVÁNÍ

Bude zobrazen název skladby v ID3 tagu.
Pokud není název skladby pĜítomen v ID3
tagu, potom rádio místo toho zobrazí
název souboru bez pĜípony (jako napĜ.
MP3/WMA).
Názvy skladeb delší než 32 znakĤ nebo
4 stránky budou zkráceny. Displej nebude
zobrazovat þásti slov na poslední stránce
textu a nebude zobrazena pĜípona názvu
souboru.
PěEHRÁVÁNÍ MP3/WMA

PĜi zapnutém zapalování vložte CD disk
þásteþnČ do štČrbiny, a to stranou se
štítkem nahoru. PĜehrávaþ jej vtáhne
dovnitĜ, naþte jej, provede kontrolu
souborĤ a potom se na displeji zobrazí
MP3 nebo WMA. CD disk by se mČl
zaþít pĜehrávat.
CD disk nemĤžete vkládat, když je
vypnuto ACC.
Jakmile se zaþne každá nová skladba
pĜehrávat, na displeji se zobrazí þíslo
skladby a název skladby.

Pokud je vypnuto zapalování nebo rádio s
CD diskem v pĜehrávaþi, zĤstane v
pĜehrávaþi. Když je CD disk v pĜehrávaþi
a je zapnuto zapalování, je nutné nejprve
zapnout rádio, aby se CD disk mohl zaþít
pĜehrávat. Pokud je zapnuto zapalování a
rádio, zaþne se CD disk pĜehrávat tam,
kde se zastavil, pokud to byl naposledy
zvolený zdroj audiosignálu.
Pomocí pĜizpĤsobovacího kroužku mĤže
pĜehrávaþ CD pĜehrávat menší CD disky
o prĤmČru 8 cm. CD disky plné velikosti
a menší CD disky se naþítají stejným
zpĤsobem.
Pokud je pĜehrávám disk CD-R, mĤže být
snížena kvalita zvuku z dĤvodu kvality
CD-R, metody nahrávání, kvality hudby,
která byla nahrána, a zpĤsobu, jakým bylo
s diskem CD-R zacházeno. MĤže dojít k
nárĤstu pĜeskakování, obtížnému hledání
skladeb, a/nebo obtížnému vkládání a
vyjímání. Pokud se tyto problémy
vyskytnou, zkontrolujte povrch spodní
strany CD disku. Pokud je povrch CD
disku poškozený, napĜ. prasklý, nalomený
nebo poškrábaný, nebude se CD disk
pĜehrávat správnČ. Pokud je povrch CD

disku zneþištČný, vyhledejte další
informace v kapitole Péþe o CD disky.
Pokud není zjevné žádné poškození,
zkuste použít CD disk, o kterém víte, že je
urþitČ v poĜádku.
Na CD disk nepĜidávejte žádný štítek,
jelikož by se mohl zachytit v pĜehrávaþi
CD. Pokud je CD disk nahrán na osobním
poþítaþi a je potĜebný popisný štítek,
zkuste místo nČj oznaþit horní stranu
nahraného CD disku znaþkovací tužkou.
Z POZNÁMKY
Pokud pĜidáte jakýkoli štítek na CD
disk, zasunete souþasnČ více než
jeden CD disk do štČrbiny nebo se
pokusíte pĜehrávat poškrábané
nebo poškozené CD disky, mohli
byste tím poškodit pĜehrávaþ CD.
Když používáte pĜehrávaþ CD,
používejte pouze CD disky v dobrém
stavu bez jakéhokoli štítku, vždy
vkládejte pouze jeden CD disk, a
udržujte pĜehrávaþ CD a vkládací
štČrbinu v þistotČ bez cizích
materiálĤ, kapalin a neþistot.
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Pokud je na displeji objeví chybová
zpráva, postupujte podle kapitoly Zprávy
CD/DVD v této þásti.
KromČ zde uvedených funkcí, pracují
všechny ostatní funkce pro pĜehrávání CD
diskĤ bČhem pĜehrávání MP3 WMA
souborĤ stejnČ. Více informací v dĜívČjší
þásti „PĜehrávání CD disku“ .

REŽIM ALL/DIRECTORY (VŠECHNO/
ADRESÁě)

Když je aktivní režim ALL, funguje v této
složce funkce Repeat, Intro-scan,
Random.

CD ZPRÁVY
CHECK CD (ZKONTROLUJTE CD) :
Pokud se na displeji zobrazí tato zpráva a/
nebo se vysune disk, mĤže to mít
následující pĜíþiny:

Po stisknutí funkþního tlaþítka pod
volbou „ALL“ (VŠE) se „All“ (Vše)
zmČní na „DIR“ (ADRESÁě).

•

Režim
DIR
(ADRESÁě)
zrušíte
opakovaným
stisknutím
funkþního
tlaþítka pod volbou „DIR“ (ADRESÁě).

•

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ ID3 TAG

•

StisknČte tlaþítko [TP/INFO], rádio
zobrazí pro aktuální soubory informace z
ID3 tagu.

•

•

•
•

Je velmi horko. Jakmile se teplota
vrátí do normálu, mČlo by být možné
CD disk pĜehrávat.
Jedete po velmi nerovné silnici.
Jakmile
bude
povrch
silnice
upravenČjší, mČlo by být možné CD
disk pĜehrávat.
CD disk je zneþištČný, poškrábaný,
mokrý nebo vložený vrchní stranou
dolĤ.
Vzduch je velmi vlhký. Pokud tomu
tak je, poþkejte asi hodinu a zkuste to
znovu.
Formát CD disku nemusí být
kompatibilní. Viz „Formát MP3“
dĜíve v této þásti.
Mohlo dojít k problému bČhem
vypalování CD disku.
V pĜehrávaþi CD se mohl zachytit
štítek.
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Pokud se CD disk z jakéhokoli dĤvodu
nepĜehrává správnČ, zkuste použít CD
disk, o kterém víte, že je urþitČ v poĜádku.
Pokud se vyskytne nČjaká chyba
opakovanČ nebo pokud nelze chybu
opravit, kontaktujte Vašeho prodejce.
Pokud rádio zobrazuje chybovou zprávu,
zapište si ji a pĜedejte ji Vašemu prodejci
pĜi nahlašování problému.

REŽIM AUX

ZABEZPEýOVACÍ SYSTÉM

Rádio je vybaveno jedním pĜídavným
vstupním konektorem (prĤmČr 3,5 mm),
který je umístČn vpravo dole na þelním
panelu.

Zabezpeþovací systém bude chránit pĜed
odcizením rádia.

Toto není zvukový výstup; do pĜedního
pomocného
vstupního
konektoru
nepĜipojujte sluchátka.
Jako další zdroj poslechu mĤžete k
pĜídavnému vstupnímu konektoru pĜipojit
externí zvukové zaĜízení, napĜíklad iPod,
notebook, pĜehrávaþ MP3, mČniþ CD,
nebo pĜijímaþ XMTM, atd.

Když je pomocí funkce zabezpeþovacího
zablokování zaregistrován identifikaþní
kód ID, nebude možné bez vložení tohoto
zaregistrovaného kódu ID jednotku použít
dokonce ani v pĜípadČ, že bude odcizena a
kamkoliv jinam nainstalována.
Nastavení zabezpeþovacího zablokování
(zaregistrování kódu ID)
VypnČte rádio.

AUX VE VOLBċ REŽIMU

IStisknČte tlaþítko [POWER] a
souþasnČ podržte tlaþítko [TP/INFO]
a první funkþní tlaþítko zleva.

StisknČte [CD/AUX] v jiném režimu
pĜehrávání.

Spustí se režim registrace kódu ID a na
displeji se zobrazí þíslo, 1 až 6.

Pokud
pomocný
konektor
(jack)
nedetekuje
pĜítomnost
výstupního
konektoru (jack), bude zabránČno
vyvolání režimu AUX.

IPomocí funkþních tlaþítek pod þísly
„1 až 6“ na displeji zadejte þtyĜmístný
þíselný kód.
U StisknČte tlaþítko [POWER].
Kód ID se zaregistruje a vypne se rádio.
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UVOLNċNÍ ZABEZPEýOVACÍHO
ZABLOKOVÁNÍ

VypnČte rádio.
IStisknČte tlaþítko [POWER] a
souþasnČ podržte tlaþítko [TP/INFO]
a první funkþní tlaþítko zleva.
Spustí se režim registrace kódu ID a na
displeji se zobrazí þíslo, 1 až 6.
IPomocí funkþních tlaþítek pod þísly
„1 až 6“ na displeji zadejte þtyĜmístný
þíselný kód.
IStisknČte tlaþítko [POWER].
Pokud se zadaný kód shoduje se
zaregistrovaným kódem, zabezpeþovací
zablokování se uvolní a vypne se rádio.

POZNÁMKA

Jakmile je kód ID zaregistrován,
bude tento kód ID nutný pro
uvolnČní zabezpeþovacího zablokování.
Dbejte
na
to,
abyste
zabezpeþovací kód nezapomnČli.
Pokud je v deseti po sobČ
následujících pokusech o uvolnČní
zabezpeþovacího zablokování vložen
nesprávný kód, nebudou možné
žádné další pokusy po dobu pĜibližnČ
jedné hodiny.

REŽIM BLUETOOTH
BLUETOOTH

StisknČte
tlaþítko
[BLUETOOTH].
Potom následuje postup spárování
zaĜízení.
Postup spárování zaĜízení

Krok 1 StisknČte funkþní tlaþítko pod
volbou „PAIRING“ (PÁROVÁNÍ) na
displeji.
Krok 2: V mobilním telefonu vyhledejte a
vyberte zaĜízení Bluetooth pod jménem
„CAR AUDIO“.
Na displeji by se na 3 sekundy mČl
zobrazit název pĜipojeného zaĜízení.
Po pĜipojení by se rádio vrátí do režimu
výbČru na displeji se zobrazí „BT“.
UskuteþnČní telefonického hovoru

Krok 1 StisknČte funkþní tlaþítko pod
volbou „Call“ (Hovor) na displeji.
Krok 2 StisknČte funkþní tlaþítko pod
volbou „Last Call“ (Poslední hovor) na
displeji.
Na displeji se zobrazí zpráva „Dialing…“
& „Connected“ (Vytáþení…a Spojeno).
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PĜíchozí hovor

Na displeji se na 3 sekundy zobrazí
zpráva „Incoming Call…“ (PĜíchozí
hovor…potom se na displeji zobrazí
„Incoming
call
number“
(ýíslo
volajícího), dokud uživatel nestiskne
tlaþítko „ANSWER“ (PěIJMOUT) nebo
„DECLINE“ (ODMÍTNOUT).
1. Stisknutím tlaþítka „ANSWER“
(PěIJMOUT) se hovor spojí pomocí
audiosystému.
2. Stisknutím tlaþítka „DECLINE“
(ODMÍTNOUT) se audiosystém vrátí
do pĜedchozího režimu.
BČhem hovoru

BČhem používání telefonu stisknČte
tlaþítko pod volbou „MIC MUTE“
(VYPNOUT MIKROFON), mikrofon se
vypne.
BČhem používání telefonu stisknČte
tlaþítko
pod
volbou
„PRIVATE“
(SOUKROMÝ) nebo tlaþítko POWER,
režim se zmČní na „private mode“
(soukromý režim).

BČhem používání telefonu stisknČte
tlaþítko pod volbou „HANG UP“
(ZAVċSIT), audiosystém se vrátí do
pĜedchozího režimu.
REŽIM A2DP

StisknČte tlaþítko pod volbou „AUDIO
PLAY“ (PěEHRÁVÁNÍ AUDIA) na
displeji.
I

PěEHRÁVÁNÍ

Pro pĜehrávání MP3 souborĤ z
pĜipojeného zaĜízení stisknČte tlaþítko
pod volbou [9].
I

Pauza

Pro pozastavení pĜehrávání MP3
souborĤ z pĜipojeného zaĜízení
stisknČte tlaþítko pod volbou [ || ].
I

Následující/pĜedchozí skladba

Pro pĜehrávání následující/pĜedchozí
skladby z MP3 souboru stisknČte
tlaþítko pod volbou [R/C].

Automatické pĜipojení

PĜíklad 1: Audiosystém se pĜi zapnutí
rádia pokusí pĜipojit k dĜíve pĜipojenému
zaĜízení Bluetooth.
PĜíklad 2: ZaĜízení Bluetooth pĜipojené k
audiosystému se vrátí poté, co se vzdálilo
od audiosystému na vzdálenost vČtší než
10 metrĤ. Audiosystém se pokusí
automaticky pĜipojit k zaĜízení Bluetooth.
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA
VOLANTU
1. Tlaþítko napájení
Zapnutí: StisknČte toto tlaþítko.
Vypnutí: stisknČte toto tlaþítko a držte
je déle než 1 sekundu.
Vypnutí zvuku: StisknČte toto tlaþítko
pĜi zapnutém napájení.
2. Tlaþítko zesílení hlasitosti
Zesílení o 1 krok: StisknČte toto
tlaþítko na dobu kratší než 1 sekunda,
zesílí se hlasitost rádia.
Automatické
zesílení
hlasitosti:
StisknČte toto tlaþítko a držte je déle
než 1 sekundu, hlasitost rádia se bude
postupnČ zvyšovat.
3. Tlaþítko snížení hlasitosti
Stisknutím tohoto tlaþítka se sníží
hlasitost.
Snížení o 1 krok: StisknČte toto
tlaþítko na dobu kratší než 1 sekunda,
hlasitost rádia se sníží.
Plynulé snížení hlasitosti: StisknČte
toto tlaþítko a držte je déle než
1 sekundu, hlasitost rádia se bude
postupnČ snižovat.

4. Tlaþítko SEEK
1) RADIO MODE (REŽIM RÁDIA):
Stisknutím tohoto tlaþítka na dobu
kratší než 1 sekunda se pĜesunete na
pĜedvolbu stanice. (PĜedvolba stanice
þ.1oþ.2oþ.3oþ.4...)
Pro hledání
tisknČte toto
1 sekundu.

následující stanice
tlaþítko déle než

2) CDP MODE (REŽIM CDP):
Stisknutím tohoto tlaþítka na dobu
kratší než 1 sekunda se pĜesunete na
následující
stopu
(Stopa01o
Stopa02o...)
Pro rychlé pĜehrávání skladby
smČrem dopĜedu tisknČte toto tlaþítko
déle než 1 sekundu.
5. Tlaþítko MODE
PĜi každém stisknutí tohoto tlaþítka se
režim pĜehrávání bude mČnit v
následujícím poĜadí.
FMoAMoCD(MP3/WMA)o
(AUX)oFM...

6. CALL
Krátké stisknutí: UskuteþnČní hovoru
(první stisknutí), vytáþení (druhé
stisknutí)
Dlouhé stisknutí: Zrušení hovoru.
PĜíchozí hovor,
PĜijmutí hovoru.

krátké

stisknutí:

Dlouhé stisknutí: Ukonþení hovoru.
BČhem hovoru, dlouhé
ukonþení hovoru.

stisknutí:

* Tepelná odolnost

VŠECHNY funkþní požadavky by mČly
splĖovat teplotní rozsah -20 °C až +70 °C.
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NÁHRADNÍ KOLO, ZVEDÁK A
NÁěADÍ
Náhradní kolo, zvedák a náĜadí jsou
zajištČny v zavazadlovém prostoru a pod
zadním nárazníkem.
V nČkterých modelech je k Vašemu
vozidlu použit typ kliky zvedáku.
Konkrétní náĜadí ve vozidle se od popisu
mĤže lišit.

Z VÝSTRAHA
Zvedák, náhradní kolo þi jiné náĜadí
a vybavení vždy uložte na patĜiþném
místČ.
• Neukládejte zvedák, náhradní
kolo nebo jiné vybavení v prostoru
pro cestující.
PĜi náhlém zastavení nebo nárazu
mĤže být uvolnČné vybavení vrženo
dovnitĜ vozidla a zpĤsobit zranČní.

Vytáhnutí zvedáku a náĜadí
1. OtevĜete
prostoru

dveĜe

zavazadlového

2. VytáhnČte kryt podlahy nahoru a
najdČte kĜídlový šroub.
3. Otáþením kĜídlovým šroubem proti
smČru hodinových ruþiþek jej
odmontujte od zvedáku.
4. VyjmČte zvedák a vak s náĜadím.
5. Odmontujte popruhy pĜidržující vak
obsahující nástroj. Potom vyjmČte klíþ
na kola a kliku zvedáku z vaku.
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Odmontování náhradního kola

Specifikace zvedáku

1. Pomocí
plochého
šroubováku
odpáþete kryt otvoru nad zadním
nárazníkem.

Maximální pracovní zatížení: 900 kg

2. Použijte dodaný klíþ na kola pro
povolení
upevĖovacího
šroubu
náhradního kola.
3. OdháknČte
kabel
na
unášeþi
náhradního kola, který se nachází pod
zadním nárazníkem.
4. VyjmČte náhradní kolo z unášeþe
náhradního kola.
POZNÁMKA

Z VÝSTRAHA
Zvedák je urþen pro použití pouze
ve Vašem vozidle.
• Nepoužívejte dodaný zvedák pro
jiné vozidlo.
• Nikdy nepĜekroþte pĜípustné
zatížení zvedáku.
Použití zvedáku pro jiná vozidla
mĤže mít za následek poškození
vozidla nebo zvedáku a zranČní.

PNEUMATIKA: SADA
KOMPRESORU A TċSNICÍ
HMOTY NA PNEUMATIKU
ULOŽENÍ SADY KOMPRESORU A
TċSNICÍ HMOTY NA PNEUMATIKU

ZpĜístupnČní sady kompresoru a tČsnicí
hmoty na pneumatiku:
1. OtevĜete
prostoru.

dveĜe

zavazadlového

2. NadzvednČte kryt.

Abyste pĜedešli rachocení zvedáku a
náĜadí v jedoucím vozidle, uložte vše
pevnČ pod kryt podlahy.

<Vozidlo se 7 sedadly>

5-4 NOUZOVÉ SITUACE

3. VytáhnČte sadu kompresoru a tČsnicí
hmoty na pneumatiku.
PĜi ukládání sady kompresoru a tČsnicí
hmoty na pneumatiku postupujte v
opaþném poĜadí.

Z VÝSTRAHA
Je nebezpeþné nechat motor vozidla
bČžet na volnobČh v uzavĜeném
prostoru. Výfukové plyny z motoru
se mohou dostat dovnitĜ do vozidla.
Výfukové plyny motoru obsahují
oxid uhelnatý (CO), který není ani
vidČt, ani cítit.
MĤže zpĤsobit bezvČdomí nebo
dokonce smrt. Nikdy nepouštČjte
motor v uzavĜeném prostoru bez
vČtrání
a
pĜívodu
þerstvého
vzduchu.
Z VÝSTRAHA
Pokud pneumatiku nahustíte na
pĜíliš velký tlak, mĤže prasknout a
poranit Vás þi jiné osoby. PĜeþtČte si
dĤkladnČ
pokyny
k
sadČ
kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku, dodržujte tyto pokyny
a
nahust’te
pneumatiku
na
doporuþený
tlak.
Nehust’te
pneumatiku na tlak vyšší, ne je
doporuþeno.

<Vozidlo se 5 sedadly>

Z VÝSTRAHA
Sada kompresoru a tČsnicí hmoty a
jiné pĜíslušenství se nesmí ukládat
ve voze v prostoru pro cestující mohlo by dojít ke zranČní. V
pĜípadČ kolize nebo náhlého
zastavení by volné pĜíslušenství
mohlo nČkoho udeĜit. Uložte sadu
kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku na pĤvodní místo.
Je-li toto vozidlo vybaveno sadou
kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku, nemusí být vybaveno
náhradním kolem, zaĜízením k výmČnČ
kola a u nČkterých vozidel nemusí být ani
místo k uložení pneumatiky.
Kompresor a tČsnicí hmotu na
pneumatiku lze použít k doþasnému
utČsnČní defektĤ do 6 mm ve vzorku
pneumatiky. Tuto sadu lze rovnČž použít
k nahuštČní podhuštČné pneumatiky.
Pokud byla pneumatika oddČlena od kola,
má poškozené boþnice nebo je v ní velký
defekt, je poškozena pĜíliš vážnČ a sada
kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku ji nedokáže utČsnit.
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PĜeþtČte si pozornČ všechny pokyny k
sadČ kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku.
Sada obsahuje následují souþásti:
1. Manometr
3. PĜepínaþ
4. Vypínaþ (oranžový)
tČsnicí

8. Napájecí konektor

TċSNICÍ HMOTA NA PNEUMATIKU

PĜed manipulací s nádobkou s tČsnicí
hmotou si pozornČ pĜeþtČte pokyny k
bezpeþné manipulaci a tyto pokyny
dodržujte.
Na nádobce s tČsnicí hmotou zkontrolujte
datum expirace tČsnicí hmoty. Nádobka s
tČsnicí hmotou se musí vymČnit dĜíve, než
uplyne datum expirace.

2. VypouštČcí tlaþítko (bílé)

5. Nádobka s
pneumatiku

7. Hadice tČsnicí hmoty a vzduchu
(prĤhledná hadice/oranžová špiþka)

hmotou

na

6. Hadice pouze pro vzduch (þerná
hadice/bílá špiþka)

Náhradní nádobky s tČsnicí hmotou jsou k
dispozici u Vašeho místního prodejce. Viz
dále „Demontáž a montáž nádobky s
tČsnicí hmotou“.
TČsnicí hmota v nádobce staþí k utČsnČní
pouze jedné pneumatiky. Po použití se
nádobka na tČsnicí hmotu a sestava hadice
tČsnicí hmoty a vzduchu musí vymČnit.
Viz dále „Demontáž a montáž nádobky s
tČsnicí hmotou“.
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POUŽITÍ SADY KOMPRESORU
A TċSNICÍ HMOTY K DOýASNÉMU
UTċSNċNÍ A NAHUŠTċNÍ
PNEUMATIKY S DEFEKTEM

Pokud chcete použít sadu kompresoru a
tČsnicí hmoty na pneumatiku pĜi nízkých
teplotách, zahĜívejte sadu v teplém
prostĜedí po dobu pČti minut.
Tím se urychlí huštČní pneumatiky.
V pĜípadČ defektu v pneumatice, pomalu
dojećte na rovné místo - tím zabráníte
dalšímu poškození kola a pneumatiky.
ZapnČte výstražná svČtla.

Nevytahujte z pneumatiky pĜedmČty,
které ji prodČravČly.
1. VytáhnČte
ze
schránky
sadu
kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku.
2. Vybalte hadici tČsnicí hmoty a
vzduchu (7) a napájecí konektor (8).
3. Položte sadu na zem.
Zkontrolujte, zda se dĜík ventilku na
pneumatice nachází hned u zemČ tak,
aby k nČmu dosáhla hadice.

4. Otáþením proti smČru hodinových
ruþiþek sundejte krytku z dĜíku
ventilku na pneumatice s defektem.
5. PĜipevnČte k dĜíku ventilku hadici
tČsnicí hmoty a vzduchu (7). UtáhnČte
otáþením ve smČru hodinových
ruþiþek.
6. ZasuĖte konektor (8) do zásuvky
napájení pĜíslušenství ve vozidle.
VytáhnČte ze zásuvek napájení
pĜíslušenství všechny spotĜebiþe.
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Pokud je vozidlo vybaveno zásuvkou
napájení
pĜíslušenství,
nepoužívejte
cigaretový zapalovaþ.

9. Stisknutím vypínaþe (4) zapnČte sadu
kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku.

cigaretový

Kompresor vystĜíkne do pneumatiky
tČsnicí hmotu a vzduch.

Dávejte pozor, abyste napájecí kabel
neskĜípli do okna nebo dveĜí.

Když kompresor vtlaþuje tČsnicí
hmotu do pneumatiky, manometr (1)
bude nejdĜíve ukazovat vysoký tlak.
Jakmile se tČsnicí hmota zcela
rozptýlí v pneumatice, tlak prudce
klesne a znovu zaþne stoupat, jakmile
se pneumatika hustí pouze vzduchem.

Je-li ve vozidle pouze
zapalovaþ, použijte jej.

7. Nastartujte vozidlo. PĜi použití
vzduchového kompresoru musí být
vozidlo v chodu.
8. Otoþte pĜepínaþ (3) proti smČru
hodinových ruþiþek do polohy TČsnicí
hmota + vzduch.

10. Pomocí manometru (1) nahust’te
pneumatiku na doporuþený tlak.
Doporuþený
tlak
najdete
na
informaþním štítku k pneumatikám a
huštČní.
Je-li kompresor zapnutý, hodnota na
manometru (1) mĤže být vyšší než ve
skuteþnosti. PĜesnou hodnotu tlaku
zjistíte, když kompresor vypnete.
Kompresor mĤžete zapínat a vypínat,
dokud nedosáhnete správný tlak.

Z POZOR
Pokud doporuþený tlak nedosáhnČte
do cca. 25 minut, s vozidlem nesmíte
jet dále. Pneumatika je pĜíliš vážnČ
poškozena
a
pomocí
sady
kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku ji nelze dohustit.
VytáhnČte napájecí konektor ze
zásuvky napájení pĜíslušenství a
vyšroubujte dofukovací hadici z
ventilku na pneumatice.
11. Stisknutím vypínaþe (4) vypnČte sadu
kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku.
Pneumatika se utČsní a pĜestane z ní
unikat vzduch, až se s vozem
rozjedete a tČsnicí hmota se rozptýlí
po pneumatice. Proto se po kroku 11
musí okamžitČ provést krok 12 až 18.
PĜi manipulaci se sadou kompresoru a
tČsnicí hmoty na pneumatiku bućte
opatrní - mĤže být po použití teplá.
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12. VytáhnČte konektor (8) ze zásuvky
napájení pĜíslušenství ve vozidle.

Než bude poškozená pneumatika
opravena nebo vymČnČna, nejezdČte
rychlostí vyšší, než je rychlost
uvedena na pneumatice.

13. Hadici tČsnicí hmoty a vzduchu (7)
vytáhnČte z dĜíku ventilku na
pneumatice otáþením proti smČru
hodinových ruþiþek.

17. Vrat’te pĜíslušenství na pĤvodní místo
ve vozidle.

14. Nasaćte krytku
ventilku.

dĜík

18. OkamžitČ jećte vozem 8 km, aby se
tČsnicí hmota v pneumatice rozptýlila.

15. Vrat’te hadici tČsnicí hmoty a vzduchu
(7) a napájecí konektor (8) na pĤvodní
místo.

19. Zastavte na bezpeþném místČ a
zkontrolujte tlak v pneumatice. Viz
kroky 1 až 11 v þásti „Použití sady
kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku bez tČsnicí hmoty k
dohuštČní pneumatiky (bez defektu)“.

zpátky

na

16. Pokud se vám podaĜilo pneumatiku s
defektem nahustit na doporuþený tlak,
vytáhnČte z nádobky s tČsnicí hmotou
(5) štítek s informací o maximální
rychlosti a nalepte jej na dobĜe
viditelné místo.

Pokud tlak vzduchu v pneumatice
klesne o více než 68 kPa pod
doporuþený tlak huštČní, vozidlo
okamžitČ zastavte. Pneumatika je
pĜíliš vážnČ poškozena a tČsnicí hmota
nedokáže pneumatiku utČsnit.
Pokud tlak vzduchu v pneumatice
neklesne o více než 68 kPa pod
doporuþený tlak huštČní, nahust’te
pneumatiku na doporuþený tlak.

20. OtĜete zbytky tČsnicí hmoty z kola,
pneumatiky a vozidla.
21. Použitou sestavu nádobky s tČsnicí
hmotou (5) a hadici tČsnicí hmoty a
vzduchu (7) zlikvidujte u místního
prodejce nebo v souladu s místními
pĜedpisy a naĜízeními.
22. Nádobku vymČĖte za novou, kterou
zakoupíte u svého prodejce.
23. Po doþasném utČsnČní pneumatiky
pomocí sady kompresoru a tČsnicí
hmoty odvezte vozidlo do vzdálenosti
161 km k autorizovanému prodejci,
kde necháte pneumatiku opravit nebo
vymČnit.
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POUŽITÍ SADY KOMPRESORU A
TċSNICÍ HMOTY NA PNEUMATIKU
BEZ TċSNICÍ HMOTY K DOHUŠTċNÍ
PNEUMATIKY (BEZ DEFEKTU)

V pĜípadČ defektu v pneumatice, pomalu
dojećte na rovné místo - tím zabráníte
dalšímu poškození kola a pneumatiky.
ZapnČte výstražná svČtla.

Pokud
chcete
použít
vzduchový
kompresor k nahuštČní pneumatiky pouze
vzduchem bez tČsnicí hmoty:

1. VytáhnČte
ze
schránky
sadu
kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku.
2. Vybalte hadici pouze pro vzduch (6) a
napájecí konektor (8).
3. Položte sadu na zem.
Zkontrolujte, zda se dĜík ventilku na
pneumatice nachází hned u zemČ tak,
aby k nČmu dosáhla hadice.

4. Otáþením proti smČru hodinových
ruþiþek sundejte krytku z dĜíku
ventilku na pneumatice.
5. PĜipevnČte na dĜík ventilku hadici
pouze pro vzduch (6) a otáþejte jí ve
smČru hodinových ruþiþek, dokud
pevnČ nedrží.
6. ZasuĖte konektor (8) do zásuvky
napájení pĜíslušenství ve vozidle.
VytáhnČte ze zásuvek napájení
pĜíslušenství všechny spotĜebiþe.
Pokud je vozidlo vybaveno zásuvkou
napájení pĜíslušenství, nepoužívejte
cigaretový zapalovaþ.
Je-li ve vozidle pouze cigaretový
zapalovaþ, použijte jej.
Dávejte pozor, abyste napájecí kabel
neskĜípli do okna nebo dveĜí.
7. Nastartujte vozidlo. PĜi použití
vzduchového kompresoru musí být
vozidlo v chodu.
8. Otoþte pĜepínaþ (3) ve smČru
hodinových ruþiþek do polohy Pouze
vzduch.
9. Stisknutím vypínaþe (4) zapnČte
kompresor.
Kompresor nahustí pneumatiku pouze
vzduchem.
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10. Pomocí manometru (1) nahust’te
pneumatiku na doporuþený tlak.
Doporuþený
tlak
najdete
na
informaþním štítku k pneumatikám a
huštČní.
Je-li kompresor zapnutý, hodnota na
manometru (1) mĤže být vyšší než ve
skuteþnosti. PĜesnou hodnotu zjistíte,
když kompresor vypnete. Kompresor
mĤžete zapínat a vypínat, dokud
nedosáhnete správný tlak.
Pokud nahustíte pneumatiku na tlak
vyšší, než je doporuþená hodnota,
mĤžete tlak snížit tak, že budete
tisknout vypouštČcí tlaþítko (4),
dokud nedosáhnete požadovanou
hodnotu.

Tato možnost je k dispozici jen, když
používáte hadici pouze pro vzduch
(6).
11. Stisknutím vypínaþe (4) vypnČte sadu
kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku.
PĜi manipulaci se sadou kompresoru a
tČsnicí hmoty na pneumatiku bućte
opatrní - mĤže být po použití teplá.
12. VytáhnČte konektor (8) ze zásuvky
napájení pĜíslušenství ve vozidle.
13. Otáþením proti smČru hodinových
ruþiþek odpojte hadici pouze pro
vzduch (6) od dĜíku ventilku
pneumatiky a nasaćte krytku zpátky
na dĜík ventilku.
14. Vrat’te hadici pouze pro vzduch (6) a
napájecí konektor (8) na pĤvodní
místo.
15. Vrat’te pĜíslušenství na pĤvodní místo
ve vozidle.

K sadČ kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku se dodává adaptér umožĖující
nahustit vzduchové matrace, míþe apod.
Tento adaptér se nachází v prostoru dole v
tČlese sady.
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DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NÁDOBKY
S TċSNICÍ HMOTOU

6. NasuĖte novou nádobku na místo.
Zkontrolujte, zda nádobka dosedla
správnČ do úchytu v tČlese
kompresoru.

Demontáž nádobky s tČsnicí hmotou:
1. Vybalte obČ hadice.
2. VysuĖte nádobku z tČlesa kompresoru.

7. Vrat’te obČ hadice na pĤvodní místo.

JAK VYMċNIT KOLO S
DEFEKTEM
Pokud dojde k defektu pneumatiky,
dodržte pĜed výmČnou kola následující
bezpeþnostní instrukce.

3. Vyšroubujte hadici, která je pĜipojena
k nádobce.

Bezpeþnostní pokyny pro výmČnu kola

4. Nádobku vymČĖte za novou, kterou
zakoupíte u svého prodejce.

2. Zaparkujte vozidlo na bezpeþném
místČ mimo vozovku.

5. PĜipevnČte hadici
utáhnČte ji.

3. Zaparkujte na pevném a rovném
povrchu.
Viz
„PARKOVÁNÍ
VOZIDLA“ v rejstĜíku.

k

nádobce

a

1. ZapnČte výstražná svČtla.

4. VypnČte motor a vyjmČte klíþ.
5. ZatáhnČte parkovací brzdu.
6. Nechte vystoupit všechny cestující z
vozidla a postavte je na bezpeþné
místo.
7. Založte
kolo
diagonálnČ
od
vymČĖovaného kola vpĜedu a vzadu
klínem, dĜevČným špalkem þi
kamenem.
Pokud nedodržíte tyto bezpeþnostní
pokyny, mĤže vozidlo sklouznout ze
zvedáku a mĤže dojít k vážnému zranČní.
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Jak vymČnit kolo s defektem
1. VyjmČte zvedák, klíþ na kola, kliku
zvedáku a náhradní kolo z úložného
prostoru v zavazadlovém prostoru a
pod zadním nárazníkem.

Z POZOR
Nevyšroubujte úplnČ matice, dokud
nezvednete kolo nad povrch.

3. Vložte kliku zvedáku a klíþ na kola do
zvedáku.
4. Otáþejte klíþem na kola ve smČru
hodinových ruþiþek a zvednČte mírnČ
hlavu zvedáku.
5. Dle obrázku níže nasaćte zvedák do
správné polohy. V pĜední i zadní þásti
vozidla pod dveĜmi se nachází drážka.

2. Použijte klíþ na kola pro povolení
matic o jednu otáþku.

6. UmístČte zvedák svisle do pĜední
nebo
zadní
drážky
poblíž
vymČĖovaného kola.
Z POZOR
Nepokoušejte se zvednout vozidlo,
dokud není zvedák ve správné
poloze a zajištČn na vozidle i na
zemi.

<Typ kliky zvedáku>
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7. Otáþením klíþe na kola nebo kliky
zvedáku ve smČru hodinových ruþiþek
zvedejte vozidlo, dokud nezapadne
hlava zvedáku pevnČ do pĜíslušné
drážky a kolo se nezvedne nad povrch
o 2,5 cm.
Z POZOR
Jakmile zaþne zvedák zvedat
vozidlo, zkontrolujte, zda je zvedák
správnČ
umístČn
a
nemĤže
sklouznout.
POZNÁMKA

Nezvedejte vozidlo výše, než je pro
výmČnu kola nutné.

<Typ kliky zvedáku>

Z VÝSTRAHA
• Pokud je vozidlo na zvedáku,
nikdy nelezte pod vozidlo a
nestartujte motor.
Vozidlo by mohlo sklouznout ze
zvedáku a mohlo by dojít k vážnému
zranČní þi smrti.

8. ÚplnČ vyšroubujte matice otáþením
proti smČru hodinových ruþiþek.
9. SejmČte kolo.
10. Namontujte náhradní kolo na náboj
kola.
Z POZOR
• Nikdy nepoužívejte na matice kol
olej nebo mazivo.
• Vždy použijte správné matice kol.
• Co možná nejdĜíve navštivte
servis a nechte matice kol
dotáhnout
pĜedepsanými
momenty. Doporuþujeme Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
Pokud nebudou matice správnČ
dotaženy, mĤže dojít k jejich
uvolnČní.
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11. Namontujte matice kola zpČt. Rukou
utáhnČte každou matici tak, aby kolo
dosedalo k náboji kola.
12. Otáþejte klíþem na kola nebo klikou
zvedáku proti smČru hodinových
ruþiþek a spust’te vozidlo dolĤ.
13. DotáhnČte matice na kole do kĜíže na
125 N•m. 1o2o3o4o5 (Viz obr.
dole)

Z VÝSTRAHA
UjistČte se, že používáte správné
matice nebo šrouby a správný
utahovací moment.
Nesprávné matice kola nebo
nesprávnČ utažené matice nebo
šrouby kola mohou zpĤsobit
uvolnČní kola nebo dokonce jeho
odpadnutí. Mohlo by dojít k nehodČ.

14. ZavČste unášeþ náhradního kola na
podpČrnou tyþ a utáhnČte šroub v
otvoru nad zadním nárazníkem
momentem 6 Nm, aby se unášeþ
náhradního kola zvednul.
15. ZaháknČte kabel a namontujte kryt
otvoru do pĤvodní polohy.
16. UpevnČte zvedák a náĜadí do jejich
pĤvodní polohy a kolo s defektem do
zavazadlového prostoru.
Z POZOR
Neskladujte kolo s defektem v
poloze pod zadním nárazníkem, kde
bylo náhradní kolo. Kolo s defektem
by mohlo vypadnout z jeho polohy.
Z VÝSTRAHA
Neukládejte zvedák a náĜadí v
prostoru pro cestující.
PĜi náhlém zastavení nebo nárazu
mĤže být uvolnČné vybavení vrženo
dovnitĜ vozidla a zpĤsobit zranČní.
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POZNÁMKA

Kompaktní náhradní kolo je urþeno
pouze pro krátkodobé použití.
NeprodlenČ kontaktujte servis za
úþelem výmČny náhradního kola za
normální kolo. Doporuþujeme Vám
autorizovaný servis Chevrolet.

Z POZOR
PĜi použití zvedáku mĤže být
vozidlo vratké, pohnout se a
poškodit se a zpĤsobit zranČní.
• Použijte dodaný zvedák a ve
správné poloze.
• PĜi nasazení zvedáku pro
zvednutí vozidla by mČl být
zvedák kolmo k povrchu.
• Nelezte pod zvednuté vozidlo.
• Nestartujte zvednuté vozidlo.
• PĜed zvedáním nechte vystoupit
cestující z vozidla a ponechte je
stranou od vozidla a dopravy.
• Zvedák používejte pouze k
výmČnČ kol.
• Nezvedejte vozidlo na šikmém
nebo kluzkém povrchu.
• Používejte zvedák v místČ
nejblíže vymČĖovanému kolu.
• Založte kolo úhlopĜíþnČ proti
vymČĖovanému kolu.
(Pokraþování)

Z POZOR
(Pokraþování)
• PĜed
zvedáním
zatáhnČte
parkovací brzdu a zaĜaćte první
pĜevodový stupeĖ nebo zpáteþku
(M/T) nebo zvolte polohu P
(A/T).
• Nezvedejte
vozidlo
a
nevymČĖujte kolo v tČsné
blízkosti provozu.
Z POZOR
Pokud nejsou podmínky pro
výmČnu vhodné nebo se na výmČnu
necítíte, zavolejte servis.
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STARTOVÁNÍ MOTORU
PROPOJOVACÍMI KABELY
Z POZOR
• Nepokoušejte se vozidlo startovat
tažením nebo tlaþením.
Mohlo by dojít k poškození
katalyzátoru
a
automatické
pĜevodovky, pĜípadnČ k nČjakému
zranČní.

Vozidlo s vybitým akumulátorem lze
nastartovat pĜivedením elektrické energie
z akumulátoru jiného vozidla.
Z VÝSTRAHA
MĤže dojít k explozi akumulátoru.
MĤžete být popáleni kyselinou z
akumulátoru a elektrický zkrat Vás
mĤže zranit þi poškodit vozidla.
• Nevystavujte
akumulátor
plamenĤm nebo jiskrám.
• PĜi
startování
vozidla
s
pomocným akumulátorem se nad
akumulátorem nenaklánČjte.
(Pokraþování)

Z VÝSTRAHA
(Pokraþování)
• ZabraĖte vzájemnému dotyku
kabelĤ.
• PĜi práci v blízkosti akumulátoru
používejte ochranu oþí.
• ZabraĖte potĜísnČní oþí, pokožky,
látek nebo lakovaných povrchĤ
kapalinou z akumulátoru.
• UjistČte se, že akumulátor použitý
ke startování má stejné napČtí
jako vybitý akumulátor.
• Neodpojujte vybitý akumulátor
od vozidla.
Nedodržení tČchto pokynĤ þi
následujících
instrukcí
pro
startování motoru s propojovacími
kabely mĤže dojít k explozi
akumulátoru a následnČ k popálení
kyselinou z akumulátoru nebo k
elektrickému zkratu.
MĤže dojít k poškození elektrických
systémĤ v obou vozidlech a vážnému
zranČní osob.
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PĜed startováním s pomocným
akumulátorem
1. ZatáhnČte parkovací brzdu.
2. U
vozidla
s
automatickou
pĜevodovkou pĜeĜaćte do polohy
PARK a u vozidla s mechanickou
pĜevodovkou zaĜaćte neutrál.
3. VypnČte všechna elektrická zaĜízení.
Z POZOR
• PĜed startováním s pomocným
akumulátorem
vypnČte
audiosystém. Mohlo by dojít k
jeho poškození.
Z VÝSTRAHA
• Vždy većte kabely tak, aby
nemohlo dojít k zachycení
rotujících souþástí v motorovém
prostoru.
Jinak by mohlo dojít ke zranČní
nebo poškození vozidla.

PĜipojení propojovacích kabelĤ
PĜi startování s pomocným akumulátorem
pĜipojte
propojovací
kabely
v
následujícím poĜadí:
1. PĜipojte
jeden
konec
prvního
startovacího propojovacího kabelu na
kladný pól pomocné akumulátorové
baterie (oznaþený „+“ na vývodu nebo
skĜíni akumulátoru)
2. PĜipojte druhý konec stejného
startovacího kabelu ke kladnému pólu
vybitého akumulátoru (s oznaþením
„+“).
3. PĜipojte první konec druhého
startovacího propojovacího kabelu na
záporný pól pomocné akumulátorové
baterie (oznaþený „–“ na vývodu nebo
skĜíni akumulátoru).

Z VÝSTRAHA
Poslední spoj k vozidlu, které se
bude nabíjet, NESMÍ být k
zápornému pólu (–) akumulátoru.
• Svorku tohoto spoje pĜipevnČte k
ocelové konzole pĜišroubované k
bloku motoru.
• Tento poslední spoj by mČl být co
nejvíce vzdálen od akumulátoru.
PĜipojení propojovacího kabelu k
zápornému
pólu
vybitého
akumulátoru by mohlo zpĤsobit
elektrický oblouk, pĜípadnČ explozi
akumulátoru.
Mohlo by tak dojít k zranČní nebo
poškození vozidla.
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4. PĜipojte druhý konec druhého
startovacího kabelu ke kostĜe na
druhém
vozidle,
napĜíklad
k
ocelovému držáku pĜišroubovanému k
bloku motoru.
5. Motor
vozidla
s
pomocným
akumulátorem mĤže pĜi startování
bČžet.
POZNÁMKA

Pokusy o nastartování motoru
vozidla s vybitým akumulátorem by
mČly být provádČny v intervalech
jedné minuty a nemČly by trvat déle
než 15 sekund.

Jakmile vozidlo s vybitým akumulátorem
nastartujete:
1. OpatrnČ odpojte ukostĜení (-). ZaþnČte
u vozidla s vybitým akumulátorem.
Motor
vozidla
s
vybitým
akumulátorem nechte bČžet.
2. Odpojte záporný vodiþ od vozidla s
pomocným akumulátorem.
3. Odpojte vodiþ „+“ od obou
akumulátorĤ. Uložte propojovací
kabely u náhradního kola.
4. Nechte bČžet vozidlo s vybitým
akumulátorem pĜibližnČ 20 minut. To
umožní systému dobíjení dobití
akumulátoru.
5. Jestliže se akumulátor opČt vybije,
obrat’te se na servis. Doporuþujeme
Vám autorizovaný servis Chevrolet.

ODTAŽENÍ VOZIDLA
Je-li nutné odtáhnout Vaše vozidlo,
obrat’te se na servis nebo profesionální
odtahovou službu. Doporuþujeme Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
Z VÝSTRAHA
• V taženém vozidle nikdy nevozte
cestující.
• Nikdy netahejte vozidlo vyšší než
bezpeþnou
nebo
povolenou
rychlostí.
• Nikdy
netahejte
vozidlo
s
poškozenými díly, které nejsou
plnČ na vozidle zajištČny.
Nedodržení tČchto pokynĤ mĤže
zpĤsobit zranČní osob.
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Tažení vozidla se zvednutými koly
1. ZapnČte výstražná svČtla.
2. ZapnČte zapalování do polohy ACC.
3. PĜeĜaćte
automatickou
nebo
mechanickou pĜevodovku na neutrál.
4. UvolnČte parkovací brzdu.
Z POZOR
Pokud musí být vozidlo odtaženo za
zadní stranu, použijte pod pĜední
kola podvozek.
• Nikdy netáhnČte vozidlo za zadní
stranu s pĜedními koly na
vozovce.
PĜi takovém tažení by mohlo dojít k
vážnému poškození pĜevodovky
vozidla.

5. OdtáhnČte vozidlo s pĜedními koly
nad vozovkou.
Z POZOR
• K odtažení vozidla nepoužívejte
odtahové zaĜízení s ĜetČzem a
hákem.
• Použijte plošinu nebo zaĜízení pro
zvednutí nápravy.

Tažení vozidla se systémem pohonu
všech kol
ZaĜízení s plošinou je nejlepší metodou
odtahování
vozidla
vybaveného
systémem pohonu všech kol (AWD),
þímž se zabrání poškození.
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Pokud není k dispozici zaĜízení s
plošinou, použijte k odtažení vozidla
plošinový vozík, jak je vidČt na obrázku
níže.
Z POZOR
Pokud budete odtahovat vozidlo
vybavené systémem pohonu všech
kol (AWD) s pĜedními nebo zadními
pneumatikami na silnici, mĤže dojít
k vážnému poškození hnacího
systému.
• Nikdy
netáhnČte
vozidlo
s
pĜedními a zadními koly na
vozovce.

NOUZOVÉ ODTAŽENÍ

Pokud není v pĜípadČ nouze dosažitelná
odtahová služba, mĤže být vozidlo
odtaženo lanem pĜipevnČným k tažnému
oku.
PĜední tažné oko
PĜední tažné oko se nachází pod pĜedním
nárazníkem. Na stranČ Ĝidiþe sundejte
krytku a pĜipevnČte tažné oko. Ve vozidle
musí být Ĝidiþ, který bude vozidlo Ĝídit a
ovládat brzdy.
Odtažení lze provádČt takovým zpĤsobem
pouze na vozovkách se zpevnČným
povrchem na krátké vzdálenosti a pĜi
nízkých rychlostech.

Také musí být v dobrém stavu kola,
nápravy, hnací ústrojí, Ĝízení a brzdy.
Z POZOR
PĜi tažení vozidla na lanČ mĤže dojít
k poškození vozidla.
Snížení rizika poškození vozidla:
• Tažné oko používejte pouze tehdy,
když není k dispozici jiný
prostĜedek k tažení.
• TáhnČte vozidlo pouze dopĜedu.
• Većte lano mimo nárazník.
• UjistČte se, že je tažné lano
bezpeþnČ upevnČno k tažnému
oku, a to na obou koncích.
Zkontrolujte zatažením za lano.
• Tažením na lanČ mĤže dojít k
vážnému poškození automatické
pĜevodovky. PĜi tažení vozidla s
automatickou
pĜevodovkou
použijte plošinu nebo zaĜízení pro
zvednut nápravy.
• RozjíždČjte se pomalu a vyhnČte se
škubavým pohybĤm.
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Z VÝSTRAHA
PĜi tažení vozidla na lanČ mĤže dojít
ke ztrátČ kontroly nad vozidlem.
• Neodtahujte
vozidlo
s
poškozenými koly, pĜevodovkou,
nápravami,
Ĝízením
nebo
brzdami.
• Nevytahujte klíþ ze zapalovací
skĜíĖky, Ĝízení se zamkne a
vozidlo se stane neovladatelné.
Z POZOR
• Nepoužívejte
transportní
uvazovací hák pro odtahování
Vašeho vozidla.
Mohlo by dojít k poškození vozidla.

PĜipojení zadního tažného oka
PĜi tažení jiného vozidla použijte
pĜipojení zadního tažného oka. Toto
pĜipojení byste mČli používat pouze v
nouzové situaci (napĜ. pĜi vytahování
vozidla z pĜíkopu, snČhové závČje nebo
bahna).
Pro použití pĜipojení zadního tažného oka
provećte následující:
1. NajdČte pĜipojení zadního tažného
oka pod krytem podlahy v
zavazadlovém prostoru.
2. OtevĜete kryt na zadním nárazníku a
našroubujte pevnČ tažné oko.

PĜi tažení na zadním tažném oku vždy
većte lano nebo ĜetČz v pĜímém smČru k
oku. Nenamáhejte hák v jiném smČru.
Abyste pĜedešli poškození, nenapínejte
lano pĜíliš rychle.
Z POZOR
• Nepoužívejte
transportní
uvazovací hák pro odtahování
jiného vozidla.
Mohlo by dojít k poškození vozidla.
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VYPROŠTċNÍ VOZIDLA
Pokud vozidlo uvázne ve snČhu, blátČ
nebo v jiném nezpevnČném povrchu,
použijte k vyproštČní následující postup.
1. Otoþte volantem zcela doleva a potom
doprava. Tím se vyþistí plocha pod
pĜedními koly.
2. ěaćte stĜídavČ zpáteþku a dopĜedný
rychlostní stupeĖ.
3. Protáþejte kola co možná nejménČ.
4. PĜi Ĝazení uvolnČte pedál plynu.
5. PĜi zaĜazeném rychlostním stupni
sešlapujte pedál plynu s citem.
Pokud po nČkolika pokusech vozidlo
nevyprostíte, musí být vozidlo vytaženo.
Viz „TAŽENÍ VOZIDLA“ dĜíve v této
þásti.

Z VÝSTRAHA
Pokud
vyprošt’ujete
vozidlo
uváznuté ze snČhu, bláta, písku
apod.;
• NejdĜíve zkontrolujte, zda nejsou
v okolí vozidla lidé nebo
pĜedmČty.
BČhem vyprošt’ování mĤže dojít k
náhlému pohybu vozidla vpĜed nebo
vzad a dojít tak ke zranČní osob þi
poškození pĜedmČtĤ v blízkosti.

POZNÁMKA

PĜi vyprošt’ování vozidla dodržujte
následující zásady pro zamezení
poškození pĜevodovky nebo jiných
souþástí;
• Nesešlapujte pĜi Ĝazení pedál
plynu, dokud není úplnČ zaĜazen
dopĜedný rychlostní stupeĖ nebo
zpáteþka.
• Nevytáþejte motor a vyhnČte se
prokluzu kol.
• Pokud vozidlo po vyproštČní
uvízne nČkolikrát, zvažte jiný
zpĤsob, napĜíklad vytažení.
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PěEHěÁTÍ
Pokud je ruþiþka teplomČru chladicí
kapaliny motoru v þervené zónČ, nebo
pokud máte jakýkoli dĤvod k podezĜení,
že se motor pĜehĜívá:
1. Zastavte vozidlo.
2. VypnČte klimatizaci.
3. Nechte motor bČžet nČkolik minut na
volnobČh.
4. Zkontrolujte, zda pracuje ventilátor.
Z VÝSTRAHA
Pokud uchází pára, vzdalte se od
vozidla, dokud motor nevychladne.
Pára by mohla zpĤsobit vážné
opaĜení.
POZNÁMKA

Použití klimatizace pĜi jízdČ do
dlouhého stoupání nebo v hustém
provozu mĤže zpĤsobit pĜehĜátí
motoru.

Pokud ventilátor nepracuje a uchází pára,
postupujte následujícím zpĤsobem:
1. VypnČte motor.
2. PoodejdČte od vozidla, aniž byste
otevírali kapotu.
3. Nechte motor vychladnout.
4. Pokud pára již neuchází, otevĜete
opatrnČ kapotu.
5. Co nejdĜíve kontaktujte servis.
Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet.
Pokud ventilátor pracuje a pára není
viditelná, postupujte takto:
1. OpatrnČ otevĜete kapotu.
2. Nechte motor bČžet na volnobČh,
dokud nevychladne.
3. Zkontrolujte
hladinu
chladicí
kapaliny.
Pokud ventilátor pracuje, ale teplota
motoru neklesá, postupujte takto:
1. VypnČte motor.
2. OpatrnČ otevĜete kapotu.
3. Nechte motor vychladnout.
4. Zkontrolujte
hladinu
chladicí
kapaliny.

Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká,
zkontrolujte
tČsnost
následujících
souþástí:
1. Chladiþ.
2. Hadice chladiþe.
3. Spoje chladiþe.
4. Hadice topení.
5. Spoje hadic topení.
6. Vodní þerpadlo.
Pokud dojde k úniku nebo jinému
poškození, nebo pokud stále uniká
chladicí kapalina, obrat’te se ihned na
servis. Doporuþujeme Vám autorizovaný
servis Chevrolet. Nepokraþujte v jízdČ,
dokud nejsou tyto potíže vyĜešeny.
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Z VÝSTRAHA
Horká chladicí kapalina mĤže pod
tlakem vytrysknout a zpĤsobit
opaĜení a vážné zranČní.
• Jestliže jsou motor a chladiþ
horký, nikdy nesnímejte víþko
nádobky s chladicí kapalinou.

–
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BEZPEýNOSTNÍ POKYNY

•

PĜi provádČní jakékoliv kontroly nebo
údržby na vozidle dodržujte následující
pokyny. Snížíte tak nebezpeþí svého
poranČní nebo poškození vozidla.

•

Obecné pokyny pĜi provádČní prací na
vozidle:
•

Nepracujte na horkém motoru.
Z VÝSTRAHA
Katalyzátor a ostatní souþásti
výfuku se mohou bČhem chodu
motoru velmi zahĜívat.
Dotykem pĜíslušných dílĤ pĜi
bČžícím motoru si mĤžete pĜivodit
tČžké popáleniny.

•

•

Nikdy nelezte pod vozidlo, které je
podepĜeno zvedákem. Pokud musíte
pod vozidlem pracovat, použijte
bezpeþné podpČry.
NepĜibližujte se k akumulátoru, všem
palivĤm a souþástem palivového
ústrojí s kouĜícími materiály, plameny
a jiskrami.

•

Nikdy nepĜipojujte ani neodpojujte
akumulátor
nebo
elektronické
komponenty pĜi zapnutém zapalování.
PĜi pĜipojování kabelĤ k akumulátoru,
vČnujte zvláštní pozornost jejich
polaritČ. Nikdy nepĜipojujte kladný
kabel na záporný pól a naopak.
UvČdomte si, že akumulátor, kabely
zapalování a kabely vozidla jsou pod
vysokým proudem nebo napČtím.
Bućte opatrní, abyste nezpĤsobili
zkrat.

Z VÝSTRAHA
• PĜed kontrolou nebo prací pod
kapotou vypnČte zapalování a
vyjmČte klíþ.
Dotýkání se „živých” souþástí pĜi
zapnutém zapalování mĤže zpĤsobit
šok nebo popálení.
Z VÝSTRAHA
Pokud musíte provádČt práce pod
kapotou, svléknČte si volné obleþení
a šperky, které mohou být
zachyceny a nepĜibližujte se žádnou
þástí tČla k ventilátoru, ĜemenĤm
nebo
jiným
pohybujícím
se
souþástem.
•

•

•

Pokud necháváte motor bČžet v
uzavĜených prostorech, jako je garáž,
dbejte správné ventilace.
Použitý olej, chladicí a ostatní
kapaliny uchovávejte mimo dosah
dČtí a domácích zvíĜat.
Nevyhazujte prázdné nádoby od oleje
nebo provozních kapalin ani nádoby,
které ještČ obsahují olej a provozní
kapaliny,
spolu
s
domovním
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•

•

odpadem.
Využívejte
pouze
autorizovaná zaĜízení pro likvidaci
takového odpadu.
Pokud musíte provádČt práce pod
kapotou s bČžícím motorem, dbejte
na to, aby nemohlo dojít k
neoþekávaným a náhlým pohybĤm
vozidla. U automatické pĜevodovky
pĜesuĖte páku voliþe do polohy
PARK nebo NEUTRAL a zatáhnČte
parkovací brzdu. U mechanické
pĜevodovky zaĜaćte neutrál a
zatáhnČte parkovací brzdu.
Abyste se vyhnuli možnému zranČní,
vypnČte pĜi práci pod kapotou
zapalování a vyjmČte ze zapalování
klíþ, pokud to není pĜímo vyžadováno
pĜíslušným postupem. Pokud je
vyžadováno pĜíslušným postupem
provádČt práce pod kapotou s bČžícím
motorem, svléknČte si volné obleþení
a šperky, které mohou být zachyceny
pohybujícími se souþástmi a zpĤsobit
zranČní.

Ventilátor chlazení v motorovém
prostoru
Z POZOR
Elektrické chladicí ventilátory (v
motorovém prostoru) jsou ovládány
þidly. Tyto ventilátory se mohou
kdykoli spustit.
• Je dĤležité se nepĜibližovat
rukama, prsty nebo jinými
volnými souþástmi obleþení k
lopatkám ventilátoru.
Z VÝSTRAHA
Dotýkání se „živých” souþástí pĜi
zapnutém zapalování je nebezpeþné.
• UjistČte se, že je vypnuté
zapalování a vytažený klíþ pĜed
provádČním jakékoliv kontroly
nebo údržby pod kapotou.
To mĤže mít za následek popálení,
šok nebo vážné zranČní.

Abyste pĜedešli pĜípadnému zranČní od
ventilátoru chlazení, vypnČte motor, aby
ventilátor nezaþal pracovat dĜív, než
provedete kontrolu motoru.
Také si dávejte pozor na systém
elektronického zapalování, který pracuje s
vyšším napČtím, než klasické zapalování.
Proto je dotýkání se „živých” souþástí pĜi
zapnutém zapalování velmi nebezpeþné.
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KONTROLNÍ ÚKONY ěIDIýE

StČraþe þelního okna

INTERIÉR

Pro zabezpeþení dlouhého a spolehlivého
provozu vozidla pravidelnČ kontrolujte
exteriér, interiér a motorový prostor
vozidla.

•

ěízení

Kontrola stavu ramínek a stíracích lišt
(vþetnČ zadního stČraþe).

• Kontrola vĤle na volantu.
Parkovací brzda

Pneumatiky

Kontrola správného zdvihu parkovací
brzdy.
PĜístrojová deska

•

•

EXTERIÉR

Správné nahuštČní. (Viz „KOLA A
PNEUMATIKY” v rejstĜíku)
• Žádné trhliny na bocích a vzorku.
• Žádné cizí pĜedmČty ve vzorku.
Kola
•

Matice a šrouby musí být utaženy
správným utahovacím momentem.
(Viz
„VÝMċNA
KOLA
S
DEFEKTEM” v rejstĜíku.)
SvČtla

•

ýinnost
tlumených,
dálkových,
koncových, smČrových, brzdových a
mlhových svČtel.
Kapaliny
•

Zkontrolujte hladinu kapalin ve všech
nádobkách pod kapotou.

•

Kontrola správné þinnosti mČĜících
pĜístrojĤ, ovladaþĤ a kontrolek.
Zrcátka
•

Kontrola správného stavu a þistoty
odrazových ploch všech tĜí zrcátek.
• Kontrola snadného seĜízení zrcátek.
Ovládací prvky
•

Kontrola správné vĤle brzdového
pedálu.
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MOTOROVÝ PROSTOR
MODEL 2.4 DOHC

1.
2.
3.
4.

ýistiþ vzduchu/vzduchový filtr motoru
MČrka hladiny motorového oleje
Víþko plnicího hrdla motorového oleje
Nádobka brzdové kapaliny

5. Nádobka kapaliny posilovaþe Ĝízení
6. Expanzní nádobka chladicí kapaliny
motoru
7. Nádobka spojkové kapaliny

* Skuteþný motorový prostor vozidla se mĤže od obrázku lišit.

8. Pojistková skĜíĖka v motorovém
prostoru
9. Nádobka ostĜikovaþe þelního skla
10. Akumulátor
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MODEL 3.0 DOHC

4. Nádobka brzdové kapaliny
5. Nádobka kapaliny posilovaþe Ĝízení
6. Expanzní nádobka chladicí kapaliny
motoru
* Skuteþný motorový prostor vozidla se mĤže od obrázku lišit.
1. ýistiþ vzduchu/vzduchový filtr motoru
2. Víþko plnicího hrdla motorového oleje
3. MČrka hladiny motorového oleje

7. Pojistková skĜíĖka v motorovém
prostoru
8. Nádobka ostĜikovaþe þelního skla
9. Akumulátor
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MODEL 2.2 DIESEL

5. Expanzní nádobka chladicí kapaliny
motoru
6. Nádobka spojkové kapaliny
7. Pojistková skĜíĖka v motorovém
prostoru
* Skuteþný motorový prostor vozidla se mĤže od obrázku lišit.
1.
2.
3.
4.

ýistiþ vzduchu/vzduchový filtr motoru
Nádobka kapaliny posilovaþe Ĝízení
Víþko plnicího hrdla motorového oleje
Nádobka brzdové kapaliny

8. Akumulátor
9. Nádobka ostĜikovaþe þelního skla
10. MČrka hladiny motorového oleje
11. PĜídavná pojistková skĜíĖka
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MOTOROVÝ OLEJ
Zabezpeþte Ĝádné mazání
udržováním správné výše
motorového oleje.
SpotĜebovávání
motorového
motorem je normální.

motoru
hladiny
oleje

Kontrolujte hladinu oleje v pravidelných
intervalech, napĜíklad pĜi doplĖování
paliva.
Abyste získali správnou namČĜenou
hodnotu, musí být olej teplý a vozidlo
musí stát na vodorovné ploše.

KONTROLA HLADINY
MOTOROVÉHO OLEJE

6. Zkontrolujte, zda není olej na mČrce
zneþistČn.

1. Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.

7. Zkontrolujte na mČrce výšku hladiny.
Olej by mČl být mezi znaþkami MIN a
MAX.

2. VypnČte motor a poþkejte 10 minut,
než olej steþe zpČt do olejové vany. V
opaþném pĜípadČ by nemusela hladina
oleje zmČĜená mČrkou odpovídat
skuteþnosti.
3. VytáhnČte mČrku a otĜete ji doþista.
Další informace o umístČní, viz
„MOTOROVÝ
PROSTOR”
na
pĜedchozí stranČ v této þásti.
4. MČrku znovu úplnČ zasuĖte.
5. MČrku opČt vytáhnČte.

Pokud není hladina oleje zĜetelná,
odeþtČte ji na opaþné stranČ mČrky.
V závislosti na variantČ motoru jsou
použity rozdílné mČrky.
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8. Pokud je hladina pod znaþkou MIN,
doplĖte tolik oleje stejného druhu,
abyste zvedli hladinu na MAX.
NedoplĖujte olej nad znaþku MAX.
Víþko plnicího otvoru motorového
oleje je místem, kde doplĖujete olej.
Další informace o umístČní, viz
„MOTOROVÝ
PROSTOR”
na
pĜedchozí stranČ v této þásti.
Specifikace oleje, viz „TABULKA
KAPALIN” v rejstĜíku.

Z VÝSTRAHA
Motorový olej je dráždivá látka a
pĜi požití mĤže zpĤsobit onemocnČní
nebo smrt.
• Udržujte mimo dosah dČtí.
• VyhnČte se opakovanému nebo
dlouhodobému
kontaktu
s
pokožkou.
• Omyjte zasažené oblasti mýdlem a
vodou nebo þisticím prostĜedkem
na ruce.
Z VÝSTRAHA
Dolití nadmČrného množství oleje
mĤže ovlivnit funkci motoru.
• Nedolévejte olej nad znaþku
MAX.
PĜeplnČním mĤže dojít k poškození
vozidla:
• Zvýšení spotĜeby oleje.
• Zanesení zapalovacích svíþek.
• VytváĜení nadmČrného nánosu
karbonu v motoru.

VÝMċNA MOTOROVÉHO OLEJE A
FILTRU

Z VÝSTRAHA
DĜív, než se pokusíte provést tuto
práci se ujistČte, že všemu rozumíte.
• Pokud si nejste jisti, že bezpeþnČ
provedete tuto práci, svČĜte ji
servisní dílnČ. Doporuþujeme
Vám
autorizovaný
servis
Chevrolet.
Jinak mĤže dojít ke zranČní nebo
poškození vozidla.
ZneþistČním ztrácí motorový olej
schopnost mazat. VymČĖujte olej podle
plánu údržby.
PĜi každé výmČnČ oleje vymČĖte také
olejový filtr.
Ve ztížených podmínkách vymČĖujte
motorový olej a olejový filtr mnohem
þastČji, než je doporuþeno standardní
plánovanou údržbou.
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Ztížené podmínky zahrnují mimo jiné:
•
•
•
•
•
•
•

ýasté studené starty.
Provoz s þastými zastávkami
rozjezdy.
ýasté jízdy na krátkou vzdálenost.
ýasté jízdy v mrazu.
Dlouhý volnobČh motoru.
ýasté jízdy nízkou rychlostí.
Jízdy v prašném prostĜedí.

a

Z VÝSTRAHA
Motorový olej a jeho obaly jsou
nebezpeþné pro Vaše zdraví.
• VyhnČte se opakovanému nebo
dlouhodobému
kontaktu
s
motorovým olejem.
• Po práci s motorovým olejem
oþistČte pokožku a nehty vodou a
mýdlem
nebo
þisticím
prostĜedkem na ruce. Také jej a
ostatní
toxické
materiály
uchovávejte mimo dosah dČtí.
Motorový olej mĤže zpĤsobit
podráždČní kĤže a pĜi požití mĤže
zpĤsobit onemocnČní nebo smrt.

Z POZOR
Použitím neschváleného oleje nebo
oleje s nízkou kvalitou þi aditiv mĤže
dojít k poškození motoru.
• PĜidání aditiv konzultujte nejprve
se servisem. Doporuþujeme Vám,
abyste
se
obrátili
na
Vašeho autorizovaného opravce
Chevrolet.
Z POZOR
• Nikdy nevyhazujte použitý olej a
filtr spolu s domovním odpadem.
• Využívejte pouze autorizovaná
zaĜízení pro likvidaci takového
odpadu.
Použitý motorový olej a filtr
obsahují škodlivé látky, které jsou
nebezpeþné zdraví a životnímu
prostĜedí.
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VÝBċR SPRÁVNÉHO MOTOROVÉHO
OLEJE

Používejte a požadujte motorový olej,
který je oznaþen certifikaþní znaþkou
dexos™. Motorový olej splĖující
požadavky pro vozidlo musí být na obalu
oznaþen certifikaþní znaþkou dexos.
Tato certifikaþní znaþka dosvČdþuje, že
motorový olej byl schválen podle
specifikace dexos.

Do tohoto vozidla byl pĜi výrobČ použit
motorový
olej
schválený
podle
specifikace dexos.

Z POZOR
Používejte pouze motorový olej,
který je schválen pro specifikaci
dexos nebo rovnocenný motorový
olej a má vhodný stupeĖ viskozity.
Motorové oleje schválené podle
specifikace dexos mají na obalu
symbol dexos. Pokud nepoužijete
doporuþený
nebo
rovnocenný
motorový olej, mĤže to zpĤsobit
poškození motoru, které nebude
kryté zárukou. Pokud si nejste jisti,
zda je motorový olej schválen podle
specifikace dexos, požádejte o
informace
svého
poskytovatele
servisu.

Nejlepší stupeĖ viskozity pro Vaše
vozidlo je SAE 5W-30. Lze také použít
oleje se stupni viskozity SAE 0W-30,
0W-40 nebo 5W-40. Nepoužívejte jiné
stupnČ viskozity motorového oleje,
napĜíklad SAE 10W-30, 10W-40 nebo
20W-50.
V mimoĜádnČ studené oblasti, kde teploty
klesají pod -29 °C, by se mČl používat
motorový olej SAE 0W -30. Motorový
olej této viskozity usnadní pĜi mimoĜádnČ
nízkých teplotách studené starty motoru.
PĜi výbČru motorového oleje vhodného
stupnČ viskozity se vždy ujistČte, že
vybraný
motorový
olej
splĖuje
požadovanou specifikaci.
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SYSTÉM SLEDOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI
MOTOROVÉHO OLEJE

Toto vozidlo je vybaveno poþítaþovým
systémem, který signalizuje nutnost
výmČny motorového oleje a filtru. Termín
výmČny se stanovuje z otáþek motoru,
teploty motoru a ujeté vzdálenosti. V
závislosti na jízdních podmínkách se ujetá
vzdálenost, pĜi níž bude signalizována
výmČna motorového oleje, mĤže znaþnČ
mČnit. Aby systém sledování životnosti
motorového oleje správnČ fungoval, musí
být vždy pĜi výmČnČ motorového oleje
vynulován.
Pokud systém zjistí, že se životnost
motorového oleje blíží ke konci,
signalizuje nutnost výmČny motorového
oleje. Rozsvítí se kontrolka výmČny oleje.
Jakmile to bČhem následujícího 1000 km
bude možné, motorový olej vymČĖte. Je
možné, že pokud je vozidlo provozováno
za nejpĜíhodnČjších podmínek, mĤže
systém sledování životnosti motorového
oleje signalizovat, že výmČna motorového
oleje není nutná až do uplynutí jednoho
roku. Motorový olej a filtr se musí
vymČnit alespoĖ jednou za rok a souþasnČ
se musí systém vynulovat. Váš prodejce

má vyškolený servisní personál, který tuto
práci provede a systém vynuluje. Je
rovnČž dĤležité motorový olej mezi
výmČnami pravidelnČ kontrolovat a
udržovat správnou výšku jeho hladiny.
Pokud dojde náhodnému vynulování
systému, musí se olej vymČnit po ujetí
5000 km od poslední výmČny oleje.
Po výmČnČ oleje se musí systém
sledování životnosti oleje vynulovat.
Využijte služeb autorizovaného servisu
Chevrolet.
Vynulování
systému
životnosti motorového oleje

sledování

Na základČ používání vozidla vypoþítává
systém sledování životnosti motorového
oleje dobu, kdy je tĜeba vymČnit
motorový olej a filtr. PĜi každé výmČnČ
oleje vynulujte systém, aby mohl
vypoþítat, kdy je tĜeba provést pĜíští
výmČnu oleje.
Systém sledování životnosti motorového
oleje vynulujete provedením jedno z
následujících postupĤ:

•

Pomocí scanovacího pĜístroje
Váš autorizovaný opraváĜ po výmČnČ
motorového oleje vynuluje systém
pomocí
scanovacího
pĜístroje.
Obrat’te se na servis. Doporuþujeme
Vám autorizovaný servis Chevrolet.

•

Pomocí pedálu plynu

Zážehové motory
1. PĜi vypnutém motoru otoþte klíþem
zapalování do polohy ON/START.
2. Do pČti sekund tĜikrát plnČ sešlápnČte
a uvolnČte pedálu plynu.
3. Otoþte klíþ do polohy LOCK.
Pokud se po nastartování vozidla
kontrolka výmČny motorového oleje
znovu rozsvítí a zĤstane svítit, znamená
to, že systém sledování životnosti
motorového oleje nebyl vynulován.
Opakujte postup.
VznČtové motory
1. VytáhnČte klíþ ze spínací skĜíĖky na
dobu delší než jednu minutu. ZapnČte
zapalování (ale nestartujte motor)
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2. Provećte následující postup:
1) SešlápnČte plynový pedál až na
podlahu a držte jej sešlápnutý
2 sekundy.
2) Uvolnìte plynový pedál a sejmìte z
nìj nohu na 2 sekundy.
3) Bìhem jedné minuty dvakrát
(celkem tøikrát) zopakujte tento
postup (kroky 1 a 2).
Pokud se po nastartování vozidla
kontrolka výmČny motorového oleje
znovu rozsvítí a zĤstane svítit, znamená
to, že systém sledování životnosti
motorového oleje nebyl vynulován.
Opakujte postup.
Z POZOR
NezapomeĖte pĜi každé výmČnČ
motorového oleje vynulovat systém
sledování životnosti motorového
oleje.

CHLADICÍ KAPALINA

DOPORUýENÝ MOTOROVÝ OLEJ A
PLÁN ÚDRŽBY

Doporuþený motorový olej
Doporuþený motorový olej a objem, viz
„TABULKA KAPALIN” v rejstĜíku.
Plán údržby
Viz „PLÁNOVANÁ
rejstĜíku.

ÚDRŽBA”

v

PĜi správném smísení zabezpeþuje tato
smČs výbornou ochranu chladicího a
vytápČcího systému pĜed korozí a
zamrznutím.
U studeného motoru musí být hladina
mezi znaþkami MIN a MAX na nádobce
chladicí kapaliny. PĜi ohĜátí motoru se
úroveĖ hladiny zvyšuje a u studeného
motoru klesá.
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Z POZOR
Normální voda nebo špatná smČs
mohou
zpĤsobit
poškození
chladicího systému.
• Do
chladicího
systému
nepoužívejte normální vodu nebo
nemrznoucí kapaliny na bázi
alkoholu þi metanolu.
• Používejte pouze smČs 56:44
destilované vody a správné
nemrznoucí kapaliny pĜedepsané
pro Vaše vozidlo.
Motor se mĤže pĜehĜát nebo vznítit.
Pokud hladina chladicí kapaliny klesne
pod znaþku MIN, naplĖte chladiþ smČsí
56:44 destilované vody a správné
nemrznoucí kapaliny.
Pro ochranu vozidla za extrémnČ nízkých
teplot použijte smČs 48 procent vody a
52 procent nemrznoucí kapaliny.

KONCENTRACE CHLADICÍ
KAPALINY
Podnebí
PrĤmČrné
ExtrémnČ
studené

Nemrznoucí
kapalina (%)
44%

Voda (%)

52%

48%

56%

Z VÝSTRAHA
Horká chladicí kapalina a pára
mĤže pod tlakem vytrysknout a
zpĤsobit opaĜení a vážné zranČní.
• Jestliže jsou motor a chladiþ
horký, nikdy nesnímejte víþko
nádobky s chladicí kapalinou.

Z POZOR
Chladicí kapalina je nebezpeþná.
• VyhnČte se opakovanému nebo
dlouhodobému kontaktu s chladic
kapalinou.
• Po práci s chladicí kapalinou
oþistČte pokožku a nehty mýdlem
a vodou.
• Udržujte mimo dosah dČtí.
• Chladicí kapalina mĤže zpĤsobit
podráždČní kĤže a pĜi požití mĤže
zpĤsobit onemocnČní nebo smrt.
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SPECIFIKACE CHLADICÍ KAPALINY
A PLÁN ÚDRŽBY

BRZDOVÁ A SPOJKOVÁ
KAPALINA

Specifikace chladicí kapaliny

Vaše vozidlo je vybaveno nádobkami pro
brzdovou a spojkovou kapalinu.
Brzdová/spojková
kapalina
mĤže
absorbovat vlhkost. NadmČrná vlhkost v
kapalinČ
mĤže
snížit
úþinnost
hydraulického
brzdového/spojkového
systému.
Abyste
zabránili
korozi
hydraulických
systémĤ,
vymČĖujte
kapalinu podle pokynĤ uvedených v této
pĜíruþce.
Používejte námi doporuþenou brzdovou/
spojkovou kapalinu. Udržujte v nádobce
pĜedepsanou výši hladiny kapaliny.
Nenechte hladinu klesnout pod znaþku
MIN þi stoupnout nad znaþku MAX.
Nízká hladina v nádobce brzdové kapaliny
mĤže být zpĤsobena netČsností brzdového
systému nebo normálním opotĜebením
brzdových destiþek. Obrat’te se na servis,
kde urþí, zda systém potĜebuje opravu a v
pĜípadČ potĜeby po opravČ doplní kapalinu
do hydraulického brzdového systému.
Doporuþujeme Vám, abyste se obrátili na
Vašeho autorizovaného opravce Chevrolet.
Pokud klesne hladina brzdové kapaliny na
nízkou úroveĖ, rozsvítí se varovná

Doporuþená chladicí kapalina a objem,
viz „TABULKA KAPALIN” v rejstĜíku.
Plán údržby
Viz „PLÁNOVANÁ
rejstĜíku.

ÚDRŽBA”

Z POZOR
Není nutné dolévat chladicí kapalinu
þastČji
než
v
doporuþených
intervalech. Pokud musíte dolévat
kapalinu þastČji, mĤže to být
známka toho, že motor potĜebuje
údržbu.
Kontrolu chladicí soustavy nechte
provést v servisu. Doporuþujeme
Vám autorizovaný servis Chevrolet.

v

kontrolka (p) brzdového systému. Viz
„VAROVNÁ KONTROLKA BRZD” v
rejstĜíku.
DOPLNċNÍ BRZDOVÉ/SPOJKOVÉ
KAPALINY

1. DĤkladnČ otĜete neþistoty okolo víþka
nádobky.
Z POZOR
• PĜed sejmutím víþka z nádobky
brzdové/spojkové
kapaliny
dĤkladnČ oþistČte neþistoty kolem
víþka.
ZneþistČní
kapaliny
brzdového/
spojkového systému mĤže ovlivnit
výkonnost systému a vést k nákladné
opravČ.

<Brzdová kapalina>
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2. Víþko odšroubujte.
3. DoplĖte
správnou
doporuþenou
brzdovou kapalinu/kapalinu spojky ke
znaþce MAX. Bućte opatrní, abyste
nepotĜísnili lakované povrchy. Pokud
k tomu dojde, použijte vodu k
okamžitému omytí zasažené oblasti.
Z POZOR
PotĜísnČní
motoru
brzdovou/
spojkovou kapalinou pĜi pĜeplnČní
nádobky mĤže zpĤsobit požár.
• NepĜeplĖujte nádobku.
Požár motoru mĤže zpĤsobit
zranČní a poškození vozidla a jiného
majetku.

<Spojková kapalina>

4. Našroubujte zpČt víþko nádobky.
Z POZOR
• Nikdy
nevyhazujte
použitou
brzdovou/spojkovou
kapalinu
spolu s domovním odpadem.
• Využívejte pouze autorizovaná
zaĜízení pro likvidaci takového
odpadu.
Použitá brzdová/spojková kapalina
a jejich nádobky jsou nebezpeþné.
Mohou poškodit zdraví a životní
prostĜedí.
Z POZOR
Brzdová/spojková
kapalina
je
nebezpeþná a mĤže podráždit
pokožku nebo oþi.
• ZabraĖte kontaktu oþí nebo
pokožky
brzdovou/spojkovou
kapalinou.
Omyjte
zasažené
oblasti mýdlem a vodou nebo
þisticím prostĜedkem na ruce.

DOPORUýENÁ BRZDOVÁ
KAPALINA/KAPALINA SPOJKY A
PLÁN ÚDRŽBY

Doporuþená brzdová/spojková kapalina
Doporuþená brzdová/spojková kapalina a
objem, viz „TABULKA KAPALIN” v
rejstĜíku.
Plán údržby
Viz „PLÁNOVANÁ
rejstĜíku.

ÚDRŽBA”

v
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PěEVODOVÝ OLEJ PRO
MECHANICKOU
PěEVODOVKU
U mechanické pĜevodovky není nutné
kontrolovat výšku hladiny oleje. Jediným
dĤvodem úbytku oleje u mechanické
pĜevodky mĤže být její netČsnost. V
pĜípadČ netČsnosti pĜevodovky vyhledejte
co nejdĜíve pomoc odborného servisu.
Doporuþený
pĜevodový
olej,
viz
„TABULKA KAPALIN” v rejstĜíku.
POZNÁMKA

Použití nesprávného pĜevodového
oleje mĤže mít za následek
poškození vozidla, které nemusí být
kryto zárukou. Vždy používejte
pĜevodový
olej
uvedený
v
„TABULCE KAPALIN”.

KAPALINA POSILOVAýE
ěÍZENÍ
KONTROLA HLADINY KAPALINY
POSILOVAýE ěÍZENÍ

PravidelnČ kontrolujte hladinu kapaliny
posilovaþe Ĝízení
Z POZOR
• NejezdČte
s
vozidlem
bez
potĜebného množství kapaliny
posilovaþe Ĝízení.
Jinak by mohlo dojít k poškození
systému posilovaþe Ĝízení a tím k
nákladné opravČ.

1. Otoþte klíþ v zapalování do polohy
LOCK/OFF a poþkejte, než motorový
prostor ochladne.
2. OtĜete víþko a horní stranu nádobky.
3. Odšroubujte víþko a vytáhnČte je
rovnou nahoru.
4. OtĜete mČrku þistou tkaninou.
5. Nasaćte víþko zpátky a poĜádnČ je
utáhnČte.
6. Znovu sundejte víþko a zkontrolujte
hladinu na mČrce.

VznČtový motor a zážehový motor 3.0

2.4 Benzín
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VznČtový motor a zážehový motor 3.0

Je-li motor horký, hladina by mČla být na
znaþce MAX pro horkou kapalinu.
Je-li motor studený, hladina by mČla být
mezi znaþkami MIN a MAX na mČrce.
2.4 Benzín

Je-li motor horký, hladina by mČla být u
znaþky HOT.
Je-li motor studený, hladina by mČla být u
znaþky COLD.
Z POZOR
PĜelití kapaliny mĤže zpĤsobit
vznícení kapaliny þi skvrny na laku.
• NepĜeplĖujte nádobku.
Požár motoru mĤže zpĤsobit
zranČní a poškození vozidla a jiného
majetku.

KAPALINA OSTěIKOVAýE
ýELNÍHO OKNA

DOPORUýENÁ KAPALINA
POSILOVAýE ěÍZENÍ A PLÁN
ÚDRŽBY

Doporuþená kapalina posilovaþe Ĝízení
Doporuþená kapalina posilovaþe Ĝízení a
objem, viz „TABULKA KAPALIN” v
rejstĜíku.
Plán údržby
Viz „PLÁNOVANÁ
rejstĜíku.

ÚDRŽBA”

v

PĜed jízdou zkontrolujte, zda je v nádržce
ostĜikovaþe dostateþné množství kapaliny
a nádržka je naplnČna správným roztokem.
Výstražná kontrolka nízké hladiny
kapaliny ostĜikovaþe þelního okna se
rozsvítí, když je v nádobce kapaliny
ostĜikovaþe málo kapaliny. Pokud se
rozsvítí,
pĜi
nejbližší
pĜíležitosti
doplĖte kapalinu
ostĜikovaþĤ.
Viz
„VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA NÍZKÉ
HLADINY KAPALINY OSTěIKOVAýģ
ýELNÍHO OKNA” v rejstĜíku.
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Za chladného poþasí neplĖte nádobku
více než do tĜí þtvrtin.
Kapalina mĤže pĜi nízkých teplotách
expandovat.
Pokud
v
nádržce
neponecháte dostateþný prostor pro
expanzi kapaliny, mĤže dojít k poškození
nádržky.

POZNÁMKA

DoplnČní
nádržky
ostĜikovaþe
þelního okna kapalinou:
• Pro tento úþel použijte bČžnČ
dostupnou
kapalinu
do
ostĜikovaþĤ.
• Nepoužívejte vodu z vodovodu.
Minerály v této vodČ mohou ucpat
potrubí ostĜikovaþe.
• Pokud má teplota vzduchu
klesnout pod bod mrazu, použijte
do
ostĜikovaþe
kapalinu
s
dostateþnou
odolností
proti
zamrznutí.
Z POZOR
• Do
nádržky
ostĜikovaþe
nepoužívejte
vodu
nebo
nemrznoucí smČs do chladiþe.
Voda mĤže zpĤsobit zmrznutí
roztoku. Zmrzlý roztok mĤže
poškodit systém ostĜikovaþe þelního
okna.
Nemrznoucí smČs z chladiþe mĤže
zpĤsobit
poškození
systému
ostĜikovaþe þelního okna a laku
vozidla.

STċRAýE ýELNÍHO OKNA
Správná þinnost stČraþĤ þelního okna je
dĤležitá pro dobrý výhled a bezpeþnou
jízdu. PravidelnČ kontrolujte stav stíracích
lišt. VymČĖte tvrdé, kĜehké a prasklé lišty
nebo lišty, které zanechávají na oknČ
šmouhy.
Cizí materiál na þelním oknČ nebo
stíracích lištách mĤže snížit úþinnost
stČraþĤ. Pokud stírací lišty nestírají
správnČ, oþistČte þelní okno a lišty
kvalitním þisticím prostĜedkem. DĤkladnČ
je opláchnČte vodou. V pĜípadČ potĜeby
postup opakujte.
Neexistuje žádný zpĤsob, jak odstranit ze
skla silikon. Proto nikdy nepoužívejte
leštidlo se silikonem na þelní okno
vozidla, zanechávalo by na þelním oknČ
šmouhy, které by zhoršovaly výhled
Ĝidiþe.
Nepoužívejte
k
þistČní
stČraþĤ
rozpouštČdla, benzín nebo Ĝedidlo. Jsou
agresivní a mohou poškodit stírací lišty a
lakované povrchy.
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VÝMċNA STÍRACÍCH LIŠT

VZDUCHOVÝ FILTR

ýISTċNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

1. StisknČte a podržte pĜídržnou sponu
stírací lišty.

PravidelnČ kontrolujte a mČĖte vložku
vzduchového filtru podle plánu údržby v
rejstĜíku.

Pokud je vložka vzduchového filtru
zneþistČná, mĤžete se ji pokusit vyþistit
následujícím zpĤsobem:

Z POZOR
Motor potĜebuje ke správnému
bČhu þistý vzduch.
• NejezdČte
s
vozidlem
bez
namontované vložky vzduchového
filtru.
Jízda bez ĜádnČ namontované
vložky vzduchového filtru mĤže
poškodit motor.

1. Prach z povrchu vložky vzduchového
filtru setĜeste.

2. VytáhnČte stírací lištu z ramínka.
3. Instalujte novou lištu na ramínko.

2. VyþistČte vnitĜní
vzduchového filtru.

þást

pouzdra

3. PĜi þistČní vložky zakryjte otevĜené
pouzdro filtru vlhkou tkaninou.
4. VyþistČte vložku vzduchového filtru
vyfoukáním stlaþeným vzduchem ve
smČru opaþném k normálnímu smČru
prĤtoku vzduchu.
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AKUMULÁTOR

PLÁN ÚDRŽBY

Viz „PLÁNOVANÁ
rejstĜíku.

ÚDRŽBA”

v

Vozidlo je vybaveno
akumulátorem.

ýISTċNÍ SVOREK AKUMULÁTORU

bezúdržbovým

Z VÝSTRAHA
Kyselina z akumulátoru mĤže
zpĤsobit
tČžké
popáleniny,
explodovat a poškodit lak.
• Zamezte dotyku pokožky a
obleþení s kyselinou akumulátoru.
• NepĜibližujte se k akumulátoru s
plameny, jiskrami a doutnajícími
materiály.

1. VypnČte zapalování do polohy „OFF”
a klíþ vytáhnČte.
2. Použijte klíþ k povolení a sejmutí
objímek ze svorek. Vždy nejdĜíve
odpojte zápornou svorku (-).
3. K oþistČní svorek použijte drátČný
kartáþ nebo prostĜedek na þistČní
svorek.
4. Zkontrolujte, zda není na svorkách
akumulátoru bílý nebo modravý
prášek, známka koroze.
5. Korozi odstraĖte roztokem zažívací
sody a vody. Roztok bude pČnit a
zhnČdne.
6. Jakmile pČnČní pĜestane, smyjte
roztok destilovanou vodou a osušte
akumulátor látkou nebo papírovým
ruþníkem.
7. PĜipojte a utáhnČte kladnou svorku (+)
a potom zápornou svorku (-).
Zápornou svorku vždy pĜipevnČte
jako poslední.
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Z POZOR
• PĜi
pĜipojování
kabelu
k
akumulátoru zkontrolujte, zda
jsou objímky dobĜe usazeny, pak
dotáhnČte pĜipevĖovací šrouby,
aby
se
nemohly
objímky
vibracemi uvolnit.
• Zkontrolujte, zda pĜipojujete
þervený kabel ke kladné svorce
akumulátoru (+) a þerný kabel k
záporné svorce akumulátoru (-).
PĜipojení
kabelĤ
akumulátoru
vozidla ke špatným svorkám mĤže
mít za následek zranČní a poškození
vozidla a ostatního majetku.
8. Pro zabránČní koroze natĜete svorky
petrolejovou vazelínou nebo mazacím
tukem.
POZNÁMKA

Zapamatujte si! Kladná svorka (+)
je první pĜi pĜipojování a záporná
svorka (-) je první pĜi odpojování.

ÚDRŽBA AKUMULÁTORU

Pro prodloužení životnosti akumulátoru
dodržujte následující pokyny:
•
•
•

•

•

•

Akumulátor ĜádnČ pĜipevnČte.
Udržujte povrch akumulátoru þistý a
suchý.
Udržujte svorky a objímky þisté,
dotažené a natĜené petrolejovou
vazelínou nebo tukem na svorky.
PĜi potĜísnČní elektrolytem smyjte
elektrolyt roztokem zažívací sody a
vody.
Pokud nebude vozidlo používané
delší dobu, odpojte kabel od záporné
svorky (-).
Každých šest týdnĤ odpojený
akumulátor dobijte.

POZNÁMKA

Akumulátory
obsahují
toxický
materiál. Použité akumulátory jsou
nebezpeþné pro zdraví a životní
prostĜedí.
• Nevyhazujte akumulátor spolu s
bČžným
domácím
odpadem.
Využívejte pouze autorizovaná
zaĜízení pro likvidaci takového
odpadu.
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BRZDOVÝ PEDÁL
Pokud se brzdový pedál nevrací do
normální výšky nebo pokud se rychle
prodlužuje jeho dráha, obrat’te se na
svého prodejce. MĤže to být známkou
nutnosti provést servis.

FILTR PEVNÝCH ýÁSTIC
VZNċTOVÉHO MOTORU (DPF)

BČhem
þištČní
se
nedoporuþuje
pĜerušovat jízdu nebo vypínat motor.

Systém filtru pevných þástic odstraĖuje
škodlivé saze z výfukových plynĤ. Tento
systém zahrnuje funkci samoþinného
þištČní, která pracuje automaticky bČhem
jízdy. Filtr se þistí prostĜednictvím
spalování sazí pĜi vysoké teplotČ. K
tomuto procesu dochází automaticky pĜi
daných jízdních podmínkách a mĤže trvat
10 až 25 minut. BČhem této doby se mĤže
zvýšit spotĜeba paliva. Vydávání zápachu
a vytváĜení kouĜe bČhem tohoto procesu
je pĜirozené.

Z POZOR
Pokud je proces þištČní pĜerušen
vícekrát než jednou, vzniká riziko
vážného poškození motoru.

Za urþitých jízdních podmínek, napĜ. pĜi
krátkých cestách, se systém nemĤže sám
automaticky vyþistit.
Pokud filtr vyžaduje vyþištČní a pĜedchozí
jízdní podmínky neumožnily automatické
vyþištČní, rozsvítí se nebo bude blikat
kontrolka DPF. Pokraþujte v jízdČ a
udržujte otáþky motoru nad 2000 ot/min
(pokud je to nutné, zaĜaćte nižší
pĜevodový stupeĖ), dokud kontrolka
nezhasne. Kontrolka zhasne v okamžiku
dokonþení automatického þištČní.

ýištČní je nejrychlejší pĜi vysokých
otáþkách a zatížení motoru.
Kontrolka DPF zhasne v okamžiku
dokonþení automatického þištČní.
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Z VÝSTRAHA
Dbejte, aby byly dodržovány
následující bezpeþnostní pokyny,
protože bČhem regenerace DPF se
souþásti výfuku zahĜejí na vysokou
teplotu.
• HoĜlavé pĜedmČty se mohou
dotknout horkých souþástí výfuku
pod vozidlem a vznítit se.
Neparkujte vozidlo nad papíry,
listím, suchou trávou nebo jinými
hoĜlavými materiály.
• Jakmile vjedete do garáže,
vypnČte zapalování.
• NepĜibližujte se k horkým
souþástem výfuku, vþetnČ koncové
výfukové trubky.

KOLA A PNEUMATIKY
Pneumatiky namontované ve výrobČ jsou
pĜizpĤsobeny
vozidlu
a
nabízí
nejefektivnČjší kombinaci komfortu jízdy,
životnosti vzorku a výkonu.
Z POZOR
Použití nevhodných pneumatik a/
nebo kol mĤže vést k nehodČ.
• PĜed
výmČnou
originálních
pneumatik nebo kol se obrat’te na
servis.
To mĤže mít za následek zranČní a
poškození vozidla nebo jiného
majetku.
Doporuþujeme
Vám,
abyste se obrátili na Vašeho
autorizovaného opravce Chevrolet.

ÚDRŽBA

Z VÝSTRAHA
• Nikdy nepĜetČžujte vozidlo.
• Vždy
jezdČte
se
správnČ
nahustČnými pneumatikami.
• Tlak v pneumatikách vždy
kontrolujte, když jsou pneumatiky
studené (okolní teplota).
Udržování tímto návodem pĜedepsaného
hustČní pneumatik zajistíte nejúþinnČjší
kombinaci
jízdního
komfortu,
bezpeþnosti a výkonnosti.
Ke kontrole studených pneumatik vždy
použijte pĜesného mČĜiþe tlaku. Po
kontrole hustČní peþlivČ dotáhnČte
þepiþky ventilkĤ.
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POZNÁMKA

Tlak
kontrolujte,
když
jsou
pneumatiky studené. Pokud jsou
pneumatiky
ohĜáté,
získáte
nepĜesné údaje. Pneumatiky se
zahĜejí po ujetí vzdálenosti delší než
1,6 km a zĤstanou teplé ještČ tĜi
hodiny po odstavení vozidla.

Správný tlak vzduchu v pneumatikách,
viz „TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA” v
rejstĜíku.

Správné
nahuštČní

PĜehustČná

S3W6401A

Jízda pĜes ostré pĜedmČty mĤže poškodit
kola a pneumatiky. Pokud se nemĤžete
ostrým pĜedmČtĤm vyhnout, jećte pĜes nČ
pomalu a pokud možno kolmo.

Stav pneumatik kontrolujte pĜed jízdou a
tlak v pneumatikách pĜi každém
doplĖovánín paliva nebo nejménČ jednou
mČsíþnČ pomocí mČĜiþe tlaku.

PĜi parkování se vyhnČte nárazĤm na
obrubník.

Nesprávný
zpĤsobuje:

Periodická kontrola pneumatik

•
•

PodhustČná

Péþe o pneumatiky a kola

tlak

v

pneumatikách

Zvýšené opotĜebení pneumatik.
Narušení
ovládání
vozidla
a
bezpeþnosti.
• OvlivnČní jízdního komfortu.
• Zvýšení spotĜeby paliva.
Pokud je tlak v pneumatikách pĜíliš nízký,
mohou se pneumatiky pĜehĜát a mĤže
dojít k jejich vnitĜnímu poškození,
oddČlení bČhounu a pĜi velkých
rychlostech dokonce i k prasknutí.
Dokonce i v pĜípadČ, že pozdČji správnČ
nastavíte tlak v pneumatikách, mĤže
dĜívČjší
jízda
na
podhuštČných
pneumatikách
pneumatiky
trvale
poškodit.

• Periodická kontrola pneumatik
• Vizuální poškození.
• Cizí pĜedmČty.
• Propíchnutí.
• ProĜíznutí.
• Praskliny.
• Boule na boku.
Kontrola poškození kol.
Defekty
pneumatik
vþetnČ
výše
uvedených poškození mohou vést ke
ztrátČ kontroly nad vozidlem a zpĤsobit
nehodu.
Pokud jsou kola þi pneumatiky poškozeny
nebo vykazují nadmČrné opotĜebení,
navštivte servis. Doporuþujeme Vám
autorizovaný servis Chevrolet.
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Vaše vozidlo bylo dodáno s radiálními
pneumatikami. Doporuþujeme Vám, abyste
pĜi výmČnČ použili radiální pneumatiky
stejného rozmČru, konstrukce, vzorku,
teplotního a rychlostního indexu.
Z VÝSTRAHA
Používání rĤzných druhĤ pneumatik
by mohlo bČhem jízdy zpĤsobit ztrátu
kontroly nad vozidlem. Pokud
použijete
pneumatiky
rĤzných
rozmČrĤ nebo typĤ, mĤže se tím
zmČnit ovladatelnost vozidla a mohlo
by dojít k nehodČ. Používání
pneumatik rĤzných velikostí mĤže
rovnČž zpĤsobit poškození vašeho
vozidla. Používejte stejný rozmČr a
typ pneumatik na všech þtyĜech
kolech.

POZNÁMKA

U urþitých typĤ motorĤ je nutné po
vymČníte pneumatik za pneumatiky
jiného rozmČru, než je rozmČr
pĤvodních pneumatik z výroby, zadat
pomocí diagnostického pĜístroje
specifikaci tČchto pneumatik do Ĝídicí
jednotky motoru ECM.
PĜed
výmČnou
originálních
pneumatik se obrat’te na servis.
Doporuþujeme Vám, abyste se
obrátili na Vašeho autorizovaného
opravce Chevrolet.
VESTAVċNÝ INDIKÁTOR
OPOTěEBENÍ VZORKU

PravidelnČ kontrolujte hloubku vzorku
pomocí vestavČných indikátorĤ opotĜebení
vzorku. Polohu tČchto indikátorĤ oznaþují
znaþky na boku pneumatiky.

Z POZOR
• NejezdČte s opotĜebenými nebo
poškozenými pneumatikami.
Takové pneumatiky mohou zpĤsobit
ztrátu kontroly nad vozidlem a
nehodu, která mĤže mít za následek
zranČní nebo poškození vozidla a
jiného majetku.
Jakmile se indikátory opotĜebení objeví,
vymČĖte pneumatiky. Indikátory se mezi
drážkami vzorku objeví, když je hloubka
vzorku 1,6 mm nebo menší.
POZNÁMKA

OpotĜebené pneumatiky likvidujte
podle místních zákonĤ na ochranu
životního prostĜedí.
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ZÁMċNA PNEUMATIK

NormálnČ
se
opotĜebují
pĜední
pneumatiky rychleji než zadní. Životnost
pneumatik prodloužíte a vyhnete se
nerovnomČrnému opotĜebení vzorku
následovnČ:
1. Jestliže pĜední pneumatiky vykazují
vČtší
opotĜebení
než
zadní
pneumatiky,
provećte
zámČnu
pneumatik pomocí níže uvedeného
schématu zámČny.
2. Udržováním správného nahustČní.
3. Kontrolou dotažení šroubĤ/matic.

Z VÝSTRAHA
• Používejte pouze doporuþená kola
a matice/šrouby kol.
Jinak mĤžete ztratit kontrolu nad
vozidlem a zavinit nehodu, která
mĤže zpĤsobit zranČní nebo
poškození vozidla nebo jiného
majetku.

ZIMNÍ PNEUMATIKY

Z POZOR
Pokud se rozhodnete namontovat na
Vaše vozidlo zimní pneumatiky,
použijte pouze takové zimní
pneumatiky, které byly doporuþeny
odborným servisem. Doporuþujeme
autorizovaný servis Chevrolet.
Použití
nesprávných
zimních
pneumatik mĤže mít nepĜíznivý vliv
na výkonnost stabilizaþního systému
vozidla.
Pro podrobnosti o dostupnosti
zimních pneumatik a správné volbČ
pneumatik
se
obrat’te
na
autorizovaný servis Chevrolet.

Z dĤvodĤ bezpeþnosti je nutné vymČnit
pneumatiky v pĜípadČ, že se hloubka
jejich vzorku opotĜebovala na 2 až 3 mm
(zimní pneumatiky: 4 mm).

Viz „VÝMċNA KOLA S DEFEKTEM”
v rejstĜíku.

Pokud se rozhodnete
pneumatiky:
•
•
•

použít

zimní

Použijte je na všech þtyĜech kolech.
Nikdy
nepĜekraþujte
maximální
rychlost specifikovanou výrobcem.
Vždy hustČte pneumatiky na tlak
specifikovaný výrobcem pneumatik.
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SNċHOVÉ ěETċZY

PĜed nasazením ĜetČzĤ sejmČte kryty kol
(je-li jimi vozidlo vybaveno), aby nedošlo
k jejich poškrábání.
•
•

•

Dodržujte pokyny výrobce ĜetČzĤ.
SnČhové ĜetČzy používejte pouze na
pĜedních 16palcových pneumatikách.
ěetČzy nepoužívejte na pneumatikách
jiného rozmČru.
Po ujetí pĜibližnČ 1,0 km ĜetČzy
dotáhnČte.

Z POZOR
Použití snČhových ĜetČzĤ se projeví
nepĜíznivČ na ovladatelnosti vozidla.
• NepĜekraþujte rychlost 50 km/h
nebo výrobcem ĜetČzĤ pĜedepsaný
rychlostní limit, pokud je nižší.
• VyhnČte se prudkému zatáþení,
nerovnostem a dírám.
• VyhnČte
se
brždČní
se
zablokovanými koly.
POZNÁMKA

• Pro vozidlo jsou nejvhodnČjší
ĜetČzy tĜídy SAE S-type.
• PĜi jízdČ se snČhovými ĜetČzy
jezdČte pomalu.
• Pokud uslyšíte, že se ĜetČzy
dotýkají vozidla, zastavte a ĜetČzy
dotáhnČte.
• Pokud i tak dochází k dotyku,
zpomalujte, dokud toto neustane.

NOUZOVÉ NÁHRADNÍ KOLO

Aþkoliv nouzové náhradní kolo bylo plnČ
nahuštČno pĜi výrobČ vozidla, mĤže z nČj
þasem vzduch unikat. Kontrolujte
pravidelnČ tlak v pneumatice.
Správný tlak vzduchu v pneumatikách,
viz „TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA” v
rejstĜíku.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
nouzovým náhradním kolem, nesmí
rychlost vozidla pĜekroþit 80 km/h.
Toto náhradní kolo je urþeno pouze pro
nouzové krátkodobé použití. Co nejdĜíve
vymČĖte náhradní kolo za normální kolo.
Z POZOR
Pokud je nainstalované doþasné
náhradní kolo, nejezdČte s Vaším
vozidlem do automatické myþky
automobilĤ s vodicími kolejnicemi.
Doþasné náhradní kolo by se mohlo
zachytit za kolejnice. To mĤže
zpĤsobit poškození pneumatiky a
kola, a možná i jiných þástí vozidla.
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Nouzové náhradní kolo nepoužívejte na
jiných vozidlech. Nouzové náhradní kolo
nebo jeho pneumatiku nepoužívejte s
jinými koly nebo pneumatikami. Nebude
je možné správnČ namontovat z dĤvodu
jiných rozmČrĤ. Nouzové náhradní kolo
nebo jeho pneumatiku držte pohromadČ.
Z POZOR
• Nepoužívejte snČhové ĜetČzy na
doþasné náhradní kolo. Nebudou
dobĜe držet.
Používání ĜetČzĤ na doþasném
náhradním kole zpĤsobí poškození
vozidla i ĜetČzĤ.

FILTR KLIMATIZACE

VÝMċNA FILTRU

Filtr odstraĖuje prach, pyly a mnoho
jiných neþistot ze vzduchu, který je
nasáván systémem topení a vČtrání.

1. Vyšroubujte šest šroubĤ
schránky v palubní desce.

Z POZOR
Jízda s ucpanou vložkou filtru mĤže
zpĤsobit
pĜehĜátí
motoru
ventilátoru a jeho poškození.
• Filtr vymČĖujte v intervalech
pĜedepsaných v þásti „PLÁN
ÚDRŽBY”.

okolo

2. Jemným tahem za její spodek
vymontujte odkládací schránku.
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3. Vyšroubujte šroub krytu filtru.
Z POZOR
MĤžete si poranit ruce o ostré hrany
kolem pouzdra filtru.
• PĜi výmČnČ filtru klimatizace
mČjte ochranné rukavice.

4. VymČĖte filtr klimatizace.
POZNÁMKA

PĜi
vkládání
nového
filtru
zkontrolujte, zda jej vkládáte ve
správném smČru prĤtoku vzduchu.

POJISTKY
VýmČna pojistek:
1. OtevĜete kryt pojistek.
2. Identifikujte vadnou pojistku podle
pĜepáleného drátku.
3. PĜepálenou pojistku vyjmČte pomocí
nástroje na vytahování pojistek.
Pinzeta na pojistky se nachází v
pojistkové skĜíĖce v motorovém
prostoru.
Z POZOR
• PĜi vyjímání pĜepálených pojistek
nikdy
nepoužívejte
vodivé
nástroje.
Používejte
pouze
pĜiložený nástroj na vytahování
pojistek.
Použitím kovových pĜedmČtĤ by
mohlo dojít ke zkratu, poškození
elektrického systému a zpĤsobení
požáru. MĤže dojít k vážnému
zranČní.
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4. Urþete, co zpĤsobilo pĜepálení
pojistky, a tento problém odstraĖte.
5. Namontujte
novou
pojistku
pĜedepsané hodnoty podle této
pĜíruþky. (Viz schéma pojistkové
skĜíĖky níže v této kapitole.)
Z POZOR
Použití náhrady pojistky nebo
pojistky nesprávného typu nebo
hodnoty mĤže poškodit elektrický
systém þi dokonce zpĤsobit požár.
• Používejte pouze pĜedepsané
pojistky a ne odlišný typ pojistek
nebo pojistky s hodnotou jinou
než pĜedepsanou v tomto návodu.
Mohlo by to mít za následek zranČní
nebo poškození vozidla nebo
ostatního majetku.

POJISTKOVÁ SKěÍĕKA

•
•

Pojistková skĜíĖka v interiéru je
umístČna na levé stranČ prostoru
nohou pĜedního spolujezdce.
Pojistková skĜíĖka v motorovém
prostoru je vedle nádobky s chladicí
kapalinou.

•

Pomocná
pojistková
skĜíĖka
motorového prostoru (pouze vznČtový
motor) je umístČná ve stĜedu pĜedního
panelu.
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POZNÁMKA

NČkteré z popisĤ pojistkových
skĜínČk v této pĜíruþce se nemusí
týkat Vašeho vozidla. Popisy
odpovídají skuteþnosti v dobČ tisku.
Pokud kontrolujete pojistkovou
skĜíĖku
na
Vašem
vozidle,
používejte jako referenci štítek na
pojistkové skĜíĖce.
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Pojistková skĜíĖka v interiéru

EL.
SED.
ěIDIýE
S/OKNO

FSCM/
VENTSOL

ZÁM.
DV/Pě

DV/
ZÁMEK

PěÍVċS

KON. APO
(KONZOLA)

VYH SED
FWR

BCM
(PRK/PěEV)
BCM
(BRZD S)
BCM
(NÁST. OSV.)

CIGAR
NÁHRA
DNÍ

RELÉ
ACC/RAP

RELÉ
ZAPAL APO
KON

S/OKNO,
AKUM

RELÉ PR.

EL. OKNO
/ěIDIý

NÁHRADNÍ

KON. APO (ZAV.
PROSTOR)

PROV./
START

EL. OKN
SPOLUJE
ZDEC

NÁHRA
DNÍ

AMP

BCM (PěEV
SIG)

DRL

OSTě. ýEL
SKLA

ZAD.
VÝKL. DV.

RELÉ
PROV./
START
VYHěÍVÁNÍ
VLOŽKA SP
RUN2

FSCM
ISRVM/
RCM

NÁHRADNÍ
AWD/
VENT

SDR.
PěÍS.
HVAC
VENT.

SSPS
OSRVM

RR FOG
DIODA
PWR

SDM
(ZAP 1)

XBCM
KLÍý
ZACHYCENÍ

BCM (OSV
INT) MLH SV
PěÍVċS

RÁDIO

BCM (INT
OSV)

PěÍVċS
AKUM
IPC
VOLANT
SPÍNAý

LOGISTIC
REŽIM

BCM (NAP
AKUM)
XM/
HVAC/DLC

NAPÁJEN
Í/ MOD

SDM,
AKUM

CIM

NÁHRAD
NÍ

POZNÁMKA: POUŽÍVEJTE POUZE PěEDEPSANÉ POJISTKY
* : VOLITELNÁ VÝBAVA
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Pojistková skĜíĖka v motorovém prostoru

RELÉ
VEN1

RELÉ
VEN2

START

AKUM3

MOT.
SNSR

PWM VENT

VENTIL
ÁTOR1

ZAP. CÍV.
A

ABS

RELÉ
NAP/
PěEV

ZAP. CÍV.
B

PAL ý/
VÝVċVA

RELÉ
START

NÁHRA
DNÍ

BCM

RELÉ
PAL ý/
VÝVċVY

A/C

OBR SV
PěÍV

OBR SV
PR

OST
SVċTL

Pě. STċR
TCM

VENTIL
ÁTOR3
ECM

OBR SV
PR

RELÉ Pě
STċR

NÁHRADNÍ
ECM NAP
PěEV

RELÉ
VEN3

NÁHRA
DNÍ

BRZOVÉ
SVċTLO

EPB

TL SV
PRAVÉ
RELÉ
BRZD SV

Z/
STċRAý

AKUM2

PRK LP
RH

VYHěÍVÁ
NÍ
ZADNÍHO
OKNA

Pě MLH SV

RELÉ
RYCH
ST

VYHOSTě.
/ZRC

AKUM1

POZNÁMKA: POUŽÍVEJTE POUZE PěEDEPSANÉ POJISTKY
* : VOLITELNÁ VÝBAVA

RELÉ
DÁL SV

TL SV
LEVÉ

ABS

RELÉ
OST
SVċTL

RELÉ
VYH Z/
OKNA

RELÉ TL
SV

RELÉ
Pě MLH
SV
DÁL SV
LEVÉ
DÁL SV
LEVÉ
HOUKAý
KA
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PĜídavná pojistková skĜíĖka v motorovém prostoru (pouze vznČtový motor)

RELÉ
PTC 3

RELÉ
PTC 2

PTC 3
40A

RELÉ
PTC 1

PTC 2
40A

PTC 1
40A

F/F
HTR
30 A

RELÉ
F/F HTR

POZNÁMKA: POUŽÍVEJTE POUZE PěEDEPSANÉ POJISTKY

GPCU
60A

B+
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SVċTLA
Z VÝSTRAHA
Halogenové
žárovky
obsahují
stlaþený plyn. VČnujte zvláštní péþi
zacházení
s
halogenovými
žárovkami a jejich likvidaci.
• PĜi
práci
s
halogenovými
žárovkami používejte ochranu oþí.
• ChraĖte
žárovky
pĜed
poškrábáním.
• Pokud žárovka svítí a není
zakrytá, chraĖte ji pĜed dotykem s
kapalinami.
• RozsvČcujte
pouze
žárovku
namontovanou ve svČtle.
• VymČĖte prasklé nebo poškozené
svČtlomety.
• PĜi výmČnČ halogenových žárovek
se NEDOTÝKEJTE sklenČných
þástí holými prsty.
• Ukládejte žárovky mimo dosah
dČtí.
• Likvidujte
použité
žárovky
opatrnČ. Mohlo by dojít k explozi
žárovky.

SVċTLOMETY

VýmČna žárovek
1. OtevĜete kapotu.
2. Odmontujte zátku upevĖovacích
prvkĤ, které drží horní kryt chladiþe.
3. Odmontujte horní kryt chladiþe.
4. Odmontujte tĜi šrouby a sestavu
svČtlometu.
5. SejmČte víþko svČtlometu.
6. UvolnČte pružinu, která pĜidržuje
žárovku.
7. VyjmČte žárovku.

8. Instalujte správnou náhradní žárovku.
Viz „SPECIFIKACE ŽÁROVEK” v
rejstĜíku.
9. Nasaćte pĜídržnou pružinu žárovky.
10. Namontujte víþko svČtlometu zpČt.
11. PĜipojte konektor kabeláže.
Z POZOR
• ýistČte
halogenové
žárovky
alkoholem nebo lihem a látkou,
která
nepouští
chlupy.
Nedotýkejte se jich holýma
rukama.
Otisky prstĤ mohou znaþnČ zkrátit
životnost halogenových žárovek.
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OBRYSOVÁ SVċTLA

PěEDNÍ UKAZATELE SMċRU

VýmČna žárovek

VýmČna žárovek

1. OtevĜete kapotu.

1. OtevĜete kapotu.

2. Demontujte sestavu svČtlometu.

2. Vymontujte svítidlo.

3. SejmČte víþko svČtlometu.

3. Odpojte konektor od držáku žárovky.

4. VytáhnČte držák žárovky, který se
nachází u žárovky dálkového svČtla.

4. Otoþte držák žárovky pĜedního
ukazatele
smČru
proti
smČru
hodinových ruþiþek.

5. VyjmČte žárovku pĜímým vytažením z
držáku.
6. Nasaćte
novou
žárovku,
viz
„SPECIFIKACE ŽÁROVEK” v
rejstĜíku.
7. Nasaćte zpČt víþko svČtlometu v
opaþném poĜadí.

5. VytáhnČte držák žárovky pĜedního
ukazatele smČru ze svítidla.
6. Zatlaþte žárovku dovnitĜ, otoþte ji
proti smČru hodinových ruþiþek a
vyjmČte z držáku žárovky.
7. Novou žárovku nainstalujte do držáku
jejím zatlaþením a otoþením ve smČru
hodinových
ruþiþek.
Viz
„SPECIFIKACE ŽÁROVEK” v
rejstĜíku.
8. Nainstalujte držák do svítidla
otoþením ve smČru hodinových
ruþiþek.
9. Nainstalujte zpČt svítidlo.
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PěEDNÍ MLHOVÁ SVċTLA

Žárovku nechte vymČnit v odborném
servisu.

SVċTLA ZPÁTEýKY A ZADNÍCH
UKAZATELģ SMċRU, KONCOVÁ,
BRZDOVÁ A ZADNÍ MLHOVÁ
SVċTLA

VýmČna žárovek
1. OtevĜete
prostoru

dveĜe

zavazadlového

2. Vyšroubujte dva šrouby a demontujte
svítidlo.
3. VyjmČte držák žárovky otoþením proti
smČru hodinových ruþiþek.
4. VyjmČte žárovku z držáku stisknutím
žárovky a jejím otoþením proti smČru
hodinových ruþiþek.

5. Vložte správnou náhradní žárovku do
držáku žárovky. Viz „SPECIFIKACE
ŽÁROVEK” v rejstĜíku.
6. Namontujte zpČt držák žárovky do
svítidla. Otoþením držáku žárovky ve
smČru hodinových ruþiþek jej
zajistČte.
7. Pomocí dvou šroubĤ
svítidlo zpČt do vozidla.
8. ZavĜete
prostoru.

dveĜe

namontujte

zavazadlového
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TěETÍ BRZDOVÉ SVċTLO (CHMSL)

OSVċTLENÍ REGISTRAýNÍ ZNAýKY

STROPNÍ SVċTLO/ýTECÍ LAMPIýKA

Žárovku nechte vymČnit v odborném
servisu.

VýmČna žárovek

VýmČna žárovek

1. Vyšroubujte dva šrouby a sejmČte kryt
žárovky.

1. Pomocí
plochého
šroubováku
vypáþete prosvČtlovací kryty z
obložení stropu.

2. Držák žárovky vyjmČte ze svítidla
otoþením proti smČru hodinových
ruþiþek.
3. VytáhnČte žárovku z držáku.
4. VymČĖte
žárovku.
Viz
„SPECIFIKACE ŽÁROVEK” v
rejstĜíku.
5. Nainstalujte držák do svítidla
otoþením ve smČru hodinových
ruþiþek.
6. Namontujte zpČt kryty svČtla.

2. VyjmČte žárovku.
3. VymČĖte
žárovku.
Viz
„SPECIFIKACE ŽÁROVEK” v
rejstĜíku.
4. Nainstalujte zpČt prosvČtlovací kryty.
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OSVċTLENÍ PRAHģ PěEDNÍCH
DVEěÍ

VýmČna žárovek
1. Šroubovákem vypáþte prosvČtlovací
kryt z otvoru pĜedních dveĜí.
2. VyjmČte žárovku.

PÉýE O VOZIDLO
ýISTICÍ PROSTěEDKY

PĜi používání þisticích prostĜedkĤ v
interiéru nebo na exteriér vozidla
dodržujte pokyny výrobce.
Z VÝSTRAHA
NČkteré þisticí prostĜedky mohou
být
jedovaté,
hoĜlavé
nebo
zpĤsobovat korozi.
• Nesprávné
použití
takových
prostĜedkĤ mĤže být nebezpeþné.
Mohlo by dojít ke zranČní nebo
poškození vozidla.

3. VymČĖte
žárovku.
Viz
„SPECIFIKACE ŽÁROVEK” v
rejstĜíku.
4. Nainstalujte zpČt prosvČtlovací kryty.

PĜi þistČní vnitĜku a vnČjšku vozidla
nepoužívejte
nebezpeþné
þisticí
prostĜedky jako jsou:
•
•
•
•

Aceton.
ěedidla lakĤ.
ěedidla emailĤ.
OdstraĖovaþe lakĤ.

PĜi þistČní vnitĜku nebo vnČjšku vozidla
nepoužívejte
následující
þisticí
prostĜedky, s výjimkou tČch, které jsou
uvedeny v pokynech výrobce pro
odstranČní skvrn na potazích:
• Mýdlo na praní.
• BČlidla.
• Redukþní þinidla.
Nikdy nepoužívejte pro þistČní následující
látky:
•
•
•
•

Chlorid uhliþitý.
Benzín.
Benzén.
Naftu.
Z VÝSTRAHA
• Vyvarujte se nadýchání výparĤ z
þisticích prostĜedkĤ a ostatních
chemikálií.
Takové výpary jsou nebezpeþné a
mohou
zpĤsobit
zdravotní
problémy,
které
jsou
pravdČpodobnČjší
v
malých
nevČtraných prostorech.
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PĜi použití þisticích prostĜedkĤ a ostatních
chemikálií uvnitĜ vozidla otevĜete dveĜe,
abyste zabezpeþili správné vČtrání.
Z POZOR
Zamezte dotyku barevnČ nestálých
tkanin s vnitĜním vybavením
vozidla, dokud nejsou obČ tkaniny
zcela suché.
VyhnČte se možnému obarvení svČtlé
vnitĜní výbavy tím, že zabráníte dotyku
barevnČ nestálých materiálĤ s potahem
sedadla, pokud nejsou oba materiály zcela
suché. Následuje struþný seznam
materiálĤ, které mohou vykazovat
barevnou nestálost:
•
•
•
•
•
•
•

BČžné obleþení.
Barvená džínovina.
Manšestr.
KĤže.
Semiš.
Noviny.
Dekorativní papírové pĜedmČty.

PÉýE O INTERIÉR A JEHO ýISTċNÍ

Z POZOR
• PĜi þistČní þalounČní vozidla se
ujistČte, že používáte správnou
techniku þistČní.
Pokud bude zejména první þistČní
neúspČšné, mĤže to mít za následek
skvrny, šmouhy a trvalé fleky.
MĤže tak dojít k trvalému poškození
vozidla.
Na interiér a exteriér vozidla je nutné
použít správné techniky a þisticí
prostĜedky.
K odstranČní prachu a uvolnČní neþistot
usazených na tkaninách v interiéru
používejte þasto vysavaþ nebo jemný
kartáþ.
Otírejte pravidelnČ vinylové a kožené
potahy þistým vlhkým hadrem.
VyþistČte normální špínu, skvrny nebo
potĜísnČní potahĤ vhodným þisticím
prostĜedkem.

Z POZOR
Pokud jsou pĜední sedadla vybavena
boþními airbagy:
• NenasáknČte
potah
sedadla
þisticím
prostĜedkem
na
þalounČní.
• Nepoužívejte na potahy sedadel
chemická rozpouštČdla nebo silné
þisticí prostĜedky.
Pokud tyto instrukce nedodržíte,
mĤže dojít ke kontaminaci modulĤ
boþních airbagĤ, což mĤže mít vliv
na funkci boþních airbagĤ v pĜípadČ
nehody.
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Péþe o bezpeþnostní pásy
Z POZOR
Aby byla zachována úþinnost
bezpeþnostních
pásĤ,
musíte
udržovat
pásy
ve
správném
provozním stavu.
Vždy udržujte bezpeþnostní pásy þisté a
suché. Zamezte zneþistČní popruhĤ
bezpeþnostních pásĤ leštČnkami, oleji a
chemikáliemi,
zejména
kyselinou
akumulátoru, bČlidly þi barvami. Toto
zneþistČní mĤže zpĤsobit zeslabení
materiálu popruhĤ bezpeþnostních pásĤ.
PravidelnČ kontrolujte všechny þásti
bezpeþnostních
pásĤ.
Poškozené
bezpeþnostní pásy nebo komponenty
okamžitČ vymČĖte.
Bezpeþnostní pás musíte vymČnit, pokud
došlo pĜi nehodČ k natažení, i když
poškození není zĜejmé nebo viditelné.
VymČĖované pásy musí být nové.
Doporuþujeme Vám nechat kompletní
bezpeþnostní pás po nehodČ vozidla
vymČnit. Jestliže školení odborníci
shledají, že pĜi nehodČ nebyl bezpeþnostní
pás poškozen a vše je perfektnČ funkþní,

nemusí nechat bezpeþnostní pásy
vymČnit. Doporuþujeme Vám, abyste se
obrátili na Vašeho autorizovaného
opravce Chevrolet.
POVRCHY SKEL

Z POZOR
Brusné þisticí prostĜedky
poškrábat sklo a poškodit
vyhĜívání zadního okna.
• Na
okna
vozidla
nepoužívejte
brusné
prostĜedky.
Takové poškození mĤže
výhled Ĝidiþe.

mohou
vodiþe
nikdy
þisticí
omezit

Udržování okenních skel v þistotČ
redukuje odrazy a zlepšuje viditelnost.
Z POZOR
Nálepky mohou poškodit vyhĜívání
zadního okna.
• Na vnitĜní stranu zadního okna
nikdy neumist’ujte nálepky.
Takové poškození mĤže omezit
výhled Ĝidiþe.

ýistČní vnČjší strany þelního skla
Vosk þi jiný materiál na þelním oknČ nebo
stíracích lištách stČraþĤ þelního okna
mohou zpĤsobit drnþení stíracích lišt
bČhem provozu stČraþĤ. Takové cizí
materiály mohou také zpĤsobit tČžkosti
pĜi udržování þistoty þelního okna.
PravidelnČ používejte na vnČjší stranu
þelního okna nebrusné þisticí prostĜedky.
Voda nebude tvoĜit na þistém þelním oknČ
kapky.
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PÉýE O EXTERIÉR A JEHO ýISTċNÍ

Mytí vozidla
Nejlepším zpĤsobem, jak ochránit povrch
vozidla, je udržovat ho þastým mytím v
þistotČ.
•
•

•

Zaparkujte vozidlo tak, aby nebylo na
pĜímém slunci.
K mytí vozidla používejte jemné
mýdlo, urþené pro mytí vozidel, a
studenou nebo vlažnou vodu.
Dokonale smyjte z povrchu vozidla
všechno mýdlo a þisticí prostĜedky.
POZNÁMKA

• K mytí auta nikdy nepoužívejte
prostĜedky na mytí nádobí.
Takový prostĜedek smyje vosk z
laku.
Z POZOR
• Nepoužívejte vysokotlaké myþky.
Voda by mohla proniknout do
vozidla a poškodit interiér.

Zkonstruovali jsme Vaše vozidlo tak, aby
odolalo normálním okolním podmínkám
a pĜírodním živlĤm.
Z POZOR
V automatické myþce mĤže dojít k
poškození Vaší antény.
• Vypnutím audiosystému zatáhnČte
Vaši elektricky ovládanou anténu.
• Demontujte ruþnČ Vaši stĜešní
anténu.

LeštČní a voskování
PravidelnČ odstraĖujte leštČním z povrchu
usazeniny. Po vyleštČní ochraĖte lak
kvalitním automobilovým voskem.
Ochrana venkovních
lesklého kovu

souþástí

z

Souþásti z lesklého kovu pravidelnČ
þistČte. Obvykle postaþí jejich umytí
vodou.
Z POZOR
• K þistČní a leštČní hliníkových dílĤ
nikdy nepoužívejte leštČnku na
automobily nebo chrom, páru þi
žíravé mýdlo.
Takové materiály mohou být také
brusné a poškozovat tak ozdobné
lišty a kola.
PĜi voskování vozidla navoskujte také
souþásti z lesklého kovu.
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ýistČní hliníkových kol a krytĤ kol

OCHRANA PROTI KOROZI

Nános cizích materiálĤ

OdstraĖujte z kol a krytĤ kol špínu ze
silnice a brzdový prach pro udržení jejich
pĤvodního vzhledu.

Zkonstruovali jsme Vaše vozidlo tak, aby
nepodlehlo korozi. Speciální materiály a
povrchové ochrany použité na vČtšinČ
souþástí vozidla napomáhají zachovat
jejich dobrý vzhled, odolnost a
spolehlivost.

Následující materiály mohou poškodit
lakované povrchy:

Z POZOR
K þistČní hliníkových kol a krytĤ kol
nepoužívejte
brusné
þisticí
prostĜedky nebo kartáþe.
ýistČte kola/kryty kol pravidelnČ a
vyhýbejte se použití brusných þisticích
prostĜedkĤ a kartáþĤ, které by mohly
zpĤsobit poškození jejich povrchu.

Na
nČkterých
komponentech
v
motorovém prostoru nebo na spodku
vozidla se mĤže objevit povrchová
koroze, ta však neovlivĖuje spolehlivost
nebo funkci tČchto komponentĤ.
Poškození plechĤ
Pokud je nutná oprava nebo výmČna
karosérie vozidla, zkontrolujte, zda
opravna použila pro obnovu ochrany proti
korozi správný antikorozní materiál. Viz
„POŠKOZENÍ POVRCHU” dále v této
þásti.

•
•

Chlorid vápenatý a ostatní soli.
Posypové prostĜedky pro rozpuštČní
ledu.
• Asfalt.
• PryskyĜice.
• Ptaþí trus.
• PrĤmyslový spad.
NeprodlenČ omyjte tyto škodlivé
materiály z Vašeho vozidla. Pokud mýdlo
a voda tyto neþistoty neodstraní, použijte
þisticí prostĜedky urþené speciálnČ k
tČmto úþelĤm.
Z POZOR
• Používejte
pouze
prostĜedky
bezpeþné pro lakované povrchy.
Ostatní þisticí prostĜedky by mohly
trvale lak poškodit.
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Poškození povrchu
Odloupnutý lak, praskliny nebo hluboké
škrábance v laku opravte co možná
nejdĜíve. Obnažený kov rychle koroduje.
K opravČ malých prasklin a škrábancĤ
mĤžete použít opravných tužek.
Opravy vČtších ploch svČĜte lakovnČ.
Údržba podvozku
Agresivní
materiály
používané
k
odstranČní snČhu a ledu nebo k zamezení
prašnosti se mohou usazovat na podvozku
vozidla. Pokud tyto materiály neoþistíte,
mĤže dojít k urychlení koroze.
PravidelnČ oplachujte tyto materiály z
podvozku vozidla þistou vodou. Udržujte
v þistotČ všechny oblasti, kde se mĤže
zachycovat bláto a ostatní neþistoty. PĜed
umytím
vodou
uvolnČte
všechny
usazeniny v uzavĜených prostorech.
PĜípadnČ
tuto
práci
svČĜte
autorizovanému servisu Chevrolet.

POZNÁMKA

PĜi mytí motorového prostoru
mohou být zbytky paliva, mazacích
tukĤ a oleje uvolnČny do prostĜedí.
Nechte motor umýt v autorizovaném
servisu Chevrolet nebo v jiném
zaĜízení, vybaveným odluþováním
oleje.
Použitý motorový olej, brzdovou
kapalinu, kapalinu pĜevodovky,
nemrznoucí kapalinu, akumulátory
a pneumatiky nechte likvidovat v
místním autorizovaném zaĜízení pro
likvidaci odpadu nebo prodejcem,
který je ze zákona povinen provádČt
takovou þinnost pĜi výmČnČ.
Nikdy je nevyhazujte spolu s
domovním
odpadem
nebo
nevylévejte do výlevky.
Nesprávné zacházení s takovými
potenciálnČ nebezpeþnými materiály
mĤže zpĤsobit trvalé poškození
životního prostĜedí.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Tato þást obsahuje informace o údržbČ,
která je nezbytná pro zajištČní dlouhé
životnosti vozidla.
Jste odpovČdní za správné provozování a
údržbu vozidla v souladu s pokyny
popsanými v tomto návodu. Pokud tak
neuþiníte,
bude
pravdČpodobným
výsledkem ztráta záruky.
Zodpovídáte za správnou údržbu a
provozování vozidla. ěićte se plánem
pravidelnČ požadované údržby a pokyny
pro obecné operace uvedené v tomto
návodu.
Jste také odpovČdní za vedení záznamĤ a
potvrzení pro prokázání pravidelné
údržby. Záznamy a potvrzení spolu s
návodem k obsluze musí být pĜedány
každému dalšímu vlastníkovi.
Údržba na vozidle mĤže být provádČna
kvalifikovanou osobou nebo zaĜízením.
NicménČ se doporuþuje provádČt údržbu
v autorizovaném servisu Chevrolet, kde
jsou vyškolení technici a mají k dispozici
originální díly.

ZTÍŽENÉ PODMÍNKY

Neoriginální náhradní díly nebyly
zkoušeny
nebo
schváleny
naší
spoleþností. Necertifikujeme vhodnost ani
bezpeþnost neoriginálních náhradních
dílĤ a nejsme zodpovČdní za škody
zpĤsobené jejich použitím.

Pokud je vozidlo provozováno za
nČkterých ze ztížených podmínek
uvedených dále, musí být nČkteré položky
plánované údržby provádČny þastČji.

Neadekvátní,
nekompletní
nebo
nedostateþná údržba mĤže zpĤsobit u
vozidla provozní problémy a dokonce
vést k poškození vozidla, nehodČ nebo
zranČní osob.

•

ZTÍŽENÉ PODMÍNKY
MČli byste dodržovat plán údržby. Viz
þást “PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA“ v
návodu k obsluze.
NORMÁLNÍ PODMÍNKY

Normálními podmínkami jízdy se rozumí
typické, každodenní jízdy. MČli byste
dodržovat plán údržby.

•

•
•
•
•

•
•

Opakovaná
jízda
na
krátké
vzdálenosti, kratší než 10 km.
NadmČrný volnobČh a/nebo pomalá
jízda v hustém provozu.
Jízda na prašných vozovkách.
Jízda v kopcovitém nebo hornatém
terénu.
Tažení pĜívČsu.
Jízda v silném mČstském provozu, kde
venkovní teplota pravidelnČ dosahuje
hodnoty 32°C nebo vyšší.
Provozování vozidla jako taxi, policie
nebo dodávkové vozidlo.
ýasté jízdy v mrazu.
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PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA
Servisní plány

Interval údržby
Každý 1 rok / 15 000 km (dle toho, co nastane dĜíve)
Procedura údržba I - použijte proceduru údržba I pro první servis nebo pokud byla pĜi pĜedchozím servisu použita procedura údržba II
Procedura údržba II - použijte proceduru údržba II, pokud byla pĜi pĜedchozím servisu použita procedura údržba I.
Pokud se ve vozech vybavených systémem sledování životnosti oleje rozsvítí kontrolka výmČny oleje a od pĜedchozí údržby uplynulo nejménČ 10 mČsícĤ,
musí být provedena rovnČž tato údržba.

Údržba

ý

Procedura
údržba I

Procedura
údržba II

1

VýmČna motorového oleje a filtru.

V

V

2

Kontrola tČsnosti nebo známek poškození.

K

K

3

Kontrola vzduchového filtru motoru.

K

K

4

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a jejich opotĜebení.

K

K

5

Kontrola brzdového systému.

K

K

6

Kontrola množství chladicí kapaliny motoru i množství kapaliny ostĜikovaþĤ a v
pĜípadČ potĜeby jejich doplnČní.

K

K

7

Kontrola souþástí zavČšení kol a Ĝízení.

K

K

8

Kontrola lišt stČraþĤ a funkþnosti vnČjšího osvČtlení.

K

K

9

Kontrola hnacích ĜemenĤ.

K

K

10

Provedení veškerého dodateþného potĜebného servisu - viz pĜíslušná þást.

K

K
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Údržba

ý
11

Procedura
údržba I

Procedura
údržba II

K

K

Kontrola provozních akcí.
Procedura údržba 2 - provećte všechny servisní položky uvedené u procedury údržba
1 plus následující

12

VýmČna brzdové kapaliny.

V

13

Kontrola systému chlazení motoru.

K

14

Kontrola souþástí zádržného systému.

K

15

Kontrola souþástí pohonu a hnací soustavy.

K

16

Namazání souþástí karosérie.

K

K - Kontrola tČchto položek a souvisejících souþástí. V pĜípadČ potĜeby oprava, vyþistČní, naplnČní, seĜízení þi výmČna.
V - VýmČna nebo zámČna

ý

Popis

Captiva

17

VýmČna pylového filtru

Každých 15 000 / 1 rok

18

VýmČna vzduchového filtru

Každých 60 000 km / 4 roky

19

VýmČna zapalovacích svíþek

Každých 150 000 km / 10 let

20

VýmČna palivového filtru vznČtového motoru

Každých 60 000 km / 2 roky

21

VýmČna chladicí kapaliny motoru

Každých 240 000 km / 5 let

22

VýmČna oleje automatické pĜevodovky

Normální podmínky: každých 150 000 km
Ztížené podmínky: každých 75 000 km

23

VýmČna rozvodového ĜetČzu

Každých 240 000 km / 10 let
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Poznámky pod þárou

Položka údržby

Poznámka

1

VýmČna každý 1 rok nebo když svítí kontrolka “vymČĖte motorový olej“. Pokud þasto startujete studený
motor nebo jezdíte v chladném poþasí, možná bude nutné mČnit olej þastČji. Poznáte to podle svítící
kontrolky výmČny oleje.

2

Ztráta kapaliny v systému vozidla mĤže znamenat problém. Systém by mČl být zkontrolován a opraven.
Hladina kapaliny by mČla být zkontrolována. V pĜípadČ potĜeby doplnČní kapaliny.

3&17

Pokud jezdíte pravidelnČ v prašném prostĜedí, kontrolujte filtr þastČji.
Pokud jezdíte pravidelnČ v prašném prostĜedí, mĤže být nutné mČnit filtr þastČji.

5

Vizuální kontrola brzdového potrubí a hadic z hlediska pĜipojení, úniku kapaliny, prasklin, odĜení atd.
Kontrola brzdových destiþek z hlediska opotĜebení a brzdových kotouþĤ z hlediska stavu povrchu. Kontrola
obložení/þelistí brzdových bubnĤ z hlediska opotĜebení nebo prasklin. Kontrola ostatních souþástí brzd,
vþetnČ bubnĤ, brzdových válcĤ kol, tĜmenĤ, parkovací brzdy atd.

7

Vizuální kontrola zavČšení pĜedních a zadních kol a Ĝídicího ústrojí z hlediska známek poškození,
uvolnČných þi chybČjících souþástí nebo známek opotĜebení. Kontrola souþástí posilovaþe Ĝízení z hlediska
pĜipojení, prasklin, odĜení atd.

8

Kontrola lišt stČraþĤ z hlediska opotĜebení, prasklin nebo zneþistČní. OþistČní þelního skla a lišt stČraþĤ,
pokud jsou zneþištČny. VýmČna opotĜebených nebo poškozených lišt stČraþĤ.
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Položka údržby

Poznámka

12

Pokud je vozidlo provozováno za ztížených podmínek: jízda v kopcovitém þi hornatém terénu nebo þasté
tažení pĜívČsu, mĤže brzdová kapalina vyžadovat þastČjší výmČnu.

13

Prohlédnutí hadic. Pokud jsou prasklé, nabobtnalé nebo poškozené - výmČna. Prohlédnutí všech trubek,
pĜípojek a spon. V pĜípadČ potĜeby, výmČna za originální díly. Doporuþujeme provést tlakovou zkoušku
systému chlazení a tlakové krytky. Dále doporuþujeme vyþistit zvenku chladiþ a kondenzátor klimatizace.
Tím se zajistí správné fungování.

14

Kontrola, zda funguje správnČ kontrolka pĜipomenutí bezpeþnostního pásu a sestavy bezpeþnostních pásĤ.
Vizuální kontrola, zda další díly systému bezpeþnostního pásu nejsou uvolnČné nebo poškozené. Pokud
vidíte cokoliv, co by mohlo nepĜíznivČ ovlivnit funkþnost systému bezpeþnostního pásu, provećte opravu.
VýmČna všech roztĜepených a natržených bezpeþnostních pásĤ.

16

Promazání všech válcových vložek zámkĤ, závČsĤ a západek dveĜí, závČsu a západek kapoty motorĤ a
závČsĤ a západek víka zavazadlového prostoru. V korozivním prostĜedí mĤže být nutné promazávat díly
þastČji. Nanesení silikonového maziva na tČsnicí pásky pomocí þistého hadĜíku prodlouží životnost pásky a
zlepší utČsnČní. Dále páska nebude drhnout a vydávat zvuky.

Obecné informace
k automatické
pĜevodovce

VýmČna oleje a filtru automatické pĜevodovky, když je vozidlo hlavnČ provozováno za jedné nebo za více z
následujících podmínek:
• Jízda v hustém mČstském provozu, kde venkovní teplota pravidelnČ dosahuje hodnoty 32°C nebo vyšší.
• V kopcovitém nebo hornatém terénu.
• PĜi þastém tažení pĜívČsu.
• Provozování vozidla jako taxi, policie nebo dodávkové vozidlo.
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Položka údržby
ObecnČ informace
k ĜemenĤm
Všeobecné
informace
Stav pneumatik a
tlak vzduchu v
pneumatikách
Sbíhavost kol

Poznámka
Vizuální kontrola Ĝemene z hlediska roztĜepení, nadmČrných prasklin nebo zjevných poškození. V pĜípadČ
potĜeby výmČna Ĝemene.
Kontrola všech systémĤ z hlediska vzájemného pĜekážení nebo uváznutí a z hlediska známek poškození
nebo chybČjících souþástí. V pĜípadČ potĜeby výmČna dílĤ.
VýmČna jakýchkoliv souþástí, které vykazují nadmČrnČ opotĜebení.
Stav pneumatik kontrolujte pĜed jízdou a tlak v pneumatikách pĜi každém doplĖovánín paliva nebo nejménČ
jednou mČsíþnČ pomocí mČĜiþe tlaku.
V pĜípadČ potĜeby zamČĖte a vyvažte kola.
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IDENTIFIKAýNÍ ýÍSLA
IDENTIFIKAýNÍ ýÍSLO VOZIDLA
(VIN)

Identifikaþní þíslo vozidla (VIN) je vyryté
v blízkosti požární pĜepážky.

IDENTIFIKAýNÍ ŠTÍTEK

Identifikaþní štítek
motorovém prostoru.

se

nachází

v

U nČkterých modelĤ je štítek pĜipevnČn
ke spodní þásti prostĜedního sloupku.
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TABULKA KAPALIN
Položka
Motorový olej
(vþetnČ olejového filtru)

Chladicí kapalina

Kapalina automatické pĜevodovky

Objem
2.4D

4,7 l

3.0D

5,7 l

2.2 DSL

5,6 l

2.4D

8,5 l

3.0D

10,9 l

2.2 DSL

9,1 l

2.4D / 3.0D

8,465 l

2.2 DSL

8,765 l

Kapalina mechanické pĜevodovky

1,8 l

Brzdová kapalina

0,67 l

Spojková kapalina

0,053 l

Kapalina posilovaþe Ĝízení

Klasifikace
dexos2
Další informace - viz “Motorový olej“ v þásti 6.

DEX-COOL

DEXRON® VI
BoT402
DOT 4

1,1 l

DEXRON® VI

Kapalina rozdČlovací pĜevodovky

AWD

0,8 ± 0,1 l

Syntetický hypoidní 75W-90

Kapalina sestavy klece diferenciálu

AWD

0,6 ± 0,05 l

Syntetický hypoidní 75W-90
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MOTOROVÝ OLEJ
Motor

Viskozitu oleje zvolte podle venkovní teploty. Nikdy nemČĖte viskozitu kvĤli
krátkodobým teplotním zmČnám.
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TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA
ÚDAJE O MOTORU

Motor

2.4D

3.0D

DSL (163PS)

DSL (184PS)

4

6

4

4

Zdvihový objem [cm3]

2384

2997

2231

2231

Výkon [kW] pĜi ot/min

123 pĜi 5600

190 pĜi 6900

120 pĜi 3800

135 pĜi 3800

Max. toþivý moment [Nm] pĜi ot/
min

230 pĜi 4600

288 pĜi 5800

350 pĜi 2000

400 pĜi 2000

Benzín

Benzín

Nafta

Nafta

2.4D

3.0D

DSL (163PS)

DSL (184PS)

Poþet válcĤ

Typ paliva
MAX.RYCHLOST

Manuální pĜevodovka (km/h)

Automatická pĜevodovka (km/h)

190 (FWD)
186 (AWD)
175

–

198

189 (FWD)
188 (AWD)
184 (FWD)
182 (AWD)

200

191
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SPOTěEBA PALIVA - EMISE CO2

MČsto [l/100 km]
Mimo mČsto [l/100 km]
Kombinace [l/100 km]
CO2 [g/km]

2.4D
FWD MT
11,7
7,4
8,9
210

2.4D
AWD MT
12,2
7,6
9,3
219

2.4D
AWD AT
12,8
7,4
9,3
219

3.0D
DSL(163PS) DSL(163PS)
DSL
AWD AT FWD MT FWD AT AWD MT
15,5
8,4
9,8
8,5
8,0
5,3
6,2
5,5
10,7
6,4
7,5
6,6
252
170
198
174

DSL
AWD AT
10,0
6,4
7,7
203

MINIMÁLNÍ POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST, S ěIDIýEM (75 kg)

Pohon pĜedních kol (kg)
Pohon všech kol (kg)

MT
AT
MT
AT

2.4D
5 sedadel
1768~1848
1843~1923
1868~1948

2.4D
7 sedadel
1793~1873
1848~1948
1893~1973

3.0D
5 sedadel
1890~1970

3.0D
7 sedadel
1915~1995

DSL
5 sedadel
1853~1933
1878~1958
1928~2008
1953~2033

DSL
7 sedadel
1878~1958
1903~1983
1953~2033
1978~2058
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ROZMċRY

Délka [mm]
ŠíĜka [mm]
Výška (se stĜešním nosiþem) [mm]
Rozvor [mm]
Rozchod (vpĜedu) [mm]
Rozchod (vzadu) [mm]
Minimální polomČr otáþení [m]

OBJEMY

4673
1849
1756
2707
1569
1576
11,87

Motor

2.4D

Palivová nádrž [l]
Motorový olej [l]

3.0D

Nafta

65
4,7

5,7

5,6
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TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH

RozmČr
pneumatiky

RozmČr
kola

235/60R17
235/55R18

17x7J
18x7J

235/50R19

19x7J

T155/90R16
(doþasná)

16X4T

Tlak (psi/bar/kPa)
PĜední
Zadní
MénČ než 4 cestující : 35/2,4/240
MénČ než 4 cestující : 35/2,4/240
(Tlak Eco: 38/2,6/260)
(Tlak Eco: 38/2,6/260)
Více než 5 cestujících, s vleþením pĜívČsu:
Více než 5 cestujících, s vleþením pĜívČsu:
35/2,4/240
41/2,8/280
60/4,2/420

60/4,2/420
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0.1 ÚVOD
1. ZAýÍNÁME
Bezpeþnostní informace

PĜed použitím navigaþního systému si
prosím pĜeþtČte následující bezpeþnostní
informace. PĜi používání systému musíte
tyto pokyny dodržovat, abyste pĜedešli
zranČním Vaší i ostatních osob a škodám
na majetku.
Dopravní pĜedpisy mají pĜednost pĜed
všemi pokyny navigaþního systému.
Vždy dodržujte pĜíkazy dopravních
znaþek, rychlostní a dopravní omezení.

PĜi jízdČ se na obrazovku ve stejnou dobu
nedívejte déle než sekundu nebo pĜibližnČ
takovouto dobu a pouze po posouzení
situace, že to lze udČlat bezpeþnČ.

Z
dĤvodu
vlastní
bezpeþnosti
neobsluhujte ovládací prvky systému za
jízdy. MĤže to Ĝidiþe rozptylovat a tím
zpĤsobit vážnou nehodu. DĜíve než
zaþnete systém ovládat, zaparkujte
vozidlo na bezpeþném místČ.
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ZaĜízení nerozebírejte ani neupravujte. V
opaþném pĜípadČ mĤže dojít k poruchám,
požáru nebo elektrickému šoku.

Na zaĜízení nelijte vodu ani do nČj
nevkládejte cizí pĜedmČty. Mohlo by to
zpĤsobit kouĜ, požár nebo elektrické šoky.

Systém nepouŽívejte pokud zaznamenáte
jakoukoliv závadu jako je znehybnČná
nereagující obrazovka nebo ztráta zvuku.
Pokraþování v používání systému mĤže
zpĤsobit poruchu.
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Za úþelem obsluhy systému nezastavujte
na místech, kde je to zakázáno.

Nastavení hlasitosti by mČlo být zvoleno
tak, aby za všech okolnosti byly slyšitelné
venkovní zvukové signály.

PĜed zapnutím zaĜízení zkontrolujte
nastavení hlasitosti. Pokud je nastavena
pĜíliš vysoká hlasitost, mĤže pĜi zapnutí
dojít k poškození sluchu.
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Nenechávejte systém zapnutý pokud
nebČží motor. V opaþném pĜípadČ mĤže
dojít k vybití akumulátoru vozidla.
Systém používejte pouze pĜi bČžícím
motoru.

Na obrazovku netlaþte pĜíliš velkou silou.
Mohlo by to zpĤsobit poruchu systému.

Pro þistČní používejte jen lehce vodou
navlhþenou
tkaninu.
Nepoužívejte
chemické nebo jiné þisticí prostĜedky pro
domácnost,
mohly
by
poškodit
obrazovku.
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Na palubní desku nepokládejte pĜedmČty.
Mohly by ovlivnit þidlo, které reguluje
svČtlomety a jas displeje.

Na palubní desku nebo poliþku zadního
okna nepokládejte pĜedmČty. Mohly by
rušit satelitní signál GPS a zapĜíþinit tak
nepĜesnou þinnost systému.

PĜíjem signálu GPS mĤže být ovlivnČn
tónováním þelního skla vozidla pomocí
reflexního kovového povlaku.
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Pokud praskne panel tekutých krystalĤ,
nedotýkejte se kapaliny vytékající z
panelu. Mohlo by dojít k podráždČní
pokožky.

Souþásti zaĜízení

•

2 MENU: Hlavní nabídka

Pokud dojte k náhodnému požití
kapaliny,
vyhledejte
neprodlenČ
lékaĜe.
• Pokud dojde pĜi kontaktu s touto
tekutinou k zasažení oþí nebo
pokožky, omyjte ji velkým množstvím
vody a neprodlenČ vyhledejte lékaĜe.
Za žádných okolností nevkládejte SD
kartu s nezvyklým tvarem do otvoru pro
SD kartu.
Takové karty mohou v otvoru uváznout
nebo jej poškodit. V takovém pĜípadČ se
bude muset jednotka na Vaše náklady
vymČnit.
Za extrémnČ nízkých nebo vysokých
teplot nemusí jednotka správnČ fungovat.
Pro zajištČní správné funkce jednotky
upravte teplotu okolí na normální stav.

Ovládací panel
1 NAVI: Navigace
3 TRIP: Jízdní informace
4 DIM: PĜepíná obrazovku displeje
mezi denním a noþním zobrazením.
5 Otvor pro SD karty

6 USB konektor
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Volant
1 Zapínání/vypínání napájení
2 PĜechod na následující stanici nebo
skladbu
PĜechod na následující stanici ve
vybraném vlnovém pásmu nebo
následující skladbu.
3 ZmČna režimĤ
PĜi každém stisknutí tlaþítka pĜepíná
mezi režimy AM, FM, CD, AUX,
NAVI a multimediálním režimem.
4 Nastavení hlasitosti

Z POZOR
V závislosti na typu vozidla nemusí
být spínaþ na volantu u Vašeho
vozidla k dispozici.
• PĜi opakovaném stisknutí tlaþítka
MODE nebo SEEK v krátkém
þasovém úseku mĤže dojít k
pĜetížení procesoru CPU a
zhroucení systému.

2. ZÁKLADNÍ FUNKCE
SpuštČní systému

Navigaþní systém se spustí pĜi pĜepnutí
spínaþe zapalování do polohy ACC nebo
ON. PĜi spuštČní se na obrazovce displeje
zobrazí naposledy používaný režim.
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Napájení systému se vypne pĜi vypnutí
motoru. Po vypnutí motoru pracuje
systém z dĤvodu ukládání údajĤ ještČ 30
sekund.
Z POZOR
• PĜi vypnutí motoru se uloží
naposledy používaný režim.
• Pokud systém spustíte do 30
sekund od vytažení klíþe ze
zapalování, nevyžaduje systém
opČtovné zavedení.
• Souþasným stisknutím tlaþítek
MENU a TRIP na dobu 10 sekund
provedete reset systému. PĜi
zahájení opČtovného spuštČní
systému tlaþítka uvolnČte.

Ovládací prvky systému

Na panelu navigaþního systému
nacházejí následující tlaþítka:
1 NAVI: Navigace
2 MENU: Hlavní nabídka
3 TRIP: Jízdní informace
4 DIM: ZmČna jasu

Main Menu (Hlavní nabídka)
se

Stisknutím tlaþítka MENU zobrazíte na
displeji obrazovku Main Menu (Hlavní
nabídka). Z této obrazovky mĤžete
vyvolat všechny funkce navigaþního
systému. Tlaþítka na obrazovce budou
zvýraznČna pokud je funkce dostupná a
neaktivní pokud je funkce nedostupná.
1 Navigace
2 MP3
3 Movie (Video)
4 Jízdní informace
5 ATC (Klimatizace)
6 Settings (Nastavení)
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MP3

! Následující soubor

Movie (Video)

1 Informace o souboru

@ O složku výš

1 Aktuální složka

2 Doba pĜehrávání

# Náhodné poĜadí

2 Seznam souborĤ

3 Stav pĜehrávání

3 O složku výš

4 Aktuální složka

4 Procházení seznamu

5 Seznam souborĤ
6 Opakovat
7 Procházení seznamu
8 Stop
9 PĜedchozí soubor
- PĜehrát/Pozastavit

Movie List (Seznam video souborĤ)
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ATC (Klimatizace)

5 Stop

Trip (Jízda)

6 PĜedchozí soubor
7 PĜehrát/Pozastavit

1 Vynulovaní
vozidla

8 Následující soubor

2 Vynulování doby jízdy

prĤmČrné

rychlosti

9 Seznam souborĤ

3 Vynulování prĤmČrné spotĜeby

- Opakovat

4 Average Vehicle Speed (PrĤmČrná
rychlost vozidla)

! Zapnutí/vypnutí zobrazení na celou
obrazovku

5 Driving Time (Doba jízdy)

@ Stav pĜehrávání

6 Average
Fuel
(PrĤmČrná spotĜeba)

Consumption

7 Range for Remaining Fuel (Dojezd na
zbývající palivo)
8 Displej kompasu
9 Návrat do hlavní nabídky

Movie play (PĜehrávání videa)

KromČ
stisknutí
tlaþítka
ATC
(Klimatizace) v hlavní nabídce se
informace o klimatizaci (ATC) zobrazí na
dolním okraji obrazovky, kdykoli dojde
ke zmČnČ informací týkajících se
klimatizace, jako je teplota, proudČní
vzduchu atd. Tato vysouvací okno se
zobrazí na 5 sekund.
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Z POZOR
• Podrobné informace týkající se
klimatizace naleznete v þásti
vČnované ovládání klimatizace.

Settings (Nastavení)
1 Touch (Dotyk), kalibrace dotykové
obrazovky
2 System Information
informace)
3 System
systému)
4 Navigation
navigace)

Upgrade
Upgrade

5 User
Preference
nastavení)

(Systémové
(Aktualizace
(Aktualizace
(Uživatelské
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Nastavení systému

Obrazovka

Hlasitost

Stisknutím tlaþítka DIM na ovládacím
panelu lze jas obrazovky ztlumit až o
70 %.

1. MP3, Video, FM/AM a CD
Hlasitost se nastavuje otáþením
ovladaþe hlasitosti audiosystému nebo
stisknutím spínaþe na volantu.
Stisknutím ovladaþe hlasitosti zvuk
ztlumíte. Opakovaným stisknutím jej
obnovíte.
Zvuk vypnete stisknutím ovladaþe
hlasitosti na 3 sekundy. Po vypnutí
zvuku se na obrazovce displeje
zobrazí informace o klimatizaci
(ATC).
2. Navigace
ÚrovnČ hlasitosti zvukového navádČní
mĤžete zmČnit pouze v režimu
navigace. MĤžete také zvolit vypnutí
hlasových výzev navádČní.
Hlasitost informací navigace není
možné mČnit ve vztahu ostatním
zdrojĤm audia.

Jas obrazovky lze nastavit postupným
stisknutím tlaþítka ve 3 úrovních.
(Maximum -> 50% -> 70% -> Maximum)
Stisknutím tlaþítka DIM na 3 sekundy
obrazovku displeje vypnete. PĜi vypnuté
obrazovce displeje je funkce urþování
polohy GPS stále funkþní. Obrazovka
displeje se znovu zapne po stisknutí
jakéhokoli tlaþítka na ovládacím panelu.

Z POZOR
• Jas obrazovky se automaticky
pĜizpĤsobuje
podle
vnČjšího
osvČtlení.
Na palubní desku nepokládejte
pĜedmČty.
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Touch (Dotyk)

Settings (Nastavení)
Touch (Dotyk):
obrazovky.

Kalibrace

dotykové

System
Information
(Systémové
informace): Zobrazí informace o softwaru
navigaþního systému.
System Upgrade (Aktualizace systému)
Navigation
navigace)

Upgrade

(Aktualizace

User Preference (Uživatelské nastavení):
UmožĖuje uživatelské nastavení systému
podle vašich potĜeb.

Pokud dotyková obrazovka nereaguje
pĜesnČ na dotyky, mĤžete provést její
kalibraci.
Dotykovým hrotem klepnČte na stĜed
terþe. Pokud se terþ posune na jiné místo,
klepnČte na nový terþ. Opakováním
tohoto postupu dokonþete kalibraci.

System Information (Systémové
informace)
Zobrazí aktuální verzi systému.
H/W : hardware
S/W : software
O/S : operaþní systém
GPS: GPS firmware (zakomponovaný
výrobcem pĜístroje)
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System Upgrade (Aktualizace systému)
Vložte aktualizaþní SD kartu do otvoru
pro SD karty. (OhlednČ aktualizaþní SD
karty
kontaktujte
autorizovaného
prodejce GM.)
StisknČte tlaþítko MENU na ovládacím
panelu a stisknČte tlaþítko Settings
(Nastavení) na obrazovce.

StisknČte tlaþítko System
(Aktualizace systému).

Upgrade

Pro zahájení aktualizace systému
stisknČte
tlaþítko
UPGRADE
(AKTUALIZOVAT). Pokud není nutné
nČkterý ze systémĤ aktualizovat, zrušte
jeho oznaþení klepnutím na pĜíslušné
okénko.
Z POZOR
• Pro zajištČní správné funkce
systému nevyjímejte SD kartu/
neodpojujte
USB
zaĜízení,
nevypínejte motor ani neovládejte
systém v prĤbČhu aktualizace.
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Navigation Upgrade (Aktualizace
navigace)
Vložte aktualizaþní SD kartu do otvoru
pro SD karty. (OhlednČ nákupu
aktualizaþní
SD
karty
navigace
kontaktujte autorizovaného prodejce
GM.)
StisknČte tlaþítko MENU na ovládacím
panelu a stisknČte tlaþítko Settings
(Nastavení) na obrazovce.

StisknČte tlaþítko Navigation Upgrade
(Aktualizace navigace).

Pro zahájení aktualizace navigace
stisknČte
tlaþítko
UPGRADE
(AKTUALIZOVAT).
Z POZOR
• V závislosti na velikosti souborĤ
zabere aktualizace až 25 minut.
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User Preference (Uživatelské nastavení)
Pro snazší použití lze navigaþní systém
uživatelsky nastavit. MĤžete nastavit
Display Unit (Zobrazované jednotky),
Language (Jazyk) a Time Zone (ýasové
pásmo).

POZNÁMKA

Pokud jsou pro objemové jednotky
zvoleny galony, zmČní se jednotky
vzdálenosti v jízdních informacích
automaticky na míle.

Volbu potvrćte stisknutím tlaþítka Save
(Uložit).
Display Unit (Zobrazované jednotky)

Language (Jazyk)

Tato volba Vám umožní zmČnit mČrné
jednotky používané systémem.
Distance (Vzdálenost): Miles (Míle)
nebo Kilometers (Kilometry)
Temperature
(Teplota,
stupnČ):
Celsius nebo Fahrenheit
Volume (Objem): Liter (Litry) nebo
Gallon (Galony)

Zvolte požadovaný jazyk. Tento systém
podporuje 11 jazykĤ pro text zobrazovaný
v hlavní nabídce. Nabídka navigace také
podporuje 11 jazykĤ pro zobrazovaný text
a hlasové pĜíkazy.

Time Zone (ýasové pásmo)
Pro nastavení pĜíslušného þasového
pásma použijte tlaþítka
.
ZaškrtnČte Daylight Savings (Letní þas),
pokud se ve Vašem þasovém pásmu
používá. (Letní þas se automaticky
nenastaví.)
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•

Seznam þasových pásem k výbČru.
ýasové pásmo

Displej

Románský úĜední þas

(GMT+01:00) Brussels (Brusel)

GMT úĜední þas

(GMT+00:00) London (Londýn)

Západoevropský úĜední þas

(GMT+01:00) Amsterdam
(Amsterodam)

StĜedoevropský úĜední þas

(GMT+01:00) Sarajevo

StĜedoevropský úĜední þas

(GMT+01:00) Belgrade (BČlehrad)

Východoevropský úĜední þas

(GMT+02:00) Bucharest (Bukurešt’)
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0.2 FUNKCE SYSTÉMU

•

1. Multimédia
MP3

Standard podporovaných MP3 souborĤ
Typ komprese
Vzorkovací kmitoþet
PĜenosová rychlost
Maximální poþet úrovní složek
Maximální délka názvu
adresáĜe/souboru
Soubor znakĤ použitelných pro
jméno adresáĜe/souboru
Maximální poþet složek
Maximální poþet souborĤ
ID3 tag

•

MPEG-1 Audio Layer III
8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 (kHz)
8-320 (kb/s)
8
64 BytĤ
A až Z, 0 až 9, _ (podtržítko)
256
512
Verze 1.0, verze 1.1, verze 2.2, verze 2.3 a
verze 2.4

Pro zajištČní stabilní kvality zvuku pĜi
pĜehrávání se doporuþuje pevná
pĜenosová rychlost 96, 128 nebo
192 kb/s se vzorkovacím kmitoþtem
44,1kHz.
Pokud pĜenosová rychlost pĜekroþí
192 kb/s, mĤže se bČhem pĜehrávání
MP3 souboru projevit pĜeskakování
zvuku.
Používejte
pro
MP3
pĜenosovou rychlost 192 kb/s nebo
nižší.
Z POZOR
• Do poþtu souborĤ se zapoþítávají i
všechny soubory, který které
nemají koncovku MP3.
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Návod k použití MP3 pĜehrávaþe
StisknČte tlaþítko MENU na ovládacím
panelu a stisknČte tlaþítko MP3 na
obrazovce.

1 Informace o souboru: Zobrazuje
aktuálnČ pĜehrávaný soubor.

9 PĜedchozí soubor: VýbČr pĜedchozího
hudebního souboru.

2 Doba pĜehrávání

- PĜehrát/Pozastavit

3 Stav pĜehrávání

OpakovanČ stiskujte tlaþítko MODE na
volantu, dokud se nezobrazí MP3
pĜehrávaþ.

4 Aktuální složka: Zobrazuje složku
aktuálnČ pĜehrávaného souboru.

! Následující
soubor:
VýbČr
následujícího hudebního souboru.

ZmČny režimu pĜi stisknutí tlaþítka
režimu na volantu.
AM hFM h CD hAUX h NAVI h
Multimédia h návrat na AM

5 Seznam souborĤ
6 Opakovat:
Opakování
pĜehrávaného souboru.
7 Procházení
stránek.
8 Stop

seznamu:

aktuálnČ
Procházení

@ O složku výš: Zobrazení složky
následující vyšší úrovnČ.
# Náhodné poĜadí: PĜehrávání skladeb v
náhodném poĜadí.
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Movie (Video)

Podporované formáty souborĤ
Audio
Video
DTS
Max. rozlišení

MP3, WMA, OGG, WAV (pĜenosová rychlost 128-192 kb/s)
MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0
Není podporován
800 x 480

•

•
•

•

Z POZOR
Video s vyšším rozlišením než
800 x 480 se nemusí pĜehrát
správnČ.
PĜehrávání videa zpomalí ostatní
funkce.
PĜi kombinaci souborĤ na SD
kartČ/USB zaĜízení (audio, video a
data) budou v závislosti na
zvoleném režimu rozpoznány a
pĜehrány pouze audio nebo video
soubory.
Z dĤvodu bezpeþnosti Ĝidiþe lze
video soubory pĜehrávat pouze,
pokud vozidlo stojí.
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Návod k použití videopĜehrávaþe

1 Aktuální složka

5 Stop

StisknČte tlaþítko MENU na ovládacím
panelu a stisknČte tlaþítko Movie (Video)
na obrazovce.

2 Seznam souborĤ

6 PĜedchozí soubor

3 @ O složku výš

7 PĜehrát/Pozastavit

4 Procházení seznamu

8 Následující soubor
9 Seznam souborĤ
- Opakovat
! Zapnutí/vypnutí zobrazení na celou
obrazovku
@ Stav pĜehrávání
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SD karta/USB zaĜízení

•
•

•

•
•

•

•

•
•

USB zaĜízení pĜipojte po nastartování
motoru.
Pokud formátujete USB zaĜízení
zvolte hodnotu Byty/Sektor menší než
64 kBytĤ.
Podporovaný systém souborĤ USB
zaĜízení je FAT 12/16/32. Systém
souborĤ NTFS není podporován.
PĜi odpojování USB zaĜízení se mĤže
obþas ozvat neobvyklý zvuk.
Odpojení USB zaĜízení bČhem
pĜehrávání
souboru
zpĤsobí
nesprávnou funkci systému.
ýasová prodleva zahájení pĜehrávání
je závislá na typu USB zaĜízení a
formátu souboru.
Obþas systém nerozpozná USB
rozboþovaþ, v takovém pĜípadČ
pĜipojte USB zaĜízení pĜímo.
PamČt’
typu
HDD/CF
není
podporována.
Soubory formátu DRM (digitální
správa práv) nebudou fungovat.

Z POZOR
Za žádných okolností nevkládejte
SD kartu s nezvyklým tvarem do
otvoru pro SD kartu.
Takové karty mohou v otvoru
uváznout
nebo
jej
poškodit.
V takovém pĜípadČ se bude muset
jednotka na Vaše náklady vymČnit.

2. INFORMAýNÍ FUNKCE
Trip (Jízda)

Obrazovka TRIP Information (Jízdní
informace) graficky zobrazuje informace
vztahující se k jízdČ.
StisknČte tlaþítko TRIP nebo MENU na
ovládacím panelu a stisknČte tlaþítko Trip
(Jízda) na obrazovce.
Stisknutím tlaþítka
zavĜete.

obrazovku
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1 Vynulovaní prĤmČrné rychlosti vozidla
2 Vynulování doby jízdy
3 Vynulování prĤmČrné spotĜeby
4 Average Vehicle Speed (PrĤmČrná
rychlost vozidla)
5 Driving Time (Doba jízdy)
6 Average
Fuel
(PrĤmČrná spotĜeba)

Consumption

7 Range for Remaining Fuel (Dojezd na
zbývající palivo)
Zobrazí odhadovanou vzdálenost,
kterou lze ujet na zbývající množství
paliva v nádrži. Tato vzdálenost je
odhadována podle prĤmČrné spotĜeby
bČhem nČkolika posledních kilometrĤ,

takže se mČní v závislosti na rychlosti,
dopravním provozu, atd.
8 Displej kompasu: Zobrazuje smČr
jízdy vozidla.
9 Návrat do hlavní nabídky
* Pokud zahajujete novou jízdu nebo
trasu, kterou chcete zaznamenat, provećte
vynulování.

ATC (Klimatizace)

Obrazovka
ATC
information
(Klimatizace) zobrazuje stav klimatizace.
StisknČte tlaþítko MENU na ovládacím
panelu a stisknČte tlaþítko ATC
(Klimatizace) na obrazovce.
Obrazovka
ATC
information
(Klimatizace) se také zobrazí po stisknutí
ovladaþe hlasitosti na 3 sekundy.
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1 Nastavená teplota

Zadní kamera

2 Venkovní teplota

PĜi parkování se na obrazovce zobrazí
vodicí þára.

•

(Vodicí þára se zobrazí pĜi zaĜazení
zpáteþky.)

•

3 SmČr proudČní vzduchu
4 Stav klimatizace (zapnuto/vypnuto)
5 Stav režimu
vypnuto)

AUTO

6 Rychlost ventilátoru

(zapnuto/

•

•

•

Z POZOR
Tato funkce je podporována v
závislosti na výbavČ vozidla.
Zcela se spoléhat na zadní kameru
v pĜípadČ neoþekávané situace je
nebezpeþné. BČhem parkování
sledujte všechny smČry.
Vodicí þára je optimalizována
podle šíĜky vozidla. NicménČ dráha
pohybu vozidla pĜi parkování se
nemusí s vodicí þárou shodovat.
Ztlumte hlasitost (MP3, navigace)
tak, abyste pĜi parkování slyšeli
výstražné signály.
Vytažení SD karty/odpojení USB
zaĜízení bČhem režimu zadní
kamery mĤže zpĤsobit nesprávnou
funkci systému.
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1. VÍTEJTE V NAVIGAýNÍM
SYSTÉMU A-NAVI
DČkujeme, že jste si vybrali pokroþilý
navigaþní systém „A-Navi“ jako svého
prĤvodce na Vašich cestách po EvropČ.
Tento návod obsahuje podrobný popis
navigaþního softwaru. MĤžete se jej
snadno nauþit, pĜesto Vám doporuþujeme,
abyste si tento návod peþlivČ pĜeþetli a
ujistili
se,
že
jste
porozumČli
zobrazovaným obrazovkám a obsluze
systému A-Navi.
1.1 VAROVÁNÍ
i

i

V
zájmu
Vaší
bezpeþnosti
doporuþujeme, abyste systém A-Navi
nastavili pĜed jízdou. Systém A-Navi
neobsluhujte bČhem jízdy, mohli byste
zpĤsobit
dopravní
nehodu
s
následnými škodami. Pokud je nutné
obsluhovat navigaþní systém bČhem
jízdy, požádejte o to spolujezdce.
Za všech okolností je nutné dodržovat
místní dopravní pĜedpisy a vČnovat se
situaci v silniþním provozu. Ty mají
vždy pĜednost pĜed pokyny systému
A-Navi.

i

PĜestože pĜi navrhování systému
A-Navi byly vzaty do úvahy všechny
bezpeþnostní pĜedpisy, nezbavuje
Ĝidiþe používání navigaþního systému
odpovČdnosti za správné a obezĜetné
chování v silniþním provozu.

1.2 ÚVOD DO SYSTÉMU A-NAVI

✓ Rychlý a jednoduchý na osvojení --Jeho obsluhu lehce zvládnete bČhem
3 minut.
✓ Inteligentní systém práce s více
mapami
--- Systém A-Navi nevyžaduje
výmČnu map pĜi navigaci mezi
segmenty map nebo zemČmi.
Obrazovku s mapou mĤžete posunout
kterýmkoli smČrem a vyhledat na
mapČ informace o bodech zájmu
(POI).
✓ Rychlé zobrazení polohy --- Velmi
rychle zjistíte aktuální polohu a
informace o následující odboþce.
✓ Plynulé posouvání mapy --- Za jízdy
se mapa na obrazovce posouvá podle
smČru jízdy nahoru a dolu a poskytuje
Vám tak pĜehled o trase (nebo
poloze).

✓ ZvČtšení/zmenšení
mČĜítka
--MČĜítko mapy se mČní podle rychlosti
jízdy.
Tím
zajišt’uje
správné
zobrazení mapy.
✓ PĜepínání denního/noþního režimu -- Podsvícení mapy a barvu ukazatele
polohy je možné manuálnČ zmČnit. To
Vám poskytne lepší viditelnost mapy
v noci.
✓ Dva body na trase --- UmožĖuje
zadání až dvou bodĤ na trase a navádí
Vás pĜes nČ postupnČ do cíle Vaší
cesty.
✓ 23 kategorií bodĤ zájmu (POI) --Systém A-Navi umožĖuje velmi
pĜíjemným a jednoduchým zpĤsobem
vyhledávání
restaurací,
letišt’,
þerpacích stanic, atd.
✓ Inteligentní plánování trasy --Systém bere pĜi plánování trasy v
úvahu všechny dopravními pĜedpisy,
jako jsou jednosmČrné silnice,
omezení odboþení, apod. KromČ toho
mĤže uživatel zmČnit možnosti trasy
na základČ jízdních priorit nebo
podmínek.
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✓ Informace o odboþkách --- Pomocí
podrobných informací o jednotlivých
odboþkách a navržené trase mĤžete
prohlížet všechny odboþky po celé
trase Vaší cesty.

✓ Navigace v terénu --- Pokud jedete
mimo vyznaþené cesty, systém
automaticky ukládá aktuální polohu a
ujetou vzdálenost na mapČ.

✓ Schematické mapy kĜižovatek --PĜehledné zobrazení jednotlivých
kĜižovatek garantuje, že si je mĤžete s
pĜedstihem prohlédnout a že se
udržíte na trase k cíli Vaší cesty.

✓ Levostranné/pravostranné Ĝízení --Za úþelem dodržování místních
dopravních pĜedpisĤ a zvyklostí
mĤžete
zmČnit
levostranné/
pravostranné uspoĜádaní map a
informaþního sloupce navigace.

✓ Informace o satelitech GPS --MĤžete sledovat stav a poþet signálĤ
pĜijímaných ze satelitĤ GPS.

✓ Zapnut/vypnutí
zobrazování
rychlosti vozidla --- Zobrazí nebo
skryje aktuální rychlost vozidla.

✓ Záznam trasy --- Systém A-Navi
zaznamenává informace o trase. Tyto
informace mohou být pĜehrány a
použity pro další cesty.

✓ Dálniþní návČst --- Zobrazování
vzdálenosti od Vaší aktuální polohy k
pĜíštímu sjezdu z dálnice.

✓ Polohy vícenásobných bodĤ zájmu -- Zobrazují dva nebo více bodĤ
zájmu se stejnou nebo blízkou
polohou.
✓ Navigace v tunelech a podzemních
garážích --- S pomocí nezávislého
interního gyroskopického navigaþního systému nikdy nezabloudíte, i
když ztratíte signál GPS.

✓ Vícejazyþná podpora --- Systém
podporuje 11 Ĝeþí a jazykĤ.
✓ UpozornČní na omezení rychlosti --UpozornČní na omezení rychlosti je
založeno na rychlostních limitech pro
rĤzné typy silnic. Systém Vás
prostĜednictvím hlasového navádČní
upozorní na blížící místo omezenou
rychlostí. KromČ toho mĤžete nastavit
toleranci rychlostního limitu 0 až
20%.

2. ZAýÍNÁME
Systém A-Navi je dobrou volbou pro
navigaci automobilu. K jeho použití Vám
staþí dotyk prsty na obrazovku nebo jimi
mĤžete posouvat mapy.
2.1 STRUýNÝ ÚVOD

Tato kapitola Vám poskytne struþný úvod
ke zpĤsobĤm používání A-Navi systému.
PĜedtím, než podrobnČ prozkoumáme
všechny funkce nabízené touto aplikací,
se ujistČte, že:
• Systém A-Navi vyhledává informace
o poloze alespoĖ ze tĜí satelitĤ a
urþení Vaší polohy probČhne ihned
po spuštČní aplikace.
PĜi prvním použití pĜijímaþe GPS mĤže
získání informací ze satelitĤ a stanovení
pĜesné polohy trvat 2-3 minuty (studený
start). Vaše poloha se uloží do pamČti. PĜi
dalším použití pĜijímaþe GPS bude urþení
polohy trvat 1-3 minuty (teplý start).
Jakmile pĜijímaþ GPS urþí Vaši polohu,
zaþne systém okamžitČ po spuštČní
aplikace navigovat bez nutnosti dalšího
ovládání.
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2.2 PRVNÍ SPUŠTċNÍ

, PĜi prvním spuštČní systému A-Navi se
zobrazí „uvítací“ obrazovka Chevrolet.
Asi po 15 sekundách nahradí „uvítací“
obrazovku obrazovka s „UpozornČním“.

Obrázek 2.1 Uvítací stránka

, Prosím pĜeþtČte si pozornČ UpozornČní
systému A-Navi a kliknČte na

, Podrobnosti a symboly mapy volné
navigace viz kapitola 2.3.

pro vstup na obrazovku „Free
Navi Map“ (Mapa volné navigace).

V režimu mapy volné navigace mĤžete
systém nechat bez jakékoli obsluhy a on
bude sledovat trasu jízdy.

Obrázek 2.2 UpozornČní systému

Obrázek 2.3 Mapa volné navigace
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, Pokud chcete získat pĜístup k dalším
funkcím, stisknČte tlaþítko Main Menu
(Hlavní nabídka) na obrazovce Free Navi
Map (Mapa volné navigace), systém pak
pĜejde na obrazovku Free Navi Menu
(Nabídka volné navigace).

Na obrazovce Free Navi Menu (Nabídka
volné navigace) máte pĜístup k níže
uvedeným funkþním klávesám systému
A-Navi:
i

Pro nastavení cíle(Ĥ) stisknČte tlaþítko
„Go to“ (Jet do). (Podrobnosti viz
kapitola 3.)

i

Pro zmČnu parametrĤ mapy stisknČte
tlaþítko „Map Options“ (Možnosti
mapy). (Podrobnosti viz kapitola 5.1.)

i

Pro zmČnu parametrĤ všech nastavení
stisknČte
tlaþítko
„Settings“
(Nastavení).
(Podrobnosti
viz
kapitola 6.)

iStisknutím

tlaþítka „
vrátí do navigaþní mapy.

“ se systém

PĜi prvním použití systému A-Navi
budete možná muset zmČnit jazyk
systému. Podrobnosti viz kapitola 6.8.

Obrázek 2.4 Nabídka volné navigace

2.3 MAPY TRAS A VOLNÉ NAVIGACE

Obrazovka mapy trasy/volné navigace je
nejþastČji
používanou
obrazovkou
systému A-Navi. Mapa volné navigace se
zobrazí po tzv. studeném startu systému
A-Navi, zatímco mapa navigace trasy se
zobrazí, pokud pokraþujete v poslední
navigaci po restartu systému. Rozdíl mezi
navigací trasy a volnou navigací viz
kapitola 4.3.
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Obrázek 2.5 Mapa navigace trasy
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Obrázek 2.6 Mapa volné navigace
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1. Symbol vozidla --- Oznaþuje aktuální
polohu a smČr jízdy.

10. ETA --- Odhadovaný þas pĜíjezdu do
cíle cesty.

19. Rychlost jízdy --- Zobrazuje aktuální
rychlost.

2. Oznaþení odboþky --- StĜíbrná šipka
udává smČr silnice, na kterou máte na
pĜíští odboþce odboþit.

11. UpozornČní na omezení rychlosti --UpozorĖuje na blížící se radar mČĜení
rychlosti a zobrazuje povolenou
rychlost.

20. ZemČpisná délka/šíĜka --- Zobrazuje
zemČpisnou délku a šíĜku aktuálního
stĜedu mapy.

3. Aktuální ulice --- Pokud ulice nemá
název, je toto pole prázdné.
4. Další ulice --- Název následující
ulice.
5. Schéma odboþky --- Zobrazuje
uspoĜádání následující odboþky. Po
stisknutí tohoto symbolu systém
ohlásí informace pro následující
odboþení,
napĜíklad:
„Asi
po
900 metrech odboþte doleva.“
6. Vzdálenost k následující odboþce --Zobrazuje vzdálenost k místu
následující odboþky.
7. Ukazatel prĤbČhu vzdálenosti
8. Current Speed (Aktuální rychlost) -- Zobrazuje aktuální rychlost jízdy.
9. Distance-to-go (Vzdálenost do cíle) -- Zbývající vzdálenost do cíle nebo
do bodu na trase.

12. Stav GPS --- Stisknutím tohoto
symbolu zobrazíte stav GPS. Šedá
barva znamená slabý signál, zelená
barva znamená, že systém GPS urþil
polohu vozidla.
13. Hlasitost --- Stisknutím tohoto
symbolu nastavíte hlasitost hlasového
navádČní.
14. Kompas --- Ukazuje sever na mapČ.
15. MČĜítko --- Udává mČĜítko mapy.
16. ZvČtšení mČĜítka --- Stisknutím
tohoto symbolu zvČtšíte mČĜítko
mapy.
17. Zmenšení mČĜítka --- Stisknutím
tohoto symbolu zmenšíte mČĜítko
mapy.
18. Main Menu (Hlavní nabídka) --Stisknutím tohoto tlaþítka vstoupíte
do
nabídky
navigace
trasy.
(Podrobnosti viz kapitola 5.)

21. Current Time (Aktuální þas)
22. Main Menu (Hlavní nabídka) --Stisknutím tohoto tlaþítka vstoupíte
do
nabídky
volné
navigace.
(Podrobnosti viz kapitola 5.)
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2.4 KLÁVESNICE

Systém A-Navi nabízí abecední formát
klávesnice, která obsahuje latinku, þíslice,
interpunkþní znaménka a pĜedevším
speciální písmena/znaky 30 jazykĤ.
ABC - Klávesnice, která obsahuje pouze
písmena.
:

Stisknutím
tohoto
tlaþítka
zobrazíte þísla a interpunkþní
znaménka.

:

Stisknutím
tohoto
tlaþítka
zobrazíte klávesnice speciálních
znakĤ pro ostatní zemČ.

:

Stisknutím tohoto tlaþítka se
vrátíte na klávesnici ABC.

:

Mezerník

:

Stisknutím
tohoto
vymažete poslední
znak.

tlaþítka
vložený

: Stisknutím
tohoto
tlaþítka
zobrazíte speciální znaky pro
nČmþinu.

Obrázek 2.7 Abecední formát klávesnice

Obrázek 2.8 ýíslicová klávesnice
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: Stisknutím tohoto tlaþítka se
vrátíte na pĜedchozí obrazovku.
:Stisknutím
tohoto
tlaþítka
zobrazíte na mapČ polohu
zvýraznČného záznamu.
:Stisknutím
tohoto
tlaþítka
potvrdíte vstup z klávesnice
nebo výbČr.

Obrázek 2.9 Klávesnice speciálních znakĤ

3. VÝBċR CÍLE – JET DO?
Pro navigaci nebo plánování trasy v
systému A-Navi musíte nejdĜíve zadat cíl
a pak provést výpoþet trasy.
Na mapČ volné navigace (obrázek 3.1)
stisknČte tlaþítko Main Menu (Hlavní
nabídka) a vstoupíte na obrazovku Free
Navi Menu (Nabídka volné navigace)
(obrázek 3.2), zde stisknČte tlaþítko „Go
to“ (Jet do) a vstoupíte na obrazovku
„Search Menu“ (Nabídka vyhledávání)
(obrázek 3.3).

Obrázek 3.1 Mapa volné navigace

Obrázek 3.2 Nabídka volné navigace
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V nabídce vyhledávání nabízí systém
A-Navi šest rĤzných zpĤsobĤ urþení
adresy, mČsta, POI (bodu zájmu) a
ostatních míst, které mĤžete zvolit jako
výchozí bod nebo cíl. V této kapitole
naleznete podrobný popis postupu krok za
krokem.

3.1 VYHLEDÁVÁNÍ CÍLE PODLE
ADRESY

PĜíklad: Senkenberganlage þ.25, Frankfurt,
NČmecko
1. Na obrazovce „Search Menu“
(Nabídka vyhledávání) stisknČte
tlaþítko
„Address
Search“
(Vyhledávání adresy):

2. Vyberte jednu z evropských zemí:
, Na obrazovce „Country Search“
(Vyhledávání zemČ) je zobrazena jako
výchozí poslednČ hledaná zemČ, tj.
„Germany“ (NČmecko). Pomocí tlaþítek
nebo
mĤžete procházet seznam
41 evropských zemí.

, Na obrazovce „Search Menu“
(Nabídka vyhledávání) (obrázek 3.4)
stisknČte tlaþítko „Country“ (ZemČ) a
vstoupíte na obrazovku „Country
Selection“ (VýbČr zemČ) (obrázek 3.5).

Obrázek 3.3 Nabídka vyhledávání

Obrázek 3.4 Vyhledávání adresy

Obrázek 3.5 VýbČr zemČ

NÁVOD K NAVIGACI 9-37

3. PĜi urþování cíle nejdĜíve zadejte
název požadovaného mČsta
a
provećte jeho výbČr:
, MĤžete zadat název mČsta nebo
zaþáteþní písmena a systém automaticky
zobrazí seznam mČst odpovídající
zadaným písmenĤm.

4. Nyní zadejte název požadované ulice
a provećte její výbČr:
, Na obrazovce „Address Search“
(Vyhledávání adresy) stisknČte vstupní
pole Road (Ulice) a vstoupíte na
obrazovku „Road Search“ (Vyhledávání
ulice).

, Na obrazovce „Road Search“
(Vyhledávání ulice) zadejte pomocí
klávesnice název nebo poþáteþní písmena
ulice.
, Po vyhledání ulice stisknČte tlaþítko
„OK“ pro návrat na obrazovku „Address
Search“ (Vyhledávání adresy).

, StisknČte požadované mČsto a výbČr
potvrćte stisknutím tlaþítka „OK“ (OK) .
Systém se vrátí na obrazovku „Address
Search“
(Vyhledávání
adresy)
(obrázek 3.7).

Obrázek 3.6 Vyhledávání mČsta

Obrázek 3.7 Vyhledávání adresy

Obrázek 3.8 Vyhledávání ulice
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5. Zadejte þíslo domu:
, Po zadání ulice stisknČte pole s textem
„KliknČte sem a vyhledejte þíslo domu“ a
vstoupíte na obrazovku „House No“ (ýís.
domu).

, Pomocí klávesnice zadejte þíslo domu
a pro návrat na obrazovku „Address
Search“ (Vyhledávání adresy) stisknČte
tlaþítko „OK“.
Pokud zadané þíslo domu neexistuje,
bude systém považovat za nastavenou
polohu první výsledek vyhledávání.

6. Pro kontrolu polohy adresy na mapČ
stisknČte tlaþítko „On map“ (Na
mapČ) nebo stisknČte tlaþítko „OK“ a
pĜejdČte pĜímo na obrazovku „Route
Plan“ (Plán trasy).
, Nyní mĤžete stisknout tlaþítko „On
map“ (Na mapČ) a zkontrolovat polohu
zadané adresy na mapČ.
, Potom stisknČte tlaþítko „OK“ a
systém pro zahájení navigace vstoupí na
obrazovku „Route Plan“ (Plán trasy).

Obrázek 3.9 Zadání þísla domu

Obrázek 3.10 Zadání þísla domu

Obrázek 3.11 Kontrola polohy na mapČ
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, Na obrazovce „Route Plan“ (Plán
trasy) mĤžete pro zahájení navigace
stisknout tlaþítko „Go“ (Jet) nebo tlaþítko
„Simulate“ (Simulovat) pro zahájení
simulace navigace.
Více podrobností k obsluze obrazovky
„Route Plan“ (Plán trasy) viz kapitola 4.

Obrázek 3.12 Plán trasy

Další možností vyhledávání je zadání
kĜižovatky.
Možnosti: Po zadání ulice vyberte
pĜímo kĜižovatku.
, Na obrazovce „Address Search“
(Vyhledávání adresy) stisknČte vstupní
pole „Crossroad“ (KĜižovatka). Zobrazí
se seznam dostupných kĜižovatek na ulici
„Senkenberganlage“.
Nyní
vyberte
požadovanou kĜižovatku a stisknČte
tlaþítko „On map“ (Na mapČ) pro
zobrazení skuteþné polohy ulice.

Obrázek 3.13 Vyhledávání kĜižovatky

, KĜižovatku mĤžete také vyhledat
zadáním názvu nebo poþáteþních písmen
a systém automaticky zobrazí seznam
všech ulic odpovídajících kritériím
vyhledávání. ZvýraznČte požadovanou
ulici a stisknČte tlaþítko „OK“ pro návrat
na
obrazovku
„Address
Search“
(Vyhledávání adresy) (obrázek 3.14).

Obrázek 3.14 Vyhledávání adresy
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3.2 VYHLEDÁVÁNÍ CÍLE PODLE
BODU ZÁJMU

Bod zájmu (POI) je místo, které mĤže
uživatel pokládat za užiteþné a zajímavé.
Polohy bodĤ zájmu jsou na mapČ
oznaþeny zvláštními symboly.

Systém A-Navi umožĖuje tĜi zpĤsoby
vyhledávání bodu zájmu: vyhledání bodĤ
zájmu v okolí aktuální polohy, vyhledání
bodĤ zájmu ve mČstČ a vyhledání bodĤ
zájmu podle telefonního þísla.

PĜíklad: Terminál 1 , Frankfurt
1. StisknČte tlaþítko „POI in City“
(POI ve mČstČ) na obrazovce „POI
Menu“ (Nabídka POI):
, Systém pĜejde na obrazovku „Country
Search“ (Vyhledávání zemČ) (obrázek
3.17).

Systém A-Navi poskytuje 23 kategorií
bodĤ zájmĤ, jako jsou ubytovací zaĜízení,
þerpací
stanice,
restaurace,
pamČtihodnosti, atd. Body zájmu stejné
kategorie sdílí stejný symbol. Pokud si
uložíte vlastní body zájmu, oblíbená místa
nebo adresy, mĤžete pro nČ vybrat vlastní
symbol.

Obrázek 3.15 Nabídka vyhledávání

3.2.1 Vyhledání bodĤ zájmu ve mČstČ

, Na obrazovce „Country Search“
(Vyhledávání zemČ) je zobrazena jako
výchozí poslednČ hledaná zemČ, tj.
„Germany“ (NČmecko). Pomocí tlaþítek
nebo
mĤžete procházet seznam
41 evropských zemí.

Obrázek 3.16 Nabídka bodu zájmu (POI)

Obrázek 3.17 VýbČr zemČ
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2. Pak zadejte požadované mČsto a
vyberte jej ze seznamu:

3. Nyní vyberte kategorii bodu zájmu
(POI):

, MĤžete zadat celé jméno mČsta nebo
jen
poþáteþní
písmena,
systém
automaticky zobrazí seznam všech
odpovídajících mČst.

, Po potvrzení kategorie bodu zájmu
stisknČte tlaþítko „Next“ (Další) a
pĜesunete se na obrazovku „POI Search“
(Vyhledávání POI).

, StisknČte tlaþítko „OK“ a pĜesunete se
na obrazovku „POI Category Selection“
(VýbČr kategorie POI).

, Na obrazovce „POI Search“
(Vyhledávání POI) systém automaticky
zobrazí seznam bodĤ zájmu v okolí
výchozí polohy mČsta. Požadovaný bod
zájmu si mĤžete vybrat nebo napsat jeho
název pomocí klávesnice.
, Po výbČru bodu zájmu mĤžete
stisknout tlaþítko „On map“ (Na mapČ) a
zkontrolovat polohu bodu zájmu na mapČ.

Pokud chcete zmČnit mČsto, stisknČte
tlaþítko
pro návrat na obrazovku
„City Search“ (Vyhledávání mČsta).

Obrázek 3.18 VýbČr mČsta

4. Z výsledkĤ vyhledávání vyberte bod
zájmu
nebo
zadejte
název
požadovaného bodu zájmu:

Obrázek 3.19 VýbČr kategorie bodu
zájmu

Obrázek 3.20 Vyhledání bodu zájmu
ve mČstČ
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5. Zkontrolujte polohu bodu zájmu:
, StisknČte tlaþítko
pro návrat
na obrazovku „POI in City“ (POI ve
mČstČ).

6. Pro potvrzení bodu zájmu stisknČte
tlaþítko „OK“ a pĜesunete se na
obrazovku „Route Plan“ (Plán trasy).
, Po dokonþení vyhledávání bodu zájmu
stisknČte tlaþítko „OK“
a systém
automaticky pĜejde na obrazovku „Route
Plan“ (Plán trasy) (obrázek 3.22) a bod
zájmu se zobrazí v seznamu cílĤ.

Obrázek 3.21 Bod zájmu ve mČstČ na mapČ

Obrázek 3.22 Obrazovka plánu trasy

3.2.2 Vyhledání bodu zájmu (POI)
v okolí aktuální polohy

Volba „POI near Current Position“ (POI v
okolí aktuální polohy) zobrazí až 100 bodĤ
zájmu v okolí aktuální polohy. VezmČte na
vČdomí, že: Pokud systém GPS urþil
polohu vozidla, je aktuální polohou místo,
kde se nachází Vaše vozidlo. Pokud systém
GPS neurþil polohu vozidla, je aktuální
polohou místo, jehož polohu systém GPS
urþil naposledy.
1. Vyberte bod zájmu v okolí aktuální
polohy:
, Z nabídky bodĤ zájmĤ (POI) vyberte
volbu „POI near Current Position“ (POI v
okolí aktuální polohy) a tím se pĜesunete
na obrazovku „POI Category Selection“
(VýbČr kategorie POI).

Obrázek 3.23 Obrazovka nabídky bodĤ zájmu
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2. Vyberte jeden bod zájmu.
, Pro prohlížení více kategorií mĤžete
stisknout tlaþítko
nebo
. Po
potvrzení výbČru stisknČte tlaþítko „Next“
(Další) a systém pĜejde na obrazovku
„Nearest POI list“ (Seznam nejbližších
POI). Pokud si nejste jisti kategorií,
mĤžete vybrat volbu „All POI“ (Všechny
POI), systém pak zobrazí body zájmu
všech kategorií v okolí aktuální polohy.

3. Z výsledkĤ vyhledávání vyberte jeden
bod zájmu a stisknČte tlaþítko „OK“
pro pĜesun na obrazovku „Route
Plan“ (Plán trasy).
Na obrazovce „Nearest POI list“
(Seznam nejbližších POI) mĤžete
provést následující kroky:
a. Vybrat jeden bod zájmu (viz obr.
3.25).
b. Pomocí klávesnice zadat název nebo
poþáteþní písmena bodu zájmu (viz
ob. 3.26).
c. Zkontrolovat polohu bodu zájmu na
mapČ (viz obr. 3.27).

Obrázek 3.24 VýbČr kategorie bodu
zájmu

Obrázek 3.25 Seznam nejbližších bodĤ
zájmu

Obrázek 3.26 Zadání názvu bodu zájmu

Obrázek 3.27 Nejbližší body zájmu na
mapČ
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3.2.3 Vyhledání bodu zájmu podle
telefonního þísla

1. Na obrazovce „POI Menu“ (Nabídka
POI) stisknČte tlaþítko „POI Search
by Phone“ (Vyhledání POI podle
telefonu).

2. Vyberte jednu zem.
, Na obrazovce „Country Search“
(Vyhledávání zemČ) je zobrazena jako
výchozí poslednČ hledaná zemČ, tj.
„Germany“ (NČmecko). Pomocí tlaþítek

, Systém pĜejde na obrazovku “City
Search“
(Vyhledávání
mČsta)
(Obrázek 3.29).

nebo
mĤžete procházet seznam 41
evropských zemí.

Obrázek 3.28 Obrazovka nabídky bodu
zájmu

Obrázek 3.29 Obrazovka nabídky bodĤ
zájmu

3. Zadejte název požadovaného mČsta a
vyberte jej ze seznamu.
, MĤžete zadat celé jméno mČsta nebo
jen
poþáteþní
písmena,
systém
automaticky zobrazí seznam všech
odpovídajících mČst.
, Vyberte požadované mČsto a stisknČte
tlaþítko „OK“, pĜesunete se na obrazovku
„Phone No Search“ (Vyhledání POI podle
tel. þísla).

Obrázek 3.30 Obrazovka vyhledávání
mČsta
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4. Zadejte telefonní þíslo a z výsledkĤ
vyhledávání vyberte bod zájmu.

3.3 VÝBċR CÍLE Z NEDÁVNO
ZVOLENÝCH CÍLģ

, Systém automaticky zobrazí kód mČsta
a body zájmu v okolí centra mČsta.

Systém A-Navi ukládá až 50 posledních
cílĤ, takže jsou rychle dostupné pro
opakované použití.

, Pomocí klávesnice zadejte telefonní
þíslo a stisknČte tlaþítko „OK“ pro pĜesun
na obrazovku „Route Plan“ (Plán trasy).

Obrázek 3.31 Zadání telefonního þísla
bodu zájmu

1. Na obrazovce Search Menu (Nabídka
vyhledávání)
stisknČte
tlaþítko
„Recent Destinations“ (Poslední cíle).

2. Vyberte požadovaný cíl.
, Vyberte jeden z posledních cílĤ, který
chcete nastavit jako cíl cesty a stisknČte
tlaþítko „OK“.
Možnosti: StisknČte tlaþítko „On map“
(Na mapČ) a zkontrolujte polohu cíle.
3. StisknČte tlaþítko „OK“ a pĜesunete se
na obrazovku „Route Plan“ (Plán
trasy).

, Na obrazovce „Search Menu“
(Nabídka vyhledávání) (obrázek 3.32)
stisknČte tlaþítko „Recent Destinations“
(Poslední cíle) pro vstup na obrazovku
„Recent Destinations“ (Poslední cíle)
(Obrázek 3.33).

Po úspČšném výbČru se systém
automaticky vrátí na obrazovku „Route
Plan“ (Plán trasy) a vybraný cíl se
zobrazí v seznamu cílĤ.

Obrázek 3.32 Obrazovka nabídky
vyhledávání

Obrázek 3.33 Seznam posledních cílĤ
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: Návrat pĜedchozí obrazovku.

3.4 VÝBċR BODU NA MAPċ JAKO
CÍLE

2. Procházejte mapu a t’uknČte na bod
na mapČ.

:Vymazání jednoho cíle.

Systém A-Navi podporuje nastavení cíle
procházením mapy do požadovaného
místa.

, Na obrazovce „Map Search“
(Prohledávání mapy)
(obrázek 3.35)
mĤžete nalézt místa Vašeho zájmu
zvČtšením/zmenšením mČĜítka nebo
posunutím mapy.

:Stisknutím zobrazíte vybraný
cíl na mapČ.
:Potvrzení vybraného cíle.
: Stisknutím tohoto tlaþítka se
pĜesunete na pĜedchozí obrazovku.
Šedá barva tlaþítka znamená, že tato
funkce není aktivní.

1. Na obrazovce „Search Menu“
(Nabídka vyhledávání) stisknČte
tlaþítko „Map“ (Mapa).
, Systém zobrazí obrazovku „Map
Search“
(Prohledávání
mapy)
(obrázek 3.35).

: Stisknutím tohoto tlaþítka se
pĜesunete na následující obrazovku.

Obrázek 3.34 Obrazovka nabídky
vyhledávání

Obrázek 3.35 Vyhledání cíle na mapČ
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3.5 VYHLEDÁVÁNÍ CÍLE PODLE
SOUěADNIC

2. Stisknutím tlaþítka „Format“ (Formát)
zmČníte typ souĜadnic.

, Stisknutím tlaþítka
mĤžete zjistit
informace o dalších bodech zájmu
nacházejících se ve stejném místČ.

Pokud znáte zemČpisné souĜadnice cíle
Vaší cesty, mĤžete navigovat do
požadovaného místa zadáním tČchto
souĜadnic.

3. StisknČte tlaþítko „OK“ a pĜesunete se
na obrazovku „Route Plan“ (Plán
trasy).

1. Na obrazovce „Search Menu“
(Nabídka vyhledávání) stisknČte
tlaþítko „Coordinates“ (SouĜadnice).

Systém A-Navi podporuje dva formáty
vkládaných souĜadnic: stupnČ (obrázek
3.38) a digitální formát (obrázek 3.39) .
PĜepínání tČchto dvou formátĤ se provádí
stisknutím tlaþítka „Format“ (Formát).

, Po vyhledání cíle Vaší cesty jej pĜidáte
stisknutím tlaþítka „OK“.

, Pro vstup na obrazovku „Coordinates
Input“
(Zadání souĜadnic) vyberte
na obrazovce
„Search
Menu“
(Nabídka vyhledávání) (obrázek 3.37)
tlaþítko „Coordinates“
(SouĜadnice)
(obrázek 3.38).

Obrázek 3.36 Kontrola bodu zájmu na
mapČ

Obrázek 3.37 Obrazovka nabídky
vyhledávání

, Klepnutím na bod zájmu nebo trasu
mĤžete zobrazit k nim se vztahující
informace (obrázek 3.36).

3. Zadejte souĜadnice a stisknČte tlaþítko
„OK“

Obrázek 3.38 Formát stupĖĤ
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Ve formátu stupĖĤ klepnČte na vstupní
pole „Lon“ (Délka) (zemČpisná délka)
(obrázek 3.38). PĜed þíselnou hodnotu
zemČpisné délky musíte zadat „E“ (V)
(východní délka) nebo „W“ (Z) (západní
délka). PĜed þíselnou hodnotu zemČpisné
šíĜky musíte zadat „N“ (S) (severní šíĜka)
nebo „S“ (J) (jižní šíĜka).

3.6 VÝBċR CÍLE Z ADRESÁěE

V digitálním formátu musíte pro západní
délku/jižní šíĜku pĜed zadané þíslo vložit
„–“.

, Na obrazovce „Search Menu“
(Nabídka vyhledávání) (obrázek 3.40)
vyberte
tlaþítko
„Address
Book“
(AdresáĜ) a pĜesunete se na obrazovku
„Address
Book“
(AdresáĜ)
(obrázek 3.41).

Obrázek 3.39 Digitální formát

Obrázek 3.40 Obrazovka nabídky
vyhledávání

Vaši domácí adresu a další oblíbená místa
mĤžete uložit do adresáĜe (viz kapitola
6.4).
1. Na obrazovce „Search Menu“
(Nabídka vyhledávání) stisknČte
tlaþítko „Address Book“ (AdresáĜ).

2. Vyberte adresu nebo bod zájmu a
stisknČte tlaþítko „OK“.
, Vyberte jednu adresu, kterou chcete
nastavit jako cíl a stisknČte tlaþítko „OK“.
Po úspČšném výbČru se systém
automaticky vrátí na obrazovku „Route
Plan“ (Plán trasy) a vybraný cíl se
zobrazí v seznamu cílĤ.

Obrázek 3.41 Obrazovka adresáĜe
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3.7 PSý VELKÁ BRITÁNIE

1. Na obrazovce „Search Menu“
(Nabídka vyhledávání) stisknČte
tlaþítko „UK Postcode“ (PSý Velká
Británie).

2. Zadejte britské PSý a stisknČte
tlaþítko „OK“.

3. Zvolte požadované PSý.

, Na obrazovce „Search menu“
(Nabídka vyhledávání) (obrázek 3.42)
vyberte tlaþítko „UK Postcode“ (PSý
Velká Británie) a vstoupíte na obrazovku
„Postcode
Input“
(Vložení
PSý)
(obrázek 3.43).

Obrázek 3.42 Obrazovka nabídky
vyhledávání

Obrázek 3.43 Obrazovka pro vložení
PSý

Obrázek 3.44 Výsledek vyhledání PSý
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4. Zkontrolujte polohu na mapČ.

3.8 JET DOMģ

Systém A-Navi umožĖuje snadnou a
efektivní navigaci do místa zadané
domácí adresy. Na obrazovce „Main
Menu“ (Hlavní nabídka) (obrázek 3.46)
vyberte tlaþítko „Go Home“ (Jet domĤ) a
systém automaticky zahájí navigaci do
místa domácí adresy.

, StisknČte tlaþítko „Yes“ (Ano) a
systém vstoupí na obrazovku „Search
Menu“ (Nabídka vyhledávání) pro zadání
domácí adresy.

, Pokud nebyla pĜi stisknutí tlaþítka „Go
Home“ (Jet domĤ) domácí adresa ještČ
zadána, zobrazí systém výzvu, viz
obrázek 3. 46.

Obrázek 3.45 Poloha na mapČ

Obrázek 3.46 Obrazovka nabídky
vyhledávání

Obrázek 3.47 Výzva systému
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,
Podrobnosti
kapitola 3.1.

vyhledávání

viz

, Po zadání domácí adresy se systém
pĜesune na obrazovku „Route Plan“ (Plán
trasy).
Podrobnosti ohlednČ práce s obrazovkou
„Route Plan“ (Plán trasy) viz kapitola 4.

4. PLÁN TRASY
V systému A-Navi mĤžete zadat
požadovaný cíl (viz kapitola 3) a také
specifikovat, jak se bude trasa
vypoþítávat.
Systém A-Navi umožĖuje nastavit bČhem
navigace dva body na trase. Systém
vypoþítá navrhovanou trasu podle poĜadí
Vámi specifikovaných bodĤ na trase a
bude Vás navádČt do koneþného cíle.
Po zadání bodĤ na trase/cíle pĜejde
systém na obrazovku „Route Plan“ (Plán
trasy). Tato kapitola popisuje všechny
funkce na této obrazovce.

Obrázek 3.48 Nastavení domácí adresy

Obrázek 3.49 Obrazovka plánu trasy

Obrázek 4.1 Plán trasy
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4.1 SPRÁVA CÍLģ

4.1.3 Zobrazení cíle na mapČ

4.2 MOŽNOSTI TRASY

4.1.1 PĜidání nebo vymazání cíle(Ĥ)

, Na obrazovce „Route Plan“ (Plán
trasy) stisknČte tlaþítko
, zobrazí
se mapa se zvýraznČným bodem na trase/
cílem. Zde mĤžete provádČt následující
kroky:

Systém
A-Navi
nabízí
optimální
nastavení navigace. Tato nastavení jsou
základními parametry pro výpoþet trasy.

Systém A-Navi umožĖuje pĜidání až dvou
bodĤ na trase a cílĤ. Obvykle je
startovním bodem aktuální poloha urþená
systémem GPS.
:Stisknutím
tohoto
tlaþítka
vstoupíte na obrazovku „Search
Menu“ (Nabídka vyhledávání)
pro vyhledání bodu na trase/cíle
(viz kapitola 3).

a. Poklepáním na mapu zobrazovat
informace o bodu na trase/cíli.

, Na obrazovce „Route Plan“ (Plán
trasy)
stisknČte
tlaþítko
,
vstoupíte na obrazovku „Route Options“
(Možnosti trasy) (obrázek 4.3).

b. Zmenšovat/zvČtšovat mČĜítko mapy.
c. Posouvat mapu všemi smČry.

: Stisknutím tohoto tlaþítka
vymažte žlutČ zvýraznČný bod
na trase/cíl.
4.1.2 ZmČna poĜadí cílĤ

: Stisknutím tohoto tlaþítka posunete
zvýraznČný bod na trase/cíl nahoru.
: Stisknutím tohoto tlaþítka posunete
zvýraznČný bod na trase/cíl dolu.
Šedá barva znamená, že funkce není
aktivní.
Obrázek 4.2 Cíl na mapČ

Obrázek 4.3 Možnosti trasy
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Systém A-Navi umožĖuje uživateli vybrat
typ a vedení trasy podle rĤzných podmínek
navigace. Výchozí nastavení je Quickest
Route (Nejrychlejší trasa), Use of
Highway (Použít dálnice), Use of Ferries
(Použít trajekty) a Allow Toll (Povolit
poplatky). Stisknutím tlaþítek jednotlivých
parametrĤ mĤžete zmČnit režim nebo styl
vedení trasy.
(1) Typ silnice

Use of Highway (Použít dálnice): co
nejvíce
Use of Highway (Použít dálnice): co
nejménČ
Use of Ferries (Použít trajekty): co
nejvíce
Use of Ferries (Použít trajekty): co
nejménČ
Avoid Toll Roads (Vyhnout se silnicím
s poplatky)
Avoid Toll Roads (Vyhnout se silnicím
s poplatky): povolit silnice s poplatky

(2) Styl vedení trasy:

4.3 VÝBċR REŽIMU NAVIGACE

Fastest Time (Nejrychlejší): Vypoþítá
nejrychlejší možnou trasu pokud pojedete
na hranici povolené rychlosti. Shortest
Distance (Nejkratší): Dovede Vás k cíli co
možná nejpĜímČjší trasou. Proto ujedete
nejmenší možný poþet kilometrĤ.

Systém A-Navi má celkem tĜi níže
uvedené režimy navigace:

: zapnout
: vypnout
: Stisknutím tohoto tlaþítka se
vrátíte na obrazovku „Route
Plan“ (Plán trasy).
:Stisknutím
tohoto
tlaþítka
potvrdíte nastavení a vrátíte na
obrazovku „Route Plan“ (Plán
trasy).

Navigace trasy: Navigace v reálném
þase od vyjetí pĜes body na trase až do
cíle cesty.
Simulovaná navigace: VČrná simulace
trasy od vyjetí pĜes body na trase až do
cíle cesty. Simulování navigace Vám
umožĖuje zkontrolovat informace bodĤ
zájmu nebo cest podél trasy. Režim
simulace se vČtšinou používá, když není
poskytnuta GPS poloha.
Volná navigace: navigace v reálném þase
bez zadaného cíle s urþováním polohy
pomocí systému GPS.
Navigace trasy: Navigace v reálném þase
od vyjetí pĜes body na trase až do cíle
cesty s urþováním polohy systémem GPS.
Na obrazovce „Route Plan“ (Plán trasy)
si mĤžete vybrat ze dvou režimĤ:
Route Navi (Nav. trasy) (Navigace)
(obrázek 4.4) nebo Simulate (Simulovat)
(obrázek 4.5).
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, Stisknutím tlaþítka „Go“ (Jet) vyberete
režim navigace. Systém automaticky
pĜejde na obrazovku „Route Calculating“
(Výpoþet trasy) a poþká na GPS signál
(obrázek 4.6).
Výpoþet trasy mĤžete pĜed jejím
ukonþením kdykoli pĜerušit stisknutím
tlaþítka
.

, Na obrazovce „Route Plan“ (Plán
trasy) stisknČte tlaþítko „Simulate“
(Simulovat) a systém se Vás zeptá, zda
chcete zmČnit výchozí bod.
Pokud zvolíte „Yes“ (Ano), systém
pĜejde na obrazovku „Search Menu“
(Nabídka
vyhledávání)
(viz
kapitola 3).
Pokud zvolíte „No“ (Ne), systém
pĜejde na obrazovku viz obrázek 4.6.

Obrázek 4.4 Plán trasy - spuštČní navigace

Obrázek 4.5 Plán trasy - spuštČní simulace

Obrázek 4.6 Výpoþet trasy

Obrázek 4.7 Výzva systému
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, Po vypoþtení trasy a urþení polohy
systémem GPS, zahájí systém vlastní
navigaci.
, SpuštČní navigace.

5. NAVIGACE

Po výbČru cíle a naplánování trasy,
systém výpoþte optimální trasu a zahájí
navigaci.
Všechny informace, které potĜebujete pro
Ĝízení jsou pĜehlednČ a srozumitelnČ
poskytovány prostĜednictvím nabídky
navigace trasy viz kapitola 2.3. V prĤbČhu
navigace mĤžete na mapČ navigace trasy
provádČt dodateþná nastavení navigace
nebo ovládat další funkce navigace.
, Pro vstup na obrazovku mapy navigace
trasy stisknČte na obrazovce „Route Navi
Map“ (Nabídka navigace trasy) tlaþítko
Main Menu (Hlavní nabídka).

Obrázek 4.8 Zahájení navigace

Obrázek 5.1 Mapa navigace trasy

Obrázek 5.2 Nabídka navigace trasy
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5.1 MOŽNOSTI MAPY

1. Automatická orientace mapy

Na obrazovku „Map Options“ (Možnosti
mapy) mĤžete vstoupit jak z obrazovky
Free Navi Map (Mapa volné navigace)
tak i z obrazovky „Route Navi Map“
(Nabídka navigace trasy).

„Heading Up (SmČr jízdy nahoĜe)“: Mapa
se natáþí podle smČru jízdy.

Dostupné funkce možností mapy:

Obrázek 5.3 Možnosti mapy

„North Up (Sever nahoĜe)“: Poloha mapy
je pevná se severem smČrem nahoru a
umožĖuje prohlížení podmínek ve pĜedu
na trase.

Obrázek 5.4 Sever nahoĜe

Obrázek 5.5 SmČr jízdy nahoĜe
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2. 2D/3D: PĜepíná 2D a 3D zobrazení.

3. Day/Night (Noc/Den): PĜepíná denní
a noþní režim pozadí mapy.

4. Highway
Signpost
(Dálniþní
návČst): Zapíná/vypíná zobrazování
dálniþních návČstí na mapČ.
5. Voice Guidance (Hlasové navádČní)
„Voice Guidance (Hlasové navádČní)“: BEZ hlasového navádČní na
odboþky.
„Voice Guidance (Hlasové navádČní)“: Hlasové navádČní na odboþky.
6. Auto Zoom (Automatické mČĜítko)

Obrázek 5.6 2D mapa

Obrázek 5.8 Denní režim

„Auto Zoom (Automatické mČĜítko)“:
Automaticky upravuje mČĜítko mapy
podle rychlosti jízdy a poskytuje tak
lepší pohled na mapu.
„Auto Zoom (Automatické mČĜítko)“:
Manuální nastavení mČĜítka mapy.

Obrázek 5.7 3D mapa

Obrázek 5.9 Noþní režim
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7. Simulation
simulace)

Speed

(Rychlost

UmožĖuje Vám nastavit rychlost jízdy
bČhem simulace trasy. Rozsahy rychlosti
simulace jsou 50 km/h, 100 km/h,
150 km/h, 200 km/h, 250 km/h
a 300 km/h.

5.2 INFORMACE O TRASE

5.3 PLÁN TRASY

, Na obrazovce „Route Navi Map“
(Nabídka navigace trasy) (obrázek 5.4)
stisknČte tlaþítko „Route Information“
(Informace o trase) pro zobrazení celé
trasy v textovém formátu (obrázek 5.10).

A-Navi systém Vám bČhem navigace
umožĖuje zmČnit cíl nebo pĜidat více cílĤ.

, Obrazovka Route Information
(Informace o trase) zahrnuje: Start
(Výchozí bod), Destination (Vzdálenost),
název následující ulice, vzdálenost mezi
odboþkami a typ odboþky. Na pĜíklad:
Jećte 2 km po „Kennedyallee“ a odboþte
doprava do „Morfeldr LandstraBe“.

Obrázek 5.10 Informace o trase

, StisknČte tlaþítko „Route Plan“ (Plán
trasy) na obrazovce „Route Navi Map“
(Nabídka navigace trasy).
Podrobnosti viz kapitola 4.

Obrázek 5.11 Plán trasy
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5.4 OBJÍŽĆKA

, Na obrazovce „Route Navi Map“
(Nabídka navigace trasy) stisknČte
tlaþítko „Detour (Objížćka)“ (obrázek
5.2) a vstoupíte na obrazovku „Detour
(Objížćka)“ (obrázek 5.12).

Obrázek 5.12 Objížćka

, V dopravní zácpČ mĤžete odhadnout
vzdálenost k místu zablokování dopravy a
systém A-Navi vypoþítá trasu objížćky.

Obrázek 5.12 Objížćka

5.5 PěEPOýÍTÁNÍ TRASY

Pokud se domníváte, že že vypoþítaná
trasa není vhodná nebo si chcete
prohlédnout jinou trasu mezi poþáteþním
bodem a cílem, mĤžete stisknČte tlaþítko
„Recalculate“ (PĜepoþítat) a vstoupit na
obrazovku výpoþtu trasy.

Obrázek 5.13 PĜepoþítat
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5.6 UKONýENÍ

Po
stisknutí
tlaþítka
„Terminate“
(Ukonþit) systém ukonþí navigaci po trase
a pĜejde na mapu volné navigace.

5.7 AUTOMATICKÉ PROPOýÍTÁNÍ
TRASY

S ohledem na bezpeþnost silniþního
povozu je systém A-Navi vybaven funkcí
automatického pĜepoþítání trasy, která
pracuje za dvou podmínek:
, Automatické zahájení navigace: Po
nastavení cíle stisknČte tlaþítko „Go (Jet)“
na obrazovce „Route Plan (Plán trasy)“ a
systém A-Navi automaticky zahájí
navigaci. Postup je popsán níže:

6. NASTAVENÍ
Tlaþítko Settings (Nastavení) otevírá
výbČr možností, které Vám umožní
pĜizpĤsobit systém A-Navi Vašim
potĜebám.
Z obrazovky Settings (Nastavení) je
pĜístup k 11 položkám nastavení v
nabídkách Free Navi Menu (Nabídka
volné navigace) nebo Route Navi Menu
(Nabídka navigace trasy).

1. Pokud je dostupný signál GPS,
pokraþujte následujícím krokem. V
opaþném pĜípadČ poþkejte na signál
GPS.
2. Nastavte aktuální GPS polohu jako
výchozí bod, použijte optimální trasu
a zahajte navigaci.
, Automatické pĜepoþítání trasy: Pokud
náhodou minete doporuþenou odboþku,
asi po 100 metrech aktivuje systém
A-Navi modul automatického pĜepoþítání
trasy a vypoþítá novou trasu. To Vám
zaruþuje, že se nikdy neztratíte.

Obrázek 6.1 Nabídka volné navigace
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6.1 HLASITOST

, StisknČte tlaþítko „Volume (Hlasitost)“
na obrazovce „Settings (Nastavení)“
(obrázek 6.3) a vstupte na obrazovku
„Volume (Hlasitost)“ (obrázek 6.5).
,

Pro

tlaþítko

snížení

hlasitosti

stisknČte

a pro zesílení hlasitosti

stisknČte tlaþítko

.

, Pro vypnutí zvuku systému stisknČte
tlaþítko

.

Obrázek 6.3 Nastavení_1

Obrázek 6.2 Nabídka navigace trasy

Obrázek 6.4 Nastavení_2

Obrázek 6.5 Hlasitost
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Po nakonfigurování nastavení stisknČte
tlaþítko „OK“, systém uloží nastavení a
vrátí se na obrazovku „Settings
(Nastavení)“.

6.2 BEZPEýNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Varování o pĜekroþení povolené rychlosti
Vás bude varovat, když pĜekroþíte nejvyšší
povolenou rychlost místní cesty. Toto
nastavení Vám umožĖuje rozhodnout se,
zda budete chtít být upozornČni na
pĜekroþení rychlosti, þi nikoli.
, StisknČte tlaþítko „Safety Alert
(UpozornČní na rychlost)“ na obrazovce
„Settings (Nastavení)“ (obrázek 6.3) a
vstupte na obrazovky „Safety Alert
(UpozornČní na rychlost)“ (obrázek 6.6).
,

: Vypíná upozornČní na rychlost.
: Zapíná upozornČní na rychlost.

Obrázek 6.6 UpozornČní na rychlost

Pokud je zapnuto varování o pĜekroþení
povolené rychlosti, mĤžete nastavit
hodnotu pĜípustné odchylky 0%, 5%,
10%, 15% a 20%.
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6.3 ZÁZNAM TRASY

Systém A-Navi zaznamenává bČhem
navigace všechny informace o poloze
získané z GPS pĜijímaþe. Systém kreslí
dráhu trasy na mapu, což Vám umožní
znovu si prohlédnout informace o
prĤbČhu trasy pĜi pĜíštím spuštČní
navigaþního systému. Tato funkce je
velmi užiteþná, pokud jedete ve
venkovských
oblastech,
pustých
oblastech nebo lesích.

, Stisknutím tlaþítka
funkci
záznamu zapnete a stisknutím tlaþítka
funkci záznamu vypnete.
, Záznamy všech tras se zobrazí na
obrazovce. Po výbČru záznamu stisknČte
tlaþítko
mapČ.

a záznam se zobrazí na

6.4 SPRÁVA ADRESÁěE

Systém A-Navi mĤže uložit až 100 adres/
bodĤ zájmu.
, Pro vstup na obrazovku „Search
Menu“ (Nabídka vyhledávání) stisknČte
tlaþítko
,
zde
mĤžete
vyhledávat/pĜidávat adresy/body zájmu
do adresáĜe.
, Pro vymazání záznamu z adresáĜe
stisknČte tlaþítko

.

, Pro zobrazení adresy na mapČ stisknČte
tlaþítko

Obrázek 6.7 Záznam trasy

.

Obrázek 6.8 Správa adresáĜe
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, Pro vstup na obrazovku „Address
Book Edit“ (Editace adresáĜe) stisknČte
tlaþítko

.

, KlepnČte na pole, které chcete editovat.
Poté, co se v poli objeví kurzor, je mĤžete
editovat pomocí klávesnice. Vstupní
formát mĤžete mČnit tlaþítkem

, Stisknutí tlaþítka
na obrázku 6.9
vstoupíte na obrazovku „POI Icon
Selection“ (VýbČr symbolu bodu zájmu).
Pokud se pĜiblížíte k bodu zájmu, který je
uložen v adresáĜi, upozorní Vás na to
systém zvukovým signálem.

nebo

.

Obrázek 6.9 Editace adresáĜe

Obrázek 10 VýbČr symbolu bodu zájmu

6.5 PěEPÍNÁNÍ DENNÍHO/NOýNÍHO
REŽIMU

Systém A-Navi umožĖuje manuální nebo
automatické
nastavení
barevného
schématu pro rĤzná osvČtlení za dne i v
noci.
, Pokud svítí volba „Manually“
(ManuálnČ), mĤžete pĜepínat denní a noþní
režim.
Funkce manuálního pĜepínání vypíná
funkci automatického pĜepínání a naopak.
, Pokud svítí volba „Automatic“
(Automaticky), musíte nastavit denní
dobu.
Denní dobu lze nastavit v rozsahu: zaþátek
„5:00-9:00 AM“ (5:00-9:00) a konec
„5:00-9:00 PM“ (17:00-21:00).

Obrázek 6.10 PĜepnutí denního/noþního
režimu
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6.6 NASTAVENÍ DOMÁCÍ ADRESY

6.7 STAV GPS

, StisknČte tlaþítko „Set Home Address“
(Nastavit domácí adresu) a vstupte na
obrazovku „Search Menu“ (Nabídka
vyhledávání),
více
informací
viz
kapitola 3.

, Na obrazovce Settings (Nastavení)
(obrázek 6.3) stisknČte tlaþítko „GPS
Status (Stav GPS)“ a zobrazte obrazovku
„GPS Status“ (Stav GPS) (obrázek 6.12).
Pro pĜístup na obrazovku „GPS Status“
(Stav GPS) mĤžete také stisknout tlaþítko
na obrazovce „Route Navi Map“
(Mapa navigace trasy) nebo „Free Navi
Map“ (Mapa volné navigace).

Na obrazovce „GPS Status (Stav GPS)“
mĤžete získat následující informace:
1. GPS aktivní: Systém GPS urþil
aktuální polohu. GPS neaktivní:
Systém GPS neurþil aktuální polohu.
2. Poloha satelitĤ: relativní orientace
satelitĤ vĤþi aktuální poloze.
Polohovací informace:
1. Date (Datum): Datum urþení polohy
systémem GPS, napĜ. 13-02.
2. Time (ýas): ýas (vždy GMT) urþení
polohy systémem GPS, napĜ. 15:20:34.
3. Vehicle speed (Rychlost vozidla):
Rychlost mČĜená GPS.
4. Altitude
(NadmoĜská
výška):
NadmoĜská výška urþená GPS.
5. HDOP:
pĜesnosti.

Horizontální

odchylka

6. Number of Satellites (Poþet satelitĤ): 8
7. Longitude
(ZemČpisná
délka):
ZemČpisná délka polohy urþené
systémem GPS., napĜ. 8°34’27E.

Obrázek 6.11 Nastavení

Obrázek 6.12 Stav GPS

8. Latitude (ZemČpisná šíĜka): ZemČpisná
šíĜka polohy urþené systémem GPS.,
napĜ. 47°24’51N.
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6.8 JAZYK

, Stisknutím symbolu mĤžete vybrat
jazyk hlasu/programu.
, Pro návrat na obrazovku nastavení
stisknČte tlaþítko „OK“.
: modĜe zvýraznČné tlaþítko
znamená, že je jazyk vybrán.
: šedé tlaþítko znamená, že je

6.9 PRAVOSTRANNÉ/
LEVOSTRANNÉ ěÍZENÍ

Pro lepší viditelnost poskytuje systém
A-Navi odlišné uspoĜádání uživatelského
rozhraní pro levostranné/pravostranné –
Ĝízení.
, Pokud vidíte symbol
, je funkce
pro pravostranné Ĝízení. Stisknutí spínaþe
zapnete pravostranné Ĝízení a naopak.

jazyk vypnut.
Obrázek 6.15 Levostranné Ĝízení

Obrázek 6.13 VýbČr jazyka

Obrázek 6.14 Nastavení_2

Obrázek 6.16 Pravostranné Ĝízení
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6.10 MċRNÉ JEDNOTKY

, MĤžete nastavit délkové jednotky na
kilometry nebo míle.

6.11 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
ZOBRAZOVÁNÍ RYCHLOSTI
JÍZDY

Pokud

jsou

Obvykle se rychlost jízdy zobrazuje na
navigaþní mapČ.

nastaveny míle. Stisknutím pĜepnete na
kilometry a naopak.

Avšak údaj o rychlosti vozidla není vždy
správný z dĤvodu odchylky signálu GPS.

vidíte

symbol

,

Tato funkce Vám umožĖuje zapnout/
vypnout funkci zobrazování rychlosti.
Pokud vidíte

6.12 O APLIKACI

, Obrazovka About (O aplikaci)
poskytuje informace systém A -Navi.
a. Product Model (Výrobní model)
b. Software Version (Verze softwaru)
c. Map Data Version (Verze kartografických údajĤ)

, rychlost vozidla se

nezobrazuje. Stisknutím tlaþítka zapnete
zobrazování rychlosti a naopak.

Obrázek 6.17 Nastavení_2

Obrázek 6.18 Nastavení_2

Obrázek 6.19 O aplikaci
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7. DODATEK
7.1 UPOZORNċNÍ
Za podmínek uvedených níže se
nejedná o poruchu systému:

Okolnosti, které mohou ovlivnit
urþování polohy systémem GPS:
•
•
•

•

Obþas, když jedete po dálnici/mostČ,
bude bod ukazující polohu kmitat.
Pokud jedete po velmi strmé silnici.
Pokud jedete po toþité cestČ, zjistíte,
že bod ukazující polohu kmitá.
Nesouvisí to s polomČrem zatáþení
silnice ani s rychlostí jízdy vozidla.
Jedním z dĤvodĤ mĤže být, že
skuteþný stav cesty se mĤže lišit od
informací elektronické mapy.
Pokud zatoþíte doprava nebo doleva
na silnici, která vede (vzdálenosti
menší než 50 m) podél jiných
rovnobČžných
silnic,
mĤžete
zaznamenat, že bod ukazující polohu
ukazuje na jinou silnici.

•

Pokud jedete v nerovném pruhu po
široké silnici, mĤžete zjistit kmitání
bodu ukazujícího polohu z dĤvodu
nesprávného
urþení
skuteþné
vzdálenosti.
• PĜed
návratem
na
pozemní
komunikaci po jízdČ v podzemním
parkovišti
nebo
toþité
cestČ
víceúrovĖového parkovištČ, mĤžete
zaznamenat kmitání bodu ukazujícího
polohu. Pokud je vozidlo v otoþném
výtahu,
nemusí
šipka
bodu
ukazujícího
polohu
ukazovat
správným smČrem.
• PĜedþasná hlasová nápovČda k
odboþující silnici, na kterou jste ještČ
neodboþili.
• Vzdálenost pĜi navádČní se mĤže lišit
od skuteþné vzdálenosti.
Pokud nastane jakákoliv z tČchto situací,
pĜizpĤsobí pĜi pokraþující jízdČ satelit
GPS automaticky urþení aktuální polohy.

Problémy
soubory:
•

•
•
•
•
•
•

zpĤsobené

mapovými

Pokud sjedete z novČ postavené cesty
na
cestu
zaznamenanou
v
kartografickém souboru, mĤžete
zjistit, že bod ukazující polohu kmitá,
protože kartografický soubor neodráží
skuteþní stav cesty. Po krátkém úseku
jízdy pĜizpĤsobí systém pomocí
informací signálu GPS bod ukazující
polohu do správné polohy.
NeprĤjezdné silnice z dĤvodu
uzavírky silnice nebo chodníku.
OtevĜení nové silnice a uzavĜení staré.
NavádČní do neprĤjezdné silnice.
PĜepoþítání trasy aniž by nastala
zmČna navržené trasy.
NavádČní na normální silnici místo na
nadjezd a naopak.
Pokud jsou v blízkosti cíle pouze malé
uliþky a žádná bČžná silnice, bude Vás
systém navádČt pouze na místo blízké
cíli.
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•
•
•
•

•

PĜíkaz k otoþení.
Není indikována odboþující silnice.
Pokyny k odboþení neodpovídají
situaci na silnici.
Nefunguje smČrové nebo hlasové
navádČní na nájezd/výjezd pĜi jízdČ po
dálnici/silnici pro motorová vozidla.
Schématické mapy neodpovídají
skuteþným podmínkám na silnici.

Systém GPS je Ĝízen ministerstvem
obrany USA. Ministerstvo mĤže zámČrnČ
snížit pĜesnost GPS signálĤ do takové
míry, že bod zobrazující vozidlo mĤže
kmitat.
Užiteþná poznámka

•

Místa se zhoršeným pĜíjmem GPS
signálĤ

•

• Tunely
• Mezi vysokými budovami
• Pod nadjezdy
• Mezi stromy/v lese
Pokud používáte vnČjší GPS anténu,
doporuþujeme, abyste ji umístili na
stĜechu vozidla. Pokud požíváte stĜešní
nosiþ, ujistČte se, že se nosiþ antény
nedotýká.

•

Když zapnete napájení, mĤže bod
ukazující polohu kmitat pĜedtím, než
obdržíte GPS signál.
Plovoucí bod mĤže kmitat pĜi prvním
použití systému po instalaci systému.
Pokud se bod ukazující polohu liší od
skuteþného stavu, pĜizpĤsobí systém
automaticky polohu a smČr vozidla
pomocí signálĤ GPS.
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7.2 SYMBOLY BODU ZÁJMU

Symbol

Název

Symbol

Název

Všechny body zájmu

Státní úĜad

LetištČ

Nemocnice

Motorismus

Museum

Obchod

Hudební centrum

Firma

Restaurace

Centrum sídla

Ubytování

Finance

Noþní život
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Symbol

Název

Symbol

Název

Parkování

Služby

ýerpací stanice

Památky

Zábava

Nákupy

Policie

Zoologická zahrada

Železniþní nádraží
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A
Airbag ...............................................1-28
Airbag pĜedního spolujezdce ......1-29
Airbag Ĝidiþe ...............................1-29
Boþní airbagy .............................1-31
Hlavové airbagy .........................1-32
Varovná kontrolka ........................2-8
Vypínaþ ......................................1-38
Akumulátor ......................................6-21
Ochrana proti vybití
akumulátoru .............................2-34
Startování motoru propojovacími
kabely .......................................5-16
Anténa ..............................................2-75
Aquaplaning .....................................3-36
Audiosystém
Rádio s funkcí RDS a CD
pĜehrávaþ ..................................4-17
Rádio s funkcí RDS a mČniþem
CD ............................................4-32
Automatická klimatizace ..................4-10
Automatická pĜevodovka ....... 3-15, 3-16
Indikátor polohy páky voliþe .....2-14
PĜevodový olej pro automatickou
pĜevodovku ..............................6-17

B
Baterie
VýmČna baterie dálkového
ovladaþe ...................................2-52

Bezpeþností pás
Výškové nastavení bezpeþnostních
pásĤ ............................................ 1-9
Bezpeþnostní pás
Kontrolka zapnutí bezpeþnostního
pásu .......................................... 2-15
ProvádČjte údržbu Vašich
bezpeþnostních pásĤ .................. 1-8
PĜedpínaþ bezpeþnostního pásu ... 1-8
TČhotné ženy a bezpeþnostní
pásy .......................................... 1-10
TĜíbodové bezpeþnostní pásy ....... 1-6
Bezpeþnostní pásy
Péþe ............................................ 6-42
Bezpeþnostní pokyny ......................... 6-2
Blokování Ĝazení brzdou (BTSI) ...... 3-18
Boþní airbagy ................................... 1-31
BrzdČní motorem ............................. 3-31
Brzdová a spojková kapalina ........... 6-15
DoplnČní brzdové/spojkové
kapaliny ................................... 6-15
Brzdy ................................................ 3-20
Brzdový pedál ............................ 6-23
Parkovací brzda .......................... 3-22
Protiblokovací systém brzd ........ 3-25
PĜehĜáté brzdy ............................ 3-21
Vlhké brzdy ................................ 3-21

C
Celkové/denní poþítadlo kilometrĤ .... 2-5
Cestující na pĜedních sedadlech ......... 1-6

Cestující na zadních sedadlech .......... 1-6
Cestující v 3. ĜadČ sedadel ................. 1-6
Sklopení ..................................... 1-28

ý
ýidlo sluneþního svitu ..................... 4-10
ýidlo teploty .................................... 4-10
ýtecí lampiþka
VýmČna žárovky ........................ 6-39

D
Dešt’ový snímaþ .............................. 2-39
DČtské pojistky
DČtská bezpeþnostní pojistka ..... 2-56
DČtské sedaþky ................................ 1-10
Digitální hodiny ............................... 2-65
Dolní kotvení a kotvení horními popruhy
pro dČtské zádržné systémy .......... 1-12
DoplnČní brzdové/spojkové
kapaliny ........................................ 6-15
DoplĖování paliva .............................. 3-5
Držák na karty ................................. 2-70
Držák na sluneþní brýle ................... 2-63
Držáky nápojĤ .................................. 2-69
DveĜe zavazadlového prostoru ........ 2-59
UvolĖovací tlaþítko okna ........... 2-60
Výstražná kontrolka otevĜení ..... 2-20
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E

H

Elektrické sklopení zrcátek ................ 3-8
Elektricky ovládaná okna ................ 2-57
Automatické otevĜení ................ 2-58
Blokovací tlaþítko ...................... 2-59
Elektricky ovládaná vnČjší zpČtná
zrcátka ............................................ 3-7
Elektricky ovládané sedadlo ............ 1-23
Nastavení sklonu opČradla
sedadla ..................................... 1-23
Nastavení výšky sedadla ............ 1-23
Podélné nastavení sedadel ......... 1-23
Elektricky ovládané stĜešní okno ..... 2-64
Elektronické Ĝízení stability (ESC) .. 3-26
Kontrolka aktivního elektronického
Ĝízení stability (ESC) a výstražná
kontrolka ................................. 2-17
Kontrolka vypnutého elektronického
Ĝízení stability .......................... 2-17
Tlaþítko vypnutí ESC ................ 3-28

Houkaþka ..........................................2-68
Chladicí kapalina ..............................6-13

F
Filtr þástic vznČtového motoru (DPF)
Kontrolka ................................... 2-23
Filtr klimatizace ............................... 6-29
Filtr pevných þástic vznČtového motoru
(DPF) ............................................ 6-23
Funkce doprovodného osvČtlení ...... 2-34

I
Identifikaþní þísla ...............................8-2
Indikátory a kontrolky ........................2-7
Informaþní centrála Ĝidiþe ................2-27
Informaþní centrála Ĝidiþe (DIC)
Kompas .......................................2-30
Palubní poþítaþ ...........................2-28
Panel displeje FATC ..................2-32

J
Jak vymČnit kolo s defektem ............5-11
Jízda ..................................................3-15

K
Kapalina posilovaþe Ĝízení ...............6-17
DoplnČní kapaliny posilovaþe
Ĝízení ........................................6-18
Kontrola hladiny kapaliny posilovaþe
Ĝízení ........................................6-17
Kapalina sestavy klece diferenciálu ...8-3
Kapota ..............................................2-61
Klimatizace .........................................4-6
Otoþný regulátor rozvodu
vzduchu. .....................................4-4
Otoþný regulátor teploty vzduchu 4-3

Otoþný spínaþ ventilátoru ............ 4-4
Ovládací panel .............................. 4-3
Tlaþítko režimu recirkulace
vzduchu ...................................... 4-5
Klíþe ................................................. 2-47
Kola a pneumatiky ........................... 6-24
Kontrolka ABS ................................... 2-8
Kontrolka dálkových svČtel ............. 2-16
Kontrolka imobilizéru ...................... 2-25
Kontrolka otevĜení dveĜí .................. 2-20
Kontrolka pĜítomnosti vody v palivu 2-23
Kontrolka rezervy paliva .................... 2-7
Kontrolka SSPS ................................ 2-24
Kontrolka systému dobíjení ............. 2-11
Kontrolka teploty chladicí kapaliny
motoru .......................................... 2-20
Kontrolka upozorĖující na nutnost
provedení údržby vozidla ............. 2-19
Kontrolka závady ............................. 2-13
Kontrolka žhavení ............................ 2-22
Kontrolky ukazatelĤ smČru/výstražných
svČtel ............................................. 2-16
Kontrolní úkony Ĝidiþe ....................... 6-4
Kryt zavazadlového prostoru ........... 2-71
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M
Madlo s vČšákem ..............................2-73
Mechanická pĜevodovka ........ 3-14, 3-15
pĜevodový olej pro mechanickou
pĜevodovku ..............................6-17
Motorový olej .....................................6-8
Kontrola hladiny motorového
oleje ............................................6-8
Kontrolka hladiny motorového
oleje ..........................................2-26
Kontrolka tlaku motorového
oleje ..........................................2-12
Kontrolka výmČny motorového
oleje ..........................................2-21
Specifikace motorového oleje ......8-4
Systém sledování životnosti
motorového oleje .....................6-12
VýmČna motorového oleje a filtru 6-9
Motorový prostor ...............................6-5

N
Náhradní kolo, zvedák a náĜadí ..........5-2
Nastavení volantu .............................3-10
Nastavení zpČtných zrcátek ................3-7
Navigaþní systém ...............................9-3
Nouzové odtažení .............................5-20

O
Odtažení vozidla ...............................5-18
Ochrana životního prostĜedí .............3-46

Oktanové þíslo ................................... 3-4
OpČrky hlavy .................................... 1-19
OstĜikovaþ þelního skla
Kapalina ostĜikovaþe þelního
okna ......................................... 6-18
OstĜikovaþe þelního okna ................. 2-40
OstĜikovaþe þelního skla
Výstražná kontrolka nízké hladiny
kapaliny ostĜikovaþĤ þelního
okna ......................................... 2-19
OsvČtlení aktivované stČraþem ........ 2-35
OsvČtlení interiéru ............................ 2-62
Stropní svítilna ........................... 2-62
Svítidlo pro þtení mapy .............. 2-62
OsvČtlení prahĤ pĜedních dveĜí
VýmČna žárovek ........................ 6-40
OsvČtlení prostoru u pĜedních dveĜí . 2-63
OtáþkomČr .......................................... 2-5

P
Pákový pĜepínaþ ukazatelĤ smČru .... 2-35
Palivo ................................................. 3-4
DoplĖování paliva ........................ 3-5
Doporuþené palivo ....................... 3-4
Palivo pro vznČtový motor ........... 3-5
Tankování z nádrže ze sudĤ nebo
kanystrĤ ..................................... 3-7
PalivomČr ........................................... 2-6
Parkovací brzda ................................ 3-22
Tip pro parkování v zimČ ........... 3-25

Parkování vozidla ............................ 3-32
Péþe o vozidlo .................................. 6-40
ýistČní vnČjší strany þelního skla 6-42
ýisticí prostĜedky ....................... 6-40
Ochrana proti korozi .................. 6-44
Péþe o bezpeþnostní pásy .......... 6-42
Péþe o exteriér a jeho þistČní ..... 6-43
Péþe o interiér a jeho þistČní ...... 6-41
Povrchy skel .............................. 6-42
Pneumatika
Jak vymČnit kolo s defektem ..... 5-11
Sada kompresoru a tČsnicí hmoty na
pneumatiku ................................ 5-3
tlak vzduchu ................................. 8-8
Pneumatiky
Indikátor opotĜebení vzorku ...... 6-26
Nouzové náhradní kolo .............. 6-28
SnČhové ĜetČzy ........................... 6-28
ZámČna ...................................... 6-27
Zimní pneumatiky ...................... 6-27
Podlahová sít’ pro zavazadla ........... 2-72
Pojistky ............................................ 6-30
Pojistková skĜíĖka ...................... 6-31
Pojistková skĜíĖka v interiéru .... 6-33
PĜídavná pojistková skĜíĖka v
motorovém prostoru ................ 6-35
Pokyny pro jízdu ....................... 3-2, 3-31
Popelníky ......................................... 2-65
Posilovaþ Ĝízení s promČnnou silou v
závislosti na rychlosti ................... 3-11
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Protiblokovací brzdový systém
BrzdČní s ABS. .......................... 3-26
Protiblokovací systém brzd
Kontrolka ................................... 2-75
PĜední mlhové svČtlo ....................... 2-37
Kontrolka ................................... 2-14
VýmČna žárovky ........................ 6-38
PĜední sedadla .................................. 1-20
Bederní opČra sedadla Ĝidiþe ...... 1-21
Nastavení sklonu opČradel ......... 1-20
Nastavení výšky sedadla Ĝidiþe .. 1-21
Podélné nastavení pĜedních
sedadel ..................................... 1-20
Sklopení sedadla spolujezdce .... 1-22
PĜehĜátí ............................................ 5-23
PĜepínaþ dálkových svČtel ............... 2-36
PĜepínaþ svČtel ................................. 2-32
PĜevodovka
Automatická pĜevodovka .. 3-15, 3-16
Mechanická pĜevodovka ... 3-14, 3-15
PĜihrádka na mince .......................... 2-71
PĜipomenutí rozsvícených svČtel ..... 2-34
PĜídavná pojistková skĜíĖka v motorovém
prostoru ........................................ 6-34
PĜídavné topení .................................. 4-9
PĜídavný zádržný systém ................. 1-28
PĜístroje a ovladaþe PĜehled ......................................... 2-3
PĜístupové osvČtlení ......................... 2-34

R
Recirkulace .........................................4-5
Regulátor nastavení intenzity osvČtlení
pĜístrojové desky ...........................2-33
Režim úspory paliva (ECO) .............3-20
Kontrolka úspory paliva ...............2-7
Rozmrazování a odmlžování ..............4-9
RychlomČr ..........................................2-5

S
Sestava sdružených pĜístrojĤ ..............2-4
Schránka pod sedadlem pĜedního
spolujezdce ...................................2-71
Schránka v konzole ..........................2-70
Schránka v palubní desce .................2-69
Sít’ pro upevnČní zavazadel .............2-72
Sklopení sedadla 3. Ĝady ...................1-28
Sklopení zadního opČradla ...............1-24
Sluneþní clony ..................................2-73
Spínací skĜíĖka .................................3-11
Spínaþ vyhĜívání sedadel ..................2-68
Spínaþe a ovladaþe ...........................2-32
Startování motoru .............................3-13
Startování motoru propojovacími
kabely ............................................5-16
Startování s pomocným
akumulátorem ...............................5-16
Startování vznČtového motoru .........3-14

StČraþ a ostĜikovaþ okna dveĜí
zavazadlového prostoru ................ 2-41
Inteligentní zadní stČraþ ............. 2-42
StČraþe þelního okna ...............2-38, 6-19
StČraþe þelního sklad
Automatické stČraþe s dešt’ovým
senzorem .................................. 2-39
Stropní svČtlo
VýmČna žárovky ........................ 6-39
Stropní svítilna ................................. 2-62
StĜešní nosiþ ..................................... 2-74
SvČtelná houkaþka ............................ 2-36
SvČtla ................................................ 6-36
Obrysová svČtla .......................... 6-37
OsvČtlení prahĤ pĜedních dveĜí .. 6-40
OsvČtlení registraþní znaþky ...... 6-39
PĜední mlhová svČtla .................. 6-38
PĜední ukazatele smČru .............. 6-37
Stropní svČtlo/þtecí lampiþka ..... 6-39
SvČtlomety ................................. 6-36
TĜetí brzdové svČtlo ................... 6-39
Zpáteþka, zadní ukazatele smČru,
koncová, brzdová a zadní
mlhová svČtla ........................... 6-38
SvČtla pro denní provoz ................... 2-34
SvČtlomet ......................................... 2-32
OstĜikovaþ .................................. 2-43
VýmČna žárovek ........................ 6-36
SvČtlomety
PĜepínaþ nastavení sklonu
svČtlometĤ ................................ 2-33
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Systém centrálního zamykání dveĜí .2-55
Systém dálkového ovládání ..............2-48
Dálkový ovladaþ .........................2-52
Odemknutí dveĜí a deaktivace
režimu ochrany proti odcizení .2-51
Uzamknutí dveĜí a aktivace režimu
ochrany proti odcizení .............2-49
Zvuk houkaþky ...........................2-50
Systém imobilizéru ...........................3-13
Výstražná kontrolka ...................2-18
Systém kontroly jízdy s kopce
(DCS) ............................................3-28
Systém parkovacího asistenta ..........3-33
Výstražná kontrolka ...................2-18
Systém pohonu všech kol (AWD) ....3-26
Výstražná kontrolka ...................2-21
Systém regulace rychlosti pĜi jízdČ
s kopce (DCS)
Kontrolka aktivního a nepĜipraveného
systému regulace rychlosti pĜi
jízdČ s kopce (DCS)/výstražná
kontrolka ..................................2-17
Systém turbodmychadla ...................3-30

T
Tabulka kapalin ..................................8-3
Tažení pĜívČsu ..................................3-37
Kontrolka pĜívČsu .......................2-24
Technické údaje
Technické údaje vozidla ...............8-5

Technické údaje vozidla .................... 8-5
Tempomat ........................................ 2-45
Kontrolka ................................... 2-21
TeplomČr ............................................ 2-6
TČhotné ženy a bezpeþnostní pásy ... 1-10
Tipy pro provoz systému vČtrání ..... 4-16
Tlaþíko vyhĜívání zadního okna a
vnČjších zpČtných zrcátek ............. 2-43
Tlaþítko výstražných svČtel ............. 2-43
Topení ................................................ 4-7
TĜíbodové bezpeþnostní pásy ............. 1-6

Ú
Úložný prostor pod podlahou .......... 2-72
Úložný prostor zavazadlového
prostoru ......................................... 2-73

V
Ventilaþní otvory ............................... 4-2
VČtrání ............................................... 4-8
VnČjší zpČtné zrcátko ......................... 3-7
VnitĜní zpČtné zrcátko ........................ 3-9
VyhĜívání a odmlžování ................... 2-43
VyhĜívání þelního okna .................... 2-44
VyproštČní vozidla ........................... 5-22
Výfukové plyny ............................... 3-45
VýmČna motorového oleje a filtru ..... 6-9

Výstražná kontrolka bezpeþnostního
pásu pĜedního spolujezdce ........... 2-45
Vzduchový filtr ................................ 6-20
Vždy používejte bezpeþnostní pásy ... 1-2

Z
ZábČh ................................................. 3-2
Zadní mlhové svČtlo ........................ 2-37
Kontrolka ................................... 2-15
VýmČna žárovky ........................ 6-38
Zadní sedadla ................................... 1-24
Dvojí sklápČní ............................ 1-26
Nastavení sklonu zadního
sedadla ..................................... 1-26
Sklopení sedadla 3. Ĝady ............ 1-28
Sklopení zadního opČradla ......... 1-24
Zámky dveĜí ..................................... 2-53
Deadlock .................................... 2-55
Systém centrálního zamykání
dveĜí ......................................... 2-55
Zapalovaþ cigaret a zásuvka pro
pĜíslušenství ................................. 2-65
Zásuvka pro pĜíslušenství ................ 2-66
Zobrazení vnČjší teploty .................. 4-15
Zrcátka ............................................... 3-7
Zrcátko s automatickou zmČnou
odrazivosti .................................... 3-10
Ztížené podmínky .............................. 7-2

