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CITROËN doporuèuje

Inovované pevné partnerství
CITROËN a TOTAL, kteøí jsou partnery jiŞ 35 let, spoleènì a souèasnì konstruují
motory a pøipravují maziva prostøednictvím špièkových technologií.

Optimální olej
Výzkumné týmy CITROËN a TOTAL spojují své síly, aby Vám poskytly lepší technologickou kombinaci motoru a maziva a zvýšily tak uŞitnou hodnotu svých výrobkù.
Z maziv TOTAL si vyberete optimální olej, který bude nejlépe vyhovovat pro zajištìní
výkonu a dlouhé Şivotnosti Vašeho vozu CITROËN.
Proto motory CITROËN dávají pøednost olejùm TOTAL.

TOTAL, který je partnerem spoleènosti CITROËN,
je i Vaším partnerem.
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Tento návod byl vytvoøen s vyuŞitím kompletního vybavení (série a opce)
a technických charakteristik zadaných pøi zpracování jeho koncepce.
Úroveò vybavení Vašeho vozidla závisí na provedení, zvolených opcích a zemi prodeje.
Nìkteré vybavení uvedené v tomto návodu nemusí být v prùbìhu roku k dispozici.
Popisy a obrázky jsou uvedeny bez záruky.
AUTOMOBILES CITROËN si vyhrazuje právo na zmìnu modelù a jejich vybavení
bez nutnosti mìnit tento návod.

Znaèková sí¦ AUTOMOBILES CITROËN je tvoøena výhradnì odbornì kvalifikovaným personálem,
který je Vám k dispozici pro zodpovìzení jakýchkoliv Vašich otázek.
Pøejeme Vám š¦astnou cestu s vozidlem CITROËN.

Návod k obsluze je integrální souèástí Vašeho vozidla.
Ponechte návod na pùvodním místì,
abyste ho snadno mìli k dispozici.
V pøípadì prodeje vozidla jej nezapomeòte
pøedat novému majiteli.

Vytvoøil COMIDOC - Automobiles CITROËN - RCS PARIS 642 050 199 - Vydal EDIPRO - Vytištìno v EU
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Dìkujeme Vám a blahopøejeme Vám k Vaší volbì.
NeŞ vyjedete na cestu, pøeètìte si pozornì tento návod.
Obsahuje veškeré informace týkající se øízení a výbavy vozidla,
stejnì jako dùleŞité pokyny k nim.
V tomto dokumentu rovnìŞ naleznete bezpeènostní pokyny a informace pro bìŞnou údrŞbu,
které Vám pomohou zachovat maximální
bezpeènost a spolehlivost Vašeho nového vozidla CITROËN.
Dobrá znalost Vašeho nového vozidla je pøedpokladem pøíjemného cestování.

Dle verze a rozsahu volitelné výbavy, stejnì jako data a zemì prodeje, nemusí
být nìkterá pøíslušenství nebo funkce popsané v tomto dokumentu pøítomny ve Vašem vozidle.
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MÍSTO
1 Výdech pro odmlŞování boèního okna vlevo.
2 Boèní vìtrací otvory.
3 Levý reproduktror (výškový).

7

ØIDIÈE

14 Ovládací prvky:
• Autorádio
s
CD
pøehrávaèem nebo autorádio s
navigaèním systémem NaviDrive.
• Hlavní menu displeje.

I

29 • Odkládací pøihrádky.
• DrŞák nápojù.
30 Parkovací brzda.
31 Popelník.

15 Airbag spolujezdce.
4 Ovládací prvky:
• Osvìtlení.
• Smìrová svìtla.
• Svìtlomety do mlhy.
• Mlhová svìtla.

16 Boèní vìtrací otvor.
17 Pravý reproduktor (výškový).
18 Výdech pro odmlŞování boèního okna vlevo.

5 Zvuková houkaèka.

19 Odkládací schránka.
• UloŞení vozové dokumentace.

6 Airbag øidièe.
7 SdruŞený
desky.

pøístroj

palubní

8 Ovládání autorádia pod volantem.
9 Ovládací prvky:
• Pøední stìraèe.
• Ostøikovaèe.
• Zadní stìraèe.
• Palubní poèítaè.

20 Snímaè teploty v interiéru vozidla.
21 Klimatizace.

32 Ovládací prvky:
• ESP.
• Centrální zamykání dveøí a
víka zavazadlového prostoru.
• Pomocný parkovací systém.
33 Spínací skøíòka.
34 Kolenní airbag.
35 Zajiš¦ovací páka pro seøízení
volantu.

22 Ovládací prvky:
• Upozornìní na neúmyslné
pøekroèení plné èáry.
• Alarm.

36 Ovládací prvky:
• Regulátor rychlosti jízdy.
• Omezovaè rychlosti.

23 Ovládání výstraŞných svìtel.

37 • Odkládací pøihrádky.
• Víko pojistkové skøíòky.

24 Øadicí páka.

10 Snímaè oslnìní.

25 Zapalovaè cigaret.

38 Páka pro otevírání víka motoru.

11 Multifunkèní displej.

26 Ovládací prvky:
• Seøízení výšky vozidla.
• ReŞim odpruŞení SPORT.

39 Pøepínaè na klíè:
• Aktivace/neutralizace
bagu spolujezdce.

12 Kontrolky nezapnutí pøedních a
zadních bezpeènostních pásù.

27 Zásuvka 12 V pro pøíslušenství.

13 Centrální vìtrací otvory.

28 • Zadní popelník.
• Odkládací pøihrádky.

C5 - 2006-1

40 Ovládací prvky:
• Ovládání oken.
• Zpìtná zrcátka.
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Pøístroje

palubní

9

desky

5
1

2
4

6

9

10

3

1 Ovládání:
• Nulování denního poèítadla.

4 Otáèkomìr
V období zábìhu viz „Zábìh“.

2 Ovládání:
• Reostat osvìtlení pøístrojù.

5 Palivomìr.

3 Displej :
• Ukazatel údrŞby.
• Ukazatel mnoŞství oleje v motoru.
• Poèítadlo ujeté vzdálenosti.
• Denní poèítadlo kilometrù.
• Regulátor rychlosti jízdy/Omezovaè rychlosti.

6 Ukazatel teploty chladicí kapaliny.
7 Ukazatel výšky závìsu.
8 Voltmetr.
9 Ukazatel teploty oleje v motoru.
10 Displej automatické pøevodovky.

40
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Svìtelné

kontrolky

NÁVOD VE ZKRATCE

Rozsvícení kontrolek mùŞe být doprovázeno hlášením a/nebo zvukovým signálem
Kontrolka
pro
okamŞité zastavení
Dojde-li k rozsvícení
této kontrolky, je nezbytné zastavit
vozidlo a vypnout motor.
Rozsvícení této kontrolky je doprovázeno rozsvícením symbolu STOP na
displeji.
Upozornìte síı CITROËN.
Kontrolka otevøených
dveøí

Tato kontrolka se rozsvítí
za chodu motoru, aby upozornila
na otevøení dveøí, víka motoru
a/nebo zavazadlového prostoru.
Kontrolka
parkovací
brzdy, mnoŞství brzdové
kapaliny
a
poruchy
rozdìlovaèe brzdného
úèinku
Pokud je motor v chodu, signalizuje
tato kontrolka zataŞení nebo uvolnìní parkovací brzdy, zda je
mnoŞství brzdové kapaliny dostateèné a zda nemá brzdový systém
poruchu.
Pokud zùstane kontrolka rozsvícená pøi odbrzdìní ruèní brzdy,
okamŞitì zastavte a kontaktujte
servisní sí¦ CITROËN.
(Viz „Brzdy“).

Kontrolka SERVIS
V pøípadì váŞné
závady zùstane tato
kontrolka svítit.
Bez
prodlení
CITROËN.

vyhledejte

V pøípadì menších závad
doèasnì rozsvítí tato kontrolka.

síı

Systém ABS
Kontrolka ABS se rozsvítí
po zapnutí klíèe a po
nìkolika sekundách musí
zhasnout.
Pokud nezhasne, mùŞe to znamenat poruchu systému (Viz „Brzdy“).

se

V pøípadì potøeby se obraıte na síı
CITROËN.
Pro zjištìní dùvodu pøíslušné výstraŞné signalizace konzultujte seznam výstraŞných hlášení (viz kapitola „Multifunkèní displej“) nebo návod
k pouŞití systému NAVIDRIVE.
Kontrolka
dobíjení
akumulátoru
Musí zhasnout po spuštìní motoru. Pokud zùstane trvale svítit, kontaktujte servisní sí¦ CITROËN.

Kontrolka ESP/ASR
Pøi aktivaci
Pokud je aktivován systém ESP nebo ASR, kontrolka
bliká.
V pøípadì závady
Rozsvícení této kontrolky bìhem
jízdy signalizuje dysfunkci systému.
Obraıte se na síı CITROËN.
Neutralizace
Rozsvícení kontrolky a ovladaèe
ESP znaèí neutralizaci systému.
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Svìtelné
Kontrolka pro neutralizaci
airbagu
spolujezdce
Viz „Airbagy"

Kontrolka funkce systému redukce zneèištìní
Bliká-li nebo rozsvítí-li se za jízdy,
znamená to závadu na systému
omezení emisí.
Co
nejdøíve
kontaktujte
sí¦
CITROËN
Kontrolka Şhavení vznìtových motorù
Viz zpùsoby spouštìní
motoru.
Viz kapitola „Spouštìní“.

11

kontrolky

Ukazatel smìru levý

Ukazatel smìru pravý

Viz „Signalizace“

Viz „Signalizace“

Kontrolky smìrových svìtel svítí souèasnì, pokud jsou aktivována
výstraŞná svìtla.

Potkávací svìtla
Blikání této
signalizuje
natáèecích svìtlometù.

kontrolky
dysfunkci

Dálková svìtla
Viz „Signalizace“

Obraıte se na síı CITROËN.

Svìtlomety do mlhy

Mlhová svìtla

Viz „Signalizace“

Viz „Signalizace“

Kontrolka
minimálního mnoŞství paliva
Jakmile
kontrolka
nepøerušovanì
svítí,
kdyŞ je vozidlo ve vodorovné
poloze, zbývá v nádrŞi pøibliŞnì 6
litrù.
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Stìraèe
Pøední stìraèe
Vozidlo není vybaveno snímaèem deštì
Poloha 1: Frekvence stírání se bude regulovat automaticky podle rychlosti
jízdy vozidla.
Poznámka: V poloze 2 nebo 3: pøi zastavení se rychlost stìraèù automaticky
sníŞí.

3
2
1
0
4

Pøední stìraèe
3 Rychlé stírání.
2 Normální stírání.
1 Cyklované nebo automatické
stírání.
0 Vypnuto.
4 Jednotlivé setøení, stisknout
smìrem dolù.

Vozidlo vybavené snímaèem deštì
Poloha 1: Frekvence stírání se bude regulovat automaticky podle intenzity
deštì.
Poznámka: V poloze 2 nebo 3: pøi zastavení se rychlost stìraèù automaticky
sníŞí.
Z bezpeènostních dùvodù je systém stìraèù automaticky deaktivován
po vypnutí spínací skøíòky.
Po opìtovném zapnutí klíèe je tøeba funkci znovu aktivovat:
- Vypnout do polohy Stop.
- Pøepnout do poŞadované polohy.
Aktivace funkce je signalizována kmitáním stìraèù.
POZOR:
Nezakrývejte snímaè deštì umístìný na vnitøní stranì èelního skla za drŞákem vnitøního zpìtného zrcátka.
Pøi mytí vozidla se zapnutým klíèem napø. v automatických mycích zaøízeních:
- Pøepnìte ovládací páku do polohy 0 - Stop.

Z bezpeènostních dùvodù je
systém stìraèù deaktivován
po vypnutí motoru.

Poznámka: Stìraèe mohou být zastaveny v poloze údrŞba (pøi výmìnì).
Pro uvedení stìraèù do této polohy je tøeba pøi vypnutém klíèi stisknout
ovládací páku stìraèù smìrem dolù.
Návrat do základní polohy lze zajistit novým pohybem ovládací páky stìraèù.
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Stìraèe

B

A
A – Ostøikovaè èelního skla
PøitaŞení ovládací páky smìrem k
sobì, spustí ostøikování s omezeným stíráním èelního skla (tøi cykly)
a ostøikování svìtlometù, pokud
jsou rozsvícena svìtla.

B – Zadní stìraèe
1. poloha
Vypnutí
2. poloha
Cyklické stírání.
3. poloha
Ostøikování a stírání zadního okna.
Automatické spuštìní
Pokud je pøi funkci pøedních
stìraèù zaøazen zpìtný chod.

Poznámka: zadní stìraè není
funkèní:
- Pokud rychlost vozidla pøekroèí
175 km/h.
- Pokud je zadní okno otevøeno
(break).

Aktivace/deaktivace je moŞná v
menu „Osobní nastavení – konfigurace“ „Hlavního menu“.
V pøípadì, kdy je za zadním víku
nainstalován nosiè kol, je nutné
provést deaktivaci.

46/49

Zkontrolujte, zda jsou raménka pøedních i zadních stìraèù volná,
napø. pøi pouŞití drŞáku kola nebo pøi námraze.
Odstraòte veškerý sníh nahromadìný na èelním skle.
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(Black plate)

Signalizace
Zvukové upozornìní na rozsvícená svìtla
Spustí se pøi otevøení dveøí øidièe
pøi vypnutém zapalování, aby upozornilo, Şe svìtla zùstala rozsvícená.
Vypne se po uzavøení dveøí, zhasnutí svìtel nebo po zapnutí klíèe.
Signál je nefunkèní, je-li aktivováno
automatické
rozsvícení
svìtel
a/nebo doprovodného osvìtlení.

Smìrová svìtla
Vlevo, smìrem dolù.
Vpravo, smìrem nahoru.
Pøi zmìnì smìru posuòte páku aŞ
nadoraz. Vypnutí je automatické pøi
návratu volantu do pøímého smìru.
Svìtelná houkaèka
Ovládá se impulznì
smìrem k sobì.

VýstraŞná svìtla
Souèasné ovládání všech smìrových svìtel.
PouŞívejte je pouze v nouzi, pøi
prudkém zastavení nebo pøi jízdì v
neobvyklých podmínkách.
Funkci lze vyuŞívat i s vypnutým
klíèem.

Rozsvícení výstraŞných svìtel
Prudká decelerace vozidla zpùsobí
automatické rozsvícení výstraŞných
svìtel.
Svìtla lze vypnout ruènì tlaèítkem
na palubní desce nebo automaticky pøi následné akceleraci.

zataŞením

Zvuková houkaèka
Stisknìte ramena volantu.

Pøi jízdì s výstraŞnými svìtly nelze pouŞívat svìtla smìrová.
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Signalizace
Ovládání osvìtlení

A
Všechna
nuta
Otoète
objímku
dopøedu.

Otoète
dopøedu.

svìtla
A

zhas-

smìrem

Rozsvícená
obrysová
svìtla
Rozsvítí se pøístrojová
deska.
objímku
A
smìrem
Tlumená – dálková
Pøepínání tlumených a dálkových svìtel

Pøepínání tlumených a dálkových svìtel se provádí zataŞením páky nadoraz
smìrem k volantu.
Poznámka: Pokud je motor vypnutý, potkávací/dálková svìtla (kromì obrysových a výstraŞných svìtel) se automaticky vypnou po pøepnutí do úsporného reŞimu.
Pro jejich opìtovnou aktivaci je tøeba znovu nastartovat motor.
Automatické rozsvícení svìtel
Obrysová a potkávací svìtla se automaticky rozsvítí pøi špatných svìtelných
podmínkách nebo pøi souvislém chodu stìraèù.
Po obnovení dostateèných svìtelných podmínek nebo po zastavení stìraèù
dojde k jejich zhasnutí.
Aktivaci/deaktivaci této funkce je moŞné provést v menu Osobní nastavení –
Konfigurace v Hlavním menu.

Doprovodné osvìtlení
Tato funkce umoŞòuje rozsvítit svìtlomety, které Vám pomohou
napøíklad vyjet z parkovištì.
K aktivaci této funkce dochází:
• Ruènì,
pøitáhnutím
ovládací
páèky osvìtlení k sobì pøi vypnutém zapalování.
• Automaticky za podmínky:
- Şe je aktivováno automatické
rozsvícení svìtlometù,
- a Şe je aktivována funkce
doprovodného osvìtlení. K
tomu úèelu zvolte v „Hlavním
menu“ a následnì v „Osobním
nastavení – Konfigurace“ podmenu osvìtlení a signalizace a
funkci aktivujte.
Viz kapitola „Multifunkèní displej“
Poznámka: Délku doprovodného
osvìtlení je moŞné zmìnit (pøibliŞnì 60, 30 nebo 15 sekund) v
menu „Osobní nastavení – Konfigurace“.
U displeje A je délka nastavená stabilnì.
Poznámka: u vozidel vybavených
denními svìtly není k dispozici
automatické rozsvìcování svìtlometù a automatického doprovodného osvìtlení.

Nezakrývejte snímaè viditelnosti umístìný na vnìjší stranì èelního skla
za drŞákem vnitøního zpìtného zrcátka.
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(Black plate)

Signalizace
Pøední MLHOVÉ SVÌTLOMETY
a zadní MLHOVÁ SVÌTLA
(Objímka C)
Rozsvi¦te dálková tlumená svìtla.

B

Otoète objímku C smìrem
dopøedu.

Zadní MLHOVÁ SVÌTLA
(Objímka B)
Rozsvi¦te dálková tlumená svìtla.

C

Svìtlomety do mlhy
svítí

Otoète objímku C smìrem dopøedu
Svìtlomety do mlhy a zadní mlhové svìtlo svítí
Otoète objímku B smìrem
dopøedu.
Zadní mlhové svìtlo
svítí
Svìtelná kontrolka se rozsvítí.
Mlhová svìtla budou fungovat s tlumenými nebo dálkovými svìtly.

Vypnutí:
- 1. otoèení smìrem zpìt vypne zadní mlhové svìtlo.
- 2. otoèení smìrem zpìt vypne zadní mlhové svìtlo a svìtlomety do mlhy.
Poznámka: Svìtla do mlhy je doporuèeno pouŞívat pouze za mlhy nebo pøi
snìŞení.

Pokud pøi mlhavém poèasí nedojde k automatickému rozsvícení
svìtel, musíte potkávací a také svìtla do mlhy rozsvítit ruènì.
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PØEDNÍ
2
1

3

Elektrické seøízení:
➊ Výšky sedáku a
posouvání.

➋
➌

17

SEDADLA

podélné

Náklonu opìradla
Bederní opìry.

nebo sklopením pøední èásti ovládací páèky lze zvyšo➊ Pozdvihnutím
vat nebo sniŞovat pøední èást sedáku.
nebo sklopením zadní èásti ovládací páèky lze zvyšovat
➊ Pozdvihnutím
nebo sniŞovat zadní èást sedáku.
nebo sklopením pøední a zadní èásti ovládací páèky lze
➊ Pozdvihnutím
zvyšovat nebo sniŞovat zadní èást sedáku.
ovládací páèky dopøedu nebo dozadu lze posouvat celé
➊ Posunutím
sedadlo dopøedu nebo dozadu.
horní èásti ovládací páèky dopøedu nebo dozadu lze mìnit
➋ Posunutím
náklon opìradla.
ovládací páèky dopøedu nebo dozadu lze zvìtšovat nebo
➌ Posunutím
zmenšovat bederní opìrku

Vyhøívaná sedadla
Pøední sedadla mohou být samostatnì vyhøívána. Ovládacím koleèkem na boèní stranì sedadel
mùŞete zvolit jednu ze tøí úrovní
vyhøívání:
0: Vypnuto.
1: Slabé vyhøívání.
2: Støední vyhøívání.
3: Silné vyhøívání.
Teplota sedadla je regulována
automaticky.
Poznámka: Vyhøívání sedadel funguje pouze za chodu motoru.

Poznámka: Nastavení sedadel je moŞné rovnìŞ:
- po otevøení nìkterých pøedních dveøí.
- po vypnutí klíèe.
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(Black plate)

PØEDNÍ

SEDADLA

1
6

5
2

4

3
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PØEDNÍ

19

SEDADLA

I

Opìrky hlavy
Pro zvýšení ji vytáhnìte smìrem nahoru.
SníŞení proveïte stiskem ovladaèe a
zatlaèením opìrky hlavy.

1

4

Podélné posunutí
Po nadzdvihnutí ovládací páky lze nastavit Şádanou polohu.

5

Bederní opìra
Otáèením koleèka
polohu.

Pro vyjmutí, stisknìte blokovací tlaèítko a táhnìte
smìrem nahoru.
Náklon opìradla
Po nadzdvihnutí ovládací páky seøiïte
náklon opìradla.

2

lze

upravit

její

Opìradlo lze naklonit o 45° dopøedu jeho sklopením aŞ
po zaráŞku, uvolnit jej lze stlaèením ovládací páèky.

Náklon a výška sedáku
Pohybem ovládací páky smìrem
nahoru i dolù lze nastavit poŞadovanou
výšku.

3

6

Loketní opìrka
Pøesunutí do svislé polohy: z uŞivatelské polohy zvednìte opìrku aŞ zaskoèí její pojistka.

Pøesunutí do uŞivatelské polohy: z vertikální polohy
opìrku zcela sklopte a pak ji zvednìte do poŞadované
polohy.

78
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Seøízení polohy volantu
Výškové seøízení bezpeènostního pásu

Volant lze seøizovat ve dvou
smìrech: výškovì a podélnì.
U stojícího vozidla seøiïte nejprve
polohu Vašeho sedadla a pak nastavte polohu volantu. Viz „Poloha
øidièe pøi øízení“.

Odjistìte
volant
zatlaèením
ovládací páky smìrem dopøedu.
Upravte výšku volantu a zajistìte jej
pøitaŞením ovládací páky aŞ nadoraz smìrem k sobì.
Dbejte pøitom na dobrou viditelnost
všech pøístrojù palubní desky.

Výškové seøízení bezpeènostního pásu
Správná poloha úchytu je uprostøed ramene (viz kapitola VŠEOBECNÁ DOPORUÈENÍ).
Nastavení provedete stisknutím
tlaèítka, kdy lze nastavit výšku
úchytu.

Øidiè musí být ostraŞitý
a pøesvìdèit se, zda cestující
pouŞívají správným zpùsobem
bezpeènostní pásy.
Z bezpeènostních dùvodù
neprovádìjte nikdy tyto
úkony za jízdy.
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Detekce nezapnutí/rozepnutí
bezpeènostního pásu
2

1

3

Øidiè se musí po zavøení dveøí a nastartování motoru pøesvìdèit, zda všichni
cestující mají správnì zapnutý bezpeènostní pás.
U sedadla øidièe je nezapnutí/rozepnutí bezpeènostního pásu signalizováno po otoèení klíèe ve spínací skøíòce rozsvícením svìtelné kontrolky 1.
Není-li bezpeènostní pás zapnutý, nebo je-li rozepnutý, pøi jízdì rychlostí vyšší
jak 20 km/h svìtelná kontrolka bliká po dobu 2 minut a souèasnì zní
zvukový signál.
Potom svìtelná kontrolka 1 zùstane rozsvícená.
Pro místo pøedního spolujezdce
Po otoèení klíèe ve spínací skøíòce a po zavøení dveøí vozidla se svìtelná kontrolka 3 rozsvítí po dobu 30 sekund, pokud není bezpeènostní pás zapnutý,
aby byli øidiè a pøípadný spolujezdec upozornìni na tuto skuteènost, potom
kontrolka zhasne.
Pokud dojde k rozepnutí bezpeènostního pásu bìhem jízdy:
- Pokud je rychlost niŞší neŞ 20 km/h, rozsvítí se svìtelná kontrolka 3.
- Pøi jízdì rychlostí vyšší neŞ 20 km/h s nezapnutým bezpeènostním pásem
se rozbliká svìtelná kontrolka 3, souèasnì se zobrazí hlášení a spustí se
zvuková signalizace, která zní po dobu 2 minut.

21

U zadních sedadel spolujezdcù
po otoèení klíèe ve spínací skøíòce
a po zavøení dveøí vozidla se svìtelná kontrolka 2 rozsvítí po dobu
30 sekund, pokud zadní bezpeènostní pásy nejsou zapnuté, aby
byli øidiè a pøípadní spolujezdci cestující na zadních sedadlech upozornìni na tuto skuteènost.
Po uplynutí této doby, pokud není
bezpeènostní pás zapnutý:
- Je-li rychlost jízdy niŞší neŞ 20 km/h,
rozsvítí se svìtelná kontrolka 2.
- Pøi jízdì rychlostí vyšší neŞ 20 km/h s
nezapnutým bezpeènostním pásem
se rozbliká svìtelná kontrolka 2,
souèasnì se zobrazí hlášení a spustí
se zvuková signalizace, která zní po
dobu 2 minut.
Detekce rozepnutých bezpeènostních pásù je deaktivována
pøi vypnutí motoru nebo pøi otevøení nìkterých dveøí vozidla.

Øidiè musí být ostraŞitý
a pøesvìdèit se, zda
cestující pouŞívají správným
zpùsobem bezpeènostní
pásy.
MùŞe se stát, Şe dìtská
sedaèka instalovaná na
sedadle pøedního
spolujezdce nebude
detekována.
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Zpìtná

zrcátka

Vnitøní zpìtné zrcátko (Automatické)
Automaticky a postupnì upravuje
své vlastnosti pøi pøechodech mezi
noèním a denním øízením.
K zabránìní oslnìní øidièe se
zrcátko automaticky ztmavuje v
závislosti na síle zezadu dopadajícího svìtla. Jakmile se jeho intenzita sniŞuje, zesvìtlá, èímŞ zajiš¦uje
optimální viditelnost.

1

2

1
Vnitøní zpìtné zrcátko
Páèka umístìná na spodním okraji
zpìtného zrcátka umoŞòuje nastavení vnitøního zpìtného zrcátka do
dvou poloh:
Poloha den: páèka není vidìt.
Poloha noc (proti oslnìní): páèku
je vidìt.

Popis funkce
Zapnìte zapalování a stisknìte tlaèítko 1.
- Rozsvícená kontrolka 2 (zasunuté tlaèítko): pracuje zrcátko v automatickém reŞimu.
- Kontrolka 2 zhasnutá: vypnutí automatického reŞimu. Zrcátko má nejsvìtlejší povrch.
Poznámka: Pro lepší viditelnost zrcátko automaticky zesvìtlá po zaøazení
zpìtného chodu.

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 6

(Black plate)

Zpìtná
Vnìjší zpìtná zrcátka s elektrickým ovládáním
Okraj skla zpìtného zrcátka na
stranì øidièe má asférický tvar,
který zmenšuje mrtvý úhel.
Objekty sledované ve sférické
èásti zpìtného zrcátka jsou ve
skuteènosti blíŞe neŞ se jeví.
S tímto faktem je tøeba poèítat pøi
odhadu jednotlivých vzdáleností.

23

zrcátka

1

2

Seøízení zpìtných zrcátek
Funguje pøi zapnutém klíèi.
Z místa øidièe vyberte zpìtné
zrcátko
posouváním
ovládací
páèky 1 doleva nebo doprava a
poté ovládací páèkou 2 nastavte
polohu zpìtného zrcátka.
OdmlŞování - rozmrazování zpìtných zrcátek je propojeno s odlŞováním - rozmrazováním zadního
skla.
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Zpìtná

zrcátka

Sklápìní vnìjších zpìtných zrcátek
U stojícího vozidla lze sklápìt zpìtná zrcátka povelem nebo automaticky.
Elektrické sklápìní
V centrální poloze lze zpìtná zrcátka sklopit stiskem ovládacího tlaèítka 1
smìrem dozadu.
Zpìtného pohybu lze dosáhnout dalším stiskem ovládacího tlaèítka.
Automatické sklápìní
Automatické sklopení zpìtných zrcátek probíhá pøi zamykání dveøí.
Poznámka: Automatické sklápìní zpìtných zrcátek mùŞe být deaktivováno.
Navštivte sí¦ CITROËN
Seøízení polohy zpìtného zrcátka spolujezdce pro zpìtný chod
Za chodu motoru:
- Zvolte zpìtné zrcátko spolujezdce pomocí ovladaèe 1.
- Zaøaïte zpìtný chod, zrcátko se automaticky nastaví tak, aby bylo lépe vidìt na okraj chodníku,
- Pomocí elektrického ovládání seøiïte zrcátko podle potøeby.
Zrušení funkce sklápìní zpìtného zrcátka spolujezdce pøi zpìtném chodu
K vypnutí této funkce, pøesuòte ovládání 1 do polohy zpìtného zrcátka øidièe nebo do støední polohy.
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OVLÁDÁNÍ

OKEN

25

Systém proti pøiskøípnutí
Ochrana proti pøiskøípnutí zastaví zvedání okna. Narazí-li okno na pøekáŞku,
dojde k jeho opìtnému spuštìní dolù.
Po odpojení baterie nebo v pøípadì funkèní poruchyje tøeba znovu reinicializovat ochranu proti pøiskøípnutí u kaŞdého okna:
- Spus¦te okno pomocí ovladaèe, podrŞte ho stisknutý po dobu nìkolika
sekund a okno opìt vytáhnìte. Uzavøe se pouze o nìkolik centimetrù.
- Stisknìte znovu ovladaè, aŞ se okno zcela zavøe a podrŞte ho stisknutý po
dobu nìkolika sekund.

A
Elektrické ovládání
Z místa øidièe lze pomocí ovladaèù
umístìných na dveøích elektricky
ovládat jednotlivá okna vozidla.
Poznámka: ovládání oken je funkèní ještì urèitou dobu po vypnutí
zapalování.
Jednorázové
otevøení
nebo
zavøení
Èásteèné stisknutí tlaèítka zajistí
pohyb okna, který skonèí pøi uvolnìní tlaèítka.
Úplné stisknutí tlaèítka zajistí úplné
otevøení nebo uzavøení okna, dalším stiskem lze pohyb zastavit.

Pozor: V prùbìhu reinicializace není ochrana proti pøiskøípnutí funkèní.
Pozor na dìti z bezpeènostních dùvodù
Pro bezpeènost Vašich dìtí stisknìte tlaèítko A k vypnutí funkcí zadních oken
v jakékoliv poloze.
Prvním stiskem se ovládání aktivuje a druhým stiskem se deaktivuje.

POZOR NA DÌTI PØI MANIPULACI S OKNY.
Pøed vystoupením z vozidla vyndejte vŞdy klíè ze spínací
skøínky, i kdyŞ odcházíte jen na malý okamŞik.
V pøípadì pøiskøípnutí pøi manipulaci s ovládáním, musíte zmìnit
smìr pohybu okna. Proto je tøeba stisknout pøíslušné tlaèítko.
Pokud øidiè pouŞívá ovládání oken spolujezdce, musí se rovnìŞ
pøesvìdèit, zda jsou okna správnì uzavøena.
Øidiè se musí pøesvìdèit, zda spolujezdec pouŞívá ovládání oken
správnì.
Pøi uzavírání oken dveøí a støešního okna pomocí dálkového
ovládání by se mìl uŞivatel ujistit, Şe nikdo Şádným zpùsobem
jejich správnému uzavøení nebrání.
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26

Regulátor

(Black plate)

rychlosti

jízdy

Tento pomocný systém pøi øízení umoŞòuje jet zvolenou rychlostí bez nutnosti
šlapat na pedál plynu.
Systém je aktivní pøi rychlosti vyšší neŞ 40 km/h a na nejvyšších rychlostních
stupních pøevodovky.
Ovladaè A tempomatu se nachází pod ovladaèem osvìtlení a signalizace.
Poznámka: Informace týkající se tempomatu jsou zobrazeny na displeji
sdruŞeného pøístroje B.

A

Volba funkce
Otoète otoèným ovladaèem 1 do polohy „CRUISE".
Volba cestovní rychlosti

B
Po nastavení funkce pomocí vroubkovaného koleèka 1
není do pamìti uloŞena Şádná prùmìrná jízdní
rychlost.
Jakmile je dosaŞeno poŞadované jízdní rychlosti sešlápnutím pedálu plynu,
stisknìte krátce ovladaè 2 nebo 4.
Prùmìrná jízdní rychlost je takto uloŞena do pamìti.
Zobrazuje se na displeji sdruŞeného pøístroje B.
V této chvíli mùŞete plynový pedál uvolnit. Vozidlo bude udrŞovat zvolenou
rychlost automaticky.
Poznámka: Rychlost Vašeho vozidla se mùŞe lehce lišit od rychlosti uloŞené
do pamìti.

4

3

2

1

Tempomat pouŞívejte pouze v pøípadì, Şe jízdní podmínky umoŞní jízdu pøi stálé rychlosti.
Tempomat nepouŞívejte pøi jízdì v hustém silnièním provozu, na nerovné vozovce, na vozovce se
špatnými podmínkami pro pøilnavost pneumatik k jízdnímu povrchu, èi za jiných nepøíznivých jízdních podmínek.
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Regulátor

(Black plate)

rychlosti

Doèasné pøekroèení nastavené rychlosti
Bìhem regulace rychlosti jízdy je vŞdy moŞno sešlápnutím pedálu plynu zrychlit na vyšší rychlost, neŞ je nastavená prùmìrná jízdní rychlost vozidla (napø. pøi pøedjíŞdìní). Rychlost zobrazená na displeji bliká.
Pro návrat na pùvodnì nastavenou jízní rychlost staèí
uvolnit pedál plynu.
Poznámka: Pokud systém nemùŞe bìhem regulace
udrŞet rychlost uloŞenou do pamìti (pøi prudkém
poklesu rychlosti), rychlost na displeji bliká. V pøípadì
potøeby upravte rychlost jízdy.
Nastavení prùmìrné jízdní rychlosti bìhem regulace
Prùmìrnou jízdní rychlost zobrazenou v pásmu B
mùŞete seøídit stisknutím:
- Ovladaèe 4 pro zvýšení rychlosti.
- Ovladaèe 2 pro sníŞení rychlosti.
Poznámka: Opakovanými stisky mùŞete zmìnit nastavenou rychlost jízdy postupnì po 1 km/h, dlouhým stiskem zmìníte rychlost o 5 km/h.
Deaktivace regulování prùmìrné rychlosti uloŞené
do pamìti
- Buï sešlápnutím brzdového pedálu nebo pedálu spojky.
- Nebo zásahem systému ESP nebo ASR.
- Nebo stisknutím ovladaèe 3.
V dùsledku tìchto zásahù se na displeji sdruŞeného pøístroje zobrazí
informace „OFF".
Tyto zásahy však neruší prùmìrnou jízdní rychlost, která
se i nadále zobrazuje na displeji.
Poznámka: Tempomat je deaktivován, pokud je øadicí
páka nastavena na neutrál nebo v neutrální poloze.

jízdy

27

Nová aktivace automatického øízení rychlosti
- Návratem k prùmìrné jízdní rychlosti uloŞené do
pamìti:
Po deaktivaci stisknìte ovladaè 3.
Vozidlo se automaticky vrátí k prùmìrné jízdní
rychlosti uloŞené do pamìti a tato rychlost se zobrazí
na displeji sdruŞeného pøístroje B.
- Nastavením jízdní rychlosti bìhem jízdy:
Stisknìte krátce ovladaè 2 nebo 4, jakmile jste
dosáhli poŞadované rychlosti.
Na displeji se zobrazí hlášení „OFF".
Poznámka: Pokud je rychlost jízdy uloŞená do pamìti
vyšší neŞ bìŞná rychlost, vozidlo intenzívnì zrychlí, aby
dosáhlo nastavené jízdní rychlosti.
Deaktivace funkce
- Otoèením koleèka do polohy 0 pro nastavení
prùmìrné jízdní rychlosti „CRUISE".
- Vypnutím motoru.
Prùmìrná jízdní rychlost, kterou jste pøedtím zvolili, jiŞ
není uloŞena v pamìti.
Poznámka:
V prùbìhu automatického øízení rychlosti zobrazovaná
rychlost bliká, dojde-li k pøekroèení její nastavené hodnoty.
V pøípadì funkèní poruchy se zobrazí hlášení doprovázené zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky
SERVICE.
Navštivte servisní sí¦ CITROËN.
Øidiè musí zùstat pozorný a soustøedìný
na øízení vozidla.
Doporuèuje se nechat nohy blízko
pedálù.
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NÁVOD VE ZKRATCE
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28

(Black plate)

Omezovaè

rychlosti

Toto pomocné zaøízení umoŞòuje zvolit maximální rychlost vozidla. Ta musí
být vyšší neŞ 30 km/h.
Ovladaè A omezovaèe rychlosti je umístìn pod ovládáním svìtel a signalizace.
Poznámka: Informace týkající se omezovaèe rychlosti jsou zobrazeny na
displeji sdruŞeného pøístroje B.
Volba funkce
Otoète otoèným ovladaèem 1 do polohy „LIMIT".

A

Po zvolení této funkce otoèným ovladaèem 1 se zobrazí
poslední do pamìti uloŞená rychlost.
Nastavení maximální rychlosti
Pøi spuštìném motoru mùŞete nastavit uloŞenou rychlost, a to krátkými nebo
dlouhými stisky na:
- tlaèítko 4, chcete-li uloŞenou rychlost zvýšit,
- tlaèítko 2, chcete-li uloŞenou rychlost sníŞit.
Poznámka: Opakovanými stisky mùŞete zmìnit nastavenou rychlost jízdy
postupnì po 1 km/h, dlouhým stiskem zmìníte rychlost o 5 km/h.
Aktivace nastavení nejvyšší jízdní rychlosti
Jakmile se zobrazí poŞadovaná nejvyšší rychlost, stisknìte ovladaè 3, abyste
aktivovali funkci omezování rychlosti.

B

4
Z displeje zmizí hlášení „OFF".

3
Jakmile je tato funkce aktivní, nastavenou rychlost pøekroèíte pouze v pøípadì, kdy sešlápnete pedál akcelerace nadoraz, èímŞ sepnete spínaè
dorazu pedálu (viz „Doèasné pøekroèení limitní rychlosti“).
Poznámka: Rychlost Vašeho vozidla se mùŞe lehce lišit od rychlosti uloŞené
do pamìti.

2
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Omezovaè

rychlosti

29

Deaktivace nejvyšší rychlosti
Stisknutím tlaèítka 3 umístìného na konci ovládací páèky A.

Tím dojde k zobrazení hlášení „OFF“ na displeji sdruŞeného pøístroje.
Tìmito úkony nedojde ke zrušení nastavené rychlosti. Ta zùstává zobrazena na displeji.
Doèasné pøekroèení nejvyšší rychlosti
Pedál akcelerace je vybaven spínaèem dorazu. Pro pøekroèení nastavené limitní rychlosti staèí v jakémkoliv momentu
sešlápnout pedál akcelerace nadoraz.
Po dobu pøekroèení maximální rychlosti bliká zobrazené hlášení rychlosti.
Pro návrat k rychlosti niŞší, neŞ je nejvyšší nastavená rychlost jízdy, a pro opìtovnou aktivaci funkce staèí uvolnit pedál
plynu.
Poznámka: pokud není pøi pouŞívání omezovaèe rychlosti moŞné jet rychlostí uloŞenou do pamìti (pøedevším pøi
prudkém sníŞení rychlosti nebo pøi prudkém pøidání plynu), signalizace rychlosti bliká. V pøípadì potøeby pøizpùsobte
rychlost jízdy.
Funkce se opìt aktivuje, jakmile se rychlost sníŞí pod nastavenou limitní rychlost.
Deaktivace funkce
- Otoèením otoèného ovladaèe z polohy „LIMIT“ do polohy 0.
- Vypnutím motoru.
Zvolená rychlost je uloŞena do pamìti.
V pøípadì funkèní poruchy se zobrazí hlášení doprovázené zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky SERVICE.
Navštivte servisní sí¦ CITROËN.
U koberce, který není doporuèen spoleèností CITROËN, hrozí nebezpeèí zapadnutí pod pedál
plynu. Systém pak neumoŞní pøechodné pøekroèení maximální rychlosti.
V takovém pøípadì nebude moŞno zrušit reŞim omezení rychlosti jinak, neŞ stisknutím ovladaèe u
volantu.
Øidiè musí zùstat pozorný a soustøedìný na øízení vozidla.

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T017-TCH.win 30/12/2005 13:18 - page 13

I

NÁVOD VE ZKRATCE

C5_06_2_G017-TCH.qxp
9/12/2006
PM29 Page 29
C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06
10:095:07
Page

C5_06_2_G017-TCH.qxp
9/12/2006
PM30 Page 30
C5_06_2_G017-FRA.qxd 6/09/06
10:095:07
Page

30

Automatická

klimatizace

Systém MONOZONE (JEDNOZÓNOVÝ)

NÁVOD VE ZKRATCE

I

(Black plate)

5

6

1

2

7

4

3

Ovládací panel
1 - Nastavení teploty
1a - Regulace teploty na stranì
øidièe
1b - Regulace teploty na stranì
spolujezdce
2 - Automatická funkce
3 - Nastavení rozdìlování vzduchu
3a - Regulace rozdìlování vzduchu na stranì øidièe
3b - Regulace rozdìlování vzduchu na stranì spolujezdce
4 - Regulace prùtoku vzduchu
5 - OdmlŞování – odmrazování
pøedních skel
6 - OdmlŞování – odmrazování
zadních skel
7 - Recyklace
vzduchu/pøívod
vzduchu z vnìjšku vozu

Systém BIZONE (DVOUZÓNOVÝ)

5

6

2

7

70
1a

3a

4

3b

1b
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Dálkové
A

D

C

B
Poznámka: Souèasné pouŞívání
jiných VF (vysokofrekvenèních)
pøístrojù (mobilní telefon, domácí
alarmy…). mùŞe doèasnì omezit
funkci dálkového ovládání.
V pøípadì trvale nesprávné funkce
dálkového ovládání je tøeba provést jeho reinicializaci. Viz „Výmìna
baterie dálkového ovládání“.

ovládání

31

Centrální odemykání
Krátký stisk ovladaèe B umoŞòuje odemknout Vaše vozidlo.
Tato operace je potvrzena rychlým blikáním smìrových svìtel a rozsvícením
stropního osvìtlení (je-li funkce aktivní). Vnìjší zpìtná zrcátka se vyklopí.
Centrální zamykání - Zavírání oken a støešního okna - Superzamykání
- Krátký stisk ovladaèe A umoŞòuje zamknout Vaše vozidlo.
- Dlouhý stisk ovladaèe A umoŞòuje zamknout Vaše vozidlo, zavøít okna dveøí
a støešní okno.
Pro potvrzení této operace se pøibliŞnì na dobu 2 sekund rozsvítí smìrová
svìtla a stropní osvìtlení zhasne. Vnìjší zpìtná zrcátka se sklopí.
Pokud jsou nìkteré dveøe, zadní okno (kombi) nebo víko zavazadlového
prostoru otevøeny nebo špatnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí
centrálního zamykání.
U vozidel vybavených superzamykáním umoŞòují dvì po sobì jdoucí
nebo jedno dlouhé stisknutí ovladaèe A provést superuzamknutí vozu. Dveøe
vozidla nelze poté otevøít zvenku ani zevnitø.

Pøi uzavírání oken dveøí a støešního okna pomocí dálkového
ovládání by se mìl uŞivatel ujistit, Şe nikdo Şádným zpùsobem jejich správnému uzavøení nebrání.
Je nebezpeèné aktivovat superzamykání vozidla, pokud je nìkdo
ve vozidle, protoŞe odemknutí zevnitø není v tomto pøípadì moŞné
(bez dálkového ovládání).
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(Black plate)

Dálkové

Doprovodné osvìtlení
Stiskem ovladaèe C zapnete
doprovodné osvìtlení (rozsvícení
obrysových a potkávacích svìtel
na dobu pøibliŞnì jedné minuty).
Druhým stiskem bìhem tohoto
limitu doprovodné osvìtlení vypnete.
Lokalizace vozidla
Lokalizaci vozidla na parkovišti lze
provést stisknutím tlaèítka A, vnitøní
osvìtlení se rozsvítí a smìrová
svìtla budou blikat po dobu nìkolika sekund. Vozidlo zùstane
uzamknuto.

ovládání

Výmìna baterie dálkového ovládání
Pouzdro dálkového ovládání je tøeba pøi výmìnì baterie otevøít.
Baterie: CR 1620 s napìtím 3V.
Po výmìnì baterie, je nezbytné reinicializovat dálkový ovladaè. K tomuto
úèelu otoète klíè ve spínací skøíòce a ihned aktivujte ovladaè A na dálkovém
ovladaèi, aby se spustila poŞadovaná akce. Tento úkon mùŞe trvat asi deset
sekund.
Poznámka: Peèlivì si poznamenejte èísla klíèù a dálkového ovládání na
ASISTENÈNÍ KARTU. Uchovávejte ji na bezpeèném místì.
PouŞité baterie nevyhazujte. Odevzdejte je do sítì CITROËN nebo na
jiné sbìrné místo (fotosbìrna, apod).

Zasunutí a vysunutí klíèe
Ovladaè D umoŞòuje vysunout klíè
z pouzdra dálkového ovládání.
Chcete-li klíè zasunout, sklopte ho
do pouzdra dálkového ovládání.

S výjimkou reinicializace není dálkové ovládání funkèní, pokud je klíè zasunut ve spínací skøíòce,
to platí, i kdyŞ není zapnut.
Pozor, náhodná manipulace s ovladaèem uloŞeným v kapse mùŞe vyvolat nechtìné odemknutí
dveøí.
Souèasnì platí, Şe pokud nedojde k otevøení Şádných dveøí do tøiceti sekund po odemknutí, dveøe se
znovu automaticky uzamknou.
Upozornìní: Pokud není vymìòovaná baterie shodná s pùvodní, hrozí nebezpeèí poškození dálkového
ovladaèe.
PouŞívejte pouze stejné baterie nebo typ baterií, který doporuèil CITROËN.
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Klíèe

33

Centrální zamykání pomocí klíèe
Krátké stisknutí klíèe uzamkne vozidlo.
Superzamykání: Centrální zamykání pomocí klíèe
Dlouhým stisknutím klíèe zavøete okna dveøí a støešní okno.
Následným druhým stisknutím klíèe mùŞete provést superuzamknutí vozidla.
Dveøe vozidla nelze tedy otevøít zvenku ani zevnitø.
Poznámka: Je-li vozidlo v klidu a s vypnutým motorem, je jeho uzamknutí
signalizováno blikáním kontrolky vnitøního ovladaèe zamykání.
Pokud jsou nìkteré dveøe, zadní okno (break) nebo víko zavazadlového
prostoru otevøeny nebo špatnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí
centrálního zamykání.
Klíè s elektronickou blokací
startování
Klíè umoŞòuje uzamknutí a odemknutí všech zámkù na vozidle a
spouštìní motoru.
Poznámka: Z bezpeènostních
dùvodù se ozve zvukový signál,
pokud pøi otevøení dveøí øidièe po
vypnutí motoru zùstane klíè ve spínací skøíòce.
Klíè umoŞòuje neutralizaci èelního
airbagu spolujezdce (viz „Airbagy“).

Elektronická blokace spouštìní
Zaøízení pro ELEKTRONICKOU BLOKACI SPOUŠTÌNÍ blokuje systém
napájení motoru.
Systém se aktivuje automaticky po vytaŞení klíèe ze spínací skøíòky.
Všechny klíèe od vozidla jsou vybaveny systémem elektronické blokace
spouštìní motoru.
Po zapnutí klíèe probìhne dialog mezi klíèem a zaøízením pro elektronickou
blokaci spouštìní.
Pokud není klíè systémem správnì identifikován, nelze spustit motor
vozidla.
V takovém pøípadì se obra¦te na servisní sí¦ CITROËN.
Je nebezpeèné aktivovat superzamykání vozidla, pokud je
nìkdo ve vozidle, protoŞe odemknutí zevnitø není v tomto
pøípadì moŞné (bez dálkového ovládání).
Èíslo klíèe je uvedeno na štítku klíèe.
V pøípadì ztráty Vám náhradní klíè nebo dálkové ovládání dodá
pouze sí¦ CITROËN.
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Kódová

karta

V pøípadì zmìny majitele vozidla musí nový majitel obdrŞet rovnìŞ kódovou
kartu vozidla.
Ukládejte kartu na bezpeèném místì.
Nikdy ji nenechávejte ve vozidle.

Kódová karta je dodávána s vozidlem.
Na kartì je uveden pøístupový kód,
který
umoŞòuje
pracovníkùm
znaèkové sítì CITROËN provádìt
opravy systému elektronické blokace spouštìní.
Utajenou zónu karty ponechte
zakrytou, její neporušenost chrání
Váš systém elektronické blokace
spouštìní.
Pokud dojde ke ztrátì karty, nelze
dále zajistit úèinnost Vašeho systému blokace spouštìní.

Doporuèení
U klíèù s elektronickou blokací spouštìní uloŞte peèlivì na bezpeèném místì
kódovou kartu obsahující identifikaèní kód vozidla (nikdy ji však nenechávejte ve vozidle).
Pøi kaŞdé zmìnì klíèù (pøidání, zrušení nebo výmìna klíèe) je nezbytné se
obracet se všemi klíèi, které má majitel v uŞívání a s kódovou kartou na sí¦
CITROËN.

V Şádném pøípadì nelze provádìt zmìny na elektrickém
obvodu elektronického systému blokace spouštìní motoru,
protoŞe to mùŞe znemoŞnit pouŞívání vozidla.
Pøi ztrátì osobní karty bude nutné provést v servisní síti
CITROËN rozsáhlejší opravu.
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Alarm
A

1
B

Vaše vozidlo mùŞe být vybaveno
ALARMEM PROTI VNIKNUTÍ DO
VOZIDLA. Tento alarm zajiš¦uje:
• Vnìjší obvodovou ochranu vozidla pomocí detektorù na všech
otevíratelných èástech (dveøe,
víko zavazadlového prostoru,
víko motoru) a elektrického
napájení vozidla.
• Prostorovou ochranu interiéru,
zajiš¦ovanou
ultrazvukovými
snímaèi (detekce pohybu v interiéru vozidla). Prostorový alarm
mùŞete deaktivovat pomocí ovladaèe 1.

Souèástí alarmu je siréna a svìtelná kontrolka na ovladaèi 1, která
je viditelná zvenèí a která hlásí
3 moŞné stavy alarmu:
• Alarm není aktivován (není v
pohotovostním stavu), svìtelná
kontrolka je zhasnutá.
• Alarm je aktivován (v pohotovostním stavu), svìtelná kontrolka
pomalu bliká.
• Alarm je spuštìn (hlášení vniknutí do vozidla), svìtelná kontrolka rychle bliká, pokud je
alarm deaktivován stisknutím
tlaèítka B.
Otoèením kíèe spínací skøíòky se
alarm vypne.
Poznámka: V pøípadì poruchy funkce zùstává kontrolka stále rozsvícena.

Deaktivace alarmu dálkovým
ovládáním
Vypnutí alarmu se provádí pøi odemykání vozidla (stiskem tlaèítka B
na dálkovém ovládání).
Deaktivace alarmu klíèem
Odemknìte dveøe pomocí klíèe.
Spustí se siréna. Zasuòte klíè do
spínací skøíòky a otoète jím do
polohy jedna, siréna se tímto
vypne.
V opaèném pøípadì je siréna
funkèní po dobu 30 sekund.
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Alarm

Funkce alarmu
Nejprve se pøesvìdète o správném uzavøení všech
pøístupových otvorù do vozidla.
Alarm se aktivuje stisknutím tlaèítka A na dálkovém
ovladaèi.
Pøi aktivaci alarmu jsou aktivovány okruhy po 5 sekundách (obvodová) a po 45 sekundách (prostorová
ochrana).
Pokud je alarm aktivní, je kaŞdé narušení ochrany
doprovázeno aktivací sirény na dobu 30 sekund a rozsvícením smìrových svìtel.
Alarm se potom opìt pøepne do pohotovostního
reŞimu, ale jeho spuštìní je uloŞeno do pamìti a hlášeno rychlým blikáním svìtelné kontrolky tlaèítka 1 po
deaktivaci alarmu stisknutím ovladaèe odmykání B.
Toto blikání se pøeruší po otoèení klíèe ve spínací
skøíòce.
Siréna se rovnìŞ spustí v pøípadì pøerušení elektrického napájení. Pro vypnutí sirény obnovte elektrické
napájení a potom stisknìte ovladaè odmykání B.

Vypnutí prostorové ochrany
Alarm mùŞe zajiš¦ovat pouze obvodovou ochranu vozidla pøi zrušení ochrany prostorové (pokud chce
napøíklad majitel nechat ve vozidle nìjaké zvíøe).
Vypnìte kontakt, potom ihned stisknìte alespoò na 1
sekundu ovladaè 1.
Kontrolka ovladaèe 1 musí zùstat rozsvícená. Po aktivaci alarmu zaène pøerušovanì svítit.
Aktivujte alarm tak, Şe vozidlo zamknete pomocí dálkového ovladaèe.
Automatická aktivace (v závislosti na urèení)
Alarm se automaticky aktivuje po uplynutí 2 minut od
uzamknutí posledních boèních dveøí nebo dveøí zavazadlového prostoru.
Abyste zabránili spuštìní alarmu pøi otevírání boèních
dveøí nebo dveøí zavazadlového prostoru, musíte znovu
stisknout ovladaè pro odemknutí B na dálkovém ovladaèi.

Poznámka:
- Pokud chcete zamknout vozidlo bez uvedení alarmu
do pohotovostního reŞimu, staèí zamknout vozidlo
pomocí klíèe.
- Pokud zamykáte vozidlo a nìkteré boèní dveøe nebo
dveøe zavazadlového prostoru zùstaly otevøené, centrální zamknutí neprobìhne, a po uplynutí asi
45 sekund se spustí alarm.
Poznámka: Siréna je automaticky vypnuta (napø. pro
odpojení akumulátoru) po odemknutí vozidla pomocí
dálkového ovládání.
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øízení – Spínací
Spouštìè

skøíòka

–

37

• S: Zámek øízení
Pøi odemykání øízení je tøeba pøi otáèení klíèe ve spínací skøíòce pohnout
volantem, aby jím šlo lehce otoèit.
• M: Zapnutí klíèe
V závislosti na provedení Vašeho vozidla se musí rovnìŞ krátkodobì rozsvítit kontrolky:
Parkovací brzda, Autodiagnostika motoru, ABS, ESP/ASR, Odpojení èelního airbagu spolujezdce, Minimální mnoŞství paliva, STOP, SERVICE.
Pokud se tyto kontrolky nerozsvítí, znamená to poruchu.
• D: Spouštìní
Pootoète klíè a pøidrŞte, dokud nedojde ke spuštìní motoru. Nikdy neaktivujte spouštìè za chodu motoru.

Následující kontrolky jsou testovány v poloze klíèe M
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Zámek

(Black plate)

øízení – Spínací
Spouštìè

skøíòka

–

Zámek øízení
S: Po vytáhnutí klíèe otoète volantem, dokud nedojde k zablokování øízení. Klíè je však moŞné vytáhnout pouze v poloze S.
M: Poloha zapnutí klíèe. Øízení je odblokováno (otoèením klíèe do polohy M, pokud je tøeba, pohnìte mírnì volantem).
D: Poloha spouštìní motoru.
Spouštìní a vypínání motoru: viz Spouštìní motoru.
Aktivní ekonomický reŞim
Aby nedošlo k vybití akumulátoru pøi vypnutém motoru, vozidlo pøejde automaticky po 30 minutách do ekonomického
reŞimu.
Elektrická výbava komfortu a svìtlomety (kromì obrysových a výstraŞných svìtel) se automaticky vypnou. Pro jejich
opìtovnou aktivaci je tøeba znovu nastartovat motor.

KLÍÈ ZE SPÍNACÍ SKØÍÒKY NEVYTAHUJTE NIKDY DØÍVE,
NEğ SE VOZIDLO ÚPLNÌ ZASTAVÍ.
ZA JÍZDY MUSÍ BÝT VğDY MOTOR V CHODU PRO ZACHOVÁNÍ
POSILOVÉHO ÚÈINKU BRZD A ØÍZENÍ
(nebezpeèí uzamknutí øízení a vyøazení bezpeènostních
prvkù z èinnosti).
Po zastavení a vyjmutí klíèe zajistìte uzamknutí
volantu jeho pootoèením.
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Spouštìní

39

motoru

Zkontrolujte, zda je zaøazen neutrál (manuální pøevodovka)
nebo poloha P nebo N (automatická pøevodovka).
BENZÍN
Spouštìní motoru
Nedotýkejte se plynového pedálu.
Otoète klíèem aŞ do polohy pro
nastartování motoru.
Startujte aŞ do té doby, dokud se
motor neudrŞí v chodu (ne déle neŞ
10 sekund).
Pøi teplotách niŞších neŞ 0 °C odlehèete motoru sešlápnutím spojkového pedálu. Pomalu uvolnìte
spojkový pedál, øadicí páka musí
být v neutrálu.
Poznámka: Pokud je první pokus
neúspìšný, vypnìte klíè. Poèkejte
deset sekund, a pak aktivujte
spouštìè znovu stejným zpùsobem.

NAFTOVÝ MOTOR
Spouštìní motoru
Otoète klíèem aŞ do druhé polohy
(+APC).
Poèkejte aŞ zhasne kontrolka Şhavení, pokud svítí, a pak aktivujte
spouštìè aŞ do spuštìní motoru
(ne déle neŞ 10 sekund).
Pokud motor nelze spustit, vypnìte
klíè.
Celou operaci zopakujte.
Pøi teplotách niŞších neŞ 0 °C odlehèete motoru sešlápnutím spojkového pedálu. Pomalu uvolnìte
spojkový pedál, øadicí páka musí
být v neutrálu.

Doporuèení
Vozidla vybavená turbodmychadlem
Pøed vypnutím motoru nechte
motor nìkolik sekund ve volnobìŞném reŞimu, aby mohly otáèky
turbodmychadla klesnout na normální hodnotu.
Stisknutí „pedálu akcelerace“ v
okamŞiku vypnutí klíèe mùŞe váŞnì
poškodit turbodmychadlo.

Poznámka: Pøi startování se nedotýkejte pedálu akcelerace.

NESPOUŠTÌJTE MOTOR V UZAVØENÝCH NEBO
ŠPATNÌ VÌTRANÝCH PROSTORÁCH.
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Pøístroje

palubní

desky

Ukazatel teploty chladicí kapaliny
V bìŞných podmínkách by se mìla ruèièka nacházet v prostøedním
poli.
V extrémních provozních podmínkách, za vyšších teplot, se mùŞe pøiblíŞit k èervené znaèce.
Pokud se ruèièka pøesune do èervené zóny a rozsvítí se kontrolka
STOP, ihned zastavte.
Vypnìte zapalování. Ventilátor chlazení motoru mùŞe ještì urèitou
dobu bìŞet. Nechejte motor vychladnout a dodrŞujte bezpeènostní
pøedpisy uvedené v kapitole – ÚdrŞba – „Hladiny“.
Toto zvýšení mùŞe mít rùzné pøíèiny. Obraıte se na servisní síı CITROËN.
Pokud se rozsvítí kontrolka SERVIS, zkontrolujte hladiny kapalin (viz kapitola – ÚdrŞba – „Hladiny“).

Ukazatel teploty oleje v motoru
Za normálních podmínek musí ruèièka zùstat na bílé èásti stupnice.
V extrémních provozních podmínkách, za vyšších teplot, se mùŞe ruèièka pøiblíŞit k èervené
znaèce.
V Şádném pøípadì ji ale nesmí pøekroèit. Je-li tomu tak, sniŞte rychlost vozu a, bude-li to
nezbytné, vypnìte motor a zkontrolujte hladiny kapalin (viz kapitola – ÚdrŞba – „Hladiny“).
Toto zvýšení mùŞe mít rùzné pøíèiny. Obra¦te se na servisní sí¦ CITROËN.

Palivomìr
Jakmile
kontrolka
minimální
zásoby paliva svítí nepøerušovanì,
kdyŞ je vozidlo ve vodorovné
poloze, zbývá v nádrŞi pøibliŞnì 6
litrù paliva.

Voltmetr
Za normálních okolností, pokud je
motor v chodu, se musí ruèièka
pohybovat mezi èervenými zónami.
Pokud se ruèièka dostane do èervené zóny, navštivte servisní sí¦
CITROËN.
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41

Ukazatel údrŞby
Informuje Vás o okamŞiku, kdy dojde k uplynutí intervalu pro provedení následující údrŞby, v souladu s plánem údrŞby uvedeném v Servisní kníŞce
vozidla. Tato informace je stanovená v závislosti na dvou parametrech: ujeté vzdálenosti a dobì, která uplynula od poslední údrŞby.
Funkce
Pøi zapnutí zapalování se na nìkolik sekund rozsvítí klíè symbolizující
údrŞbové práce; na øádce ukazatele celkovì ujetých km se zobrazí
poèet kilometrù zbývajících do
pøíští kontroly.
Pøíklad: do pøíští prohlídky Vám
zbývá ujet:

Po nìkolika sekundách se zobrazí
hladina oleje a poté plní displej
znovu svou pùvodní funkci. Displej
dále ukazuje údaje o celkovém a
denním probìhu vozidla.

Je funkèní, jestliŞe do pøíští
návštìvy servisu zbývá ménì
neŞ 1 000 km
Po kaŞdém zapnutí klíèe a po dobu
pìti sekund bliká klíè a poèet kilometrù.
Pøíklad: do pøíští prohlídky Vám
zbývá ujet: 500 km.
Pøi zapnutí zapalování ukazatel
udává po dobu pìti sekund:

Je funkèní, pokud byl pøekroèen
servisní interval
Po kaŞdém otoèení klíèem bliká
symbol klíèe a ujetá vzdálenost (se
znaménkem mínus) pøesahující
limit pro návštìvu servisu.

Po nìkolika sekundách se zobrazí
hladina oleje a poté plní displej
znovu svou pùvodní funkci a symbol klíèe zùstane trvale rozsvícen.
Signalizuje blíŞící se termín další
servisní prohlídky. Ukazatel udává
celkový a denní poèet ujetých km.

Pìt sekund po zapnutí zapalování
se ukazatel ujetých km vrátí do své
normální funkce a symbol klíèe
údrŞby zùstane svítit.

Pøíklad:
interval
údrŞby
byl
pøekroèen o 300 km. Servisní prohlídka Vašeho vozidla musí být provedena co nejdøíve.
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Pøístroje

palubní
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Ukazatel údrŞby – Interval údrŞby
Pokud budete Vaše vozidlo pouŞívat ve „zvláštì tìŞkých podmínkách“, je tøeba aplikovat zkrácený interval údrŞby (viz
Servisní kníŞka).

Poznámka: pokud je dosaŞeno maximálního intervalu mezi dvìma výmìnami oleje pøed limitem kilometrovým, rozsvítí se symbol klíèe a na displeji se zobrazí „0“.

1
Nastavení nového intervalu
Po provedení kaŞdé servisní prohlídky Vám tento úkon provede Váš prodejce
CITROËN, který provádìl servisní prohlídku. Pokud budete provádìt servisní
prohlídku sami, je tøeba pøi nulování dodrŞovat následující postup:

- Vypnìte zapalování.
- Stisknìte tlaèítko 1 a drŞte ho stisknuté.
- Zapnìte klíè.
- Tlaèítko 1 drŞte stisknuté, dokud se na displeji neobjeví „=0“ a dokud nezmizí symbol klíèe.
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Ukazatel mnoŞství oleje v motoru
Pøi zapnutí zapalování se na nìkolik sekund rozsvítí údaje ukazatele údrŞby,
potom je po dobu pøibliŞnì 10 sekund zobrazována hladina motorového oleje.
(Viz „Ukazatel údrŞby“).

Toto zobrazení znaèí správnou funkci.

Blikání indikátoru „OIL“ oznaèuje, Şe hladina oleje je vyšší
neŞ maximální úroveò nebo niŞší neŞ úroveò minimální.
Ruèní mìrkou zkontrolujte mnoŞství oleje v motoru.Viz „Hladiny“.
Zkontrolujte mnoŞství oleje na vodorovné podlaze s motorem vypnutým po dobu nejménì 15 minut.
Navštivte servisní sí¦ CITROËN.

Poèítadlo ujeté vzdálenosti –
Denní poèítadlo kilometrù
Po otevøení dveøí øidièe nebo pøi
jejich
otevøení
dálkovým
ovládáním, po dobu pøibliŞnì 30
sekund: zobrazení poèítadla ujeté
vzdálenosti a popøípadì symbolu
klíèe.
Nulování denního poèítadla
Funguje pøi zapnutém klíèi.
Dlouze stisknìte tlaèítko pro vynulování denního poèítadla.

Blikání kontrolky „OIL -- --" oznamuje funkèní závadu indikátoru.
Navštivte servisní sí¦ CITROËN.
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Pøístroje

palubní

Ovládání øízení v noci
- Prvním stiskem na ovladaè DARK pøejde displej do pohotovostního reŞimu.
Zùstane zobrazen pouze èas a teplota.
- Druhým stiskem vypnete podsvícení displeje a ukazatelù pøístrojové desky,
s výjimkou ukazatele rychlosti centrálního displeje a informací týkajících se
automatické pøevodovky a tempomatu/omezovaèe rychlosti, jsou-li aktivovány.
Poznámka: Doèasné rozsvícení funkcí v pøípadì:
- Stisknutí jednoho z ovladaèù displeje.
- Volby autorádia – CD pøehrávaèe.
- Stisknutí jednoho z ovladaèù klimatizace.

desky

Reostat osvìtlení pøístrojù
Jsou-li svìtla rozsvícena, mùŞete
stisknutím ovladaèe mìnit intenzitu
osvìtlení místa øidièe.
Jakmile dosáhne osvìtlení minimální hodnoty (nebo maximální),
pus¦te ovladaè a poté ho znovu
stisknìte, abyste nastavení zvýšili
(nebo sníŞili).
AŞ dosáhne osvìtlení poŞadované
intenzity, uvolnìte ovladaè.

Rozsvícení všech displejù v pøípadì varovného hlášení.
- Tøetí stisk umoŞòuje návrat k normálnímu podsvícení.
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Displej
1

4

2

DISPLEJ

45

A

3

D

B

D

A B
A

E

B

C E
Doporuèujeme øidièi, aby nemanipuloval s výše uvedenými ovladaèi
za jízdy.
1
2
3
4

-

Hodiny.
Datum a Zóna zobrazení.
Venkovní teplota.
Klimatizace.

Pokud se vnìjší teplota pohybuje v
rozmezí +3 °C a -3 °C, bude ukazatel teploty blikat (nebezpeèí náledí).
Poznámka: Zobrazená teplota
mùŞe být vyšší neŞ skuteèná,
pokud stojí vozidlo na pøímém
,
slunci.

Zobrazení nìkterých informací se
mùŞe provádìt posunem nebo
pomocí støídavého zobrazování.
Ovládací prvky
A - Pøístup k „Hlavnímu menu“ displeje.
B - Posun v menu displeje.
C - Volba zvolené funkce nebo
zmìnìné hodnoty v menu.
D - Zrušení operace nebo návrat
na pøedchozí zobrazení.
E - V Menu, volba aktivace/deaktivace funkcí a volba nastavení.

E

C

Hlavní menu
Stisknutím ovladaèe A a následnì
pomocí tlaèítka B se mùŞete dostat
k následujícím funkcím:
• Autorádio s CD pøehrávaèem
(Viz kapitola „Autorádio-CD“)
• Konfigurace vozidla umoŞòující
aktivovat/deaktivovat:
- Spuštìní zadního stìraèe.
- Automatické rozsvícení svìtel.
- Klimatizace.
• Volby, umoŞòující zobrazit jednotlivá varování.
• Nastavení displeje, umoŞòující
nastavit správné datum a hodinu
na displeji.
• Jazyk, umoŞòující provést volbu
jazyka displeje.
• Jednotky, umoŞòují pøístup k
volbì jednotek Teplota (température) a Spotøeba (consommation).
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Multifunkèní
Displej

OSOBNÍ NASTAVENÍ a KONFIGURACE
Pro aktivaci/deaktivaci stìraèe
zadního skla po zaøazení zpáteèky :
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B zvolte podmenu, aby
mohlo dojít k Osobnímu nastavení - konfiguraci (personnaliser/
configurer) Vašeho vozidla. Volbu
potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Tlaèítkem B zvolte Zadní stìraè
(essuie-vitre arrière).
- Systém Vám hlásí aktivní nebo
neaktivní (activé/inactivé) stav
funkce. Tento stav mùŞete zmìnit
stisknutím tlaèítka E.
- Poté poèkejte, aŞ zobrazení zmizí.
Poznámka: Vozidlo ihned reaguje
na aktivaci/deaktivaci funkce.

displej

II

A

D

B

D

A B
A

E

B

C E
Pro aktivaci/deaktivaci automatického rozsvícení svìtel:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B zvolte podmenu, aby
mohlo dojít k Osobnímu nastavení - konfiguraci (personnaliser/
configurer) Vašeho vozidla. Volbu
potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Zvolte automatické rozsvícení
svìtel pomocí tlaèítka B.
- Systém Vám hlásí aktivní nebo
neaktivní (activé/inactivé) stav
funkce. Tento stav mùŞete zmìnit
stisknutím tlaèítka E.
- Poté poèkejte, aŞ zobrazení zmizí.

E

C

Pro aktivaci/deaktivaci klimatizace:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B zvolte podmenu, aby
mohlo dojít k Osobnímu nastavení - konfiguraci (personnaliser/
configurer) Vašeho vozidla. Volbu
potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Tlaèítkem B zvolte Klimatizaci (air
conditionné) a volbu potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Systém Vám hlásí aktivní nebo
neaktivní (activé/inactivé) stav
funkce. Tento stav mùŞete zmìnit
stisknutím tlaèítka E.
- Poté poèkejte, aŞ zobrazení zmizí.

Poznámka: Tato funkce se ihned
aktivuje, zatímco její deaktivace
vyŞaduje vypnutí kontaktu.
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MULTIFUNKÈNÍ
Displej
Zobrazení seznamu varovných
hlášení:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B otevøete podmenu
Voleb (options).
Potvrïte stisknutím tlaèítka C.
Poznámka: Spuštìní seznamu
varovných hlášení mùŞete zrušit,
pokud tlaèítkem E zvolíte Opustit
(abandon). Potvrïte stisknutím
tlaèítka C.
Signalizovaná varovná hlášení, jejichŞ pøíèiny nebyly vyøešeny, se
budou postupnì objevovat na displeji.
Chcete-li smazat záznam nìkterého varovného hlášení, stisknìte
tlaèítko D.

DISPLEJ

47

A

Nastavení data a èasu:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B otevøete podmenu
Nastavení displeje (réglages de
l'afficheur) a volbu potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Tlaèítkem B zvolte hodnotu, kterou si pøejete zmìnit: Rok, Mìsíc,
Den, Hodina, Minuty a ReŞim
zobrazení (année, mois, jour,
heure, minutes, mode d´affichage).
- Proveïte
nastavení
pomocí
tlaèítka E. V nastavení mùŞete
pokraèovat
vybráním
dalšího
údaje pomocí tlaèítka B.
- Po provedení všech nastavení
poèkejte, aŞ údaje zmizí z displeje.

Volba jazyka:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B otevøete podmenu
Jazyk (langues). Potvrïte volbu
stisknutím tlaèítka C.
- Tlaèítkem E vyberte poŞadovaný
jazyk.
- Poté poèkejte, aŞ údaj zmizí z displeje.
Volba jednotek:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B otevøete podmenu
Jednotek (unités). Potvrïte volbu
stisknutím tlaèítka C.
- Tlaèítkem B vyberte jednotku, kterou si pøejete zmìnit (Teplota
nebo Spotøeba) (température/
consommation).
- Tlaèítkem E vyberte poŞadovanou
jednotku.
- Poté poèkejte, aŞ údaje zmizí
z displeje.
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MULTIFUNKÈNÍ

48

Displej
1

4

3

DISPLEJ
Osobní
nastavení
Konfigurace
umoŞòující:

2

B

D
A

B

B

C
B

Doporuèujeme øidièi, aby nemanipuloval s výše uvedenými ovladaèi
za jízdy.
1 - Hodiny.
2 - Datum.
3 - Zóna zobrazení.
4 - Venkovní teplota.
Pokud se vnìjší teplota pohybuje v
rozmezí +3°C a –3°C, bude ukazatel teploty blikat (nebezpeèí náledí).
Poznámka: Zobrazená teplota
mùŞe být vyšší neŞ skuteèná,
pokud stojí vozidlo na pøímém
slunci.

Ovládací prvky
A - Pøístup „Hlavního menu“ (menu
général) displeje.
B - Posun v menu displeje.
C - Volba zvolené funkce nebo
zmìnìné hodnoty v menu.
D - Zrušení operace nebo návrat
na pøedchozí zobrazení.

II

C

Hlavní menu
Stisknìte ovladaè A. Dojde k zobrazení „Hlavního menu“ na multifunkèním displeji. Toto menu zajiš¦uje
pøístup k jednotlivým nastavením:

Autorádio s CD pøehrávaèem
(Viz kapitola „AutorádioCD“)

Palubní poèítaè
umoŞòující:
- VloŞit vzdálenost do cílového
místa.
- Pøístup do seznamu varovných
hlášení (pøipomenutí døíve hlášených varovných hlášení).
- Pøístup ke stavu funkcí, jako
napøíklad
aktivace/deaktivace
automatického zapnutí svìtel,
ESP, pøedního stìraèe.

–

• aktivovat/deaktivovat:
- Spuštìní zadního stìraèe.
- Automatické rozsvícení svìtel.
- Automatické
doprovodné
osvìtlení s volbou jeho délky.
- Natáèecí svìtlomety
• a zvolit:
- Podsvícení, èas, datum a jednotky.
- Jazyk displeje.

Klimatizace – Topení
umoŞòující:

- Vypnout klimatizaci.
- Deaktivovat/aktivovat
zónovou
regulaci klimatizace rozdílnou pro
stranu øidièe/stranu spolujezdce.

Hands-free
sada
®
Bluetooth
(Viz kapitola „AutorádioCD“)
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Multifunkèní
Displej
PALUBNÍ POÈÍTAÈ
VloŞení
vzdálenosti,
kterou
máte ujet, do palubního poèítaèe:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B zvolte ikonu palubního poèítaèe a potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Zvolte vloŞení vzdálenosti tlaèítkem B. Volbu potvrïte stisknutím
tlaèítka C.
- Pro volbu vzdálenosti vyberte
èíslo,
které
chcete
zmìnit,
pomocí tlaèítka B a volbu
potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Tlaèítkem B nastavte jeho hodnotu a potvrïte ji stisknutím
tlaèítka C.
- Potvrïte stisknutím „OK“ na displeji.
Pøístup do seznamu varovných
hlášení palubního poèítaèe:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B zvolte ikonu palubního poèítaèe a potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Zvolte Seznam varovných hlášení
(journal des alertes).
- Po zobrazení seznamu se v nìm
mùŞete posouvat tlaèítkem B.
- Chcete-li se vrátit k permanentnì
zobrazeným informacím, stisknìte tlaèítko D.
Pro pøístup ke stavu funkcí postupujte obdobných zpùsobem.

displej

49

C

OSOBNÍ NASTAVENÍ a KONFIGURACE
Pro aktivaci/deaktivaci stìraèe
zadního
skla
po
zaøazení
zpìtného chodu:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B zvolte ikonu „Osobní
nastavení - Konfigurace“ a volbu
potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Poté zvolte podmenu Parametry
vozidla (parametres véhicules).
Potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Tlaèítkem B zvolte volbu Parkovací asistent (aide au stationnement). Tuto volbu potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Poté stisknìte tlaèítko C, oznaète
nebo odznaète potvrzení Zadního
stìraèe (essuie-vitre arrière), èímŞ
dojde k jeho aktivaci/deaktivaci.
- Potvrïte stisknutím „OK“ na displeji.
Poznámka: Vozidlo ihned reaguje
na aktivaci/deaktivaci funkce.
Aktivace/deaktivace
automatického doprovodného osvìtlení:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B vyberte ikonu „Osobní nastavení - Konfigurace“ a
svoji volbu potvrïte stisknutím
tlaèítka C.
- Poté otevøete podmenu Parametry
vozidla (parametres véhicules).
Potvrïte stisknutím tlaèítka C.

- Tlaèítkem B zvolte Osvìtlení a
signalizaci (éclairage et la signalisation). Potvrïte volbu stisknutím
tlaèítka C.
- Stisknutím tlaèítka C oznaète
nebo odznaète volbu doprovodného osvìtlení, èímŞ dojde k jeho
aktivaci/deaktivaci. Po aktivaci
nastavte jeho délku: stisknìte
tlaèítko C a pomocí tlaèítka B
zvolte poŞadovanou délku. Nakonec stisknìte tlaèítko C.
Pro aktivaci/deaktivaci automatického rozsvícení svìtel:
Podobnì postupujte pøi provedení/
zrušení volby pøíslušného øádku.
Poznámka: Tato funkce se ihned
aktivuje, zatímco její deaktivace
vyŞaduje vypnutí kontaktu.
Pro aktivaci/deaktivaci natáèecích svìtlometù:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B vyberte ikonu „Osobní nastavení - Konfigurace“ a svoji
volbu potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Poté otevøete podmenu Parametry vozidla (parametres véhicules). Potvrïte stisknutím tlaèítka
C.
- Tlaèítkem B zvolte Pomocné zaøízení (aide á la conduite). Potvrïte
volbu stisknutím tlaèítka C.
- Stisknutím tlaèítka C oznaète
nebo odznaète volbu Natáèecích
svìtlometù (projecteurs directionnels), èímŞ dojde k jejich aktivaci/deaktivaci.
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MULTIFUNKÈNÍ
Displej

Nastavení podsvícení displeje:
Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B zvolte ikonu „Osobní
nastavení - Konfigurace“ a volbu
potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Tlaèítkem B Konfiguraci displeje
(configuration
de
l´afficheur).
Potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Zvolte nastavení Podsvícení (luminosité).
Potvrïte
stisknutím
tlaèítka C.
- Tlaèítkem B zvolte Inverzní nebo
Normální reŞim (inverse/normal)
zobrazení a potvrïte stisknutím
tlaèítka C.
Pro nastavení podsvícení zvolte
symboly „+“ nebo „–“ a pomocí
tlaèítka C proveïte nastavení.
- Potvrïte stisknutím „OK“ na displeji.
Nastavení data a èasu:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B zvolte ikonu „Osobní
nastavení - Konfigurace“ a volbu
potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Tlaèítkem B zvolte Konfiguraci
displeje (configuration de l´afficheur).
Potvrïte
stisknutím
tlaèítka C.
- Zvolte nastavení Data a Èasu
(date/l´heure) tlaèítkem B a
volbu
potvrïte
stisknutím
tlaèítka C.
- Tlaèítkem B vyberte hodnoty,
které chcete zmìnit. Potvrïte stisknutím tlaèítka C.

DISPLEJ
C

- Tlaèítkem B proveïte nastavení a
kaŞdé
provedené
nastavení
potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Potvrïte stisknutím „OK“ na displeji.

- Tlaèítkem B vyberte poŞadovaný
jazyk a volbu potvrïte tlaèítkem
C.
- Potvrïte stisknutím „OK“ na displeji.

Volba jednotek:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B zvolte ikonu „Osobní
nastavení - Konfigurace“ a volbu
potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Tlaèítkem B zvolte Konfiguraci
displeje (configuration de l´afficheur).
Potvrïte
stisknutím
tlaèítka C.
- Poté otevøete podmenu Jednotek
(unités).
Potvrïte
stisknutím
tlaèítka C.
- Tlaèítkem B vyberte jednotku, kterou chcete zmìnit (Teplota nebo
Spotøeba) (température/consommation) a potvrïte stisknutím
tlaèítka C.
- Potvrïte stisknutím „OK“ na displeji.

KLIMATIZACE

Volba jazyka:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B zvolte ikonu „Osobní
nastavení - Konfigurace“ a volbu
potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Zvolte Jazyk (langue) tlaèítkem B.

Pro aktivaci/deaktivaci klimatizace:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B vyberte ikonu klimatizace a svoji volbu potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Pomocí tlaèítka B zvolte nabídku,
která umoŞòuje zmìnit stav klimatizace, a potvrïte svoji volbu stisknutím tlaèítka C.
Pro aktivaci/deaktivaci zónové
regulace klimatizace odlišné
pro levou a pravou stranu:
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B vyberte ikonu klimatizace a svoji volbu potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Tlaèítkem B zvolte nabídku, která
umoŞòuje zmìnit stav zónové
regulace, a potvrïte svoji volbu
stisknutím tlaèítka C.
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II

Barevný
1

2

3

4

5

Doporuèujeme øidièi, aby nemanipulovat s výše uvedenými ovladaèi
za jízdy.
1 - Venkovní teplota.
2 - Seznam.
3 - Datum.
4 - Telefon.
5 - Hodiny.
Pokud se vnìjší teplota pohybuje v
rozmezí +3°C a –3°C, bude ukazatel teploty blikat (nebezpeèí náledí).
Poznámka:
Zobrazená
vnìjší
teplota mùŞe být vyšší neŞ teplota
skuteèná, pokud vozidlo stojí na
pøímém slunci.

displej

DISPLEJ

systému

Ovládací prvky
A - Vstup do „Hlavnímu menu“
(menu général) displeje.
B - Posun v menu displeje.
C - Volba zvolené funkce nebo
zmìnìné hodnoty v menu.
D - Zrušení operace nebo návrat
na pøedchozí zobrazení.
Hlavní menu
Stisknìte ovladaè A. Dojde k zobrazení „Hlavního menu“ na multifunkèním displeji.
Toto menu zajiš¦uje pøístup k jednotlivým nastavením:

Navigace/navádìní
(Viz návod k systému
NaviDrive).
Audio
(Viz návod k systému
NaviDrive).
Palubní poèítaè
(Viz návod k systému
NaviDrive).
Seznam
(Viz návod k systému
NaviDrive).

51

NaviDrive

B

D
A

B

B

C
B

Telematika
(Viz návod k systému
NaviDrive).
Konfigurace, umoŞòující
nastavení rùzných parametrù (datum, èas, jednotky)
(Viz návod k systému
NaviDrive).
Funkce audio
(Viz návod k pouŞití systému NaviDrive).
Diagnostika vozu
(Viz návod k pouŞití systému NaviDrive).
Klimatizace
Prostudujte si informace
uvedené
v
èásti
„Automatická klimatizace“.
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Palubní

Výbìr rùzných informací a jejich
zobrazení proveïte krátkým stisknutím konce ovladaèe pøedních
stìraèù.
Pro vynulování informací poèítaèe stisknìte dlouze ovládací
tlaèítko, pokud je zobrazena poŞadovaná informace.
- Ujetá vzdálenost.
- Prùmìrná spotøeba.
- Prùmìrná rychlost.
Stisknìte ovladaè TRIP na èelním
panelu autorádia. Informace palubního poèítaèek budou nyní zobrazeny permanentnì.

poèítaè

Displej A
Palubní poèítaè poskytuje 5 typù informací.
• Dojezd vozidla.
• Ujetá vzdálenost.
• Prùmìrná spotøeba.
• OkamŞitá spotøeba.
• Prùmìrná rychlost.

Displej C a NaviDrive
Palubní poèítaè umoŞòuje pøístup ke 3 typùm okamŞitých informací:
- Dojezd vozidla
- Momentální spotøeba paliva
- Zbývající vzdálenost k ujetí
UmoŞòuje rovnìŞ pøístup ke 3 typùm informací pro dvì trasy, 1a 2:
- Ujetá vzdálenost
- Prùmìrná spotøeba
- Prùmìrná rychlost
Trasy
Trasy 1 a 2 jsou nezávislé a pouŞívají se stejným zpùsobem. UmoŞòují
napøíklad pøidìlit trasu 1 k denním výpoètùm a trasu 2 k výpoètùm mìsíèním.
Vymazání uloŞených informací o trase
Po zobrazení poŞadované trasy stisknìte dlouze konec ovládací páky
stìraèù.
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Palubní

poèítaè

Displej A

53
Displej C
a NaviDrive

Dojezd vozidla
Zobrazuje poèet kilometrù, které lze ještì ujet s palivem, které je v
nádrŞi.
Pokud je zbývající vzdálenost niŞší neŞ pøibliŞnì 30 km, zobrazí se
pouze tøi pomlèky.

OkamŞitá spotøeba
OkamŞitá spotøeba pøedstavuje spotøebu paliva zaregistrovanou
bìhem dvou posledních sekund. Tento údaj se zobrazuje aŞ od
rychlosti 30 km/h.

Ujetá vzdálenost
Zobrazuje vzdálenost ujetou od posledního vynulování palubního
poèítaèe.

Prùmìrná spotøeba
Tato hodnota pøedstavuje pomìr mezi spotøebovaným palivem a
vzdáleností ujetou od posledního vynulování palubního poèítaèe.

Prùmìrná rychlost
Je vypoèítána od posledního vynulování palubního poèítaèe jako
podíl ujeté vzdálenosti a doby pouŞívání vozidla (zapnutí klíèe).
Zbývající vzdálenost
Pro zadání viz „multifunkèní displej C a NaviDrive“.
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Dynamická

(Black plate)

kontrola

Dynamická kontrola stability (ESP) a protiprokluzový systém (ASR)
Tyto systémy doplòují systém ABS. V pøípadì odchylky dráhy vozidla od
dráhy zamýšlené øidièem systém ESP aktivuje brzdy jednoho èi více kol a
upraví chod motoru tak, aby se odchylka vyrovnala. Systém ASR optimalizuje hnací sílu tak, aby nedocházelo k prokluzování kol, ovládáním brzd
hnaných kol a regulací motoru. Zlepšuje taktéŞ smìrovou stabilitu vozidla pøi
zrychlení.

stability

A

Funkce
Pokud je jeden ze systémù ESP nebo ASR aktivován, kontrolka ESP/ASR
bliká.
Neutralizace
Ve výjimeèných situacích (rozjíŞdìní vozidla se zapadlými koly, rozjíŞdìní na
snìhu, jízda s øetìzy, na blátivé vozovce…) je výhodné systémy ESP/ASR vypnout, aby se kola protáèením dostala do styku s vozovkou.
- Stisknìte ovladaè A. Dojde k rozsvícení kontrolky ESP/ASR a ovladaèe.
Systémy ESP/ASR nebudou nadále aktivní.
Systémy ESP/ASR se znovu aktivují:
- Automaticky po vypnutí a zapnutí zapalování.
- Automaticky pøi rychlostech vyšších neŞ 50 km/h.
- Ruènì opìtným stisknutím tlaèítka A.
Poruchy funkce systému
Dojde-li na systémech k funkèní závadì, rozsvítí se kontrolka ESP/ASR.

BEZPEÈNOSTNÍ DOPORUÈENÍ
Systém ESP zvyšuje bezpeènost
Vašeho vozidla pøi normální jízdì,
ale nemìl by øidièe svádìt k riskantní èi pøíliš rychlé jízdì.
Funkènost systému je pøímo
závislá na respektování doporuèení
výrobce ohlednì typu pouŞitých kol
(pneumatik a ráfkù), brzdových
souèástí, elektronických souèástí a
taktéŞ zpùsobu montáŞe a servisních zásahù sítì CITROËN.
Po pøípadné nehodì nechte vozidlo zkontrolovat v síti CITROËN.

Obraıte se na servisní síı CITROËN, která provede kontrolu systému.
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Mechanická

pøevodovka

55

Øadicí páka mechanické pøevodovky

A

5stupòová mechanická pøevodovka
Zpìtný chod
Nikdy jej nezaøazujte pøed úplným
zastavením vozidla.
Zaøazení je tøeba provést pomalu a
plynule, aby nebylo hluèné.

6stupòová mechanická pøevodovka
Zpìtný chod
Pøi øazení zpìtného chodu nadzdvihnìte objímku A.
Nikdy jej nezaøazujte pøed úplným
zastavením vozidla.
Zaøazení je tøeba provést pomalu a
plynule, aby nebylo hluèné.
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(Black plate)

AUTOMATICKÁ

Pøedvoliè automatické pøevodovky
- Parkování (Poloha P)
- Zpìtný chod (Poloha R)
- Neutrální poloha (Poloha N)
- Automatická pøevodovka nabízí:
- Funkci
v
automatickém
reŞimu auto-actif s automatickou adaptací na Váš styl øízení.
(Poloha D)
- Funkci v sekvenèním reŞimu
s ruèním øazením rychlostních
stupòù. (Poloha M)
- Funkce
v
automatických
reŞimech
„Sníh“
nebo
„Sport“.
(poloha D a stisknutí ovladaèe
nebo

PØEVODOVKA

Poloha pøedvolièe
ReŞim jízdy a poloha volicí páky
jsou zobrazovány na ukazateli v
pøístrojové desce.

).

Z bezpeènostních dùvodù:
• Pøedvoliè lze pøesunout z polohy P, pouze pokud je stisknutý brzdový pedál.
• Zvukový signál upozoròuje pøi otevøení nìkterých dveøí, Şe pøedvoliè
není v poloze P.
• Pøed opuštìním vozidla se za všech okolností pøesvìdète, Şe je pøedvoliè v poloze P.
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AUTOMATICKÁ

PØEVODOVKA

57

Spuštìní motoru je moŞné pouze v poloze P nebo N pøedvolièe.
Z bezpeènostních dùvodù to v jiné poloze není moŞné.
Po spuštìní motoru je tøeba stisknout brzdový pedál a posunout pøedvoliè v poloze P,
do polohy D, R nebo M:
- Do polohy D pro jízdu v automatickém reŞimu.
- Do polohy R pro jízdu vzad.
- Do polohy M pro pøechod do manuálního reŞimu.
Pøechod z polohy D (øazení v automatickém reŞimu) do polohy M (øazení v sekvenèním reŞimu) lze provést kdykoliv.

PouŞívání automatické pøevodovky
Parkování
Pro zajištìní vozidla v klidové poloze, pøesuòte volicí páku do polohy P. Do této polohy lze pøesunout páku volièe
pouze v pøípadì, Şe je vozidlo zcela v klidu. V této poloze jsou hnaná kola vozidla zablokována. Dbejte na správnou
polohu pøedvolièe. Zatáhnìte dostateènì parkovací brzdu.
Zpìtný chod
Lze jej volit aŞ v okamŞiku, kdy vozidlo stojí a je stisknutý brzdový pedál. Po zaøazení akcelerujte plynule, aby nedocházelo k rázùm.
Neutrální poloha
Ani na krátký okamŞik nevolte tuto
polohu, pokud je vozidlo v pohybu.

- Polohu N nevolte nikdy za jízdy.
- Polohu P a R nevolte, pokud je vozidlo v pohybu.
Pokud je pøi rozjezdu náhodnì zaøazena poloha N, nechte klesnout
otáèky motoru a pak zaøaïte do polohy D nebo M.

C5 - 2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_T049-TCH.win 30/12/2005 13:19 - page 9

II

C5_06_2_G049-TCH.qxp
9/12/2006
PM58 Page 58
C5_06_2_G049-FRA.qxd 6/09/06
15:483:41
Page

II

58
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AUTOMATICKÁ

PØEVODOVKA

Jízda vpøed v automatickém reŞimu
Pøevodovka provádí neustále volbu pøevodového stupnì, který nejlépe odpovídá následujícím parametrùm:
- stylu øízení,
- profilu cesty,
- zatíŞení vozidla.
Pøevodovka pracuje v autoadaptabilním reŞimu bez zásahu øidièe.
Pøi nìkterých manévrech (napø. pøi pøedjíŞdìní) lze úplným stisknutím pedálu akcelerace dosáhnout podøazení o jeden rychlostní stupeò níŞe.

Poznámka:
Pøi brzdìní pøevodovka plynule podøazuje a zajiš¦uje tak úèinné brzdìní motorem.
Pokud prudce uvolníte pedál akcelerace, nezaøadí automatická pøevodovka z bezpeènostních dùvodù vyšší rychlostní
stupeò.

Jízda vpøed v sekvenèním reŞimu
Poloha pro ruèní øazení rychlostních stupòù.
- Poloha M.
- Posunutím pøedvolièe ve smìru znaménka „+“ lze zaøadit vyšší rychlostní stupeò.
- Posunutím pøedvolièe ve smìru znaménka „–“ lze zaøadit niŞší rychlostní stupeò.
Poznámka: Ke zmìnì rychlostního stupnì mùŞe dojít pouze tehdy, pokud to
umoŞòují jízdní podmínky a otáèky motoru.
V sekvenèním reŞimu nelze pouŞívat programy Sport a Sníh.

Pøechod z polohy D (øazení v automatickém reŞimu) do polohy M (øazení v sekvenèním reŞimu) nebo opaènì lze provést kdykoliv.
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AUTOMATICKÁ

PØEVODOVKA

59

Provoz v automatickém reŞimu Sport nebo Sníh
Zvolte reŞim ovládání:
• Normal, pro øízení v obvyklých jízdních podmínkách, kontrolky
a
nesmí svítit.
• Sport, umoŞòující dynamický zpùsob jízdy s vyuŞíváním dynamických vlastností vozidla a akcelerace.
• Sníh, zajiš¦ující velmi plynulý zpùsob jízdy potøebný na kluzkém povrchu.

• Pøedvoliè v poloze D a po stisku tlaèítka se
„SPORT“ je aktivní.

kontrolka

rozsvítí a reŞim

• Pøedvoliè v poloze D a po stisku tlaèítka se
„SNÍH“ je aktivní.

kontrolka

rozsvítí a reŞim

• Dalším stiskem tlaèítka zhasnou kontrolky
„NORMAL“.

a

a systém pøejde do reŞimu

- Blikání kontrolky poŞadované polohy signalizuje, Şe poŞadované polohy ještì nebylo dosaŞeno.
- Pokud svítí kontrolka trvale, je poloha potvrzena.
Rozsvícení celé møíŞky na palubním ukazateli znaèí funkèní poruchu. Obraıte se okamŞitì na servisní síı
CITROËN.
Dojde-li k funkèní závadì:
- MùŞete cítit znaèný ráz pøi zaøazení zpìtného chodu R.
- Pøevodovka zùstane zablokována na jednom rychlostním stupni.
- Nejezdìte rychlostí vìtší neŞ 100 km/h.
Co nejdøíve kontaktujte síı CITROËN
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Brzdy
Parkovací brzda
Parkovací brzdu aktivujete zataŞením páky. Èím je stoupání svahu prudší, tím
vìtší energii je tøeba vyvinout pøi jejím zataŞení.
Pro usnadnìní ovládání parkovací brzdy se doporuèuje souèasnì sešlápnout brzdový pedál.
Za všech podmínek zaøaïte pro jistotu navíc první rychlostní stupeò. U vozidel s automatickou pøevodovkou zvolte pøi zaparkování vozidla polohu P.
Pøi stání na svahu natoète kola vozidla proti obrubníku.
Odbrzdìní parkovací brzdy lze dosáhnout stisknutím tlaèítka na konci
ovládací páky a jejím spuštìním do základní polohy.
Kontrolka se rozsvítí, jestliŞe je ruèní brzda utaŞená nebo špatnì povolená.

Je-li ruèní brzdy povolená, rozsvícení této kontrolky zároveò s kontrolkou STOP signalizuje
nedostateèné mnoŞství brzdové kapaliny nebo dysfunkci rozdìlovaèe brzdné síly.

Je nutné zastavit vozidlo.
Neprodlenì kontaktujte síı CITROËN
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Brzdy

61

Systém ABS – Proti blokování kol
Systém zvyšuje bezpeènost provozu, protoŞe brání zablokování kol pøi prudkém brzdìní nebo pøi špatných
adhezních podmínkách.
UmoŞòuje zachování ovladatelnosti vozidla.
Funkènost všech elektrických systémù a zejména prvkù ABS je elektronicky kontrolována pøed jízdou i bìhem jízdy. Po
zapnutí klíèe se kontrolka rozsvítí a pøibliŞnì po nìkolika sekundách musí zhasnout.
Pokud nezhasne, znamená to, Şe systém ABS byl odpojen v dùsledku poruchy. RovnìŞ kdyŞ se kontrolka rozsvítí za
jízdy, znamená to, Şe systém není v dùsledku poruchy funkèní. V obou pøípadech je základní brzdový systém plnì
funkèní jako na vozidle, které není vybaveno ABS. Z bezpeènostních dùvodù je tøeba zajistit kontrolu správné funkce
systému ABS co nejdøíve v servisní síti CITROËN.
Na kluzkém povrchu (štìrk, sníh, náledí atd)., je v kaŞdém pøípadì dùleŞité jezdit opatrnì.
Pomocný systém pro prudké brzdìní
Systém umoŞòuje v naléhavém pøípadì dosáhnout rychleji optimálního tlaku pro brzdìní, a tím zkrátit dráhu potøebnou
pro zastavení vozidla. Uvádí se do èinnosti v závislosti na rychlosti sešlápnutí brzdového pedálu, coŞ se projeví
sníŞením síly potøebné k sešlápnutí. ProdlouŞení èinnosti systému nouzového brzdìní: udrŞujte nohu na brzdovém
pedálu. Viz kapitola „Signalizace“.
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Èásticový

(Black plate)

filtr pro
motory

vznìtové

Èásticový filtr doplòuje funkci katalyzátoru zajištìním vyšší kvality výfukových plynù v dùsledku zachycování pevných
nespálených èástic. Vylouèen je tak únik èerného kouøe z motoru.
Ucpání èásticového filtru
K zanesení došlo v dùsledku saturace filtru pevných èástic (dlouhotrvající výjimeèné provozní podmínky typu jízda v
mìstském provozu: nízká rychlost, dopravní zácpy, atp.).
Aby probìhla regenerace filtru, doporuèujeme, jakmile je to moŞné a provozní podmínky to dovolí, jet rychlostí 60 km/h
nebo vyšší nejménì po dobu 5 minut.
Pokud problém pøetrvává, obraıte se na síı CITROËN.
Poznámka: Po dlouhé jízdì nízkou rychlostí nebo chodu motoru naprázdno mùŞe výjimeènì dojít k vývinu vodní páry
pøi akceleraci. Tato skuteènost nemá vliv na jízdní vlastnosti vozidla ani na Şivotní prostøedí.
Hladina pøísad do nafty
Pøi minimální hladinì aditiva je tøeba aditivum doplnit.
Co nejdøíve kontaktujte síı CITROËN
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Upozornìní na neúmyslné
pøekroèení plné èáry

63

Toto pomocné zaøízení Vás upozorní na neúmyslné pøekroèení podélného
vodorovného znaèení vozovky (plné nebo pøerušované èáry).
Je urèeno k pouŞití na dálnicích a rychlostních komunikacích a funguje pouze
pøi rychlostech pøesahujících zhruba 80 km/h.
Aktivace/Deaktivace
Stisknutím ovladaèe 1 dojde k aktivaci této funkce a rozsvícení kontrolky
nacházející se na tomto ovladaèi.
Novým stisknutím ovladaèe 1 funkci deaktivujete a dojde ke zhasnutí kontrolky
na ovladaèi.
Po nastartování motoru je zachován aktivovaný/deaktivovaný reŞim funkce,
zvolený v dobì, kdy došlo k vypnutí motoru.

1

Funkce
Pøi rychlostech pøesahujících pøibliŞnì 80 km/h dojde v pøípadì pøekroèení
vodorovného znaèení vozovky k upozornìní na tuto skuteènost pomocí vibrace
sedáku Vašeho sedadla:
- v jeho pravé èásti, jestliŞe pøekroèíte pravé podélné znaèení silnice,
- v jeho levé èásti, jestliŞe pøekroèíte levé podélné znaèení silnice.
K upozornìní nedochází po dobu zapnutí smìrových svìtel a pøibliŞnì po dobu 20 sekund po jejich vypnutí.

Poznámky
Toto zaøízení je koncipováno tak, aby bylo schopno identifikovat vodorovné znaèení vozovek.
V nìkterých ojedinìlých pøípadech mùŞe spustit nechtìné varování, napøíklad v dùsledku pøekroèení smìrového nebo
nenormalizovaného znaèení.
Úèinnost systému mùŞe být doèasnì sníŞena nìkterými vnìjšími podmínkami:
• ObtíŞnou detekcí vodorovného znaèení vozovky z
dùvodu:
- Jeho smazání opotøebením.
- Slabým kontrastem vùèi povrchu silnice.
Øidiè musí zùstat pozorný a soustøedìný
• Zneèištìní snímaèù z dùvodu:
na øízení vozidla.
- Jízdy ve snìhu nebo v silném dešti.
- Jízdy po silnì zneèištìné vozovce nebo kaluŞemi
vody.
V pøípadì déle trvajících závad se obra¦te na servisní sí¦
CITROËN.
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Pomocný

Prostorové snímaèe jsou umístìny
v pøedním a zadním nárazníku
Vašeho vozidla.
Pøi zpìtném chodu èi jízdì vpøed
nízkou rychlostí nepøesahující pøibliŞnì 10 km/h Vás informují o pøítomnosti pøekáŞky nacházející se v
zónì jejich èinnosti:
- zvukovým signálem z pøedních
nebo zadních reproduktorù,
- zobrazením siluety Vašeho vozidla se svítícími políèky nacházejícími se v zónì, ve které byla zjištìna pøekáŞka.
PøiblíŞí-li se vozidlo k pøekáŞce,
zvukový signál Vám upøesní polohu
této pøekáŞky pomocí pravého èi
levého pøedního nebo zadního
reproduktoru.

(Black plate)

parkovací

systém

- PøibliŞuje-li se dále vozidlo k
pøekáŞce, zvukový signál je stále
rychlejší a políèka jsou zobrazována stále blíŞe k vozidlu.

- Nachází-li se pøekáŞka ve
vzdálenost
ménì
neŞ
25 centimetrù od zadní
èásti vozu, bude zvukový
signál nepøetrŞitý a na displeji se
zobrazí
nápis
ATTENTION
(POZOR).
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Pomocný

1

Aktivace/Deaktivace
Systém
parkovacího
asistenta
mùŞete aktivovat/deaktivovat stisknutím ovladaèe 1. Není-li parkovací asistent aktivní, kontrolka je
rozsvícená.
Aktivace nebo deaktivace parkovacího asistenta je uloŞena do
pamìti pøi zastavení vozidla.

(Black plate)

parkovací

Funkce:
- po zaøazení zpìtného chodu je
aktivace
systému
potvrzena
krátkým zvukovým signálem. Na
displeji se objeví silueta Vašeho
vozidla. Budou tak moci být
detekovány pøekáŞky umístìné
pøed nebo za vozidlem.
- pøi jízdì vpøed a pøi rychlosti
niŞší neŞ pøibliŞnì 10 km/h s vyøazenou nebo zaøazenou rychlostí
se na displeji zobrazí silueta
vozdla, jakmile dojde k detekci
pøekáŞky. Budou tak moci být
detekovány pøekáŞky nacházející
se pøed vozidlem.

systém

65

Poznámka:
- Prostorové snímaèe nemohou
detektovat pøekáŞky, které se
nacházejí tìsnì pod nárazníky
nebo tìsnì nad nimi.
- Prostorovì nevýrazné pøedmìty
jako napøíklad zamìøovací kolík,
znaèení nebo osvìtlení staveništì
èi jiný podobný pøedmìt, mohou
být zjištìny aŞ po zapoèetí parkovacího manévru poté, co se k nim
vozidlo pøiblíŞí.
- Za špatného poèasí nebo v zimì
zkontrolujte, zda nejsou snímaèe
pokryty neèistotou, námrazou
nebo snìhem.

Poznámka: Systém se automaticky deaktivuje, je-li k vozidlu pøipojen pøívìs.
MontáŞ závìsného zaøízení musí
být provedena v servisní síti
CITROËN.
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Natáèecí

Tato funkce je spojena se svìtlomety vybavenými xenonovými Şárovkami.
Pøi zapnutých tlumených nebo
dálkových svìtlech umoŞòuje svìtelným paprskem sledovat smìr silnice.
Je
doprovázena
automatickou
korekcí výšky svìtelného paprsku,
aby tak nedocházelo k oslnìní
øidièù protijedoucích vozidel.
Kvalita osvìtlení v zatáèce se výraznì zlepší.

svìtlomety

Funkce deaktivována

Poznámka: U vozidel vybavených
denními svìtly je tato funkce aktivní
pouze v pøípadì, Şe se ovladaè
nachází v poloze tlumená/dálková
svìtla.

Funkce aktivována

Aktivace/Deaktivace
Tato funkce mùŞe být aktivována/
deaktivována v „Hlavním menu“.
Viz „Multifunkèní displej“.
Po nastartování motoru je zachován aktivovaný/deaktivovaný reŞim
funkce, zvolený v dobì, kdy došlo k
vypnutí motoru.
V rámci pøednastavení je tato funkce aktivní.
Poznámka: Pøi nulové nebo velmi
nízké rychlosti nebo pøi jízdì vzad
není tato funkce aktivní.

V pøípadì dysfunkce bliká kontrolka „Potkávací svìtla“.
Nechejte systém zkontrolovat v síti CITROËN.
Pokud se vyskytne závada na jedné z xenonových Şárovek,
doporuèujeme vymìnit souèasnì obì dvì Şárovky.
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Vstupy

do

vozidla

Uzamknutí/Odemknutí zevnitø
Stisknutím tlaèítka A lze dosáhnout
uzamknutí nebo odemknutí vozidla
zevnitø pomocí elektrického systému
centrálního zamykání, pokud jsou
dveøe vozidla øádnì uzavøeny.
A
Je vŞdy moŞné otevøít dveøe zevnitø.
Poznámka: Ovladaè A není aktivní,
je-li vozidlo uzamknuto pomocí dálkového ovládání nebo klíèe.
Svìtelná kontrolka A na vnitøním
ovládání signalizuje tøi stavy:
- Bliká, je-li vùz uzamknut a motor
vypnutý.
- Rozsvítí se pøi otoèení klíèem spínací skøíòky, je-li vùz uzamknutý.
- Zhasne, pokud je vozidlo odemknuto.
Zabezpeèení proti krádeŞi
Víko zavazadlového prostoru a zadní okno (kombi) se uzamykají automaticky, dosáhne-li vozidlo rychlosti pøibliŞnì 10 km/h.
Poznámka : K odemknutí dojde otevøením dveøí nebo pomocí ovladaèe A.

Dìtská pojistka
ZnemoŞòují otevøení zadních dveøí
zevnitø.
Zaøízení je nezávislé na systému
centrálního zamykání.
Vsuòte do èerveného ovladaèe
napøíklad klíè a otoète.

Ochrana proti násilnému vniknutí do vozidla
Pøi nastartování vozidla systém automaticky uzamkne dveøe, pokud dosáhnete rychlosti pøibliŞnì 10 km/h.
Poznámka: JestliŞe jsou jedny dveøe otevøené, uzamknou se znovu automaticky, pokud vozidlo dosáhne rychlosti pøibliŞnì 10 km/h.
Aktivace/deaktivace systému proti
napadení
Dlouze stisknìte ovladaè centrálního
zamykání. Dojde k zobrazení hlášení.

Pokud se rozhodnete jezdit s uzamknutými dveømi,
uvìdomte si, Şe mohou být pøekáŞkou v pøístupu do vozidla
pro záchranáøe v naléhavých pøípadech.
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Vstupy

do

69

vozidla

A

Zadní výklopné dveøe
Odemknutí je moŞné, pokud je
vozidlo v klidu:
- Pomocí dálkového ovládání nebo
klíèe.
- Vnitøním ovládacím tlaèítkem centrálního zamykání dveøí nebo pøi
otevøení nìkterých dveøí.
Otevøení z vnìjšku vozidla
Berline:
Zatlaète páèku A nahoru.
Break:
Zatlaète nahoru páèku nacházející
se mezi osvìtlením tabulky RZ.
Poznámka: Zadní výklopné víko a
zadní okno (verze kombi) jsou
uzamknuté, jakmile se vozidlo
rozjede (více neŞ 10 km/h). Je-li
vùz v klidu, víko zavazadlového
prostoru a zadní okno je moŞné
odemknout otevøením dveøí nebo
pomocí
vnitøního
ovladaèe
zamykání/odemykání.

Uzavøení víka zavazadlového
prostoru
Víko
zavazadlového
prostoru
sklápìjte pomocí obou rukojetí
vytvoøených v jeho èalounìní.
Pøitlaète v závìreèné èásti dráhy.

Zadní okno (break)
Pøi otevírání manipulujte ovladaèem.
Pøi zavírání jej tlaète smìrem dolù a
pøitlaète v závìreèné fázi.
Zkontrolujte jeho správné uzamknutí.

Nouzové odemknutí zavazadlového prostoru
V pøípadì poruchy odemykání víka zavazadlového prostoru mùŞe být zámek odemknut
zevnitø zavazadlového prostoru:
- Do otvoru B v zámku zasuòte malý šroubovák
nebo podobný nástroj.
- Otáèejte jím, dokud nedojde k otevøení zadního víka.
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Automatická

III

klimatizace
1

3

3

3

3

4

4
5

6

6

5

2

8

7

7
1
2
3
4

-

Snímaè oslnìní
Snímaè teploty a hygrometrie
Vìtrací otvory pro odmrazování - odmlŞování èelního skla
Vìtrací otvory pro odmrazování – odmlŞování oken
pøedních dveøí

7

7
5 - Boèní vìtrací otvory
6 - Vìtrací otvory èelního centrálního panelu
7 - Vzduchové otvory v nohách pøedního a zadních
spolujezdcù
8 - Vìtraná odkládací schránka
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Automatická
Klimatizace
Systém reguluje automaticky teplotu, prùtok vzduchu
a jeho rozdìlování v interiéru vozidla v závislosti na Vaší
volbì teploty.
Ponecháte-li nastaven automatický reŞim (stisknutím
tlaèítka „AUTO“) a všechny vìtrací otvory otevøené,
zachováte optimální komfort a odstraníte stopy vlhkosti
a páry, a¦ jsou vnìjší klimatické podmínky jakékoliv.
Teplota ve vozidle nemùŞe být niŞší neŞ teplota okolí,
pokud není zapnuta klimatizace.
Klimatizace bude úèinná pouze se zavøenými okny
vozidla. Po delším stání vozidla na slunci, kdy je teplota
uvnitø pøíliš vysoká, nejprve vyvìtrejte vozidlo otevøením
oken a pak je opìt uzavøete.
Pro zajištìní dobré tìsnosti kompresoru je nutné nejménì jednou mìsíènì zapnout klimatizaci.
Klimatizace vyuŞívá ke své funkci energii motoru. V
dùsledku této skuteènosti dochází ke zvýšení spotøeby.
Snímaèe
Automatická regulace klimatizace uvnitø vozidla pouŞívá
rùzné snímaèe (oslnìní, vnìjší teploty, vnitøní teploty…),
díky kterým se nemusíte starat o její nastavení, s výjimkou zobrazené teploty.
Snímaè hygrometrie zabraòuje zamlŞování interiéru
vozidla.
Dbejte na to, aby nedošlo k zakrytí snímaèe 1 a 2.

klimatizace

71

Vstup vzduchu
Pravidelnì èistìte vnìjší møíŞku pøívodu vzduchu umístìnou na spodní stranì èelního skla (spadané listí ze
stromù, sníh).
V pøípadì vysokotlakého mytí vozidla zabraòte pronikání vody do vozidla tìmito prùduchy.
Cirkulace vzduchu
Maximálního komfortu je dosaŞeno dobrým rozdìlováním vzduchu v pøední a v zadní èásti vozu.
Èelní vìtrací otvory jsou vybaveny otoènými ovladaèi,
které umoŞòují regulovat prùtok vzduchu, a møíŞkami,
které ho umoŞòují smìrovat.
Vzduchové otvory umístìné na podlaze pod pøedními
sedadly zlepšují vyhøívání zadních míst.
Dbejte na to, aby nedošlo k ucpání vzduchových otvorù
umístìných v zavazadlovém prostoru.
Pylový – prachový filtr
Vaše vozidlo je vybaveno filtrem pro zachycování prachových a pylových èástic.
Filtraèní vloŞku je tøeba vymìòovat v souladu s plánem
údrŞby vozidla.
Pøídavné topení
Vozidla s motorem HDi mohou být pro zvýšení pohodlí
vybavená automatickým pøídavným topením.
Není závadou, kdyŞ zaznamenáte trochu kouøe a charakteristického pachu, zejména kdyŞ motor bìŞí na volnobìŞné otáèky nebo vozidlo stojí.
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Automatická

III

klimatizace

Jednozónový systém reguluje celý prostor interiéru vozu pokud jde o teplotu, rozdìlování a prùtok vzduchu.
Dvouzónový systém reguluje nezávisle stranu øidièe a stranu spolujezdce, pokud jde o teplotu a rozdìlování
vzduchu. Prùtok vzduchu je regulován spoleènì pro obì dvì strany.
Symboly a hlášení týkající se ovládání automatické klimatizace jsou zobrazovány na multifunkèním displeji.

1 - Nastavení teploty
2 - Automatická funkce

1

1a

2
1b

U jednozónového systému mùŞete mìnit nastavení
teploty stisknutím jedné ze šipek na ovladaèi 1.
U dvouzónového systému stisknutím na ovladaè 1a
mùŞete mìnit teplotu na stranì øidièe a stisknutím na
ovladaè 1b mùŞete mìnit teplotu na stranì spolujezdce.
Nastavení teploty okolo 21°C zajiš¦uje optimální komfort. V závislosti na Vašich potøebách je ale bìŞné nastavení v rozmezí 18°C a 24°C.
Øízení regulace klimatizace systémem „AUTO"
zaruèuje vyhovující ventilaci interiéru vozu.

Normální reŞim pouŞívání. V závislosti na nastavené
teplotì umoŞòuje stisknutí tlaèítka, potvrzené rozsvícením kontrolky, regulovat automaticky zároveò celou
skupinu tìchto funkcí:
- Prùtok vzduchu
- Teplotu ve vozidle
- Rozdìlování vzduchu
- Vstup vzduchu
Doporuèujeme ponechat veškeré vìtrací otvory otevøené. Pouhý stisk jednoho z ovladaèù, s výjimkou ovladaèe regulujícího teplotu, umoŞòuje pøejít do manuálního reŞimu. Kontrolka zhasne.

Poznámka: MùŞe se stát, Şe teplota interiéru vozu
neodpovídá zobrazené teplotì.
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Automatická

klimatizace

73

Poznámka:
- Pøi spouštìní studeného motoru je vhánìní pøíliš
chladného vzduchu omezeno postupným nábìhem
výkonu ventilátoru na optimální hodnotu.
- Pokud vstoupíte do vozidla po delší èi kratší dobì a
teplota uvnitø vozidla je velmi vzdálena hodnotì zajiš¦ující komfort cestujících, není tøeba mìnit nastavení
teploty na displeji. Systém automaticky vyuŞije veškerý
svùj výkon k co nejrychlejšímu sníŞení rozdílu mezi
skuteènou a zvolenou teplotou ve vozidle.

Manuální reŞim
Je moŞné ruènì nastavit jednu èi více funkcí s tím, Şe
ostatní funkce by zùstaly v reŞimu automatickém.
Stisknìte jeden z ovladaèù, s výjimkou nastavení teploty
1 nebo 1a a 1b. Symbol „AUTO“ zmizí z multifunkèního
displeje.
Chcete-li se vrátit do reŞimu „AUTO“, stisknìte
ovladaè 2.

Poznámka:
- Voda vznikající kondenzací je odvádìna otvorem
vytvoøeným k tomuto úèelu; proto se mohou pod stojícím vozidlem objevit stopy vody.
- Pro zajištìní dobré tìsnosti kompresoru je nutné nejménì jednou mìsíènì zapnout klimatizaci.
- Klimatizace je uŞiteèná i za chladného poèasí, protoŞe
pomáhá odstraòovat ze vzduchu pøivádìného do vozidla vlhkost a páru.

Vypnutí klimatizace
Otoète otoèným ovladaèem 4 doleva, aŞ dojde k úplnému zastavení proudu vzduchu. Na displeji se objeví
symbol „OFF“.
Displej a kontrolky zhasnou, coŞ znaèí vypnutí všech funkcí, s výjimkou rozmrazování zadního okna.
Tepelný komfort (teplota, vlhkost, pachy, zamlŞení) jiŞ
není regulován.
Chcete-li znovu aktivovat klimatizaci, stisknìte
ovladaè 2.
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Automatická

III

klimatizace

3 – Nastavení rozdìlování vzduchu
5 - OdmlŞování odmrazování pøedních skel

3-3b

3a

5

U jednozónového systému umoŞòuje postupné nebo
spojité stlaèení ovladaèe 3 smìrovat proud vzduchu.
U dvouzónového systému umoŞòuje postupné nebo
spojité stlaèení ovladaèe 3a smìrovat proud vzduchu
na stranì a øidièe a ovladaèe 3b na stranì spolujezdce.
Symbol (šipky) odpovídající zvolenému nasmìrování se
zobrazí na multifunkèním displeji:
- Èelní sklo a boèní okna.
- Centrální a boèní vìtrací otvory.
- Vzduchové otvory v nohách spolujezdcù.
- „AUTO“ automatické rozdìlování vzduchu.

Stisknìte ovladaè 5, èímŞ dojde k rychlému odmlŞení
oken. Kontrolka se rozsvítí. Tento systém øídí klimatizaci, prùtok a vhánìní vzduchu. Rozdìluje ventilaci
smìrem k èelnímu sklu a pøedním boèním oknùm.
Stisknutím tlaèítka 2 se mùŞete vrátit do reŞimu
„AUTO“.

6 - OdmlŞování odmrazování zadních skel

6

4 - Regulace prùtoku vzduchu

4
Chcete-li zvýšit nebo sníŞit prùtok vzduchu, otoète
koleèkem.
Na multifunkèním displeji se zobrazí symbol ventilace
(vrtule) a ten se vyplní, dojde-li k poŞadovanému zvýšení
prùtoku vzduchu.
Aby nedošlo k zamlŞování a zhoršování kvality vzduchu
uvnitø vozu, udrŞujte prùtok vzduchu na dostateèné
úrovni.

Stisknìte ovladaè 6, je-li motor zapnutý. Tím dojde k
rychlému odmrazení nebo odmlŞení zadního skla a
zpìtných zrcátek. Rozsvítí se kontrolka.
Tento reŞim se pøeruší automaticky, v závislosti na
vnìjší teplotì. MùŞe být pøerušen novým stisknutím
ovladaèe 6 nebo zastavením motoru.
V tomto posledním pøípadì bude odmrazování
pokraèovat po novém nastartování motoru.
Poznámka: Zadní vyhøívané sklo funguje nezávisle na
systému automatické klimatizace.
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Automatická
7 - Vnìjší pøívod vzduchu/
Recirkulace vzduchu

klimatizace

7

Stisknìte nìkolikrát ovladaè 7 a zvolte reŞim pøívodu
vzduchu. Rozsvítí se kontrolka odpovídající zvolenému
reŞimu:
- Recyklace vzduchu uvnitø vozu. Tento reŞim umoŞòuje
izolovat prostor vozidla od nepøíjemných zápachù a
kouøe zvenku. Mìl by být pouŞíván co nejménì, aby
nedošlo ke zvýšení vlhkosti vzduchu uvnitø vozidla.
- Vnìjší pøívod vzduchu. ReŞim „AUTO“ je neutralizován.
Poznámka: chcete-li se vrátit do reŞimu „AUTO“, stisknìte potøetí ovladaè 7 nebo stisknìte ovladaè 2.
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Automatická

Pro aktivaci/deaktivaci klimatizace systému
Monozone (Jednozónový):
- Stisknìte tlaèítko A.
- Tlaèítkem B otevøete podmenu, aby mohlo dojít k
Osobnímu nastavení - konfiguraci (personnaliser/
configurer) Vašeho vozidla. Volbu potvrïte stisknutím
tlaèítka C.
- Tlaèítkem B zvolte Klimatizaci (air conditionné) a volbu
potvrïte stisknutím tlaèítka C.
- Systém Vám hlásí aktivní nebo neaktivní (activé/inactivé) stav funkce. Tento stav mùŞete zmìnit stisknutím
tlaèítka E.
- Poté poèkejte, aŞ zobrazení zmizí.

III

klimatizace
B
A B
A
C E

E

E

C
B

Poznámka: Stisknutím ovladaèe „CLIM“ na autorádiu
se zobrazí reŞim klimatizace.

Po spuštìní motoru bude reŞim:
„AUTO“, ruèní nebo neutralizace klimatizace,
zvolený pøi vypnutí motoru, zachován.
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Automatická
Pro aktivaci/deaktivaci klimatizace
systému
Bizone
(Dvouzónový):

Stisknìte ovladaè „CLIM“, èímŞ se dostanete do
reŞimu „klimatizace“. Poté stisknìte ovladaè „OK“
nebo otoèný ovladaè, èímŞ se na multifunkèním displeji
zobrazí „Menu Klimatizace“.
Toto menu umoŞòuje:
• Deaktivovat klimatizaci: „Vypnout chlazení (A/C
OFF)“.
Stisknutím ovladaèe „OK“ nebo otoèného ovladaèe
potvrïte nabídku, která umoŞòuje zmìnit aktivní nebo
neaktivní stav klimatizace.
V pøípadì deaktivace se na multifunkèním displeji
zobrazí symbol „A/C OFF“.
Poznámky:
- Nastavená hodnota teploty nemusí být dosaŞena a
hrozí, Şe dojde k zamlŞování oken.
- Deaktivaci klimatizace mùŞete zrušit stisknutím
ovladaèe 2 „AUTO“.

klimatizace

77

• Deaktivovat - aktivovat zónovou regulaci klimatizace
odlišnou pro stranu øidièe a pro stranu spolujezdce.
Po provedení volby pomocí šipkových ovladaèù stisknìte tlaèítko „OK“ nebo otoèný ovladaè, èímŞ dojde
k potvrzení nabídky, která umoŞòuje zmìnit aktivní
nebo neaktivní stav dvouzónové klimatizace.
Aktivace této funkce vyrovná nastavení na stranì
spolujezdce s nastavením strany øidièe.
Poznámka: Stisknutí ovladaèe 1b nebo 4b umoŞòuje
návrat k nezávislým nastavením.

Stisknutím ovladaèe „Menu“ dojde k
zobrazení
„Hlavního
menu“,
které
umoŞòuje pøístup ke stejným volbám jako
ovladaè „CLIM“. Viz Kapitola „Multifunkèní displej“.
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Zadní

III

sedadla

Sklopné opìradlo zadního sedadla
Opìradlo zadního sedadla je sklopné vcelku nebo po èástech.
Sedák
Nejprve nadzdvihnìte pøední èást sedáku a pak jej sklopte smìrem k opìradlùm pøedních sedadel. Pøi jejich zpìtném sklápìní se pøesvìdète o
správném umístìní bezpeènostních pásù.

DemontáŞ
Zadní sedadla lze demontovat a
zvìtšit tak objem zavazadlového
prostoru.
Vyháknìte nejprve jeden, pak uvolnìte druhý upevòovací èep a
vyjmìte celé sedadlo.
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Zadní

Opìrky hlavy na zadních sedadlech
Zadní opìrky hlavy mají dvì
základní polohy:
- Základní poloha pro pøípad, Şe
není sedadlo obsazeno.
- UŞivatelská poloha slouŞící pro
zvýšení bezpeènosti cestujících
spoèívá ve vysunutí opìrky aŞ do
aretované polohy, vèetnì pouŞití
dìtské sedaèky èelem po
smìru jízdy.
Pro zasunutí opìrky zpìt do
základní polohy je tøeba ji odblokovat
stisknutím
zajiš¦ovacího
tlaèítka.
Pro vyjmutí opìrky je tøeba ji vytáhnout smìrem vzhùru aŞ nadoraz a
pak ji odjistit stlaèením pojistky.

B

79

sedadla

A

Opìradlo
Sklápìcí sedák
Zasuòte opìrky hlavy.
Stisknìte ovladaè A nacházející se
konci opìradla a sklopte ho zcela
dopøedu.
Sklopné opìradlo je dìlené na dvì
èásti. Po uvedení opìradla do horní
polohy se pøesvìdète o jeho
správném zajištìní.

Otvor pro pøepravu dlouhých
pøedmìtù
Otvor v opìradle za loketními opìrkami umoŞòuje pøepravu dlouhých
pøedmìtù.
Dbejte na to, aby byly správnì
upevnìny a nebránily funkci øadicí
páky.
Pøepravované pøedmìty musí být
vŞdy øádnì upevnìny.

Pøed kaŞdou manipulací
Poškození bezpeènostních pásù je tøeba zabránit jejich posunutím
na okraj sedadel pøi jakékoli manipulaci s opìradly.
K tomu slouŞí spona B na boku obloŞení.
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III

Airbagy

A

Airbag spolujezdce mùŞe být neutralizován.

Kolenní airbag
Je umístìn na sloupku øízení a
chrání dolní konèetiny.
Poznámka: Neodkládejte na
nìho Şádné pøedmìty.

Odpojení èelního airbagu spolujezdce
Pøi pouŞití dìtské sedaèky na sedadle pøedního spolujezdce zády ke
smìru jízdy, je dùleŞité neutralizovat èelní airbag spolujezdce.
Tímto zpùsobem:
- Pøi vypnutém zapalování zasuòte
klíè do spínaèe A.
- Otoète klíèem do polohy „OFF“,
airbag bude neutralizován.
Kontrolka odpojení èelního airbagu
spolujezdce na palubní desce se
rozsvítí po zapnutí klíèe.

Nezapomeòte funkci airbagu
opìt obnovit
Nezapomeòte reaktivovat funkci.
Tímto zpùsobem:
- pøi vypnutém zapalování zasuòte
klíè do spínaèe A,
- otoète klíèem do polohy „ON“,
airbag bude aktivován.
Kontrolka odpojení airbagu na
palubní desce se po zapnutí klíèe
rozsvítí na nìkolik sekund.

Poznámka: PouŞívání bezpeènostních pásù je povinné.
Nikdy nevypínejte airbag spolujezdce, pokud je spolujezdec pøítomen (s výjimkou dìtské sedaèky
umis¦ované zády ke smìru jízdy).

Je dùleŞité neutralizovat airbag na místì pøedního spolujezdce,
pokud má být na tomto místì instalována dìtská sedaèka „zády ke
smìru jízdy“. V opaèném pøípadì mùŞe být dítì usmrceno nebo
váŞnì poranìno v dùsledku funkce airbagu.
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prostøedky
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81

MoŞnost instalace dìtských sedaèek upevnìných pomocí bezpeènostních pásù v závislosti na hmotnosti
dítìte a na sedadle vozu
V souladu se Smìrnicí 2000/3 vás následující tabulka seznamuje s moŞnostmi instalace dìtských sedaèek upevòovaných pomocí bezpeènostních pásù a homologovaných jako „univerzální“ (dìtské sedaèky, které mohou být instalovány ve všech vozidlech pomocí bezpeènostního pásu).
Pro zajištìní maximální bezpeènosti Vašeho dítìte si prostudujte èást „Všeobecná doporuèení“, kapitola
„Bezpeènost dìtí“ (závìr návodu).
Hmotnost dítìte a pøibliŞný vìk
Místo(a)

< 13 kg
(skupiny 0 (a) a 0+)
(od narození do 1
roku)

9 – 18 kg
(skupina 1)
(od 1 do 3 let)

15 – 25 kg
(skupina 2)
(od 3 do 6 let)

22 – 36 kg
(skupina 3)
(od 6 do 10 let)

Pøední sedadlo
spolujezdce (b)

U

U

U

U

Zadní
boèní

U

U

U

U

Zadní
støední

L1
(pás pod
skeletem)

X

L3
L4 (s opìradlem)

L3
L4 (bez opìradla)

U: Sedadlo vhodné pro instalaci dìtské sedaèky upevòované pomocí bezpeènostního pásu a homologované jako
„univerzální“. Dìtské sedaèky s umístìním „zády ke smìru jízdy“ a dìtské sedaèky umístìné „èelem po smìru
jízdy“.
X: Místo není vhodné pro instalaci dìtské sedaèky uvedené hmotnostní skupiny.
(a): Skupina 0: od narození do 13 kg.
(b): Je dùleŞité neutralizovat airbag na místì pøedního spolujezdce, pokud má být na tomto místì instalována dìtská sedaèka „zády ke smìru jízdy“. V opaèném pøípadì mùŞe být dítì usmrceno nebo váŞnì
poranìno v dùsledku funkce airbagu.
Pravidla pro pøepravu dìtí na pøedním sedadle spolujezdce se v jednotlivých zemích liší. Odkazujeme Vás na platnou legislativu zemì.
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prostøedky

pro
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DÌTSKÁ SEDAÈKA ISOFIX
Upevòovací oka ISOFIX a upevòovací systém ISOFIX
Zadní boèní místa Vašeho vozidla jsou vybavena úchyty ISOFIX. Jedná se o
dvì oka umístìná mezi opìradlem a sedákem vozidlového sedadla ve vzdálenosti asi 28 cm.
Dìtské sedaèky ISOFIX jsou vybaveny 2 zámky, které se jednoduše zaháknou na pøipravená oka. Tento upevòovací systém je urèen pro dìti aŞ do hmotnosti 18 kg.
Nesprávná instalace dìtské sedaèky do vozidla sniŞuje ochranu dítìte v pøípadì nehody. Systém ISOFIX minimalizuje riziko nesprávné instalace. Systém
upevnìní ISOFIX zajiš¦uje spolehlivou, pevnou a rychlou montáŞ dìtské
sedaèky do vozidla.
Dìtské sedaèky ISOFIX homologované (1) pro Vaše vozidlo jsou:
- KIDDY ISOFIX
MùŞe být instalována v poloze „zády ke smìru jízdy“ pro dìti od narození aŞ do 13 kg a v poloze „èelem po smìru
jízdy“ pro dìti váŞící od 9 do 18 kg.
Pøi instalaci na zadních sedadlech „èelem po smìru jízdy“ musí být pøíslušné pøední sedadlo nastaveno ve støední
podélné poloze a s narovnaným opìradlem.
V poloze „zády ke smìru jízdy“ se musí skoøepina dìtské sedaèky dotýkat opìradla pøíslušného pøedního sedadla.
- RÖMER Duo ISOFIX
MùŞe být instalována pouze v poloze „èelem po smìru jízdy“, pro dìti s hmotností od 9 do 18 kg. Pro zvýšení komfortu dìtí nabízí skoøepina 3 moŞné nastavení sklonu: „vsedì“, „v polosedì" a „vleŞe“.
Pokud je sedaèka RÖMER Duo instalována na zadních sedadlech, musí být pøední sedadlo nastaveno tak, aby se
dítì nohama neopíralo o jeho opìradlo.
Dìtské sedaèky KIDDY a RÖMER Duo mohou být rovnìŞ pouŞívány na sedadlech nevybavených úchyty ISOFIX.
V tomto pøípadì musí být upevnìny pomocí tøíbodového bezpeènostního pásu.
- Pøed instalací dìtské sedaèky KIDDY Isofix na úchyty ISOFIX Vašeho vozidla zkontrolujte, zda cizí pøedmìty nebrání
pøístupu k jednotlivým okùm.
DodrŞujte peèlivì pravidla montáŞe dìtské sedaèky uvedená v návodu k pouŞití sedaèky.
(1) Na závìsy ISOFIX ve vozidle lze upevòovat pouze dìtské sedaèky ISOFIX homologované do Vašeho vozidla.
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OdpruŞení

„Hydraktiv

+“

83

Hydraktivní odpruŞení s oznaèením + se automaticky pøizpùsobuje stavu
vozovky a zpùsobu jízdy øidièe.
Automaticky koriguje svìtlou výšku a umoŞòuje pøechod z odpruŞení s mìkkou charakteristikou na odpruŞení s charakteristikou tvrdší s maximálním
dùrazem na komfort a bezpeènost provozu.
Kromì toho nabízí hydroaktivní pérování III moŞnost výbìru mezi dvìma
reŞimy pérování (v závislosti na typu motoru).
Zmìnu reŞimu pruŞení lze provést za jízdy nebo u stojícího vozidla stisknutím
ovládacího tlaèítka.

1 ReŞim normal s maximálním jízdním komfortem.
2 ReŞim „Sport“, který je vhodnìjší pro sportovnìjší styl øízení, pøedevším na klikatých silnicích (v závislosti na typu
motoru).
Signalizace:
- V normálním reŞimu je ovladaè podsvícen pouze v noci.
- V reŞimu sport je ovladaè podsvícen zelenou barvou a to neustále, ve dne i v noci.
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SEØÍZENÍ

(Black plate)

VÝŠKY

VOZIDLA
Maximální výška:
Výmìna kola.

Støední poloha:
Zajiš¦uje doèasné zvýšení svìtlé
výšky vozidla.
PouŞívá se na poškozených vozovkách pro jízdu omezenou
rychlostí.
Zmìny polohy vozidla lze provádìt
pouze za chodu motoru
Výška vozidla odpovídá všem situacím,
které mohou nastat. S výjimkou nìkolika speciálních pøípadù je jízda v normální poloze nezbytná.
1 – Pro zmìnu polohy
Stiskem jednoho z ovládacích tlaèítek
lze provést nastavení výšky.
Zmìna polohy je oznámena:
- Hlášením nebo
- Doèasným
zobrazením
výchozí
polohy se symbolem polohy poŞadované.
2 - Zobrazení polohy vozidla
Po skonèení nastavení se zobrazí hlášení nebo nová poloha vozu a její symbol.

Normální cestovní poloha.

Minimální výška:
Je vyuŞitelná pøi nakládání a
vykládání vozidla.
PouŞívá se pøi kontrolních operacích v dílnì.
Nelze ji pouŞívat pro jízdu vozidla.

Z bezpeènostních dùvodù musí být pøi jakékoli
manipulaci pod vozidlem pouŞito podpìr.
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VÝŠKY

VOZIDLA

85

Automatická korekce svìtlé výšky
Vaše vozidlo je vybaveno elektronicky øízeným systémem odpruŞení. Ten automaticky reguluje svìtlou výšku vozidla v závislosti na jeho rychlosti a stavu vozovky.
Rychlostní limity pro jednotlivé
polohy vozidla
Maximální výška:
Nelze pokud rychlost > 10 km/h.
Støední poloha:
Nelze pokud rychlost > 40 km/h.
Normální cestovní poloha:
Stále povolena

Signalizace nepovolené polohy

Na sdruŞeném pøístroji:
Kontrolka poŞadované
polohy po urèitou dobu
bliká a poté zhasne.
Kontrolka odpovídající
povolené poloze se
rozsvítí.

Minimální výška:
Nelze pokud rychlost > 10 km/h.
Poznámka: Pøi pøekroèení maximální rychlosti povolené pro urèitou polohu se vrátí vozidlo automaticky do normální cestovní polohy.

Automatická
zmìna
svìtlé
výšky
• Pokud rychlost vozidla pøekroèí
hodnotu 110 km/h na dobré
vozovce, dojde ke sníŞení svìtlé
výšky vozidla.
Do normální polohy se vozidlo
vrátí, pokud klesne rychlost pod
hodnotu 90 km/h nebo pøi pøejezdu na špatnou vozovku.
• Pøi malé a støední rychlosti na špatné vozovce je svìtlá výška vozidla
zvýšena.
Do normální polohy se vozidlo
vrátí, pokud pøestane nìkterá z
podmínek platit.

Na displeji:
Po urèitou dobu oznamuje, hlášením nebo pøeškrtnutou poŞadovanou polohou, nemoŞnost provést
nastavení.
Vùz zùstane v povolené poloze,
která je zobrazena na displeji.
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Osvìtlení

III

interiéru

1 - Lampièky pro ètení
Stisknutím nìkterého z ovládacích prvkù se rozsvítí nebo zhasne pøíslušná
lampièka pro ètení.
Fungují po otoèení klíèe ve spínací skøíòce a mimo úsporný reŞim.
2 - Dotykové stropní osvìtlení
Stiskem ovládacího tlaèítka lze rozsvítit nebo zhasnout stropní osvìtlení.
Zadní stropní svìtlo lze rozsvítit samostatnì stisknutím jeho ovládacího
tlaèítka.
Rozsvícení a zhášení probíhá progresivnì.
Vypnutí/Zapnutí automatického osvìtlení
Stisknutím ovladaèe pøedního stropního osvìtlení pøi otevøených dveøích
mùŞete aktivovat nebo deaktivovat tuto funkci. Dojde k uloŞení stavu funkce
do pamìti.
3 - Kolébkový vypínaè stropního osvìtlení
V této poloze se po otevøení nìkterých boèních dveøí a dveøí zavazadlového prostoru rozsvítí stropní svìtlo.

1

1

2

3

1

1

V této poloze je stropní svìtlo neutralizováno a je stále zhasnuté.
Bodová svìtla jsou deaktivovaná.
V této poloze svítí osvìtlení nepøetrŞitì.

Automatické rozsvícení stropních svìtel
- Pøi vstupu do vozidla:
Rozsvítí se po odemknutí vozidla a pøi otevøení dveøí.
Zhasnou 30 sekund po uzavøení dveøí nebo po zapnutí klíèe.
- Pøi opuštìní vozidla:
Rozsvítí se vŞdy po vytaŞení klíèe ze spínací skøíòky (èasová prodleva asi 30 sekund) nebo po otevøení dveøí.
Osvìtlení zhasne 30 sekund po uzavøení všech dveøí od vozidla nebo okamŞitì po uzamknutí vozidla.
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Komfort

Odkládací schránka
Dvíøka pøíruèní schránky jsou vybavena drŞákem pera a brýlí.
Dvíøka jsou rovnìŞ vybavena drŞákem na telefonní karty.

interiéru

Vìtraná odkládací schránka
Schránka je vybavena ventilaèní
tryskou, která je ruènì uzavíratelná.
Prùtokové mnoŞství vzduchu je
stejné jako u ostatních vìtrákù.

87

Zásuvky na pøedních sedadlech
Táhlo je k dispozici pod kaŞdým
pøedním sedadlem, nadzdvihnìte
jej a zatáhnìte smìrem kupøedu.

Schránka obsahuje:
- Vyjímatelnou polièku. Pro uloŞení
vìtších pøedmìtù ji mùŞete vytáhnout smìrem k sobì.
- Ve spodní èásti místo pro láhev o
objemu 1,5 l.
- Tøi zásuvky pro zapojení audio/video systému.

Z bezpeènostních dùvodù musí zùstat odkládací schránka bìhem
jízdy uzavøena.
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Komfort

Odkládací pøihrádky – Pøihrádka na mince
Pøitáhnìte klièku smìrem k sobì.

interiéru

ÚloŞný prostor v pøedních
dveøích
Pøitáhnìte klièku smìrem k sobì.

Odkládací prostor na støedové
konzole
Stisknutím na støední èásti ji lze
pouŞívat jako drŞák nápojù.
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Komfort

Sluneèní clony
Pro zamezení oslnìní zepøedu je
tøeba clonu sklopit smìrem dolù.
Pøi oslnìní boèními okny ve dveøích
uvolnìte clonu z centrálního úchytu
a otoète ji do boèní polohy.
Sluneèní clona s osvìtleným
zrcátkem
Osvìtlení se rozsvítí automaticky
po odklopení krycího víka zrcátka
pøi zapnutém klíèi.

interiéru

Zadní záclonka (Berline)
Uchopte záclonku za drŞadlo a
vytáhnìte ji.
Konce zachy¦te háèky na poutka
pøipravená na zadních sloupcích
víka zavazadlového prostoru.
Pøi otevøení víka se roleta vysune.

89

Ètení karet
Atermické pøední sklo je vybaveno
èernou oblastí umístìnou v úrovni
vnitøního zpìtného zrcátka, která
umoŞòuje optické ètení pøístupových karet (napø. dálnièních).

Pouzdro na osobní doklady se
nachází nad sluneèní clonou.
DrŞadla/
Háèek pro zavìšení ramínka
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Komfort

Zapalovaè cigaret
Funguje pøi zapnutém klíèi.
Zapalovaè je tøeba stisknout a poèkat, aŞ automaticky vyskoèí zpìt.
Zapalovaè se ponìkud vysune, aby
bylo moŞné jej snadno uchopit.
Popelník
Pøi otevírání stisknìte klapku.
ZataŞením popelníku smìrem k
sobì jej lze vyjmout a napø. vysypat.

III

interiéru

Zásuvka pro pøíslušenství 12 V
Je umístìna na støedové konzole.
Verze Break je vybavena pøídavnou
zásuvkou v zavazadlovém prostoru
(u ovládání pomocného systému
nakládání). Zásuvka je napájená
také pøi vypnutém zapalování.

Popelník/Odpadkový koš na
zadní konzole
Víko lze otevøít smìrem dozadu.
Chcete-li
popelník
vyprázdnit,
vytáhnìte jej smìrem nahoru.
Zpìtná montáŞ
Zatlaèením umístìte
pùvodní místo.

Zpìtná montáŞ
Zpìt lze popelník vrátit zatlaèení do
pùvodního místa.
UloŞení
Pøi vyjmutém popelníku mùŞete
demontovat chromovanou møíŞku,
èímŞ získáte navíc jednu pøihrádku,
poté opìt umístìte popelník.
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ODKLÁDACÍ

DESKA

91

(Berline)

B
A

DemontáŞ
Odpojte šòùry, zadní èást panelu
pozdvihnìte a vyjmìte panel
zataŞením smìrem k sobì.
MontáŞ
Nasaïte vodicí kladky panelu do
jejich uloŞení a zatlaète jej aŞ nadoraz.
Pro spojení desky a zadního víka
pouŞijte spojovací šòùry a upevnìte je do místa B.

UloŞení
Zcela sklopte zadní sedadla.
Sejmìte kryt zavazadlového prostoru.
Otoète zaoblenou stranu krytu
zavazadlového prostoru smìrem
dolù, pøièemŞ ji vloŞte záøezy do
dráŞek umístìných na boèních
stranách (viz schéma).

Poté stisknìte z kaŞdé strany na
zónu A (viz schéma).
Narovnejte zadní sedadla a zafixujte jejich opìradla.

Na stolky nepokládejte tìŞké nebo tvrdé pøedmìty.
Mohlo by dojít k porušení topných vodièù na zadním oknì, a navíc
by mohlo dojít ke zranìní osob, napø. pøi prudkém brzdìní nebo
pøi nárazu.
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Ochranná

92

sí¦

III

(Break)

2

1

1

2

1
2
Ochranná sí¦
- Sí¦ Vás chrání pøed pøípadným
pohybem pøepravovaných pøedmìtù. Roztáhnìte sí¦ tahem za
popruh. Tyè sítì lze umístit do
uloŞení 2 (otevøením otoèné
krytky, viz schéma).
- Pokud pouŞíváte zavazadlový
prostor se sloŞenou sedaèkou,
mùŞete tyè umístit i do úchytù 1
(viz obrázek).

DemontáŞ ochranné sítì
Pøi sklopených sedaèkách a svinuté síti zatlaète navíjeè doprava tak, abyste
jej uvolnili z upevòovacích úchytù, poté zatlaète smìrem dopøedu a vyjmìte
jej (viz schéma).
Pøi zpìtné montáŞi postupujte opaèným zpùsobem.

Poznámka : 2/3 zadního dìleného
sedadla lze sklopit se sítí jen pokud
je díl 1/3 sklopený.
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Zavazadlový

prostor

Oka pro upevnìní nákladu
Pro upevnìní nákladu vŞdy pouŞívejte všechna ètyøi oka, která jsou k tomuto
úèelu umístìna na podlaze zavazadlového prostoru.
Z bezpeènostních dùvodù zejména pøi prudkém brzdìní, je doporuèeno
umis¦ovat tìŞší pøedmìty na podlahu co nejblíŞe k opìradlu zadního sedadla.

93

UloŞení
Popruhy upevnìné na pravém a
levém boku zavazadlového prostoru slouŞí k uchycení rùzných
pøedmìtù (lékárnièky, výstraŞného
trojúhelníku, plechovky oleje atd).

Upevòovací sí¦
UmoŞòuje upevnìní pøedmìtù pøepravovaných v zavazadlovém prostoru.
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Zavazadlový

94

prostor

III

(Break)
1. Zásuvka
12 V

pro

pøíslušenství

2. Pomocný systém nakládání
PøidrŞením tlaèítka umístìného v
zavazadlovém prostoru mùŞete
upravovat výšku prahu zavazadlového
prostoru
k
usnadnìní
nakládání.
Tato funkce je doèasná. Vozidlo se
automaticky vrací do výchozí
polohy.
- Po uzavøení víka zavazadlového
prostoru, zadního okna nebo
dveøí.
- Po spuštìní motoru.
Zvedání èi klesání vozu pøi ovládání
ze zavazadlového prostoru doprovází zvukový signál.
Poznámka: Je funkèní pøi otevøeném víku zavazadlového prostoru a
vypnutém motoru.

2

2
1

1

3

3. Oboustranný koberec zavazadlového prostoru
Omyvatelná gumová strana umoŞòuje pøeváŞet pøedmìty, které by mohly
zneèistit zavazadlový prostor.
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Zavazadlový

III

prostor

95

(Break)

1

2
1. UloŞení
Dva odkládací prostory jsou
upraveny v bocích zavazadlového prostoru.
Otevøení a uzavøení: zatáhnìte
nebo zatlaète.
Jsou vybaveny pásky, které
umoŞòují
uchycení
rùzných
pøedmìtù.
2. ÚloŞný prostor pod podlahou
UmoŞòuje ukládání rùzných
pøedmìtù (lékárnièky, výstraŞného trojúhelníku, krabièky s
náhradními Şárovkami atd).
Pøístup viz kapitola „Praktické
rady“ – Výmìna kola.

Pevná deska a zasunovací kryt zavazadel
Tato sestava mùŞe být pouŞita ve více kombinacích podle Vašich poŞadavkù:
- Pevná odkládací plocha a vysunutý kryt zavazadel.
- Pevná odkládací plocha a zasunutý kryt zavazadel.
- Demontovaná pevná odkládací plocha a kryt zavazadel.
Zasunovací kryt zavazadel
Nadzvednìte okraj zasunovacího krytu za jeho rukoje¦ a pøi navinování jej
stále pøidrŞujte.
Zadní odkládací plocha
Sejmutí kompletu pevná deska/kryt zavazadel: pøi zasunutém krytu zavazadel uchopte pevnou desku za okraj, nadzvednìte ji, uvolnìte a vytáhnìte ji
smìrem k sobì.
MontáŞ:
Postupujte opaèným zpùsobem,
zatlaèením v jejích rozích.

zadní

odkládací
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Støešní

okno

Elektrické støešní okno
Støešní okno mùŞe být otevøeno
buï vyklopením zadní èásti nebo
odsunutím spojeným s pohybem
sluneèní clony.
Pro
odsunutí
støešního okna je
tøeba otoèit ovlaA
daèem vlevo (k dispozici je celkem 6
poloh).

B

Pro
vyklopení
støešního okna je
tøeba otoèit ovladaèem vpravo (k
dispozici jsou celkem 3 polohy).

Break: Pozice otevøení okna se
automaticky seøizuje v závislosti na
rychlosti vozidla k potlaèení aerodynamických hlukù.
Berline:
Hodnota
vyklonìní
støešního okna se reguluje v závislosti na rychlosti jízdy s ohledem na
vznik aerodynamického hluku.
Do výchozí polohy se okno vrátí,
kdyŞ je vozidlo témìø v klidu.

A

B

Zavøení probíhá po dlouhém stisknutí ovladaèe zamykání na dálkovém
ovládání automaticky.
Zaøízení proti pøivøení zastaví posuvný nebo sklopný pohyb støešního
okna. Pokud dojde ke kontaktu s pøekáŞkou, okno se otevøe.
Roletka otevírací støechy
Její poloha se nastavuje ruènì, pokud je støešní okno uzavøené nebo vzadu
vyklopené.

Dodateèná montáŞ støešního okna z katalogu „Pøíslušenství“ je
zakázána, pokud je vozidlo vybaveno boèními airbagy (zmìna
bezpeènostních norem výrobce).
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Støešní

okno

97

Pokud po automatickém uzavøení (uzavøení dálkovým ovladaèem) není poloha støešního okna signalizována na ovladaèi, staèí stisknout ovládací tlaèítko a okno se vrátí do polohy pøed automatickým uzavøením.
Upozornìní: Zaøízení proti pøiskøípnutí není funkèní po dobu dvou dále popsaných manévrù:
- Pokud se støešní okno samo otevøe bìhem uzavírání, je tøeba otoèit ovladaè bìhem následujících 5 sekund do
polohy uzavøeno „O“ a jeho stisknutím okno zcela uzavøít.
- Po odpojení akumulátoru nebo v pøípadì funkèní poruchy musíte ochranu proti pøivøení znovu inicializovat.
Natoète ovladaè do polohy maximálního vyklonìní nebo maximálního vysunutí a pak jej stisknìte a drŞte stisknutý
minimálnì po dobu 1 sekundy po dosaŞení polohy úplného otevøení nastavené otoèným ovladaèem.

PØI OVLÁDÁNÍ STØECHY DÁVEJTE POZOR NA DÌTI
Pøed vystoupením z vozidla vyndejte vŞdy klíè ze spínací
skøínky, i kdyŞ odcházíte jen na malý okamŞik.
V pøípadì sevøení pøi manipulaci se støešním oknem musíte obrátit
smìr pohybu støešního okna.
Toho lze dosáhnout pøeklopením polohy pøíslušného ovladaèe.
Pokud øidiè stiskne ovládání støešního okna, musí se pøesvìdèit,
zda nikdo ze spolujezdcù nebrání jeho správnému uzavøení.
Øidiè se musí pøesvìdèit, zda spolujezdci pouŞívají správnì
ovládání otevírací støechy.
Pøi uzavírání oken dveøí a støešního okna pomocí dálkového
ovládání by se mìl uŞivatel ujistit, Şe nikdo Şádným zpùsobem jejich
správnému uzavøení nebrání.
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Pøíprava pro montáŞ autorádia
MontáŞ reproduktorù

Opce autorádio CITROËN
Viz návod pøiloŞený k vozové dokumentaci v pøihrádce na palubní
desce.
Pøipojení autorádia
Navštivte servisní sí¦ CITROËN.

MontáŞ reproduktorù do výplnì
pøedních a zadních dveøí
Vpøedu
Pøístup ke konektoru zajistìte sejmutím ochranné møíŞky.
Prùmìr: 165 mm

Vzadu
Pøístup ke konektoru zajistìte sejmutím ochranné møíŞky.
Prùmìr: 165 mm

Na palubní desce
Dva výškové reproduktory jsou umístìné na okrajích palubní desky. Uvolnìte
a vytáhnìte møíŞku, pøipojte výškové reproduktory, nasaïte je na møíŞku pootoèením o ètvrt otáèky, nasaïte møíŞku zpìt.
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Otevírání

(Black plate)

víka motorového
prostoru

IV

Víko motorového prostoru
Tuto operaci lze provádìt pouze
tehdy, je-li vozidlo v klidu.
Víko motorového prostoru lze odjistit zatáhnutím za ovládací páèku
umístìnou pod palubní deskou.

A

Pojistný hák A umístìný uprostøed
pøední èásti víka odjistìte a víko
nadzdvihnìte.
Zavírání
Víko sklopte dolù a v poslední èásti
dráhy jej nechte volnì dopadnout.

Zkontrolujte správné uzavøení víka motorového prostoru.
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Motor
MOTOR

1.8i
2.0i

16V
16V
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A
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MOTOR

V6

IV

24V

A
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MOTOR

HDi

110

103

s nebo bez èásticového filtru

A
Palivový systém je pod vysokým
tlakem:
VEŠKERÉ ZÁSAHY NA TOMTO
SYSTÉMU JSOU ZAKÁZÁNY.

C5 - 2006-1

Motory HDi vyuŞívají moderní technologii.
KaŞdý opraváøský zásah vyŞaduje speciální kvalifikaci,
kterou mùŞe zaruèit pouze znaèková sí¦ CITROËN.
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MOTORY

(Black plate)

HDi

129/HDi

138

IV

s nebo bez èásticového filtru

A

Palivový systém je pod vysokým
tlakem:
VEŠKERÉ ZÁSAHY NA TOMTO
SYSTÉMU JSOU ZAKÁZÁNY.

Motory HDi vyuŞívají moderní technologii.
KaŞdý opraváøský zásah vyŞaduje speciální kvalifikaci,
kterou mùŞe zaruèit pouze znaèková sí¦ CITROËN.
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Motor

IV

HDi

173

105

s èásticovým filtrem

A

Palivový systém je pod vysokým
tlakem:
VEŠKERÉ ZÁSAHY NA TOMTO
SYSTÉMU JSOU ZAKÁZÁNY.

Motory HDi vyuŞívají moderní technologii.
KaŞdý opraváøský zásah vyŞaduje speciální kvalifikaci, kterou
mùŞe zaruèit pouze znaèková sí¦ CITROËN.
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Hladiny

106

IV

Více informací naleznete v kapitole: Všeobecná doporuèení

A

Èistiè vzduchu
DodrŞujte postup uvedený v
Servisní kníŞce.

Kapalina do pøedních a
zadních ostøikovaèù oken
a ostøikovaèù svìtlometù
Doporuèuje se pouŞívat
produkty homologované
firmou CITROËN.
Objem: Viz „Objemy náplní“.
Chladicí kapalina
motoru
Hladina chladicí kapaliny
musí dosahovat mezi obì
rysky MINI a MAXI na expanzní
nádobce.
Po zahøátí motoru poèkejte 15 min.
Kvalita: Viz „Servisní kníŞka“.
Pøi zahøátém motoru nemanipulujte s chladicím okruhem

Akumulátor 12 V
Viz „Spouštìní motoru s
náhradním akumulátorem“.

Motorový olej
Kontrolu provádìjte na
rovinì a alespoò 15 minut
po zastavení motoru.

Brzdová kapalina
Hladina kapaliny musí
dosahovat mezi rysky
MINI a MAXI vyznaèené
na nádobce.

Kvalita: Viz „Servisní kníŞka“.
Kvalita: Viz „Servisní kníŞka“.

Vyjmìte ruèní kontrolní
mìrku.
Olej musí dosahovat mezi
znaèky MINI a MAXI na
mìrce.

Hladina oleje nesmí
pøekroèit maximální
povolenou hodnotu.
MAXI
MINI

Pokud se kontrolka rozsvítí za
jízdy, okamŞitì zastavte a kontaktujte servisní sí¦ CITROËN.

Olej posilovaèe øízení a
odpruŞení
Doplnìní musí provádìt
servisní sí¦ CITROËN.
Kvalita: Viz „Servisní kníŞka“.

Pøi opravì v motorovém prostoru je tøeba být opatrný, protoŞe pokud je motor zahøátý, mùŞe kdykoli dojít k sepnutí
ventilátorù chlazení, i kdyŞ je motor v klidu a klíè je vypnut.
Mezi pravidelnými servisními prohlídkami výrobce doporuèuje èastìji
kontrolovat mnoŞství oleje v motoru, zejména pøed delšími cestami.
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Hladiny

107

Chladiè – chladicí kapalina
Kontroly mnoŞství a doplòování je
nutno provádìt zásadnì u studeného motoru.
Pøi zahøátém motoru
Sejmìte ochranný kryt.
Poèkejte 15 minut nebo aŞ bude
teplota niŞší neŞ 100 °C a pomalu
vyšroubujte zátku aŞ na bezpeènostní ozub a nechte klesnout tlak,
chraòte se pøitom napø. hadrem.

Doplòování motorového oleje
Pøed doplòováním vyjmìte mìrku.
Po doplnìní je tøeba mnoŞství oleje
zkontrolovat.
Hladina oleje nesmí pøekroèit
maximální povolenou hodnotu.
Po doplnìní oleje øádnì uzavøete
nalévací otvor.
Kvalita: Viz „Servisní kníŞka“.

Doplòování chladicí kapaliny
Hladina chladicí kapaliny musí dosahovat mezi obì rysky MINI a MAXI na
expanzní nádobce.
Doplòte kapalinu. Pokud je doplnìné mnoŞství kapaliny vìtší neŞ 1 l, nechte
chladicí soustavu zkontrolovat v servisní síti CITROËN.
Zátka musí být správnì dotáhnutá.
Poznámka: Potøeba èastého doplòování chladicí kapaliny je pøíznakem
poruchy a vyŞaduje provést co nejdøíve kontrolu systému.
Kvalita: Viz „Servisní kníŞka“.
Poznámka: Ventilátor chlazení motoru mùŞe být funkèní ještì deset minut po
vypnutí motoru.

Pøi opravì v motorovém prostoru je tøeba být opatrný, protoŞe pokud je motor zahøátý, mùŞe kdykoli dojít k sepnutí
ventilátorù chlazení, i kdyŞ je motor v klidu a klíè je vypnut.
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3

4

VYBAVENÍ
2

(Black plate)

NAFTOVÝCH

MOTORÙ

Ochranný kryt motoru HDi 129 a HDi 138:
- Odstraòte ochranný kryt tak, Şe nejprve sejmete bod 1 a následnì bod 3
a 4. Sejmìte bod 2 tahem k sobì a nadzvednìte ho.
- Chcete-li vrátit ochranný kryt na pùvodní místo, nasaïte nejprve bod 2.
Spus¦te kryt a vycentrujte ho. Upevnìte body 1 a 4, pøièemŞ je tlaète vertikálnì a lehce dozadu. Upevnìte bod 3 vertikálním tlakem.

1

Vypouštìní vody z palivového filtru
Vodu zachycenou v palivovém filtru je tøeba pravidelnì vypouštìt (pøi kaŞdé
výmìnì motorového oleje).
Vodu lze vypustit po povolení odvzdušòovacího šroubu nebo snímaèe pøítomnosti vody v palivu umístìném na spodní stranì filtru.
Vypuštìní vody musí být úplné.
Pak šroub nebo snímaè znovu dotáhnìte.

Motory HDi vyuŞívají moderní technologii.
KaŞdý opraváøský zásah vyŞaduje speciální kvalifikaci,
kterou mùŞe zaruèit pouze znaèková sí¦ CITROËN.
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NAFTOVÝCH

MOTORÙ

109

V pøípadì úplného vypotøebování nádrŞe:
Motory HDi 110, HDi 129 a HDi 138 s odvzdušòovacím èerpadlem
- Po naplnìní (minimálnì 5 litrù) a demontáŞi ochranného krytu pouŞijte ruèní èerpadlo pro opìtnou inicializaci, dokud
nezaènete cítit odpor.
- Startujte vozidlo s jemnì stlaèeným plynovým pedálem, dokud motor nenaskoèí.
Pokud motor nenaskoèí na první pokus, poèkejte patnáct sekund a zkuste to znovu.
Pokud motor nenaskoèí ani po nìkolika pokusech, zopakujte celý postup.
Po nastartování mírnì akcelerujte k úplnému dokonèení procesu odvzdušnìní okruhu.
Motor HDi 173 bez odvzdušòovacího èerpadla
Po dolití paliva otoète klíè do polohy MAR, potom startujte, dokud se motor nerozbìhne.
V pøípadì, Şe se motor nespustí po nìkolika pokusech, obra¦te se na servisní sí¦ CITROËN.

BVA: Automatická pøevodovka
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110

(Black plate)

Akumulátor

12

V

Nastartování motoru po odpojení a novém pøipojení akumulátoru
- Otoète klíèem ve spínací skøíòce.
- Pøed startováním poèkejte asi deset sekund, aby mohlo dojít k reinicializaci
elektronických systémù. Bude nutné znovu zadat kód autorádia.

V pøípadì delšího odpojení akumulátoru bude moŞná tøeba znovu inicializovat následující funkce:
- Ochranu proti sevøení a sekvenèní ovládání otevírání oken.
- Ochranu proti sevøení støešního okna.
- Zobrazované údaje multifunkèního displeje (datum, èas, jazyk, jednotky vzdálenosti a teploty),
- Pøedvolby stanic autorádia,
- Systém NaviDrive (viz návod k systému NaviDrive).
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Akumulátor

12

Spouštìní motoru s náhradním akumulátorem
Pokud je akumulátor vybitý, lze vyuŞít jiný akumulátor,
samostatný nebo z jiného vozidla.
A Akumulátor vozidla s poruchou (v motorovém prostoru).
B Náhradní akumulátor.
C Kovový bod na vozidle s poruchou.
Zkontrolujte napìtí náhradního akumulátoru (12 V).
Pøi pouŞití akumulátoru z jiného vozidla vypnìte jeho
motor. Obì vozidla nesmí být v pøímém kontaktu.
Zapojte propojovací kabely podle schématu a v naznaèeném poøadí. Pøesvìdète se, Şe jsou svorky správnì
dotaŞeny (nebezpeèí jiskøení).
Nastartujte motor pomocného vozidla. Nechte motor v
chodu asi jednu minutu se zvýšenými otáèkami.
Nastartujte vozidlo se slabým akumulátorem.
DùleŞité je dodrŞet uvedené poøadí zapojování.

A

111

V

2
1

C
3

B

4

Doporuèení
Bìhem startování se nedotýkejte
svorek.
Nenaklánìjte se nad akumulátory.
Kabely odpojujte v opaèném
poøadí neŞ pøi zapojování, aby
nemohlo dojít k jejich neŞádoucímu
kontaktu.

NepøibliŞujte se s plamenem ani moŞným zdrojem otevøeného ohnì do blízkosti akumulátoru (uvolòují se výbušné
plyny).
Akumulátor obsahuje zøedìnou kyselinu sírovou, která je korozivní.
Pøi manipulaci pouŞívejte ochranné prostøedky pro oèi a oblièej.
Pøi kontaktu s pokoŞkou omyjte neprodlenì pokoŞku proudem
èisté vody.
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IV

Pojistky

Pojistková skøíòka
Pod palubní deskou a v motorovém prostoru jsou umístìny celkem
tøi pojistkové skøíòky.

Skøíòka C
G 36
G 37
G 38
G 39
G 40

IV

(Black plate)

Pojistky pod palubní deskou
Pøístup k pojistkám pod palubní deskou lze zajistit po otevøení víka a
jeho odklopení smìrem nahoru.

C
Výmìna pojistky
Pøed výmìnou pojistky je tøeba nalézt pøíèinu jejího poškození. Èísla
pojistek jsou uvedena na pojistkové skøíòce.

B
Spálená pojistka musí být nahrazena pojistkou se stejnou
proudovou hodnotou (stejné barvy)
K výmìnì slouŞí speciální kleštì A umístìné na drŞáku vèetnì
náhradních pojistek.

Dobrá

Špatná

A
Skøíòka B

Kleštì A
F11

F15
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Pøehled

pojistek

113

Pojistky pod palubní deskou (Schránka B)
Oznaèení

Hodnota

Funkce

F1

15 A

Zadní stìraè

F2

30 A

Uzamykání/otevírání dveøí

F3

5 A

F4

10 A

Diagnostická zásuvka – Spínaè brzdového svìtla – Smìrovì nastavitelné svìtlomety –
ESP – Zpìtná zrcátka

F5

30 A

Ovládání pøedních oken – Støešní okno

F6

30 A

Ovládání zadních oken

F7

5 A

F8

15 A

Detekce podhuštìní pneumatik – Aditivace pro èásticový filtr

F9

30 A

Zapalovaè cigaret

F10

20 A

OdpruŞení – Ovládání pod volantem – Multifunkèní displej – Autorádio – Mìniè CD

F11

15 A

Bezpeènostní zámek øízení – Automatická pøevodovka

F12

15 A

Kontrolka nezapnutého pásu – Snímaè osvìtlení – Snímaè deštì – Upozornìní na
neúmyslné pøekroèení plné èáry

Airbagy

Stropní svítidla – Osvìtlení odkládací pøihrádky – Osvìtlení zrcátka na sluneèní clonì
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Pøehled

pojistek

Pojistky pod palubní deskou (Schránka B)
Oznaèení

Hodnota

F13

5 A

F14

15 A

F15

Automatizovaná jednotka pøíslušenství – Pomocný modul taŞného zaøízení
Pomoc pøi parkování – Airbagy – Kombinovaný – Klimatizace

30 A

F16

Mùstek

F17

40 A

Funkce

Uzamykání/otevírání dveøí
MÙSTEK PRO REğIM ZÁKAZNÍKA
Vyhøívání zadního okna

Pojistky pod palubní deskou (Schránka C)
Oznaèení

Hodnota

Funkce

G36

30 A

Pojistková skøíòka pøívìsu

G37

30 A

Elektrické ovládání pravého pøedního sedadla

G38

30 A

Elektrické ovládání levého pøedního sedadla

G39

30 A

Vyhøívání pravého pøedního sedadla

G40

30 A

Vyhøívání levého pøedního sedadla
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115

Pojistky

1
10

2

3

5

4

6

7

8

9

11
12
13
14

Pojistky v motorovém prostoru
Pojistková skøíòka
Po uvolnìní víka získáte pøístup k
pojistkám ve skøínce umístìné v
motorovém prostoru.
Po opravì uzavøete peèlivì víko.

Opravy MAXI pojistek tvoøících pøídavnou ochranu
jsou vyhrazeny servisní síti CITROËN.
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Pøehled

pojistek

Pojistky v motorovém prostoru
Oznaèení

Hodnota

Funkce

F1

20 A

Øídicí jednotka øízení motoru – Ventilaèní jednotka

F2

15 A

Zvuková houkaèka

F3

10 A

Èerpadlo ostøikovaèe pøedního/zadního skla

F4

20 A

Èerpadlo ostøikovaèù svìtlometù

F5

15 A

Palivové èerpadlo a mìøiè hladiny paliva

F6

10 A

Automatická pøevodovka

F7

10 A

Spínaè hladiny chladicí kapaliny – ğhavení vznìtového motoru – ABS

F8

20 A

Spouštìní

F9

10 A

ESP – Øídicí jednotka motoru

F10

30 A

Sestava elektrického èerpadla posilovaèe øízení

F11

40 A

Ventilátor klimatizace

F12

30 A

Pøední stìraèe

F13

40 A

Ovládací modul pøíslušenství (napájení) – Brzdy

F14

30 A

Vzduchové èerpadlo
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Objemy

117

náplní

Kapalina do pøedních a zadních ostøikovaèù
4 litry

Kapalina do pøedních a zadních ostøikovaèù
oken a ostøikovaèù svìtlometù

Typ motoru

6 litrù

MnoŞství motorového oleje(1)
(v litrech)

Motor 1.8i 16V

4,7

Motor 2.0i 16V

4,7

Motor V6 24V

5,4

Motor HDi 110

4,2

Motor HDi 129/HDi 138

5,0

Motor HDi 136 BVA

4,8

Motor HDi 173

5,0

BVA: Automatická pøevodovka.
(1) Výmìna oleje vèetnì výmìny filtraèní vloŞky.
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Palivová

V

nádrŞ

Plnìní palivové nádrŞe provádìjte pøi zastaveném motoru a pøi vypnutém zapalování.
K otevøení víka palivové nádrŞe, jej stisknìte v jeho horním rohu (viz šipka)
Na krytu je umístìn samolepicí štítek.
Po uzavøení krytu jej zajistìte pøitlaèením.

Zátka palivové nádrŞe se zámkem
Pøi odemykání nebo uzamykání je
tøeba otoèit klíèem o 90°.

U záŞehových motorù s katalyzátorem je tøeba pouŞívat výhradnì
bezolovnaté palivo
Plnicí hrdlo má zúŞený prùmìr, který neumoŞòuje doplòování jiného neŞ
bezolovnatého paliva.
Pokud tankujete plnou nádrŞ, je tøeba ukonèit její plnìní po tøetím vypnutí plnicí pistole, v opaèném pøípadì mùŞe být ohroŞena správná
funkce Vašeho vozidla.
KVALITA PALIVA
Samolepicí štítek na vnitøní stranì víka plnicího hrdla palivové nádrŞe indikuje
povolený druh paliva.

Pøi tankování zátku odloŞte do
drŞáku na vnitøní stranì krytu hrdla
palivové nádrŞe.

BEZOLOVNATÝ BENZÍN

NAFTA

ZáŞehové motory jsou konstruovány pro pouŞití paliva RON 95.
Pro zlepšení jízdních vlastností doporuèujeme (u záŞehových motorù) pouŞití
paliva RON 98.

Pøi natankování paliva, které neodpovídá motoru Vašeho
vozidla, je nutné vypustit palivo z nádrŞe døíve, neŞ dojde ke
spuštìní motoru.
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Výmìna
4

119

Şárovek

3
2

2

1

1

PØEDNÍ OPTICKÝ BLOK
➊ Tlumená svìtla
➋ Dálková svìtla
➌ Obrysová svìtla
➍ Smìrová svìtla
Poznámka: Pøi nìkterých provozních podmínkách mùŞe dojít k
lehkému zamlŞení skel.
Pokud se vyskytne závada na
jedné ze Şárovek, doporuèujeme
vymìnit souèasnì obì dvì Şárovky.

Pokud je svìtlomet opatøen tímto symbolem, je
výmìna
xenonových
Şárovek D1S vyhrazena
servisní síti CITROËN (nebezpeèí úrazu elektrickým proudem).

Dálková svìtla
Sejmìte èelní krycí sklo.
Odpojte konektor.
Stisknìte a vyjmìte patice ven.
Vyjmìte Şárovku.
Vymìòte Şárovku, pøièemŞ dejte
pozor na smìr montáŞe (plochou
stranou nahoru).

Tlumená svìtla
Sejmìte èelní krycí sklo.
Odpojte konektor.
Stisknìte a vyjmìte patici ven.
Vyjmìte Şárovku.
Pøi zpìtné montáŞi zkontrolujte
správné umístìní kolíkù (v horizontální poloze).

ğárovka: H1

ğárovka:
- H7 u vozidel nevybavených xenonovými Şárovkami.

Pøed výmìnou halogenové Şárovky musí být svìtlomet nìkolik
minut zhasnutý (nebezpeèí váŞného popálení). Nedotýkejte se
Şárovky prsty, ale pouŞívejte hadøík, který nepouští vlákna.
DùleŞité je pouŞívat výhradnì Şárovky typu anti U.V., aby nedošlo ke
znièení svìtlometu.
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Výmìna

4

3

Obrysová svìtla
Sejmìte èelní krycí sklo.
Zatáhnìte za drŞák kabelù a
vyjmìte objímku Şárovky.
Vymìòte Şárovku.
Pøi zpìtné montáŞi zkontrolujte
správné umístìní kolíkù (v horizontální poloze).
Namontujte zpìt èelní krycí sklo.

V

Şárovek

Pøední smìrové svìtlo
Otoète o ètvrt otáèky drŞákem Şárovky a zatáhnìte.
Smìrové svìtlo nasaïte zpìt do
vodicích výstupkù a zajistìte.
ğárovka:
Şlutá).

PY

21

Svìtlomety do mlhy
Navštivte servisní sí¦ CITROËN.
ğárovka: H11.

W (jantarovì

ğárovka: H6W.
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Výmìna

Pøenašeè smìrového svìtla
Pøi výmìnì zatlaète pøenašeè
smìrem dopøedu a vyjmìte ho.

121

Şárovek

Stropní osvìtlení
ğárovku lze vymìnit po sejmutí
prùhledného krytu stropního osvìtlení.

Osvìtlení pod palubní deskou
ğárovku lze vymìnit po vyjmutí
svìtla.
ğárovka: W 5 W

ğárovka: W 5 W
Lampièka na ètení
Uvolnìte kryt.
Pro pøístup k Şárovce uvolnìte, v
pøípadì potøeby, pøepáŞku pøíslušného bodového svìtla.
ğárovka: W 5 W
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Výmìna

Osvìtlení odkládací skøínky
ğárovku lze vymìnit po vyjmutí
svìtla.

V

Şárovek

Svìtla na spodku dveøí
Uvolnìte a sejmìte víko.
ğárovka: W 5 W

Osvìtlení zavazadlového prostoru
ğárovku lze vymìnit po vyjmutí
svìtla.

ğárovka: W 5 W
ğárovka: W 5 W
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Výmìna

V

Şárovek

123

(Berline)

1
2

2

1
3

B

4
5

ZADNÍ OPTICKÝ BLOK
Identifikujte vadnou Şárovku.
ğárovky:
➊ Obrysová svìtla:

R 5 W.

➋
➌

Zpìtné svìtlomety: P 21 W.

➍
➎

Smìrová svìtla:

PY 21 W.

Svìtlo do mlhy:

P 21 W.

Brzdová a
obrysová svìtla: P 21 W/5W.

Zadní svìtla umístìná na víku
zavazadlového prostoru
Uvolnìte kryt.
Vyjmìte konektor.
Vyšroubujte matici B a z vnìjší
strany vyjmìte skupinovou optickou vloŞku.
Vyjmìte tìsnìní a uvolnìte objímku
Şárovky.

Po výmìnì Şárovky celek namontujte zpìt.
Dbejte na správnou polohu tìsnìní
a upevnìní svìtla.
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Výmìna

124

Şárovek

V

(Berline)

3

B

4
A

B
5

Zadní svìtlo umístìné na blatníku
Odšroubujte a sejmìte kryt A.
Vyjmìte konektor.
Vyšroubujte matice B a z vnìjší strany vyjmìte skupinovou optickou vloŞku.
Vyjmìte tìsnìní, uvolnìte objímku Şárovky, èímŞ
umoŞníte pøístup k Şárovce.

Po výmìnì Şárovky celek namontujte zpìt.
Dbejte na správnou polohu tìsnìní a upevnìní svìtla.
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Výmìna

V

Şárovek

125

(Break)

Spodní svìtlo:
A - Vyjmìte víèko a odmontujte
matici.
B - Vyjmìte víèko, poté prostrète
prst otvorem a tahem svìtlo
odepnìte.
Otoète o ètvrt otáèky drŞákem Şárovky a zatáhnìte.

1
2

Horní svìtlo:
C - Vyjmìte víèko a odmontujte
matici.

3

Otoète o ètvrt otáèky drŞákem Şárovky a zatáhnìte.

ZADNÍ OPTICKÝ BLOK
Identifikujte vadnou Şárovku.

➋
➌
➍

Smìrová svìtla:

A

Po výmìnì namontujte nejprve
horní èást a poté spodní.

P 21/5 W.
P 21 W.

Zpìtné svìtlomety: P 21 W.
Svìtlo do mlhy:

B

DrŞte svìtlo za spodní èást a tahem
smìrem k sobì jej odepnìte.

4

ğárovky:
➊ Brzdová a
obrysová svìtla:

C

P 21 W.

Je nezbytnì nutné demontovat nejprve
spodní a poté horní svìtlo.
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Výmìna

Tøetí brzdové svìtlo (Berline)
Po otevøení víka zavazadlového
prostoru
sejmìte
plastový
ochranný kryt a uvolnìte drŞák
Şárovek.

Şárovek

Osvìtlení registraèní znaèky
Uvolnìte prùhledný kryt a vytáhnìte drŞák Şárovky.
ğárovka: W 5 W.

ğárovka: W 5 W (5 Şárovek).
Tøetí brzdové svìtlo (Break)
ğárovka: Diodové svìtlo.
Navštivte servisní sí¦ CITROËN.

Zkontrolujte správnou funkci
svìtel po kaŞdé výmìnì Şárovky.
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Bezpeènostní
TaŞné zaøízení
Doporuèujeme Vám svìøit montáŞ tohoto zaøízení servisní síti CITROËN, která je vybavena vším potøebným
pro volbu a správnou montáŞ taŞného zaøízení pro Vaše
vozidlo.

Rozmìry (v metrech) :
A: 1,03 (Berline) – 1,13 (Break).

A
Vleèení (loï, karavan atd).
V pøípadì velkého stoupání nebo pøehøátí motoru
mohou být nìkteré funkce vozidla doèasnì nedostupné
(sekvenèní øazení automatické pøevodovky, klimatizace).
DemontáŞ háku taŞného zaøízení je nutná, aby v pøípadì, Şe není vleèen pøívìs, nebyla omezena funkce
snímaèù parkovacího systému.

doporuèení

127

Sada univerzálních støešních nosièù
Koncepce vozidla vyŞaduje z dùvodù zajištìní Vaší bezpeènosti a vylouèení poškození støechy výhradní pouŞití
støešních nosièù testovaných a doporuèených spoleèností CITROËN.
Doporuèení
• Náklad rozdìlte stejnomìrnì tak, aby nebyla nìkterá
èást støechy pøetíŞena.
• NejtìŞší èást nákladu umístìte co nejblíŞe ke støeše.
• Náklad øádnì upevnìte a oznaète, pokud jeho
rozmìry pøesahují pùdorys vozu.
• Jezdìte opatrnì, dbejte na boèní vítr.
Stabilita Vašeho vozidla mùŞe být zmìnìna.
• Po ukonèení pøepravy demontujte støešní nosiè z
vozidla.

Pøi montáŞi ukotvovacího zaøízení je z
dùvodu rizika funkèních poruch nebo
moŞného poškození (riziko poŞáru)
nutná instalace elektronické skøíòky
schválené firmou CITROËN.
V pøípadì odtahování jiného vozidla musí být
jeho kola volná (pøevodovka v neutrálu).
DodrŞujte povolené zatíŞení vozidla.
Maximální zatíŞení je tøeba rozdìlit na jednotlivé tyèe: Viz kapitola „Všeobecné údaje“.
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Výmìna

kola

Pøístup k náhradnímu kolu (Berline)
Pomocí oka nadzdvihnìte podlahu zavazadlového prostoru.
Poutko zavìste na háèek umístìný pod odkládacím panelem.
UloŞení kola
Kolo uloŞte do zavazadlového prostoru a pouzdro s náøadím zajistìte øemenem.
Uvolnìte poutko a spus¦te podlahu zavazadlového prostoru do její pùvodní polohy.

Pøístup k náhradnímu kolu (Break)
Otoète o ètvrt otáèky ètyøi upevòovací
krouŞky.
Nadzvednìte podlahu a pøipevnìte ji háèkem
k lemu støechy.
Uvolnìte pásek, ochranný kryt a vyjmìte kolo.
UloŞení kola
Kolo uloŞte do zavazadlového prostoru,
pouzdro s náøadím do otvoru kola, pak uloŞte
odkládací schránku a vše zajistìte øemenem.
Uvolnìte háèek, spus¦te podlahu a pøipevnìte upevòovací krouŞky.
Náøadí
Náøadí je umístìno v ochranném pouzdøe nacházejícím se v náhradním kole. Pro pøístup k nìmu odstraòte popruh.
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Výmìna

kola

129

DemontáŞ
1 - Umístìte vùz na vodorovný, stabilní a neklouzavý podklad. Zatáhnìte
parkovací brzdu.
2 - Za chodu motoru zvednìte vozidlo do horní polohy (viz kapitola – Komfort
ve voze – „Seøízení výšky vozidla“).
Vypnìte klíè a zaøaïte první rychlostní stupeò nebo, pokud stojíte na
svahu, zpìtný chod (u vozidel vybavených automatickou pøevodovkou
zvolte polohu P).
3 - Zvedák umístìte pod jedno z míst urèených pro zvedání vozidla u pøíslušného kola a opøete jej o zem.
4 - Støedový kryt lze uvolnit zataŞením za pojistku opaènou stranou klíèe na
kola otvorem ve støedovém krytu.
Pro vozidla vybavená hliníkovými ráfky zasuòte nástroj pro jejich demontáŞ
do centrální dráŞky v poklici kola a opøením se o nìj ho uvolnìte.
5 - Uvolnìte kolové šrouby.
6 - Dále vozidlo zvedejte pomocí zvedáku, aŞ se bude kolo nacházet nìkolik
centimetrù nad zemí.
7 - Vyšroubujte šrouby, sejmìte kolo.

Pøed instalací zvedáku nastavte vŞdy svìtlost podvozku do polohy
„maximální výška“ a toto nastavení zachovejte po celou dobu,
kdy je zvedák zasunutý pod vozidlo.
Nelehejte si pod vozidlo, pokud je nadzdvihnuto pouze
pomocí vozidlového zvedáku.
Zvedák je urèen speciálnì pro Vaše vozidlo,
nepouŞívejte jej k jiným úèelùm.
Co nejdøíve namontujte zpìt opravené pùvodní kolo.
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Výmìna

Kolo pro nouzové dojetí
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
náhradním kolem pro nouzové
dojetí, nebudou opìrné podloŞky
správnì umístìny na ráfku.
Náhradní kolo je udrŞováno ve
správné poloze kuŞelovými plochami
kolových
šroubù,
(viz
schéma).
Pøi montáŞi pùvodního kola se
pøesvìdète, Şe všechny opìrné
podloŞky jsou na svých místech a
jsou v dobrém stavu.

V

kola

Zpìtná montáŞ kola
1 - Nasaïte kolo na náboj.
2 - Utáhnìte pøedbìŞnì šrouby.
3 - Stoète zvedák a odkliïte jej.
4 - Dotáhnìte šrouby pomocí klíèe
na demontáŞ kol.
5 - Je-li to nutné, nasaïte zpìt
poklici, pøièemŞ dávejte pozor
na jeho správnou orientaci
vzhledem k poloze ventilu.
Zafixujte poklici tlakem po jeho
obvodu.
6 - Spusıte vozidlo do normální
polohy (viz kapitola - Komfort
ve voze - „Seøízení výšky vozidla").
7 - Upravte tlak v pneumatikách
(viz „Identifikace") a zkontrolujte vyváŞení kola.

Kola vybavená systémem pro
kontrolu tlaku v pneumatikách
Tato kola, vybavená snímaèem
tlaku, lze opravovat výhradnì v servisní síti CITROËN.
Kola s hliníkovými ráfky
Bezpeènostní šroub
KaŞdé kolo je vybaveno jedním
bezpeènostním
šroubem.
Pøi
demontáŞi nejprve sejmìte kryt
matice a pak pomocí nástavce
(které jsou dodávány spoleènì s
vozidlem, klíèem a bezpeènostní
kartou) a klíèe na kola demontujte
kolo.
Tlaky v pneumatikách
Informaci najdete na štítku umístìném na vnitøním sloupku levých
pøedních dveøí. Viz „IDENTIFIKACE" a „NÁVOD K POUğITÍ".

Kolové šrouby jsou specifické podle typu kola.
V pøípadì výmìny diskù kol se informujte v servisní síti
CITROËN na kompatibilitu šroubù.
Poznámka: peèlivì si poznaète kód vyraŞený na bezpeènostním
nástavci. To Vám umoŞní v pøípadì jeho ztráty získat ve znaèkové
síti náhradní.
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podhuštìní

Tato funkce Vás upozorní v pøípadì podhuštìní nebo
proraŞení pneumatiky.
K tomuto úèelu snímaèe neustále kontrolují stav kol vozidla.
Şná signalizace podhuštìné pneumatiky
VýstraŞ
Rozsvítí se kontrolka SERVIS a zobrazí se silueta vozu.
Lokalizace pøíslušného(ých) kola(kol) je provedena pomocí siluety, na které toto(tato)
kolo(kola) bliká(blikají). Je tøeba co nejdøíve provést kontrolu tlaku v pneumatikách.
ProraŞení pneumatiky
Rozsvítí se kontrolka STOP a zobrazí se silueta
vozu.
Lokalizace pøíslušného(ých) kola(kol) je provedena pomocí siluety, na které toto(tato)
kolo(kola) bliká(blikají).

pneumatik

131

Nedetekované kolo
Rozsvítí se kontrolka SERVIS a zobrazí se silueta vozu..
Lokalizace pøíslušného(ých) kola(kol) je provedena pomocí siluety, na které toto(tato) kolo
(kola) chybí(chybìjí). Pokud jste neprovedli
výmìnu kola, tato informace oznaèuje poruchu
funkce systému.
Pro výmìnu vadného snímaèe (vadných snímaèù) se
obrat’te se na servisní sít CITROËN.
Systém detekce podhuštìní je systémem asistence øízení,
který øidièe nezbavuje obezøetnosti ani odpovìdnosti.
I s tímto systémem je nutné pravidelnì kontrolovat tlak v
pneumatikách (viz Identifikace) a pøesvìdèit se tak, Şe
dynamické chování vozidla je i nadále optimální a zabránit
tím zároveò pøedèasnému opotøebení pneumatik, pøedevším za jízdy (velký náklad, vysoká rychlost).
Nezapomeòte zkontrolovat tlak v pneumatice náhradního kola.

OkamŞitì zastavte vozidlo, bez prudkých pohybù volantem
a prudkého brzdìní.
Proveïte výmìnu poškozeného kola (proraŞeného
nebo silnì podhuštìného), nechte ho opravit a co
nejdøíve zkontrolujte tlak v pneumatikách.
ProraŞené kolo (umístìné v zavazadlovém prostoru nebo
v opravnì) jiŞ není detekováno (informace poskytovaná
obrazovým symbolem nebo hlášením) rovnìŞ tak, jako
náhradní kolo.

Jakákoli výmìna nebo oprava pneumatiky
na kole vybaveném systémem sledování
tlaku, musí být provedena v servisní síti
CITROËN.
Systém mùŞe být doèasnì rušen VF vysíláním
jiných zaøízení s podobnou frekvencí.
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Vleèení

–

V

Zvedání
Doporuèení:
Vleèení je výjimeènì povoleno
malou rychlostí a na velmi
krátkou vzdálenost (podle ustanovení legislativy).
Ve všech ostatních pøípadech je
nutné pøepravovat vozidlo na
plošinì k tomu urèené.
DOPORUÈENÍ
–
VLEÈENÍ
AUTOMATICKÁ PØEVODOVKA
Volicí páku posuòte do polohy N
(neutrál).

Vleèení na vozovce
Závìsná oka se nacházejí v pøední a zadní èásti vozu.
Pomocí vhodného náøadí, napøíklad tenkého šroubováku, uvolnìte kryt.
Klíè ve spínací skøíòce musí být otoèen do polohy „M“ tak, aby byla
zajištìna ovladatelnost vozidla pomocí volantu.
PouŞívejte taŞné oko umístìné do otvorù dle výše uvedených obrázkù.
TaŞné oko lze demontovat a uloŞit do schránky zvedáku v náhradním kole.

Pokud není motor v chodu, není funkèní posilovaè øízení ani brzd.
V pøípadì odtahování jiného vozidla musí být jeho
kola volná (pøevodovka v neutrálu).

Vleèení „vpøed nebo vzad“
nebo v poloze „minimální
výška“ je zakázáno.
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133

Identifikace
A
1
2
3
4
5
6

C
A

B

A Výrobní štítek
Na støedním sloupku u levých
dveøí
1: Èíslo globální homologace.
2: Identifikaèní
èíslo
vozidla
(VIN).
3: Celková hmotnost.
4: Celková hmotnost jízdní soupravy.
5: Maximální zatíŞení pøední
nápravy.
6: Maximální
zatíŞení
zadní
nápravy.
B Identifikaèní èíslo vozidla na
karoserii
C Identifikaèní èíslo vozidla na
palubní desce
D Oznaèení odstínu barvy.
Oznaèení pneumatik.
Tlak v pneumatikách.

D
Typ vozidla a identifikaèní èíslo vozidla je uvedeno rovnìŞ v technickém prùkazu.
Všechny náhradní díly CITROËN mají exkluzivitu znaèky.
Z hlediska zajištìní záruky a Vaší bezpeènosti se doporuèuje pouŞívat výhradnì originální náhradní díly CITROËN.
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VŠEOBECNÉ
Verze

ÚDAJE

benzínové
1.8i 16V

Typ motoru

BERLINE

VI

motory
2.0i 16V
BVA

2.0i 16V

V6 24V
BVA

PøibliŞnì 66 litrù

Objem palivové nádrŞe
Doporuèené palivo

Bezolovnatý benzín RON 95 - RON 98

Administrativní výkon
Výkon (kW)

8

9

9

14

92

103

103

152

12,43

Minimální obrysový prùmìr zatáèení (m)

201

210

205

230

Provozní

1 377

1 394

1 448

1 589

Celková

1 897

1 914

1 958

2 099

935

935

935

960

3 297

3 414

3 458

3 599

1 500

1 500

1 500

(2)

1 600

(2)

Teoretická maximální rychlost (km/h)
Hmotnost (kg)

Maximální zatíŞení zadní nápravy
Celková hmotnost (MTRA)*
Brzdìný pøívìs (aŞ do limitu max. povolené
hmotnosti MTRA)
Klesání 10 - 12%

1 400

(1)

Klesání 8 - 10%

1 500

1 600

1 600

Klesání do 8%

1 800

1 900

1 900

2 000

680

695

700

750

Nebrzdìný pøívìs
Maximální zatíŞení taŞného zaøízení

75

Maximální zatíŞení støešního nosièe

75
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VŠEOBECNÉ

VI

Verze
HDi 110

HDi 110
FAP

ÚDAJE

vznìtové

BERLINE

135

motory

HDi 129 HDi 138 HDi 138 HDi 138 HDi 173 HDi 173
FAP
BVM FAP
BVM
BVA FAP BVM FAP BVA FAP
PøibliŞnì 66 litrù
Nafta

6

6

7

8

8

9

11

80

80

93

100

100

100

125

205

205

222

125

12,43
190

190

200

205

Hmotnost (kg)

1 424

1 424

1 498

1 498

1 486

1 554

1 576

1 608

1 944

1 944

2 018

2 018

2 006

2 040

2 055

2 085

935

935

935

935

935

935

935

935

2 944

2 944

3 518

3 518

3 506

3 140

3 655

3 685

1 000

1 000

(3)

1 500

(2)

1 500

(2)

1 500

(2)

1 100

(4)

1 000

1 000

(3)

1 600

(2)

1 600

(2)

1 600

(2)

1 150

(4)

1 000

1 000

(3)

1 200

(4)

715

715

1 900

1 900

1 900

730

730

730
75
75

750

750

750

MTRA: Maximální celková povolená jízdní hmotnost
Hmotnosti: viz identifikaèní štítek
výrobce.
FAP: Èásticový filtr pro vznìtové
motory.
BVM: Mechanická pøevodovka
BVA: Automatická pøevodovka
* Jedná-li se o taŞné vozidlo, nesmí
rychlost pøekroèit 100 km/h.
Hmotnost brzdìného pøívìsu mùŞe
být zvýšena aŞ na:
- (1) 1 500 kg.
- (2) 1 700 kg.
- (3) 1 300 kg.
- (4) 1 400 kg,
za podmínky, Şe sníŞíte zatíŞení
vozidla tak, aby nedošlo k
pøekroèení celkové pøípustné hmotnosti.
Respektujte schopnosti vleèení
Vašeho vozidla.
V kaŞdé zemi je tøeba dodrŞovat
legislativu z hlediska povoleného
zatíŞení vozidel pøi vleèení.
Rozmìry pneumatik, na které
lze nasazovat snìhové øetìzy:
Lze je nasazovat na všechny pneumatiky.
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VŠEOBECNÉ

136

Verze

ÚDAJE

benzínové
1.8i 16V

Typ motoru

BREAK

VI

motory
2.0i 16V
BVA

2.0i 16V

V6 24V
BVA

PøibliŞnì 66 litrù

Objem palivové nádrŞe
Doporuèené palivo

Bezolovnatý benzín RON 95 - RON 98

Administrativní výkon
Výkon (kW)

8

9

9

14

92

103

103

152

12,43

Minimální obrysový prùmìr zatáèení (m)

195

205

202

227

Provozní

1 416

1 427

1 479

1 619

Celková

2 016

2 027

2 079

2 179

Maximální zatíŞení zadní nápravy

1 080

1 080

1 080

1 100

Celková hmotnost (MTRA)*

3 316

3 427

3 579

3 579

Teoretická maximální rychlost (km/h)
Hmotnost (kg)

Brzdìný pøívìs (aŞ do limitu max. povolené
hmotnosti MTRA)
Klesání 10 - 12%

1 300

(1)

1 400

(1)

1 500

1 400

(2)

1 500

(2)

Klesání 8 - 10%

1 500

1 600

1 600

Klesání do 8%

1 800

1 900

1 900

1 900

720

720

720

750

Nebrzdìný pøívìs
Maximální zatíŞení taŞného zaøízení

75

Maximální zatíŞení støešního nosièe

75
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VŠEOBECNÉ

VI

Verze
HDi 110

HDi 110
FAP

ÚDAJE

vznìtové

BREAK

137

motory

HDi 129 HDi 138 HDi 138 HDi 138 HDi 173 HDi 173
FAP
BVM FAP
BVM
BVA FAP BVM FAP BVA FAP
PøibliŞnì 66 litrù

MTRA: Maximální celková povolená jízdní hmotnost
Hmotnosti: viz identifikaèní štítek
výrobce.

Nafta

6

6

7

8

8

9

11

80

80

93

100

100

100

125

200

201

217

125

12,43
186

186

195

200

Hmotnost (kg)

1 442

1 442

1 532

1 532

1 520

1 574

1 610

1 640

2 056

2 056

2 132

2 132

2 120

2 120

2 150

2 180

1 080

1 080

1 080

1 080

1 080

1 080

3 532

3 532

3 520

3 160

3 750

3 780

1 080
3 056

1 080
3 056

1 000

(3)

1 000

(3)

1 400

(2)

1 400

(2)

1 400

(2)

1 000

(3)

1 000

(3)

1 000

(3)

1 500

(2)

1 500

(2)

1 500

(2)

1 050

(3)

1 000

(3)

1 000

(3)

1 100

(3)

745

745

1 800

1 800

1 800

750

750

750
75
75

750

750

750

FAP: Èásticový filtr pro vznìtové
motory.
BVM: Mechanická pøevodovka
BVA: Automatická pøevodovka
* Jedná-li se o taŞné vozidlo, nesmí
rychlost pøekroèit 100 km/h.
Hmotnost brzdìného pøívìsu mùŞe
být zvýšena aŞ na:
- (1) 1 500 kg.
- (2) 1 600 kg.
- (3) 1 300 kg,
za podmínky, Şe sníŞíte zatíŞení
vozidla tak, aby nedošlo k
pøekroèení celkové pøípustné hmotnosti.
Respektujte schopnosti vleèení
Vašeho vozidla.
V kaŞdé zemi je tøeba dodrŞovat
legislativu z hlediska povoleného
zatíŞení vozidel pøi vleèení.
Rozmìry pneumatik, na které
lze nasazovat snìhové øetìzy:
Lze je nasazovat na všechny pneumatiky.
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SPOTØEBY

138

(l/100

VI

km)

110 HDi 129 HDi 138
V6 24V HDi 110 HDi
FAP
FAP

HDi 138
FAP

HDi 173 HDi 173
FAP
FAP

Typ
motoru

1.8i 16V

BREAK

BVM

BVM

BVA

BVA

BVM

BVM

BVM

BVM

BVM

BVA

BVM

BVA

Mìstský
cyklus

10,4

11,1

12,4

14,7

6,8

6,8

7,8

7,8

7,8

10,0

8,1

10,3

Mimomìstský
cyklus

5,9

6,3

6,4

7,2

4,5

4,5

5,0

5,0

5,0

5,5

5,0

5,6

Smíšený
cyklus

7,6

8,0

8,6

10,0

5,4

5,4

6,0

6,0

6,0

7,1

6,1

7,3

Emise
CO2 (1)

180

190

206

238

142

139

158

158

158

189

160

194

2.0i 16V

Tyto údaje o spotøebì paliva jsou stanoveny na základì smìrnice 80/1268/EHS. Mohou se mìnit v závislosti na stylu
jízdy, dopravních podmínkách, meteorologických podmínkách, zatíŞení vozidla, údrŞbì vozidla a a pouŞívání pøíslušenství.

FAP: Èásticový filtr pro vznìtové motory.
BVM: Mechanická pøevodovka
BVA: Automatická pøevodovka

Vyznaèené spotøeby paliva odpovídají hodnotám
zveøejnìným v okamŞiku redakèní uzávìrky tohoto návodu.

(1) Uvedeno v g/km na smíšeném okruhu.
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SPOTØEBY

VI

(l/100

139

km)

110 HDi 129 HDi 138
V6 24V HDi 110 HDi
FAP
FAP

HDi 138
FAP

HDi 173 HDi 173
FAP
FAP

Typ
motoru

1.8i 16V

BERLINE

BVM

BVM

BVA

BVA

BVM

BVM

BVM

BVM

BVM

BVA

BVM

BVA

Mìstský
cyklus

10,4

11,1

12,4

14,7

6,9

6,9

7,8

7,8

7,8

10,0

8,2

10,3

Mimomìstský
cyklus

5,9

6,3

6,4

7,2

4,6

4,6

5,0

5,0

5,0

5,5

5,1

5,6

Smíšený
cyklus

7,6

8,0

8,6

10,0

5,5

5,5

6,0

6,0

6,0

7,1

6,2

7,3

Emise
CO2 (1)

180

190

206

238

145

145

158

158

158

189

165

194

2.0i 16V

Tyto údaje o spotøebì paliva jsou stanoveny na základì smìrnice 80/1268/EHS. Mohou se mìnit v závislosti na stylu
jízdy, dopravních podmínkách, meteorologických podmínkách, zatíŞení vozidla, údrŞbì vozidla a a pouŞívání pøíslušenství.

FAP: Èásticový filtr pro vznìtové motory.
BVM: Mechanická pøevodovka
BVA: Automatická pøevodovka
(1) Uvedeno v g/km na smíšeném okruhu.

Vyznaèené spotøeby paliva odpovídají hodnotám
zveøejnìným v okamŞiku redakèní uzávìrky tohoto návodu.
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Rozmìry

140

(v

BERLINE

BREAK

A

2,75

2,75

B

4,74

4,84

C

1,03

1,03

D

0,96

1,06

E

1,50

1,50

F

1,53

1,53

G

1,78

1,78

H

1,48

1,51
1,55*

I

2,10

2,10

VI

metrech)

C

A

D

B

H

F

E

I

G

* Se støešními nosièi
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Rozmìry

VI

(v

141

metrech)

E
G

H

F

C
BERLINE

BREAK

A

1,14

1,18

B

0,55

0,48

C

1,00

1,09

D

1,17

1,13

E

0,87

0,88

F

1,71

1,78

G

0,66

0,66

H

0,62

0,79

A
D
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SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAK TNÍM DISKEM A
MĚNIČEM CD
A

W V

D

U

Q
2
4

1

(Black plate)

5

E

O

H

J

F

N

M

K

I

L

R

C G

VII

B

P

7
S

6
3
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OVL ÁDÁNÍ POMOCÍ TL AČÍTEK

VII

A

Zapnutí/vypnutí.
Nastavení hlasitosti.

B

Vysunutí CD.

C
SOURCE

E

TEL

F

H

M

Režim rádio: Ruční sestupné vyhledávání frekvencí.
Režim měnič CD/MP3: Přechod na předchozí/složku CD.
Ostatní: Procházení Hlavního menu.

Výzva pro audio nastavení.

N

Režim rádio:
• Krátké stisknutí: Zobrazení seznamu dostupných rozhlasových stanic (maximálně 30).
• Dlouhé stisknutí: Aktualizace seznamu stanic.
Režim CD: Zobrazení seznamu skladeb na CD.

Režim rádio: Automatické sestupné vyhledávání frekvencí.
Režim CD, měnič CD a MP3: Sestupné vyhledávání skladeb.
Dlouhé stisknutí: Zrychlený poslech při posuvu zpět.
Ostatní: V menu volba Vašeho nastavení.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth®: Volba
písma.

O

LIST

ESC

Volba režimu (rádio, CD, měnič CD).
Stisknutí: Zobrazení informací systému Bluetooth®, pokud je
jím Vaše vozidlo vybaveno.

Krátké stisknutí: Zrušení probíhající operace nebo smazání
doplňkového zobrazení.
Dlouhé stisknutí: Návrat k trvalému zobrazení.
P

I

TA

Krátké stisknutí: Funkce TA (dopravní informace).
Dlouhé stisknutí: Funkce PTY (volba typu programu).

J

Režim rádio: Ruční vzestupné vyhledávání frekvencí.
Režim měnič CD/MP3: Volba následujícího CD/následující
složky CD.
Ostatní: Procházení Hlavního menu.

K

Režim rádio: Automatické vzestupné vyhledávání frekvencí.
Režim CD, měnič CD a MP3: Vzestupné vyhledávání skladeb.
Dlouhé stisknutí: Zrychlený poslech při rychlém posuvu.
Ostatní: V menu volba Vašeho nastavení.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth®: Volba
písma.

L

VII

Uložení CD.

D

G

143

OK

Ovládání potvrzení a aktivace/deaktivace určitých funkcí.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth®: Přijmutí/
odmítnutí hovoru.
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MENU

1→6
1→6

Zobrazení Hlavního menu.
V některých zemích je toto ovládání za jízdy deaktivováno.
Režim rádio:
Krátké stisknutí: Vyvolání stanic uložených do paměti.
Dlouhé stisknutí: Paměť.
Režim Měnič CD: Výběr CD.

Q

DARK

Opakování stisků umožňuje:
• Stisknutí: Pouze zobrazení informací autorádia, hodin a
teploty.
• Dvě stisknutí: Úplné zhasnutí (tmavý displej).
• Tři stisknutí: Návrat ke standardnímu zobrazení.

R

BND

Krátké stisknutí: Volba frekvenčních pásem a série pamětí.
Dlouhé stisknutí: Automatické ukládání do paměti (Autostore).

S

Měnič CD.

U

CLIM

Trvalé zobrazení informací klimatizace.

V

TRIP

Trvalé zobrazení informací palubního počítače.

W

AUDIO

Trvalé zobrazení informací režimu audio.
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OVL ÁDÁNÍ Z VOL ANTU
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VII

Ovládání z volantu umožňuje přístup k některým funkcím, aniž by bylo nutné používat ovladač pro autorádio-CD.

1

Režim rádio:
• Prezentace stanic uložených v paměti.
Režim Měnič CD:
• Výběr CD.
Ostatní:
• V menu, provádění volby.

2

Režim rádio:
• Ruční vzestupné vyhledávání frekvencí.
Režim CD a měnič CD:
• Vzestupné vyhledávání skladeb.
• Zrychlený poslech při rychlém posuvu.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth®:
Volba písma.

3

Režim rádio:
• Sestupné vyhledávání skladeb.
Režim CD a měnič CD:
• Sestupné vyhledávání skladeb.
• Zrychlený poslech při posuvu zpět.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth®:
Volba písma.

4

Zvyšování hlasitosti.

5

Přechod z jednoho režimu na druhý: Rádio, CD, měnič
CD.
V menu, potvrzení volby.

6
4+6

SRC

Snižování hlasitosti.
Současné stisknutí dvou tlačítek: Ztlumení (dočasné vypnutí
zvuku).

ART-C5_2006-1_ENG.indd
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7

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth®:
Co nejkratší stisknutí: Aktivace/deaktivace funkce hlasových
povelů, pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth®.

DISPLEJ A

DISPLEJ C

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vaše Autorádio kompatibilní s Bluetooth® zahrnuje:
• 3 vlnové rozsahy (MW/LW/FM).
• Dvojitý tuner s RDS EON PTY, zobrazováním názvu PS, sledováním programu RDS, dopravními informacemi TA, 24 předvolbami
(18 FM - 6 MW/LW), automatickým ukládáním stanic s nejsilnějším
příjmem AST.
• Přehrávač CD kompatibilní s MP3.
• Výstupní výkon 4x35 W.

23/11/2005 11:26:54
10:54:12

C5_06_2_G129-TCH.qxp

9/13/2006

4:29 PM

Page 145

(Black plate)

VŠEOBECNÉ FUNKCE - NASTAVENÍ AUDIO
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Z APNUTÍ /VYPNUTÍ

VOLBA REŽIMU

DOČASNÉ VYPNUTÍ ZVUKU

Klíč ve spínací skříňce musí být v poloze
„Zapnuto“ M, stiskněte ovladač A, pro zapnutí
nebo vypnutí autorádia.
Poznámka:
• Pokud bylo autorádio v provozu před vypnutím spínací skříňky, při opětném zapnutí
zapalování se automaticky zapne. Stisknutí
ovladače A již není nutné.
• Po vypnutí spínací skříňky lze autorádio
zapnout, aniž by byl klíč zasunut ve spínací
skříňce. Zapnutí se provede stisknutím
ovladače A a autorádio se vypne po 30
minutách.

Pro nastavení režimu rádio, CD (přičemž je
CD již vloženo a režim rádio aktivován), nebo
měnič CD stiskněte ovladač D.
Po vložení CD disku se disk začne automaticky
přehrávat.
Poznámka:
Zvolený zdroj je při vypnutí autorádia uložen
do paměti.

Tuto funkci můžete aktivovat stisknutím ovladačů 4 a 6 na volantu.
Zvuk bude přerušen bez ohledu na zvolený
zdroj signálu.
K zapnutí zvuku stiskněte jeden z ovladačů
na volantu.

Z ABEZPEČENÍ PROTI KRÁDEŽI
Toto autorádio je zakódované, aby mohlo být
používáno pouze ve Vašem vozidle. Pokud
bude nainstalováno v jiném vozidle, nebude
fungovat.
Poznámka:
Zabezpečení proti krádeži pracuje zcela automaticky a nevyžaduje žádnou obsluhu.
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NASTAVENÍ HLASITOSTI
Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti poslechu
otáčejte ovladačem A.
Hlasitost lze zvyšovat nebo snižovat pomocí
ovladačů 4 a 6 na volantu.
Poznámka:
• Hlasitost poslechu nastavená při zastavení
vozu zůstane nezměněná i při přístím
spuštění přijímače.
• Hlasitost autorádia je automaticky korigována v závislosti na rychlosti jízdy vozidla,
pokud je aktivována funkce „Hlasitost v
závislosti na rychlosti jízdy vozidla“.

VII

NASTAVENÍ AKUSTIKY
Postupnými stisky ovladače F zobrazíte příslušný parametr, který chcete nastavit: volba
předdeﬁnovaných ekvalizérů, výšek, hloubek,
loudness, fader (rozdělení zvuku mezi přední
a zadní reproduktory), rovnováha (rozdělení
zvuku mezi pravé a levé reproduktory) a hlasitost v závislosti na rychlosti vozidla.
Ovladače K nebo N umožňují změnu hodnoty
zobrazené funkce.
Poznámka:
• Nastavení určité akustiky má za důsledek
automatické nastavení basů a výšek. Tyto
hodnoty můžete měnit.
K obnovení původního seřízení předdeﬁnovaného ekvalizéru nastavte hloubky a
výšky na nulu.
• Seřízení loudness, hloubek a výšek lze
provádět zvlášť pro každý zdroj a každý
předdeﬁnovaný ekvalizér.
• Pokud je autorádio několik sekund v klidu,
přepne se do režimu normálního zobrazení.
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REŽIM R ÁDIO

POZNÁMKY K PŘÍJMU SIGNÁLU RÁDIA

RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Vaše autorádio je vystaveno vlivům, se kterými
se u domácích přijímačů nesetkáte.
Proto je příjem jak v pásmu AM, tak i v pásmu FM z různých příčin rušen, což však není
způsobeno kvalitou zařízení, ale různými vlivy
působícími na šíření rádiového signálu.
V pásmu AM můžete zaregistrovat poruchy
příjmu při průjezdu pod vedením vysokého
napětí, pod mosty nebo při průjezdu tunely.
V pásmu FM může způsobit poruchy příjmu
vzdálenosti vysílače, různé překážky (hory,
návrší, budovy atd.) a zastínění některých
prostorů (místa bez pokrytí signálem).

Ruční vyhledávání se provádí pomocí příkazů J nebo M.
Přidržením stisknutého ovladače J nebo M lze
zajistit plynulé zobrazení měnících se frekvencí.
Po uvolnění ovladače se přelaďování zastaví.
Autorádio zůstane naladěno na zobrazené
frekvenci.

VOLBA REŽIMU RÁDIA
Stiskněte ovladač D pro výběr režimu.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovladače 5 na volantu.

VÝBĚR VLNOVÉHO ROZSAHU A ROZSAHU
PAMĚTÍ
Postupnými stisky ovladače R přechází radiotelefon postupně na jednotlivé rozsahy pamětí FM1, FM2 a FM3 pro frekvenční rozsah FM
a na rozsah pamětí MW/LW (střední/dlouhé
vlny) pro frekvenční rozsah AM.
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CITLIVOST VYHLEDÁVÁNÍ
Automatické vyhledávání stanic může probíhat
na dvou úrovních citlivosti:
• Pro příjem silných vysílačů zvolte režim
lokálního vyhledávání „LO“ (výchozí nastavení).
• Pro příjem slabších nebo vzdálených vysílačů zvolte režim zvýšené citlivosti „DX“.
Vyhledávání stanice se nejdříve provádí s
citlivostí „LO“ (lokální), a poté s citlivostí „DX“
(vzdálený).
Pro přímý přechod na vyhledávání s citlivostí
„DX“ (vzdálený), je nutné stisknout dvakrát po
sobě některý z ovladačů K nebo N.

VII
Přidržením stisknutého ovladače K nebo N lze
zajistit plynulé zobrazení měnících se frekvencí.
Po uvolnění ovladače se přelaďování zastaví
u první stanice.
Tuto operaci lze provést pomocí ovladačů 2
a 3 na volantu.
Pokud autorádio nezachytí název stanice,
zobrazí alespoň její frekvenci, vyhledání této
stanice lze provést ručně.

ZOBRAZENÍ A VÝBĚR DOSTUPNÝCH STANIC
K zobrazení seznamu stanic stiskněte krátce
ovladač G tento seznam se aktualizuje každých
10 minut.
Tento seznam můžete kdykoliv aktualizovat
dlouhým stisknutím ovladače G.
Pro poslech jedné z těchto stanic ji vyberte
pomocí ovladače J nebo M a potvrďte stisknutím ovladače L.

AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Stiskněte krátce jeden z ovladačů K nebo N k
vyhledání příjmu následující nebo předchozí
stanice ve zvoleném frekvenčním rozsahu.
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VII
RUČNÍ UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI
Pomocí ovladače R zvolte frekvenční rozsah
a rozsah paměťových míst.
Automatickým režimem nebo ručně vyhledejte
požadovanou stanici.
Déle než dvě sekundy podržte stisknutý některý
z ovladačů předvolby 1 až 6 na klávesnici P.
Krátkodobé přerušení a obnovení zvuku potvrzuje, že je stanice uložena do paměti.
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AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ VYSÍLAČE
PAMĚTI (FUNKCE AUTOSTORE)

147

DO

Pokud v rozsahu FM podržíte po dobu delší
než dvě sekundy stisknutý ovladač R, uloží
autorádio automaticky do rozsahu pamětí FM3
6 nejsilnějších vysílačů.
Displej indikuje „FM AST“.
Autorádio ukládá do paměti 6 stanic s nejlepším
příjmem s vymazáním 6 stanic uložených do
paměti dříve.
Po uložení do paměti přejde rádio přímo k
paměti 1 v rozsahu pamětí FM3.
Poznámka:
• Pokud je aktivován příjem dopravních hlášení (viz SYSTÉM RDS), pak se přednostně
ukládají stanice s touto službou.
Pokud nebyl nalezen žádný vysílač, zůstanou v paměti stanice uložené při předchozím
vyhledávání.
• Pokud bylo nalezeno méně než 6 vysílačů, zůstanou zbývající paměťová místa
prázdná.

VII

VYVOLÁNÍ STANIC ULOŽENÝCH DO PAMĚTI
Stiskněte krátce ovladač R pro volbu frekvenčního pásma a rozsahu požadovaných
pamětí.
Krátký stisk jednoho z ovladačů předvolby 1
až 6 na klávesnici P vyvolá stanici uloženou na
této paměťové pozici. Tuto operaci lze provést
rovněž pomocí ovladače 1 na volantu.
Pokud se jedná o stanici RDS, bude před
názvem stanice několik sekund zobrazena
vysílací frekvence.
U stanic RDS může jejich volba vyvolat hledání
frekvence odpovídající regionu, v němž se
nacházíte (viz systém RDS).
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Většina rozhlasových stanic v pásmu FM
používá systém RDS, kterým je Vaše autorádio
vybaveno.
Systém RDS umožňuje těmto stanicím, kromě
šíření jejich programu, navíc ještě vysílání
nezvukových dat. Tato data Vám umožňují
přístup k různým funkcím, které jsou v této
kapitole popsány, z nichž nejdůležitější je
zobrazení názvu stanice, krátkodobé přepnutí
na poslech dopravních informací anebo automatické sledování stanice. Tento systém Vám
umožňuje zůstat na příjmu stanice nezávisle
na frekvenci používané v oblasti, kterou právě
projíždíte.

SLEDOVÁNÍ STANIC RDS
Autorádio zachovává nejlepší možný příjem
signálu. Přístroj neustále kontroluje seznam
dalších příslušných frekvencí pro přijímanou
stanici a automaticky ladí frekvenci s nejlepším
příjmem (pokud stanice vysílá na více vysílačích nebo frekvencích).
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148
POUŽITÍ FUNKCE RDS ( RADIO
SYSTEM) V PÁSMU FM
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ACTIVACE /DEAKTIVACE FUNKCÍ RDS
Funkce RDS jsou přístupné ze dvou následujících menu:
• Všeobecné menu (stisknutím ovladače O).
• Audio menu (stisknutím ovladače L).
Pro aktivaci/deaktivaci funkcí RDS na
displeji C:
1. Stiskněte ovladač O.
2. Pomocí ovladače J nebo M vyberte ikonu
AUDIO.
3. Potvrďte výběr stisknutím ovladače L.
4. Vyberte podmenu Preferované pásmo FM
pomocí ovladačů J nebo M. Potvrďte výběr
stisknutím ovladače L.
5. Vyberte automatické sledování stanic RDS
pomocí ovladačů J nebo M.
6. Potvrďte výběr stisknutím ovladače L.
7. Pomocí ovladače L zaškrtněte/vyškrtněte
aktivaci/deaktivaci funkce.
8. Potvrďte Vaši volbu výběrem „OK“ na
displeji.

VII
Pro aktivaci/deaktivaci funkcí RDS na
displeji A:
1. Stiskněte ovladač O.
2. Pomocí ovladače J nebo M vyberte ikonu
AUDIO-CD.
3. Vyberte automatické sledování stanic RDS
pomocí ovladačů J nebo M. Systém Vám
hlásí aktivní nebo neaktivní stav funkce.
4. Tento stav můžete změnit pomocí ovladačů K nebo N.
5. Poté počkejte, až zobrazení zmizí.
Poznámka:
Pokud je funkce RDS aktivována:
• Na displeji se rozsvítí „RDS“, pokud používá
přijímaná stanice systém RDS s automatickým sledováním frekvencí.
• Na displeji se rozsvítí přeškrtnuté „RDS“,
pokud přijímaná stanice používá systém RDS bez automatického sledování
frekvence.
Pokud je funkce RDS deaktivována, na displeji
se v žádném případě neobjeví „RDS“.
Na displeji bude uveden „NÁZEV“ stanic, které
používají systém RDS a frekvence stanic, které
ho nepoužívají.
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VII
REŽIM REGIONÁLNÍHO SLEDOVÁNÍ STANIC
Vzhledem k tomu, že některé stanice jsou
organizovány formou vnitřní sítě, vysílají buď ve
stejném čase různé programy nebo společné
programy v odlišném čase.
Můžete zvolit sledování:
• Buď výhradně regionální stanice.
• Nebo celé sítě s možností příjmu jiného
programu.
Pro aktivaci/deaktivaci této funkce postupujte
stejně jako při nastavování automatického
sledování stanic RDS.
Poznámka:
Pokud je tento režim aktivován, rádio se nebude
přepínat z jedné regionální stanice na jinou.

DOPRAVNÍ INFORMACE TA (DOPRAVNÍ
HLÁŠENÍ)
Některé stanice (pouze v pásmu FM) umožňují
vysílání těchto hlášení díky funkci „TA“.
Funkci „TA“ můžete aktivovat stisknutím
ovladače I. Tato funkce Vám umožní během
poslechu jiného zařízení než rádia nebo při
poslechu stanice, která taková hlášení nevysílá,
automatické dočasné přepnutí na stanici FM,
která je vysílá.
Během vysílání těchto hlášení se originální
zdroj na chvíli přeruší a po ukončení zprávy se
přepne zpět na původní hudební program.
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Poznámka:
• Autorádio musí být přepnuto do pásma FM.
• Přijímaná stanice musí provozovat systém dopravního hlášení pomocí systému RDS.
• Stanice pracující v síti (EON) mají regionální
vysílače, které vysílají odlišný vlastní program: můžete poslouchat některý z těchto
programů a přepnout na stanici stejné sítě
vysílající dopravní hlášení.
• Poslech hlášení můžete zastavit stisknutím
ovladače I.

NASTAVENÍ HLASITOSTI U DOPRAVNÍHO
HLÁŠENÍ
Hlasitost zvuku při vysílání dopravních informací lze nastavit samostatně a nezávisle na
základním vysílání.
V průběhu vysílání dopravních informací
seřiďte hlasitost otáčením ovladače A.
Seřízení je uloženo do paměti.

149

VII

VOLBA TYPU PROGRAMU
Některé stanice nabízejí možnost přednostního poslechu typu programu vybraného ze
seznamu (PTY).
Po dobu delší než dvě sekundy dlouze stiskněte ovladač I.
Stiskněte ovladače J nebo M pro zobrazení a
výběr typu programu, a poté potvrďte výběr
pomocí ovladače L.

VYHLEDÁNÍ

STANICE VYSÍLAJÍCÍ DANÝ
TYP PROGRAMU
Jakmile jste vybrali typ programu, na displeji
se zobrazí seznam příslušných stanic, stiskněte ovladače J nebo M k zobrazení a výběru
typu programu, a poté potvrďte výběr pomocí
ovladače L.

OPUŠTĚNÍ REŽIMU PTY
Pro opuštění režimu „PTY“, zvolte funkci
deaktivovat „PTY“ v seznamu různých typů
programů.

R ÁDIOTEXT V KONTEXTOVÉM MENU
Tato funkce Vám umožňuje zobrazit informace
vysílané stanicí týkající se programu, který
právě posloucháte.
Pro aktivaci/deaktivaci této funkce postupujte
stejně jako při nastavování automatického
sledování stanic RDS.
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VII

VOLBA REŽIMU CD

ZRYCHLENÝ POSLECH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zasunutím CD potištěnou stranou nahoru
do přehrávače je přehrávání automaticky
spuštěno.
Pro ruční zapnutí režimu CD stiskněte, pokud
je CD vložené, ovladač D, až je dosaženo
požadovaného režimu.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovladače 5 na volantu.

Pro zrychlené přehrávání disku držte stisknutý
jeden z ovladačů K nebo N pro případné zrychlené přehrávání vpřed nebo zpět.
Při uvolnění přehrávač pokračuje v normálním
čtení disku.

Z bezpečnostních důvodů, nespouštějte
přehrávač CD, když je teplota prostoru pro
cestující vyšší než +60 °C, nebo když je teplota
nižší než -10 °C.
Když je teplota příliš vysoká, zabrání automatická ochrana spuštění přehrávače CD
až do doby, kdy teplota klesne na přijatelnou
úroveň.

VYJMUTÍ CD
CD je možné vyjmout po stisknutí ovladače
B, autorádio přejde automaticky do režimu
Rádio.
Pokud není CD vyjmuto z přehrávače během
10 až 15 sekund po jeho vysunutí z přehrávače,
je automaticky zasunuto zpět, avšak jeho
přehrávání není spuštěno.

VÝBĚR SKLADBY
Stisknutí ovladače K umožňuje přechod na
poslech následující skladby.
Stisknutí ovladače N umožňuje návrat na
začátek aktuálně přehrávané skladby, pomocí
druhého stisknutí tlačítka se přepnete na
začátek předchozí skladby.
Vícenásobné postupné stisknutí umožňuje
přehrávání více skladeb.
Tuto operaci můžete také provést pomocí
ovladače G, jakmile se zobrazí seznam skladeb na displeji, vyberte požadovanou skladbu
pomocí ovladačů J nebo M, potom potvrďte
pomocí ovladače L.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovladačů 2 a 3 na volantu.
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MENU
Toto menu umožňuje přístup k aktivaci/deaktivaci tří režimů:
• Přehrávání přibližně po dobu prvních 10
sekund každé stopy CD.
• Opakování skladby při přehrávání.
• Náhodné přehrávání stop CD.
Je možné dvěma způsoby:
• Buď stisknutím ovladače O a dále pomocí
postupu jako při sledování stanice RDS
– podmenu odpovídá volbě „Audio Preferences“ (Nastavení Audio) (pouze pro
displej C).
• Nebo, když jste v režimu CD, stisknutím
ovladače L. Budete mít také přístup k menu
Audio (pouze pro displej C).
Poznámka:
Pokud je zvolena jedna z těchto funkcí, zůstává
aktivní při přehrávání z měniče CD.

POUŽÍVÁNÍ KOMPAKTNÍCH DISKŮ
Zabraňte pádům CD. Ukládejte CD v bezprašném prostředí a nesahejte na ně prsty. Rýhy
na povrchu CD mohou vyvolat nepříjemné
zvukové efekty. Nenalepujte na CD nálepky.
Nesnažte se přehrávat deformovaná nebo
poškozená CD. Nevystavujte CD nadměrnému
teplu ani slunečním paprskům.
Povrch CD lze čistit měkkým suchým hadříkem.
Vždy směrem od středu k okrajům.
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PŘEHRÁVAČ CD MP3

VÝBĚR SKLADBY

MENU

Váš audiosystém s přehrávačem CD může být
kompatibilní s MP3.
Když vložíte CD, nahrané ve formátu MP3,
spustí se přehrávání první skladby z první
složky CD.
Přehrávané skladby můžete vybrat pomocí
ovladačů N nebo K a složky CD pomocí
ovladačů J nebo M.

Pro zobrazení seznamu složky CD stiskněte
ovladač G.
Pomocí ovladače J nebo M vyberte složku
pro poslech.
Pro otevření složky CD stiskněte ovladač L.
Pomocí ovladače N nebo K vyberte skladbu
pro poslech.
Potvrďte stiskem ovladače L.

Toto menu umožňuje přístup k aktivaci/deaktivaci tří režimů:
• Přehrávání přibližně po dobu prvních 10
sekund každé stopy CD.
• Opakování každé skladby ve složce CD.
• Náhodné přehrávání skladeb ve složce
CD.
Je možné dvěma způsoby:
• Buď stisknutím ovladače O a dále pomocí
postupu jako při sledování stanice RDS
– podmenu odpovídá volbě „Audio Preferences“ (Nastavení Audio) (pouze pro
displej C).
• Nebo, když jste v režimu CD, stisknutím
ovladače L. Budete mít také přístup k menu
Audio (pouze pro displej C).
Poznámka:
Měnič CD (pokud je nainstalován) není kompatibilní s MP3.
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REŽIM MĚNIČ CD

VII

REŽIM PŘEHRÁVAČ CD (COMPACT DISC)

VOLBA REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ CD

ZRYCHLENÝ POSLECH

Toto zařízení S (je-li součástí výbavy vozu) je
umístěno pod předním pravým sedadlem vozu
a obsahuje zásobník s kapacitou 6 CD.

Stiskněte ovladač D přímo na měniči CD.
Po vložení zásobníku se začne přehrávat první
skladba prvního CD.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovladače 5 na volantu.

Držte stisknutý jeden z ovladačů K nebo N pro
zrychlený poslech směrem vpřed nebo vzad.
Při uvolnění přehrávač pokračuje v normálním
čtení disku.

VÝBĚR CD

Toto menu umožňuje přístup k aktivaci/deaktivaci tří režimů:
• Přehrávání přibližně po dobu prvních 10
sekund každé stopy CD.
• Opakování CD během poslechu.
• Náhodné přehrávání stop CD.
Je možné dvěma způsoby:
• Buď stisknutím ovladače O a dále pomocí
postupu jako při sledování stanice RDS
– podmenu odpovídá volbě „Audio Preferences“ (Nastavení Audio) (pouze pro
displej C).
• Nebo, když jste v režimu měnič CD, stisknutím ovladače L. Budete mít také přístup
k menu AUDIO(pouze pro displej C).
Poznámka:
Pokud je zvolena jedna z těchto funkcí, zůstává
aktivní při přehrávání z CD.

VLOŽENÍ /VYJMUTÍ CD
1. Vyjmutí zásobníku
• Otevřete posuvná dvířka měniče.
• Stiskněte tlačítko „EJECT“ pro částečné
vysunutí zásobníku.
• Opatrně zásobník vyjměte.
• Uzavřete dvířka měniče.
2. Vyjmutí zásuvky
Vytáhněte vždy jen jednu zásuvku.
3. Vložení/vyjmutí CD
• Vložte pouze jedno CD, potištěnou stranou
nahoru. V opačném případě měnič CD
nefunguje.
• Vyjměte CD tažením za jeho viditelnou
část.
4. Opětovné vložení zásuvky
Zásuvku zasuňte zpět zatlačením do zásobníku. Netlačte přímo na CD.
5. Opětovné vložení zásobníku
• Otevřete posuvná dvířka měniče.
• Zásobník držte úzkou stranou směrem k
otvoru měniče CD.
• Zatlačte zásobník jemně do otvoru měniče,
až uslyšíte zaklapnutí.
• Zavřete posuvná dvířka, aby nedošlo k
vniknutí prachu nebo cizích předmětů.
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Pro volbu CD stiskněte jeden z ovladačů
předvoleb 1 až 6 na klávesnici P, nebo je
procházejte ovladači J nebo M.
Přehrání první skladby CD začíná automaticky.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovladače 1 na volantu.
Po každé změně zdroje signálu se při návratu
na režim měnič CD přehrávání spustí od místa,
kde bylo přerušeno.

VÝBĚR SKLADBY
Stisknutí ovladače K umožňuje přechod na
poslech následující skladby.
Stisknutí ovladače N umožňuje návrat na
začátek aktuálně přehrávané skladby, pomocí
druhého stisknutí tlačítka se přepnete na
začátek předchozí skladby.
Vícenásobné postupné stisknutí umožňuje
přehrávání více skladeb.
Tuto operaci lze provést pomocí ovladačů 2
a 3 na volantu.

MENU
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Váš systém může být kompatibilní s Bluetooth®.
Dovoluje Vám připojení mobilního telefonu
s použitím funkce „hands-free“ a případně
využívat jeho možnosti.
Umožní Vám přiřadit až čtyři telefony, tak
abyste mohli připojit Vámi vybraný.
Dostupnost funkcí Bluetooth® a obsah zobrazovaných informací závisí na typu telefonu, jeho
nastavení a typu paušálu. Z tohoto důvodu
Vám doporučujeme informovat se u Vašeho
prodejce mobilních telefonů.
Před jakýmkoliv úkonem:
• Váš displej musí svítit (klíč v poloze M).
• Systém Bluetooth® Vašeho telefonu musí
být aktivní.

INICIALIZACE TELEFONU
Inicializace telefonu spočívá v jeho rozeznání systémem Bluetooth® u Vašeho vozidla.
Následně umožňuje okamžité spojení.
Inicializace může být provedena pouze s otočeným klíčem spínací skříňky, rozsvíceným
displejem a vypnutým motorem. Nesmí být
připojen žádný další telefon.
• Inicializace musí být prováděna s telefonem
s aktivovaným systémem Bluetooth®.
Poznámka:
Při inicializaci telefonu se řiďte jeho návodem
na použití.
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• Telefon zjistí systém Bluetooth® Vašeho vozidla. Na Vašem telefonu se zobrazí „C5“.
Musíte rovněž zvolit „C5“ pomocí ovladačů
svého telefonu. Poté musíte potvrdit nebo
odmítnout inicializaci.
Poznámka:
Pokud jsou paměti inicializace 4 již použity,
můžete vybrat již přidělenou paměť, ale telefon, který byl na tomto místě inicializován, již
nebude aktivní.
• Poté Vás telefon vyzve k zadání identiﬁkačního kódu: 1234.
• Potvrďte.
Poznámka:
Toto přerušení může brzy zasáhnout do průběhu inicializace.
Telefon je však inicializován do systému Bluetooth®. Pro okamžitý přístup k funkcím Bluetooth®
může být nutné uskutečnění jednoho spojení
(viz následující strana Konﬁgurace: Připojit
inicializovaný mobilní telefon).
Po skončení inicializace můžete telefon připojit
pomocí „Hlavního menu“.
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PŘIPOJENÍ INICIALIZOVANÉHO TELEFONU
Jakmile se ve vozidle spustí audio systém, Váš
telefon bude automaticky detekován. Pokud
je inicializováno více telefonů, bude poslední
připojený telefon rozpoznán jako první.
Poznámka:
Náhle může nastat odpojení. Může být nutné
provést nové připojení (viz následující strana
Konﬁgurace: Připojit inicializovaný mobilní
telefon).
Poznámky:
• V případě problémů se doporučuje telefon
vypnout a zapnout.
• Pokud Váš telefon vypnete v akčním rádiusu
systému Bluetooth® Vašeho vozidla, příští
připojení nenastane automaticky. Pro
obnovení automatického spojení musíte
svůj telefon připojit ručně (viz následující
strana Konﬁgurace: Připojit inicializovaný mobilní telefon).
• Pokud audio systém zapnete v průběhu
telefonického hovoru, bude telefon detekován.
• Doporučuje se nepokládat Váš mobilní
telefon do blízkosti autorádia, aby nedošlo
k rušení.

PŘIJMOUT PŘÍCHOZÍ HOVOR
Pomocí ovladače L.
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HLAVNÍ MENU
Stiskněte ovladač menu O pro přístup do
Hlavního menu, poté vyberte ikonu „Telefon“
pomocí ovladačů J nebo M a potvrďte svoji
volbu ovladačem L.
Máte přístup:
• Do adresáře.
• Ke konﬁguraci.
• K volbám spojení.
Výběr proveďte pomocí ovladačů J nebo M a
volbu potvrďte stiskem ovladače L.
Toto hlavní menu je rovněž přístupné stisknutím
ovladače E a následně L.

ADRESÁŘ
Toto menu Vám umožní otevřít:
• Telefonní seznam připojeného telefonu.
• Seznam hovorů.
Telefonní seznam
Telefonní hovor může být díky seznamu
uskutečněn nezávisle na telefonu nebo audio
systému.
Zobrazí se telefonní seznam. Vyberte číslo
pomocí ovladačů J nebo M, a poté jej vytočte
stiskem L.
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Poznámky:
• Zobrazený seznam je automaticky aktualizován.
• Pokud není číslo v seznamu uvedeno, může
být telefonický hovor uskutečněn pouze
přes telefon.
• Pokud máte k dispozici informace zapsané
ve formátu Vcard, musíte zvolit volaného
účastníka, a potom jej potvrdit. Může být
zobrazen seznam maximálně 4 čísel s následujícími názvy: „Home“ (Dům), „Ofﬁce“
(Kancelář), „Mobile (Mobilní telefon)“ a
„Car“ (Vozidlo).
Výpis volání
Po výběru tohoto prvku a jeho potvrzení
se zobrazí seznam hovorů s maximálně:
10 odchozích hovorů (šipka směřuje nahoru),
10 přijatých hovorů (šipka směřuje dolů) a
10 zmeškaných hovorů.
Je možné volat na základě tohoto seznamu:
Vyberte číslo pomocí ovladačů J nebo M, a
poté jej vytočte stiskem L.

VII
KONFIGURACE
Toto menu umožňuje:
• Zrušit inicializaci.
Výběr proveďte pomocí ovladačů J nebo M
a potvrďte jej stiskem ovladače L. Vyberte
ze seznamu inicializovaný telefon, který
chcete odstranit. Potvrďte.
• Listovat v seznamu inicializací.
Otevře se seznam inicializovaných telefonů.
• Připojit inicializovaný mobilní telefon.
Vyberte telefon, který si přejete připojit.
Tato položka umožňuje manuálně spustit
připojení telefonu.

VOLBY SPOJENÍ
Toto menu je přístupné při telefonním hovoru
a umožňuje Vám:
• P ř e p n o u t h ovo r v p ř íp a d ě d r u h é h o
hovoru.
• Zavěsit.
• Stav soukromého režimu.
Poznámka:
Pokud právě provádíte hovor, máte přístup do
tohoto menu „Konﬁgurace“ stisknutím L.
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Změna hovorů
Během telefonického hovoru může systém
ohlásit přijetí dalšího příchozího hovoru. Pro
převzetí potvrďte. Pro přecházení z jednoho
hovoru k druhému vyberte tyto volby.
Zavěsit
Tato volba umožňuje přerušení jednoho
telefonického hovoru například v průběhu
dvojího volání.
Soukromý režim
Vyberte tuto volbu. Ten Vám umožní, že Vás
volaný účastník již nebude poslouchat. Pro
obnovení zvuku vyberte deaktivaci v soukromém režimu v menu „Call Management“
(Vedení hovoru).
Poznámka:
Když chcete změnit systém komunikace z
audio na mobilní telefon (například při opuštění
vozidla), řiďte se podle tohoto postupu.
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HLASOVÁ IDENTIFIKACE

ZOBRAZENÍ

Krátkým stisknutím konce ovladače světel 7
aktivujete hlasovou identiﬁkaci telefonu.
Hlasová identiﬁkace Vám umožňuje vytočit
číslo, kterému jste přiřadili hlasový příkaz na
inicializovaném a připojeném telefonu.
Poznámka:
Hovor můžete zrušit, pokud se číslo ještě
nezačalo vytáčet, krátkým stisknutím konce
ovladače osvětlení 7.
Poznámky:
• Při přijetí telefonního hovoru dojde ke
ztlumení audiosystému.
• Některá vyzvánění mobilního telefonu
nejsou rozpoznána systémem Bluetooth®
Vašeho vozidla. Systém vybere jiné zvonění.

Stisknutím ovladače „TEL“ můžete zobrazit
v pravé části svého displeje informace o
telefonu.
Jestliže je mobilní telefon připojen, na displeji
se objeví symbol „Telefon“.
Ve spodní části displeje se zobrazuje symbol
„Baterie“, který informuje o stavu nabití připojeného mobilního telefonu.
Symbol „Obálka“ ve spodní části displeje
Vám oznamuje nepřečtenou zprávu SMS na
připojeném mobilním telefonu.
Symbol „Hlasová zpráva“ ve spodní části displeje Vám oznamuje přijatou hlasovou zprávu
na připojeném mobilním telefonu.

VII
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ABECEDNÍ

REJSTØÍK

C cernobílý displej NaviDrive . 51
chladicí kapalina ................. 106
chladicí okruh ............. 106-107
chladic (hladina) ...... 107-XII-XX
císlo barvy ............................ 133

ABC
A ABS .............................. 60-61-XIII
akumulátor .... 110-111-XIV-XXIII
asistencní systém pro
nouzové brzdení ................. 61
automatická
klimatizace .......... 30-70 ➟ 77
automatická
prevodovka ............... 56 ➟ 59
automatické rozsvícení
svetlometu ............................ 15
automatické rychlosti 56 ➟ 59
autorádio ......... 45-48-51-52-98
B barevný displej NaviDrive ... 52
bezpecnost (rady) ............. XI-XII
bezpecnost detí ..................... 25
bezpecnost detí (dvere) ...... 68
bezpecnostní
pásy ............. 20-21-79-81-III-IV
bezpecnostní rady ..... 20-21-25
-56-62-68-127-XI-XII
blokování ovládání zadních
oken ....................................... 25
brzdová kapalina .......... 106-XIII
brzdová svetla ..................... 126
brzdové desticky (kontrola) XIII
brzdový systém ..................... XIII
brzdy (kontrola opotrebení) XIII
C cásticový filtr (diesel) ........... 63
centrální elektrické
zamykání ................... 31-33-68

D dálková svetla .................. 11-15
dálkové ovládání ............. 31-32
datum ......... 45-47-48-50 ➟ 52
defekt
pneumatiky .......... 128 ➟ 131
detekce nezapnutých
bezpecnostních pásu ......... 21
detekce podhustení
pneumatik .......................... 131
deti ............... 25-68-81-82-VIII-IX
detské sedacky ................ VIII-IX
dobíjení akumulátoru
(kontrolka) ............................ 10
doplnkové elektrické
príslušenství ...................... XVIII
doplnování oleje
motoru ........................ 106-107
doprovodné osvetlení ........... 15
drŞadla ..................................... 89
dvere ........................................ 68
dynamická kontrola stability
(ESP) ..................................... 62
elektrická okna ...................... 25
ESP .......................................... 62
H hladiny .......................... 106-107
hladiny a kontroly ....... 106-107
hlavní menu ................ 45 ➟ 52
hmotnost ................. 134 ➟ 137
hydraulické odpruŞení .......... 83
I identifikace vozidla ............. 133

K katalyzátor ............................. XVII
klíc kódovaného startování . 33
klíce .......................................... 33
koberec v zavazadlovém
prostoru ................................ 94
kódová karta .......................... 34
kódované startování ....... 33-34
komfort ......................... 87 ➟ 90
komfort v kabine ..................... 4
kontrola výšky .................. 84-85
kvalita pohonných hmot .... 118
L lokalizace vozidla .................. 32
M mechanická prevodovka ..... 55
místo ridice ............................ 6-7
mlhová svetla ................... 11-16
montáŞ reproduktoru ............ 98
motor 1.8i 16V 92 ..... 101-106
motor 2.0i 16V ........... 101-106
motor HDi 110 ............ 103-106
motor HDi 129 ............ 104-106
motor HDi 138 ............ 104-106
motor HDi 173 ............ 105-106
motor V6/24V ............. 102-106
motor, v motorovém
prostoru .............. 101 ➟ 105
motorový
olej ....... 40-43-106-107-XII-XX
motorový olej (kvalita) ....... 106
motorový olej (objem) ....... 117
multifunkcní displej .... 45 ➟ 52
N nakládání a vlecení ............. XVI
náradí .................................... 128
nastavení bezpecnostních
pásu .............................. 20-III-IV
nastavení hodin .... 47-50 ➟ 52
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ABECEDNÍ
N nastavení sedadel .................... II
nastavení volantu .................. 20
nastavení výšky ............... 84-85
nastavitelný volant ................ 20
návod ve zkratce ...... 2-6 ➟ 30
neutralizace ESP ............. 10-62
nouzová svetla ....................... 14
nouzový signál ................... 7-14

O objemy .................................. 117
obrysová svetla ..................... 15
obsah ................................ 2 ➟ 5
odkládací schránka .............. 88
odmrazování odmlŞení ............. 23-30-70-74
ochrana detí ...................... VIII-IX
ochrana Şivotního
prostredí ............................ XXIII
ochranná sítka (Break) ....... 92
olej prevodovky ..................... XX
omezovac rychlosti ........ 27-28
operky hlavy ................. 19-79-II
opotrebení brzdových
desticek ............................... XIII
opotrebení pneumatik ......... XVI
ostrikovace skel .................... 13
ostrikovace skel (objem) .... 17
ostrikovace svetel ................. 13
osvetlení ................... 14 ➟ 16-X
osvetlení interiéru ................. 86
osvetlení prahu dverí ......... 122
osvetlení u spolujezdce ...... 86
otáckomer ............................. 8-9
otevírání .................... 68-69-100
otvor palivové nádrŞe ........ 118
overení .......................... 106-107
ovládání oken ........................ 25
ovládání osvícení .................. 15
ozdobné kryty ............. 129-130

REJSTØÍK

P páka automatické
prevodovky ............... 56 ➟ 59
páka mechanické
prevodovky .......................... 55
palivo .................................... 118
palivo (merka) ....................... 40
palubní deska ....................... 6-7
palubní dokumentace ............ 7
palubní pocítac ............... 53-54
palubní prístroje .. 8-9-40 ➟ 44
plnení nádrŞe ...................... 118
pneumatiky .................... 131-XV
pneumatiky pro montáŞ
retezu ......................... 135-137
pocítadlo kilometru ........... 9-43
pojistky ................... 112 ➟ 116
poloha zapalování ................ 39
pomoc pri nakládání ............ 94
pomoc pri parkování ..... 66-67
pomocný akumulátor ........ 111
popelníky ................................ 90
popruh pro zavírání
5. dverí ................................. 95
posilovac rízení ................... 106
potkávací svetla .............. 11-15
povinné zastavení ........... 10-60
praktická
doporucení ....... 5-118 ➟ 132
pravidla pro
pouŞívání .................... I ➟ XXIII
pravidla pro rízení ............. 62-X
prední sedadla .......... 17 ➟ 19
prední sterace ....................... 12
predpínace pásu .................... III
prepáŞka (pro dlouhé
predmety) ............................. 79
preprava dlouhých
predmetu .............................. 79
prídavné topení ..................... 71
príprava pro montáŞ rádia .. 98
prívod nafty .......................... 109

157

P prívod paliva (vypnutí) .......... XII
pylový filtr ............................... 71
R rádio ................. 45-48-51-52-98
recyklace a Şivotní
prostøedí ............................... XIII
recyklace materiálu ........... XXIII
recyklace vzduchu .......... 30-75
regulátor rychlosti ........... 26-27
reostat osvetlení .................... 44
reproduktory .......................... 98
rozmery ........................ 140-141
rozsvícení nouzových
svetel pri nouzovém
brzdení .................................. 14
rozvod vzduchu ... 30-71-72-74
rucne razené rychlosti ......... 55
rucní brzda ................. 60-61-XIII
rychlost (regulátor) ......... 26-27
rízení ....................... 3-31 ➟ 67
rízení v noci ........................... 44
S serízení hodin ...... 47-50-51-52
schránka ................................. 95
signalizace ................ 14 ➟ 16
sklopná lavice ....................... 78
sklopné operadlo ................. 79
slunecní clona ....................... 89
smerová svetla ................ 11-14
snehové retezy .. 135-137-X-XX
spotreby ....................... 138-139
spouštec ........................... 37-38
startování motoru .................. 39
sterace .............................. 12-13
stropní svetla ......................... 86
strešní clona .......................... 96
strešní nosic ........................ 127
strešní okno ..................... 96-97
superzamykání ................ 31-33
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ABECEDNÍ

S svetelná upozornení ............. 14
svetelné kontrolky ........... 10-11
svetla do mlhy ................. 11-16
svetlomety ............................... 65
svetlomety (ovládání) ........... 14
systém ABS ............... 60-61-XIII
systém vzduchových
vaku ............................. V ➟ VII

T taŞné oko .............................. 132
taŞné zarízení ....................... 127
technické
charakteristiky 5-133 ➟ 141
tlak pneumatik ............ 130-131
-133-XV-XVI
tretí brzdové svetlo ............. 126
U údrŞba .................... 4-99 ➟ 117
údrŞba (indikátor) ............ 41-42
údrŞba karoserie .................. XXI
údrŞba pneumatik ................. XV
údrŞba vnitrního prostoru .. XXII
úchyty pro sítku ............ 93-132
ukazatel kilometru ................. 43
ukazatel mnoŞství
motorového oleje ................ 43
ukazatel teploty chladicí
kapaliny ............................. 9-40
ukazatel údrŞby ............... 41-42
umístení palubních dokladu .. 7
upozornení na neúmyslné
prekrocení plné cáry .......... 64
upozornení pro zimní
období ................................... XX
úsporný reŞim ........................ 38
úspory energie ....................... 38

REJSTØÍK

V v motorovém
prostoru ................ 100 ➟ 105
ventilace ....................... 70 ➟ 77
viditelnost .......................... 12-13
víko motoru ............................ 99
víko palivové nádrŞe .......... 118
vnejší teplota ........ 45-48-51-52
voltmetr .................................... 40
vstrikování (Diesel) ..... 108-109
všeobecné
údaje .................. 134 ➟ 137
všeobecné údaje
Berline ........................ 134-135
všeobecné údaje
Break .......................... 136-137
výfukový plyn ................... XI-XVII
vyhrívaná sedadla ................. 17
výmena akumulátoru ......... 111
výmena akumulátoru ......... 111
výmena baterie v
dálkovém ovládání ............. 32
výmena
kola ........................ 128 ➟ 131
výmena pojistek .... 112 ➟ 116
výmena Şárovek .... 119 ➟ 126
vypnutí (prívod paliva) .......... XII
výrobní štítek ....................... 133
vzduchové
vaky ................. 11-80-V ➟ VII
vzduchové vaky
(airbagy) ......... 11-80-V ➟ VII
vzduchový filtr ...................... 106
vznetové motory .. 103 ➟ 105

Z zadní odmlŞení ................. 30-74
zadní okno (Break) ............... 69
zadní sedadla .................. 78-79
zadní sklo (odmlŞení) ..... 30-74
zadní výklopné dvere ........... 69
zádrŞné prostredky pro
deti ...................... 81-82-VIII-IX
zajištení proti krádeŞi
a vniknutí .............................. 68
zajištovací sítka ..................... 93
zapalovac ................................ 90
zapnutí ............................... 37-38
zástrcka príslušenství
12 V ................................. 90-94
zásuvka ............................. 87-88
zatíŞení
prívesu ........... 134 ➟ 137-XVI
zavazadlový
prostor ................. 88-93 ➟ 95
zavazadlový prostor
(Break) ............................ 94-95
zavazadlový prostor
(zamykání) ................ 31 ➟ 33
záŞehové motory ........ 101-102
zpetná zrcátka ............ 22 ➟ 24
zpetná zrcátka s
odmrazováním ..................... 23
zpetný chod ...................... 55-57
zvedák ..................... 128 ➟ 131
zvedání, taŞné zarízení ...... 132
zvuková upozornení .............. 14
zvukový signál rozsvícených
svetel ..................................... 14

Z zábeh ...................................... XIX
zabezpecovací zarízení .. 35-36
zadní clona ............................. 89
zadní odkládací plocha 91-XVI

ğ Şárovky (výmena) . 119 ➟ 126
Şhavení diesel ........................ 11
Şivotní prostredí ..................... XIII
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