


 Internetový návod na použitie

  Nahliadnutie na internete do Návodu na použitie vám zároveň 
umožní prístup k najnovším dostupným informáciám, ktoré sa 
dajú ľahko vyhľadať vďaka označeniu stránok pomocou tohto 
piktogramu:  

  Ak rubrika „MyCitroën“ nie je na webovej stránke v jazyku vašej krajiny 
dostupná, do vášho návodu na použitie môžete nahliadnuť na tejto 
adrese: 
 http://service.citroen.com  

  Zvoľte si: 

  Nájdite si váš návod na použitie na webovej stránke Citroën v 
rubrike „MyCitroën“.    

   Tieto osobné stránky vám zabezpečia informácie o vašich 
produktoch a službách, priamy a privilegovaný kontakt so značkou a 
stáva sa priestorom ušitým na mieru.   

 linku v prístupe k „Súkromné osoby“, 
 jazyk, 
 silueta modelu, 
 dátum vydania zodpovedajúci dátumu prvej evidencie. 

 Nájdete tam váš návod na použitie v rovnakých prezentáciách.   



 Prosíme o vašu pozornosť. 

 Vysvetlivky 

bezpečnostné upozornenie

doplňujúca informácia  

prispenie k ochrane prírody  

odkaz na doporučenú stranu  

 Vaše vozidlo má časť vybavenia, opísaného
v tejto príručke, v závislosti od úrovne 
vyhotovenia a parametrov stanovených v 
krajine, v ktorej sa predáva.

 Montáž výbavy alebo elektropríslušenstva,
ktoré nie je schválené spoločnosťou Citroën, 
môže spôsobiť poruchu elektronického 
systému vášho vozidla. Rešpektujte, prosím,
túto skutočnosť a skontaktujte sa so zástupcom
značky Citroën, ktorý vám predstaví výbavu a 
značkou schválené príslušenstvo. 

  Citroën predstavuje na všetkých kontinentoch

bohatú škálu produktov,

ktoré spájajú technológie s neutíchajúcim inovatívnym duchom,

reprezentujúc moderný a kreatívny prístup k pohybu.

 Ďakujeme vám a blahoželáme vám k vašej voľbe.  

Šťastnú Cestu.  

  Za volantom vášho nového vozidla  

spoznajte každé vybavenie,  

každý ovládač, každé nastavenie,  

vďaka ktorým je vaše cestovanie

pohodlnejšie a príjemnejšie.  
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Zoznámenie sa s vozidlom

Elektronický kľúč: Prístup a 
štartovanie Hands free
Tento systém Vám umožňuje otvorenie, 
zatvorenie a naštartovanie vozidla s kľúčom 
pri sebe a v určenej zóne.

64

  Uvítacie osvetlenie 
 Toto vonkajšie a vnútorné doplnkové 
osvetlenie ovládané na diaľku vám umožňuje 
jednoduchšie priblíženie sa k vozidlu v prípade 
nedostatočného svetla.

136

 V exteriéri    Funkcia Stop & Start
(Auto Stop & Go) 
 Tento systém uvedie motor okamžite do
pohotovostného režimu pri zastavení premávky 
(červená, zápchy, iné...). Motor automaticky 
znova naštartuje pri jazde. Funkcia Stop & 
Start umožňuje znížiť spotrebu paliva, emisie 
škodlivých plynov a úroveň hluku pri státí.

119

  Ozdobné kryty spodnej časti karosérie
nepoužívajte ako stupienok.
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Zoznámenie sa s vozidlom

  Sada na provizórnu opravu
pneumatiky
 Táto sada predstavuje kompletný systém, ktorý 
pozostáva z kompresora a balenia plniaceho 
prípravku určeného na provizórnu opravu 
pneumatiky.

170

  Panoramatická strecha
 Táto presklená strecha vám zabezpečuje 
neporovnateľne lepšiu viditeľnosť a svetlo v 
interiéri vozidla.

78

  Kamera spätného chodu 
 Táto výbava sa aktivuje automaticky pri 
zaradení spätného chodu, doprevádzaná 
vizuálnym zobrazením na farebnom displeji.

130

 V exteriéri  

Parkovací asistent v smere 
dopredu a v spätnom chode
Táto výbava vás počas parkovacích manévrov 
v smere dopredu alebo v spätnom chode 
upozorňuje na prekážky nachádzajúce sa pred 
alebo za vozidlom.

127
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Otvorenie 

A.  Rozloženie /Zloženie kľúča.
B. Odomknutie vozidla. 
C. Zamknutie vozidla.

Kľúč s diaľkovým ovládaním 

65

  Otvorenie
 S elektronickým kľúčom pri sebe v jednej z 
určených zón A, zatlačte na jedno z tlačidiel
B alebo C pre odomknutie vozidla, následne
potiahnite rukoväť pre otvorenie dverí. 

Zatvorenie
S elektronickým kľúčom v jednej z určených 
zón A, zatlačte na jedno z tlačidiel  B alebo  C
pre uzamknutie vozidla. 

  Systém Prístup a Štartovanie Hands free

60

64
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Otvorenie 
  Kufor 

  Otvorenie
 Po odomknutí vozidla pomocou diaľkového 
ovládania alebo systému Prístup a Štartovanie 
Hands free, zatlačte na rukoväť  A.

  Zatvorenie 
 Potiahnite rukoväť B  smerom dole. 

Palivová nádrž

A.  Otvorenie krytu.

71 208

B.  Otvorenie uzáveru. 
C.  Zavesenie uzáveru.  
Objem palivovej nádrže: približne 60 litrov.

  Kapota motora 

A. Ovládač vnútorný.
B.  Ovládač vonkajší. 
C.  Podpera kapoty.

205
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Zoznámenie sa s vozidlom

 V interiéri  

Systém pohonu 4 kolies s 
elektronickým riadením *
Tento systém umožňuje voľbu režimu pohonu,
v závislosti od jazdných podmienok.

Prevodovka CVT 
Táto výbava vám zabezpečuje jazdu 
kombinujúcu plne automatický a manuálny 
režim radenia. 

  Automatická klimatizácia 
 Tento automatický klimatizačný systém 
zabezpečuje tepelný komfort a dostatočné 
prúdenie vzduchu v interiéri vozidla.

  Systém audio a komunikácia
 Táto výbava využíva nasledujúce technológie: 
autorádio, prehrávač CD, prehrávač USB, 
Bluetooth, navigácia s farebným displejom,
doplnkové zásuvky...

Systém AUDIO-TELEMATIKA

122

113

92

283

223

Systém AUDIO-CD

*   V závislosti od verzie.
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Miesto vodiča 
1.  Ovládače vonkajších spätných zrkadiel.
 Ovládače otvárania okien. 
2. Ovládač otvorenia kapoty.
3. Poistková skrinka. 
4.  Manuálne nastavenie svetlometov.  
 Pásmo bočných ovládačov.
5.  Bočný nastaviteľný a uzatvárateľný výstup

vzduchu.
6. Združený prístroj. 
7.  Ovládače osvetlenia a ukazovateľov 

smeru. 
8. Ovládač nastavenia volantu. 
9.  Ovládače systému Bluetooth alebo

telefónu. 
10. Ovládače systémov Audio-CD a Audio-

telematika. 
11.  Airbag vodiča.
 Zvuková výstraha.
12.  Ovládače regulátora rýchlosti.
13. Parkovacia brzda.
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Miesto vodiča 
1.  Ovládač vyhrievača sedadla.
2.  Riadiaca páka prevodovky CVT. 
3.  Zámok riadenia a zapaľovanie. 
4.  Ovládanie stieračov skla / ostrekovačov 

skla. 
5.  Ovládače prevodovky CVT pod volantom.
6. Rozmrazovacia dýza čelného skla.
7.  Airbag spolujazdca.
8. Príručná skrinka.

Neutralizácia airbagu spolujazdca.  
Jednotka núdzového štartovania 
(so systémom "Prístup a Štartovanie
Hands free").

9.  Rozmrazovacia dýza skla predných dverí.   



.
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Stredná konzola 
A.  Vnútorné spätné zrkadlo s manuálnym 

alebo automatickým ovládaním.
B.  Stropné osvetlenie / Bodové svetlá na 

čítanie. 
C.  Mikrofón systémov Audio-CD a Audio-

telematika.
D.  Ovládač zatemňovacej clony 

panoramatickej strechy. 
E.  Snímač svetla / dažďa.

1. Stredné nastaviteľné a uzatvárateľné 
výstupy vzduchu. 

2.  Displej systému Audio-CD alebo farebný
displej systému Audio-telematika.

3.  Zapaľovanie.  
Tlačidlo START/STOP (so systémom
"Prístup a štartovanie Hands free"). 

4.  Systém Audio-CD alebo systém Audio-
telematika.

5.  Pásmo centrálnych ovládačov. 
6.  Snímač teploty. 
7.  Ovládače kúrenia / manuálnej alebo

automatickej klimatizácie.
8.  Radiaca páka prevodovky CVT. 
9.  Zapaľovač cigariet /12 V zásuvka pre 

príslušenstvo.
10. Vyberateľný popolník. 
11. Ovládač systému pohonu 4 kolies. 
12. Držiak pohárov.
13.  Predná lakťová podpera.   
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Pohodlné usadenie 
Predné sedadlo 

79

Manuálne nastavenia
1.  Pozdĺžne nastavenie sedadla.
2.  Nastavenie výšky sedacej časti sedadla 

vodiča.
3. Nastavenie sklonu operadla.
4.  Nastavenie opierky hlavy.  

Elektrické nastavenia 
1.  Pozdĺžne nastavenie sedadla.
2.  Nastavenie výšky a sklonu sedacej časti 

sedadla vodiča. 
3.  Nastavenie sklonu operadla.

80
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Pohodlné usadenie 
  Predná opierka lakťa 

82

  Nastavenie volantu 

1.  Odistenie. 
2. Nastavenie výšky a hĺbky volantu. 
3. Zaistenie.  

 Pre váš komfort je predná opierka lakťa 
pozdĺžne nastaviteľná. 

87

Jej súčasťou sú dva odkladacie priestory,
ktoré môžu byť vybavené zásuvkou pre
príslušenstvo. 

101  Z bezpečnostných dôvodov sa 
musia tieto operácie vykonávať
bezpodmienečne na zastavenom
vozidle.
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Pohodlné usadenie 

A.  Voľba spätného zrkadla, ktoré si želáte
nastaviť.

B. Nastavenie polohy zrkadla v štyroch
smeroch. 

C. Sklopenie / Vyklopenie.  

85-86

  Vnútorné spätné zrkadlo

  Model svetlo/tma s manuálnym 
ovládaním 
1. Voľba polohy „svetlo“ na zrkadle. 
2.  Nasmerovanie spätného zrkadla.   

  Model svetlo/tma s automatickým
ovládaním 

87

A.  Automatická detekcia svetelnosti režimu
„svetlo/tma“.

B.  Nasmerovanie spätného zrkadla.  

1.  Zapnutie spony. 
2. Nastavenie výšky.  

  Predné bezpečnostné pásy 

150
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Správne videnie 
  Osvetlenie 

  Prstenec A

  Prstenec B

Stierače skla

131

Ovládač A: predné stierače skla 
138

  Ovládač B: zadný stierač skla

141

Stretávacie/diaľkové svetlá.

Parkovacie svetlá.

 Automatické rozsvietenie svetiel. 

Zhasnuté svetlá.

Predné a zadné hmlové svetlá.

Stieranie s ostrekovaním. 

Prerušované stieranie. 

Vypnutie. 

Zapnutie / Vypnutie "AUTO"
  Zatlačte ovládač smerom dole a následne 

ho uvoľnite.

140
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Správne vetranie 

uprednostnite použitie plne automatického režimu zatlačením na tlačidlo „AUTO“.

Rady pre nastavenia v interiéri 

Želám si ...

Manuálna klimatizácia

Rozloženie vzduchu Prietok vzduchu

Recirkulácia 
vzduchu /

  Vstup vzduchu z
exteriéru

Teplota Manuálna 
klimatizácia

TEPLO                     

CHLAD                     

ODROSOVANIE    
ROZMRAZOVANIE                     



.
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Správna kontrola 

A. Ukazovateľ rýchlosti. 
B. Displej združeného prístroja. 
C. Ukazovateľ otáčok.
D. Reostat osvetlenia. 
E.  Tlačidlo INFO.  
 Umožňuje postupný prehľad rôznych 

zobrazení displeja združeného prístroja.

  Združený prístroj 

A. Kontrolka neutralizácie airbagu 
spolujazdca.  

  Pásmo centrálnych 
ovládačov

155

1.  Zapnuté zapaľovanie, rozsvietia sa výstražné 
kontrolky červenej a oranžovej farby. 

2.  Motor v chode, výstražné kontrolky
červenej a oranžovej farby musia zhasnúť.  

V prípade, ak kontrolky ostanú i naďalej 
rozsvietené, oboznámte sa s obsahom
príslušnej strany. 

25

24

Kontrolky

145

151

B.  Výstražná svetelná signalizácia.

C.  Kontrolka nezapnutého alebo odopnutého
pásu predného spolujazdca.  
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Správna kontrola 

  Manuálne nastavenie svetlometov.  

Pásmo bočných ovládačov

137

1. Otvorenie príručnej skrinky. 
2.  Vsunutie kľúča. 
3.  Voľba polohy:   

"OFF" (neutralizácia), s detskou sedačkou
"chrbtom k smeru jazdy",
"ON"  (aktivácia), s predným spolujazdcom 
alebo detskou sedačkou "čelom k smeru jazdy".

4. Vytiahnutie kľúča v pridržanej polohe.

  Čelný airbag spolujazdca

155

B. Neutralizácia systému ASC/TCL.  

127

C. Neutralizácia parkovacieho asistenta.  

148

 Bezpečnosť 
spolujazdcov 

120

D.  Neutralizácia funkcie Stop & Start 
(Auto Stop & Go).

 Správne štartovanie 

   -  Poloha 1: LOCK
  -  Poloha 2: ACC
  -  Poloha 3:  ON
  -  Poloha 4:  START

 Každé zatlačenie tlačidla  START/STOP bez 
zatlačenia pedálov umožní zmenu režimu
vozidla.
   -  Prvé zatlačenie: Režim ACC
  -  Druhé zatlačenie: Režim ON
  -  Tretie zatlačenie: Režim OFF

106

107

  Spínacia skrinka 

  Tlačidlo START/STOP
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Správne riadenie 

 Táto prevodovka má šesť prevodových stupňov, 
ponúka, v závislosti od výberu, pohodlie 
automatiky alebo potešenie z manuálneho 
radenia rýchlostí.
1.  Radiaca páka. 
2. Ovládač pod volantom "-". 
3. Ovládač pod volantom "+".  

  Prevodovka CVT

Zobrazenie na združenom
prístroji
Vybraný režim jazdy a/alebo zaradený stupeň 
rýchlosti sa zobrazia na displeji združeného
prístroja.
P. Parking (Parkovanie). 
R.  Reverse (Spätný chod). 
N. Neutral (Neutrál).
D.  Drive (Automatizovaný režim). 
+/-.  Manuálny režim so sekvenčným radením

prevodových stupňov.

  Štartovanie 
 Zvolená poloha P, zatiahnutá parkovacia P
brzda: 

  Energicky zatlačte na brzdový pedál.
  Naštartujte motor.
  Zvoľte si polohu R,  D  alebo  +/- . 
  Uvoľnite parkovaciu brzdu.
  Postupne uvoľnite brzdový pedál, vozidlo

sa uvedie okamžite do pohybu.

113



20

Zoznámenie sa s vozidlom

 Správne riadenie 
Funkcia Stop & Start
(Auto Stop & Go) 
Prechod motora do režimu STOP 

119

 Na združenom prístroji alebo na 
displeji združeného prístroja sa 
rozsvieti kontrolka "AS&G" a po
uplynutí niekoľkých sekúnd sa motor 
uvedie do pohotovostného režimu:

  Prechod motora do režimu
ŠTART

  Neutralizácia / Opätovná
aktivácia
 Kedykoľvek môžete váš systém neutralizovať 
tak, že zatlačíte ovládač  "AS&G OFF" ; na
združenom prístroji alebo na displeji združeného
prístroja sa rozsvieti príslušná kontrolka.

120

120

 Systém sa automaticky opätovne
aktivuje pri každom ďalšom 
naštartovaní pomocou kľúča alebo 
tlačidla  START/STOP.P

Kontrolka "AS&G"  zhasne a motor 
sa automaticky rozbehne: 

   -  s manuálnou prevodovkou;  pri  úplnom
zatlačení spojkového pedála.  

- s manuálnou prevodovkou , ak je vozidlo
zastavené a noha na brzdovom pedále, 
pri premiestnení radiacej páky do polohy 
neutrál a pri uvoľnení spojkového pedála.

 V istých špecifických prípadoch sa môže režim
ŠTART automaticky spustiť; kontrolka "AS&G"
bude niekoľko sekúnd blikať a potom zhasne. V istých zvláštnych prípadoch nemusí byť 

režim STOP k dispozícii, kontrolka  "AS&G"
niekoľkokrát zabliká po dobu niekoľkých 
sekúnd, potom zhasne.
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Zoznámenie sa s vozidlom

 Správne riadenie 

 K dispozícii sú tri režimy pohonu, ktoré si môže 
vodič v prípade potreby zvoliť manuálne: 
A. Pohon dvoch kolies (2WD),
B. Pohon štyroch kolies (4WD AUTO),
C. Pohon štyroch kolies (4WD LOCK).

  Systém pohonu štyroch 
kolies

1. Tlačidlo "ON/OFF ": aktivácia / deaktivácia 
režimu regulátora.

2.  Tlačidlo "COAST SET": uloženie
rýchlosti do pamäti a následné zníženie 
naprogramovanej hodnoty. 

3.  Tlačidlo "ACC RES": zvýšenie
naprogramovanej rýchlosti a vyvolanie
uloženej hodnoty.

4.  Tlačidlo "CANCEL ": vypnutie regulovania.LL

Regulátor rýchlosti 
"CRUISE"

124

 Aby mohla byť hodnota naprogramovaná alebo
aktivovaná, musí byť rýchlosť vozidla vyššia
ako 40 km/h, s minimálne druhým zaradeným
prevodovým stupňom.

122
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Zoznámenie sa s vozidlom

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

Optimalizujte použitie
prevodovky vášho vozidla 
Na vozidle s manuálnou prevodovkou sa
rozbiehajte pomaly a plynule, včas zaraďte 
vyšší prevodový stupeň a vo všeobecnosti
uprednostnite jazdu so skorým zaraďovaním
prevodových stupňov. Ak je súčasťou výbavy
vášho vozidla, ukazovateľ zmeny prevodových 
stupňov vás navádza na zaradenie vyššieho 
prevodového stupňa; ak sa zobrazí na 
združenom prístroji, riaďte sa jeho pokynmi.  
Na vozidle s automatickou prevodovkou
alebo automatickou riadenou prevodovkou
zotrvajte v polohe Drive  „D“ alebo Auto  „A“,
v závislosti od typu ovládača, bez prudkého a
náhleho zatlačenia pedála akcelerátora.

Osvojte si flexibilný štýl jazdy
Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť medzi 
vozidlami, ako brzdu uprednostnite motor 
pred brzdovým pedálom, pedál akcelerátora 
stláčajte postupne. Tieto návyky prispievajú
k zníženiu spotreby paliva, emisií CO2 a k 
obmedzeniu hlučnosti dopravnej premávky.
  Ak je vaše vozidlo vybavené ovládačom
„Cruise“ na volante, zvoľte si za plynulej 
premávky a pri rýchlosti vozidla vyššej ako
40 km/h funkciu regulátora rýchlosti.

  Naučte sa správne používať 
elektrickú výbavu 
  V prípade, ak je vo vnútri vozidla príliš vysoká 
teplota, skôr ako sa s vozidlom pohnete otvorte 
okná, vetracie otvory a interiér vyvetrajte, 
následne použite klimatizáciu. 
 Pri rýchlosti vyššej ako 50 km/h zatvorte okná
a vetracie otvory ponechajte otvorené.
 Používajte výbavu umožňujúcu zníženie
teploty v interiéri vozidla (zatemňovacia clona 
otváracej strechy, slnečné clony...). 
 Akonáhle je v interiéri vozidla dosiahnutý
požadovaný teplotný komfort, vypnite
klimatizáciu, s výnimkou aktivovanej
automatickej regulácie. 
 V prípade, ak nie sú ovládače rozmrazovania a
odrosovania riadené automaticky, vypnite ich.
 Čo možno najskôr vypnite vyhrievanie sedadla.

  V prípade dostatočnej viditeľnosti nejazdite 
s rozsvietenými hmlovými svetlometmi a 
svetlami.  

  Predovšetkým v zimnom období, skôr 
ako zaradíte prvý prevodový stupeň, 
nenechávajte dlho motor v chode; za jazdy
vaše vozidlo začne kúriť rýchlejšie.  

  Ako spolucestujúci môžete prispieť k zníženiu 
spotreby elektrickej energie a teda aj paliva
tak, že nebudete v prehnanej miere používať 
multimediálne nosiče (filmy, hudba, video hry...).
 Skôr ako opustíte vozidlo, odpojte vaše
prenosné zariadenia.
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Zoznámenie sa s vozidlom

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

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

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

Pravidelne vykonávajte údržbu vášho vozidla
(olej, olejový filter, vzduchový filter...) a 
dodržiavajte plán údržby, ktorý odporúča 
výrobca.    

  Pri čerpaní pohonných hmôt nepokračujte po 
3. vypnutí pištole, vyhnete sa tak pretečeniu
paliva.

  Na vašom novom vozidle budete môcť
spozorovať lepšiu hodnotu vašej priemernej 
spotreby paliva až po prejdení prvých 
3 000 kilometrov.
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                 Združený prístroj 

1.  Otáčkomer. 
2.  Ukazovateľ rýchlosti. 

 Displej typu 2

3.  Displej združeného prístroja:
   -  Zobrazenia výstrah a stavu. 
  -  Celkové a denné počítadlo kilometrov. 
  -  Ukazovateľ údržby.
  -  Teplota chladiacej kvapaliny. 
  -  Zobrazenie informácií palubného

počítača.
  -  Informácia regulátora rýchlosti.
  -  Informácia ukazovateľa zmeny

prevodového stupňa.
  -  Menu nastavenia parametrov

(zobrazenie, zvuk...).
  -  Úroveň hladiny paliva. 
  -  Vonkajšia teplota. 
  -  Prevodový režim.

Panel, zoskupujúci ukazovatele a kontrolky, 
ktoré informujú vodiča o uvedení systému do 
činnosti (kontrolky činnosti alebo neutralizácie) 
alebo o vzniku poruchy (výstražné kontrolky). 

  Displej typu 1

Spravovanie zobrazenia je možné
prostredníctvom tlačidla  INFO, ktoré jeO
umiestnené na prístrojovej doske, vľavo od 
združeného prístroja.  
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 Vizuálne označenia informujúce vodiča o
výskyte poruchy (výstražná kontrolka) alebo
uvedení systému do činnosti (kontrolka činnosti 
alebo kontrolka neutralizácie). 

Pri zapnutí zapaľovania
Niektoré výstražné kontrolky sa pri zapnutí 
zapaľovania rozsvietia po dobu niekoľkých
sekúnd.
Akonáhle sa motor uvedie do chodu, musia tie 
isté kontrolky zhasnúť.  

  Združené výstrahy 
 Trvalé rozsvietenie alebo blikanie niektorých
kontroliek môže byť doprevádzané zvukovým 
signálom a správou.

Kontrolky 

V prípade ich pretrvávajúceho svietenia sa 
oboznámte s významom výstražnej kontrolky 
skôr, než uvediete vozidlo do pohybu.  
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Výstražné kontrolky 
Pri motore v chode alebo za jazdy, signalizuje
rozsvietenie nasledovných kontroliek výskyt 
poruchy, vyžadujúcej si zásah vodiča.
Kontrolka sa rozsvieti na združenom prístroji 
alebo sa zobrazí na displeji združeného 
prístroja. 

Kontrolka svieti Príčina Činnosti  / Pozorovania 

  Parkovacia 
brzda / Hladina 
brzdovej
kvapaliny / 
Elektronický 
delič brzdného
účinku

trvalo. Rozsvieti sa po dobu niekoľkých
sekúnd a následne zhasne pri
zapnutí zapaľovania "ON". 

Parkovacia brzda je zatiahnutá alebo
nesprávne uvoľnená. 

Je doprevádzaná správou. Pre zhasnutie kontrolky 
uvoľnite parkovaciu brzdu. 

Nedostatočná úroveň hladiny 
brzdovej kvapaliny.

Je doprevádzaná správou. Doplňte hladinu brzdovej 
kvapaliny a obráťte sa na sieť CITROËN alebo na 
kvalifikovaný servis. 

Porucha elektronického deliča 
brzdného účinku (REF).

Bezpodmienečne zastavte vozidlo v čo najlepších 
bezpečnostných podmienkach.
Nechajte si vykonať kontrolu v sieti CITROËN alebo v
kvalifikovanom servise. 

Systém
autodiagnostiky 
motora

blikajúca.  Porucha systému kontroly motora. Riziko poškodenia katalyzátora. 
Nechajte si vykonať kontrolu v sieti CITROËN alebo v
kvalifikovanom servise. 

trvalo. Porucha systému na znižovanie
škodlivín.

Kontrolka musí zhasnúť pri naštartovaní motora. 
V prípade, ak nezhasne, obráťte sa urýchlene na sieť 
CITROËN alebo na kvalifikovaný servis.

Rozsvietenie výstražnej kontrolky môže byť doprevádzané zobrazením doplňujúcej správy,
ktorá vám napomáha pri identifikácii poruchy. 
V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na sieť CITROËN alebo na kvalifikovaný servis.   
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Kontrolka svieti Príčina Činnosti / Pozorovania

Nabitie batérie* trvalo. Porucha obvodu nabíjania batérie
(zanesené alebo uvoľnené svorky,
povolený alebo pretrhnutý remeň
alternátora...).

Kontrolka musí zhasnúť pri naštartovaní motora. 
V prípade, ak nezhasne, obráťte sa na sieť CITROËN
alebo kvalifikovaný servis.

Protiblokovací
systém kolies
(ABS)

trvalo. Porucha protiblokovacieho systému 
kolies.

Vozidlo si zachová klasický spôsob brzdenia.
Jazdite opatrne s obmedzenou rýchlosťou a urýchlene
sa obráťte na sieť CITROËN alebo na kvalifikovaný 
servis. 

Predný pás 
nezapnutý / 
odopnutý

trvalo, potom
bliká, sprevádzaná 
zvukovým signálom.

Vodič nemá zapnutý, alebo si odopol 
svoj bezpečnostný pás.

Potiahnite popruh a následne vložte jeho koniec do 
uzamykacieho puzdra.

  *   V závislosti od cieľovej krajiny.  

Airbagy a
napínače

prechodne.  Keď zapnete zapaľovanie, táto 
kontrolka sa rozsvieti na niekoľko 
sekúnd a potom zhasne. 

V prípade, ak nezhasne, obráťte sa na sieť CITROËN
alebo na kvalifikovaný servis. 

trvalo. Porucha jedného zo systémov 
airbagov alebo pyrotechnických
napínačov bezpečnostných pásov.

Nechajte skontrolovať v sieti CITROËN alebo v 
kvalifikovanom servise. 
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Kontrolky činnosti
Rozsvietenie jednej z nasledujúcich kontroliek potvrdzuje uvedenie príslušného systému do činnosti.
Môže byť doprevádzané zvukovým signálom alebo zobrazením správy na displeji združeného prístroja.

Kontrolka svieti Príčina Činnosti / Pozorovania

Ľavý ukazovateľ 
smeru

smerovka so 
zvukovým 
sprievodom.  

Ovládač osvetlenia je zatlačený 
smerom dole. 

 Ak kontrolka bliká nezvyčajne rýchlo, môže to 
znamenať vypálenie elektrickej žiarovky jednej zo 
smeroviek. Žiarovku vymeňte alebo sa obráťte na sieť 
CITROËN alebo kvalifikovaný servis. 

    Pravý ukazovateľ
smeru

smerovka so 
zvukovým 
sprievodom.  

Ovládač osvetlenia je zatlačený 
smerom hore. 

 Ak kontrolka bliká nezvyčajne rýchlo, môže to 
znamenať vypálenie elektrickej žiarovky jednej zo 
smeroviek. Žiarovku vymeňte alebo sa obráťte na sieť 
CITROËN alebo kvalifikovaný servis. 

Parkovacie 
svetlá alebo 
stretávacie 
svetlá

trvalo. Parkovacie alebo stretávacie svetlá
svietia. 

Diaľkové svetlá trvalo. Ovládač osvetlenia je zatlačený 
smerom k vám. 

Pre návrat k stretávacím svetlám potiahnite ovládač. 

Predné hmlové
svetlomety

trvalo. Predné hmlové svetlomety sú 
zapnuté.

Otočte ovládací prstenec dvakrát smerom dozadu,
čím deaktivujete hmlové svetlomety.

Zadné hmlové
svetlo

trvalo. Zadné hmlové svetlo je zapnuté. Otočte ovládací prstenec smerom dozadu, čím 
deaktivujete hmlové svetlo.
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Kontrolka svieti Príčina Činnosti / Pozorovania

Regulátor 
rýchlosti

  trvalo. Rozsvieti sa v prípade, ak je regulátor 
rýchlosti aktivovaný. 

 Zatlačte na tlačidlo "ON/OFF", čím regulátor rýchlosti 
aktivujete alebo deaktivujete. 

 Dynamické 
riadenie stability
a protišmykový
systém kolies
 (ASC/TCL)

 bliká. Činnosť systémov ASC/TCL.  Systémy optimalizujú prenos hnacej sily a umožňujú
zlepšenie smerovej stability vozidla.
 Prispôsobte vašu jazdu a znížte rýchlosť. 

 trvalo. Porucha systémov ASC/TCL).  Nechajte si vykonať kontrolu v sieti CITROËN alebo v 
kvalifikovanom servise. 

Funkcia 
Stop & Start
(Auto Stop & Go)

  trvalo. Na zastavenom vozidle (červené 
svetlo, stop, dopravná zápcha...)
uviedla funkcia Stop & Start (AS&G)
motor do režimu STOP.

 Kontrolka zhasne a motor sa automaticky rozbehne v
režime ŠTART, akonáhle budete pokračovať v jazde. 

  bliká po dobu 
niekoľkých sekúnd a 
následne zhasne.  

Režim STOP momentálne nie je k
dispozícii 
alebo 
Nastala automatická aktivácia režimu
ŠTART. 

 Viď "Funkcia Stop & Start (AS&G)", kde nájdete 
informácie týkajúce sa špecifických prípadov režimu
STOP a START.

Žhavenie 
dieselového 
motora

  trvalo. Studený motor a: 
-  spínacia skrinka v polohe  ON

(Zapaľovanie), alebo
-  tlačidlo štartovania START/STOP

bolo aktivované (Zapaľovanie).  

 Na vozidle so štartérom na kľúč počkajte na zhasnutie
kontrolky a až potom naštartujte motor.
 Na vozidle so systémom Prístup a štartovanie Hands 
free sa motor uvedie do chodu až po zhasnutí kontrolky. 
 Doba zobrazenia je závislá od klimatických
podmienok (až do približne 30 sekúnd v extrémnych 
klimatických podmienkach).
 Ak motor nenaštartuje, opäť zapnite zapaľovanie a počkajte
na zhasnutie kontrolky, následne motor naštartujte. 
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Kontrolky neutralizácie 
Rozsvietenie jednej z nasledujúcich kontroliek potvrdzuje úmyselné vypnutie činnosti príslušného systému.   
Rozsvietenie môže sprevádzať zvukový signál a správa zobrazená na displeji.

Kontrolka svieti Príčina Činnosti / Pozorovania 

ASC/TCL trvalo. Tlačidlo neutralizácie systému
ASC/TCL, umiestnené pod 
prístrojovou doskou (strana vodiča), 
je aktivované.
Systém ASC/TCL je deaktivovaný.
 ASC: dynamická kontrola stability. 
TCL: protišmykový systém kolies. 

Stlačte tlačidlo na aktiváciu ASC/TCL.
Systém ASC/TCL sa automaticky aktivuje pri 
naštartovaní vozidla. 

Funkcia 
Stop & Start
(Auto Stop & Go)

trvalo. Tlačidlo neutralizácie funkcie
Stop & Start (AS&G), umiestnené v 
spodnej časti prístrojovej dosky 
(na strane vodiča), je aktivované.
Funkcia Stop & Start (AS&G) je 
deaktivovaná. 

Opäť zatlačte na tlačidlo pre aktiváciu funkcie 
Stop & Start (AS&G). 
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        Displej združeného prístroja 

  Pri každom naštartovaní motora sa rozsvietia kontrolky a/alebo správy aplikujúce kontrolný auto-test.   

  Ak si želáte získať prístup k informáciám palubného počítača, môžete výstražné správy ignorovať zatlačením tlačidla  INFO , ktoré je umiestnené na 
prístrojovej doske.

  Zobrazené správy sa môžu meniť v závislosti od typu displeja (typ 1 alebo typ 2) združeného prístroja.
Niektoré správy budú zobrazené len na displeji typu 2.

 Ak sa zobrazí tento znak:  krátko 
zatlačte.

 Ak sa zobrazí tento znak: dlho zatlačte.

Vypnuté zapaľovanie. Zapnuté zapaľovanie 
(s manuálnou prevodovkou).

Zapnuté zapaľovanie
(s prevodovkou CVT).

  Upozornenia a výstrahy
  Ak sa objaví výstraha, zobrazené informácie zhasnú. Zobrazí sa kontrolka a združená správa, ktorá môže byť doprevádzaná zvukovým signálom.

V prípade, ak sa jedná o väčší počet výstrah, postupne sa zobrazia a objaví sa tento znak. Ostane zobrazený pokiaľ výstrahy pretrvávajú.

 Neskôr môžete opätovne zobraziť výstražné správy tak, že viackrát zatlačíte na tlačidlo  INFO , čím získate postupné zobrazenie informácií palubného 
počítača a návrat k výstražným správam.  
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Displej 1 Displej 2 Príčina Riešenie - Úkon Pozorovania

Výstražné správy (zapaľovanie na "OFF")  

    Zabudli ste vypnúť svetlá na vašom
vozidle. 

 Umiestnením ovládača do polohy 
OFF svetlá vypnite.

 Zaznie prerušovaný zvukový signál.

     Alarm je spustený.     

    Batéria systému "Prístup a 
Štartovanie Hands free" je
opotrebovaná.

 Batériu vymeňte (viď "Výmena 
batérií").

  

    Elektronický kľúč, ktorý máte pri
sebe, nie je identifikovaný.

 Skontrolujte, či máte správny 
elektronický kľúč.

 Ak správa pretrváva i naďalej, 
obráťte sa na sieť CITROËN.

    Elektronický kľúč je ešte vo vozidle 
a vy sa pokúšate uzamknúť dvere
alebo kufor z exteriéru.

 Skôr ako sa pokúsite vozidlo 
uzamknúť, presvedčte sa, či máte 
elektronický kľúč pri sebe.

  

    Jedny z dverí alebo kufor sú pri
zamykaní vozidla z exteriéru 
nesprávne uzavreté. 

 Zatvorte dvere alebo kufor a
následne vozidlo uzamknite.
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Displej 1 Displej 2 Príčina Riešenie - Úkon Pozorovania

    Porucha systému "Prístup a 
Štartovanie Hands free".

 Obráťte sa na sieť CITROËN.   

    Porucha systému elektronického 
blokovania štartovania. 

 Vypnite zapaľovanie a opäť uveďte 
motor do chodu. 

 Ak problém pretrváva i naďalej,
obráťte sa na sieť CITROËN. 

    Elektronický kľúč nie je zistený.  Vsuňte elektronický kľúč do 
jednotky, umiestnenej v príručnej
skrinke.

 Dbajte na to, aby ste po 
naštartovaní vozidla odstránili
elektronický kľúč z jednotky.

    Elektronický kľúč nebol odstránený 
z jednotky v príručnej skrinke.

 Odstráňte elektronický kľúč z 
jednotky v príručnej skrinke. 

  

    Stĺpik riadenia je zablokovaný.  Zapnite zapaľovanie a zľahka 
otočte volantom, čím stĺpik riadenia 
odblokujete. 

  

    Motor je vypnutý, ale radiaca páka 
nie je v polohe P . P

 Umiestnite radiacu páku do polohy P.P  Len na vozidlách vybavených 
prevodovkou "CVT". 
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Displej 1 Displej 2 Príčina Riešenie - Úkon Pozorovania

    Pri otvorení dverí vodiča nie je
zablokovaný stĺpik riadenia.

 Skôr ako opustíte vozidlo, zablokujte
stĺpik riadenia miernym pootočením
volantu.

  

    Porucha elektrického systému.  Obráťte sa na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis.
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Displej 1 Displej 2 Príčina Riešenie - Úkon Pozorovania

  Výstražné správy (zapaľovanie na "ON") 

    Porucha elektrického posilňovača 
riadenia. 

 Zastavte vozidlo, chvíľu počkajte a 
opäť naštartujte motor. 

 Ak ostane správa rozsvietená aj po 
opätovnom naštartovaní motora, 
obráťte sa na sieť CITROËN alebo 
kvalifikovaný servis.

    Batéria systému "Prístup a
Štartovanie Hands free" je
opotrebovaná.

 Vymeňte batériu (viď "Výmena
batérií").

  

    Elektronický kľúč, ktorý máte pri 
sebe, nie je identifikovaný.

 Skontrolujte, či máte správny
elektronický kľúč.

 Ak správa pretrváva i naďalej,
obráťte sa na sieť CITROËN. 

    Elektronický kľúč je ešte vo vozidle 
a vy sa pokúšate zamknúť dvere
alebo kufor z exteriéru.

 Skôr ako sa pokúsite vozidlo 
uzamknúť, presvedčte sa, či máte
elektronický kľúč pri sebe.

  

    Počas zamykania vozidla z 
exteriéru sú jedny z dverí alebo
kufor nesprávne uzavreté.

 Zatvorte dvere alebo kufor a 
následne vozidlo uzamknite.

  

    Porucha systému "Prístup a 
Štartovanie Hands free".

 Obráťte sa na sieť CITROËN.   
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Displej 1 Displej 2 Príčina Riešenie - Úkon Pozorovania

     Hladina brzdovej kvapaliny v 
brzdovom okruhu je nedostatočná. 

Doplňte hladinu odporúčanou
brzdovou kvapalinou CITROËN.

 Ak problém pretrváva i naďalej, 
obráťte sa na sieť CITROËN alebo 
kvalifikovaný servis.

     Porucha brzdového systému. Bezpodmienečne zastavte vozidlo
v čo najlepších bezpečnostných
podmienkach. 

 Nechajte si skontrolovať systém 
v sieti CITROËN alebo v
kvalifikovanom servise.

      Porucha protiblokovacieho systému 
kolies (ABS). 

 Obráťte sa na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis.

 Vozidlo si zachová štandardné 
brzdenie bez posilňovača, avšak 
odporúčame vám zastaviť.

    Jedny z dverí alebo kufor sú 
nesprávne uzavreté. 

 Zatvorte dvere alebo kufor.  Príslušné dvere alebo kufor sú 
zobrazené na displeji.

    Kapota motora je nesprávne
uzavretá. 

 Zatvorte kapotu motora.   

    Porucha systému elektronického 
blokovania štartovania. 

 Vypnite zapaľovanie a naštartujte
motor. 

 Ak problém pretrváva i naďalej, 
obráťte sa na sieť CITROËN.

    Dvere vodiča sú otvorené a
zapaľovanie nie je vypnuté.

 Skôr ako opustíte vozidlo, vypnite
zapaľovanie. 
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Displej 1 Displej 2 Príčina Riešenie - Úkon Pozorovania

    Porucha stĺpika riadenia.  Bezpodmienečne zastavte vozidlo 
v čo najlepších bezpečnostných 
podmienkach.

 Obráťte sa na sieť CITROËN alebo 
kvalifikovaný servis.

    Porucha elektrického systému.  Zastavte vozidlo a obráťte sa na
sieť CITROËN alebo kvalifikovaný 
servis.

  

    Teplota chladiaceho okruhu je príliš
vysoká.

 Počkajte na vychladnutie motora 
a následne hladinu v prípade 
potreby doplňte. Ak problém
pretrváva i naďalej, obráťte sa na 
sieť CITROËN alebo kvalifikovaný 

j

servis.

 Bezpodmienečne zastavte vozidlo 
v čo najlepších bezpečnostných 
podmienkach. 

    Teplota kvapaliny prevodovky CVT
je príliš vysoká.

 Zastavte vozidlo a obráťte sa na
sieť CITROËN alebo kvalifikovaný 
servis.

  

    Vodič si nezapol alebo si odopol
bezpečnostný pás.

 Zapnite si váš bezpečnostný pás.  Aj jazdíte s odopnutým
bezpečnostným pásom, zaznie
neprerušovaný zvukový signál.

    Porucha palivového okruhu.  Obráťte sa na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis.
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    Vozidlo sa rozbehlo a parkovacia 
brzda ostala zatiahnutá.

 Uvoľnite parkovaciu brzdu.   

    Nedostatočný tlak motorového oleja 
alebo porucha v olejovom okruhu.

 Zastavte vozidlo a obráťte sa na 
sieť CITROËN alebo kvalifikovaný 
servis.

  

    Porucha nabíjania batérie.  Zastavte vozidlo a obráťte sa na 
sieť CITROËN alebo kvalifikovaný 
servis.

  

    Porucha airbagov alebo napínačov.  Obráťte sa na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis, kde vám
systémy skontrolujú.

  

    Porucha automatického nastavenia
svetlometov.

 Obráťte sa na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis.

 Len na vozidlách vybavených
xenónovými žiarovkami.

    Porucha systému dynamického 
riadenia stability (ASC).

 Obráťte sa na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis.

  

    Porucha systému pohonu všetkých 
štyroch kolies. 

 Obráťte sa na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis.
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Displej 1 Displej 2 Príčina Riešenie - Úkon Pozorovania

    Porucha prevodovky CVT.  Obráťte sa na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis.

    Teplota systému pohonu všetkých 
štyroch kolies je príliš vysoká.

 Zastavte vozidlo a obráťte sa na
sieť CITROËN alebo kvalifikovaný 
servis.

 Vozidlo sa automaticky uvedie do
režimu predného náhonu (2WD). 

    Hladina palivovej nádrže je príliš
nízka. 

 Akonáhle je to možné, hladinu
paliva doplňte.

  

        Je dosiahnutá minimálna hladina
nádržky aditíva filtra na pevné
častice. 

 Urýchlene si nechajte hladinu 
aditíva doplniť v sieti CITROËN
alebo v kvalifikovanom servise.

 Len na motoroch 1,6 l HDi. 

  

+

Počiatočné štádium zanesenia filtra
na pevné častice.

 Akonáhle to jazdné podmienky 
umožnia, filter regenerujte jazdou 
rýchlosťou minimálne 40 km/h, po 
dobu približne 20 minút (s motorom
1,6 l HDi: je minimálna rýchlosť 
60 km/h). 

 Ak ostane správa i naďalej 
rozsvietená, obráťte sa na sieť 
CITROËN alebo kvalifikovaný 
servis. 

    Porucha filtra na pevné častice.  Zastavte vozidlo v čo najlepších 
bezpečnostných podmienkach. 

 Urýchlene sa obráťte na sieť 
CITROËN alebo kvalifikovaný 
servis. 
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Displej 1 Displej 2 Príčina Riešenie - Úkon Pozorovania

    Nesprávna hladina motorového 
oleja (nižšia ako minimálna úroveň 
hladiny alebo vyššia ako maximálna 
úroveň hladiny). 

 Zastavte vozidlo v čo najlepších
bezpečnostných podmienkach. 
 Skontrolujte hladinu oleja pomocou
manuálnej odmerky a v prípade 
potreby hladinu oleja doplňte. 
 Ak je hladina oleja vyššia ako
maximálna úroveň, vozidlo
neštartujte, kontaktujte sieť 
CITROËN alebo kvalifikovaný 
servis.

Nikdy nejazdite s nesprávnou
hladinou motorového oleja.

    Prítomnosť vody v naftovom filtri.  Na dieselových motoroch hrozí 
riziko poškodenia vstrekovacieho
systému.

 Urýchlene sa obráťte na sieť 
CITROËN alebo kvalifikovaný 
servis. 

    Vonkajšia teplota je nižšia alebo
rovná 3 °C (37 °F).

 Hrozí riziko poľadovice. 
 Buďte opatrný a jazdite pomaly.

  

    Pri štartovaní motora nie je 
zatlačený spojkový pedál. 

 Pre naštartovanie motora zatlačte 
na spojkový pedál.

 Na vozidlách vybavených
manuálnou prevodovkou. 

    Pri štartovaní motora nie je radiaca
páka v polohe P, ani v polohe P N.

 Pre naštartovanie motora umiestnite
radiacu páku do polohy P.P

 Na vozidlách vybavených
prevodovkou CVT.

    Pri štartovaní motora nie je 
zatlačený brzdový pedál.

 Pre naštartovanie motora zatlačte 
na brzdový pedál. 
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Displej 1 Displej 2 Zariadenie Pozorovania

      Informačné správy (zapaľovanie na "ON")

      Systém pohonu 2 kolies 
2WD

 Krátko bliká, ak je zvolený režim "2WD" (pohon 2 kolies) prostredníctvom ovládača 
režimu pohonu, na verziách s pohonom 4 kolies. 

      Systém pohonu 4 kolies 
4WD

 Krátko bliká, ak je zvolený režim "4WD" (pohon 4 kolies) prostredníctvom ovládača 
režimu pohonu, na verziách s pohonom 4 kolies. 

      Systém pohonu 4 kolies 
4WD LOCK

 Krátko bliká, ak je zvolený režim "LOCK" (pohon 4 kolies) prostredníctvom ovládača
režimu pohonu, na verziách s pohonom 4 kolies. 

    Systém dynamického
riadenia stability (ASC)

 Bliká, ak je systém dynamického riadenia stability (ASC) v činnosti.
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Displej 2 Zariadenie Príčina Pozorovania Riešenie - Úkon

Upozorňujúce správy  

      Ukazovateľ
údržby

Upozorňuje vodiča 
na prekročený termín
prehliadky.

 Zobrazí sa pri zapnutí
zapaľovania po dobu 
niekoľkých sekúnd. 

Obráťte sa na sieť CITROËN 
alebo kvalifikovaný servis.

      Odporúčaná 
pauza

Upozorňuje vodiča, aby
zastavil a oddýchol si. 

 Zobrazí sa v prípade, ak bol
dosiahnutý vopred stanovený
čas jazdy.  
Zvukový signál zaznie 3 krát 
a následne sa ozve každých
5 minút až po zastavenie
vozidla.

Odporúčame vám urobiť si 
prestávku približne každé 
dve hodiny.
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       Palubný počítač 

 Pri zapnutom zapaľovaní umožní každé
zatlačenie tlačidla INFO postupné zobrazenie
nasledovných informácií:
   -  celkové a denné počítadlo kilometrov A, 
  -  celkové a denné počítadlo kilometrov B, 
  -  ukazovateľ údržby,
  -  teplota chladiacej kvapaliny,
  -  autonómia (dojazd), 
  -  priemerná spotreba,
  -  priemerná rýchlosť,
  -  okamžitá spotreba, 
  -  menu pre nastavenie, 
  -  prípadné výstražné správy.   

  Zobrazenie údajov Počítadlo kilometrov

Systém pre meranie celkovej prejdenej 
vzdialenosti vozidla počas jeho životnosti. 

Celkovo najazdené kilometre
sú zobrazené v spodnej časti
displeja.

Denné počítadlo kilometrov
(Trasa A alebo B)

  Vynulovanie
 Pri zapnutom zapaľovaní a zobrazenej jednej 
z trás  A alebo  B stlačte tlačidlo INFO  po dobu
viac ako 2 sekundy. Vynulovaná bude len
zobrazená trasa.   

Tieto dve trasy vás informujú
o prejdenej vzdialenosti od
posledného vynulovania.
Stlačte tlačidlo INFO  pre 
zobrazenie požadovanej 
vzdialenosti. 
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Ukazovateľ údržby 
Systém, ktorý informuje vodiča o termíne 
nasledujúcej prehliadky vozidla, ktorú je 
potrebné vykonať v súlade s plánom údržby 
výrobcu. 
Tento termín je vypočítaný na základe
posledného vynulovaniu ukazovateľa údržby.
Je stanovený v závislosti od dvoch parametrov:
-  prejdená vzdialenosť (v km), 
-  čas uplynutý od poslednej prehliadky 

(v mesiacoch).
Vzdialenosť ostávajúca na prejdenie môže byť 
ovplyvnená časom, v závislosti od návykov 
vodiča pri jazde. 

Napríklad: zobrazenie udáva, že vám ostáva 
7300 km na prejdenie do nasledujúcej 
prehliadky.

  Prekročený termín prehliadky

Napríklad : zobrazenie udáva, že nastal čas
prehliadky. Táto prehliadka musí byť vykonaná
v sieti CITROËN alebo v kvalifikovanom
servise.

  Činnosť 

Znak  "--"  ostane rozsvietený, pokiaľ 
nebude vykonaná prvá prehliadka 
nového vozidla.  

 Pri každom zapnutí zapaľovania sa objaví
zobrazenie "PRAVIDELNÁ PREHLIADKA" po
dobu niekoľkých sekúnd, ktoré vás upozorňuje 
na urýchlené vykonanie prehliadky. 

 Ihneď po zapnutí zapaľovania musíte
postupne zatlačiť na tlačidlo  INFO  až po
zobrazenie ukazovateľa údržby. Riadok
zobrazenia počítadla kilometrov vám udáva 
počet kilometrov, ktoré vám ostávajú a riadok
uplynutého času vám udáva počet mesiacov 
ostávajúcich do nasledujúcej prehliadky. 
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  Vynulovanie ukazovateľa údržby

Po prejdení určitej vzdialenosti a
uplynutí určitého času sa zobrazenie 
"--"  automaticky reinicializuje a
zobrazenie udáva čas ostávajúci do 
najbližšej prehliadky.   

 V sieti CITROËN alebo v kvalifikovanom 
servise sa táto operácia vykonáva pri každej
prehliadke vozidla.
 Ak ste si vykonali prehliadku vášho vozidla 
sami, postup vynulovania ukazovateľa údržby 
je nasledovný:

vypnite zapaľovanie,
zatlačte postupne na tlačidlo  INFO až po 
zobrazenie ukazovateľa údržby,
zatlačte na tlačidlo INFO  a pridržte ho 
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd, čo 
má za následok  blikanie kľúča,
zatlačte na tlačidlo INFO  pre prepnutie 
zobrazenia "--"  na  "CLEAR (VYMAZAŤ)",
následne sa zobrazí čas ostávajúci do
nasledujúcej prehliadky.
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Pri motore v chode udáva
teplotu chladiacej kvapaliny. 

Autonómia (dojazd vozidla) 
Pri motore v chode udáva
počet kilometrov, ktoré
vozidlo môže prejsť so
zostávajúcim množstvom 
paliva v nádrži, v závislosti
od priemernej spotreby
na posledných prejdených 
kilometroch. 

  Táto hodnota sa môže meniť v závislosti
od zmeny jazdného štýlu alebo povrchu 
terénu, čo má za následok výraznú 
zmenu okamžitej spotreby. 
 Ak doplníte len niekoľko litrov paliva, 
zobrazená hodnota bude nepresná.
Bude teda potrebné čo najskôr nádrž
naplniť väčším množstvom paliva.

Ukazovateľ teploty 
chladiacej kvapaliny 

Ak sa čiarka nachádza v blízkosti  kritickej
polohy vpravo, teplota je príliš vysoká. 
 Akonáhle je váš motor prehriaty, znak bliká.

Bezpodmienečne zastavte vozidlo v čo
najlepších bezpečnostných podmienkach.
Skôr ako motor vypnete, počkajte niekoľko
minút.

Akonáhle je autonómia nižšia ako  50 km,
zobrazia sa pomlčky.
 Doplňte palivovú nádrž ihneď ako je to možné. 
Zobrazenie autonómie sa aktualizuje. 

  Počkajte na vychladnutie motora a
až potom doplňte hladinu chladiacej 
kvapaliny. Chladiaci okruh je pod 
tlakom. 
 Aby ste sa vyhli riziku popálenia, 
odskrutkujte uzáver najskôr o dve 
otáčky a ponechajte tlak poklesnúť.
 Po poklesnutí tlaku uzáver odstráňte
a v prípade potreby doplňte hladinu
chladiacej kvapaliny.
 Obráťte sa na sieť CITROËN alebo 
kvalifikovaný servis.   

  V prípade odpojenia batérie sú údaje o 
predchádzajúcej spotrebe vymazané
a zobrazená hodnota je rozdielna
ako hodnota, ktorá bola zobrazená
pred odpojením batérie. Zobrazená
vzdialenosť musí byť považovaná ako
približný údaj.   
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  Priemerná spotreba (l/100 km
alebo km/l alebo mpg) 

 Je to priemerná spotreba 
paliva vypočítaná od
posledného vynulovania
údajov palubného počítača.  

  Priemerná rýchlosť 
(km/h alebo mph) 

 Je to priemerná rýchlosť 
vypočítaná od posledného 
vynulovania údajov
palubného počítača.

  Okamžitá spotreba (l/100 km
alebo km/l alebo mpg)

 Je to spotreba paliva 
vypočítaná za posledných 
pár sekúnd. 

  Táto hodnota sa môže meniť v závislosti
od spôsobu jazdy alebo povrchu.

  Ak sa zobrazia pri jazde pomlčky "---"
natrvalo namiesto čísiel, obráťte sa 
na sieť CITROËN alebo kvalifikovaný
servis.

Vynulovanie informácií 

 Ak je zobrazená požadovaná informácia,
zatlačte na tlačidlo  INFO  po dobu viac ako 
dve sekundy, čo má za následok vynulovanie 
všetkých informácií. 
Pri zapnutí zapaľovania prejde vynulovanie
automaticky z manuálneho režimu do
automatického režimu.

Automatický režim 
 Ak je kľúč v spínacej skrine v polohe OFF
po dobu viac ako 4 hodiny, informácie sú
automaticky vynulované.   
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V závislosti od typu združeného prístroja 
1 alebo 2 môžu byť niektoré ponuky rozdielne.

Nastavenie parametrov vozidla 

 Na  zastavenom vozidle
umožňuje zmenu 
nasledovných parametrov:
   -  režim reinicializácie

priemernej spotreby a
priemernej rýchlosti,

Zatlačte tlačidlo  INFO a pridržte ho 
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd až 
pokiaľ sa neobjaví zobrazenie menu.

Na displeji zobrazujúcom menu zatlačte
na tlačidlo  INFO , čím si zvolíte funkciu v 
zozname:

-  jednotka spotreby paliva, 
-  jednotka zobrazenia teploty, 
-  jazyk zobrazenia, 
-  aktivácia/deaktivácia zvuku súvisiaceho so

zatlačením tlačidla INFO , 
-  interval zobrazenia odporúčanej prestávky

(oddych), 
-  obnovenie parametrov výrobcu.

Pri vykonávaní nastavení musíte 
bezpodmienečne zastaviť vozidlo a 
zapnúť zapaľovanie.
Zatiahnite parkovaciu brzdu a 
umiestnite radiacu páku do polohy 
neutrál.

Pri  zapnutom zapaľovaní postupne 
zatlačte na tlačidlo INFO, nachádzajúce sa 
na prístrojovej doske vľavo od združeného 
prístroja až po objavenie zobrazenia "MENU 
NASTAVENIA" na displeji.

   Činnosť 

MENU 1/3:
- 1 - 2, A - M, A - P  *  (voľba reinicializácie

priemernej spotreby a priemernej
rýchlosti), 

  -   JEDNOTKA  (voľba jednotiek spotreby paliva),A
  -  voľba  jednotky zobrazenia teploty ,y
  -   JAZYK  (voľba jazyka zobrazenia),  

  *   Podľa jazyka zobrazenia.  

Z bezpečnostných dôvodov sa na
vozidle za jazdy  pri zatlačení tlačidla 
INFO zobrazenie nastavenia funkcií na 
displeji neobjaví.
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MENU 2/3:
- a/b  (voľba zobrazenia odlišného jazyka 

na displeji združeného prístroja a na 
navigačnom displeji), 

  -   aktivácia / deaktivácia zvuku  tlačidla 
INFO , 

  -   VÝSTRAHA  (modifikácia intervalu
zobrazenia pripomenutia pauzy 
"PRIPOMENUTIE PAUZY"),

- voľba zvuku  ukazovateľov smeru, 
- aktivácia / deaktivácia okamžitej spotreby,y

  Zatlačte na tlačidlo INFO a pridržte ho 
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd,
čo umožní návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
 V prípade, ak pri zobrazení menu nie
je vykonaná žiadna operácia, objaví sa
zobrazenie parametrov funkcií.

MENU 3/3:
- REINICIALIZÁCIA (obnovenie parametrov

výrobcu).

Voľba režimu reinicializácie 
priemernej spotreby a priemernej 
rýchlosti 

Môžete si zvoliť spomedzi dvoch režimov
reinicializácie priemernej spotreby a priemernej 
rýchlosti: 
-  automatická reinicializácia, 
-  manuálna reinicializácia.

V zobrazení menu:
  zatlačte na tlačidlo  INFO  pre voľbu: 

zatlačte na tlačidlo  INFO  a pridržte ho 
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd,
čo umožní postupný prechod z režimu 
reinicializácie  1 - A (automatický)  *  do
režimu reinicializácie 2 - M - P (manuálny)  * . 

Zvolený režim je potvrdený.   

   Voľba jednotky spotreby paliva 

 Jednotky vzdialenosti, rýchlosti a množstva 
paliva budú taktiež modifikované v závislosti od
vašej voľby jednotky spotreby paliva.

 V zobrazení menu: 
  zatlačte na tlačidlo INFO pre voľbu 

"JEDNOTKA"" :

  zatlačte na tlačidlo INFO a pridržte ho 
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd, čo 
umožní zobrazenie  "JEDNOTKA" . 

*   Podľa jazyka zobrazenia.



50

Kontrola chodu

  V prípade odpojenia batérie je pamäť 
parametra vymazaná a štandardná
jednotka (km/l) je automaticky
obnovená.   

V prípade odpojenia batérie je pamäť
parametra vymazaná a štandardná 
jednotka (°C) je automaticky obnovená.   

zatlačte na tlačidlo INFO  pre postupné
zobrazenie jednotiek (km/l, l/100 km, mpg 
(US), mpg (UK) a PREDCHÁDZAJÚCE),
zatlačte na tlačidlo INFO  a pridržte ho
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd, čo 
umožní potvrdenie vašej voľby.   

   Voľba jednotky zobrazenia
teploty

  zatlačte na tlačidlo  INFO a pridržte ho 
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd, čo
umožní postupné zobrazenie jednotiek
(°C a °F). 

 Zvolený režim je potvrdený.

 V zobrazení menu:
  zatlačte na tlačidlo  INFO pre voľbu znaku

(teplomer) parametra jednotky teploty: 

   Voľba jazyka zobrazenia (JAZYK)

 V zobrazení menu: 
zatlačte na tlačidlo INFO  pre voľbu 
"JAZYK":

zatlačte na tlačidlo INFO a pridržte ho 
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd, čo 
umožní zobrazenie  "JAZYK" : 
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  Ak si zvolíte parameter "---", nebude 
zobrazená žiadna správa v prípade 
zobrazenia správy.  

  V prípade odpojenia batérie je pamäť 
parametra vymazaná a štandardný
jazyk (ENGLISH) je automaticky 
obnovený.   

zatlačte na tlačidlo I NFO  pre postupné
zobrazenie jazykov (Japonais, English, 
Deutsch, Francais, Espanol, Italiano,
Russe, "---" a PREDCHÁDZAJÚCE),
zatlačte na tlačidlo INFO  a pridržte ho 
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd, čo 
umožní potvrdenie vašej voľby.

Aktivácia / deaktivácia zhody
jazyka pre zobrazenie displeja 
združeného prístroja a displeja 
navigácie *

Môžete si zvoliť, aby jazyk používaný pre
zobrazenie informácií na displeji združeného
prístroja bol zhodný s jazykom displeja 
navigačného systému. 

Na displeji s ponukami:

  zatlačte na tlačidlo INFO a pridržte ho 
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd,
čím získate postupné zobrazenie volieb 
( A - 1  "aktivovaná zhoda" **  a M - 2 - P
"deaktivovaná zhoda" ** ).  

 Zvolený režim je potvrdený.

  V prípade odpojenia batérie sú 
nastavené parametre vymazané a
automaticky je zvolený štandardný 
parameter (A - 1  "aktivovaná zhoda".)

  zatlačte na tlačidlo  INFO
a zvoľte si znak aktivácie / 
deaktivácie zhody jazykov.

  **   Podľa jazyka zobrazenia.  *   V závislosti od verzie.
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  V prípade odpojenia batérie je pamäť 
parametra vymazaná a štandardná
voľba (ON) je automaticky obnovená.   

  Z bezpečnostných dôvodov sa 
odporúča prestávka každé dve hodiny.  

Zvuk súvisiaci so zatlačením tlačidla  INFO
môžete aktivovať alebo deaktivovať. 

Aktivácia / deaktivácia zvuku
tlačidla "INFO" 

V zobrazení menu: 

  zatlačte na tlačidlo  INFO
pre voľbu znaku aktivácie / 
deaktivácie zvuku tlačidla INFO
(umiestnené v menu 2/3):

zatlačte na tlačidlo INFO  a pridržte ho
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd, čo 
umožní postupné zobrazenie voľby 
(ON, OFF).

Zvolený režim je potvrdený.  

   Modifikácia intervalu zobrazenia 
správy "REST REMINDER" 
 Funkcia "REST REMINDER" vám umožňuje 
naprogramovať upozornenie na odporúčanú 
prestávku.
 Zobrazí sa správa "REST REMINDER", 
doprevádzaná zvukovým signálom.
 Interval zobrazenia správy "REST
REMINDER"  (ODPORÚČANÁ PRESTÁVKA) 
môžete zmeniť. 

 V zobrazení menu:
  zatlačte na tlačidlo  INFO pre voľbu

"ALERT" (umiestnená v menu 2/3):

  zatlačte na tlačidlo  INFO a pridržte ho 
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd, čo
umožní zobrazenie "ALERT" , 

zatlačte na tlačidlo INFO  pre voľbu 
intervalu zobrazenia správy  "REST 
REMINDER" , 
zatlačte na tlačidlo INFO  a pridržte ho 
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd, čo 
umožní potvrdenie.   

  V prípade odpojenia batérie je pamäť 
parametra vymazaná a štandardná
hodnota (OFF) je automaticky
obnovená.
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 V zobrazení menu: 
  zatlačte na tlačidlo INFO pre voľbu 

"REINICIALIZOVAŤ" (umiestnené v
menu 2/2 alebo 3/3 v závislosti od 
združeného prístroja):

   Obnovenie parametrov výrobcu
(REINICIALIZÁCIA)

p

 Môžete obnoviť všetky nastavenia výrobcu pre
všetky funkcie. 

  zatlačte na tlačidlo INFO a pridržte ho 
zatlačené po dobu  minimálne 5 sekúnd.

 Zaznie zvukový signál a všetky nastavenia 
výrobcu sú obnovené pre všetky funkcie.

V zobrazení menu:
  zatlačte tlačidlo INFO a zvoľte si znak 

aktivácie / deaktivácie okamžitej spotreby 
(umiestnené v menu 2/3):

Aktivácia / deaktivácia okamžitej
spotreby *
Zobrazenie okamžitej spotreby môžete 
aktivovať alebo deaktivovať len so združeným
prístrojom typu 2.

  zatlačte tlačidlo INFO a pridržte ho 
zatlačené po dobu niekoľkých sekúnd, čo
umožní postupné zobrazenie možností
(ON, OFF).

*   V závislosti od výbavy.

 V zobrazení menu: 
zatlačte tlačidlo  INFO  a zvoľte si zvuk číslo
1 alebo 2 (umiestnené v menu 2/3):

   Voľba zvuku ukazovateľov smeru

 Zvuk ukazovateľov smeru si môžete zvoliť len 
so združeným prístrojom typu 2.
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            Displej systému AUDIO-CD 

Tento displej je združený s autorádiom a 
umožňuje získať nasledujúce informácie: 
-  čas, 
-  zobrazenia autorádia (viď "Audio a 

Telematika").

  Nastavenie času 

  Voľba režimu nastavenia
 Nastavenie digitálnych hodín sa môže
vykonávať v  automatickom režime alebo v 
manuálnom režime . 

 Zvoľte si automatický režim  alebo  manuálny 
režim nasledovným spôsobom: 

Zatlačením tlačidla  A "PWR" uvediete 
audio systém do činnosti.
Prístup do režimu nastavenia získate
zatlačením tlačidla B  "TUNE" po dobu
približne 2 sekúnd.
Niekoľkonásobné zatlačenie tlačidla  B
"TUNE" postupne zobrazí rôzne menu, 
spomedzi ktorých si zvoľte  menu CT  (čas
hodín).

 Poradie jednotlivých menu je 
nasledovné: AF / CT / REG / TP-S / 
Jazyk zobrazenia PTY / SCV / PHONE / 
Režim nastavenia funkcií OFF.

Manuálny režim
 Tento režim umožňuje manuálne nastavenie
času pomocou tlačidiel autorádia. 
 Môže byť taktiež použitý v prípade, ak 
"Automatický režim" zobrazí nesprávny čas,
keď miestne stanice RDS vysielajú v odlišnom 
časovom pásme. 

Automatický režim
 Tento režim umožňuje automatické nastavenie
miestneho času použitím signálu staníc RDS.
 Na displeji sa zobrazí znak " CT ".
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 V prípade, ak z vašej strany nebude
vykonaný žiaden zásah do 10 sekúnd,
menu "Režim nastavenia funkcií" bude
automaticky opustené.  

Otočením tlačidla B  "TUNE" smerom
doľava alebo doprava si zvoľte  "CT ON"
(automatický režim) alebo  "CT OFF"
(manuálny režim). 
Po zvolení režimu môžete opustiť menu 
"Režim nastavenia funkcií" tak, že zatlačíte 
na tlačidlo  B "TUNE" po dobu približne 
2 sekúnd.  

  Digitálne hodiny nezobrazujú sekundy. 
 Ak je zobrazenie "minúty" nastavené a 
vynulované, hodiny začnú odratúvať od 
nulovej sekundy zvolenej minúty. 
 Nastavenie času sa pri odpojení batérie 
naruší.   

Manuálne nastavenie 

  Pri zapnutom zapaľovaní alebo v polohe 
ACC (Príslušenstvo) pridržte tlačidlo
CLOCK zatlačené až pokiaľ zobrazenie 
času nebliká.

  Pre nastavenie času zatlačte na príslušné
tlačidlo:

Tlačidlo H : nastavenie hodín 
 Zatlačením tohto tlačidla sa postupne
zobrazujú čísla označujúce hodiny.
Tlačidlo M : nastavenie minút 
 Zatlačením tohto tlačidla sa postupne
zobrazujú čísla označujúce minúty.
Tlačidlo 00:  vynulovanie minút. 
   -  od  1 do 29 min: zaokrúhlenie smerom 

nadol,
  -  od  30 do 59 min : zaokrúhlenie smerom 

nahor.
  Po nastavení času zatlačte na tlačidlo 

DISP; zobrazenie času prestane blikať.

Nastavte čas pomocou tlačidiel tak, ako je 
nižšie uvedené:
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                  Displej systému AUDIO-TELEMATIKA 
 Ak je vaše vozidlo vybavené navigačným systémom, máte k dispozícii tento dotykový farebný displej.

  Hlavná činnosť 
 Na obsluhu systému použite tlačidlá 
umiestnené po oboch stranách displeja alebo
prstom prejdite tlačidlá znázornené na displeji. 

Na čistenie displeja používajte čistú 
utierku z jemnej tkaniny.

Na dotykovom displeji nepoužívajte 
ostré predmety. 
Nedotýkajte sa displeja mokrými 
rukami.

Z bezpečnostných dôvodov je vodič 
povinný vykonávať úkony, ktoré si 
vyžadujú jeho zvýšenú pozornosť, 
na zastavenom vozidle.
 Naviac, niektoré funkcie nie sú
prístupné za jazdy.

1. MODE : Prístup k menu "Audio-video".
2.  AUDIO : voľba zobrazenia Audio-video 

alebo Navigácie. 
3. VOL : nastavenie hlasitosti.
4. PWR : zapnutie/vypnutie.
5. SET: prístup k menu "Nastavenia". T
6. OPEN: prístup k prehrávaču CD/DVD. 
7. INFO: Prístup k menu "Informácie". 
8. NAVI : zobrazenie mapy s umiestnením 

vozidla.
9.   SCALE : mierka mapy.
10. MENU: prístup k menu "Navigácia-

navádzanie". 
11. ENT : posun v zozname alebo voľbaT

určitého prvku.  

  Viac podrobných informácií o 
jednotlivých ponukách získate v kapitole 
Audio a telematika.  
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  Displej systému 
 Pre zmenu časového pásma, jednotiek, voľbu 
jazyka zobrazenia (angličtina, holandčina,
švédčina, francúzština, portugalčina, taliančina, 
nemčina, španielčina alebo dánčina) si v
ponuke "Nastavenia" zvoľte "Systém" a 
následne vykonajte potrebné nastavenia.

  Displej výbavy
 Pre aktiváciu alebo neutralizáciu určitej výbavy, 
ovplyvňujúcej jazdu alebo komfort, si v menu
"Nastavenia" zvoľte "Výbava" a následne 
upravte parametre. 

  Menu "Nastavenia" 
 Na ovládacom paneli zatlačte na tlačidlo SET,T
čím získate prístup k "Nastaveniam".  

Diaľkové ovládanie:
-  zablikanie smerových svetiel pri otvorení a 

zatvorení vozidla.

Systém Prístup a štartovanie Hands free :
-  zablikanie smerových svetiel pri otvorení a 

zatvorení vozidla,
-  činnosť systému Prístup a štartovanie

Hands free (len pre otvorenie, len pre
štartovanie alebo pre obe činnosti).  

Stierače skla:
-  prerušovaná činnosť predných stieračov 

skla, 
-  činnosť ostrekovača skla združená so

stieračmi skla, 
-  nastavenie intervalu prerušovaného

stierania zadného stierača skla, 
-  neprerušovaný chod zadného stierača skla. 
-  stierač skla združený so spätným chodom.  

Osvetlenie vnútorné / vonkajšie:
-  citlivosť snímača pre automatické 

rozsvietenie svetiel, 
-  sprievodné osvetlenie (aktivácia/

deaktivácia),
-  privítacie osvetlenie (aktivácia/deaktivácia), 

Okná s elektrickým ovládaním : 
   -  doba činnosti po vypnutí zapaľovania.  

Smerové svetlá:
   -  funkcia diaľnica.

Centrálne zamykanie:
   -  selektívne odomknutie, 
  -  automatické odomknutie dverí,
  -  doba automatického opätovného

uzamknutia vozidla po jeho otvorení, 
  -  super-uzamknutie (aktivácia/deaktivácia).

Iné:
   -  automatické sklopenie vonkajších spätných 

zrkadiel,
  -  automatické prerušenie napájania

príslušenstva,
  -  alarm (nastavenie citlivosti snímača,

aktivácia/deaktivácia).    

  -  doba rozsvietenia stropného osvetlenia po 
zatvorení dverí, 

  -  automatické vypnutie diaľkových svetiel 
(aktivácia/deaktivácia),

  -  doba do automatického vypnutia stropného 
osvetlenia, 

  -  automatické rozsvietenie svetiel združené s
činnosťou stieračov skla.
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Nastavenie digitálnych hodín je automatické.
Tento režim umožňuje systému automaticky
riadiť miestny čas použitím signálu staníc RDS.

Na ovládacom paneli zatlačte na tlačidlo  A
(SET) a získate prístup k menu 
"Nastavenia".

  Na taktilnom displeji zatlačte na tlačidlo B
a získate prístup k menu  "Systém" .  

 Objaví sa zobrazenie nastavenia systému. 

 Ak si želáte zmeniť časové pásmo a letný
čas, je potrebné deaktivovať automatické
nastavenie (Auto korekcia RDS). 
 Pri každom zobrazení sa môžete
vrátiť k predchádzajúcemu zobrazeniu 
zatlačením tlačidla  D "Späť".

  Zatlačte na tlačidlo C  a získate prístup k 
menu "Čas".

1. Auto korekcia RDS:
 Aktivovať / Deaktivovať automatické nastavenie.
2. GMT / GMT+1 / GMT+2:
 Zvoliť časové pásmo. 
3. Letný čas:
 Aktivovať / Deaktivovať letný čas.  

Zatlačením tlačidla  D voľbu potvrdíte a 
vrátite sa k predchádzajúcemu menu.  

 Po zvolení tohto menu získate prístup k 
nasledovným funkciám:
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      Reostat osvetlenia 
  Systém pre manuálne nastavenie intenzity 
osvetlenia na mieste vodiča v závislosti od
vonkajšieho svetla.

Pri každom zatlačení tlačidla zaznie
zvukový signál a intenzita osvetlenia
sa zvýši.  

 Pri rozsvietených alebo zhasnutých svetlách
zatlačte na tlačidlo pre zmenu intenzity 
osvetlenia miesta vodiča podľa vonkajších
svetelných podmienok, "svetlo" alebo "tma". 

  Ak osvetlenie dosiahne maximálnu hodnotu 
nastavenia, opäť zatlačte na tlačidlo a prejdete
do minimálneho nastavenia. 
 Akonáhle dosiahne osvetlenie požadovanú 
intenzitu, tlačidlo uvoľnite.  

  Pri zhasnutých svetlách sa zmení len svetelná 
intenzita združeného prístroja. 

Nastavenie je uložené do pamäti pri uvedení
spínača zapaľovania do polohy OFF.   

 Pri rozsvietených svetlách sa zmení svetelná 
intenzita miesta vodiča (združený prístroj,
displej, panel klimatizácie...).
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Systém umožňujúci centrálne otvorenie alebo uzavretie vozidla prostredníctvom zámku alebo na diaľku. Zabezpečuje taktiež sprievodné osvetlenie,
štartovanie vozidla ako aj ochranu proti jeho odcudzeniu. 

                  Kľúč s diaľkovým ovládaním 

Rozloženie kľúča
Zatlačením na toto tlačidlo kľúč rozložíte.   

Otvorenie vozidla 
  Celkové odomknutie pomocou
diaľkového ovládania 

Zatlačením na otvorený zámok
vozidlo odomknete.

  Odomknutie pomocou kľúča 

  Odomknutie vozidla je signalizované
rozsvietením vnútorného osvetlenia po
dobu približne 15 sekúnd a blikaním 
ukazovateľov smeru, dvakrát  po sebe.
 Súčasne, v závislosti od vašej verzie, 
sa vyklopia vonkajšie spätné zrkadlá.  

Otočením kľúča smerom dopredu v zámku 
dverí vodiča vozidlo odomknete.    
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 Zadanie parametrov celkového alebo
selektívneho odomknutia vozidla 
je možné prostredníctvom menu 
"Výbava" farebného displeja.
 Štandardne je aktivované celkové 
odomknutie vozidla.

   Selektívne odomknutie pomocou
diaľkového ovládania 

Selektívne odomknutie je k dispozícii 
len na verziách, ktoré nie sú vybavené
funkciou super-uzamknutia. 
Selektívne odomknutie nemožno
vykonať pomocou kľúča.  

Prvým zatlačením na otvorený zámok
odomknete len dvere vodiča.
Druhým zatlačením na otvorený zámok 
odomknete ostatné dvere a kufor.   

Odomknutie je signalizované vnútorným
osvetlením, ktoré sa rozsvieti po dobu 
približne 15 sekúnd a ukazovateľmi
smeru, ktoré  dvakrát  zablikajú.
Súčasne, v závislosti od vašej verzie,
sa pri prvom odomknutí vyklopia
vonkajšie spätné zrkadlá.  
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Zatvorenie vozidla 

Otočením kľúča v zámku dverí vodiča
smerom dozadu uzamknete vozidlo.

Jednoduché uzamknutie 
pomocou diaľkového ovládania 

Zatlačením na zatvorený zámok 
celkovo uzamknete vozidlo.   

 Ak ostali jedny z dverí alebo kufor 
otvorené, centrálne uzamknutie sa
neuskutoční.
V prípade neúmyselného odomknutia
vozidla, ktoré bolo uzamknuté, sa
vozidlo automaticky opäť uzamkne
po uplynutí určitého času (možnosť
nastavenia parametrov prostredníctvom 
menu "Výbava" na farebnom displeji),
s výnimkou prípadu otvorených dverí.

  Jednoduché uzamknutie 
pomocou kľúča 

Sklopenie a vyklopenie vonkajších
spätných zrkadiel pomocou diaľkového 
ovládania je možné nastaviť 
prostredníctvom menu "Výbava" na
farebnom displeji.  

Uzamknutie je signalizované 
ukazovateľmi smeru, ktoré sa 
jedenkrát  rozsvietia.
Súčasne, v závislosti od vašej verzie,
sa sklopia vonkajšie spätné zrkadlá. 
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Pokiaľ nestlačíte tlačidlo počas
skladania kľúča, riskujete poškodenie
mechanizmu.

Super-uzamknutie pomocou 
diaľkového ovládania  

Zatlačením na zatvorený zámok 
celkovo uzamknete vozidlo.

Ďalším zatlačením na zatvorený zámok, 
do piatich nasledujúcich sekúnd, vozidlo
super-uzamknete.

Zloženie kľúča
  Zatlačením tohto tlačidla kľúč zložíte.

 Super-uzamknutie vyradí z činnosti
vonkajšie a vnútorné ovládanie dverí.
 Neutralizuje taktiež tlačidlo centrálneho
manuálneho ovládania. 
 Ak je vozidlo super-uzamknuté, nikdy 
nenechávajte žiadnu osobu v jeho 
interiéri.   

  Super-uzamknutie je signalizované 
rozsvietením smerových svetiel trikrát
po sebe. 
 Súčasne, v závislosti od vašej verzie, 
sa sklopia vonkajšie spätné zrkadlá.
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                        Systém "Prístup a štartovanie Hands free" 

  Selektívne odomknutie 
 Toto nastavenie parametrov sa vykonáva
prostredníctvom menu "Výbava" farebného displeja.
 Ako predvolená voľba je aktivované celkové
odomknutie.

Systém umožňujúci otvorenie, zatvorenie
a naštartovanie vozidla pri uchovaní si 
elektronického kľúča pri sebe. 
Dá sa rovnako používať ako diaľkové 
ovládanie, oboznámte sa s obsahom rubriky
"Kľúč s diaľkovým ovládaním".  

  Otvorenie vozidla

  Celkové odomknutie
  S elektronickým kľúčom pri sebe v jednej 

zo stanovených zón A zatlačte na jedno z
tlačidiel  B  alebo  C , čím odomknete vozidlo,
následne rukoväť potiahnite a dvere
otvorte.  

 Vaši spolucestujúci môžu taktiež otvoriť 
dvere v prípade, ak sa elektronický kľúč
nachádza v jednej zo stanovených zón.

  Odomknutie vozidla je potvrdené 
zvukovým signálom a smerovými 
svetlami, ktoré sa  dvakrát rozsvietia. 
 Súčasne sa vyklopia vonkajšie spätné
zrkadlá. 
 Selektívne odomknutie je k dispozícii
len na verziách, ktoré nie sú vybavené 
funkciou super-uzamknutia.

S elektronickým kľúčom pri sebe zatlačte
prvýkrát na tlačidlo  B, čím odomknete len
dvere vodiča, následne potiahnite rukoväť
a dvere otvorte. 
Druhým zatlačením tlačidla B  odomknete
celé vozidlo.

 Z bezpečnostných dôvodov majú 
detekčné zóny, v ktorých je elektronický
kľúč funkčný, polomer približne 70 cm v
okolí každého tlačidla otvárania.  
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Zatvorenie vozidla 

  Uzamknutie
S kľúčom, nachádzajúcim sa v jednej 
z určených zón A, zatlačte na jedno z 
tlačidiel B  alebo C  pre uzamknutie vozidla.   

Super-uzamknutie
  S elektronickým kľúčom v jednej zo 

stanovených zón  A, zatlačte na jedno z 
tlačidiel B  alebo C, čím vozidlo uzamknete. 

  V priebehu piatich sekúnd opäť zatlačte na
jedno z tlačidiel B alebo C, čím dosiahnete
super-uzamknutie vozidla.  

Skôr ako vozidlo uzamknete, vždy
skontrolujte, či máte elektronický kľúč
pri sebe: v niektorých prípadoch je
možné vozidlo uzamknúť bez toho,
aby bola zaznamenaná prítomnosť
elektronického kľúča vo vnútri vozidla.

  Uzamknutie je potvrdené zvukovým 
signálom a ukazovateľmi smeru, ktoré 
sa jedenkrát rozsvietia.
 Súčasne sa sklopia vonkajšie spätné 
zrkadlá.  

 Uzamknutie vozidla je potvrdené 
zvukovým signálom a ukazovateľmi
smeru, ktoré sa  trikrát  rozsvietia.
 Súčasne sa sklopia vonkajšie spätné 
zrkadlá.

Režim činnosti musí byť "OFF". Ak je na
vozidle so systémom Stop & Start motor 
v režime Stop, nebude možné vozidlo 
uzamknúť.  
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Rozsvietenie svetiel na 
diaľku 

 Tento ovládač je funkčný len vtedy, ak je
vypnuté zapaľovanie a ovládač osvetlenia je v 
polohe "OFF" alebo "AUTO ". 

  Rozsvietenie svetiel na diaľku bude
automaticky vypnuté: 
   -  pri zapnutí zapaľovania, 
  -  ak už nie je ovládač osvetlenia v polohe

" OFF " alebo " AUTO", 
  -  pri aktivácii manuálneho sprievodného

osvetlenia.

  Zatlačením tohto tlačidla rozsvietite
svetlá na diaľku (rozsvietenie 
obrysových svetiel a stretávacích
svetiel) po dobu 30 sekúnd.
Druhým zatlačením svetlá vypnete.  

  Super-uzamknutie vyradí z činnosti 
vonkajšie a vnútorné ovládanie dverí. 
 Neutralizuje taktiež tlačidlo centrálneho 
manuálneho ovládania.
 Ak je vozidlo super-uzamknuté, nikdy 
nenechávajte žiadnu osobu v jeho
interiéri.

  Spôsob potvrdenia uzamknutia/
odomknutia vozidla a automatického
vyklopenia/sklopenia vonkajších 
spätných zrkadiel je možné nastaviť 
prostredníctvom menu "Výbava" na 
farebnom displeji.
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      Núdzový postup so systémom Prístup a Štartovanie Hands free 

Odomknutie 
  Otočte kľúčom v zámku dverí vodiča 

smerom dopredu, čím dvere odomknete.

  Núdzové otvorenie - zatvorenie  
pomocou integrovaného kľúča

 Integrovaný kľúč slúži na zamknutie a
odomknutie vozidla v prípade, ak elektronický 
kľúč nie je funkčný:
   -  opotrebovaná batéria, vybitá alebo 

odpojená batéria vozidla, ...
  -  vozidlo sa nachádza v zóne s vysokým

elektromagnetickým žiarením.
Pridržte tlačidlo  1 potiahnuté na vytiahnutie
integrovaného kľúča 2.

  Zamknutie 
  Otočte kľúčom v zámku dverí vodiča

smerom dozadu, čím dvere uzamknete.

  Rezervný kľúč umožňuje odomknutie a
zamknutie len dverí vodiča.
 Pre zamknutie a odomknutie ostatných 
dverí použite vnútorné ovládače 
(viď "Zamknutie / odomknutie z
interiéru").   
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 Ak je vozidlo vybavené systémom Prístup a 
štartovanie Hands free, v prípade potreby 
výmeny batérie sa na displeji združeného 
prístroja zobrazí správa.

Výmena batérií

Baterky diaľkového ovládania nikdy 
nezahadzujte, obsahujú kovy škodlivé 
pre životné prostredie.
 Odovzdajte ich na tento účel určenom 
zbernom mieste. 

Kľúč s diaľkovým ovládaním 
Batéria ref.: CR 1620 / 3 voltová.

  Elektronický kľúč 
 Batéria ref. : CR2032 / 3 voltová.  

Odistite kryt batérie pomocou malého skrutkovača v oblasti výrezu. 
Nadvihnite kryt.
Vytiahnite opotrebovanú batériu z jej umiestnenia. 
Vložte novú batériu správnym smerom na príslušné miesto.
Zaistite kryt oddelenia batérie.    
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 Obráťte sa na sieť CITROËN s technickým preukazom od vozidla a preukazom vašej totožnosti a v prípade potreby so štítkom obsahujúcim kód 
kľúčov.
 Sieť CITROËN tak bude môcť vygenerovať kód kľúča a kód imobilizéra na účely objednania nového kľúča.  

Elektronický kľúč 
Elektronický kľúč je citlivé zariadenie; nemanipulujte s ním preto vo vreckách vášho odevu, hrozí riziko nežiadúceho otvorenia vášho vozidla. 
Vyhnite sa manipulácii s tlačidlami elektronického kľúča mimo dosah a dohľad vášho vozidla. Riskujete uvedenie diaľkového ovládania do 
nefunkčného stavu. Nevyhnutná by bola následná reinicializácia diaľkového ovládania. 
Elektronický kľúč nie je funkčný, pokiaľ je kľúč v spínacej skrinke zapaľovania a to aj pri vypnutom zapaľovaní.  

Uzavretie vozidla
Jazda s uzamknutými dverami vozidla môže sťažiť záchranné práce na vozidle v prípade nehody.
Z bezpečnostných dôvodov (deti vo vozidle), ak opúšťate vozidlo aj na krátky časový úsek, vytiahnite kľúč pre Prístup a Štartovanie Hands free 
zo spínacej skrinky zapaľovania alebo si zoberte elektronický kľúč so sebou.  

Elektrické rušenie 
Elektronický kľúč pre Prístup a Štartovanie Hands free môže byť v niektorých situáciach nefunkčný a to predovšetkým, ak sa nachádza v
blízkosti elektronického zariadenia: telefón, prenosný počítač, intenzívne magnetické polia, ...

Zabezpečovacia ochrana proti krádeži 
Na systéme elektronického blokovania štartovania nevykonávajte žiadne zásahy alebo zmeny, mohlo by to spôsobiť jeho poruchu.
Nezabudnite volant pootočiť, aby ste zablokovali riadenie.

Pri kúpe ojazdeného vozidla 
Nechajte si skontrolovať páry všetkých kľúčov vo vašom vlastníctve v sieti CITROËN, aby ste sa uistili, že iba vy ste majiteľom kľúčov
umožňujúcich vstup do vášho vozidla a jeho naštartovanie.   
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      Dvere 

Z exteriéru 
Po odomknutí vozidla diaľkovým ovládaním
alebo kľúčom potiahnite rukoväť dverí.

  Zatváranie

  Z interiéru
  Potiahnutím ovládača predných alebo 

zadných dverí ich otvoríte.

 Ak sú dvere nesprávne uzavreté, rozsvieti sa
na displeji združeného prístroja táto kontrolka
až do okamihu zatvorenia príslušných dverí.

 Potiahnutím ovládača otvárania na strane
vodiča odomknete dvere v prípade, ak boli tieto 
dvere zamknuté. 
 Na strane spolujazdca alebo na zadných
dverách musia byť dvere vopred manuálne 
odomknuté (viď "Individuálne ovládače"),
v prípade ak boli uzamknuté.   
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            Kufor 
  Otvorenie 

Po odomknutí vozidla zatlačte na rukoväť  A
a nadvihnite dvere kufra.   

  Potiahnite rukoväť  B  smerom dole a rukou
sprevádzajte zatvorenie dverí kufra. 

  Uvoľnite rukoväť a mierne zatlačte na 
vonkajšiu časť dverí kufra, čím ich úplne 
uzavriete.

Zatvorenie Núdzové ovládanie 
 Umožňuje v prípade poruchy činnosti 
diaľkového ovládania odomknúť zámok kufra. 

   -  Sklopte zadné sedadlá a získate prístup k
núdzovému ovládaniu z vnútornej strany
kufra. 

  -  Odstráňte umelohmotný kryt z otvoru A ,
umiestnenom na vnútornom stĺpiku 
zadných dverí. 

  -  Potlačením ovládača  B smerom doprava
kufor odomknete a otvoríte.V prípade nesprávne uzavretého kufra sa na

displeji združeného prístroja rozsvieti táto
kontrolka, ktorá ostane rozsvietená až po jeho
zatvorenie.   



72

Otváranie

 Zamknutie / odomknutie z interiéru 
Ovládač centrálneho 
uzamknutia

Zamknutie
Pre zamknutie vozidla zatlačte na prednú
časť tlačidla A .   

Odomknutie 
Pre odomknutie vozidla zatlačte na zadnú 
časť tlačidla A .    

  Individuálne ovládače 

  Tento ovládač môže byť taktiež použitý pre
uzamknutie dverí predného spolujazdca a 
zadných dverí v prípade poruchy centrálneho
uzamknutia. Postup:

  Otvorte príslušné dvere. 
  Otočte vnútorný ovládač  B smerom

dopredu a následne zatvorte dvere.   

  Zamknutie predných a zadných
dverí

  Otočte vnútorný ovládač  B smerom
dopredu.

Systém pre manuálne a kompletné zamknutie 
alebo odomknutie dverí a kufra z interiéru. 

  Vozidlo je možné uzamknúť pomocou 
osobitných ovládačov uzamknutia
aj v prípade, ak sú otvorené dvere 
spolujazdca: skôr ako zatvoríte dvere
spolujazdca, skontrolujte, či máte kľúče
pri sebe.  

  Odomknutie predných a zadných 
dverí 

Otočte vnútorný ovládač B  smerom 
dozadu.    
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 Akýkoľvek zásah na systéme alarmu 
musí byť vykonaný v sieti CITROËN
alebo v kvalifikovanom servise. 

      Alarm *  
 Ochranný a odstrašujúci systém proti odcudzeniu a vykradnutiu vášho vozidla. Zabezpečuje nasledujúce typy ochrany:    

  - obvodová 
 Systém kontroluje vstupy do vozidla.
 Alarm sa uvedie do činnosti v prípade, ak sa 
niekto pokúsi otvoriť dvere, kufor alebo kapotu... 

  - priestorová 
 Systém kontroluje narušenie priestoru v
interiéri vozidla.
 Alarm sa uvedie do činnosti v prípade, ak 
niekto rozbije okno, vnikne do interiéru vozidla 
alebo sa v ňom pohybuje.

  - proti nadvihnutiu 
 Systém kontroluje pohyby vozidla.
 Alarm sa uvedie do činnosti v prípade
nadvihnutia, premiestnenia alebo narazenia do
vozidla.

  Funkcia autoochrany
 Systém kontroluje vlastné prvky v prípade ich 
vyradenia z činnosti.
 Alarm sa uvedie do činnosti v prípade
odpojenia alebo poškodenia batérie,
centrálneho ovládania alebo káblov sirény.  

Zatvorenie vozidla pri aktivácii
kompletného systému alarmu 

Aktivácia
  Vypnite zapaľovanie (Režim OFF, ak je 

vaše vozidlo vybavené systémom "Prístup 
a Štartovanie Hands free"). 

  Vytiahnite kľúč zo zapaľovania, ak vaše 
vozidlo nie je vybavené systémom "Prístup
a Štartovanie Hands free". 

  Vystúpte z vozidla, zatvorte všetky dvere a 
kapotu motora.

  Zatlačte na tlačidlo uzamknutia na 
diaľkovom ovládaní alebo na jedno z 
tlačidiel dverí alebo kufra, ak je vaše 
vozidlo vybavené systémom "Prístup a 
Štartovanie Hands free".  

  Neutralizácia
 Pre neutralizáciu alarmu vykonajte nasledovné
úkony: 

  Zatlačte na tlačidlo odomknutia na
diaľkovom ovládaní alebo na jedno z
tlačidiel dverí alebo kufra, ak je vaše 
vozidlo vybavené systémom "Prístup a
Štartovanie Hands free".

  Zapnite zapaľovanie (Režim ON, ak je vaše 
vozidlo vybavené systémom "Prístup a
Štartovanie Hands free").

  Počas aktivácie systému otvorte jedny z
dverí alebo kufor.  

 Systém alarmu je neutralizovaný; svetelná
kontrolka  A zhasne.   

 Systém alarmu je aktivovaný: svetelná 
kontrolka  A rýchlo bliká a zaznie prerušovaný
zvukový signál po dobu približne 20 sekúnd. 
 Po uplynutí 20 sekúnd je systém aktívny.y
Zvukový signál sa vypne a svetelná kontrolka 
tlačidla bliká pomaly.  

  *   V závislosti od výbavy.  
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Zatvorenie vozidla s 
aktivovanou len obvodovou
ochranou 
Neutralizujte priestorovú ochranu a ochranu
proti nadvihnutiu, aby ste sa vyhli prípadnému
neúmyselnému spusteniu alarmu v niektorých 
špecifických prípadoch: 
-  ponechanie zvieraťa vo vozidle, 
-  ponechanie pootvoreného okna, 
-  umývanie vášho vozidla.

  Neutralizácia priestorovej ochrany
a ochrany proti nadvihnutiu

 Opäť nadvihnite a pridržte ovládač stieračov
skla v polohe " MIST " po dobu približne troch 
sekúnd, čím obe ochrany opätovne aktivuje,
zvukový signál zaznie  dvakrát.

  Vypnite zapaľovanie a vytiahnite kľúč zo 
spínacej skrinky (Režim OFF, ak je vaše 
vozidlo vybavené systémom "Prístup a 
Štartovanie Hands free)".

  Nadvihnite a pridržte ovládač stieračov 
skla v polohe " MIST " po dobu približne 
troch sekúnd.

  Zvukový signál zaznie jedenkrát , 
priestorová ochrana a ochrana proti
privretiu sú deaktivované.  
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  Spustenie alarmu 

  Je signalizované po dobu tridsiatich sekúnd
rozozvučaním sirény a blikaním smerových 
svetiel.
 Na displeji združeného prístroja sa zobrazí 
správa po celú dobu rozozvučania sirény. 
 Pri následnom zapnutí zapaľovania (Režim 
ON, ak je vaše vozidlo vybavené systémom
"Prístup a Štartovanie Hands free") zaznie
štyrikrát zvukový signál, ktorý vás informuje, 
že alarm bol uvedený do činnosti počas vašej 
neprítomnosti.   

Úplná deaktivácia systému 
alarmu

  Vypnite zapaľovanie (Režim OFF, ak je 
vaše vozidlo vybavené systémom "Prístup 
a Štartovanie Hands free"). 

  Vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky, ak vaše
vozidlo nie je vybavené systémom "Prístup
a Štartovanie Hands free". 

  Otvorte dvere vodiča. 
  Umiestnite ovládač osvetlenia do polohy 

"OFF".
  Potiahnite ovládač stieračov skla smerom k 

vám a pridržte ho v tejto polohe.  
Po uplynutí približne desiatich sekúnd
zaznie zvukový signál. 

  Keď sa zvukový signál vypne, držte i
naďalej ovládač stieračov skla potiahnutý
smerom k vám a zatlačte na tlačidlo
odomknutia na diaľkovom ovládaní. 

K dispozícii máte možnosť úplnej deaktivácie
systému alarmu. Postupujte nasledovným
spôsobom: 

  O stave systému ste upozornený 
rozdielnym počtom zvukových signálov:   

 Jedno pípnutie: systém alarmu je úplne 
deaktivovaný.  

 Dve pípnutia: systém alarmu je aktivovaný.
 Každé ďalšie zatlačenie tlačidla pre

odomknutie na diaľkovom ovládaní zmení 
stav systému.

  Prostredníctvom menu "Výbava" na 
farebnom displeji si môžete nastaviť 
citlivosť snímača alarmu a deaktivovať
funkciu.   
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         Otváranie okien 
Systém, určený na manuálne alebo
automatické otvorenie a zatvorenie okna. 
Môže byť vybavený ochranným systémom v
prípade privretia na sekvenčných modeloch
a neutralizač ným systémom v prípade 
nesprávneho použitia zadných ovládačov. 

  Elektrické ovládanie 
otvárania okien predných a
zadných spolujazdcov

  Zapnuté zapaľovanie, zatlačte na ovládač 
alebo ho potiahnite. Pohyb okna sa zastaví, 
akonáhle ovládač uvoľníte.

  Ochrana proti privretiu (strana
vodiča)
 Ak sa okno v automatickom režime zatvára a 
narazí na nejakú prekážku, zastaví sa a opäť 
sa otvorí.   

 Ovládače otvárania okien sú funkčné 
po dobu približne 30 sekúnd po vypnutí
zapaľovania. 
 Po otvorení jedných z predných dverí 
nie je možné okná otvárať ani zatvárať.
 Zadné okná sa neotvárajú do
maximálnej polohy. 

1. Elektrické otváranie okna vodiča.
2. Elektrické otváranie okna spolujazdca.
3. Elektrické otváranie pravého zadného

okna.
4. Elektrické otváranie ľavého zadného

okna.
5.   Neutralizácia ovládača spolujazdca 

a zadných ovládačov elektrického
otvárania okien.

  Elektrické sekvenčné
ovládanie otvárania okna 
vodiča 
 Pri zapnutom zapaľovaní máte k dispozícii dve 
možnosti:
   -  manuálny režim

  Zatlačením ovládača okno otvoríte a
jeho potiahnutím okno zatvoríte, pričom
neprekročte bod odporu. Pohyb okna sa
zastaví, akonáhle ovládač uvoľníte.

   -  automatický režim
  Zatlačením ovládača okno otvoríte a
jeho potiahnutím okno zatvoríte, pričom
prekročte bod odporu. Po uvoľnení 
ovládača sa okno úplne otvorí alebo 
zatvorí. 
  Ďalším zatlačením zastavíte pohyb okna.
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  Neutralizácia ovládačov 
okna spolujazdca a 
zadných okien 

  Reinicializácia otvárania
okien

 Zatlačené tlačidlo, funkčné je len okno
dverí vodiča.   

Vyberte kľúč od zapaľovania vždy, ak 
vozidlo opúšťate a to aj na krátky čas. 
V prípade privretia oknom pri 
manipulácii so systémom zatvárania
okien je potreba zmeniť smer pohybu 
okna. Za týmto účelom zatlačte na
príslušný ovládač. 
 Ak vodič aktivuje ovládanie okna 
spolujazdca, je povinný sa presvedčiť, 
že úplnému zavretiu okna nebráni
žiadna osoba ani predmet.
Vodič sa musí presvedčiť, že 
spolujazdci používajú správne systém 
zatvárania okien.
Pri úkonoch s oknami dajte pozor na
deti.

  Pre zachovanie maximálnej bezpečnosti 
pri transporte detí zatlačte na ovládač  5 , 
čím neutralizujete ovládače otvárania okna
spolujazdca a zadných okien, bez ohľadu
na ich polohu.

 Pomocou ovládača dverí vodiča: 
potiahnite ovládač až po úplné zatvorenie
okna, následne ho uvoľnite,
po zatvorení okna opäť potiahnite ovládač 
po dobu minimálne jednej sekundy.  

Počas týchto operácií je funkcia proti 
privretiu mimo prevádzku.

  Zatlačené tlačidlo, neutralizácia sa aktivuje.
 Nadvihnuté tlačidlo, neutralizácia sa deaktivuje. 

 V prípade, ak sa niektoré z okien
automaticky nezatvára alebo následne po
troch po sebe nasledujúcich aktiváciách
ochrany proti privretiu je potrebné funkciu
otvárania okien reinicializovať.



78

Otváranie

         Panoramatická strecha 
Je vybavená zatemňovacou clonou ovládanou motorčekom. 

Zatemňovacia clona
ovládaná motorčekom

Zapnuté zapaľovanie, pri otvorení alebo 
zatiahnutí clony máte k dispozícii dve možnosti:

Krátko potiahnite alebo potlačte ovládač v
jednom zo smerov 1  alebo  2 , pohyb clony
sa zastaví, akonáhle ovládač uvoľníte.
Pridržte ovládač v jednom zo smerov 
1 alebo 2  až do uvedenia do pohybu, clona 
sa úplne otvorí alebo zatvorí.  

  Okamžité zastavenie pohybu
clony

  Pre okamžité zastavenie pohybu clony pri 
jej odťahovaní alebo zaťahovaní zatlačte 
na časť  3 ovládača alebo zmeňte pohyb 
ovládača.

  Ochrana proti privretiu
 Ak clona na konci svojho chodu narazí na
nejakú prekážku, zastaví sa a mierne sa vráti
naspäť.  

  Dbajte na to, aby ste pri opúšťaní 
vozidla vždy vypli zapaľovanie a to aj v 
prípade, ak sa jedná len o krátky čas. 
 Ak vodič použije ovládač clony, musí 
sa presvedčiť, či správnemu chodu
nebráni žiadna prekážka. 
 Vodič sa musí presvedčiť, či cestujúci
používajú clonu správnym spôsobom.
 Počas manipulácie s clonou venujte
zvýšenú pozornosť deťom.   
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         Predné sedadlá 

  Manuálne nastavenia

  Pozdĺžne
Nadvihnite ovládač a posuňte sedadlo 
smerom dopredu alebo dozadu.  

 Ak je vaše sedadlo nastavené v správnej 
vzdialenosti, mierne posuňte sedadlo smerom
dopredu a dozadu bez toho, aby ste použili
ovládaciu páčku. Týmto spôsobom sa 
presvedčíte o správnom zaistení sedadla.  

Sklon operadla 
  Pre nastavenie sklonu operadla potiahnite 

ovládač smerom hore.  

 Ak je sklon operadla nastavený v 
správnej polohe, ovládač uvoľnite.

  Z bezpečnostných dôvodov sa musia všetky nastavenia sedadiel vykonávať na zastavenom 
vozidle.

  Výška sedacej časti sedadla 
vodiča

  Potiahnutím ovládača smerom nahor 
polohu sedadla zvýšite alebo potlačením
ovládača smerom nadol polohu sedadla 
znížite tak, ako je potrebné pre získanie
požadovanej polohy.    

  Sedadlo pozostáva z nastaviteľnej sedacej časti, operadla a opierky hlavy, ktoré prispôsobujú vašu 
polohu čo najlepším jazdným podmienkam s vysokým komfortom.

  Aby ste sa vyhli prudkému sklopeniu
operadla smerom dopredu a jeho
prípadnému nárazu, pridržte operadlo 
chrbtom alebo dlaňou za súčasného 
zatlačenia ovládača.  
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            Predné sedadlá 
Elektrické nastavenia

Pozdĺžne 
Potlačením ovládača smerom dopredu
alebo dozadu sedadlo posuniete.

  Sklon operadla 
  Sklopením ovládača smerom dopredu

alebo dozadu nastavíte sklon operadla.   

  Výška a sklon sedacej časti 
sedadla vodiča

Potiahnite alebo potlačte prednú časť
ovládača smerom hore alebo dole pre 
zvýšenie alebo zníženie prednej sedacej 
časti. 
Potiahnite alebo potlačte zadnú časť 
ovládača smerom hore alebo dole pre 
zvýšenie alebo zníženie zadnej sedacej 
časti. 
Potiahnite alebo potlačte celok smerom
hore alebo dole pre zvýšenie alebo 
zníženie celej sedacej časti.    

  Aby ste sa vyhli vybitiu batérie, tieto
nastavenia vykonajte pri motore v 
chode.
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Doplnkové nastavenia 

  Výška opierky hlavy 

Opierka hlavy je vybavená výstužou, ktorej
súčasťou sú zárezy zabraňujúce posunu
opierky smerom nadol; je to bezpečnostné
zariadenie slúžiace v prípade nárazu.
Opierka hlavy je správne nastavená vtedy,
keď sa jej horný okraj nachádza na úrovni
vrchnej časti hlavy.

  Nikdy nejazdite so zloženými opierkami 
hlavy; musia byť správne umiestnené a
nastavené.   

Opierku nadvihnete tak, že ju potiahnete 
smerom nahor.
Opierku hlavy posuniete smerom nadol 
súčasným zatlačením kolíku  A  a jej 
samotným zatlačením.   

  Odstránite ju zatlačením na kolík  A a 
následným potiahnutím smerom nahor.

  Spätne ju založíte tak, že konce opierky 
hlavy vsuniete do otvorov v rovnakom uhle 
ako je operadlo a súčasne zatlačíte na 
kolík  A.

  Odstránenie opierky hlavy 
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použiť ho ako opierku lakťa.  

Predná opierka lakťa

Nastavenie vyhrievania sedadiel
Pri motore v chode umiestnite tlačidlo do
požadovanej polohy. 
Teplota sedadla je riadená automaticky.
K dispozícii máte dve polohy nastavenia:
-  "HI": Intenzívne vyhrievanie 
-  "LO": Mierne vyhrievanie  
 Ak sa tlačidlo nachádza v strednej polohe, 
vyhrievanie je vypnuté. 
Pri aktivácii vyhrievania sa rozsvietia kontrolky  A.  
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            Zadné sedadlá 
 Lavica s pevne zapusteným jednoblokovým sedadlom a sklápateľným operadlom na ľavej (2/3) alebo pravej časti (1/3) pre zmenu úložného priestoru kufra.

  Sklopenie operadla   Umiestnenie operadla na
pôvodné miesto

Ak je to potrebné, posuňte príslušné 
predné sedadlo.
Opierky hlavy umiestnite do spodnej
polohy (viď "Zadné opierky hlavy"). 
Zatlačte na ovládač  1 pre odblokovanie 
operadla 2.
Preklopte operadlo 2  na sedaciu časť.

  Narovnajte operadlo  2  a zablokujte ho.
Skontrolujte, či viac nevidno červenú
kontrolku, umiestnenú na úrovni ovládača  1.

  Pri spätnom umiestnení sa môžu operadlá 
zaistiť v dvoch rôznych polohách, v závislosti 
od rýchlosti vykonania úkonu:
   -  pri rýchlom úkone sa operadlo uvedie do

pôvodnej polohy  1,
  -  pri pomalom úkone sa operadlo uvedie do

vertikálnej polohy  2 .  
 Pre prechod z polohy 2  do polohy  1  stačí odistiť
operadlo a posunúť ho až po jeho zaistenie.   
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  Sklopte zadnú opierku lakťov smerom 
nadol, čím zlepšíte vaše pohodlie.  

 Môže byť vybavená držiakom pohárov a
umožňuje taktiež prístup k miestu na lyže.

 Odkladací priestor na prevoz dlhých predmetov.

  Otvorenie
Sklopte opierku lakťov. 
Sklopte ovládač otvárania krytu smerom
dole.
Sklopte kryt. 
Predmety nakladajte zvnútra batožinového
priestoru.    

Dajú sa nastaviť do jedinej používanej polohy 
(hornej) a do skladacej polohy (spodnej). 
Je ich tiež možné demontovať.  
Na odstránenie opierky hlavy: 

potiahnite opierku hlavy smerom nahor až
na doraz, 
potom zatlačte kolík  A.

Zadné opierky hlavy Zadná opierka lakťov Miesto na lyže

  Nikdy nejazdite so zloženými opierkami
hlavy; musia byť umiestnené na
pôvodnom mieste a správne nastavené.   
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      Spätné zrkadlá 

 Nastavenie je možné v prípade, ak je spínacia
skrinka v polohe "ON" alebo "ACC".

  Umiestnením ovládača  A smerom doprava
alebo doľava si zvolíte príslušné spätné
zrkadlo.

  Premiestnením ovládača  B  v štyroch
možných smeroch zrkadlo nastavíte.

  Umiestnite ovládač  A  späť do strednej 
polohy.

 Každé spätné zrkadlo je vybavené
nastaviteľným zrkadlom, umožňujúcim zadné
bočné videnie, potrebné pri predbiehaní alebo
parkovaní vozidla. Pri parkovaní v úzkom 
priestore môžu byť spätné zrkadlá taktiež 
sklopené.

Odrosovanie - Rozmrazovanie
  Vonkajšie spätné zrkadlá 

 Ak vaše vozidlo disponuje touto 
funkciou, odrosenie - rozmrazenie
vonkajších spätných zrkadiel sa 
uskutoční pri zapnutom motore

stlačením tlačidla pre rozmrazenie zadného 
okna (viď "Odrosovanie - Rozmrazovanie 
zadného skla").  

 Pozorované predmety sú v skutočnosti
bližšie ako sa zdajú v spätnom zrkadle. 
 Pre správny odhad vzdialenosti vozidiel
prichádzajúcich zozadu berte tento fakt 
do úvahy.
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Z exteriéru:
  zamknutím alebo odomknutím vozidla 

pomocou diaľkového ovládania alebo 
tlačidiel uzamknutia / odomknutia pre
vozidlá vybavené systémom "Prístup a
štartovanie Hands free".   

  V prípade, ak ste sklopili spätné zrkadlá
prostredníctvom ovládača  C, musíte
ho opäť použiť pri ich vyklopení, v
opačnom prípade nebudú spätné 
zrkadlá zaistené správnym spôsobom. 
 Niektoré funkcie spätných zrkadiel
(predovšetkým automatické sklopenie
a vyklopenie) je možné nastaviť
prostredníctvom menu "Výbava" na 
farebnom displeji.
 Spätné zrkadlá je možné sklopiť taktiež
manuálnym spôsobom.   

Z interiéru:
-  so spínacou skrinkou v polohe "ON" alebo 

"ACC", zatlačením na ovládač C,
- so spínacou skrinkou v polohe "LOCK", 

zatlačením na ovládač  C, v limite 30 sekúnd.
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      Vnútorné spätné zrkadlo 
 Nastaviteľné zrkadlo, ktoré umožňuje zadné stredné videnie. 
 Je vybavené protioslňovacím zariadením, ktoré zatmí spätné zrkadlo a ochráni vodiča pred 
problémom oslepenia slnkom alebo reflektormi iných vozidiel.

   Model svetlo/tma s manuálnym nastavením

  Nastavenie 
  Nastavte spätné zrkadlo tak, aby bolo

orientované do polohy "svetlo".

  Kvôli bezpečnosti musia byť spätné zrkadlá nastavené, aby sa predišlo "mŕtvemu uhlu".   

  Na zabezpečenie optimálnej viditeľnosti 
počas manévrovania s vozidlom sa
pri zaradení spätného chodu zrkadlo
automaticky zosvetlí.   

  Poloha svetlo / tma
  Potiahnutím páčky nastavíte zrkadlo do 

protioslňovacej polohy "tma". 
  Potlačením páčky nastavíte zrkadlo do

štandardnej polohy "svetlo".    

Model svetlo/tma s automatickým nastavením

Vďaka snímaču merajúcemu intenzitu svetla
prichádzajúceho zo zadnej časti vozidla, tento systém 
automaticky a progresívne zabezpečuje prechod
medzi použitím spätného zrkadla za svetla a tmy.

         Nastavenie volantu 

Na zastavenom vozidle zatlačením 
ovládača smerom dole volant odistíte. 

  Nastavte výšku a hĺbku volantu, čím ho 
prispôsobíte vašej jazdnej polohe.

  Potiahnutím ovládača volant uzamknete.  

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

Vzduch, prúdiaci v interiéri vozidla, je
filtrovaný a prichádza z exteriéru cez mriežku, 
umiestnenú v spodnej časti čelného skla alebo
z interiéru pri recirkuláciii vzduchu.  

Prúdenie vzduchu 
Vstupujúci vzduch prechádza rôznymi okruhmi 
v závislosti od ovládačov zvolených vodičom: 
-  priamy vstup do interiéru (vstup vzduchu), 
-  prechod vykurovacím okruhom (kúrenie), 
-  prechod chladiacim okruhom (klimatizácia).

Ovládací panel 
Ovládače tohto systému sú združené na 
ovládacom paneli  A stredovej konzoly.  

1. Rozmrazovacie a odrosovacie dýzy 
čelného skla. 

2.  Rozmrazovacie a odrosovacie dýzy 
predných bočných okien.

3.  Bočné uzatvárateľné a nastaviteľné 
vetracie otvory. 

4. Stredné uzatvárateľné a nastaviteľné 
vetracie otvory. 

5.  Výstupy vzduchu k nohám predných
spolujazdcov. 

6. Výstupy vzduchu k nohám zadných 
spolujazdcov. 

7.  Snímač teploty. 
8. Snímač svetla / dažďa.   

  Distribúcia vzduchu 
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 Aby boli tieto systémy maximálne účinné, dodržujte nasledovné pravidlá použitia a údržby: 
  Na zabezpečenie rovnomerného rozloženia vzduchu dbajte o to, aby ste nezablokovali

mriežky vonkajšieho vstupu vzduchu, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti čelného skla,
dýzy, vetracie otvory a výstupy vzduchu ako aj výstup vzduchu umiestnený v kufri. 

  Ničím neprikrývajte snímač slnečného žiarenia, ktorý je umiestnený na prístrojovej 
doske; slúži na reguláciu automatického klimatizačného systému.

  Klimatizačný systém uveďte do činnosti po dobu minimálne 5 až 10 minút jeden alebo
dvakrát za mesiac, čím zabezpečíte jeho správny chod. 

  Kontrolujte stav interiérového filtra a pravidelne si nechajte vymieňať filtračné prvky.
 Odporúčame vám uprednostniť použitie kombinovaného interiérového filtra. Vďaka jeho

aktívnemu špecifickému aditívu prispieva k prečisteniu vzduchu a celkovej čistote v
interiéri vozidla (redukcia alergických faktorov, pachov a mastných povlakov).

  Na zabezpečenie správneho chodu klimatizačného systému vám odporúčame ho 
kontrolovať, v súlade s odporúčaniami denníka údržby. 

  V prípade, ak systém nechladí, vypnite ho a obráťte sa na sieť CITROËN alebo na
kvalifikovaný servis.  

           Odporúčania pre vetranie a klimatizáciu 
  Ak je po dlhom státí na slnku vnútorná
teplota veľmi vysoká, na niekoľko minút
kabínu vyvetrajte.  
Ovládanie prietoku vzduchu nastavte
tak, aby ste zabezpečili dobré 
prevzdušnenie kabíny.
 Klimatizačný systém neobsahuje chlór, 
a preto nepredstavuje nebezpečenstvo 
pre ozónovú vrstvu.  

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

 Pri vlečení maximálneho zaťaženia v prudkom stúpaní a pri veľmi vysokej vonkajšej teplote
umožní vypnutie klimatizácie zvýšenie výkonu motora a teda aj zlepšenie vlečnej kapacity.  
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 Kúrenie / Manuálna klimatizácia 
Systém je funkčný pri motore v chode.

1. Nastavenie teploty 

  Otočte kruhový ovládač 
kontroly teploty smerom
doprava pre zvýšenie teploty a 
smerom doľava pre jej zníženie.   

  Aby ste sa vyhli nadmernému 
zahmlievaniu okien a znižovaniu kvality
vzduchu v interiéri vozidla, dbajte na to, 
aby bol prietok vzduchu dostatočný.  

  3. Nastavenie rozloženia vzduchu

  Umiestnite kruhový ovládač 
do požadovanej polohy pre
nasmerovanie vzduchu
smerom k:  

  stredným a bočným výstupom
vzduchu,

 Rozloženie vzduchu môže byť prispôsobené 
umiestnením kruhového ovládača pre
nastavenie do stredných polôh.

  2. Nastavenie prietoku vzduchu

Otočte kruhový ovládač
smerom doprava pre zvýšenie 
prietoku vzduchu a smerom 
doľava pre jeho zníženie.   

  stredným a bočným výstupom
vzduchu a nohám,

  nohám,

  čelnému sklu, bočným oknám 
a nohám,

  čelnému sklu a bočným oknám. 
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Recirkulácia vzduchu
  Zatlačte na tlačidlo  4 pre voľbu 

režimu vstupu vzduchu.

 Táto funkcia umožňuje izolovať interiér vozidla 
od vonkajších pachov a dymov.
 Ak je svetelná kontrolka umiestnená na 
tlačidle 4  zhasnutá, funkcia vstupu vzduchu z
exteriéru je aktivovaná. 
 Ak je svetelná kontrolka umiestnená na 
tlačidle 4  rozsvietená, funkcia vstupu vzduchu
z exteriéru je neutralizovaná a v činnosti je
recirkulácia vzduchu.
 S aktivovanou recirkuláciou vzduchu v interiéri 
nejazdite príliš dlho, len v naozaj výnimočných 
prípadoch atmosférických podmienok.

Činnosť klimatizácie je efektívna v každom
ročnom období, pri zatvorených oknách.
Umožňuje vám: 
-  v lete znížiť teplotu, 
-  v zime, pri teplote vyššej ako 3°C, zvýšiť 

účinnosť odrosovania.

5.  Zapnutie / Vypnutie 
klimatizácie

Zapnutie

Vypnutie
  Opäť zatlačte na tlačidlo  5 , svetelná 

kontrolka tlačidla zhasne.
Vypnutie môže mať za následok vznik vlhkosti,
zahmlievania okien.

Tlačidlo nie je aktívne v prípade, ak vaše 
vozidlo nie je vybavené klimatizáciou.   

  Zatlačte na tlačidlo 5, svetelná
kontrolka tlačidla sa rozsvieti.   



92

Komfort

                     Automatická klimatizácia 

1.  Nastavenie teploty 
2.  Nastavenie prietoku vzduchu
3. Nastavenie rozloženia vzduchu
4.  Vstup vzduchu z exteriéru / Recirkulácia

vzduchu v interiéri 
5.  Zapnutie / Vypnutie klimatizácie

  Automatická činnosť 
  Nastavte kontrolný kruhový ovládač teploty

1  na požadovanú teplotu.
  Umiestnite kontrolný kruhový ovládač 

prietoku vzduchu  2 do polohy "AUTO".
  Umiestnite kruhový ovládač pre nastavenie

rozloženia vzduchu 3  do polohy "AUTO".

  Aby sa pri studenom motore obmedzilo
nadbytočné prúdenie chladného 
vzduchu, dosiahne vetranie svoju
optimálnu úroveň len postupne. 
 Pri vstupe do vozidla môže byť teplota 
v interiéri výrazne nižšia (alebo vyššia)
ako optimálna teplota. Nie je potrebné
zmeniť zobrazenú hodnotu na rýchle 
dosiahnutie požadovaného komfortu. 
 Automatická regulácia klimatizácie 
použije svoj maximálny výkon pre čo 
najrýchlejšie vyrovnanie teplotného 
rozdielu.   

 V automatickom režime:
ak je nastavená teplota na maximum
(Rýchle vyhrievanie), vstup vzduchu z 
exteriéru je aktivovaný a klimatizácia sa
vypne, 
ak je nastavená teplota na minimum
(Rýchle schladenie), recirkulácia vzduchu
je aktivovaná a klimatizácia je v činnosti.  

 V závislosti od zvoleného komfortu systém riadi
rozloženie vzduchu, prietok, teplotu a vstup 
vzduchu tak, aby zabezpečil požadovaný komfort 
a dostatočné prúdenie vzduchu v interiéri vozidla. 
Nie je potrebný zásah z vašej strany. 
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  Manuálne ovládanie 
1. Nastavenie teploty

2. Nastavenie prietoku vzduchu
stredným, bočným vetracím
otvorom a nohám, 

Otočte kontrolným kruhovým 
ovládačom teploty smerom
doprava pre zvýšenie teploty a 
smerom doľava pre jej zníženie.

Otočte kruhovým ovládačom
smerom doprava pre zvýšenie
alebo smerom doľava pre 
zníženie prietoku vzduchu.

 Aby ste sa vyhli roseniu okien a znižovaniu 
kvality vzduchu v interiéri vozidla, dbajte na
udržiavanie dostatočného prúdenia vzduchu.

  3. Nastavenie rozloženia vzduchu 
  Umiestnite kruhový ovládač 

do požadovanej polohy, pre
nasmerovanie prúdu vzduchu
smerom k:  

stredným a bočným vetracím 
otvorom,

nohám, 

čelnému sklu, bočným oknám a 
nohám, 

čelnému sklu a bočným oknám. 

 Rozloženie vzduchu môže byť zmenené 
umiestnením kruhového ovládača pre
nastavenie do stredných polôh.

 Je možné manuálne nastavenie jednej alebo 
viacerých funkcií, pri zachovaní ostatných
funkcií v automatickom režime. 
 Prechod do manuálneho režimu môže mať za
následok neželané vplyvy (teplota, vlhkosť,
pachy, rosenie) a nie je optimálnym riešením
(komfort). 
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  Personalizácia funkcie 
Vstupu vzduchu z exteriéru / 
Recirkulácia vzduchu v interiéri 
 Táto funkcia je kontrolovaná automaticky. 
Avšak jej automatickú kontrolu môžete 
deaktivovať, ak si želáte zmeniť režim vstupu 
vzduchu.  

  Zmena stavu
 Pridržte tlačidlo Vstup vzduchu / Recirkulácia 
vzduchu zatlačené po dobu minimálne
10 sekúnd.
 Ak sa stav prepne z aktívneho na neaktívny, 
zaznejú tri pípnutia a kontrolka trikrát zabliká.
 Ak sa stav prepne z neaktívneho na aktívny, 
zaznejú dve pípnutia a svetelná kontrolka trikrát
zabliká.

  Automatická kontrola aktívna 
 Ak je kruhový ovládač pre nastavenie
rozloženia vzduchu a kruhový ovládač pre 
nastavenie prietoku vzduchu v polohe "AUTO",
funkcia Vstupu vzduchu / Recirkulácia vzduchu 
v interiéri je taktiež automaticky kontrolovaná.  

  Automatická kontrola neaktívna 
 Aj v prípade, ak je kruhový ovládač pre 
nastavenie rozloženia vzduchu a kruhový 
ovládač pre nastavenie prietoku vzduchu v 
polohe "AUTO", nie je funkcia Vstup vzduchu /
Recirkulácia vzduchu v interiéri automaticky 
kontrolovaná.
 Zrealizované nastavenia sú zachované aj po
vypnutí zapaľovania.  

4.  Vstup vzduchu z exteriéru / 
Recirkulácia vzduchu v interiéri

Táto funkcia umožňuje izolovať interiér od 
vonkajších pachov a plynov.

  Zatlačte na tlačidlo 4  pre voľbu
režimu vstupu vzduchu.

 Ak je svetelná kontrolka, nachádzajúca sa na 
tlačidle 4  zhasnutá, funkcia vstupu vzduchu z
exteriéru je aktivovaná. 
 Ak je svetelná kontrolka, nachádzajúca sa na 
tlačidle 4  rozsvietená, funkcia vstupu vzduchu z
exteriéru je neutralizovaná a v činnosti je režim 
recirkulácie vzduchu. 

 Nejazdite dlho s aktivovaným režimom 
recirkulácie vzduchu v interiéri, len v 
prípade výnimočných atmosférických
podmienok.
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  5. Zapnutie / vypnutie klimatizácie

  Zatlačením tlačidla  5 klimatizáciu 
aktivujete.  

 Rozsvieti sa svetelná kontrolka.

Personalizácia funkcie Zapnutie / 
Vypnutie klimatizácie
Táto funkcia je kontrolovaná automaticky. 
Avšak jej automatickú kontrolu môžete 
deaktivovať, ak si želáte aktivovať alebo 
deaktivovať klimatizáciu.

Zmena stavu 
Pridržte tlačidlo Zapnutie / Vypnutie 
klimatizácie zatlačené po dobu minimálne 
10 sekúnd. 
 Ak sa stav prepne z aktívneho na neaktívny, 
zaznejú tri pípnutia a kontrolka trikrát zabliká.
 Ak sa stav prepne z neaktívneho na aktívny, 
zaznejú dve pípnutia a kontrolka trikrát zabliká.

  Automatická kontrola aktívna
 Ak je kruhový ovládač pre nastavenie
rozloženia vzduchu a kruhový ovládač pre
nastavenie prietoku vzduchu v polohe "AUTO", 
alebo ak je kruhový ovládač kontroly teploty 
nastavený na minimálnej teplote, systém
klimatizácie je automaticky kontrolovaný.

  Automatická kontrola neaktívna 
 Systém klimatizácie už nie je automaticky 
kontrolovaný.
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 Odrosovanie - Rozmrazovanie predného skla   

  Zatlačte na tlačidlo  A pre voľbu "vstup vzduchu z exteriéru". Svetelná 
kontrolka, umiestnená na tomto tlačidle, je zhasnutá. 

2.  Umiestnite kruhový ovládač rozloženia vzduchu do polohy "čelné 
sklo, bočné okná a nohy".

3. Zvoľte si požadovaný prietok vzduchu. 
4.  Zvoľte si požadovanú teplotu. 
5.  Ak je vaše vozidlo vybavené klimatizáciou, aktivujte ju zatlačením

tlačidla B . Svetelná kontrolka, umiestnená na tomto tlačidle, sa 
rozsvieti.

  Rýchle rozmrazovanie
1.  Umiestnite kruhový ovládač rozloženia vzduchu do polohy "čelné sklo 

a bočné okná". 
2. Zvoľte si maximálny prietok vzduchu. 
3. Zvoľte si maximálnu teplotu.
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         Odrosovanie - Rozmrazovanie zadného okna 

  Zapnutie 
 Odrosovanie - rozmrazovanie zadného okna
môže byť uvedené do činnosti len pri motore v 
chode.

Vypnutie
Rozmrazovanie sa vypne automaticky, obmedzí
sa tým nadmerná spotreba elektrického prúdu.

  Ďalším zatlačením tohto tlačidla je možné
rozmrazovanie vypnúť skôr, ako sa vyradí
z činnosti automaticky. Združená svetelná 
kontrolka tlačidla zhasne.

  Akonáhle to budete považovať za potrebné,
vypnite rozmrazovanie zadného skla a
vonkajších spätných zrkadiel, pretože 
nižšia spotreba elektrického prúdu má za
následok zníženie spotreby paliva.   

 Tlačidlo ovládania sa nachádza na ovládacom paneli systému klimatizácie. 

  Zatlačením tohto tlačidla uvediete
do činnosti rozmrazovanie 
zadného okna a vonkajších
spätných zrkadiel, podľa verzie.
Rozsvieti sa združená svetelná 
kontrolka tlačidla.   
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                        Predná výbava 
  Slnečná clona. 

2.  Príručná skrinka.
3.  Odnímateľný popolník. 
4.  Zapaľovač cigariet  

12 V zásuvka (120 W maxi).
5.  Opierka lakťa s odkladacím priestorom.
6. Držiak pohárov.
7.  Držiak na fľašu.
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            Koberec 

  Pri demontáži koberca na strane vodiča
posuňte sedadlo smerom dozadu na maximum
a odstráňte uchytenia. 
 Pri spätnej montáži koberec správne založte
na príslušné miesto a zaistite uchytenia. 
Skontrolujte správne položenie koberca. 
 Aby ste sa vyhli akémukoľvek riziku 
zablokovania pedálov: 
   -  používajte výhradne koberce prispôsobené

uchyteniam existujúcim vo vozidle; ich
použite je bezpodmienečne nutné, 

  -  nepokladajte viacero kobercov na seba.

      Slnečná clona             Príručná skrinka 

  Obsahuje vybavenie určené na odkladanie
fľaše s vodou, dokumentov od vozidla... 

  Príručnú skrinku otvoríte tak, že nadvihnete
rukoväť.  

 Pri otvorení krytu sa osvetlí. 
 Obsahuje tiež ovládač neutralizácie airbagu
predného spolujazdca  A.
 Je vybavená vetracou dýzou  B , z ktorej 
vychádza rovnaký klimatizovaný vzduch ako z
výstupov vzduchu v interiéri vozidla. 
 Ak je vaše vozidlo vybavené systémom 
"Prístup a Štartovanie Hands free", obsahuje 
táto príručná skrinka aj jednotku núdzového
štartovania C.

Slnečné clony sa rozkladajú smerom dopredu a
smerom nabok v prípade, ak sú zvesené. 
Sú vybavené kozmetickým zrkadlom a 
odkladacím miestom na lístky. 
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      Vymeniteľný popolník  

Pritiahnite veko, čím popolník otvoríte. 
Aby ste ho vyprázdnili, potiahnite ho 
smerom hore a vytiahnite z uloženia.    

         Zapaľovač cigariet/
12 V zásuvka na 
príslušenstvo 

  Ak chcete použiť zapaľovač cigariet, 
zatlačte ho a počkajte niekoľko sekúnd na
jeho automatické rozpálenie.

  Na pripojenie 12 V príslušenstva 
(maximálny výkon: 120 W) vytiahnite 
zapaľovač cigariet a pripojte vhodný 
adaptér.  

 Táto zásuvka vám umožňuje pripojiť telefónnu
nabíjačku, ohrievač dojčenskej fľaše...
 Po jej použití ihneď vráťte zapaľovač na miesto. 



101

3

Komfort

      Predná lakťová opierka 

 Potiahnutím pravej páčky otvoríte kryt
odkladacieho priestoru, ktorý slúži ako opierka
lakťa. 
 Zatvoríte ho tak, že kryt sklopíte až pokiaľ sa
nezaistí.  

Potiahnutím ľavej páčky kryt otvoríte.
Zatvoríte ho tak, že kryt sklopíte až pokiaľ sa 
nezaistí.
Tento odkladací priestor môže obsahovať 
až 3 zásuvky pre príslušenstvo.

  Je v činnosti, ak sa stýkač zapaľovania
nachádza v polohe "LOCK", "ACC" alebo "ON".
 Otvorením krytu prednej opierky lakťov získate
prístup k zásuvke. 

  Horný odkladací priestor Spodný odkladací priestor 

  Skontrolujte, či elektrické zariadenie 
funguje na napätí 12 V a či jeho
maximálny elektrický výkon
nepresahuje 120 W. 
 Pri príliš dlhom použití elektrického 
zariadenia pri vypnutom motore hrozí 
riziko vybitia batérie.

      12 V zásuvka 
(120 W maxi) 
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  Umožňuje vám pripojiť prenosné zariadenia
ako napríklad prehrávač typu iPod® alebo USB 
kľúč.
 Prístup k zásuvke získate otvorením krytu 
prednej opierky lakťov. 
 Prehráva niektoré formáty zvukových súborov 
a umožňuje ich počúvanie cez reproduktory 
vozidla. 
 Súbormi možno prechádzať pomocou
ovládacích prvkov na volante alebo na paneli
autorádia a zobrazovať ich na multifunkčnom
displeji. 

  Podrobnosti súvisiace s používaním tohto
zariadenia nájdete v kapitole "Audio a 
Telematika".   

         USB zásuvka 

  Počas pripojenia na port USB sa môžu 
prenosné zariadenia počas používania
automaticky dobíjať.

      Doplnková zásuvka 
(AUX) 

Umožňuje pripojenie prenosného zariadenia 
(MP3 prehrávač...). 
Otvorte kryt prednej opierky lakťa, čím získate
prístup k zásuvke.
Viac informácií o použití tohto zariadenia 
získate v časti "Audio a Telematika".
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            Zadná výbava 

 Potiahnutím smerom k vám rukoväť sklopíte.  

  Rukoväť 

Ľavá zadná rukoväť je vybavená háčikom na 
zavesenie odevu.  

Háčik na zavesenie odevu   Odkladacie vaky
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               Výbava kufra 
Zadná polica
(viď podrobnosti na nasledujúcej strane) 

2. Upevňovacie oká
3. Uchytávací popruh
4. Bočné odkladacie priestory
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Upevňovacie oká 

V kufri sa nachádzajú štyri upevňovacie oká,
slúžiace na prichytenie batožiny:
-  dve oká sú umiestnené na podlahe kufra, 
-  dve oká sú umiestnené na zadných

bočných stĺpikoch.   

 Policu odstránite nasledovne:
zveste obe lanká,
policu mierne nadvihnite a odstráňte ju.  

 Uložiť ju môžete viacerými spôsobmi: 
   -  vertikálne za prednými sedadlami, 
  -  alebo na plocho na dne kufra.   
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         Štartovanie - vypnutie motora pomocou kľúča 

-  Poloha 1:  LOCK
Blokovanie riadenia.

-  Poloha 2: ACC
Príslušenstvo (autorádio, 12V zásuvka...) 
môže byť použité. 

-  Poloha 3: ON
Zapnutie zapaľovania.

-  Poloha 4:  START
Naštartovanie motora.  

Spínacia skrinka 

  Pri dlhodobom používaní príslušenstva
(spínacia skrinka v polohe  2 (ACC))
hrozí riziko vybitia batérie. 
Naštartovanie vášho vozidla teda
nebude možné. Buďte obozretný.
 Pozri rubriku "Automatické prerušenie
napájania príslušenstva".

Zabudnutý kľúč
 Kľúč, zabudnutý v zámku riadenia 
(spínacej skrinke zapaľovania), je
signalizovaný zvukovým znamením po
otvorení dverí vodiča.  

  Vsuňte kľúč do spínacej skrinky. 
  Umiestnite kľúč do polohy  2 (ACC)

a odomknite stĺpik riadenia miernym
pootočením volantu. 

  Zatlačte brzdový pedál a pridržte ho 
zatlačený. 

  Zatlačte spojkový pedál na maximum
(vozidlá vybavené manuálnou 
prevodovkou). 

  Umiestnite radiacu páku na neutrál (vozidlá 
vybavené manuálnou prevodovkou),
alebo do polohy P (vozidlá vybavené 
prevodovkou CVT).

  Otočte kľúčom až do polohy  4 (START).
  Pri motore v chode kľúč uvoľnite.  

 Spínač sa automaticky nastaví do polohy
3 (ON).

  Štartovanie pomocou kľúča   Zastavenie
Zastavte vozidlo.
Umiestnite radiacu páku na neutrál (vozidlá
vybavené manuálnou prevodovkou), 
alebo do polohy  P  (vozidlá vybavené
prevodovkou CVT). 
Zatlačte a súčasne otočte kľúč smerom k
sebe do polohy  1 (LOCK).
Vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky. 
Uzamknite stĺpik riadenia.  

  Na kľúč nevešajte ťažké predmety, 
ktoré by zaťažovali os kľúča v spínacej 
skrinke a mohli tak spôsobiť poruchu
funkcie.   

V prípade dieselových vozidiel, pri
studenom motore a s kľúčom v polohe
3 (ON), počkajte na zhasnutie kontrolky 
žhavenia a až potom otočte kľúčom do 
polohy 4 (START) .
 Ak je motor teplý, kontrolka sa
nerozsvieti.
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            Štartovanie - vypnutie motora so systémom Prístup a štartovanie 
Hands free 

 S elektronickým kľúčom v interiéri vozidla;
každé zatlačenie tlačidla " START/STOP  ", bez 
použitia pedálov umožní zmenu režimu vozidla:

Prvé zatlačenie (Režim ACC), svetelná 
kontrolka tlačidla sa rozsvieti na oranžovo.

 Príslušenstvo (autorádio, 12 V zásuvka...)
môžu byť použité. 
Druhé zatlačenie (Režim ON), svetelná
kontrolka tlačidla sa rozsvieti na zeleno.

 Zapnutie zapaľovania.
Tretie zatlačenie (Režim OFF), svetelná
kontrolka tlačidla zhasne.  

Pri dlhšom použití príslušenstva so
spínacou skrinkou v polohe 2 (ACC)
vám hrozí riziko vybitia batérie.
Naštartovanie vášho vozidla nebude 
možné. Buďte obozretný.
Pozri rubriku "Automatické prerušenie
napájania príslušenstva".   

  Zmena režimu vozidla

  Ak svetelná kontrolka tlačidla oranžovo
bliká, urýchlene kontaktujte sieť
CITROËN alebo kvalifikovaný servis.  

Zatlačte na tlačidlo " START/
STOP  " a následne ho uvoľnite.  

  S elektronickým kľúčom vo vnútri vozidla
úplne zatlačte spojkový pedál na vozidlách
vybavených manuálnou prevodovkou 
alebo zatlačte brzdový pedál na vozidlách 
vybavených prevodovkou CVT.

  Štartovanie pomocou
elektronického kľúča 
 Na vozidlách vybavených  manuálnou 
prevodovkou  umiestnite radiacu páku na 
neutrál. 
 Na vozidlách vybavených  prevodovkou CVT
umiestnite radiacu páku do polohy  P.P
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  Štartovanie vozidla s
dieselovým motorom vo veľmi
chladnom počasí je možné 
až po zhasnutí kontrolky 
žhavenia.

  V prípade, ak nebola dodržaná 
jedna z podmienok štartovania, na 
združenom prístroji sa zobrazí správa. 
V niektorých prípadoch je potrebné 
pootočiť volantom a súčasne zatlačiť na 
tlačidlo " START/STOP  " pre uľahčenie
odomknutia riadenia, na tento stav vás
upozorní správa.
 Prítomnosť elektronického kľúča 
v určenej zóne je nevyhnutná. Z 
bezpečnostných dôvodov neopúšťajte 
túto zónu, ak je na vozidle motor v 
chode.

  Vypnutie motora pomocou
elektronického kľúča 

  Ak vozidlo nie je zastavené, motor sa 
nevypne.

Táto správa sa zobrazí pri 
otvorení dverí vodiča, ak nie je 
vozidlo v režime "OFF".

Pre aktiváciu režimu "OFF" opäť zatlačte 
na tlačidlo " START/STOP ".    

Zastavte vozidlo.
Na vozidlách vybavených  manuálnou
prevodovkou  umiestnite radiacu páku 
do polohy neutrál, alebo do polohy P  na
vozidlách vybavených  prevodovkou CVT . 
S elektronickým kľúčom vo vnútri vozidla
zatlačte na tlačidlo "  START/STOP  ".  

 Motor sa vypne.
 Riadenie sa zablokuje pri otvorení jedných z
dverí alebo pri uzamknutí vozidla.

Každý pokus o naštartovanie trvá približne
15 sekúnd. Ak motor nenaštartuje, opäť
zatlačte tlačidlo " START/STOP  ", čím
aktivujete ďalší pokus.  

Prítomnosť elektronického kľúča vo
vnútri vozidla je nevyhnutná len pri
zapnutí zapaľovania a pri štartovaní
motora. Ak je motor naštartovaný, 
skontrolujte, či sa elektronický kľúč 
stále nachádza vo vozidle až po 
ukončenie trasy: v opačnom prípade by
ste nemohli vozidlo uzamknúť.   
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  Po naštartovaní vozidla môžete 
elektronický kľúč vytiahnuť z miesta A  a
príručnú skrinku uzavrieť.  

  Núdzové štartovanie pomocou 
elektronického kľúča

Táto správa sa zobrazí pri
otvorení dverí vodiča v 
prípade, ak nebol elektronický
kľúč vytiahnutý z miesta A . 

Dbajte na to, aby ste elektronický kľúč vytiahli
skôr ako opustíte vozidlo.

  Zatlačte brzdový pedál na vozidlách
vybavených prevodovkou CVT alebo úplne
stlačte spojku na vozidlách s manuálnou
prevodovkou.

  Zatlačte na tlačidlo " START/STOP ".  

  Ak sa elektronický kľúč nachádza v určenej 
zóne a vaše vozidlo nie je možné naštartovať 
po zatlačení tlačidla "  START/STOP ":

Otvorte príručnú skrinku.
Vsuňte elektronický kľúč do miesta A.

  Núdzové vypnutie motora 
pomocou elektronického kľúča 

  V prípade núdzového vypnutia motora
nie sú viac zabezpečené funkcie
pomocného brzdového systému a
posilňovača riadenia. Buďte preto
opatrný.

V núdzovom prípade  môže byť motor 
vypnutý bez zachovania akýchkoľvek ďalších 
podmienok. Zatlačte na tlačidlo " START/STOP " 
po dobu približne troch sekúnd alebo ho trikrát 
po sebe zatlačte. 
 Motor sa vypne a vozidlo sa uvedie do režimu 
"ACC".
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            Ochrana proti krádeži  
Elektronické blokovanie 
štartovania
Kľúče sú vybavené elektronickým čipom, 
ktorý má tajný kód. Aby bolo možné motor 
naštartovať, musí byť tento kód pri zapnutí 
zapaľovania identifikovaný.
Toto elektronické blokovanie štartovania 
uzamkne systém kontroly motora následne 
na vypnutie zapaľovania a zabráni uvedeniu 
motora do činnosti pri vlámaní. 
V prípade poruchy ste upozornený správou na
displeji združeného prístroja. 
V tomto prípade vaše vozidlo nenaštartuje; 
urýchlene sa obráťte na sieť CITROËN.

  Zatiahnutie 
  Aby ste znehybnili svoje vozidlo, zatiahnite

dôkladne páku parkovacej brzdy.

      Parkovacia brzda 

  Uvoľnenie 
  Páku parkovacej brzdy mierne nadvihnite, 

zatlačte na tlačidlo pre odistenie  A a
následne páku celkom spustite.  

  V prípade, ak na vozidle za jazdy ostala
zatiahnutá alebo nesprávne odistená
parkovacia brzda, na displeji sa rozsvieti
správa.

  Pri parkovaní na svahu kolesá
nasmerujte smerom k chodníku,
zatiahnite parkovaciu brzdu, zaraďte 
rýchlosť alebo umiestnite ovládač 
rýchlosti do polohy  P na vozidlách
vybavených prevodovkou CVT a vypnite
zapaľovanie (režim "OFF").
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       Manuálna 5-stupňová 
prevodovka 

Zatlačte radiacu páku smerom doprava a 
následne dozadu.

  Zaradenie spätného chodu

         Manuálna 6-stupňová 
prevodovka 

  Pre správne zaradenie 5. alebo
6. prevodového stupňa premiestnite
radiacu páku smerom doprava až na 
maximum.   

  Zaradenie spätného chodu
  Nadvihnite prstenec pod hlavicou, 

premiestnite radiacu páku smerom doľava
a následne dopredu.

Zaradenie 5. alebo
6. prevodového stupňa

 Spätný chod zaraďujte len na
zastavenom vozidle s motorom na 
voľnobežných otáčkach.

 Z bezpečnostných dôvodov a pre
zjednodušenie štartovania motora: 
   -  zvoľte vždy neutrál,
  -  zatlačte na spojkový pedál.

Spätný chod zaraďujte len na
zastavenom vozidle s motorom na 
voľnobežných otáčkach.

 Z bezpečnostných dôvodov a pre
zjednodušenie štartovania motora: 
   -  zvoľte vždy neutrál,
  -  zatlačte na spojkový pedál.
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            Ukazovateľ zmeny prevodového stupňa *  
Systém, ktorý umožňuje znížiť spotrebu paliva tak, že odporúča preradenie na vyšší prevodový stupeň na vozidlách vybavených manuálnou 
prevodovkou. 

Činnosť 

*   Podľa typu motora.

Na združenom prístroji sa zobrazí
tento znak, ktorý vám navrhuje 
zaradenie vyššieho prevodového
stupňa. 

V prípade jazdy, pri ktorej sa 
mimoriadne využíva výkon motora 
(silné zatlačenie na pedál akcelerátora, 
napríklad pri predbiehaní...), systém 
neodporučí zmenu prevodového 
stupňa. 
Systém v žiadnom prípade neodporučí: 
-  zaradenie spätného chodu, 
-  zaradenie nižšieho prevodového 

stupňa.

Systém sa uvedie do činnosti len v rámci 
úspornej jazdy. 
V závislosti od situácie a výbavy vášho vozidla
vám môže systém odporučiť preskočenie 
jedného alebo viacerých prevodových stupňov. 
Vy môžete tento údaj rešpektovať bez toho, aby 
ste zaradili medzistupne. 
Odporúčania týkajúce sa zaradenia
prevodového stupňa nie je potrebné považovať
za povinné. Usporiadanie vozovky, hustota
premávky alebo bezpečnosť ostávajú
rozhodujúcimi faktormi pri voľbe optimálneho 
prevodového stupňa. Vodič je teda i naďalej
zodpovedný za akceptovanie, prípadne 
odmietnutie odporúčaní systému.
Táto funkcia nemôže byť deaktivovaná.
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 Táto prevodovka vám umožňuje získať prístup
k dvom režimom jazdy:
   -  automatizovaný režim pre automatizované

riadenie prevodovky a teda bez zásahu 
vodiča, 

  -  manuálny režim pre sekvenčné 
zaraďovanie rýchlostí vodičom pomocou 
ovládačov pod volantom alebo radiacej 
páky.

      Prevodovka "CVT" 

Prevodovka pozostáva z nasledovných 
ovládačov: 
-  radiacej páky 1  na stredovej konzole, ktorá 

slúži k voľbe jazdného režimu, spätného 
chodu a neutrálu alebo zaraďovaniu
prevodových stupňov v sekvenčnom
režime, 

  -  ovládača pod volantom  "-" 2  pre manuálne 
zostupné zaraďovanie rýchlostí, 

  -  ovládača pod volantom  "+/OFF" 3  pre
manuálne vzostupné zaraďovanie rýchlostí.   

  Jedná sa o automatickú 6-stupňovú prevodovku, ktorá spája komfort automatickej činnosti s možnosťou manuálneho zaraďovania rýchlostí.

  Režim je možné zmeniť v ktoromkoľvek 
okamihu.
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Polohy radiacej páky

P : parkovanie.
Zastavenie vozidla, parkovacia brzda 
zatiahnutá alebo uvoľnená. 
R: spätný chod.
Na zastavenom vozidle pridržte nohu na 
brzdovom pedáli a posuňte radiacu páku 
smerom nahor. Zaradenie spätného chodu je
doprevádzané zvukovým signálom. 
N: neutrál.
D: automatizovaný režim. 
Pre voľbu tohto režimu premiestnite páku 
smerom nadol. 
+/- : manuálny režim so sekvenčným
zaraďovaním rýchlostí.
Pre voľbu tohto režimu premiestnite páku 
smerom nadol a potom doľava, následne: 
-  impulzom smerom dopredu zaraďujete 

rýchlosti vzostupne, 
-  impulzom smerom dozadu zaraďujete 

rýchlosti zostupne.   

+  : zaraďovanie rýchlostí v manuálnom režime.
 Zatlačte zo zadnej strany ovládača pod 
volantom  "+/OFF"  pre vzostupné zaraďovanie 
rýchlostí. 
- : zaraďovanie rýchlostí v manuálnom režime.
 Zatlačte zo zadnej strany ovládača pod 
volantom  "-" pre zostupné zaraďovanie 
rýchlostí.  

  Funkcie ovládačov pod 
volantom

Počas štartovania motora rázne
zatlačte na brzdový pedál.

  Štartovanie vozidla

Naštartujte motor.

 Zvolená poloha P , parkovacia brzda zatiahnutá:P

Energicky zatlačte na brzdový 
pedál, čím odblokujete ovládač
rýchlostí.

Zvoľte si prvý prevodový stupeň (poloha  D
alebo +/- ) alebo spätný chod (poloha R ).  R

"D"  alebo  "1"  alebo "R"  sa zobrazia na displeji
združeného prístroja. 

Uvoľnite parkovaciu brzdu, vozidlo sa
začne pohybovať.   
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  Zastavenie - Rozbeh vozidla
v stúpaní
Pre zastavenie vozidla v stúpaní je 
nevyhnutné použiť parkovaciu brzdu a nie
pedál akcelerátora.
 V prípade rozjazdu vozidla v stúpaní pridávajte
postupne, pričom súčasne uvoľňujte 
parkovaciu brzdu.  

Manuálny režim

  Zvoľte si polohu  +/- .
  Pre zmenu prevodového stupňa použite

ovládače pod volantom alebo ovládač
rýchlostí.  

Zaradené prevodové stupne sa postupne
zobrazia na displeji združeného prístroja. 
Zaradenie jednotlivých stupňov sa vykoná iba 
vtedy, keď to režim motora umožňuje. 
Prevodový stupeň môžete zmeniť bez zloženia 
nohy z akcelerátora.
Pri spomaľovaní vozidlo automaticky znižuje
prevodové stupne. 
Zastavené vozidlo, zaradený prvý prevodový 
stupeň.

  Automatizovaný režim 

  Zvoľte si polohu D.
"D"  sa zobrazí na displeji združeného prístroja.
 Prevodovka funguje v autoaktívnom režime bez
zásahu vodiča.
 Permanentne selektuje prevodový stupeň,
ktorý najlepšie zodpovedá nasledovným
parametrom:
   -  štýlu jazdy, 
  -  profilu vozovky, 
  -  zaťaženiu vozidla.
 Pre optimalizáciu jazdného komfortu a 
automatického zaradenia najvhodnejšieho 
prevodového stupňa sa vyhnite prudkým 
zmenám na pedáli akcelerátora.  

  Pre dosiahnutie optimálnej akcelerácie,
napr. pri predbiehaní iného vozidla,
energicky zatlačte na pedál
akcelerátora pričom prekročte bod
odporu.  
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Manuálne zaraďovanie
prevodových stupňov 
V automatizovanom režime je možné v
ktoromkoľvek okamihu dočasné manuálne 
ovládanie pomocou ovládačov pod volantom.
Použitie týchto ovládačov umožňuje manuálnu 
voľbu prevodových stupňov v situáciách, ktoré 
si vyžadujú ich rýchlejšie preradenie na nižší
stupeň ako v automatizovanom režime (príjazd 
na kruhový objazd, východ z parkoviska s
prudkým stúpaním, predbiehanie...).
Prevodovka požadovaný rýchlostný stupeň
zaradí, ak to režim motora umožní. Na displeji 
sa zobrazí zaradený prevodový stupeň.
Návrat do automatizovaného režimu je možný 
nasledovnými spôsobmi:
-  zatlačte na zadnú časť ovládača pod 

volantom  3 "+/OFF" po dobu približne
2 sekúnd,

-  urýchlene premiestnite ovládač 
prevodových stupňov smerom k polohe 
+/- a následne ho uveďte do polohy  D,

-  zastavte vozidlo.    

  Zastavenie vozidla   Poruchy činnosti

Pri zapnutom zapaľovaní signalizuje 
rozsvietenie správy "Spomaliť"  alebo správy
"Nevyhnutná údržba"  na displeji združeného 
prístroja poruchu činnosti prevodovky.
 Pri zobrazení správy vykonajte nasledovné 
úkony: 
   -  spomaľte alebo zastavte vozidlo na

bezpečnom mieste,
  -  umiestnite radiacu páku do polohy P  a

ponechajte motor v chode, 
  -  otvorte kapotu, čo umožní vychladnutie 

motora.  
 V prípade, ak správa zhasne natrvalo, môžete 
pokračovať v jazde. 
 V prípade, ak správa ostane i naďalej
zobrazená alebo sa objavuje v častých
intervaloch, urýchlene sa obráťte na sieť 
CITROËN alebo kvalifikovaný servis.  

 Skôr než vypnete motor, umiestnite ovládač
rýchlosti do polohy  P.P
 Pre zastavenie vozidla bezpodmienečne 
zatiahnite parkovaciu brzdu.  
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  Núdzové odblokovanie

 Ak je vybitá batéria alebo poškodený 
mechanizmus blokovania ovládača rýchlosti,
je možné, že ovládač ostane zablokovaný v 
polohe  P, aj v prípade ak energicky zatlačíte na P
brzdový pedál. 

 Avšak v prípade, ak potrebujete vozidlo
premiestniť, odblokujte ovládač rýchlosti
nasledovným spôsobom: 

  Zatiahnite parkovaciu brzdu. 
  V prípade potreby vypnite motor.
  Pomocou plochého skrutkovača pokrytého 

látkou odstráňte viečko  A.
  Energicky zatlačte na brzdový pedál. 
  Na spínacej skrinke si zvoľte polohu ACC 

(režim ACC, ak je vaše vozidlo vybavené 
systémom Prístup a štartovanie Hands
free). 

  Vsuňte skrutkovač do otvoru.
  Zatlačte skrutkovač smerom dole a

súčasne premiestnite ovládač rýchlosti do 
polohy N.

Obráťte sa bezpodmienečne na sieť 
CITROËN alebo kvalifikovaný servis, 
kde vám systém skontrolujú.
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      Asistent rozbehu vozidla na svahu 
Systém, ktorý udrží vozidlo pri rozjazde do
svahu nehybné po dobu, počas ktorej stačíte
premiestniť nohu z brzdového pedála na pedál 
akcelerátora (približne 2 sekundy). 
Táto funkcia je aktívna len za týchto
podmienok:
-  vozidlo je úplne zastavené pomocou nohy 

na brzdovom pedáli,
-  svah spĺňa určité špecifické podmienky, 
-  dvere vodiča sú zatvorené.  
 Asistenciu pri rozjazde do svahu nie je možné 
neutralizovať.  

Na stúpajúcom svahu sa zastavené vozidlo 
udrží počas krátkej chvíle v nehybnom
stave po uvoľnení brzdového pedála:
   -  ak je zaradený prvý prevodový stupeň

alebo neutrál pri manuálnej prevodovke,
  -  ak je zvolená poloha  D na prevodovke 

CVT.

  Činnosť 

Na klesajúcom svahu sa zastavené vozidlo 
so zaradeným spätným chodom udrží 
počas krátkej chvíle v nehybnom stave po
uvoľnení brzdového pedála.

  Počas fázy, kedy je vozidlo dočasne
imobilizované na svahu pomocou funkcie
asistenta pri rozjazde do svahu, z vozidla 
nevystupujte. 
 Ak musíte pri zapnutom motore vystúpiť, 
manuálne zatiahnite ručnú brzdu.   

  Porucha činnosti  

 Rozsvietenie týchto kontroliek, doprevádzané 
správou na displeji združeného prístroja, 
signalizuje poruchu systému. Obráťte sa na
sieť CITROËN alebo kvalifikovaný servis, kde 
vám systém skontrolujú.

  Ak je motor vypnutý, vrátane 
pohotovostného režimu funkcie Stop &
Start (AS&G), je funkcia asistenta rozbehu
na svahu vyradená z činnosti.   
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         Funkcia Stop & Start (Auto Stop & Go) 

  Činnosť 
  Prechod motora do režimu STOP 

Na združenom prístroji alebo na displeji 
združeného prístroja sa rozsvieti kontrolka 
"AS&G"  a po uplynutí niekoľkých sekúnd
sa motor uvedie do pohotovostného stavu: 

   -  na zastavenom vozidle  s manuálnou
prevodovkou a s nohou na brzdovom
pedále, pri umiestnení radiacej páky do
polohy neutrál a pri uvoľnení spojkového
pedála.

Nikdy nedopĺňajte palivo, ak je motor v
režime STOP; bezpodmienečne vypnite 
zapaľovanie pomocou kľúča alebo 
tlačidla START/STOP.

V prípade automatického vypnutia 
motora sú niektoré funkcie vozidla, ako
napr. brzdenie, posilňovač riadenia
zmenené. Buďte obozretný.

  Zvláštne prípady: režim STOP nie 
je k dispozícii
 Režim STOP sa neaktivuje, pokiaľ:
   -  bezpečnostný pás vodiča nie je zapnutý,
  -  kapota motora je otvorená, 
  -  rýchlosť vozidla neprekročila 5 km/h od 

posledného naštartovania,
  -  vozidlo opätovne naštartovalo pred menej

ako 10 sekundami, 
  -  vyžaduje si to udržanie tepelného komfortu

v kabíne auta, 
  -  je aktívne odhmlievanie, 
  -  určité podmienky (nabíjanie batérie, teplota

motora, asistencia pri brzdení, vonkajšia 
teplota...) si to pre kontrolu systému 
vyžadujú, 

  -  kontrolka  "AS&G" bliká na
displeji združeného prístroja.  

Takýto chod je úplne štandardný.

  Funkcia Stop & Start (Auto Stop & Go) okamžite uvedie motor do pohotovostného stavu pri zastavení premávky (červená na semafore, zápchy, iné...). 
Motor sa automaticky uvedie do prevádzky akonáhle si budete želať pokračovať v jazde. Opätovné uvedenie do chodu sa vykoná okamžite, rýchlo a
ticho.
 Funkcia Stop & Start (Auto Stop & Go) je dokonale prispôsobená pre mestské použitie, umožňuje znížiť spotrebu paliva, plynné emisie škodlivín a 
hladinu hluku pri zastavení.
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ŠTART 
 Kontrolka "AS&G" zhasne a motor 
sa automaticky rozbehne:

-   s manuálnou prevodovkou , pri úplnom
zatlačení spojkového pedála.

 Z dôvodu zachovania bezpečnosti alebo 
komfortu sa režim ŠTART automaticky uvedie 
do chodu v nasledovných prípadoch: 

  Špecifické prípady: automatické
spustenie režimu ŠTART

p p p yy

   -  rýchlosť vozidla je vyššia ako 3 km/h, 
  -  určité špecifické podmienky (nabíjanie

batérie, teplota motora, asistent brzdenia, 
nastavenie klimatizácie...) si to vyžadujú
pre zabezpečenie kontroly systému alebo 
vozidla.

 Pokiaľ bola vykonaná neutralizácia v
režime STOP, motor sa nerozbehne.

 Pre neutralizáciu systému kedykoľvek stlačte
ovládač  "AS&G OFF".

  Neutralizácia

V tomto prípade kontrolka "AS&G"
zhasne. 

Takýto chod je úplne štandardný.
 Tento úkon je signalizovaný 
rozsvietením kontrolky "AS&G OFF"
na združenom prístroji alebo na 
displeji združeného prístroja. 
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 Systém sa automaticky opätovne
aktivuje pri každom ďalšom 
naštartovaní pomocou kľúča alebo 
tlačidla START/STOP.  

  Opätovná aktivácia 

 Opäť zatlačte ovládač  "AS&G OFF" . 
 Systém je opäť aktívny, čo je signalizované 
zhasnutím kontrolky "AS&G OFF" na 
združenom prístroji alebo na displeji 
združeného prístroja. 

Porucha činnosti

V prípade poruchy systému kontrolka  
"AS&G OFF"  bliká na združenom prístroji 
alebo na displeji združeného prístroja a systém 
je nefunkčný. 
Nechajte si systém skontrolovať v sieti 
CITROËN alebo v kvalifikovanom servise. 

 Tento systém si vyžaduje batériu 
so špecifickou technológiou a
charakteristikami (referencie sú k
dispozícii v sieti CITROËN alebo v
kvalifikovanom servise).

 Montáž batérie, neodporúčanej spoločnosťou 
CITROËN, spôsobuje riziko poškodenia 
systému.

  Údržba 

 Systém "Auto Stop & Go" je vyspelou
technológiou. Akýkoľvek zásah na 
tomto type batérie musí byť vykonaný 
výhradne v sieti CITROËN alebo v 
kvalifikovanom servise.

V prípade poruchy v režime STOP je možné, že
motor sa vypne. Na združenom prístroji alebo 
na displeji združeného prístroja sa rozsvietia 
nasledovné kontrolky:  

Je teda nevyhnutné vypnúť zapaľovanie a 
následne opäť naštartovať motor pomocou
kľúča alebo tlačidla START/STOP.
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      Systém pohonu 4 kolies s elektronickým riadením 
Systém umožňujúci voľbu režimu pohonu v závislosti od jazdných podmienok.
K dispozícii sú tri režimy pohonu, ktoré si vodič môže manuálne zvoliť podľa jeho potreby.

Režim pohonu si môžete zmeniť na
zastavenom vozidle, alebo za jazdy.
Režim pohonu si môžete zvoliť otáčaním
ovládača A . 

  Voľba režimu pohonu

  4WD AUTO (poloha 1) 
 Vozidlo funguje s pohonom štyroch kolies
a umožňuje optimálny prenos hnacej sily
nezávisle na adhéznych podmienkach. 
 Tento režim zodpovedá normálnemu a
bežnému použitiu vozidla, pričom rozloženie 
krútiaceho momentu medzi prednou a zadnou
nápravou prebieha automaticky. 
 Priorita je daná prednej náprave, zatiaľ čo 
zadná náprava dostáva veľkosť krútiaceho 
momentu, riadenú procesorom elektronicky v 
závislosti od adhéznych podmienok vozovky, 
pri zabezpečení optimálneho držania jazdnej 
stopy.

  4WD LOCK (poloha 2) 
 Vozidlo funguje taktiež s pohonom štyroch
kolies. 
 Tento režim sa odporúča za veľmi
obmedzených a ťažkých adhéznych podmienok
(piesok, blato, svah, ...).  

  2WD (poloha 3) 
 Vozidlo funguje s pohonom dvoch kolies
prednej nápravy.
 Tento režim je vhodný pri jazde vozidla
na ceste posypanej štrkom v prípade, ak sa
chce vodič vyhnúť riziku straty adhézie
(suchá cesta).

  Zobrazenie združeného prístroja 

 Pri voľbe režimu pohonu je zobrazený tento 
režim vo forme prerušovaného zobrazenia na
displeji združeného prístroja. 

 Ak to adhézne podmienky dovoľujú, 
odporúča sa použitie tohto režimu.   
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Stav všetkých štyroch pneumatík má 
veľký vplyv na výkonnostné parametre 
vozidla, nakoľko sa krútiaci moment 
prenáša cez všetky štyri kolesá.
Presvedčite sa, že všetky štyri kolesá 
sú v dobrom stave. 
Vyhnite sa jazde s vozidlom v 
pieskových, blatových alebo iných 
zónach, v ktorých hrozí riziko prešmyku
kolies.
Prešmykovanie kolies, spôsobené 
prudkou akceleráciou, môže vystaviť 
rozvodový mechanizmus nadmernej
záťaži, čo môže viesť ku vzniku poruchy
jeho činnosti. 
Neprechádzajte vozidlom cez hlbokú
vodu.
Vyhnite sa jazde na nerovnom povrchu 
(riziko mechanického poškodenia
podvozku alebo zablokovania 
rozvodového mechanizmu).  

  Porucha činnosti 
 V prípade, ak zvolený režim pohonu bliká, 
vozidlo automaticky prejde do režimu predného 
pohonu  "2WD" . 
 Nie je teda viac možné zvoliť režim pohonu
pomocou ovládača  A.
 Ak sa na združenom prístroji zobrazí
správa "SPOMALIŤ", nechajte rozvodový
mechanizmus vychladnúť a skôr ako budete
pokračovať v jazde, počkajte pokiaľ správa
nezmizne. 
 Ak sa postupne zobrazia správy "4WD"
a "LOCK" a ak sa zobrazí "ÚDRŽBA 
NEVYHNUTNÁ" na združenom prístroji, 
znamená to poruchu systému a aktiváciu
bezpečnostného zariadenia.
 Urýchlene sa obráťte na sieť CITROËN alebo 
kvalifikovaný servis.  

Pre odťahovanie vášho vozidla 
používajte odťahové vozidlo s 
plošinou . 
 Vozidlo nesmie byť odťahované s
prednými alebo zadnými kolesami na
zemi a to ani v prípade, ak je v režime
pohonu "2WD" (pohon 2 kolies).   
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      Regulátor rýchlosti 
Systém, umožňujúci automatické udržiavanie rýchlosti vozidla naprogramovanej vodičom, bez zatlačenia pedálu akcelerátora.

Uvedenie regulátora rýchlosti do činnosti
je manuálne: vyžaduje si minimálnu rýchlosť 
vozidla 40 km/h a zaradenie druhého
prevodového stupňa na manuálnej prevodovke.   

Vyradenie regulátora rýchlosti z činnosti
dosiahnete manuálne alebo zatlačením 
brzdového pedálu alebo spojkového pedálu v
prípade aktivácie systému ASC. 

Zatlačením pedálu akcelerátora je možné 
dočasne prekročiť naprogramovanú rýchlosť.

 Regulátor rýchlosti nemôže v žiadnom
prípade nahradiť dodržiavanie
rýchlostných obmedzení ani pozornosť
a zodpovednosť vodiča.  

 Ovládače tohto systému sú zoskupené na
volante.
1. Tlačidlo  "ON/OFF" : aktivácia / deaktivácia 

režimu regulátora rýchlosti. 
2.  Tlačidlo  "COAST SET" : uloženie

jazdnej rýchlosti do pamäti a zníženie 
naprogramovanej rýchlosti. 

3.  Tlačidlo  "ACC RES": zvýšenie 
naprogramovanej rýchlosti a vyvolanie 
rýchlosti uloženej v pamäti. 

4. Tlačidlo  "CANCEL": vypnutie regulátora
rýchlosti.   

  Ovládače pri volante 

 Po zatlačení tlačidla  1 sa rozsvieti kontrolka
"CRUISE" na združenom prístroji.

  Zobrazenie združeného prístroja 

  Programovanie
Zatlačte na tlačidlo  1.
Nastavte naprogramovanú rýchlosť 
zatlačením akcelerátora až na požadovanú 
rýchlosť, následne zatlačte na tlačidlo 
2 "COAST SET".

Naprogramovanú hodnotu opäť získate, ak
uvoľníte pedál akcelerátora.
Vypnutie zapaľovania spôsobí vynulovanie
naprogramovanej rýchlosti.
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  Zvýšenie naprogramovanej 
rýchlosti

Zníženie naprogramovanej 
rýchlosti

  Čiastková akcelerácia / 
spomalenie
  Čiastková akcelerácia
 Štandardným spôsobom zatlačte na pedál
akcelerátora. Pri uvoľnení pedálu sa vrátite k
naprogramovanej rýchlosti.  

  S použitím tlačidla 2 "COAST SET":
-  po sebe nasledujúce zatlačenia umožnia 

znížiť naprogramovanú rýchlosť v intervale 
1,6 km/h, 

-  nepretržité zatlačenie tohto tlačidla umožní 
postupné zníženie rýchlosti.

Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti tlačidlo
uvoľnite, do pamäti je uvedená nová hodnota 
rýchlosti.

  S použitím brzdového pedálu:
-  pre deaktiváciu regulácie pribrzdite, 

následne zatlačte na tlačidlo  
2 "COAST SET" . Po uvoľnení tlačidla je
nová hodnota rýchlosti uvedená do pamäti.

S použitím tlačidla  3 "ACC RES":
   -  po sebe nasledujúce zatlačenia umožnia

zvýšiť naprogramovanú rýchlosť v intervale
1,6 km/h,

  -  nepretržité zatlačenie tohto tlačidla umožní 
postupné zvýšenie rýchlosti.  

 Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti tlačidlo 
uvoľnite, do pamäti je uvedená nová hodnota
rýchlosti. 

S použitím akcelerátora:  
   -  akcelerujte až po dosiahnutie požadovanej 

rýchlosti, následne zatlačte na tlačidlo 
2 "COAST SET". Po uvoľnení tlačidla je 
nová hodnota rýchlosti uvedená do pamäti.   

  Čiastkové spomalenie
 Pre zníženie rýchlosti zatlačte na brzdový 
pedál. Následne zatlačte na tlačidlo  
3 "ACC RES"  a vrátite sa k naprogramovanej
rýchlosti.   



126

Riadenie

Ak je regulátor rýchlosti uvedený
do činnosti, dbajte na to, aby ste
nepridržali jedno z tlačidiel pre zmenu
naprogramovanej rýchlosti zatlačené:
mohlo by to spôsobiť veľmi rýchlu
zmenu rýchlosti vášho vozidla. 
 Nepoužívajte regulátor rýchlosti na
klzkej vozovke alebo v hustej premávke. 
 V prípade prudkého klesania nemôže 
regulátor rýchlosti zabrániť vozidlu 
prekročiť naprogramovanú rýchlosť. 
 Aby ste sa vyhli akémukoľvek riziku v 
oblasti pedálov: 
   -  dbajte na správne položenie 

koberca, 
  -  nikdy nepokladajte viacero 

kobercov na seba.

Regulátor rýchlosti deaktivujete nasledovným
spôsobom:

zatlačte na brzdový  alebo spojkový
pedál, alebo 
zatlačte na tlačidlo 1 "ON OFF" , alebo 
zatlačte na tlačidlo 4 "CANCEL".

Deaktivácia funkcie   Opätovná aktivácia funkcie 

 V prípade deaktivácie regulátora rýchlosti
použitím tlačidla  4 "CANCEL"  sa môžete vrátiť 
k rýchlosti uloženej do pamäti zatlačením 
tlačidla  3 "ACC RES"  akonáhle dosiahnete
rýchlosť minimálne 40 km/h.

  Regulátor rýchlosti môže byť deaktivovaný 
automaticky: 

ak vozidlo dosiahne rýchlosť nižšiu ako
35 km/h,
ak sa do činnosti uvedie systém
dynamického riadenia stability (ASC).
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      Parkovací asistent 

  Táto funkcia nemôže v žiadnom prípade 
nahradiť pozornosť a zodpovednosť 
vodiča.   

Parkovací asistent 
v spätnom chode

 Za pomoci snímačov, umiestnených na
nárazníkoch vozidla, vám táto funkcia
signalizuje blízkosť prekážok (osoba, vozidlo, 
strom, závora...), ktoré zasahujú do detekčného 
poľa. 
 Niektoré typy prekážok (kôl, kužeľ označujúci
stavenisko...), zaznamenané na začiatku
parkovacieho manévru, nebudú signalizované 
na konci z dôvodu existencie slepých zón.

  Zvuková signalizácia
 Informácia o blízkosti prekážky je signalizovaná 
prerušovaným zvukovým signálom, ktorého 
frekvencia je tým rýchlejšia, čím je vozidlo
bližšie k prekážke. 
 V prípade dosiahnutia určitej vzdialenosti
"vozidlo/prekážka" sa zvukový signál stáva
neprerušovaným.   

Funkcia sa uvedie do činnosti pri zaradení 
spätného chodu. Zapnutie je doprevádzané
zvukovým signálom. 
Svetelná kontrolka tlačidla sa rozsvieti, čím
potvrdí uvedenie systému do činnosti. 
Vypnutie funkcie nastane akonáhle vyradíte
spätný chod. 



128

Riadenie

Vozidlo bez ťažného zariadenia Vozidlo s ťažným zariadením

  Zmena detekčných zón
Zatlačením tohto tlačidla systém 
deaktivujete. 
Opäť zatlačte na toto tlačidlo po dobu 
niekoľkých sekúnd a následne ho uvoľnite.  

 Informácia o zmene detekčnej zóny je daná 
zvukovým signálom, ktorý:
   -   zaznie dvakrát na vozidlách vybavených

ťažným zariadením,
- jedenkrát  na vozidlách, ktoré nie sú 

vybavené ťažným zariadením.

Detekčné zóny
Detekčné zóny sú rozdielne v závislosti od výbavy vozidla, či je súčasťou jeho výbavy ťažné 
zariadenie alebo nie je. 
 Ak si zvolíte režim s ťažným zariadením, montážna zóna  A  je vylúčená z detekčných zón.  
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   Grafická signalizácia 

Parkovací asistent v smere 
dopredu 

Neutralizácia / Aktivácia 
parkovacieho asistenta v smere
dopredu a v spätnom chode
Neutralizácia funkcie sa vykonáva zatlačením
tohto tlačidla. Svetelná kontrolka tlačidla 
zhasne.
Ďalšie zatlačenie tohto tlačidla funkciu opäť 
aktivuje. Svetelná kontrolka tlačidla sa rozsvieti.

  Porucha činnosti 

 Uvedie sa do činnosti v prípade, ak je pred 
vozidlom zaznamenaná prekážka, zaradená 
rýchlosť (poloha D na vozidlách vybavených 
prevodovkou CVT) a pri rýchlosti vozidla nižšej 
ako 10 km/h.
 Činnosť parkovacieho asistenta v smere
dopredu je prerušená v prípade, ak sa 
vozidlo zastaví na dobu viac ako päť sekúnd 
pri parkovaní v smere dopredu, nie je už
zaznamenaná žiadna prekážka alebo akonáhle 
je rýchlosť vozidla vyššia ako 10 km/h.     

Dbajte na to, aby ste systém
neutralizovali v prípade ťahania prívesu 
alebo karavanu.

  V nepriaznivom počasí alebo v zimnom 
období sa presvedčte, či nie sú snímače
pokryté vrstvou blata, námrazy alebo 
snehu.
 Pri jazde vozidla rýchlosťou nižšou 
ako 10 km/h môžu niektoré zdroje
zvuku (motocykel, kamión, zbíjačka...) 
aktivovať zvukovú signalizáciu
parkovacieho asistenta.

V prípade poruchy, pri zaradení spätného
chodu, začne blikať svetelná kontrolka 
doprevádzaná zvukovým signálom.Dopĺňa zvukovú signalizáciu

tak, že na displeji zobrazuje
segmenty pred a/alebo za
vozidlom. 

Porucha jedného zo snímačov 
je signalizovaná blikaním na
displeji združeného prístroja. 

 Obráťte sa na sieť CITROËN alebo 
kvalifikovaný servis.

 Tieto segmenty na začiatku parkovacieho
manévra blikajú a následne sa pri dosiahnutí
určitej vzdialenosti "vozidlo/prekážka" 
rozsvietia neprerušovane.   
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      Kamera spätného chodu 

Kamera spätného chodu, spojená s výbavou
navigácie, doplňuje parkovací asistent a 
aktivuje sa automaticky pri zaradení spätného 
chodu.

Na navigačnom displeji sa premieta farebné 
vizuálne zobrazenie, uvádzajúce hranicu
zadného nárazníka a smer vozidla.
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      Ovládače osvetlenia 
 Zariadenie pre voľbu a ovládanie rôznych typov 
predných a zadných svetiel, ktoré zabezpečujú
osvetlenie vozidla.

Hlavné osvetlenie
Predné a zadné svetlá na vozidle sú zostavené
tak, aby progresívne prispôsobili osvetlenie
vozidla v závislosti od klimatických podmienok 
a zabezpečili tak lepšiu viditeľnosť vodiča: 
-  parkovacie svetlá na zviditeľnenie vozidla, 
-  stretávacie svetlá pre vaše videnie bez 

oslňovania ostatných vodičov,
-  diaľkové svetlá pre vaše dobré videnie v

prípade voľnej cesty.   

  Doplnkové osvetlenie
 Pre špecifické jazdné podmienky máte k
dispozícii ďalšie svetlá:
   -  zadné hmlové svetlo na zviditeľnenie

vozidla na diaľku, 
  -  predné hmlové svetlomety pre vaše ešte 

lepšie videnie,
  -  denné svetlá na zviditeľnenie vozidla počas 

dňa.

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

Ostatné funkcie osvetlenia sú taktiež k
dispozícii: 
-  automatické osvetlenie,
-  sprievodné osvetlenie,
-  privítacie osvetlenie.   

 V prípade použitia vášho vozidla v
krajine, v ktorej sa jazdí v opačnom 
smere, je potrebné zmeniť nastavenie 
svetlometov tak, aby neoslňovali
protiidúcich účastníkov cestnej
premávky. Obráťte sa na sieť CITROËN 
alebo kvalifikovaný servis. 
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Model bez rozsvietenia AUTO   

Model s rozsvietením AUTO

  Manuálne ovládanie
 Vodič priamo ovláda osvetlenie 
prostredníctvom prstenca A  a páčky B.

Zhasnuté svetlá.  

Automatické rozsvietenie svetiel.

Parkovacie svetlá. 

Stretávacie alebo diaľkové svetlá.

  Zobrazenia 
 Rozsvietenie príslušnej kontrolky združeného 
prístroja potvrdí zapnutie zvoleného osvetlenia.

A.  Ovládací prstenec režimu hlavného 
osvetlenia: otočte ho tak, aby sa
požadovaný znak nachádzal oproti značke. 

B.  Páčka prepínania svetiel: potiahnutím
páčky k sebe prepínate rozsvietenie
stretávacích svetiel/diaľkových svetiel. 

 V režime zhasnutých svetiel a parkovacích
svetiel môže vodič priamo rozsvietiť diaľkové 
svetlá ("zablikanie svetlami"), pokiaľ pridržiava
páčku zatiahnutú. 
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   Model len so zadným hmlovým 
svetlom

 zadné hmlové 

Otočením prstenca C : 
  smerom dopredu prvýkrát, pre rozsvietenie

predných hmlových svetlometov, 
  smerom dopredu druhýkrát, pre 

rozsvietenie zadného hmlového svetla,
  smerom dozadu prvýkrát, pre vypnutie 

zadného hmlového svetla,
  smerom dozadu druhýkrát, pre vypnutie 

predných hmlových svetlometov.    

Za jasného alebo daždivého počasia, 
vo dne ako aj v noci je zakázané
rozsvietenie predných hmlových 
svetlometov a zadných hmlových 
svetiel. V takýchto situáciách môže 
intenzita ich svetelného kužeľa oslepiť
ostatných vodičov. 
 Nezabudnite zhasnúť predné hmlové 
svetlomety a zadné hmlové svetlá, ako 
náhle ich použitie už nie nevyhnutné.

Model s prednými hmlovými 
svetlometmi a zadným hmlovým
svetlom

Prstenec pre voľbu hmlových svetiel.
Sú funkčné s minimálne rozsvietenými 
parkovacími svetlami. 

  Zadné hmlové svetlo rozsvietite otočením
prstenca C  smerom dopredu.

  Hmlové svetlo zhasnete otočením prstenca 
C  smerom dozadu.    

 hmlové predné a zadné   Zabudnuté rozsvietené 
svetlá 
 Zvukový signál, ktorý zaznie pri 
otvorení dverí vodiča upozorní, že vodič 
zabudol zhasnúť osvetlenie svojho 
vozidla, pri vypnutom zapaľovaní.
 V takomto prípade má zhasnutie svetiel
za následok vypnutie zvukového
signálu.   
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Citlivosť automatického rozsvietenia svetiel 
môže byť nastavená prostredníctvom
menu "Výbava" farebného displeja.  

V hmlistom počasí alebo počas 
sneženia môže snímač považovať
vonkajšie svetlo za dostatočné. Svetlá 
sa automaticky nerozsvietia. 
Snímač svetla ničím neprikrývajte, 
združené funkcie by viac neboli 
ovládané.

Automatické vypnutie 
 V prípade, ak je ovládač osvetlenia v polohe
"stretávacie alebo diaľkové svetlá" a spínač 
zapaľovania je v polohe "LOCK" alebo "ACC" 
alebo je kľúč vytiahnutý zo zapaľovania, pri 
otvorení dverí vodiča  svetlá automaticky 
zhasnú.

Denné svetlá 
Denné osvetlenie vozidla sa aktivuje 
automaticky pri naštartovaní motora a slúži
pre lepšie zviditeľnenie vozidla pre ostatných 
účastníkov cestnej premávky. 

Táto funkcia je zabezpečená rozsvietením 
príslušných svetiel.
Ovládač osvetlenia musí byť umiestnený v 
polohe  "0"  alebo "AUTO"  (režim svetlo).   

Automatické rozsvietenie
 V prípade detekcie nedostatočného vonkajšieho
svetla sa parkovacie a stretávacie svetlá
rozsvietia automaticky, bez zásahu vodiča. 
 Akonáhle je úroveň vonkajšieho svetla 
dostatočná, svetlá automaticky zhasnú.
 Snímač je umiestnený v spodnej časti čelného
skla.
 Pre nastavenie citlivosti snímača sa obráťte 
na servisnú sieť CITROËN alebo kvalifikovaný
servis.
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  Vypnutie 
 Manuálne sprievodné osvetlenie sa vypne
akonáhle: 
   -  opätovne "zablikáte svetlami", 
  -  premiestníte ovládač osvetlenia do inej 

polohy, 
  -  zapnete zapaľovanie (alebo si zvolíte režim

"ON" na vozidlách vybavených systémom
"Prístup a štartovanie Hands free").   

Manuálne sprievodné
osvetlenie

Zapnutie
  Na vozidlách vybavených týmto osvetlením

umiestnite ovládač osvetlenia do polohy 
"OFF" alebo "AUTO". 

  Umiestnite spínaciu skrinku do polohy 
"LOCK" a následne kľúč vytiahnite 
(alebo zvoľte režim "OFF" na vozidlách
vybavených systémom "Prístup a 
štartovanie Hands Free").

  Do minúty od vypnutia zapaľovania 
"zablikajte svetlami" pomocou ovládača
osvetlenia.
Svetlá so rozsvietia po dobu približne 
30 sekúnd. 

  Ďalšie "zablikanie svetlami" do 60 sekúnd 
od umiestnenia spínacej skrinky do
polohy OFF (alebo voľby režimu "OFF" na
vozidlách vybavených systémom "Prístup a
štartovanie Hands free") umožní opätovnú 
aktiváciu funkcie na ďalších 30 sekúnd.   

 Dočasné rozsvietenie stretávacích svetiel 
po vypnutí zapaľovania uľahčuje cestujúcim
opustenie vozidla v prípade slabej viditeľnosti.

  Dĺžka sprievodného osvetlenia môže
byť nastavená prostredníctvom menu 
"Výbava" na farebnom displeji.
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      Vonkajšie privítacie osvetlenie 
Rozsvietenie svetiel na diaľku uľahčuje vaše priblíženie sa k vozidlu v prípade slabej viditeľnosti. 
Je aktivované odomknutím vozidla na diaľku. 

Zapnutie 
  Umiestnite ovládač osvetlenia do

polohy "OFF" alebo "AUTO".
  Zatlačte na otvorený zámok

diaľkového ovládania alebo
elektronického kľúča.  

 Parkovacie svetlá sa rozsvietia 
po dobu približne 30 sekúnd.
Na vozidlách vybavených 
automatickým rozsvietením
svetiel sa privítacie osvetlenie
aktivuje len v prípade
nedostatočného svetla.    

  Vypnutie 
  Privítacie osvetlenie sa vypne akonáhle:
   -  zatlačíte na otvorený zámok diaľkového

ovládania, 
  -  umiestníte ovládač osvetlenia do inej

polohy,
  -  zapnete zapaľovanie (alebo si zvolíte režim

"ON" na vozidlách vybavených systémom 
"Prístup a štartovanie Hands free").    

  Je možné si zvoliť typ rozsvieteného
svetla a deaktivovať funkciu
prostredníctvom menu "Výbava" na 
farebnom displeji.
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  Výška svetlometov s halogénovými žiarovkami
musí byť nastavená v závislosti od zaťaženia
vozidla tak, aby ste neoslňovali ostatných
účastníkov cestnej premávky.
0  1 alebo 2 osoby sediace na predných

miestach.
1  5 osôb (vrátane vodiča). 
2  5 osôb (vrátane vodiča) + maximálne 

povolené zaťaženie.
3  Vodič + maximálne povolené zaťaženie.  

         Manuálne nastavenie 
svetlometov 

 Automatické nastavenie 
svetlometov 

V prípade poruchy sa na viacúčelovom
displeji objaví táto správa. 

 Nedotýkajte sa xenónových žiaroviek. 
Obráťte sa na sieť CITROËN alebo 
kvalifikovaný servis. 

Na vozidlách so xenónovými žiarovka mi: na
stojacom vozidle tento systém umožňuje
automatickú korekciu výšky svetelného kužeľa, 
pre akékoľvek zaťa ženie vozidla. Vodič je 
takto ubezpečený, že osvetlenie jeho vozidla 
má vždy optimálny sklon kužeľa a neoslňuje 
ostatných účastníkov cestnej premávky.
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rôznych typov stieraní čelného a zadného skla, 
zabezpečujúca odstránenie zrážok a čistenie. 
Predné a zadné stierače skla sú zostavené tak, 
aby zlepšili viditeľnosť vodiča, v závislosti od 
klimatických podmienok.

         Ovládanie stieračov skla 

Programovanie
K dispozícii máte taktiež rôzne režimy
automatického ovládania stieračov skla, v
závislosti od nasledujúcej výbavy: 
-  automatické stieranie pre predné stierače

skla, 
-  zadné stieranie skla pri zaradení spätného 

chodu.

   Model s prerušovaným stieraním      Model so stieraním AUTO   
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 Niektoré funkcie predných stieračov
skla (časový interval prerušenia, ...)
môžu byť nastavené prostredníctvom 
menu "Výbava" farebného displeja.

  Manuálne ovládače
  Predné stierače skla

B.  prstenec pre nastavenie frekvencie
stierania alebo citlivosti snímača dažďa. 

Predný ostrekovač skla 
Potiahnite ovládač ostrekovača skla smerom
k vám. Ostrekovač skla a následne aj stierače 
skla sa uvedú do činnosti na určitú dobu.
Ostrekovače svetlometov sa taktiež uvedú 
do činnosti v prípade, ak sú rozsvietené 
stretávacie svetlá.

  Ostrekovač svetlometov 
 Zatlačením konca ovládača osvetlenia uvediete 
do činnosti ostrekovače svetlometov v prípade,
ak sú rozsvietené stretávacie svetlá.

v jednotlivých cykloch.

vypnutie.

prerušované (manuálne nastaviteľná 
rýchlosť).
alebo 

automatické (manuálne nastaviteľná 
rýchlosť).
pomalé.

rýchle.   

A. ovládač pre voľbu intervalu stierania: 

Môžete zvýšiť alebo znížiť: 
-  frekvenciu stierania, ak máte zvolený režim 

prerušovaného stierania,
-  citlivosť snímača dažďa, ak máte zvolený 

automatický režim.
   -  "+": vysoká citlivosť.
  -  "-": nízka citlivosť.

  Z dôvodu zníženia spotreby kvapaliny 
ostrekovača skla sa ostrekovače 
svetlometov uvedú do činnosti len pri
prvej aktivácii ostrekovača skla.   
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Automatická činnosť 
predných stieračov 
Činnosť stieračov čelného skla je automatická 
a nevyžaduje si žiadny zásah vodiča. V prípade
detekcie dažďa (snímač nachádzajúci sa za 
vnútorným spätným zrkadlom) sa rýchlosť
stierania prispôsobí intenzite zrážok. 

  Porucha činnosti 
 Ničím neprikrývajte snímač dažďa, ktorý je
prepojený so snímačom svetelnosti a nachádza 
sa v strede čelného skla za vnútorným spätným
zrkadlom. 

Aktivácia
Premiestnite ovládač  A do polohy  "AUTO".

 Počas umývania vozidla na 
automatickej linke neutralizujte 
automatické stieranie.
 V prípade parkovania vozidla pri
vonkajšej teplote nižšej ako 0 °  C sa 
odporúča deaktivovať automatický
režim z dôvodu ochrany gumenej časti 
stieračov skla. 
 V zime sa odporúča počkať na úplné
rozmrazenie čelného skla a až potom 
aktivovať automatické stieranie.

  Neutralizácia 
  Premiestnite ovládač  A  do polohy "OFF".



141

5

Viditeľnosť

   Zadný stierač skla 

vypnutie.

prerušované stieranie. 

 Stierač skla sa uvedie dvakrát do pohybu a
následne prejde do režimu prerušovaného
stierania.

 stieranie s ostrekovačom skla.

Pridržaním prstenca v tejto polohe aktivujete 
ostrekovač skla a uvediete stierače 
niekoľkokrát do činnosti. 

Časový interval stierania zadného stierača
skla môže byť nastavený prostredníctvom
menu "Výbava" farebného displeja.   

C.   prstenec pre voľbu zadného stierača skla:
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            Stropné osvetlenie 
Predné stropné osvetlenie

Poloha 1 
Stropné osvetlenie sa rozsvieti pri otvorení 
jedných z dverí alebo kufra. 
V prípade, ak sú predné alebo zadné dvere
zatvorené, intenzita osvetlenia postupne klesá
po dobu niekoľkých sekúnd a až potom úplne 
zhasne.
 Avšak stropné osvetlenie automaticky zhasne v 
nasledovných prípadoch:
-  Ak sú predné a zadné dvere zatvorené a 

spínač zapaľovania je umiestnený v polohe
"ON".

-  Ak sú predné a zadné dvere zatvorené a 
vozidlo uzamknete.   

  Poloha 2
 Stropné osvetlenie je zhasnuté trvale.

 K dispozícii máte dve bodové osvetlenia, 
nachádzajúce po oboch bokoch stropného 
osvetlenia. 
 Zatlačte na príslušný priesvitný blok  A.

  Bodové osvetlenie 

Časovú dĺžku rozsvietenia predného stropného 
osvetlenia je možné nastaviť prostredníctvom
menu "Výbava" farebného displeja.  
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  Zadné stropné osvetlenie 

  Poloha 1 "ON" 
 Stropné osvetlenie je rozsvietené nepretržite.

Poloha 2 "●"
Stropné osvetlenie sa rozsvieti pri otvorení 
predných alebo zadných dverí a v prípade,
ak sú predné alebo zadné dvere zatvorené,
intenzita osvetlenia postupne klesá po dobu 
niekoľkých sekúnd, až úplne zhasne. 
 Avšak stropné osvetlenie zhasne okamžite v 
nasledovných prípadoch: 
-  Ak sú predné a zadné dvere zatvorené a

spínač zapaľovania je umiestnený v polohe 
"ON".

-  Ak sú predné a zadné dvere zatvorené a
vozidlo uzamknete.   

Poloha 3 "OFF" 
Stropné osvetlenie je zhasnuté nepretržite.   

  Automatické zhasnutie
stropného osvetlenia 

 Časovú dĺžku rozsvietenia zadného
stropného osvetlenia je možné nastaviť
prostredníctvom menu "Výbava" 
farebného displeja.  

 Pri vypnutom motore stropné a bodové 
osvetlenie automaticky zhasne po uplynutí 
30 minút z dôvodu ochrany batérie pred
vybitím.
 Stropné osvetlenie sa opäť rozsvieti v prípade,
ak je spínač zapaľovania umiestnený v polohe 
"ON" alebo "ACC" , ak otvoríte a následne 
zatvoríte predné alebo zadné dvere a ak
použijete diaľkové ovládanie. 
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      Osvetlenie batožinového priestoru 

Rozsvieti sa automaticky pri otvorení kufra a
zhasne automaticky pri jeho zatvorení.

      Osvetlenie panoramatickej strechy  

  V prípade aktivovaného osvetlenia
panoramatickej strechy sa toto osvetlenie 
rozsvieti, ak je spínacia skrinka v polohe  "ON"
alebo "ACC".

  Deaktivácia 
 Ak je spínacia skrinka v polohe "ON" alebo 
"ACC"  :

Zatlačte na toto tlačidlo toľkokrát, koľko je 
potrebné na zhasnutie osvetlenia.   

  Nastavenia
 Ak je spínacia skrinka v polohe "ON" alebo 
"ACC"  :

Zatlačte postupne na toto tlačidlo, čím
získate požadovanú úroveň osvetlenia
(intenzívne, stredné, slabé).   
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            Ukazovatele smeru 

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

Funkcia "diaľnica"
Zatlačte jednoducho smerom hore alebo 
dole bez toho, aby ste prekonali bod
odporu; ukazovatele smeru bliknú trikrát.

 Funkciu je možné deaktivovať
prostredníctvom menu "Výbava" na 
farebnom displeji.

        Výstražná svetelná 
signalizácia 

Výstražný systém, sprevádzaný blikaním
smerových svetiel, ktorý upozorňuje ostatných 
účastníkov premávky na poruchu, vlečenie
alebo nehodu. 

  Po stlačení tohto tlačidla svetlá 
ukazovateľov smeru začnú blikať. 

Môže fungovať aj pri vypnutom zapaľovaní. 

Automatické rozsvietenie
núdzových svetiel 
Následne po prudkom brzdení a v závislosti od 
spomalenia vozidla sa automaticky rozsvietia 
núdzové svetlá. 
Vypnú sa automaticky po prvom zatlačení 
akcelerátora.

  Môžete ich taktiež zhasnúť manuálne
zatlačením tlačidla.

      Zvuková výstraha 

 Zvuková výstraha slúži na upozornenie 
ostatných účastníkov cestnej premávky pred
bezprostredným nebezpečenstvom.

  Stlačte strednú časť volantu.

 Zvukovú výstrahu používajte v rozumnej
miere a len v nasledujúcich prípadoch: 
   -  bezprostredné nebezpečenstvo, 
  -  predbiehanie cyklistu alebo chodca, 
  -  priblíženie sa k miestu so zníženou 

viditeľnosťou.  
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Skupina doplnkových systémov, ktoré vám 
pomáhajú optimálnym spôsobom zvýšiť
bezpečnosť pri brzdení v naliehavých
prípadoch: 
-  systém proti blokovaniu kolies (ABS), 
-  elektronický delič brzdného účinku (REF).

                        Pomocné systémy brzdenia 
  Protiblokovací systém 
kolies a elektronický delič
brzdného účinku 
 Systémy, ktoré zabezpečujú zvýšenie stability 
a ovládateľnosti vášho vozidla počas brzdenia
a to predovšetkým na nerovnom a klzkom
povrchu.

  Aktivácia 
 Protiblokovací systém kolies je aktívny pri
rýchlosti vozidla vyššej ako 10 km/h. Deaktivuje
sa, akonáhle rýchlosť vozidla klesne pod
5 km/h. 
 Protiblokovací systém sa uvedie do činnosti 
automaticky v prípade rizika zablokovania
kolies. 
 Normálna činnosť systému ABS môže byť 
doprevádzaná miernymi vibráciami v oblasti 
brzdového pedálu. 

  Porucha činnosti  

  Zastavené vozidlo 
 Rozsvietenie tejto kontrolky, doprevádzané
zobrazením na združenom prístroji, signalizuje
poruchu činnosti protiblokovacieho systému, 
ktorá by mohla spôsobiť stratu kontroly vozidla 
pri brzdení. 
 Vozidlo si zachová štandardné brzdenie.
 Jazdite opatrne obmedzenou rýchlosťou a 
urýchlene sa obráťte na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis. 

V prípade náhleho brzdenia silno
zatlačte a nikdy tlak nepovoľujte.  

 Pri zapnutí zapaľovania (poloha ON) sa 
kontrolka rozsvieti po dobu niekoľkých
sekúnd. V prípade, ak nezhasne alebo 
sa nerozsvieti, obráťte sa na sieť 
CITROËN alebo kvalifikovaný servis.
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  Vozidlo za jazdy
Trvalé rozsvietenie tejto kontrolky 
signalizuje poruchu činnosti
protiblokovacieho systému, ktorá 
by mohla spôsobiť stratu kontroly 
vozidla pri brzdení. 

 Obe kontrolky sa súčasne rozsvietia a
obe výstražné zobrazenia sa striedavo 
objavia na displeji združeného prístroja.
V prípade výmeny kolesa (pneumatiky a 
disku) dbajte na to, aby spĺňali predpisy 
výrobcu.

 Vozidlo si zachová štandardné brzdenie.
 Jazdite opatrne obmedzenou rýchlosťou a 
urýchlene sa obráťte na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis. 

Rozsvietenie týchto dvoch kontroliek, 
združených s výstražnými zobrazeniami 
na displeji združeného prístroja signalizuje
poruchu elektronického deliča brzdného 
účinku, ktorá by mohla spôsobiť stratu kontroly
vozidla pri brzdení.
Bezpodmienečne zastavte vozidlo v čo
najlepších bezpečnostných podmienkach . 
Obráťte sa na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis. 
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Združené systémy, ktoré zabezpečujú stabilitu vozidla v danom smere v rámci fyzikálnych zákonov:
-  regulátor prešmyku kolies (TCL), 
-  dynamické riadenie stability (ASC).

Regulátor prešmyku kolies a systém dynamického riadenia stability 
Regulátor prešmyku kolies optimalizuje 
pohyblivosť vozidla z dôvodu obmedzenia ich 
kĺzania tak, že pôsobí na brzdy hnacích kolies 
a na motor. 
Systém dynamického riadenia stability pôsobí 
na jedno alebo viacero kolies a na motor,
čím udržiava vozidlo na dráhe vo vodičom
požadovanom smere. 

  Aktivácia 
 Tieto systémy sa aktivujú automaticky pri 
každom naštartovaní vozidla.  

 Zobrazenie tejto kontrolky na displeji 
združeného prístroja signalizuje 
neutralizáciu systémov ASC a TCL.

   Neutralizácia
 V určitých prevádzkových podmienkach 
(rozbeh vozidla uviaznutého v bahne, snehu, 
piesku ...) môže byť výhodné vyradiť z činnosti 
systém ASC, pričom sa po preklzávaní kolies
obnoví adhézna väzba pneumatiky s vozovkou. 

 Aktivácia je signalizovaná blikaním
tohto znaku na displeji združeného 
prístroja   

                     Kontrolné systémy dráhy vozidla 

Zatlačte toto tlačidlo, ktoré sa nachádza 
vľavo od volantu, až po zobrazenie znaku 
na displeji združeného prístroja.

  Činnosť 
 Sú v činnosti, ak je rýchlosť vozidla vyššia
ako 15 km/h. 
 V prípade nesprávneho držania jazdnej stopy 
sa tieto systémy automaticky uvedú do činnosti.
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  Opätovná aktivácia Porucha činnosti

Zobrazenie jednej z týchto kontroliek, 
doprevádzanej správou na displeji združeného 
prístroja signalizuje poruchu týchto systémov.
Obráťte sa na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis, kde vám systém ASC/TCL 
skontrolujú.

 Systémy ASC/TCL sú prostriedkom 
zvýšenia bezpečnosti normálnej jazdy, 
avšak nesmú viesť vodiča k zvyšovaniu 
rizika a jazdných rýchlostí.
 Správna činnosť týchto systémov je 
podmienená dodržiavaním odporúčaní
výrobcu, týkajúcich sa:
   -  kolies (pneumatiky a disky), 
  -  komponentov brzdového systému, 
  -  elektronických súčastí,
  -  postupov pri montáži a zásahoch.  
 Po náraze si nechajte systémy
skontrolovať v sieti CITROËN alebo v 
kvalifikovanom servise.

Ďalším zatlačením tohto tlačidla systémy
ASC a TCL opätovne aktivujete.  

 Zhasnutie kontrolky signalizuje opätovnú
aktiváciu systémov ASC a TCL.
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 Bezpečnostné pásy 

Predné bezpečnostné pásy sú vybavené 
systémom pyrotechnického napínania a
obmedzovačom silového účinku. 
Tento systém zlepšuje bezpečnosť na predných 
miestach v prípade čelných a bočných nárazov. 
V závislosti od intenzity nárazu systém 
pyrotechnického napínania dočasne napne 
pásy a pritisne ich na telá cestujúcich.
Pásy s pyrotechnickým napínaním sú aktívne 
pri zapnutom zapaľovaní.
Obmedzovač silového účinku zmierňuje tlak 
pásu na hrudník cestujúceho, čím prispieva k 
zvýšeniu jeho bezpečnosti.   Zapnutie 

  Potiahnite popruh a následne vložte jeho
koniec do uzatváracej spony A.

  Správne zapnutie pásu skontrolujete tak,
že za popruh zatiahnete.   

  Odopnutie 
  Zatlačte na červené tlačidlo uzatváracej 

spony  A.

  Nastavenie výšky
Polohu upevňovacieho bodu znížite tak, 
že zatlačíte na ovládač  B  a posuniete 
uchytenie  C  smerom dole.
Polohu upevňovacieho bodu zvýšite tak,
že zatlačíte na ovládač  B  a posuniete 
uchytenie  C  smerom hore.   
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 Ak si vodič pás nezapne v priebehu jednej
minúty od zapnutia zapaľovania, kontrolka
začne blikať a je doprevádzaná prerušovaným
zvukovým signálom a zobrazením na displeji
združeného prístroja.
Kontrolka, zvukový signál a zobrazenie sa 
vypnú po uplynutí približne 90 sekúnd a opäť
sa rozsvietia a ostanú i naďalej rozsvietené až 
pokiaľ si vodič pás nezapne. 
Na vozidle za jazdy , v prípade odopnutia pásu,y
ste na tento stav upozornený prostredníctvom 
tých istých výstražných signálov.  

Pri zapnutí zapaľovania sa táto 
kontrolka rozsvieti, doprevádzaná 
zvukovým signálom po dobu
niekoľkých sekúnd v prípade, ak si
vodič nezapol pás. 

  Kontrolka nezapnutia / odopnutia
predného bezpečnostného pásu  

  Bezpečnostný pás predného spolujazdca 

  Bezpečnostný pás vodiča 

Pri zapnutí zapaľovania sa táto
kontrolka rozsvieti na ovládacom
paneli strednej konzoly. 

 V prípade, ak si predný spolujazdec pás 
nezapol, je doprevádzaná zvukovým signálom 
po dobu niekoľkých sekúnd. 
Na vozidle za jazdy, v prípade odopnutia pásu, y
ste na tento stav upozornený prostredníctvom 
tých istých výstražných signálov.
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bezpečnostný pás 
Bezpečnostný pás pre zadné stredné miesto je 
zabudovaný v strope.
Je vybavený tromi kotviacimi bodmi a 
navijakom.

Inštalácia 
Rozviňte bezpečnostný pás a prevlečte ho
cez vodidlo pásu A . 
Potiahnite popruh a vsuňte jeho koniec  B
do ľavej spony.
Vsuňte koniec  C  do pravej spony. 
Skontrolujte zapnutie oboch spôn tak, že
zatiahnete za popruh.   

  Odopnutie a odloženie 
  Zatlačte na červené tlačidlo spony C  a

následne tlačidlo spony  B.
  Navíjanie pásu doprevádzajte rukou a

prevlečte ho cez vodidlo pásu  A.
  Odložte sponu  C do horného otvoru  D a 

sponu B  do spodného otvoru E.

Zadné bočné bezpečnostné
pásy 
 Na zadných bočných miestach sa nachádzajú 
pásy, z ktorých každý je vybavený tromi 
upevňovacími bodmi a navijakom. 

  Zapnutie 
Potiahnite pás a následne vsuňte jeho
koniec do uzatváracej spony.
Správne zapnutie pásu skontrolujete jeho
zatiahnutím.

  Odopnutie
Zatlačte na červené tlačidlo uzatváracej
spony.    
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Vodič sa musí presvedčiť, že spolujazdci
používajú bezpečnostné pásy správnym
spôsobom a či sú správne pripútaní skôr, ako
sa vozidlo rozbehne. 
 Nech je vaše miesto vo vozidle akékoľvek, 
vždy použite bezpečnostné pásy, i keď sa
jedná o jazdu na krátku vzdialenosť.
 Neprevracajte zapínaciu sponu 
bezpečnostných pásov, pretože by sa mohla 
obmedziť ich funkcia. 
 Bezpečnostné pásy sú vybavené navijakom, 
ktorý umožňuje automatické nastavenie 
dĺžky pásu v závislosti od vašej telesnej
stavby. Bezpečnostný pás sa zloží
automaticky v prípade, ak nie je používaný. 
 Pred a po použití bezpečnostných pásov sa 
presvedčite o ich správnom zvinutí.
 Spodná časť pásu musí byť nastavená
v čo najtesnejšom kontakte s panvou 
cestujúceho.
 Horná časť musí byť nastavená v priehlbine 
ramena.
 Navijaky sú vybavené automatickým
blokovacím zariadením, ktoré sa aktivuje v
prípade nárazu, núdzového brzdenia alebo
prevrátenia vozidla. Toto zariadenie môžete 
odblokovať tak, že bezpečnostný pás pevne
potiahnete a následne ho uvoľníte, aby sa 
mierne navinul. 

Odporúčania týkajúce sa detí
 Ak má spolujazdec menej ako 12 rokov 
alebo meria menej ako 150 cm, používajte
adekvátne detské sedačky.
Nikdy nepoužívajte jeden popruh na
pripútanie viacerých osôb. 
Nikdy neprevážajte dieťa posadené na 
vašich kolenách.

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

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

  -  môže byť pripútaná len jedna osoba, 
  -  nesmú byť na nich známky poškodenia

ako je natrhnutie alebo rozstrapkanie, 
  -  nesmú byť prerobené alebo upravené, 

čím by sa mohla obmedziť ich účinnosť.

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

V zmysle platných bezpečnostných
predpisov musí byť akýkoľvek zásah na 
vašom vozidle uskutočnený v kvalifikovanom
servise, ktorý zabezpečí odborné znalosti
a prispôsobí materiál, ktorý vám môže
zabezpečiť iba sieť CITROËN.
V sieti CITROËN alebo v kvalifikovanom
servise si nechajte pravidelne skontrolovať
vaše bezpečnostné pásy a predovšetkým 
stav prípadného poškodenia popruhov.
Bezpečnostné pásy čistite mydlovou vodou 
alebo prípravkom na čistenie textilu, ktorý je
v predaji v sieti CITROËN. 
Po sklopení alebo premiestnení jedného
zadného sedadla alebo lavice sa presvedčte
o správnej polohe a zvinutí bezpečnostných 
pásov.
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 Airbagy 
Systém, zostavený na optimalizovanie
bezpečnosti cestujúcich vo vozidle 
(okrem zadného stredného spolujazdca) v
prípade prudkého nárazu. Dopĺňa účinok 
bezpečnostných pásov, vybavených 
obmedzovačom silového účinku (okrem 
zadného stredného spolujazdca).
V tomto prípade elektronické snímače 
zaznamenávajú a analyzujú čelné a bočné 
nárazy, ktoré sa vyskytli v detekčných 
nárazových zónach:
-  v prípade prudkého nárazu sa airbagy 

okamžite rozvinú a chránia tak cestujúcich 
vo vozidle (okrem zadného stredného 
spolujazdca); ihneď po náraze sa airbagy 
začnú urýchlene vypúšťať, aby nebránili vo 
výhľade a ani pri prípadnom vystupovaní
cestujúcich, 

-  v prípade slabšieho nárazu, pri zadnom 
náraze alebo pri prevrátení vozidla za 
určitých podmienok, sa airbagy nerozvinú; 
v takýchto prípadoch postačia na optimálnu 
ochranu cestujúcich len bezpečnostné pásy.  

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

 Aktivácia jedného alebo viacerých
airbagov je sprevádzaná miernym 
unikaním neškodného plynu a hlukom,
spôsobeným aktiváciou pyrotechnickej
nálože, integrovanej v systéme. 
Tento plyn nie je škodlivý, ale môže mať
mierne dráždivé účinky u citlivejších
osôb. 
Hluk detonácie môže na krátky čas 
spôsobiť mierny pokles sluchovej
kapacity.   

  Detekčné nárazové zóny 
A.  Čelná nárazová zóna.
B.  Bočná nárazová zóna. 

Čelné airbagy 

  Aktivácia 
 Aktivujú sa automaticky v prípade, ak
nebol čelný airbag predného spolujazdca
neutralizovaný, pri prudkom čelnom náraze v 
celej zóne alebo v časti čelnej nárazovej
zóny  A , v pozdĺžnej osi vozidla v horizontálnej 
rovine a v smere z prednej k zadnej časti 
vozidla.
 Čelný airbag sa rozvinie medzi predným 
cestujúcim a prístrojovou doskou, čím zmierni 
jeho náraz smerom dopredu.

 Systém, ktorý v prípade prudkého čelného
nárazu chráni hlavu a hrudník vodiča a 
predného spolujazdca. 
 Pre vodiča je umiestnený v strede volantu; pre 
predného spolujazdca v prístrojovej doske nad
príručnou skrinkou.
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  Neutralizácia
 Neutralizovaný môže byť len airbag predného
spolujazdca: 

vypnuté zapaľovanie, vsuňte kľúč
do ovládania neutralizácie airbagu
spolujazdca A,
otočte ho do polohy "OFF" , 
kľúč vytiahnite.  

Táto kontrolka sa rozsvieti na
ovládacom paneli strednej konzoly, 
pri zapnutom zapaľovaní a svieti po 
celú dobu neutralizácie.

Pre bezpečnosť vášho dieťaťa v 
prípade inštalácie detskej sedačky
"chrbtom k smeru jazdy" na sedadlo 
predného spolujazdca bezpodmienečne
neutralizujte airbag spolujazdca. 
V opačnom prípade hrozí dieťaťu pri
rozvinutí airbagu vážne alebo smrteľné 
poranenie.  

 V prípade, ak sa rozsvieti kontrolka 
airbagov a zobrazenie natrvalo, neinštalujte 
detskú sedačku "chrbtom k smeru jazdy"
na sedadlo predného spolujazdca.
 Obráťte sa na sieť CITROËN alebo na
kvalifikovaný servis.

Opätovná aktivácia
 Akonáhle detskú sedačku odstránite, otočte
ovládač A  do polohy  "ON" , čím opäť aktivujete
airbag predného spolujazdca a zabezpečíte tak 
jeho ochranu v prípade nárazu.
Združená kontrolka zhasne.  

  Porucha činnosti
 Ak sa rozsvieti táto kontrolka na 
združenom prístroji a toto zobrazenie
na displeji združeného prístroja,
obráťte sa na sieť CITROËN

alebo kvalifikovaný servis, kde vám systém
skontrolujú. 
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Kolenový airbag *

Aktivácia
Rozvinie sa spoločne s čelnými airbagmi.

Systém, ktorý chráni kolená vodiča v prípade
prudkého čelného nárazu. 
Tento airbag je osadený do prístrojovej dosky, 
pod stĺpikom riadenia.

 V prípade prudkého bočného nárazu chráni 
tento systém vodiča a predného spolujazdca a
obmedzuje riziko poranenia hrudníka.
 Bočné airbagy sú vsadené vo vystužení 
operadiel predných sedadiel na strane dverí. 

  Aktivácia 
 Aktivuje sa len na jednej strane pri prudkom
bočnom náraze, pôsobiacom kolmo na 
pozdĺžnu os vozidla v horizontálnej rovine a 
z vonkajšej do vnútornej časti vozidla, v celej
alebo len časti bočnej nárazovej zóny  B.
 Bočný airbag sa rozvinie medzi predným 
cestujúcim a panelom príslušných dverí.

  Nárazové zóny 
A. Čelná nárazová zóna. 
B. Bočná nárazová zóna.    

*   Podľa krajiny určenia.

Bočné airbagy 
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V prípade mierneho nárazu alebo 
zachytenia boku vozidla alebo v 
niektorých prípadoch prevrátenia 
vozidla sa airbag nemusí rozvinúť. 
V prípade zadnej alebo čelnej kolízie sa
airbag nerozvinie.  

V prípade prudkého bočného 
nárazu chráni tento systém vodiča
a ostatných cestujúcich (okrem

zadného stredného cestujúceho) a obmedzuje
riziko poranenia hlavy.
 Roletové airbagy sú vsadené v stĺpikoch a v 
čalúnení stropu nad dverami.

Roletové airbagy
Aktivácia
 Aktivuje sa súčasne s príslušným bočným
airbagom pri prudkom bočnom náraze,
pôsobiacom kolmo na pozdĺžnu os vozidla v 
horizontálnej rovine a z vonkajšej do vnútornej
časti vozidla, v celej alebo len časti bočnej
nárazovej zóny B.
Roletový airbag sa rozvinie medzi predným 
alebo zadným cestujúcim a oknami.

  Porucha činnosti
 Ak sa rozsvieti táto kontrolka na združenom
prístroji a toto zobrazenie na displeji
združeného prístroja, obráťte sa na servis 
CITROËN alebo kvalifikovaný servis, kde vám 
systém skontrolujú. Airbagy by sa v prípade 
prudkého nárazu nemuseli rozvinúť.   
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 Seďte v prirodzenej a vertikálnej polohe. 
 Na sedadle sa pripútajte a správne nastavte 
bezpečnostný pás.
 Nenechávajte nič medzi cestujúcimi a 
airbagmi (dieťa, zviera, predmet...). Mohli
by brániť činnosti airbagov alebo poraniť 
cestujúcich. 
 Po nehode, alebo ak bolo vozidlo predmetom 
krádeže, si nechajte systém airbagov 
skontrolovať.
 Každý zásah do systému airbagov je striktne
zakázaný, s výnimkou kvalifikovaného
personálu siete CITROËN alebo
kvalifikovaného servisu.
 Aj napriek dodržiavaniu všetkých uvedených 
opatrení hrozí určité riziko, a teda pri 
rozvinutí airbagu nie je vylúčené drobné
poranenie alebo popálenie hlavy, hrudníka 
alebo rúk. Vankúš sa nafúkne takmer 
okamžite (niekoľko milisekúnd) a následne
sa vypustí, pričom súčasne dochádza k 
úniku teplého plynu z otvorov na to určených.  

Kolenový airbag *  
 Nepribližujte sa kolenami k volantu viac než 
je to nevyhnutné.   

  Čelné airbagy
 Pri riadení vozidla nedržte volant za jeho 
ramená a nenechávajte ruky položené na
stredovom paneli volantu.
 Nevykladajte si nohy na prístrojovú dosku na 
strane spolujazdca. 
 V rámci možností sa zdržte fajčenia,
nafúknutie airbagov by mohlo zapríčiniť 
popáleniny alebo zranenia súvisiace s 
cigaretou alebo fajkou. 
 Volant nikdy nedemontujte, neprederavujte 
alebo nepodrobujte silným úderom.   

Aby boli airbagy plne účinné, rešpektujte nasledovné bezpečnostné opatrenia: 

Bočné airbagy 
Sedadlá pokrývajte len homologovanými 
poťahmi. Pri kompatibilných tak nehrozí
riziko, že by poťahy mohli brániť rozvinutiu
bočných airbagov. Na oboznámenie sa s 
radom kompatibilných poťahov konzultujte 
sieť CITROËN. 
Oboznámte sa s rubrikou "Príslušenstvo".
Nič neupevňujte alebo nenaliepajte na
operadlá sedadiel (oblečenie...), pri rozvinutí 
bočného airbagu by mohlo dôjsť k zraneniam
hrudníka alebo rúk. 
Nepribližujte sa hrudníkom k dverám viac,
než je to nevyhnutné.   

  *   Podľa krajiny určenia.  

   Na kľúč nevešajte ťažké predmety, ktoré 
by sa mohli v prípade rozvinutia airbagu 
premeniť na nebezpečné telesá.  

   Hlavové airbagy
 Nič neupevňujte alebo nenaliepajte nad
dvere, v prípade rozvinutia hlavových
airbagov by mohlo dôjsť k zraneniam hlavy. 
 Pokiaľ je nimi vaše vozidlo vybavené, 
nedemontujte madlá nad dverami, ktoré
súčasne slúžia na upevnenie hlavových 
airbagov.
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            Všeobecné informácie o detských sedačkách 

 Z dôvodu zachovania maximálnej bezpečnosti 
dodržiavajte nasledovné odporúčania: 
   -  v súlade s európskym nariadením musia

byť všetky deti do 12 rokov alebo deti
menšie ako jeden meter päťdesiat 
prepravované v homologizovanej 
detskej sedačke, ktorá zodpovedá 
hmotnosti dieťaťa, na miestach 
vybavených bezpečnostnými pásmi alebo
uchytením ISOFIX * ,

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

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

CITROËN vám odporúča  prevážať deti
na zadných sedadlách vášho vozidla: 
-   "chrbtom k smeru jazdy"  do veku 

2 rokov, 
-   "čelom k smeru jazdy" od 2 rokov.  

 Základnou snahou spoločnosti CITROËN, už pri tvorbe koncepcie vášho vozidla, je zachovanie
bezpečnosti, avšak táto závisí do značnej miery aj od vás. 

  *    Pravidlá prepravy detí sú špecifické pre každú
krajinu. Oboznámte sa s legislatívou platnou 
vo vašej krajine.
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 Detská sedačka na prednom sedadle  

"Chrbtom k smeru jazdy"
 Ak je detská sedačka typu "chrbtom k smeru 
jazdy" inštalovaná na mieste predného 
spolujazdca , musí byť airbag spolujazdca
bezpodmienečne neutralizovaný. V opačnom 
prípade je dieťa vystavené riziku vážneho 
alebo smrteľného poranenia pri rozvinutí 
airbagu.

  "Čelom k smeru jazdy" 
 Ak je detská sedačka typu "čelom k smeru 
jazdy" inštalovaná na  mieste predného
spolujazdca, nastavte sedadlo vozidla do
strednej pozdĺžnej polohy s vyrovnaným
operadlom a ponechajte airbag spolujazdca 
aktívny.

  Stredná pozdĺžna poloha
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   Airbag spolujazdca OFF Oboznámte sa s odporúčaniami uvedenými na
štítku umiestnenom z každej strany slnečnej
clony spolujazdca.  

  Pri inštalácii detskej sedačky „chrbtom k smeru jazdy“ na sedadlo predného spolujazdca 
bezpodmienečne neutralizujte čelný airbag na tomto mieste z dôvodu zachovania 
bezpečnosti vášho dieťaťa.
 V opačnom prípade je vaše dieťa pri rozvinutí airbagu vystavené riziku vážneho alebo
smrteľného poranenia.   
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      Detské sedačky odporúčané spoločnosťou CITROËN 

Skupina 0+: od narodenia do 13 kg

L1
"RÖMER Baby-Safe Plus" 

Inštaluje sa chrbtom k smeru jazdy.  

Skupina 1: od 9 do 18 kg

L2
"FAIR G 0/1 S ISOFIX"

Inštaluje sa čelom k smeru jazdy, bez základne ISOFIX.  
6 polôh naklonenia sedačky.

L3 
"RÖMER Duo Plus ISOFIX"  

Inštaluje sa čelom k smeru jazdy.  
Môže sa inštalovať pomocou bezpečnostného pásu.

3 polohy naklonenia sedačky.  

CITROËN vám ponúka sortiment odporúčaných detských sedačiek, ktoré sa upevňujú pomocou
trojbodového bezpečnostného pásu.

 Tieto sedačky sa môžu taktiež 
inštalovať pomocou uchytení ISOFIX 
(viď nasledovné strany). 
Pri montáži detskej sedačky
dodržiavajte odporúčania výrobcu
sedačky, ktoré sú uvedené v návode 
na inštaláciu.
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            Umiestnenie detských sedačiek uchytávajúcich sa pomocou 
bezpečnostného pásu 
 V súlade s európskym nariadením vám táto tabuľka udáva možnosti inštalácie detských sedačiek uchytávajúcich sa pomocou bezpečnostného pásu a
univerzálne homologizovaných (a) v závislosti od váhy dieťaťa a jeho umiestnenia vo vozidle.

Miesto

Váha dieťaťa a orientačný vek

Menej ako 13 kg    
(skupiny 0 (b) a 0+)  

 Do ≈ 1 roka

Od 9 do 18 kg    
(skupina 1)   

Od 1 do ≈ 3 rokov  

Od 15 do 25 kg   
(skupina 2)   

Od 3 do ≈ 6 rokov

Od 22 do 36 kg    
(skupina 3) 

Od 6 do ≈ 10 rokov  

 Sedadlo predného
spolujazdca (c) s aktivovaným 
airbagom spolujazdca

X X X X

 Sedadlo predného spolujazdca 
(c) s neutralizovaným airbagom
spolujazdca 

L1 L2, L3 X X

 Zadné bočné sedadlá 
(rad 2) 

U U U U

 Zadné stredné sedadlo
(rad 2) 

L1 L2, L3 X X

 (a) Univerzálna detská sedačka: detská sedačka, ktorá sa môže inštalovať vo všetkých typoch vozidiel pomocou bezpečnostného pásu. 
 (b) Skupina 0: od narodenia do 10 kg. Detské koše a "auto" ležadlá sa nemôžu inštalovať na miesto predného spolujazdca. 
 (c) Skôr ako umiestníte vaše dieťa na toto miesto, oboznámte sa s legislatívou platnou vo vašej krajine. 
U  :  miesto určené pre inštaláciu univerzálne homologovanej detskej sedačky uchytávajúcej sa pomocou bezpečnostného pásu "chrbtom k smeru 

jazdy" a/alebo "čelom k smeru jazdy".
X  : miesto, ktoré nie je určené pre inštaláciu detskej sedačky uvedenej hmotnostnej triedy. 
L -: len uvedené detské sedačky môžu byť inštalované na príslušnom mieste (podľa krajiny určenia).  
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              Uchytenia "ISOFIX" 
najnovších predpisov  ISOFIX.
Nižšie uvedené sedadlá sú vybavené 
predpísanými uchyteniami ISOFIX: 

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

  -  jedno oko B , ktoré sa nachádza za
sedadlom, nazývané TOP TETHER  a je
určené na uchytenie horného popruhu.  

 Tento systém uchytenia ISOFIX vám
zabezpečuje spoľahlivú, pevnú a rýchlu montáž 
detskej sedačky do vášho vozidla.
Detské sedačky ISOFIX sú vybavené dvoma
zámkami, ktoré sa ľahko ukotvia na obe oká A.
 Niektoré detské sedačky sú naviac vybavené
horným popruhom , ktorý sa uchytí na oko  B .
 Tento popruh uchytíte tak, že nadvihnete 
opierku hlavy sedadla vozidla a potom 
prevlečiete háčik medzi jej konce. Následne 
zakotvíte háčik na oko  B, potom horný popruh
napnete. 

 Nesprávna inštalácia detskej sedačky 
vo vozidle ohrozuje ochranu dieťaťa v
prípade kolízie. 

 S detskými sedačkami ISOFIX, ktoré sa 
môžu inštalovať vo vašom vozidle, vás 
oboznámi súhrnná tabuľka, uvádzajúca 
umiestnenie detských sedačiek ISOFIX.

 Ide o tri oká na každom sedadle: 
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                 Detské sedačky ISOFIX odporúčané spoločnosťou CITROËN 

 Tieto detské sedačky sa môžu používať aj na miestach, ktoré nie sú vybavené uchytením ISOFIX.
 V takomto prípade je nevyhnutné sedačky pripútať k sedadlu vozidla pomocou trojbodového bezpečnostného pásu. 
Riaďte sa pokynmi o montáži detskej sedačky, ktoré sú uvedené v inštalačnom návode výrobcu sedačky.

  CITROËN vám ponúka sortiment odporúčaných detských sedačiek upevňujúcich sa pomocou uchytení ISOFIX.  

Skupina 0+: do 13 kg

IL1 
RÖMER Baby-Safe Plus a jeho základňa Baby-Safe plus ISOFIX

 Inštaluje sa chrbtom k smeru jazdy pomocou základne ISOFIX, ktorá sa uchytí o oká  A.
Základňa je vybavená výškovo nastaviteľnou podperou. 

IL2
FAIR G 0/1 S a základňa RWF ISOFIX

 Inštaluje sa chrbtom k smeru jazdy pomocou základne ISOFIX, ktorá sa uchytí o oká  A.
Základňa je vybavená podperou.  

6 polôh naklonenia sedačky.
Táto konfigurácia je určená pre deti s hmotnosťou nižšou ako 13 kg. 
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Skupina 1: od 9 do 18 kg

IL3 
RÖMER Duo Plus ISOFIX

Inštaluje sa čelom k smeru jazdy.
Uchytáva sa pomocou horného pása o oká A, a tiež oko  B, nazývané TOP TETHER.  

3 polohy naklonenia sedačky. 

IL4
FAIR G 0/1 S a základňa FWF ISOFIX

Inštaluje sa chrbtom k smeru jazdy pomocou základne ISOFIX, ktorá sa uchytáva o oká  A.
Základňa je vybavená podperou.  

6 polôh naklonenia sedačky.  
Táto konfigurácia je určená pre deti s hmotnosťou vyššou ako13 kg.  

 Tieto detské sedačky sa môžu používať aj na miestach, ktoré nie sú vybavené uchytením ISOFIX. 
 V takomto prípade je nevyhnutné sedačky pripútať k sedadlu vozidla pomocou trojbodového bezpečnostného pásu. 
Riaďte sa pokynmi o montáži detskej sedačky, ktoré sú uvedené v inštalačnom návode výrobcu sedačky.
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                  Rekapitulačná tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek 
ISOFIX 
vo vašom vozidle.
 Na univerzálnych a polouniverzálnych detských sedačkách ISOFIX je veľkostná trieda ISOFIX detskej sedačky, označená písmenom od A po G , 
uvedená na detskej sedačke zo strany loga ISOFIX.

Váha dieťaťa / orientačný vek  

Menej ako 10 kg  
(skupina 0)
  D  o približne  
 6 mesiacov

Menej ako 10 kg
(skupina 0)  Menej ako 

13 kg (skupina 0+)
Do približne 1 roka

Od 9 do 18 kg (skupina 1)
Od približne 1 do 3 rokov  

Typ detskej sedačky ISOFIX Kôš "chrbtom k smeru jazdy" "chrbtom k smeru jazdy" "čelom k smeru jazdy"

Veľkostná trieda ISOFIX F G C D E C D A B B1

Univerzálne a polouniverzálne detské 
sedačky ISOFIX, ktoré sa môžu inštalovať na
zadné bočné miesta

X X IL1 IL2 X IUF

IUF : miesta určené pre inštaláciu detskej univerzálnej sedačky Isofix "čelom k smeru jazdy", ktorá sa uchytáva pomocou horného pásu "Top Tether".
 Viac informácií o uchytení horného pásu "Top Tether" získate v odseku "Uchytenia ISOFIX".
IL- : len uvedené detské sedačky môžu byť inštalované pomocou uchytení ISOFIX.
X : miesto, ktoré nie je prispôsobené pre inštaláciu detskej sedačky ISOFIX uvedenej veľkostnej triedy. 
 V prípade že opierka hlavy na mieste ISOFIX prekáža, musí byť odstránená a odložená.
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 Nesprávna inštalácia detskej sedačky vo 
vozidle znižuje účinnosť ochrany dieťaťa v 
prípade dopravnej kolízie. 
 Nezabúdajte na zapnutie bezpečnostných 
pásov alebo popruhov detskej sedačky 
takým spôsobom, aby ste na maximum 
znížili ich vôľu  vzhľadom na telo dieťaťa i
pri jazde na krátke vzdialenosti.
 Pre optimálnu inštaláciu detskej sedačky 
"čelom k smeru jazdy" sa presvedčite o
správnom opretí operadla detskej sedačky
o operadlo sedadla vozidla a skontrolujte, či
opierka hlavy neprekáža. 
 Ak musíte opierku hlavy demontovať, 
skontrolujte, či je opierka uložená alebo
prichytená na bezpečnom mieste, aby 
sa nestala pri prudkom brzdení vozidla
nebezpečným predmetom. 

           Odporúčania pre detské sedačky 
Inštalácia detskej sedačky typu 
vyvýšené sedadlo 
Hrudníková časť bezpečnostného pásu musí 
byť umiestnená na pleci dieťaťa tak, aby sa 
nedotýkala jeho krku.
Skontrolujte, či je bedrová časť
bezpečnostného pásu správne vedená
ponad stehná dieťaťa. 
CITROËN vám odporúča používať
detské sedačky typu vyvýšené sedadlo s 
operadlom, ktoré sú vybavené vodidlom 
bezpečnostného pásu v úrovni pleca.
Z bezpečnostných dôvodov nenechávajte:
-  vo vozidle jedno alebo viacero detí bez

dozoru, 
-  dieťa alebo zviera vo vozidle

vystavenom slnku a s uzatvorenými
oknami, 

-  vo vnútri vozidla kľúče v dosahu detí.
 Aby ste zabránili náhodnému otvoreniu
dverí a zadných okien, použite "Detskú
bezpečnostnú poistku". 
Dbajte na to, aby ste neotvorili zadné okná o
viac ako jednu tretinu.
Na ochranu vašich malých detí pred
slnečným žiarením vybavte zadné okná 
bočnými slnečnými clonami.

 Deti mladšie ako 10 rokov môžu byť 
prevážané v polohe "čelom k smeru jazdy" 
na sedadle predného spolujazdca len v 
prípade, ak sú zadné miesta už obsadené 
inými deťmi alebo ak sú zadné sedadlá
nepoužiteľné poprípade neexistujúce.
 V prípade inštalácie detskej sedačky
"chrbtom k smeru jazdy" na prednom 
mieste ihneď neutralizujte airbag predného 
spolujazdca. V opačnom prípade je dieťa 
vystavené riziku vážneho alebo smrteľného 
poranenia pri rozvinutí airbagu.  
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        Detská bezpečnostná poistka 
 Mechanické zariadenie, ktoré zabraňuje otvoriť zadné dvere pomocou ich vnútorného ovládania. 
 Ovládač je umiestnený na hrane oboch zadných dverí.  

  Zablokovanie
Premiestnite ovládač A  smerom k polohe 1.

Odblokovanie 
  Premiestnite ovládač  A  smerom k polohe  A 2 .    
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Táto sada je uložená v kufri pod podlahou. 

Kompletný systém, tvorený kompresorom a
fľaštičkou s tesniacim prípravkom, ktorý vám 
umožňuje dočasnú opravu pneumatiky a
dojazd s vozidlom do najbližšieho servisu.
Je určená na opravu väčšiny typov defektov 
vzniknutých na pneumatike, ktoré sa
nachádzajú na jazdnom pruhu pneumatiky 
alebo pätke plášťa kolesa.  

                  Sada pre dočasnú opravu pneumatiky 

Prístup k sade 

1. 12 V kompresor so zabudovaným 
manometrom pre meranie a nastavenie 
tlaku pneumatiky.

Prístup k nej získate nasledovne: 
Otvorte kufor.
Nadvihnite podlahu a odstráňte ju. 
Sadu vyberte.

  Zloženie sady 

 Samolepka s vyznačenou obmedzenou
rýchlosťou musí byť nalepená na 
volante vozidla, aby pripomínala, že 
jedno z kolies má dočasné použitie. 
 S pneumatikou opravenou pomocou tejto
sady neprekračujte rýchlosť 80 km/h. 

2. Fľaštička s tesniacim prípravkom pre
dočasnú opravu pneumatiky. 

3. Náhradná vložka ventilu. 
4.  Nástroj na demontáž/spätnú montáž vložky 

ventilu.
5.  Vstrekovacia hadička.
6. Odsávacia hadička pre prípadné

odstránenie tesniaceho prípravku. 
7.  Samolepka s vyznačenou obmedzenou 

rýchlosťou.  
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1. Oprava pneumatiky

  Postup pri oprave

Neodstraňujte cudzie predmety
zapichnuté do pneumatiky.  

Zastavte vozidlo v čo najlepších 
bezpečnostných podmienkach na
vodorovnom a pevnom povrchu. 
Zatiahnite parkovaciu brzdu.
Umiestnite radiacu páku do polohy  R
na vozidlách vybavených manuálnou
prevodovkou alebo do polohy  P na
vozidlách vybavených prevodovkou CVT. 
Vypnite zapaľovanie. 
Označte na dodanej samolepke s
uvedenou obmedzenou rýchlosťou koleso, 
ktoré je potrebné opraviť a následne ju 
nalepte na volant, aby vám pripomínala
dočasné použitie kolesa.  

  Odstráňte krytku ventilu poškodenej 
pneumatiky.

  Odskrutkujte ventil pomocou nástroja na 
demontáž/spätnú montáž a odložte ho na 
čisté miesto. 

  Pripojte vstrekovaciu hadičku na ventil 
poškodenej pneumatiky.

  Potraste fľaštičku s tesniacim prípravkom, 
odstráňte uzáver a zaskrutkujte
vstrekovaciu hadičku. 
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Rukou niekoľkokrát stlačte fľaštičku s 
tesniacim prípravkom (dnom hore) až
do úplného  vyprázdnenia prípravku do
pneumatiky. 
Odstráňte vstrekovaciu hadičku.
Založte ventil na pôvodné miesto a 
zaskrutkujte ho pomocou nástroja na 
demontáž/spätnú montáž.

Upozorňujeme, že tento prostriedok je v prípade jeho požitia zdraviu škodlivý (obsahuje
napr. etylén-glykol, kolofóniu...) a má dráždivé účinky na oči.
Uschovajte ho preto mimo dosahu detí. 
Dátum použiteľnosti tekutiny je napísaný na fľaštičke. 
Po použití nevyhadzujte fľaštičku do voľnej prírody, ale odovzdajte ju v sieti CITROËN alebo 
v inom zbernom mieste.
Nezabudnite si zaobstarať novú fľaštičku v sieti CITROËN alebo v inom kvalifikovanom 
servise.  
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  2. Hustenie pneumatiky
Skontrolujte, či je prepínač  A  kompresora
prepnutý do polohy " OFF ". 
Úplne rozviňte čiernu hadičku B
kompresora.

  Pripojte hadičku na ventil opravovaného
kolesa.

  Zapojte elektrickú koncovku kompresora
do 12V zásuvky vozidla (ovládač v polohe
"ACC" alebo režim ACC). 

  Uveďte kompresor do činnosti prepnutím 
ovládača  A do polohy "ON ". 

  Nastavte tlak pomocou kompresora v 
súlade s údajmi uvedenými na štítku tlaku
pneumatík vozidla, nachádzajúcom sa na
ráme dverí vodiča.  
Nasledujúci pokles tlaku znamená, že
miesto úniku nie je dobre upchaté, obráťte 
sa na sieť CITROËN alebo na kvalifikovaný 
servis, kde vám poruchu na vozidle 
odstránia.

  Odstráňte kompresor a sadu odložte.
  Ihneď jazdite obmedzenou rýchlosťou 

(maximálne 80 km/h) na vzdialenosti 5 km 
alebo po dobu približne 10 minút.   

 Čo najskôr sa obráťte na sieť CITROËN 
alebo na kvalifikovaný servis.
Bezpodmienečne informujte technika,
že ste použili túto súpravu. Po
diagnostike vás technik informuje, či 
sa pneumatika dá opraviť, alebo je
potrebné ju vymeniť.  

  Ak po približne desiatich minútach tento 
želaný tlak nedosiahnete, znamená 
to, že pneumatiku nemožno opraviť, 
obráťte sa na sieť CITROËN alebo 
kvalifikovaný servis, kde vám poruchu 
odstránia.
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                       Výmena kolesa 

Náradie je umiestnené v kufri pod podlahou.
Prístup k nemu získate nasledovne:

Otvorte kufor.
Nadvihnite podlahu a odstráňte ju. 
Vyberte náradie.

Prístup k náradiu 

  Zoznam náradia 
 Toto náradie je špecifické pre vaše vozidlo.
Nepoužívajte ho na iné účely.
1. Kľúč na demontáž kolesa. 
 Umožňuje odstránenie ozdobného krytu a

upevňovacích skrutiek kolesa. 
2.  Zdvihák.  
 Umožňuje nadvihnutie vozidla. 
3.  Kľuka.  
 Umožňuje rozloženie zdviháku. 
4. Snímateľné vlečné oko.  
 Viď "Odťahovanie vozidla".
5. Nástavec pre zabezpečovacie skrutky 

(k dispozícii ako príslušenstvo).
 Umožňuje prispôsobenie kľúča určeného

pre demontáž kolesa na špeciálne 
zabezpečovacie skrutky.

Postup pri výmene poškodeného kolesa za rezervné koleso za pomoci náradia dodaného spolu s vozidlom. 

  Koleso s okrasným krytom 
Pri demontáži kolesa  najskôr odstráňte
okrasný kryt pomocou kľuky  3 tak, že ho 
potiahnete v oblasti výrezu. 
Pri spätnej montáži kolesa  založte 
okrasný kryt tak, že najskôr umiestníte
jeho výrez oproti ventilu a následne
dlaňou ruky zatlačte po celom jeho
obvode.
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podlahou. 
 V závislosti od vašej verzie, môže byť rezervné 
koleso jednoliate plechové, hliníkové alebo pre
určité destinácie typ "krátke použitie".
 Prístup k rezervnému kolesu je popísaný v časti 
"Prístup k náradiu".

Prístup k rezervnému kolesu

Vybratie jednoliateho kolesa
Odskrutkujte strednú skrutku  A.
Nadvihnite rezervné koleso cez zadnú časť
smerom k vám. 
Vyberte koleso z kufra.

  Spätné umiestnenie jednoliateho
kolesa

  Koleso umiestnite na pôvodné miesto. 
  Založte strednú skrutku  A na miesto v

strede kolesa.
  Zatiahnite ju na maximum, aby bolo koleso

správne upevnené.
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Demontáž kolesa

Odstavenie vozidla
Vozidlo odstavte na takom mieste, 
aby neprekážalo v premávke: povrch,
na ktorom zastavíte, by mal byť 
podľa možnosti vodorovný, pevný a
nešmykľavý.
Zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite 
zapaľovanie a zaraďte prvý prevodový
stupeň, aby ste zablokovali kolesá. 
 Ak je to potrebné, umiestnite klin pod
koleso nachádzajúce sa diagonálne
oproti kolesu, ktoré si želáte vymeniť.
Nikdy si nelíhajte pod vozidlo
nadvihnuté pomocou zdviháku; použite
zdvíhaciu plošinu.

  Zoznam úkonov 
Ak je nástavec na demontáž 
zabezpečovacích skrutiek  5  súčasťou 
výbavy vášho vozidla (výbava k dispozícii
ako príslušenstvo), založte ho na kľúč
na demontáž kolesa  1 pre odblokovanie 
zabezpečovacej skrutky. 
Odblokujte ostatné skrutky pomocou kľúča
na demontáž kolesa 1. 
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Umiestnite zdvihák 2  tak, aby bol v tesnom 
kontakte s predným miestom  A  alebo
zadným miestom B , nachádzajúcim sa 
na podvozku vozidla. Zvoľte si miesto čo
najbližšie k vymieňanému kolesu. 
Rozložte zdvihák 2  až do polohy, keď sa
podložka dotkne zeme. Presvedčite sa, či 
je pravý uhol medzi podložkou zdviháku a 
použitým miestom  A  alebo  B.

  Nadvihnite vozidlo do výšky, ktorá 
umožňuje jednoduché založenie 
rezervného kolesa (nepoškodeného).

  Odstráňte skrutky a uložte ich na čisté
miesto.

  Odstráňte koleso.    
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Montáž kolesa 

Po výmene kolesa 
Pri použití rezervného kolesa "krátke
použitie" neprekračujte rýchlosť 
80 km/h.
V sieti CITROËN alebo v kvalifikovanom 
servise si nechajte čo najrýchlejšie 
skontrolovať dotiahnutie skrutiek a tlak 
hustenia rezervného kolesa. 
Nechajte si opraviť poškodené koleso 
a v čo najkratšom čase ho opäť
namontujte na vaše vozidlo.

  Zoznam úkonov 
Koleso založte na náboj.
Ručne zaskrutkujte skrutky na doraz.
Pomocou kľúča na demontáž kolesa  1,
vybaveného nástavcom na demontáž
zabezpečovacích skrutiek  5  (ak je 
súčasťou výbavy vášho vozidla), zatiahnite 
zabezpečovaciu skrutku prvýkrát.
Pomocou kľúča na demontáž kolesa
1 taktiež zatiahnite ostatné skrutky. 

Montáž zimných pneumatík
V prípade, ak založíte na vaše vozidlo zimné
pneumatiky s oceľovými diskmi, je potrebné
bezpodmienečné  použitie špecifických
skrutiek, ktoré sú k dispozícii v sieti
CITROËN alebo v kvalifikovanom servise.  
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Spustite vozidlo na zem. 
Zložte zdvihák  2 a odstráňte ho.

  Zablokujte zabezpečovaciu skrutku 
pomocou kľúča na demontáž kolesa 1,
vybaveného nástavcom na demontáž 
zabezpečovacích skrutiek  5 (ak je
súčasťou výbavy vášho vozidla). 

  Zablokujte ostatné skrutky pomocou kľúča 
na demontáž kolesa 1.

  Odložte náradie (viď odsek "Prístup k
náradiu").
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         Výmena žiarovky 

Pri žiarovkách s výstupkami typu 
H1, H7... dodržiavajte ich správne
umiestnenie z dôvodu zabezpečenia čo
najlepšej kvality osvetlenia.  

 Svetlomety sú vybavené krytom z
polykarbónu, ktoré majú ochranný 
náter: 

nečistite ich suchou alebo
abrazívnou utierkou ani
rozpúšťadlami,
používajte špongiu a mydlovú vodu, 
pri vysokotlakovom umývaní 
pretrvávajúcich nečistôt nesmerujte 
vodnú trysku na svetlomety príliš 
dlho, mohlo by dôjsť k poškodeniu 
ochrannej vrstvy alebo tesnenia
svetlometov.
Žiarovky sa nedotýkajte priamo 
prstami, použite utierku z tkaniny, 
ktorá nepúšťa vlákna. 

Výmenu žiarovky je možné vykonávať 
až niekoľko minút po zhasnutí 
svetlometu (nebezpečenstvo vážneho
popálenia).
Dôležité je používať výhradne žiarovky 
typu anti-UV, aby sa zabránilo zničeniu 
svetlometu.
Starú žiarovku vždy vymeňte za novú s
tou istou hodnotou a vlastnosťami.

Riziko poranenia 
elektrickým prúdom 
Výmena xenónovej žiarovky (D1S-35W)
sa musí vykonať v sieti CITROËN alebo
v kvalifikovanom servise.  

  Predné svetlá  

1. Ukazovatele smeru (WY21W-21W).
2. Diaľkové svetlá (H1 - 55W).
3. Stretávacie svetlá (H1-55W)
 alebo  
 Xenónová žiarovka (D1S-35W) . 
4. Parkovacie svetlá (W5W - 5W).
5. Denné svetlá (P13W-13W).
6.  Denné / parkovacie svetlá

(elektroluminiscenčné diódy-LED).
7. Predné hmlové svetlomety (H11-55W).
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 Pre prístup k ochranným krytom žiaroviek je 
potrebné vykonať nasledovné úkony:

Odstráňte úchytky  A.
Odstráňte ochranný kryt  B.

Prístup k žiarovkám Výmena žiarovky ukazovateľov 
smeru (1) 

  Otočte držiak žiarovky o štvrť otáčky 
smerom doľava a odstráňte ho.

  Vytiahnite žiarovku a vymeňte ju.  

Rýchlejšie blikanie kontrolky 
ukazovateľa smeru (pravého alebo
ľavého) znamená poruchu jednej zo 
žiaroviek na zodpovedajúcej strane. 

 Pri spätnej montáži postupujte 
rovnakým spôsobom, ale v opačnom
poradí. 
 Žiarovky jantárovožltej farby, ako 
sú ukazovatele smeru, musia byť 
nahradené žiarovkami s rovnakými
vlastnosťami a rovnakou farbou.
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svetiel (4) 
  Odstráňte ochranný umelohmotný kryt.
  Otočte držiak žiarovky smerom doľava a

odstráňte ho.
  Vytiahnie žiarovku a jej zásuvku stlačením 

kolíka, umiestnenom v spodnej časti. 
  Vymeňte žiarovku.  

 Pri spätnej montáži postupujte rovnakým 
spôsobom, ale v opačnom poradí.   

Výmena diaľkových svetiel (2)

  Otočte držiakom žiarovky o štvrť otáčky 
smerom doľava a vyberte ho. 

  Odstráňte žiarovku a vymeňte ju.
 Pri spätnej montáži postupujte rovnakým 
spôsobom, ale v opačnom poradí.  

Výmena žiarovky denných /
obrysových svetiel 
(elektroluminiscenčné diódy LED) (6)
Pri výmene tohto typu diódových žiaroviek 
sa obráťte na servisnú sieť CITROËN alebo 
kvalifikovaný servis.   

Výmena žiaroviek stretávacích
svetiel (3) 
 Pri výmene týchto žiaroviek sa obráťte na sieť
CITROËN alebo kvalifikovaný servis.   

 Pri výmene týchto žiaroviek sa obráťte na sieť
CITROËN alebo kvalifikovaný servis.   

Výmena žiarovky hmlových 
svetlometov (7) / 
denných svetiel (5) 
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Potlačte smerové svetlo smerom dozadu a následne ho odstráňte.
Odistite konektor smerového svetla. 
Vymeňte celý blok smerového svetla.

 Pri spätnej montáži postupujte rovnakým spôsobom, ale v opačnom poradí.
 Náhradné smerové svetlo si zaobstarajte v servisnej sieti CITROËN alebo v kvalifikovanom servise.   

Výmena smerových svetiel na boku karosérie 

Bodové osvetlenie vonkajších spätných zrkadiel 
 Pri výmene elektroluminiscenčnej diódy-LED je potrebné sa obrátiť na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis.  
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1. Tretie brzdové svetlo (diódy).
2. Osvetlenie ŠPZ (W5W-5W).
3. Hmlové svetlo (W21W-21W).
4. Svetlo spätného chodu (W16W- 16W).
5. Ukazovatele smeru (WY21W-21W).
6. Parkovacie / brzdové svetlá (W21-5W).

Zadné svetlá

 Žiarovky žltej farby, ako sú žiarovky 
ukazovateľov smeru, musia byť
nahradené žiarovkami rovnakého typu a
rovnakej farby.

 Tieto žiarovky sa vymieňajú z vonkajšej strany
kufra.

  Otvorte kufor. 
  Odstráňte obe upevňovacie skrutky.
  Odistite optický blok a opatrne ho odstráňte

potiahnutím smerom dozadu.
  Otočte držiak žiarovky o štvrť otáčky 

smerom doľava a odstráňte ho.
  Potiahnite žiarovku a vymeňte ju.

 Pri spätnej montáži postupujte rovnakým 
spôsobom, ale v opačnom poradí. 
 Dbajte na to, aby ste správne umiestnili 
upevňovacie príchytky optického bloku oproti
príchytkám na karosérii.

Výmena žiaroviek parkovacieho /
brzdového svetla (6),
ukazovateľov smeru (5) a
hmlového svetla (3) Otvorte kufor.

Vsuňte skrutkovač do otvoru krytu a 
použitím páky kryt otvorte. 
Otočte držiak žiarovky o štvrť otáčky
smerom doľava.
Vytiahnite žiarovku a vymeňte ju.

 Pri spätnej montáži postupujte rovnakým
spôsobom, ale v opačnom poradí.
 V prípade výmeny týchto žiaroviek sa môžete 
taktiež obrátiť na sieť CITROËN alebo
kvalifikovaný servis.   

Výmena žiaroviek svetiel
spätného chodu (4) 
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Výmena žiarovky osvetlenia
ŠPZ (2)

ý

Potlačte priesvitný kryt smerom doľava a
následne smerom dole.
Otočte držiak žiarovky o štvrť otáčky
smerom doľava a následne ho odstráňte. 
Odstráňte žiarovku a vymeňte ju.  

 Pri spätnej montáži vykonajte rovnaké úkony, 
ale v opačnom poradí a zatlačte na priesvitný 
kryt, čo umožní jeho zaistenie.  

Tretie brzdové svetlo 
( elektroluminiscenčné  diódy LED) (1) 
Pri výmene tohto typu žiarovky sa obráťte sa 
na sieť CITROËN alebo kvalifikovaný servis.   
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                     Výmena poistky 

Pinzeta pre odstránenie poistky a náhradné 
poistky sa nachádzajú v poistkovej skrinke 
motorového priestoru.
Prístup k nej získate nasledovne: 

Otvorte kapotu (viď kapitola "Kontroly"). 
Odistite kryt a odstráňte ho. 
Vyberte pinzetu.
Opatrne kryt zatvorte, aby ste zaistili 
nepriepustnosť poistkovej skrinky.   

Prístup k náradiu 

 Skôr ako poistku vymeníte, je nevyhnutné
poznať príčinu poruchy a túto opraviť.

  Skontrolujte, či je spínacia skrinka v polohe 
"LOCK" alebo či je režim vozidla "OFF".

  Určite poškodenú poistku na základe
vizuálnej kontroly stavu jej vlákna.

  Pre vytiahnutie poistky zo svojho miesta
použite špeciálnu pinzetu.

  Poškodenú poistku nahraďte vždy poistkou
rovnakej intenzity. 

  Skontrolujte, či sa číslo vyznačené na
skrinke zhoduje s hodnotou intenzity 
vyznačenej na poistke a s hodnotami v 
nižšie uvedených tabuľkách.

  Výmena poistky

Dobrá Zlá

  CITROËN sa zbavuje akejkoľvek
zodpovednosti za náklady vzniknuté 
uvedením vášho vozidla do pôvodného
stavu alebo za poruchy, zapríčinené 
inštaláciou doplnkového príslušenstva,
ktoré nedodáva a ani neodporúča 
CITROËN a ktoré neboli nainštalované 
podľa stanovených predpisov, najmä tie
doplnkové zariadenia, ktorých spotreba 
prevyšuje 10 milliampérov.

  Elektrický okruh vášho vozidla je 
zostavený tak, aby správne fungoval so
sériovou alebo opčnou výbavou. 
 Skôr ako pristúpite k inštalácii inej 
výbavy alebo elektrického príslušenstva 
na vašom vozidle, obráťte sa na sieť 
CITROËN alebo kvalifikovaný servis.

  Výmena poistky, ktorá nie je popísaná v 
nižšie uvedených tabuľkách, by mohla 
mať za následok vážne poškodenie
vášho vozidla. Obráťte sa na sieť 
CITROËN alebo kvalifikovaný servis.
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  Poistky v prístrojovej doske

 Poistková skrinka je umiestnená v spodnej 
časti prístrojovej dosky (ľavá strana). 

  Prístup k poistkám 
Odistite kryt a úplne ho odstráňte
potiahnutím smerom k vám.

Poistka č. Intenzita Funkcie

1* 30 A  Vetranie v interiéri. 

2 15 A  Brzdové svetlo, tretie brzdové svetlo. 

3 10 A  Zadné hmlové svetlá.

4 30 A  Predné stierače skla, ostrekovač skla.

6 20 A  Centrálne uzamykanie, vonkajšie elektrické spätné zrkadlá.

7 15 A  Autorádio, telematika, USB jednotka, sada hands free.

8 7,5 A
 Kľúč s diaľkovým ovládaním, počítač klimatizácie, združený 
prístroj, elektrické ovládanie otvárania okien, snímač dažďa a 
svetla, alarm, pásmo ovládačov, ovládače pod volantom.

9 15 A  Osvetlenie interiéru a združeného prístroja.

10 15 A  Výstražná svetelná signalizácia. 

11 15 A  Zadný stierač skla. 

12 7,5 A
 Združený prístroj, viacúčelový displej, parkovací asistent, 
vyhrievané sedadlá, rozmrazovanie zadného okna, elektrická 
zatemňovacia clona, automatické nastavenie svetlometov.

13 15 A  Zapaľovač cigariet, zásuvka pre príslušenstvo. 

15 20 A  Elektrická zatemňovacia clona.

16 10 A  Vonkajšie spätné zrkadlá, autorádio.
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*  Maxi poistky sú doplnkovou ochranou elektrických systémov. Akýkoľvek zásah na maxi
poistkách musí byť vykonaný v servisnej sieti CITROËN alebo v kvalifikovanom servise.   

Poistka č. Intenzita Funkcie

18 7,5  A   Svetlá spätného chodu. 

19 15 A  Zásuvka pre príslušenstvo. 

20* 30 A  Elektrické ovládanie otvárania okien. 

21* 30 A  Rozmrazovanie zadného okna.

22 7,5 A  Rozmrazovanie vonkajších spätných zrkadiel.

24 25 A  Elektricky ovládané sedadlo vodiča a spolujazdca. 

25 30 A  Vyhrievané sedadlá. 
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  Poistky v motorovom
priestore

  Prístup k poistkám 
Odistite kryt a úplne ho odstráňte.  

Poistka č. Intenzita Funkcie

1 15 A  Predné hmlové svetlomety. 

4 10 A  Zvuková výstraha. 

5 7,5 A  Alternátor. 

6 20 A  Ostrekovač svetlometov. 

7 10 A  Klimatizácia. 

9 20 A  Alarm.

10 15 A  Rozmrazovanie stieračov skla. 

11 -  Nepoužité. 

12 -  Nepoužité. 

 Poistková skrinka je umiestnená v motorovom
priestore (ľavá strana). 
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Poistka č. Intenzita Funkcie

13 10 A  Denné svetlá. 

14 10 A  Diaľkové svetlo ľavé. 

15 10 A  Diaľkové svetlo pravé. 

16 20 A  Stretávacie svetlo ľavé (xenón).

17 20 A  Stretávacie svetlo pravé (xenón). 

18 10 A  Stretávacie svetlo ľavé (halogén), manuálne a automatické 
nastavenie svetlometov. 

19 10 A  Stretávacie svetlo pravé (halogén).

31 30 A  Zosilňovač audio. 

  Maxi poistky sú doplnkovou ochranou 
elektrických systémov. Akýkoľvek 
zásah na maxi poistkách musí byť 
vykonaný v servisnej sieti CITROËN 
alebo v kvalifikovanom servise.  

  Po zásahu starostlivo kryt uzavrite, 
aby ste zabezpečili nepriepustnosť 
poistkovej skrinky.  
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  Náhradné poistky 
 Náhradné poistky sú umiestnené pod krytom
poistkovej skrinky motorového priestoru. 

 Kryt neobsahuje náhradné poistky s
hodnotami 7,5 A, 25 A alebo 30 A. V
prípade, ak sa poškodí jedna z poistiek
s týmito hodnotami, vymeňte ju za 
nasledovnú poistku: 
Poistka s hodnotou 7,5 A  musí byť 
vymenená za  náhradnú poistku s
hodnotou 10 A,  poistka s hodnotou 
25 A  za náhradnú poistku s 
hodnotou 20 A  a  poistka s hodnotou 
30 A za  poistku systému audio 
(č. 31).

Poistka č. Intenzita

33 10 A

34 15 A

35 20 A
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            12 V batéria 

Batéria sa nachádza pod kapotou motora. 
Prístup k nej získate nasledovne: 

otvorte kapotu motora pomocou vnútornej
páčky a následne pomocou vonkajšej
páčky, 
upevnite podperu kapoty,

Prístup k batérii 
Postup pri dobíjaní vybitej batérie alebo pri štartovaní motora pomocou inej batérie a náhradných káblov.

  odstráňte úchytky A,
  odstráňte ochranný kryt B , 

odstráňte úchytky  C , 
odstráňte prívod vzduchu  D.
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potreby hladinu doplňte (viď "Kontroly hladín").  

  Štartovanie pomocou inej
batérie

  Pripojte červený kábel na kladný pól (+)
poškodenej batérie  A, potom na kladný pól 
(+) pomocnej batérie  B.

  Pripojte koniec zeleného alebo 
čierneho kábla na záporný pól (-)
pomocnej batérie B.

  Pripojte druhý koniec zeleného alebo 
čierneho kábla na kostru C vášho vozidla 
(držiak motora).

  Zapnite štartér, motor ponechajte v chode. 
  Počkajte na pokles otáčok a odpojte káble.   

Nadvihnite ochranný kryt kladného pólu (+). 



194

Praktické informácie

  Batérie obsahujú škodlivé zložky, ako je
kyselina sírová a olovo. Musia byť preto 
odstránené podľa platných predpisov 
a v žiadnom prípade sa nesmú
vyhadzovať do domového odpadu. 
 Opotrebované baterky a batérie
odovzdajte na príslušnom zbernom
mieste.

Nemeňte polaritu a používajte iba 12 V nabíjačku.
Neodpájajte svorky pri motore v chode.
Nenabíjajte batérie, ak ste neodpojili svorky.
 Ak je vaše vozidlo vybavené prevodovkou CVT, pri štartovaní motora ho netlačte.  

  V prípade odstavenia vozidla na viac 
ako jeden mesiac sa odporúča batériu
odpojiť.  

Pred odpojením
Skôr ako odpojíte batériu, po vypnutí 
zapaľovania musíte počkať 2 minúty. 
Skôr ako odpojíte batériu, zatvorte okná a 
dvere vozidla.

Po opätovnom pripojení
Po každom opätovnom pripojení batérie
zapnite zapaľovanie a počkajte 1 minútu, 
následne vozidlo naštartujte. Tým sa 
umožní inicializácia elektronických 
systémov vozidla. Ak však po tomto úkone
pretrvávajú poruchy, obráťte sa na servisnú 
sieť CITROËN alebo na kvalifikovaný 
servis.   

Ak je to potrebné, odpojte batériu vozidla. 
Dodržiavajte pokyny výrobcu nabíjačky. 
Opäť pripojte batériu, začnite na zápornom 
póle (-).
Skontrolujte čistotu pólov a svoriek. Ak
sú zasulfátované (pokryté bielou alebo 
nazelenalou vrstvou), odmontujte ich a 
vyčistite.

Dobíjanie batérie pomocou 
nabíjačky batérie
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  Demontáž predného alebo
zadného ramienka stierača

  Nadvihnite príslušné rameno stierača. 
  Odstráňte ramienko tak, že ho posuniete

smerom von.

         Výmena ramienka 
stierača skla 

  Spätná montáž predného
alebo zadného ramienka 
stierača 

  Vpredu skontrolujte veľkosť ramienka 
stierača, kratšie ramienko sa montuje na
strane spolujazdca.

  Založte príslušné ramienko stierača a
upevnite ho.

  Opatrne sklopte rameno stierača.

 Automatické prerušenie napájania 
príslušenstva 
  Ak je po zastavení motora  zapaľovanie v
polohe "ACC" (alebo v režime vozidla
"ACC"), môžete i naďalej používať po dobu 
približne tridsiatich minút autorádio, stierače,
stretávacie svetlá, stropné svetlá a pod.  

Prerušenie napájania 
Po uplynutí tridsiatich minút je napájanie
príslušenstva automaticky prerušené.

Opätovné uvedenie do 
činnosti 
Napájanie príslušenstva sa obnoví prí 
následnom zapnutí zapaľovania.   

Dĺžka doby činnosti funkcií pred
vypnutím môže byť predĺžená až do 
šesťdesiatich minút alebo deaktivovaná 
prostredníctvom menu "Výbava" na
farebnom displeji.   
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      Odťahovanie vozidla   
  Všeobecné 
odporúčania
 Dodržiavajte legislatívu platnú vo vašej 
krajine. 
 Skontrolujte či je váha ťahajúceho vozidla
vyššia ako váha ťahaného vozidla. 
 Vodič za volantom ťahaného vozidla 
musí mať pri sebe platný vodičský
preukaz.
 Pri odťahovaní vozidla so štyrmi
kolesami na zemi vždy použite
homologizovanú vlečnú tyč; laná a 
popruhy sú zakázané. 
 Pri odťahovaní vozidla s vypnutým
motorom sú posilňovač brzdenia a 
riadenia vyradené z činnosti.
 V nasledovných prípadoch
bezpodmienečne privolajte
profesionálnu odťahovú službu: 
   -  vznik poruchy vozidla na diaľnici 

alebo rýchlostnej ceste,
  -  vozidlo s pohonom 4 kolies, 
  -  na prevodovke nie je možné zaradiť 

neutrál, odblokovať riadenie, 
uvoľniť parkovaciu brzdu, 

  -  odťahovanie len s dvomi kolesami
na zemi,

  -  chýbajúca homologizovaná vlečná 
tyč...

Odťahovanie po zemi je možné len na
verziách s pohonom 2 kolies - 2WD.  

  Odťahovanie vlastného 
vozidla

  Verzia s pohonom 2 kolies - 2WD:
odťahovanie po zemi 

Umiestnite radiacu páku na neutrál (poloha 
N pre prevodovku CVT). 
Odistite zámok riadenia umiestnením
spínacej skrinky do polohy " ON" (alebo 
do režimu "ON " na vozidlách vybavených 
systémom "Prístup a štartovanie Hands
free").
Uvoľnite parkovaciu brzdu. 
Rozsvieťte výstražnú svetelnú signalizáciu 
na oboch vozidlách.
Opatrne sa rozbehnite a jazdite nízkou 
rýchlosťou na krátkej vzdialenosti.

  Upevnite ťažnú tyč na ťažné oko, ktoré 
je zabudované v podvozku pod predným
nárazníkom.  
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Vozidlá vybavené systémom pohonu 
4 kolies sa musia odťahovať vždy na 
plošine odťahového vozidla.

Nikdy neodťahujte vozidlo so štyrmi 
kolesami na zemi, hrozí riziko
poškodenia systému prevodového 
zariadenia. 
Vozidlo nesmie byť odťahované s 
prednými alebo zadnými kolesami
na zemi ani v prípade, ak je v režime
pohonu "2WD" (pohon 2 kolies).

  Verzie s pohonom 4 kolies - 4WD: odťahovanie na plošine 
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  Na zadnom nárazníku odstráňte kryt 
tak, že potiahnete za jeho spodnú časť
pomocou kľúča zdviháku 1.

Pomocou kľúča na demontáž kolesa
3 zaskrutkujte vlečné oko 2  až na doraz. 
Nainštalujte vlečnú tyč. 
Na oboch vozidlách zapnite výstražnú 
svetelnú signalizáciu. 
Opatrne sa rozbehnite a jazdite nízkou 
rýchlosťou na krátkej vzdialenosti.

Odťahovanie iného vozidla 

Prístup k náradiu
Vlečné oko a náradie sa nachádzajú pod
podlahou kufra. 
Prístup k nemu získate nasledovne:

otvorte kufor,
nadvihnite podlahu a odstráňte ju, 
vyberte vlečné oko a potrebné náradie.  

Zoznam náradia
1.  Kľuka združená so zdvihákom. 
2.  Vlečné oko. 
3. Kľúč na demontáž kolesa.



199

7

Praktické informácie

      Ťahanie prívesu, karavanu... 

Odporúčame vám používať ťažné 
zariadenia a k nim prislúchajúce sady 
značky CITROËN, ktoré prešli testami
a homologizáciou v období tvorby 
koncepcie vášho vozidla a vykonať 
montáž ťažného zariadenia v servise 
CITROËN alebo v kvalifikovanom
servise. 
V prípade montáže ťažného zariadenia 
mimo servisnej siete CITROËN je
potrebné bezpodmienečne dodržiavať
pokyny výrobcu. 

  Vaše vozidlo je predovšetkým určené k
transportu osôb a batožiny, môže byť však 
použité aj k ťahaniu prívesu. 

 Jazda s prívesom kladie na ťažné vozidlo
vyššiu záťaž a vyžaduje od vodiča zvýšenú
opatrnosť.
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Zásady jazdy
Rozloženie zaťaženia 

Rozložte v prívese zaťaženie tak, aby
sa najťažšie predmety nachádzali čo
najbližšie pri náprave a aby zaťaženie 
závesného zariadenia neprekročilo
maximálne povolené zaťaženie, ale iba sa 
k nemu priblížilo.  

V dôsledku poklesu hustoty vzduchu, so 
stúpajúcou nadmorskou výškou klesajú
výkonové parametre motora. Je potrebné znížiť 
maximálnu hmotnosť prípojného zariadenia
o 10% MTRA, a tak ďalej na každých
1 000 metroch nadmorskej výšky.
S hmotnosťami a vlečnými zaťaženiami pre
vaše vozidlo sa môžete oboznámiť v časti 
"Technické parametre".

Bočný vietor 
Prispôsobte a patrične znížte rých losť 
jazdy podľa poveternostných podmienok.   

  Chladenie motora 
 Ťahanie prívesu v stúpaní zvyšuje teplotu 
chladiacej kvapaliny chladiaceho systému 
motora. 
 Účinnosť ventilátora chladiča, ktorý je
poháňaný elektromotorom, nezávisí od otáčok 
motora. 

  Aby ste znížili otáčky motora, spomaľte.
 Maximálna celková hmotnosť s prívesom v
súvislom stúpaní závisí od sklonu stúpania a od 
vonkajšej teploty.
 Sledujte pozorne teplotu chladiacej kvapaliny. 

  V prípade rozsvietenia  tejto správy 
zastavte vaše vozidlo v čo najlepších
bezpečnostných podmienkach.

  Brzdy 
 Ťahanie prívesu predlžuje brzdnú dráhu.

  Pneumatiky
Preverte tlaky hustenia pneumatík 
ťažného vozidla a prívesu, dodržiavajte ich 
predpísané hodnoty.

  Osvetlenie
Preverte si funkčnosť osvetlenia prívesu.    

 Ak správa bliká pomaly, počkajte na 
vychladnutie motora a následne v prípade 
potreby hladinu doplňte. 
 Ak správa bliká rýchlo, urýchlene sa obráťte
na servisnú sieť CITROËN alebo kvalifikovaný 
servis.
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      Inštalácia strešných tyčí 

  Ozdobné kryty spodnej časti karosérie 
nepoužívajte ako stupienok pri inštalácii
strešných tyčí.   

  Používajte príslušenstvo odporúčané 
spoločnosťou CITROËN a rešpektujte
pritom montážne návody výrobcu.
 Maximálne zaťaženie strešných tyčí,
pre výšku nákladu neprevyšujúcu 40 cm
(s výnimkou nosiča bicykla): 80 kg.
 Ak výška presahuje 40 cm, prispôsobte
rýchlosť jazdy profilu vozovky, vyhnete 
sa poškodeniu strešných tyčí a uchytení 
na streche.
 Obráťte sa na platnú národnú
legislatívu, aby ste dodržiavali predpisy 
týkajúce sa prepravy predmetov dlhších 
ako je vozidlo.  

 Priečne strešné tyče sa inštalujú na pozdĺžne priečne tyče za pomoci 8 upevňovacích prvkov 
vybavených krytmi.
 Pomocou malého skrutkovača odstráňte všetkých 8 krytov, umiestnených na vnútornej strane
každej pozdĺžnej tyče.

 Priečne strešné tyče sa inštalujú priamo na strechu vozidla na 4 upevňovacie prvky vybavené 
krytmi.
 Kryty odstránite tak, že ich posuniete smerom k prednej časti vozidla.
 Ochranné kryty si uschovajte, aby ste ich mohli po použití a demontáži strešných tyčí opäť založiť.

  Vozidlá vybavené pozdĺžnymi strešnými tyčami

  Vozidlá bez pozdĺžnych strešných tyčí 

  Z dôvodu zachovania bezpečnosti a obmedzenia poškodenia strechy je potrebné používať priečne 
strešné tyče, homologizované pre vaše vozidlo.  
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     Príslušenstvo 
V obchodnej sieti CITROËN máte k dispozícii široký výber príslušenstva a originálnych náhradných dielov. 
Toto príslušenstvo a diely prešli testami a schválením o ich bezporuchovosti a bezpečnosti.
Sú vhodné pre vaše vozidlo, spoločnosť CITROËN ich plne odporúča a vzťahuje sa na ne záruka.  

"Komfort": 
parkovací asistent pri jazde smerom dopredu a 
v spätnom chode, sada pre fajčiarov, ramienko 
na opierke hlavy, izotermický modul, opierka
nôh v hliníkovom prevedení, svetlo na čítanie, 
deflektory vzduchu, slnečné clony...

"Možnosti prepravy": 
ťažné zariadenie s guľou demontovateľnou
bez náradia, platforma pre prepravu vzadu
(easy base), strešné tyče, podlaha kufra,
zabezpečovacie prvky proti pohybu v kufri,
nosič bicykla na strešných tyčiach, nosič lyží, 
nosič kajaku, pevné strešné kontajnery, ohybné
strešné kontajnery, sieťka kufra...

  "Štýl": 
 16 palcové zliatinové disky, 18 palcové 
zliatinové disky, chrómované priehlbiny rukovätí 
dverí, chrómované schránky spätných zrkadiel,
predný spojler, vnútorná úprava z lešteného
hliníka, vnútorná úprava v čiernom lesklom
prevedení, okrasný kryt rukoväte ručnej brzdy, 
hlavica radiacej páky v hliníkovom prevedení,
volant potiahnutý kožou...

  "Bezpečnosť":
 alarm proti napadnutiu, výstražný trojuholník,
bezpečnostná vesta, etylotest, lekárnička,
snehové reťaze, protišmykové návleky,
zabezpečovacie prvky kolies, detské sedačky, 
hasiaci prístroj, sada do hmly, mriežka 
pre psov, systém lokalizácie odcudzeného
vozidla, príslušenstvo pre domáce zvieratá 
(bezpečnostný pás, ochranné prvky sedadiel a
kufra, klietka)...  

  "Ochrana": 
 koberčeky * , koberec kufra, zásterky, bočné
ochranné lišty, ochranné prvky prahov dverí, 
ochranné prvky prahu kufra, ochranný poťah
vozidla, ochranné pásy predného a zadného 
nárazníka...  

Sada na prestavbu 
Môžete si zakúpiť sady „Enterprise“ pre 
prestavbu podnikového vozidla na súkromné,
a naopak.   

  V prípade montáže ťažného zariadenia 
a jemu prislúchajúcej sady mimo siete 
CITROËN je potrebné bezpodmienečne 
vykonať túto montáž v súlade s
odporúčaniami výrobcu.   

  *     Aby ste sa vyhli akémukoľvek riziku
zablokovania pedálov:
-  dbajte na správne položenie a uchytenie 

koberčeka,
-  nikdy neukladajte viacero koberčekov na

seba.
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 Montáž výbavy alebo 
elektropríslušenstva, ktoré nie sú
schválené spoločnosťou CITROËN,
môže spôsobiť poruchu elektronických
systémov vo vašom vozidle alebo
nadmernú spotrebu. 
 Ďakujeme vám, že tento fakt beriete 
do úvahy a odporúčame, aby ste
vždy kontaktovali zástupcu značky 
CITROËN, ktorý vám predstaví 
kompletnú ponuku výbavy a
odporúčaného príslušenstva.

Inštalácia 
rádiokomunikačného 
vysielača 
Pred akoukoľvek inštaláciou
rádiokomunikačných vysielačov s 
vonkajšou anténou do vášho vozidla, 
ako dodatočného príslušenstva, 
konzultujte sieť CITROËN, ktorá vás
oboznámi s vlastnosťami vysielačov
(frekvenčné pásmo, maximálny 
výstupný výkon, poloha antény,
špecifické podmienky inštalácie), ktoré 
možno nastaviť v súlade so smernicou
o elektromagnetickej kompatibilite 
vozidiel (2004/104/ES).    

  V závislosti od legislatívy platnej v 
danej krajine môžu byť bezpečnostné
reflexné vesty, výstražné trojuholníky a 
náhradné žiarovky a poistky súčasťou 
povinnej výbavy vozidla. 

  "Multimediálny systém":
 čiastočne zabudovaná navigácia, prenosné 
navigačné systémy, autorádiá, reproduktory,
zadná polica s reproduktormi, sada hands
free, DVD prehrávač, DVD pre aktualizáciu
kartografických údajov, výstraha nebezpečných
zón, WIFI on board, 230V zásuvka, videnie 
v zornom poli vodiča, nabíjacie zariadenie
pre Iphone, zadný nosič multimediálnych 
systémov...
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 TOTAL & CITROËN 
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            Kapota 

Otvorte predné ľavé dvere. 
Potiahnite ovládač  A , nachádzajúci sa vo
vnútri vozidla v spodnej časti rámu dverí. 

  Neotvárajte kapotu v prípade silného
vetra.
 Pri zohriatom motore manipulujte s 
vonkajším ovládačom a podperou 
kapoty veľmi opatrne (riziko popálenia).   

  Odistite podperu  C z jej uchytenia,
umiestnenom vzadu na kapote. 

  Upevnite podperu do zárezu, čo umožní 
udržať kapotu v otvorenej polohe.  

  Zatváranie
  Vytiahnite podperu z uchytávacieho 

zárezu. 
  Zaistite podperu do jej pôvodného miesta,

umiestnenom vzadu na kapote.
  Privrite kapotu a v záverečnej fáze ju 

uvoľnite. 
  Skontrolujte správne uzavretie a zaistenie 

kapoty.  

  Umiestnenie vnútorného ovládača bráni 
akémukoľvek otvoreniu kapoty, pokiaľ 
sú ľavé predné dvere zatvorené.

  Otváranie

Vonkajší ovládač B potlačte smerom 
doľava a nadvihnite kapotu. 

  Na displeji združeného prístroja sa zobrazí 
táto správa v prípade, ak je kapota motora 
nesprávne uzavretá.

Po vypnutí motora sa môže
ventilátor uviesť do činnosti: dajte
pozor na veci alebo oblečenie, ktoré
by sa mohli zachytiť do vrtuľky 
ventilátora.
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kvapalín a výmenu niektorých prvkov.

               Benzínové motory 

1.  Nádržka kvapaliny ostrekovača okien a 
svetlometov.

2.  Nádržka chladiacej kvapaliny.
3.  Nádržka brzdovej kvapaliny.
4.  Batéria. 
5.  Poistková skrinka. 
6. Vzduchový filter. 
7.  Odmerka motorového oleja. 
8. Doplnenie motorového oleja.  1,6 L 115

2,0 L 150
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kvapalín, výmenu niektorých prvkov, naplnenie
a odvzdušnenie palivového okruhu. 

               Dieselové motory 

1.  Nádržka kvapaliny ostrekovača skiel a
ostrekovača svetlometov.

2. Nádržka chladiacej kvapaliny.
3. Nádržka brzdovej kvapaliny. 
4.  Batéria. 
5.  Poistková skrinka. 
6. Vzduchový filter. 
7.  Odmerka motorového oleja.
8. Doplnenie motorového oleja. 
9.  Odvzdušňovacia pumpa * .

1,6 HDi 110

1,8 HDi 150  *   V závislosti od pohonnej jednotky.  
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 Ako náhle znak  bliká rýchlo
(približne dvakrát za sekundu ), 
znamená to, že vám v nádrži už 
neostáva veľa paliva (približne 5 litrov). 
 Bezpodmienečne hladinu paliva
doplňte, aby ste vyhli vzniku prípadnej 
poruchy.

                                 Palivová nádrž 
Objem palivovej nádrže: približne 60 litrov.

Minimálna hladina paliva

Doplnenie paliva
Štítok, nalepený na vnútornej strane krytu 
palivovej nádrže, vám pripomína typ paliva, 
ktorého použitie je vhodné pre pohonnú 
jednotku vášho vozidla.
Množstvo doplneného paliva musí presahovať
5 litrov, aby mohlo byť zaznamenané odmerkou 
paliva.  

  Lokalizácia uzáveru 
  V prípade, ak je dosiahnutá
minimálna hladina paliva v nádrži, 
na displeji združeného prístroja sa
objaví toto zobrazenie. Pri prvom
rozsvietení vám v nádrži ostáva
približne 10 litrov paliva.

Znak  pomaly bliká  (približne jedenkrát za
sekundu).

1.  Otvorenie krytu palivovej nádrže. 
2. Otvorenie uzáveru palivovej nádrže.
3. Zavesenie uzáveru palivovej nádrže.   

 Aby prebehlo čerpanie pohonných hmôt 
bezpečne: 

bezpodmienečne vypnite motor, r
  potiahnutím ovládača  A , nachádzajúceho

sa v spodnej ľavej časti sedadla vodiča,
odistite kryt palivovej nádrže,

  otvorte kryt palivovej nádrže  B,
  otočte uzáver  C smerom doľava, 
  odstráňte uzáver  C , 

naplňte palivovú nádrž na maximum, ale  po
treťom vypnutí pištole čerpanie ukončite ;
ďalšie pokusy by mohli spôsobiť poruchu.  

 Po ukončení čerpania pohonných hmôt: 
  založte uzáver na pôvodné miesto tak, že 

najskôr vsuniete jeho hornú časť, 
  zaskrutkujte uzáver smerom doprava,
  uzavrite kryt palivovej nádrže.  

 Presvedčte sa o správnom uzavretí krytu 
palivovej nádrže.

Tento znak udáva, že uzáver 
palivovej nádrže sa nachádza na
ľavej strane vozidla. 

 Otvorenie uzáveru palivovej nádrže môže byť 
sprevádzané zvukom vysatia vzduchu. Tento
podtlak je úplne normálny jav a je spôsobený 
tesnosťou palivového okruhu.
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benzínových motoroch
  Benzínové motory sú kompatibilné s
benzínovými biopalivami typu E10 alebo 
E24 (s obsahom 10% etanolu alebo 24%),
ktoré vyhovujú európskym normám EN 228 a 
EN 15376. 
 Palivá typu E85 (s obsahom až 85% etanolu)
sú výhradne určené pre vozidlá predávané na
použitie tohto typu paliva (vozidlá BioFlex).
Kvalita etanolu musí zodpovedať európskej
norme EN 15293. 
 Výlučne v Brazílii sa predávajú špecifické 
vozidlá, ktoré môžu používať palivá obsahujúce
až 100% etanolu (typ E100).

Kvalita paliva použitého pre
motory Diesel 
  Motory Diesel sú kompatibilné s biopalivami
zodpovedajúcimi súčasným a pripravovaným
európskym normám (nafta vyhovujúca norme 
EN 590 v zmesi s biopalivom vyhovujúcim 
norme EN 14214), ktoré môžu byť distribuované 
na čerpacích staniciach (s možnosťou 
prímesi 0 až 7% metylesteru mastných kyselín).
 Pri niektorých motoroch Diesel je možné 
použitie biopaliva B30; avšak, toto použitie 
je podmienené prísnym dodržiavaním
špecifických podmienok pri údržbe vozidla.
Konzultujte sieť CITROËN alebo kvalifikovaný
servis. 
 Použitie akéhokoľvek iného typu (bio)paliva 
(rastlinné a živočíšne oleje, výhrevný olej...) je
prísne zakázané (riziko poškodenia motora a
palivového okruhu).

Napriek tomu, že vozidlá s benzínovým 
motorom 1,6 L sú určené pre použitie benzínu 
s indexom RON 95, je možné do nich čerpať
aj benzín s indexom RON 90, bez potreby 
nastavenia motora, avšak s miernym poklesom
výkonu. 
Do vozidiel s benzínovým motorom 2,0 L je
možné čerpať benzín s indexom RON 90 a
vyššie.
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            Porucha z dôvodu úplného vyčerpania paliva (Diesel)  

1,6 HDi 110 je v prípade úplného vyčerpania 
paliva potrebné manuálne odvzdušniť palivový
okruh; oboznámte sa s príslušným obrázkom 
zobrazujúcim priestor pod kapotou motora.   

  Motor 1,6 litra HDi
  Doplňte hladinu paliva o minimálne päť 

litrov nafty.
  Otvorte kapotu motora.
  V prípade potreby odistite okrasný kryt, čím

získate prístup k odvzdušňovacej pumpe.
  Uveďte odvzdušňovaciu pumpu do činnosti 

až pokiaľ nestuhne (prvé zatlačenie môže
byť namáhavejšie).

  Zapnite štartér až po spustenie motora
(v prípade, ak motor nenaštartuje pri prvom 
pokuse, počkajte približne 15 sekúnd a až 
potom pokus zopakujte). 

  Po viacerých neúspešných pokusoch opäť 
uveďte odvzdušňovaciu pumpu do činnosti 
a následne štartér. 

  Umiestnite okrasný kryt na pôvodné miesto
a zaistite ho.

  Zatvorte kapotu motora.  
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       Kontrola hladín  

  Počas zásahov pod kapotou motora buďte opatrní, pretože niektoré zóny motora môžu byť
extrémne horúce (riziko popálenia).

Hladina oleja 
Vykonáva sa pomocou manuálnej 
odmerky oleja.
Táto kontrola je správne vykonaná
len vtedy, ak je vozidlo v horizontálnej

polohe a s vypnutým motorom po dobu 
minimálne 30 minút.
 V období medzi dvoma prehliadkami (alebo 
výmenami oleja) je normálne túto hladinu 
doplniť. CITROËN vám odporúča kontrolu 
úrovne hladiny oleja a jej prípadné doplnenie
každých 5 000 km. 
 Po doplnení oleja bude pri zapnutí zapaľovania 
vykonaná kontrola prostredníctvom 
ukazovateľa hladiny oleja na združenom 
prístroji. Táto kontrola nie je platná po dobu
30 minút od doplnenia hladiny.  

Výmena motorového oleja 
S intervalom tohto úkonu sa môžete oboznámiť 
v servisnej knižke. 
Vyhnite sa použitiu aditív v motorových olejoch,
zabezpečíte tým bezporuchovosť motorov a
zariadení na znižovanie škodlivín.

Špecifické vlastnosti oleja
Olej musí zodpovedať vášmu typu motora a byť 
v súlade s odporúčaniami výrobcu.

  Pri veľkom poklese hladiny si nechajte skontrolovať príslušný okruh v sieti CITROËN alebo v kvalifikovanom servise.
 Pravidelne kontrolujte všetky hladiny v súlade so servisnou a záručnou knižkou. Ak neexistujú iné pokyny, hladiny v prípade potreby doplňte.

Ručná odmerka
 2 rysky hladiny na odmerke:

A  = maxi.
 Ak prekročíte túto rysku, 
obráťte sa na sieť CITROËN
alebo na kvalifikovaný servis. 
B = mini.
 Hladina nesmie byť nižšia 
ako táto ryska.   
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kvapaliny
Hladina tejto kvapaliny sa musí 
nachádzať v blízkosti označenia 
„MAXI“, ale nesmie ho v žiadnom
prípade prekročiť. 

 Chladiaci okruh je pod tlakom, v prípade
potreby zásahu počkajte minimálne jednu 
hodinu od vypnutia motora.
 Riziko popálenia obmedzíte tak, že 
odskrutkujete uzáver o dve otáčky a počkáte 
na pokles tlaku. Akonáhle tlak poklesol, môžete
uzáver odstrániť a doplniť hladinu chladiacej 
kvapaliny.

  Výmena chladiacej kvapaliny 
 Táto kvapalina si nevyžaduje výmenu.

  Charakteristika kvapaliny 
 Táto kvapalina musí byť v súlade s
odporúčaniami výrobcu.   

 Hladina tejto kvapaliny sa musí
nachádzať neďaleko označenia
"MAXI". V opačnom prípade 
skontrolujte stav opotrebovania 
brzdových doštičiek. 

Hladina brzdovej kvapaliny

Výmena brzdovej kvapaliny 
S intervalom tohto úkonu sa môžete oboznámiť
v servisnej knižke.  

Charakteristika kvapaliny 
Táto kvapalina musí byť v súlade s
odporúčaniami výrobcu a zodpovedať normám
DOT3 alebo DOT4.

Po vypnutí motora sa môže ventilátor 
uviesť do činnosti: dajte pozor na veci 
alebo oblečenie, ktoré by sa mohli zachytiť 
do vrtuľky ventilátora.

 Ak je motor zahriaty, teplota chladiacej 
kvapaliny je regulovaná motoventilátorom.
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 Vyhnite sa predĺženému kontaktu oleja 
a opotrebovaných kvapalín s pokožkou. 
 Väčšina týchto kvapalín je zdraviu
škodlivá, dokonca korozívna.

 Nikdy nevyhadzujte olej a opotrebované
kvapaliny do kanalizácie alebo priamo
na zem.
 Vypustite opotrebovaný olej do
kontajnerov určených na tento účel,
ktoré sa nachádzajú v sieti CITROËN 
alebo v kvalifikovanom servise.

        Opotrebované produkty 

Doplnenie hladiny 
Doplnenie tejto prísady sa musí urobiť 
bezpodmienečne a rýchlo v sieti CITROËN
alebo v kvalifikovanom servise.

Hladina aditíva do nafty
(verzia 1,6 HDi 110 Diesel s
filtrom na pevné častice) 

Minimálna hladina nádržky aditíva je 
signalizovaná zobrazením tejto správy. 

  Špecifické vlastnosti kvapaliny
 Pre zabezpečenie optimálneho čistenia a
obmedzenia zamŕzania nesmie byť táto
kvapalina doplnená alebo nahradená vodou.   

Hladina kvapaliny ostrekovača
skla a ostrekovača svetlometov

Na vozidlách vybavených
ostrekovačom svetlometov vás na 
minimálnu hladinu tejto kvapaliny
upozorní zvukový signál a správa na
displeji združeného prístroja. 

 Hladinu kvapaliny doplňte pri najbližšom
zastavení vozidla.
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       Kontroly  

Batéria 12 V
  Hladina elektrolytu 
 Viac informácií o prístupe k batérii 
získate v rubrike "Batéria 12V". 

Hladina tejto kvapaliny sa musí nachádzať 
medzi označeniami MINI "LOWER LEVEL" a 
MAXI "UPPER LEVEL". 

  Informácie, týkajúce sa intervalu 
výmeny týchto prvkov, nájdete v 
servisnej knižke.

Vzduchový a interiérový filter 

 Olejový filter vymieňajte vždy pri 
výmene oleja.
 Interval výmeny tohto prvku nájdete v 
servisnej knižke.

Olejový filter 

 V prípade potreby doplňte hladinu destilovanou
vodou, pričom odstráňte uzávery jednotlivých
priestorov batérie.
 Hladinu elektrolytu kontrolujte jedenkrát za
mesiac. 
 V prípade zásahu na batérii sa oboznámte 
s rubrikou "Batéria 12 V", kde sú uvedené
opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pred
odpojením a tiež po opätovnom zapojení
batérie.   

  Ak nie je uvedené inak, kontrolujte tieto prvky v súlade so servisnou knižkou a podľa typu motora vo vašom vozidle.
V opačnom prípade si ich nechajte skontrolovať v sieti CITROËN alebo v odbornom servise.

 V závislosti od okolitého prostredia (prašné 
prostredie...) a od použitia vozidla (jazda v 
meste...), ich vymieňajte dvakrát častejšie, 
ak je to potrebné.
 Zanesený interiérový filter môže obmedziť
výkonnosť klimatizačného systému a spôsobiť 
vznik neželaných pachov.   
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Manuálna prevodovka 
Informácie o údržbe prevodovky 
nájdete v servisnej knižke.

Prevodovka "CVT"
Informácie o údržbe prevodovky 
"CVT" nájdete v servisnej knižke.

Filter na pevné častice (Diesel) 

 Dočasné rozsvietenie tejto kontrolky, 
doprevádzané správou na displeji združeného 
prístroja, signalizuje počiatočné štádium
zanesenia filtra na pevné častice.

 Akonáhle to jazdné podmienky umožnia,
filter regenerujte tak, že budete jazdiť
rýchlosťou minimálne 40 km/h, po 
dobu približne 20 minút (na vozidlách
vybavených motorom 1,6 l HDi je
minimálna rýchlosť 60 km/h). 
V prípade, ak kontrolka ostane
rozsvietená i naďalej, signalizuje
to nedostatočnú hladinu aditíva; 
oboznámte sa s obsahom časti "Hladina 
aditíva nafty". 
Na novom vozidle sú prvé operácie 
regenerácie filtra na pevné častice
sprevádzané zápachom "spáleniny",
ktorý je úplne normálny. 
Po predĺženej jazde vozidla 
veľmi nízkou rýchlosťou alebo na 
voľnobežných otáčkach môžete v
ojedinelých prípadoch pri akcelerácii
spozorovať vodné výpary, vychádzajúce 
z výfuku. Tieto výpary nemajú žiaden
vplyv na správanie sa vozidla a na
životné prostredie.
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Kontroly

Opotrebovanie brzdových doštičiek 
závisí od spôsobu jazdy, týka sa to 
predovšetkým vozidiel používaných
v meste na krátke vzdialenosti. 

Niekedy je potrebné si nechať skontrolovať stav
bŕzd aj v období medzi prehliadkami vozidla.
 Ak sa nejedná o unikanie tekutiny v okruhu,
signalizuje pokles hladiny brzdovej kvapaliny 
opotrebovanie brzdových doštičiek.  

Brzdové doštičky

 Všetky potrebné informácie, týkajúce 
sa kontroly stavu opotrebovania 
brzdových kotúčov, získate v 
servisnej sieti CITROËN alebo v
kvalifikovanom servise.

Stav opotrebovania
brzdových kotúčov

Parkovacia brzda 
Príliš dlhá dráha pohybu parkovacej
brzdy alebo spozorovanie straty 
účinnosti tohto systému si vyžaduje 
nastavenie aj v období medzi 
prehliadkami.

Používajte len výrobky odporúčané
CITROËN alebo výrobky rovnakej 
kvality a podobného typu. 
Pre zabezpečenie optimálnej činnosti 
takých dôležitých orgánov ako je
brzdový okruh CITROËN vyberá a
ponúka špecifické výrobky.
Je prísne  zakázané umývať motorovú
časť vozidla prúdom vody pod 
vysokým tlakom, hrozí poškodenie jeho 
elektrických orgánov.

 Kontrola tohto systému sa musí vykonávať v 
sieti CITROËN alebo v kvalifikovanom servise.
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Technické parametre

MOTORY BENZÍNOVÉ 1,6 L 115 2,0 L 150

Typy varianty verzie: BU ...

NKZ7
NKZ7/ S
NKZ0 

NKZ0/S

AFYR
AFZ7

AFYV
AFZM

AFYT
AFZH

AFYW
AFZP

Režim pohonu 2WD 2WD 4WD 2WD 4WD

 Objem valcov (cm3) 1 590    1 998

 Vŕtanie x zdvih (mm) 75 x 90  86 x 86  

 Max. výkon: norma EHK (kW)   86 113  

 Otáčky max. výkonu (ot/min)   6 000    6 000  

 Max. krútiaci moment: norma EHK (Nm) 154   199  

 Otáčky max. krútiaceho momentu (ot/min)   4 000    4 200

 Palivo   Bezolovnaté    Bezolovnaté

 Katalyzátor   Áno    Áno

PREVODOVKY   Manuálna
(5 stupňová)  

Manuálna  
(5 stupňová)  

  CVT
(6 stupňová)  

OBSAH OLEJA (v litroch)                     

 Motor (s olejovým filtrom)   4,2  4,3  

.../S : model vybavený funkciou Stop & Start (AS&G). 

               Pohonné jednotky a prevodovky 
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Technické parametre

Pozor, nedostatočné zaťaženie ťahajúceho vozidla môže mať za následok zhoršenie držania jazdnej stopy.
Uvedené hodnoty MTRA a vlečné zaťaženia sú platné pre maximálnu nadmorskú výšku 1000 metrov; spomínané vlečné zaťaženie musí byť 
zredukované o 10 % každých ďalších 1000 výškových metrov.
V prípade ťahajúceho vozidla je zakázané prekročenie rýchlosti 100 km/h (dodržiavajte legislatívu platnú vo vašej krajine). 
Príliš vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť zníženie výkonu vozidla z dôvodu ochrany jeho motora; ak je vonkajšia teplota vyššia ako
37 °C, obmedzte vlečné zaťaženie.

MOTORY BENZÍNOVÉ 1,6 L 115 2,0 L 150

Prevodovky Manuálna
(5 stupňová)

Manuálna  
(5 stupňová)

CVT  
(6 stupňová)

Typy varianty verzie: BU... NKZ7 
NKZ7/S

NKZ0
NKZ0/S

AFYR  
AFZ7

AFYV
AFZM

AFYT  
AFZH

AFYW
AFZP

Režim pohonu 2WD 2WD 4WD 2WD 4WD

   -  Hmotnosť bez nákladu   1 320  1 305    1 365    1 430  1 395 1 460

   -  Pohotovostná hmotnosť 1 395   1 380  1 440   1 505 1 470   1 535  

   -  Maximálna technicky povolená hmotnosť pri 
zaťažení (MTAC)   1 870    1 870   1 970    1 970  1 970 1 970

   -  Maximálna technicky povolená hmotnosť pri 
zaťažení (MTAC) v prípade ťahania 1 925 1 925    2 035    2 035 2 035 2 035  

   -  Maximálna povolená hmotnosť jazdnej
súpravy (MTRA)   sklon vozovky 12% 3 025   3 025  3 335 3 335    3 335    3 335  

   -  Brzdený príves (v limite MTRA)   
 sklon vozovky 10% alebo 12%

  1 100   1 100 1 300 1 300    1 300    1 300  

   -  Nebrzdený príves    685  685 720   750  720  750

   -  Odporúčané zaťaženie na čape ťažného
zariadenia   55  55    65  65  65    65

                 Hmotnosti a vlečné zaťaženia (kg) 
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Technické parametre

MOTORY DIESELOVÉ 1,6 HDi 110 1,8 HDi 150

Typy varianty verzie: BU... 9HD8/S 9HDB/S 6HZ8/S 6HZB
6HZB/S

Režim pohonu 2WD 4WD 2WD 4WD

 Objem valcov (cm3)   1 560    1 798  

 Vŕtanie x zdvih (mm)   77 x 88,3    83 x 83,1  

 Max. výkon: norma EHK (kW)   84  110

 Otáčky max. výkonu (ot/min) 3 600   4 000  

 Max. krútiaci moment: norma EHK (Nm)   270  300

 Otáčky max. krútiaceho momentu (ot/min) 1 750   2 000 až 3 000

 Palivo Nafta   Nafta  

 Katalyzátor   Áno   Áno  

 Filter na pevné častice (FAP)   Áno   Áno  

PREVODOVKY   Manuálna
(6 stupňová)

  Manuálna
(6 stupňová)  

OBSAH OLEJA (v litroch)                 

 Motor (s olejovým filtrom) 3,75 5,3  

.../S : model vybavený funkciou Stop & Start (AS&G). 

              Pohonné jednotky a prevodovky 



220

Technické parametre

Uvedené hodnoty MTRA a vlečné zaťaženia sú platné pre maximálnu nadmorskú výšku 1000 metrov; spomínané vlečné zaťaženie musí byť 
zredukované o 10 % každých ďalších 1000 výškových metrov.
V prípade ťahajúceho vozidla je zakázané prekročenie rýchlosti 100 km/h (dodržiavajte legislatívu platnú vo vašej krajine). 
Príliš vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť zníženie výkonu vozidla z dôvodu ochrany jeho motora; ak je vonkajšia teplota vyššia ako 37 °C, 
obmedzte vlečné zaťaženie. 

MOTORY DIESELOVÉ 1,6 HDi 110 1,8 HDi 150

Prevodovky Manuálna (6 stupňová) Manuálna (6 stupňová)

Typy varianty verzie: BU... 9HD8/S 9HDB/S 6HZ8/S 6HZB
6HZB/S

Režim pohonu 2WD 4WD 2WD 4WD

   -  Hmotnosť bez nákladu   1 315  1 425    1 430    1 495

   -  Pohotovostná hmotnosť   1 390  1 500  1 505   1 570

   -  Maximálna technicky povolená hmotnosť pri 
zaťažení (MTAC)

2 060   2 060  2 060

   -  Maximálna technicky povolená hmotnosť pri 
zaťažení (MTAC) v prípade ťahania

2 130  2 130  2 130  

   -  Maximálna povolená hmotnosť jazdnej
súpravy (MTRA)   sklon vozovky 12%

  3 260    3 260   3 530  

   -  Brzdený príves (v limite MTRA)
 sklon vozovky 10% alebo 12%

1 130  1 130    1 400

   -  Brzdený príves *  (s prenesením zaťaženia v 
limite MTRA)

  1 300  1 300     

   -  Nebrzdený príves    695    750  750

   -  Odporúčané zaťaženie na čape ťažného zariadenia    70   70   70

                 Hmotnosti a vlečné zaťaženia (kg) 

*    Hmotnosť brzdeného prívesu môže byť v rámci limitu MTRA zvýšená za podmienky, že bude o rovnakú hodnotu znížená MTAC ťahaného vozidla.
Pozor, nedostatočné zaťaženie ťahajúceho vozidla môže mať za následok zhoršenie držania jazdnej stopy.  
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Technické parametre

     Rozmery (v mm) 
 Tieto rozmery boli namerané na nenaloženom vozidle.

* S
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Technické parametre

                     Identifikačné prvky 
Rôzne viditeľné označenia na identifikáciu alebo lokalizáciu vozidla.

A. Štítok výrobcu vozidla.
Je umiestnený na pravom strednom stĺpiku
a o sú na ňom vyznačené nasledovné
informácie: 
-  meno výrobcu vozidla,
-  číslo komunitárneho schválenia,
-  identifikačné číslo vozidla (V.I.N.), 
-  maximálna technicky povolená hmotnosť

vozidla, 
-  maximálna povolená hmotnosť jazdnej

súpravy,
-  maximálne zaťaženie prednej nápravy, 
-  maximálne zaťaženie zadnej nápravy.

  Kontrola tlaku hustenia pneumatík
sa musí vykonávať v chladnom stave
minimálne jedenkrát za dva mesiace.

  Nedostatočný tlak hustenia pneumatík 
má za následok zvýšenie spotreby
paliva.

B. Štítok pneumatík.
 Tento štítok je nalepený na strednom

stĺpiku, na strane vodiča a sú na ňom
uvedené nasledovné informácie:
   -  parametre pneumatík, 
  -  tlaky hustenia pneumatík.

C. Identifikačné číslo vozidla (V.I.N) pod
kapotou motora.

 Toto číslo je vyrazené na karosérii v
blízkosti nosiča tlmiča.

  Na originálnych pneumatikách je možné 
použiť snehové reťaze 9 mm. Obráťte 
sa na sieť CITROËN alebo kvalifikovaný
servis.  
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Systém AUDIO-TELEMATIKA  

  Systém je chránený tak, aby bol funkčný len vo vašom
vozidle.

  01 Prvé kroky- ovládací panel   

  Z bezpečnostných dôvodov je vodič bezpodmienečne 
povinný vykonávať úkony, ktoré si vyžadujú jeho
zvýšenú pozornosť, v zastavenom vozidle. 
 Keď je motor vypnutý, po aktivácii úsporného režimu
energie sa systém vypne kvôli ochrane batérie pred
vybitím.

  OBSAH  

  02 Hlavné funkcie   
  03 Navigácia - navádzanie   
  04 Audio / Video   
  05 Nastavenia   
  06 Informácie   
  07 USB prehrávač  
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 236
 258
 261
 264

  08 Streaming - Telefón BLUETOOTH ®    
  09 Telefón BLUETOOTH ®    

str.  
str.  

 269
 271
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01 PRVÉ KROKY 

AUDIO: voľba zobrazenia Audio-video 
(FM, CD, hudobný server) alebo Navigácie 
(mapa).

VOL: nastavenie hlasitosti zvuku 
audio-video.

  SCALE: zmena mierky mapy.  

POWER: Zapnutie/vypnutie systému audio 
(výlučne).

OPEN: sklopí displej a umožní 
prístup k CD/DVD. Druhé
zatlačenie displej uzavrie.  

  ENT: potvrdí voľbu zvoleného prvku na
displeji. 
 Pre niektoré operácie sa potvrdenie
vykonáva pri dotyku digitálneho displeja.

  Postupný prehľad zobrazenej mapy alebo
voľba prvku.

Ľahkým dotykom prsta na displeji uvediete
systém do činnosti.
Používajte tlačidlá uvedené na displeji.  

Z bezpečnostných dôvodov
musí vodič vykonávať operácie, 
vyžadujúce si jeho zvýšenú 
pozornosť, na zastavenom
vozidle.

  Vypnutie/zapnutie zvuku.
 Predchádzajúca alebo nasledovná voľba
pre:
   -  rádiostanicu, 
  -  skladbu audio (CD),
  -  kapitolu (DVD).

  Nastavenie hlasitosti zvuku audio.  

  Zmena zdroja audio-video 
(FM, CD, hudobný server, ...).
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02 HLAVNÉ FUNKCIE 

REŽIM: menu Audio-video pre:
-  rádio, 
-  audio CD, MP3 alebo WMA, 
-  hudobný server,
- DVD.

MENU: menu Navigácia-navádzanie pre 
voľbu:
-  cieľa,
-  oblasti záujmu (POI),
-  podrobného vyhľadávania podľa POI, 
-  jedného z 20 predchádzajúcich cieľov,
-  adresy uloženej v adresári,
-  návratu do bydliska,
-  niektorých nastavení navigácie, 
-  ukážku cesty.

  NAVI: zobrazenie aktuálneho miesta na
mape.

SET: menu Nastavenia  pre: 
-  vypnutie zobrazenia,
-  voľbu nastavenia zvuku,
-  voľbu kvality obrazu,
-  voľbu jazyka, časového pásma alebo

jednotiek,
-  voľbu veľkosti obrazu DVD, 
-  voľbu hlasu navádzania, farebnú škálu

displeja alebo zobrazenie ikony audio-
video,

-  nastavenie určitého typu výbavy vášho 
vozidla.

  INFO: menu  Informácie pre 
prehliadnutie si alebo nastavenie
niektorých parametrov vášho vozidla.  

                   POPIS OVLÁDAČOV - MENU 



226

03  NAVIGÁCIA - NAVÁDZANIE 

Navigačný systém riadi vodiča k cieľu, ktorý zadal a podľa zvolenej
trasy.
V prvom rade vyhľadáva cieľ požadovaný užívateľom, v druhom 
rade kalkuluje trasu a následne poskytuje grafické a hlasové údaje 
pre navádzanie.

  Objekt záujmu (POI) je označený ikonou na mape,
predstavuje letisko, stanicu, radnicu, ...

ČO ZNAMENÁ OBJEKT ZÁUJMU (POI)?

Môžete mať až 40 rôznych ikon (viď kapitola "Ikona
objektov záujmu").
Sú zoradené v 5 skupinách a farebne rozlíšené podľa
každej skupiny:
-  Obchody, financie a obchodné záležitosti (Zelená), 
-  Automobily a cestovanie (Tmavo modrá),
-  Reštaurácie (Oranžová),
-  Verejné miesta a pohotovosť (Hnedá),
-  Zábava a atrakcie (Modrá).

  Systém GPS (Global Positioning System) sa skladá
z viacerých satelitov rozložených v okolí zeme.
Tieto satelity nepretržite vysielajú numerické signály,
ktoré sa šíria rýchlosťou svetla na dvoch rozdielnych 
frekvenciách.
 V ktoromkoľvek okamihu systém prijme svoju polohu 
vzhľadom na zachytené satelity ako aj hodinu, v ktorej
bol signál vyslaný. 
 Telematické zariadenie tak vykalkuluje svoju polohu a 
teda polohu vozidla.
 Umiestňovacia metóda, využívajúca bázu 
kartografických údajov, ktoré sú obsiahnuté na pevnom
disku, umožňuje premiestniť polohu vozidla na cestnej
sieti, čím sa zlepšuje presnosť lokalizácie.  

                   SYSTÉM GPS 

NA ČO SLÚŽI NAVIGAČNÝ SYSTÉM A GPS? Meracie výsledky systému môžu byť nepresné v prípade, ak sa 
vozidlo nachádza: 
-  vo vnútri tunela alebo krytého parkoviska,
-  v spodnej časti dvojúrovňovej diaľnice, 
-  v zóne s veľkým počtom vysokých budov,
-  medzi husto sadenými stromami.  
V závislosti od situácie vozidla a prijatia informácií GPS sa môžu
zobrazené informácie dočasne stratiť z displeja.  

  AKO POUŽÍVAŤ SYSTÉM ZA SPRÁVNYCH PODMIENOK?  

  Neumiestňujte predmety na alebo v blízkosti antény GPS. 
 V blízkosti antény GPS nepoužívajte numerické komunikačné
prostriedky (osobné počítače , atď...).
 Na sklo neumiestňujte fólie odrazového typu alebo fólie obsahujúce 
uhlík.  
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03 NAVIGÁCIA - NAVÁDZANIE 
Navigačná ikona: zobrazí, či je potrebné     A.  
zabočiť doľava alebo doprava na
nasledujúcej križovatke uvedenej
navádzaním a vzdialenosť k tejto 
križovatke.
Navádzacia cesta: udáva cestu až po   B.  
konečný cieľ.
Orientačné označenie vozidla: udáva  C.  
polohu vozidla za jazdy. 
Ikona TMC: zobrazuje údaje o doprave  D.  
ako sú dopravné zápchy, práce na ceste,
atď.  
Ak sa ikony zľahka dotknete, získate 
prístup k podrobným informáciám TMC. 
Orientačné označenie: udáva orientáciu  E.  
zobrazenej mapy.
Mierka mapy: udáva mierku zobrazenej  F.  
mapy. 
Názov ulice: zobrazuje názov ulice, na  G.  
ktorej sa vozidlo nachádza.
Rámec riadenia: zobrazuje číslo  H.  
nasledujúcej cestnej komunikácie alebo 
názov nasledujúcej ulice, na ktorej je 
potrebné zabočiť. 
Ikona cieľa/priebežného cieľa: udáva  I.  
smer ku konečnému alebo priebežnému
cieľu. 

  Zobrazenie dvoch máp.

Zobrazenie jednej mapy.  

                 ÚDAJE ZOBRAZENÉ NA MAPE POČAS
NAVIGÁCIE Informácie o cieli/priebežnom cieli: udáva J.  

vzdialenosť a čas, potrebný k dosiahnutiu
konečného alebo priebežného cieľa. 

Jedno zatlačenie umožní prístup k K.  Menu
Trasa pre:   
-  zmenu trasy s uprednostnením inejK1  

trasy, prechádzajúcej cez bližšie určený
región,  

-  zmenu polohy cieľa, pridanie K2  
priebežného cieľa a zmenu podmienok
výpočtov trasy,  

-  vizualizáciu trasy prostredníctvomK3  
rôznych metód,  

- zrušenie vytvorenej trasy,K4  
-  vyhľadanie oblastí záujmu (POI) v okolíK5  

aktuálneho miesta.
K

H

E

F

B CA

D

G

I

J
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-  Voľba miesta pomocou názvu objektu záujmu B  
(POI).  
Zvoľte si: 

- krajina, B1  
- mesto, B2  
- názov v pamäti uloženého POI,  B3  
-  kategória POI (letisko, bowling, zastávka B4  

autobusov, parkovisko, čerpacia stanica, hotel, 
g ( gg ( g

kino, ...),
- podrobný zoznam POI.  B5  

-  Voľba miesta pomocou podrobného vyhľadávania  C  
založeného na POI:

- v okolí aktuálneho miesta,  C1  
- na aktuálnej ceste,  C2  
- v blízkom okolí cieľa,  C3  
- v zvolenej ulici,  C4  
- pozdĺž diaľnice alebo v okolí výjazdu,  C5  
- postupným zobrazením mapy, C6  
- zadaním východzieho bodu aktuálnej cesty, C7  
- spresnením údajov o zemepisnej šírke/dĺžke.   C8 

-  Voľba miesta pomocou adresy alebo názvu ulice  A  
cieľa. Zvoľte si:

pp

- krajina, A1  
- mesto, A2  
- ulica,  A3  
- číslo domu,  A4  
- názov križovatky,  A5  
-  pre voľbu vyhľadávania podľa čísla alebo A6  

križovatky.
pp

V okruhu približne 100 km máte maximálne 100 objektov záujmu (POI).  

                 VYHĽADÁVANIE CIEĽA PODĽA ADRESY 
ALEBO OBJEKTOV ZÁUJMU (POI)  

 NAVIGÁCIA - NAVÁDZANIE 

C3

C6

A B C

A4

A3

A2

A1

A6

A5

B1

B2

B3

B4

B5

C1 C2

C4 C5

C7 C8
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VYHĽADÁVANIE POMOCOU
PREDCHÁDZAJÚCICH CIEĽOV, ADRESY 
ULOŽENEJ V PAMÄTI ALEBO NÁVRAT 

,,

DO BYDLISKA  

-  Voľba miesta pomocou adresy uloženej v pamäti E  
v adresári. Triedenie podľa:

- Ikony, E1  
- Názvu, E2  
- Dátumu. E3  

-  Voľba miesta pomocou 20 predchádzajúcich D  
cieľov. 

- Priama voľba návratu do bydliska.F  
 Zatlačením na YES uložíte vaše miesto bydliska 
do pamäti (prvý krát).  

NAVIGÁCIA - NAVÁDZANIE 

E2E1 E3

D E F
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  NASTAVENIE A NAVIGAČNÉ 
INFORMÁCIE (1/2) 

- G  Voľba nastavení funkcií súvisiacich s navigáciou pre: 
- parametre zobrazenia displeja ako:  G1  
- zobrazenie 1 alebo 2 máp,  
-  zobrazenie alebo nezobrazenie POI na mape,

zobrazenie zvolených ikon,
- zmena farby mapy,
-  zobrazenie alebo nezobrazenie názvu aktuálnej

ulice,  
-  zobrazenie alebo nezobrazenie adresy aktuálnej

ulice. 
- nastavenie cestných podmienok ako:G2  
     -  vyhnúť sa dopravným problémom, 
  -  vyhnúť sa zvoleným zónam, 
  -  vyhnúť sa cestám v určitú hodinu.  
-  nastavenie režimu cestného navádzania a G3  

zobrazenia výsledkov cestného vyhľadávania, 
-  nahratie, zmena alebo zrušenie miesta v G4  

adresári, 
-  zobrazenie a voľba informácií o cestnejG5  

premávke ako sú dopravné zápchy alebo práce
na ceste voľbou dynamického navádzania.  

 NAVIGÁCIA - NAVÁDZANIE 

G1 G2 G3

G4 G5

G
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-  Voľba informácií súvisiacich s navigáciou ako ajH  

prednastavenej ukážky cesty pre: 
-  voľbu obchádzky cesty s cieľom vyhnutia saH1  

určitým zónam,
-  voľbu miesta pomocou podrobného H2  

vyhľadávania založeného na POI pozdĺž
p p

diaľnice alebo v blízkom okolí výjazdu z 
diaľnice,

- zapnutie/vypnutie ukážky,H3  
- vyvolanie zobrazenia mapy uloženej v pamäti.   H4  

  NASTAVENIA A NAVIGAČNÉ 
INFORMÁCIE (2/2) 

NAVIGÁCIA - NAVÁDZANIE 

H1 H2

H3 H4

H
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VOĽBA IKON OBLASTÍ ZÁUJMU (POI)
ZOBRAZENÝCH NA MAPE  

  Môžete si zvoliť až 40 typov ikon oblastí
záujmu, ktoré sa zobrazia na vašom zobrazení 
mapy.
 Zatlačte na tlačidlo MENU a následne na
[Navigation/Settings].

  Zatlačte na [Screen] a následne na [Select] v
riadku POI. 
 Zatlačte na [ ], ktorá sa zobrazí.

  Zatlačte na všetky požadované POI. 
 Pri každom zatlačení na POI sa zmení [α] 
zobrazenie (α= na mape sa zobrazí POI).  

 Všeobecné 

 Centrum mesta
 Nazvané miesto 

Obchody, financie a obchodné záležitosti
(Zelená) 

 Veľké spoločnosti 
 Obchodné centrum

 Automobily a cestovanie (Tmavo modrá)

 CITROËN
 Letisko 
 Zastávka autobusov 
 Prenájom vozidiel
 Stanica okraj mesta / stanica 
 Terminál trajektu
 Hotel 
Parkovisko s kyvadlovou dopravou 
Parkovisko (zatlačiť na +) 
Čerpacia stanica
Oddychové zóny 
Miesto diaľničných poplatkov
Turistické informácie 
Železničná stanica 

 Reštaurácia (Oranžová) 

Nočný život / night-club
Reštaurácia 

Verejné miesta a pohotovosť (Hnedá)

 Radnica 
 Spoločenské miestop
 Kongresové centrum / expozíciag p
 Nemocnica 
 Univerzita / gymnázium 

 Zábava a atrakcie (Modrá)

 Miesto s atrakciami
 Bowlingg
 Kasíno 
 Kino
 Golfové ihrisko
 Historický monument ý
 Klzisko 
 Prístav
 Múzeum 
 Aeroklub 
 Zóna pre trávenie voľného časup
 Lyžiarske strediskoy
 Športový komplex p ý p
 Divadlo / operap
 Turistické atrakcie 
 Vinárska oblasť / vínna pivnica

 NAVIGÁCIA - NAVÁDZANIE 
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   Zadanie adresy a aktivácia navádzania (1/2)

  Zatlačenie na  Vysvetlivky    Výsledok

Zatlačte na tlačidlo MENU.

  Zatlačte na [Address/Junction].

Zatlačte na [Country] a pomocou taktilnej klávesnice zadajte názov krajiny.
V prípade, ak bol zadaný jeden znak názvu krajiny a bolo identifikovaných 5 alebo menej 
krajín, môžete si zvoliť krajinu v zobrazenom zozname, v opačnom prípade zatlačte na [List].  

  Môžete si vybrať 5 krajín, ktoré boli nedávno zvolené zatlačením na [Last 5] v
riadku "Country".  

Zatlačte na [City], následne na [Keyword] a pomocou taktilnej klávesnice zadajte názov mesta.
V prípade, ak bol zadaný jeden znak názvu mesta a bolo identifikovaných 5 alebo 
menej miest, môžete si zvoliť mesto v zobrazenom zozname, v opačnom prípade
zatlačte na [List].  

  Môžete si zvoliť mesto na základe poštového smerovacieho čísla.
  Zatlačte na [Post Code] a zadajte číslo.

NAVIGÁCIA - NAVÁDZANIE 

  Môžete si vybrať 5 miest, ktoré boli nedávno zvolené zatlačením na [Last 5] v
riadku "City".  
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  Zadanie adresy a aktivácia navádzania (2/2)

  Zatlačenie na Vysvetlivky   Výsledok

  Zatlačte na [Street] a pomocou taktilnej klávesnice zadajte názov ulice. 
 V prípade, ak bol zadaný jeden znak názvu ulice a bolo identifikovaných 5 alebo menej
ulíc, môžete si zvoliť ulicu v zobrazenom zozname, v opačnom prípade zatlačte na
[List].  

  Zatlačte na [House #] a pomocou taktilnej klávesnice zadajte číslo domu. 

Namiesto čísla ulice môžete zadať názov križovatky. Zatlačte na
[Junction] a zvoľte si názov v zobrazenom zozname.  

  Po zadaní všetkých informácií postupujte nasledovne:  

  Ak súhlasíte s informáciami, zatlačte na [Set], inak zatlačte na jedno z tlačidiel pre 
opravu.

  Zatlačte na [Start] pre aktiváciu navigácie.   

/

 NAVIGÁCIA - NAVÁDZANIE 
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   DOPRAVNÉ SPRAVODAJSTVO

Zatlačenie na   Vysvetlivky Výsledok

Zatlačte na [Trasa].

Zatlačte na [Zobraziť novú trasu].  
Systém vám navrhne trasu s obchádzkou (dynamické navádzanie).

Zatlačte na [Návrat], čím sa vrátite k predchádzajúcemu zobrazeniu.
Systém vás požiada o potvrdenie alebo nepotvrdenie novej trasy.

Zatlačte na [Áno], ak si želáte vašu voľbu potvrdiť.  
Zatlačte na [Nie], ak si neželáte vašu voľbu zaznamenať.

  Počas navigácie vám systém v reálnom čase
udáva informácie, vzťahujúce sa na dopravnú
situáciu.
 Systém vám teda môže navrhnúť trasu s 
obchádzkou v prípade, ak bolo aktivované
dynamické navádzanie prostredníctvom 
zatlačenia tlačidla MENU, [Navigačné
nastavenia] a následne [TMC].

NAVIGÁCIA - NAVÁDZANIE 
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ČO PREDSTAVUJE SYSTÉM RDS?  

Funkcia Radio Data Systém (RDS) v pásme FM umožňuje:
-  počúvať tú istú stanicu pri prechádzaní rôznych regiónov 

(za podmienky, že vysielače tejto stanice pokrývajú 
prechádzanú zónu),
( y y

-  prechodne počúvať dopravné spravodajstvo, 
-  prístup k zobrazeniu názvu stanice, atď. ...
Väčšina staníc FM používa systém RDS. 
Okrem ich programov prenášajú tieto stanice nezvukové údaje.
Takto vysielané údaje umožňujú prístup k rôznym funkciám, z 
ktorých tie najdôležitejšie sú zobrazenie názvu stanice, prechodné
počúvanie dopravného spravodajstva alebo automatické sledovanie
stanice. 
Vďaka sledovaniu frekvencie vám umožňuje počúvať tú istú stanicu. 
Avšak, za niektorých podmienok nemusí byť sledovanie jednej 
frekvencie RDS zaručené na území celej krajiny. Rádiostanice 
nepokrývajú celé územie krajiny, to vysvetľuje stratu príjmu stanice 
počas určitej trasy.  

  REŽIM REGIONÁLNEHO SLEDOVANIA  

  Niektoré stanice sú zoskupené v sieti.
 V rôznych regiónoch vysielajú rôzne alebo spoločné programy v 
určitom čase.
 Môžete sledovať:
   -  len jednu regionálnu stanicu, 
  -  celú sieť s možnosťou počúvania iného programu.   

                   RÁDIO, RDS, AF, REG, TP, PTY 

 AUDIO / VIDEO

SLEDOVANIE STANÍC RDS  

Vaše rádio si automaticky skontroluje a zvolí najvhodnejšiu
frekvenciu pre zachytenú rádiostanicu (ak stanica vysiela na
viacerých vysielačoch alebo frekvenciách).
Frekvencia jednej rádiostanice pokrýva približne 50 kms. Prechod z 
jednej frekvencie do druhej vysvetľuje stratu príjmu počas jazdy. 
 Ak v regióne, v ktorom sa nachádzate, vami počúvaná stanica 
nedisponuje viacerými frekvenciami, môžete deaktivovať
automatické sledovanie frekvencie.

  FUNKCIA DOPRAVNÉHO SPRAVODAJSTVA  

  Funkcia Traffic Program (TP) umožňuje automatické a prechodné
prepnutie na stanicu FM, vysielajúcu dopravné spravodajstvo. 
 Práve počúvaná rádiostanica alebo iný zdroj zvuku sa v tomto
okamihu uvedie do pauzy.
 Po ukončení dopravného spravodajstva systém spätne prepne na
pôvodne počúvanú rádiostanicu alebo iný zdroj zvuku.  

  TYPY PROGRAMOV

  Niektoré stanice ponúkajú možnosť prioritného počúvania určitého
typu programu so zvolenou témou spomedzi tém, uvedených na
nasledujúcom zozname: 
 NEWS, AFFAIRS, INFOS, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE,
SCIENCE, VARIED, POP M, ROCK M, EASY M, LIGHT M, 
CLASSICS, OTHER M, WEATHER, FINANCE, CHILDREN,
SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ,
COUNTRY, NATION M, OLDIES, FOLK M, DOCUMENT.
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INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ V REŽIME RÁDIO

Zobrazí sa prednastavené číslo, ak je     A.  
zvolený prednastavený kanál.
Počas príjmu údajov RDS sa zobrazí   B.  
názov stanice. Ak nebol prenesený názov,
zobrazí sa frekvencia. 
Počas príjmu určitého vysielania stereo sa   C.  
zobrazí stereo.
Zobrazí sa AF, v prípade aktivácie funkcie  D.  
kontroly AF. 
Zobrazí sa PTY (typ programu), v prípade  E.  
ak sú prijaté údaje RDS zobrazené. 
Počas prerušenia sa zobrazí TRAFINF pre  
dopravné spravodajstvo.   
Pri prerušení sa zobrazí ALARM pre 
naliehavé informácie. 

Zobrazenie 6 uložených staníc v pamäti.F.  
Pre príjem stanice uloženej v pamäti.   G.  
Nepretržité zatlačenie umožní uloženie 
stanice do pamäti. 
Pre modifikáciu frekvencie krok za  H.  
krokom.   
Nepretržité zatlačenie umožní plynulú 
modifikáciu frekvencie. 
Pre vyhľadanie vysielajúcich staníc, ktoré   I.  
môžu byť prijímané na aktuálnom mieste 
až pokiaľ nie je nájdená určitá stanica.
Pre vyvolanie zobrazenia  J.  
prednastavených typov programov, napr.: 
šport, rock, vážna hudba, správy, ... Pre 
opustenie opäť zatlačte na PTY.
Pre zobrazenie sekundárneho menu   K.  
zatlačte na toto tlačidlo.
Počas príjmu údajov regionálnych  L.  
frekvencií sa zobrazí REG.
Počas príjmu údajov RDS sa zobrazí  M.  
RDS.
Zobrazí sa TP, ak je dopravné  N.  
spravodajstvo v pohotovostnom režime .

A B C D E

G

HIJK

L

M

N

F
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   RÁDIO, VOĽBA STANICE FM A ULOŽENIE DO PAMÄTI

  Zatlačte na tlačidlo REŽIM.  

  Zatlačenie na    Vysvetlivky   Výsledok  

Zvolením [   Seek] alebo [ Seek ] aktivujete plynulé vyhľadávanie až 
pokiaľ nie sú stanice, ktoré je možné prijať, na aktuálnom mieste zistené.

  Zatlačte na FM. Štandardne displej zobrazí stanice v FM1.

  Zatlačením na [   Tune] znížite frekvenciu alebo zatlačením na [Tune ] zvýšite
frekvenciu. Frekvencia sa mení v intervale 0,1 MHz. 
 Nepretržitým zatlačením prijmete stanicu automaticky.

  Po zvolení frekvencie podržte zatlačené na stanici (napr. 3), čím ju uložíte do pamäti.
 V prípade, ak je názov stanice k dispozícii, zobrazí sa.

Zatlačením na [^] a následne [Auto-Store] môžete aktivovať automatické
uloženie do pamäti v FM3 pre 6 staníc, ktoré je možné prijať na 
aktuálnom mieste.   

  Taktiež môžete aktivovať vyhľadávanie podľa typu programu zatlačením
na [PTY].  
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   RÁDIO, NASTAVENIA RDS

Zatlačenie na   Vysvetlivky  Výsledok  

Zatlačte na tlačidlo REŽIM.

Zatlačte na FM. Displej štandardne zobrazí stanice v FM1.  

Zatlačte na [^].

Zatlačte na [RDS Settings].  

Zatlačte na [On] alebo [Off], čím aktivujete alebo deaktivujete funkcie:
-  AF: automatické vyhľadávanie vhodnejšej frekvencie,
-  REG: prepnutie na regionálne frekvencie, 
-  TP: automatická voľba staníc vysielajúcich dopravné spravodajstvo.
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POČÚVANIE AUDIO CD

  Ak je audio CD vložené do zariadenia, 
prehrávanie skladieb je automatické a tieto
skladby môžu byť nahraté na pevný disk. 
 Súčasný prístup na pevný disk do služby

hudobnej identifikácie "CDDB Gracenote" umožňuje získanie
informácií o titule.

Rýchlosť nahrávania môže byť nižšia ako 4x z dôvodu preťaženia zariadenia 
alebo stavu audio CD.
 V prípade preskočenia alebo výskytu iných anomálií sa vráťte na začiatok 
skladby a nahrávanie zopakujte.
 Aj keď sa medzi jednotlivými skladbami CD nenachádza žiadne hluché miesto, 
na pevnom disku je medzi skladbami zaznamenané krátke tiché miesto. 

                      CD PREHRÁVAČ 

 AUDIO / VIDEO

NAHRÁVANIE NA HUDOBNÝ SERVER  

  Skladby audio CD (nie MP3/WMA) môžu byť nahrané
na pevný disk pri rýchlosti približne 4x (napr.: 60 minút

zodpovedá 15 minútam) a uložené na hudobnom serveri. 
Nahrané zvuky môžu byť znehodnotené prítomným hlukom a preto
sa môže stať, že kvalita zvuku je odlišná od originálneho zvuku. 
Skladby nahrané na hudobnom serveri nemôžu byť skopírované na
iný nosič (CD-R/RW,HDD, atď. ...). 
Skôr nahrané skladby nemôžu byť opäť nahrané z toho istého CD.
Vypnutie motora alebo vytiahnutie CD počas nahrávania skladby 
poškodí. 
Počas nahrávania je možné, že navigačný systém funguje 
pomalšie. 

  ČO ZNAMENÁ GRACENOTE CDDB ?  

Informácie o titule práve prehrávanej skladby môžu byť
získané prostredníctvom databázy "CDDB Gracenote" 
nachádzajúcej sa na pevnom disku.
Spoločnosť Gracenote používa túto normu pre identifikáciu 
hudby a informácií s ňou spojených ako sú:

   -  názov albumu,
  -  meno interpreta, 
  -  názvy skladieb, 
  -  žáner, ... 
 Ak si želáte získať viac podrobných informácií, obráťte sa na internetovú
adresu: www.gracenote.com. 
 Databáza Gracenote CDDB, integrovaná v tomto zariadení, nemôže 
garantovať na 100% obsah údajov. Na aktualizáciu tejto databázy 
môžete použiť DVD, ktoré je predávané oddelene. 

  AUTORSKÉ PRÁVA  

  Vaša audio výbava vám môže umožniť počúvanie hudby, ktorá 
je vo všeobecnosti chránená autorskými právami v závislosti od 
platných národných a medzinárodných noriem. Oboznámte sa s ich
obsahom a dodržiavajte ich.   

Systém Audio-Telematika vám umožňuje počúvanie audio CD 
nosičov (CDDA, CD-Text, CD-R/RW) alebo CD MP3 a WMA.  
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   INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ V REŽIME CD A NAHRÁVANIE CD  

Zobrazí sa názov albumu, z ktorej    A.  
pochádza práve prehrávaná skladba.
Zobrazí sa meno interpreta páve  B.  
prehrávaného albumu. 
Zobrazí sa doba prehrávania práve  C.  
prehrávanej skladby.
Zobrazí sa aktuálne zvolený režim.  D.  
Poloha kurzora a celkový počet skladieb   E.  
albumu.
Zobrazí aktuálne zvolený prvok.  F.  
Prezretie skladieb smerom hore alebo   G.  
smerom dole.
Pridržané zatlačenie, umožňujúce rýchle  
prehrávanie skladby smerom dozadu
alebo dopredu. 

Zobrazí číslo a názov skladby. Počas  H.  
jazdy vozidla nie sú k dispozícii a nemôžu
byť zvolené.
Pre zobrazenie sekundárneho menu.   I.  
Premiestnenie kurzora na práve   J.  
prehrávanej skladbe. 
Zobrazí sa číslo a názov práve  K.  
prehrávanej skladby. 

Počas nahrávania sa zobrazí tento znak L.  
v červenej farbe a zhasne po ukončení 
nahrávania. Počet udáva percento
celkového počtu už nahratých skladieb
CD na pevný disk. 00% v prípade, ak bola
nahratá len jedna skladba.
Skladby, ktoré ešte neboli nahraté, sú   M.  
vyznačené modrou farbou.
Skladby, ktorých nahrávanie už 
bolo ukončené, nie sú sprevádzané 
zobrazením žiadneho znaku.    

  Tlačidlo CD je aktívne len ak je v prehrávači 
vložené CD.  

  Zatlačením Open premiestnite displej do 
zvislej polohy.  

A B C

D

E

F
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PREHRÁVANIE CD  

  Zatlačte na tlačidlo REŽIM a následne na CD v prípade, ak je v prehrávači už CD vložené.  

  Zatlačenie na   Vysvetlivky    Výsledok  

  V opačnom prípade vložte CD do prehrávača, prehrávanie sa uvedie do
činnosti automaticky.  

  Zatlačením na [ Track] si zvolíte predchádzajúcu skladbu alebo sa vrátite na začiatok
práve prehrávanej skladby.
 Stále zatlačenie umožní rýchle prehrávanie smerom dozadu.  

  Zatlačením na [Track   ] si zvolíte nasledujúcu skladbu. 
 Stále zatlačenie umožní rýchle prehrávanie smerom dopredu.  

  Zatlačením na [^] získate prístup k sekundárnemu menu.

  Zatlačenie na [Repeat] umožní prehrávanie skladby dookola (opakovanie).
 Zatlačenie na [^] a následne [Repeat] umožní vypnutie.

  Zatlačenie na [Scan] umožní prehrávanie začiatku každej skladby po dobu približne 
9 sekúnd. Zatlačenie na [^] a následne [Scan] umožní vypnutie a zatlačenie na práve 
prehrávanú skladbu (v priebehu 9 sekúnd) uvedie prehrávanie do činnosti. 

  Zatlačenie na [Random] umožní prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. Zatlačenie
na [^] a následne [Random] umožní vypnutie.   

Voľba skladby

Zmena režimu prehrávania
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Nahrávanie CD na hudobný server (1/3)  

  Zatlačenie na Vysvetlivky    Výsledok  

  Po vložení CD sú všetky skladby automaticky nahrané. 
 Toto automatické nahrávanie je štandardne naprogramované, keď vozidlo opúšťa výrobné miesto.

  Automatické nahrávanie všetkých skladieb  

  Ak ste zmenili režim nahrávania (manuálny alebo prvá skladba) počas prehrávania 
CD, zatlačte na [^], čím získate prístup k sekundárnemu menu.

  Zatlačte na [REC. Setting].  

  Zatlačte na [Auto REC.] a potvrďte pomocou [Back].  

  Následne vysuňte práve prehrávané CD a vsuňte CD, nahrávanie všetkých skladieb 
sa začne.  

  Ak si želáte nahrať práve prehrávané CD, zatlačte na [^], čím získate prístup k 
sekundárnemu menu a zatlačte na [REC. Start].  

  Ak je počas nahrávania zvolená iná skladba (už nahraná), nahrávanie pokračuje a
nová zvolená skladba je prehrávaná. 
 Ak je zvolená iná skladba (nenahraná), práve prebiehajúce nahrávanie sa preruší
a začne nahrávanie novej zvolenej skladby. Táto skladba je prehrávaná počas 
nahrávania.  
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  Nahrávanie CD na hudobný server (2/3)  

Zatlačenie na  Vysvetlivky   Výsledok

Manuálne nahrávanie po jednej skladbe

  Skladby môžete nahrávať manuálne, jednu po druhej.
 Po vložení CD a počas jeho prehrávania zatlačte na [^], čím získate prístup k
sekundárnemu menu.  

  Zatlačte na [REC. Setting].

  Zatlačte na [Manual REC.] a potvrďte pomocou [Back].

  Po naprogramovaní manuálneho nahrávania si vyberte skladbu, ktorú si želáte nahrať 
a zatlačte na [^].

Zatlačte na [REC. Start], nahrávanie zvolenej skladby sa začne.

  Ak bola počas nahrávania zvolená iná skladba, prehrávanie sa preruší a začne sa 
prehrávanie novej zvolenej skladby.  
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  Nahrávanie CD na hudobný server (3/3)  

  Zatlačenie na Vysvetlivky   Výsledok

  Automatické nahrávanie prvej skladby

  Ak je vložené CD, môžete naprogramovať automatické nahrávanie prvej skladby.
 Po vložení CD a počas jeho prehrávania zatlačte na [^], čím získate prístup k
sekundárnemu menu.  

  Zatlačte na [REC. Setting], následne na [Single REC.] a potvrďte pomocou [Back].  

  Potom vysuňte práve prehrávané CD a následne vsuňte CD, nahrávanie prvej skladby 
sa začne.  

  Ak si želáte nahrať prvú skladbu práve prehrávaného CD, zatlačte na [^], čím získate
prístup k sekundárnemu menu a potom zatlačte na [REC. Start].  

  Ak je počas nahrávania zvolená iná skladba, nahrávanie sa preruší a začne sa 
prehrávanie novej zvolenej skladby.  

Vypnutie automatického alebo manuálneho nahrávania  

Počas nahrávania CD alebo skladby CD zatlačte na [^], čím získate prístup k 
sekundárnemu menu.

Zatlačte na [REC. Stop], nahrávanie sa vypne.
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ČO PREDSTAVUJE HUDOBNÝ SERVER?  

  VŠEOBECNÉ ÚDAJE O HUDOBNOM SERVERI 

 AUDIO / VIDEO

Systém Audio-Telematika vám umožňuje kopírovať audio CD nosiče
na hudobný server, až 2 500 piesní na pevný disk s kapacitou
10 Go.
Skladby audio CD (nie MP3 ani WMA) môžu byť nahraté na pevný 
disk rýchlosťou približne 4x a uložené na hudobnom serveri. 
Oboznámte sa s kapitolou "Nahratie CD". 
Hudobný server vám umožňuje následne ovládať skupiny a 
zoznamy skladieb.  
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SKUPINA "ORIGINAL", ČÍSLO 01:

  Je to umiestnenie hracieho originálneho zoznamu
vytvoreného automaticky (nie manuálne) v
prípade nahrávania skladby z audio CD. 

Nie je možné zmeniť jeho názov alebo ho zrušiť.
V tejto skupine môžete nahrať až 9999 hracích zoznamov.

SKUPINA "MY BEST", ČÍSLO 02:  

  Je to umiestnenie hracích zoznamov, atď. ...
vytvorených automaticky na základe informácií 
prečítaných na hudobnom serveri.

Nie je možné zmeniť jeho názov alebo ho zrušiť.
Sú v ňom uložené skupiny "My Favorites" a "My Frequency".  

  SKUPINA "NEW GROUPE" PRE UŽÍVATEĽA, ČÍSLO
03 AŽ 99:  

 Je to umiestnenie hracích zoznamov užívateľa. 

 V tejto skupine môžete nahrať až 9999 hracích zoznamov.
 Skupina môže byť vytvorená, premenovaná alebo zrušená.  

AUDIO / VIDEO

  ZOZNAMY "ORIGINAL PLAYLIST": 

Sú to originálne hracie zoznamy, vytvorené
automaticky (nie manuálne) počas nahrávania 
audio CD.

 Zoznamy a interpreti môžu byť premenovaní alebo zrušení. Štýly
môžu byť taktiež nastavené. 
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ZOZNAM "MY FAVORITES":

  Je to umiestnenie pre uloženie vašich obľúbených
skladieb do pamäti.

Môžu byť vymazané zo zoznamu a môže byť zmenená ich 
postupnosť prehrávania.

ZOZNAM "MY FREQUENCY":

   Je to umiestnenie najpoužívanejších hracích
zoznamov prostredníctvom originálneho
zoznamu.

Nie je možné pridať skladby alebo zmeniť ich poradie.

  ZOZNAM "USER PLAYLIST":

  Je to umiestnenie hracieho zoznamu so 
zvolenými skladbami užívateľa v  originálnom
zozname.

 V prípade, ak zrušíte skladbu v originálnom zozname, bude táto
skladba zrušená aj v zozname užívateľa. 
 Zoznam a interpret môže byť premenovaný alebo zrušený.
 Je možné pridať skladby alebo zmeniť ich poradie. 
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   INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ V REŽIME HUDOBNÉHO SERVERA  

Zobrazí sa číslo a názov práve     A.  
prehrávanej skladby. 
Zobrazí sa číslo a názov práve B.  
prehrávaného hracieho zoznamu.
Zobrazí sa názov interpreta pre práve C.  
prehrávaný hrací zoznam. 
Zobrazí sa čas prehrávania práve D.  
prehrávanej skladby. 
Zobrazí sa aktuálne zvolený režim E.  
prehrávania. 
Zoznamy skupín: poloha kurzora a celkový F.  
počet skupín.   
Hracie zoznamy: poloha kurzora a celkový
počet hracích zoznamov.   
Zoznamy skladieb: poloha kurzora a
celkový počet skladieb. 

Pre zobrazenie zoznamu skupín, hracieho   G.  
zoznamu a zoznamu skladieb. 
Pre prehliadnutie skladieb smerom hore   H.  
alebo dole.
Pridržané zatlačenie pre rýchle 
prehrávanie smerom dozadu alebo
dopredu v rámci jednej skladby.
Pre prehliadnutie hracích zoznamov  I.  
smerom hore alebo dole.
Zoznam skupín: číslo a názov skupiny.  J.  
Hracie zoznamy: číslo a názov hracieho  
zoznamu.  
Zoznam skladieb: číslo a názov skladby.  
Pre zobrazenie sekundárneho menu.  K.  
Zobrazí aktuálne zvolený prvok.  L.  
Premiestnenie kurzora na práve   M.  
prehrávanej skladbe.
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PREHRÁVANIE SKLADBY ALEBO HRACIEHO ZOZNAMU NA HUDOBNOM SERVERI  

  Vysvetlivky   VýsledokZatlačenie na  

Zatlačte na tlačidlo REŽIM a následne Hudobný server.

Hracie zoznamy sú prehrávané dookola.
Server môže prehrávať skladbu a súčasne nahrávať skladbu z CD. Prehrávanie tejto
skladby bude možné po ukončení nahrávania.  

Voľba skladby  

Zatlačenie týchto tlačidiel umožní prechod medzi skupinami, hracími
zoznamami a skladbami.
Priamy prechod zo skupín do skladieb nie je možný.   

Zatlačením na [  Track] si zvolíte predchádzajúcu skladbu alebo sa vrátite na začiatok
práve prehrávanej skladby.
Stále zatlačenie umožní rýchle prehrávanie smerom dozadu. 

Zatlačením na [Track  ] si zvolíte nasledujúcu skladbu. 
Stále zatlačenie umožní rýchle prehrávanie smerom dopredu.  

Voľba hracieho zoznamu  

Zatlačením na [  Playlist] si zvolíte predchádzajúci hrací zoznam.  

Zatlačením na [Playlist  ] si zvolíte nasledujúci hrací zoznam.  
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VYTVORENIE SKUPINY A HRACIEHO ZOZNAMU NA HUDOBNOM SERVERI

Vysvetlivky    Výsledky  

  Zatlačte na [^] a získate prístup k sekundárnemu menu.

  Vytvorenie skupiny

  Zatlačte na [New Group], zadajte názov skupiny a následne zatlačte na [SET].
 Skupina je uložená do pamäti servera.

  Vytvorenie hracieho zoznamu  

  Zatlačte na [^] a získate prístup k sekundárnemu menu, následne zatlačte na [Function 
Settings].  

  Potom zatlačte na [New Playlist].  

  Zvoľte si skupinu, ku ktorej si želáte pripojiť hrací zoznam. Je potrebné predbežné
vytvorenie skupiny.

  Zadajte názov hracieho zoznamu a potvrďte prostredníctvom [SET]. 
 Následne si zvoľte spôsob vyhľadávania prepojený s týmto novým zoznamom 
(v zozname alebo podľa podmienok).
 Zoznam je uložený do pamäti servera.

  Zatlačenie na
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POČÚVANIE CD MP3/WMA  

  Po vložení CD MP3/WMA do zariadenia sa
prehrávanie skladieb uvedie automaticky do činnosti.
 Skladby nemôžu byť nahraté na hudobný server.
 Maximálne môžete prehrávať až 8 úrovní, 255 zložiek 
a 400 súborov.  

Windows Media a Microsoft Corporation sú značky, ktoré sa usídlili 
v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.

             VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CD MP3/WMA 

 AUDIO / VIDEO

ČO PREDSTAVUJE FORMÁT SÚBORU MP3/WMA ?  

  MP3 je skrátené označenie pre MPEG-1Audio Layer 3 a 
MPEG je skrátené označenie pre Motion Pictures Experts

Group, normu pre komprimovanie numerických video údajov
používaných na nosičoch ako sú video CD. 
Komprimovanie MP3 znižuje počet bitov v hudobnej skladbe 
prostredníctvom vylúčenia rozsiahlych zvukových vĺn v pásme 

p j p jj

frekvencií nepočuteľných pre ľudský sluch, a tak umožňuje 
vytvorenie audio súborov vysokej kvality s malým obsahom údajov. 
Toto komprimovanie umožňuje znížiť veľkosť obsahu konvenčného
audio CD približne 10 krát, čo znamená, že obsah 10 audio CD
môže byť nahratý na jeden CR-R alebo CD-RW. 
Formát WMA je skrátené označenie pre Windows Media Audio,
ďalšiu normu pre komprimovanie audio údajov poskytujúcich
Microsoftom. 
Môže byť použitý pre vytvorenie a uloženie audio súborov s mierou 
kompresie vyššou ako pri formáte MP3.

  SPRACOVANIE SÚBOROV

  Prehrávanie niektorých napálených CD na vašom zariadení nemusí
byť možné (kvalita, rýchlosť záznamu ...).
 Pri kopírovaní CD-R alebo CD-RW si zvoľte štandard záznamu
ISO 9660 úroveň 1,2 alebo Joliet.
 Pre získanie vyššej akustickej kvality si zvoľte najnižšiu rýchlosť 
napaľovania.
 Akceptované sú normy MPEG1 a MPEG2.
 Podporované sú prenosové rýchlosti 32 až 320 kbits/s a rozsahy 
16k Hz až 48 kHz.
 Pre zobrazenie informácií o titule (meno interpreta, názov albumu, 
atď. ...) musia byť údaje obsiahnuté v ID3 Tag alebo WMA Tag
zahrnuté do súborov MP3/WMA napálených na disku. 

  AUTORSKÉ PRÁVA  

  Vaša Audio výbava vám umožňuje počúvať hudbu, ktorá je vo 
všeobecnosti chránená autorskými právami v závislosti od platných 
národných a medzinárodných noriem. Oboznámte sa s nimi a
dodržiavajte ich znenie.   
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   INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ V REŽIME CD MP3/WMA  

Zobrazí sa číslo a názov práve     A.  
prehrávanej skladby. 
Zobrazí sa názov albumu/zložky práve B.  
prehrávanej skladby. 
Zobrazí sa názov interpreta práveC.  
prehrávanej skladby. 
Zobrazí sa čas prehrávania práve D.  
prehrávanej skladby. 
Zobrazí sa aktuálne zvolený režim E.  
prehrávania. 
Poloha kurzora a celkový počet zložiek F.  
alebo skladieb v aktuálnej úrovni. 
Pre zobrazenie zoznamu zložiek z vyššej G.  
úrovne.

Zobrazí aktuálne zvolený prvok. H.  
Pre postupné prehliadnutie skladieb I.  
smerom hore alebo smerom dole.  
Pridržané zatlačenie aktivuje zrýchlené
prehrávanie skladby smerom dozadu 
alebo dopredu.
Pre postupné prehliadnutie zložiekJ.  
smerom hore alebo smerom dole. 
Zobrazí číslo zložky a názov zložky. Plus K.  
zoznamy a čísla skladieb a názov súboru
(bez rozšírenia).
Pre zobrazenie sekundárneho menu. L.  
Premiestnenie kurzora na práveM.  
prehrávanej skladbe.
Zobrazí typ nosiča, MP3 alebo WMA.    N.  

Tlačidlo CD je aktívne len ak je v prehrávači
vložené CD.

  Zatlačením Open premiestníte displej do
zvislej polohy.  
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   PREHRÁVANIE CD MP3/WMA (1/2)  

  Zatlačenie na Vysvetlivky Výsledok

Zatlačte na tlačidlo REŽIM a následne na CD v prípade, ak je v prehrávači už CD vložené.  

Presun medzi zložkami

Voľba zložky 

  V opačnom prípade vložte CD do prehrávača, prehrávanie sa uvedie do
činnosti automaticky.  

Naraz sa môžete premiestniť o jednu úroveň.
Zatlačte na názov zložky a pri každom zatlačení sa zobrazí zoznam zložiek z nižšej
úrovne.  

Zatlačením na zložku z vyššej úrovne premiestnite a/alebo zvolíte úroveň.

Zatlačením na [   Folder] si zvolíte predchádzajúcu zložku.  

Zatlačením na [ Folder   ] si zvolíte nasledujúcu zložku.

Tieto vizuálne zobrazenia vám udávajú aktuálnu úroveň: 
CD: úroveň 0, zložka z nižšej úrovne: úroveň 1, zložka z ešte nižšej úrovne:
úroveň 2, atď.
Maximálne 8 úrovní.
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  PREHRÁVANIE CD MP3/WMA (2/2)  

  Zmena režimu prehrávania  

  Zatlačením na [   Track] si zvolíte predchádzajúcu skladbu alebo sa vrátite na začiatok 
práve prehrávanej skladby. 
 Stále zatlačenie umožní rýchle prehrávanie smerom dozadu.

  Voľba skladby

  Zatlačením na [Track   ] si zvolíte nasledujúcu skladbu.
 Stále zatlačenie umožní rýchle prehrávanie smerom dopredu.

  Zatlačenie na [Repeat] umožní prehrávanie zvolenej skladby dookola (opakovanie).
 Druhé zatlačenie na [Repeat] umožní prehrávanie všetkých skladieb, zvolenej zložky 
dookola. 
 Opätovné zatlačenie umožní vypnutie.  

  Zatlačenie na [Scan] umožní prehrávanie začiatku každej skladby po dobu približne 
10 sekúnd.
 Druhé zatlačenie na [Scan] umožní prehrávanie začiatku každej skladby, zvolenej 
zložky dookola.
 Opätovné zatlačenie umožní vypnutie alebo zatlačenie práve prehrávanej skladby
(v priebehu 10 sekúnd) uvedie prehrávanie do činnosti.

  Zatlačenie na [Random] umožní prehrávanie všetkých skladieb, zvolenej zložky v
náhodnom poradí.
 Druhé zatlačenie na [Random] umožní prehrávanie všetkých skladieb na CD v
náhodnom poradí.
 Ďalšie zatlačenie umožní vypnutie.

  Zatlačením na [^] získate prístup k sekundárnemu menu.  

Zatlačenie na  Vysvetlivky  Výsledok
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INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ V REŽIME DVD  

AUDIO / VIDEO

  Tlačidlo DVD je aktívne len vtedy, ak je v
prehrávači vložené DVD.

Zatlačením na Open premiestníte displej do
zvislej polohy.

  Z bezpečnostných dôvodov nie je video 
zobrazenie možné za jazdy vozidlom, 
avšak audio prehrávanie je funkčné. 
 Pri zobrazovaní a vizualizovaní DVD 
zaparkujte vozidlo na spoľahlivom mieste.

Pre prehrávanie vopred zvolenej zóny na  J.  
disku.
Pre zobrazenie menu titulov DVD.   K.  
Pre prehliadnutie kapitol smerom hore  L.  
alebo smerom dole.   
Pridržané zatlačenie pre rýchle  
prehrávanie smerom dozadu alebo 
dopredu.
Pre prehliadnutie titulov smerom hore   M.  
alebo smerom dole. 
Pre zadanie čísla titulu alebo kapitoly.   N.  
Pre zmenu uhla.   O.  
Pre zmenu jazyka titulok.   P.  
Pre zmenu jazyka.   Q.  
Pre voľbu kapitoly, titulu alebo  R.  
špecifikovanie čísla.

Táto ikona sa zobrazí v prípade, ak nie     A.  
je možné uskutočnenie požadovanej 
operácie.
Zobrazí sa číslo práve prehrávanejB.  
kapitoly.
Zobrazí sa číslo práve prehrávaného titulu.C.  
Znaky zobrazujú aktuálny stavD.  
prehrávania. 
Zobrazí sa čas prehrávania.E.  
Pre opätovné aktivovanie štandardného F.  
prehrávania v prípade, ak bola použitá 
pauza alebo spomalené prehrávanie.
Pre dočasné prerušenie prehrávania. G.  
Pre vypnutie prehrávania. Zatlačením naH.  
zobrazenie získate prístup k menu.
Pre spomalené prehrávanie. I.  
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  VýsledokVysvetlivky

Voľba kapitoly

Zatlačte na tlačidlo REŽIM a potom DVD v prípade, ak sa už v prehrávači nachádza DVD.  

V opačnom prípade vložte DVD do prehrávača, obraz sa automaticky
objaví. Zatlačením displeja získate prístup k jednotlivým menu.  

  Počas jazdy vozidla je prehrávaný len hlas a na displeji nie je žiaden obraz.

Zatlačením [   Chapter] si zvolíte predchádzajúcu kapitolu alebo sa vrátite na začiatok
práve prehrávanej kapitoly. 
Pre rýchle prehrávanie smerom dozadu pridržte zatlačené.  

Zatlačením [Chapter  ] si zvolíte nasledovnú kapitolu.
Pre rýchle prehrávanie smerom dopredu pridržte zatlačené.  

Voľba titulu

Zatlačením [   Title] si zvolíte predchádzajúci titul.  

Zatlačením [Title  ] si zvolíte nasledovný titul.   

  Zatlačenie na 

PREHRÁVANIE DVD
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DISPLEJ, ZVUK, OBRAZ  

NASTAVENIA 

- Voľba vypnutia displeja.   A  
 Pre opätovné zapnutie, dotknutie sa  
displeja alebo zatlačenie na akékoľvek
tlačidlo.

-  Voľba nastavenia zvuku vo vozidle, ak bol  B  
zvolený režim audio (FM, CD, ...) pre: 

-  rozloženie zvuku alebo úrovne hlasitosti B1  
ako vyváženie vzadu-vpredu, hĺbky,
stredné tóny, výšky, nastavenie hlasitosti v
závislosti od rýchlosti vozidla,

-  typ hudby (ak je možnosť surrond) ako  B2  
vážna hudba, jazz, pop, rock, hip hop,
country, štandard, ... 

-  hudobné pole (ak je možnosť surrond)  B3  
ako naživo, v sále, štandard, ...

- Voľba kvality obrazu pre: C  
- odtieň (pri prehrávaní DVD),  C1  
- intenzita farieb (pri prehrávaní DVD), C2  
- jas,  C3  
- kontrast,  C4 
- úroveň čiernej.  C5  

B1

B2

B3

C1

C2

C3

C4

C5

A B C



259

05 NASTAVENIA 
  ČAS A DÁTUM, JAZYK, JEDNOTKA, VEĽKOSŤ OBRAZU  

- Voľba veľkosti obrazu DVD pre:E  
- štandardnú veľkosť 4/3, E1  
-  rovnomerné roztiahnutie obrazu vpravo aE2  

vľavo v širokouhlom režime, 
-  roztiahnutie len pravej a ľavej časti E3  

s ponechaním strednej časti ako v 
širokouhlom režime, 

-  zväčšenie obrazu vo formáte 4/3. Horná aE4  
dolná časť sú mimo rám.

- Voľba základných nastavení systému pre:   D  
-  nastavenie času prostredníctvom signálu  D1  

RDS, časové pásmo, letný čas, 
pp

-  jazyk (English, Francais, Deutsch,  D2  
Nederlands, Portuguese, Español, Svenska, 
j y ( gj y ( g

Italiano, Dansk), 
-  jednotky na výpočet vzdialeností (km alebo  D3  

míle a °C alebo °F),
j y ýpy ýp

- iné nastavenia ako:  D4  
  -  hlasitosť hlasového navádzania,     
  -   typ hlasu (ženský alebo mužský) hlasového   

navádzania, 
  -   hlasitosť pípnutia sprevádzajúceho    

manipulácie (1 až 3 a 0=bez pípnutia), 
  -   typ zadávacej klávesnice (abeceda alebo    

PC),
  -   farebná škála menu (červená alebo modrá),   
  -   zobrazenie alebo nezobrazenie ikon audio   

prehrávania na zobrazení mapy, 
  -  reinicializácia snímača vozidla,   
  -   prerušenie alebo neprerušenie zobrazenia    

počas prerušenia klimatizácie. 

E1 E2 E3 E4

D1 D2

D3 D4

D E
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05
  VÝBAVA, KONTRAST, DOPRAVNÉ SPRAVODAJSTVO (TP)  

NASTAVENIA 

-  Voľba nastavenia alebo zadaniaF 
parametrov výbavy nachádzajúcej sa
vo vašom vozidle (napr.: vyklopenie/
sklopenie spätných zrkadiel, zatvorenie 
okien pri uzamykaní vozidla, časovanie a
citlivosť automatického osvetlenia, funkcia 
diaľnica pre smerovky, ...) : 

-  pre prehliadnutie si zoznamu smeromF1  
hore,

-  pre prehliadnutie si zoznamu smeromF2  
dole, 

-  pre reinicializáciu všetkých nastavení F3  
(nastavenia vodiča).
 Zatlačenie každého nastavenia umožní
voľbu alebo modifikáciu parametrov.

-  Voľba nastavenia kontrastu displeja v G 
závislosti od vonkajšieho svetla (svetlo,
tma alebo automaticky). 

-  Voľba aktivácie alebo deaktivácie H  
dopravného spravodajstva (TP).   

H
G

F

F1

F2

F3
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06 SPRÁVY 
VERZIA SYSTÉMU, SATELIT  

- Prehliadnutie informácií o systéme:   A  
- verzia softvéru, A1  
- verzia kartografických údajov, A2  
- verzia databázy informácií systému. A3  

 Aktualizáciu verzií uskutočníte tak, že
vložíte DVD obsahujúce najnovšie údaje
a budete postupovať podľa inštrukcií na
displeji.

- Prehliadnutie informácií o GPS:B  
-  schéma polôh satelitov so smerom pohybu B1  

vozidla. Plus poloha prijímačov satelitných 
signálov, 

- názov aktuálneho miesta, B2  
- zemepisná dĺžka a šírka aktuálneho miesta, B3  
-  stav zameriavania polohy (2=3 satelity B4  

alebo menej, 3D=4 satelity alebo viac), 
- počet satelitných prijímačov, B5  
- pre nastavenie hornej časti mapy na sever, B6  
-  pre nastavenie hornej časti mapy v smere B7  

vozidla,
-  pre otočenie mapy z vtáčej perspektívy B8  

alebo zmenu uhla mapy.

A2

A1

A3

B1 B2

B3
B4

B5
B6

B7B8

A B
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06
  KALENDÁR, PALUBNÝ POČÍTAČ  

SPRÁVY 

  Tieto dvojité šípky umožňujú
prístup k predchádzajúcemu 
alebo nasledujúcemu zobrazeniu 
informácií o jazde.

- Prehliadnutie informácií o jazde:  D  
- priemerná rýchlosť,  D1  
- priemerná spotreba,  D2  
- okamžitá spotreba, D3  
-  pre grafické zobrazenie rýchlosti a  D4  

spotreby v intervale 5 min,
-  voľba automatickej reinicializácie (kľúč D5  

v polohe off po dobu viac ako 4 hodiny) 
alebo manuálnej reinicializácie (zatlačenie
na [Reset]), 

-  vzdialenosť ostávajúca na prejdenie (v D6  
závislosti od zostávajúceho množstva
paliva a aktuálnej priemernej spotreby),

-  vzdialenosť prejdená od posledného  D7  
čerpania pohonných hmôt (zatlačenie na 
[Refuel] pre reinicializáciu),

-  čas jazdy (doba uplynutá od otočenia  D8  
kľúča do polohy on až po otočenie do
polohy off),  

-  zatlačenie na [Start] pre odmeranie 
medzičasov s: 

- časovou dĺžkou, D9  
 - vzdialenosťou, D10
- rýchlosťou,  D11 

2 - spotrebou.   D12

-  Poznačenie zvláštnych dní do kalendára,  C  
narodeniny, ... 
 Pre vyhľadanie dátumu použite šípky a  
zatlačte priamo na požadovaný deň pre 
zadanie udalosti. 

D1

D2

D3

D4 D5

D6

D7

D8

D7

D9 D10 D11 D12

D

C
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06 SPRÁVY 
  OKOLITÉ PROSTREDIE, KLIMATIZÁCIA, TELEFÓN  

- Prehliadnutie stavu klimatizácie:F  
- ukazovateľ rýchlosti ventilátora, F1  
- ukazovateľ voľby vzduchu, F2  
- kontrolka odrosovania čelného skla,F3  
- ukazovateľ klimatizácie,F4  
-  kontrolka odrosovania zadného F5  

okna, 
- ukazovateľ režimu AUTO. F6  

-  Prehliadnutie informácií o okolitomE  
prostredí:

- nadmorská výška, E1  
- atmosférický tlak,E2  
-  vonkajšia teplota. V prípade E3  

rizika poľadovice sa zobrazí znak
mrznutia. 

-  Zavolanie a prijatie telefonického G  
hovoru:

- zadanie telefónneho čísla, G1  
- vymazanie znaku, G2  
- zavolanie. G3  

  Pre pripojenie vášho mobilného
telefónu Bluetooth® sa oboznámte s®

obsahom kapitoly o telefóne hands 
free.   

F1 F2

F3 F4

F5

F6

E1

E2

E3

G1 G2

G3

G

E F
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2

USB PREHRÁVAČ
                      POUŽITIE USB ZÁSUVKY 

  Na zastavenom vozidle, so spínacou
skrinkou v polohe  LOCK, pripojte
prenosný prehrávač za pomoci 
príslušného kábla.  

  USB vstup umožňuje pripojenie prenosného zariadenia 
(MP3 prehrávač, Apple® prehrávače, ...), audio súbory sú
prenesené z prehrávača do vášho autorádia, následne je možné
ich počúvať prostredníctvom reproduktorov.

  Následne pripojte kábel k USB zásuvke 
vozidla.

 Podporované modely:  
- iPod touch® : F/W verzia 1.1.1 alebo vyššia.®

- iPod classic ®: F/W verzia 1.0 alebo vyššia.  
- iPod 5. generácia® : F/W verzia 1.2.2 alebo vyššia.®

- iPod nano 5 .  generácia®: F/W verzia 1.2 alebo vyššia.  ®

- iPod nano 2. generácia ® : F/W verzia 1.1.2 alebo vyššia.  ®

-  USB uloženie kompatibilné s objemovým uložením údajov:
kapacita 256 Mo alebo viac.  

 Formát súborov: MP3, WMA, AAC, WAV.  
Maximálny počet úrovní (vrátane základu): 8.  
Počet zložiek: 700.  
Počet súborov: 65 535.  

 Nepripájajte prenosný prehrávač priamo k USB zásuvke, použite 
kábel.  
Pre odpojenie kábla je potrebné, aby bola spínacia skrinka v polohe 
LOCK .
Premiestňovanie v súboroch je možné prostredníctvom prenosného 
zariadenia / iPod ® .
Pri sklopení opierky lakťov dbajte na to, aby ste neprivreli kábel.   
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07 USB PREHRÁVAČ

Zobrazí sa číslo a názov práve     A.  
prehrávanej skladby. 
Zobrazí sa názov albumu/zložky práve B.  
prehrávanej skladby. 
Zobrazí sa názov interpreta práveC.  
prehrávanej skladby. 
Zobrazí sa čas prehrávania práve D.  
prehrávanej skladby. 
Pre zobrazenie zoznamu zložiek z vyššej E.  
úrovne (vyšších úrovní).
Pre zobrazenie v režime zoznam. F.  
Pre postupné prehliadnutie skladieb G.  
smerom hore alebo smerom dole.  
Pridržané zatlačenie aktivuje zrýchlené
prehrávanie skladby smerom dozadu 
alebo dopredu.
Pre postupné prehliadnutie zložiekH.  
smerom hore alebo smerom dole. 

Pre zobrazenie sekundárneho menu. I.  
Premiestnenie kurzora na práveJ.  
prehrávanej skladbe.
Zobrazí formát aktuálneho súboru: MP3, K.  
WMA, AAC, WAV.
Zobrazí typ nosiča: USB alebo iPod.L.  

INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ V REŽIME USB ALEBO AUX  

alebo

A B C

D

E

GI

J

K

F

L

H
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07 USB PREHRÁVAČ

Zobrazí sa číslo a názov práve     A.  
prehrávanej skladby. 
Zobrazí sa názov albumu/zložky práve B.  
prehrávanej skladby. 
Zobrazí sa názov interpreta práveC.  
prehrávanej skladby. 
Zobrazí sa čas prehrávania práve D.  
prehrávanej skladby. 
Pre zobrazenie/triedenie každej z E.  
kategórií:  

Aktuálne zvolený a prehrávaný prvok je F.  
zobrazený zvýraznený. 
Pre postupné prehliadnutie skladieb G.  
smerom hore alebo smerom dole.  
Pridržané zatlačenie aktivuje zrýchlené
prehrávanie skladby smerom dozadu 
alebo dopredu.
Pre zobrazenie sekundárneho menu. H.  
Premiestnenie kurzora na práveI.  
prehrávanej skladbe.
Zobrazí typ nosiča: USB alebo iPod.J.  

INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ V REŽIME IPOD (ALEBO PREHRÁVAČ APPLE ®)  ®

Ísť do základného adresára
Interpreti  
Albumy  
Piesne  
Žánre
Zoznamy prehrávania 

A B C

D

E

GH

I

J

F
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07
PREHRÁVANIE SKLADBY (1/2)

  Zatlačenie na Vysvetlivky Výsledok

Zatlačte na tlačidlo REŽIM a následne na USB / iPod.

USB PREHRÁVAČ

Zatlačte na jednu zo skladieb, čím umožníte jej prehrávanie. 

V režime iPod: v ktoromkoľvek momente môžete zobraziť / triediť podľa kategórií.

V režime USB alebo AUX: v ktoromkoľvek momente môžete zatlačiť na vyššiu zložku 
pre prechod na vyššiu úroveň a/alebo voľbu úrovne.  

Zatlačením na [   Track] si zvolíte predchádzajúcu skladbu alebo sa vrátite na začiatok
práve prehrávanej skladby. 
Stále zatlačenie umožní rýchle prehrávanie smerom dozadu.  

Voľba predchádzajúcej / nasledujúcej skladby

Zatlačením na [Track   ] si zvolíte nasledujúcu skladbu.
Stále zatlačenie umožní rýchle prehrávanie smerom dopredu.   
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07
PREHRÁVANIE SKLADBY (2/2)

  Zmena režimu prehrávania (v režime USB, AUX alebo iPod) 

  Zatlačenie na [Repeat] umožní prehrávanie zvolenej skladby dookola (opakovanie).
 Druhé zatlačenie na [Repeat] umožní prehrávanie všetkých skladieb, zvolenej zložky 
dookola. 
 Opätovné zatlačenie umožní vypnutie.  

  Zatlačenie na [Scan] umožní prehrávanie začiatku každej skladby po dobu približne 
10 sekúnd.
 Druhé zatlačenie na [Scan] umožní prehrávanie začiatku každej skladby, zvolenej 
zložky dookola.
 Opätovné zatlačenie umožní vypnutie alebo zatlačenie práve prehrávanej skladby
(v priebehu 10 sekúnd) uvedie prehrávanie do činnosti.

  Zatlačenie na [Random] umožní prehrávanie všetkých skladieb, zvolenej zložky v
náhodnom poradí.
 Druhé zatlačenie na [Random] umožní prehrávanie všetkých skladieb na prehrávači v 
náhodnom poradí.
 Ďalšie zatlačenie umožní vypnutie.

  Zatlačením na [^] získate prístup k sekundárnemu menu.  

Zatlačenie na  Vysvetlivky  Výsledok

USB PREHRÁVAČ

  Voľba zložky (v režime USB alebo AUX)  

  Zatlačením na [   Folder] si zvolíte predchádzajúcu zložku. 

  Zatlačením na [ Folder  ] si zvolíte nasledujúcu zložku.

  Zatlačte na [Data Base] pre zobrazene verzie Gracenote® (Compact Disc Data Base:®

databáza hudobných CD).   
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08
Spárovanie telefónu, prehrávanie skladby

  Zatlačenie na Vysvetlivky Výsledok

Zatlačte na tlačidlo MODE a následne na Bluetooth Audio.

STREAMING - TELEFÓN S BLUETOOTH ®

Zatlačte na [Pairing] (Spárovanie) pre aktiváciu spárovania.  

Zatlačte na [New phone] (Nový telefón) pre zistenie nového telefónu.

Zadajte PIN kód na autorádii.  

Pre povolenie spárovania sa oboznámte s obsahom návodu vášho telefónu.
Zadajte PIN kód na telefóne, následne po uplynutí určitého sa zobrazí v zozname.

Zvoľte si telefón v zozname, následne si zvoľte [Hands free] pre telefón a/alebo
[Audio Bluetooth] pre streaming (iPhone je automaticky identifikovaný). 
Potvrďte pomocou [Yes].  

  Ak už je telefón spárovaný, zvoľte si skladbu a zatlačte na [  ], čím sa umožní jej 
počúvanie.   
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08 STREAMING - TELEFÓN S BLUETOOTH ®

Pomocou klávesnice zadajte číslo.     A.  
Zakaždým vymažte jedno číslo.B.  
Vráťte sa k predchádzajúcemuC.  
zobrazeniu. 
Pre zobrazenie zoznamu kontaktovD.  
(telefónu bluetooth alebo vozidla).  
Zvoľte si kontakt v zozname.
Pre vytvorenie [Dial] (volať) alebo E.  
opakované vytvorenie [Redial] (opäť
zavolať) telefonickej komunikácie.   

Pre zobrazenie sekundárneho menu: F. 
Zobrazí sa v prípade, ak nebolo osobné F1. 
identifikačné číslo definované.  
Zatlačte pre jeho zadanie. 
Zobrazí sa v prípade, ak bolo osobnéF2. 
identifikačné číslo definované. 
Pre zobrazenie zoznamu spárovaných F3. 
telefónov. 
Pre zobrazenie zoznamu hlasovýchF4. 
príkazov. 
Pre reinicializáciu nastavení.   F5. 

INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ V REŽIME TELEFÓN

Pre pripojenie vášho telefónu v režime 
Bluetooth ® sa oboznámte s obsahom
kapitoly "Spárovanie telefónu".  

A B

F CDE F1 F2 F4F3 F5
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09 TELEFÓN BLUETOOTH®

  HOVORIŤ 
 Pre aktiváciu hlasovej identifikácie (zobrazí sa " Listening ") zatlačte na toto tlačidlo.
 Počas hlasovej identifikácie krátko zatlačte na toto tlačidlo, čím uvediete hlasovú 
identifikáciu do čakacieho režimu.
 Pre deaktiváciu hlasovej identifikácie dlho zatlačte na toto tlačidlo.
 Aj počas telefonického hovoru jedným krátkym zatlačením aktivujete hlasovú identifikáciu.   

Zapnutie/vypnutie systému audio.

  PRIJAŤ HOVOR
 Zatlačením tohto tlačidla prijmete 
prichádzajúci hovor. 
 V prípade druhého prichádzajúceho hovoru 
zatlačením tohto tlačidla uvediete 1. hovor 
do čakacieho režimu a aktivujete hovor s
2. volajúcim. 
 V tomto prípade vás jedno krátke zatlačenie 
prepne z jedného volajúceho na druhého.
 Pre vytvorenie konverzácie troch osôb
zatlačte na HOVORIŤ, čo umožní prechod 

y

do režimu hlasovej identifikácie a následne 
vyslovte " Zaradiť hovor". r

UKONČIŤ HOVOR
Zatlačte na toto tlačidlo, čím zamietnete
prichádzajúci hovor. 
Počas konverzácie zatlačte na toto tlačidlo, 
čím hovor ukončíte.

  Zvýšenie hlasitosti zvuku audio.

  Zníženie hlasitosti zvuku audio.  
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               ZMENA JAZYKA HLASOVÝCH PRÍKAZOV 

TELEFÓN BLUETOOTH ®

  Štandardne je identifikačný systém v anglickom jazyku.  

Zatlačte na toto tlačidlo.  

  Vyslovte "Setup " (Konfigurovať).

  Vyslovte "Language " (Jazyk).  

  Vyslovte jazyk podľa vášho výberu v angličtine, napríklad:
vyslovte "French " pre voľbu francúzskeho jazyka.

  Vyslovte " Yes  " (Áno) pre aktiváciu procesu zmeny jazyka.
Vyslovte " No" (Nie) pre návrat k etapám 4 až 7.  

Systém oznámi "Select a language: English, Spanish, French,
German or Italian".  

Systém oznámi "French selected. Is this correct?"

Systém zopakuje zvolený jazyk a ukončí proces zmeny jazyka.   

  V prípade, ak nezačnete proces načítavania hlasu do približne 
3 minút od zatlačenia HOVORIŤ, proces sa vynuluje.  

p p , p

V prípade, ak zatlačíte HOVORIŤ do 5 sekúnd nasledujúcich 
od prečítania hlasového príkazu, nahrávanie tohto príkazu sa
zopakuje.

             Čo predstavuje telefón hands free bluetooth® s hlasovou ®

identifikáciou?
 Je to systém, ktorý používa bezdrôtovú komunikačnú technológiu
nazývanú Bluetooth® a ktorý vám umožňuje telefonovať bez použitia®

rúk v interiéri vášho vozidla prostredníctvom mobilného telefónu
kompatibilného s Bluetooth®.
 Je vybavený funkciou hlasovej identifikácie, ktorá vám umožňuje
telefonovať pomocou mikrofónu umiestneného v stropnom osvetlení 
a taktiež pomocou jednoduchého použitia ovládačov na volante
alebo pomocou hlasových príkazov. K dispozícii máte 5 jazykov: 
angličtina (štandardne nastavená), španielčina, francúzština, 
nemčina a taliančina.  
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TELEFÓN BLUETOOTH ®

               NAČÍTANIE HLASU UŽÍVATEĽA 

Funkciu načítania hlasu používateľa môžete použiť pre vytvorenie 
hlasového modelu pre jednu osobu na jeden jazyk.  
Charakteristické črty vášho hlasu a vašej výslovnosti sú
zaznamenané v tomto modeli, čo umožní jednoduchšiu hlasovú
identifikáciu.
Pri načítavaní hlasu je potrebné vozidlo zastaviť na bezpečnom
mieste a zatiahnuť ručnú brzdu.
Počas tohto procesu vypnite váš telefón, aby ste neboli nijakým
spôsobom rušený.  

  Zatlačte na toto tlačidlo.

  Systém oznámi prvú vetu zo 45 modelových viet.

  Vyslovte "Nácvik reči".

  Ak ste pripravení začať, pridržte toto 
tlačidlo zatlačené.  

  Zopakujte každú vetu figurujúcu v tabuľke, nachádzajúcej
sa na nasledujúcej strane.  
Systém zaznamená váš hlas a prejde k nahrávaniu 
nasledovného príkazu.
Pokračujte v procese nahrávania až po nahratie všetkých
viet.

  Zaznie vysvetľujúca správa.

  Po prečítaní všetkých hlasových príkazov systém oznámi 
"Načítanie reči je ukončené " a proces ukončí.  

  V prípade, ak nezačnete proces načítavania do približne 3 minút 
od zatlačenia tlačidla HOVORIŤ, proces sa vynuluje.  

p p , p p

V prípade, ak zatlačíte na tlačidlo HOVORIŤ do 5 sekúnd
nasledujúcich od prečítania hlasového príkazu, nahrávanie tohto 
príkazu sa zopakuje.
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09 TELEFÓN BLUETOOTH ®

  PRÍKAZY PRE NAČÍTANIE 

 1 # 790 (pre # = "Krížik") 

2 671 (pre * = "Hviezdička") *

 3 212 - 4 903

 4 235 - 3 494

 5 315- 5 657

 6 456 - 7 930

7 793 - 5 462

 8 794 - 1 826

 9 826 - 3 145

 10 962 - 7 305

11 (531) 742 - 9 860

 12 (632) 807 - 4 591

 13 (800) 222 - 5015

14 (888) 555 - 1 212

 15 0 123 456 789

 16  55 66 77 88 99

17  44 33 22 11 00 

 18  Zavolať 293 - 5804 

 19  Zavolať * 350

 20  Zavolať 1 (234) 567 - 8 901

21  Zadať 639 - 1542 

22  Zadať # 780 

 23  Zadať (987) 654 - 3210 

 24  1058# 3794# Poslať

 25  27643# 4321# Poslať 

 26  Zrušiť 

 27  Pokračovať

 28  Núdzové číslo 

 29  Vymazať všetko

 30  Pomoc 

31  Bydlisko, Práca, Mobil, Pager 

32  Zoznam mien

33  Nie

34  Register: Zrušiť 

35  Register: Nový záznam 

36  Predchádzajúce

37  Register: Vymazať všetko 

38  Opäť zadať 

39  Opäť vykonať nácvik

40  Konfigurovať výzvy potvrdenia 

41  Konfigurovať jazyk 

42  Konfigurovať možnosti prepojenia 

43  Prepojiť telefón 

44  Presmerovať hovor 

45  Áno
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TELEFÓN BLUETOOTH ®

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu potreby zvýšenej pozornosti 
zo strany vodiča je potrebné vykonávať spárovanie mobilného 
telefónu Bluetooth® so systémom sady hands free na autorádii ®

výlučne na zastavenom vozidle.

  Systém oznámi " Vyslovte 4 čísla kódu pre spárovanie".

Zatlačte na toto tlačidlo.    Systém potvrdí platnosť zadaného čísla, odpovedzte 
" Áno

yy
".

Vyslovte "Nie", ak si želáte návrat k etape 7.

Vyslovte " Možnosti spárovania ".  

  SPÁROVANIE TELEFÓNU BLUETOOTH ®    
PRVÉ PRIPOJENIE 

  Vyslovte "Spárovať telefón".  

Vyslovte " Konfigurovať".ť

Systém môže zaregistrovať až 7 mobilných telefónov
kompatibilných s Bluetooth®.
 Automaticky je spárovaný ten telefón, ktorý má najväčšiu prioritu.  

  Systém oznámi " Želáte si spárovať telefón, zrušiť telefón alebo
získať zoznam spárovaných telefónov?".  

  Vyslovte 4 čísla, ktoré budú zaregistrované ako kód pre
spárovanie.  

  Zapamätajte si tento kód pre spárovanie, pretože ho musíte zadať
do telefónu v jednej z nasledujúcich etáp procesu spárovania.



276

10

09

9

11

12

13

14

15

16

17

Oboznámte sa s návodom pre užívateľa vášho 
mobilného telefónu a zadajte do telefónu kód pre 
spárovanie, ktorý bol zaregistrovaný v etape 7. 

TELEFÓN BLUETOOTH ®

Systém oznámi "Na telefóne začnite proces spárovania.
Oboznámte sa s inštrukciami návodu od vášho telefónu ".  

V prípade chybného kódu sa systém zablokuje. Pre vymazanie 
kódu:
-  presvedčte sa, či je nie je hlasová identifikácia telefónu

aktivovaná, 
-  pri zapnutom zapaľovaní a aktívnom audio systéme zatlačte na 

tlačidlo ZVESIŤ po dobu 2 sekúnd, 3 krát po sebe.
p p p y

  Akonáhle bude zachytený mobilný telefón kompatibilný s 
Bluetooth®, systém oznámi " Po zaznení zvukového signálu
vyslovte názov telefónu".

  Po zaznení zvukového signálu prideľte názov telefónu tak, 
že zadáte akýkoľvek názov podľa vášho výberu.

Systém oznámi "Zadajte poradie priority spomedzi 1 a 7.
Jednotka je označenie s najväčšou prioritou ".  

Zadajte číslo v rozmedzí od 1 po 7 pre stanovenie priority
mobilného telefónu.

Systém oznámi a potvrdí " názov telefónu " a " číslo " označujúce 
jeho prioritu.

Odpovedzte " Áno".
Vyslovte " Nie", ak si želáte návrat k etape 13.  

Systém oznámi "Spárovanie ukončené ", následne vyšle zvukový 
signál a deaktivuje hlasovú identifikáciu.

Dostupnosť služieb závisí od siete, SIM karty a kompatibility použitých zariadení Bluetooth®. V návode od vášho telefónu a u vášho operátora si
overte služby, ku ktorým máte umožnený prístup.  

V prípade, ak systém nezachytí mobilný telefón kompatibilný 
s Bluetooth®, proces spárovania sa ukončí a je doprevádzaný
zvukovým signálom.
 Ak si zvolíte hodnotu priority, ktorá už bola pridelená inému
telefónu, systém vás požiada, či si želáte zmeniť túto hodnotu
priority.   
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TELEFÓN BLUETOOTH ®

Vyslovte " Zadať".  ť

  Systém oznámi " Číslo prosím vás".  

                      POUŽITIE TELEFÓNNEHO ČÍSLA 

Vyslovte telefónne číslo.

Zatlačte na toto tlačidlo.  

Systém vás požiada o potvrdenie tohto čísla, odpovedzte
"Áno

yy
 ".  

Vyslovte " Nie " pre návrat k predchádzajúcej etape.   

  Najskôr je potrebné spárovať mobilný telefón kompatibilný s
Bluetooth® so systémom.  ®
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TELEFÓN BLUETOOTH ®

Súčasťou systému je vlastný zoznam, ktorý je nezávislý od 
zoznamu mobilného telefónu.
Môže obsahovať až 32 mien pre každý jazyk. 
Každé meno v zozname je pridelené k 4 miestam: BYDLISKO,
PRÁCA, MOBIL a PAGER.  

j

Systém oznámi "Zvoľte si jeden z nasledovných prvkov: Nový
záznam, Zmeniť, Zoznam mien, Zrušiť alebo Vymazať všetko,
alebo vyslovte Vynulovať pre návrat do hlavného menu".

  Vyslovte " Nový záznam".

Systém oznámi "BYDLISKO, PRÁCA, MOBIL ALEBO PAGER".

Zadajte miesto zodpovedajúce číslu, ktoré si želáte uložiť.

Systém vás požiada o potvrdenie miesta.

Odpovedzte " Áno ".  
Vyslovte " Nie" pre návrat k etape 7.

  Ak už bolo nejaké telefónne číslo uložené na tomto mieste, systém
oznámi " Aktuálne číslo je -číslo-, číslo prosím vás".

                ULOŽENIE MENA DO ZOZNAMU SYSTÉMU 

Zatlačte na toto tlačidlo.  

  Vyslovte " Register".r

Systém oznámi "Meno prosím vás".

Zadajte meno podľa vášho výberu.

  Ak si neželáte telefónne číslo zmeniť, zopakujte pôvodné 
číslo a bude zachované, v opačnom prípade povedzte 
nové číslo.  

Odpovedzte " Áno".
Vyslovte " Nie" pre návrat k etape 11.   

Systém vás požiada o potvrdenie čísla.  
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TELEFÓN BLUETOOTH ®

Vyslovte " Zavolať".  ť

  Systém oznámi " Meno prosím vás ".  

                POUŽITIE MENA ZO ZOZNAMU SYSTÉMU 

Zadajte meno osoby, ktorú si želáte zavolať.  

Zatlačte na toto tlačidlo.  

  Zadajte miesto zodpovedajúce číslu, ktoré si želáte 
zavolať.  

  Je potrebné predbežné spárovanie mobilného telefónu
kompatibilného s Bluetooth® so systémom.

  Ak bolo uložených viacero telefónnych čísiel pre tú istú osobu, 
systém oznámi "Želáte si zavolať <meno> {domov}, {do práce}, 

y p ,

{na mobil} alebo {pager}?"

  Systém vás požiada o potvrdenie mena.  

  Odpovedzte "Áno ".
Odpovedzte "Nie " pre návrat k etape 4.

  Systém oznámi " Volanie na -meno-, -miesto- " a aktivuje hovor.



280

09

1

2

1

TELEFÓN BLUETOOTH ®

  Zvonenie telefónu je šírené v mieste reproduktorov umiestených 
v sedadle predného spolujazdca.
 Ak je v okamihu prijatia hovoru v činnosti nejaký zdroj audio 
(CD, rádio, ...), tento zdroj sa uvedie do režimu MUTE a počuť 
bude len prichádzajúci hovor. 
 Spínacia skrinka v polohe ACC alebo ON, v prípade
prichádzajúceho hovoru je audio systém automaticky aktivovaný
a to aj vtedy, ak bol pôvodne vypnutý.  

Po ukončení hovoru sa audio systém vráti do predchádzajúceho 
stavu.

                OPÄTOVNÉ ZADANIE POSLEDNÉHO 
ČÍSLA 

Zatlačte na toto tlačidlo.  

  Vyslovte " Opäť zadať".ť

                PRIJATIE HOVORU 

  Zatlačte na toto tlačidlo.
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09 TELEFÓN BLUETOOTH ®

                HLASOVÉ PRÍKAZY (1/2) 

Konfigurovať 

Register 

Zadať 

Zavolať 

Opäť zadať 

Núdzové číslo

Možnosti prepojenia 

Prepojiť telefón 

Zrušiť telefón 

Zoznam prepojených telefónov 

Zvoliť telefón

Predchádzajúce

 Zatlačením tohto tlačidla aktivujete hlasovú identifikáciu.

V prípade, ak systém čaká na hlasový príkaz vyslovením " Pomoc ", získate zoznam hlasových príkazov použiteľných podľa danej situácie.

 Presmerovať hovor 

 Pridať umiestnenie 

 Konfigurovať výzvy pre potvrdenie 

 Jazyk 

 Nový záznam

 Zrušiť

 Zmeniť

 Zavolať toto číslo

 Zmeniť iný záznam

 Zopakovať pokus

 Vymazať všetko 

 Zoznam mien 

Bydlisko, v bydlisku

Práca, do práce

Mobil, na mobil 

Pager, na pager 

Pomoc

Pokračovať 

Všetky

Zrušiť

Tlmený zvuk 

Deaktivovať tlmený zvuk

 Áno

Nie 
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09 TELEFÓN BLUETOOTH ®

  HLASOVÉ PRÍKAZY (2/2) 

 Zatlačením tohto tlačidla aktivujete hlasovú identifikáciu.

V prípade, ak systém čaká na hlasový príkaz vyslovením " Pomoc ", získate zoznam hlasových príkazov použiteľných podľa danej situácie.

Nula 

Jedna

Dve

Tri

Štyri

Päť

Šesť 

Sedem 

Osem

Deväť 

Hviezdička (*)

Krížik (#)

Príprava reči 

PIN 

Zopakovať prípravu 

 Aktivovať 

Deaktivovať

Zaradiť hovor 

<čísla> Poslať 

 Francúzština 

 Register Nový záznam

 Register Zmeniť 

 Register Zrušiť

 Register Vymazať všetko

 Register Zoznam mien

 Konfigurovať výzvy pre potvrdenie

 Konfigurovať voľbu telefónu 

 Konfigurovať možnosti prepojenia 

 Zrušiť jedno meno 

 Konfigurovať jazyk

 Konfigurovať PIN 
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Systém AUDIO-CD  

  Systém je chránený tak, aby bol funkčný len vo vašom
vozidle.

  01 Prvé kroky- ovládací panel   

  Z bezpečnostných dôvodov je vodič bezpodmienečne 
povinný vykonávať úkony, ktoré si vyžadujú jeho
zvýšenú pozornosť, v zastavenom vozidle. 
 Keď je motor vypnutý, po aktivácii úsporného režimu
energie sa systém vypne z dôvodu ochrany batérie 
pred vybitím.

  OBSAH  

  02 Ovládače na volante   
  03 Hlavné funkcie   
  04 Rádio   
  05 Prehrávače hudobných nosičov   
  06 USB prehrávače  
  07 Streaming BLUETOOTH ®    
  08 Telefón BLUETOOTH ®    
  Správy o chybe   
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01  PRVÉ KROKY 

Zobrazenie skladby.  

Posuv skladieb.  

Ukazovatele
i : iPod®  / ®

U : USB.
B : Bluetooth ®.  

  Náhodné prehrávanie 
skladieb práve prehrávanej
zložky. 
 Dlhé zatlačenie (zvukový 
signál): náhodné prehrávanie
všetkých zložiek.  

Nahrávanie jedného alebo
viacerých diskov.  

  Prepnutie do režimu audio: 
 -> CD -> 
 prenosný prehrávač (USB) / 
iPod®

 -> Bluetooth * ->

  Opakovanie práve prehrávanej 
skladby. 
 Dlhé zatlačenie (zvukový signál): 
opakovanie všetkých skladieb 
práve prehrávanej zložky.  

  *   Dostupné v závislosti od verzie.

Zapnutie / vypnutie autorádia.

Voľba zdroja rádio.
Voľba vlnového rozsahu (FW, MW,
LW). 
 Automatické uloženie staníc do 
pamäti (autostore).  
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01  PRVÉ KROKY 

  Rýchle prehrávanie 
smerom dozadu / 
dopredu.  

  Aktivácia / Neutralizácia PTY.
Prehrávanie začiatku každej skladby práve
prehrávanej zložky. 
Dlhé zatlačenie (zvukový signál): prehrávanie
začiatku každej skladby všetkých zložiek.  

 Predchádzajúca / nasledujúca 
skladba. 
 Postupné zatlačenia: návrat
prehrávania na začiatok 
počúvanej skladby.

  Voľba predchádzajúcej / nasledujúcej zložky (alebo 
skladby).
 Nastavenie audio režimov (BASS, TREBLE, ...). 
 Manuálne vyhľadávanie nižšej a vyššej rádiofrekvencie / 
PTY.
 Režim nastavenia funkcií (AF, REG, TP, SCV, ...).  

Vysunutie jedného alebo 
viacerých CD.  

Zatlačenie: voľba zložky 
(alebo skladby).

Vyhľadávanie dopravných 
informácií TP.  

  Voľba predchádzajúceho / 
nasledujúceho disku.
 Prerušenie / vypnutie a 
obnovenie prehrávania.
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02  OVLÁDAČE NA VOLANTE

  HOVORIŤ 
 Krátko zatlačte na toto tlačidlo pre aktiváciu hlasovej identifikácie (zobrazí sa " Listening "). 
 Počas hlasovej identifikácie krátko zatlačte na toto tlačidlo, čo umožní uvedenie tejto
identifikácie do čakacieho režimu.
 Dlho zatlačte na toto tlačidlo pre deaktiváciu hlasovej identifikácie.
 Aj počas telefonického rozhovoru jedno krátke zatlačenie tohto tlačidla aktivuje hlasovú
identifikáciu.   

Zvýšenie / zníženie hlasitosti zvuku audio.  

  ZDVIHNÚŤ 
 Zatlačte na toto tlačidlo pre prijatie 
prichádzajúceho hovoru. 
 V prípade ďalšieho prichádzajúceho hovoru 
zatlačte na tlačidlo, čím uvediete 1. hovor 
do čakacieho režimu po dobu komunikácie
s 2. volajúcim. 
 V tomto prípade krátko zatlačte na tlačidlo,
čím prepnete z jedného volajúceho na 
druhého.
 Pre vytvorenie konverzácie troch osôb
zatlačte na HOVORIŤ, čo umožní prechod 

yy

do režimu hlasovej identifikácie a následne
vyslovte " Zaradiť hovor".  r

ZLOŽIŤ
Zatlačte na toto tlačidlo pre zamietnutie 
prichádzajúceho hovoru. 
Počas rozhovoru zatlačte na toto tlačidlo,
čo umožní ukončenie hovoru.  

Vyhľadávanie vyššej / nižšej rádio
frekvencie.
Nasledujúca / predchádzajúca skladba CD.
Rýchly posun na CD smerom dopredu / 
dozadu.

  Dlhé zatlačenie: zapnutie / vypnutie
systému audio. 
 Krátke zatlačenie: voľba zdroja zvuku v 
nasledovnom poradí, FM1 / FM2 / FM3 / 
MW / LW / CD.  
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03 HLAVNÉ FUNKCIE 

  Zatlačte na tlačidlo "PWR".
 Do činnosti sa uvedie naposledy 
zvolený zdroj zvuku pred vypnutím. 
 Funkcie autorádia môžu byť 
používané, ak je zapaľovanie v polohe
"ON" alebo "ACC".
 Pre vypnutie opäť zatlačte na tlačidlo
"PWR".  

  NASTAVENIE HLASITOSTI ZVUKU  

  NASTAVENIE REŽIMOV AUDIO  

  Postupne zatlačte na tlačidlo
"SOUND"; režimy audio sa menia v 
nasledovnom poradí: 
 SUB PUNCH / TYPE / FIELD / BASS /
MID / TREBLE / FADER / BALANCE /
OFF.

  Otočte kruhovým ovládačom "VOL" 
podľa potreby smerom doľava, čím
znížite hlasitosť zvuku alebo smerom
doprava, čím ju zvýšite.  

Rýchly prístup k funkciám
personalizácie zvuku získate tak, 
že toto tlačidlo zatlačíte a potom ho 
pridržíte zatlačené, jeho následným 
otočením získate osobné nastavenie 
zvuku podľa vašej potreby.
Uvoľnením tlačidla uvediete 
nastavenie do pamäti.  

REŽIM RÝCHLEHO PRÍSTUPU ZAPNUTIE / VYPNUTIE

  Režim nastavenia audio sa deaktivuje v prípade činnosti rádia alebo 
CD alebo po uplynutí približne 10 sekúnd bez zásahu.  

  Ak pridržíte toto tlačidlo zatlačené po
dobu viac ako 2 sekundy v režime
nastavenia audio, systém prejde do 
režimu "Hold". Zvolený režim audio 
bude zachovaný až pokiaľ opäť 
nezatlačíte na toto tlačidlo po dobu
viac ako 2 sekundy.  

REŽIM "HOLD" 



288

03

1 1

 HLAVNÉ FUNKCIE

  Otočte kruhovým ovládačom 
"SOUND"; jednotlivé hudobné štýly sa 
menia v nasledovnom poradí:
 CLASSIC / JAZZ / POP / ROCK / 
HIP-HOP.
 Po zvolení hudobného štýlu zatlačte 
na tlačidlo "SOUND", čím voľbu
potvrdíte. 
 "CLASSIC": optimalizuje akustiku
pre získanie dokonalého vyrovnania 
zvuku pre vážnu hudbu.
 "JAZZ": optimalizuje akustiku 
pre získanie zvuku s osobitými
moduláciami v nízkych tónoch,
stredným hlasovým registrom a
výškami pre jazz. 
 "POP": optimalizuje akustiku pre
získanie čistoty hlasu a modulácie 
nízkych a vysokých tónov pre popovú 
hudbu. 
 "ROCK": optimalizuje akustiku pre
získanie harmónie zvuku a rytmu,
zdôrazňuje stredný hlasový register 
pre rockovú hudbu. 
 "HIP-HOP": optimalizuje akustiku pre
získanie výrazného zvuku a akcentu 
nízkych tónov pre hip-hopovú hudbu.  

VOĽBA HUDOBNÉHO ŠTÝLU "TYPE"  

  Pri zmene hudobného štýlu "TYPE" sa zvuk na okamih preruší.  

VOĽBA EFEKTU SURROUND "FIELD"  

  Otočte kruhovým ovládačom 
"SOUND"; efekty surround sa menia v
nasledovnom poradí: 
 NORMAL / STAGE / LIVE / HALL.
 Po zvolení efektu surround zatlačte na
tlačidlo "SOUND", čím voľbu potvrdíte.
 "NORMAL": produkuje zvuk, pri ktorom
vychádzajú hlasy spredu a hudobné 
nástroje obklopujú poslucháča. 
 "STAGE": produkuje zvuk, pri ktorom
vychádzajú hlasy oproti poslucháčovi,
podobne ako na scéne.
 "LIVE": produkuje zvuk porovnateľný
so zvukom živého predstavenia, pri
ktorom zvuk prichádza k poslucháčovi 
zo všetkých strán. 
 "HALL": produkuje zvuk porovnateľný 
so zvukom v koncertnej sále s 
odrazovým efektom.

Pri zmene efektu surround "FIELD" sa zvuk na okamih preruší.  
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NASTAVENIE HĹBOK "BASS"  

  Otočením kruhového ovládača 
"SOUND" nastavíte požadovanú
hodnotu hĺbok.

HLAVNÉ FUNKCIE 

  Otočením kruhového ovládača 
"SOUND" nastavíte požadovanú
hodnotu stredného hlasového
registru.

  NASTAVENIE VÝŠOK "TREBLE"  

 NASTAVENIE ROZLOŽENIA ZVUKU VPREDU/VZADU
"FADER"

  Otočením kruhového ovládača 
"SOUND" nastavíte hlasové vyváženie 
predných a zadných reproduktorov.

  Otočením kruhového ovládača 
"SOUND" nastavíte požadovanú
hodnotu výšok.

Otočením kruhového ovládača
"SOUND" nastavíte hlasové 
vyváženie pravých a ľavých
reproduktorov.

NASTAVENIE ROZLOŽENIA ZVUKU VPRAVO/VĽAVO 
"BALANCE"NASTAVENIE STREDNÉHO HLASOVÉHO REGISTRU "MID"

  Nastavenie hodnoty "0" je sprevádzané zvukovým signálom. 
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HLAVNÉ FUNKCIE 

Umožňuje automatické nastavenie parametrov "VOLUME", "BASS", 
"MID" a "TREBLE" v závislosti od rýchlosti vozidla.

  AUTOMATICKÁ KOREKCIA HLASITOSTI "SCV"  

Otočením kruhového ovládača 
"SOUND" nastavíte hlasitosť hĺbok. 
Nastavenie "SUB PUNCH" je 
možné len na vozidlách vybavených
systémom "Premium sound".

NASTAVENIE HLASITOSTI HĹBOK "SUB PUNCH"  

Pri zmene hlasitosti hĺbok "SUB PUNCH" sa zvuk na okamih
preruší.

  Zatlačením tlačidla "SOUND" po dobu
viac ako dve sekundy získate prístup 
k režimu nastavenia funkcií.
 Potom postupne zatlačte na to isté
tlačidlo; režim nastavenia funkcií sa
mení v nasledovnom poradí: 
 AF / CT / REG / TP-S / PTY (jazyky) / 
SCV / PHONE / OFF. 
 Otočením kruhového ovládača 
"SOUND", podľa potreby, smerom 
doľava funkciu deaktivujete alebo 
smerom doprava funkciu aktivujete.
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VOĽBA ZDROJA ZVUKU RÁDIO

  Zatlačením tlačidla "PWR" alebo
tlačidla "AM/FM" uvediete rádio do 
činnosti.

  Postupné zatlačenie tlačidla "AM/FM"
umožní voľbu vlnového rozsahu; ten 
sa mení v nasledovnom poradí: FM1 / 
FM2 / FM3 / MW / LW / FM1...  

 AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE STANÍC  

 MANUÁLNE VYHĽADÁVANIE STANÍC

  Otočenie kruhového ovládača "TUNE" 
smerom doľava pre vyhľadanie nižších 
frekvencií alebo smerom doprava pre 
vyhľadanie vyšších frekvencií.  

  Zatlačenie tlačidla "SEEK  " alebo
"SEEK   " aktivuje vyhľadávanie 
nižších frekvencií alebo vyhľadávanie 
vyšších frekvencií.
 Vyhľadávanie sa aktivuje automaticky
a vypne sa na prvej nájdenej stanici.  

VOĽBA VLNOVÉHO ROZSAHU  

                VOĽBA / ULOŽENIE DO PAMÄTI 
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Zatlačte na jedno zo šiestich tlačidiel "1" až "6" až po
zaznenie zvukového signálu.
Zvuk sa preruší a po uložení stanice do pamäti sa
opäť obnoví. 
Na displeji sa zobrazí číslo tlačidla a príslušná 
rádiofrekvencia.

ULOŽENIE STANÍC DO PAMÄTI

Pre opätovné získanie nastavenia predvolenej pamäti zatlačte na
tlačidlo a uvoľnite ho skôr, ako uplynú dve sekundy.

RÁDIO

V každej vlnovej dĺžke môžete uložiť do pamäti až šesť staníc.
Každé nové uloženie stanice do pamäti nahradí predchádzajúce.

  AUTOMATICKÉ ULOŽENIE STANÍC DO PAMÄTI  

  Odpojenie svoriek batérie vymaže stanice uložené v pamäti.

  Automatické uloženie staníc do pamäti sa uskutoční len vo vlnovom 
rozsahu FM3, MW a LW.
 Každé nové uloženie stanice do pamäti nahradí predchádzajúce.
 Toto uloženie do pamäti môže byť aktivované automaticky nezávisle 
na zvolenom vlnovom rozsahu.  

Zatlačte na tlačidlo "AM/FM" po dobu 
viac ako dve sekundy.
Šesť najlepších intenzít príjmu je 
uložených do pamäti a zoradených od
najslabšej po najsilnejšiu na šiestich
príslušných tlačidlách.  

  VYVOLANIE STANÍC ULOŽENÝCH V PAMÄTI

  Zatlačte na jedno zo šiestich tlačidiel "1" až "6". Na 
displeji sa zobrazí stanica prislúchajúca zvolenému
vlnovému rozsahu.  
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  Funkcia "Radio Data System" (RDS) v pásme FM umožňuje: 
   -  prístup k zobrazeniu informácií ako sú názov stanice, ...
  -  počúvanie tej istej stanice pri prechode rôznych regiónov, 
  -  prechodné počúvanie dopravného spravodajstva.  
 Väčšina staníc FM používa systém RDS. Tieto stanice okrem
vlastných programov prenášajú nezvukové údaje. 
 Takto vysielané údaje vám umožňujú prístup k rôznym funkciám,
z ktorých najhlavnejšie sú zobrazenie názvu stanice, automatické
sledovanie stanice alebo prechodné počúvanie dopravného
spravodajstva. 
 Vďaka sledovaniu alternatívnej stanice vám umožňuje počúvanie
tej istej stanice. Avšak za niektorých podmienok nemôže byť toto 
sledovanie frekvencie RDS zabezpečené na území celej krajiny.
Rádiostanice nepokrývajú územie celej krajiny, čo vysvetľuje stratu
príjmu stanice na určitom úseku cesty.  

 ALTERNATÍVNE FREKVENCIE "AF"

 Vaše rádio automaticky kontroluje a volí najvhodnejšiu frekvenciu
zachytenej rádiostanice (ak stanica vysiela na viacerých 
vysielačoch alebo frekvenciách).
 Frekvencia jednej rádiostanice pokrýva približne 50 kms. Prechod 
z jednej frekvencie do druhej vysvetľuje prechodnú stratu príjmu
počas jazdy vozidlom.
 Ak v regióne, v ktorom sa nachádzate, nemá vami počúvaná
stanica k dispozícii viacero frekvencií, môžete deaktivovať
sledovanie alternatívnej frekvencie.  

 Niektoré stanice sú zoskupené v sieti. 
 Vysielajú v rôznych regiónoch rozdielne alebo rovnaké programy 
podľa času.
 Môžete aktivovať sledovanie: 
 -  len na jednej regionálnej stanici,
 -  v rámci celej siete s možnosťou počúvania rozdielneho 

programu.   

 REŽIM REGIONÁLNEHO SLEDOVANIA "REG"

 V prípade, ak na dlhých trasách stanica uložená v pamäti oslabne,
rádio vyhľadáva prioritne inú frekvenciu pre tú istú stanicu (AF). V 
prípade neúspechu vyhľadáva frekvenciu vysielajúcu regionálny 
program (REG). V prípade ďalšieho neúspechu sa rádio vráti ku
stanici uloženej v pamäti.  

  Funkcie "AF", "REG" a "TP" môžu
byť aktivované alebo deaktivované 
prostredníctvom režimu nastavenia 
funkcií tlačidla "TUNE".  

                   SYSTÉM RDS 
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  DOPRAVNÉ SPRAVODAJSTVO "TP"  

  Funkcia "Traffic Program" (TP) umožňuje automatické a prechodné 
prepnutie na stanicu FM vysielajúcu dopravné spravodajstvo. 
 Rádiostanica alebo práve počúvaný zdroj zvuku sa preruší.
 Po ukončení dopravného spravodajstva systém automaticky prepne
na pôvodne počúvanú rádiostanicu alebo zdroj zvuku.  

  Zatlačte na tlačidlo "TP". 
 Na displeji sa zobrazí "TP". Ak je 
stanica kompatibilná, zobrazí sa 
taktiež "RDS". 

  V prípade, ak rádio zachytí dopravné spravodajstvo, na displeji sa 
zobrazí "TRAF INF", následne frekvencia vysielajúcej stanice a 
potom jej názov. 
 Hlasitosť zvuku je rozdielna ako bola hlasitosť zvuku 
predchádzajúceho zdroja. 
 Po ukončení dopravného spravodajstva sa hlasitosť zvuku vráti na 
úroveň pôvodne počúvaného zdroja zvuku.

  V prípade, ak sa na displeji zobrazí "TP", rádio sa zastaví len na
staniciach RDS, vysielajúcich dopravné spravodajstvo. 

  NÚDZOVÉ VYSIELANIE "VÝSTRAHA"  

  Núdzové vysielanie automaticky a prechodne preruší vysielanie
stanice FM alebo práve počúvaného zdroja zvuku.
 Na displeji sa zobrazí správa "VÝSTRAHA" a hlasitosť zvuku je
rozdielna ako bola hlasitosť zvuku predchádzajúceho zdroja.
 Po ukončení núdzového vysielania sa hlasitosť zvuku vráti na 
úroveň pôvodne počúvaného zdroja zvuku.  

  TYP PROGRAMU S DANOU TÉMOU "PTY" 

  Niektoré stanice ponúkajú možnosť prioritného počúvania určitého
typu programu na zvolenú tému spomedzi tém nachádzajúcich sa v
nižšie uvedenom zozname: 
 NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE,
SCIENCE, VARIED, POP M, ROCK M, EASY M, LIGHT M, 
CLASSICS, OTHER M, WEATHER, FINANCE, CHILDREN,
SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ,
COUNTRY, NATION M, OLDIES, FOLK M, DOCUMENT.
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  VYHĽADÁVANIE VYSIELANIA "PTY"  

Zatlačte na tlačidlo "PTY". 
Otočením kruhového ovládača "TUNE" 
si zvolíte typ požadovaného programu. 
Po uplynutí dvoch sekúnd rádio 
vyhľadáva vysielanie podľa vášho
výberu; na displeji bliká typ zvoleného 
programu PTY. 
Po nájdení stanice sa na displeji
zobrazí jej názov. 
Zatlačením tlačidla "SEEK  " alebo
"SEEK   " môžete nájsť inú stanicu.

V prípade, ak nie je nájdená žiadna stanica, zodpovedajúca vami 
zvolenému typu programu, na displeji sa zobrazí "ŽIADNA" po dobu 

p p , j j , p j

piatich sekúnd a rádio sa vráti na predchádzajúcu stanicu.

Otočením kruhového ovládača "TUNE" 
nastavíte program PTY, ktorý si želáte 
uložiť do pamäti.  

  Zatlačte na jedno zo šiestich tlačidiel "1" až "6" po 
dobu viac ako dve sekundy.
 Zvuk sa preruší a po uložení programu do pamäti sa 
opäť obnoví.
 Na displeji sa zobrazí číslo tlačidla a priradený
program PTY.

Pre získanie pôvodného nastavenia pamäti zatlačte na tlačidlo a 
uvoľnite ho skôr, ako uplynú dve sekundy.

 ULOŽENIE PROGRAMU "PTY" DO PAMÄTI  

Do pamäti môžete uložiť až šesť programov PTY.
Každé nové uloženie do pamäti nahradí to predchádzajúce.
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  ZMENA JAZYKA ZOBRAZENIA PROGRAMU "PTY"

Zatlačením tlačidla "TUNE" po dobu 
viac ako dve sekundy získate prístup k 
režimu nastavenia funkcií. 
Následne postupne zatlačte na to isté
tlačidlo; režim nastavenia funkcií sa
mení v nasledovnom poradí: 
 AF / CT / REG / TP-S / PTY (jazyky) / 
SCV / PHONE / OFF. 
Otočením kruhového ovládača "TUNE" 
smerom doľava alebo doprava si
zvolíte jazyk (ENGLISH, FRANCAIS,
DEUTSCH, SVENSK, ESPAGNOL, 
ITALIANO).  

 REŽIM NASTAVENIA FUNKCIÍ  

  Umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu
nižšie uvedených funkcií.
 Zatlačením tlačidla "TUNE" po dobu 
viac ako dve sekundy získate prístup k 
režimu nastavenia funkcií. 
 Následne postupne zatlačte na to isté
tlačidlo; režim nastavenia funkcií sa
mení v nasledovnom poradí: 
 AF / CT / REG / TP-S / PTY (jazyky) / 
SCV / PHONE / OFF. 
 Otočenie kruhového ovládača "TUNE"
podľa potreby smerom doľava funkciu
deaktivuje ("OFF") alebo smerom
doprava funkciu aktivuje ("ON").

  Momentálne je funkcia "PHONE" nefunkčná.
 Režim nastavenia funkcií sa deaktivuje po uplynutí približne
10 sekúnd bez zásahu.   
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  Umožňuje prehrávanie audio CD (CD-DA, CD-Text, CD-R/RW)
alebo CD MP3.

  VYSUNUTIE DISKU  

                PREHRÁVAČ CD 

  VOĽBA ZDROJA ZVUKU CD

V prípade, ak už je disk v prehrávači 
vložený, zatlačte na tlačidlo "CD".
Na displeji sa zobrazí "CD", číslo
skladby a čas prehrávania.

  Vkladajte len kompaktné disky kruhového tvaru.
 Kompaktné disky s rozmerom 8 cm musia byť vložené do stredu 
miesta v prehrávači.  

  Po vložení disku potlačenou stranou smerom hore sa CD prehrávač
automaticky uvedie do činnosti.

  Zatlačte na toto tlačidlo a disk sa 
vysunie z prehrávača. Systém 
automaticky prejde do režimu rádio.  

  Ak bol disk vysunutý a nebol odstránený v nasledujúcich 
15 sekundách, bude opäť vsunutý do prehrávača.  
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 Náhodné prehrávanie disku  

  Zatlačte na tlačidlo "RDM", čím 
aktivujete náhodné prehrávanie
skladieb, nachádzajúcich sa na disku.
Na displeji sa zobrazí "RDM". 
 Opätovným zatlačením tohto tlačidla
tento režim opustíte.

  CD AUDIO

Pridržanie tlačidla " " alebo " "
umožní podľa vašej potreby rýchle 
vyhľadávanie smerom dozadu alebo
dopredu. 
Prehrávanie sa začne, akonáhle
tlačidlo uvoľníte.

  Rýchle vyhľadávanie

Zatlačenie tlačidla " " alebo " "
umožní podľa vašej potreby výber 
predchádzajúcej alebo nasledujúcej 
skladby.

  Voľba skladby

Zatlačte na tlačidlo "RPT", čím 
aktivujete opakované prehrávanie
práve počúvanej skladby. Na displeji
sa zobrazí "RPT". 
Opätovným zatlačením tohto tlačidla 
tento režim opustíte.  

  Opakovanie skladby  

 Prehrávanie začiatku každej skladby  

  Zatlačte na tlačidlo "SCAN", čím 
aktivujete prehrávanie prvých desiatich 
sekúnd každej skladby na disku. Na 
displeji sa zobrazí "SCAN" a číslo 
príslušnej skladby bliká.
 Opätovným zatlačením tohto tlačidla
tento režim opustíte.

  Na CD-R/RW závisí kvalita prehrávaného zvuku od kódovacieho
softvéru, napaľovacieho zariadenia a rýchlosti použitého 
napaľovacieho systému.   
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  ZOBRAZENIE CD-TEXTU 

Postupne zatlačte na tlačidlo "DISP";
informácie CD-Text sa zobrazia v 
nasledovnom poradí:
DISC NAME / TRACK NAME / 
NORMAL DISPLAY MODE.  

  CD prehrávač a CD menič sú kompatibilné pre zobrazenie
informácií CD-Text.  

  Na kompaktných diskoch obsahujúcich súčasne súbory CD-DA a 
MP3 sa prehrávanie uvedie automaticky do činnosti podľa súborov
CD-DA. 
 Pre zmenu prehrávania medzi oboma typmi súborov zatlačte
na tlačidlo "CD" po dobu viac ako dve sekundy až po zaznenie
zvukového signálu. 
 Počas použitia týchto kompaktných diskov sa funkcie 
"Opakovanie", "Náhodné prehrávanie" a "Prehrávanie začiatkov 
skladieb" vzťahujú len na súbory s rovnakým formátom. 

V prípade, ak informácie presahujú
12 znakov, zatlačte na tlačidlo
"PAGE", ktoré vám umožní zobrazenie
ostatných znakov. 
V prípade neprítomnosti informácií
CD-Text pre zobrazenie sa na displeji 
zobrazí "NOTITLE".   

       CD MP3 / TAG ID3 

  VOĽBA ZLOŽKY MP3

  Otočte kruhový ovládač "FOLDER"
podľa vašej potreby smerom doprava 
pre voľbu zložky vo vzrastajúcom 
poradí alebo smerom doľava pre voľbu 
zložky v klesajúcom poradí.  

  CD prehrávač a CD menič sú kompatibilné pre prehrávanie
súborov MP3.
 Tieto môžu byť skopírované na CD-ROM, CD-R alebo CD-RW vo 
formáte ISO9660 Úroveň 1 / Úroveň 2, Joliet alebo Romeo. Môžu 

y p ,p

obsahovať maximálne 255 súborov a 100 zložiek v 16 úrovniach.
 Počas prehrávania MP3 môže byť zobrazený Tag ID3 verzia 1.

PREHRÁVAČE HUDOBNÝCH MÉDIÍ 
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OPAKOVANIE SKLADIEB JEDNEJ ZLOŽKY  

  Zatlačením tlačidla "D-RPT" po dobu 
viac ako dve sekundy aktivujete
opakovanie prehrávania skladieb 
obsiahnutých v aktuálnej zložke.
Na displeji sa zobrazí "D-RPT".
 Opätovným zatlačením tohto tlačidla
tento režim opustíte.  

  Zatlačením tlačidla "RDM" aktivujete
náhodné prehrávanie skladieb
aktuálnej zložky. Na displeji sa
zobrazí "RDM".
 Opätovným zatlačením tohto tlačidla
tento režim opustíte.

 PREHRÁVANIE ZAČIATKU KAŽDEJ SKLADBY  

 ZOBRAZENIE MP3 / TAG ID3  

  Postupne zatlačte na tlačidlo "DISP"; 
informácie MP3 sa zobrazia v 
nasledovnom poradí: 
 FOLDER NAME / TRACK NAME / 
NORMAL DISPLAY MODE.

  Zatlačením tlačidla "SCAN" aktivujete 
prehrávanie prvých desiatich sekúnd
každej skladby všetkých zložiek. Na
displeji sa zobrazí "SCAN" a blikajúce 
číslo príslušnej skladby. 
 Opätovným zatlačením tohto tlačidla
tento režim opustíte.  

NÁHODNÉ PREHRÁVANIE ZLOŽKY  

NÁHODNÉ PREHRÁVANIE DISKU

  Zatlačením tlačidla "RDM" po dobu
viac ako dve sekundy aktivujete
náhodné prehrávanie skladieb
všetkých zložiek. Na displeji sa zobrazí
"D-RDM".
 Opätovným zatlačením tohto tlačidla
tento režim opustíte.  

 Pri spustení prehrávania sa na displeji zobrazí "READING", 
následne zmizne a nahradí ho číslo zložky, číslo skladby, čas
prehrávania a "MP3".
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  Zatlačením na tlačidlo "DISP" po 
dobu viac ako dve sekundy aktivujete
informácie Tag ID3. Na displeji sa
zobrazí "TAG".
 Postupne zatlačte na tlačidlo "DISP"; 
informácie Tag ID3 sa zobrazia v 
nasledovnom poradí: 
 ALBUM NAME / TRACK NAME / 
ARTIST NAME / NORMAL DISPLAY 
MODE. 
 Pre deaktiváciu týchto informácií opäť
zatlačte na tlačidlo "DISP" po dobu 
viac ako dve sekundy.  

  Ak informácie presahujú 12 znakov, 
zatlačte na tlačidlo "PAGE", ktoré
vám umožní zobrazenie ostávajúcich
znakov. 
 V prípade neprítomnosti informácií 
MP3 alebo Tag ID3 pre zobrazenie, sa 
na displeji zobrazí "NOTITLE".  

  Na CD-R/RW závisí kvalita prehrávaného zvuku od kódovacieho
softvéru, napaľovacieho systému a rýchlosti použitého napaľovania.
 Rýchlosť uvedenia prehrávania do činnosti závisí od rozmiestnenia
zložiek a súborov MP3 na disku.

                CD MENIČ 

 VOĽBA ZDROJA ZVUKU CD MENIČ

  Po vložení minimálne jedného CD, 
potlačenou stranou smerom hore,
sa CD menič automaticky uvedie do
činnosti. 
 V prípade, ak už bol nejaký disk
vložený, zatlačte na tlačidlo "CD". 
 Na displeji sa zobrazí "CD", čísla 
diskov a skladieb, ako aj čas
prehrávania.

PREHRÁVAČE HUDOBNÝCH MÉDIÍ 

 Viď taktiež "Zobrazenie CD-Text" a "CD MP3 / Tag ID3".  

 VLOŽENIE JEDNÉHO DISKU  

  CD menič môže obsahovať až 6 CD. 
 Krátko zatlačte na tlačidlo "LOAD". Na 
displeji sa zobrazí "WAIT". 
 Ak je CD menič pripravený, rozsvieti
sa kontrolka tlačidla "LOAD" a na
displeji sa zobrazí "LOAD DISC N°
(1-6)".
 Ak je niekoľko miest pre CD voľných, 
zvoľte si jedno z nich pomocou tlačidiel 
"DISC".  

 Vkladajte len kompaktné disky kruhového tvaru.
 Kompaktné disky s rozmerom 8 cm nemôžu byť v CD meniči 
prehrávané.  
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VLOŽENIE VŠETKÝCH DISKOV  

  Zatlačte na tlačidlo "LOAD" po dobu
viac ako dve sekundy. 
 CD menič si zvolí číslo prázdneho
miesta od najmenšieho po najväčšie 
a uvedie sa do režimu čakania
vkladania. 
 Na displeji sa zobrazí "LOAD DISC
N° (1-6)"; vložte disk do príslušného 
miesta.
 CD menič si automaticky zvolí číslo 
nasledovného prázdneho miesta 
a vráti sa opäť do režimu čakania
vkladania. 
 Tento postup opakujte až po úplné
naplnenie CD meniča. Prehrávanie sa 
začne ako náhle je vložený posledný 
disk.  

  Krátke zatlačenie tohto tlačidla 
vám umožní odstránenie práve
prehrávaného disku z CD meniča.

 VYSUNUTIE VŠETKÝCH DISKOV

 VOĽBA DISKU  

  Postupne zatlačte na jedno z 
tlačidiel "DISC" až po dosiahnutie 
požadovaného disku. Na displeji sa
zobrazí znak zvoleného disku.

  Zatlačte na toto tlačidlo po dobu viac 
ako dve sekundy. Práve prehrávaný
disk je vysunutý.
 Po odstránení tohto disku je následne 
automaticky vysunutý nasledovný disk.
 Opakujte tento postup až po úplné 
vyprázdnenie CD meniča.  

VYSUNUTIE JEDNÉHO DISKU  

  V prípade, ak je disk vysunutý a nie je odstránený v nasledujúcich 
pätnástich sekundách, bude tento disk opäť vsunutý do CD meniča.



303

05

11

1

1

1

PREHRÁVAČE HUDOBNÝCH MÉDIÍ 

 Opakovanie jedného disku

  Zatlačením tlačidla "RPT" po dobu 
viac ako dve sekundy aktivujete 
prehrávanie skladieb práve
počúvaného disku. Na displeji sa
zobrazí "D-RPT". 
 Tento režim opustíte opätovným
zatlačením tohto tlačidla.  

  AUDIO CD

Zatlačením a pridržaním tlačidla " "
alebo " " aktivujete podľa vašej
potreby rýchle vyhľadávanie smerom 
dopredu alebo dozadu. 
Prehrávanie sa uvedie do činnosti po 
uvoľnení tlačidla.  

  Rýchle vyhľadávanie

Zatlačením tlačidla "  " alebo 
"  " si zvolíte podľa vašej potreby 
predchádzajúcu alebo nasledovnú
skladbu.

  Voľba skladby

Zatlačením tlačidla "RPT" aktivujete
opakovanie prehrávania práve
počúvanej skladby. Na displeji sa
zobrazí "RPT".
Tento režim opustíte opätovným
zatlačením tohto tlačidla.  

  Opakovanie jednej skladby

 Náhodné prehrávanie skladieb jedného disku

  Zatlačením tlačidla "RDM" aktivujete
náhodné prehrávanie skladieb disku.
Na displeji sa zobrazí "RDM". 
 Tento režim opustíte opätovným
zatlačením tohto tlačidla.  
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PREHRÁVAČE HUDOBNÝCH MÉDIÍ 

  Náhodné prehrávanie všetkých diskov

Zatlačením tlačidla "RDM" po dobu 
viac ako dve sekundy aktivujete
náhodné prehrávanie skladieb 
všetkých diskov. Na displeji sa zobrazí
"D-RDM".
Tento režim opustíte opätovným
zatlačením tohto tlačidla.

  Prehrávanie začiatkov všetkých skladieb

Zatlačením tlačidla "SCAN" 
aktivujete prehrávanie úvodných
desiatich sekúnd všetkých skladieb
nachádzajúcich sa na disku. Na 
displeji sa zobrazí "SCAN" a blikajúce
číslo príslušnej skladby.
Tento režim opustíte opätovným
zatlačením tohto tlačidla.

Na CD-R/RW závisí kvalita prehrávaného zvuku od kódovacieho 
softvéru, nahrávacieho zariadenia a rýchlosti použitého nahrávania.

                   POUŽITIE DOPLNKOVÉHO VSTUPU (AUX) 

Doplnkový vstup, JACK alebo RCA, 
umožňuje pripojenie prenosného 
zariadenia (prehrávač MP3...).

Nepripájajte to isté zariadenie do konektora USB a
JACK zároveň.  

Pripojte prenosné zariadenie (prehrávač MP3…) do zásuvky
JACK alebo audio zásuviek typu RCA (biela a červená) pomocou 
vhodného audio kábla (nedodaný).

Zatlačte na tlačidlo "CD" po dobu
viac ako dve sekundy.
Na displeji sa zobrazí "AUX" a
externý režim je aktivovaný. 
Opäť zatlačte na tlačidlo "CD" pre 
deaktiváciu režimu alebo na
"AM/FM" pre prechod na iný režim.   

Kábel JACK / RCA nedodávaný  



305

06

2

USB PREHRÁVAČ 
                      POUŽITIE USB ZÁSUVKY 

Na zastavenom vozidle, so spínacou 
skrinkou v polohe LOCK, pripojte 
prenosný prehrávač za pomoci
príslušného kábla.

USB vstup umožňuje pripojenie prenosného zariadenia 
(MP3 prehrávač, Apple® prehrávače, ...), audio súbory sú ®

prenesené z prehrávača do vášho autorádia, následne je možné
ich počúvať prostredníctvom reproduktorov.  

Následne pripojte kábel k USB zásuvke 
vozidla.  

Podporované modely:
- iPod touch ®: F/W verzia 1.1.1 alebo vyššia.
- iPod classic ® : F/W verzia 1.0 alebo vyššia.®

- iPod 5. generácia ®: F/W verzia 1.2.2 alebo vyššia. 
- iPod nano 5. generácia ®: F/W verzia 1.2 alebo vyššia.  
- iPod nano 2. generácia® : F/W verzia 1.1.2 alebo vyššia.®

- USB uloženie kompatibilné s objemovým uložením údajov: 
kapacita 256 Mo alebo viac.  

Formát súborov: MP3, WMA, AAC, WAV.  
Maximálny počet úrovní (vrátane základu): 8.
Počet zložiek: 700.  
Počet súborov: 65 535.  

Nepripájajte prenosný prehrávač priamo k USB zásuvke, použite 
kábel.  
Pre odpojenie kábla je potrebné, aby bola spínacia skrinka v polohe 
LOCK .  
Premiestňovanie v súboroch je možné prostredníctvom prenosného
zariadenia / iPod® .
Pri sklopení opierky lakťov dbajte na to, aby ste neprivreli kábel.
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  Ak je prenosný prehrávač / iPod®

pripojený, zatlačte postupne na tlačidlo 
CD a zvoľte si USB (zobrazenie U) / 
iPod® (zobrazenie i). ®

Ak je prehrávač zvolený, prehrávanie
sa uvedie do činnosti.  

PREHRÁVANIE 

             SPRAVOVANIE SKLADBY (ALEBO ZLOŽKY) 

VYPNUTIE

  Zatlačte na AM/FM alebo na CD, čo
umožní zmenu režimu. 

Otočte kruhový ovládač pre voľbu 
predchádzajúcej alebo nasledujúcej 
zložky.

VOĽBA ZLOŽKY (ALEBO SKLADBY)

VOĽBA SKLADBY  

  Zatlačte na SEEK-TRACK, čo umožní 
voľbu predchádzajúcej alebo nasledujúcej
skladby, poradové číslo skladby sa zmení
smerom dole alebo hore. 
Neprerušované zatlačenie umožní
rýchlejší posuv. 

Zatlačte na tlačidlo pre voľbu zložky 
a posuňte sa z jednej úrovne do
druhej smerom hore alebo dole. 

  Použitie kruhového ovládača je taktiež platné pre skladby.   

USB PREHRÁVAČ 
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  Ak si želáte počúvať skladby telefónu 
pripojeného cez Bluetooth®, zatlačte®

na tlačidlo ZAPNUTIE/VYPNUTIE
autorádia.  

PREHRÁVANIE

      PREHRÁVANIE SKLADBY 

PRERUŠENIE / VYPNUTIE / OBNOVENIE *

STREAMING BLUETOOTH®  

  Jedným zatlačením tlačidla 5 DISC 
prehrávanie prerušíte alebo vypnete.
Jedným zatlačením tlačidla 6 DISC 
prehrávanie obnovíte.  

  Postupne zatlačte na tlačidlo CD a
zvoľte si Bluetooth ® (zobrazí sa B).
Ak je prehrávač zvolený, začne sa
prehrávanie.  

Zatlačte na SEEK-TRACK pre voľbu 
predchádzajúcej alebo nasledujúcej 
skladby, číslo skladby poklesne alebo
vzrastie.
Dlhé zatlačenie umožní rýchlejší
posun.  

  VOĽBA SKLADBY *   

  OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE SKLADIEB *   

Počas prehrávania zatlačte na toto
tlačidlo.  
Opätovným zatlačením tlačidla tento 
režim opustíte.

Počas prehrávania zatlačte na toto
tlačidlo.  
Opätovným zatlačením tlačidla tento 
režim opustíte.

*   Pokiaľ je funkcia na zariadení k dispozícii.  

  NÁHODNÉ PREHRÁVANIE SKLADIEB *   

Streaming umožňuje počúvať hudobné súbory z telefónu cez reproduktory vozidla. 
 Telefón musí byť schopný usporiadať vhodné Bluetooth ® profily 
(Profily A2DP/AVRCP). 
Pripojte telefón: viď kapitola "TELEFÓN BLUETOOTH® ".   ®
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  Zatlačte na toto tlačidlo.
Na displeji sa zobrazí "SCAN" a 
všetky skladby telefónu pripojeného
cez Bluetooth ®  sú prehrávané od ich®

začiatku po dobu približne 10 sekúnd.
Opätovným zatlačením tlačidla tento
režim opustíte.  

PREHRÁVANIE ZAČIATKOV VŠETKÝCH SKLADIEB *

ZMENA ZOBRAZENIA *   

  Pridržte toto tlačidlo zatlačené až
pokiaľ nezaznie zvukový signál a
nezobrazí sa "TAG".
Jedno zatlačenie tohto tlačidla umožní 
zmenu zobrazenia.  
Opätovným dlhým zatlačením tlačidla 
tento režim opustíte.  

  Displej zobrazí maximálne 10 znakov naraz. Ak je názov v strede 
oddelený, zatlačte na tlačidlo STRANA. Pri každom ďalšom 
zatlačení tlačidla sú zobrazené nasledovné znaky.
Ak nie je uložený žiaden názov: na displeji sa zobrazí " NO TITLE".
Znaky, ktoré nemôžu byť uložené, sú nahradené symbolom ".".

*   Pokiaľ je funkcia na zariadení k dispozícii.  

STREAMING BLUETOOTH®
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                   ZMENA JAZYKA HLASOVÝCH PRÍKAZOV 

TELEFÓN BLUETOOTH ®

  Štandardne je identifikačný systém v anglickom jazyku.  

Zatlačte na toto tlačidlo.  

  Vyslovte "Setup " (Konfigurovať).

  Vyslovte "Language " (Jazyk).  

  Vyslovte jazyk podľa vášho výberu v angličtine, napríklad:
vyslovte "French " pre voľbu francúzskeho jazyka.

  Vyslovte " Yes  " (Áno) pre aktiváciu procesu zmeny jazyka.
Vyslovte " No" (Nie) pre návrat k etapám 4 až 7.  

Systém oznámi "Select a language: English, Spanish, French,
German or Italian".

Systém oznámi "French selected. Is this correct?"

Systém zopakuje zvolený jazyk a ukončí proces zmeny jazyka.   

  V prípade, ak nezačnete proces načítavania hlasu do približne 
3 minút od zatlačenia HOVORIŤ, proces sa vynuluje.  

p p , p

V prípade, ak zatlačíte HOVORIŤ do 5 sekúnd nasledujúcich 
od prečítania hlasového príkazu, nahrávanie tohto príkazu sa
zopakuje.

             Čo predstavuje telefón hands free bluetooth® s hlasovou ®

identifikáciou?
 Je to systém, ktorý používa bezdrôtovú komunikačnú technológiu
nazývanú Bluetooth® a ktorý vám umožňuje telefonovať bez použitia®

rúk v interiéri vášho vozidla prostredníctvom mobilného telefónu
kompatibilného s Bluetooth®.
 Je vybavený funkciou hlasovej identifikácie, ktorá vám umožňuje
telefonovať pomocou mikrofónu umiestneného v stropnom osvetlení 
a taktiež pomocou jednoduchého použitia ovládačov na volante
alebo pomocou hlasových príkazov. K dispozícii máte 5 jazykov: 
angličtina (štandardne nastavená), španielčina, francúzština, 
nemčina a taliančina.  
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TELEFÓN BLUETOOTH ®

                   NAČÍTANIE HLASU UŽÍVATEĽA 

Funkciu načítania hlasu používateľa môžete použiť pre vytvorenie 
hlasového modelu pre jednu osobu na jeden jazyk.  
Charakteristické črty vášho hlasu a vašej výslovnosti sú
zaznamenané v tomto modeli, čo umožní jednoduchšiu hlasovú
identifikáciu.
Pri načítavaní hlasu je potrebné vozidlo zastaviť na bezpečnom
mieste a zatiahnuť ručnú brzdu.
Počas tohto procesu vypnite váš telefón, aby ste neboli nijakým
spôsobom rušený.  

  Zatlačte na toto tlačidlo.

  Systém oznámi prvú vetu zo 45 modelových viet.

  Vyslovte "Nácvik reči".

  Ak ste pripravení začať, pridržte toto 
tlačidlo zatlačené.  

  Zopakujte každú vetu figurujúcu v tabuľke, nachádzajúcej
sa na nasledujúcej strane.  
Systém zaznamená váš hlas a prejde k nahrávaniu 
nasledovného príkazu.
Pokračujte v procese nahrávania až po nahratie všetkých
viet.

  Zaznie vysvetľujúca správa.

  Po prečítaní všetkých hlasových príkazov systém oznámi 
"Načítanie reči je ukončené " a proces ukončí.  

  V prípade, ak nezačnete proces načítavania do približne 3 minút od
zatlačenia tlačidla HOVORIŤ, proces sa vynuluje.

p p , p p

V prípade, ak zatlačíte na tlačidlo HOVORIŤ do 5 sekúnd
nasledujúcich od prečítania hlasového príkazu, nahrávanie tohto 
príkazu sa zopakuje.
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  PRÍKAZY PRE NAČÍTANIE 

 1 # 790 (pre # = "Krížik") 

2 671 (pre* = "Hviezdička") *

 3 212 - 4 903

 4 235 - 3 494

 5 315 - 5 657

 6 456 - 7 930

7 793 - 5 462

 8 794 - 1 826

 9 826 - 3 145

 10 962 - 7 305

11 (531) 742 - 9 860

 12 (632) 807 - 4 591

 13 (800) 222 - 5015

 14 (888) 555 - 1 212

 15 0 123 456 789

 16  55 66 77 88 99

17  44 33 22 11 00 

 18  Zavolať 293 - 5804 

 19  Zavolať * 350

 20  Zavolať 1 (234) 567 - 8 901

21  Zadať 639 - 1542 

22  Zadať # 780 

 23  Zadať (987) 654 - 3210 

 24  1058# 3794# Poslať

 25  27643# 4321# Poslať 

 26  Zrušiť 

 27  Pokračovať

 28  Núdzové číslo 

 29  Vymazať všetko

 30  Pomoc 

31  Bydlisko, Práca, Mobil, Pager 

32  Zoznam mien

33  Nie

34  Register: Zrušiť 

35  Register: Nový záznam 

36  Predchádzajúce

37  Register: Vymazať všetko 

38  Opäť zadať 

39  Opäť vykonať nácvik

40  Konfigurovať výzvy potvrdenia 

41  Konfigurovať jazyk 

42  Konfigurovať možnosti prepojenia 

43  Prepojiť telefón 

44  Presmerovať hovor 

45  Áno
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TELEFÓN BLUETOOTH ®

Systém môže zaregistrovať až 7 mobilných telefónov
kompatibilných s Bluetooth®.
 Automaticky je spárovaný ten telefón, ktorý má najväčšiu prioritu.  

  Systém oznámi " Vyslovte 4 čísla kódu pre spárovanie".

Vyslovte " Konfigurovať".ť

  Systém potvrdí platnosť zadaného čísla, odpovedzte 
" Áno

yy
".

Vyslovte "Nie", ak si želáte návrat k etape 7.

  Systém oznámi " Želáte si spárovať telefón, zrušiť telefón alebo
získať zoznam spárovaných telefónov?".

  SPÁROVANIE TELEFÓNU BLUETOOTH ®    
PRVÉ PRIPOJENIE 

  Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu potreby zvýšenej
pozornosti zo strany vodiča je potrebné vykonávať spárovanie
mobilného telefónu Bluetooth®  so systémom sady hands free na®

autorádii výlučne na  zastavenom vozidle .

Vyslovte " Možnosti spárovania ".  

Zatlačte na toto tlačidlo.  

Vyslovte " Spárovať telefón".

  Vyslovte 4 čísla, ktoré budú zaregistrované ako kód pre
spárovanie.  

  Zapamätajte si tento kód pre spárovanie, pretože ho musíte zadať
do telefónu v jednej z nasledujúcich etáp procesu spárovania.
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Oboznámte sa s návodom pre užívateľa vášho 
mobilného telefónu a zadajte do telefónu kód pre 
spárovanie, ktorý bol zaregistrovaný v etape 7. 

TELEFÓN BLUETOOTH ®

Systém oznámi "Na telefóne začnite proces spárovania.
Oboznámte sa s inštrukciami návodu od vášho telefónu ".  

V prípade chybného kódu sa systém zablokuje. Pre vymazanie 
kódu:
-  presvedčte sa, či je nie je hlasová identifikácia telefónu

aktivovaná, 
-  pri zapnutom zapaľovaní a aktívnom audio systéme zatlačte na 

tlačidlo ZVESIŤ po dobu 2 sekúnd, 3 krát po sebe.
p p p y

  Akonáhle bude zachytený mobilný telefón kompatibilný s 
Bluetooth®, systém oznámi " Po zaznení zvukového signálu
vyslovte názov telefónu".

  Po zaznení zvukového signálu prideľte názov telefónu tak, 
že zadáte akýkoľvek názov podľa vášho výberu.

Systém oznámi "Zadajte poradie priority spomedzi 1 a 7. 
Jednotka je označenie s najväčšou prioritou".

Zadajte číslo v rozmedzí od 1 po 7 pre stanovenie priority
mobilného telefónu.

Systém oznámi a potvrdí " názov telefónu " a " číslo " označujúce 
jeho prioritu.

Odpovedzte " Áno".
Vyslovte " Nie", ak si želáte návrat k etape 13.  

Systém oznámi "Spárovanie ukončené ", následne vyšle zvukový 
signál a deaktivuje hlasovú identifikáciu.

Dostupnosť služieb závisí od siete, SIM karty a kompatibility použitých zariadení Bluetooth®. V návode od vášho telefónu a u vášho operátora si
overte služby, ku ktorým máte umožnený prístup.  

V prípade, ak systém nezachytí mobilný telefón kompatibilný 
s Bluetooth®, proces spárovania sa ukončí a je doprevádzaný
zvukovým signálom.
 Ak si zvolíte hodnotu priority, ktorá už bola pridelená inému
telefónu, systém vás požiada, či si želáte zmeniť túto hodnotu
priority.   
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TELEFÓN BLUETOOTH ®

Vyslovte " Zadať".  ť

  Systém oznámi " Číslo prosím vás".  

                      POUŽITIE TELEFÓNNEHO ČÍSLA 

Vyslovte telefónne číslo.

Zatlačte na toto tlačidlo.  

Systém vás požiada o potvrdenie tohto čísla, odpovedzte
"Áno

yy
 ".  

Vyslovte " Nie " pre návrat k predchádzajúcej etape.   

  Najskôr je potrebné spárovať mobilný telefón kompatibilný s
Bluetooth® so systémom.  ®
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TELEFÓN BLUETOOTH ®

Súčasťou systému je vlastný zoznam, ktorý je nezávislý od 
zoznamu mobilného telefónu.
Môže obsahovať až 32 mien pre každý jazyk. 
Každé meno v zozname je pridelené k 4 miestam: BYDLISKO,
PRÁCA, MOBIL a PAGER.  

j

Systém oznámi "Zvoľte si jeden z nasledovných prvkov: Nový
záznam, Zmeniť, Zoznam mien, Zrušiť alebo Vymazať všetko,
alebo vyslovte Vynulovať pre návrat do hlavného menu".

  Vyslovte " Nový záznam".

Systém oznámi "BYDLISKO, PRÁCA, MOBIL ALEBO PAGER".

Zadajte miesto zodpovedajúce číslu, ktoré si želáte uložiť.

Systém vás požiada o potvrdenie miesta.

Odpovedzte " Áno".
Vyslovte " Nie" pre návrat k etape 7.

  Ak už bolo nejaké telefónne číslo uložené na tomto mieste, systém
oznámi " Aktuálne číslo je -číslo-, číslo prosím vás ".

                ULOŽENIE MENA DO ZOZNAMU SYSTÉMU 

Zatlačte na toto tlačidlo.  

  Vyslovte " Register".r

Systém oznámi "Meno prosím vás".

Zadajte meno podľa vášho výberu.

  Ak si neželáte telefónne číslo zmeniť, zopakujte pôvodné 
číslo a bude zachované, v opačnom prípade povedzte 
nové číslo.  

Odpovedzte " Áno".
Vyslovte " Nie" pre návrat k etape 11.   

Systém vás požiada o potvrdenie čísla.  
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TELEFÓN BLUETOOTH ®

Vyslovte " Zavolať".  ť

  Systém oznámi " Meno prosím vás ".  

                POUŽITIE MENA ZO ZOZNAMU SYSTÉMU 

Zadajte meno osoby, ktorú si želáte zavolať.  

Zatlačte na toto tlačidlo.  

  Zadajte miesto zodpovedajúce číslu, ktoré si želáte 
zavolať.  

  Je potrebné predbežné spárovanie mobilného telefónu
kompatibilného s Bluetooth® so systémom.

  Ak bolo uložených viacero telefónnych čísiel pre tú istú osobu, 
systém oznámi "Želáte si zavolať <meno> {domov}, {do práce}, 

y p ,

{na mobil} alebo {pager}?"

  Systém vás požiada o potvrdenie mena.  

  Odpovedzte "Áno ".
Odpovedzte "Nie " pre návrat k etape 4.

  Systém oznámi " Volanie na -meno-, -miesto- " a aktivuje hovor.
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®

  Zvonenie telefónu je šírené v mieste reproduktorov umiestených v
sedadle predného spolujazdca. 
 Ak je v okamihu prijatia hovoru v činnosti nejaký zdroj audio 
(CD, rádio, ...), tento zdroj sa uvedie do režimu MUTE a počuť 
bude len prichádzajúci hovor. 
 Spínacia skrinka v polohe ACC alebo ON, v prípade
prichádzajúceho hovoru je audio systém automaticky aktivovaný
a to aj vtedy, ak bol pôvodne vypnutý.  

Po ukončení hovoru sa audio systém vráti do predchádzajúceho 
stavu.

                OPÄTOVNÉ ZADANIE POSLEDNÉHO 
ČÍSLA 

Zatlačte na toto tlačidlo.  

  Vyslovte " Opäť zadať".ť

                PRIJATIE HOVORU 

  Zatlačte na toto tlačidlo.
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08 TELEFÓN BLUETOOTH ®

                HLASOVÉ PRÍKAZY (1/2) 

Konfigurovať 

Register 

Zadať 

Zavolať 

Opäť zadať 

Núdzové číslo

Možnosti prepojenia 

Prepojiť telefón 

Zrušiť telefón 

Zoznam prepojených telefónov 

Zvoliť telefón

Predchádzajúce

 Zatlačením tohto tlačidla aktivujete hlasovú identifikáciu.

V prípade, ak systém čaká na hlasový príkaz vyslovením " Pomoc ", získate zoznam hlasových príkazov použiteľných podľa danej situácie.

 Presmerovať hovor 

 Pridať umiestnenie 

 Konfigurovať výzvy pre potvrdenie 

 Jazyk 

 Nový záznam

 Zrušiť

 Zmeniť

 Zavolať toto číslo

 Zmeniť iný záznam

 Zopakovať pokus

 Vymazať všetko 

 Zoznam mien 

Bydlisko, v bydlisku

Práca, do práce

Mobil, na mobil 

Pager, na pager 

Pomoc

Pokračovať 

Všetky

Zrušiť

Tlmený zvuk 

Deaktivovať tlmený zvuk

 Áno

Nie 
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08 TELEFÓN BLUETOOTH ®

  HLASOVÉ PRÍKAZY (2/2) 

 Zatlačením tohto tlačidla aktivujete hlasovú identifikáciu.

V prípade, ak systém čaká na hlasový príkaz vyslovením " Pomoc ", získate zoznam hlasových príkazov použiteľných podľa danej situácie.

Nula 

Jedna

Dve

Tri

Štyri

Päť

Šesť 

Sedem 

Osem

Deväť

Hviezdička (*)

Krížik (#)

Príprava reči 

PIN

Zopakovať prípravu 

 Aktivovať 

Deaktivovať

Zaradiť hovor 

<čísla> Poslať 

  

  

  

  

  

 Francúzština 

 Register Nový záznam

 Register Zmeniť 

 Register Zrušiť

 Register Vymazať všetko

 Register Zoznam mien

 Konfigurovať výzvy pre potvrdenie

 Konfigurovať voľbu telefónu 

 Konfigurovať možnosti prepojenia 

 Zrušiť jedno meno 

 Konfigurovať jazyk

 Konfigurovať PIN 
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SPRÁVY O CHYBE
V prípade, že sa na displeji zobrazí správa o chybe, oboznámte sa s nižšie uvedenou tabuľkou, ktorá vysvetľuje význam a riešenie pre 
opravu chyby. 

ZNENIE    POPIS RIEŠENIE  

  NO DISC  Nie je vložený disk.
Nekompatibilný disk. 

Vložte disk. 

  ERROR 01   Nesprávne vložený disk.
Disk obsahujúci kondenzáciu. 

Vložte disk potlačenou stranou smerom hore.
Vlhký disk poutierajte.

  ERROR 02   Znečistený, poškrabaný alebo pokrivený disk.  
Nadmerné vibrácie vozidla.

Vyčistite disk alebo ho vymeňte za iný.  
Zopakujte pokus po ukončení vibrácií.

  ERROR 03   Chyba pri vkladaní alebo vysúvaní.  
Nesprávne nastavená prehrávacia hlavica.

Vysuňte disk a následne ho opäť vložte. Ak sa nevysunie,
nechajte si skontrolovať autorádio. 

  ERROR HOT  Aktivácia vnútornej ochrany voči vysokým teplotám. Počkajte približne 30 minút na pokles teploty autorádia.

  ERROR  Chyba komunikácie medzi autorádiom a vonkajším systémom.  
Chyba napájania vonkajšieho systému. 

Obráťte sa na sieť CITROËN. 
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ABS ...............................................................146
Airbag kolenový ....................................156, 158
Airlbagy bočné ......................................156, 158
Airbagy čelné ........................................154, 158
Airbagy roletové .................................... 157, 158
Alarm ...............................................................73
ASC ...............................................................148
Asistent pri rozbehu vozidla na svahu.......... 118
Audio-CD ......................291, 293, 297, 301, 320
Audio-telematika .................. 224-228, 232, 236, 

237, 240, 242, 243, 250-252, 256-258, 261, 
271-273, 277-281, 286, 309, 310, 314-318

Audio-video ...................................................236
Automatické rozsvietenie svetiel ..........132, 134
Automatické rozsvietenie výstražných 

svetiel..........................................................145
Automatické stieranie skiel ...........................140
Automatické vypnutie svetiel ........................134
Autonómia (dojazd)...................................43, 46
Autorádiá.............. 224-228, 232, 236, 237, 240, 

242, 243, 250-252, 256-258, 261, 
271-273, 277-281, 286, 287, 291, 293, 
297, 299, 301, 309, 310, 314-318, 320

Batéria ...................................................192, 214
Baterka diaľkového

ovládania ................................................68, 69
Bezpečnosť detí............................................169
Bezpečnostné pásy ..............................152, 153
Bluetooth (telefón) ...................277-281, 314-318
Bočné bodové svietidlá.................................183
Brzda parkovacia .................................. 110, 216
Brzdové doštičky ...........................................216
Brzdové kotúče .............................................216
Brzdy .............................................................216

Defekt.................................................... 170, 174
Demontáž koberca..........................................99
Demontáž kolesa ..........................................176
Denné svetlá s LED ......................................182
Detská bezpečnostná poistka .....159, 163, 165,

167, 168
Detské sedačky.....................159, 162, 163, 168
Detské sedačky ISOFIX................164, 165, 167
Diaľkové ovládanie ................. 60, 62, 64, 65, 69
Displej (autorádio) ...........................................54
Displej farebný ............................... 56, 224, 225
Displej združeného 

prístroja................................24, 31, 41-43, 112
Dobíjanie batérie...........................................192
Doplnková zásuvka .......................................102
Doplnkový ............................................265, 267
Doplnkový vstup........................... 264, 304, 305
Držiak na fľašu ................................................98
Držiak pohárov................................................98
DVD (režim)...........................................256, 257
Dvere...............................................................70

A C
CD menič ..............................................301, 320
CD MP3........................................ 240, 242, 306
Centrálne zamykanie ................................62, 65
Chladiaca kvapalina ........................................46

B

D

Elektronické blokovanie štartovania....... 69, 110
Elektronický delič brzdného účinku (REF).....146
Elektronický kľúč.................................64, 65, 67
Elektronický stabilizačný systém (ASC) .......148

F
Filter interiérový ............................................214
Filter na pevné častice ..........205, 212, 213, 215
Filter olejový..................................................214
Filter vzduchový............................................214
Funkcia diaľnica (smerovky) .........................145
Funkcia Stop Štart (Auto Stop Go)

( y)
 ............... 119

Funkcie autorádio..................................224, 225

G.P.S. ............................................226-228, 232
G

H
Hladina aditíva v nafte ..................................213
Hladina brzdovej kvapaliny ...........................212
Hladina chladiacej kvapaliny ........................212
Hladina kvapaliny ostrekovača skiel .............213
Hladina kvapaliny 

ostrekovača svetlometov ............................213
Hladina oleja ................................................. 211
Hladiny a kontroly................... 206, 207, 211-213
Hmotnosti ..............................................218, 220
Hudobný server .....................240, 243, 250, 251

Č
Čas (nastavenie) .......................................54, 56
Čerpanie paliva

(
 .................................... 208, 209

E
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Identifikačné štítky ........................................222
Identifikačné štítky výrobcu ..........................222
iPhone ................................................... 266-268
iPod ....................................................... 266-268
ISOFIX (úchyty).............................164, 165, 167

Objem palivovej nádrže ................................208
Ochrana detí ...................159, 163-165, 167-169
Odkladacie priestory ........................ 84, 99, 104
Odkladacie vaky............................................103
Odmerka hladiny oleja .................................. 211
Odmerka hladiny paliva ................................208
Odnímateľný popolník.............................98, 100
Odomknutie...............................................60, 64
Odrosovanie....................................................96
Odťahovanie vozidla .....................................196
Odvzdušnenie palivového okruhu ................210
Okno zadné (rozmrazovanie)..........................97
Olej motorový ................................................ 211
Opierka lakťa predná ........................82, 98, 101
Opierka lakťa zadná........................................84
Opierky hlavy predné ......................................81
Opierky hlavy zadné .......................................83
Ostrekovač čelného skla...............................139
Ostrekovač svetlometov................................139
Osvetlenia bodové ........................................142
Osvetlenie interiéru.......................................144
Osvetlenie kufra ............................................144
Osvetlenie sprievodné ..................................135
Osvetlenie ŠPZ

p
.....................................184, 185

Otáčkomer.......................................................24
Otváranie dverí .........................................60, 64
Otváranie kapoty motora ..............................205
Otváranie krytu palivovej nádrže..................208
Otváranie kufra ...................................60, 64, 71
Otváranie okien ...............................................76
Ovládanie hlasové ................ 272, 273, 277-281,

309, 310, 314-318
Ovládanie klimatizácie....................................92
Ovládanie osvetlenia ....................................131
Ovládanie stieračov skla.......................138, 140

Madlá.............................................................103
Manuálna prevodovka............ 111, 112, 119, 215
Mapa (farebný displej) ..................................232
Menu (audio) .................................................225
Miesto na lyže .................................................84
Minimálna hladina paliva ..............................208
Motor benzínový ...................206, 209, 217, 218
Motor dieselový.............207, 209, 210, 219, 220
MP3 (CD) ............................................. 252, 306K

N

O

Kamera spätného chodu ...............................130
Kapota motora ..............................................205
Klimatizácia automatická ..........................89, 92
Klimatizácia manuálna ..............................89, 90
Kľúče .................................................. 64, 65, 69
Kľúč na demontáž kolesa ............................. 174
Kľúč s diaľkovým ovládaním .............60, 62, 110
Koberec ...........................................................99
Konfigurácia vozidla ........................................56
Kontrola hladín ....................................... 211-213
Kontrola hladiny motorového oleja ............... 211
Kontrola tlaku (so sadou) ..............................170
Kontrolka minimálnej hladiny paliva .............208
Kontrolka pásov ............................................150
Kontrolky činnosti ......................................28, 30
Kontrolky svetelné ...............................25, 28, 30
Kontrolky výstražné ........................................25
Kontroly ................................. 206, 207, 214, 216
Kontroly štandardné .............................. 214, 216
Kryt palivovej nádrže ....................................208
Kufor ................................................................71
Kúrenie ......................................................90, 92

L
Lavica zadná ...................................................83

M

Nabitie batérie ...............................................192
Nádržka ostrekovača skiel ............................213
Nádržka ostrekovača svetlometov ...............213
Nahratie CD ..........................................240, 243
Náradie .................................................. 174, 175
Nastavenie hodín ......................................54, 56
Nastavenie opierok hlavy................................81
Nastavenie parametrov výbavy ......................56
Nastavenie sedadiel..................................79, 80
Nastavenie svetlometov ................................137
Nastavenie teploty ..........................................92
Nastavenie výšky a hĺbky volantu ..................87
Nastavenie výšky bezpečnostných pásov .....150
Navádzanie ...................................226-228, 232
Navigácia ......................................226-228, 232
Neutralizácia airbagu spolujazdca ...............154
Neutralizácia ASC .........................................148
Neutralizácia ovládačov otvárania okna 

spolujazdca a zadných okien .......................76
Núdzové ovládanie kufra ................................71
Núdzové výstražné osvetlenie ......................145

I
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Palivo.................................................... 208, 209
Palivová nádrž...............................................208
Počítadlo .........................................................24
Počítadlo kilometrov .......................................43
Pod kapotou motora..............................206, 207
Podpera kapoty motora ................................205
Pohonné jednotky ................................. 217, 219
Poistková skrinka v motorovom priestore.....186
Poistková skrinka v prístrojovej doske ..........186
Poistky...........................................................186
Pomoc pri parkovaní smerom dopredu ........129
Pomoc pri parkovaní v spätnom chode.... 127, 128
Porucha v dôsledku úplného vyčerpania

paliva (Diesel) .............................................210
Prehrávač Apple® .................................. 266-268
Prehrávač CD MP3 ...............242, 297, 306, 320
Prenášanie audio Bluetooth .........................307
Preprava dlhých predmetov............................84
Presklená panoramatická strecha ..................78
Prevodovka "CVT" ................................ 113, 215
Príležitostné hustenie pneumatík (so sadou)....170
Príručná skrinka........................................98, 99
Príslušenstvo ................................................202
Prístup a spustenie Hands free ........64, 69, 107
Prístup k žiarovkám ......................................181
Privítacie osvetlenie......................................136
Protiblokovací systém kolies (ABS) ..............146

Radiaca páka manuálnej prevodovky .......... 111
Rádio .....................................236, 237, 291, 293
Ramienko stierača (výmena) ........................195
RCA zásuvky.................................................304
Recirkulácia vzduchu / Vonkajší vzduch ........92
REF ...............................................................146

Regenerácia filtra pevných častíc ................215
Regulátor prešmyku kolies (TCL).................148
Regulátor rýchlosti ........................................124
Reostat osvetlenia ..........................................59
Rezervné koleso ....................................174-176
Rozbeh vozidla .....................................106, 107
Rozmery........................................................221
Rozmrazovanie .........................................96, 97
Rozsvietenie svetiel na diaľku ........................66

R

Sedadlá elektricky ovládané ..........................80
Sedadlá predné...................................79, 80, 82
Sedadlá vyhrievané ........................................82
Sada na dočasnú opravu pneumatiky ..........170
Sada na opravu defektu ................................170
Sedadlá zadné ................................................83
Sériové číslo vozidla .....................................222
Sklopenie/Vyklopenie spätných zrkadiel ........86
Slnečná clona .................................................99
Smerovky ......................145, 180, 181, 183, 184
Smerovky na boku karosérie ........................183
Spárovať telefón............................................269
Spätná montáž koberca..................................99
Spätná montáž kolesa ..................................176
Správy o chybe (autorádio)...........................320
Stierač skla ...........................................138, 140
Stolík zadný ...................................................105
Strešné nosiče ..............................................201
Stropné osvetlenie predné............................142
Stropné osvetlenie zadné .............................142
Superuzamknutie......................................63, 65
Svetlá brzdové ..............................................184
Svetlá denné .........................................134, 182
Svetlá diaľkové......................................180, 182
Svetlá polohové.............................180, 182, 184
Svetlá predné................................................180

Svetlá spätného chodu .................................184
Svetlá stretávacie ..................................180, 182
Svetlá zadné .................................................184
Svetlo hmlové zadné.....................................184
Svetlomety (nastavenia) ...............................137
Svetlomety hmlové predné

y ( )y (
...........133, 180, 182

Systém 4 hnacích kolies
yy

...............................122
Systém ABS

yy
..................................................146

Systém audio-CD
yy

 ..........291, 293, 297, 301, 320
Systém Audio-telematika

yy
..... 224-228, 232, 236, 

237, 240, 242, 243, 250-252, 256-258, 261, 
271-273, 277-281, 286, 309, 310, 314-318

Systém kontroly dráhy ..................................148
Systém posilňovača urgentného brzdenia

y y yy y
......146

Systémy ABS a REF
yy

.....................................146

P

S

Tabuľky hmotností ................................218, 220
Tabuľky pohonných jednotiek............... 217, 219
Tabuľky poistiek ............................................186
TCL................................................................148
Technické parametre .............................217-220
Telefón ...................................................269, 270
Telefón hands free .................271-273, 277-281,

286, 309, 310, 314-318
Teplota chladiacej kvapaliny...........................46
Tlak hustenia pneumatík...............................222
TP (Dopravné spravodajstvo) .............. 258, 293
Tretie brzdové svetlo.............................184, 185

T

Ťažné zariadenie...........................................199
Ť
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U
Ukazovatele smeru 

(smerovky) ..........................145, 180, 181, 184
Ukazovatele zmeny smeru jazdy ..........145, 181
Ukazovateľ hladiny motorového oleja........... 211
Ukazovateľ údržby ..........................................44
Ukazovateľ zmeny rýchlostného stupňa ...... 112
Upevňovacie oká ..................................104, 105
Upevňovací popruh .......................................104
USB...............................................265, 267, 268
USB prehrávač..............................264-268, 305
Uzáver palivovej nádrže................................208

Výmena ramienka stierača skla ...................195
Výmena vzduchového filtra ..........................214
Výmena žiaroviek..........................180, 184, 185
Výmena žiarovky...........................180, 184, 185
Výstupy vzduchu.............................................88

Úchyty ISOFIX ..............................164, 165, 167
Ú

Vetranie ..................................................... 88-90
Video .....................................................256, 257
Vlečné zaťaženia ..................................218, 220
Vnútorná výbava .......................................98, 99
Vnútorné spätné zrkadlo .................................87
Volant (nastavenie) .........................................87
Vonkajšie spätné zrkadlá................................85
Vstup vzduchu.................................................92
Výbava kufra .................................................104
Výbava vzadu................................................103
Výmena baterky diaľkového ovládania...........68
Výmena interiérového filtra...........................214
Výmena kolesa....................................... 174-176
Výmena olejového filtra ................................214
Výmena poistiek............................................186
Výmena poistky.............................................186

V

Žiarovky (výmena).........................180, 184, 185
Žiarovky (výmena, referencia)...............180, 184

y ( ý )

Životné prostredie............................................68
y ( ý )

Ž

Zabezpečovacie zariadenie.......................... 110
Zabudnuté svetlá ..........................................133
Zabudnutý kľúč .............................................106
Zapaľovač cigariet .......................................100
Zastavenie vozidla ................................106, 107
Zásuvka JACK ............................. 264, 304, 305
Zásuvka pre príslušenstvo 12 V .....98, 100, 101
Zásuvka USB ............................... 102, 264, 305
Zásuvky audio...................... 102, 264, 304, 305
Zásuvky doplnkové ...................... 264, 304, 305
Zatemňovacia clona 

panoramatickej strechy ................................78
Zatváranie dverí ........................................62, 65
Zatváranie kufra ........................................62, 71
Združený prístroj .............................................24
Zdvihák.................................................. 174, 175
Zvuková výstraha..........................................145

Z
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Vizuálne vyhľadávanie

 Exteriér  

Ovládače osvetlenia 131-135 
Nastavenie svetlometov 137 
Osvetlenie privítacie 136 
Výmena žiaroviek 180-183 
-  predné svetlá
-  hmlové svetlomety
-  smerovky na boku karosérie   

Ovládače stieračov skla 138-141 
Výmena ramienka stierača skla 195  

Vonkajšie spätné zrkadlá 85-86  

Dvere 70, 72 
-  otvorenie / zatvorenie 
-  centrálne uzamykanie
Detská bezpečnostná poistka 169 
Ovládanie otvárania okien 76-77 
 Alarm 73-75  

  Panoramatická strecha 78
 Strešné tyče 201
 Príslušenstvo 202-203

  Pomocné systémy brzdenia 146-147
 Kontrola dráhy 148-149
 Tlak hustenia pneumatík 222

Kufor 71 
-  otvorenie / zatvorenie 
-  núdzové ovládanie
Sada pre opravu pneumatiky 170-173
Výmena kolesa 174-179 
-  náradie
-  demontáž / spätná montáž   

Výmena žiaroviek 184-185 
-  zadné svetlá
-  3. brzdové svetlo 
-  osvetlenie ŠPZ
-  hmlové svetlo   

Parkovací asistent 127-129
Kamera spätného chodu 130
Ťažné zariadenie 199-200
Odťahovanie 196-198 

Palivová nádrž 208

Kľúč s diaľkovým ovládaním / 
elektronický 60-69 

-  otvorenie / zatvorenie 
-  zámok riadenia
-  batéria
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Vizuálne vyhľadávanie

 Interiér  

-  zadná polica
-  upevňovacie oká
-  odkladacie priestory   

Detské sedačky 159-163 
Uchytenia ISOFIX 164-167 
Detská bezpečnostná poistka 169  

Predné sedadlá 79-82 
Bezpečnostné pásy 150-153  

Príručná skrinka 99 
Neutralizácia airbagu

spolujazdca 155, 161  

  Airbagy 154-158  

Vnútorná výbava 98-102 
-  zásuvky AUX / USB
-  zapaľovač cigariet / 12 V zásuvka
-  odnímateľný popolník
-  predná lakťová opierka
-  slnečná clona
-  koberecZadné sedadlá 83-84 

Zadná výbava 103 
Zadná opierka lakťov / 

Miesto na lyže 84  
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Vizuálne vyhľadávanie

 Miesto vodiča  

Otvorenie kapoty 205 

Ovládanie osvetlenia 131-135
Nastavenie svetlometov 137  

Vonkajšie spätné zrkadlá 85-86
Ovládanie otvárania okien 76-77  

Vnútorné spätné zrkadlo 87 
Stropné osvetlenie 142-143 
Panoramatická strecha 78  

Poistky v prístrojovej doske 186-188, 191

Združený prístroj 24 
Kontrolky 25-30
Ukazovatele 44-46  

Regulátor rýchlosti 124-126

Displej systému AUDIO-CD 54 
Nastavenie času 54-55 
Displej systému AUDIO - 

TELEMATIKA 56 
Nastavenie času 58  

Nastavenie volantu 87 
Zvuková výstraha 145  

Ovládanie stieračov skla 138-141  

Manuálna parkovacia brzda 110 
Manuálna 5/6-stupňová prevodovka 111 
Ukazovateľ zmeny prevodového

stupňa 112 
Prevodovka CVT 113-117 
 Asistent rozbehu vozidla na svahu 118 
Systém pohonu 4 kolies 122-123  

Funkcia Stop & Start 
(Auto Stop & Go) 119-121  

Systém AUDIO-CD 283 
Systém AUDIO-TELEMATIKA 223  

Vetranie 88-89 
Manuálna klimatizácia 90-91, 96 
 Automatická klimatizácia 92-96 
Odrosovanie vpredu 96 
Rozmrazovanie zadného okna 97   

Výstražná svetelná signalizácia 145  

Spínacia skrinka, štartovanie/
vypnutie motora 106 

Tlačidlo START/STOP 107-109  
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Vizuálne vyhľadávanie

 Údržba - Charakteristiky  

Poistky v motorovom
priestore 186, 189-191  

  Porucha v dôsledku úplného
vyčerpania paliva Diesel 210  

Kontrola hladín 211-213 
-  olej 
-  brzdová kvapalina
-  chladiaca kvapalina
-  kvapalina ostrekovača skla / 

ostrekovača svetlometov

Výmena žiaroviek 180-185 
-  vpredu
-  vzadu

  Pohonné jednotky benzínové 217
 Hmotnosti pre benzínové motory 218
 Pohonné jednotky Diesel 219
 Hmotnosti pre Dieselové motory 220
 Rozmery 221
 Identifikačné prvky 222

  Kapota 205
 Pod kapotou benzínových motorov 206
 Pod kapotou Dieselových motorov 207

Batéria 192-194 
 Automatické prerušenie 

napájania príslušenstva 195  

Kontrola prvkov 214-216 
-  elektrolyt batérie 
-  vzduchový filter 
-  olejový filter 
-  filter na pevné častice (Diesel) 
-  brzdové doštičky / kotúče    
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 Tento návod predstavuje kompletnú dostupnú 
výbavu modelovej rady. 
 Vaše vozidlo môže mať len časť spomínanej výbavy, 
popísanej v tejto príručke, v závislosti od úrovne 
jeho vyhotovenia a charakteristík krajín, v ktorých sa 
predáva. 
 Popisy a vyobrazenia sú nezáväzné. Automobilka 
CITROËN si vyhradzuje právo meniť technické 
charakteristiky, výbavu a príslušenstvo bez 
povinnosti aktualizácie tohto návodu. 
 Táto dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou 
vášho vozidla. V prípade postúpenia vozidla ju 
odovzdajte novému vlastníkovi. 
 

Spoločnosť CITROËN potvrdzuje dodržiavaním 
ustanovení európskeho nariadenia 
(Smernica 2000/53), vzťahujúcej sa na vozidlá 
vyradené z prevádzky, že dosahuje ním stanovené 
ciele, a že recyklovaný materiál je použitý pri výrobe 
produktov predávaných touto spoločnosťou. 
 Reprodukcie a preklady, i keď len čiastočné, sú 
bez písomného povolenia spoločnosti CITROËN 
zakázané. 

 Vytlačené v EÚ 
 Slovaque 

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