CITROËN BERLINGO
NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN doporuèuje

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

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

TOTAL, který je partnerem
spoleènosti CITROËN, je i Vaším partnerem.
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Děkujeme Vám a blahopřejeme Vám k Vaší volbě.
Než vyjedete na cestu, přečtěte si pozorně tento návod.
Obsahuje veškeré informace týkající se řízení a výbavy vozu, stejně jako důležité pokyny k nim.
V tomto dokumentu naleznete rovněž bezpečnostní pokyny
a informace o běžné údržbě,
zajišťující zachování provozní bezpečnosti a spolehlivosti Vašeho nového vozidla CITROËN.
Dobrá znalost Vašeho nového vozidla je předpokladem příjemného cestování.
Podle verze a rozsahu volitelné výbavy, stejně jako data a země prodeje, nemusí být některá
příslušenství nebo funkce popsané v tomto dokumentu přítomny ve Vašem vozidle.
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1

Levé boční větrací otvory

14

Pravý reproduktor (výškový)

2

Levý reproduktor (výškový)

15

Pravé boční větrací otvory

3

Ovládání:
• Osvětlení
• Směrových světel
• Zadního mlhového světla
• Předních mlhových světel

16

Spínač s klíčem:
• Aktivace/Deaktivace airbagu spolujezdce

17

Spodní schránka na rukavice

7

18

Zásuvka 12 V

4

Sdružený přístroje na palubní desce

19

Vyhřívání sedadel nebo deaktivace parkovacího asistentu

5

Ovládání:
• Předních stěračů
• Zadních stěračů
• Ostřikovačů

20

Parkovací brzda

21

Řadicí páka

22

Zapalovač cigaret

23

Mobilní popelník

24

Spínací skříňka

25

Ovládání autorádia

26

Airbag řidiče
Ovládání zvukové houkačky

27

Seřízení volantu

28

Víčko pojistkové skříňky

29

Ovládání:
• Elektrické zpětné zrcátko spolujezdce
• Seřízení polohy světlometů

6

Centrální větrací otvory

7

Multifunkční displej/Hodiny

8

Ovládání výstražných světel

9 Ovládání centrálního zamykání
10

11

Ovládání:
• Elektrických oken
• Rozmrazování zadního okna/vnější zpětné
zrcátko
• Klimatizace
Místo pro rádio nebo schránka

12 Ovládání větrání/topení

30 Ovládání tempomatu/omezovače rychlosti

13

31

Airbag spolujezdce nebo schránka

Stropní osvětlení
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1

4

3

2

7

6

5

Klasický přístroj
palubní desky
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15

14

13

12

11

10

9

Přístroj palubní desky
s tempomatem/
omezovačem rychlosti

9

17

8

1

Kontrolka předních mlhových světel

12

Ukazatel rychlosti

2

Kontrolka zadního mlhového světla

13

Otáčkoměr

3

Indikátor změny směru vpravo

14

Reostat osvětlení (sdružené, palubní)

4

Počítadlo ujeté vzdálenosti, indikátor údržby a
indikátor množství oleje v motoru (Diesel)

15

Kontrolka minimálního množství paliva

5

Indikátor změny směru vlevo

16

Indikátor množství paliva

6

Kontrolka dálkových světel

17

Zobrazení informací tempomatu/
omezovače rychlosti

7

Kontrolka tlumených světel

8

Kontrolka minimálního množství chladicí kapaliny

9

Ukazatel teploty chladicí kapaliny

10

Volba celkového nebo denního počítadla ujetých
kilometrů/nulování denního počítadla/nulování
indikátoru údržby

11

Kontrolka centrální výstrahy (STOP)
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SVĚTELNÉ KONTROLKY

NÁVOD VE ZKRATCE

KONTROLA PŘED JÍZDOU
Výstražná kontrolka svítící trvale
nebo blikající za chodu motoru
signalizuje
poruchu
funkce
příslušného prvku.
Rozsvícení některých kontrolek
může být doprovázeno zvukovým signálem a hlášením na
multifunkčním displeji.
Nepodceňujte takové upozornění: Kontaktujte co nejdříve
servisní síť CITROËN.
Pokud je vozidlo v pohybu, když
se rozsvítí výstražná kontrolka
STOP, je nutno zastavit; zastavte
neprodleně vozidlo při dodržení
veškerých bezpečnostních pravidel.

Centrální
výstražná
kontrolka (STOP)
Je spojena s kontrolkou „tlaku
oleje v motoru“, „teploty a
množství chladicí kapaliny“, „parkovací brzdy“, „množství brzdové
kapaliny“ a „poruchy elektronického brzdového systému“.
Zastavení je důležité v případě
blikání za chodu motoru.

Kontaktujte co nejdříve servisní
síť CITROËN.

Kontrolka tlaku a teploty
oleje
Je spojena s centrální výstražnou
kontrolkou (STOP).
Zastavení je nutné
Kontrolka indikuje několik možných
poruch:
- nedostatečný tlak oleje,
- nedostatek oleje v mazacím systému. Doplňte olej.
Kontaktujte co nejdříve servisní
síť CITROËN.

Kontrolka min.
množství chladicí
kapaliny
Je spojena s centrální výstražnou
kontrolkou (STOP).
Zastavení je nutné
Počkejte na vychladnutí motoru a doplňte
chladicí kapalinu.
Chladicí systém je pod tlakem.
Při opravě se vyhněte opaření tak,
že povolíte zátku o dvě otáčky a
necháte poklesnout tlak.
Pokud tlak poklesne, vyjměte zátku a
doplňte kapalinu.
Kontaktujte co nejdříve servisní
síť CITROËN.

Kontrolka
parkovací
brzdy, množství brzdové
kapaliny a poruchy
systému elektronického
rozdělování brzdného
účinku (REF)
Je spojena s centrální výstražnou
kontrolkou (STOP).
Indikuje několik možných poruch:
- zatažení nebo nedostatečné
uvolnění parkovací brzdy,
- významný pokles hladiny brzdové kapaliny (pokud zůstane svítit
i po úplném uvolnění parkovací
brzdy),
- poruchu systému elektronického
rozdělování brzdného účinku
(REF), pokud svítí společně s
kontrolkou ABS.
Zastavení je nutné
Kontaktujte co nejdříve servisní síť
CITROËN.

Kontrolka proti blokování kol (ABS)
Její rozsvícení indikuje disfunkci
systému ABS. Vozidlo má stále k
dispozici klasické brzdy včetně
posilovače.
Kontaktujte co nejdříve servisní síť
CITROËN.

Kontrolka dobíjení
akumulátoru

Kontrolka min.
množství paliva

11
Kontrolka airbagů

Kontrolka se rozsvítí na několik
sekund po zapnutí klíče.
Rozsvícení kontrolky za chodu motoru je doprovázeno zvukovým signálem a hlášením na multifunkčním displeji, indikujícím poruchu airbagů.
Kontaktujte co nejdříve servisní síť
CITROËN.

Může indikovat:
- nesprávnou funkci nabíjecího obvodu,
- povolené svorky akumulátoru
nebo spouštěče,
- prasknutí nebo povolení řemene
alternátoru,
- poruchu alternátoru.
Kontaktujte co nejdříve servisní síť
CITROËN.

Při prvním rozsvícení Vám zbývá palivo asi na 50 km jízdy.

Kontrolka autodiagnostiky motoru

Po zapnutí klíče se kontrolka rozsvítí,
pokud nemá řidič zapnutou sponu
bezpečnostního pásu.

Kontrolka ESP

Rozsvítí se po každém zapnutí klíče.
Rozsvícení za chodu motoru signalizuje nesprávnou funkci systému
vstřikování,
zapalování
nebo
snižování emisí. V tomto případě
hrozí nebezpečí zničení katalyzátoru
(pouze u zážehových motorů).
Kontaktujte co nejdříve servisní síť
CITROËN.

Při rychlosti asi nad 20 km/h kontrolka
bliká.
Může být doprovázeno zvukovým
signálem.

Při aktivaci
Pokud je aktivován systém ESP nebo
ASR, kontrolka ESP bliká.

Žhavení

Vznětové motory
Před spouštěním počkejte na zhasnutí této kontrolky.
Při dostatečné teplotě se kontrolka
rozsvítí na méně než jednu sekundu,
spouštění tak můžete začít bez
čekání.
Pokud je motor zahřátý, nerozsvítí se
kontrolka vůbec.

Kontrolka nezapnuté
spony bezpečnostního
pásu

Kontrolka neutralizace
airbagu spolujezdce
Pokud je airbag spolujezdce neutralizován, rozsvítí se kontrolka po zapnutí klíče a zůstane trvale rozsvícená.

Pokud
ve
všech
ostatních
případech začne kontrolka blikat,
kontaktujte co nejdříve servisní síť
CITROËN.

V případě poruchy
Pokud za jízdy dojde k rozsvícení
kontrolky
ESP
doprovázenému
hlášením „ESP/ASR HORS SERVICE“ na multifunkčním displeji jde o
indikaci
poruchy
systému.
Kontaktujte co nejdříve servisní síť CITROËN.
Vypnutí
Rozsvícení kontrolky ESP při neutralizaci systému je doprovázeno
hlášením „ESP/ASR DESACTIVE“ na
multifunkčním displeji.
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NÁVOD VE ZKRATCE

Ovládání osvìtlení
Všechna
nuta
Otoète
objímku
dopøedu.

svìtla

A

zhas-

B

A

smìrem

Obrysová svìtla
Kontrolka se rozsvítí.
Otoète
objímku
A
smìrem
dopøedu.
Tlumená - dálková
Pøepínání tlumených a dálkových svìtel
Pøepínání tlumených a dálkových svìtel se provádí zataŞením páky smìrem
k volantu.
Zvukový signál pøi zapomenutí klíèe a pøi zapomenutí rozsvícených
svìtel
Signál se spustí automaticky pøi vypnutí klíèe a otevøení dveøí øidièe, aby upozornil uŞivatele vozidla, Şe svìtla vozidla jsou rozsvícena nebo Şe ve spínací
skøíòce zùstal klíè. Signál se automaticky vypne pøi uzavøení dveøí øidièe nebo
pøi zapnutí klíèe.
Poznámka: Zvukový signál se vypne automaticky po urèité dobì.
Doprovodné rozsvícení tlumených svìtel
Do jedné minuty po vypnutí klíèe zatáhnìte ovládací páèku smìrem k sobì,
tlumená svìtla se rozsvítí a automaticky zhasnou po jedné minutì, coŞ Vám
umoŞní napøíklad opustit nedostateènì osvìtlené parkovištì.
Tlumená svìtla lze zhasnout pøed uplynutím doby pro automatické vypnutí
dalším pøitaŞením ovládací páky smìrem k sobì.

Automatické rozsvícení svìtel
Obrysová a potkávací svìtla se
automaticky rozsvítí pøi špatných
svìtelných podmínkách nebo pøi
souvislém chodu stìraèù.
Po obnovení dostateèných svìtelných podmínek nebo po zastavení
stìraèù dojde k jejich zhasnutí.
Aktivace a vypojení této funkce
- Klíè ve spínací skøíòce zapnout do
polohy „+ACC - pøíslušenství“.
- Pøepnout ovládání svìtel do
polohy 0.
- Stisknout
konec
ovládacího
tlaèítka B, dokud se neozve
zvukový signál.

Smìrová svìtla
Vlevo, smìrem dolù.
Vpravo, smìrem nahoru.
Pøi zmìnì smìru posuòte páku aŞ
nadoraz. Vypnutí je automatické pøi
návratu volantu do pøímého smìru.
Svìtelná houkaèka
Ovládá se impulsnì zataŞením
smìrem k sobì.
PouŞití optické výstrahy je moŞné i
pøi vypnutém klíèi.
Zvuková houkaèka
Stisknìte støední èást volantu.

VýstraŞná svìtla
Souèasné ovládání všech smìrových svìtel.
PouŞívat pouze v nouzi, pøi prudkém zastavení, nebo pøi jízdì v neobvyklých podmínkách.
Je funkèní rovnìŞ pøi vypnutém
klíèi.

Jízda s výstražnými světly
znemožňuje
funkci směrových světel.
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Nastavování polohy svìtlometù.
Polohu svìtlometù je doporuèeno
korigovat podle zatíŞení vozidla.
Na palubní desce vlevo od øidièe.

Poloha 0: Pouze řidič nebo s
jedním spolujezdcem.
Poloha -: Řidič + 2 spolujezdci.
Poloha 1: Řidič + 4 spolujezdci.
Poloha 2: Řidič + 4 spolujezdci
+ zavazadla.
Poloha 3: Řidič sám + maximální povolený náklad.
Mezi 1-2 a 2-3 existuje mezipoloha.

I
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Vozidla vybavená MLHOVÝMI
SVÌTLOMETY (vpøedu) A SVÌTLY
DO MLHY (vzadu) (Objímka B)

B

B

Svìtlomety do mlhy ani
zadní mlhové svìtlo nesvítí

Otoète objímku B smìrem dopøedu.
Svìtlomety do mlhy svítí

Vozidla vybavená svìtly do
mlhy (vzadu)
(Objímka B)

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

Zadní mlhové svìtlo
svítí
B
smìrem
Otoète
objímku
dopøedu.
Svìtelná kontrolka se rozsvítí.
Mlhová svìtla budou fungovat s tlumenými nebo dálkovými svìtly.

Pokud pøi jízdì v mlze nedojde k automatickému
zapnutí svìtel, musíte potkávací a také mlhová
svìtla rozsvítit ruènì.

3
2
1
0
4
Pøední stìraèe
3 Rychlé stírání.
2 Normální stírání.
1 Pøerušované stírání nebo automatické pøední stìraèe
0 Vypnuto.
4 Jednotlivé setøení, stisknout
smìrem dolù.
Vozidlo není vybaveno snímaèem deštì
Poloha 1: Frekvence stírání se
bude regulovat automaticky podle
rychlosti jízdy vozidla.
Poznámka: V poloze 2 nebo 3: pøi
zastavení se rychlost stìraèù
automaticky sníŞí.

Z

VOZIDLA
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Vozidlo vybavené snímaèem
deštì
Poloha 1: Frekvence stírání se
bude regulovat automaticky podle
intenzity deštì.
Poznámka: V poloze 2 nebo 3: pøi
zastavení se rychlost stìraèù
automaticky sníŞí.
Z bezpeènostních dùvodù je
systém automatického ovládání
odpojen po vypnutí klíèe
Po opìtovném zapnutí klíèe je
tøeba funkci znovu aktivovat:
- Vypnout do polohy Stop.
- Pøepnìte
do
poŞadované
polohy.
Aktivace funkce je signalizována
kmitáním stìraèù.

Ostøikovaè èelního skla
PøitaŞením ovládací páky smìrem k
sobì se spustí ostøikování s omezeným stíráním èelního skla a
ostøikování svìtlometù, pokud jsou
rozsvícena tlumená svìtla.

POZOR:
Nezakrývejte
snímaè
deštì
umístìný na vnitøní stranì èelního
skla za drŞákem vnitøního zpìtného
zrcátka.

Doporuèení
Mytí vozidla: vypnìte klíè.
Zvukový signál (bip) po zapnutí
automatického reŞimu stìraèù,
signalizuje poruchu systému.

Z bezpečnostních důvodů
je systém automatického
ovládání odpojen po vypnutí
klíče.
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VÝHLED

Zadní stìraèe
1. poloha
Vypnuto
2. poloha
Cyklické stírání.
3. poloha
Ostøikování a stírání zadního okna
(3 kmity).

Z

VOZIDLA

OdmlŞování zadního okna
Funguje pouze za chodu motoru.
Stisknutím ovládacího tlaèítka lze
aktivovat elektrické odmlŞování
zadního okna (a vnìjších zpìtných
zrcátek).
Zhasne automaticky a vylouèí tak
nadmìrnou spotøebu proudu.
OdmlŞování lze rovnìŞ pøerušit dalším stiskem ovládacího tlaèítka.
Další stisk uvede systém znovu do
èinnosti.

Automatické spuštìní
Pokud je pøi funkci pøedních
stìraèù zaøazen zpìtný chod.
Z bezpeènostních dùvodù je
systém automatického ovládání
odpojen po vypnutí klíèe.
Po opìtovném zapnutí klíèe je
tøeba funkci znovu aktivovat:
- Vypnout do polohy Stop.
- Pøepnìte
do
poŞadované
polohy.
Aktivace funkce je signalizována
kmitáním stìraèù.

Pokud jsou zapnuty pøední stìraèe, dojde pøi zaøazení zpìtného
chodu automaticky k zapnutí zadního stìraèe.
Neutralizace této funkce je moŞná pouze v servisní
síti CITROËN.
Odstraòte veškerý sníh nahromadìný na èelním skle.
Zkontrolujte, zda jsou raménka pøedních i zadních stìraèù
volná, napø. pøi pouŞití drŞáku kola nebo pøi námraze.
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Loketní opěrka

Opěrka hlavy

Může být demontována. Demontáž:
nakloňte ji o 45°, stiskněte tlačítko
umístěné mezi opěrkou a bokem opěradla a vytáhněte ji.

Seřiďte výšku vysouváním,
opěrka se zajistí v žádané
poloze. Pro vyjmutí opěrky
ze sedadla ji nejprve vysuňte k hornímu dorazu a poté
zatlačte na její západky.

1

2
Stolek pro zadní sedadla
Do pracovní polohy jej lze
uvést zatažením směrem
nahoru a sklopením.
Viz „KOMFORT“

Náklon opěradla
1 - Pro nastavení žádaného sklonu přitáhněte ovladač, umístěný na vnitřním boku sedadla, směrem dozadu.
2 - Otáčením rukojeti nastavte
sklon opěradla.

Přístup k zadním místům
„PŘÍSTUP
Viz
SEDADLŮM“.

K

ZADNÍM

Zásuvka pod sedadlem
Podélný posuv sedadla

Při otevírání ji lehce nadzvedněte, potom ji vytáhněte směrem dopředu.

Nadzvedněte ovládací páku,
umístěnou vlevo pod sedadlem, a
nastavte žádanou polohu.

Vyhřívaná sedadla (viz „MÍSTO ŘIDIČE“).

I

NÁVOD VE ZKRATCE

SEDADL A

NÁVOD VE ZKRATCE

I
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SEŘÍZENÍ POLOHY VOL ANTU

Volant lze výškově seřizovat.
Ve stojícím vozidle nastavte nejprve své sedadlo do optimální polohy.
Odjistěte volant zatlačením ovladače směrem dopředu.

Upravte výšku volantu, potom ho zajistěte přitažením ovladače směrem k
sobě až nadoraz.
Dbejte na to, abyste dobře viděli na všechny ukazatele a kontrolky na
palubní desce.

DŮLEŽITÉ: Z bezpečnostních důvodů neseřizujte polohu
volantu za jízdy vozidla.

Z P Ě T N Á Z R C ÁT K A
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Vnitřní zpětné zrcátko

Vnitřní zpětné zrcátko může být
vybaveno dvěma klouby, které
umožňují optimalizovat výhled
směrem dozadu.
Lze ho nastavit do noční polohy
proti oslňování.
Přitáhněte páčku k sobě.
Čtení karet
Atermické čelní sklo je vybaveno
zónou C umístěnou nad zpětným
zrcátkem umožňující optické čtení
vstupních karet (například: vysílač
pro placení na dálnici).

Vnější zpětná zrcátka
Ruční ovládání zrcátka
Zevnitř lze seřizovat ve všech
směrech.

Sklápění při parkování
Zvenku je možno zpětná zrcátka
ručně sklopit. Tato operace nemá
vliv na původní seřízení zrcátka.

Elektrické ovládání
Zpětné zrcátko na straně spolujezdce
Z místa řidiče seřiďte zpětné
zrcátko pomocí tlačítka polohujícího zrcátko do čtyř směrů.
Odmrazování skel zpětných zrcátek je ovládáno tlačítkem odmrazování zadních oken, umístěným
uprostřed palubní desky.

NÁVOD VE ZKRATCE

C

I
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VĚTRÁNÍ - TOPENÍ
K L I M AT I Z A C E S R U Č N Í M O V L Á D Á N Í M

NÁVOD VE ZKRATCE

2

1
Vaše vozidlo je vybaveno:
- systémem větrání - topení
- popř. systémem klimatizace
ručním ovládáním.
Ovládací panel, dle verze:
1 - Ovládání klimatizace s ručním
ovládáním
2 - Recirkulace vzduchu
3 - Regulace průtoku vzduchu
4 - Nastavení teploty
5 - Nastavení rozdělování vzduchu
6 - Odmlžování nebo rozmrazování
bočních oken a čelního skla:
- posuňte ovladače teploty a
průtoku vzduchu do polohy
maximum
- uzavřete střední větrací otvory
- zapněte klimatizaci.

s

5

4

3

6

Pro zajištění správné funkce Vám doporučujeme:

Nastavit ...

5

4

3

CHLADNÝ

Zcela chladný na
MAX. na začátku
začátku a poté
poté nastavení dle
nastavení dle
osobního požadavku
osobního požadavku

ON

TEPLÝ

Zcela teplý
MAX. na začátku
na začátku
poté nastavení dle
poté nastavení dle osobního požadavku
osobního požadavku

–

ROZMRAZOVÁNÍ
ODMLŽOVÁNÍ

Zcela teplý

MAX.

ON

A
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B

Ruční ovládání

Elektrické ovládání

Boční okna

Otáčením kličky otevřete nebo
zavřete okna.

Spínače A a B umístěné na
palubní desce, umožňují otevírání
a zavírání oken řidiče a spolujezdce (po zapnutí klíče).

Pro otevření bočních oken přitáhněte
páčku a zatlačte na okno.

Sekvenční ovládání

Při zavírání přitáhněte okno a zatlačte na páčku.

Stiskem tlačítka A lze posunout
okno řidiče do požadované polohy. Dlouhým stiskem a uvolněním
lze okno řidiče úplně otevřít nebo
uzavřít.
Při opuštění vozidla i na velmi krátkou dobu vyjměte vždy klíč ze spínací skříňky.
V případě sevření při manipulaci se střešním oknem, musíte obrátit směr pohybu okna.
Toho lze dosáhnout obrácením polohy příslušného ovladače.
Pokud ovládá střešní okno řidič, musí se přesvědčit, zda spolujezdec nebrání řádnému uzavření okna.
Řidič se musí přesvědčit, zda spolujezdec správně používá střešní okno.
POZOR NA DĚTI PŘI OVLÁDÁNÍ STŘEŠNÍHO OKNA.

I

NÁVOD VE ZKRATCE

OVLÁDÁNÍ OKEN

NÁVOD VE ZKRATCE

I

T E M P O M AT -ON/OFF
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Regulátor rychlosti

1

Zařízení Vám umožňuje jízdu zvolenou konstantní rychlostí, regulace rychlosti je
účinná od rychlosti 40 km/h a pouze na 4. nebo 5. rychlostní stupeň.
Ovladač regulátoru A je umístěn pod ovládáním osvětlení a signalizace.
Zapnutí: Otočte rukojetí 1 do polohy ON.
Vypnutí: Otočte rukojetí 1 do polohy OFF.

A

4

1

Volba cestovní rychlosti
Nejprve pomocí pedálu akcelerace dosáhněte požadované rychlosti.
Stiskem tlačítka 2 zezadu nebo tlačítka 4.
Rychlost je regulovaná a je uložena do paměti.
V průběhu automatického řízení rychlosti lze kdykoli stisknutím pedálu akcelerace překročit naprogramovanou rychlost (např. při předjíždění jiného vozidla).

2

Při uvolnění pedálu: dojde k automatickému návratu na rychlost uloženou do
paměti.

T E M P O M AT -ON/OFF

Vyvolání naprogramované rychlosti
Po neutralizaci, stiskněte tlačítko 3.
Vozidlo se rozjede rychlostí naposled uloženou do paměti.
Zvýšení naprogramované rychlosti
Buď krátkým stiskem tlačítka 4 lze lehce zvýšit rychlost.

I

4
3

2

Nebo sešlápnutím akcelerátoru až do dosažení požadované rychlosti, pak stiskněte krátce zezadu tlačítko 4.
Nebo dlouhým stiskem tlačítka 4 až do dosažení požadované rychlosti.
Po uvolnění tlačítka je nová hodnota rychlosti uložena do paměti.
Snížení naprogramované rychlosti
Buď krátkým stiskem tlačítka 2 lze lehce snížit rychlost.
Nebo dlouhým stiskem tlačítka 2 až do dosažení požadované rychlosti.
Po uvolnění tlačítka je nová hodnota rychlosti uložena do paměti.
Zrušení rychlosti uložené do paměti
Vypnutím klíče po zastavení vozidla
Otočením rukojeti do polohy OFF.

Regulátor rychlosti musí být používán pouze, pokud jízdní podmínky umožňují jízdu konstantní rychlostí.
Nepoužívat v hustém provozu, na poškozené silnici, při špatných adhezních podmínkách nebo při jiných
obtížích.
Řidič musí zůstat pozorný a soustředěný na řízení vozidla.
Doporučujeme ponechat nohy v blízkosti pedálů.

NÁVOD VE ZKRATCE

Vypnutí naprogramované rychlosti
Buď stisknutím brzdového nebo spojkového pedálu.
Nebo automaticky při aktivaci systému ESP nebo ASR.
Nebo stiskem tlačítka 3.
Těmito způsoby není anulována rychlost uložená do paměti.
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NÁVOD VE ZKRATCE

I

T E M P O M AT /„CRUISE“
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Toto zařízení asistence řízení umožňuje jízdu požadovanou rychlostí bez
nutnosti použití pedálu plynu.
Toto zařízení je aktivní při rychlostech překračujících 40 km/h a u nejvyšších
rychlostních stupňů převodovky.
Ovladač A tempomatu je umístěn pod ovládáním osvětlení a signalizace.
Poznámka: Informace týkající se tempomatu jsou zobrazovány v části
B přístrojů palubní desky.

B

Volba funkce
Otočte otočným ovladačem 1 do polohy „CRUISE“.
Volba cestovní rychlosti

A

Při výběru funkce otočným ovladačem 1 není žádná
rychlost uložena do paměti.
V okamžiku, kdy je dosažena prostřednictvím pedálu plynu požadovaná
rychlost, vyberte ji krátkým stiskem ovladače 2 nebo 4.
Rychlost jízdy je ukládána do paměti. Je zobrazována v
části B přístrojů palubní desky.

4
3

2

1

V této chvíli můžete plynový pedál uvolnit. Vozidlo bude udržovat zvolenou rychlost automaticky.
Poznámka: Rychlost Vašeho vozidla se může mírně lišit od rychlosti
uložené v paměti. Pokud v průběhu regulace rychlosti není systém
schopný udržet v paměti uloženou rychlost (silné klesání), údaj o rychlosti
bliká. V případě potřeby přizpůsobte rychlost vozu.
Tempomat by měl být používán jen v případě, že
to podmínky pro jízdu konstantní rychlostí dovolují.

T E M P O M AT /„CRUISE“

Tyto zásahy mají za následek zobrazení
hlášení „OFF“ na displeji přístrojů palubní
desky.

I

Těmito zásahy nedojde ke zrušení rychlosti jízdy. Ta
zůstává zobrazena v části B.
Nová aktivace automatického řízení rychlosti
- Vyvoláním rychlosti jízdy uložené v paměti:
Po neutralizaci stiskněte ovladač 3.
Vaše vozidlo znovu automaticky obnoví rychlost
jízdy uloženou v paměti, která je zobrazena v části B
přístrojů palubní desky.
Poznámka: Pokud je rychlost jízdy předtím uložená
do paměti mnohem vyšší než stávající rychlost, vozidlo zrychluje až na rychlost uloženou v paměti.
- Volbou právě aktuální rychlosti:
Jakmile dosáhnete požadované rychlosti, stiskněte
krátce ovladač 2 nebo 4.
Hlášení „OFF“ zmizí z displeje.
Deaktivace funkce
- Otočením otočného ovladače z polohy „CRUISE“ do
polohy 0.
- Vypnutím motoru.
Dříve zvolená rychlost jízdy již nebude uložená v
paměti.
V případě nesprávné funkce se zobrazí hlášení doprovázené zvukovým signálem.
Kontaktujte servisní síť CITROËN.

Nepoužívat při hustém provozu, na poškozené vozovce, za špatných adhezních podmínek nebo při
jinak ztížených jízdních podmínkách.
Řidič musí zůstat pozorný a soustředěný na řízení vozidla. Doporučujeme ponechat nohy v blízkosti
pedálů.

NÁVOD VE ZKRATCE

Dočasné překročení nastavené rychlosti
V průběhu automatického řízení rychlosti lze kdykoli stisknutím pedálu akcelerace překročit rychlost jízdy (např. při
předjíždění jiného vozidla). Rychlost zobrazená
na displeji bliká.
Poté stačí k vrácení na původní rychlost jízdy uvolnit pedál
plynu.
Nastavení rychlosti jízdy, probíhá-li právě udržování
konstantní rychlosti pomocí tempomatu
Rychlost jízdy, zobrazenou v zóně B, můžete nastavit
stisknutím:
- Ovladače 4, chcete-li rychlost zvýšit
- Ovladače 2, chcete-li rychlost snížit
Poznámka: Jednotlivá stisknutí umožňují měnit rychlost
po 1 km/h, delší stisknutí po 5 km/h.
Deaktivace regulace rychlosti jízdy uložené v
paměti
- Stisknutím brzdového pedálu nebo pedálu spojky.
- Nebo automaticky při aktivaci systému ESP nebo ASR.
- Stisknutím tlačítka 3.
Poznámka: Tempomat je deaktivován, pokud je vyřazena
rychlost nebo pokud je řadicí páka v poloze neutrál.
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O M E Z O VA Č R Y C H L O S T I /„LIMIT“
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NÁVOD VE ZKRATCE

Toto jízdní asistenční zařízení umožňuje nastavit maximální rychlost jízdy,
která nebude překročena. Tato rychlost musí být vyšší než 30 km/h.
Ovladač omezovače A je umístěn pod ovládáním osvětlení a signalizace.
Poznámka: Informace týkající se omezovače jsou zobrazeny na displeji B.

B

Volba funkce
Otočte ovladačem 1 do polohy „LIMIT“.
Při výběru funkce pomocí otočného ovladače 1 je zobrazena
naposledy v paměti uložená rychlost.

A

4
3

1

Nastavení maximální rychlosti
Při zapnutém motoru můžete nastavovat rychlost uloženou do paměti stiskem:
- ovladače 4, chcete-li rychlost uloženou v paměti zvýšit,
- ovladače 2, chcete-li rychlost uloženou v paměti snížit,
Poznámka: Jednotlivá stisknutí umožňují měnit rychlost po 1 km/h, delší
stisknutí po 5 km/h.
Aktivace maximální rychlosti
Když je zobrazena požadovaná maximální rychlost, stiskněte pro aktivování omezování ovladač 3.
Hlášení „OFF“ zmizí z displeje.

2

Když je tato funkce aktivována, sešlápnutí pedálu plynu nedovolí překročení
naprogramované rychlosti kromě případu, kdy je pedál plynu důkladně
sešlápnut až do překonání zóny odporu (viz „Dočasné překročení maximální rychlosti“).
Poznámka: Rychlost Vašeho vozidla se může mírně lišit od rychlosti
uložené v paměti.

O M E Z O VA Č R Y C H L O S T I /„LIMIT“
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I

Tento úkon vede k zobrazení hlášení „OFF“ v části B přístrojů palubní desky. Těmito úkony nedojde
ke zrušení nastavené rychlosti. Ta zůstává zobrazena na displeji.
Dočasné překročení maximální rychlosti
Kdykoli je možné překročit maximální rychlost uloženou do paměti sešlápnutím pedálu plynu až do překonání
zóny odporu.
Během doby, kdy je překročena rychlost, zobrazený údaj o rychlosti bliká.
Stačí uvolnit pedál plynu pedál a vozidlo se vrátí pod limitní rychlost, čímž se funkce stane opět aktivní.
Poznámka: Pokud systém není schopen během zapnuté funkce omezování udržet rychlost uloženou do
paměti (zejména při silném klesání nebo při příliš rychlé akceleraci), údaj o rychlosti bliká. V případě potřeby
přizpůsobte rychlost vozu.
Funkce se znovu aktivuje, když rychlost jízdy poklesne pod požadovanou limitní rychlost.
Deaktivace funkce
- Otočením ovladače z polohy „LIMIT“ do polohy 0.
- Vypnutím motoru. Zvolená rychlost je uložena do paměti.
V případě nesprávné funkce se zobrazí hlášení doprovázené zvukovým signálem.
Kontaktujte servisní síť CITROËN.
Při použití koberce, jenž není doporučen společností CITROËN, hrozí jeho sklouznutí pod pedál
plynu a může tak být zabráněno překonání zóny odporu. Nebude také možné přerušit funkci
omezování, kromě použití ovladače pod volantem.
Řidič musí zůstat pozorný a soustředěný na řízení vozidla.

NÁVOD VE ZKRATCE

Deaktivace maximální rychlosti
Stiskem ovladače 3 umístěného na konci ovladače A.

NÁVOD VE ZKRATCE
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PA R K O VA C Í A S I S T E N T
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A
Detekční zóna

Parkovací asistent
Snímače umístěné v zadním
nárazníku Vás při couvání upozorní modulovaným zvukovým
signálem na každou překážku,
která se objeví v detekční zóně
za vozidlem.
Kontrolka se rozsvítí (systém
je aktivní), pokud je tlačítko A
aktivováno a je zařazen zpětný
chod.
Po zařazení zpětného chodu
je aktivace systému potvrzena
krátkým zvukovým signálem:
- Pokud se vozidlo přiblíží k
překážce, zvukový signál se zrychluje.
- Pokud je překážka ve vzdálenosti menší než 30 cm za vozidlem,
zvukový signál zní nepřetržitě.

Neutralizace
Systém můžete neutralizovat stiskem ovladače A umístěného mezi
předními sedadly:
- Krátký stisk: dočasná neutralizace.
- Dlouhý stisk (delší než 4 s): prodloužená neutralizace (reaktivaci je
třeba provést krátkým stiskem tlačítka A).
Při vlečení přívěsu na tažném zařízení vozidla je nutné systém deaktivovat.
Nechte vozidlo zkontrolovat autorizovaným servisem CITROËN.
Poznámka: Pokud jsou snímače umístěné na nárazníku ucpány (sníh,
led, nosič na kolo ...), je zvukový signál trvalý (bip).
V tom případě:
- Opláchněte snímače nebo
- neutralizujte systém stisknutím ovládacího tlačítka A.
POZOR
Při jízdě směrem vzad indikuje blikání kontrolky doprovázené
trvalým zvukovým signálem (bip) závadu systému. Nechte vozidlo
zkontrolovat autorizovaným servisem CITROËN.
Snímače nejsou schopné zaznamenat
překážky umístěné přímo pod nárazníkem. Předměty, jako například
sloupky, značky a podobné objekty, mohou být zaznamenány
hned zkraje, ale nemusí být již zaznamenány po přiblížení vozidla
do jejich blízkosti.

KLÍČE, DÁLKOVÉ OVL ÁDÁNÍ

II
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KLÍČE
Klíče umožňují nezávislé ovládání jednotlivých zámků na všech dveřích, uzávěru
palivové nádrže, vypínání airbagu spolujezdce a ovládání zapalování.

B

Centrální zamykání
Klíče umožňují prostřednictvím předních dveří řidiče uzamknutí a odemknutí
dveří a zadního víka.

A

Pokud jsou některé z předních dveří nebo postranních dveří otevřeny, k uzamknutí
systémem centrálního zamykání nedojde.
Dálkové ovládání: zajišťuje dálkově stejné funkce jako klíče
Uzamknutí
Stiskem tlačítka A lze uzamknout vozidlo.
To je signalizováno trvalým rozsvícením směrových světel přibližně po dobu
dvou sekund.

Odemknutí
Stiskem tlačítka B lze vozidlo odemknout.
To je signalizováno rychlým zablikáním směrových světel.

Zapomenutí klíče
Zapomenutí klíče ve spínací skříňce je signalizováno zvukovým signálem po otevření dveří řidiče.

Lokalizace vozidla
Lokalizace vozidla zaparkovaného na parkovišti po předchozím uzamknutí:
- stiskněte tlačítko A, vnitřní osvětlení se rozsvítí a směrová světla budou blikat několik sekund.

Výměna baterie dálkového ovládání
Informace „vybitá baterie“ je zajištěna zvukovým signálem a hlášením „Pile télécommande usée“ na multifunkčním
displeji.
Při výměně baterie vyjměte spojovací šroub a pomocí mince oddělte od sebe obě poloviny dálkového ovladače
(baterie CR 2016/3 volty).
Pokud není po výměně baterie dálkové ovládání funkční, proveďte jeho reinicializaci.

II
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Reinicializace dálkového ovládání
- Vypněte klíč.
- Znovu zapněte klíč.
- Stiskněte tlačítko A.
- Vypněte a vytáhněte klíč s dálkovým ovládáním ze spínací skříňky. Dálkové ovládání bude znovu funkční.

ELEKTRONICKÁ BLOKACE SPOUŠTĚNÍ MOTORU
Blokuje systém řízení motoru po vypnutí klíče a znemožňuje neoprávněné použití vozidla.
Klíč obsahuje elektronický čip, který je vybaven specifickým kódem. Po zapnutí klíče musí být kód identifikován, jinak není
spouštění motoru možné.
V případě poruchy funkce systému budete upozorněni zvukovým signálem a
hlášením na multifunkčním displeji.
V takovém případě nelze spustit motor vozidla.
Kontaktujte co nejdříve servisní místo CITROËN.

ZÁKAZNICKÁ KARTA
Karta obsahuje v zakryté podobě identifikační kód potřebný pro veškeré
zásahy do systému v servisních místech CITROËN. Kód je překryt
neprůhledným filmem, který lze v případě potřeby setřít.
Kartu uložte na bezpečné místo, avšak nikdy ji neukládejte do vozidla.
Poznačte si pečlivě číslo každého klíče. Číslo je zakódováno na etiketě klíče. V případě ztráty Vám může servisní místo
CITROËN zajistit velmi rychle nové klíče.
Dálkové ovládání na VF principu je velmi výkonný systém.
Nemanipulujte proto v kapse s ovladačem, aby nedošlo k odemknutí vozidla bez Vašeho vědomí.
Dálkové ovládání nemůže fungovat, pokud je klíč ve spínací skříňce, s výjimkou reinicializace.
Z bezpečnostních důvodů (děti ve vozidle) vyjímejte klíče ze spínací skříňky i při krátkodobém opuštění vozidla.
Zabraňte manipulaci s tlačítky dálkového ovladače mimo dosah vozidla.
Může se dostat do stavu, kdy nebude funkční. Pak by bylo potřebné provést reinicializaci dálkového ovladače.
Při nákupu ojetého vozidla:
- zkontrolujte, zda je vybaveno Kartou majitele vozidla;
- v servisním místě CITROËN proveďte naprogramování klíčů, které máte k dispozici a tak zabezpečte, že žádné jiné klíče neumožní
použití vozidla.
Neprovádějte žádné úpravy elektronického systému blokace spouštění motoru.
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ZÁMEK ŘÍZENÍ - SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - SPOUŠTĚČ

Zámek řízení
Před spouštěním odemkněte řízení v případě potřeby pootočte volantem pro uvolnění zámku.
Je doporučeno při spouštění sešlápnout spojku pro usnadnění spuštění motoru.

Následující kontrolky jsou testovány v poloze klíče M:

Spouštění
Jednotlivé polohy klíče ve spínací skříňce:
Poloha STOP: Klíč je vypnut
1. poloha, poloha Acc - příslušenství: Klíč je vypnut, ale příslušenství může fungovat.
2. poloha, poloha Marche - APC: Klíč je zapnut.
Poloha Démarrage - Spouštění: Spouštěč je aktivován.

Zvuková signalizace
Vaše vozidlo poskytuje zvukové informace několika typů:
- 1 Bip = Výstraha stupeň 1 (př.: otevřené nebo špatně uzavřené dveře)
- 3 Bip postupně = Výstraha stupeň 2 (př.: příliš vysoká teplota motoru)
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Zkontrolujte, zda je skutečně zařazen neutrál.
BENZÍNOVÉ MOTORY
Startování studeného motoru
Nesešlapujte akcelerátor.
Startujte, dokud motor nenaskočí (ne déle než deset sekund).
Při velmi nízkých teplotách sešlápněte spojku během startování, abyste usnadnili start. Uvolněte potom pomalu
pedál spojky.
NAFTOVÝ MOTOR
Startování studeného motoru
Otočte klíč do polohy M (žhavení) a vyčkejte na zhasnutí kontrolky žhavení. Potom startujte, dokud motor
nenaskočí.
Při velmi nízkých teplotách sešlápněte spojku během startování, abyste usnadnili start. Uvolněte potom pomalu
pedál spojky.
Poznámka: Během startování nestlačujte akcelerátor.
Opětné startování
Startujte - jestliže motor nenaskočí na první pokus, zopakujte operaci s použitím žhavení. V každém případě, jestliže se motor zastaví nebo nenaskočí na první pokus, vyčkejte před dalším startováním několik sekund.
Poznámka: Jestliže je motor zahřátý, kontrolka žhavení se nerozsvítí.
Doporučení:
Nedoporučuje se nechávat zahřát motor před rozjezdem vozidla. Je lépe jet prvních pár kilometrů mírnou rychlostí.

POZOR
Nenechte motor běžet v uzavřeném nebo špatně větraném prostoru.
NIKDY NEVYTAHUJTE KLĺČ ZE SPĺNACĺ SKŘĺŇKY PŘED ÚPLNÝM ZASTAVENĺM VOZIDLA.
JE NUTNO VŽDY JEZDIT S MOTOREM V CHODU, ABY BYLO V ČINNOSTI POSILOVÁNĺ BRZD A ŘĺZENĺ
(nebezpečí zablokování řízení a nefunkčnost bezpečnostních prvků).
Při parkování po vyjmutí klíče pootočte, je-li to nutné, lehce volantem, aby došlo k zablokování řízení.
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Displej je umístěný na sdruženém přístroji
Zajišťuje po zapnutí klíče postupně tři funkce:
- indikátor údržby (viz příslušná kapitola),
- indikátor množství motorového oleje (pouze vznětové motory),
- počítadlo ujetých kilometrů (celkové a denní).
Poznámka: Denní a celkové počítadlo je zobrazeno po dobu třiceti sekund po vypnutí klíče, po otevření dveří řidiče
a po uzamknutí a odemknutí vozidla.

Indikátor množství oleje v motoru (vznětový motor)
Po zapnutí klíče je po dobu 10 sekund indikován údaj o množství motorového oleje a pak informace o údržbě.
Maximum
Poznámka:
Příliš velké množství oleje může způsobit poškození motoru.

Minimum
Zkontrolujte množství oleje manuálně a doplňte jej. Indikace je správná pouze v
případě, že se vozidlo nachází v horizontální poloze a motor je v klidu nejméně 10
minut.

Porucha měrky oleje
Současné blikání všech 6 segmentů indikuje disfunkci měrky oleje.
Je nebezpečí poškození motoru.
Kontaktujte co nejdříve servisní síť CITROËN.

II
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UKAZATEL ÚDRŽBY
Informuje Vás o okamžiku, kdy dojde k
uplynutí intervalu pro provedení následující údržby, v souladu s plánem údržby
uvedeném v Servisní knížce vozidla. Tato
informace závisí na dvou údajích: počtu
ujetých kilometrů a době, která uplynula
od poslední kontroly.
Funkce
Po zapnutí klíče a po dobu
5 sekund se rozsvítí klíč symbolizující
údržbu; displej počítadla kilometrů
indikuje počet kilometrů (zaokrouhleně) zbývajících do příští servisní
prohlídky.
Příklad: Do příští prohlídky Vám
zbývá ujet 4 800 km.
Po zapnutí klíče a po dobu
5 sekund, displej indikuje:

5 sekund po zapnutí klíče počítadlo
kilometrů přejde na svou normální
funkci a displej indikuje celkový
nebo denní proběh kilometrů.

Pokud do příští údržby zbývá
méně než 1 000 km:
Příklad: Do příští prohlídky zbývá
ujet 900 km.
Po zapnutí klíče a po dobu 5
sekund, displej indikuje:

5 sekund po zapnutí klíče počítadlo
kilometrů přejde na svou normální
funkci a klíč zůstane rozsvícen.
Signalizuje blížící se termín další
servisní prohlídky. Displej ukazuje
údaje o celkovém a denním proběhu vozidla.

Interval prohlídky je překročen
Po každém zapnutí klíče a po dobu
5 sekund klíč a počet kilometrů po
překročení intervalu bliká.
Příklad: Interval servisní prohlídky
byl překročen o 300 km, prohlídku
Vašeho vozidla je třeba provést co
nejdříve.
Po zapnutí klíče a po dobu 5
sekund, displej indikuje:

5 sekund po zapnutí klíče přejde
počítadlo ujeté vzdálenosti na svou
normální funkci a klíč údržby
zůstává rozsvícen. Displej ukazuje
údaje o celkovém a denním proběhu vozidla.

II

P Ř Í S T R O J E PA L U B N Í D E S K Y

II

35

Indikátor teploty chladicí kapaliny

B

- ručička v zóně (A), indikuje správnou teplotu,
- ručička v zóně (B), indikuje příliš vysokou teplotu. Kontrolka centrální výstrahy
STOP v tomto případě bliká.
Vozidlo musí být neprodleně zastaveno.
Kontaktujte co nejdříve servisní síť CITROËN.

A

Nulování indikátoru údržby

A

B

Servisní místo CITROËN provede tuto operaci po každé servisní prohlídce.
Pokud jste provedli údržbu vozidla sami, je procedura nulování následující:
- vypněte klíč,
- stiskněte tlačítko 1 a podržte jej stisknuté,
- zapněte klíč. Kilometrový displej začne odpočítávat 10 sekund,
- podržte tlačítko 1 stisknuté po dobu 10 sekund.
Displej indikuje [= 0] a klíč údržby zmizí.
Počítadlo kilometrů
Stiskem tlačítka 1 lze měnit zobrazení denního a celkového proběhu vozidla.
Vynulování denního počítadla lze provést stisknutím tlačítka na dobu delší
než 3 sekundy.

1

Reostat osvětlení

2

Při rozsvícených světlech stiskněte tlačítko 2 a změňte intenzitu osvětlení
sdruženého přístroje a multifunkčního displeje. Pokud osvětlení dosáhne
minimální (nebo maximální) výše, uvolněte tlačítko a pak jej stiskněte znovu
a intenzitu zvyšujte (nebo snižujte).
Až dosáhne osvětlení požadované intenzity, uvolněte tlačítko.
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1

Displej A

II

2

Digitální hodiny
Pro nastavení hodin použijte
tlačítko 1, pro nastavení minut
použijte tlačítko 2.

Displej B

MULTIFUNKÈNÍ
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1
A
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A

Menu displeje (viz tabulka)
Jednotlivé parametry mohou být zmìnìny.

2
B

A Ovládání pøístupu k funkcím displeje.
B Ovládání seøízení funkcí displeje.
1 Zóna pro zobrazení hlášení.
2 Hodiny nebo teplota.
Po zapnutí klíèe, je zobrazen
èasový údaj s výjimkou teplotního
rozmezí +3 °C aŞ –3 °C (nebezpeèí náledí).
Poznámka: Zobrazená teplota
mùŞe být vyšší neŞ skuteèná,
pokud stojí vozidlo na pøímém
slunci.

Poøadí zobrazení funkcí a zmìna hodnot
Do menu lze vstoupit dlouhým stiskem tlaèítka A.
Krátkým stiskem tlaèítka A lze zvolit poŞadovanou funkci.
Krátký stisk tlaèítka B umoŞòuje mìnit parametr funkce.

Poøadí

Funkce

Parametry

1

LANGUE (Jazyk)

Volba jazyka.

2

HEURE (Hodiny)

Zmìna hodin (od „0“ do „12“ hodin
(AM/PM) nebo od „0“ do „23“ hodin).

3

MINUTE (Minuty)

Zmìna minut
(od „0“ do „59“ minut).

4

ANNÉE (Rok)

Zmìna roku („2003“, „2004“ atd.).

5

MOIS (Mìsíc)

Zmìna mìsíce (od „1“ do „12“).

6

JOUR (Den)

Zmìna dne (od „1“ do „31“).

7

FORMAT DE L´HEURE
(Formát hodin)

„12 hodin“ nebo „24 hodin“.

8

UNITÉ DE TEMPÉRATURE (Jednotka
teploty)

Zmìna jednotky teploty
(„°C“ nebo „°F“).
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Displej

1

II

B

Menu displeje (viz tabulka)
Jednotlivé parametry mohou být zmìnìny.

2
A

DISPLEJ

B
3

A Ovládání pøístupu k funkcím displeje.
B Ovládání seøízení funkcí displeje.
1 Zóna pro zobrazení hlášení.
2 Hodiny.
3 Teplota
Pokud se teplota pohybuje v rozmezí +3 °C a –3 °C, bude zobrazení teploty blikat (nebezpeèí
náledí).
Poznámka: Zobrazená teplota
mùŞe být vyšší neŞ teplota skuteèná, pokud vozidlo stojí na plném
slunci.

Poøadí zobrazení funkcí a zmìna hodnot
Do menu lze vstoupit dlouhým stiskem tlaèítka A.
Krátkým stiskem tlaèítka A lze zvolit poŞadovanou funkci.
Krátký stisk tlaèítka B umoŞòuje mìnit parametr funkce.

Poøadí

Funkce

Parametry

1

LANGUE (Jazyk)

Volba jazyka.

2

UNITE DE VITESSE
(Jednotka rychlosti)

Zmìna jednotky rychlosti
(„km/h“ nebo „MPH“).

3

UNITÉ DE TEMPÉRATURE (Jednotka
teploty)

Zmìna jednotky teploty
(„°C“ nebo „°F“).

4

FORMAT DE L´HEURE
(Formát hodin)

„12 hodin“ nebo „24 hodin“.

5

HEURE (Hodiny)

Zmìna hodin (od „0“ do „12“ hodin
(AM/PM) nebo od „0“ do „23“ hodin).

6

MINUTE (Minuty)

Zmìna minut (od „0“ do „59“ minut).

7

ANNÉE (Rok)

Zmìna roku („2003“, „2004“ atd.).

8

MOIS (Mìsíc)

Zmìna mìsíce (od „1“ do „12“).

9

JOUR (Den)

Zmìna dne (od „1“ do „31“).

PA L U B N Í P O Č Í TA Č
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Verze s displejem typu B
Palubní poèítaè dodává na displej
nad palubní deskou 5 typù informací.
• Dojezd.
• Ujetá vzdálenost.
• Prùmìrná spotøeba.
• OkamŞitá spotøeba.
• Prùmìrná rychlost.

Pro volbu zobrazení jednotlivých
informací
a
funkcí,
tisknìte
krátkými impulsy opakovanì na
konci ovladaèe pøedních stìraèù
nebo na tlaèítko „1“ ovládání
autorádia na volantu.
Pro vynulování informací poèítaèe stisknìte dlouze ovládací
tlaèítko, pokud je zobrazena
poŞadovaná informace.
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PALUBNÍ POÈÍTAÈ
Ujetá vzdálenost
Indikuje poèet kilometrù, který lze ujet s palivem zbývajícím v nádrŞi.
Pokud se rozsvítí kontrolka minimálního mnoŞství paliva, zobrazí se dojezd na palubní desce.
Pøi spouštìní se zobrazí dojezd pouze v pøípadì, Şe je rozsvícena kontrolka minimálního
mnoŞství paliva.
Pokud je zbývající vzdálenost menší neŞ 30 km, zobrazí se pouze tøi segmenty.
Po vynulování palubního poèítaèe má údaj o zásobì paliva význam teprve po urèité dobì
jízdy.

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

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

Prùmìrná rychlost
Je vypoèítána od posledního vynulování palubního poèítaèe jako podíl ujeté vzdálenosti a
doby pouŞívání vozidla (zapnutí klíèe).

Ujetá vzdálenost
Zobrazuje vzdálenost ujetou od posledního vynulování palubního poèítaèe.

II

ØADICÍ PÁKA

II
Øadicí páka
Zpìtný chod

Nikdy jej nezaøazujte pøed úplným zastavením vozidla.
Zaøazení je tøeba provést pomalu a plynule, aby nebylo
hluèné.
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Parkovací brzda
Ruční brzdu zabrzdíte zatažením páky, a to tím důrazněji, čím
jesvah strmější.
Pro usnadnění ovládání parkovací
sešlápnout současněbrzdový pedál.

brzdy

je

doporučeno

V každém případě z důvodu bezpečnosti zařaďte první stupeň a na
strmém svahu natočte kola vozidla proti obrubníku.
Parkovací brzdu odbrzděte stisknutím lačítka při současném přitažení
páky, poté ji spustě do základní polohy.
Kontrolka parkovací brzdy se rozsvítí, pokud je parkovací brzda zatažená
nebo nedostatečně uvolněná, po zapnutí klíče.
Systém ABS - Proti blokování kol
Systém integrující elektronický rozdělovač brzdného účinku zvyšuje bezpečnost vyloučením blokovánímkol při
brzdění za špatných adhezních podmínek.
Umožňuje zachování kontroly nad řízením.
Správná funkce všech základních elektrických prvků ABS je před a během jízdy kontrolována elektronickým kontrolním systémem. Kontrolka ABS se rozsvítí při zapnutí zapalování a musí zhasnout po přibližně dvou vteřinách.
Pokud nezhasne, znamená to, že je ABS odpojeno vzhledem k nějaké poruše. Stejně tak, jestliže se kontrolkarozsvítí během jízdy, oznamuje nefunkčnost ABS. V obou případech zůstává účinný normální systém brzdění, jakou
vozidla bez ABS. Z bezpečnostních důvodů je třeba zajistit kontrolu správné funkce systému ABS co nejdříve v
servisní síti CITROËN.
Na kluzkém povrchu vozovky (štěrk, sníh, náledí atd.) je třeba vždy dbát zvýšené opatrnosti.
Prudké brzdění nebo prudké zpomalení vozidla vyvolá automatickou aktivaci výstražných světel. Světla lze
vypnout ručně tlačítkem na palubní desce, nebo se vypnou automaticky po určité časové prodlevě.
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Dynamická kontrola stability (ESP) a protiprokluzový systém (ASR)
Tyto systémy doplňují systém ABS. V případě odchylky dráhy vozidla od dráhy
zamýšlené řidičem systém ESP aktivuje brzdy jednoho či více kol a upraví chod
motoru tak, aby se odchylka vyrovnala. Systém ASR optimalizuje chod motoru
tak, aby nedocházelo k prokluzování kol, aktivuje brzdy hnaných kol a upravuje
chod motoru. Zlepšuje taktéž směrovou stabilitu vozidla při zrychlení.

A

Funkce
Pokud je některý ze systémů ESP nebo ASR aktivní, kontrolka ESP na
palubní desce bliká.
Neutralizace
Ve výjimečných situacích (rozjíždění vozidla se zapadlými koly, rozjíždění na
sněhu, jízda s řetězy, na blátivé vozovce...) je výhodné systémy ESP/ASR
vypnout, aby se kola protáčením dostala do styku s vozovkou.

- Stiskněte tlačítko A.
- Kontrolka ESP se rozsvítí společně s hlášením „ESP/ASR DESACTIVE“ na multifunkčním displeji, systémy
ESP/ASR nejsou dále aktivní.
Systémy ESP/ASR se aktivují automaticky:
- automaticky po vypnutí a zapnutí zapalování,
- automaticky a od rychlosti 50 km/h,
- ručně opětným stisknutím tlačítka A.
Poruchy funkce systému
Při disfunkci systémů sledujících ESP je rozsvícení kontrolky doprovázeno zvukovým signálem a hlášením
„ESP/ASR HORS SERVICE“ na multifunkčním displeji. Nechte systém zkontrolovat autorizovaným servisem
CITROËN.
BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ
Systém ESP zvyšuje bezpečnost Vašeho vozidla při normální jízdě, ale neměl by řidiče svádět k riskantní či příliš
rychlé jízdě.
Funkčnost systému je přímo závislá na respektování doporučení výrobce ohledně typu použitých kol (pneumatik a ráfků),
brzdových součástí, elektronických součástí a taktéž způsobu montáže a servisních zásahů sítě CITROËN.
Po nárazu nechte systém zkontrolovat v servisní síti CITROËN.
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CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ

A

Uzamknutí vozidla zevnitř
Stiskem tlačítka A lze ovládat centrální zamykání,
pokud jsou dveře a zadní víko uzavřeny.
Odemknutí zevnitř
Stiskněte tlačítko A.
Otevření dveří zevnitř je možné vždy (otevření bočních
posuvných dveří je rovněž možné viz „BOČNÍ POSUVNÉ
DVEŘE“).
Poznámka:
- dveře jsou uzamknuty a klíč je vypnut: kontrolka bliká.
- dveře jsou uzamknuty a klíč je zapnut: kontrolka svítí trvale.
- pokud nedojde do třiceti sekund po odemknutí dálkovým ovladačem k otevření některých vozidlových
dveří, jsou dveře znovu automaticky uzamknuty.

Automatické uzamknutí vozidla za jízdy
Aktivace
Po dlouhém stisknutí tlačítka A se ozve zvukový
signál, který signalizuje aktivaci systému centrálního
zamykání.
Vozidlo se uzamkne automaticky po rozjezdu (po
překročení rychlosti přibližně 10 km/h).
Neutralizace
Po dlouhém stisknutí tlačítka A se ozve zvukový signál,
který signalizuje neutralizaci systému centrálního
zamykání.

Pokud se rozhodnete jezdit s uzamknutými dveřmi, uvědomte si, že mohou být překážkou v přístupu do
vozidla pro záchranáře v naléhavých případech.
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VSTUPY DO VOZIDL A
PŘEDNÍ DVEŘE

Otevření z vnějšku vozidla
Při odemykání jedněch z předních
dveří zasuňte klíč do zámku až
nadoraz, potom jej otočte směrem
k přední části vozidla. Dveře
můžete
rovněž
odemknout
pomocí dálkového ovladače.
Zatáhněte páčku směrem k sobě.

Otevírání zevnitř vozidla

Zamykání zevnitř vozidla

Zatáhněte za kliku směrem k sobě
nezávisle na tom, zda dveře jsou
či nejsou zamčeny.

Pokud je vozidlo uzamknuto (centrálním zamykáním), pak pojistný
mechani zmus
dveří
řidiče
uzamkne celé vozidlo.
Odemknutí pojistkou mechanizmu
dveří spolujezdce neodemkne
celé vozidlo, ale pouze dané
dveře.
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BOČNÍ POSUVNÉ DVEŘE

Otevření z vnějšku vozidla
Odemkněte zámek posuvných
dveří klíčem nebo dálkovým
ovládáním.
Pro otevření zatlačte kliku dveří
směrem dozadu a posuňte dveře
až do krajní polohy.
Posuvné dveře se zajistí a nehrozí
jejich zavření v případě, že vozidlo
stojí ve svahu.
Pro jejich zavření dveře zasuňte.

Vnitřní klika pro odjišťování a
otevírání

Vnitřní klika pro posouvání
Nikdy nejezděte s otevřenými
bočními posuvnými dvěřmi.
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III

BOČNÍ POSUVNÉ DVEŘE

Dětská pojistka
Pojistka znemožňuje otevření posuvných dveří zevnitř.
Pootočte ovladač o čtvrt otáčky pomocí klíče od vozidla.
Toto zařízení je nezávislé na systému centrálního zamykání dveří.

A
Zamykání zevnitř vozidla
Boční posuvné dveře můžete zamknout zevnitř vozidla sklopením ovladače
A nebo odemknout zvednutím ovladače nahoru.
Nejezděte s otevřenými bočními posuvnými dveřmi.

Po vyšroubování uzávěru palivové nádrže nelze otevřít
pravé posuvné dveře.
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Otevření zadního víka

Zasuňte
klíč
nadzvednutím
zadní víko.

do
zámku
a
madla otevřete

Dávejte pozor na výšku, která je k
dispozici nad Vaším vozidlem.
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III

Otevírání zadních dveří zvenku

B

A

Zadní pravé dveře

Zadní levé dveře

Otevírání zadních dveří o 90°

Chcete-li odemknout zadní pravé
dveře, otočte klíčem směrem
doprava nebo použijte dálkový
ovladač.

Zatažením za rukojeť A odblokujte
dveře.

Přesvědčte
se
zajištění dveří.

Zatáhněte páčku směrem k sobě.

o

správném

Otevírání zadních dveří o 180°
Při částečném otevření dveří uvolněte táhlo B zatažením směrem k
sobě.
Po uzavření dveří dojde k jejich
automatickému zajištění příslušným
háčkem.

VSTUPY DO VOZIDL A
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Otevírání zadních dveří zevnitř

B

B

Otevřete
páčky B.

dveře

1

2

NEJPRVE DVEŘE 1 A POTOM
DVEŘE 2.

nadzdvihnutím

POZOR
Při nakládání vozidla nechte volný prostor pro pohyb páček levých a pravých dveří.
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Elektrické střešní okno
Otevření nebo uzavření střešního okna je možné po stisknutí přední nebo zadní části spínače střešního okna.

POZOR
Při opuštění vozidla i na velmi krátkou dobu vyjměte vždy klíč ze spínací skříňky.
V případě sevření při manipulaci s ovládáním, musíte obrátit pohyb okna. Proto je třeba stisknout
příslušné tlačítko.
Pokud řidič používá ovládání oken spolujezdce, musí se rovněž přesvědčit, zda jsou okna správně
uzavřena.
Řidič se musí přesvědčit, zda cestující používají správně ovládání oken.
POZOR NA DĚTI PŘI MANIPULACI S OKNY.
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Vyklápěcí zadní díl střechy
Pro otevření zadního dílu střechy přitáhněte páčku A.

A

Nadzdvihněte zadní díl střechy až za bod odporu tak, aby
se zajistily vzpěry B.
Při uzavření zkontrolujte správné zajištění opěry (viz
„OPĚRA PRO DLOUHÉ PŘEDMĚTY“).

B

Uzavřete střechu a zajištěte.

Opěra pro dlouhé předměty

C

D

Pro možnost převozu dlouhých předmětů přesahujících
výšku střechy je určen opěrný nosník. Na něm spočívá váha
převážených předmětů.
Tyč sklopte po nadzdvihnutí páky C. Posuňte ji až ke sloupku dveří.
Na jedné straně je otočně upevněná.
Můžete tak jednou rukou přidržovat dlouhé předměty a druhou umístit opěru.
Ujistěte se o jejím dobrém zajištění.
Nikdy neopírejte předměty přímo o dveře.
Boční otvory D mohou být použity jako vázací body.
Zadní nárazník je vytvořen tak, aby mohl sloužit jako stupačka.

POZOR
Nejezděte nikdy bez správně umístěné opěry.
Zadní dveře se zcela zamknou, pouze když je opěrný nosník řádně namontován.
Při převážení nákladu vyčnívajícího otvorem otevřeného zadního víka na střeše
dejte pozor na podjezd s omezenou výškou.
Všechny předměty vyčnívající z vozidla o více než 1 metr musíte označit dle předpisů.
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Přívod vzduchu
Pečlivě udržujte čistotu vnější mřížky přístupu vzduchu
a sacího potrubí umístěnou pod čelním sklem (suché
listí, sníh apod.).
Při mytí vozu vysokotlakým mycím zařízením zamezte
vniknutí vody do otvoru přívodu vzduchu.

Klimatizace

Větrací otvory
Čelní větrací otvory jsou vybavené ovladači umožňujícími
regulovat průtok vzduchu a mřížkami, díky nimž je
možné proud vzduchu nasměrovat.

Pro zajištění účinnosti klimatizace musejí být zavřená
okna vozu.

Proudění vzduchu
Maximální komfort lze zajistit správným rozdělováním
vzduchu pro přední i zadní část prostoru pro cestující.
Doporučujeme neuzavírat proudění vzduchu pod
sedadly.

Teplota ve vozidle nemůže být nižší než teplota venkovní,
pokud není klimatizace zapnutá.

Pylový ﬁltr
Váš vůz je vybaven ﬁltrem pro zachycování prachových
částic.
Tento ﬁltr musí být měněn podle pravidel údržby (viz
Pokyny pro údržbu).
Přídavné topení
Vozidla vybavená motorem HDi mohou být vybavena
automatickým přídavným topením pro zvýšení Vašeho
komfortu.
Slabá přítomnost kouře a zápachu Vás nemusí
znepokojovat, zejména při chodu motoru naprázdno a
u stojícího vozu.

Klimatizace je užitečná vždy, protože pomáhá
odstraňovat ze vzduchu přiváděného do vozu vlhkost
a páru.
Pro zajištění dobré těsnosti kompresoru je nutné
nejméně jednou měsíčně zapnout klimatizaci.

Po delším stání vozidla na slunci, kdy je teplota uvnitř
příliš vysoká, nejprve vyvětrejte vozidlo otevřením oken
a pak je opět uzavřete.

V případě tažení velkého přívěsu a vysoké vnější teploty
může být činnost klimatizace dočasně přerušena, pokud to vyžaduje chlazení motoru.
Kondenzační voda z klimatizační jednotky může odtékat
otvorem vytvořeným k tomuto účelu; pod vozidlem se proto
po zastavení může vytvořit kaluž vody.
Je doporučeno pravidelně kontrolovat stav systému
klimatizace (viz Servisní knížka).
Klimatizace využívá ke své funkci energii motoru. V
důsledku této skutečnosti dochází ke zvýšení spotřeby.
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●

1

Klimatizace

Klimatizaci lze zapnout pouze za chodu motoru a za chodu
ventilace.
Stiskněte spínač umístěný na palubní desce.
Kontrolka svítí = systém je v činnosti.
Pro komfortní používání je třeba prostřednictvím ovladače 4 měnit úroveň
teploty chlazení vzduchu.
Kvalita vzduchu je zajištěna směšováním teplého a chlazeného vzduchu.
Ovladač 4 umožňuje nastavit klimatizaci, když je ovladač 1 v činnosti.
V případě nesprávné funkce vypněte systém a nechte vozidlo zkontrolovat
autorizovaným značkovým servisem.

● Recirkulace vzduchu
Pro zabránění vnikání nepříjemných pachů zvenku do prostoru
pro cestující použijte recirkulaci vnitřního vzduchu. Pokud možno
seřiďte rychlost otáčením ovladače 3 směrem vlevo.
Je třeba ji však používat pouze po nezbytně nutnou dobu, aby nedošlo
ke zvyšování vlhkosti vzduchu uvnitř vozidla.

Vnější přívod vzduchu: Seřiďte rychlost otáčením ovladače 3
směrem vpravo.

●

Regulace průtoku vzduchu

Nasávání vzduchu je funkční pouze při zapnutém motoru.
Pro dosažení komfortu větrání interiéru vozidla nesmí být tento
ovladač v nulové poloze.
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●
●

Nastavení teploty
Ovladač 4.
Nastavení rozdělování vzduchu
Ovladač 5.
Přívod
otvory

vzduchu

větracími

Přívod vzduchu k nohám
Přívod vzduchu k nohám a
čelnímu sklu
Přívod vzduchu k čelnímu
sklu
Odmlžování - rozmrazování

●
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Odmlžování nebo rozmrazování bočních oken a čelního
skla:
- posuňte ovladače teploty a průtoku vzduchu do
polohy maximum,

- uzavřete střední větrací otvory,
- zapněte klimatizaci.

3

4

5
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Sedadlo řidiče s pamětí
Sedadlo řidiče je vybaveno zařízením, které umožňuje přístup k zadním
sedadlům a následný návrat do původní polohy.

B

Přístup k zadním sedadlům
Nadzvedněte ovladač A nebo zatlačte dopředu ovladač B, sklopte opěradlo a
posuňte sedadlo dopředu.

A

Přesvědčte se, že při navrácení do normální polohy jsou sedadlo i opěradlo
dobře zajištěné.

III
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Všeobecná doporučení pro používání airbagu spolujezdce.
Nikdy neinstalujte dětskou sedačku zády ke směru jízdy na přední
sedadlo spolujezdce, pokud není vybaveno vypínáním airbagu. Dítě
může být usmrceno nebo vážně poraněno v důsledku jeho funkce.
Airbag spolujezdce může být odpojen v závislosti na použitém vybavení
(viz níže).

Deaktivace airbagu spolujezdce
- Při vypnutém klíči otevřete dveře spolujezdce a zasuňte klíč do spínače A
umístěného na boční straně palubní desky.
- Otočte klíč do polohy „OFF“ a airbag spolujezdce bude neutralizován.
- Kontrolka odpojení airbagu na palubní desce se po zapnutíklíče trvale
rozsvítí.

A

Obnovení funkce airbagu spolujezdce
- Nezapomeňte funkci airbagu opět obnovit následujícím způsobem:
- Zasunete a otočíte klíč do polohy „ON“, airbag bude aktivován.
- Kontrolka odpojení airbagu na palubní desce se po zapnutí klíče rozsvítí
na několik sekund.

Používání bezpečnostních pásů je povinné a musí být dodržováno zejména v kombinaci s čelními airbagy.
Nikdy nevypínejte airbag spolujezdce, pokud je spolujezdec přítomen (s výjímkou dětské sedačky
umisťované zády ke směru jízdy).
Dítě může být výjimečně přepravováno v poloze „čelem po směru jízdy“na místě předního spolujezdce.
V takovém případěnechte airbag aktivní a posuňte sedadlo co nejvíce dozadu.
Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole „Zádržné prostředky pro děti“.
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Dětská sedačka KIDDY Isofix může být použita rovněž ve vozidlech, která nejsou vybavena závěsy ISOFIX. V takovém
případě, musí být sedačka upevněna k sedadlu vozidla pomocí tříbodového bezpečnostního pásu v poloze „zády ke
směru jízdy“ i v poloze „čelem po směru jízdy“.
MOŽNOSTI INSTALACE DĚTSKÉ SEDAČKY POMOCÍ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU
V souladu se Směrnicí 2000/3 indikují následující tabulky za jakých podmínek může být na jednotlivých místech umístěna
dětská sedačka upevněná pomocí bezpečnostního pásu a homologovaná jako „univerzální“ pro jednu nebo několik
hmotnostních skupin.
Prostudujte si pečlivě část „Pravidla pro používání“, kapitola „Bezpečnost dětí“ na konci návodu, abyste mohli
převážet děti s nejvyšší možnou mírou bezpečnosti.

Místo (a)

Předepsané hmotnostní skupiny
< 13 kg

9 - 18 kg

15 - 25 kg

22 - 36 kg

(skupiny 0 a 0+)

(skupina 1)

(skupina 2)

(skupina 3)

U

U

U

U

Zadní boční

U

U

U

U

Zadní střední

U

U

U

U

Přední spolujezdec

(1)

U: Místo(a) je(jsou) adaptováno(a) pro instalaci univerzální sedačky zády ke směru jízdy i univerzální sedačky čelem po směru
jízdy.

Zákonná pravidla pro přepravu dětí na místech spolujezdců jsou součástí platné legislativy jednotlivých zemí.

(1) Před umístěním dítěte na místo předního spolujezdce si prostudujte kapitolu „Zádržné prostředky pro děti“, odstavec

„Pravidla pro přepravu dětí na místě předního spolujezdce“ na konci návodu.
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DĚTSKÁ SEDAČKA ISOFIX
Upevňovací oka ISOFIX a upevňovací systém ISOFIX
Zadní pravé sedadlo a zadní střední sedadlo Vašeho vozidla jsou vybaveny závěsy ISOFIX. Jedná se o dvě oka umístěná mezi
opěradlem a sedákem vozidlového sedadla ve vzdálenosti asi 28 cm.
Dětské sedačky ISOFIX jsou vybaveny 2 zámky, které se jednoduše zaháknou na připravená oka. Tento upevňovací systém
je určen pro děti až do hmotnosti 18 kg.
Nesprávná instalace dětské sedačky do vozidla snižuje ochranu dítěte v případě nehody. Systém ISOFIX minimalizuje riziko nesprávné instalace. Systém upevnění ISOFIX zajišťuje spolehlivou, pevnou a rychlou montáž dětské sedačky do vozidla.
Dětská sedačka ISOFIX homologovaná pro vozidla značky CITROËN a nabízená v její síti je dětská sedačka KIDDY Isofix*. Může
být instalována v poloze „zády ke směru jízdy“ pro děti od narození až do 13 kg a v poloze „čelem po směru jízdy“ pro děti od 9
do 18 kg.
Pečlivě dodržujte montážní doporučení pro dětskou sedačku, která jsou uvedena v návodu pro montáž od výrobce sedačky.

Doporučení pro instalaci dětské sedačky ISOFIX
- Před instalací dětské sedačky KIDDY Isofix* na závěsy ISOFIX Vašeho vozidla,
zkontrolujte, zda nějaký předmět neznemožňuje přístup k jednotlivým okům.
- Protože dětská sedačka KIDDY Isofix* se instaluje čelem po směru jízdy, nastavte
příslušné přední sedadlo do střední podélné polohy a opěradlo do vzpřímené polohy.
- Pokud je sedačka KIDDY Isofix* instalována na prostředním sedadle vzadu, musí
být nainstalována pouze v poloze „čelem po směru jízdy“. Instalace v poloze
„zády ke směru jízdy“ není dovolena.
- Pokud je sedačka KIDDY Isofix* instalována na zadním postranním sedadle v
poloze „zády ke směru jízdy“, musí být příslušné sedadlo vozidla nastaveno tak,
aby se dětská sedačka opírala o opěradlo sedadla ve vozidle.

* Na vozidlové závěsy ISOFIX, můžete umístit pouze dětskou sedačku ISOFIX homologovanou pro Vaše vozidlo a prodávanou v
obchodní síti výrobce.
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III

1
2
B

A

Zadní sedadlo
- Odblokujte opěradlo posunutím
ovladače A.
- Pokud červený pás zcela zmizí,
je sedadlo správně zajištěno.

Opěradlo 1 musíte zcela sklopit,
aby bylo možné odblokovat sedák.
Tímto manévrem dojde k uvolnění
pojistných háků (viz obrázek výše).
Celé zadní sedadlo 2 můžete nadzdvihnout, přičemž jej při překlápění
směrem dopředu přidržujte.
Při zpětné montáži sedadla se
přesvědčte, že upevňovací body
na podlaze nejsou ničím zakryty a
že nic nepřekáží správnému
uložení sedadla.

Na podlaze zavazadlového prostoru
je k dispozici šest upevňovacích ok
B (vnitřní rozměry naleznete v kapitole „ROZMĚRY“). V závislosti na
způsobu používání vozidla jej
vybavte odpovídajícími zarážkami
nákladu (mřížka, síť atd.).
Pro svou bezpečnost neopomeňte
nikdy pevně upevnit přepravovaný
náklad.
Opěrky hlavy na zadních sedadlech
Jsou výškově seřiditelné a demontovatelné.
Pro spuštění je třeba stisknout
pojistku.
Pro vyjmutí zatáhněte směrem
nahoru a stiskněte pojistku.

K RY T Z AVA Z A D E L
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A

Kryt zavazadel

Složení

Umožňuje zakrýt obsah zavazadlového prostoru.

Zvedněte zadní část a vyndejte čep z drážky A.
Potom upravte kryt zavazadel tak, jak je uvedeno
ve schématu.

Lze jej složit.
Přední strana krytu zavazadel je pružná a umožňuje
protažení ochranné síťky.

Na kryt zavazadel nepokládejte těžké nebo tvrdé předměty.
Mohly by poškodit žhavicí vlákna na zadním okně a stát se nebezpečnými projektily vpřípadě
prudkého brzdění nebo při nárazu.
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III

A
B

Vyjmutí krytu zavazadel

Opětovná instalace krytu zavazadel

Složte kryt zavazadel a zvedněte ho vyjmutím čepu z
drážky B.

Zasuňte čep do drážky B rozložte kryt zavazadla
vsunutím čepu do drážky A.

OCHRANNÁ SÍŤ
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Horní držák sítě je zakryt víčkem, které je třeba odklopit.
Otočte tyč o čtvrt otáčky a upevněte horní část sítě do otvorů 1.
Přesvědčte se o dobrém zasunutí konce tyče do kovového pouzdra.
Upevněte pásy do příslušných otvorů na podlaze.
Napněte síť pomocí pásů 2.
Dva úchyty jsou umístěny na zadním sedadle a umožňují upevnění sítě v normální i ve sklopené poloze sedadla.

1

1

2

2

2
1
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III

2
1

3

3

1
2

Modubox
Při jeho použití uvolněte popruh a
rozložte jej uvolněním
a odklopením jednotlivých částí.
Uložení
Před složením nadzdvihněte dno
vozíku.

Lampičky pro čtení
Na stropní konzole.
Pro jejich rozsvícení otočte vpravo
nebo vlevo.
Poloha zhasnuto je uprostřed.
Tři polohy spínače předního stropního osvětlení:
1 Zhasnuto
2 Osvětlení ovládané otevřením
předních dveří nebo vytažením
klíče ze spínací skříňky nebo
odemknutím pomocí dálkového
ovladače na klíči. V této poloze
může stropní osvětlení za jízdy
blikat, pokud nejsou některé
dveře řádně uzavřeny.
Při otevřených dveřích stropní
osvětlení automaticky zhasne po
uplynutí přibližně 10 minut nebo
sepnutím kontaktu.
3 Svítí trvale.

Zadní stropní osvětlení
Tři polohy spínače:
1 Zhasnuto
2 Osvětlení ovládané otevřením
předních dveří nebo vytažením
klíče ze spínací skříňky nebo
odemknutím pomocí dálkového
ovladače na klíči. V této poloze
může stropní osvětlení za jízdy
blikat, pokud nejsou některé
dveře řádně uzavřeny.
Při otevřených dveřích stropní
osvětlení automaticky zhasne po
uplynutí přibližně 10 minut nebo
sepnutím kontaktu.
3 Svítí trvale.
Přední a zadní stropní osvětlení se
může rozsvítit otevřením jedněch z
dveří vozidla.

KOMFORT
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Odkládací schránky

Polička se síťkou

Dvě odkládací schránky jsou
umístěny v podlaze mezi předními
a zadními sedadly.

Je určena pro uložení oděvů a lehkých
předmětů.

Přístup je možný po nadzdvihnutí víka.
Stolek pro zadní sedadla

Nikdy
tam
nedávejte
těžké
předměty, které mohou být nebezpečné v případě pádu.

Do pracovní polohy jej lze uvést
zatažením směrem nahoru a sklopením.
Poznámka: Z bezpečnostních
důvodů je stolek zkonstruován
tak, aby se při velkém tlaku uvolnil.
Při sklápění stolku do svislé
polohy, lehce stiskněte nejprve
jednu a pak druhou stranu.
Na stolky nepokládejte těžké nebo tvrdé předměty.
Mohly by se stát zdrojem nebezpečí v případě prudkého brzdění nebo nárazu.
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Multifunkční střecha

1

5

E

A

F

2

C

6

ç

J

D

B

H
G

3
7

4

K

KOMFORT

III
1

Příčné schránky na zavazadla
pro cestující na zadních
sedadlech

2 boční schránky opatřené víky,
která se otevírají směrem nahoru
(pojistka otevření dveří).
Uvnitř každé schránky (na centrální
přepážce) se nachází zásuvka 12 V
(A) pro připojení doplňků.

2

Ovládání ventilace

Ovladač ventilátoru má 3 polohy (B).
3 směrovatelné větrací výstupy (C),
které lze uzavřít.
Lampička na čtení
2 bodová světla na čtení (D).

3

Přihrádka na CD/kazety
Možnost uložení 6 kompaktních
disků nebo 6 kazet a přihrádky pro
magnetické karty a pera.

4

Držadla

69
7

Klíč na demontáž střešních
tyčí

Klíč (K), umístěný v zadní schránce
vícefunkční střechy, je určen pro
demontáž střešních tyčí.

5

Reproduktor a osvětlení zadní
schránky

2 reproduktory (E) průměru 100 mm,
umístěné po obou stranách střešní
schránky.
2 svítilny (F) umístěné po obou
stranách střechy.

6

Zadní schránka
Centrální tlačítko (G)
otevření zadní schránky.

umožňuje

Rozložení nákladu:
- Zadní schránka:

max. 10 kg

- Příčná schránka:

max. 5 kg

- Příčná schránka nad
slunečními clonami:

max. 5 kg

- Centrální příčná
přihrádka:

max. 5 kg

Při otevírání i zavírání pomáhají 2
samočinné vzpěry.

- Střešní tyče v příčné
poloze:

max. 70 kg

Na stropě zadní schránky jsou umístěné upevňovací pásy (H).

- Zatížení střechy:

max. 35 kg

Zadní schránku na zavazadla lze
demontovat pomocí klíče (K), tak
aby bylo možné využít celou zadní
část vozidla pro umístění nákladu, je
třeba vyšroubovat oba dva šrouby
(J) na trubce v zadní části zavazadlového prostoru.
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Popelník
Umístěte
místo.

popelník

na

určené

Zapalovač cigaret
Zapalovač je třeba stisknout a
počkat až automaticky vyskočí
zpět.
Zásuvka příslušenství 12 V

Odkládací schránka a držák
lahve
Obsah 1,5 litru + 1 místo pro držák
poháru o obsahu 33 cl a integrovaná mřížka reproduktoru.

III

Stropní přihrádka
Umožňuje
uložení
dlouhých
předmětů. Vnitřek přihrádky je
přehrazený.
Nedávejte do ní předměty, které
by mohly ohrozit cestující.
Sluneční clona
Sklopením clony dolů zabráníte
oslňování zepředu. Dochází-li k
oslňování okny dveří, vysuňte
clonu ze středního upevnění a otočte
ji na stranu.

KOMFORT
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B

A

A

C

Multifunkční střecha
Dvě podélné střešní tyče umožňují upevnit na střechu náklad (nejvíce 35 kg, viz obr. (B)) výhradně pomocí 4 otvorů
na provléknutí popruhů (A).
Tyto tyče je možné odmontovat a umístit je napříč pro přepravu větších předmětů (nejvíce 70 kg, viz obr. (C);
tj. 35 kg na každou střešní tyč).
Klíč pro demontáž se nachází ve dveřích zavazadlového prostoru multifunkční střechy (viz následující strana).
Doporučení pro převážení nákladu na střeše
Když to rozměry převáženého nákladu dovolují, je vhodné opřít jej před upevněním o střešní tyče umístěné napříč.
V každém případě musí náklad spočívat na k tomu určených protiskluzových pásech a nesmí se dotýkat střechy
ani střešních oken.
Navíc je zakázáno upevňovat náklad ke střešním tyčím v jiných místech než pomocí k tomu předurčených otvorů.
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P Ř Í P R AVA P R O M O N TÁ Ž AU TO R Á D I A

Připojení autorádia
Normalizované osazení konektorů
A1 : –
A2 : – Numerické ovládání (výrobce)
A3 : – Numerické ovládání (výrobce)
A4 : – Multiplexní autorádio (výrobce)
A5 :
A6 : (+) Acc
A7 : (+) AVC
A8 : (-) Kostra
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

:
:
:
:
:
:
:
:

(+) pravý zadní reproduktor
(–) pravý zadní reproduktor
(+) pravý přední reproduktor
(–) pravý přední reproduktor
(+) levý přední reproduktor
(–) levý přední reproduktor
(+) levý zadní reproduktor
(–) levý zadní reproduktor

Montáž reproduktorů
Na obou koncích palubní desky se nachází místo pro reproduktor. Odjistěte
a vyjměte mřížky, připojte reproduktory, připevněte je šroubky a nasaďte
mřížky zpět.
Reproduktory vozidla mají specifickou výšku, obraťte se na síť CITROËN.
PRO MONTÁŽ REPRODUKTORŮ DO:
- PŘEDNÍCH DVEŘÍ: HP průměr 165 mm
- PALUBNÍ DESKA: VÝŠKOVÝ průměr 35 mm
- STŘEŠNÍ OBLOUK: HP průměr 100 mm
Anténa
Aby byl příjem kvalitní, musí být anténa nakloněna ve stejném úhlu jako je
čelní sklo.
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1

Odjištění lze provést přitažením
umístěného
táhla,
červeného
vlevo pod palubní deskou, směrem k sobě.

Vsuňte ruku pod víko motoru poněkud vpravo od středního čepu.
Nadzdvihněte páčku 1 umístěnou
pod okrajem víka motoru.

Zvedněte víko motoru.
Zajistěte ho pomocí vzpěry, tak jak
to znázorňuje obrázek.
Zavírání
Umístěte vzpěru zpět do jejího
ji.
zamáčkněte
a
uložení
Spouštějte víko a těsně před
zavřením jej nechte volně dopadnout.
Zkontrolujte uzamčení.
Víko motoru je vybaveno hlukovou izolací, POZOR na jeho
hmotnost při sklápění.

IV
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Posilovač řízení

Hladina: viz „HLADINY, KONTROLY“.

Doplňování motorového
oleje

Viz „OBJEMY NÁPLNÍ“.

Doplňování chladicí
kapaliny

Vzduchový filtr

2

Ruční čerpadlo pro odvzdušnění palivového okruhu
Viz „VSTŘIKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
NAFTOVÝCH MOTORŮ“.

3

Nárazový vypínač přívodu
paliva

Doporučení
Pozor při práci pod kapotou
motoru. Když je motor teplý, může
se ventilátor rozeběhnout v kterémkoliv okamžiku, i když motor
není v chodu a zapalování je
vypnuto.
Mezi jednotlivými pravidelnými kontrolami v servisu, doporučenými
výrobcem vozidla, ověřujte často hladinu oleje v motoru a stejně tak před
každou delší jízdou.

Řiďte se pokyny v Servisní
knížce.

Viz „PŘERUŠENÍ PŘÍVODU PALIVA“.

Měrka oleje pro ruční
kontrolu
Doplňování
kapaliny

brzdové

Viz „HLADINY, KONTROLY“.
Poznámka: Je-li nutno dolévat
chladicí kapalinu často, jde o nějakou poruchu, je tedy nezbytné
nechat okruh zkontrolovat co
nejdříve.

1

Viz „OBJEMY NÁPLNÍ“.
Před doplněním zkontrolujte hladinu oleje pomocí ruční měrky.

Nádržka ostřikovače
čelního a zadního skla
a ostřikovače světlometů

IV

Viz „HLADINY, KONTROLY“.

Akumulátor

Kontrolu provádějte na
vodorovném
povrchu,
motor je zastaven nejméně
po dobu deseti minut.
Nikdy nepřekračujte maximum.
Hladinu oleje kontrolujte
pravidelně.
Maxi

Viz „AKUMULÁTOR“.

Mini

MOTOR 1.4 i

IV
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3

1
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IV

MOTOR 1.9 D

2

1
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MOTOR 2.0 HDi

1

2

IV

IV

MOTOR 1.6 HDi 92

2

1
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H L A D I N Y, K O N T R O LY
Chladič - chladicí kapalina
Kontrola množství a doplňování je nutno provádět zásadně u studeného
motoru.
Při zahřátém motoru: Počkejte alespoň patnáct minut po vypnutí motoru
nebo až teplota poklesne alespoň pod 100° a pomalu povolte zátku tak, aby
mohlo dojít k poklesu tlaku, přitom se chraňte například hadrem.
Doplňování chladicí kapaliny
Hladina chladicí kapaliny musí dosahovat mezi obě rysky na expanzní nádobce.
Doplňte kapalinu. Pokud je třeba doplnit více než 1 litr kapaliny, nechte zkontrolovat chladicí systém v servisní síti CITROËN.
Zátku pečlivě uzavřete
Poznámka: Potřeba častého doplňování chladicí kapaliny je příznakem poruchy a vyžaduje provést co nejdříve kontrolu systému.
Výměna chladicí kapaliny musí být prováděna v servisní síti CITROËN.
Chladicí kapalina motoru
Složení chladicí kapaliny umožňuje její použití za nízkých teplot (až do -35 °C),
zajišťuje protikorozní ochranu a dobré vlastnosti za vysokých teplot.
Kvalita: Viz „VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ“ a Servisní knížka.
Poznámka: Ventilátor chlazení motoru může být v chodu ještě během
přibližně 10 minut po zastavení motoru.

Pozor
Při opravě v motorovém prostoru, pokud je motor zahřátý, a klíč
vypnutý může kdykoli dojít ke spuštění chladicích ventilátorů.

IV
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1 - Posilovač řízení
Hladinu kapaliny kontrolujte při zastaveném motoru.
Hladina se musí nacházet nad značkou MINI a pod značkou MAXI.
Čerpadlo posilovače nesmí v žádném případě pracovat bez oleje
(nebezpečí zadření).
2 - Nádržka ostřikovače skel vpředu, vzadu a světlometů

2

1

Pro optimální čisticí schopnost a svou bezpečnost používejte nejlépe
přípravky doporučené výrobcem vozidla, aby nemohlo dojít k
poškození okruhu ostřikovače skel.
Úplného doplnění dosáhnete při pomalém nalévání.
Hladina v nádržce
Nádržka je vybavena průhlednou hadičkou (u vozidla s ostřikovači světlometů).
Pro zviditelnění hladiny kapaliny je třeba zakrýt odvětrávací otvor
nádržky prstem.
Odjistěte víčko, přitom držte prst na otvoru. Hladina je viditelná skrz hadičku.

3 - Nádržka na brzdovou kapalinu
Pravidelně kontrolujte hladinu.
Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, okamžitě zastavte a kontaktujte zástupce sítě CITROËN.
Syntetická kapalina zajišťuje současně protikorozní ochranu a správnou
funkci brzdového systému při jakýchkoli povětrnostních podmínkách,
používejte proto výhradně produkty doporučené firmou CITROËN
(výměna každé dva roky).
Tato doporučení je třeba dodržovat, uvedena jsou v Servisní knížce Vašeho
vozidla.

3
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V Y B AV E N Í N A F TOV Ý C H M OTO R Ů

IV

Odvzdušnění (naplnění) palivového okruhu
Pokud dojde palivo je třeba po jeho doplnění:
- Doplnit nejméně 5 litrů paliva, vozidlo musí stát v co nejvíce vodorovné poloze.
- Čerpat ručním plnicím čerpadlem, dokud neucítíte zvýšený odpor.
- Startovat při lehkém sešlápnutí akcelerátoru, dokud motor nenaskočí.
V případě, že motor nenastartuje na první pokus, počkejte 15 sekund a startujte znovu.
Pokud motor nenaskočí ani po několika pokusech, zopakujte celou operaci od začátku.
Když motor běží na volnoběh, sešlápněte lehce akcelerátor, abyste dokončili odvzdušnění.

A

1

3

4

2

A

U motoru 1.9 Diesel sejměte kryt motoru takto

U motoru 2.0 HDi demontujte kryt motoru takto

- Zatáhněte upevňovací háček 1 směrem k přední
části vozidla.

- Otočte všechny 4 spony A o čtvrt otáčky.

- Vyjměte olejovou měrku

- Sejměte kryt.

- Vyšroubujte šroub 2 a vyjměte jej.

- Proveďte odvzdušnění
ručního čerpadla 4.

- Sundejte kryt.

- Nasaďte kryt motoru zpět, motor musí být v klidu.

- Proveďte odvzdušnění systému stlačením čerpadla 3.
- Namontujte kryt zpět, motor musí být v klidu.

opakovaným

stlačením

P Ř E R U Š E N Í P Ř Í V O D U PA L I VA
(BENZÍNOVÝ MOTOR)

IV

Vaše vozidlo může být vybaveno zařízením, které vypíná přívod paliva v případě nárazu.
To zvyšuje Vaši bezpečnost při většině čelních a zadních nárazů.

Spínač přívodu paliva
Tento spínač je umístěný v motorovém prostoru na pravé straně.
Dojde-li k vypnutí přívodu paliva, stiskněte pro obnovení přívodu horní část
spínače, dle obrázku.

Před opětným zapnutím zapalování se přesvědčte,
že nedošlo k úniku paliva nebo není cítit palivo.
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IV

IV

OBJEMY NÁPLNÍ
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Kapalina do ostřikovačů vpředu
vzadu a do ostřikovačů světlometů

Typ motoru

(1)

3,5 nebo 6,5 litru

Množství motorového oleje (v litrech)

Motor 1.4 l

3,00

Motor 1.6i 16V

3,25

Motor 1.9 D

4,50

Motor 2.0 HDi

4,50

Motor 1.6 HDi 75

3,85

Motor 1.6 HDi 92

3,85

Výměna včetně filtru.

IV

(1)

A K U M U L ÁTO R

IV
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Startování s náhradním akumulátorem
Jestliže je akumulátor vybitý, je možno použít náhradní akumulátor samostatně nebo akumulátor jiného vozidla.
Abyste se vyvarovali rizika exploze, řiďte se přesně postupem, který je zde popsán.

2
3

1

Akumulátor vozidla s poruchou.

Náhradní akumulátor.

4
Kovový bod na vozidle s poruchou.
Zkontrolujte správné napětí náhradního akumulátoru (12 voltů).
V případě použití akumulátoru jiného vozidla, zastavte jeho motor. Vozidla se nesmějí přímo dotýkat.
Zapojte kabely podle obrázku v označeném pořadí. Dbejte na to, aby byly svorky dobře utaženy (riziko jiskření).
Nastartujte pomocné vozidlo. Nechte motor běžet asi jednu minutu na lehce zvýšené otáčky. Nastartujte vozidlo s
vybitým akumulátorem.
Doporučení
Nedotýkejte se svorek během startování.
Nenaklánějte se nad akumulátory.
Kabely odpojte v opačném pořadí než při zapojení, dbejte na to, aby se nedotkly.

IV

IV

POJISTKY
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Pojistková skříňka pod přístrojovou deskou a v motorovém prostoru.

Pojistky pod přístrojovou deskou
Zatažením za rukojeť vlevo od řidiče, otevřete pojistkovou skříň pod
přístrojovou deskou.
Schéma a přehled pojistek
Viz následující strany.

Pojistky v motorovém prostoru
Pro přístup do pojistkové skříňky v motorovém prostoru (vedle akumulátoru),
uvolněte víko podle schématu.
Po opravě uzavřete pečlivě víko.
POZOR
Opravy MAXI pojistek přídavné ochrany musí být prováděny výhradně v
servisní síti CITROËN.

Dobrá

Špatná

Kleště A

Vyjmutí a nasazení pojistky
Než vyměníte pojistku, je třeba nalézt příčinu poruchy a odstranit ji. Čísla pojistek jsou označena na
pojistkové skřínce.
Spálenou pojistku nahrazujte vždy pojistkou o
stejné proudové hodnotě.
Používejte speciální kleště A, umístněné v pojistkové
skříňce.

IV

PŘEHLED POJISTEK

IV

(Podle provedení nebo země prodeje)

Označení Hodnota

���

���

���
��� ��� ���
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��� ��

��� �� ��

Jednotka BSI
Pojistky pod palubní deskou.
Náhradní pojistky jsou umístěny ve
schránce vlevo od jednotky BSI.
Nahraďte
spálenou
pojistku
pojistkou se stejnou proudovou
hodnotou.
BARVY POJISTEK

40 A
30 A
25 A
20 A
15 A
10 A
5A
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Funkce chráněné pojistkou

F1

15A

Zadní stěrač (křídlové dveře), zásuvky 12 V (modutop)

F4

20A

Rádio, sdružený přístroj, displej, COM2000

F5

15A

Siréna alarmu

F6

10A

Diagnostická zásuvka

F7

15A

Alarm - Snímač deště a intenzity světla

F9

30A

Vyhřívání sedadel, ventilátor modutop

F10

40A

Vyhřívání zadního okna a zpětných zrcátek

F11

15A

Zadní stěrače

F12

30A

Otevírací střecha, elektrické ovládání oken

F14

10A

Síť VAN COM2000

F15

15A

Síť VAN, sdružený přístroj, rádio, displeje, parkovací asistent

F16

30A

Elektrické zámky

F20

10A

Pravé zadní brzdové světlo

F21

15A

Levé zadní brzdové světlo

F22

20A

Zapalovač cigaret, zásuvka 12 V, elektrické zpětné zrcátko,
stropní osvětlení, čtecí zařízení pro karty

IV

IV

PŘEHLED POJISTEK

88

(Podle provedení nebo země prodeje)
��

�

�

�

�

�

��

Označení Hodnota

Funkce chráněné pojistkou

F1

10A

Zpětná světla - jednotka žhavení - spínač spojky

F2

15A

Palivové čerpadlo

F3

10A

Řídicí jednotka ABS/ESP

F4

10A

Řídicí jednotka motoru

F5

10A

Nepoužito

F6

15A

Přední mlhová světla

F7

20A

Ostřikovač světlometů

F8

20A

Řídicí jednotka motoru - relé ventilátoru

F9

15A

Levé tlumené světlo

F10

15A

Pravé tlumené světlo

F11

10A

Levé dálkové světlo

BARVY POJISTEK

F12

10A

Pravé dálkové světlo

40 A
30 A
25 A
20 A
15 A
10 A
5A

F13

15A

Houkačka

F14

10A

Přední ostřikovač

F15

30A

Snímače motoru

F16

30A

Vzduchové čerpadlo

F17

30A

Přední stěrač

F18

40A

Ventilátor klimatizace

�

��
�

��

��

��

��
��

Pojistky v motorovém prostoru
Odjistěte víko. Pojistky bez čísel
jsou náhradní.
Po opravě víko pečlivě zavřete.

IV

PA L I V O VÁ N Á D R Ž

V
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Zátka palivové nádrže se zámkem
Uzávěr otevřete otočením klíče o čtvrt otáčky směrem k zadní části vozidla.
Pozor
Zátka sleduje povrch karoserie, umístěte ji proto podle obrázku.
Když je zátka sejmutá, pravé boční dveře nelze otevřít.
Objem nádrže:

přibližně 55 litrů benzínu.
přibližně 60 litrů nafty.

Kvalita paliva
Na samolepicím štítku u plnicího hrdla palivové nádrže jsou uvedeny
povolené druhy paliv.

NAFTA

BENZÍN

POZOR: Jestliže načerpáte do nádrže palivo, které není vhodné pro typ motoru Vašeho vozidla,
bude před nastartováním nutno nejprve vypustit celou nádrž a použít správný druh paliva.

V

V
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PŘEHLED ŽÁROVEK

PŘEDNÍ

Světlomety
Obrysová světla
Směrová světla
Boční ukazatelé směru

H4 halogenová 60/55 W
W5W
PY 21 W - Oranžová žárovka
W5W

ZADNÍ

Brzdová a obrysová světla
Směrová světla
Zpětné světlomety
Zadní mlhové světlo
Osvětlení registrační značky
Doplňkové brzdové světlo
(Třetí brzdové světlo)

P 21 W/5 W
PY 21 W - Oranžová žárovka
P 21 W
P 21 W
W5W
W5W

INTERIÉR

Stropní osvětlení
Lampička na čtení

W5W
W5W

V

VÝMĚNA ŽÁROVEK

V
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Světlomety

1

1 - Směrová světla
2 - Obrysová světla
3 - Světla dálková/tlumená

2
3

Poznámka:
Za určitých klimatických podmínek se může objevit pára na vnitřní straně skel
světlometů, což je normální, po rozsvícení světel zmizí během několika minut.
Světlomety jsou vybaveny polykarbonátovým sklem potaženým ochrannou
vrstvou. Nedoporučuje se je čistit suchým hadrem ani abrazivními nebo rozpouštěcími přípravky (použijte houbu nebo měkký vlhký hadr).

A
1 - Směrová světla
- Otočte držák žárovky A a vyjměte ji
- Vyměňte žárovku
- Namontujte držák žárovky

Doporučení:
Ověřte po každé operaci správnou funkci světel.

Výměna halogenových žárovek se musí provádět až několik minut po zhasnutí světlometů.
Nedotýkejte se přímo žárovky, používejte hadřík nepouštějící vlákna.

B

V

V

VÝMĚNA ŽÁROVEK
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2
3

2 - Obrysová světla
- Sejměte ochranný kryt B
- Demontujte dálková světla (viz
dále)
- Vytáhněte držák žárovky
směrem dozadu
- Vyměňte žárovku
- Namontujte držák žárovky,
žárovku dálkového světla a
ochranný kryt

3 - Světla dálková/tlumená
- Sejměte ochranný kryt B
- Odpojte konektor
- Uvolněte přidržovací pružinu
světla
- Vyměňte žárovku
- Nasaďte zpět přidržovací
pružinu a konektor
- Namontujte ochranný kryt

Přenašeč směrového světla
Při výměně zatlačte přenašeč
směrem dopředu a vyjměte ho.

V

VÝMĚNA ŽÁROVEK
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A

2
3
4

Zadní světla
Identifikujte vadnou žárovku.
Žárovky:
1
2
3
4

Mlhová světla
Směrová světla
Zpětné světlomety
Brzdová světla - obrysová světla

Otevřete příslušné zadní křídlo
dveří na 180° (viz „ VSTUPY DO VOZIDLA“).
Odšroubujte křídlovou matici A.
Zatlačte optický blok lehce směrem dovnitř vozidla, aby se odjistily dvě boční upevňovací patky.
Sejměte blok a odpojte jej.

Odjistěte držák žárovek podle
šipek. Vyměňte vadnou žárovku.
Při
montáži
dobře
umístěte
průchodku kabelu do jejího
uložení
a
zavřete
dveře
v
předepsaném
pořadí
(viz
„ VSTUPY DO VOZIDLA“).

V

V

94

VÝMĚNA ŽÁROVEK

Lampička pro čtení

Zadní stropní osvětlení

Přístup k žárovce získáte odjištěním
krytu.

Přístup
k
žárovce
odjištěním krytu.

Přední stropní osvětlení
Přístup k žárovce získáte odjištěním
krytu.

V

Brzdové světlo (zadní víko)
získáte

Po otevření víka vyšroubujte obě
matice klapky.
Odjistěte držák pro zpřístupnění
žárovek.

VÝMĚNA ŽÁROVEK

V

Osvětlení registrační značky
Odšroubujte průhledný kryt, abyste získali přístup k žárovce.

Zadní dvoukřídlové dveře
Přídavné brzdové světlo
(Třetí brzdové světlo)
Odjistěte kryt tělesa stlačením
vodicího výstupku (kulatá část) na
konci světla (podle šipek).
Posuňte kryt tělesa směrem dozadu.

95

Vysuňte držák žárovek při stlačení
dvou jazýčků.
Vytáhněte a vyměňte vadnou
žárovku.
Při montáži postupujte v obráceném
pořadí.

V

V

VÝMĚNA KOL A
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Tlaky v pneumatikách

2

Jsou
vyznačeny
na
štítku
umístěném
na
vnitřní
straně
sloupku dveří řidiče, viz „IDENTIFIKACE“
a
„VŠEOBECNÁ
DOPORUČENÍ“.

1

Pro zajištění bezpečnosti při řízení je
důležité, aby tlaky v pneumatikách
odpovídaly neustále doporučení
výrobce vozidla.
Proto musí být pravidelně kontrolovány, např. každý měsíc a systematicky před každou delší cestou,
přitom nelze zapomínat na náhradní kolo.
Kontroly musí být prováděny za
studena, protože za jízdy se pneumatika postupně zahřeje.
Nikdy nevypouštějte vzduch z
pneumatik zahřátých jízdou.
Montáž sněhových řetězů je
možná pouze na PŘEDNÍ kola s
oky o průměru 9 mm.

V

1

1

Nářadí

Nářadí vyjměte v pořadí:

Nářadí je umístěno ve schránce
nad zadním pravým kolem.
Přístup k nářadí získáte otočením
šroubů 1 o čtvrt otáčky a
sundáním krytu.

1 Zvedák
2 Klika na demontáž kol
Zpět jej dávejte v obráceném
pořadí.

Poznámka: Podpěrný klín pro
podložení kola se nachází v náhradním kole.

Zvedák je určen speciálně pro Vaše vozidlo, nepoužívejte ho k jiným účelům.

VÝMĚNA KOL A

V

97

Přístup k náhradnímu kolu
Náhradní kolo je umístěno v držáku pod podlahou vzadu.
Šroub upevnění držáku A náhradního kola se nachází uvnitř, blízko
systému zavírání dveří.

A

Nadzvedněte koberec zavazadlového prostoru.
Povolte matici koncem klíče na demontáž kol 3.
Nadzvedněte držák pro uvolnění háčku, držák klesne.
Pozor, aby nedošlo k poranění rukou nebo nohou - kolo je těžké.
Doporučení
Jakmile je to možné, namontujte zpět opravené kolo.

Kola s hliníkovými ráfky
Bezpečnostní šroub
Každé kolo je vybaveno jedním bezpečnostním šroubem. Při demontáži
nejprve sejměte kryt matice a pak pomocí nástavce (které jsou dodávány
společně s vozidlem, klíčem a bezpečnostní kartou) a klíče na kola demontujte kolo.
Poznámka: Pečlivě si poznamenejte kód vyražený na hlavě nástrčného
klíče pro bezpečnostní šrouby kol. Pomocí tohoto kódu si v případě potřeby
můžete objednat náhradní.

3

V

V

VÝMĚNA KOL A
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Demontáž
1 - Vozidlo postavte na rovný a pevný podklad. Zatáhněte ruční brzdu, zařaďte první rychlostní stupeň nebo zpětný
chod a znehybněte vozidlo pomocí klínu umístěného v náhradním kole, kterým podložte diagonálně protilehlé
kolo.
2 - Umístěte zvedák do jednoho ze čtyř připravených míst označených šipkami (na podélnících), která se nacházejí na spodku vozidla blízko kol. Vytočte zvedák pomocí kliky.
3 - Demontujte ozdobný kryt.
4 - Uvolněte čtyři šrouby kola klíčem na demontáž kol.
5 - Vytočte zvedák tak, aby se dostalo kolo několik centimetrů nad zem.
6 - Vyšroubujte šrouby a sejměte kolo.

Nikdy neprovádějte žádné zásahy pod vozidlem, které je podepřeno pouze zvedákem.

V

VÝMĚNA KOL A
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Zpětná montáž
1 - Nasaďte kolo na náboj ve správné pozici.
2 - Našroubujte jeden kolový šroub, nedotahujte jej však. Našroubujte všechny tři ostatní šrouby.
3 - Uvolněte zvedák a vyjměte jej zpod vozidla.
4 - Pomocí kliky zvedáku utáhněte kolové šrouby.
5 - Nasaďte ozdobný kryt.
6 - Co nejdříve nasaďte zpět opravené původní kolo.
7 - Upravte tlak v pneumatikách (viz „PNEUMATIKY“) a zkontrolujte vyvážení.
Uložení kola do držáku
Vraťte klín do kola.
Kolo zasuňte do držáku.
Nadzvedněte držák, nasaďte háček proti utahovací matici.
Utáhněte matici zevnitř vozidla.
Uložte nejprve klíč na demontáž kol a pak zvedák.
Doporučení
Šrouby připevnění kol jsou speciální pro každý typ kola. V případě výměny kol se ujistěte o kompatibilitě šroubů
a nových kol ve značkovém servisu sítě (Viz „OPRAVY, NÁHRADNÍ KOLO“).

Náhradní kolo
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno plechovým náhradním kolem pro nouzové
dojetí, nebudou opěrné podložky správně umístěny na ráfku.
Kolo je přidržováno pomocí kuželové plochy jednotlivých šroubů.
Montáž zimních pneumatik
Pokud budete chtít vybavit Vaše vozidlo zimními pneumatikami na
plechových ráfcích, je třeba pro jejich upevnění použít speciální
šrouby, které jsou k dispozici ve značkové síti CITROËN.

V

V
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VLEČENÍ - ZVEDÁNÍ VOZIDL A

Vlečení na vozovce
Na přední a zadní části vozidla jsou umístěna oka určená pro vlečení.
Výjimečně je povoleno vléci vozidlo při nízké rychlosti a na krátkou
vzdálenost (podle předpisů).
Použijte tyč upevněnou za výše uvedená oka.

Vlečení se zvednutou přední nebo
zadní částí vozidla
Použijte speciální vlečné zařízení s
pevnou tyčí a popruhy.
Upevněte je na přední nosník.
Učiňte veškerá opatření pro ochranu
nárazníku
a přední či zadní části
vozidla.
Jeďte velmi malou rychlostí.

POZOR
Je-li motor zastaven, řízení ani brzdy nejsou posilovány.
Vlečené vozidlo musí mít volná kola (převodovka na neutrálu).
Klíč zapalování nechte v zámku řízení, aby se nezablokovalo řízení.

V

TA Ž N É Z A Ř Í Z E N Í
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Montáž tohoto zařízení musí být provedena servisní sítí CITROËN, která zná schopnosti vozidla při vlečení a je vybavena potřebnými instrukcemi pro montáž takového zařízení z hlediska bezpečnosti a o případných změnách chladicího systému vozidla v případě složitých provozních podmínek.
Vlečení (loď, karavan atd. ...)
• Před odjezdem:
- zkontrolujte tlak v pneumatikách vozidla i přívěsu. Zkontrolujte elektrickou signalizaci a osvětlení přívěsu.
- nacvičte manévrování se soupravou, zvláště couvání.
- pravidelně mažte čep tažného zařízení a demontujte jej po ukončení vlečení.
• Rovnoměrně rozmístěte náklad v interiéru karavanu při respektování maximálního povoleného zatížení.
• Jezděte vždy mírnou rychlostí, včas přeřazujte na nižší rychlostní stupeň, při stoupání stejně jako při klesání
vozovky. Věnujte zvýšenou pozornost bočnímu větru.
• Při vlečení přívěsu se zvýší spotřeba pohonných hmot.
• Brzdná vzdálenost je delší. Brzděte plynule a lehce. Vyvarujte se rázů při brzdění.
• Pokud parkujete na svahu, ujistěte se, že je parkovací brzda dobře zatažena a navíc, že je tažné zařízení dobře
upevněno a v případě nutnosti použijte zakládací klín.

Respektujte schopnosti vlečení Vašeho vozidla.
V případě tažného vozidla, které přesáhne maximální povolené zatížení zadní nápravy nebo svou maximální
povolenou hmotnost se zatížením, je rychlost omezena na 80 km/h nebo na rychlost niŞší pro nekteré zeme.
Prostudujte předpisy platné ve Vaší zemi pro tažení vozidel.
Maximální povolené hmotnosti přívěsů: viz „VŠEOBECNÉ ÚDAJE“.

V

V
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STŘEŠNÍ NOSIČ

• Aby nebyla ohrožena Vaše bezpečnost a aby nebyla poničena střecha vozidla, používejte výhradně střešní nosič
schválený a testovaný sítí výrobce vozidla.
• Náklad rozmístěte rovnoměrně, vyvarujte se přetížení některé části střechy.
Respektujte maximální povolené zatížení.
Maximální rozložené zatížení střešních tyčí nebo nosiče: 100 kg.
• Umístěte nejtěžší předmět nejblíže ke střeše.
• Náklad dobře upevněte a označte, je-li nadměrný.
• Jeďte opatrně, vozidlo je citlivější na nárazy bočního větru.
Stabilita vozidla může být změněna.
• Ihned po skončení převozu demontujte střešní tyče či nosič.

V
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Tyto hodnoty spotřeby paliva jsou stanoveny dle směrnice 80/1268/CEE.
Mohou se lišit podle chování za volantem, podmínek provozu, klimatických podmínek, zatížení vozidla, stavu vozidla a
dle využívání příslušenství.

Spotřeby paliva (l/100)
Druh motoru

Cyklus
město

Emise CO2 (g/km)

Cyklus
Cyklus
mimo město kombinovaný

Cyklus
město

Cyklus
Cyklus
mimo město kombinovaný

Benzínový motor 1.4 l

9,6

6,2

7,4

–

–

175

Benzínový motor 1.6 i 16V

9,57

6,2

7,5

–

–

177

Diesel 1.9 D

8,8

5,7

6,9

232

151

181

Diesel 2.0 (HDi)

7,3

5,0

5,8

–

–

154

Diesel 1.6 (HDi) 75

6,7

4,7

5,4

178

125

143

Diesel 1.6 (HDi) 92

6,7

4,7

5,4

178

125

143

* Vyznačené spotřeby paliva odpovídají hodnotám zveřejněným v okamžiku redakční uzávěrky tohoto návodu.
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Typ motoru

1.4 l

VI
1.6 i 16V

Objem palivové nádrže

55 litrů

Doporučené palivo

Viz „DOPLŇOVÁNÍ PALIVA“
3,00 litru

Objem olejové náplně
Objem nádržky ostřikovače

3,5 nebo 6,5 litru

Min. obrysový průměr zatáčení (v m)
Administrativní výkon (Francie)
Maximální teoretická rychlost (km/h)

3,25 litru
11,67

6

7

150

Akumulátor 12 V

170
Viz „AKUMULÁTOR“

Zapalovací svíčky

Kontaktujte servisní síť CITROËN

Hmotnosti (kg)
Pohotovostní hmotnost

1197

1254

Celková hmotnost (P.T.C.)

1780

1840

Max. zatížení přední nápravy

930

Max. zatížení zadní nápravy

1000

Celková hmotnost (MTRA)
Brzděný přívěs *

2680

2940

12 %

900

1100

10 %

—

—

8%

—

—

Nebrzděný přívěs

540

Max. zatížení tažného zařízení

70

Max. zatížení střešního nosiče

100

* Brzděný přívěs podle omezení MTRA
** Multifunkční střecha

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

VI
1.9 D

2.0 HDi

s PMF**
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1.6 HDi 75

1.6 HDi 92

60 litrů
Viz „DOPLŇOVÁNÍ PALIVA“
4,50 litru

3,85 litru
3,5 nebo 6,5 litru
11,67

5
142

140

6

5

5

160

150

160

Viz „AKUMULÁTOR“
Kontaktujte servisní síť CITROËN
1240

1299
1840

1311

1269

1240

1920

1880

1880

930

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

3020

2980

2980

1100

1100

2940
1100
—

—

—

1100

—

—

—

—

1100

—

500

540

540

70

70

70

100

100

100

Pro každou zemi platí vlastní legislativa, kterou je třeba dodržovat.
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J

D

VI

H

A

C

B

E
G

Tabulka základních rozměrů (v metrech)
A
B
C
D
E
F

2,69
4,14
0,84
0,61
1,44 nebo 1,45
1,42 nebo 1,44

G
H
I
J

1,72
1,81 až 1,86
1,96
0,55

F
I

ROZMĚRY

VI
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J

Tabulka základních rozměrů
(v metrech)
J

1,13

K

1,32

L

1,16

M

1,19

N

0,57

O

1,34

K

L
O

N

M

VI

VI
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ROZMĚRY

VI

P
Tabulka základních rozměrů
(v metrech)

R
S

P

0,61

R

1,35

S

0,86

IDENTIFIKACE

VI

1
2
3
4
5
6
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A - Výrobní štítek
Pod víkem motoru, na pravém předním podběhu.
1 : Schvalovací číslo EU.
2 : Sériové výrobní číslo.
3 : Celková hmotnost vozidla.
4 : Celková hmotnost jízdní soupravy.
5 : Maximální zatížení přední nápravy.
6 : Maximální zatížení zadní nápravy.
B - Označení odstínu barvy
Označení pneumatik
Tlaky v pneumatikách
Na horní části předního kola na straně řidiče.

A

B
Typ vozidla a identiﬁkační číslo vozidla je uvedeno rovněž v technickém průkazu.
Všechny náhradní díly CITROËN mají exkluzivitu značky.
Pro zajištění záruky a bezpečnosti je doporučeno používat náhradní díly CITROËN.

VI
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M Ř Í Ž K A P R O Z E M Ě S P Ř E VÁ Ž N Ě
CHL ADNÝM PODNEBÍM (sněhová clona)
1

3

2
A

B

Pravidla pro montáž sněhové clony
1) Nastavte sněhovou clonu A na štít B začněte spodními patkami 1 z vnější strany drážkování 3.
2) Zaklapněte mřížku pomocí horních patek 2 zatlačením na štít.
Demontáž: stiskněte horní patky 2 a táhněte clonu směrem ven.

POZOR
Mřížka snìhové clony musí být nasazena v zimním období a sejmuta v období letním.
Je nutné ji sejmout, je-li teplota vyšší než 10 °C.
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OBSAH
A ABS ...............................42-XIII
airbagy .................. 59, V ➠ VII
akumulátor ................... 85-XIV
autorádio ............................. 72
B bezpečnost (doporučení) XI-XII
bezpečnost dětí ............ VIII-IX
bezpečnostní doporučeníXI-XII
bezpečnostní pásy ...........III-IV
blokace startování ............... 30
brzdy .............................42-XIII
C centrální elektrické zamykání.... 45
čistič vzduchu ............ 74 ➠ 79
D dálková světla ..................... 12
dálkové ovládání .......... 29 - 30
děti (bezpečnost dětí)60-61, VIII-IX
digitální hodiny .................... 36
držák lahve, držák pohárků . 70
dveře .......................... 46 ➠ 51
dynamická kontrola stability ...
(ESP) ............................... 43
E elektrické ovládání oken ..... 21
elektrické příslušenství ... XVIII
H hmotnost přívěsu ....... 104-105
hmotnosti ................... 104-105
hodiny ........................ 36 ➠ 38
hrdlo palivové nádrže .......... 89
Chchladicí kapalina ................ 80
chladič (množství
kapaliny) ................. 74 ➠ 81
I

identifikace vozidla ............ 109

K katalyzátor ....................... XVII
klíče ............................... 29-30
klika pro demontáž kola ...... 96
klimatizace ..................... 20-55
klimatizace ................. 54 ➠ 57
kontroly, objemy náplní74 ➠ 81, 84
kryt zavazadel ..................... 64
kvalita paliva ....................... 89
M manuální řazení .................. 41
místo řidiče ........................ 6-7
mlhové světla ...................... 14
množství kapalin a
kontrola ................... 74 ➠ 81
montáž reproduktorů ........... 72
motor 1.4 l ........................... 75
motor 1.6 HDi 92 ................. 79
motor 1.6i 16V .................... 76
motor 1.9 D ......................... 77
motor 2.0 HDi ...................... 78
motorový olej ................ 74, 84
multifunkční displej .... 36 ➠ 38
multifunkční strop ....... 68 ➠ 71
N nabíjení akumulátoru
(kontrolka) ........................ 11
nakládání ..................... 62-XVI
nákladový prostor . 62, 106 ➠ 108
nastavení času .................... 36
nastavitelný volant .............. 18
O objemy náplní ..................... 84
obrysová světla ................... 12
odkládací schránka ............. 67
odmlžování zadního okna ... 16
odpojení vaku airbagu
spolujezdce. ..................... 59
odvzdušnění palivového
systému ........................... 82

111
O ochrana dětí ....... 60-61, VIII-IX
ochranná síť ........................ 65
ochranná sněhová mříž .... 110
omezovač rychlosti/LIMIT ....26-27
opatření pro zimní období .. XX
opěrky hlavy ........................ 17
opěrná příčka ...................... 53
opotřebení pneumatik ........ XV
oprava akumulátoru ............ 85
ostřikovače .................... 15, 81
osvětlení ....................12-14, X
osvětlení interiéru ............... 66
ovládání oken ..................... 21
ovládání osvětlení .......... 12-14
ozdobné kryty ................ 98-99
P palivo .................................. 89
palivo (palivoměr) ............ 9-11
palivová nádrž ..................... 89
palubní počítač .............. 39-40
parkovací brzda .................. 42
parkovací systém ................ 28
plnění motoru ............. 74 ➠ 79
pneumatiky ........................ XV
pojistky ....................... 86 ➠ 88
polička se síťkou ................. 67
poloha řidiče při řízení .......... II
pomocný systém pro
prudké brzdění ................. 42
popelníky ............................ 70
proražení pneumatiky 96 ➠ 99
přední sedadla .................... 17
předpínače pásů ................. III
přehled žárovek .................. 90
přeprava dlouhých
předmětů .......................... 53

112
P přerušení přívodu paliva
(benzín) ............................ 83
přerušení přívodu paliva
u benzínových motorů. .... 83
převodovka ......................... 41
příprava pro montáž rádia ... 72
přístroje palubní desky ... 33-35
přístroje palubní desky ....... 8-9
přístup k zadním sedadlům . 58
pylový filtr ............................ 55
R rádio .................................... 72
recirkulace vzduchu ....... 20-56
recyklace a životní prostředí.. XXIII
regulátor rychlostiCRUISE ...................... 24-25
regulátor rychlostiZAP/VYP ..................... 22-23
reproduktory ........................ 72
rozměry .................. 106 ➠ 108
rozmrazování - odmlžování .20-57
rozvod vzduchu .............. 20-54
řadicí páka .......................... 41
řízení s posilovačem ........... 81
S seřízení pásů ...................III-IV
seřízení polohy volantu ....... 18
seřízení reflektorů ............... 13
seřízení sedadel ................. 17
signalizace ................. 12 ➠ 14
sluneční clony ..................... 70
směrová světla .................... 13
spotřeba ............................ 103
spouštění motoru ................ 32
stěrače ................................ 15
stropní osvětlení ................. 66
stropní přihrádka ................. 70
střešní nosič ........................ 71

OBSAH
S střešní nosič univerzální ... 102
střešní okno ........................ 52
světelná houkačka .............. 13
světelné kontrolky .......... 10-11
světla (ovládání) ............ 13-14
svíčky ......................... 104-105
systém ABS ..................42-XIII
systém ABS ..................42-XIII
T tažné zařízení ............ 100-XVI
technické charakteristiky . 104-105
tlak v pneumatikách ............ 96
tlumená světla ..................... 12
U ukazatel údržby ................... 34
uzávěr zadního okna .......... 21
údržba interiéru ................ XXII
údržba karoserie ....... XXI-XXII
údržba pneumatik .............. XV
V větrací otvory ................. 20-55
větrání a vytápění .20-54 ➠ 57
viditelnost ....................... 15-16
víko motorového prostoru74 ➠ 79
víko palivové nádrže ........... 89
vlečení, zvedání vozidla .... 100
vstřikovací zařízení (Diesel) 82
vstupy do vozidla ....... 45 ➠ 53
všeobecná
doporučení ............ I ➠ XXIII
všeobecné údaje ........ 104-105
vyhřívání zpětných zrcátek . 19
vyklápěcí zadní díl střechy .. 53
výměna akumulátoru ........ XIV
výměna baterie dálkového .....
ovládání ........................... 29
výměna kola ............... 96 ➠ 99

V výměna pojistek ......... 86 ➠ 88
výměna žárovek ......... 90 ➠ 95
výrobní štítek .................... 109
výstražná světla .................. 13
výstražný signál .................. 13
záběh ................................ XIX
Z zabezpečení proti krádeži ... 31
zadní okno (odmlžování). ... 16
zadní sedadlo ..................... 62
zámek řízení ....................... 31
zapalovač cigaret ................ 70
zapalování .......................... 31
zpětná zrcátka .................... 19
zpětný chod ........................ 41
zvedák ................................ 96
zvuková houkačka .............. 13
žárovky (výměna) ...... 90 ➠ 95

Tento návod byl vytvoøen s vyuŞitím kompletního vybavení (série a opce) a technických
charakteristik zadaných pøi zpracování jeho koncepce.
Úroveò vybavení Vašeho vozidla závisí na provedení, zvolených opcích a zemi prodeje.
Nìkteré vybavení uvedené v tomto návodu nemusí být v prùbìhu roku k dispozici.
Popisy a obrázky jsou uvedeny bez záruky.
AUTOMOBILES CITROËN si vyhrazuje právo na zmìnu modelù a jejich vybavení
bez nutnosti mìnit tento návod.
Síı spoleènosti AUTOMOBILES CITROËN, se skládá pouze z vyškolených profesionálù, kteøí jsou Vám
k dispozici pro zodpovìzení jakýchkoliv Vašich otázek.
Pøejeme Vám šıastnou cestu s vozidlem CITROËN.

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