NÁVOD K OBSLUZE

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaí volbì.
Pøed pouitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod.
Obsahuje vekeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùleitých doporuèení, která je nutno peèlivì dodrovat.
V tomto dokumentu najdete rovnì ve, co potøebujete vìdìt
o údrbì a oetøování vozidla, abyste si osvojili vechny poznatky
tak, aby byla zajitìna bezpeènost pouívání a spolehlivost
Vaeho nového vozidla CITROËN.
Dobrá znalost Vaeho nového vozidla Vám zpøíjemní cestování.

Peèlivé prostudování tohoto návodu k pouití je nezbytným pøedpokladem pro správné pouívání Vaeho automobilu CITROËN.
Znaèková sí CITROËN je tvoøena výhradnì odbornì kvalifikovaným personálem,
který je pøipraven zodpovìdìt Vae otázky.
Pøejem Vám astnou cestu s vozidly CITROËN.

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

Pro firmu CITROËN Èeská republika, s.r.o. vyrobila firma MARTEN, spol. s r.o. v roce 2003
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Dálkové ovládání
Dálkové ovládání vyuívá VF vysílaè,
který má následující výhody:
- Pøijímaè vozidla nemusí být viditelný.
- Je funkèní i z prostoru za vozidlem
a pøes zavazadla.
- Jeho dosah je nìkolik metrù.
Poznámka: Souèasné pouívání jiných
VF (vysokofrekvenèních) pøístrojù (mobilní telefon, domácí alarmy ) mùe doèasnì omezit funkci dálkového ovládání.
V pøípadì trvale nesprávné funkce dálkového ovládání je tøeba provést jeho reinicializaci. Viz Výmìna baterie dálkového ovládání.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F16

Centrální zamykání
Dálkové ovládání umoòuje uzamknutí a odemknutí dveøí a zadních výklopných dveøí.
Stiskem ovládacího tlaèítka A lze vozidlo uzamknout a stiskem ovládacího tlaèítka B
odemknout.
Pokud zùstane stisknutí tlaèítka bez odezvy, je tøeba stisknutí opakovat.
Tyto operace jsou signalizovány blikáním kontrolky ovládání uzamykání ve vozidle a rozsvícením smìrových svìtel:
- Odemknutí = Rychlé zablikání.
- Uzamknutí = Rozsvícení na dobu asi dvou sekund.
Pokud jsou nìkteré dveøe nebo víko zavazadlového prostoru otevøeny nebo patnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí centrálního zamykání.
Centrální zamykání se superzamykáním
Viz Kapitola I - Superzamykání.
Lokalizace vozidla
Lokalizaci vozidla na parkoviti lze provést stisknutím tlaèítka A, vnitøní osvìtlení se rozsvítí a smìrová svìtla budou blikat nìkolik sekund (pøi uzamknutém vozidle).
Poznámka: Dosah VF signálu funkce lokalizace vozidla je vìtí ne u funkce centrálního zamykání.

S výjimkou reinicializace není dálkové ovládání funkèní,
pokud je klíè zasunut ve spínací skøíòce, to platí, i kdy není zapnut.
POZOR: Náhodná manipulace s ovladaèem uloeným v kapse
mùe vyvolat nechtìné odemknutí dveøí.
Souèasnì platí, e pokud nedojde k otevøení ádných dveøí do tøiceti sekund
po odemknutí, dveøe se znovu automaticky uzamknou.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ*
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Výmìna baterie dálkového ovládání
Pouzdro dálkového ovládání je tøeba pøi výmìnì baterie otevøít.
Baterie: CR 2016 se jmenovitým napìtím 3V.

Bezpeènostní pravidla
Pøed oputìním vozidla:
- Dokonale uzavøete vechna okna, nenechávejte ve vozidle viditelnì ádné
pøedmìty.
- Vyjmìte klíè ze spínací skøíòky, uzamknìte øízení a dveøe od vozidla.

Vybité baterie z dálkového ovládání neodhazujte, jsou kodlivé pro ivotní
prostøedí, odevzdejte je v servisní síti CITROËN nebo na jiných sbìrných místech.
Po výmìnì baterie musí být provedena reinicializace dálkového ovládání.
Proto po zapnutí klíèe aktivujte dálkové ovládání.
Poznámka: Vozidlo je chránìno proti opakovaným pokusùm o vniknutí pomocí kódu
dálkového ovládání, dálkové ovládání pøestane fungovat.
Reinicializaci systému je tøeba provést odemknutím dveøí øidièe pomocí klíèe.

Zapite si peèlivì èísla klíèù a dálkového ovládání
na speciální kartu, která slouí k tomuto úèelu.
Tu ulote na bezpeèné místo.
* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

KLÍÈE*
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Centrální zamykání pomocí klíèe
Uzamknutí je signalizováno blikáním kontrolky na ovládání zamykání zevnitø. Pokud jsou
nìkteré dveøe nebo víko zavazadlového prostoru otevøeny nebo patnì uzavøeny, nelze
uzamknout vozidlo pomocí centrálního zamykání.
Centrální zamykání se superzamykáním
Viz kapitola I - Superzamykání.

Klíè s elektronickou blokací startování
Klíè umoòuje uzamknutí a odemknutí
vech zámkù na vozidle a spoutìní
motoru.
Poznámka: Z bezpeènostních dùvodù
se ozve zvukový signál, pokud pøi otevøení dveøí øidièe po vypnutí motoru zùstane klíè ve spínací skøíòce.
Klíèem lze rovnì neutralizovat funkci
èelního vzduchového vaku spolujezdce
(viz Vzduchové vaky).

Zaøízení pro ELEKTRONICKOU BLOKACI SPOUTÌNÍ blokuje systém napájení motoru.
Systém se aktivuje automaticky po vytaení klíèe ze spínací skøíòky.
Vechny klíèe od vozidla jsou vybaveny systémem elektronické blokace spoutìní motoru.
Vae vozidlo lze nastartovat pouze pomocí Vaich klíèù od vozidla.
Zasuòte klíè do spínací skøíòky.
Po zapnutí klíèe probìhne dialog mezi klíèem a zaøízením pro elektronickou blokaci
spoutìní.
Pokud není klíè systémem správnì identifikován, nelze spustit motor vozidla.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F16

POZOR!
V ádném pøípadì nelze provádìt zmìny na elektrickém obvodu
elektronického systému blokace spoutìní motoru,
protoe to mùe zpùsobit nemonost pouívání vozidla.

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

Kódová karta
Kódová karta je dodávána s vozidlem.
Na kartì je uveden pøístupový kód, který
umoòuje pracovníkùm znaèkové sítì
CITROËN provádìt opravy systému
elektronické blokace spoutìní.

Doporuèení
U klíèù s elektronickou blokací spoutìní ulote peèlivì na bezpeèném místì kódovou
kartu obsahující identifikaèní kód vozidla (nikdy ji vak nenechávejte ve vozidle).
Pøi kadé zmìnì klíèù (pøidání, zruení nebo výmìna klíèe) je nezbytné navtívit sí
CITROËN s kódovou kartou a se vemi klíèi, které máte k dispozici.

Utajenou zónu karty ponechte zakrytou, její neporuenost chrání Vá systém elektronické blokace spoutìní.
Pokud dojde ke ztrátì karty, nelze dále
zajistit úèinnost Vaeho systému blokace spoutìní.

POZOR!
Èíslo klíèe je uvedeno na títku klíèe.
V pøípadì ztráty je pouze znaèková sí CITROËN
schopna Vám dodat nový klíè nebo dálkový ovladaè.
Pøi ztrátì kódové karty bude nutné provést
v servisní síti CITROËN
rozsáhlejí opravu.

SUPERZAMYKÁNÍ*
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Centrální zamykání se superzamykáním
Pro superuzamknutí vozidla stisknìte jednou ovládací tlaèítko A.
Pak nelze vozidlo otevøít zvenku ani zevnitø.
Pro odemknutí vozidla stisknìte jednou ovládací tlaèítko B.
Pokud zùstane stisknutí tlaèítka bez odezvy, je tøeba stisknutí opakovat.
Tyto operace jsou signalizovány blikáním kontrolky ovládání uzamykání ve vozidle
a rozsvícením smìrových svìtel:
- Odemknutí = Rychlé zablikání.
- Uzamknutí = Rozsvícení na dobu asi dvou sekund.

)

*

Centrální zamykání bez superuzamknutí
Druhým stiskem tlaèítka A bìhem pìti sekund, lze zruit funkci superzamykání a zachovat funkci centrálního zamykání (vozidlo je
uzamèeno zvenèí).

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F16

POZOR!
Je nebezpeèné aktivovat superuzamknutí vozidla,
pokud je nìkdo ve vozidle, protoe odemknutí zevnitø
není v tomto pøípadì moné (bez dálkového ovládání).
Pokud nedojde k otevøení ádných dveøí do tøiceti sekund
po odemknutí, dveøe i zadní víko se znovu automaticky uzamknou
prostøednictvím centrálního zamykání.

ALARM*
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Vae vozidlo mùe být vybaveno systémem alarmu.
)
Ten zajiuje:
 Vnìjí obvodovou ochranu vozidla pomocí detektorù na vech otevíratelných èástech (dveøe, víko zavazadlového prostoru, víko motoru, otevírací
*
støecha*) a elektrického napájení vozidla.
 Prostorovou ochranu interiéru vozidla
pomocí ultrazvukových snímaèù (prostorové zmìny v interiéru vozidla). Tento zpùsob
ochrany mùe být v pøípadì potøeby zruen pomocí spínaèe na palubní desce.

Zaøízení je tvoøeno mimo jiné sirénou
a èervenou kontrolkou viditelnou zvenku
a indikující tøi moné stavy alarmu:
 Alarm není aktivován (vozidlo není hlídáno), kontrolka nesvítí.
 Alarm je aktivní (vozidlo je hlídáno),
kontrolka bliká pomalu.
 Alarm spustil poplach (signál vloupání), kontrolka bliká rychle.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Deaktivace alarmu pomocí klíèe
Odemknìte dveøe pomocí klíèe, vstupte do vozidla (k aktivaci sirény dojde okamitì).
Zasuòte klíè do spínací skøíòky, identifikace klíèe zpùsobí pøeruení poplachu.
Deaktivace alarmu pomocí dálkového ovládání
Vypnutí alarmu se provádí pøi odemykání vozidla (stiskem tlaèítka B na dálkovém ovládání).

Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F7
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ALARM*

Aktivace alarmu
Nejprve se pøesvìdète o správném uzavøení vech pøístupových otvorù do vozidla.
Aktivace alarmu se provádí stisknutím tlaèítka A na dálkovém
ovládání.
Pøi aktivaci alarmu jsou aktivovány okruhy po pìti sekundách
(obvodová) a po 45 sekundách (prostorová ochrana).
Pokud je alarm aktivován, je kadé naruení ochrany doprovázeno aktivací sirény a rozsvícením smìrových svìtel.
Po takovémto poplachu pøejde alarm znovu do aktivního stavu
(hlídání) a naruení ochrany je uloeno do pamìti.
Alarm se aktivuje rovnì pøi pøeruení elektrického napájení,
v tomto pøípadì je reaktivován po jeho obnovení.

Vypojení prostorové ochrany
Alarm mùe zajiovat pouze obvodovou ochranu vozidla pøi
zruení ochrany prostorové (pokud chce napøíklad majitel nechat ve vozidle nìjaké zvíøe).
Toho lze dosáhnout tak, e pøi vypnutém klíèi bude minimálnì
na dobu 1 sekundy stisknuto vypínací tlaèítko prostorových snímaèù na palubní desce.
Kontrolka alarmu se trvale rozsvítí (zaène blikat po aktivaci alarmu).
Vypojení bude funkèní pouze v pøípadì, e k aktivaci alarmu dojde bìhem 5 minut po poadavku na vypojení (doba, po jejím
uplynutí kontrolka zhasne).

Poznámka: Siréna je automaticky vypnuta (napø. pro odpojení akumulátoru) po odemknutí vozidla pomocí dálkového ovládání.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

VSTUPY DO VOZIDLA*
Uzamknutí vozidla zevnitø
Stisknutím tlaèítka A lze dosáhnout uzamknutí nebo odemknutí vozidla zevnitø
pomocí elektrického systému centrálního zamykání, pokud jsou dveøe vozidla
øádnì uzavøeny.
Otevøení dveøí zevnitø je vdy moné.
Pokud jsou nìkteré dveøe nebo víko zavazadlového prostoru otevøeny nebo
patnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí centrálního zamykání.

)

Zadní víko se uzamkne automaticky, pokud vozidlo dosáhne rychlosti asi 10 km/h.
Poznámka: Otevøení nìkterých dveøí vyvolá jeho odemknutí.
Svìtelná kontrolka A na vnitøním ovládání signalizuje tøi stavy:
- Bliká, pokud vstupy do vozidla jsou uzamknuty a pokud je klíè ve spínací skøíòce
v poloze vypnuto nebo pokud není klíè detekován.
- Rozsvítí se, pokud jsou vstupy do vozidla uzamknuty a pokud je klíè ve spínací skøíòce
v poloze ACC nebo + AP nebo v poloze start.
- Zhasne, pokud je klíè ve spínací skøíòce v poloze ACC nebo + APC nebo v poloze
start a pokud nejsou vstupy do vozidla uzamknuty.

Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F16

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
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*

Ruèní ovládání
V pøípadì elektrické poruchy lze dveøe
vozidla uzamknout pomocí ovladaèe
B, který je na kadých dveøích.
Pokud jsou dveøe otevøeny, sejmìte èernou lepicí pásku (pouze na zadních dveøích).
Dìtskou pojistku lze aktivovat pootoèením klíèe zasunutého do otvoru na boèní
stranì dveøí.
Pak uzavøete dveøe.
Po opravì lze obnovit normální funkci
pomocí tlaèítka pro odemknutí A, dálkovým ovládáním nebo klíèem ve dveøích
na stranì øidièe.
Poznámka: Zadní dveøe lze odemknout zevnitø, pouze pokud je deaktivována dìtská pojistka.

VSTUPY DO VOZIDLA*
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)

Dìtská pojistka
Znemoòuje otevøení zadních dveøí zevnitø. Zaøízení je nezávislé na systému
centrálního zamykání.
Elektricky
Elektrické ovládání je umístìno na palubní desce a umoòuje uzamknutí zadních dveøí.
Poznámka: Pokud jsou dìtské pojistky
aktivní, rozsvítí se po zapnutí klíèe kontrolka na palubní desce.

Ruènì
Zajitìní dveøí lze
dosáhnout pøeklopením páèky.

Zadní výklopné dveøe
Odemknutí je moné, pokud je vozidlo
v klidu, pomocí:
- dálkového ovládání,
- otevøení nìkterých dveøí.

Uzavøení víka zavazadlového prostoru
Sklopte víko pomocí rukojetí vytvoøených v jeho èalounìní.
Pøitlaète v závìreèné èásti dráhy.

Poznámka: Pokud je vozidlo v pohybu
(rychlost nad 10 km/h), zadní víko se
v kadém pøípadì automaticky uzamkne.
Otevøení z vnìjku vozidla
Stisknutím tlaèítka A, umístìného mezi
osvìtlením registraèní znaèky, smìrem
nahoru.

*

Nouzové odemknutí zavazadlového prostoru
V pøípadì poruchy odemykání víka zavazadlového
prostoru mùe být zámek odemknut zevnitø zavazadlového prostoru:
- Do otvoru B zasuòte malý roubovák nebo podobný nástroj a zatlaète a dojde k odjitìní zámku.
* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

VSTUPY DO VOZIDLA

Víko motorového prostoru
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)

Tuto operaci lze provádìt pouze
tehdy, je-li vozidlo v klidu.

Víko motorového prostoru lze odjistit zatáhnutím za ovládací páèku umístìnou
pod palubní deskou.

Pojistný hák A umístìný uprostøed pøední èásti víka odjistìte a víko nadzdvihnìte.
Opìra víka motoru: Uvolnìte opìru
a pootoète s ní tak, aby bylo moné ji zasunout do záøezu 1 a pak do záøezu 2
(viz oznaèení ipkou).
Pozor: Netahejte za opìru smìrem
vpøed.
Zavírání
Víko sklopte dolù a v poslední èásti
dráhy jej nechte volnì dopadnout.

Zkontrolujte správné uzavøení víka motorového prostoru.
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PA L I VOVÁ N Á D R  *
Pøi otevírání krytu palivové nádre zatáhnìte za okraj.
(Viz Kvalita paliva).
Zátka palivové nádre se zámkem
Pøi odemykání nebo uzamykání je tøeba otoèit klíèem o 90°.
Pøi tankování zátku odlote do dráku na vnitøní stranì krytu hrdla palivové nádre.
U záehových motorù s katalyzátorem je tøeba pouívat výhradnì bezolovnaté palivo.
Plnicí hrdlo má zúený prùmìr, který neumoòuje doplòování jiného ne bezolovnatého paliva.

Pokud tankujete plnou nádr, je tøeba ukonèit její plnìní po tøetím vypnutí
plnicí pistole; v opaèném pøípadì mùe být ohroena správná funkce Vaeho
vozidla.
Objem nádre (litry):
- pøiblinì 47 l

POZOR:
Pøi natankování paliva, které neodpovídá motoru Vaeho vozidla,
je nutné vypustit palivo z nádre døíve, ne dojde ke sputìní motoru.
* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

K VA L I TA P A L I VA *
Samolepicí títek na vnitøní stranì víka plnicího hrdla palivové nádre
indikuje povolený druh paliva.

BEZOLOVNATÝ BENZÍN

NAFTA

Záehové motory jsou konstruovány pro pouití paliva RON 95.
Pro zlepení jízdních vlastností vozidla (se záehovým motorem) Vám doporuèujeme pouívat palivo RON 98.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje
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PØEDNÍ SEDADLA*
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* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

!

PØEDNÍ SEDADLA*
Mechanické seøízení
Opìrky hlavy
Pro její vysunutí nebo zasunutí zatáhnìte souèasnì smìrem vpøed
a nechte ji klouzat
Seøízení je správné, pokud se horní hrana opìrky hlavy nachází nad
úrovní horního obrysu hlavy.
Seøizovat lze i její náklon.
Pøi jejím vyjmutí je tøeba ji povytáhnout a témìø do horní polohy, pomocí mince uvolnit
jazýèek a opìrku vytáhnout.
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Loketní opìrka
Pøesunutí do svislé polohy: z uivatelské polohy
zvednìte opìrku a zaskoèí její pojistka.

Náklon opìradla
Po nadzvihnutí ovládací páky seøiïte náklon opìradla.
Opìradlo lze naklonit a o 45° vzad pøi jeho sklopení a nadoraz.
Odjitìní lze dosáhnout nadzdvihnutím páky.

!

Náklon a výka sedáku
Nadzdvihnìte páku a posuòte sedadlo do poadované polohy.

"

Podélné posunutí:
Po nadzdvihnutí ovládací páky lze nastavit ádanou polohu.

Vyhøívaná sedadla
Pøední sedadla mohou být samostatnì
vyhøívána. Pomocí ovládacího koleèka
na boèní èásti sedadel mùete zvolit
jednu ze tøí úrovní vyhøívání:
0: Vyhøívání vypnuto.
1: Slabé vyhøívání.
2: Støední vyhøívání.
3: Silné vyhøívání.
Teplota sedadla je regulována automaticky.
Poznámka: Vyhøívání sedadel funguje
pouze za chodu motoru.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje
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SEØÍZENÍ POLOHY VOLANTU
V Ý  K O V É N A S TAV E N Í P Á S U

Volant lze seøizovat ve dvou smìrech:
výkovì a podélnì.
U STOJÍCÍHO VOZIDLA seøiïte nejprve polohu Vaeho sedadla a pak nastavte polohu volantu. Viz Poloha pøi øízení

Uvolnìte volant stlaèením ovládací páky
smìrem dolù.
Nastavte volant do poadované polohy
a zajistìte jej pøitáhnutím ovládací páky
na doraz smìrem nahoru.
Dbejte pøitom na dobrou viditelnost
vech pøístrojù palubní desky.

Výkové seøízení bezpeènostního pásu
Správná poloha úchytu je uprostøed
ramene (viz kapitola DOPORUÈENÍ
PRO POUÍVÁNÍ na stranì IX).
Seøízení se provádí po stisknutí tlaèítka, kdy lze nastavit výku úchytu.

DÙLEITÉ!
Z bezpeènostních dùvodù neprovádìjte nikdy tyto úkony za jízdy.

V Z D U C H OV É VA K Y *
Odpojení èelního vzduchového
vaku spolujezdce
Pøi pouití dìtské sedaèky na sedadle
pøedního spolujezdce zády ke smìru
jízdy, je dùleité odpojit funkci èelního
vzduchového vaku spolujezdce.
Takto:
- Pøi vypnutém zapalování zasuòte klíè
do spínaèe A.
- Otoète klíè do polohy OFF a vzduchový vak spolujezdce bude odpojen.
- Kontrolka odpojení vzduchového vaku
na palubní desce se po zapnutí klíèe
trvale rozsvítí.
Vzduchové vaky spolujezdce lze vyøadit
z èinnosti.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
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)

Obnovení funkce vzduchového
vaku spolujezdce
Nezapomeòte funkci vzduchového vaku
opìt obnovit.
Následujícím zpùsobem:
- Pøi vypnutém zapalování zasuòte klíè
do spínaèe A.
- Otoète klíè do polohy ON a vzduchový vak spolujezdce bude aktivován.
- Kontrolka odpojení vzduchového vaku
na palubní desce se po zapnutí klíèe
rozsvítí na nìkolik sekund.

Pokud je vzduchový vak spolujezdce na pøedním sedadle aktivní,
neinstalujte na toto sedadlo v ádném pøípadì dìtskou sedaèku,
protoe odpálení vzduchového vaku by mohlo dítìti v sedaèce
zpùsobit váné poranìní.

20

ZÁDRNÉ PROSTØEDKY PRO DÌTI
Upevnìní dìtské sedaèky ISOFIX:
Upevnìní ISOFIX na zadních boèních sedadlech umoòuje montá dìtské sedaèky
prodávané výhradnì v síti CITROËN.
Nastavení potøebná pro instalaci sedaèky ISOFIX:
- Dìtská sedaèka ISOFIX musí být instalována na zadní sedadlo.
Sedaèka èelem po smìru jízdy
Posuòte sedadlo spolujezdce do poloviny délky pojezdových kolejnièek, do støední
výky a opìradlo uveïte do standardní polohy (nominálnì 23° vzhledem k vertikále, viz
níe uvedené schéma).

Zámky integrované do dìtských sedaèek se zasunou do úchytù ISOFIX a jednoduchým zpùsobem se snadno, rychle a kvalitnì zajistí. Souèasné pouití
bezpeènostního pásu je povinné pøi
poloze dìtské sedaèky èelem po
smìru jízdy.

Nepouívat nastavení pøedního sedadla
v èervených zónách.

Sedaèka zády ke smìru jízdy
Seøiïte pøední sedadlo do výe uvedené polohy a vyjmìte opìrku hlavy na zadním sedadle, která je proti dìtské sedaèce.
V souladu s evropskou legislativou je v následující tabulce uvedeno jakým zpùsobem
mùe být které sedadlo vybaveno zádrným prostøedkem pro dìti.
Místo

Dìlení podle hmotnosti
< 13 kg

9 - 18 kg

15 - 25 kg

22 - 36 kg

Pøední sedadlo spolujezdce
Pevné sedadlo - Zvýené sedadlo

U

U

U

U

Zadní spolujezdec
Boèní místa

U

U

U

U

Zadní spolujezdec
Støední místo

U

U

U

U

U: Univerzální kategorie zády ke smìru jízdy a èelem po smìru jízdy
UF:Univerzální kategorie pouze èelem po smìru jízdy
X: ádný zádrný systém pro dìti
: Není dotèeno
Dodrujte pravidla montáe uvedená v návodu k pouití sedaèky.

ZADNÍ SEDADLA*

Opìrky hlavy na zadních sedadlech
Zadní opìrky hlavy mají dvì základní polohy:
- Základní poloha pro pøípad, e není
sedadlo obsazeno.
- Uivatelská poloha slouící pro zvýení bezpeènosti cestujících spoèívá
ve vysunutí opìrky a do aretované
polohy.
Opìrku je tøeba vytáhnout smìrem
vzhùru a na doraz a pak ji odjistit
stlaèením pojistky.

Sklopné opìradlo
Opìradlo zadního sedadla je sklopné
vcelku nebo po èástech.
Ulote opìrky hlavy.
Stisknìte ovládací tlaèítko umístìné na
okraji opìradla a sklopte jej celé dopøedu.
Po vrácení opìradla do polohy na sezení
je tøeba se pøesvìdèit, zda je správnì
zajitìno.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

)

Pøed kadou manipulací
Pokození bezpeènostních pásù je tøeba zabránit jejich posunutím
na okraj sedadel pøi jakékoli manipulaci s opìradly.
A - K tomuto úèelu je vytvoøeno vodítko na okraji èalounìní.

21
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Z AVA Z A D L OV Ý P R O S TO R *

Oka pro upevnìní nákladu
Pro upevnìní nákladu vdy pouívejte vechna ètyøi oka, která jsou k tomuto úèelu
umístìna na podlaze zavazadlového prostoru.
Z bezpeènostních dùvodù zejména pøi prudkém brzdìní, je doporuèeno umisovat tìí
pøedmìty na podlahu co nejblíe k opìradlu zadního sedadla.
Upevòovací sí
Umoòuje upevnìní pøedmìtù pøepravovaných ve vozidle.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

Uloení
Popruhy umístìné na okraji zavazadlového prostoru umoòují uloení nejrùznìjích pøedmìtù (lékárnièky, výstraného trojúhelníku, nádoby s olejem,
atd.).
Odkládací prostor je na pravé stranì vybaven schránkou pro uloení nejrùznìjích pøedmìtù.

ZADNÍ ODKLÁDACÍ DESKA
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*

Demontá:
Pøi její demontái uvolnìte závìsy. Zatlaète na ni kolmo a pak ji na kadé
stranì nadzdvihnìte.

Uloení
Pøed jejím uloením na dno zavazadlového prostoru odkládací desku otoète.

Montá
Nastavte desku proti jejím uloením
a zatlaète ji vertikálnì a nadoraz.
Pro spojení desky a zadního víka pouijte spojovací òùry a upevnìte je do
místa B.

Neumisujte na desku tìké ani tvrdé pøedmìty.
Mohlo by dojít k poruení topných vodièù na zadním oknì,
a navíc by mohlo dojít ke zranìní osob,
napø. pøi prudkém brzdìní nebo pøi nárazu.
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PA N E L M O D U B OA R D *

Panel Moduboard, umístìný na zadní
stranì opìradla zadního sedadla, umoòuje modulovat uspoøádání zavazadlového prostoru.
A - Panel je sloený vertikálnì za opìradly zadních sedadel.
Uvolnìní panelu Moduboard
- Pøidrte jej rukou.
- Uvolnìte jej stiskem jedné z pojistek 1.




Vyjmutí panelu
- Uvolnìte jej stiskem pojistek 1.

- Nakloòte panel Moduboard (stále sloený) smìrem k Vám.
- Uvolnìte upevòovací èepy.
Manipulujte s panelem bez pouití násilí na spojení jeho jednotlivých èástí.
Poznámka: Støední upevòovací patku 2 lze upevnit mezi opìradla zadního sedadla.
Montá panelu
- Uvolnìte støední upevòovací patku 2 (pouití této patky je nutné pro zajitìní panelu
pøi zatíení).
- Sklopte panel (sloený) smìrem k upevòovacím kloubùm.
- Zajistìte jej ve správné poloze.
Zajitìní panelu
- Slote panel.
- Zasuòte panel do pojistek 1 pro jeho zajitìní.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

*

)

!

Zajitìní panelu Moduboard v rozloené poloze (obr. B-C-D-E)
- Pokud není panel zcela rozloen, zasuòte jeho rohy pod upevòovací dorazy 3.
- Zajistit lze panel zcela rozloený .
NENECHÁVEJTE PANEL MODUBOARD SLOENÝ POUZE NA
DORAZECH 3.
Odjitìní panelu
na kadé stranì:
- Uchopte pøední èást otvorem na ruku.
- Uvolnìní pøední èásti z dorazu 3 je
moné po sloení v kloubu mezi pøední a zadní èástí.

PA N E L M O D U B OA R D *
+

!

!

Pro pøepravu dlouhých a objemných pøedmìtù se zcela rozloeným
panelem Moduboard.
Vzhledem k tomu, e opìradla zadních
sedadel lze snadno sklápìt, je moné
vytvoøit nákladový prostor od prahu
zavazadlového prostoru a po opìradla
pøedních sedadel.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

Zavazadlový prostor lze rozdìlit podle
úèelu pouití:
B - Pro ochranu køehkých pøedmìtù.
C - Pro pøepravu dlouhých a objemných
pøedmìtù.
D - Pro pøepravu dlouhých, objemných
a køehkých pøedmìtù.
E - Pro pøepravu dlouhých pøedmìtù,
2 zadní místa a 2/3 zavazadlového
prostoru jsou zachovány.
F - Pro oddìlení dlouhých a køehkých
pøedmìtù.

-
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MÍSTO ØIDIÈE*
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* Podle provedení vozidla nebo
zemì prodeje
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MÍSTO ØIDIÈE*
1

Výdech pro odmlování boèního
okna vlevo.

2

Levý boèní vìtrací otvor.

3

Levý reproduktor (výkový).

4

Ovládací prvky:
 Osvìtlení.
 Smìrová svìtla.
 Svìtlomety do mlhy.
 Zadní mlhové svìtlo.

5

Øazení rychlostních stupòù pod
volantem (pøevodovka Sensodrive).

6

Ovládání zvukové houkaèky.

7

Vzduchový vak øidièe.

8

Sdruený pøístroj palubní desky.

9

Ovládací prvky:
 Pøední stìraèe.
 Ostøikovaèe.
 Zadní stìraè.
 Ovládání autorádia pod volantem.

10 Ovládání centrálního zamykání
dveøí a zavazadlového prostoru.
11 Displej.
12 Ovládání výstraných svìtel.

13

Centrální vìtrací otvory.

14

Ovládací prvky:
 Prostorové èidlo alarmu
 Pomocný parkovací systém
 Dìtská pojistka
 Výstraha pøi pøekroèení rychlosti
 ESP

15

Horní odkládací pøihrádka

16

Pravé boèní vìtrací otvory.

17

Pravý reproduktor (výkový).

18

Výdech pro odmlování boèního
okna vpravo.

19

Pøepínaè na klíè:
 Aktivace/odpojení vzduchového
vaku spolujezdce.

20 Vzduchový vak spolujezdce.
21

Spodní odkládací pøihrádka.
 Uloení vozové dokumentace

22 Místo pro autorádio.

27
26 Ovládání v reimu AUTO
(pøevodovka Sensodrive).
27

Výjimatelný popelník.

28 Parkovací brzda.
29 Zapalovaè cigaret.
30 Øadicí páka.
31

Spínací skøíòka.

32 Ovládání tempomatu.
33 Páka pro otevírání víka motoru.
34 Zajiovací páka pro seøízení volantu.
35  Odkládací pøihrádka.
 Víko pojistkové skøíòky.

23 Klimatizace nebo ovládání vìtrání/vytápìní.

36 Nastavování polohy svìtlometù.

24

37

Zásuvka pro pøísluenství 12 V.

25 Elektrické ovládání pøedních oken.

Ovládání elektrických zpìtných zrcátek.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
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Ovládání
Reostat pro regulaci
osvìtlení.
Pøi øízení v noci.

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

Otáèkomìr
(bìhem zábìhu
viz Zábìh).

Ukazatel teploty
chladicí kapaliny

Palivomìr

Ovládání
Nulování

MPH

ECO

km/h

S
min

MP HMPG

max miles

/

l/100

km
km/h

AIR
BAG

Displej automatické
pøevodovky/Pøevodovka
Sensodrive
* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Displej
 Indikátor mnoství oleje v motoru.
 Indikátor údrby.
 Poèítadlo ujeté vzdálenosti.
Denní poèítadlo ujeté vzdálenosti.
 Ukazatel rychlosti.

Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F15

P Ø Í S T R O J E PA L U B N Í D E S K Y *
Displej
Po zapnutí klíèe displej postupnì zobrazuje hodnoty:
- Indikátor mnoství oleje v motoru
- Ukazatele údrby.
- Poèítadlo celkového poètu ujetých kilometrù.
- Denní poèítadlo ujeté vzdálenosti.

Ukazatel mnoství oleje v motoru
Po zapnutí klíèe svítí nejprve nìkolik sekund údaj o mnoství oleje v motoru a pak se na
nìkolik sekund rozsvítí indikátor údrby.

Maxi = Blikání esti úplných ètvereèkù a nápisu max.
Upozornìní, e mnoství oleje je
vìtí ne povolené.
Pomocí ruèní mìrky zkontrolujte mnoství oleje v motoru.
Navtivte sí CITROËN

Blikání pomlèek oznamuje poruchu
funkce.
Navtivte sí CITROËN

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
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Mini = Blikání esti pomlèek a nápisu min.
Upozornìní, e mnoství oleje je
mení ne minimální.
Pomocí ruèní mìrky zkontrolujte mnoství oleje v motoru.
Kontrolu provádìjte na rovinì a alespoò
10 minut po zastavení motoru.
Navtivte sí CITROËN
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P Ø Í S T R O J E PA L U B N Í D E S K Y

Celkový probìh vozidla - Denní probìh
Po otevøení dveøí je a do zapnutí klíèe
zobrazen údaj o celkovém nebo denním
probìhu vozidla.

MPH
km/h
MPH
km/h

/

/

min
km

km
AIR
BAG

Po zapnutí klíèe jsou údaje o probìhu
zobrazeny znovu a po zobrazení údajù
o mnoství oleje v motoru a intervalu
údrby, poèítadla ujetých kilometrù
nebo denního poèítadla ujetých kilometrù.

Nulování denního poèítadla
Funguje pøi zapnutém klíèi.
Po zobrazení údaje denního poèítadla jej
lze dlouhým stiskem ovládacího tlaèítka
vynulovat.

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

)

*
MPH

ECO

km/h

S
min

MP HMPG

max miles

/

l/100

km
km/h

AIR
BAG

+
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Øízení v noci (reflektory svítí):
4 úrovnì osvìtlení + 1 úroveò v reimu black panel.
Seøízení se provádí postupnými stisky ovládání A v následujícím cyklu:
4 úroveò => 3 úroveò => 2 úroveò => 1 úroveò => black panel.
Funkce zajiuje optimální vizuální komfort pøi jízdì v noci.
V reimu black panel lze zobrazit pouze následující informace:
- Kontrolky v zónì C (zóna ve spodní èásti palubní desky).
- Obì smìrová svìtla.
- Indikátor rychlosti.
- Rychlostní stupeò (Automatická pøevodovka/pøevodovka Sensodrive).
Displeje se rozsvìcují doèasnì nebo pøi aktivaci pøed zobrazením informace.

Ovládání øízení v noci a reostatu
osvìtlení.
Osvìtlení je aktivní, pokud jsou rozsvícena obrysová svìtla a týká se:
- Palubní desky: otáèkomìru, displeje,
signalizace teploty chladicí kapaliny
a signalizace mnoství paliva.
- Displeje.
- Displeje klimatizace, volba reimu
osvìtlení se provádí stiskem tlaèítka A
reostatu na sdrueném pøístroji.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Pøíklad:
- Rozsvícení palivomìru a piktogramu minimálního mnoství paliva pøi dosaení
posledního stupnì.
- Rozsvícení indikátoru teploty chladicí kapaliny a výstraného piktogramu po dosaení
pøedposledního stupnì.
- Doèasné rozsvícení znaèek mnoství paliva po zhasnutí tøetího stupnì.
- Rozsvícení údaje o poètu kilometrù na 8 sekund po kadém stisknutí tlaèítka B.
- Rozsvícení panelu klimatizace po kadé manipulaci s ovládacími prvky.
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U K A Z AT E L Ú D R  B Y

Informuje Vás o okamiku, kdy dojde k uplynutí intervalu pro provedení následující údrby, v souladu s plánem údrby
uvedeném v Servisní kníce vozidla.
Popis funkce
Po zapnutí klíèe se po zobrazení mnoství oleje na nìkolik sekund rozsvítí klíè,
který je symbolem údrby; displej celkového poètu ujetých kilometrù ukazuje
poèet kilometrù zbývajících do pøítí servisní prohlídky.
Pøíklad: do pøítí údrby zbývá ujet:

Po pìti sekundách se vrátí poèítaè ujetých kilometrù ke své normální funkci
a zaène zobrazovat celkový nebo denní
poèet kilometrù.

Pokud do pøítí údrby zbývá ménì
ne 1 000 km:
Po zapnutí klíèe displej po dobu pìti sekund indikuje mnoství oleje, klíè intervalu údrby a údaj o poètu ujetých kilometrù.
Pøíklad: do pøítí údrby zbývá ujet:

Po pìti sekundách se vrátí poèítaè ujetých kilometrù ke své normální funkci
a klíè intervalu údrby zùstane svítit.
Signalizuje blíící se termín dalí servisní
prohlídky.
Displej ukazuje údaje o celkovém a denním probìhu vozidla.

Pokud je interval údrby pøekroèen:
Po kadém zapnutí klíèe displej indikuje
po dobu pìti sekund mnoství oleje
v motoru, klíè intervalu údrby bliká
a údaj o probìhu svítí trvale.
Pøíklad: interval údrby byl pøekroèen
o 300 km. Servisní prohlídka Vaeho vozidla musí být provedena co nejdøíve.

Pìt sekund po zapnutí klíèe symbol klíèe
zùstane trvale rozsvícen a poèítaè ujetých kilometrù obnoví svou normální
funkci.

U K A Z AT E L Ú D R  B Y
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Interval údrby
Pokud budete Vae vozidlo pouívat ve zvlátì tìkých podmínkách, je tøeba aplikovat zkrácený interval údrby (viz Servisní kníka).

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

H

/h
les

/

00

/h



-

Vypnout klíè.
Stisknìte tlaèítko 1 a drte jej stisknuté.
Zapnout klíè.
Drte tlaèítko 1 stisknuté, dokud se neobjeví nula a zmizí symbol klíèe.
Vypnout klíè.

SVÌTELNÉ KONTROLKY*
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MPH

ECO

km/h

S
min

MP HMPG

max miles

/

l/100

km
km/h

AIR
BAG

Ukazatel smìru levý
Viz Signalizace

Ukazatel smìru pravý
Viz Signalizace

Svìtlomety do mlhy
Viz Signalizace

Kontrolky smìrových svìtel svítí souèasnì, pokud jsou aktivována výstraná
svìtla.
Obrysová svìtla
Viz Signalizace

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Dálková svìtla
Viz Signalizace

Zadní mlhové svìtlo
Viz Signalizace

SVÌTELNÉ KONTROLKY*
Kontrolka nezapnutí spony
bezpeènostního pásu
Podle provedení vozidla nebo
zemì prodeje,
- Rozsvítí se pøi sputìní motoru na pìt
sekund pro pøipomenutí, e je tøeba
zapnout bezpeènostní pás.
nebo
- Svítí, pokud není zapnuta spona bezpeènostního pásu øidièe.

Kontrolka
vzduchových
vakù
Viz Vzduchové vaky

Kontrolka odpojení èelního
vzduchového vaku spolujezdce

Kontrolka dobíjení akumulátoru
Musí zhasnout po sputìní
motoru. Pokud zùstane trvale
svítit, kontaktujte servisní sí CITROËN.

Viz Vzduchové vaky

Kontrolka chodu motoru
(autodiagnostiky)
Pokud zaène blikat nebo se trvale rozsvítí za jízdy, indikuje
poruchu funkce systému vstøikování, zapalování nebo systému sniování kodlivých emisí (podle zemì prodeje).
Co nejrychleji kontaktujte servisní sí
CITROËN.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Kontrolka tlaku oleje v motoru
Pokud se rozsvítí za jízdy, zastavte motor, zkontrolujte
mnoství oleje (Viz Kapitola IV - Hladiny).
Pokud zùstane rozsvícená, i kdy je oleje
dostatek, kontaktujte servisní sí
CITROËN.
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Kontrolka parkovací brzdy,
mnoství brzdové kapaliny
a poruchy rozdìlovaèe
brzdného úèinku
Pokud je motor v chodu, signalizuje tato
kontrolka zataení nebo uvolnìní parkovací brzdy, zda je mnoství brzdové kapaliny dostateèné a zda nemá brzdový
systém poruchu.
Pokud zùstane kontrolka rozsvícená pøi
odbrzdìní ruèní brzdy, okamitì zastavte a kontaktujte servisní sí
CITROËN.

Kontrolka ESP
Systém je v èinnosti
Pokud systém ESP pùsobí,
kontrolka ESP na palubní
desce bliká.
V pøípadì poruchy
U jedoucího vozidla indikuje rozsvícení
kontrolky ESP a zvukový signál poruchu
funkce systému.
Nechte systém zkontrolovat autorizovaným servisem CITROËN.
Viz Kapitola II.
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SVÌTELNÉ KONTROLKY*

Kontrolka havení vznìtových motorù
Viz zpùsoby spoutìní motoru.
Viz Kapitola II - Spoutìní.

Systém ABS
Kontrolka ABS se rozsvítí po
zapnutí klíèe a po nìkolika
sekundách musí zhasnout.
Pokud nezhasne, mùe to znamenat poruchu systému.
(Viz Kapitola II - Brzdy).

Palivomìr
Pøítomnost vody v palivu
Pokud je zjitìna pøítomnost vody
v naftì: vechny segmenty palivomìru
na palubní desce zaènou blikat.
Nechte vozidlo zkontrolovat autorizovaným servisem CITROËN.

Kontrolka pøekroèení teploty chladicí kapaliny u vznìtových motorù
a motoru HDi
Trvalé rozsvícení svìtelných znaèek doprovázené zvukových signálem (bip)
indikuje abnormálnì zvýenou teplotu chladicí kapaliny motoru.
Kontrolka detekce závada chladicího okruhu výhradnì u motoru HDi
Blikání poslední znaèky na ukazateli teploty chladicí kapaliny doprovázené zvukovým
signálem (bip) indikuje závadu chladicího okruhu.
V kadém pøípadì je tøeba neprodlenì zastavit vozidlo a vypnout klíè, chladicí ventilátory pøitom budou pravdìpodobnì pokraèovat v èinnosti. Nejprve proveïte kontrolu
mnoství chladicí kapaliny. Prostudujte kapitolu IV. Údrba.
Pøehøátí chladicí kapaliny nebo porucha chladicího okruhu mùe mít celou øadu pøíèin.
Obrate se na servisní sí CITROËN.
Palivomìr, kontrolka min. mnoství
Pokud je nádr plná, je vech est políèek rozsvíceno. Políèka zháejí
postupnì jedno po druhém, prvních pìt políèek odpovídá vdy 8 litrùm
paliva.
Pokud zùstane rozsvíceno poslední políèko, rozsvítí se kontrolka minimálního mnoství
paliva a ozve se zvukový signál.
V nádri zbývá pøiblinì 8 litrù paliva. Pokud je aktivní reim black panel, dojde k rozsvícení palivomìru na nìkolik sekund.
Po zhasnutí posledního políèka zùstane kontrolka min. mnoství paliva rozsvícená.
V nádri zbývají pøiblinì 4 litry paliva.

Poznámka: Po zapnutí klíèe jsou vechny kontrolky rozsvíceny po dobu 5 sekund.
Poznámka: Zapnutí klíèe je doprovázeno zvukovým signálem (bip) v pøípadì poruchy následujících kontrolek: chod motoru; vzduchové vaky; dobíjení akumulátoru; tlak oleje v motoru; parkovací brzda; ABS; ESP.
* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

DISPLEJ*

*

)
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Po zapnutí klíèe je na nìkolik sekund zobrazen údaj o teplotì a dále pak pøesný èas.
Stisknutím jednoho z ovládacích tlaèítek lze doèasnì zobrazit teplotu.
Teplota je zobrazena trvale a bliká, pokud se pohybuje hodnotovì v rozmezí -3°C a
+3°C, aby byl øidiè varován pøed nebezpeèím tvorby náledí.
Venkovní teplota není zobrazována u vech typù a její zobrazení není vdy trvalé s výjimkou nebezpeèí tvorby náledí.
Poznámka: Zobrazená teplota mùe být vyí ne skuteèná, pokud stojí vozidlo na pøímém slunci.
Hodiny a displej
Nastavení parametrù displeje:
Tisknìte ovládací tlaèítko B a zaène displej blikat.
Následnými krátkými stisky tlaèítka B, lze zvolit parametr, který bude upravován, v poøadí (jazyk, hodina, minuta, rok, mìsíc, den, hodinový cyklus, jednotky teploty).
Tlaèítkem A lze nastavovat zvolený parametr.
Dlouhým stiskem tlaèítka A se hodnoty mìní plynule.
Po nastavení parametru potvrdit (nebo uloit hodnotu do pamìti) pomocí ovládacího tlaèítka B pøed pøechodem na následující parametr.
Výstup z reimu nastavování je automatický, pokud nenásleduje ádný dalí stisk.
Digitální hodiny
Pro nastavení hodin pouijte tlaèítko B, pro nastavení minut pouijte tlaèítko A.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F4

SIGNALIZACE*
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Výstranáh svìtla
Souèasné ovládání vech smìrových
svìtel.
Pouívat pouze v nouzi, pøi prudkém
zastavení, nebo pøi jízdì v neobvyklých
podmínkách.
Funkci lze vyuívat i pøi vypnutém klíèi.

Smìrová svìtla
Vlevo, smìrem dolù.
Vpravo, smìrem nahoru.
Pøi zmìnì smìru posuòte páèku a na
doraz. Vypnutí je automatické pøi návratu volantu do pøímého smìru.
Svìtelná houkaèka
Pøitaením ovládací páky smìrem
k sobì. Pouití optické výstrahy je
moné i pøi vypnutém klíèi.

Zvuková signalizace
Vae vozidlo poskytuje zvukové informace nìkolika typù:
- 1 gong = Signál o pøijetí povelu.
- 3 pípnutí = Výstraha (Napø.: v pøípadì poruchy následujících kontrolek:
chod motoru; vzduchové vaky; dobíjení akumulátoru; tlak oleje v motoru;
parkovací brzda; ABS; ESP...).

Rozsvícení výstraných svìtel
Prudké brzdìní nebo prudké zpomalení
vozidla vyvolá automatickou aktivaci
výstraných svìtel.
Svìtla lze vypnout ruènì tlaèítkem na
palubní desce nebo se vypnou automaticky po urèité èasové prodlevì.

Zvuková houkaèka
Stisknout ramena volantu.
* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
Ochranné pojistky
(v motorovém prostoru)
F13

Pøi jízdì s výstranými svìtly nelze pouívat svìtla smìrová.

SIGNALIZACE*

39

Ovládání osvìtlení
Vechna svìtla zhasnuta

)

Otoète objímku A smìrem dopøedu.

Obrysová svìtla
Kontrolka se rozsvítí.
Otoète objímku A smìrem dopøedu.
Tlumená - dálková
Pøepínání tlumených a dálkových svìtel
Pøepínání tlumených a dálkových svìtel se provádí zataením 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 uivatele vozidla, e svìtla vozidla jsou rozsvícena nebo e ve spínací skøíòce zùstal klíè. Signál se automaticky vypne pøi uzavøení dveøí øidièe nebo pøi zapnutí klíèe.
Poznámka: Zvukový signál signalizující rozsvícení svìtel se pøeruí automaticky po urèité èasové prodlevì.
Doèasné rozsvícení tlumených svìtel
Pøi vypnutém klíèi lze pøitaením ovládací páky smìrem k volantu zajistit rozsvícení tlumených svìtel s automatickým vypnutím po jedné minutì, co Vám umoòuje napøíklad pohyb po málo osvìtleném parkoviti.
Tlumená svìtla lze zhasnout pøed uplynutím doby pro automatické vypnutí dalím pøitaením ovládací páky smìrem k volantu.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

Seøízení reflektorù
V závislosti na zatíení Vaeho vozidla
se doporuèuje korigovat sklon jeho reflektorù.
Elektrické seøízení
Na palubní desce vlevo od øidièe.
0
1
2
3

Prázdné vozidlo
Malé zatíení
Støední zatíení
Maximální zatíení.

Ochranné pojistky
(v motorovém prostoru)
F9 - F10 - F11 - F12

SIGNALIZACE*
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Vozidla vybavená SVÌTLOMETY
DO MLHY A ZADNÍM MLHOVÝM
SVÌTLEM (objímka C)
Svìtlomety do mlhy ani
zadní mlhové svìtlo nesvítí

*

Otoète objímku C smìrem dopøedu.

+

Svìtlomety do mlhy svítí
Vozidla vybavená ZADNÍM
MLHOVÝM SVÌTLEM (objímka B)

Svìtlomety do mlhy fungují zároveò s obrysovými nebo tlumenými svìtly.
Otoète objímku C smìrem dopøedu.

Zadní mlhové svìtlo svítí
Otoète objímku B dopøedu.
Kontrolka se rozsvítí.
Zadní mlhové svìtlo lze rozsvítit spoleènì s tlumenými nebo dálkovými svìtly.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Svìtlomety do mlhy a zadní mlhové svìtlo svítí
Fungují s obrysovými a tlumenými svìtly.
Vypnutí:
1. Otoèení smìrem zpìt vypne zadní mlhové svìtlo.
2. Otoèení smìrem zpìt vypne zadní mlhové svìtlo a svìtlomety do mlhy.

Poznámka: Mlhové svìtlomety je doporuèeno pouívat pouze za mlhy nebo
pøi snìení.

Ochranné pojistky
(v motorovém prostoru)
F6

VÝHLED Z VOZIDLA*
!


"

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

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
Ochranné pojistky
(v motorovém prostoru)
F17
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Pøední stìraèe
Vozidlo není vybaveno snímaèem detì
Poloha 1: Frekvence stírání se bude regulovat automaticky podle rychlosti jízdy vozidla.
Poznámka: V poloze 2 nebo 3: pøi zastavení se rychlost stìraèù automaticky sníí.
Vozidlo vybavené snímaèem detì
Poloha 1: Frekvence stírání se bude regulovat automaticky podle intenzity detì.
Poznámka: V poloze 2 nebo 3: pøi zastavení se rychlost stìraèù automaticky sníí.
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 poadované polohy.
Aktivace funkce je signalizována kmitáním stìraèù.
POZOR!
Nezakrývejte snímaè detì umístìný na vnitøní stranì èelního skla za drákem vnitøního zpìtného zrcátka.
Pøi mytí vozidla se zapnutým klíèem napø. v automatických mycích zaøízeních:
- Pøepnìte ovládací páku do polohy 0 - Vypnuto.
Zvukový signál (bip) po zapnutí automatického reimu stìraèù, signalizuje poruchu systému.
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Ostøikovaè èelního skla
Pøi zataení ovládací páky stìraèù smìrem k volantu aktivujete ostøikovaè èelního skla a stìraèe (3 kmity).
Aktivovány jsou rovnì ostøikovaèe svìtlometù, pokud jsou rozsvícena tlumená
svìtla.
Zvukovým signálem je signalizováno minimální mnoství kapaliny pro ostøikovaèe.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F11
(v motorovém prostoru)
F7 - F14

VÝHLED Z VOZIDLA*

Zadní stìraèe
1. poloha  vypnuto
2. poloha
Cyklické stírání.
3. poloha
Ostøikování a stírání zadního okna
(3 kmity).
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 poadované polohy.
Aktivace funkce je signalizována kmitáním stìraèù.

Odmlování zadního okna
Funguje pouze za chodu motoru. Stisknutím tlaèítka je aktivováno elektrické
odmlování zadního okna (a vnìjích
zpìtných zrcátek).
K automatickému vypnutí dojde pøiblinì po dvanácti minutách.
Odmlování lze rovnì pøeruit dalím
stiskem ovládacího tlaèítka.
Dalí stisk uvede systém do èinnosti
znovu na 12 minut.

V pøípadì námrazy se pøesvìdète,
zda jsou raménka pøedních i zadních stìraèù volná.
Odstraòte vekerý sníh nahromadìný na èelním skle.

Z P Ì T N Á Z R C ÁT K A *
Vnìjí zpìtná zrcátka s elektrickým
ovládáním
Vae vozidlo je vybaveno elektrickými
zpìtnými zrcátky.
Zvolte zrcátko:
- 1 Zrcátko na stranì øidièe
- 2 Zrcátko u spolujezdce
Ovladaè naklánìjte ve vech smìrech
a dosáhnete poadovaného nastavení.
Rozmrazování skel zpìtných zrcátek je
spojeno s elektrickým odmlováním
zadního okna.

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

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F10 - F22
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Sklápìní vnìjích zpìtných zrcátek
U stojícího vozidla lze sklápìt zpìtná zrcátka povelem nebo automaticky.
Pootoèením ovladaèe do polohy 3 dojde automaticky ke sklopení zpìtných zrcátek.
Opaèného pohybu lze dosáhnout jeho pootoèením do nìkteré jiné polohy.

Sklo zpìtného zrcátka má asférický tvar,
který zvìtuje boèní úhel výhledu.
Viditelné objekty jsou ve skuteènosti
blíe, ne se zdá pøi pohledu do zrcátka.
S tímto faktem je tøeba poèítat pøi odhadu jednotlivých vzdáleností.
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OVLÁDÁNÍ OKEN*

Elektrické ovládání
Z místa øidièe lze pomocí spínaèù umístìných na støedovém tunelu elektricky
ovládat jednotlivá okna vozidla.

Poznámka: Ovládání oken je k dispozici jetì urèitou dobu po vypnutí klíèe.
Elektrické ovládání
Èásteèné stisknutí tlaèítka zajistí pohyb okna, který skonèí pøi uvolnìní tlaèítka. Úplné stisknutí tlaèítka zajistí úplné otevøení nebo uzavøení okna.
Systém proti pøiskøípnutí
Zaøízení proti pøiskøípnutí okamitì pøeruí pohyb okna smìrem vzhùru a jeho èásteèné automatické sputìní, pokud dojde ke kontaktu s pøekákou.
Po odpojení akumulátoru nebo pøi porue funkce je tøeba provést reinicializaci systému: spuste okno do spodní polohy a pak jej znovu
uzavøete. Jeho pohyb bude po nìkolika centimetrech ukonèen. Novým stiskem ovládacího tlaèítka jej opakovanì aktivujte, a dojde
k úplnému uzavøení.
V prùbìhu reinicializace není ochrana proti pøiskøípnutí funkèní.
Ruèní ovládání
Otevírání a zavírání okna se provádí otáèením klíèi na pøísluných dveøích.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

Kapitola II
OVLÁDÁNÍ
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ZÁMEK ØÍZENÍ - SPÍNACÍ SKØÍÒKA - SPOUTÌÈ*
 S: Zámek øízení
Pøi odemykání øízení je tøeba pøi otáèení klíèe ve spínací skøíòce pohnout volantem, aby jím
lo lehce pohybovat.
 A: Pøísluenství
Umoòuje pouívat nìkteré pøísluenství vozidla. Kontrolka dobíjení akumulátoru vozidla
se rozsvítí.

 M: Zapnutí klíèe
Kontrolky dobíjení akumulátoru, parkovací brzdy, tlaku oleje se musí rozsvítit.
V závislosti na provedení Vaeho vozidla se musí rovnì rozsvítit kontrolky:
Kontrolka systému dynamické kontroly stability EPS, autodiagnostiky motoru, ABS, vzduchových vakù, vypnutí èelního vzduchového vaku spolujezdce a kontrolka minimálního
mnoství paliva.
Pokud se tyto kontrolky nerozsvítí, znamená to poruchu.
 D: Spoutìní
Pootoète klíèem do polohy D a pøidrte, dokud nedojde ke sputìní motoru. Neaktivujte spoutìè, pokud je motor v chodu.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje
Následující kontrolky jsou testovány v poloze klíèe M
MPH

km/h

ECO

S
ax miles
m

l/100

km
km/h

/
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Zámek øízení
S Pokud je klíè vytaen ze spínací skøíòky a zámek zamknutý, je øízení zablokováno; zablokováno mùe být v celé øadì poloh volantu.
Klíè lze vak vyjmout pouze v poloze S.
A Øízení je odblokováno (otoèením klíèe do polohy A, pokud je tøeba, pohnìte mírnì volantem).
M Poloha zapnutí klíèe.
D Poloha spoutìní motoru.
Spoutìní a vypínání motoru. Viz Spoutìní motoru.
Ekonomický reim
Pokud je motor v klidu, omezuje se vybíjení akumulátoru tak, e vae vozidlo pøejde automaticky do ekonomického reimu po 30 minutách pouívání jednoho nebo nìkolika elektrických spotøebièù.
Komfortní elektrické spotøebièe se vypnou automaticky.
Jejich nová aktivace je podmínìna sputìním motoru.
Poznámka: Pøed pøechodem do ekonomického reimu zaène kontrolka dobíjení akumulátoru blikat.

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

BENZÍNOVÝ MOTOR
Spoutìní motoru
Mechanická pøevodovka
- Zkontrolujte, zda je skuteènì zaøazen neutrál.
- Nedotýkejte se pedálu akcelerace.
- Otoèením klíèe startujte a do té doby, dokud se motor neudrí v chodu (ne déle ne 10 sekund).
- Pøi teplotách niích ne 0 °C odlehèete motoru selápnutím spojkového pedálu.
Pomalu uvolnìte spojkový pedál.
Pøevodovka Sensodrive
- Stisknìte brzdový pedál.
- Nedotýkejte se pedálu akcelerace.
- Otoèením klíèe aktivujte spoutìè, dokud se motor neudrí v chodu (ne déle ne 10 sekund).
Automatická pøevodovka
- Zkontrolujte, zda se nacházíte v poloze P nebo N.
- Nedotýkejte se pedálu akcelerace.
- Otoèením klíèe aktivujte spoutìè, dokud se motor neudrí v chodu (ne déle ne 10 sekund).

Poznámka: Bude-li první pokus neúspìný, vypnìte klíè, poèkejte 10 sekund a pak znovu aktivujte spoutìè.

POZOR!
NESPOUTÌJTE MOTOR V UZAVØENÝCH
NEBO PATNÌ VÌTRANÝCH PROSTORÁCH.

SPOUTÌNÍ MOTORU

49

NAFTOVÝ MOTOR
Spoutìní motoru
Zkontrolujte, zda máte zaøazený neutrál.
Po zapnutí klíèe poèkejte, a zhasne kontrolka havení, pokud byla rozsvícena a pak startujte (ne déle ne 10 sekund).
Pokud nedojde ke sputìní motoru, vypnìte klíè a celý postup opakujte znovu.
Pøi teplotách niích ne 0 °C odlehèete motoru selápnutím spojkového pedálu. Pomalu uvolnìte spojkový pedál.
Poznámka: Pøi startování se nedotýkejte pedálu akcelerace.

Doporuèení
Vozidla vybavená turbodmychadlem
Pøed vypnutím motoru nechte motor nìkolik sekund ve volnobìném reimu, aby mohly otáèky turbodmychadla klesnout na normální
hodnotu.
Stisknutí pedálu akcelerace v okamiku vypnutí klíèe mùe vánì pokodit turbodmychadlo.

POZOR!
NESPOUTÌJTE MOTOR V UZAVØENÝCH
NEBO PATNÌ VÌTRANÝCH PROSTORÁCH.
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MECHANICKÁ PØEVODOVKA*

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

Øadicí páka mechanické pøevodovky

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

PØEVODOVKA SENSODRIVE*

1

1
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ECO

S

2

AUTO

min

3

Pìtistupòová pøevodovka Sensodrive nabízí dva zpùsoby ovládání:
- Sekvenèní reim se dvìma ovládacími mechanizmy: ovládání pod volantem
nebo volicí pákou na støedové konzole.
- Automatický reim.
Volba funkèního reimu
Po kadém sputìní motoru je aktivní automatický reim.
Pøechod do sekvenèního reimu:
- pomocí ovládání pod volantem 1.
- pomocí volièe rychlostních stupòù 2 (+ nebo -).
- pomocí ovladaèe 3 (Auto) umístìného na støedové konzole.
Návrat do automatického reimu je moný pomocí ovladaèe 3.

MP HMPG

max

Zobrazení na palubní desce
Zaøazený rychlostní stupeò a reim
ovládání se zobrazí na palubní desce, i
pøi vypnutém klíèi, napø. po otevøení
dveøí.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
Ochranné pojistky
(v motorovém prostoru)
F1

PØEVODOVKA SENSODRIVE*
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Motor lze spustit pouze pokud je selápnutý brzdový pedál.
Rozjezd vozidla:
- Na palubní desce zkontrolujte zaøazený rychlostní stupeò.
- Podle potøeby zvolte 1. rychlostní stupeò nebo zpìtný chod (motor musí mít volnobìné otáèky).
- Postupnì uvolòujte ruèení brzdu.
- Uvolnìte brzdový pedál a selápnìte pedál akcelerace.

Pouívání pøevodovky Sensodrive
Neutrální poloha
Zaøazení neutrálu N:
Impulzem na øadicí páku smìrem doprava lze zaøadit neutrál.
Ani na krátký okamik nevolte tuto polohu, pokud je vozidlo v pohybu.

Zpìtný chod
Zaøazení zpìtného chodu R:
Zpìtný chod lze zaøadit pouze pákou na støedové konzole.
Lze jej volit a v okamiku, kdy vozidlo stojí a je stisknut brzdový pedál.
Impulzem na volicí páku zatlaèenou vpravo smìrem dozadu lze pøejít na zpìtný chod.

Jízda vpøed v sekvenèním reimu
Poloha pro ruèní øazení rychlostních stupòù.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

PØEVODOVKA SENSODRIVE*
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Stojící vozidlo s motorem v chodu
V pøípadì prodloueného stání za chodu motoru, pøejde pøevodovka automaticky na neutrál.
Zastavení motoru
Pøed vypnutím motoru mùete zvolit:
- Neutrál, zaøadíte polohu N.
- Nebo ponechat vozidlo se zaøazeným rychlostním stupnìm (1 nebo 2 nebo R); odpovídající polohu je tøeba zvolit pøed vypnutím
klíèe.V takovém pøípadì nemùe být vozidlo pøesouváno s vypnutým motorem.
V kadém pøípadì je dùleité zatáhnout ruèní brzdu.
V omezené dobì lze jetì zaøadit neutrál nebo jiný rychlostní stupeò, i kdy je motor v klidu.
Pøed manipulací v motorovém prostoru se pøesvìdète, zda je pøevodovka v poloze N a zda je zataena ruèní brzda.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Pøi rozjezdu do kopce plynule akcelerujte a postupnì uvolòujte ruèní
brzdu.
Pøi zastavení na svahu se nedoporuèuje pouívat pedál akcelerace
pro udrení vozidla v klidu.
Pøi dlouhodobém prokluzu spojky je øidiè upozornìn na tuto skuteènost
vibracemi vozidla. Nutné je zajistit stojící vozidlo brzdou.

PØEVODOVKA SENSODRIVE*
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F U N K C E V A U T O M AT I C K É M R E  I M U

V tomto reimu je prùbìnì volen rychlostní stupeò nejlépe odpovídající následujícím
parametrùm:
- Styl øízení.
- Profil cesty.
- Zatíení vozidla.
Po zaøazení zpìtného chodu lze jediným impulzem smìrem dopøedu pøepnout systém
pro jízdu vpøed v automatickém reimu.

A

Automatický reim je aktivní po zapnutí
klíèe.
Pøi volbì automatického reimu:
- Stisknìte tlaèítko A AUTO umístìné
na støedové konzole za volicí pákou.
Kontrolka ovládání a piktogram AUTO
na palubní desce se rozsvítí a potvrdí tak
Vai volbu.
Pøevodovka pracuje v autoaktivním
reimu bez zásahu øidièe.

Zruení automatického reimu
Stiskem tlaèítka A.
Posunutím øadicí páky ve smìru + nebo -.
Ovládáním pod volantem.
Automatický reim sníh
V automatickém reimu pøejde pøevodovka Sensodrive na reim sníh po
detekci sníené adheze.
Kontrolka (sníh) B na palubní desce se
rozsvítí a indikuje pouití reimu sníh
pøevodovkou.

B

ECO

S
AUTO

min

MP HMP

Zobrazení na palubní desce

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

PØEVODOVKA SENSODRIVE*
FUNKCE V SEKVENÈNÍM REIMU

-

Poznámka: Pøi sniování rychlosti,
napøíklad pøed køiovatkou, pøevodovka
odøazuje automaticky a na 1. rychlostní
stupeò.
Pøi zvolení tohoto reimu, musí øidiè pøi
zmìnì rychlostního stupnì uvolnit brzdový pedál.
Poadavky na zmìnu rychlostního stupnì jsou akceptovány pouze pokud to
otáèky motoru umoní.
Pokud motor dosáhne potøebných otáèek, systém automaticky zajistí pøeøazení na vyí rychlostní stupeò.

+

Ovládání pod volantem
Ovládání pod volantem umoòuje pøístup k 5 rychlostním stupòùm pro jízdu
vpøed.
Pøi zmìnì rychlostního stupnì:
- Pøi øazení vyího rychlostního stupnì
zatáhnìte ovládání + smìrem k sobì.
- Pøi øazení niího rychlostního stupnì
zatáhnìte ovládání - smìrem k sobì.
Ovládání neumoòuje zaøadit ani vyøadit
zpìtný chod.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
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Ovládání volicí pákou
Impulzem ve smìru + mùete zaøadit
vyí rychlostní stupeò.
Impulzem ve smìru - mùete zaøadit
nií rychlostní stupeò.

POZNÁMKA
Pøi výmìnì nebo odpojení akumulátoru
nebo pøi spoutìní na náhradní akumulátor, vyaduje systém Sensodrive
provedení následující reinicializace:
- Zapnout klíè.
- Vypnìte klíè a poèkejte 5 minut.
- Zapnìte znovu klíè a selápnìte brzdu.
- Uvolnìte brzdu a poèkejte 1 minutu.
- Vypnìte klíè a poèkejte 1 minutu.
Nové sputìní je pak moné.

POZOR
Souèasné blikání kontrolek SNÍH a AUTO
indikuje poruchu, kontaktujte co nejrychleji
servisní sí CITROËN.

A U T O M AT I C K Á P Ø E V O D O V K A *
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Pøedvoliè automatické pøevodovky
Ètyørychlostní automatická pøevodovka nabízí následující monosti:
- Funkci v automatickém reimu auto-actif s automatickou adaptací na Vá styl
øízení.
- Funkci v sekvenèním reimu s ruèním øazením rychlostních stupòù.
- Funkce v automatických reimech Sníh nebo Sport.

Poloha pøedvolièe
Reim jízdy a poloha pøedvolièe jsou zobrazeny na displeji pøístrojové desky.
ECO

S
min

MP HMPG

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
Ochranné pojistky
(v motorovém prostoru)
F4

ma

Bezpeènostní opatøení pro automatickou pøevodovku:
● Pøedvoliè nelze pøesunout z polohy P, pokud není stisknut brzdový pedál.
● Pøed oputìním vozidla se za vech okolností pøesvìdète, e je pøedvoliè v poloze P.

A U T O M AT I C K Á P Ø E V O D O V K A *

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

Pouívání automatické pøevodovky
Parkování
Posunutím pøedvolièe do polohy P dojde k zajitìní vozidla proti samovolnému pohybu.
Zaøazení proveïte pouze u zcela stojícího vozidla. V této poloze jsou hnaná kola vozidla
zablokována. Vdy zkontrolujte správnou polohu pøedvolièe a zatáhnìte parkovací
brzdu.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

POZOR!
- Polohu N nevolte nikdy za jízdy.
- Polohu P a R nevolte, pokud je vozidlo v pohybu.
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A U T O M AT I C K Á P Ø E V O D O V K A *
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Zpìtný chod
Lze jej volit a v okamiku, kdy vozidlo stojí a je stisknut brzdový pedál. Po zaøazení akcelerujte plynule, aby nedocházelo k rázùm.

Neutrální poloha
Ani na krátký okamik nevolte tuto polohu, pokud je vozidlo v pohybu.
Jízda vpøed v automatickém reimu
Jedná se o bìnou uivatelskou polohu. Vechny ètyøi pøevodové stupnì jsou voleny automaticky. Pøi nìkterých manévrech (napø. pøi
pøedjídìní) lze úplným stisknutím pedálu akcelerace dosáhnout odøazení o jeden rychlostní stupeò níe.
Poznámka:
Pøi brzdìní pøevodovka plynule podøazuje a zajiuje tak úèinné brzdìní motorem.
Pokud prudce uvolníte pedál akcelerace, nezaøadí automatická pøevodovka z bezpeènostních dùvodù vyí rychlostní stupeò.

Jízda vpøed v sekvenèním reimu
Poloha pro ruèní øazení rychlostních stupòù.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

POZOR!
Pokud dojde v dùsledku nepozornosti k zaøazení polohy N, nechte nejprve
klesnout otáèky motoru na volnobìh a pak zaøaïte do polohy D nebo M.

A U T O M AT I C K Á P Ø E V O D O V K A *
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Funkce v sekvenèním reimu
Ruèní øazení ètyø rychlostních stupòù:
- Pøedvoliè v poloze M.
- Zatlaèením pøedvolièe ve smìru znaménka + lze zaøadit vyí rychlostní
stupeò.
- Zataením za pøedvoliè ve smìru znaménka - lze zaøadit nií rychlostní
stupeò.
Pøechod z polohy D (øazení v automatickém reimu) do polohy M (øazení v sekvenèním reimu) lze provést kdykoliv.

Funkce v automatickém reimu
auto-actif
Pøedvoliè v poloze D.
Pøevodovka prùbìnì volí rychlostní stupeò odpovídající co nejlépe následujícím
parametrùm:
- Styl øízení.
- Profil cesty.
- Zatíení vozidla.
Pøevodovka pracuje v autoaktivním reimu bez zásahu øidièe.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Poznámka: Ke zmìnì rychlostního stupnì mùe dojít pouze tehdy, pokud to umoòují
jízdní podmínky a otáèky motoru.
V sekvenèním reimu nelze pouívat programy Sport a Sníh.
Poznámka: Zaøazený rychlostní stupeò je uloen v palubní desce.

60

A U T O M AT I C K Á P Ø E V O D O V K A *

Funkce v automatickém reimu Sport nebo Sníh
Zvolte reim ovládání:
- Normal pro øízení v obvyklých jízdních podmínkách, kontrolky
a
nesmí svítit.
- Sport, umoòující dynamický zpùsob jízdy s vyuíváním dynamických vlastností vozidla
a akcelerace.
- Sníh, zajiující velmi plynulý zpùsob jízdy potøebný na kluzkém povrchu.
 Pøedvoliè v poloze D a po stisku tlaèítka
je aktivní.

se kontrolka

rozsvítí a reim SPORT

 Pøedvoliè v poloze D a po stisku tlaèítka
aktivní.

se kontrolka

rozsvítí a reim SNÍH je

 Dalím stiskem tlaèítka zhasnou kontrolky
MAL.

a

a systém pøejde do reimu NOR-

POZOR: Souèasné blikání kontrolek SPORT a SNÍH na palubní desce signalizuje nesprávnou funkci. V tomto pøípadì mùe docházet rovnì k rázùm pøi volbì R (zpìtného chodu), proto navtivte co nejdøíve servisní sí CITROËN.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

VÝSTRAHA PØI PØEKROÈENÍ
RYC H LOS T I J Í Z DY *
Výstraha pøi pøekroèení rychlosti jízdy
Funkce hlídání maximální povolené rychlosti.
Zvukový 10ti sekundový signál (bip) indikuje pøekroèení naprogramované rychlosti.
Pøi zmìnì hodnoty rychlosti pøi ní se ozve zvukový signál, stisknìte dlouze po dosaení
této rychlosti ovládací tlaèítko E (umístìné na centrálním panelu palubní desky), uloení
do pamìti je potvrzeno zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky.
Zruení funkce
Krátkým stiskem lze tuto funkci deaktivovat.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje
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E

62

R E G U L ÁT O R R Y C H L O S T I J Í Z D Y *

Toto pomocné zaøízení umoòuje jízdu zvolenou konstantní rychlostí, pouze na poslední
rychlostní stupeò a nad hodnotou minimální rychlosti, která se mùe mìnit podle pouitého motoru od 40 do 70 km/h.
Ovládání regulátoru je umístìno na volantu.
Zapnutí: Hlavní vypínaè A posunout do polohy ON
Vypnutí: Hlavní vypínaè A posunout do polohy OFF.
Volba cestovní rychlosti
Nejprve pomocí pedálu akcelerace dosáhnìte poadované rychlosti. Tisknutím tlaèítka
B nebo C lze zvolit rychlost a uloit ji do pamìti.
V prùbìhu automatického øízení rychlosti lze kdykoli stisknutím pedálu akcelerace pøekroèit naprogramovanou rychlost (napø. pøi pøedjídìní jiného vozidla).
Po uvolnìní pedálu dojde automaticky k návratu na naprogramovanou rychlost. Kadým stisknutím tlaèítka B lze zvyovat nastavenou rychlost.
Kadým stisknutím tlaèítka C lze sniovat nastavenou rychlost.
Poznámka: Selápnutím brzdového nebo spojkového pedálu je funkce regulátoru pøeruena.
Vypnutí naprogramované rychlosti
Buï selápnutím brzdového pedálu nebo zmìnou rychlostního stupnì.
Pøípadnì stisknutím tlaèítka D.
Tìmito zpùsoby není vymazána z pamìti naprogramovaná rychlost.
Vyvolání naprogramované rychlosti
Pokud dolo k pøeruení funkce regulátoru, je tøeba znovu stisknout tlaèítko D.
Vozidlo se rozjede naprogramovanou rychlostí uloenou v pamìti.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

C
A

A

B
D

R E G U L ÁT O R R Y C H L O S T I J Í Z D Y *
Zvýení naprogramované rychlosti
Lze jej dosáhnout stisknutím tlaèítka B a do dosaení poadované rychlosti.
Uvolnìte tlaèítko a nová rychlost bude uloena do pamìti.

C
A

Sníení naprogramované rychlosti
Dlouhým stiskem tlaèítka C a do dosaení poadované rychlosti (musí být vyí ne
minimální rychlost pro regulaci).
Uvolnìte tlaèítko a nová rychlost bude uloena do pamìti.

A

Zruení rychlosti uloené do pamìti
Buï pøi zastavení: po vypnutí klíèe
Nebo posunutím pøepínaèe A do polohy OFF.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Regulátor rychlosti jízdy mùe být pouíván pouze tehdy,
pokud to jízdní podmínky dovolují.
Nelze jej pouívat v pøíli hustém provozu, na pokozené vozovce,
za patných adhezních podmínek nebo pøi jiných obtíích.
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BRZDY
Parkovací brzda
Parkovací brzdu lze ovládat zataením páky silou, která odpovídá zvyující se energii potøebné
pro udrení vozidla v klidu.
Pro usnadnìní ovládání parkovací brzdy se doporuèuje souèasnì selápnout brzdový pedál.
Za vech podmínek zaøaïte pro jistotu navíc první rychlostní stupeò. U vozidel s automatickou
pøevodovkou zvolte pøi zaparkování vozidla polohu P.
Pøi stání na svahu natoète kola vozidla proti obrubníku.
Odbrzdìní parkovací brzdy lze dosáhnout stisknutím tlaèítka na konci ovládací páky a jejím
sputìním do základní polohy.

Poznámka: Kontrolka parkovací brzdy se rozsvítí, pokud je parkovací brzda zataená nebo nedostateènì uvolnìná, po zapnutí klíèe.
Poznámka: Kontrolka se rozsvítí a zvukový signál se ozve, pokud je parkovací brzda zataená nebo nedostateènì uvolnìná za chodu
motoru (po pøekroèení rychlosti 5 km/h).

BRZDY*
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Uvolnìná ruèní brzda.
Rozsvícení této kontrolky doprovázené zvukovým signálem upozoròuje na nedostateèné mnoství brzdové kapaliny nebo nesprávnou funkci rozdìlovaèe brzdného úèinku.
Vozidlo musí být neprodlenì zastaveno.
Co nejrychleji kontaktujte servisní sí CITROËN.
Pomocný systém pro prudké brzdìní
(u vozidel vybavených systémem ABS a ESP)
Systém umoòuje v naléhavém pøípadì dosáhnout rychleji optimálního tlaku pro brzdìní, a tím zkrátit dráhu potøebnou pro zastavení
vozidla. Uvádí se do èinnosti v závislosti na rychlosti selápnutí brzdového pedálu, co se projeví sníením síly potøebné k selápnutí,
prodlouení èinnosti systému nouzového brzdìní lze dosáhnout drením brzdového pedálu v selápnuté poloze.

Systém ABS - Proti blokování kol
Systém zvyuje bezpeènost provozu, protoe brání zablokování kol pøi prudkém brzdìní nebo pøi patných adhezních podmínkách.
Umoòuje zachování ovladatelnosti vozidla.
Funkènost vech elektrických systémù a zejména prvkù ABS je elektronicky kontrolována pøed jízdou i bìhem jízdy. Po zapnutí klíèe
se kontrolka rozsvítí a pøiblinì po dvou sekundách musí zhasnout. Pokud nezhasne, znamená to, e systém ABS byl odpojen v dùsledku poruchy.
Rovnì kdy se kontrolka rozsvítí za jízdy, znamená to, e systém není v dùsledku poruchy funkèní. V obou pøípadech je základní brzdový systém plnì funkèní jako na vozidle, které není vybaveno ABS. Z bezpeènostních dùvodù je tøeba zajistit kontrolu správné funkce
systému ABS co nejdøíve v servisní síti CITROËN.
Na kluzkém povrchu (dlaba, sníh, náledí apod.) je tøeba vdy dbát zvýené opatrnosti.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje
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D Y N A M I C K Á K O N T R O L A S TA B I L I T Y *
DYNAMICKÁ KONTROLA STABILITY
Tento systém je propojen a doplòuje systém ABS. V pøípadì odchylky dráhy vozidla od
dráhy zamýlené øidièem systém ESP aktivuje brzdy jednoho èi více kol a upraví chod
motoru tak, aby se odchylka vyrovnala.

A

Oznámení aktivace systémù
Pokud systém ESP pùsobí, kontrolka ESP na palubní desce bliká.
Doèasné vypnutí
Ve výjimeèných situacích (rozjídìní vozidla se zapadlými koly, rozjídìní na snìhu, jízda
s øetìzy, na blátivé vozovce...) je výhodné systém ESP vypnout, aby se kola protáèením
dostala do styku s vozovkou.
- Stisknìte tlaèítko A.
- Kontrolka v ovládacím tlaèítku A (ESP) se rozsvítí.
Systémem ESP je vyøazen z èinnosti.

Poruchy funkce systému
Pøi nesprávné funkci hlídaného systému se kontrolka ESP na palubní desce rozsvítí a ozve se zvukový signál (bip).
Nechte systém zkontrolovat autorizovaným servisem CITROËN.
DYNAMICKÁ KONTROLA STABILITY
Systém ESP zvyuje bezpeènost Vaeho vozidla pøi normální jízdì, ale nemìl by øidièe svádìt k riskantní èi pøíli rychlé jízdì.
Funkènost systému je pøímo závislá na respektování doporuèení výrobce ohlednì typu pouitých kol (pneumatik a ráfkù), brzdových souèástí, elektronických souèástí a takté zpùsobu montáe a servisních zásahù sítì CITROËN.
Po pøípadné nehodì nechte vozidlo zkontrolovat autorizovaným servisem CITROËN.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F5
(v motorovém prostoru)
F3

P O M O C N Ý PA R KOVAC Í S Y S T É M *
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Parkovací systém
Snímaèe umístìné v zadním nárazníku
Vás pøi couvání upozorní modulovaným
zvukovým signálem na kadou pøekáku, která se objeví v detekèní zónì za
vozidlem.
Kontrolka se rozsvítí (systém je aktivní)
pokud je tlaèítko A aktivováno a je zaøazen zpìtný chod.

Detekèní zóna
Pøi zaøazení zpìtného chodu
- Pokud se vozidlo pøiblíí k pøekáce, zvukový signál se zrychluje.
- Pokud je pøekáka ve vzdálenosti mení ne 20 cm za vozidlem, je zvukový signál nepøetritý.

A

Doèasné vypnutí
Pøesunutí øadicí páky do polohy N vypíná funkci systému.
Systém lze neutralizovat stisknutím tlaèítka A umístìného na støedové konzole palubní desky.
Pøi vleèení pøívìsu na taném zaøízení vozidla je nutné systém deaktivovat.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F15

POZOR!
Pokud po zaøazení zpìtného chodu kontrolka bliká
a ozývá se zvukový signál (bip), znamená to funkèní poruchu. Nechte systém zkontrolovat autorizovaným servisem CITROËN.
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V Ì T R Á N Í - V Y TÁ P Ì N Í

A

VÌTRÁNÍ
Vstup vzduchu
Peèlivì udrujte èistou vnìjí møíku vstupu vzduchu a sacího
potrubí umístìnou na spodní stranì èelního skla (spadané listí
ze stromù, sníh apod.).
Pøi mytí vozidla vysokotlakým zaøízením zamezte vniknutí vody
do vstupního vzduchového otvoru.
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Cirkulace vzduchu
Maximální komfort lze zajistit správným rozdìlením vzduchu
pro pøední i zadní èást vozidla.
Výstupy vzduchu umístìné na støedové konzole, v úrovni øadicí
páky, zajiují vyí komfort pro cestující na zadních sedadlech.

Pylový filtr/Protizápachový filtr
Vae vozidlo je vybaveno filtrem pro zachycování prachových
èástic.
Filtraèní vloku je tøeba vymìòovat v souladu s plánem údrby
vozidla.
Vìtrací otvory
Èelní vìtrací otvory umoòují otevøít nebo uzavøít prùtok vzduchu a jeho smìrování (nahoru - dolù, vlevo - vpravo).

POZOR!
Automatický regulaèní systém
vyuívá informace ze snímaèe teploty,
který je umístìn na palubní desce, který nesmí být
pøekrýván (v místì oznaèeném A).
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V Ì T R Á N Í - V Y TÁ P Ì N Í
2

1 - Rozdìlování vzduchu pøivádìného do vozidla
Pøívod do èelních vìtracích otvorù.
(Vìtrací otvory otevøeny)
Pøívod k nohám u pøedních i zadních sedadel.
(Vìtrací otvory uzavøeny)

2
Pøívod k nohám a k èelnímu a boèním oknùm.

Pøívod k èelnímu a boèním oknùm.
Odmlování - rozmrazování.

1

3

4

Zpùsob rozdìlování pøivádìného vzduchu lze upravovat podle individuální potøeby posunutím rozdìlovaèe 1 do mezipolohy.
2 - Izolace interiéru vozidla
Recyklace vnitøního vzduchu
Tato poloha umoòuje izolovat prostor vozidla od nepøíjemných zápachù a kouøe zvenku. Je tøeba ji vak pouívat pouze po
nezbytnì nutnou dobu, aby nedolo ke zvyování vlhkosti vzduchu uvnitø vozidla.
3 - Ovládání rychlosti ventilátoru
Ventilátor je pohánìn elektromotorem. Pro zajitìní optimálního komfortu ve vozidle nesmí tento pøepínaè zùstat v poloze 0 (minimálnì poloha 1).
4 - Nastavení teploty vzduchu pøivádìného do vozidla
Ochranné pojistky
(v motorovém prostoru)
F18

R O Z D Ì L OVÁ N Í V Z D U C H U
(Ruèní ovládání)
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Pro zajitìní správné funkce Vám doporuèujeme:

Venkovní teplota

Pro optimalizaci rozdìlování vzduchu

Ruèní ovládání

Nízká

➟

➟

Komfort
na zadních sedadlech
Za chladného poèasí:
- Zvyte rychlost ventilátoru 3.
- Uzavøete støední vìtrací otvory.
- Ovladaè 4 nastavte podle poadované teploty.

Boèní otvory otevøete nebo
je natoète smìrem na ruce
- Centrální otvory jsou uzavøeny nebo natoèeny na ruce

Vechny vìtrací otvory
otevøeny

Støední

Vysoká

Poloha vìtracích otvorù

➟

➟

Pro zlepení komfortu na zadních sedadlech:
Za teplého poèasí:
- Otevøete centrální otvory.
- Zvyte rychlost ventilátoru 3.
(bez omezení komfortu vpøedu),
- Ovladaè 4 nastavte podle poadované teploty.

Vechny vìtrací otvory
otevøeny

K L I M AT I Z A C E M A N U Á L N Í *
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Chlazení
Systém chlazení je funkèní pouze za
chodu motoru.
Stisknìte spínaè na ovládacím panelu.
Kontrolka svítí = systém je v èinnosti.
Dostateènou výkonnost chlazení zajistíte pouze
tehdy, pokud budou vozidlová okna uzavøena.
Systém je naplnìn chladicím médiem (nekodným
pro ivotní prostøedí).
Pro zajitìní chlazení nesmí být ovládání ventilátoru 3
pøepnuto do polohy 0.
Recyklace vzduchu
Tato funkce umoòuje izolovat vnitøní
prostor vozidla od okolního prostøedí
a zvýit úèinnost a rychlost klimatizace.
Podle provedení, stisknìte tlaèítko A
(kontrolka se rozsvítí) nebo posuòte
ovladaè B.
Vstup vzduchu zvenèí bude uzavøen.
Pokud je tøeba vyvìtrat vozidlo, musí být poloha recyklace vzduchu vypnuta.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F4 - F15
(v motorovém prostoru)
F18

)

*

"
!

Pokud je po delím pobytu na slunci teplota ve vozidle pøíli vysoká:
- Vyvìtrejte vozidlo otevøením oken a po krátké chvíli okna uzavøete.
- Pomocí ovladaèe teploty 4 nastavte maximální chlazení.
- Otevøete vìtrací otvory.
- Vyuijte polohu pro recyklaci vnitøního vzduchu.
- Ovladaè ventilátoru vzduchu 3 nastavte na nejvyí otáèky.
- Pro zajitìní poadovaného komfortu regulujte rychlost ventilátoru 3
a teplotu 4.
Klimatizace je uiteèná i za chladného poèasí, protoe pomáhá odstraòovat ze vzduchu pøivádìného do vozidla vlhkost a páru.
Poznámka: Úprava vzduchu probíhá smìováním teplého a studeného
vzduchu podle potøeb a podle nastavení ovládání ventilátoru 3.

A U T O M AT I C K Á K L I M AT I Z A C E *
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Ovládací panel


&

'

#

$

Teplota ve vozidle nemùe být nií ne teplota
okolí, pokud není zapnuto chlazení.
Pøi trvalém zapnutí vzduchové klimatizace je
mono dosáhnout optimálního teplotního komfortu za jakýchkoli klimatických podmínek (po
stisknutí tlaèítka AUTO).
Poznámka: Automatický reim èinnosti spustí
systém chlazení pouze pøi zajitìní poadované teploty nebo pøi sniování vlhkosti vzduchu ve vozidle.
To mùe být doprovázeno pøeruovaným rozsvìcením kontrolky chlazení.

!
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

%

"

Displej
Nastavení teploty
Automatická klimatizace
Chlazení vzduchu
Recyklace vzduchu
Rozdìlování vzduchu
Prùtok vzduchu
Odmlování - Rozmrazování èelního skla a pøedních boèních oken
Rozmrazování - Odmlování zadního okna.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

1 - Displej

#
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"

R O Z D Ì L OVÁ N Í V Z D U C H U
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(Automatický systém)

Pro zajitìní správné funkce Vám doporuèujeme:

Venkovní teplota

Pro optimalizaci rozdìlování vzduchu

Automatický systém
Nízká

Komfort na zadních
sedadlech
Za chladného poèasí:
- Zvyte výkon ventilátoru 7.
- Uzavøete støední vìtrací otvory.

Boèní otvory jsou otevøeny
nebo nasmìrovány na ruce
- Centrální otvory jsou uzavøeny nebo nasmìrovány na
ruce

Vechny vìtrací otvory
otevøeny

Støední

Vysoká

Poloha vìtracích otvorù

Zajitìní komfortu na zadních
sedadlech bez sníení jeho
úrovnì vpøedu.
Za teplého poèasí:
- Otevøete centrální otvory
- Zvyte výkon ventilátoru 7.

Poznámka: V poloze AUTO je zobrazované rozdìlování vzduchu urèováno samotným systémem.

Vechny vìtrací otvory
otevøeny

A U T O M AT I C K Á K L I M AT I Z A C E *
2 - 3 - Nastavení teploty
Pro zobrazení poadované teploty stisknìte
tlaèítka:
- pro sniování teploty
+ pro zvyování teploty
Zobrazení poadované teploty v interiéru vozidla
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4 - Automatická funkce
Normální reim pouívání.
Stisk tohoto tlaèítka potvrzený displejem zajiuje automatickou
regulaci podle zvolené teploty, jedná se o 5 následujících funkcí:
- Prùtok vzduchu.
- Teplota ve vozidle.
- Rozdìlování vzduchu.
- Recirkulace vzduchu.
- Chlazení vzduchu.
Ruèní ovládání zapnete opìtovným stisknutím tlaèítka.

Nastavení 22 °C umoòuje dosaení optimálního komfortu.
Podle potøeby se mùe mìnit od 20 °C do 24 °C.
HI (high): poadavek na maximální topení.
LO (low): poadavek na maximální chlazení.
Poznámka:
- Pøi spoutìní studeného motoru je vhánìní pøíli chladného vzduchu omezeno postupným nábìhem výkonu ventilátoru na optimální
hodnotu.
- Pokud vstoupíte do vozidla po delí nebo kratí dobì a teplota uvnitø vozidla je mnohem nií (nebo vyí) ne je teplota komfortní,
není tøeba mìnit nastavení teploty na displeji. Systém automaticky vyuije vekerý svùj výkon k co nejrychlejímu sníení rozdílu mezi
skuteènou a zvolenou teplotou ve vozidle.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje
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A U T O M AT I C K Á K L I M AT I Z A C E *

Pøechod na ruèní ovládání jedné nebo nìkolika funkcí
Ruènì lze regulovat kadou z následujících funkcí, pøièem ostatní zùstávají v automatickém reimu.
Zobrazení funkce AUTO zhasne.
5 - Chlazení
Stisknìte ovladaè na ovládacím panelu.
Na displeji se objeví symbol (systém je aktivní).
Pro omezení zamlování interiéru vozidla za chladného nebo
vlhkého poèasí je doporuèeno pouívat reim AUTO.
Zapnutí nebo vypnutí chlazení lze ovládat tlaèítkem.
Upravený vzduch je získán smìováním teplého a studeného
vzduchu podle nastavení teploty pøivádìného vzduchu 2.

6 - Recyklace vzduchu
Stisknutím ovládacího prvku je uzavøen pøívod
vnìjího vzduchu a na displeji se objeví pøísluný
symbol.
Tato poloha umoòuje izolovat prostor vozidla od nepøíjemných
zápachù a kouøe zvenku. Je tøeba ji vak pouívat pouze po nezbytnì nutnou dobu, aby nedolo ke zvyování vlhkosti vzduchu
uvnitø vozidla.
Zruení lze dosáhnout stisknutím tlaèítka AUTO nebo dalím
stisknutím tlaèítka recyklace vzduchu.

Poznámka:
Voda kondenzující na klimatizaèním zaøízení mùe odtékat otvorem, který je k tomuto úèelu urèen; urèité mnoství vody se mùe objevit rovnì pod stojícím vozidlem.
Pro zajitìní dobré tìsnosti kompresoru je nutné nejménì jednou mìsíènì zapnout systém klimatizace.
Klimatizace je uiteèná i za chladného poèasí, protoe pomáhá odstraòovat ze vzduchu pøivádìného do vozidla vlhkost a páru.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

A U T O M AT I C K Á K L I M AT I Z A C E *
7 - Distribuce vzduchu
Stisknutím tlaèítka budou na displeji postupnì zobrazovány
symboly jednotlivých smìrù:
Èelní sklo.
Centrální vìtrací otvory. Boèní vìtrací otvory. Vìtrací otvory u nohou cestujících.
Èelní sklo.
Èelní sklo. Vìtrací otvory u nohou cestujících.
Vìtrací otvory u nohou cestujících.
(Vìtrací otvory uzavøeny)

Centrální vìtrací otvory. Boèní vìtrací otvory.
Vìtrací otvory u nohou cestujících.

8 - Prùtok vzduchu

Nastavení rychlosti ventilátoru vzduchu. Stisknìte tlaèítko:

Pro zvýení otáèek.

Pro sníení otáèek.

Mnoství dopravovaného vzduchu je na displeji zobrazováno
postupným vyplòováním lopatek ventilátoru (lze nastavit sedm
rùzných poloh).
Poznámka: Pokud pøepnete ventilátor do polohy 0, systém je
vypnut (ovládací panel zhasne).
Poznámka: V poloze AUTO je rozdìlování vzduchu regulováno
a zobrazováno systémem.

Centrální vìtrací otvory. Boèní vìtrací otvory.
Poznámka: V poloze AUTO je rozdìlování vzduchu urèováno
a zobrazováno pøímo systémem.
* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje
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Návrat k automatické funkci
lze zajistit stisknutím tlaèítka AUTO.
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A U T O M AT I C K Á K L I M AT I Z A C E *

9 - Odmlování - Rozmrazování
Za chodu se rozsvítí kontrolka a na displeji se objeví pøísluný symbol.
Tato funkce umoòuje rychlé rozmrazování
nebo odmlování èelního skla a pøedních boèních oken. Automaticky optimalizuje prùtok, rozdìlování a ochlazování vzduchu, pøi zajitìní komfortu cestujících.
Dalím stiskem tlaèítka nebo stiskem tlaèítka AUTO lze funkci
vypnout.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

Pylový filtr/Protizápachový filtr
Vae vozidlo je vybaveno zaøízením pro zachycování drobných
prachových èástic a zápachù.
Filtraèní vloku je tøeba vymìòovat v souladu s plánem údrby
vozidla.

Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F11 - F24
(v motorovém prostoru)
F18

OSVÌTLENÍ INTERIÉRU*
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2 - Lampièka pro ètení
Stisknutím nìkterého z ovládacích prvkù
se rozsvítí nebo zhasnou pøísluné lampièky pro ètení.
Pøi vypnutém klíèi lampièky nefungují.

1 - Stropní svítilna
Stiskem ovládacího tlaèítka lze rozsvítit nebo zhasnout stropní osvìtlení.
Rozsvícení a zháení probíhá progresivnì.
Automatické rozsvícení stropního osvìtlení
Pøi vstupu do vozidla:
K rozsvícení dojde automaticky po odemknutí vozidla nebo po otevøení jeho dveøí.
Osvìtlení zhasne 30 sekund po uzavøení dveøí; pøi zapnutí klíèe nebo po 10 minutách po otevøení dveøí.
Pøi vystupování z vozidla:
Rozsvítí se po vytaení klíèe ze spínací skøíòky (èasování 30 sekund), nebo po otevøení dveøí.
Osvìtlení zhasne 30 sekund po uzavøení vech dveøí od vozidla nebo okamitì po uzamknutí vozidla.
Pøi pouití funkce lokalizace vozidla na parkoviti prostøednictvím dálkového ovládání: vnitøní osvìtlení se rozsvítí na nìkolik sekund.
Vypnutí/Aktivace automatického osvìtlení
Pokud jsou dveøe otevøeny nebo je klíè vytaen ze spínací skøíòky, lze stiskem ovládacího tlaèítka pøední lampièky vypnout nebo zapnout osvìtlení.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje
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KOMF ORT INTERIÉR U*

Spodní odkládací schránka (s chlazením)
Schránka je vybavena uzavíratelným pøívodem klimatizovaného vzduchu.
Obsahuje souèasnì:
- Prostor pro uloení Návodu k obsluze.
Lze ji otevøít zataením za rukoje a sklopením dvíøek.

Horní odkládací schránka
Pøi otevírání pøidrte rukoje a nadzdvihnìte víko.

Zásuvky na pøedních sedadlech
Zásuvka je k dispozici na kadém pøedním sedadle, otevøít ji mùete vysunutím
smìrem dopøedu.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
POZOR!
Z bezpeènostních dùvodù
musí zùstat odkládací schránka bìhem jízdy uzavøena.

KOMF ORT INTERIÉR U*

Odkládací pøihrádky na pøedních a zadních dveøích

Pøihrádka na støedovém panelu

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Schránka u øidièe
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KOMF ORT INTERIÉR U*

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

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Ètení karet
Atermické èelní sklo je nad zpìtným zrcátkem vybaveno okénkem pro optické
ètení karet (vstupních, dálnièních apod.).
Drák na lístky
Je umístìn na sloupku èelního okna na
stranì øidièe.

Zrcátko pro sledování dìtí
Zrcátko umoòuje øidièi nebo spolujezdci na pøedním sedadle sledovat dìní
na zadních sedadlech.

Dradlo/Háèek pro zavìení
ramínka.

KOMF ORT INTERIÉR U*

Zapalovaè cigaret
Funguje od polohy Pøísluenství na
spínací skøíòce.
Zapalovaè je tøeba stisknout a poèkat,
a automaticky vyskoèí zpìt. Zapalovaè
se ponìkud vysune, aby bylo moné jej
snadno uchopit.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Zásuvka pro pøísluenství 12 V
Funguje od polohy Pøísluenství na
spínací skøíòce.
Je umístìna na centrálním tunelu.
Dalí 12 V zásuvka je umístìna vzadu na
pravé stranì.
Stolky pro zadní sedadla
Jsou umístìny za opìradly pøedních
sedadel.
Poznámka: Na stolky nepokládejte
tìké nebo tvrdé pøedmìty. Mohly by se
stát zdrojem nebezpeèí v pøípadì prudkého brzdìní nebo nárazu.
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Popelník
Výjimatelný popelník mùe být umístìn
v dráku na centrálním tunelu.
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P Ø Í P R AVA P R O M O N TÁ  A U T O R Á D I A *

Pøipojení autorádia
Pøístup k pøipojovacím konektorùm pro
pøipojení reproduktorù, anténního kabelu a napájení anténního zesilovaèe lze
zajistit sejmutím horní odkládací
schránky.

Opce autorádio CITROËN
Viz návod pøiloený k vozové dokumentaci v pøihrádce na palubní desce.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Poznámka: Pøipojení autorádia svìøte
servisní síti CITROËN.

Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F22

M O N TÁ  R E P R O D U K T O R Ù *
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Montá reproduktorù

Vpøedu
Pøístup ke konektoru zajistìte sejmutím
ochranné møíky.

Vzadu
Nechte vozidlo zkontrolovat autorizovaným servisem CITROËN.

Na palubní desce
Dva výkové reproduktory jsou umístìny na okrajích palubní desky. Uvolnìte a vytáhnìte møíku, pøipojte reproduktory, nasaïte je na
møíku pootoèením o ètvrt otáèky a nasaïte møíku zpìt.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

STØENÍ OKNO*

88

Elektrické støení okno
Støení okno lze otevøít odsunutím nad
støechu tak, aby dolo k úplnému odkrytí prostoru nad hlavami cestujících na
pøedních sedadlech.
Pøi otevøení støeního okna se automaticky vysune deflektor.
Pro odsunutí støeního okna je tøeba otoèit ovladaèem vlevo (k dispozici je celkem 9 poloh).

Ovládání je elektrické, sekvenèní, ovladaè má celkem devìt poloh otevøení a je umístìn
na èalounìní støechy mezi obìma pøedními sluneèními clonami.
Systém ochrany proti sevøení pøeruí zavírání okna, pokud se objeví v jeho dráze pøekáka; následnì se okno otevøe.
Clona støeního okna
Polohovat je lze ruènì pøi otevøení i pøi uzavøení støeního okna.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
Ochranné pojistky
(pod palubní deskou)
F12

POZOR!
Dodateèná montá støeního okna z katalogu pøísluenství je zakázána,
pokud je vozidlo vybaveno boèními vzduchovými vaky
(zmìna bezpeènostních norem výrobce).

STØENÍ OKNO*
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Pokud se støení okno samo otevøe bìhem uzavírání, je tøeba natoèit ovladaè do polohy uzavøeno a jeho stisknutím okno zcela uzavøít.
POZOR: Pøi této operaci není systém proti sevøení funkèní.
Pokud støení okno nefunguje správnì podle pokynù ovladaèe, musíte provést reinicializaci systému ochrany proti sevøení.
Natoète ovladaè do polohy maximálního vysunutí a pak jej stisknìte a drte stisknutý jetì minimálnì po dobu 1 sekundy po dosaení
polohy úplného otevøení nastavené otoèným ovladaèem.
Poznámka: Pøi vysokých rychlostech: je nezbytné dlouhým stiskem ovladaèe uzavøít støení okno.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje
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Kapitola IV
ÚDRBA
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K O N T R O LY *

92

)

Èistiè vzduchu
Dodrujte postup uvedený v Servisní kníce.
Kapalina do pøedních a zadních ostøikovaèù oken a ostøikovaèù svìtlometù

Doporuèuje se pouívat produkty homologované firmou CITROËN.
Chladicí kapalina motoru
Hladina chladicí kapaliny musí
dosahovat mezi obì rysky na
expanzní nádobce.
U zahøátého motoru je tøeba poèkat alespoò 15 min.
Kvalita: Viz Servisní kníka

Nikdy neotevírejte chladicí okruh
zahøátého motoru (Viz Hladiny).

Akumulátor 12 V
Viz Spoutìní s náhradním
akumulátorem.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Motorový olej
Kontrolu provádìjte na rovinì
a alespoò 10 minut po zastavení motoru.

Brzdová kapalina
Hladina brzdové kapaliny musí
dosahovat mezi obì rysky na
nádobce.

Mnoství: Viz Hladiny.

Mnoství: Viz Hladiny.

Kvalita: Viz Servisní kníka

Kvalita: Viz Servisní kníka

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

Hladina oleje nesmí pøekroèit maximální povolenou
hodnotu.

Uvolnìní ruèní brzdy.
Pokud se rozsvítí kontrolka:
je tøeba okamitì zastavit vozidlo

*

Pylový filtr/Protizápachový
filtr
Viz Servisní kníka

Maxi
Mini

POZOR!
Pøi opravì v motorovém prostoru je tøeba být opatrný,
protoe pokud je motor zahøátý, mùe kdykoli dojít k sepnutí ventilátorù chlazení,
i kdy je motor v klidu a klíè je vypnut.
Mezi pravidelnými servisními prohlídkami výrobce doporuèuje èastìji kontrolovat
mnoství oleje v motoru, zejména pøed delími cestami.

M O T O R 1 .1 i *
M OTO R 1. 4 i *
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*

)
* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

94

M O T O R 1. 6 i 16 V *

*

)
* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

M OTO R 1. 4 H D i *

95

*

)

Palivový systém je pod vysokým
tlakem:
VEKERÉ ZÁSAHY NA TOMTO
SYSTÉMU JSOU ZAKÁZÁNY.
* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Motory HDi vyuívají moderní technologii.
Kadý opraváøský zásah vyaduje speciální kvalifikaci,
kterou mùe zaruèit pouze znaèková sí CITROËN.
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M O TO R 1. 4 H D i 16 V *

*

)

Palivový systém je pod vysokým
tlakem:
VEKERÉ ZÁSAHY NA TOMTO
SYSTÉMU JSOU ZAKÁZÁNY.
* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Motory HDi vyuívají moderní technologii.
Kadý opraváøský zásah vyaduje speciální kvalifikaci,
kterou mùe zaruèit pouze znaèková sí CITROËN.

V Y B AV E N Í N A F T OV Ý C H M O TO R Ù *

Vypoutìní vody z palivového filtru
Vodu zachycenou v palivovém filtru je
tøeba pravidelnì vypoutìt (pøi kadé
výmìnì motorového oleje).
Vodu lze vypustit po povolení odvzduòovacího roubu nebo snímaèe pøítomnosti vody v palivu umístìném na spodní stranì filtru.
Vyputìní vody musí být úplné.
Pak roub nebo snímaè znovu dotáhnìte.

Motor 1.4 HDi

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Motor 1.4 HDi 16V

Motory HDi vyuívají moderní technologii.
Kadý opraváøský zásah vyaduje speciální kvalifikaci,
kterou mùe zaruèit pouze znaèková sí CITROËN.
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V Y B AV E N Í N A F T OV Ý C H M O TO R Ù *

Motor 1.4 HDi
Pøístup k ruènímu èerpadlu je moný po
sejmutí ochranného krytu.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Motor 1.4 HDi 16V

Odvzdunìní okruhu
V pøípadì úplného vypotøebování nádre:
- Po doplnìní paliva (minimálnì 5 litrù)
pumpujte ruèním èerpadlem dokud
neucítíte, e zaèíná klást odpor.
- Startujte vozidlo s jemnì stlaèeným
pedálem akcelerátoru, dokud motor
nenaskoèí.
Pokud motor nenaskoèí na první pokus,
poèkejte 15 sekund a zkuste to znovu.
Pokud motor nenaskoèí ani po nìkolika
pokusech, zopakujte celý postup.
Po nastartování mírnì akcelerujte k úplnému dokonèení procesu odvzdunìní
okruhu.

Motory HDi vyuívají moderní technologii.
Kadý opraváøský zásah vyaduje speciální kvalifikaci,
kterou mùe zaruèit pouze znaèková sí CITROËN.

HLADINY
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Motorový olej
Kontrolu provádìjte na rovinì a alespoò
10 minut po zastavení motoru.
Vyjmìte ruèní kontrolní mìrku.
Olej musí dosahovat mezi znaèky mini
a maxi na mìrce.

Doplòování motorového oleje
Pøed doplnìním vyjmìte mìrku.
Po doplnìní je tøeba mnoství oleje zkontrolovat.
Hladina oleje nesmí pøekroèit maximální povolenou hodnotu.
Po doplnìní oleje øádnì uzavøete nalévací otvor.
Kvalita: Viz Servisní kníka.

POZOR!
Pøi opravì v motorovém prostoru je tøeba být opatrný,
protoe pokud je motor zahøátý, mùe kdykoli dojít k sepnutí ventilátorù chlazení,
i kdy je motor v klidu a klíè je vypnut.
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HLADINY
Doplòování chladicí kapaliny
Hladina chladicí kapaliny musí dosahovat mezi rysky mini a maxi
na expanzní nádobce.
Doplòte kapalinu. Pokud je doplnìné mnoství kapaliny vìtí ne
1 l, nechte chladicí soustavu zkontrolovat v servisní síti CITROËN.
Zátka musí být správnì dotaena.
Poznámka: Potøeba èastého doplòování chladicí kapaliny je pøíznakem poruchy a vyaduje provést co nejdøíve kontrolu systému.

Chladiè - chladicí kapalina
Kontrolu a doplòování chladicí kapaliny
motoru je tøeba provádìt za studena.
Pøi zahøátém motoru
Sejmìte ochranný kryt.
Poèkejte alespoò 15 minut nebo dokud
teplota neklesne pod 100 °C a povolte
pomalu zátku, aby mohlo dojít ke sníení
tlaku v systému. Pøitom dodrujte pravidla bezpeènosti a pouijte napø. hadr.

Chladicí kapalina motoru
Nemrznoucí pøísada umoòuje pouití chladicí kapaliny motoru i za nízkých teplot
(ochrana je zaruèena a do -35 °C), dodává jí protikorozní ochranné vlastnosti a stálost
za vysoké teploty.
Kvalita: Viz Servisní kníka.

POZOR!
Pøi opravì v motorovém prostoru je tøeba být opatrný,
protoe pokud je motor zahøátý, mùe kdykoli dojít k sepnutí ventilátorù chlazení,
i kdy je motor v klidu a klíè je vypnut.

HLADINY
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Nádrka na brzdovou kapalinu
Mnoství kapaliny musí být pravidelnì
kontrolováno.
Hladina brzdové kapaliny musí dosahovat mezi rysky mini a maxi na nádobce.
Pokud se za jízdy rozsvítí kontrolka, je
tøeba okamitì zastavit vozidlo a kontaktovat servisní sí CITROËN.

Kapalina do pøedních a zadních ostøikovaèù
Optimální kvalitu èistoty a úroveò bezpeènosti lze zajistit pouíváním produktù
homologovaných firmou CITROËN.

Brzdová kapalina
Pro zajitìní optimální protikorozní ochrany a správné funkce brzd se doporuèuje pouívání syntetické kapaliny schválené výhradnì pro servisní sí CITROËN. Pravidelnì musí
být vymìòována kadé dva roky.
Vekerá doporuèení, která musí být dodrována, jsou uvedena v Servisní kníce vozidla.

Mnoství: Viz Objemy náplní.

Kvalita: Viz Servisní kníka.

POZOR!
Pøi opravì v motorovém prostoru je tøeba být opatrný,
protoe pokud je motor zahøátý, mùe kdykoli dojít k sepnutí ventilátorù chlazení,
i kdy je motor v klidu a klíè je vypnut.

OBJEMY NÁPLNÍ*

102

Kapalina do ostøikovaèù oken

3 litry

Kapalina do ostøikovaèù oken a ostøikovaèù svìtlometù

6 litrù

Typ motoru

Mnoství motorového oleje (v litrech)

Motor 1.1i

3,2

Motor 1.4i

3,2

Motor 1.6i 16V

3,2

Motor 1.4 HDi

3,8

Motor 1.4 HDi 16V

3,8

(1) Výmìna vèetnì filtraèní vloky
* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

(1)

Kapitola V
PRAKTICKÉ RADY
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POJISTKY*

104

Pojistková skøíòka
Pojistkové skøíòky jsou umístìny pod palubní deskou a v motorovém prostoru.
Pojistky pod palubní deskou
Pøístup k pojistkám pod palubní deskou lze zajistit po sejmutí krycího víèka,
uvolnìním upevòovacího roubu a vyklopení pojistkové skøíòky.

Výmìna pojistky
Pøed výmìnou pojistky je tøeba nalézt pøíèinu jejího pokození. Èísla pojistek
jsou uvedena na pojistkové skøíòce.
Spálená pojistka musí být nahrazena pojistkou se stejnou proudovou
hodnotou (stejné barvy)
K výmìnì slouí speciální kletì A umístìné na dráku vèetnì náhradních pojistek.

Dobrá

patná

Kletì A
22

10

12

9

16

15
20
21
1
5
6
11

7
4
14

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

PØEHLED POJISTEK

(Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje)
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Pojistky pod palubní deskou
Oznaèení

Hodnota

Funkce

F1

15 A

Napájení diagnostické zásuvky - Napájení pøívìsu

F4

20 A

Napájení akumulátoru - Displej - Siréna alarmu - Telematika - Klimatizace

F5

15 A

Napájení motoru (ABS - Motor)

F6

10 A

Snímaè natoèení volantu - Spínaè pøedvolièe automatické pøevodovky - Diagnostická zásuvka

F7

15 A

Alarm pøísluenství

F9

30 A

Zavírání zadních oken

F10

40 A

Rozmrazování zadního okna - Rozmrazování vnìjích zpìtných zrcátek

F11

15 A

Zadní stìraè

F12

30 A

Napájení støeního okna - Ovládání pøedních oken

F14

10 A

Ovládací modul pod volantem - Poèítaè vzduchových vakù - Pojistková skøíòka v motorovém prostoru

F15

15 A

Klimatizace - Telematika - Parkovací systém - Palubní pøístroje - Autorádio

F16

30 A

Centrální zamykání/Superzamykání

F20

10 A

Pravé brzdové svìtlo

F21

15 A

Levé brzdové svìtlo

F22

20 A

Napájení pøísluenství - Zásuvka 12V - Zapalovaè cigaret - Stropní osvìtlení - Pøíprava pro montá rádia - Sklápìní zpìtných zrcátek
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PØEHLED POJISTEK

(Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje)

15

1

3

2

4

5

6
17

7

8
Pojistky v motorovém prostoru
Pojistková skøíòka
Ke skøíòce umístìné v motorovém prostoru se lze dostat po odstranìní víka
akumulátoru a sejmutí víka pojistkové
skøíòky.

16
18
9

12 13 14

Po opravì uzavøete peèlivì víko.
Opravy MAXI pojistek tvoøících pøídavnou ochranu
jsou vyhrazeny servisní síti CITROËN.

PØEHLED POJISTEK

(Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje)
Pojistky v motorovém prostoru
Oznaèení

Hodnota

Funkce

F1

10 A

Zpìtná svìtla - Øídicí jednotka pøevodovky Sensodrive

F2

15 A

Palivové èerpadlo

F3

10 A

Poèítaèe (ABS)

F4

10 A

Poèítaèe (motor, automatická pøevodovka)

F6

15 A

Svìtlomety do mlhy

F7

20 A

Ostøikovaèe svìtlometù

F8

20 A

Relé ovládání motoru

F9

15 A

Levé tlumené svìtlo

F10

15 A

Pravé tlumené svìtlo

F11

10 A

Levé dálkové svìtlo

F12

10 A

Pravé dálkové svìtlo

F13

15 A

Zvuková houkaèka

F14

10 A

Ostøikovaèe oken

F15

15 A

Ovládací prvky motoru (zapalovací cívka, elmag. ventil, lambda sonda) - Vstøikovací ventil

F16

30 A

Vzduchové èerpadlo

F17

30 A

Pøední stìraèe

F18

40 A

Ventilátor
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A K U M U L ÁT O R *

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

)
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Poznámka: Pøi vech operacích vyadujících odpojení akumulátoru je tøeba dodrovat èasovou prodlevu tøi minuty po vypnutí klíèe
bez jakékoli èinnosti, která by aktivovala funkci elektrických systémù vozidla (jako manipulace s dveømi, funkce dálkového ovládání ).

Doporuèení
Bìhem startování se nedotýkejte svorek.
Nenaklánìjte se nad akumulátory.
Kabely odpojujte v opaèném poøadí ne
pøi zapojování, aby nemohlo dojít k jejich
neádoucímu kontaktu.
* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

POZOR!
Nepøibliujte se s plamenem ani moným zdrojem otevøeného ohnì do
blízkosti akumulátoru (uvolòují se výbuné plyny).
Akumulátor obsahuje øedìnou kyselinu sírovou, která je korozivní èinidlo.
Pøi manipulaci pouívejte ochranné prostøedky pro oèi a oblièej.
Pøi kontaktu s pokokou omyjte neprodlenì pokoku proudem èisté vody.

VÝMÌNA ÁROVEK*
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PØEDNÍ OPTICKÝ BLOK
 Tlumená svìtla
 Dálkové svìtlo
 Obrysová svìtla
 Smìrová svìtla
Poznámka: Pøi nìkterých provozních
podmínkách mùe dojít k lehkému zamlení skel.

Tlumená svìtla
Odklopte kovovou pruinu pøidrující
krycí víèko pro pøístup k árovkám.
Otevøete krycí víèko.
Odpojte konektor.
Odepnìte pøidrovací pruinu.
Vytáhnìte árovku.

Dálkové svìtlo
Odklopte kovovou pruinu pøidrující
krycí víèko pro pøístup k árovkám.
Otevøete krycí víèko.
Odpojte konektor.
Stisknìte a uvolnìte spony 1 a 2.
Vyjmìte árovku.

árovka: H7

árovka: H1
Svìtlomety do mlhy
árovka: H1

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
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Pøední smìrová svìtla
Odklopte kovovou pruinu pøidrující
krycí víèko pro pøístup k árovkám.
Otevøete krycí víèko.
Otoète o ètvrt otáèky drákem árovky
a vytáhnìte árovku.
Vyjmìte árovku.
árovka: PY 21 W (jantarovì lutá).

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

VÝMÌNA ÁROVEK*

Obrysová svìtla:
Odklopte kovovou pruinu pøidrující
krycí víèko pro pøístup k árovkám.
Otevøete krycí víèko.
Otoète o ètvrt otáèky drákem árovky
a vytáhnìte árovku.
árovka: W 5.

Boèní smìrové svìtlo
Posunutím svìtla smìrem dopøedu
nebo dozadu jej uvolnìte a vyjmìte
smìrem k sobì.
Otoète o ètvrt otáèky drákem árovky.
árovka: WY 5 W (jantarovì lutá).

VÝMÌNA ÁROVEK*

Stropní osvìtlení
árovku lze vymìnit po sejmutí víka.

Osvìtlení zavazadlového prostoru
árovku lze vymìnit po vyjmutí svìtla.

árovka: W 5 W

árovka: W 5 W

Lampièka na ètení
árovku lze vymìnit po sejmutí víka
a vyjmutí pøísluné pøepáky.
árovka: W 5 W

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
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VÝMÌNA ÁROVEK
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ZADNÍ OPTICKÝ BLOK
Identifikujte vadnou árovku.
árovky:






Brzdová svìtla: P 21 W/5W.
Smìrová svìtla: PY 21 W.
Zpìtné svìtlomety: P 21 W.

Demontá
Uvolnìte kryt matice na vnìjí stranì.
Odroubujte obì matice (1 vnìjí
a 1 vnitøní).
Pøístup k árovkám je moný po uvolnìní celého bloku ze zavazadlového prostoru a odpojení konektoru elektrické
instalace.

Svìtla do mlhy: P 21 W.

Namontujte celek zpìt po výmìnì árovky.

VÝMÌNA ÁROVEK

Tøetí brzdové svìtlo
Pøi výmìnì árovky otevøete klapku
a zatlaète na obì kovové pruiny pøes
dva otvory vytvoøené k tomuto úèelu
v pláti klapky.
Pøi zpìtné montái zajistìte její dokonalé
upevnìní.
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Osvìtlení registraèní znaèky
Uvolnìte prùhledný kryt a vytáhnìte drák árovky.
árovka: W 5 W.

árovka: W 16 W.

Po kadé výmìnì árovky zkontrolujte správnou funkci svìtel.
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BEZPEÈNOSTNÍ DOPORUÈENÍ*

Tané zaøízení
Doporuèujeme Vám svìøit montá tohoto zaøízení servisní síti CITROËN, která je vybavena vím potøebným pro volbu a správnou montá taného zaøízení pro Vae vozidlo.
ROZMÌRY (v metrech)
A: 0,75

)
Sada univerzálních støeních nosièù
Koncepce vozidla vyaduje z dùvodù zajitìní Vaí bezpeènosti a vylouèení pokození støechy výhradní pouití støeních nosièù testovaných a doporuèených firmou CITROËN.
Doporuèení:
 Náklad rozdìlte stejnomìrnì tak, aby nebyla nìkterá èást støechy pøetíena.
 Nejtìí èást nákladu umístìte co nejblíe ke støee.
 Náklad øádnì upevnìte a oznaète, pokud jeho rozmìry pøesahují pùdorys vozu.
 Jezdìte opatrnì, dbejte na boèní vítr.
Stabilita Vaeho vozidla mùe být jiná.
 Po ukonèení pøepravy demontujte støení nosiè z vozidla.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Dodrujte maximální povolené zatíení.
Maximální povolené zatíení støechy:
Viz kapitola VI - Veobecné údaje.

VÝMÌNA KOLA*
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Pøístup k náhradnímu kolu
Pøístup k náhradnímu kolu:
Nadzdvihnìte koberec.
Vytáhnìte schránku se zvedákem.
Náøadí
Náøadí je umístìno ve schránce uvnitø náhradního kola. Lze jej vyjmout po odstranìní upevòovacího
popruhu.

Uloení kola
Kolo ulote do zavazadlového prostoru a pouzdro s náøadím zajistìte øemenem.

Doporuèení
Kolové rouby jsou specifické podle typu kola.
V pøípadì výmìny diskù kol se informujte v servisní síti CITROËN na kompatibilitu roubù.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

Zvedák je urèen pro zvedání Vaeho vozidla,
nepouívejte jej k jiným úèelùm.
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VÝMÌNA KOLA*

Demontá
1 - Zajistìte vozidlo na vodorovném podkladu. Zatáhnìte parkovací brzdu.
Vypnìte klíè a zaøaïte první rychlostní stupeò nebo, pokud stojíte na svahu, zpìtný
chod. (U vozidel vybavených automatickou pøevodovkou zvolte polohu P.)
2 - Zvedák umístìte pod jedno z míst urèených pro zvedání vozidla u pøísluného kola
a opøete jej o zem.
3 - Poklici lze uvolnit zataením za pojistku opaènou stranou klíèe na kola otvorem
v poklici.
U vozidel vybavených disky kol z lehké slitiny:
- Se støedovým krytem - sejmìte tento kryt a demontujte rouby.
- Se samostatnými rouby - sundejte chromované kryty roubù a demontujte je.
4 - Pozdvihnìte vozidlo pomocí zvedáku, a dojde k nadzdvihnutí kola nìkolik centimetrù nad zem.
5 - Demontujte horní roub a nasaïte støedicí vodítko kola.
6 - Vyroubujte ostatní rouby a sejmìte kolo.
Náøadí
1 - Zvedák.
2 - Klika pro demontá kola.
3 - Pøípravek pro demontá støedového krytu* (u hliníkových diskù).
4 - Støedicí vodítko*
5 - Klíè na roub proti ukradení kola* u hliníkových diskù.
6 - Pøípravek pro demontá krytu kola* (u hliníkových diskù)
7 - Demontovatelné vleèné oko
8 - Místo pro uloení klíèe na demontá svìtel (není dodáván)
9 - Místo pro sadu náhradních árovek (není dodávána)
10 - Místo pro uloení mìrky (není dodávána)

$
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* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje
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VÝMÌNA KOLA*
Zpìtná montá
1 - Pomocí støedicího pøípravku nasaïte kolo na náboj.
2 - Naroubujte upevòovací rouby, vyjmìte støedicí pøípravek a namontujte i poslední roub.
3 - Spuste zvedák a odstraòte jej.
4 - Dotáhnìte kolové rouby s pouitím klíèe na kola.
5 - Peèlivì nasaïte poklici s ohledem na polohu ventilu.
Pak ji zatlaèením posuòte do správné polohy.
6 - Co nejdøíve namontujte zpìt pùvodní opravené kolo.
7 - Upravte tlak v pneumatikách (viz Tlak v pneumatikách).

Disky z lehké slitiny
Pokud je Vae vozidlo vybaveno ráfky kol z lehké slitiny a náhradním kolem s ráfkem ocelovým, nebudou opìrné podloky správnì umístìny na ráfku.
Náhradní kolo je udrováno ve správné poloze kuelovými plochami kolových roubù (viz schéma).
Pøi montái kola s ráfkem z lehké slitiny se pøesvìdète, e vechny opìrné podloky jsou na svých
místech a jsou v dobrém stavu.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

POZOR!
Nelehejte si pod vozidlo,
pokud je nadzdvihnuto pouze pomocí vozidlového zvedáku.
Pøi výmìnì kola se doporuèuje zajistit vozidlo proti pohybu.
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T L A K V P N E U M AT I K Á C H *

Rozmìry pneumatik, na nì lze montovat snìhové øetìzy jsou 165/70 R14 a 185/60 R15.
Navtivte servisní sí CITROËN.

Rady - Doporuèení
Pro bezpeènost pøi øízení je dùleité zajistit, aby tlaky v pneumatikách odpovídaly neustále doporuèení výrobce vozidla. Proto musí být
pravidelnì kontrolovány, napø. kadý mìsíc a systematicky pøed kadou delí cestou, pøitom nelze zapomínat na náhradní kolo. Kontroly musí být provádìny za studena, protoe za jízdy se pneumatika postupnì zahøeje.
Nikdy nevypoutìjte vzduch z pneumatik zahøátých jízdou.

* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje

PRÙBÌNÌ KONTROLUJTE DOBRÝ STAV
A SPRÁVNÉ NAHUTÌNÍ PNEUMATIK.
Tlaky pøedepsané výrobcem jsou uvedeny na títku
Provozní tlaky na sloupku dveøí øidièe.
Viz kapitola VI - Identifikace.

VLEÈENÍ - ZVEDÁNÍ VOZIDLA
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Demontovatelné vleèné oko
Vleèné oko lze namontovat na pøední
nebo zadní èást vozidla. Uloeno je ve
schránce zvedáku v náhradním kole.

Doporuèení:
Vleèení je výjimeènì povoleno malou rychlostí a na velmi krátkou vzdálenost (podle ustanovení legislativy).
Ve vech ostatních pøípadech je
nutné pøepravovat vozidlo na ploinì k tomu urèené.
PRAVIDLA PRO VLEÈENÍ VOZIDEL
VYBAVENÝCH
AUTOMATICKOU
PØEVODOVKOU/PØEVODOVKA
SENSODRIVE
Volicí páku posuòte do polohy N
(neutrál).

Vleèení na vozovce
Vleèná oka jsou umístìna na pøední i zadní èásti vozidla.
Pøístup k nim je moný následujícím zpùsobem:
- Nadzdvihnìte lehce krycí víko.
- Uvolnìte jej zatlaèením na jeho horní èást.
Kryt zùstává upevnìn na nárazníku pomocí jazýèkù, aby nedolo k jeho ztrátì.
Klíè ve spínací skøíòce musí být zapnut do polohy A, tak je zajitìna ovladatelnost vozidla pomocí volantu.
Pouívejte tané oko umístìné do otvorù dle výe uvedených obrázkù.

POZOR!
Pokud není motor v chodu, není funkèní posilovaè øízení ani brzd.
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Kapitola VI
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Strana
Veobecné údaje

122 - 123

Spotøeby
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Rozmìry

125  126

Identifikace
Abecední rejstøík

127
128 ➟ 130
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VEOBECNÉ ÚDAJE - BENZÍNOVÉ MOTORY*
Berline

Typ motoru

1.1i
BVM

1.4i
BVM

Objem palivové nádre

1.6i 16V
BVM

1.6i 16V
BVMP

pøiblinì 47 l

Doporuèené palivo
Minimální obrysový prùmìr zatáèení (m)

1.4i
BVA

bezolovnatý benzín RON 95 - RON 98
10,45

10,45

11,55

11,55

11,55

157

168

162

192

192

Provozní

978

1 005

1 039

1 063

1 063

Celková

1 463

1 470

1 507

1 525

1 525

Celková hmotnost jízdní soupravy

2 113

2 370

2 407

2 425

2 425

Brzdìný pøívìs

926

1 174

1 176

1 176

1 176

Nebrzdìný pøívìs

526

540

557

566

566

38

47

48

48

48

Teoretická maximální rychlost (km/h)
(na nejvyí rychlostní stupeò)
Hmotnost (kg)

Maximální zatíení taného zaøízení
Maximální zatíení støeního nosièe

60

VEOBECNÉ ÚDAJE*
Berline
1.4 HDi
BVM

123

Entreprise

1.4 HDi 16V
BVM

1.1i
BVM

1.1 HDi
BVM

1.1HDi 16V
BVM

pøiblinì 47 l
bezolovnatý benzin
RON 95 - RON 98

nafta

nafta

10,45

11,55

10,45

10,45

11,55

165

180

157

165

180

1 022

1 072

986

1 027

1 067

1 501

1 539

1 467

1 500

1 540

2 401

2 439

1 917

2 400

2 440

1 175

1 176

829

1 272

1 248

548

573

450

550

571

47

48

38

47

48

Hmotnosti: viz identifikaèní títek výrobce.
BVM: Mechanická pøevodovka.

60

BVMP: Pøevodovka Sensodrive.
BVA: Automatická pøevodovka
* Podle provedení vozidla nebo zemì
prodeje
Pro kadou zemi platí vlastní legislativa,
kterou je tøeba dodrovat. Maximální
hodnoty platné pro Vae vozidlo mùete
zjistit v servisní síti CITROËN.
Správný údaj naleznete vdy v technickém prùkazu.

SPOTØEBY*
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Typ motoru

( l / 10 0 k m )

1.1i - 61 k

1.4i - 75 k

1.6 16V 110 k

1.4 HDi 70 k

1.4 HDi
16V - 92 k

BVM

BVA

BVM

BVM

BVMP

BVM

BVM

Mìstský cyklus
Emise CO2

7,8
187

9,7
233

8,2
195

8,6
205

8
191

5,1
135

5,3
140

Mimomìstský cyklus
Emise CO2

5,0
120

5,5
134

5,0
120

5,2
124

5,1
123

3,8
99

3,7
98

Smíený cyklus
Emise CO2

6,0
143

7,1
170

6,2
148

6,5
155

6,2
148

4,2
110

4,3
112

BVM: Mechanická pøevodovka.
BVMP: Pøevodovka Sensodrive.
BVA: Automatická pøevodovka
* Podle direktivy EU 1999/100.

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

ROZMÌRY*
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(m)

A

2,460

B

3,850

C

0,750

D

0,640

E

1,435/1,439

F

1,435/1,439

G

1,667

H

1,519

I

1,912

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje
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(m)
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Výrobní títek
A Na pøedním sloupku levých dveøí.
nebo
A V zavazadlovém prostoru vedle
zámku.
1: Èíslo globální homologace.
2: Identifikaèní èíslo vozidla (VIN).
3: Celková hmotnost.
4: Celková hmotnost jízdní soupravy.
5: Maximální zatíení pøední nápravy.
6: Maximální zatíení zadní nápravy.
B Identifikaèní èíslo vozidla na karoserii
C Oznaèení odstínu barvy.
Oznaèení pneumatik.
Tlak v pneumatikách.

Typ vozidla a identifikaèní èíslo vozidla je uvedeno rovnì v technickém prùkazu.
Vechny náhradní díly CITROËN mají exkluzivitu znaèky.
Pro zajitìní záruky a bezpeènosti je doporuèeno pouívat náhradní díly CITROËN.

* Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje
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ABC

ABC

ABECEDNÍ REJSTØÍK
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ABC
A ABS .......................................36-58-65-XVI
Akumulátor ...................92-108-XV-XVIII
Alarm ........................................9-10-26-27
Automatická klimatizace .......75 ➟ 80
Automatická
pøevodovka ......48-56 ➟ 60-119-122
Autorádio.....................................26-27-86
B Benzínový motor ............................93-94
Bezpeènostní
doporuèení ....................114-XIII ➟ XVII
Bezpeènostní pásy..................18-VIII-IX
Brzdová kapalina .................92-101-XVI
Brzdová svìtla .....................................104
Brzdové destièky (kontrola)............XVI
Brzdy (kontrola opotøebení) ...........XVI
C Centrální elektrické
zamykání ............................4-6-8-26-27
CITROËN doporuèuje TOTAL ....XXXII
Clona støeního okna..........................88
CITROËN
ASSISTANCE ................XXXII ➟ XXXIII
È Ètení karet................................................84
D Dálková svìtla ...............................34-101
Dálkové ovládání .............................4 ➟ 5
Dìti ................................................................XI

D

E

Dìtská pojistka (dveøe) ........12-26-27
Dìtská sedaèka .....................20-X ➟ XII
Displej.....................................26-27-37-75
Dodávka paliva (pøeruení)..............XV
Doplòkové elektrické
pøísluenství .................................46-XIX
Dradla.......................................................76
Dveøe ..........................................................83
Dynamická kontrola stability
(ESP)....................................26-27-36-66
Ekonomický reim................................47
Elektrické ovládání oken ...................44
Elektronická blokace startování........6

H Hladiny .........................................99 ➟ 101
Hmotnost pøívìsu ..............................XVII
Hmotnosti ............................122-123-127
Hodiny ........................................................37
Hrdlo palivové nádre .........................14
Ch Chladicí kapalina...................84-92-100
Chladiè (hladina) .........................100-XV
Chlazení .......................................74-75-78
I

Identifikace vozidla.............................127

K Katalyzátor ..............................................XXI
Klíè s elektronickou blokací
startování..................................................6
Klíèe ...........................................................6-7
Klimatizace...................................75 ➟ 80
Koberec v zavazadlovém
prostoru................................................115
KÓDOVÁ KARTA ......................................7
Komfort na zadních
sedadlech.......................................73-76
Komfort ...................................69-82 ➟ 85

K Kontroly .....................................................92
Kvalita paliva............................................15
L

Lokalizace vozidla ...................................4

M Manuální klimatizace...........................74
Manuální øazení .....................................50
Mechanická
pøevodovka .................48-50-122-123
Místo øidièe........................................26-27
Montá reproduktorù..........................87
Motor 1.1 i .................................................93
Motor 1.4 HDi 16V ................................96
Motor 1.4 HDi ..........................................95
Motor 1.4 i ................................................93
Motor 1.6 i 16V.......................................94
Motor, motorový prostor ........93 ➟ 96
Motorový olej (objem náplnì) ......102
Motorový olej....................................92-99
N Nabíjení akumulátoru (kontrolka)..35
Naftový motor..................................95-96
Náhradní akumulátor........................108
Náplnì........................................................94
Náøadí ..............................................115-116
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Opotøebení pneumatik.......................XX
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Ostøikovaèe svìtlometù ..................102
Ostøikovaèe ..................26-27-42-84-93
Osvìtlení interiéru.................................81
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Poloha øidièe pøi øízení ........................XX
Pomocný parkovací
systém.......................................26-27-67
Pomocný systém pro prudké
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Pøekroèení rychlosti,
výstraha ....................................26-27-61
Pøeruení (dodávky paliva) ..............XV
Pøevodovka
Sensodrive............................................78
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(airbag) ...............19-26-27-35-III ➟ VII
Vzduchový filtr........................................92
Z
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Zadní sedadla .........................................21
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Zvuková houkaèka .................26-27-38
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