NÁVOD K OBSLUZE

VÁŠ NÁVOD
K POUŽITÍ NA INTERNETU!
CITROËN vám nabízí bezplatné a jednoduché
prohlížení palubní dokumentace na Internetu,
prohlížení historie a přístup k posledním
informacím.

Připojte se na adresu http://service.citroen.com:
1 | zvolte jazyk,

2 | pro prohlížení Dokumentace k vozidlu klikněte na odkaz v zóně
„Základní dokumentace pro soukromé osoby“, otevře se okno se
všemi návody k použití,

3 | zvolte vozidlo, vyberte typ karosérie a datum vytvoření návodu,

4 | poté zvolte návod, který vás zajímá.

Upozorňujeme Vás.
Vaše vozidlo má část výbavy popisované v tomto
návodu, a to v závislosti na úrovni jeho vybavení,
verzi a charakteristikách, které jsou specifické
pro zemi prodeje.

CITROËN nabízí ve všech světadílech
Montáž elektrického vybavení nebo doplňků,
které nejsou v nabídce společnosti CITROËN,
může způsobit poruchu elektronického systému
vozidla. Mějte prosím toto upozornění na paměti
a obraťte se na zástupce značky CITROËN pro
získání informací o kompletní řadě doporučených
prvků výbavy a doplňků.

Legenda

bohatou modelovou řadu,
spojující nejnovější technologie a nepřetržitou inovaci
s moderním a kreativním pojetím cestování.
Děkujeme vám a blahopřejeme vám k vašemu výběru.

Cestování se znalostí veškeré výbavy,
ovládání systémů a způsobů nastavení

Vás směruje k rdoplňkovým informacím

se stane mnohem pohodlnějším a příjemnějším.

Vás upozorňuje na důležitou informaci,
související s používáním vybavení.
Vás upozorňuje na informaci důležitou pro
bezpečnost osob a používání vybavení vozidla.

Šťastnou cestu.
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Seznámení s vozidlem

VNĚ VOZIDLA
Zahrádka a střešní tyče

Zadní parkovací asistent

Po obou stranách střechy jsou připraveny
kotvicí body pro připevnění střešního nosiče
nebo příčných střešních tyčí.
133

Toto vybavení Vás upozorní zvukovým
signálem na zjištění překážky za couvajícím
vozidlem.
72

Stop & Start

Otevírání zadních křídlových
dveří v úhlu 180°

Tento systém přepne motor do pohotovostního režimu
při zastavení vozidla (stání na semaforech, zácpy, jiné
situace...). Ve chvíli, kdy chcete odjet, se motor opět
automaticky nastartuje. Systém Stop & Start umožňuje
snižovat spotřebu paliva, emise škodlivin a úroveň hluku
v režimu STOP.
55

Pro usnadnění vykládání/nakládání je po
odemknutí vozidla možné křídlové dveře
otevřít v úhlu 180°.
37

Seznámení s vozidlem

A. Vysunutí/zasunutí klíče.
B. Odemknutí pouze předních dveří (lehká
dodávka) nebo všech dveří (kombi)
(dvojí zablikání směrových světel).
C. Centrální zamknutí vozidla
(pouze jedno stisknutí, jedno zablikání
směrových světel).
nebo
Nadstandardní zamknutí vozidla
(dvě stisknutí za sebou, jedno zablikání
směrových světel).
D. Odemknutí pouze nákladového prostoru
(lehká dodávka) nebo pouze zadních
křídlových nebo výklopných dveří (kombi).
Jestliže zůstanou některé dveře otevřené
nebo nejsou zcela dovřené, je neuskutečnění
zamknutí signalizováno třemi zablikáními
směrových světel.
31

Otevření/zavření předních oken
dálkovým ovladačem
Stiskněte tlačítko B na déle než 3 vteřiny
pro spuštění otevírání. Držte tlačítko až do
dosažení požadovaného otevření a poté jej
uvolněte. Okno se zastaví.
Stiskněte tlačítko C na déle než 3 vteřiny
pro spuštění zavírání. Držte tlačítko až do
dosažení požadovaného uzavření a poté jej
uvolněte. Okno se zastaví.
Tyto operace mohou být taktéž provedeny
vložením a otáčením klíče v zámku předních
dveří.
32

Otevírání zadních dveří o 180°

Zatlačte na západku a současně otevřete
dveře.
37

Palivová nádrž

1.
2.

Otevření klapky uzávěru palivové nádrže.
Otevření a zavěšení uzávěru nádrže.

Objem nádrže: přibližně 45 litrů.

156

SEZNÁMENÍ s VOZIDLEM

Klíč s dálkovým ovladačem

5

OTEVÍRÁNÍ
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Seznámení s vozidlem

UVNITŘ VOZIDLA
Palubní počítač
Tento systém umožňuje nastavovat nebo
konzultovat s pomocí tlačítka MENU jednotlivé
konfigurace/informace o vozidle, týká se to
například deaktivace airbagu spolujezdce,
automatického zamykání dveří, volby jazyka...
68

Audiosystém
Tyto prvky výbavy využívají nejmodernější
technologie: autorádio podporující MP3 a sada
hands free Bluetooth® s ovládáním na volantu.
73

Regulátor rychlosti
Tento systém umožňuje udržovat rychlost
vozidla na naprogramované hodnotě.
44

Multifunkční skládací sedadlo spolujezdce

Řízená manuální převodovka
Toto zařízení nabízí plně automatický a ruční
režim.
50

Toto vybavení umožňuje nastavit sedadlo
spolujezdce do tří poloh:
pro přepravu spolujezdce,
pro použití jako stoleček pro odložení
dokumentů...,
složení sedadla pro přepravu dlouhých
předmětů.
97

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ovladač nastavení polohy volantu.
Ovladače vnějšího osvětlení a směrových světel.
Přístrojová deska.
Ovladače autorádia na volantu.
Handsfree Bluetooth.
Airbag řidiče.
Zvukové výstražné zařízení.
Ovladače regulátoru rychlosti.
Řadicí páka.
Parkovací (ruční) brzda.
Ovladač otevírání kapoty.
Ovladače vnějších zpětných zrcátek.
Pojistková skřínka.
Ovladač pro ruční nastavení sklonu světlometů.
Boční směrovatelný a uzavíratelný výstup větrání.
Tryska pro odmrazování okna předních dveří.
Elektrické ovladače oken.
Tryska pro odmrazování čelního skla.
Ovladače stěračů/ostřikovačů/palubního
počítače.
Zámek řízení se spínací skřínkou.
Střední směrovatelné a uzavíratelné
výstupy větrání.
Airbag spolujezdce.
Tlačítko MENU.
Odkládací skřínka.
Zásuvka 12 V.
Zapalovač cigaret.
Popelník.
Ovladače topení/klimatizace.
Autorádio.

SEZNÁMENÍ s VOZIDLEM

MÍSTO ŘIDIČE

7
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Seznámení s vozidlem

NÁKLADOVÝ PROSTOR
(DODÁVKA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upevňovací oka.
Úložná schránka.
Přenosná lampa.
Přepážka.
Modulární svislá mříž.
Rezervní kolo.

Je doporučeno znehybnit náklad jeho
pevným uchycením k okům na podlaze 1.

108
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9

USPOŘÁDÁNÍ VZADU (KOMBI)
Se zadními křídlovými dveřmi

Se zadními výklopnými dveřmi

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Upevňovací oka.
Zádržná síť pro zavazadla.
Kryt zavazadlového prostoru.
Upevňovací popruhy/Schránka s nářadím.
Přenosná svítilna/Osvětlení zavazadlového prostoru.

SEZNÁMENÍ s VOZIDLEM

Upevňovací oka.
Zádržná síť pro zavazadla.
Schránka s nářadím.
Kryt zavazadlového prostoru.

110
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POHODLNÉ SEZENÍ
Nastavení sedadla řidiče
Podélné

Výškové

Sklon opěradla (A)
Bederní opěra (B)

95

Seznámení s vozidlem

Nastavení volantu

Elektrické nastavení vnějších zpětných
zrcátek

Přední bezpečnostní pásy

1.
2.
3.

A. Volba zpětného zrcátka řidiče.
B. Volba zpětného zrcátka spolujezdce.
C. Nastavení polohy zrcátka.
46

A. Zapnutí.

Odjištění ovladače.
Výškové a hloubkové nastavení.
Zajištění ovladače.
Z bezpečnostních důvodů je třeba tyto
operace provádět pouze ve stojícím
vozidle.

Nastavení vnitřního zpětného zrcátka

1.
2.
48

Volba polohy zrcátka pro „den/noc“.
Nasměrování zrcátka.
46

118
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POHODLNÉ SEZENÍ
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Seznámení s vozidlem

DOBRÝ VÝHLED
Osvětlení

Směrová světla

Stěrače

Prstenec

Prstenec A: stírání čelního skla

Obrysová světla.

Posunutím ovladače osvětlení směrem nahoru
nebo dolů s překonáním bodu odporu, začnou
směrová světla blikat až do přesunutí ovladače
do středové polohy.

Potkávací/dálková světla.

Funkce „dálnice“

Světla zhasnutá.

Světlomety do mlhy
Zadní světlo do mlhy.

Krátce přepněte ovladač směrem nahoru nebo
dolů, bez překonání bodu odporu ovladače
osvětlení. Směrová světla na příslušné straně
třikrát zablikají.

Vypnuto.
Přerušované stírání.
Nepřerušované pomalé stírání.
Nepřerušované rychlé stírání.
Jedno setření.
Ostřikování.
43
Prstenec B: stírání zadního okna

nebo

Vypnuto.

Přední a zadní světla do mlhy.

Přerušované stírání.
Ostřikování.

41

41

43
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PŘÍJEMNÁ VENTILACE
Doporučení pro nastavení v interiéru

Systém topení nebo ruční klimatizace
Přeji si...
Rozdělení vzduchu

Rychlost
ventilátoru

Obíhání vnitřního vzduchu/
vstup vnějšího vzduchu

Teplota

Ruční ovladač
klimatizace

SEZNÁMENÍ s VOZIDLEM

TEPLÝ VZDUCH

CHLADNÝ VZDUCH

ODMLŽOVÁNÍ
ODMRAZOVÁNÍ

103
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KONTROLA STAVU
Přístrojová deska

Kontrolky

Panel s ovladači

A. Inteligentní kontrola jízdní stopy.
117
A. Při zapnutém zapalování ručička ukazuje
hladinu paliva v nádrži.
Po spuštění motoru zhasne kontrolka
minimální zásoby paliva. Pokud zůstane
rozsvícená, znamená to, že hladina
v nádrži klesla na minimum.
B. Při zapnutém zapalování ručička indikuje
teplotu chladicí kapaliny.
Po spuštění motoru zhasne výstražná
kontrolka teploty chladicí kapaliny.
C. Při zapnutí zapalování se rozsvítí kontrolka
hladiny oleje a po chvíli zhasne.

1.
2.

Při zapnutí zapalování se rozsvítí
oranžové a červené výstražné kontrolky.
Po spuštění motoru musí tyto kontrolky
zhasnout.

Jestliže kontrolky zůstanou rozsvícené,
vyhledejte si pokyny v příslušné rubrice.

B. Stop & Start.
55
C. Výstražná světla.
113
D. Odmrazování zadního okna a zpětných zrcátek.
102

Jestliže hladiny provozních náplní nejsou
správné, proveďte jejich doplnění.

29

nebo
Protiprokluzový systém.
115

22

E. Zamykání/odemykání nákladového
prostoru (lehká dodávka).
39

Seznámení s vozidlem

Nezapnutí pásu

Čelní airbag spolujezdce

Svislá žebřinová přepážka
(lehká dodávka)

A. Kontrolka nezapnutí pásu řidiče.

Neutralizace čelního airbagu spolujezdce se
provádí pomocí tlačítka MENU umístěného
vlevo od volantu.

Svislá žebřinová přepážka chrání řidiče před
nebezpečím posunutí nákladu.

1.
2.
3.
4.

118

Stiskněte tlačítko MENU.
Zvolte „Bag“ a potvrďte tlačítkem MENU.
Zvolte „OFF“ a potvrďte tlačítkem MENU.
Zvolte „YES“ a potvrďte tlačítkem MENU.

122

108
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BEZPEČNOST CESTUJÍCÍCH
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BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ
Řízená manuální převodovka

Tato pětistupňová převodovka nabízí pohodlí
plně automatického chodu a požitek z ručního
řazení převodových stupňů.
N. Neutrální poloha.
R. Zpětný chod.
M +/-. Ruční režim.
A. Automatický režim.
E. Úsporný režim.

Zobrazování informací na sdruženém
přístroji
Zvolený převodový stupeň nebo režim je
signalizován na displeji sdruženého přístroje.
N: neutrální poloha.
R: zpětný chod.
1 2 3 4 5: zařazené převodové stupně.
AUTO: automatický režim.
E: Úsporný režim.

Nastartování a rozjezd
Zvolte polohu N a během startování držte silně
stlačený brzdový pedál.
Nastartujte motor.
Volicí pákou zvolte ruční nebo automatický
režim (přesunutí do centrální polohy a dlouhé
zatlačení směrem doleva) nebo zpětný chod
(poloha R).
Uvolněte parkovací brzdu.
Uvolněte brzdový pedál a zrychlete.

50
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ÚSPORNÝ REŽIM
Stop & Start
Přechod motoru do režimu START
Kontrolka „S“ zhasne a motor se
spustí:

Kontrolka „S“ se rozsvítí na
sdruženém přístroji a motor se vypne:
-

u manuální převodovky, u zastaveného
vozidla přesuňte páku do neutrálu
a uvolněte spojkový pedál,
automatizovaná manuální převodovka,
u zastaveného vozidla držte sešlápnutý
brzdový pedál nebo přesuňte páku do
polohy N.

V některých zvláštních případech může
být funkce STOP nedostupná; na displeji
sdruženého přístroje se zobrazí hlášení
doprovázené několikavteřinovým blikáním
a poté zhasnutím kontrolky „S“.

Deaktivace/aktivace

-

vozidla s manuální převodovkou, po
sešlápnutí spojkového pedálu,
vozidla s automatizovanou manuální
převodovkou,
● po uvolnění brzdového pedálu s řadicí
pákou v poloze A nebo M,
● nebo s uvolněným brzdovým pedálem
a řadicí pákou v polohy N po přesunutí
páky do polohy A nebo M,
● nebo po zařazení zpětného chodu.

V některých zvláštních případech se
může režim START spustit automaticky;
kontrolka „S“ po několik sekund bliká a poté
zhasne.

V jakémkoliv okamžiku můžete systém
deaktivovat stisknutím ovladače „S - OFF“ ;
rozsvítí se kontrolka tlačítka doprovázená
hlášením na displeji sdruženého přístroje.
Systém se aktivuje po každém nastartování
pomocí klíče.

Aby bylo zabráněno opakovanému
vypínání při pomalé jízdě, je utomatické
zastavení motoru možné pouze po
překročení rychlosti 10 km/h.

55

Před tankováním, vystoupením nebo
před jakýmkoliv zásahem pod kapotou
vždy vypněte zapalování.

56

57
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Přechod motoru do režimu STOP
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BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ

SPOUŠTĚNÍ MOTORU

Regulátor rychlosti

Spínací skříňka

1.
2.
3.
4.

Volba/zrušení režimu regulace rychlosti.
Snížení naprogramované hodnoty.
Naprogramování rychlosti/zvýšení
naprogramované hodnoty.
Vypnutí/Opětné zapnutí regulace rychlosti.

Pro naprogramování nebo aktivování regulace
na naprogramovanou hodnotu je nutno,
aby byla rychlost vozidla vyšší než 30 km/h
a aby byl u převodovky zařazený alespoň
druhýpřevodový stupeň.

44

Zobrazování informací na přístrojové desce
Zvolení režimu regulátoru rychlosti je
signalizováno na přístrojové desce.

1.
2.
3.

Poloha STOP - Vypnuto.
Poloha MAR - Zapnuté zapalování.
Poloha AVV - Startování vozidla.

Regulátor rychlosti
Na klíč nezavěšujte žádné těžké
předměty, které by jej zatěžovaly v jeho
ose, mohlo by to způsobit poruchu.
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EKOLOGICKO-EKONOMICKÝ ZPŮSOB JÍZDY
Ekologicko-ekonomický způsob jízdy je souhrn každodenních praktik, které umožňují řidiči optimalizovat spotřebu paliva a snížit emise CO2.

Optimalizujte používání převodovky
vozidla

Naučte se správně používat
elektrické vybavení

Je-li vozidlo vybaveno mechanickou převodovkou,
rozjíždějte se pozvolna, bez meškání zařaďte
vyšší převodový stupeň a upřednostňujte jízdu
s včasným řazením převodových stupňů. Ukazatel
navrhované změny převodového stupně (je-li jím
vozidlo vybaveno) Vás může vyzvat k zařazení
vyššího převodového stupně; pokud se taková
výzva zobrazí na přístrojové desce, řiďte se jí.

Je-li před výjezdem s vozidlem v jeho interiéru příliš
horko, vyvětrejte nejprve kabinu otevřením oken
a větracích výstupů, teprve poté zapněte klimatizaci.
Při rychlosti vyšší než 50 km/h zavřete okna
a nechte otevřené větrací výstupy.
Používejte vybavení umožňující zabránit přílišnému
zvýšení teploty v kabině vozidla (clona otvírací
střechy, roletky proti slunci...).
Pokud klimatizace není řízena automaticky, vypněte
ji, jakmile dosáhnete požadované teploty v kabině
vozidla.
Pokud funkce odmrazování a odmlžování skel
nejsou řízeny automaticky, vypněte je, jakmile je to
možné.
Co nejdříve vypněte vyhřívání sedadel.

Je-li vozidlo vybaveno automatickou nebo
řízenou manuální převodovkou, používejte podle
typu voliče polohu Drive „D“ nebo Auto „A“;
nestlačujte silně ani zprudka pedál akcelerace.

Přizpůsobujte styl jízdy
Dodržujte bezpečný odstup od vpředu
jedoucího vozidla, využívejte raději brzdění
motorem než brzdovým pedálem, postupně
stlačujte pedál akcelerace. Takové chování
přispívá ke snižování spotřeby paliva, emisí
CO2 a ke zmírňování hluku při provozu.
Je-li vozidlo vybaveno ovladačem „Cruise“,
nacházejícím se u volantu, využívejte funkci
regulátoru rychlosti (za plynulého provozu, při
jízdě rychlosti vyšší než 40 km/h).

Jsou-li vyhovující podmínky viditelnosti,
nejezděte se zapnutými světlomety a světly do
mlhy.

Především v zimě nenechávejte motor před
zařazením prvního převodového stupně
dlouho běžet na volnoběžné otáčky, protože
vozidlo bude při jízdě topit rychleji.
Jako spolujezdec můžete přispět ke snížení
spotřeby elektrické energie, a tím i spotřeby
paliva, pokud nebudete nadměrně používat
multimediální nosiče (filmy, hudba, videohry, ...),
připojené k systému vozidla.
Před opuštěním vozidla odpojte přenosná
zařízení.

20
Omezte příčiny nadměrné spotřeby

Dodržujte pokyny pro údržbu

Rozložte hmotnost nákladu rovnoměrně na
celé vozidlo; nejtěžší zavazadla umístěte
k zadní stěně zavazadlového prostoru, co
nejblíže k zadním sedadlům.
Omezte zatížení vozidla a minimalizujte
aerodynamický odpor (střešní tyčový nosič, střešní
nosič zavazadel, nosič jízdních kol, přívěs, ...).
Používejte raději uzavřený střešní box.
Střešní tyčový nosič a střešní nosič
zavazadel demontujte po jejich použití.

Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu ve
studených pneumatikách; dodržujte
doporučení uvedená na štítku nalepeném na
sloupku dveří vozidla na straně řidiče.
Tuto kontrolu provádějte především:
před dlouhou jízdou,
při změně ročního období,
po dlouhodobém stání vozidla.

Na konci zimního období vyměňte zimní
pneumatiky za letní.

Nezapomeňte také zkontrolovat rezervní kolo
a pneumatiky přívěsu nebo karavanu.

Dbejte na pravidelnou údržbu vozidla (olej,
olejový filtr, vzduchový filtr, ...) a řiďte se
plánem servisních operací, doporučených
výrobcem vozidla.

Při čerpání paliva nepokračujte po třetím
vypnutí pistole. Zamezíte tak přetečení paliva
z nádrže.
U nového vozidla zaznamenáte lepší
hodnotu průměrné spotřeby paliva až po ujetí
prvních 3 000 km (záběh).
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Přístrojová deska s displejem úrovně 2

PŘÍSTROJOVÉ DESKY

Displej úrovně 1 na přístrojové desce

1. Ukazatel ujetých kilometrů/mil

-

Čas

-

Počet ujetých kilometrů/mil

2. Displej

-

Počet ujetých kilometrů/mil

-

Vnější teplota

3. Palivoměr

-

Palubní počítač - jízdní dosah vozidla,
průměrná spotřeba, průměrná rychlost

-

Zvolené režimy a převodové stupně
řízené manuální převodovky

-

Korekce sklonu světlometů

-

-

Programovatelná výstraha na překročení
rychlosti

Palubní počítač - jízdní dosah, průměrná
spotřeba, průměrná rychlost

-

Korekce sklonu světlometů

-

Ukazatel změny rychlostního stupně

-

-

Systém Stop & Start

Programovatelná výstraha na překročení
rychlosti

-

Aktivace nebo dezaktivace airbagu
spolujezdce.

-

Volba jazyka zobrazování informací

-

Ukazatel změny rychlostního stupně

Displej úrovně 2 přístrojové desky

-

Systém Stop & Start

-

Čas

-

-

Datum

Aktivace nebo dezaktivace airbagu
spolujezdce

-

Rádio

-

Aktivace nebo dezaktivace
automatického zamykání dveří za jízdy.

4. Ukazatel teploty chladicí kapaliny
5. Otáčkoměr

PŘIPRAVENI k ODJEZDU

Přístrojová deska s displejem úrovně 1

1
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KONTROLKY
Při každém startování: rozsvítí se řada kontrolek, které tak signalizují provedení vlastního testu systémem. Za okamžik zhasnou. Pokud je
motor v chodu: jestliže kontrolka zůstane svítit bez přerušování nebo bliká, signalizuje výstrahu. Tato první výstraha může být doprovázená
zvukovým signálem a hlášením na displeji. „Dbejte na tyto výstrahy“.
Kontrolka

Servis

Parkovací brzda
Hladina brzdové
kapaliny

je

signalizuje

Řešení - akce

dočasně rozsvícená.

malé závady.

Obraťte se na servis sítě CITROËN nebo na jiný
odborný servis.

rozsvícená,
doprovázená
hlášením na displeji.

vážné závady.

Zaznamenejte výstražné hlášení a obraťte se
na servis sítě CITROËN nebo na jiný odborný
servis.

rozsvícená.

zatažená nebo nedostatečně
povolená ruční brzda.

Při povolení páky ruční brzdy kontrolka zhasne.

rozsvícená.

nedostatečná hladina
brzdové kapaliny.

Doplňte kapalinu doporučenou sítí CITROËN.

rozsvícená.
Minimální hladina
motorového oleje

Teplota chladicí
kapaliny

Je nutno zastavit, zaparkovat, vypnout
zapalování a obrátit se na servis sítě
CITROËN nebo na jiný odborný servis.

stále rozsvícená,
i když je hladina
správná.
nedostatečná hladina
oleje v motoru.

Ověřte hladinu oleje motoru a obraťte se na servis sítě
CITROËN nebo na jiný odborný servis.
Je nutno zastavit, zaparkovat, vypnout
zapalování a obrátit se na servis sítě
CITROËN nebo na jiný odborný servis.

stále rozsvícená, i když
je hladina správná.
rozsvícená a ručička
je v červené zóně.

abnormální zvýšení
teploty.

Zaparkujte a vypněte zapalování, nechte
ochladnout okruh. Pohledem ověřte hladinu.

na H v červené zóně.

abnormální zvýšení
teploty chladicí kapaliny.

Rubrika 7, část „Hladina náplní“.
Obraťte se na servis sítě CITROËN nebo na jiný
odborný servis.

23

Místo řidiče

Kontrolka

je

signalizuje

Řešení - akce

rozsvícená za jízdy
s hlášením na
displeji.

nedostatečný tlak
motorového oleje.

Zaparkujte, vypněte zapalování a obraťte se na
servis sítě CITROËN nebo jiný odborný servis.

bliká s hlášením
na displeji
(pouze1,3 HDi 75)

opotřebení oleje.

Jakmile je to možné, proveďte údržbu vozidla,
aby nedošlo k poškození motoru.

rozsvícená.

závada nabíjecího
obvodu.

Ověřte svorky baterie… Rubrika 7, část
„Baterie“.

zůstává i po provedených
kontrolách rozsvícená.

vadný obvod, porucha
zapalování nebo
vstřikování.

Obraťte se na servis sítě CITROËN nebo na
jiný odborný servis.

jeden ze vstupů není
dovřený.

Ověřte, že jsou správně zavřené přední dveře,
zadní a boční dveře.

rozsvícená, poté
bliká.

řidič se nepřipoutal
bezpečnostním pásem.

Přitáhněte pás a zasuňte sponu do zámku.

doprovázená zvukovým
signálem, poté zůstává
rozsvícená.

za jízdy vozidla není
bezpečnostní pás řidiče
zapnutý.

Ověřte zapnutí zatažením za pás. Rubrika 5,
část „Bezpečnostní pásy“.

bliká se zvukovým
signálem.

Přední spolujezdec si
nezapnul pás.

Zatáhněte za pás a zapněte jej.

Nabíjení baterie

Detekce otevření
vstupů

Nezapnutí
bezpečnostního pásu

rozsvícená.
doprovázená
hlášením na displeji.

PŘIPRAVENI k ODJEZDU

Motorový olej
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Kontrolka

je

signalizuje

Řešení - akce

Čelní airbag
Boční airbag

bliká nebo zůstává
svítit.

závadu airbagu.

Nechte urychleně provést kontrolu v servisu sítě CITROËN nebo
v jiném odborném servisu. Rubrika 5, část „Nafukovací vaky“.

Neutralizace čelního
airbagu spolujezdce

rozsvícená.

záměrnou neutralizaci tohoto airbagu
z důvodu přítomnosti dětské sedačky
namontované zády ke směru jízdy.

Konfigurace se provádí přes nabídku MENU
palubního počítače. Rubrika 3, část „Menu“.

zůstává rozsvícená.

závadu systému.

U vozidla nadále funguje klasický brzdový systém bez
posilovače. Doporučujeme však zastavit a obrátit se
na servis sítě CITROËN nebo na jiný odborný servis.

rozsvícená společně
s kontrolkou
parkovací brzdy.

poruchu elektronického
rozdělovače brzdného tlaku.

Je třeba okamžitě zastavit, zaparkovat,
vypnout zapalování a obrátit se na servis sítě
CITROËN nebo na jiný odborný servis.

bliká několik vteřin.

spuštění systému ESP.

Inervence systému pro udržení vozidla ve
správné jízdní stopě.

rozsvícená společně
s jontrolkou „ASR
OFF“ a hlášením na
displeji.

poruchu systému ESP.

Obraťte se servis sítě CITROËN nebo na jiný
odborný servis.

rozsvícená s hlášením
na displeji.

poruchu
systému ASR/MSR.

Obraťte se na servis sítě CITROËN nebo na jiný
odborný servis.

rozsvícená.

poruchu systému Inteligentní
kontroly jízdní stopy.

Obraťte se na servis sítě CITROËN nebo na jiný
odborný servis.

Asistence při rozjezdu
do svahu

rozsvícená.

poruchu asistence při
rozjezdu do svahu.

Obraťte se na servis sítě CITROËN nebo na jiný
odborný servis.

Přední brzdové
destičky

rozsvícená.

opotřebení brzdových
destiček.

Nechte destičky vyměnit v servisu sítě
CITROËN nebo v jiném odborném servisu.

ABS

Systém kontroly jízdní
stopy ESP

Kontrolka

je

signalizuje

Řešení - akce

Elektronický imobilizér

rozsvícená.

není rozpoznán zasunutý
klíč.
Motor nelze nastartovat.

Použijte jiný klíč a vadný klíč nechte
zkontrolovat v servisu sítě CITROËN.
Rubrika 1, část „Vstupy do vozidla“.

Systém pro snižování
emisí

blikající nebo
rozsvícená.

poruchu systému.

Nechte systém rychle ověřit v servisu sítě
CITROËN nebo v jiném odborném servisu.

Minimální zásoba
paliva

rozsvícená a ručička
palivoměru je
v zóně E.

jízdu na rezervní zásobu
paliva.

Nevyčkávejte déle s načerpáním paliva.
Rezervní zásoba paliva je parametr, který je do
značné míry ovlivňován stylem řízení, profilem
vozovky, uplynulým časem a počtem ujetých
kilometrů od okamžiku rozsvícení kontrolky.

Filtr pevných částic

rozsvícená se
zvukovým signálem
a hlášením na displeji.

začátek zanesení filtru
pevných částic.

Proveďte co nejrychleji regeneraci filtru pevných
částic. Rubrika 7, část „Kontroly“.

Přítomnost vody
v naftovém filtru

rozsvícená s hlášením
na displeji.

vodu v naftovém filtru.

Nechte vypustit vodu z filtru v servisu sítě
CITROËN nebo v jiném odborném servisu.
Rubrika 7, část „Kontroly“.

rozsvícená.

meteorologické
podmínky vyžadující
předžhavení (až přibližně
30 vteřin za extrémních
meteorologických
podmínek).

Před spuštěním startéru vyčkejte na zhasnutí
kontrolky.
Pokud se motor nespustí, vypněte zapalování
a opět počkejte na zhasnutí kontrolky a znovu
nastartujte motor.

Žhavení naftového
motoru

PŘIPRAVENI k ODJEZDU
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Kontrolka
Obrysová světla

je

signalizuje

Řešení - akce

rozsvícená.

manuální zapnutí.

Otočte kroužek ovladače osvětlení do první
polohy.

manuální zapnutí.

Otočte kroužek ovladače osvětlení do druhé
polohy.

přitažení ovladače
směrem k sobě.

Přitáhněte ovladač pro přepnutí na potkávací
světla.

Potkávací světla
rozsvícená.
Dálková světla

Směrová světla

bliká a ozývá se
zvukový signál.

změnu směru, ovládání
páčkou vlevo pod
volantem.

Vpravo: přitáhněte páčku směrem nahoru.
Vlevo: zatlačte páčku směrem dolů.

Výstražná světla se
zvukovým signálem

bliká se zvukovým
signálem.

stlačení ovladače
výstražných světel
umístěného uprostřed
palubní desky.

Pravé i levé směrové světlo včetně jejich
kontrolek blikají.

Světlomety do mlhy
vpředu

rozsvícená.

tlačítko na palubní desce
stisknuté.

Ruční volba.
Světlomety fungují, jen když jsou zároveň
rozsvícená obrysová nebo potkávací světla.

tlačítko na palubní desce
stisknuté.

Ruční volba. Světla fungují, jen když jsou
zároveň rozsvícená potkávací světla. Za
podmínek normální viditelnosti světla zhasněte,
jinak se dopustíte přestupku. „Toto červené
světlo oslňuje ostatní řidiče“.

Světla do mlhy vzadu

rozsvícená.

Kontrolka

je

signalizuje

Řešení - akce

Regulátor rychlosti

rozsvícená.

aktivaci regulátoru.

Manuální zapnutí. Rubrika 1, část „Ovladače na
volantu“.

Zadní parkovací
asistent

rozsvícená s hlášením
na displeji.

porucha systému.

Zvuková signalizace není aktivní.
Nechte rychle provést kontrolu v servisu sítě
CITROËN nebo v jiném odborném servisu.

rozsvícená s hlášením
na displeji.

nesprávné použití řidičem.

Zopakujte požadovanou operaci.

bliká se zvukovým
signálem a hlášením
na displeji.

porucha převodovky.

Nechte rychle provést kontrolu v servisu sítě
CITROËN nebo v jiném odborném servisu.

Automatizovaná
manuální převodovka

PŘIPRAVENI k ODJEZDU
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Displej

zobrazuje

signalizuje

Řešení - akce

rozsvícená.

aktivace režimu STOP po
zastavení vozidla.

Jakmile se přejete opět rozjet, kontrolka
zhasne a motor se automaticky spustí v režimu
START.

bliká několik vteřin
a poté zhasne.

momentální nedostupnost
režimu STOP nebo
automatické spuštění
režimu START.

Zvláštní případy režimu STOP a START.
Rubrika 1, část „Převodovka a volant“.

šipka směrem nahoru.

možnost zařazení vyššího
rychlostního stupně.

šipka směrem dolů.

možnost zařazení vyššího
rychlostního stupně.

Vnější teplota

teplotu, která bliká,
a hlášení.

meteorologické podmínky,
při kterých je nebezpečí
tvorby náledí na vozovce.

Zvyšte pozornost a nebrzděte prudce.
Rubrika 5, část „Bezpečnost při jízdě“.

Datum (RRRR/MM/DD)
Hodina (HH:MM)

seřízení:
data;
času.

konfiguraci přes nabídku
MENU.

Rubrika 3, část „Menu“.

Sklon světlometů

seřízení sklonu
světlometů.

polohu 0 až 3 v závislosti
na převáženém nákladu.

Proveďte seřízení ovladačem na palubní
desce. Rubrika 1, část „Ovladače u volantu“.

Stop & Start

Ukazatel změny
rychlostního stupně

Rubrika 1, část „Ukazatel změny rychlostního
stupně“.

-

před ověřením hladiny vyčkejte
přibližně 15 minut na ochladnutí motoru
a v případě potřeby poté kapalinu doplňte.
Protože je chladicí okruh pod tlakem
a hrozí nebezpečí vystříknutí horkých par
a popálení, povolte nejprve uzávěr o dvě
otáčky pro snížení tlaku v okruhu.
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Po klesnutí tlaku zkontrolujte hladinu
a sejměte uzávěr pro doplnění kapaliny.
Jestliže zůstane ručička v červené zóně,
obraťte se na servis sítě CITROËN nebo na
jiný odborný servis.

TEPLOTA CHLADICÍ KAPALINY

Hladina paliva je testována při každém
otočení klíče ve spínací skřínce do polohy
„MAR - zapnuté zapalování/jízda“.
Palivoměr signalizuje:
- f (full - plná): objem nádrže činí
přibližně 45 litrů.

Ručička v poloze mezi c (cold - nízká
teplota) a h (hot - vysoká teplota):
normální činnost.
Při ztížených provozních podmínkách nebo
za velmi teplého počasí se může ručička
přiblížit k červeným dílkům stupnice.

-

e (empty - prázdná): v nádrži je
minimální zásoba, kontrolka
nepřetržitě svítí.

Zásoba paliva v okamžiku začátku výstrahy
je přibližně 6 litrů.
Bližší informace naleznete v rubrice 7,
v části „Množství kapalin“.

-

Co učinit, jestliže ručička přejde
do červené zóny nebo se rozsvítí
kontrolka:
okamžitě zastavte a vypněte zapalování.
Ventilátor chlazení se může ještě po
určitou dobu točit (přibližně 10 minut).

SNIŽOVÁNÍ OBSAHU ŠKODLIVIN
EOBD (European On Board Diagnosis) je
evropský systém palubní diagnostiky, který
kromě jiného splňuje požadavky norem
stanovujících limity emisí:
- CO (oxidu uhelnatého),
-

HC (nespálených uhlovodíků),

-

NOx (oxidů dusíku) nebo částic, zjištěné
lambda sondami umístěnými na vstupu
a výstupu katalyzátorů.
Řidič je upozorněn na případnou
poruchu zařízení na snižování
obsahu škodlivin ve výfukových
plynech blikáním této specifické
kontrolky na přístrojové desce.
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Místo řidiče

UKAZATEL ÚDRŽBY

KONTROLKA MOTOROVÉHO OLEJE

Ukazatel na přístrojové desce informuje
o lhůtě příští prohlídky vozidla, která má
být provedena v souladu s plánem údržby,
stanoveným výrobcem a uvedeným v sešitu
údržby. Tato informace je indikována
v závislosti na počtu kilometrů ujetých od
poslední prohlídky.

Nedostatečný tlak oleje
Kontrolka se rozsvítí, doprovázená
hlášením na displeji přístrojové
desky, jakmile systém detekuje nízký tlak
oleje.

Pro zabránění poškození motoru se
doporučuje provést údržbu vozidla již
při blikání kontrolky motorového oleje.

Okamžitě zastavte, vypněte zapalování
vozidla a obraťte se na servis sítě
CITROËN nebo na jiný odborný servis.
Opotřebení oleje (pouze motor 1,3 HDi 75 k)

Seznam jednotlivých kontrol je
specifikovaný v sešitu údržby, který
jste obdrželi zároveň s vozidlem.
Několik sekund po zobrazení údaje
ukazatele údržby se displej vrátí na
zobrazování běžných funkcí.

Pokud systém detekoval opotřebení
oleje, kontrolka bliká a je
doprovázená hlášením na displeji přístrojové
desky. Blikání kontrolky není považováno
za poruchu vozidla. Je to varovné hlášení
informující řidiče o nutnosti provedení
údržby vozidla v co nejbližším termínu.

Pokud není provedena údržba
vozidla a je dosaženo druhé úrovně
znečistění, rozsvítí se kontrolka
systému pro omezování emisí a otáčky
motoru jsou omezeny na 3000 ot/min.
Pokud ani poté není provedena údržba
vozidla a je dosaženo třetího stupně
znečistění, jsou otáčky omezeny na
1500 ot/min, aby nedošlo k poškození
motoru nebo jiných prvků.

REOSTAT OSVĚTLENÍ
Reostat je aktivní, když jsou rozsvícená
obrysová světla.

Pro nastavení jasu osvětlení
přístrojové desky a panelu
autorádia použijte tyto ovladače.

Nadstandardní zamknutí
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Dvě stisknutí tohoto ovladače
dají povel k nadstandardnímu
zamknutí vozidla.
Při nadstandardním zamknutí
nelze dveře otevřít vnějšími ani vnitřními
ovladači. Nenechávejte nikoho uvnitř
nadstandardně zamknutého vozidla.
Nadstandardní zamknutí je signalizováno
jedním zablikáním směrových světel.

-

DÁLKOVÝ OVLADAČ
Odemknutí vozidla

Centrální zamknutí

Stisknutí tohoto tlačítka umožňuje
odemknout pouze přední dveře
(lehká dodávka) nebo všechny
dveře (kombi).
Odemknutí je signalizováno dvěma
zablikáními směrových světel.

Jedno krátké stisknutí tohoto
ovladače dá povel k zamknutí
všech dveří vozidla. Zamknutí je
signalizováno jedním zablikáním
směrových světel.
Jestliže zůstaly některé dveře nedovřené,
centrální uzamknutí se neuskuteční.
Nemožnost uzamknutí je signalizována třemi
zablikáními směrových světel.

Odemknutí zadních křídlových nebo
výklopných dveří
Stisknutí tohoto tlačítka umožňuje
odemknout zónu nákladového
prostoru (lehká dodávka) nebo
pouze zadní křídlové nebo
výklopné dveře (kombi).

při otočení klíče ve spínací skřínce do
polohy „MAR“.

Vysunutí/zasunutí klíče
Stiskněte toto tlačítko pro
vysunutí klíče z uložení.
Pro zasunutí klíče stiskněte
tlačítko a sklopte klíč do
pouzdra.
Pokud tlačítko nestisknete, může dojít
k poškození mechanismu.
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- při povelu k odemknutí dveří,

1

32

Otevírání

Otevření oken pomocí dálkového
ovládání
Přidržení tohoto tlačítka na
3 sekundy spustí otevírání
předních oken. Držte je stisknuté
až do dosažení požadované
polohy otevření oken. Jakmile tlačítko
uvolníte, okna se zastaví.
Tato operace též může být provedena
vložením a otočením klíče v zámku
předních dveří.

Uzavření oken s dálkovým ovladačem
Přidržení tohoto tlačítka na
3 sekundy spustí zavírání
předních oken. Držte je stisknuté
až do dosažení požadované
polohy otevření oken. Jakmile tlačítko
uvolníte, okna se zastaví.
Tato operace též může být provedena
vložením a otočením klíče v zámku předních
dveří.

Při uzavírání oken dálkovým ovládáním
je třeba se přesvědčit, zda nic nebrání
správnému uzavření. Funkce ochrany proti
sevření je během těchto operací neaktivní
Pokud si přejete ponechat okna pootevřená,
je třeba vypnout objemovou ochranu
interiéru vozidla.

KLÍČ

EL. ČLÁNEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Slouží k zamykání a odemykání zámků
vozidla k otevření a uzavření palivové
nádrže a k nastartování a vypnutí motoru
motoru.

Referenční číslo: CR 2032/3 volty.

Výměna el. článku dálkového ovladače
-

stiskněte tlačítko pro vysunutí
klíče,

-

s pomocí tenkého šroubováku
otočte šroubek 1 od zavřené
do otevřené polohy,

-

zapáčením šroubovákem uvolněte
pouzdro el. článku 2,

-

vysuňte pouzdro a vyměňte el. článek 3
za dodržení polarity,

-

zasuňte pouzdro s el. článkem 2 do klíče
a zajistěte jej otočením šroubku 1.

Pokud by náhradní el. článek
nevyhovoval uvedené specifikaci, je
nebezpečí poškození ovladače.
Používejte pouze el. články doporučované
sítí CITROËN nebo články s rovnocennými
vlastnostmi. Vybité elektrické články odneste
do specializované sběrny.

PŘIPRAVENI k ODJEZDU
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ELEKTRONICKÉ BLOKOVÁNÍ
STARTOVÁNÍ „IMOBILIZÉR“
Všechny klíče od vozidla obsahují čip pro
ovládání elektronického imobilizéru.
Toto zařízení blokuje systém dodávky paliva
do motoru. Aktivuje se automaticky při
vytažení klíče ze spínací skřínky.
Při zapnutí zapalování je navázána
komunikace mezi klíčem a elektronickým
imobilizérem.

Správné používání
Neprovádějte žádné úpravy na systému
elektronického imobilizéru.
Manipulace s dálkovým ovladačem
například v kapse může způsobit nechtěné
odemknutí dveří.
Současné používání jiných
vysokofrekvenčních přístrojů (mobilní
telefony, domovní alarmy…) může dočasně
narušit činnost dálkového ovládání.

DŮVĚRNÁ KARTA S KÓDEM
Tuto kartu jste obdrželi při přebírání vozidla
zároveň se dvěma klíči.
Na kartě je uvedený identifikační kód,
nezbytný k provedení jakéhokoli zásahu na
systému elektronického blokování startování
v servisní síti CITROËN. Tento kód je
zakrytý fólií, kterou sundejte jen v nutném
případě.
Uložte kartu na bezpečné místo, nikdy ji
nenechávejte uvnitř vozidla.
Pokud budete cestovat na místo vzdálené
od Vašeho bydliště, doporučujeme Vám vzít
kartu s sebou spolu s ostatními osobními
dokumenty.

Po zapnutí zapalování: jestliže
je klíč imobilizérem rozpoznán,
tato kontrolka zhasne a je možno
nastartovat motor.
Jestliže klíč není rozpoznán, není možno
nastartovat. Použijte druhý klíč a nechte
vadný klíč zkontrolovat v servisní síti
CITROËN.

Při koupi ojetého vozidla:
- ověřte, že jste obdrželi kartu s kódem,
-

nechte provést v servisní síti CITROËN
postup uložení klíčů do paměti systému,
který zaručí, že bude možno nastartovat
vozidlo pouze s klíči ve Vašem vlastnictví.

Jízda se zamknutými dveřmi může
v případě nehody znamenat ztížení
přístupu záchranné služby do kabiny vozidla.
Z bezpečnostních důvodů (při jízdě s dětmi)
vytáhněte před vystoupením z vozidla klíč
ze spínací skřínky, i když odcházíte jen na
krátkou chvíli.

Alarm zajišťuje:
- vnější obvodovou ochranu pomocí
detektorů otevření vstupů (dveří a kapoty)
a přerušení elektrického napájení,
-

prostorovou ochranu,

-

signalizaci pohybu vozidla,

-

signalizaci vsunutí klíče do startéru.

Zařízení zahrnuje sirénu.

Aktivování alarmu
Nejprve se ujistěte, že jsou všechny vstupy
do vozidla řádně zavřené.
Aktivace alarmu se provádí
stisknutím tohoto tlačítka,
ochrana je aktivní po uplynutí
několika sekund.
Když je alarm v pohotovosti, jakýkoli pokus
o vloupání spustí sirénu na dobu přibližně
30 sekund, doprovázenou rozsvícením
směrových světel.
Alarm se poté vrátí zpět do pohotovostního
stavu.
Alarm se spustí rovněž po přerušení
elektrického napájení, a to v okamžiku
jeho obnovení.

Signalizace pokusu o vloupání
Při návratu k vozidlu Vám
blikání kontrolky imobilizéru
nebo výstražné hlášení na
displeji přístrojové desky oznámí
pokus o vloupání do vozidla v době Vaší
nepřítomnosti.

Správné používání
Pro rychlé neutralizování nechtěně
spuštěné sirény odemkněte vozidlo
pomocí dálkového ovladače.
Jestliže nechcete uvést alarm do
pohotovosti, například při mytí vozidla,
zamkněte nejprve vozidlo klíčem.

Deaktivace pomocí dálkového ovladače
Při stisknutí tohoto tlačítka dojde
k deaktivaci alarmu při odemknutí
vozidla.

Deaktivace pomocí klíče
Odemkněte dveře klíčem, nastupte do
vozidla. Otočte klíč ve spínací skřínce do
polohy MAR, po identifikování kódu klíče
se alarm vypne.

Deaktivace funkce objemové ochrany
a detekce nadzvednutí vozidla
Pro deaktivování objemové
ochrany a detekce nadzvednutí
vozidla stiskněte tlačítko
umístěné na stropním světle. Tato
operace musí být zopakována po každém
zapnutí zapalování.
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Když vozidlo stojí na svahu,
doprovázejte rukou posun dveří. Dveře
by se totiž mohly z důvodu sklonu terénu
otevřít či zavřít neočekávaně rychle a
způsobit zranění.
Z bezpečnostních a funkčních důvodů
nejezděte s otevřenými bočními posuvnými
dveřmi.

OTEVÍRÁNÍ ZVENKU
Dveře řidiče

Boční posuvné dveře

K odemknutí zvenku použijte dálkový
ovladač.
Přitáhněte madlo směrem k sobě.
Pokud není aktivní dálkový ovladač, zasuňte
kovovou část klíče do zámku na straně
řidiče.

Přitáhněte madlo směrem k sobě a poté
směrem dozadu.
Posuňte dveře až za bod odporu (lehká
dodávka) nebo až k zajištění mechanismu
zajišťujícího dveře v otevřené poloze
(kombi).
Když je otevřená klapka uzávěru
palivové nádrže, brání pojistný
mechanismus posunu bočních dveří
(kombi).

Výklopné dveře zavazadlového
prostoru (kombi)
Po odemčení vozidla dálkovým ovladačem nebo
klíčem zatáhnete za středové madlo a nadzvedněte
výklopné dveře zavazadlového prostoru.

Křídlové dveře zavazadlového
prostoru
Asymetrické zadní křídlové dveře 60/40
mají čtyři body zajištění, z nichž jeden se
nachází uprostřed.
Přitáhněte madlo směrem k sobě.
Nejprve otevřete širší křídlo, poté odjistěte
přitažením páčky a otevřete užší křídlo.
Obě křídla zadních dveří se otevírají
v úhlu 90°.
Je povoleno mít při jízdě otevřeno užší
křídlo dveří, aby byla umožněna přeprava
dlouhého nákladu. Dodržujte pravidla
silničního provozu a předepsaným
způsobem signalizujte přečnívající náklad.

Otevření v úhlu 180°

OTEVÍRÁNÍ ZEVNITŘ

Zatlačte na západku a současně otevřete
dveře.

Dveře řidiče
Pro odemknutí přitáhněte vnitřní madlo.
Aktivní zamykání za jízdy: jakmile
se rychlost vozidla přiblíží 20 km/h,
charakteristický zvuk signalizuje automatické
zamknutí vozidla.
Tuto funkci "AUTOCLOSE" můžete aktivovat
či dezaktivovat přes nabídku "MENU".
Při dodání vozidla je tato funkce
v dezaktivovaném stavu.
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Boční posuvné dveře (Kombi)

Správné používání

Přitáhněte ovladač A a posunujte dveře až
do zajištění mechanismu zajišťujícího dveře
v otevřené poloze (kombi).

Při otevírání dbejte na to, aby vodicí lišta
na podlaze, umožňující posun dveří, nebyla
něčím zakrytá.
Nebraňte provozu.

Když vozidlo stojí na svahu,
doprovázejte rukou posun dveří. Dveře
by se totiž mohly z důvodu sklonu terénu
otevřít či zavřít neočekávaně rychle
a způsobit zranění.
Z bezpečnostních a funkčních důvodů
nejezděte nikdy s otevřenými bočními
posuvnými dveřmi.

Výklopné dveře zavazadlového
prostoru (kombi)

Křídlové dveře zavazadlového prostoru
Pro jejich otevření posuňte ovladač B
směrem doprava.

V případě poruchy akumulátoru nebo
centrálního zamykání je možné výklopné
dveře mechanicky odblokovat ze
zavazadlového prostoru.
Otevřít boční posuvné dveře a kompletně
složit zadní sedadla.
Pro odblokování výklopných dveří
stisknout páku.

Nákladový prostor
Jedním stisknutím můžete z místa
řidiče odemknout boční posuvné
dveře a zadní dveře (lehká
dodávka).
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Centrální zamknutí

Zavření dveří otevřených o 180°

Zatlačením na vnitřní madlo zamknete celé
vozidlo nebo příslušné dveře. Jestliže však
zůstaly některé dveře nedovřené, centrální
zamknutí se neuskuteční.

Vzpěra se automaticky zahákne při zavření
křídlových dveří, přičemž nejprve je nutno
zavřít užší křídlo.

Před vystoupením z vozidla vždy
vytáhněte klíč ze spínací skřínky,
i když odcházíte jen na krátkou chvíli.

Stisknutí umožňuje zamknout
z místa řidiče boční posuvné
dveře a zadní dveře (lehká
dodávka).

Ochrana proti napadení
Po rozjezdu vozidla systém automaticky
zamkne přední dveře a nákladový prostor,
jakmile rychlost dosáhne přibližně 20 km/h.
Tuto funkci, nazývanou „AUTOCLOSE“,
je možno aktivovat či dezaktivovat přes
nabídku „MENU“.
Jestliže během jízdy není provedeno žádné
otevření, zůstane zamknutí aktivní.
Při dodání vozidla z výroby je tato funkce
v dezaktivovaném stavu.
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Boční posuvné dveře (kombi)

Dětská pojistka

ZAVÍRÁNÍ ZVENKU

Zatlačte na ovladač pro odblokování dveří
a přitáhněte madlo směrem k sobě pro
zavření dveří.

Pojistka znemožňuje otevření obou zadních
dveří zevnitř vozidla.
Pomocí klíče zapalování otočte ovladač
na každých zadních dveřích o čtvrt
otáčky.

Boční posuvné dveře
Přitáhněte madlo k sobě, potom směrem
dopředu k překonání bodu odporu
(lehká dodávka) nebo pro odblokování
zádržného mechanismu dveří (kombi).
Posunujte dveře vpřed až do jejich úplného
zavření.

Zadní křídlové dveře
Nejprve zavřete úzké křídlo, které se po
zavření automaticky zajistí.
Poté zavřete s pomocí madla široké křídlo.

Zadní výklopné dveře (Kombi)
Dveře zavřete zatáhnutím za vnitřní madlo.

Otočte prstenec do příslušné
polohy.

Přepínání mezi potkávacími
a dálkovými světly
Přitáhněte ovladač osvětlení na doraz
směrem k sobě.

OVLADAČ SVĚTEL
Volba se provádí natočením bílé značky
prstence proti symbolu, když je klíč ve
spínací skřínce v poloze MAR.

Světelné výstražné znamení
Přitáhněte mírně ovladač
osvětlení směrem k sobě, bez
ohledu na polohu prstence.

Všechna světla zhasnutá
Směrová světla
Rozsvícená obrysová světla
Jsou signalizována rozsvícením
kontrolky na přístrojové desce.

Vlevo: posunutí směrem dolů.
Na přístrojové desce bliká zelená
kontrolka ve tvaru šipky směřující
vlevo.
Vpravo: posunutí směrem nahoru. Na
přístrojové desce bliká zelená kontrolka
ve tvaru šipky směřující vpravo.

Funkce „dálnice“
Tato funkce slouží k signalizování změny
jízdního pruhu při jízdě na dálnici.
Krátce přepněte ovladač směrem nahoru
nebo dolů, bez překonání bodu odporu
ovladače osvětlení. Směrová světla na
příslušné straně třikrát zablikají.

Parkovací světla
Výstražné osvětlení pomocí obrysových
světel rozsvícených pouze na straně
komunikace.
Klíč vyjmutý ze spínací skříňky nebo
v poloze STOP:
otočte kroužek do polohy „Všechna světla
zhasnutá“ a poté do polohy „Rozsvícená
obrysová světla“,
Do minuty po vypnutí zapalování
přesuňte ovladač osvětlení nahoru či dolů
podle toho, na které straně se nachází
komunikace (příklad: stání vpravo; páčka
osvětlení směrem dolů; rozsvítí se levá
světla).
Zapnutí je signalizováno rozsvícením
kontrolky obrysových světel na přístrojové
desce.
Pro vypnutí parkovacích světel přesuňte
ovladač osvětlení do středové polohy
a kroužek do polohy „Všechna světla
zhasnutá“.

PŘIPRAVENI k ODJEZDU
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Doprovodné osvětlení
Potkávací světla zůstanou po určitou dobu
svítit po vypnutí zapalování vozidla pro
usnadnění vystupování řidiče na málo
osvětleném místě. Osvětlují prostor před
vozidlem.

Světlomety do mlhy

Aktivace

Ovladače se nacházejí na panelu palubní
desky.

Když je klíč ve spínací skřínce v poloze
„STOP“ nebo je vyjmutý, přitáhněte do
2 minut po vypnutí motoru ovladač osvětlení
směrem k volantu.
Při každém přitažení ovladače je svícení
světel prodlouženo o 30 sekund, až do
maximální doby 210 sekund. Po uplynutí
této doby světla automaticky zhasnou.

Přední a zadní světla do mlhy
Přední světla do mlhy fungují
pouze se zapnutými obrysovými
nebo potkávacími světly.
Zadní světla do mlhy fungují
pouze se zapnutými potkávacími
světly.
Pro zapnutí světel stiskněte jeden z těchto
ovladačů.
Světla do mlhy musí být používána
pouze při jízdě v mlze nebo při
sněhových srážkách.
Za jasného počasí, při dešti, ve dne, stejně
jako v noci, rozsvícená světla do mlhy
oslňují a jejich použití je zakázáno.
Neopomeňte je vypnout, jakmile jich již není
zapotřebí.

Při prvním přitažení ovladače se
rozsvítí kontrolka, doprovázená
hlášením na displeji. Kontrolka
zůstane svítit až do automatické
dezaktivace funkce.
Dezaktivace
Přidržte ovladač osvětlení přitažený směrem
k volantu po dobu delší než 2 sekundy.

Svazek světelných paprsků
světlometů
V závislosti na zatížení vozidla je
doporučeno upravit výšku světelného kuželu
světlometů.
Tato funkce je přístupná pouze v poloze
dálkových a potkávacích světel.

Opakovanými stisky těchto
ovladačů, umístěných na palubní
desce, je možno seřídit skon
světlometů.
Kontrolka na displeji signalizuje
zvolenou polohu seřízení
(0, 1, 2, 3).
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OVLADAČ STĚRAČŮ
Ostřikovač vpředu

Stírání je aktivní, pouze když je klíč ve
spínací skřínce v poloze „MAR“.
Ovladač má čtyři různé polohy. Otočením
prstence je možno zvolit 3 rychlosti stírání.

Přitáhněte ovladač směrem dolů, ostřikovač
čelního skla bude fungovat samostatně.
Přidržte ovladač dole pro zapnutí ostřikování
čelního skla a časovaného stírání.

Přerušované stírání.

Informace pro doplňování kapaliny naleznete
v rubrice 7, v části „Hladina náplní“.

Nepřerušované pomalé stírání.

Správné používání

Nepřerušované rychlé stírání.

Před použitím stěračů za mrazivého počasí
ověřte, že se mohou stírací lišty volně
pohybovat.

Jedno setření: krátkým přitažením směrem nahoru.
U funkce Stop & Start není při stírání
oken vysokou rychlostí k dispozici
režim STOP.

Pro výměnu stíracích lišt si vyhledejte
informace v rubrice 7, v části „Výměna
stírací lišty“.

Stěrač zadního skla
Nachází se na skle velkých
zadních dveří.
Otočte prstencem.

Ostřikovač zadního skla
Ostřikovač zadního skla je začleněn do
třetího brzdového světla.
Aktivujte ovladač směrem nahoru, ostřikovač
bude fungovat samostatně.
Přidržte ovladač nahoře a ostřikování bude
doprovázeno časovaným stíráním.

PŘIPRAVENI k ODJEZDU
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Při aktivaci funkce se zobrazí kontrolka
regulátoru rychlosti na sdruženém přístroji:

Dočasné překročení
naprogramované
rychlosti
Je možné zrychlit
a jet chvíli vyšší než
naprogramovanou rychlostí
(například při předjíždění)
Jakmile uvolníte pedál akcelerace, vrátí se
vozidlo na naprogramovanou rychlost.

Volba funkce

Dezaktivace

-

-

REGULÁTOR RYCHLOSTI
"Jedná se o rychlost, kterou si přeje řidič jet".
Toto pomocné zařízení umožňuje při
plynulém provozu udržovat řidičem
naprogramovanou rychlost (regulace
rychlosti je přerušena při sešlápnutí pedálu
akcelerace).

První aktivace/
naprogramování rychlosti
-

Aby mohla být požadovaná rychlost
naprogramována nebo aktivována, musí
být rychlost vozidla vyšší než 30 km/h
a zařazený alespoň druhý rychlostní stupeň.

Otočte prstenec do
polohy ON. Regulátor
je zvolený, ale ještě
není aktivní a není
naprogramovaná žádná
rychlost.

-

Stlačením pedálu
akcelerace dosáhněte
rychlost, kterou si
přejete naprogramovat.

Pro uložení rychlosti do paměti přepněte
ovladač směrem nahoru (+) na alespoň
jednu sekundu a poté jej uvolněte.

Požadovaná rychlost je naprogramována.
Můžete uvolnit pedál akcelerátoru a vozidlo
ji bude konstantně udržovat.

Stiskněte tlačítko
nacházející se na
konci ovladače.
nebo
- Sešlápněte brzdový či
spojkový pedál.
Regulátor rychlosti je taktéž deaktivován
v případě zásahu systémů ABS nebo ESP.

Opětná aktivace
-

Znovu stiskněte tlačítko
nacházející se na konci
ovladače.
nebo
- Sešlápněte pedál
akcelerátoru a dosáhněte
rychlosti, která je blízká
naprogramované.
- Zařaďte rychlostní stupeň, který byl zařazený
ve okamžiku programování rychlosti.
Vaše vozidlo pojede znovu rychlostí, která
byla naposledy naprogramována.

Změna naprogramované rychlosti

Zrušení naprogramované rychlosti

Pro zvýšení naprogramované rychlosti
máte dvě možnosti:

Po zastavení vozidla a vypnutí zapalování
je naprogramovaná rychlost vymazána
z paměti systému.

Přidržení zvyšuje rychlost průběžně.
S použitím pedálu akcelerace:
- překročte naprogramovanou rychlost
a dosáhněte požadovanou rychlost,
-

přepněte ovladač směrem nahoru (+) na
alespoň jednu sekundu a uvolněte jej.
Snížení naprogramované
rychlosti:
- přepněte ovladač
směrem dolů (-);
nová rychlost bude
automaticky uložena

Každé krátké stisknutí sníží rychlost o 1 km/h.
Přidržení snižuje rychlost průběžně.

Vypnutí funkce
-

Otočte prstenec do
polohy OFF nebo
vypněte zapalování pro
kompletní zastavení
regulátoru.

Funkční anomálie
V případě nesprávné funkce otočte prstenec
do polohy OFF a obraťte se na servis sítě
CITROËN nebo na jiný odborný servis.

Správné používání
Při měnění naprogramované rychlosti
přidržením tlačítka věnujte zvýšenou
pozornost řízení, protože ke zvýšení nebo
snížení rychlosti může dojít velmi rychle.
Nepoužívejte regulátor rychlosti na kluzké
vozovce nebo v hustém silničním provozu.
Pokud je systém aktivovaný nezařazujte
nikdy neutrál.
Při sjíždění prudkého svahu nebude
moci regulátor zabránit překročení
naprogramované rychlosti vozidlem.
Regulátor v žádném případě nemůže
sloužit jako zařízení zaručující respektování
nejvyšší povolené rychlosti, nenahrazuje
řidičovu pozornost a nezbavuje řidiče
odpovědnosti.
Je doporučeno nechávat stále chodidla
v blízkosti pedálů.
Aby pod pedály nevadil kobereček:
- dbejte na správné umístění koberečku
a jeho úchytů na podlaze,
-

nedávejte několik koberečků na sebe.

OMEZOVAČ RYCHLOSTI S PEVNĚ
NASTAVENOU RYCHLOSTNÍ MEZÍ
Tato funkce umožňuje omezovat maximální
rychlost vozidla (podle verze a pouze
u vozidel vybavených motorem 1,3 HDi 75 k).
Mezní rychlost může být nastavena na jednu
ze 4 předem určených hodnot: 90, 100, 110
nebo 130 km/h.

Štítek umístěný v kabině vozidla
upozorňuje, že je vozidlo vybaveno
touto funkcí. Na štítku je uvedena nastavená
rmaximální rychlost vozidla.
Tato funkce nemůže být dezaktivována ani
nastavována řidičem.
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Bez použití pedálu
akcelerace:
- přepněte ovladač
směrem nahoru (+).
Každé krátké stisknutí zvýší
rychlost o 1 km/h.
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Otočením ovladače vpravo nebo vlevo zvolte
zrcátko k seřízení, poté posuňte ovladač do
požadovaného směru seřízení.
Pro odmrazení zpětných zrcátek
stiskněte tlačítko odmrazování
zadního okna.

ZPĚTNÁ ZRCÁTKA A OKNA
Vnitřní zpětné zrcátko
Páčka na spodním okraji zrcátka jej
umožňuje nastavit do dvou poloh.
Poloha pro den - zatlačte páčku od sebe.
Poloha pro noc a proti oslňování přitáhněte páčku směrem k sobě.

Vnější zpětná zrcátka
Zrcátka mají sférický tvar pro rozšíření
zorného pole do stran. Předměty
pozorované ve zpětném zrcátku jsou ve
skutečnosti blíže, než se zdají být. Při
odhadování vzdálenosti zezadu přijíždějících
vozidel je tedy nutno počítat s tímto
rozdílem.

Ruční ovládání

Elektrické ovládání
Elektrický ovladač se nachází vlevo na
vnitřní straně sloupku dveří, v úrovni
zpětného zrcátka.

Ruční ovladače vpravo a vlevo se nacházejí
na vnitřní straně sloupků u každého
zpětného zrcátka.
Posuňte páčku ve směru požadovaného
seřízení.

Zpětná zrcátka a okna
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Sekvenční ovládání
Zcela zavřete nebo otevřete okno dlouhým
stisknutím ovladače.
Posun okna lze zastavit novým stisknutím
ovladače.
Pro malý posun okna stiskněte ovladač
krátce.

OVLÁDÁNÍ OKEN

Otáčejte kličkou na dveřním panelu.

ZADNÍ OKNA (KOMBI)

Správné používání

Pro pootevření zadních oken překlopte
páčku a zatlačte ji až na doraz pro zajištění
okna v otevřené poloze.

Elektrické ovladače
Elektrické ovladače oken jsou vybaveny
funkcí ochrany proti přiskřípnutí
a sekvenčním režimem pro otevírání
a zavírání.
Ovladače umístěné na dveřích řidiče
umožňují ovládání obou předních oken
vozidla.
Ovladač na dveřích spolujezdce umožňuje
ovládat okno na jeho straně.

Před vystoupením z vozidla vždy vytáhněte
klíč ze spínací skřínky, i když odcházíte jen
na malou chvíli.
Jestliže při manipulaci s oknem dojde
k přiskřípnutí, je nutno obrátit směr pohybu
okna. To provedete stisknutím příslušného
ovladače.
Když řidič ovládá okno u spolujezdce, musí
se ujistit, že nikdo a nic nebrání řádnému
zavření okna.
Řidič se musí ujistit, že spolujezdec používá
ovladač okna správným způsobem.
Při manipulaci s okny dávejte pozor
na děti.

PŘIPRAVENI k ODJEZDU
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Převovdovka a volant

NASTAVENÍ VOLANTU

Ve stojícím vozidle odjistěte volant
zatlačením ovladače směrem dolů.
Upravte výšku a vzdálenost volantu
a zajistěte jeho polohu přitažením ovladače
až na doraz směrem nahoru.

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA
Zpětný chod

Správné používání

Nikdy nezařazujte zpátečku před úplným
zastavením vozidla.
Pohyb musí být prováděn pomalu, aby se
omezil hluk při řazení zpátečky.

Pro usnadnění řazení převodových stupňů
stlačte spojkový pedál až na doraz.

Je-li Vaše vozidlo vybaveno
parkovacím asistentem, uvede se tento
při zařazení zpátečky do činnosti a zazní
zvukový signál.
Bližší informace naleznete v rubrice 3,
v části „Parkovací asistent vzadu“.

Aby pod pedály nic nepřekáželo:
- dbejte na správné umístění koberečku,
-

nikdy nedávejte několik koberečků přes sebe.

Nenechávejte ruku na hlavici řadicí páky,
protože takto vytvářený tlak, i když je mírný,
může po delší době způsobit opotřebení
vnitřních komponentů převodovky.

Příklad:
- Máte zařazený třetí převodový stupeň.

Informace se zobrazí v podobě kontrolky
SHIFT na displeji přístrojové desky
doprovázené a šipkou nahoru pro zařazení
vyššího rychlostního stupně a šipkou dolu
pro zařazení nižšího rychlostního stupně.

-

Stlačujete mírně pedál akcelerace.

V případě jízdní situace s velkým
zatížením motoru (například silné
stlačení pedálu akcelerace při předjíždění...)
systém nenavrhne změnu převodového
stupně.

-

Systém Vám může eventuálně navrhnout
zařazení vyššího převodového stupně.

Úkolem tohoto systému je dosáhnout
snížení spotřeby paliva doporučováním
zařazení vyššího převodového stupně
u vozidel vybavených manuální
převodovkou.

Funkce
Systém má využití výhradně při úsporném
způsobu řízení.
Doporučení pro zařazení převodového
stupně nesmí být povážována za povinná
nařízení. Ve skutečnosti zůstávají profil
vozovky, hustota silničního provozu nebo
bezpečnostní parametry určující pro výběr
optimálního převodového stupně. Je
tedy v odpovědnosti řidiče, zda se bude
doporučením řídit, či nikoli.
Tato funkce nemůže být dezaktivována.

* Podle typu motoru.
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PŘEVODOVÉHO STUPNĚ*
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A: automatický režim.
Ke zvolení tohoto režimu přidržte řadicí
páku v levé poloze.
E: úsporný režim.
Stisknutím tohoto tlačítka funkci aktivujete/
dezaktivujete.

ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA

Polohy řadicí páky

Řízená manuální pětistupňová převodovka
nabízí pohodlí automatického chodu
i potěšení z ručního řazení rychlostí.
Tato převodovka umožňuje využívat dva
funkční režimy:
- automatický režim, při kterém je řazení
řízeno automaticky převodovkou bez
zásahu řidiče,

Veškeré polohy jsou voleny ze středové
pozice páky.
N: neutrál.
Sešlápněte brzdový pedál a pro nastartování
motoru přesuňte páku doprava a poté
nahoru.
R: zpětný chod.
Ve stojícím vozidle držte sešlápnutý brzdový
pedál a přesuňte řadicí páku směrem
doprava a poté dolů.
M +/-: sekvenční režim s ručním řazením
převodových stupňů.
Ke zvolení tohoto režimu přidržte řadicí
páku v levé poloze:
- zatlačte krátce páku směrem k + pro
zařazení vyššího stupně.

-

sekvenční režim pro ruční řazení
převodových stupňů řidičem pomocí
řadicí páky.

Skládá se z:
1. řadicí páky 1 na středové konzoli pro
volbu režimu řízení, zpětného chodu
a neutrálu nebo řazení rychlostních
stupňů v sekvenčním režimu,
2. tlačítka 2 pro aktivaci/dezaktivaci
úsporného režimu.

-

zatlačte krátce páku směrem k - pro
zařazení nižšího stupně.

Zobrazování informací na přístrojové
desce
N. Neutrál.
R. Reverse (zpětný chod).
1 2 3 4 5. Zařazený rychlostní stupeň.
AUTO. Rozsvítí se při zvolení
automatického režimu; zhasne při přechodu
do sekvenčního režimu.
E. Rozsvítí se při aktivaci úsporného režimu;
zhasne při dezaktivaci.

Automatický režimu
Po rozjezdu vozidla můžete přepnout do
automatického režimu zvolením polohy A/M.

Na kluzké vozovce je též možné pro
rozjezd zařadit 2. převodový stupeň
(2. zatlačení směrem k +).
Úplným sešlápnutím pedálu
akcelerátoru je možné dosáhnout velmi
energického rozjezdu.

Rozjezd vozidla
Vždy je třeba sešlápnout brzdový pedál.
Nastartuje motor; převodovka automaticky
zařadí neutrál.
Páka zůstane v poloze zvolené před
vypnutím zapalování.
Na displeji přístrojové desky se zobrazí „N“
a když uvolníte brzdový pedál, zazní
zvukový signál, který vás upozorní na rozdíl
mezi polohou páky a rychlostním stupněm
(neutrál) zařazeným převodovkou.
Zařaďte první rychlostní stupeň (přesunutí
páky k +) nebo zpětný chod (poloha R).
Na displeji přístrojové desky se zobrazí „1“
nebo „R“.
Uvolněte parkovací brzdu.
Uvolněte brzdový pedál a akcelerujte.

Zastavení - rozjezd ve svahu
Tato převodovka je manuální řízená
převodovka bez spojkového pedálu.
Pro znehybnění vozidla ve svahu je
nutno použít ruční brzdu, nikoli pedál
akcelerace; nerespektování tohoto
doporučení může způsobit přehřátí
spojky a poškození převodovky.
V případě rozjezdu na svahu akcelerujte
postupně a současně uvolňujte ruční brzdu.

Na ukazateli v přístrojové desce
se rozsvítí zkratka „AUTO“
a zařazený převodový stupeň.
Převodovka poté pracuje v „autoaktivním“
režimu, bez zásahu ze strany řidiče.
Převodovka nepřetržitě volí převodový
stupeň nejlépe uzpůsobený následujícím
parametrům:
- rychlost vozidla,
-

otáčky motoru,

-

míra sešlápnutíé pedálu akcelerátoru.

Pro optimalizování jízdního pohodlí
a řazení nejvhodnějších převodových
stupňů se vyhněte prudkým změnám
rychlosti prováděným pedálem akcelerace.
Pokud stlačíte pedál akcelerace až na
doraz, převodovka zvolí nižší převodový
stupeň, aby umožnila motoru výraznější
akceleraci.

PŘIPRAVENI k ODJEZDU

Režim AUTO nebo manuální režim použitý
před vypnutím zapalování zůstane uchován
v paměti pro příští nastartování a rozjezd vozidla.
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Dočasná změna rychlostního stupně
v režimu AUTO
Rychlostní stupeň též můžete změnit pomocí
řadicí páky
Tato akce nevypne automatický režim,
ale umožňuje dočasně využívat funkci
sekvenčního režimu (například při
předjíždění, ...).
„AUTO“ zůstává zobrazeno na displeji
sdruženého přístroje.

Úsporný program „ECO“
Tento program dopňuje automatický režim
a slouží k úspoře paliva.
Pro aktivaci tohoto programu stiskněte
tlačítko E.
„E“ se na displeji zobrazí
v blízkosti „AUTO“ a rychlostního
stupně zvoleného převodovkou.

Převodovka zvolí rychlostní stupeň
odpovídající rychlosti vozidla, otáčkám
motoru a míře sešlápnutí pedálu
akcelerátoru s ohledem na snížení spotřeby
paliva.

Sekvenční režim

Zastavení vozidla

Z automatického režimu se můžete vrátit do
sekvenčního opětným zvolením polohy A/M.

Pro vypnutí motoru se sešlápnutým
brzdovým pedálem musíte:
- zařadit první rychlostní stupeň nebo
zpětný chod,

Zkratka „AUTO“ zmizí a řazené
stupně se postupně zobrazují na
ukazateli v přístrojové desce.
Při řazení převodového stupně není třeba
uvolňovat pedál akcelerace.
Požadované změny převodového stupně
jsou realizovány, pouze když to otáčky
motoru umožňují. Pokud není změna
rychlostního stupně možná, zazní zvukový
signál.
Při jízdě omezenou rychlostí, například
v blízkosti dopravní značky Stop nebo
semaforů, převodovka automaticky
podřazuje až na první převodový stupeň.

-

zatáhnout parkovací brzdu pro
znehybnění vozidla,

-

vypnout zapalování.

Po zhasnuí informace o zařazeném
rychlostním stupni na sdruženém
přístroji uvolněte brzdový pedál.
Nikdy neopouštějte vozidlo s
zařazeným neutrálem (poloha N).
V tomto případě zazní při vypnutí zapalování
zvukový signál (klíč v poloze STOP).

Při zastaveném vozidle a zařazeném
prvním a druhém rychlostním stupni
nebo zpětném chodu zařadí převodovka
automaticky neutrál (zazní zvukový signál)
v následujících případech:
- nesešlápnutí brzdového pedálu a/nebo
pedálu akcelerátoru po dobu 3 minut,
-

sešlápnutí brzdového pedálu po dobu
10 minut,

-

otevření dveří řidiče a nesešlápnutí
brzdového pedálu a/nebo pedálu
akcelerátoru po dobu 1,5 sekundy,

-

anomálie převodovky.

Opětná inicializace

Funknční anomálie

Otočte klíčem do polohy MAR.
Během deseti sekund se zobrazí zařazený
rychlostní stupeň na displeji sdruženého
přístroje.
V opačném případě otočte klíčem do polohy
STOP a počkejte na zhasnutí kontrolky na
sdruženém přístroji.
Opět otočte klíčem do polohy MAR.

Rozsvícení této kontrolky
doprovázené hlášením na displeji
sdruženého přístroje oznamuje
špatný způsob použití převodovky
řidičem.
Při zapnutém zapalování, signalizuje blikání
této kontrolky doprovázené zvukovým
signálem a hlášením na displeji přístrojové
desky poruchu funkce převodovky.
Nechte systém zkontrolovat v servisu sítě
CITROËN nebo v jiném odborném servisu.

Pokud problém přetrvává, obraťte se
na servis sítě CITROËN nebo na jiný
odborný servis.

Nouzvý režim - Zpožděný rozjezd
Tato procedura je používána pokud systém
nerozpozná sešlápnutí brzdového pedálu
nebo pokud převodovka vykazuje anomálii
při nastartování motoru.
Sešlápněte velmi silně brzdový pedál.
Otočte klíč do polohy AVV na alespoň sedm
sekund.
Motor nastartuje.
Systém zůstává v nouzovém režimu;
převodovka řadí do 3. rychlostního stupně
a automatický režim není k dispozici.

Pokud se motor nespustí, nechte systém
zkontrolovat v servisu sítě CITROËN
nebo v jiném odborném servisu.

Za jízdy vozidla nikdy nezařazujte
neutrál (poloha N).
Zpětný chod (poloha R) řaďte, až když
vozidlo stojí a držte sešlápnutý brzdový
pedál.
Pokud držíte sešlápnutý brzdový pedál
s pedálem akcelerátoru, riskujete poškození
převodovky.
V případě tažení vašeho vozidla
se ujistěte, zda je zařazen neutrál
(poloha N).

PŘIPRAVENI k ODJEZDU

V případě delšího zastavení vozidla
s běžícím motorem se doporučuje
přesunout řadicí páku do polohy (poloha N).
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ASISTENCE PŘI ROZJÍŽDĚNÍ DO SVAHU

Funkce

Tato funkce je nedílnou součástí systému
ESP a usnadňuje rozjíždění do svahu
krátkým znehybněním vozidla (přibližně
2 sekundy) postačujícím k přemístění nohy
z brzdového pedálu na pedál akcelerace.
Tato funkce je aktivní pouze za těchto
podmínek:
- vůz stojí a je sešlápnut brzdový pedál,

Když vozidlo stojí ve stoupajícím svahu
se spuštěným motorem, je po uvolnění
brzdového pedálu vozidlo znehybněné:
- pokud je zařazený 1. převodový stupeň
nebo neutrální poloha u mechanické
převodovky,

-

motor je spuštěný,

-

sklon svahu je vyšší než 5 %.

V režimu STOP systému Stop & Start
je asistence při rozjezdu do svahu
neaktivní.

-

pokud je volicí páka v poloze A nebo M
u automatizované manuální převodovky,

Když vozidlo stojí v klesajícím svahu
se spuštěným motorem a zařazeným
zpětným chodem, je po uvolnění
brzdového pedálu vozidlo znehybněné.

Po 2 sekundách bez rozjetí vozidla
se systém automaticky dezaktivuje
a postupně snižuje brzdný tlak. V této
fázi můžete uslyšet charakteristický hluk
mechanického uvolnění brzd, po kterém
bude následovat okamžitý rozjezd vozidla.

Ve fázi, kdy je vůz dočasně znehybněn
pomocí funkce asistenta pro rozjezd do
svahu, z vozu nevystupujte.
Pokud musíte vystoupit z vozidla za
chodu motoru, zatáhněte parkovací brzdu
manuálně. Poté zkontrolujte, že svítí
kontrolka parkovací brzdy na přístrojové
desce.

Poruchy funkce
Při poruše systému se tyto
kontrolky rozsvítí na přístrojové
desce. Nechte systém
zkontrolovat v servisu sítě
CITROËN nebo v jiném odborném
servisu.

Systém Stop & Start dočasně vypne
motor – režim STOP – při zastavení
vozidla (semafory, zácpy atd.). Motor se
automaticky spustí – režim START –, jakmile
se opět chcete rozjet. Motor je nastartován
okamžitě, rychlým a tichým způsobem.
Systém Stop & Start, vyvinutý pro
městské prostředí, umožňuje snižovat
spotřebu paliva, emisí a vzhledem ke své
bezhlučnosti v režimu STOP i úroveň hluku.

Aby bylo zabráněno opakovanému
vypínání motoru při pomalé jízdě, je
automatické zastavení motoru možné pouze
po překročení rychlosti 10 km/h.

V režimu STOP systému Stop & Start je
neaktivní asistence při rozjezdu do svahu.
Nikdy neopouštějte vozidlo bez vypnutí
zapalování.

Zvláštní případy: nedostupnost funkce
STOP
Režim STOP se neaktivuje když:
- jsou otevřené dveře řidiče,
-

je rozepnutý pás řidiče,

-

je aktivované odmlžování zadního okna,

-

je zapnuto rychlé stírání oken,

-

je zařazen zpětný chod,

-

jsou splněny určité podmínky, které to
znemožňují (úroveň nabití akumulátoru,
teplota motoru, regenerace filtru pevných
částic, posilovač brzd, vnější teplota).

Nikdy nedoplňujte paliva s aktivovaným
režimem STOP; vždy vypněte motor
otočením klíče.

Funkce
Přechod motoru do režimu STOP
Na přístrojové desce se rozsvítí „S“
a motor se přepne do úsporného
režimu:
-

vozidla s mechanickou převodovkou;
v zastaveném vozidle přesuňte řadicí
páku na neutrál a poté uvolněte spojkový
pedál,

-

vozidla s řízenou manuální
převodovkou; v zastaveném vozidle
držte sešlápnutý brzdový pedál.

V tomto případě se zobrazí hlášení
na přístrojové desce doprovázené
několikasekundovým blikáním
a poté zhasnutím kontrolky „S“.
Fungování tímto způsobem je naprosto
normální.

PŘIPRAVENI k ODJEZDU
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Přechod motoru do režimu START
Kontrolka „S“ zhasne a motor se
spustí:
-

vozidla s mechanickou převodovkou;
sešlápněte spojkový pedál,

-

vozidla s řízenou manuální
převodovkou:
● uvolněte brzdový pedál s řadicí pákou
v poloze A nebo M,
● nebo zařaďte zpětný chod.

V režimu STOP způsobí pohyb s volicí
pákou u řízené manuální převodovky
automatické spuštění motoru, což umožňuje
rychlejší rozjezd.
Asistence při rozjezdu do svahu je
aktivní pouze při běžícím motoru,
v případě automatického zastavení motoru
ve svahu je třeba před uvolněním brzdového
pedálu zařadit rychlost.

Zvláštní případy: automatické zapnutí
režimu START
Režim START je automaticky zapnut, když:
- je vozidlo ve volnoběhu při sjíždění
svahu,
-

je aktivováno rychlé stírání čelního skla,

-

je motor zastavený přibližně 3 minuty
systémem Stop & Start,

-

to vyžadují některé podmínky (nabití
akumulátoru, teplota motoru, posilovač
brzd, nastavení klimatizace), aby bylo
zaručena možnost ovládání systému
nebo vozidla.

V tomto případě se zobrazí hlášení
na přístrojové desce doprovázené
několikasekundovým blikáním
a poté zhasnutím kontrolky „S“.
Fungování tímto způsobem je naprosto
normální.

Správné používání
Pokud dojde u mechanické převodovky
při aktivovaném režimu STOP k zařazení
rychlostního stupně bez úplného sešlápnutí
spojky, nemusí se opětné spuštění motoru
podařit.
Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka
nebo se zobrazí hlášení vyzývající Vás,
abyste až na doraz stlačili spojkový pedál
a zajistili tak opětné spuštění motoru.
Pokud při zastaveném motoru v režimu
STOP si řidič rozepne bezpečnostní pás
a otevře přední dveře, je opětné spuštění
motoru možné pouze pomocí klíče. Je to
signalizováno hlášením na displeji, blikáním
servisní kontrolky a zvukovým signálem.
Pokud po opětovném spuštění motoru
v režimu START neprovede do tří minut
nějakou akci, systém motor definitivně
zastaví. Spuštění motoru je poté možné
pouze pomocí klíče.

Opětná aktivace

Údržba

Opět stiskněte tlačítko „S - OFF“.
Systém je opět aktivní; je to signalizováno
zhasnutím kontrolky ovladače.

Pro zabránění jakémukoliv zranění
souvisejícímu s automatickým
spuštěním režimu START je třeba před
jakýmkoliv zásahem pod kapotou vozidla
vypnout zapalování.

Systém se automaticky aktivuje při
každém nastartování klíčkem.

V jakémkoliv okamžiku lze systém
dezaktivovat stisknutím tlačítka „S - OFF“.
Vypnutí je signalizováno rosvícením
kontrolky ovladače a zobrazením hlášení
na displeji.
Pokud bylo vypnutí provedeno v režimu
STOP, motor se okamžitě nastartuje.

Pokud si přejeme zachovat tepelný
komfort je třeba, pro umožnění
nepřetržitého chodu klimatizace,
dezaktivovat systém Stop & Start.

Tento systém používá akumulátor specifické
technologie a charakteristik (díly jsou
k dispozici v síti CITROËN nebo v jiném
odborném servisu).
Montáž akumulátoru, který nebyl
homologován společností CITROËN, může
způsobit riziko nesprávného fungování
systému.

Poruchy funkce
V případě poruchy se systém
Stop & Start dezaktivuje, servisní
kontrolka bliká a na displeji
přístrojové desky se zobrazí
hlášení.
Nechte systém zkontrolovat v servisu sítě
CITROËN nebo v jiném odborném servisu.
V případě poruchy režimu STOP je možné
motor opět nastartovat úplným sešlápnutím
spojkového pedálu nebo přesunutím řadicí
páky do neutrální polohy.

Systém Stop & Start využívá pokročilé
technologie. Jakýkoliv zásah na
systému vyžaduje speciální kvalifikaci,
kterou disponují pouze pracovníci sítě
společnosti CITROËN.
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ROZMĚRY
Lehká dodávka „L1“ je standardní model, verze „L2 - Pack chantier“ je model prodávaný pouze v některých zemích.
Lehká dodávka (v mm)
L1

L2 (Pack chantier)

L

Celková délka

3 864

3 881

H

Celková výška

1 721

1 742

Výška se střešními tyčemi

1 782

1 803

Rozvor

2 513

B

Převis vpředu

C

Převis vzadu

591

D

Celková šířka

2 019

Šířka (s přiklopenými zrcátky)

1 816

760

777

E

Rozchod kol vpředu

F

Rozchod kol vzadu

G

Výška prahu zavazadlového prostoru

I

Délka podlahy zavazadlového prostoru

1 523

J

Maximální vnitřní výška zavazadlového prostoru

1 205

K

Maximální vnitřní šířka (ve výšce 10 cm nad podlahou)

1 473

M

Vnitřní šířka mezi podběhy kol

1 046

Objem (m )
3

1 469

1 464
1 465

527

544

2,5

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

A

2
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Rozměry
Kombi (v mm)
Standardní

Terénní

L

Celková délka

3 959

3 970

H

Celková výška

1 721

1 742

Výška se střešními tyčemi

1 782

1 803

A

Rozvor

2 513

B

Převis vpředu

C

Převis vzadu

D

Celková šířka

2 019

Šířka (s přiklopenými zrcátky)

1 816

E

Rozhod kol vpředu

1 464

F

Rozchod kol vzadu

1 465

G

Výška prahu prahu zavazadlového prostoru

I

Délka podlahy v interiéru (s rozloženým zadním sedadlem)

743

Délka podlahy v interiéru (se složeným zadním sedadlem)

1 130

866
591

527

544

J

Maximální vnitřní výška pro náklad (pod krytem zavazadlového prostoru)

K

Maximální vnitřní šířka (ve výšce 10 cm nad podlahou)

1 473

M

Vnitřní šířka mezi podběhy kol

1 046

592

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

855
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Rozměry
Kombi (v mm)
Standardní

Terénní

L

Celková délka

3 959

3 970

H

Celková výška

1 721

1 742

Výška se střešními tyčemi

1 794

1 803

A

Rozvor

B

Převis vpředu

C

Převis vzadu

591

D

Celková šířka

2 019

Šířka (s přiklopenými zrcátky)

1 816

E

Rozchod kol vpředu

1 464

F

Rozchod kol vzadu

1 465

G

Výška prahu zavazadlového prostoru

I

Délka podlahy v interiéru (s rozloženým zadním sedadlem)

855

866

527

544
743
1 130

J

Maximální výška nákladu (pod krytem zavazadlového prostoru)

K

Maximální vnitřní šířka (ve výšce 10 cm nad podlahou)

1 473

M

Vnitřní šířka mezi podběhy kol

1 046

592

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Délka podlahy zavazadlového prostoru (se složeným zadním sedadlem)

2 513

2
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Motory
NAFTOVÉ MOTORY
1,4 HDi 70 k
Převodovka

1,3 HDi 75 k

Manuální

Manuální

Automatizovaná manuální

Počet převodových stupňů

5

5

5

Maximální výkon podle normy EHS (kW)

50

55

1 399

1 248

73,7 x 82

69,6 x 82

4 000

3 750

160

190

2 750

1 750

Motorová nafta

Motorová nafta

Katalyzátor

Ano

Ano

Filtr pevných částic (FAP)

Ne

Ano

Stop & Start

Ne

Ano

Objem olejové náplně s výměnou filtru (litry)

3,8

3,0

Zdvihový objem (cm3)
Vrtání x zdvih (mm)
Otáčky max. výkonu (ot/min)
Maximální točivý moment podle normy EHS (Nm)
Otáčky max. točivého momentu (ot/min)
Palivo
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Motory
BENZINOVÝ MOTOR
1,4 l 75 k
Manuální

Počet převodových stupňů

5

Maximální výkon podle normy EHS (kW)

54

Zdvihový objem (cm3)
Vrtání x zdvih (mm)
Otáčky max. výkonu (ot/min)
Maximální točivý moment podle normy EHS (Nm)
Otáčky max. točivého momentu (ot/min)
Palivo

1 360
75 x 77
5 200
118
2 600
Bezolovnatý benzin

Stop & Start

Ne

Objem olejové náplně s výměnou filtru (litry)

3,0

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Převodovka

2
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Hmotnost vozidla a přívěsu
HMOTNOST VOZIDLA A PŘÍVĚSU
Bližší informace naleznete v technickém průkazu.
Je třeba dodržovat nejvyšší povolenou hmotnost přívěsu, stanovenou předpisy v dané zemi. Informace týkající se možností tažení přívěsu Vaším
vozidlem a celkové povolené hmotnosti jízdní soupravy Vám poskytně zástupce sítě CITROËN nebo jiný odborný servis.
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Palubní počítač

PALUBNÍ POČÍTAČ/KONFIGURACE - INDIVIDUALIZACE VOZIDLA
S pomocí tlačítka TRIP, umístěného na
konci ovladače stěračů, můžete postupně
zobrazit následující informace:
- Jízdní dosah,
- Trasa A,
- Průměrná spotřeba A,
- Okamžitá spotřeba A,
- Průměrná rychlost A,
- Doba trvání cesty A.

Je-li v nabídce MENU aktivovaná volba TRIP B:
- Trasa B,
- Průměrná spotřeba B,
- Průměrná rychlost B,
- Doba trvání cesty B.
Pro návrat na úvodní stránku stiskněte
tlačítko MENU ESC na více než
dvě sekundy.
Vynulování
Pro vynulování zobrazených údajů stiskněte
tlačítko TRIP na více než dvě sekundy.

Displej úrovně 1:
- Speed (Zvukový signál rychlosti).
- Hour (Seřízení času).
- Buzz (Hlasitost hlášení).
- Unit (Měrná jednotka).
- Bag p (Airbag spolujezdce).
Vyhledejte si příslušný řádek v tabulce
konfigurace - osobního nastavení na
následujích stránkách.

Displej úrovně 2:

Ovládací panel na straně volantu umožňuje
přístup k jednotlivýcm nabídkám displeje pro
osobní nastavení některých prvků výbavy.

Toto tlačítko umožňuje:
- posun v nabídce směrem
nahoru,

Nabízeno je osm jazyků: italština, angličtina,
němčina, francouzština, španělština,
portugalština, holandština a turečtina.
Z důvodu zaručení bezpečnosti jsou nabídky
přístupné pouze při vypnutém zapalování
(zastaveném motoru).
Vyhledejte si příslušný řádek v tabulce
konfigurace - osobního nastavení na
následujících stránkách.
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Nabídka Menu

- zvýšení hodnoty.
Toto tlačítko umožňuje:
- posun v nabídce směrem dolů,
- snížení hodnoty.

Toto tlačítko umožňuje:
- přístup k nabídkám
a podnabídkám,

Dlouhým stisknutím se vrátíte na úvodní
stránku.

Nabídka...

Stiskněte...

Podnabídka...
ON

1 Zvuk. signál
rychlosti

Stiskněte...

Zvolte...
Zvýšit
Snížit

OFF
2 Aktivovat
Trip B

ON

Aktivovat

OFF

Dezaktivovat

Potvrďte a
ukončete

Umožňuje...
Aktivovat/deaktivovat zvukový
signál upozorňující na překročení
naprogramované rychlosti a zvolit
hodnotu rychlosti.
Zobrazovat údaje pro druhou
trasu „Trip B“.

TECHNOLOGIE na PALUBĚ

- potvrzování voleb uvnitř nabídek,
- výstup z nabídek.
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Nabídka Menu
Nabídka...

Stiskněte…

Podnabídka...

Hodiny
3 Seřízení
času
Časový cyklus

4 Seřízení data

Rok/Měsíc/Den

Stiskněte...

Zvolte...
Zvýšit
Snížit
24 h
12 h
Zvýšit
Snížit
ON

5 Autorádio

OFF
ON

6 Autoclose

Za jízdy

Vzdálenost
7 Měrná
jednotka

Teplota

Spotřeba

8 Jazyk
9 Hlasitost
hlášení

OFF
Km
Míle
°C
°F
km/l
l/100 km
Seznam disponibilních
jazyků
Zvýšit
Snížit

Potvrďte a
ukončete

Umožňuje...

Seřídit hodiny

Zvolit režim zobrazování hodin.

Seřídit datum.
Zobrazit název stanice.
Zobrazit číslo skladby na CD.
Aktivovat/deaktivovat automat.
zamknutí dveří při překročení
rychlosti 20 km/h.
Zvolit jednotku zobrazování
vzdálenosti.
Zvolit jednotku zobrazování
teploty.
Zvolit jednotku zobrazování
spotřeby.
Zvolit jazyk zobrazování.
Zvýšit/snížit hlasitost signalizace
a výstrah (změna hlasitosti je
okamžitá při stisknutí tlačítka).

Nabídka...

Stiskněte...

Podnabídka...

Stiskněte...

Zvolte...
Zvýšit

10 Hlasitost
tlačítek

Snížit

(km/míle do
prohlídky)

11 Servis

Potvrďte
a ukončete

Umožňuje...
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Zvýšit/snížit hlasitost signálu
tlačítek.
Zobrazit počet kilometrů/mil
zbývajících do příští prohlídky.
Zobrazit hladinu oleje.

12 Bag (airbag
spolujezdce)
OFF
13 Výstup
z nabídky

Ano
Ne
Ano
Ne

Aktivovat airbag spolujezdce.

Deaktivovat airbag spolujezdce.
Vystoupení z nabídky. Při
stisknutí šipky směřující dolů se
vrátíte do první nabídky.
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Parkovací asistent

ZADNÍ PARKOVACÍ ASISTENT
Systém se zvukovou signalizací je tvořen
čtyřmi snímači vzdálenosti překážky,
zabudovanými v zadním nárazníku.
Snímače zaznamenají jakoukoli překážku
(osobu, vozidlo, strom, ohradu), která se
při couvání dostane do detekční zóny za
vozidlem.
Nezaznamenají však překážku přímo pod
nárazníkem.
Kolík, kůl vyznačující stavbu nebo podobný
předmět může být zaznamenán na počátku
manévru, ale již nemusí být zaznamenán,
když je blízko u vozidla.
Tento systém nenahrazuje opatrnost
a odpovědnost řidiče.

Zařazení zpětného chodu

Vypnutí asistenta

Informace o vzdálenosti překážky je
podávána prostřednictvím zvukového
signálu, který se ozývá tím častěji, čím blíže
je vozidlo překážce.
Když je vzdálenost mezi zádí vozidla
a překážkou menší než přibližně třicet
centimetrů, zní signál nepřetržitě.
Funkce asistenta je automaticky
neutralizována při připojení přívěsu. Je
vhodné vybavit vozidlo tažným zařízením
doporučeným společností CITROËN a svěřit
jeho montáž odborníkům.
V případě zjištění poruchy funkce systému
při zařazení zpětného chodu se rozsvítí
kontrolka, případně doprovázená hlášením
na displeji.

Zařaďte neutrál.

Poruchy funkce
Jestliže se na přístrojové desce
rozsvítí tato kontrolka nebo kontrolka
Servis spolu s hlášením na displeji,
obraťte se na servis sítě CITROËN
nebo na jiný odborný servis.

Správné používání
Za špatného počasí a v zimě se přesvědčte,
zda nejsou snímače pokryty blátem,
námrazou nebo sněhem.

Panel

Je nutné
dlouhé
stisknutí.

Volba vlnového rozsahu AM.
Pro automatické naladění stanice použijte šipky směřující vlevo/vpravo.
Pro ruční naladění stanice použijte šipky směřující nahoru/dolů.

Vysunutí CD.

Zvyšování/snižování
hlasitosti.

Nastavení voleb audio: bass (hloubky), trebble (výšky), fader (vyvážení
vpředu/vzadu), balance (vyvážení vlevo/vpravo), loudness, EQ Present
(ekvalizér).
Pro zvolení parametru použijte šipky směřující nahoru/dolů.
Pro zvýšení nebo snížení hodnoty parametru nebo změnu ekvalizéru
použijte šipky směřující vlevo/vpravo.
Vstup do nabídky.
Pro volbu jedné
z následujících funkcí použijte
šipky směřující nahoru/dolů:
● AF switching.

Zapínání.
Vypínání.

● Traffic info.
Vypnutí/zapnutí zvuku.

● Regional mode.
● MP3 display.
● Speed volume.

Volba vlnového rozsahu FM.
Automatická převolba stanic
(autostore AS).

1/2/3/4/5/6: naladění předvolené stanice.
Uložení stanice do paměti.

Volba zdroje CD/CD MP3.
Pro zvolení předcházející/následující skladby
použijte šipky směřující vlevo/vpravo.
Pro rychlý posun zpět/vpřed právě
poslouchané skladby použijte šipky
směřující vlevo/vpravo.
Při přehrávání CD MP3: pro změnu složky
použijte šipky směřující nahoru/dolů.

● External audio vol.
● Radio off.
● Restore default.
Pro změnu nastavení
zvolené funkce použijte
šipky směřující vlevo/
vpravo.
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PRVNÍ KROKY
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ZÁKLADNÍ FUNKCE
Ovladače u
volantu

Zvýšení hlasitosti

RADIO: volba předchozí rozhlasové
stanice.
CD: předchozí skladba.
CD MP3: předchozí adresář.

Vypnutí/Zapnutí zvuku
Změna zdroje zvuku:
RADIO/CD/CD MP3.
Volba vlnového rozsahu:
FM1/FM2/FMT/MW/LW.

Handsfree sada Bluetooth*.

Handsfree sada Bluetooth*.
Snížení hlasitosti.

* Více informací o používání handsfree sady Bluetooth naleznete
v příslušných odstavcích.

RADIO: Volba další uložené rozhlasové
stanice.
CD: následující skladba.
CD MP3: následující adresář.

Stiskněte tlačítko MENU
autorádia pro vstup do
nabídky „Funkce Audio“.
Stiskněte tlačítko „ “ nebo
„ “ ke zvolení jedné z funkcí
audio k následné konfiguraci.

Systém RDS „AF Switching“
Systém RDS (Radio Data System)
Vám umožňuje stále poslouchat tutéž
rozhlasovou stanici bez ohledu na změny
její vysílací frekvence při přejíždění z jedné
oblasti do druhé. Autorádio neustále
vyhledává vysílač, který stanici vysílá
v nejlepší zvukové kvalitě.
Stiskněte tlačítko „ “ nebo „ “ pro aktivaci
(ON) nebo dezaktivaci (OFF) funkce RDS.
V rozsahu FM se na displeji objeví „AF“,
pokude je funkce RDS aktivovaná a pokud
stanice vysílá v režimu RDS.

Dopravní informace „Traffic Info“
Bez ohledu na právě poslouchaný zdroj
zvuku bude přednostně vysílána blesková
dopravní informace.
Systém EON (Enhanced Other Networks)
vzájemně spojuje stanice příslušející ke
stejné síti. Umožňuje tak vysílat dopravní
informaci vysílanou jinou než právě
poslouchanou stanicí, pokud náleží ke
stejné síti stanic.

Úroveň hlasitosti dopravních informací je
nezávislá na úrovni hlasitosti ostatních zdrojů
zvuku. Můžete ji seřídit pomocí ovladače
úrovně hlasitosti v průběhu vysílání; toto
nastavení bude uloženo do paměti pro příští
vysílání.
Stiskněte tlačítko „ “ nebo „ “ pro aktivaci
(ON) nebo dezaktivaci (OFF) funkce TA.
V rozsahu FM se na displeji objeví „TA“, pokud
je aktivována funkce TA, a „TPM“, pokud
rozhlasová stanice vysílá dopravní informace.

Režim sledování regionálního vysílání
„Regional Mode“
Některé rozhlasové stanice, sdružené v síti,
vysílají regionální programy v jednotlivých
regionech, které obsluhují.
Režim sledování regionálního vysílání
umožňuje upřednostňovat poslech určitého
programu.
Stiskněte tlačítko „ “ nebo „ “ pro aktivaci
(ON) nebo dezaktivaci (OFF) funkce REG.
V rozsahu FM se na displeji zobrazí „LOC“,
pokud je aktivovaná funkce REG a pokud má
rozhlasová stanice nějakou místní frekvenci.

Zobrazení MP3 „MP3 Display“
Stiskněte tlačítko „ “ nebo „ “ pro
zobrazení čísla zvukové stopy nebo
informací o CD MP3 (Interpret/Album/
Složka/Soubor/Titul/Uplynulý čas).

„MP3“ se na displeji objeví, jestliže je funkce
aktivovaná a CD obsahuje zvukové záznamy
ve formátu MP3.

Automatické řízení úrovně hlasitosti
„Speed Volume“
Stiskněte tlačítko „ “ nebo „ “ pro
minimalizaci (LOW), maximalizaci (HIGH)
nebo dezaktivaci (OFF) automatického
upravování úrovně hlasitosti v závislosti na
rychlosti vozidla.

Úroveň hlasitosti vnějšího zdroje
zvuku „External Audio Vol“
Stiskněte tlačítko „ “ nebo „ “ pro
snížení (až na 0), zvýšení (až na 40) nebo
dezaktivaci (OFF) úrovně hlasitosti vnějšího
zdroje zvuku (například: sada hands free).

Programované vypnutí „Radio Off“
Stiskněte tlačítko „ “ nebo „ “ pro
naprogramování doby pro vypnutí rádia
v rozsahu „00 MIN“ nebo „20 MIN“.
Tento odpočet je zahájen při zavřených
dveřích s klíčem v poloze STOP.

Hodnoty v základním nastavení
„Restore Default“
Stiskněte tlačítko „ “ nebo „ “ pro použití
změněných hodnot (NO) nebo pro obnovu
hodnot v základním nastavení (YES).
V průběhu nulování nakonfigurovaných
hodnot se na displeji zobrazuje „Restoring“.
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CD
MP3
POSLECH CD NEBO KOMPILACE MP3
Do přístroje vkládejte pouze kompaktní
disky kruhového tvaru.
Některé systémy bránící pirátským
kopiím, na originálním disku nebo na disku vypáleném na
osobní vypalovačce, mohou způsobovat poruchy funkce,
nezaviněné kvalitou samotného přehrávače.

1

2

Vložte CD nebo kompilaci MP3
do přehrávače, přehrávání začne
automaticky.
Pokud je disk již v přehrávači,
stiskněte tlačítko CD.

Stiskněte příslušné tlačítko pro
zvolení určité skladby na CD.

Formát MP3, což je zkratka názvu MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3,
je normou komprimování zvukových záznamů, umožňující uložit
několik desítek hudebních souborů na jeden disk.

K přehrávání CDR nebo CDRW je třeba při záznamu zvolit
nejlépe standardy ISO 9660 úrovně 1,2 nebo Joliet.
Pokud je disk zaznamenán v jiném formátu, je možné, že
nebude přehráván správně.

Na disku se doporučuje používat vždy stejný standard
záznamu a co nejnižší rychlostzáznamu (maximálně 4x)
k dosažení optimální kvality zvuku.
Ve zvláštním případě CD multi-sessions je doporučeno použít
standard Joliet.
Autorádio přehrává pouze soubory s příponou „.mp3“
s rozsahovým koeficientem 22,05 KHz nebo 44,1 KHz. Jakýkoli
jiný typ souboru (.wma, .mp4, m3u...) nemůže být přehrán.

Doporučuje se zapisovat názvy souborů za použití méně
než 20 znaků a vyhýbat se zvláštním znakům (např: „ “ ?; ù),
aby se předešlo problémům s jejich přehráváním nebo
zobrazením.
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Handsfree Bluetooth

SYSTÉM HANDSFREE BLUETOOTH

ÚVOD
Tento systém umožňuje:
- uskutečňovat odchozí a příchozí telefonické hovory prostřednictvím technologie Bluetooth® Vašeho mobilního telefonu,
- zobrazovat jména Vašich kontaktů a čísla ze seznamu Vašeho mobilního telefonu na displeji přístrojové desky,
- používat hlasové povely pro telefonické hovory nebo pro spravování kontaktů v seznamu, aniž byste museli řídit jen jednou rukou,
- poslouchat zvukové soubory formátu MP3, WMA, AAC, M4A, MP4 a WAV prostřednictvím paměťového zařízení USB,
- zobrazovat informace o právě přehrávané hudební skladbě na displeji autorádia (název skladby, jméno umělce atd.),
- hlasově ovládat přenosné audio zařízení (typu Ipod®),
- dobíjet přenosné zařízení (typu Ipod®) prostřednictvím USB portu.

VYSVĚTLIVKY
Signalizuje, že pro spuštění popsané činnosti je třeba přidržet stisk.

Režim ovládání hlasem
Vyžaduje stlačení „hlasového“ ovladače na volantu předtím, než vyslovíte příslušný hlasový povel.
Jasně a zřetelně vyslovte hlasový povel.

TECHNOLOGIE na PALUBĚ

- poslechnout si textové zprávy prostřednictvím hlasového syntezátoru zabudovaného v systému,
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PŘEDSTAVENÍ
Zobrazování, zásuvka USB, ovladače
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PŘEDSTAVENÍ
Popis ovladačů u volantu

Zásuvka USB. Pro připojení přenosného zařízení
sejměte plastovou krytku.

Pauza/obnovení přehrávání právě
poslouchaného souboru (přenosné
zařízení).

Seřízení hlasitosti u jednotlivých
funkcí: handsfree, audio přehrávač
a přehrávač textových zpráv,
syntetizátor řeči.
- Prohledávání voleb nabídky.
- Volba souborů pro přehrávání
(přenosné zařízení).
- Prohledávání textových zpráv ze
seznamu.

Aktivace hlavní nabídky.
Potvrzení volby v otevřené nabídce.
Přijmutí příchozího telefonického hovoru.
Přepnutí z jednoho telefonického
hovoru na druhý.
- Volba zobrazené zprávy.
- Odmítnutí příchozího telefonického hovoru.
- Ukončení probíhajícího telefonického hovoru.
- Potvrzení volby v aktuální nabídce.
- Převedení telefonického hovoru ze
systému handsfree na mobilní telefon a
naopak.
- Volba zdroje zvuku.
- Volba zobrazené textové zprávy.
- Deaktivace funkce rozpoznávání
hlasových povelů.
- Přerušení hlášení syntetizátoru řeči.
- Opuštění hlavní nabídky.
- Opuštění podnabídky a návrat do volby
předcházející nabídky.
- Opuštění bez uložení.
- Deaktivace/opětná aktivace mikrofonu
během telefonického hovoru.
- Nastavení hlasitosti zvonění při
příchozím hovoru na nulu.
- Aktivace funkce rozpoznávání hlasových povelů.
- Přerušení hlášení syntetizátoru pro
vyslovení nového hlasového povelu.
- Zopakování posledního hlasového hlášení.

TECHNOLOGIE na PALUBĚ

Zobrazování nabídek a adresářů právě
přehrávaných souborů (paměťové zařízení USB).

-
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PŘEDSTAVENÍ
Popis hlasových povelů
Stisknutím tohoto tlačítka a vyslovením „HELP“ nebo vyslovením „HELP“ po hlášení systému získáte přístup do seznamu hlasových
povelů, které jsou kdykoliv k dispozici.
Do hlavní nabídky systému můžete vstoupit prostřednictvím hlasového povelu při stisknutí tohoto tlačítka.
Hlavní hlasové povely pro navigování v nabídce jsou následující:
LAST CALLS
OK

HENRI DUPONT
CHRISTOPHE ANDRÉ
123456789

OK

HENRI DUPONT
CHRISTOPHE ANDRÉ
123456789

PHONEBOOK

MESS. READER

OK

READ LAST
IN BOX
DELETE ALL
SIGNAL TYPE

OK

USB OPTION*
SET USB

MEDIA PLAYER

OK

VIS+ACOUST
VIS. SIGNAL
READER OFF

OK

PLAY ANYTHING
FOLDERS**
ARTISTS
GENRES
ALBUMS
PLAYLISTS
TRACK PLAY
SHUFFLE
TRACK LOOP

OK

SETTINGS

* Je-li zařízení aktivováno.

OK

USER DATA
PAIRING
ADVANCED OPTIONS
EXIT

** Není k dispozici pro Ipod®.

OK

COPY PHONEBOOK
DELETE USERS
DELETE PHONEBOOK
DELETE ALL
ADD CONTACTS
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MOBILNÍ TELEFON S FUNKCÍ HANDSFREE

Spárování spočívá v rozpoznání Vašeho
mobilního telefonu systémem Bluetooth® ve
vozidle.
Za tím účelem musíte aktivovat funkci
Bluetooth® Vašeho telefonu a viditelnost
okolními zařízeními.
Při zapnutém zapalování aktivujte
hlavní nabídku.
Zvolte SETTINGS.

Potvrďte.

„Settings“\wait for a response\
„Pairing“.
Číslo PIN
Toto číslo, které umožňuje
rozpoznat Váš mobilní
telefon, je náhodné číslo
vygenerované systémem.
Je Vám sděleno prostřednictvím hlášení na
přístrojové desce a zvukovým hlášením.
Toto číslo PIN je nezávislé na Vaší SIM kartě
a na přístupovém kódu Vašeho mobilního
telefonu.
Po zadání Vaší kombinace již není třeba
uchovávat informaci o tomto čísle.
Jestliže změníte mobilní telefon, bude
třeba zopakovat spárování, při kterém bude
vygenerováno nové číslo PIN.

Zvolte PAIRING.

Vyhledejte nabídku, která umožní
zobrazit systém Bluetooth®
zachycený Vaším telefonem.

Potvrďte.

Když je systém identifikován,
zobrazí se na Vašem telefonu
hlášení (My car, ...).

Na požádání telefonu zadejte číslo PIN
zobrazené na přístrojové desce.
Pokud je spárování úspěšné, systém oznámí
„Connecting“.
Název identifikovaného telefonu se zobrazí
na displeji přístrojové desky, čímž je
potvrzeno jeho zaregistrování.
Jakékoliv stisknutí tlačítka MAIN nebo
ESC během fáze párování může
způsobit zrušení postupu.
Pokud se registrace nezdaří, objeví se
hlášení o chybě; v takovém případě postup
zopakujte.

TECHNOLOGIE na PALUBĚ
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Zkopírování Vašeho telefonního seznamu

Zavolání osobě ze seznamu

2 možnosti:
1 - Po zaregistrování Vám systém nabídne
zkopírování seznamu z Vašeho telefonu.

Nejprve je nutno zkopírovat seznam
z Vašeho telefonu do systému.
Aktivujte hlavní nabídku.

„CALL [name of the person]“\
vyčkejte na zobrazení informací o
volaném (jméno, tel. číslo, ...)\
„Yes“ pro zavolání nebo „No“ pro
zrušení.

Stisknutím dáte svůj souhlas.
Zvolte PHONEBOOK.

Pokud máte u osoby zaregistrováno několik čísel:
Zvolte číslo.

„Yes“ dá povel ke zkopírování.
Stisknutím odmítnete zkopírování.

„No“ je povelem k odmítnutí.
2 - Seznam můžete zkopírovat později:

Potvrďte.
Potvrďte pro zavolání.
Zvolte skupinu, do které patří
volaná osoba.

Potvrďte.

Aktivujte hlavní nabídku.
Zvolte jméno.
Zvolte SETTINGS, poté USER
DATA, poté PHONEBOOK.

„Settings“\„User data“\
„Download phonebook“.

Potvrďte pro zavolání, pokud
máte v seznamu u této osoby jen
jedno číslo.

Upřesněte „Home“ nebo „Work“,
případně „Next“ nebo „Previous“.
Stisknutím OK spusťte volání.

Pouze hlasovými povely
„Dial/Dial a number“\
Vyslovujte jeden znak po
druhém (+, #, *), číslici po
číslici (0 až 9).

Systém zobrazí rozpoznané
číslo a syntetizátor řeči jej
zopakuje.
„Call“, pokud je číslo správné.
nebo
„Cancel“ pro zrušení zadaného
čísla.
„Start over“ pro vymazání a nové
zadání čísla.
„Repeat“ pro zopakování čísla
syntetizátorem.

Konec volání
Dlouhé stisknutí.

Příchozí hovor
Pokud se volající nachází v
seznamu, zobrazí se jeho
jméno.
Stisknutím přijmete hovor.

Dlouhým stisknutím odmítnete
hovor.

Stisknutím odmítnete přijmout
hovor, který však bude uložen
do paměti posledních příchozích
hovorů.
Jestliže při komunikaci přijde další
hovor.
Stisknutím přepnete konverzaci,
druhá osoba čeká.
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Handsfree Bluetooth
Převod probíhajícího hovoru

Výpis volání

2 možnosti:
1 - Z mobilního telefonu na systém
handsfree
Při zapnutém zapalování se automaticky
provede propojení mezi mobilním telefonem
a audiosoustavou vozidla.
Potvrďte toto rozpoznání pomocí klávesnice
mobilního telefonu.
Poté je možný převod hovoru.

Umožňuje zavolat na jedno z čísel
10 posledních příchozích hovorů,
z 10 posledních odchozích hovorů nebo
5 posledních neuskutečněných hovorů.
Aktivujte hlavní nabídku.

Zvolte CALL LIST.

Potvrďte.
2 - Ze systému handsfree na mobilní telefon
Jedno stisknutí, ovladače
systému jsou ještě aktivní.

Zvolte volané číslo.

Potvrďte.
Přepnutí hovoru do režimu vyčkávání
Jedno stisknutí deaktivuje
mikrofon a osoba na druhém
konci čeká.
Novým stisknutím se znovu
propojíte.

„Callback“ pro poslední osobu, která
Vám volala;
„Redial“ pro poslední osobu, kterou
jste volali.
„Yes“ nebo „No“ pro potvrzení/
zrušení.
Je rovněž možno použít ovladač
„Redial“.
Systém se znovu dotáže „Redial or
callback?“.
„Callback“ pro zavolání osobě, která
Vám volala naposledy.
„Redial“ pro zavolání osobě, které
jste volali naposledy.
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HLASOVÉ POVELY
Nastavení/Spárování
Klíčová slova, které systém rozpozná, jsou uspořádána do tří úrovní (úroveň 1, 2 a 3).
Při vyslovení povelu úrovně 1 systém umožní použití povelů úrovně 2; při vyslovení povelu úrovně 2 systém umožní použití
povelů úrovně 3.
Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Činnost
Aktivace nabídky SETTINGS systému handsfree.

User data
Settings
Adjust
Configure

Delete users

Vymazání zaregistrovaných údajů o všech uživatelích.

Delete contacts/
Delete directory/
Delete numbers

Vymazání údajů v telefonním seznamu.

Copy phone book/
Copy phone book/
Copy numbers

Přenos seznamů z Vašeho mobilního telefonu do systému
handsfree (k dispozici v závislosti na typu mobilního telefonu).

Add Contacts

Přenos jmen z Vašeho mobilního telefonu do systému handsfree
(k dispozici v závislosti na typu mobilního telefonu).

Delete all

Vymazání uložených údajů, telefonních seznamů/kontaktů všech
spárovaných telefonů s obnovením základních nastavení systému
handsfree.

Pairing/Pair/Pair the users

Aktivace postupu spárování nového mobilního telefonu.

Advanced options

Aktivace nabídky ADVANCED OPTIONS.

TECHNOLOGIE na PALUBĚ
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HLASOVÉ POVELY
Mobilní telefon s funkcí handsfree
Klíčová slova, které systém rozpozná, jsou uspořádána do tří úrovní (úroveň 1, 2 a 3).
Při vyslovení povelu úrovně 1 systém umožní použití povelů úrovně 2; při vyslovení povelu úrovně 2 systém umožní použití
povelů úrovně 3.
Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Činnost

One, Two..., Plus,
Star, Pound

Zadání číslic a symbolů pro složení požadovaného telefonního
čísla.

Delete/Correct

Vymazání poslední zadané skupiny číslic.

Repeat

Vymazání všech zadaných skupin číslic s možností zadání nového
čísla.
Opakování zadaného telefonního čísla, rozpoznaného systémem
hands-free.

Cancel

Zrušení zadávání čísla.

Start over
Dial/Dial a number

Call/Dial

Zavolání na hlasem zadané telefonní číslo.
Yes/No
Call

[ Name ]

Vyvolání jména osoby, uloženého v seznamu systému.

Mobile/Cellular/Cell
Home

Vyvolání jména osoby s upřesněním, pokud je v systému
zaregistrováno vícero čísel.

Work
Redial

Zavolání na číslo osoby, které jste volali naposledy.

Callback

Zavolání na číslo osoby, která Vám volala naposledy.
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PŘEHRÁVAČ TEXTOVÝCH ZPRÁV

Pokud je Váš mobilní telefon vybaven touto
funkcí, vydá systém při obdržení každé
textové zprávy zvukový signál a nabídne
Vám přečtení textové zprávy prostřednictvím
hlasového syntetizátoru.

Přečtení poslední obdržené textové zprávy
Aktivujte hlavní nabídku.

Zvolte MESS. READER.

Systém může pojmout asi 20 textových
zpráv. Pokud je seznam plný, při obdržení
nové textové zprávy dojde k vymazání
nejstarší textové zprávy.
Pro přístup k určité textové zprávě:
Aktivujte hlavní nabídku.

Přečtení příchozí textové zprávy
Pro přečtení obdržené textové
zprávy.

Seznam textových zpráv

Potvrďte.
Zvolte MESS. READER.
Zvolte READ LAST.

„Yes“ dá povel k přečtení obdržené
textové zprávy.

Potvrďte.
Potvrďte.

Pro uložení textové zprávy a její
pozdější přečtení.

„No“ pro uložení textové zprávy
a její pozdější přečtení.

Zvolte IN BOX.

„Read last“ dá povel k přečtení
poslední obdržené textové zprávy.

Potvrďte.

TECHNOLOGIE na PALUBĚ

Pouze u mobilních telefonů vybavených
touto funkcí
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Zvolte požadovanou textovou zprávu.

Vymazání všech textových zpráv
Aktivujte hlavní nabídku.

Potvrďte pro přečtení zprávy.

„Message reader“, poté po zvukovém
signálu „message received“.
„Previous“ nebo „Next“ umožňuje
prohledávání textových zpráv.
„Read“ pro přečtení zvolené textové
zprávy.

Zvolte DELETE ALL.

Potvrďte.

Potvrďte.

Zvolte SIGNAL TYPE.

Potvrďte pro vymazání.
Během čtení textové zprávy:
Pro zrušení.

Zvolte požadovanou možnost.

„Read“ dá povel k přečtení textové
zprávy.
„Erase“ vymaže textovou zprávu.
„Call“ umožní kontaktovat
odesílatele textové zprávy.

Zvolte MESS. READER.

Systém Vás požádá o potvrzení Vaší volby:

Správa textových zpráv
Aktivujte hlavní nabídku.

Nastavení informací
Aktivujte hlavní nabídku.

„Message reader“, poté po
zvukovém signálu „Delete all“.
Systém Vás požádá o potvrzení
volby. Odpovězte: „Yes“ pro
potvrzení nebo „No“ pro zrušení.

Potvrďte, poté zvolte ze tří
nabízených možností:
- Audio and visual info: systém oznámí
obdržení textové zprávy zvukově
a vizuálně a nabídne její přečtení.
- Visual info only: obdržení textové zprávy je
vizuálně oznámeno na přístrojové desce.
- Deactivate: funkce čtení textových zpráv
je deaktivována.
„Message reader“, poté po
zvukovém signálu „Signal type“.
Systém vyjmenuje možnosti, zvolte:
„Reader deactivated“, „Audio and
visual info“ nebo „Visual info only“.
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HLASOVÉ POVELY
Čtení textových zpráv
Klíčová slova, které systém rozpozná, jsou uspořádána do tří úrovní (úroveň 1, 2 a 3).
Při vyslovení povelu úrovně 1 systém umožní použití povelů úrovně 2; při vyslovení povelu úrovně 2 systém umožní použití
povelů úrovně 3.
Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Činnost
Aktivace nabídky MESS. READER.

Messages received/
Received
Message reader/
Messages

Read/Read again

Přečtení zvolené textové zprávy ze seznamu zpráv.

Call

Vytočení čísla odesílatele textové zprávy.

Delete

Zruší vytáčení čísla odesílatele textové zprávy nebo vymaže právě
čtenou textovou zprávu.

Forward/Next/NEXT

Přechod na následující textovou zprávu v seznamu zpráv.

Back/Previous

Přechod na předcházející textovou zprávu v seznamu zpráv.

Read last/Read last message/Read
message

Přečtení poslední obdržené textové zprávy.

Delete all/Delete messages/Delete

Po potvrzení vymaže všechny textové zprávy.

TECHNOLOGIE na PALUBĚ
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Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Činnost
Aktivace nabídky MESS. READER.
Aktivace funkce nastavení informačních zpráv.

Message reader/
Messages

Type of info/Info

Deactivate reader/
Reader not actif/
Reader off
Visual and audible
info/Visual and
audible/Visual plus
audible/Audible
Visual info only/Only
visual/Visual

Deaktivuje čtení textových zpráv.

Obdržení textové zprávy je oznámeno zvukovým signálem
a hlášením na displeji přístrojové desky.

Obdržení textové zprávy je oznámeno pouze na displeji přístrojové
desky.
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AUDIO PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÉHO ZAŘÍZENÍ

Zásuvka USB
Připojte přístroj přímo do zásuvky
USB nebo použijte vhodný kabel
(není dodáván).
Při zapnutém zapalování:
- se aktivuje propojení a automaticky se
otevře seznam souborů,
- nebo se automaticky aktivuje přehrávání,
pokud je systém naprogramován na
automatické přehrávání.

Automatické přehrávání
Aktivujte hlavní nabídku.

Aktivujte hlavní nabídku.

Zvolte SETTINGS, poté MEDIA
PLAYER, poté TRACK PLAY.

Zvolte MEDIA PLAYER.

Potvrďte.

Potvrďte.

Zvolte READER nebo
READER OFF.

Vyberte některý z režimů voleb:
FOLDERS, ARTISTS, GENRES,
ALBUMS, PLAYLISTS, SHUFFLE
(přehrávání souborů ze seznamu
v náhodném pořadí).

Potvrďte.
Není-li, zvolte soubor k přehrání
přes nabídku.

Volba souborů

„Media player“, poté „USB
options“ a nakonec zvolte
„Folders“, „Artists“, ...
Funkce PLAY ALL umožňuje poslech
celého obsahu jednoho režimu volby
(folders, artists, ...).

TECHNOLOGIE na PALUBĚ

Zvukové soubory formátu .mp3, .wma, .wav
a seznamy souborů s příponou .wpl jsou
systémem podporovány.
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Potvrďte.

Předcházející soubor
Jedno stisknutí:

Zvolte soubor.

Spusťte přehrávání.

- do 3 sekund od začátku přehrávání
umožňuje přehrát předcházející soubor.
- více než 3 sekundy od začátku umožňuje
opětovné přehrátí právě poslouchaného
souboru.
„Previous“.

Zobrazování informací o souboru
Tato funkce je k dispozici pouze přes
hlasové povely.
„Track info“.

Následující soubor
Jedno stisknutí pro přechod na
následující soubor.
„Next“.

Pauza/obnovení přehrávání
Jedno stisknutí přeruší nebo
obnoví přehrávání.

„Stop“ pro přerušení přehrávání.
„Play“ pro obnovení přehrávání.
Hlasová funkce „Play“ je k dispozici,
pouze pokud bylo předtím přehrávání
přerušeno povelem „Stop“.

Změna zdroje zvuku
Jedno stisknutí pro zvolení zdroje
audio (Radio, CD, Media player).
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HLASOVÉ POVELY
Audio přehrávač přenosného zařízení
Klíčová slova, které systém rozpoznává, jsou uspořádána do tří úrovní (úroveň 1, 2 a 3).
Při vyslovení povelu úrovně 1 umožní systém použití povelů úrovně 2; při vyslovení povelu úrovně 2 umožní systém použití
povelů úrovně 3.
Činnost
Aktivace nabídky MEDIA PLAYER.

Play/Play the track/Play the multimedia file

Aktivace přehrávání.

Stop/Stop the track/Stop the multimedia file

Přerušení přehrávání právě poslouchaného souboru.

Next/Next track

Přechod na následující nabídku nebo soubor.

Previous/Previous track/Back

Přechod na předcházející nabídku nebo soubor.

Shuffle on/Random play on

Aktivace přehrávání souborů v náhodném pořadí.

Shuffle off/Random play off

Deaktivace přehrávání souborů v náhodném pořadí.

Track repeat on/Repeat on/Repeat

Aktivace přehrávání souborů opakovaně ve smyčce.

Track repeat off/Repeat off

Deaktivace opakovaného přehrávání souborů ve smyčce.

Now playing/Track information/What is playing/What is this ?

Zobrazení informací o právě přehrávaném souboru.

USB media settings/USB settings

Aktivace nabídky nastavení MEDIA PLAYER.

Activate automatic play

Aktivace automatického přehrávání po připojení přenosného
zařízení.

Deactivate automatic play

Deaktivace automatického přehrávání po připojení přenosného
zařízení.

Shuffle/Any/Random

Aktivace přehrávání všech souborů v náhodném pořadí.

TECHNOLOGIE na PALUBĚ
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Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Činnost
Aktivace nabídky MEDIA PLAYER.

Advanced USB options/Other options

Player/Multimedia
player/Media player/
Player

Aktivace možností přehrávání.

Folder/Explore
folders/Consult list
of folders

Aktivace nabídky FOLDERS.

Artists/List of artists

Aktivace nabídky ARTISTS.

Genres/List of
genres

Aktivace nabídky GENRES.

Album/List of albums

Aktivace nabídky ALBUMS.

Playlist/List of tracks

Aktivace nabídky PLAYLISTS.

PŘEDNÍ SEDADLA
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Nastavení výšky opěrky hlavy: pro posunutí
opěrky nahoru nebo dolů zatlačte na
západku a posuňte opěrku.
Nastavení je správné, když se horní kraj
opěrky hlavy nachází v úrovni temene hlavy.
Pro vytažení opěrky ze sedadla vysuňte
tyčku z vodítka, zatlačte na jazýček
a vytáhněte opěrku nahoru.
Při zpětné montáži zatlačte na jazýček
západky a zasuňte tyčky opěrky hlavy
do otvorů v opěradle. Zasouvejte tyčky
souběžně s osou opěradla.

Nikdy nejezděte s vymontovanými
opěrkami hlavy. Za jízdy musí být
opěrky na svém místě a musí být
správně nastavené.

ERGONOMIE a KOMFORT

Opěrka hlavy
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Podélné seřízení

Bederní opěra

Loketní opěrka

Nadzvedněte ovládací tyč a posuňte sedadlo
směrem dopředu nebo dozadu do žádané
polohy.

Otáčejte kolečkem pro seřízení.

Sedadlo řidiče nemůže být vybaveno loketní
opěrkou na straně loketní opěrky.
Zvedněte nebo snižte loketní opěrku tak,
abyste dosáhli co nejpohodlnější polohy při
řízení.

Sklon opěradla

Výška sedáku

Ovladač vyhřívání sedadla

Otáčejte kolečkem pro seřízení sklonu
opěradla.

Pro nastavení výšky sedáku sedadla řidiče
přitáhněte ovladač směrem nahoru tolikrát,
kolikrát je to nutné pro zvýšení jeho polohy.
Pro snížení polohy stlačte ovladač směrem
dolů tolikrát, kolikrát je to nutné pro
dosažení žádané polohy.

Stiskněte příslušný ovladač.
Teplota je automaticky regulována.
Novým stisknutím funkci vypnete.

SKLÁDACÍ SEDADLO SPOLUJEZDCE
Sedadlo přemísťujte pouze v případě,
že se na zadních sedadlech nenachází
spolucestující.

Poloha „stoleček“

Složená poloha

Zatlačte na opěrku hlavy pro její nastavení
do nízké polohy.
Zatlačte směrem dozadu jeden z ovladačů,
které se nacházejí po obou stranách
opěradla.
Sklopte opěradlo na sedák do polohy
„stolek“.

Po sklopení opěradla na sedák přitáhněte
zadní popruh sedadla a současně
doprovázejte pohyb sklopeného opěradla
směrem dopředu a k podlaze.

Navrácení sedadla do normální polohy
Přitažením za zadní popruh sedadla jej
odjistěte.
Nadzvedněte sedadlo za přední a zadní
část, poté doprovázejte jeho pohyb až do
polohy stolečku.
Zatlačte směrem dozadu jeden z ovladačů,
nacházejících se po stranách opěradla,
a současně tlačte na opěradlo, poté jej
narovnejte.
Silně zatlačte na opěradlo pro zajištění
sedadla v úchytech na podlaze.
Nastavte opěrku hlavy do správné polohy
pomocí ovladače na straně opěrky.

ERGONOMIE a KOMFORT
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ZADNÍ NEDĚLENÉ SEDADLO
Poloha stolku

Vyjmutí lavice

Zatlačte současně na opěrku hlavy a její
ovládací západku pro její uvedení do spodní
polohy.
Odjistěte opěradlo zatlačením obou bočních
ovladačů. Objeví se červený ukazatel.
Sklopte opěradlo na sedák.

Po umístění sedadla do složené polohy
sklopte příčnou tyč pro odjištění předních
nožek sedáku.
Nadzvedněte sedadlo pro jeho uvolnění
z předních kotvicích bodů.

Složená poloha
Po umístění opěradla do polohy stolku
zatáhněte za střední pás pro odjištění
zadních nožek sedáku.
Zvedněte sedák až na doraz pro jeho
zablokování ve složené poloze.
Za jízdy pro upevnění sedadla vyjměte
červený přídržný popruh v zadní části
sedáku sedadla a upevněte jeden konec
k jedné ze dvou tyček přední opěrky hlavy
a druhý konec na bok sedáku.

Zpětná montáž sedadlo

Návrat sedadla do polohy k sezení

Opěrka hlavy vzadu

Umístěte sedadlo ve složené poloze do
jeho předních kotvicích bodů.
Sklopte sedadlo do polohy stolku; přední
a zadní nožky sedáku se automaticky zajistí.

Zvedněte opěradlo sedadla.
Pozor, aby nedošlo k přiskřípnutí
bezpečnostních pásů.
Zajistěte opěradlo jeho zatlačením na
doraz směrem dozadu. Červený ukazatel
přestane být vidět.

Opěrky hlavy vzadu je možno vymontovat
a mají dvě polohy:
horní, což je poloha používaná cestujícím,
spodní, ve které je opěrka uložena.
Pro zvýšení nebo snížení opěrky hlavy ji
nejprve přitáhněte směrem dopředu
a současně ji posuňte.
Pro vytažení opěrky ze sedadla ji nejprve
dejte do horní polohy, zatlačte na západku
a přitáhněte opěrku současně směrem
dopředu a směrem nahoru.
Pro opětné nasazení opěrky zasuňte její
vodicí tyčky do otvorů v sedadle, přitom je
zasunujte v ose opěradla.
Nikdy nejezděte s vyndanými opěrkami
hlavy. Při jízdě musí být opěrky na
svém místě a správně seřízené.
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Sedadla

ZADNÍ DĚLENÉ SEDADLO

Vyjmutí sedadla

Pro úpravu velikosti zavazadlového prostoru
lze toto sedadlo v levé části složit ze 2/3
nebo v pravé z 1/3.

Po umístění sedadla do složené polohy
sklopte příslušnou příčnou tyč pro odjištění
předních nožek sedáku.
Nadzvedněte sedadlo pro jeho uvolnění
z předních kotvicích bodů.

Poloha stolku
Zatlačte současně na opěrku hlavy a její
ovládací západku pro její uvedení do spodní
polohy.
Odjistěte opěradlo zatažením za příslušný
boční ovladač směrem k sobě. Objeví se
červený ukazatel.
Sklopte příslušné opěradlo na sedák.

Složená poloha
Po umístění opěradla do polohy stolku
zatáhněte za příslušný pás pro odjištění
zadních nožek sedáku.
Zvedněte sedák až na doraz pro jeho
zablokování ve složené poloze.
Za jízdy pro upevnění sedadla vyjměte
červený přídržný popruh v zadní části
sedáku sedadla a upevněte jeden konec
k jedné ze dvou tyček přední opěrky hlavy
a druhý konec na bok sedáku.

Zpětná montáž sedadla

Návrat sedadla do polohy k sezení

Umístěte sedadlo ve složené poloze do
jejích předních kotvicích bodů.
Sklopte sedadlo do polohy stolku; přední
a zadní nožky sedáku se automaticky zajistí.

Zvedněte opěradlo sedadla.
Pozor, aby nedošlo k přiskřípnutí
bezpečnostních pásů.
Zajistěte opěradlo jeho zatlačením na
doraz směrem dozadu. Červený ukazatel
přestane být vidět.

Zopakujte tento postup u ostatních částí
zadního sedadla.
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ODMRAZOVÁNÍ A ODMLŽOVÁNÍ
Čelní sklo
Větrací výstupy, umístěné na spodním okraji
čelního skla, a boční difuzory pro dveřní
okna zvyšují účinnost funkce elektrického
odmrazování a odmlžování. Nezakrývejte
těchto osm výstupů vzduchu.
Ruční klimatizace je vybavena pylovým
filtrem a funkcí obíhání vnitřního vzduchu.
Pylový filtr umožňuje nepřetržité a účinné
zachytávání prachových částic.
Poloha obíhání vnitřního vzduchu
(aktivovatelná řidičem nebo spolujezdcem)
umožňuje izolovat kabinu od vnějšího
ovzduší.
Použití této polohy musí být krátkodobé, za
jízdy musí být normálně ovladač v poloze
otevřeného přívodu vnějšího vzduchu.

Ruční režim
Nastavte ovladač na toto seřízení
rozdělení proudu vzduchu.
Pro účinnější a rychlejší
odmrazení a odmlžení čelního
skla:
-

-

zvyšte rychlost ventilátoru
vzduchu,

přepněte dočasně ovladač
přívodu vnějšího vzduchu
do polohy obíhání vnitřního
vzduchu.
Návrat do polohy vstupu vnějšího
vzduchu umožňuje přivést čerstvý
vzduch do kabiny.

Odmrazování zadního okna a zpětných
zrcátek
Odmrazování funguje jen za
chodu motoru. Jedno stisknutí
tohoto tlačítka aktivuje rychlé
odmlžování/odmrazování zadního
okna a zpětných zrcátek. Funkce se zastaví
automaticky pro zabránění nadměrné
spotřebě elektrické energie. Přeruší se při
zastavení motoru. Funkci je možno vypnout
stisknutím tohoto tlačítka.

U funkce Stop & Start není při
odmlžování zadního okna k dispozici
režim STOP.

Aby se systém uchoval v bezvadném
stavu, zapínejte ho nejméně jedenkrát
či dvakrát měsíčně, na alespoň 5 až 10 min.
Nechte pravidelně provádět výměnu filtrů
(vzduchový filtr a filtr kabiny). Vyžadují-li to
podmínky životního prostředí, vyměňujte je
dvakrát častěji.
Při chlazení vzduchu dochází ke kondenzaci
par a nashromážděná voda vytéká pod
vozidlo, proto se pod ním po zastavení může
objevit loužička.
Jestliže zařízení nechladí, nepoužívejte
ho a obraťte se na servisní síť CITROËN
nebo na jiný odborný servis.
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Aby byla klimatizace účinná, musí být
používána při zavřených oknech. Nicméně,
jestliže je po delším stání vozidla na slunci
teplota v interiéru příliš vysoká, neváhejte
vyvětrat krátce kabinu otevřením oken.

Aby bylo rozdělování vzduchu rovnoměrné,
dbejte na průchodnost mřížky vstupu
vnějšího vzduchu, umístěné na spodním
kraji čelního skla, bočních a středních
větracích výstupů, výstupů vzduchu na
podlaze a odsávání vzduchu v zadní části
vozidla.
Klimatizace je užitečná ve všech ročních
obdobích, protože odstraňuje vlhkost ze
vzduchu.

VĚTRACÍ VÝSTUPY
Pro optimální rozdělení vháněného proudu
teplého a studeného vzduchu je vozidlo
vybaveno:
- 2 prostředními směrovatelnými výstupy
vzduchu,
-

2 bočními směrovatelnými
a uzavíratelnými výstupy vzduchu,

-

2 výstupy vzduchu k podlaze vozidla.
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Rychlost ventilátoru
Intenzita vzduchu vháněného
větracími výstupy může být nastavena
od nejslabší 1 po nejsilnější 4.
Pro dosažení příjemného pohodlí
nezapomeňte použít tento ovladač. Pro vypnutí
ventilátoru nastavte ovladač do polohy 0.

Rozdělování proudu vzduchu
Otáčením ovladače nastavte
proudění vzduchu:

bočními a prostředními
větracími výstupy,
Tyto ovladače jsou umístěné na středové konzole.

Klimatizace
Režim klimatizace je funkční pouze při
běžícím motoru. Dioda je rozsvícená.
Stiskněte ovladač ventilátoru
vzduchu. Dioda se rozsvítí.
Aby byla umožněna činnost
klimatizace, nesmí být ovladač
ventilátoru vzduchu v poloze nulové
dodávky 0.
Otáčením ovladače nastavte požadovanou
polohu.

Předvolení teploty
Umístění ovladače:
- na modrou barvu zapne přívod
chladného vzduchu,
-

na červenou barvu zapne
topení v interiéru.

bočními a prostředními větracími
výstupy a směrem k nohám
cestujících,
směrem k nohám cestujících,

směrem k čelnímu sklu, předním
bočním oknům a k nohám
cestujících,
směrem k čelnímu sklu.

Přívod vnějšího vzduchu
Tato poloha slouží pro běžné
používání systému.
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Tato poloha musí být využívána
jen dočasně.
Při použití současně se zapnutou
klimatizací a rychlostí ventilátoru
nastavenou od 1 do 4 umožňuje obíhání
vnitřního vzduchu dosáhnout požadovaného
pohodlí jak při topení, tak při ochlazování.
Poloha obíhání izoluje dočasně kabinu od
vnějších nepříjemných pachů a kouře. V této
poloze se rovněž urychlí odmrazování skel.

Po návratu do normálních podmínek
nastavte znovu ovladač do polohy přívodu
vnějšího vzduchu, která umožňuje obnovit
vzduch v kabině a odmlžit skla. Toto je
normální provozní poloha, kterou je třeba
upřednostňovat.
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VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ VPŘEDU

Sada pro kuřáky

Sklopná psací podložka (dodávka)

Nachází se ve spodní části středové
konzoly a je tvořená zapalovačem cigaret
a popelníkem.

Nachází se uprostřed palubní desky. Ve
vozidle nevybaveném podložkou je přítomna
odkládací přihrádka.
Spona slouží k přichycení dokumentů
formátu A5, dodacích listů...
Přitáhněte horní část podložky pro její
vysunutí a zatlačte na ní pro její zasunutí.

Schránky na dveřích
Zásuvka 12 V (max. 180 W)
Vedle zapalovače cigaret je připravena
zásuvka pro připojení elektrických
spotřebičů.

S výliskem pro odložení láhve o objemu 1 litr.

Odkládací skřínka

Sluneční clona

Přihrádka na brýle (kombi)

Pro otevření nadzvedněte madlo.
Může v ní být uložen notebook.
Je v ní uložena dokumentace k vozidlu.

Pro zabránění oslňování zpředu sklopte
a nasměrujte clonu dolů.
Na sluneční cloně řidiče je úchyt pro
zasunutí lístků pro placení mýtného, karet...
Sluneční clona spolujezdce může obsahovat
kosmetické zrcátko.

Nad dveřmi řidiče máte k dispozici
přihrádku na brýle.
Přihrádku otevřete zatažením za střední
část.
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USPOŘÁDÁNÍ NÁKLADOVÉHO
PROSTORU
V nákladovém prostoru je zakázán
převoz osob.

Upevňovací oka
Na podlaze vzadu máte k dispzici 6 ok,
určených k upevnění nákladu.
Z bezpečnostních důvodů je pro případ
prudkého brzdění doporučeno umístit těžké
předměty co nejvíce dopředu, do blízkosti
místa řidiče.
Je doporučeno zajistit náklad jeho
pevným upevněním k okům na podlaze
vozidla.

Úložná schránka
V levé zadní části nákladového prostoru je
připravená úložná schránka.

Přenosná svítilna
V pravé zadní části nákladového prostoru
máte k dispozici magnetickou přenosnou
svítilnu.
Vysuňte přenosnou svítilnu z podstavce
stisknutím tlačítka a poté jejím otočením
o 90 stupňů směrem dolů.
Pro rozsvícení svítilny posuňte přepínač
směrem dopředu.
Pro výměnu 4 elektrických článků
(typu NiMH) sundejte ochranný kryt na
přenosné svítilně.
Při zpětné instalaci přenosné svítilny ji
zasuňte do jejího podstavce a otočte
směrem nahoru.

Akumulátory přenosné svítilny se během
jízdy automaticky dobíjejí.
Ve středu podstavce přenosné svítilny je
umístěno doplňkové osvětlení (viz část
„Vnitřní osvětlení“).

Svislá žebřinová přepážka
Svislá žebřinová přípážka za sedadlem
řidiče jej chrání před nebezpečím posunu
nákladu.

Přepážky
Jako doplňkové vybavení pro Vaši lehkou dodávku
nabízíme neprosklené a prosklené přepážky,
neprosklené přepážky sahající do poloviny výšky
s mřížkou a modulární svislou mřížku.

Modulární svislá mřížka
Vozidlo může být vybaveno dvoudílnou
oddělovací mřížkou.
Ve spojení se skládacím sedadlem
umožňuje tato mřížka chránit řidiče před
posunutím nákladu vpředu.

Manipulace:
1. Dejte sedadlo spolujezdce do složené
polohy.
2. Nadzvedněte západku v horní části
mřížky.

3. Zvedněte západku umístěnou ve
spodní části mřížky.
4. Otočte mřížku a zasuňte západku do
příslušného úchytu na opěradle sedadla
spolujezdce.
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Zadní deska
Rozložená deska skrývá obsah
zavazadlového prostoru při pohledu zvenku
do vozidla.
Složení dílů desky umožňuje usnadnit
přístup do zavazadlového prostoru.
Uložení desky za zadní lavici umožňuje
naložit náklad s velkou výškou.

Vyjmutí desky

VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ VZADU
Kotvicí oka
Pro uchycení Vašich zavazadel je vozidlo
vybaveno 4 kotvicími oky na zadní podlaze.

Zádržná síť pro zavazadla
Tato síť, přichycená k upevňovacím okům,
umožňuje připevnit Vaše zavazadla.

Složte díly desky.
Zvedněte desku v úhlu přibližně 60°.
Vycvakněte boční uchycení desky z držáků.
Vyjměte desku.
Uložte složenou desku do uložení za zadní
lavicí.
Pro její opětnou montáž opakujte uvedené
operace v opačném sledu.

Přídržné pásy

Přenosná svítilna

Na levé straně jsou dva přídržné pásy.
Slouží k upevnění schránky na nářadí.

Na pravé straně zavazadlového prostoru
máte k dispozici přenosnou magnetickou
svítilnu.
Vyjměte přenosnou svítilnu z podstavce
stisknutím tlačítka a jejím otočením
o 90 stupňů směrem dolů.
Svítidlo rozsvítíte posunutím přepínače
směrem dopředu.
Pro výměnu čtyř akumulátorů (typ NiMH)
nadzvedněte víčko na přenosné svítilně.
Pro umístění svítilny zpět na její místo ji
vložte do vybrání v podstavci a otočte ji
směrem nahoru.
Akumulátory se za jízdy nabíjejí
automaticky.
Osvětlení zavazadlového prostoru je
umístěno ve středu podstavce přenosné
svítilny (viz část „Vnitřní osvětlení“).
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OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
Přední stropní světlo
Nachází se uprostřed stropu.
Lze jej zapnout:
- překlopením průhledného krytu,

Zadní stropní svítidlo

Osvětlení zavazadlového prostoru

Nachází se nahoře na zadním pravém boku.
Zatlačte na okraj průhledný kryt pro
rozsvícení nebo zhasnutí světla.
Světlo se rozsvítí automaticky při otevření
dveří.

Je umístěno uprostřed podstavce přenosné
svítilny.
Osvětlení funguje třemi níže popsanými
způsoby (v závislosti na poloze přepínače).

V poloze „AUTO“ se plynule
rozsvítí při odemčení vozidla,
při otevření zadních dveří nebo
výklopných dveří zavazadlového
prostoru.
Pokud dveře zůstanou otevřeny zhasne po
několika minutách automaticky. Zhasne též
po zapnutí zapalování.

-

otevřením nebo zavřením dveří,

Správné používání

-

zamknutím nebo odemknutím vozidla.

Světlo zhasne automaticky:
- když spínač není stisknutý,

Zhasne automaticky po několika minutách,
pokud zůstanou dveře otevřené, nebo při
zapnutí zapalování.
Stropní světlo může být vybaveno snímačem
alarmu, mikrofonem pro sadu hands free
a bodovými světly na čtení.
Světla na čtení jsou opatřena spínačem
vpravo a vlevo.

-

pokud zůstanou dveře otevřené,
zhasne v každém případě po přibližně
15 minutách,

-

při zapnutí zapalování,

-

při uzamčení vozidla.

Trvalé svícení.

Trvalé zhasnutí.
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VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA

Zatažení

Povolení

Pro znehybnění vozidla zatáhněte páku
parkovací brzdy.
Před vystoupením z vozidla se přesvěčte,
že je řádně zatažena.

Zatáhněte za páku, zatlačte na konec páky,
potom ji sklopte dolů.

Když zůstane za jízdy parkovací brzda
zatažená nebo je nedostatečně povolená,
je na to řidič upozorněn rozsvícením této
kontrolky na přístrojové desce.
Při parkování ve svahu vytočte kola
k chodníku a zatáhněte páku parkovací brzdy.
Po zaparkování je zbytečné řadit převodový
stupeň, zejména je-li vozidlo zatíženo.

Stiskněte toto tlačítko, směrová světla na
obou stranách začnou blikat.
Jsou v činnosti i při vypnutém zapalování.
Když jsou zapnutá výstražná světla,
nefunguje signalizování změny směru jízdy
pravými a levými směrovými světly.

BEZPEČNOST

PARKOVACÍ (RUČNÍ) BRZDA
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Systém proti blokování kol (ABS)
a elektronický rozdělovač brzdného
účinku
Tyto spojené systémy mají za úkol zlepšit
stabilitu a ovladatelnost vozidla při brzdění,
zejména na špatném nebo kluzkém povrchu
vozovky.
Aktivace
Systém ABS zasáhne automaticky, když
hrozí nebezpečí zablokování kol.
Normální činnost tohoto systému se může
projevit slabými vibracemi, pociťovanými na
brzdovém pedálu a hlukem.

ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ (KLAKSON)
Zatlačte na střed volantu.

V případě brzdění v kritické situaci
stlačte velmi silně pedál a neuvolňujte
tlak.

SYSTÉMY ASISTENCE PŘI BRZDĚNÍ

Funkční anomálie

Soubor doplňkových systémů, umožňujících
bezpečným a optimálním způsobem brzdit
v kritických situacích:
- systém proti blokování kol (ABS),

Rozsvícení této kontrolky,
doprovázené hlášením na displeji
sdruženého přístroje, signalizuje
poruchu systému proti blokování
kol, která může vést až ke ztrátě kontroly
nad vozidlem při brzdění.

-

elektronický rozdělovač brzdného účinku
(REF),

-

brzdový asistent (AFU).

Rozsvícení této kontrolky spolu
s kontrolkou ABS, doprovázené
hlášením na displeji sdruženého
přístroje, signalizuje poruchu
funkce elektronického rozdělovače, která
může vést až ke ztrátě kontroly nad
vozidlem při brzdění.
Je třeba co nejbezpečněji zastavit.
V obou případech se obraťte na servis sítě
CITROËN nebo na jiný odborný servis.
Maximální účinnosti brzdového
systému je dosaženo po ujetí
přibližně 500 kilometrů. Během této doby
se doporučuje nebrzdit prudce, opakovaně
nebo dlouhou dobu.
Správné používání
Protiblokovací systém kol umožňuje
dosáhnout kratší brzdné dráhy. Na velmi
kluzkých vozovkách (náledí, olej...) může
systém ABS brzdnou dráhu prodloužit.
V případě potřeby prudkého brzdění nemějte
obavy úplně sešlápnout brzdový pedál
a neuvolňovat tlak i na kluzkých vozovkách,
můžete tak pokračovat ve vyhýbacím
manévru.
V případě výměny kol (pneumatik a ráfků)
dbejte na to, aby nová kola splňovala
požadavky výrobce vozidla.

Tento systém umožňuje v případě
nouzového brždění rychleji dosáhnout
optimálního brzdného tlaku, a tím snížit
brzdnou vzdálenost. Brzdový asistent je
integrální součástí systému ESP

SYSTÉMY ŘÍZENÍ JÍZDNÍ DRÁHY
VOZIDLA
Dynamické řízení stability (ESP)
Dynamické řízení stability působí na brzdu
jednoho nebo několika kol a na motor pro
vrácení vozidla na dráhu požadovanou
řidičem (v limitu daném fyzikálními zákony).

Aktivace
Uvede se do činnosti v závislosti na rychlosti
stlačení brzdového pedálu.
Činnost systému se projeví zmenšením
odporu pedálu a zvýšením účinnosti brždění.
V případě nouzového brzdění stlačte silně
brzdový pedál a držte jej stlačený bez
uvolňování.

Správné používání

Aktivace
Systém ESP se automaticky aktivuje
při každém nastartování motoru vozidla
a nemůže být vypnut.
V případě problému s přilnavostí nebo
s jízdní stopou vozidla se tyto systémy samy
uvedou do činnosti.
Jejich činnost je signalizována
blikáním této kontrolky na
přístrojové desce.

Tento systém nemůže být řidičem vypnut.
Porucha funkce
Rosvícení této kontrolky
a kontrolky „ASR OFF“
doprovázené hlášením na displeji
přístrojové desky signalizuje
poruchu systému ESP, který se automaticky
dezaktivoval.
Nechte systém ověřit v servisu sítě
CITROËN nebo v jiném odborném servisú.
* Podle země prodeje

Protiprokluzový systém (ASR)
a kontrola motoru (MSR)
Protiprokluzový systém optimalizuje přenos
hnací síly a řízením brzd a motoru zabraňuje
prokluzování kol.
Kontrola motoru je integrální součástí
systému ASR a zasahuje v případě náhlé
změny rychlosti nebo při prokluzování
poháněných kol. Optimalizuje točivý moment
motoru tak, aby nedocházelo ke ztrátě
směrové stability vozidla.
Aktivace
Tyto systémy jsou při nastartování vozidla
automaticky aktivovány.
Zasáhnou v případě problému
s prokluzováním kol nebo ztrátou směrové
stability vozidla.
Dezaktivace
Při výjimečných situacích (rozjezd vozidla
uvázlého v blátě, sněhu, na sypkém
povrchu...) může být vhodné deaktivovat
systémy ASR a ESP, aby mohla kola
prokluzovat pro obnovení přilnavosti.
Stiskněte tlačítko „ASR OFF“, umístěné
uprostřed palubní desky.
Rozsvícení této kontrolky na tlačítku
doprovázené hlášením na přístrojové desce
signalizuje deaktivaci systémů ASR a ESP.

BEZPEČNOST
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Správné používání

Opětná aktivace
Systém ASR se znovu aktivuje automaticky
po každém vypnutí zapalování.
Stiskněte znovu tlačítko „ESP OFF“ pro
ruční opětnou aktivaci.

Funkční anomálie
Rozsvícení této kontrolky,
doprovázené hlášením na displeji
sdruženého přístroje, signalizuje
poruchu systému ASR, který se
automaticky deaktivoval.
Nechte systémy ověřit v servisu sítě
CITROËN nebo v jiném odborném servisu.

Systémy ASR a ESP poskytují zvýšenou
bezpečnost při normálním způsobu řízení,
ale řidič se nesmí domnívat, že může
riskovat nebo jet příliš vysokou rychlostí.
Funkce těchto systémů je zajištěna za
podmínky, že jsou dodržovány pokyny
výrobce týkající se kol (pneumatik
a disků), součástí brzdového systému
a elektronických součástí, a že jsou
respektovány postupy pro montáž a opravy
sítě.
Po nárazu nechte systémy ověřit v servisu
sítě CITROËN nebo v jiném odborném
servisu.

Aktivace

Systémem asistence při jízdě na vozovkách
s nízkou přilnavostí (sníh, náledí, bláto, ...).
Tato automatická funkce zajišťuje průběžnou
detekci situací, při nichž dochází ke snížení
přilnavosti kol k podkladu a které mohou
znesnadnit rozjezd vozu.
V takových situacích Inteligentní
protiprokluzový systém nahradí funkci
ASR a převede hnací sílu na kola
s nejmenším prokluzem, čímž zajistí
optimální záběr kol a směrovou stabilitu
vozu.

Při spuštění motoru není funkce aktivní.
Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko na
palubní desce; kontrolka tlačítka se rozsvítí.
Tato funkce je aktivní až do rychlosti 30 km/h.
Jakmile rychlost překročí 30 km/h, funkce se
automaticky deaktivuje, ale kontrolka tlačítka
zůstane rozsvícená.
Funkce se automaticky opět aktivuje při
rychlosti nižší než 30 km/h.
Deaktivace
Pro deaktivaci funkce stiskněte tlačítko na
palubní desce; kontrolka tlačítka zhasne
a systém ASR je opět aktivní.

Porucha funkce
Tato kontrolka se rozsvítí na
sdruženém přístroji v případě
poruchy funkce.

BEZPEČNOST

Inteligentní protiprokluzový systém

117

Bezpečnost při jízdě

5

118

Bezpečnostní pásy

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY NA PŘEDNÍCH
MÍSTECH
Přední místa jsou vybavená pásy
s pyrotechnickými předpínači a omezovači přítlaku.

Zapnutí pásu
Přitáhněte pás a zasuňte sponu do zámku.
Ověřte řádné zajištění zatažením za pás.
Břišní část pásu musí být umístěna co
možná nejníže na pánvi. Hrudní část pásu
musí vést v prohlubni ramena.

V případě rozepnutí bezpečnostního
pásu řidiče se režim START Stop &
Start nemůže spustit. Spuštění motoru je
možné pouze pomocí klíče.

Samonavíjecí bezpečnostní pásy
Jsou vybavené zařízením pro automatické
zablokování při nárazu nebo prudkém
brždění.
Bezpečnost cestujících při čelním
nárazu je zlepšena díky použití pásů
s pyrotechnickými předpínači a omezovači
přítlaku.
Při určité síle nárazu systém
pyrotechnického předpínače napne
v jediném okamžiku pásy a přitiskne
je k tělu cestujících. Pyrotechnické
předpínače pásů jsou aktivní, když je
zapnuté zapalování.
Omezovač přítlaku snižuje tlak pásu na
tělo cestujícího v případě nehody.

Kontrolka nezapnutého
bezpečnostního pásu řidiče
Jestliže řidič nemá při
nastartování motoru zapnutý
bezpečnostní pás, rozsvítí se tato
kontrolka.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY NA ZADNÍCH
SEDADLECH (KOMBI)
Zadní třímístná lavice je vybavena tříbodovými
bezpečnostními pásy s navíječi a omezovači přítlaku.
Prostřední sedadlo je vybaveno vodítkem
a navíječem bezpečnostního pásu, upevněnými
k opěradlu.
Pokud není jeden z pásů užíván,
můžete zasunout jeho zámek do uložení
v sedáku lavice.

Řidič se musí ujistit, že jsou všichni cestující
připoutáni a že používají bezpečnostní pásy
správným způsobem.
Na všech místech ve vozidle se vždy
připoutejte bezpečnostním pásem, i při jízdě
na krátkou vzdálenost.
Bezpečnostní pásy jsou opatřené navíječem,
který automaticky přizpůsobuje délku pásu
tělesným rozměrům cestujících. Když není
pás používán, svine se automaticky.
Po použití se přesvědčte, že je pás řádně
svinutý.
Po sklopení či přemístění sedadla se
ujistěte, že je pás řádně svinutý ve svém
uložení a že zámek je v poloze umožňující
zasunutí spony pásu.

V závislosti na druhu a síle nárazu se
pyrotechnické zařízení může spustit
nezávisle na nafukovacích vacích. Okamžitě
napne bezpečnostní pásy a přitiskne je
k tělům cestujících.
Při aktivaci předpínačů dojde k úniku malého
množství zdraví neškodného kouře a ozve
se rána. Obojí je způsobeno odpálením
pyrotechnické patrony, integrované
v systému.

Omezovač síly reguluje tlak bezpečnostního
pásu vyvíjený na tělo cestujícího. Vybavení
těchto bezpečnostních pásů je aktivní po
zapnutí zapalování.
Navíječe jsou vybaveny zařízením pro jejich
automatické zablokování v případě nárazu
nebo prudkého brždění.
Pokud byly odpáleny předpínače
bezpečnostních pásů, rozsvítí se
kontrolka airbag. Obraťte se na
servis sítě CITROËN nebo na jiný
odborný servis.
Aby byl bezpečnostní pás účinný:
- musí jím být připoutána pouze jedna
osoba,
-

nesmí být zkroucený; to zajistíte plynulým
přetažením pásu přes sebe,

-

musí být napnutý co nejblíže k tělu
cestujícího.

Horní část pásu musí vést v prohlubni
ramena.
Břišní část pásu musí být umístěna co
nejníže na pánvi.
Nezapínejte pásy do nesprávných zámků,
neboť by v takovém případě nemohly plnit
řádně svou úlohu. Jestliže jsou sedadla
vybavená loketními opěrkami, musí břišní
část pásu vždy vést pod opěrkou.
Ověřte správné zapnutí bezpečnostního
pásu rychlým zatažením za popruh.

Doporučení pro děti:
-

pro děti mladší dvanácti let nebo měřící
méně než 1 m 50 cm používejte vhodnou
dětskou autosedačku,

-

nikdy nepřevážejte dítě na svých
kolenou, i se zapnutým bezpečnostním
pásem sedadla.
K získání podrobnějších informací
ohledně dětských autosedaček
nahlédněte do rubriky 5, část „Děti na
palubě“.

Dle platných bezpečnostních předpisů se
v případě potřeby zásahu na vozidle obraťte
na odborný servis, který má potřebné
znalosti a materiálové vybavení, jaké nabízí
servisní síť CITROËN.
Nechte pásy pravidelně kontrolovat (i po
každém malém nárazu) v servisní síti
CITROËN nebo v jiném odborném servisu:
nesmí nést známky opotřebení, být natržené
nebo roztřepené ani transformované či jinak
změněné.

Čistěte pásy vodou s přídavkem mýdla
nebo čisticím prostředkem na textílie,
prodávaným v síti CITROËN.
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Nafukovací vaky jsou funkční pouze
při zapnutém zapalování.
Toto zařízení funguje pouze jednou. Jestliže
dojde k druhému nárazu (při stejné nehodě
nebo později), nafukovací vak již nebude
fungovat.
Rozvinutí nafukovacího vaku nebo vaků je
doprovázeno uvolněním malého množství
neškodného kouře a hlukem, přičemž
oba jevy jsou způsobeny odpálením
pyrotechnické patrony, integrované
v systému.
Tento kouř není zdraví škodlivý, může
však být dráždivý pro osoby se zvýšenou
citlivostí.
Hluk odpálení může způsobit na krátkou
dobu mírné sluchové obtíže.

NAFUKOVACÍ VAKY „AIRBAGY“
Nafukovací vaky jsou zkonstruovány
pro zlepšení bezpečnosti cestujících při
prudkém nárazu. Doplňují bezpečnostní
pásy s omezovači tlaku.
V případě kolize zaznamenají a vyhodnotí
elektronické detektory sílu čelního a bočního
nárazu, směřujícího do detekčních zón:
- jestliže je náraz prudký, nafukovací
vaky se okamžitě rozvinou a chrání
cestující ve vozidle. Ihned po nárazu se
nafukovací vaky vyfouknou, aby nebránily
výhledu z vozidla ani případnému
opuštění vozidla,

-

při malém nárazu, nárazu do zadní
části vozidla nebo za určitých
situací převrácení se nafukovací
vaky nerozvinou, protože k zajištění
bezpečnosti v těchto případech stačí
bezpečnostní pás.

Síla nárazu závisí na druhu překážky
a rychlosti vozidla v okamžiku kolize.

Nafukovací vak spolujezdce musí být
povinně netralizovaný, pokud je na
sedadle namontována dětská sedačka zády
ke směru jízdy.
Rubrika 5, část „Děti na palubě“.

Funkční anomálie
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Jestliže se na přístrojové desce
rozsvítí tato kontrolka, obraťte
se co nejdříve na servis sítě
CITROËN nebo na jiný odborný
servis a nechte systém ověřit.
Nafukovací vaky by se nemusely
při prudkém nárazu rozvinout.

BOČNÍ NAFUKOVACÍ VAKY „AIRBAGY“

Vak se rozvine na příslušné straně vozidla
v případě prudkého nárazu, působícího
kolmo na podélnou osu vozidla, ve
vodorovné rovině a směrem zvenku do
interiéru vozidla.
Boční nafukovací vak se rozvine mezi
cestujícím na předním sedadle vozidla
a bočním panelem příslušných dveří.

V případě lehkého nárazu nebo
zachycení na boku vozidla nebo
v případě převrácení vozidla se hlavový vak
nemusí nutně rozvinout.
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Pro zajištění bezpečnosti Vašeho
dítěte dezaktivujte povinně nafukovací
vak spolujezdce, jestliže upevníte dětskou
sedačku zády ke směru jízdy na sedadlo
spolujezdce vpředu. Jinak by při nafouknutí
vaku hrozilo nebezpečí usmrcení nebo
vážného zranění dítěte.

Funkční anomálie

ČELNÍ NAFUKOVACÍ VAKY „AIRBAGY“

Dezaktivace

Vak na straně řidiče je zabudovaný ve
středu volantu a vak na straně spolujezdce
je integrovaný v palubní desce.

Dezaktivovat lze pouze čelní nafukovací vak
spolujezdce. Dezaktivace nafukovacího vaku
se provádí prostřednictvím palubního počítače.

Aktivace
Tyto vaky se odpálí současně (pokud
není čelní nafukovací vak spolujezdce
dezaktivovaný) v případě prudkého čelního
nárazu.
Čelní nafukovací vak vyplní prostor mezi
cestujícími na předním sedadle a palubní
deskou pro utlumení prudkého pohybu jejich
těla směrem dopředu.

Viz rubrika 3, část „MENU“: v nabídce
„Airbag spolujezdce“ zvolte OFF.

Kontrolka nafukovacího vaku na
přístrojové desce svítí po celou
dobu, kdy je vak spolujezdce
dezaktivován.

Jestliže se na přístrojové
desce rozsvítí tato kontrolka,
doprovázená zvukovým signálem
a hlášením na displeji, nechte
systém ověřit v servisu sítě CITROËN
nebo v jiném odborném servisu. V případě
prudkého nárazu by se nafukovací vaky
nemusely rozvinout.

Jestliže trvale svítí obě kontrolky
nafukovacích vaků, nemontujte na
přední sedadlo dětskou autosedačku zády
ke směru jízdy.
Nechte systém ověřit v servisu sítě
CITROËN nebo v jiném odborném servisu.

Při jízdě seďte v normální pozici, přitom
opěradlo musí být ve svislé poloze.
Připoutejte se v sedadle pásem a ten
správně seřiďte.
Mezi nafukovacími vaky a cestujícími nesmí
nikdo a nic být (dítě, zvíře, předmět...).
Mohlo by to bránit rozvinutí vaku či poranit
cestujícího při nafouknutí vaku.
Po nehodě nebo jestliže došlo k pokusu
o krádež vozidla, nechte zkontrolovat
systémy nafukovacích vaků. Jakýkoli zásah
na systému nafukovacích vaků smí být
prováděn výhradně pracovníky servisní sítě
CITROËN nebo jiného odborného servisu.
I při dodržení všech zmiňovaných
bezpečnostních opatření není zcela
vyloučeno riziko zranění nebo lehkého
popálení v oblasti hlavy, hrudi nebo paží
cestujících při odpálení nafukovacích vaků.
Nafukovací vak se totiž rozvine téměř
okamžitě (v několika milisekundách) a stejně
rychle opět splaskne, přičemž jsou k tomu
určenými otvory vyfouknuty horké plyny.

Čelní nafukovací vaky
Při řízení nikdy nedržte volant za jeho
ramena ani nenechávejte ruku na středovém
krytu volantu.
Nedávejte nohy na palubní desku na straně
spolujezdce.
Pokud možno nekuřte, protože při rozvinutí
vaku by mohla cigareta nebo dýmka
způsobit popáleniny či zranění.
Volant nikdy nedemontujte, neprovrtávejte
a chraňte ho před prudkými nárazy.

Boční nafukovací vaky
Na sedadla dávejte pouze schválené
přídavné potahy, které nebrání případnému
rozvinutí bočních nafukovacích vaků. Řada
přídavných potahů uzpůsobených pro
Vaše vozidlo je k dispozici v síti CITROËN.
Více informací naleznete v kapitole
„Příslušenství“.
Na opěradla sedadel nic nepřipevňujte ani
nelepte, protože při nafouknutí bočního vaku
by tyto předměty mohly způsobit zranění
hrudi nebo paže cestujícího.
Nenaklánějte se ke dveřím víc, než je nutné.
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Děti na palubě
VŠEOBECNÉ INFORMACE O DĚTSKÝCH
SEDAČKÁCH
Při konstrukci všech vozů věnuje
automobilka CITROËN problematice
ochrany dětí velkou péči. Nicméně
bezpečnost Vašich dětí závisí také na Vás.
Pro zajištění optimální bezpečnosti dodržujte
následující pokyny:
- v souladu s předpisy Evropské unie
musí být všechny děti mladší 12 let
nebo menší než jeden metr padesát
centimetrů převáženy v homologované
dětské sedačce, uzpůsobené jejich
váze, a to na místech vybavených
bezpečnostním pásem nebo úchyty
ISOFIX;
-

statisticky jsou pro přepravu dětí
nejbezpečnější zadní sedadla Vašeho
vozidla;

-

děti vážící méně než 9 kg musí být
vpředu povinně převáženy v poloze
zády ke směru jízdy.

CITROËN Vám doporučuje přepravovat
děti na zadních místech Vašeho vozidla:
- „zády ke směru jízdy“ do věku 2 let,
-

„čelem ke směru jízdy“ od 2 let věku.

UPEVNĚNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY TŘÍBODOVÝM BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM
Zády ke směru jízdy

Čelem ke směru jízdy

Nezapomeňte neutralizovat
airbag před posazením dítěte na
toto místo.
Když je sedačka v poloze zády
ke směru jízdy namontovaná na místě
spolujezdce vpředu, nafukovací vak
„airbag“ spolujezdce musí být povinně
neutralizovaný. Jinak by v případě
rozvinutí vaku hrozilo vážné zranění nebo
usmrcení dítěte.

Když je sedačka v poloze čelem ke
směru jízdy namontovaná na místě
spolujezdce vpředu, nechte aktivní
nafukovací vak „airbag“ spolujezdce.
Pravidla pro přepravu dětí se v jednotlivých
zemích liší. Prostudujte si předpisy platné ve
Vaší zemi.

Prostudujte si sezam homologovaných
sedaček ve Vaší zemi. Úchyty Isofix,
zadní místa, airbag spolujezdce a jeho
neutralizace závisí na prodávané verzi
vozidla.

DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY DOPORUČENÉ SPOLEČNOSTÍ CITROËN
CITROËN nabízí ucelenou řadu dětských autosedaček, které se upevňují pomocí
tříbodového bezpečnostního pásu ve vozidle:
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Skupina 0+: od narození do 13 kg

L1
„RÖMER Baby-Safe Plus“
Upevňuje se zády ke směru jízdy.

Pokyny pro používání dětských
sedaček jsou společné pro celou
modelovou řadu CITROËN. Každý model má
však své zvlášnosti.
Je-li Vaše vozidlo vybaveno funkcí neutralizace
airbagu spolujezdce, musí být tato zvolena
pomocí tlačítka MENU palubního počítače.
Pokud Vaše vozidlo není vybaveno
neutralizací airbagu spolujezdce, je přísně
zakázáno instalovat dětskou sedačku „zády
ke směru jízdy“ na místo spolujezdce vpředu.
Spolujezdec nesmí cestovat s dítětem
posazeným na jeho kolenou.

Skupiny 2 a 3: od 15 do 36 kg

L3
„RECARO Start“

L4
„KLIPPAN Optima“
Od 6 let
(přibližně 22 kg)
používejte pouze
podložku.

L5
„RÖMER KIDFIX“
Může být upevněna pomocí úchytů ISOFIX vozidla.
Dítě je připoutáno bezpečnostním pásem.

BEZPEČNOST

Pro neutralizaci nebo aktivaci airbagu
spolujezdce vycházejte z rubriky 3,
Nabídka „MENU“.

5
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MONTÁŽ DĚTSKÝCH SEDAČEK UPEVNĚNÝCH BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM (LEHKÁ DODÁVKA)
V souladu s předpisy EU naleznete v této tabulce informace o možnosti montáže dětských sedaček, které se upevňují bezpečnostním
pásem a jsou homologované pro univerzální použití, v závislosti na váze dítěte a podle míst ve vozidle:

Váha dítěte a přibližný věk

Místo

Sedadlo
spolujezdce
vpředu (b)

Méně než 13 kg
(skupiny 0 (a) a 0+)
Až do ≈ 1 roku

Od 9 do 18 kg
(skupina 1)
Od 1 do ≈ 3 let

Od 15 do 25 kg
(skupina 2)
Od 3 do ≈ 6 let

Od 22 do 36 kg
(skupina 3)
Od 6 do ≈ 10 let

U

U

U

U

a: Skupina 0: od narození do 10 kg. Přenosné postýlky nesmí být instalovány na místo předního spolujezdce.
b: než posadíte dítě na toto místo, prostudujte si předpisy platné ve Vaší zemi.
U: místo uzpůsobené pro montáž dětské sedačky, homologované pro univerzální použití, s pomocí bezpečnostního pásu v poloze zády
a/nebo čelem ke směru jízdy.

MONTÁŽ DĚTSKÝCH SEDAČEK UPEVNĚNÝCH BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM (KOMBI)
V souladu s předpisy EU naleznete v této tabulce informace o možnosti montáže dětských sedaček, které se upevňují bezpečnostním
pásem a jsou homologované pro univerzální použití, v závislosti na váze dítěte a podle míst ve vozidle:
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Méně než 13 kg
(skupiny 0 (a) a 0+)
Až do ≈ 1 roku

Od 9 do 18 kg
(skupina 1)
Od 1 do ≈ 3 let

Od 15 do 25 kg
(skupina 2)
Od 3 do ≈ 6 let

Od 22 do 36 kg
(skupina 3)
Od 6 do ≈ 10 let

Sedadlo spolujezdce
vpředu (b)

U

U

U

U

Zadní
boční sedadla

U

U

U

U

Zadní
prostřední sedadlo

U

U

U

U

Místo

a: Skupina 0: od narození do 10 kg. Přenosné postýlky nesmí být instalovány na místo předního spolujezdce.
b: než posadíte dítě na toto místo, prostudujte si předpisy platné ve Vaší zemi.
U: místo uzpůsobené pro montáž dětské sedačky, homologované pro univerzální použití, s pomocí bezpečnostního pásu v poloze zády
a/nebo čelem ke směru jízdy.

BEZPEČNOST

Váha dítěte a přibližný věk

5
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DOPORUČENÍ PRO DĚTSKÉ
SEDAČKY
Špatně namontovaná dětská sedačka ve
vozidle může v případě dopravní nehody
ohrozit bezpečnost dítěte.
Neopomeňte zapnout bezpečnostní pásy
nebo vlastní popruhy dětské sedačky tak,
aby byla co nejvíce omezena vůle mezi
pásem a tělem dítěte, a to i při jízdě na
malou vzdálenost.
Aby byla instalace dětské sedačky čelem
ke směru jízdy optimální, ověřte, že se její
opěradlo řádně opírá o opěradlo sedadla
vozidla a že nepřekáží opěrka hlavy.
Jestliže musíte opěrku hlavy vyjmout, dobře
jí uložte nebo upevněte, aby se z ní nestal
nebezpečný projektil v případě prudkého
brždění.

Děti mladší 10 let nesmí být převáženy
v poloze čelem ke směru jízdy na sedadle
spolujezdce vpředu, kromě případu, kdy
jsou zadní místa již obsazená dalšími dětmi
nebo jsou zadní sedadla nepoužitelná či
neexistují.
Neutralizujte nafukovací vak „airbag“
spolujezdce, pokud namontujete dětskou
sedačku zády ke směru jízdy na přední
sedadlo.
Jinak by v případě rozvinutí vaku mohlo dojít
k těžkému zranění nebo usmrcení dítěte.

Montáž podložky
Hrudníková část pásu musí být umístěná na
rameni dítěte a nesmí se dotýkat krku.
Ověřte, že břišní část bezpečnostního pásu
vede správně přes stehna dítěte.
CITROËN Vám doporučuje používat
podložku s opěradlem, opatřeným vodítkem
pásu ve výši ramena.
Z důvodu zajištění bezpečnosti
nenechávejte:
- dítě nebo děti samotné bez dozoru ve
vozidle,
-

dítě nebo zvíře ve vozidle se zavřenými
okny, stojícím na slunci,

-

klíče v dosahu dětí uvnitř vozidla.

Aby nemohlo dojít k nechtěnému otevření
dveří, použijte „dětskou pojistku“.

Pro ochranu malých dětí před slunečními
paprsky opatřete zadní okna roletkami.

DĚTSKÁ AUTOSEDAČKA ISOFIX,
DOPORUČENÁ SPOLEČNOSTÍ CITROËN
A HOMOLOGOVANÁ PRO VAŠE VOZIDLO
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RÖMER Duo Plus ISOFIX
(třída velikosti B1)
Skupina 1: od 9 do 18 kg

ÚCHYTY „ISOFIX“

-

Některé mají také horní popruh, který se
připevňuje k zadnímu oku.
Pro připevnění tohoto popruhu zvedněte
opěrku hlavy sedadla, poté prostrčte háček
mezi oběma tyčkami. Háček připevněte
k zadnímu oku, poté napněte horní popruh.

jedno zadní oko pro upevnění horního
popruhu, nazývaného TOP TETHER.

Tento upevňovací systém ISOFIX zajišťuje
spolehlivou, pevnou a rychlou montáž
dětské sedačky ve vozidle.
Dětské sedačky ISOFIX jsou opatřené
dvěma zámky, které se snadno upevňují
k oběma předním okům.

Špatná montáž dětské sedačky ve
vozidle ohrožuje bezpečnost dítěte
v případě nárazu.

Upevňuje se čelem ke směru jízdy.
Je vybavena horním popruhem,
připevňovaným k hornímu oku ISOFIX,
nazývanému TOP TETHER.
Sedačka má tři polohy: pro sezení,
odpočinek a spánek.
Tato dětská sedačka může být také
použita na místech nevybavených
úchyty ISOFIX.
V tomto případě musí být povinně
upevněna k sedadlu vozidla tříbodovým
bezpečnostním pásem.
Řiďte se pokyny pro montáž dětské
sedačky, uvedenými v montážním návodu
vydaném jejím výrobcem.

BEZPEČNOST

Vaše vozidlo bylo homologováno v souladu
s novými předpisy pro úchyty ISOFIX.
Jedná se o tři oka na každém bočním místě
zadní lavice:
- dvě přední oka, umístěná mezi
opěradlem a sedákem,

5

130

Děti na palubě

SOUHRNNÁ TABULKA PRO UMÍSTĚNÍ DĚTSKÝCH SEDAČEK ISOFIX (KOMBI)
V souladu s předpisy Evropské unie uvádíme v této tabulce možnosti montáže dětských sedaček ISOFIX na místech vybavených úchyty
ISOFIX ve vozidle.
Pro univerzální a polouniverzální dětské sedačky ISOFIX je třída velikosti ISOFIX dětské sedačky určena písmenem mezi A a G
a je uvedená na sedačce vedle loga ISOFIX.
Váha dítěte/přibližný věk
Méně než 10 kg
(skupina 0)
Až do přibližně
6 měsíců

Méně než 10 kg
(skupina 0)
Méně než 13 kg
(skupina 0+)
Až do přibližně 1 roku

Typ dětské sedačky ISOFIX

Kolébka*

„Zády ke směru jízdy“

Třída velikosti ISOFIX

F

Dětské sedačky ISOFIX univerzální
a polouniverzální, které je možno montovat
na zadní boční místa

G

C

X

D
IL-SU

E

Od 9 do 18 kg (skupina 1)
Přibližně od 1 do 3 let

„Zády ke
směru jízdy“
C

D
IL-SU

„Čelem ke směru jízdy“
A

B

B1

IUF

IUF: místo uzpůsobené pro montáž univerzální dětské sedačky Isofix čelem ke směru jízdy, s upevněním pomocí horního popruhu „Top Tether“.
IL-SU: místo uzpůsobené pro montáž polo univerzální dětské sedačky Isofix:
- zády ke směru jízdy při vybavení horním popruhem „Top Tether“ nebo vzpěrou,
-

čelem ke směru jízdy při vybavení vzpěrou.

Pro upevnění horního popruhu „Top Tether“ viz kapitola „Úchyty Isofix“.
X: místo neuzpůsobené pro montáž sedačky ISOFIX uvedené třídy velikosti.
* Přenosné postýlky nesmí být instalovány na místo předního spolujezdce.

TAŽENÍ PŘÍVĚSU, KARAVANU, ...
Doporučení pro jízdu
Tažené vozidlo musí mít volná kola:
v převodovce musí být zařazená neutrální
poloha.
Chlazení: při tažení přívěsu do svahu
dochází ke zvýšení teploty chladicí kapaliny.

Protože ventilátor chlazení je spouštěn
elektricky, jeho účinnost nezávisí na
otáčkách motoru.
Zařazujte co možná nejvyšší převodové
stupně pro snížení otáček motoru a jeďte
nízkou rychlostí.

V každém případě věnujte zvýšenou
pozornost teplotě chladicí kapaliny.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Za určitých velmi ztížených provozních
podmínek (tažení přívěsu s maximální
povolenou hmotností do prudkého svahu za
vysokých venkovních teplot) motor omezí
automaticky svůj výkon. V takovém případě
automatické vypnutí klimatizace umožní
zvýšení výkonu motoru.

Pokud se rozsvítí kontrolka
teploty chladicí kapaliny, co
nejdříve zastavte vozidlo a
vypněte motor.

Kapitola 7, část „Hladiny náplní“.

Pneumatiky: zkontrolujte tlak vzduchu v
pneumatikách vozidla (viz kapitola 7, část
„Identifikační prvky“) i přívěsu, dodržujte
předepsané hodnoty.

Brzdy: tažení přívěsu prodlužuje brzdnou
vzdálenost. Uzpůsobte rychlost, včas
přeřazujte na nižší rychlostní stupeň,
brzděte plynule.

Boční vítr: citlivost vozidla na nárazy
bočního větru je zvýšená, jeďte plynule a
přizpůsobte rychlost.
ABS: systém ovládá pouze vozidlo, nikoli
přívěs.
Zadní parkovací asistent: asistent
je automaticky deaktivován při použití
originálního tažného zařízení CITROËN (viz
kapitola 3, část „Zadní parkovací asistent“).

Rozložení nákladu
Rozmístěte náklad v přívěsu tak, aby se
nejtěžší předměty nacházely co nejblíže
u nápravy a aby bylo svislé zatížení
koule tažného zařízení blízko povoleného
maxima (nesmí ho však překročit). Hustota
vzduchu se snižuje zároveň se zvyšující se
nadmořskou výškou, což má za následek
snížení výkonu motoru. Je třeba snížit
maximální hmotnost taženého přívěsu o
10 % na každých 1 000 metrů nadmořské
výšky. Řiďte se kapitolou „Technické
charakteristiky“ pro zjištění hodnot
maximální hmotnosti vozidla a přívěsu
Vašeho vozidla a řiďte se rovněž údaji
uvedenými v dokladech k vozidlu (technický
průkaz, ...).

Tažné zařízení
Doporučujeme vám používat originální
tažná zařízení a elektrické kabely CITROËN,
neboť byly testovány a homologovány
zároveň s vozidlem, a svěřit jejich montáž
pracovníkům sítě CITROËN nebo jiného
odborného servisu.
V případě montáže mimo síť CITROËN je
nutno použít připravené elektrické zapojení
v zadní části vozidla a je třeba se řídit
pokyny výrobce.
Činnost snímačů zadního parkovacího
asistenta je automaticky deaktivována
při zasunutí konektoru kabelu přívěsu do
zásuvky tažného zařízení.
Po vytažení konektoru přívěsu jsou
snímače zadního parkovacího asistenta
znovu aktivovány.

Prodejní síť CITROËN nabízí široký výběr
doplňkového vybavení a originálních
náhradních dílů.
Spolehlivost a bezpečnost tohoto
příslušenství a dílů byla otestována
a schválena.
Jsou přizpůsobeny vašemu vozidlu a na
všechny poskytuje společnost CITROËN
záruku.

Řada pro profesionály

STŘEŠNÍ NOSIČ A TYČE
K namontování příčných střešních tyčí nebo
střešního nosiče využijte k tomu připravené
úchyty.
Maximální zatížení: 75 kg.

Nikdy nepřekračujte celkovou
povolenou hmotnost vozidla.

Ředitelství divize prodeje náhradních
dílů vydává katalog doplňků, ve kterém
je nabízeno různé příslušenství a prvky
vnitřního uspořádání, jako například:
- dřevěná ochranná podlaha, dřevěná
protiskluzová podlaha, boční dřevěné
chrániče, ochranné mříže oken,
-

zahrádka, sada příčných střešních tyčí,
otočná hrana pro usnadnění nakládání,

-

závěsná zařízení, kabely pro závěsná
zařízení 7/13 pinů, 7/7 pinů, 13 pinů...

V případě montáže závěsného zařízení
mimo síť CITROËN musí být montáž
provedena s využitím přípravné elektrické
instalace a dle pokynů výrobce vozidla.

Montáž elektrického vybavení nebo
doplňků, které nejsou zařazeny
v katalozích společnosti CITROËN, může
způsobit poruchu elektronických systémů
vozidla nebo přetížení.
Povšimněte si laskavě tohoto doporučení
a obraťte se na zástupce značky CITROËN,
aby Vám představil kompletní řadu
nabízeného vybavení a doplňků.
V některých zemích jsou bezpečnostní
reflexní vesta, výstražné trojúhelníky,
náhradní žárovky a pojistky povinnou
výbavou vozidla.

Před instalací radiokomunikačních
vysílačů coby doplňkového vybavení,
s vnější anténou na vozidle, se můžete
obrátit na servis sítě CITROËN, který Vám
poskytne informace o vlastnostech vysílačů
(frekvenční pásmo, maximální výstupní
výkon, poloha antény, specifické montážní
podmínky), které je možno do vozidla
namontovat v souladu se Směrnicí
o elektromagnetické kompatibilitě
automobilů (2004/104/ES).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Řada příslušenství pro soukromé zákazníky
„Bezpečnost“:

„Multimedia“:

alarm, značení oken, tester alkoholu,
lékárnička, reflexní vesta, výstražný
trojúhelník, podložky a sedačky pro děti,
sněhové řetězy, ...

autorádia, hadsfree sada, reproduktory,
přenosné navigační systémy, systémy
varování před radary, WiFi on board, ...

„Přeprava předmětů“:

„Ochrana“:

vana na dno zavazadlového prostoru, síť na
zadní dveře, sada podélných nebo příčných
střešních tyčí, střešní boxy, ...

pryžové koberce, tkané koberce, reliéfní
koberce 3D, potahy sedadel kompatibilní
s bočními airbagy, sady lapačů nečistot pro
přední a zadní kola...

V síti CITROËN též můžete koupit čisticí
prostředky pro údržbu interiéru i exteriéru
vozidla - mezi nimi i řadu ekologických
prostředků „TECHNATURE“ -, kapaliny
(kapalina do ostřikovače skel), tužky pro
opravu laku s přesným odstínem karoserie
vašeho vozidla, náplně (náplň pro sadu pro
dočasnou opravu pneumatik atd.), ...

V prodejní síti CITROËN je k dispozici ještě
jedna řada příslušenství.

„Komfort“:
ohřívací a chladicí modul, raménko
upevněné na opěrce hlavy, svítidlo na čtení,
zadní parkovací asistent, ...

„Styl“:
ozdobné kryty, bezpečnostní ozdobné
kryty kol, ...

Aby nedošlo k zablokování pedálů:
- dbejte na správné umístění a připevnění
koberečků,
-

nikdy nedávejte několik koberečků přes
sebe.

AKUMULÁTOR

Dobití akumulátoru nabíječkou

Model bez systému Stop & Start

Nenabíjejte akumulátor bez odpojení
svorek.
Odpojte dvě rychlosvorky akumulátoru.

A. Kovový kladný bod vozidla.

-

B. Akumulátor.

-

Dodržujte návod k použití stanovený
výrobcem nabíječky.

-

Zkontrolujte čistotu pólů a svorek.
Jsou-li pokryty síranem (bělavé nebo
nazelenalé usazeniny), demontujte je
a očistěte.

-

Připojte obě rychlosvorky akumulátoru
počínaje svorkou záporného pólu (-).

C. Kostřicí bod vozidla.
D. Kovový záporný bod vozidla.

-

Připojte červený kabel ke kovovému
bodu A a poté ke svorce (+) pomocného
akumulátoru B,

-

Jeden konec zeleného nebo černého
kabelu připojte ke svorce záporného
pólu (-) pomocného akumulátoru B,

-

Připojte druhý konec zeleného nebo
černého kabelu ke kostřicímu bodu C
Vašeho vozidla (nikdy na kovový bod D),

-

Zapněte startér, nechte točit motor,

-

Počkejte na návrat na volnoběžné otáčky
a poté odpojte kabely.

RYCHLÁ NÁPOVĚDA
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-

Dodržujte pokyny výrobce nabíječky.

-

Zkontrolujte čistotu svorek a kolíků
akumulátoru. Pokud jsou pokryty sulfáty
(bílý nebo nazelenalý povlak), demontujte
je a očistěte.

-

Zapojte konektor F kontrolního
snímače G.

-

Namontujte krytku A kovového bodu B.
Kromě případu výměny akumulátoru
nikdy nedemontujte kontrolní
snímač G z kovového bodu H.

Nastartování pomocí jiného akumulátoru

Model se systémem Stop & Start
A. Ochranný kryt.
B. Kovový kladný bod vozidla.

Dobití akumulátoru nabíječkou
Neodpojujte sami akumulátor za
účelem jeho dobití.

-

Demontujte krytku A kovového bodu B.

-

Připojte červený kabel ke kovovému
bodu B, poté ke svorce (+) pomocného
akumulátoru C.

-

Připojte druhý konec zeleného nebo
černého kabelu ke kostřicímu bodu C
pomocného akumulátoru.

-

Připojte druhý konec zeleného nebo
černého kabelu ke kostřicímu bodu D
vozidla (nikdy na kovový bod H).

-

Stiskněte tlačítko E pro odpojení
konektoru F.

-

Odpojte konektor F kontrolního
snímače G.

F. Konektor kontrolního snímače.

-

Nastartujte motor.

-

Demontujte krytku A kovového bodu B.

G. Snímač kontroly nabití.

-

-

Připojte kabely nabíječky: (+) na kovový
bod B; (-) na kovový bod H.

Počkejte na návrat na volnoběžné otáčky
a poté odpojte kabely.

-

Namontujte ochrannou krytku A
kovového bodu B.

C. Akumulátor.
D. Kostřicí bod vozidla.
E. Tlačítko pro odpojení akumulátoru.

H. Kovový záporný bod vozidla.

Přítomnost tohoto štítku, zejména
v souvislosti se systémem Stop & Start,
signalizuje použití olověného akumulátoru
(neboli autobaterie) 12 V se specifickými
vlastnostmi, jehož odpojení nebo výměnu je
třeba vždy svěřit síti CITROËN nebo jinému
odbornému servisu.
Nedodržení tohoto doporučení může
způsobit předčasné opotřebení akumulátoru.

Po zpětné montáži akumulátoru
servisem sítě CITROËN nebo jiným
odborným servisem bude systém Stop &
Start aktivní až po určité době nepřetržitého
používání vozidla, jejíž délka závisí na
klimatických podmínkách a stavu nabití
akumulátoru (přibližně až 8 hodin).

Odpojte konektor F kontrolního
snímače G.

Kromě případu výměny akumulátoru nikdy
nedemontujte kontrolní snímač G
z kovového bodu H.
Před nabíjením
Dobíjení akumulátoru musí být prováděno
ve větraném prostoru, na místě vzdáleném
od otevřeného plamene a všech případných
zdrojů jiskření pro zabránění nebezpečí
výbuchu nebo požáru.
Nesnažte se dobít zamrzlý akumulátor: je
nejprve nutno jej nechat rozmrznout, aby
nehrozilo nebezpečí výbuchu. Jestliže došlo
k zamrznutí akumulátoru, nechte jej před
dobitím zkontrolovat specialistou, který ověří,
že nedošlo k poškození vnitřních komponentů
a že obal není popraskaný, což by znamenalo
nebezpečí úniku jedovaté a žíravé kyseliny.
Před odpojením
Neodpojujte svorky za chodu motoru.
Před odpojením akumulátoru musíte nejprve
vypnout zapalování a počkat 2 minuty.
Před odpojením akumulátoru zavřete okna
a dveře.

Po odpojení
Po opětném připojení akumulátoru zapněte
zapalování a vyčkejte před zapnutím
startéru 1 minutu, aby se mohly aktivovat
elektronické systémy vozidla. Pokud se však
po této manipulaci vyskytnou malé poruchy,
obraťte se na servis sítě CITROËN nebo na
jiný odborný servis.
Jestliže je akumulátor odpojen na delší
dobu, může být po jejím opětném připojení
nutno znovu aktivovat následující funkce:
- parametry displeje (datum, čas, jazyk,
jednotky vzdálenosti a teploty),
-

předvolba rozhlasových stanic,

-

centrální zamykání.

Některá seřízení jsou zrušena a je nutno
provést jejich nové nastavení; obraťte se na
servis sítě CITROËN nebo na jiný odborný
servis.

Akumulátory obsahují zdraví škodlivé
látky, jako je kyselina sírová a olovo.
Musí být likvidovány v souladu s platnými
zákonnými nařízeními a v žádném případě
nesmí být vyhozeny společně s běžným
domovním odpadem.
Odneste vybité elektrické články
a akumulátory do specializované sběrny.
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VÝMĚNA KOLA

Nářadí

Vyjmutí náhradního kola

Zaparkování vozidla

Nářadí je uložené v brašně umístěné za
sedadlem řidiče (lehká dodávka) nebo za
zadním sedadlem (kombi).
1. Klíč na demontáž kola.

Upevňovací šroub náhradního kola je
umístěný v zadní levé části na prahu
nákladového prostoru.
1. Povolte šroub upevňující kolo s pomocí
klíče na demontáž kola.

V rámci možností zastavte vozidlo na
vodorovném, stabilním a nekluzkém
povrchu.
Zatáhněte páku parkovací brzdy, vypněte
zapalování a zařaďte první převodový
stupeň (ve svahu).
Ujistěte se, zda všichni cestující vystoupili
a zda se nacházejí v bezpečné zóně.
Je-li to možné, podložte klínem kolo
úhlopříčně protilehlé vyměňovanému kolu.

2. Vodítko pro vystředění.
3. Šroubovák.
4. Zvedák s klikou.
5. Oko pro vlečení vozidla.
Zvedák a nářadí je určeno pouze pro vaše
vozidlo. Nepoužívejte je k jiným účelům.
Neležte pod vozidlem je-li nadzvednuto
pouze zvedákem; použijte stojánky.

2. Vytočte jej až na do mezní polohy pro
odvinutí lanka navijáku.
3. Vysuňte náhradní kolo s pomocí klíče.
4. Vysuňte kryt A směrem nahoru.
5. Vyjměte lanko B z jeho uložení.
6. Uvolněte náhradní kolo a položte ho
vedle vyměňovaného kola.
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Opětné uložení kola
1. Nainstalujte držák na kolo.
2. Dejte lanko B na jeho místo.
3. Spusťte kryt A dolů.
4. Umístěte kolo.
5. Otáčením klíče ve směru hodinových
ručiček kompletně zvedněte náhradní
kolo.

1. Znehybněte vozidlo na vodorovném,
stabilním a nekluzkém podkladu. Zatáhněte
parkovací brzdu. Vypněte zapalování
a zařaďte první převodový stupeň nebo
zpátečku, podle sklonu svahu.

4. Umístěte zvedák pod karoserii
v souladu s nákrem, a to do opěrného
místa označeného A (v prohlubni
v podélníku), které se nachází co nejblíže
vyměňovanému kolu.

2. Sundejte ozdobný kryt kola (velké
provedení) jeho přitažením klíčem na
demontáž kola 1 v místě průchodu ventilku.

5. Vytočte zvedák 4 tak, aby se jeho spodní
patka opřela o zem. Ujistěte se, že
se patka zvedáku nachází svisle pod
zvoleným opěrným místem.

Zasuňte šroubovák 3 do vybrání
v ozdobné krytce (malé provedení)
a zapáčením ji uvolněte.
3. Povolte šrouby kola klíčem na demontáž
kola.

6. Zvedněte vozidlo.
7. Vyšroubujte šrouby a sejměte kolo.

RYCHLÁ NÁPOVĚDA
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Rubrika 8, část „Identifikační prvky“
informuje o umístění štítku s pokyny
pro pneumatiky.
Nechte co nejdříve zkontrolovat utažení
šroubů a nahuštění pneumatiky náhradního
kola v servisu sítě CITROËN nebo v jiném
odborném servisu.

Rovněž nechte urychleně opravit
a namontovat zpět původní kolo
v servisu sítě CITROËN nebo v jiném
odborném servisu.

Zpětná montáž kola
1. Nasaďte kolo s pomocí vodítka pro
vystředění 2.
2. Zašroubujte 3 šrouby rukou a vyjměte
středicí vodítko. Našroubujte 4. šroub.
3. Proveďte předběžné utažení klíčem na
demontáž kola 1.
4. Stočte zvedák 4 a odkliďte jej.
5. Dotáhněte šrouby kola klíčem na
demontáž kola 1.

6. Nasaďte zpět ozdobný kryt, přičemž jej
umístěte výřezem proti ventilku, poté jej
přitlačte dlaní ruky.
7. Uložte nářadí a kolo.
8. Ověřte tlak nahuštení pneumatiky kola
(viz „Identifikace“) a nechte ověřit jeho
vyvážení.
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Tato sada se nachází v přední části kabiny.
Obsahuje:
- kartuši pro opravu pneumatiky A,
obsahující plnicí kapalinu a vybavenou:
● plnicí hadicí B,
● samolepkou C, „max. 80 km/h“, kterou
musí řidič nalepit na viditelné místo na
palubní desce po opravě pneumatiky,
-

kompresor D, vybavený tlakoměrem
a přípojkami,

-

adaptéry pro hustění různých
komponentů,

-

pár ochranných rukavic,

-

stručný návod k použití sady pro
dočasnou opravu pneumatik.

Tato sada pro opravy je k dispozici v síti
značky CITROËN.
Je určena pro opravy otvorů o maximálním
průměru 4 mm, které se nacházejí pouze na
běhounu pneumatiky nebo na jeho hraně.
Nikdy nevytahujte cizí tělesa, která vnikla do
pneumatiky.

Postup opravy
-

Zatáhněte parkovací (ruční) brzdu
a řadicí páku umístěte na neutrál.

-

Vyšroubujte krytku ventilku opravované
pneumatiky.

-

Sejměte plnicí hadici B a našroubujte
objímku E na ventilek pneumatiky.

-

Ujistěte se, že přepínač Zapnout/
Vypnout F na kompresoru je v poloze „0“
(vypnuto).

-

Nastartujte motor.

-

Zasuňte zástrčku G do nejbližší zásuvky
pro příslušenství 12 V na vozidle.

-

Zapněte přepínač Zapnout/Vypnout F na
kompresoru do polohy „1“ (zapnuto).

-

Nahustěte pneumatiku na tlak 3 bary.

Pro dosažení přesnějšího měření je
doporučeno zkontrolovat hodnotu
tlaku pomocí tlakoměru H s vypnutým
kompresorem.
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-

Pokud není dosaženo tlaku alespoň
1,5 baru po uplynutí 5 minut:
● odpojte kompresor od ventilku a od
zásuvky pro příslušenství 12 V,
● popojeďte s vozidlem o přibližně
10 metrů, aby došlo k distribuci plnicí
kapaliny uvnitř pneumatiky,
● potom opakujte celou operaci huštění.

-

Pokud není dosaženo tlaku alespoň
1,8 baru po uplynutí 10 minut:
● ukončete postup opravy; pneumatika je
příliš poškozena a nemůže být opravena,
● obraťte se na servis sítě CITROËN nebo
na jiný odborný servis.

-

Pokud byla pneumatika nahuštěna na
tlak 3 bary, můžete okamžitě odjet.

Po přibližně 10 minutách jízdy zastavte
a znovu zkontrolujte tlak v pneumatice.
V případě potřeby nahustěte pneumatiku
na potřebný tlak a co nejdříve se obraťte na
servis sítě CITROËN nebo na jiný odborný
servis.
Vždy technika informujte, že byla
pneumatika opravena pomocí sady pro
dočasnou opravu pneumatik a předejte mu
příslušný návod k použití.

Kontrola a dohuštění

Výměna kartuše pro opravy pneumatik

Pro kontrolu tlaku a dohuštění pneumatiky
musí být kompresor použit následovně:
- odpojte hadici I,

Odpojte hadici I.
Otočte prázdnou kartuší proti směru
hodinových ručiček a nadzvedněte ji.
Vložte novou kartuši a otočte jí ve směru
hodinových ručiček.
Připojte hadici I a zasuňte hadici B do jejího
uložení.

-

připojte ji přímo na ventilek kola.

Kartuše tak bude připojena na kompresor
a plnicí kapalina nebude do pneumatiky
vstříknuta.

Pokud je třeba pneumatiku vypustit:
- připojte hadici I k ventilku kola,
-

stiskněte žluté tlačítko uprostřed
vypínače F na kompresoru.

Kartuše pro opravy pneumatik obsahuje
etylenglykol, což je v případě požití
zdraví škodlivá kapalina s dráždivými účinky
pro oči.
Skladujte přípravek mimo dosah dětí.
Po použití nevyhazujte prázdnou kartuši,
zavezte ji do servisu sítě CITROËN nebo do
autorizované sběrny.

Výměna žárovky
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Typy žárovek
Ve vozidle jsou použity různé typy žárovek.
Pro jejich vyjmutí:
1. Typ A
Žárovka celá ze skla: vytahujte ji opatrně,
neboť je namontovaná tlakem.
2. Typ B
Žárovka s bajonetovou objímkou: zatlačte
na žárovku a otočte ji proti směru pohybu
hodinových ručiček.
3. Typ C

Halogenová žárovka: uvolněte zajišťovací
pružinu z jejího uložení.

Vysokotlaké mytí
Při použití vysokotlakého čisticího zařízení
na obzvlášť odolné nečistoty, nesměrujte
proud vody na světlomety, světla a jejich
bezprostřední okolí. Hrozí poškození laku
nebo těsnění.

Přední světla
Otevřete kapotu motoru. Pro získání
přístupu k žárovkám vsuňte ruku za optický
blok.
Sejměte ochranný kryt žárovek.
Při zpětné montáži žárovek proveďte
uvedené operace v obráceném pořadí.
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Válcovitá žárovka: roztáhněte kontakty.
4. Typ D - E

7

Výměna žárovky

144

4 - Směrová světla
Typ B, PY21W - 21W jantarově žlutá
- Otočte držák žárovky o čtvrt otáčky proti
směru pohybu hodinových ručiček.
-

Zatlačte mírně na žárovku a otočte jí proti
směru pohybu hodinových ručiček pro její
vyjmutí.

-

Vyměňte žárovku.

V případě obtíží se obraťte na servis sítě
CITROËN nebo na jiný odborný servis.

1 - Potkávací světlo

3 - Dálkové světlo

5 - Světlomety do mlhy

Typ D, H4 - 55W
- Sundejte víko jeho otočením proti směru
pohybu hodinových ručiček.

Typ D, H4 - 55W
- Sundejte víko jeho otočením proti směru
pohybu hodinových ručiček.

Typ E, H1 - 55W
Obraťte se na servis sítě CITROËN nebo na
jiný odborný servis.

-

Odpojte elektrický konektor.

-

Odpojte elektrický konektor.

-

Uvolněte zajišťovací pružinu zatlačením
na obě příchytky.

-

Uvolněte zajišťovací pružinu zatlačením
na obě příchytky.

-

Vyměňte žárovku, přitom dobře vyrovnejte
kovovou část s drážkami na světle.

-

Vyjměte objímku žárovky.

-

Vyměňte žárovku, přitom dobře
vyrovnejte kovovou část s drážkou na
světle.

2 - Obrysové světlo
Typ A, W5W - 5W
- Sundejte víko jeho otočením proti směru
pohybu hodinových ručiček.
-

Přitáhněte objímku žárovky pro získání
přístupu k žárovce.

-

Vyměňte žárovku.

Po každé výměně ověřte správnou
činnost světel.

Boční směrové světlo

Přední/zadní směrová světla

Typ A, WY5W - 5W jantarově žlutá
- Posuňte směrovku směrem dozadu
a vyjměte ji.

Typ C, 12 V 10W - 10W
- Uvolněte stropní světlo pomocí
šroubováku.

-

Přidržte konektor a otočte objímku
žárovky o čtvrt otáčky doleva.

-

Sejměte víko pro zpřístupnění žárovky.

-

-

Otočte žárovku o čtvrt otáčky doleva.

Roztáhněte oba kontakty a vyměňte
žárovku.

-

Vytáhněte žárovku a vyměňte ji.

-

-

Při zpětné montáži nasaďte směrovku
vzadu a posuňte ji směrem dopředu.

Přesvědčte se, že jsou nové žárovky
řádně zajištěné mezi oběma kontakty.

-

Zavřete ochranné víko.

-

Upevněte stropní světlo v jeho uložení
a ověřte jeho zajištění.

RYCHLÁ NÁPOVĚDA
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Zadní světla

-

Identifikujte vadnou žárovku a poté
otevřete zadní dveře.

-

Vyšroubujte dva šrouby šroubovákem,
který se nachází v pouzdře s nářadím
(za sedadlem řidiče) a vyjměte objímku
žárovky.

-

Vysuňte blok.

-

Odpojte elektrický konektor.

-

Vytáhněte držák roztažením jazýčků.

-

Vyměňte žárovku.

Osvětlení registrační značky

Na výklopných dveřích
Typ A, C5W - 5W
- Uvolněte průhledný plastový kryt pomocí
šroubováku, který se nachází v pouzdře
s nářadím (za sedadlem řidiče) a vyjměte
objímku žárovky.

Bližší informace o žárovkách naleznete
v tabulce „Typy žárovek“.
1. Brzdová světla
Typ B, P21W - 21W
2. Směrová světla
Typ B, PY21W - 21W jantarově žlutá
3. Zpětná světla
Typ B, P21W - 21W
4. Obrysová světla/světla do mlhy
Typ B, P4/21W - 4W/21W
Na zadních křídlových dveřích

-

Roztáhněte oba kontakty a vyměňte
žárovku.

-

Přesvědčte se, že jsou nové žárovky
řádně zajištěné mezi oběma kontakty.

-

Vraťte na místo průhledný plastový kryt
a zatlačením jej zajistěte.

Výměna žárovky

Typ B, W5W - 5W (4 žárovky)
- Uvolněte průhledný kryt pomocí
šroubováku z pouzdra s nářadím.

Na výklopných dveřích zavazadlového
prostoru
Typ B, W5W - 5W (5 žárovek)
- Otevřete výklopné dveře.

-

Odpojte konektor.

-

Vyjměte dva připevňovací šrouby krytu.

-

Stlačte oba jazýčky a vyjměte držák
žárovek.

-

Vyjměte držák žárovek stisknutím dvou
jazýčků.

-

Vyjměte vadnou žárovku.

-

Vyjměte vadnou žárovku.

-

Vyměňte žárovku.

-

Vyměňte žárovku.

V případě potíží se obraťte na servis sítě
CITROËN nebo na jiný odborný servis.
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Výměna lišty stěrače

VÝMĚNA STÍRACÍ LIŠTY STĚRAČŮ
Výměna stírací lišty vpředu nebo vzadu
Pokyny pro vysunutí stírací lišty:
Nadzvedněte rameno A stěrače čelního
skla.
Otočte stírací lištu B o 90° kolem čepu C,
přítomného na krajní části ramena.
Vytáhněte čep C ze stírací lišty.

Pokyny pro nasunutí stírací lišty:
Zasuňte čep C do otvoru ve střední části
stírací lišty B.
Položte rameno se stírací lištou na čelní
sklo.

Výměna pojistky
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VÝMĚNA POJISTKY
Ve vozidle jsou dvě pojistkové skříňky,
umístěné na palubní desce na straně řidiče
a v motorovém prostoru.

Přístup k pojistkám v palubní desce
A. Dobrá

-

B. Špatná

Pro přístup k pojistkám v palubní desce
vyšroubujte pomocí klíče zapalování
2 šrouby a vyklopte skřínku.

C. Pinzeta

Vyjmutí a nasazení pojistky
Před výměnou pojistky je nutno zjistit příčinu
závady a odstranit ji. Čísla pojistek jsou
vyznačena na pojistkové skřínce.
Pro vyjmutí pojistky z uložení pro kontrolu
vlákna vždy používejte speciální pinzetu.
Spálenou pojistku nahraďte vždy
pojistkou se stejnou proudovou
hodnotou (stejná barva).
Pokud se závada opět vyskytne krátce po
výměně pojistky, nechte elektrická zařízení
zkontrolovat v servisu sítě CITROËN nebo
v jiném odborném servisu.

Přístup k pojistkám v motorovém prostoru
-

Pro přístup k pojistkám v motorovém
prostoru odpojte konektor předního
levého světla a odepněte víko
pojistkové skříňky.

RYCHLÁ NÁPOVĚDA

CITROËN odmítá odpovědnost za
náklady na opravu vozidla nebo za
poruchy jeho funkce, které jsou zapříčiněny
montáží doplňkového vybavení, které není
dodáváno a doporučeno sítí CITROËN
a nebylo nainstalováno podle jejích
doporučení, zvláště je-li celková spotřeba
všech těchto prvků vybavení dohromady
vyšší než 10 miliampér.
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Výměna pojistky

Tabulka pojistek v palubní desce na
straně řidiče

Označení

Proudová
hodnota

F12

7,5 A

Napájení pravého potkávacího světla.

F13

7,5 A

Napájení levého potkávacího světla - korektor sklonu
světlometů.

F31

5A

F32

7,5 A

Přední světlo - přední stropní světlo - zadní stropní světlo.

F36

10 A

Autorádio - připravená instalace pro mobilní telefon ovládací panel klimatizace - zásuvka diagnostiky EOBD.

F37

5A

Brzdové světlo - přístrojová deska.

F38

20 A

Zamykání dveří.

F43

15 A

Čerpadlo ostřikovače skla.

F47

20 A

Napájení motorku ovládání okna řidiče.

F48

20 A

Napájení motorku ovládání okna spolujezdce.

F49

5A

Řídicí jednotka parkovacího asistenta - vypínač osvětlení
vzadu - elektrická vnější zpětná zrcátka - řídicí jednotka
alarmu.

F50

7,5 A

Řídicí jednotka airbagů.

F51

7,5 A

Spínač na brzdovém pedálu - spínač na spojkovém pedálu ovládání elektrických zpětných zrcátek - centrála systému
Bluetooth.

F53

5A

Funkce

Vypínač napájení řídicí jednotky motoru.

Přístrojová deska - zadní světla do mlhy.

Proudová
hodnota

F41

7,5 A

Odmrazování vnějších zpětných zrcátek.

F94

15 A

Zapalovač cigaret.

F96

15 A

Zásuvka příslušenství 12 V.

F97

10 A

Vyhřívané sedadlo řidiče.

F98

10 A

Vyhřívané sedadlo spolujezdce.

Funkce
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Výměna pojistky

Pojistky v motorovém prostoru

Označení

Proudová
hodnota

F01

60 A

Řídicí jednotka.

F02

40 A

Ventilátor kabiny.

F03

20 A

Napájení startéru.

F04

40 A

Napájení čerpadla hydraulického bloku ABS.

F06

30 A

Ovládání jednorychlostního ventilátoru chlazení motoru.

F07

40 A

Ovládání ventilátoru chlazení motoru na vysokou rychlost.

F08

30 A

Čerpadlo skupiny klimatizace.

F09

15 A

Kabel závěsného zařízení.

F10

10 A

Zvukové výstražné zařízení.

F11

10 A

Napájení druhého stupně řízení motoru.

F14

15 A

Dálková světla.

F15

15 A

Zásuvka příslušenství 12 V.

Funkce

Proudová
hodnota

F16

7,5 A

Řídicí jednotka motoru - řídicí jednotka a volič automatizované manuální převodovky - cívka relé T20.

F17

15 A

Napájení cívky zapalování, vstřikovačů, řídicí jednotka motoru (1,3 HDi).

F18

7,5 A

Řídicí jednotka motoru (1,3 HDi) - cívka relé T09 (1,3 HDi).

F19

7,5 A

Kompresor klimatizace.

F20

30 A

Napájení vyhřívaného zad. okna, odmrazování vněších zpětných zrcátek.

F21

15 A

Palivové čerpadlo 1,4 benzín a 1,3 HDi).

F22

20 A

Řídicí jednotka motoru (1,4 HDi).

F23

20 A

Napájení elektromagnetických ventilů bloku ABS.

F24

7,5 A

ABS.

F30

15 A

Světla do mlhy.

F81

60 A

Jednotka žhavení (1,3 HDi).

F82

30 A

Čerpadlo manuální řízené převodovky - napájení manuální řízené převodovky.

F84

10 A

Řídicí jednotka a elektromagnetické ventily automatizované manuální převodovky.

F85

30 A

Zapalovač cigaret - zásuvka 12 V.

7,5 A

Světla zpětného chodu - snímač přítomnosti vody v naftě - průtokoměr - cívky relé T02, T05, T14,
T17 a T19 (kromě 1,3 HDi).

5A

Světla zpětného chodu - snímač přítomnosti vody v naftě - průtokoměr - cívky relé T02, T05, T14,
T17 a T19 - snímač stavu nabití akumulátoru (1,3 HDi).

F87

Funkce
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Všeobecná doporučení

ODTAŽENÍ VOZIDLA
Oko pro vlečení naleznete v brašně
s nářadím za sedadlem řidiče (lehká
dodávka) nabo za zadní lavicí (kombi).

Za přední část
Uvolněte záklopku na předním nárazníku
z pravé strany plochým nástrojem.
Našroubujte oko pro vlečení až na doraz.
Poté zavěšte tyč pro tažení do oka.
Odblokujte řízení otočením klíče ve spínací
skříňce o jednu polohu a uvolněte parkovací
brzdu.
Zapněte výstražná světlo u obou vozidel.
Rozjíždějte se zvolna a jeďte jen na
nejnutnější vzdálenost.

Při tažení vozidla je nezbytné
přesunout řadicí páku do neutrálu;
nedodržení tohoto pokynu může
způsobit poškození některých prvků vozidla
(brzy. převodovka, ...) a nefunkčnost
posilovače brzd po nastartování motoru.

Za zadní část
Uvolněte záklopku na zadním nárazníku ze
spodní strany plochým nástrojem.
Našroubujte oko pro vlečení až na doraz.
Poté zavěšte tyč pro tažení do oka.
Zapněte výstražná světlo u obou vozidel.
Rozjíždějte se zvolna a jeďte jen na
nejnutnější vzdálenost.

Dodržujte zákonná nařízení platná ve
Vaší zemi.
Ověřte, že váha tažného vozidla je vyšší než
váha vlečeného vozidla.
Řidič musí zůstat sedět za volantem
vlečeného vozidla.
Při vlečení vozidla je zakázána jízda na
dálnici a rychlostní silnici.
Při vlečení vozidla, kdy jsou všechna čtyři
kola na zemi, vždy použijte schválenou
vlečnou tyč; lana a popruhy jsou zakázány.
Při vlečení vozidla s vypnutým motorem
nefunguje ani jeho posilovač brzd, ani
posilovač řízení.
V následujících případech povinně
kontaktujte profesionální odtahovou službu:
- vozidlo má poruchu na dálnici nebo na
rychlostní silnici,
-

není možné zařadit neutrální polohu,
odblokovat řízení, povolit parkovací
brzdu,

-

vlečení pouze se dvěma koly na zemi,

-

chybí schválená vlečná tyč...

IDENTIFIKAČNÍ PRVKY
A. Štítek výrobce
1. VF Sériové výrobní číslo.
2. Celková povolená hmotnost vozidla při
zatížení.
3. Celková povolená hmotnost jízdní
soupravy.
4. Maximální zatížení přední nápravy.
5. Maximální zatížení zadní nápravy.

B. Sériové výrobní číslo na karoserii
C. Označení barvy laku
D. Sériové výrobní číslo na palubní desce
E. Tlak huštění pneumatik

RYCHLÁ NÁPOVĚDA
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Palivo

ČERPÁNÍ PALIVA DO NÁDRŽE
Objem palivové nádrže činí přibližně 45 litrů.

Minimální zásoba paliva
Když hladina paliva v nádrži
poklesne na minimum, rozsvítí
se tato kontrolka. Při prvním
rozsvícení zbývá v nádrži přibližně
6 litrů paliva. Co nejdříve doplňte palivo, aby
nedošlo k jeho úplnému vyčerpání.
Nikdy nedoplňujte palivo v případě,
že je motor v režimu STOP systému
Stop & Start; vždy vypněte zapalování
pomocí klíče.

Při čerpání paliva musí být motor vypnutý.
- Otevřete klapku uzávěru nádrže.

NEUTRALIZOVANÝ OKRUH DODÁVKY
PALIVA

-

Přidržte uzávěr jednou rukou.

-

Druhou rukou zasuňte klíč a otočte jím
o třetinu otáčky.

-

Sundejte uzávěr a zavěste jej na patku
na vnitřní straně víka nádrže.

V případě velkého nárazu vypne speciální
zařízení automaticky přívod paliva do
motoru a elektrické napájení vozidla.
Dojde rovněž k automatickému odemknutí
dveří a rozsvícení stropních světel. Na
displeji přístrojové desky se objeví hlášení
(podle verze).
Otočte klíč do polohy STOP, aby nedošlo
k vybití baterie.
Ověřte, že není cítit palivo a že nedošlo
k úniku paliva vně vozidlo.

Jestliže je klapka uzávěru palivové
nádrže otevřená, bezpečnostní systém
zastaví posun bočních posuvných dveří
(kombi).
Štítek nalepený na vnitřní straně klapky
připomíná typ paliva, které je třeba načerpat.
Při otevírání nádrřže se může ozvat zvuk
nasátí vzduchu. Tento podtlak je normální
a je způsoben těsností palivového okruhu.
Při čerpání plné nádrže nepokračujte po
3. vypnutí plnicí pistole; v opačném případě
by mohlo dojít k poruchám funkce.
Po naplnění palivové nádrže zamkněte
uzávěr a zavřete klapku uzávěru palivové
nádrže.

Pro zprovoznění vozidla obnovte ručně
přívod paliva a elektrické napájení:
- klíč v poloze STOP, otočte klíč do polohy
pro jízdu MAR,
-

přepněte ovladač směrových světel až
na doraz směrem nahoru,

-

vraťte jej do polohy „Vypnuto“,

-

přepněte ovladač směrových světel až
na doraz směrem dolů,

-

znovu jej vraťte do polohy „Vypnuto“,

-

znovu jej přepněte až na doraz směrem
nahoru,

-

znovu jej vraťte do polohy „Vypnuto“,

-

znovu jej přepněte až na doraz směrem
dolů,

-

znovu jej vraťte do polohy „Vypnuto“,

-

otočte klíč do polohy STOP.

Kvalita paliva používaného pro
benzinové motory

Kvalita paliva používaného pro naftové
motory

Benzinové motory jsou plně kompatibilní
s biopalivy – benzinem typu E10
(obsahuje 10 % ethanolu) – splňujícími
evropské normy EN 228 a EN 15376.
Paliva typu E85 (obsahující až 85 %
ethanolu) jsou vyhrazena pouze pro vozidla
určená pro fungování na tento typ paliva
(vozidla BioFlex). Kvalita ethanolu musí
splňovat normu EN 15293.
Pouze v případě Brazílie: v prodeji jsou
specifické verze vozidel, určené pro
fungování na palivo obsahující až 100 %
ethanolu (typu E100).

Naftové motory jsou plně kompatibilní
s biopalivy splňujícími současné
a připravované evropské standardy (nafta
podle normy EN 590 ve směsi s biopalivem
podle normy EN 14214), které je možno
načerpat u čerpacích stanic (možné přidání
0 až 7 % methylesteru mastných kyselin).
U některých naftových motorů je možno
používat biopalivo B30, nicméně použití
tohoto paliva je podmíněno přísným
dodržováním specifických podmínek
údržby. Kontaktujte servis sítě CITROËN
nebokvalifikovanou autodílnu.
Použití jakéhokoli jiného (bio)paliva (čisté
nebo ředěné rostlinné a živočišné oleje,
topný olej...) je přísně zakázáno (nebezpečí
poškození motoru a palivového okruhu).
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Údržba se značkou Total

40 LET VE ZNAMENÍ
AUTOMOBILOVÉ VÁŠNĚ
Síla
partnerské
spolupráce
mezi
společnostmi TOTAL a CITROËN se
projevuje zejména v automobilovém
sportu: od rallye Maroko v roce 1969
až k získání dvojitého titulu mistrů světa
TÝMEM CITROËN TOTAL a Sébastienem
LOEBEM a Danielem ELENOU v roce
2009 narůstá impozantní výčet úspěchů
obou značek, nabytých během velkolepé
epopeje. Díky přísnému testování
v těchto náročných podmínkách jsou
maziva TOTAL garancí výkonů vozidel
CITROËN.
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Otevření kapoty

Uvnitř kabiny

Zvenku

Přitáhněte směrem k sobě ovladač umístěný
pod palubní deskou.

Mírně nadzvedněte kapotu a vsuňte ruku
naplocho pod ní.
Zatlačte páčku směrem doleva, poté zcela
otevřete kapotu.
Držte kapotu otevřenou a ověřte, že je řádně
zajištěný ovladač A zatlačením na něj.

Před jakýmkoliv zásahem pod
kapotou vypněte zapalování klíčem,
aby nedošlo ke zranění způsobenému
automatickým spuštěním motoru režimem
START.

Zavření kapoty
Lehce nadzvedněte kapotu a přitáhněte
ovladač A pro jeho odjištění.
Sklopte kapotu a těsně před zavřením ji
pusťte. Ověřte řádné zajištění kapoty.
Nemanipulujte pokud možno s kapotou za
silného větru.
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Motorový prostor

Naftový motor
MOTOROVÝ PROSTOR
1. Nádržka ostřikovače čelního skla.
2. Pojistková skřínka.
3. Nádržka chladicí kapaliny motoru.
4. Nádržka brzdové a spojkové
kapaliny.
5. Vzduchový filtr.
6. Ruční měrka oleje.
7. Hrdlo pro dolévání motorového oleje.
8. Nádržka kapaliny posilovače řízení.

Benzinový motor
MOTOROVÝ PROSTOR
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Motorový prostor

1. Nádržka ostřikovače čelního skla.
2. Pojistková skřínka.
3. Nádržka chladicí kapaliny motoru.
4. Nádržka brzdové a spojkové kapaliny.
5. Vzduchový filtr.
6. Ruční měrka oleje.
7. Hrdlo pro dolévání motorového oleje.
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8. Nádržka kapaliny posilovače řízení.
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Hladina náplní

HLADINA NÁPLNÍ
Níže popisované úkony musí být
prováděny v rámci běžné údržby
vozidla. Bližší informace získáte v síti
CITROËN, v odborném servisu nebo
v sešitu údržby/servisní knížce, který(á) je
vložený(á) v pouzdře s doklady k vozidlu.

Množství oleje
Tuto kontrolu provádějte pravidelně a mezi
dvěma výměnami olej dolévejte (maximální
spotřeba je 0,5 l na 1 000 km). Kontrola se
provádí s vozidlem ve vodorovné poloze,
motor studený, pomocí ruční měrky.

Výměna oleje

Množství brzdové kapaliny

Výměna musí být prováděna
v předepsaných intervalech a stupeň
viskozity použitého oleje musí odpovídat
požadavkům uvedeným v plánu údržby
výrobce vozidla. Konzultujte pokyny
v servisní síti CITROËN nebo v jiném
odborném servisu.
Než začnete dolévat olej, vytáhněte ruční
měrku.
Po doplnění zkontrolujte hladinu (nikdy
nepřekročte maximum).
Před zavřením kapoty našroubujte uzávěr
na plnicí hrdlo.

Výměna musí být prováděna v intervalech
uvedených v plánu údržby výrobce vozidla.
Používejte kapaliny doporučené výrobcem
vozidla, které odpovídají normám DOT4.
Hladina se musí vždy nacházet mezi
ryskami MINI a MAXI na nádržce.
Nutnost častého doplňování kapaliny je
známkou nějaké závady, proto nechte
vozidlo co nejrychleji zkontrolovat v servisu
sítě CITROËN nebo v jiném odborném
servisu.

Kontrolky
Ruční měrka
Na měrce jsou 2 značky:
A = maximum.
Jestliže přelijete nad tuto
značku, obraťte se na
servis sítě CITROËN nebo
na jiný odborný servis.
B = minimum.
Hladina nesmí být nikdy
pod touto značkou.
Pro zachování spolehlivosti motoru a zařízení
omezujícího emise škodlivin je zakázáno
používat přísady do motorového oleje.

Ověřování podle kontrolek na
přístrojové desce je popsáno
v rubrice 1, v části „Místo řidiče“.

Množství kapaliny posilovače řízení

Použité kapaliny

Používejte výhradně kapalinu doporučenou
výrobcem vozidla. V opačném případě
hrozí vážné poškození motoru Vašeho
vozidla. Když je motor zahřátý, je teplota
chladicí kapaliny regulována elektrickým
ventilátorem. Protože ventilátor může být
v činnosti i po vypnutí zapalování a navíc
je chladicí okruh pod tlakem, vyčkejte
se zásahem nejméně jednu hodinu po
zastavení motoru.

Vozidlo na rovném podkladu a motor
studený. Vyšroubujte uzávěr spojený
s měrkou a ověřte hladinu, která se musí
nacházet mezi značkami MINI a MAXI.

Zabraňte dlouhodobějšímu styku
upotřebeného oleje s pokožkou.
Brzdová kapalina je zdraví škodlivá
žíravina.
Nevylévejte upotřebený olej, brzdovou
kapalinu a chladicí kapalinu do
kanalizačního potrubí ani na zem. K jejich
sběru slouží speciální kontejnery v servisní
síti CITROËN nebo ve firmách pověřených
sběrem těchto látek.

Pro zabránění nebezpečí popálení:
vyšroubujte nejprve uzávěr o dvě otáčky,
aby mohl klesnout tlak v okruhu. Po klesnutí
tlaku sejměte uzávěr a dolijte chladicí
kapalinu.
Nutnost častého doplňování kapaliny je
známkou nějaké závady, proto nechte
vozidlo co nejrychleji zkontrolovat v servisu
sítě CITROËN nebo v jiném odborném
servisu.
Dodatek
Hladina se musí nacházet mezi značkami
MINI a MAXI na expanzní nádobce. Je-li
nutno dolít více než 1 litr kapaliny, nechte
okruh zkontrolovat v servisu sítě CITROËN
nebo v jiném odborném servisu.

Množství kapaliny do ostřikovače skel
Pro optimální čisticí schopnost a pro
zabránění zamrznutí by nemělo být
kapalina doplňována vodou nebo vodou
nahrazována; doporučujeme vám používat
kapaliny prodávané v síti CITROËN.
Objem nádržky: přibližně 5,5 litru.

RYCHLÁ NÁPOVĚDA

Množství chladicí kapaliny
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Kontroly

KONTROLY
Vypuštění vody z naftového filtru
Jestliže se rozsvítí tato kontrolka,
je třeba vypustit vodu z filtru.
Vypuštění je nutno provádět
pravidelně při každé výměně oleje
motoru.
Pro vypuštění vody povolte vypouštěcí
šroub nebo sondu detekce přítomnosti vody
v naftě, nacházející se ve spodní části filtru.
Nechte vytéct všechnu vodu. Poté utáhněte
vypouštěcí šroub nebo sondu detekce vody.
Motory HDi využívají moderní technologie.
Všechny zásahy na nich musí být prováděny
odborníky se specifickou kvalifikací, kterou
zaručuje servisní síť CITROËN.

Akumulátor

Brzdové destičky

Před zimním obdobím nechte akumulátor
zkontrolovat v servisu sítě CITROËN nebo
v jiném odborném servisu.

Opotřebení brzd závisí na stylu jízdy,
zejména pak u vozidel používaných ve
městě a na krátké trasy. Může být nutné
nechat zkontrolovat stav brzd i v období mezi
kontrolami vozidla v rámci programů údržby.
Vyjma případu úniku z okruhu znamená
pokles hladiny brzdové kapaliny opotřebení
brzdových destiček.

Přítomnost tohoto štítku, zvláště ve vozidle
se systémem Stop & Start, signalizuje
použití olověné autobaterie 12 V se
specifickými charakteristikami, jejíž odpojení
nebo výměnu je třeba svěřit síti CITROËN
nebo kvalifikované autodílně.
Nedodržení tohoto doporučení může
způsobit předčasné opotřebení baterie.

Stav opotřebení kotoučů/bubnů brzd

Vzduchový filtr kabiny
Zanešený filtr kabiny může snížit výkonnost
klimatizace a způsobovat nežádoucí
zápachy. Informace o pravidelné výměně
těchto komponentů naleznete v sešitu
údržby vozidla.
V závislosti na životním prostředí (prašné
ovzduší...) a provozních podmínkách vozidla
(provoz ve městě...) měňte tyto komponenty
v případě potřeby dvakrát častěji, viz
rubrika 7, část "Motorový prostor".

Pro získání bližších informací o kontrole
stavu opotřebení brzdových kotoučů/bubnů
se obraťte na servis sítě CITROËN nebo na
jiný odborný servis.

Parkovací brzda
Příliš dlouhý zdvih ruční brzdy nebo zjištění
ztráty účinnosti tohoto systému vyžaduje
provedení jeho seřízení i v období mezi
dvěma kontrolami.
Nechte systém zkontrolovat v servisu sítě
CITROËN nebo v jiném odborném servisu.

Olejový filtr
Vložku měňte pravidelně podle plánu údržby.

Filtr pevných částic (1,3 HDi 75)

Zanesení/Regenerace

Převodovka je tzv. bezúdržbová (výměna
oleje se neprovádí).
Interval pro kontrolu tohoto komponentu
naleznete v Sešitu údržby.

Filtr pevných částic doplňuje funkci
katalyzátoru snižováním emisí výfukových
plynů zachycováním pevných nespálených
částic. Z výfuku tedy již nevychází černý
kouř.
Tento filtr, který je součástí výfukového
potrubí zachycuje uhlíkové částice. Řídicí
jednotka motoru automaticky vyhodnocuje
úroveň zanesení filtru a pravidelně eliminuje
zachycené částice (regenerace).
Regenerace je spuštěna v závislosti na
množství zachycených částic a podmínkách
používání vozidla. Během této fáze
můžete zpozorovat některé jevy - zvýšení
volnoběžných otáček, spuštění ventilátoru
chlazení motoru, zvýšení kouřivosti
a zvýšení teploty výfukových plynů - které
nemají vliv na fungování vozidla nebo na
životní prostředí.
Po dlouhé jízdě nízkou rychlostí nebo po
chodu motoru naprázdno může výjimečně
dojít k vývinu vodní páry při akceleraci. Tato
skutečnost nemá vliv na jízdní vlastnosti
vozidla ani na životní prostředí.

V případě rizika zanesení se
na displeji sdruženého přístroje
zobrazí hlášení doprovázené
zvukovým signálem a rozsvícením
servisní kontrolky.
Tato výstraha je aktivována na počátku
ucpávání filtru pevných částic (podmínkou
je jízda charakteru městského provozu
neobvykle prodlouženého: snížená rychlost,
zácpy...).
Pro regeneraci filtru je doporučeno, jakmile
to umožňují podmínky provozu, jet rychlostí
60 km/h nebo vyšší rychlostí po dobu
alespoň pěti minut (dokud nezmizí výstražné
hlášení).
Pokud je to možné, nevypínejte motor
před dokončením regenerace; opakované
přerušení může způsobit předčasné
opotřebení motorového oleje. Nedoporučuje
se dokončit regeneraci filtru ve stojícím
vozidle.

Z důvodu vysokých teplot, které
souvisí s normálním fungováním
filtru pevných částic, je pro zabránění
požáru důležité, neparkovat nad hořlavými
materiály (tráva, suché listí, jehličí, ...).

Jestliže tato výstraha přetrvává,
nepodceňujte ji, signalizuje poruchu funkce
sestavy výfukového potrubí/filtru pevných
částic.
Nechte systém ověřit v servisu sítě
CITROËN nebo v jiném odborném servisu.

Automatizovaná manuální
převodovka
Převodovka je tzv. bezúdržbová (výměna
oleje se neprovádí).
Interval pro kontrolu tohoto komponentu
naleznete v Sešitu údržby.
Pro ověření hladiny hlavních náplní
a kontroly některých prvků, v souladu
s plánem údržby stanoveným výrobcem,
se řiďte stranami vyhrazenými pro typ
motoru Vašeho vozidla v sešitu údržby.
Používejte pouze přípravky doporučené
společností CITROËN nebo přípravky
s rovnocennými kvalitami a charakteristikami.
Pro optimalizování činnosti tak důležitých
orgánů, jako je brzdový okruh, společnost
CITROËN vybrala a nabízí Vám specifické
přípravky.
Aby nedošlo k poškození elektrických
zařízení ve vozidle, je výslovně zakázáno
provádět mytí motorového prostoru
vysokotlakým proudem vody.

Porucha funkce

RYCHLÁ NÁPOVĚDA

Mechanická převodovka
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Exteriér

Rozměry .....................................58-59

Nákladový prostor...................108-109
Zadní dveře ....................31, 33, 36-40
Otevření/Zavření o 180° ............37, 39

Klíč, dálkový ovladač, el. článek .....31-33
Centrální zamykání..............31, 37, 39
Otevření/zavření předních okent .....32
Karta s kódem .................................34
Alarm ...............................................35

Zadní světla, směrová světla,
3. brzdové světlo ..... 41-42, 146-147

Stírací lišty .....................................148
Vnější zpětná zrcátka ......................46
Boční směrové světlo ....................145

Osvětlení registrační značky .........146

Parkovací asistent vzadu.................72

Přední světla, světla do mlhy,
směrová světla ........ 41-42, 143-145
Nastavení sklonu světlometů...........42
Výměna žárovek .....................143-147

Otevírání/zavírání dveří ...31, 33, 36-40
Otevření kapoty .............................159
Menu - automatické zamknutí ...37, 39, 70

Pravý bok:
uzávěr, palivová nádrž ...................156
vypnutí přívodu paliva.............156-157

Náhradní kolo, výměna kola,
nářadí .................................138-140

Brzdy, destičky.......................162, 164
Asistence při rozjezdu do svahu ......54
Brzdový asistent ..................... 114-115
Elektronický stabilizační program ... 115-117
Pneumatiky, tlak ............................155

Odtažení, zvednutí ........................154
Tažení přívěsu ........................131-132

LOKALIZACE

Příslušenství ...........................133-134
Zahrádka .......................................133
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EXTERIÉR (LEHKÁ DODÁVKA)
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Exteriér

EXTERIÉR (KOMBI)
Příslušenství ...........................133-134
Střešní tyče....................................133

Rozměry .....................................60-63

Vnitřní uspořádání vzadu........ 110-111
Zadní dveře ....................31, 33, 36-40
Otvírání/zavírání o 180° ............37, 39

Klíč, dálkový ovladač, el. článek ...31-33
Centrální zamykání..............31, 37, 39
Otevření/zavření předních oken ......32
Karta s kódem .................................34
Alarm ...............................................35

Zadní světla, směrová světla,
3. brzdové světlo ..... 41-42, 146-147

Stírací lišty .....................................148
Vnější zpětná zrcátka ......................46
Boční směrové světlo ....................145

Osvětlení registrační značky .........146

Parkovací asistent vzadu.................72

Světlomety, mlhovka,
směrová světla ........ 41-42, 143-145
Nastavení sklonu světlometů...........42
Výměna žárovky .....................143-147

Otvírání/zavírání dveří ....31, 33, 36-40
Bezpečnost dětí ...............................40
Zadní okna.......................................47
Otvírání kapoty ..............................159
Menu - automatické
zamknutí ...........................37, 39, 70

Pravá strana:
uzávěr palivové nádrže..................156
odpojení přívodu paliva ..........156-157

Náhradní kolo, výměna kola,
nářadí, sada pro dočasnou opravu
pneumatiky .......... 138-140, 141-142

Brzdy, brzdové destičky .........162, 164
Asistence při rozjezdu do svahu ......54
Brzdový asistent ..................... 114-115
Elektronický stabilizační program ... 115-117
Pneumatiky, tlaky...................142, 155

Vlečení, zvedání ............................154
Závěsné zařízení ....................131-132

Interiér
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INTERIÉR (LEHKÁ DODÁVKA)

Bezpečnostní pásy ................. 118-119
Airbagy ...................................120-123
Dezaktivace airbagu spolujezdce ....122

Sedadla, seřízení........................95-96
Nářadí, zvedák ..............................138

Vnitřní zpětné zrcátko ......................46
Přední stropní světlo...................... 112
Výměna žárovky stropního
svítidla ........................................145

Skládací sedadlo .............................97
Dětské autosedačky .......124-126, 128

Zásuvka 12 V.................................106
Parkovací brzda............................. 113
Nákladový prostor...................108-109
● upevňovací oka,
● úložná schránka,
● přenosná svítilna,
● svislá přepážka
Zadní stropní svítidlo ..................... 112
Příslušenství ...........................133-134

LOKALIZACE

Akumulátor (+), dobití,
startování .............................135-137
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Interiér

INTERIÉR (KOMBI)

Akumulátor (+), dobíjení,
startování .............................135-137

Bezpečnostní pásy vpředu ..... 118-119
Airbagy ...................................120-123
Dezaktivace airbagu spolujezdce ....122

Přední sedadla, seřízení.............95-96

Zásuvka 12 V.................................106
Parkovací brzda............................. 113

Vnitřní zpětné zrcátko ......................46
Přední stropní svítidlo .................... 112
Výměna žátrovky stropního
svítidla ........................................145

Skládací sedadlo .............................97
Zadní sedadlo .............................98-99
Bezpečnostní pásy vzadu....... 118-119
Dětské
autosedačky ........ 124-125, 127-128
Úchyty ISOFIX ........................129-130

Vnitřní uspořádání vzadu............... 110
● upevňovací oka,
● přídržná síť na zavazadla,
● kryt zavazadlového prostoru.
Zadní stropní svítidlo ..................... 112
Nářadí, zvedák, sada pro dočasnou
opravu pneumatik ........138, 141-142
příslušenství ...........................133-134

Interiér
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INTERIÉR (KOMBI)

Bezpečnostní pásy vpředu ..... 118-119
Airbagy ...................................120-123
Dezaktivace airbagu spolujezdce ...122

Přední sedadla, seřízení.............95-96

Zásuvka 12 V.................................106
Parkovací brzda............................. 113

Vnitřní zpětné zrcátko ......................46
Přední stropní svítidlo .................... 112
Výměna žátrovky stropního
svítidla ........................................145

Skládací sedadlo .............................97
Zadní sedadlo .........................100-101
Bezpečnostní pásy vzadu....... 118-119
Dětské
autosedačky ........ 124-125, 127-128
Úchyty ISOFIX ........................129-130

Vnitřní uspořádání vzadu........ 110-111
● upevňovací oka,
● přídržná síť na zavazadla,
● kryt zavazadlového prostoru,
● přídržné pásy,
● přenosná svítilna.
Zadní stropní svítidlo ..................... 112
Osvětlení zavazadlového
prostoru ...................................... 112
Nářadí, zvedák, sada pro dočasnou
opravu pneumatik ........138, 141-142
Příslušenství ...........................133-134

LOKALIZACE

Akumulátor (+), dobíjení,
startování ............................135-137
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Místo řidiče

MÍSTO ŘIDIČE
Přístrojové desky, displeje,
počitadla .......................................21
Kontrolky.....................................22-28
Ukazatele, měrka........................29-30

Volant, nastavení .............................48
Zvuková houkačka......................... 114
Místo řidiče ........................................7

Ovladače osvětlení .....................41-42
Doprovodné osvětlení......................42
Parkovací světla ..............................41

Regulátor rychlosti ......................44-45
Konfigurace - individualizace
nastavení vozidla .....................68-71
Seřízení hodin .................................70
Nastavení sklonu světlometů...........42
Světla do mlhy vpředu/vzadu ..........42
Reostat osvětlení .............................30

Stěrače vpředu/vzadu......................43
Ostřikovač skel ................................43
Palubní počítač - Menu....................68

Spouštěč, spínací skříňka .........18, 34

Pojistky ...................................149-151

Ovládání oken .................................47
Vnější zpětná zrcátka ......................46

Otevření kapoty .............................159
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Místo řidiče

Autorádio, CD/MP3.....................73-76
Ovládání autorádia/handsfree
sady na volantu .................74, 77-94
Protiprokluzový systém/Inteligentní
kontrola pohonu ................... 115-117
Stop & Start ................................55-57
Výstražná světla ............................ 113
Ukazatel změny rychlostního
stupně ...........................................49

Odmrazování-odmlžování .............102
Zamknutí nákladového
prostoru ...................................38-39

Topení, větrání,
klimatizace ...................103, 104-105

Uspořádání vpředu .................106-107
● odkládací skřínka,
● sada pro kuřáky,
● zásuvka 12 V,
● psací podložka,
● přihrádka na brýle,
● sluneční clona.

LOKALIZACE

Převodovky ..................... 48-49, 50-52
Parkovací asistent vzadu.................72
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Charakteristiky - údržba

CHARAKTERISTIKY - ÚDRŽBA
Výměna stírací lišty .......................148

Hladina náplní.........................162-163
● olejová měrka,
● kapalina posilovače řízení,
● brzdová kapalina,
● chladicí kapalina,
● kapalina ostřikovače.

Pojistky v motorovém
prostoru .......................149, 152-153

Kontroly ..................................164-165
● akumulátor,
● vzduchový filtr/filtr kabiny,
● olejový filtr,
● filtr pevných částic (1,3 HDi 75),
● parkovací brzda,
● brzdové destičky.
Systém omezování emisí ........29, 165

Žárovky, osvětlení,
výměna žárovek ..................143-147

Otevření kapoty .............................159
Motorový prostor.....................160-161
Ostřikovač skel ..............................163

Identifikační prvky, sériové číslo,
lak, pneumatiky...........................155

Charakteristiky motorů................64-65
Rozměry .............. 58-59, 60-61, 62-63
Hmotnost .........................................66

Tento návod představuje veškeré dostupné vybavení Přejete-li si nechat provést na vozidle nějaký zásah,
obraťte se na kvalifikovanou autodílnu, která má
modelové řady vozidel.
potřebné znalosti a vybavení. Servisní síť CITROËN
Vaše vozidlo je vybaveno pouze částí vybavení
poskytuje odborné a kvalitní služby.
popisovaného v tomto dokumentu, v závislosti na
úrovni výbavy, verzi a na vlastnostech, které jsou
specifické pro zemi, v níž je prodáváno.
Vyobrazení a popisy nejsou smluvně závazné.
Společnost Automobiles CITROËN si vyhrazuje
právo na upravení technických vlastností, vybavení
a příslušenství bez nutnosti aktualizovat údaje
v tomto návodu.
Tento dokument je nedílnou součástí Vašeho
vozidla. Při prodeji vozidla jej předejte novému
majiteli.

Společnost Automobiles CITROËN potvrzuje,
že v souladu s platnými předpisy Evropské
unie (směrnice 2000/53), týkajícími se vozidel
vyřazených z provozu, plní směrnicí stanovené
cíle a že při výrobě produktů, které prodává, jsou
používány recyklované materiály.
Kopírování a překládání dokumentu nebo jeho částí
je zakázáno bez písemného souhlasu společnosti
Automobiles CITROËN.
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