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AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

KLIMATIZACE
Systém reguluje automaticky teplotu, průtok vzduchu a jeho rozdělo-
vání v interiéru vozidla v závislosti na Vaší volbě teploty.
Ponecháte-li nastaven automatický režim (stisknutím ovladače 
„AUTO“) a všechny větrací otvory otevřené, zachováte optimální 
komfort a odstraníte stopy vlhkosti a zamlžení skel, ať jsou vnější 
klimatické podmínky jakékoliv.
Pokud není klimatizace zapnuta, teplota ve vozidle nemůže být nižší 
než venkovní teplota.
Klimatizace bude pracovat nejúčinněji, pokud budou okna vozidla 
uzavřena. Po delším stání vozidla na slunci, kdy je teplota uvnitř pří-
liš vysoká, nejprve vyvětrejte vozidlo otevřením oken a pak je opět 
uzavřete.
Pro zajištění dobré těsnosti kompresoru je nutné klimatizaci nejméně 
jednou měsíčně zapnout.
Klimatizace využívá ke své funkci energii motoru. V důsledku této 
skutečnosti dochází ke zvýšení spotřeby paliva.
Snímače
Automatická regulace klimatizace uvnitř vozidla využívá různé sní-
mače (intenzity slunečního záření, vnější a vnitřní teploty…), které 
zajistí udržení Vámi zvolené teploty.
Snímač vlhkosti zabraňuje zamlžování oken.
Dbejte na to, aby nedošlo k zakrytí snímače A a C.

Přívod vzduchu
Pečlivě udržujte čistotu vnější mřížky přívodu vzduchu umístěnou ve 
spodní části čelního skla (spadané listí ze stromů, sníh apod.).
Při mytí vozu vysokotlakým mycím zařízením zamezte vniknutí vody 
do otvoru přívodu vzduchu.
Cirkulace vzduchu
Maximální komfort lze zajistit správným rozdělením vzduchu pro 
přední i zadní část vozidla.
Čelní větrací otvory jsou vybavené ovladači umožňujícími regulo-
vat průtok vzduchu a mřížkami, díky nimž je možné proud vzduchu 
nasměrovat.
Větrací otvory na podlaze pod předními sedadly a pod zadním ovláda-
cím modulem umožňují lepší vyhřívání míst na zadních sedadlech.
Dbejte na to, aby nedošlo k ucpání vzduchových otvorů umístěných 
v zavazadlovém prostoru.
Pylový/prachový filtr
Vaše vozidlo je vybaveno zařízením pro zachycování pylů a pracho-
vých částic.
Filtrační vložku je třeba vyměňovat v souladu s plánem údržby vozi-
dla. Viz „Servisní knížka“.
Přídavné topení
Vozy vybavené motorem HDi mohou být vybavené automatickým pří-
davným topením, které zvyšuje Váš komfort.
Proto je normální přítomnost kouře a zápachu, zejména při chodu 
motoru naprázdno a u zastaveného vozidla.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

Systém rozděluje vzduch o různé teplotě pro stranu řidiče a pro stranu spolujezdce. Průtok vzduchu je regulován společně pro obě dvě strany.
Symboly a hlášení týkající se ovládání automatické klimatizace jsou zobrazovány na multifunkčním displeji.

2. NASTAVENÍ TEPLOTY
Teplotu pro stranu řidiče nastavíte pomocí ovladače 2a a pro stranu 
spolujezdce ovladačem 2b.
Nastavení teploty okolo 21°C zajišťuje optimální komfort. V závislosti 
na Vašich požadavcích je možno nastavit teplotu, která Vám vyho-
vuje (běžné je nastavení v rozmezí 18 až 24°C).
Nastavení klimatizace do režimu „AUTO“ zajišťuje dobré větrání inte-
riéru vozidla.
Poznámka: Může se stát, že teplota interiéru vozu neodpovídá zob-
razené teplotě.

Normální režim používání. V závislosti na nastavené teplotě umož-
ňuje stisknutí ovladače, potvrzené rozsvícením kontrolky, regulovat 
automaticky všechny tyto funkce:

Průtok vzduchu.
Teplotu ve vozidle.
Rozdělování vzduchu.
Přívod vzduchu.

Doporučujeme ponechat veškeré větrací otvory otevřené. Stisknutí 
jednoho z ovladačů, s výjimkou ovladače regulujícího teplotu 2a a 2b, 
umožňuje přejít do manuálního režimu. Kontrolka zhasne.

•
•
•
•

1. AUTOMATICKÁ FUNKCE
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

Poznámky:
Při spouštění studeného motoru je vhánění příliš chladného 
vzduchu omezeno postupným náběhem výkonu ventilátoru na 
optimální hodnotu.
Pokud vstoupíte do vozidla po delší či kratší době a teplota uvnitř 
vozidla je velmi vzdálena hodnotě zajišťující komfort cestujících, 
není třeba měnit nastavení teploty. Systém automaticky využije 
veškerý svůj výkon k co nejrychlejšímu snížení rozdílu mezi sku-
tečnou a zvolenou teplotou ve vozidle.

Poznámky:
Voda vznikající kondenzací je odváděna otvorem určeným k 
tomuto účelu; proto se mohou pod stojícím vozidlem objevit stopy 
vody.
Klimatizace je užitečná i za chladného počasí, protože pomáhá 
odstraňovat ze vzduchu přiváděného do vozidla vlhkost a brání 
zamlžování oken.
Doporučujeme Vám nechávat systém klimatizace pravidelně 
kontrolovat. Viz „Servisní knížka“.
Pokud vozidlo táhne příliš velký přívěs a pokud je okolní teplota 
vysoká, může se klimatizace na chvíli vypnout, pokud je třeba 
přednostně chladit motor vozu.

•

•

•

•

•

•

Manuální režim
Jednu nebo několik funkcí lze nastavit manuálně, přičemž ostatní 
funkce zůstávají v automatickém režimu.
Stiskněte jeden z ovladačů, s výjimkou ovladače regulujícího teplo-
tu 2a a 2b. Na multifunkčním displeji zhasne „AUTO“.
Chcete-li se vrátit do režimu „AUTO“, stiskněte ovladač 1.
Vypnutí klimatizace
Otočte ovladačem 4 doleva, až dojde k úplnému zastavení proudu 
vzduchu. Na displeji se objeví „OFF“.
Displej se vypne a kontrolky zhasnou; budou vypnuty všechny funkce 
s výjimkou odmrazování zadního okna.
Tepelný komfort (teplota, vlhkost, pachy, zamlžení) již není regulo-
ván.
Chcete-li znovu aktivovat klimatizaci, stiskněte ovladač 1.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

3. NASTAVENÍ ROZDĚLOVÁNÍ VZDUCHU

Po sobě následující nebo trvalé stisknutí ovladačů 3a a 3b natáčí 
proud vzduchu na stranu řidiče nebo spolujezdce.
Na multifunkčním displeji se zobrazí symbol (šipka) odpovídající zvo-
lenému nasměrování:

Čelní sklo a boční okna.
Střední větrací otvory, boční větrací otvory a systém pro optima-
lizaci rozptylu vzduchu (pokud je používána).
Větrací otvory v úrovni nohou spolujezdců.
„AUTO“ automatické rozdělování.

•
•

•
•

Pro zvýšení nebo snížení průtoku vzduchu otáčejte ovladačem.
Symbol průtoku vzduchu (vrtule) se zobrazí na multifunkční displeji a 
vyplní se jakmile je dosaženo požadovaného průtoku.
Aby nedošlo k zamlžování skel a zhoršování kvality vzduchu uvnitř 
vozu, udržujte průtok vzduchu na dostatečné úrovni.

4. REGULACE PRŮTOKU VZDUCHU

Klimatizace s optimalizovaným rozptylem vzduchu
Zařízení pro optimalizaci rozptylu vzduchu je umístěno na přední 
desce a optimalizuje rozdělování vzduchu.
Toto zařízení eliminuje nepříjemné proudy vzduchu a zajišťuje opti-
mální teplotu v interiéru vozidla.

Seřízení průtoku vzduchu s optimalizovaným rozptylem 
vzduchu
Řidič i spolujezdec mají možnost seřizovat průtok vzduchu s optima-
lizovaným rozptylem vzduchu nezávisle na sobě.
Otáčením ovladačem nastavte průtok vzduchu, který Vám bude 
vyhovovat.
Optimalizaci rozptylu vzduchu vypnete otočením ovladače směrem 
dolů.
Při velmi teplém počasí Vám doporučujeme optimalizaci rozptylu 
vzduchu vypnout, čímž dosáhnete větší účinnosti klimatizace.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

5. ODMLŽOVÁNÍ - ODMRAZOVÁNÍ PŘEDNÍCH SKEL

Stiskněte ovladač 5, čímž dojde k rychlému odmlžení oken. Kont-
rolka se rozsvítí. Tento systém řídí klimatizaci, průtok a typ přívodu 
vzduchu. Rozděluje průtok mezi přední okno a přední boční okna.
Chcete-li se vrátit do režimu „AUTO“, stiskněte ovladač 1.

6. ODMLŽOVÁNÍ - ODMRAZOVÁNÍ ZADNÍCH SKEL

Je-li motor zapnutý, stiskněte ovladač 6. Tím dojde k rychlému 
odmrazení nebo odmlžení zadního skla a zpětných zrcátek. Kont-
rolka se rozsvítí.
Tento režim se automaticky vypne v závislosti na vnější teplotě. 
Může být přerušen opětným stisknutím ovladače 6 nebo zastavením 
motoru.
V druhém případě bude odmrazování pokračovat po novém nastar-
tování motoru.
Poznámka: Zadní vyhřívané sklo funguje nezávisle na systému auto-
matické klimatizace.

7. RECIRKULACE VZDUCHU/PŘÍVOD VZDUCHU Z 
VNĚJŠKU VOZIDLA

Stiskněte několikrát ovladač 7 a zvolte režim přívodu vzduchu. Roz-
svítí se kontrolka odpovídající zvolenému režimu:

Recirkulace vzduchu uvnitř vozu
Tento režim umožňuje izolovat prostor vozidla od nepříjemných 
zápachů a kouře zvenku. Musí být používána pouze po nezbyt-
nou dobu, aby byla umožněna obnova vzduchu a nedošlo ke zvý-
šení vlhkosti vzduchu uvnitř vozidla.
Přívod vzduchu z vnějšku vozidla
Režim „AUTO“ je vypnut.
Poznámka: chcete-li se vrátit do režimu „AUTO“, stiskněte potřetí 
ovladač 7 nebo stiskněte ovladač 1.

•

•
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

Aktivování/deaktivování 
klimatizace

Stiskněte ovladač „CLIM“ pro zapnutí režimu „klimatizace“. Poté 
stiskněte ovladač „OK“ nebo otočný ovladač; na multifunkčním dis-
pleji se zobrazí „Menu Klimatizace“.
Toto menu umožňuje:

Vypnutí klimatizace: „(A/C OFF)“.
Stisknutím ovladače „OK“ nebo otočného ovladače potvrďte 
nabídku, která umožňuje změnit aktivní nebo neaktivní stav kli-
matizace.
V případě deaktivace se na multifunkčním displeji zobrazí symbol 
„A/C OFF“.
Poznámka:

Nastavená hodnota teploty nemusí být dosažena a hrozí, že 
dojde k zamlžování oken.
Vypnutí klimatizace můžete zrušit stisknutím ovladače 1 
„AUTO“.

•

-

-

Deaktivovat-aktivovat zónovou regulaci klimatizace pro stranu 
řidiče a pro stranu spolujezdce.
Po provedení volby pomocí šipkových ovladačů stiskněte tlačítko 
„OK“ nebo otočný ovladač, čímž dojde k potvrzení nabídky, která 
umožňuje změnit aktivní nebo neaktivní stav klimatizace.
Aktivace této funkce vyrovná nastavení na straně spolu-
jezdce s nastavením strany řidiče.
Poznámka: Stisknutí ovladače 2b nebo 3b umožňuje návrat k 
nezávislým nastavením.

•

Stisknutím ovladače „Menu “ dojde k zobrazení „Hlavního 
menu “, které umožňuje přístup ke stejným volbám jako 
ovladač „CLIM“. Viz „Multifunkční displej“.
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AUTOMATICKÁ FUNKCE
Aktivace
Po stisknutí ovladače A automatický režim 
reguluje průtok a rozdělení klimatizova-
ného vzduchu pro zadní sedadla.
Kontrolka ovladače A se rozsvítí.
Doporučujeme ponechat oba větrací otvory 
otevřené.

Deaktivace
Stisknutí ovladače B, C nebo D deaktivuje 
automatický režim klimatizace pro zadní 
sedadla.
Kontrolka ovladače A zhasne.
Poznámka: Pokud je klimatizace vpředu 
vypnuta (deaktivovaná v Menu „Klimati-
zace“ nebo otočným ovladačem 4 regulace 
průtoku vzduchu) není k dispozici automa-
tická klimatizace pro zadní sedadla.

REGULACE PRŮTOKU VZDUCHU
Stisknutím ovladačů B nebo D zvýšíte nebo 
snížíte průtok vzduchu pro zadní sedadla.
Počet rozsvícených diod ze kterých se 
skládá symbol průtoku vzduchu (vrtule mezi 
ovladači B a D) odpovídá výkonu.
Pro vypnutí klimatizace pro zadní sedadla 
tiskněte opakovaně ovladač D až do zhas-
nutí všech diod.

ROZDĚLENÍ HLAVA/NOHY
Po sobě jdoucími stisknutími ovladače C, 
upravíte rozdělení průtoku vzduchu.
Existují tři typy rozdělení:

Hlavy spolujezdců.
Nohy spolujezdců.
Hlavy a nohy spolujezdců.

Podsvícená šipka označuje typ manuálně 
zvoleného rozdělení. V režimu „AUTO“ 
není rozsvícena žádná šipka.

SEŘÍZENÍ INTENZITY PROUDĚNÍ 
VZDUCHU V CHLAZENÉM ÚLOŽ-
NÉM PROSTORU POD PŘEDNÍ 
LOKETNÍ OPĚRKOU
Pokud zvolíte maximální průtok vzduchu 
vzadu stisknutím ovladače B a vhánění 
vzduchu v úrovni hlav spolujezdců stisk-
nutím ovladače C se zavřenými větracími 
otvory, získáte maximální průtok vzduchu v 
úložném prostoru pod loketní opěrkou.

•
•
•

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE (ZADNÍ SEDADLA)

Teplota vháněného vzduchu je shodná s teplotou nastavenou pro přední sedadla. 
Průtok a rozdělení vzduchu pro zadní sedadla závisí na nastavení pro přední 

sedadla.
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ZADNÍ SEDADLA

OPĚRKY HLAVY NA ZADNÍCH SEDA-
DLECH
Zadní opěrky hlavy mají dvě základní 
polohy:

Základní složená poloha pro případ, že 
sedadlo není obsazeno.
Vytažená poloha používaná pro zajiš-
tění bezpečnosti cestujících tak, že 
opěrku vytáhnete až do bodu zabloko-
vání včetně možnosti použití dětské 
sedačky v poloze čelem po směru 
jízdy.

Pro zatažení stiskněte čep v základně hla-
vové opěrky.
Chcete-li opěrku vyndat, je třeba ji vytáh-
nout směrem vzhůru až nadoraz a pak 
stisknout tlačítko odblokování.

•

•

OVLADAČE VYHŘÍVANÝCH SEDA-
DEL TYPU PACK LOUNGE
Zadní sedadla Pack Lounge mohou mít 
samostatné vyhřívání.
Použijte ovladače D umístěné na vnější 
straně sedadel, abyste pomocí ovládacího 
vroubkovaného kolečka nastavili jednu ze 
tří úrovní vyhřívání:

OVLÁDÁNÍ VYHŘÍVANÝCH SEDA-
DEL LAVICE
Zadní sedadla mohou mít samostatné 
vyhřívání.
Pro spuštění vyhřívání používejte ovlada-
če C, umístěné pod zadním odkládacím 
prostorem.

0: Vypnuto.
1: Slabé vyhřívání.
2: Středně intenzivní vyhřívání.
3: Intenzivní vyhřívání.

Teplota sedadla je regulována automaticky.
Poznámka: Vyhřívání sedadel funguje 
pouze, pokud motor běží.
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ZADNÍ SEDADLA

SKLOPNÁ LAVICE
Lavice je sklopná vcelku nebo zčásti. Je třeba vytáhnout hlavové opěrky.
Sedák
Nadzvedněte přední část sedáku za řemen, potom ji sklopte proti zádovým opěrám předních 
sedadel. Při zpětné instalaci sedáku zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní pásy na svém místě.

OTVOR PRO PŘEPRAVU DLOU-
HÝCH PŘEDMĚTŮ
Otvor v zádové opěře za loketní opěrkou 
umožňuje přepravu dlouhých předmětů.
Než začnete provádět instalaci, stáhněte 
vnitřní zástěnu a dbejte na to, aby byly 
předměty dobře upevněny a nebránily 
správnému fungování rychlostní páky.
Tento otvor může být skryt pomocí sklopné 
krytky, která se spouští zatažením za jazý-
ček.
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ZADNÍ SEDADLA

Sklápěcí sedák.
Uložte opěrky hlavy.
Stiskněte ovládací tlačítko A umístěné 
na okraji zádové opěry a sklopte ji úplně 
dopředu.
Zádová opěra lavice může být sklopená ve 
dvou částech. Při vrácení zádové opěry do 
polohy pro sezení je třeba zkontrolovat, zda 
je správně zajištěna.

Zavazadlový prostor Vašeho vozu je možno 
izolovat od prostoru pro cestující.
Pro zablokování přístupu do zavazadlo-
vého prostoru:
1. Ustavte zadní lavici do správné polohy.

Červená kontrolka ovladače A nesmí 
svítit.

2. Zasuňte klíč zapalování do spínací 
skříňky.

3. Zamkněte.

Před každou manipulací
Při jakékoliv manipulaci s opěradly je třeba zabránit poškození a přiskřípnutí 
bezpečnostních pásů tak, že je opatrně přichytíte po stranách zádové opěry.

ZABLOKOVÁNÍ/ODBLOKOVÁNÍ PŘÍSTUPU DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
PŘES ZADNÍ LAVICI

CENTRÁLNÍ ZADNÍ BEZPEČ-
NOSTNÍ PÁS
K usnadnění otevření krytu pásu D, je třeba 
nejdříve nadzvednout střední opěrku hlavy.
Zasuňte první smyčku C do přední levé jed-
notky (černé), potom zasuňte smyčku B do 
pravé přední jednotky.
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SEDADLA PACK LOUNGE

SKLON ZADNÍCH BOČNÍCH OPĚ-
REK HLAVY
Pro nastavení sklonu zadních bočních opě-
rek hlavy opěrku zvedněte a nakloňte smě-
rem nahoru.

PODÉLNÉ NASTAVENÍ SEDADLA 
SPOLUJEZDCE
V zájmu zvětšení místa cestujících na pra-
vém zadním sedadle je možno posouvat 
přední sedadlo spolujezdce dopředu a 
dozadu.
Pro nastavení sedadla spolujezdce v podél-
ném směru stiskněte ovladač B uprostřed 
zadní opěrky.
Poznámka: Tento ovladač B není aktivní, 
když se provádí současné nastavení 
vpředu.
Přední sedadlo spolujezdce se pohybuje 
vpřed tak dlouho, pokud je ovladač B stisk-
nutý. Pohyb sedadla se zastaví, pokud je 
uvolněn ovladač B.
Poznámka: Zapnutím dětské pojistky 
se deaktivuje ovladač B. Viz „Spouštění 
oken“.

NASTAVENÍ SEDADLA A OPĚRA-
DLA
Lze provádět současně nastavení posu-
nutí sedadla a sklon zádové opěry pomocí 
ovladače A.

DŮLEŽITÉ
Sedadla typu Pack Lounge nejsou sklo-
pná.
Poznámka: Zapnutím dětské pojistky 
se deaktivuje ovladač A. Viz „Spouštění 
oken“.
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AIRBAGY

VÝBAVA AIRBAGŮ
Vaše vozidlo je vybaveno:

Čelním airbagem řidiče.
Kolenním airbagem řidiče.
Čelním airbagem spolujezdce, který je 
možno deaktivovat.
Bočními předními airbagy.
Stropními airbagy vpředu a vzadu.
Bočními airbagy vzadu.

Nafouknutí airbagů je provázeno rázem.

•
•
•

•
•
•

OBNOVENÍ FUNKCE ČELNÍHO AIR-
BAGU SPOLUJEZDCE
Nezapomeňte reaktivovat funkci.
Pomocí: .

Při vypnutém zapalování zasuňte klíč 
do spínače A.
Otočte klíčem do polohy „ON“, airbag 
se aktivuje.
Kontrolka odpojení airbagu na palubní 
desce se po zapnutí klíče rozsvítí na 
několik sekund.

Poznámka: Používání bezpečnostního 
pásu je povinné.
Nikdy nevypínejte airbag spolujezdce, 
pokud je spolujezdec přítomen (s výjimkou 
dětské sedačky osazené zády ke směru 
jízdy).

•

•

VYPNUTÍ ČELNÍHO AIRBAGU SPO-
LUJEZDCE
Při použití dětské sedačky na sedadle 
předního spolujezdce zády ke směru jízdy je 
důležité odpojit funkci čelního airbagu spo-
lujezdce.
Pomocí:

Při vypnutém zapalování zasuňte klíč 
do spínače A.
Otočte klíčem do polohy „OFF“, airbag 
bude neutralizován.
Kontrolka odpojení čelního airbagu 
spolujezdce se rozsvítí ve sdruženém 
přístroji po zapnutí klíče.

•

•

Je důležité neutralizovat airbag na místě předního spolujezdce, pokud má být na tomto místě instalována dětská sedačka 
„zády ke směru jízdy“. V opačném případě může být dítě při aktivaci airbagu usmrceno nebo vážně zraněno.
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ZÁDRŽNÉ PROSTŘEDKY PRO DĚTI

DĚTSKÁ SEDAČKA UPEVNĚNÁ 
BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM
V souladu se Směrnicí  2000/3 zobrazují 
následující tabulky, za jakých podmínek 
může být na jednotlivých místech umístěna 
dětská sedačka upevněná pomocí bezpeč-
nostního pásu a homologovaná jako „uni-
verzální“ pro jednu nebo několik hmotnost-
ních skupin.
Pro zajištění maximální bezpečnosti 
Vašeho dítěte si prostudujte část „Vše-
obecná doporučení“, kapitola „Bezpeč-
nost dětí“ v závěru návodu.

Místo(a)
Hmotnost dítěte

<10 kg a <13 kg 
(skupiny 0 a 0+)

9 - 18 kg (sku-
pina 1)

15 - 25 kg (sku-
pina 2)

22 - 36 kg (sku-
pina 3)

Přední spolujezdec U(R) U(R) U(R) U(R)
Zadní boční U U U U
Zadní centrální L1, L2 X L4 L4

U: Místo je adaptováno pro instalaci univerzální dětské sedačky zády po směru jízdy i univer-
zální dětské sedačky čelem po směru jízdy.
U (R): Místo je adaptováno pro instalaci univerzální dětské sedačky zády ke směru jízdy a 
sedačky čelem po směru jízdy. Sedadlo vozidla musí být nastaveno do své nejvyšší polohy.
(a): Je důležité neutralizovat airbag na místě předního spolujezdce, pokud má být na tomto 
místě instalována dětská sedačka „zády ke směru jízdy“. V opačném případě může být dítě při 
aktivaci airbagu usmrceno nebo vážně zraněno.
Před umístěním dítěte na místo předního spolujezdce prostudujte legislativu platnou ve Vaší 
zemi pro přepravu dítěte na tomto sedadle.
L-: Pouze označené dětské sedačky mohou být instalovány na příslušných místech (podle 
určení). Viz „Dětské autosedačky“.
X: Místo není vhodné pro instalaci dětské sedačky uvedené hmotnostní skupiny.

Je důležité neutralizovat airbag na místě předního spolujezdce, pokud má být na tomto místě instalována dětská sedačka 
„zády ke směru jízdy“. V opačném případě může být dítě při aktivaci airbagu usmrceno nebo vážně zraněno.
Dodržujte pečlivě pravidla montáže dětské sedačky uvedená v návodu na instalaci od výrobce sedačky.
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ZÁDRŽNÉ PROSTŘEDKY PRO DĚTI

Sedadla Pack Lounge

ZÁVĚSY  ISOFIX A SYSTÉM UPEV-
NĚNÍ  ISOFIX
Váš vůz je homologován v souladu s 
novými předpisy  ISOFIX. Zadní boční místa 
Vašeho vozidla jsou vybavena úchyty pře-
depsanými pro systém  ISOFIX.
Nesprávná instalace dětské sedačky do 
vozidla může být příčinou vymrštění dítěte 
v případě nárazu. Systém  ISOFIX minima-
lizuje riziko nesprávné instalace. Systém 
upevnění  ISOFIX zajišťuje spolehlivou, 
pevnou a rychlou montáž dětské sedačky 
do vozidla.

Zadní sedadlo

Systém kotvení  ISOFIX
Systém  ISOFIX obsahuje 3 kroužky pro 
každé ze zadních bočních sedadel:

Dvě spodní oka  a a b umístěná mezi 
opěradlem a sedákem sedadla vozu. 
Mají rozteč asi 28 cm a u lavice jsou 
umístěny pod krytem s logem  ISOFIX.
Horní kroužek c upevněný na zadní 
ploše je umístěn pod krytem s logem  
TOP TETHER za opěrkou hlavy.

•

•

Systém upevnění dětských autose-
daček  ISOFIX
Dětské sedačky  ISOFIX jsou vybaveny 
dvěma zámky, které se snadno uchytí do 
„spodních“ ok  a a b.
Některé dětské sedačky  ISOFIX jsou rovněž 
vybaveny horním popruhem, který se poté 
přichycuje k „hornímu“ oku   ISOFIX  c.
Chcete-li připoutat horní popruh, zvedněte 
opěrku hlavy sedadla a protáhněte hák 
mezi jejími stojkami. Poté upevněte hák na 
„horní“ oko c a napněte horní popruh.
Tento upevňovací systém je určen pro děti 
až do hmotnosti 18 kg.
Dětské sedačky  ISOFIX vhodné k instalaci 
do Vašeho vozu jsou uvedeny v následující 
tabulce.
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ZÁDRŽNÉ PROSTŘEDKY PRO DĚTI

TABULKA S ÚDAJI TÝKAJÍCÍMI SE INSTALACE DĚTSKÝCH SEDAČEK  
ISOFIX
Tato tabulka Vás v souladu s evropskou legislativou (ECE 16) informuje o možnostech insta-
lace dětských sedaček  ISOFIX na sedadla vozů  ISOFIX vybavených oky.
U univerzálních a polouniverzálních dětských sedaček  ISOFIX je údaj o třídě velikosti  ISOFIX, 
označený písmeny A až G, uvedený na sedačce napravo od loga  ISOFIX.
Instalace dětské autosedačky  ISOFIX na sedadle Pack Lounge se provádí při přestavení 
sedadla do přední krajní polohy. Jakmile je dětská autosedačka  ISOFIX spolehlivě nain-
stalována, je možno sedadlo systému Pack Lounge posunout dozadu.

Hmotnost dítěte/Přibližný věk

<10 kg (skupina 
0)

Až do př ib l .  6 
měsíců

<10 kg a <13 kg 
(skupiny 0 a 0+)

Až do přibl. 1 roku
9 - 18 kg (skupina 1)
Do přibl. 1 až 3 roků

Typ autosedačky  ISOFIX Nacel le „zády ke směru 
j ízdy“

„zády ke směru 
j ízdy“

„čelem ke směru 
j ízdy“

Třídy velikosti  ISOFIX F G C D E C D A B B1

Boční zadní 
místa  

ISOFIX

Univerzální 
a polou-
n ive rzá ln í 
dětské au-
tosedačky  
ISOFIX

- IL-SU IL-SU IUF
IL-SU

IUF: Sedadlo vhodné k instalaci dětské sedačky  ISOFIX univerzální kategorie. Dětské sedačky  ISOFIX „čelem ke směru jízdy“ 
vybavené horním popruhem s upevněním do horního oka  ISOFIX sedadel vozu.
IL-SU: Sedadlo vhodné pro instalaci polouniverzálních dětských sedaček  ISOFIX . Dětské sedačky  ISOFIX „čelem ke směru 
jízdy“ vybavené vzpěrou, dětské sedačky  ISOFIX „zády ke směru jízdy“ vybavené horním popruhem nebo vzpěrou a dětské 
koše vybavené horním popruhem nebo vzpěrou a dětské koše  ISOFIX.

Je důležité neutralizovat airbag 
na místě předního spolujezdce, 
pokud má být na tomto místě 
instalována dětská sedačka 

„zády ke směru jízdy“. V opačném 
případě může být dítě při aktivaci 
airbagu usmrceno nebo vážně 
zraněno.
Dodržujte pečlivě pravidla montáže 
dětské sedačky uvedená v návodu na 
instalaci od výrobce sedačky.

DOPORUČENÁ DĚTSKÁ AUTOSE-
DAČKA  ISOFIX
Dětská autosedačka  ISOFIX doporučovaná 
pro Vaše vozidlo se nazývá RÖMER Duo 
 ISOFIX. Je dodávána v síti CITROËN.
Je vybavena horním popruhem a je homo-
logována jako dětská autosedačka „ ISOFIX 
univerzální“ třída velikosti postavy B1. 
Horní popruh musí být bezpodmínečně 
používán.
Dětská sedačka  ISOFIX může být také 
instalována na místech, která nejsou vyba-
vena úchyty  ISOFIX. V tomto případě musí 
být povinně připevněna k sedadlu vozidla 
bezpečnostním pásem.
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FLEXIBILNÍ AKTIVNÍ PÉROVÁNÍ A ŘÍZENÉ TLUMIČE

Flexibilní aktivní pérování s řízenými tlumiči 
reguluje automaticky a okamžitě funkci tlu-
mičů podle stylu Vaší jízdy a stavu silnice 
v zájmu Vašeho komfortu, komfortu ces-
tujících a k zajištění lepší přilnavosti na 
vozovce.

Normální režim: Tento funkční režim zajišťuje sledování nerovností vozovky a pružnosti tlu-
mičů pro dosažení optimálního komfortu.
Režim Sport: Stisknutím ovladače A dojde k přepnutí na odpružení vhodnější pro sportovní 
jízdu. Tento funkční režim zajišťuje vyšší tuhost pérování pro snížení amplitudy pohybu karo-
serie.

Tento symbol se zobrazí na sdruženém přístroji.

SIGNALIZACE
Ve standardní situaci je ovladač A osvětlen v noci, nikoliv za denního světla.
V režimu SPORT se po stisknutí ovladače A ovladač rozsvítí oranžovou barvou, a to jak 
ve dne, tak i v noci.

Režim Sport se po vypnutí motoru deaktivuje.

•
•
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NASTAVENÍ SVĚTLÉ VÝŠKY VOZIDLA

Změny polohy vozidla lze provádět 
pouze za chodu motoru.
Světlá výška se reguluje automaticky. Výšku 
vozidla můžete měnit v několika speciálních 
případech.
Pro změnu polohy
Stiskem jednoho z ovladačů lze provést 
nastavení výšky. Změna polohy se signali-
zuje na začátku nastavování pomocí:

Hlášení nebo
Dočasným zobrazením výchozí polohy 
se symbolem požadované polohy.

Poznámka: Doporučujeme neprovádět 
změnu polohy při sešlápnutém brzdovém 
pedálu.
Zobrazení polohy vozidla
Na konci nastavování se zobrazí hlášení 
a grafické znázornění polohy vozidla s pří-
slušným symbolem.

•
•

Maximální výška
Výměna kola.

Střední poloha
Zajišťuje zvýšení světlé výšky vozidla.
Používá se na nerovných cestách se sní-
ženou rychlostí jízdy a na parkovacích ram-
pách.

Normální cestovní poloha

Minimální výška
Je využitelná při nakládání a vykládání vozi-
dla.
Používá se při kontrolních operacích v 
dílně.
Nelze ji používat pro jízdu vozidla.

Z bezpečnostních důvodů musí být při jakékoli manipulaci pod vozidlem 
použito podpěr.
Zobrazení požadované polohy je potvrzením, že nastavování je ukončeno.
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NASTAVENÍ SVĚTLÉ VÝŠKY VOZIDLA

AUTOMATICKÁ KOREKCE SVĚTLÉ VÝŠKY
Vaše vozidlo je vybaveno aktivním pérováním s elektronicky řízenými tlumiči s proměnnou charakteristikou. Systém automaticky reguluje světlou 
výšku vozidla v závislosti na jeho rychlosti a stavu vozovky.

Rychlostní limity pro jednotlivé 
polohy vozidla
Maximální výška:
Není možné, pokud je rychlost > 10 km / h.
Střední poloha:
Není možné, pokud je rychlost > 40 km / h.
Normální cestovní poloha: Vždy k dispo-
zici.
Minimální výška:
Není možné, pokud je rychlost > 10 km / h.
Poznámka: Při překročení maximální rych-
losti povolené pro určitou polohu se vrátí 
vozidlo automaticky do normální polohy.

Signalizace nepovolené žádosti o 
změnu polohy

Na displeji:
Displej oznamuje hlášením nebo přeškrtnu-
tou požadovanou polohou nemožnost pro-
vést nastavení.
Vůz zůstane v povolené poloze, která je 
zobrazena na displeji.

Automatická změna světlé výšky
Pokud rychlost vozidla překročí hodno-
tu 110 km / h na dobré vozovce, dojde 
ke snížení světlé výšky vozidla.
Do normální polohy se vozidlo vrátí, 
pokud klesne rychlost pod hodno-
tu 90 km/h nebo při přejezdu na špat-
ném povrchu vozovky.
Po zastavení se výška vozidla sníží do 
parkovací polohy.

•

•
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OSVĚTLENÍ INTERIÉRU

Přední

STROPNÍ SVÍTIDLA
1. Stropní svítidla
Stisknutím ovladače předního stropního 
světla 1 lze rozsvítit nebo zhasnout stropní 
osvětlení.
K zapnutí a vypnutí dochází postupně po 
aktivaci dálkového ovládání. K okamžitému 
zapnutí a vypnutí dojde po stisknutí ovlada-
če 1.

Zadní

2. Lampičky pro čtení
Stisknutím některého z ovladačů 2 se roz-
svítí nebo zhasne příslušná lampička pro 
čtení.
Fungují po zapnutí zapalování.

Automatické rozsvícení stropních 
světel

Zapíná se při vytažení klíče, při ode-
mknutí vozidla nebo při otevření někte-
rých dveří.
Postupně se stmívají při zavření dveří, 
při zamknutí vozidla nebo při zapnutí 
zapalování.

Vypnutí/Zapnutí automatického 
osvětlení
Při dlouhém stisknutí ovladače 1 se funkce 
automatického osvětlení deaktivuje. Pro 
opětovnou aktivaci osvětlení stiskněte 
stejný ovladač.
Výměna žárovek

K výměně žárovky předního stropního 
světla: Odklopte průhledný kryt. Pou-
žijte žárovku W 5 W.
Při výměně žárovky zadního stropního 
svítidla: Odklopením obou rámečků 
demontujte průhledný kryt. Použijte 
žárovku W 5 W.

•

•

•

•
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OSVĚTLENÍ INTERIÉRU

BOČNÍ OSVĚTLENÍ INTERIÉRU
Je směrováno do prostoru vyznačeného 
šipkami.

Nastavení
K nastavení intenzity bočního osvětlení 
interiéru stiskněte při zapnutých světlome-
tech ovladače C nebo D.

STROPNÍ OSVĚTLENÍ
Při otevření dveří umožňuje osvětlení interi-
éru vozidla vpředu a vzadu.
Výměna žárovky
Při výměně žárovky stropního světla 
(vpředu nebo vzadu): Odklopte kryt. Pou-
žijte žárovku W 5 W.

Zadní

OSVĚTLENÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Při otevření dveří umožňuje osvětlení vně 
vozidla.
Výměna žárovky
Pro výměnu žárovky osvětlení otevře-
ných dveří: Odklopte kryt. Použijte žárov-
ku W 5 W.
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KOMFORT INTERIÉRU

SCHRÁNKA V PALUBNÍ DESCE
K otevření schránky v palubní desce zatáh-
něte za rukojeť a vyklopte dvířka.
Schránka v palubní desce je vybavena 
třemi konektory A pro připojení zařízení 
audio/video.
Výměna žárovky
Při výměně žárovky v odkládací schránce 
vyklopte kryt B a použijte žárovku W 5 W.

DRŽÁK NÁPOJŮ
Pro vytažení držáku nápojů stiskněte ovla-
dač C.

ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA NA MÍSTĚ 
ŘIDIČE
K otevření odkládací schránky na místě 
řidiče zatáhněte rukojeť směrem k sobě.

Za jízdy:
Schránka v palubní desce musí být uzavřená.
Držáky nápojů musí být zasunuty do výchozí polohy

•
•
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KOMFORT INTERIÉRU

PŘEDNÍ CENTRÁLNÍ ODKLÁDACÍ 
SCHRÁNKA
K otevření zatlačte na zámek schánky.

ZADNÍ ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA
K otevření odkládacího prostoru zatlačte na 
střední část zásuvky.

ODKLÁDACÍ KAPSY
Odkládací kapsy jsou umístěny na zadní 
straně předních opěradel.
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KOMFORT INTERIÉRU

ZAPALOVAČ CIGARET
Přední zapalovač cigaret
Přední zapalovač cigaret je umístěn na 
středové konzole.

Zadní zapalovač cigaret
Oba zadní zapalovače cigaret jsou umís-
těny na středové konzole pod větracími 
otvory.
Popis funkce
Zapalovače cigaret jsou funkční při zapnu-
tém zapalování.
Stiskněte a počkejte několik vteřin, než 
dojde k automatickému vypnutí; zapalovač 
se mírně vysune pro snazší uchopení.
Poznámka: Zapalovač cigaret slouží záro-
veň jako zásuvka pro připojení příslušenství 
12 V.

Kobereček u řidiče
K demontáži koberečku u řidiče odsuňte 
sedadlo nadoraz a demontujte upevnění.
Při montáži kobereček nainstalujte a zakles-
něte upevnění. Překontrolujte spolehlivost 
upevnění.
Aby nic neomezovalo funkčnost pedálů:

Používejte výhradně koberečky s odpo-
vídajícím upevněním dodávané s vozi-
dlem.
Použití upevnění je nezbytné.
Nikdy nepokládejte dva koberečky na 
sebe.

•

•
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POPELNÍK
Přední středový popelník
K otevření předního středového popelníku 
zatlačte na střední část víčka.
Chcete-li popelník vyprázdnit, vytáhněte jej 
směrem k sobě.
Zpětná montáž
Na své místo lze vrátit popelník jeho zatla-
čením do původního místa.

Boční popelníky
Každé dveře každého z cestujících jsou 
vybaveny bočním popelníkem.
K otevření nadzvedněte víčko.
K vyprázdnění bočních popelníků popelník 
otevřete a vnitřní část vytáhněte nahoru.
Zpětná montáž
Zatlačením umístěte celek na své místo.

KOMFORT INTERIÉRU
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PŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKA
Loketní opěrka umožňuje zvýšení komfortu 
při řízení.
K optimalizaci komfortu při řízení nadzved-
něte ovladač B a zatlačte opěrku dopředu.
Pokud zatlačíte opěrku dozadu, vrátí se do 
původní polohy.
Odkládací přihrádky
K dispozici jsou dva typy:

Pro přístup k velkému úložnému pro-
storu v loketní opěrce nadzvedněte 
ovladač C.
Pro přístup k malému úložnému pro-
storu v loketní opěrce nadzvedněte 
ovladač A.

•

•

Větrání velkého úložného prostoru 
v přední loketní opěrce
Loketní opěrka je vybavena větracím 
výdechem umístěným ve velkém úložném 
prostoru.
Výdech dodává klimatizovaný vzduch s 
teplotou odpovídající teplotě požadované 
vpředu. K regulaci množství klimatizova-
ného vzduchu viz „Automatická klimatizace 
v zadním prostoru“.
Větrací výdech lze ručně uzavřít.

ÚLOŽNÉ PROSTORY VE DVEŘÍCH
Každé dveře jsou vybaveny bočním úlož-
ným prostorem skládajícím se ze třech při-
hrádek.
K přístupu k úložnému prostoru zatlačte 
drážku D směrem dolů.

Aby se úložné prostory automaticky uza-
vřely, stiskněte opět drážku D.

KOMFORT INTERIÉRU
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SLUNEČNÍ CLONY
Pro zamezení oslnění zepředu je třeba 
clonu sklopit směrem dolů.
Při oslnění bočními okny ve dveřích uvol-
něte clonu z centrálního úchytu a otočte ji 
do boční polohy.

SLUNEČNÍ CLONA S OSVĚTLENÝM 
ZRCÁTKEM
Osvětlení se rozsvítí automaticky po odklo-
pení krycího víka zrcátka při zapnutém 
zapalování.

DRŽÁK DOKLADŮ
Držák dokladů je umístěn na spodní straně 
sluneční clony.

ZADNÍ ZÁCLONKA
Uchopte záclonku za držadlo a vytáhněte 
ji.
Záclonku upevněte zaháknutím za držáky 
na každé straně třetího brzdového světla.

ČTENÍ KARET
Atermické čelní sklo je vybaveno zónou 
umístěnou nad zpětným zrcátkem umožňu-
jící optické čtení vstupních karet (například: 
karty pro placení na dálnici).

DRŽADLA – ZADNÍ HÁČKY NA 
RAMÍNKO

KOMFORT INTERIÉRU
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1 Úchytný řemínek (ukládání náhradního kola).
2 Osvětlení zavazadlového prostoru.

Při výměně žárovky vyklopte kryt a použijte žárovku W 5 W.
3 Pryžové popruhy.
4 Zásuvka pro příslušenství 12 V (je funkční při zapnutém zapalování).
5 Boční síťka zavazadlového prostoru.
6 Měnič na 6 CD.

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
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STŘEŠNÍ OKNO

Skleněné střešní okno
Elektrický ovladač A ovládá střešní okno.
Částečné stisknutí ovladače zajistí pohyb 
okna, který skončí při uvolnění ovladače.
Úplné stisknutí ovladače střešní okno 
úplně uzavře nebo otevře. Opětné stisknutí 
zastaví pohyb.

SYSTÉM PROTI SEVŘENÍ
Zařízení proti sevření zastaví posuvný nebo sklopný pohyb střešního okna. Pokud zjistí pře-
kážku začne se pohybovat opačným směrem.
Po odpojení akumulátoru nebo v případě poruchy funkce musíte reinicializovat ochranu 
proti sevření.
Přesuňte ovladač A do druhé polohy pro úplné otevření střešního okna a poté stiskněte ovla-
dač A alespoň na  1 sekundu.
Pozor: Při této operaci není systém proti sevření funkční.

Střešní okno Vašeho vozidla je vybaveno manu-
ální roletou.

Při opuštění vozidla i na velmi krátkou dobu vyjměte vždy klíč ze spínací 
skříňky.
V případě sevření při manipulaci se střešním oknem musíte obrátit směr 
pohybu okna.

Toho lze dosáhnout překlopením polohy příslušného ovladače.
Pokud ovládá střešní okno řidič, musí se přesvědčit zda spolujezdec nebrání řádnému 
uzavření okna.
Řidič se musí přesvědčit, zda spolujezdec správně používá střešní okno.
PŘI MANIPULACI SE STŘEŠNÍM OKNEM DÁVEJTE POZOR NA DĚTI.
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AUDIOSYSTÉM S PŘEHRÁVAČEM CD A RDS
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A Zapnutí/vypnutí.
Nastavení hlasitosti.

B Vysunutí CD.

C Uložení CD.

D SOURCE Volba režimu (rádio, CD, měnič CD).

E TEL Stisknutí: Zobrazení informací systému Bluetooth®, pokud je 
jím Vaše vozidlo vybaveno.

F Výzva pro audio nastavení.

G LIST

Režim rádio:
Krátké stisknutí: Zobrazení seznamu dostupných rozhlaso-
vých stanic (maximálně 30).
Dlouhé stisknutí: Aktualizace seznamu stanic.

Režim CD: Zobrazení seznamu skladeb na CD.

•

•

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

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

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

K

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

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

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

N

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

O MENU Zobrazení Hlavního menu.
V některých zemích je toto ovládání za jízdy deaktivováno.

P 1→6

1→6

Režim rádio:
Krátké stisknutí: Vyvolání stanic uložených do paměti.
Dlouhé stisknutí: Paměť.
Režim Měnič CD: Výběr CD.

Q DARK

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

•

•
•

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

S Měnič CD.

U CLIM Trvalé zobrazení informací klimatizace.

V TRIP Trvalé zobrazení informací palubního počítače.

W AUDIO Trvalé zobrazení informací režimu audio.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTEK
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1

Režim rádio:
Prezentace stanic uložených v paměti.

Režim Měnič CD:
Výběr CD.

Ostatní:
V menu, provádění volby.

•

•

•

2

Režim rádio:
Ruční vzestupné vyhledávání frekvencí.

Režim CD a měnič CD:
Vzestupné vyhledávání skladeb.
Zrychlený poslech při rychlém posuvu.

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth®: 
Volba písma.

•

•
•

3

Režim rádio:
Sestupné vyhledávání skladeb.

Režim CD a měnič CD:
Sestupné vyhledávání skladeb.
Zrychlený poslech při posuvu zpět.

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth®: 
Volba písma.

•

•
•

4 Zvyšování hlasitosti.

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

6 Snižování hlasitosti.

Barevný displej C

Technické charakteristiky
Vaše autorádio kompatibilní se systémem Bluetooth® disponuje:

3 vlnové rozsahy (MW/LW/FM).
Dvojitý tuner s RDS EON PTY, zobrazováním názvu PS, sledo-
váním programu RDS, dopravními informacemi TA,  24 předvol-
bami (18 FM - 6 MW/LW), automatickým ukládáním stanic s nej-
silnějším příjmem AST.
Přehrávač CD kompatibilní s MP3.
Výstupní výkon 4X35 W.

•
•

•
•

OVLÁDÁNÍ Z VOLANTU

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

4+6 Současné stisknutí dvou tlačítek: Ztlumení (dočasné vy-
pnutí zvuku).

7
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem Bluetooth®:
Co nejkratší stisknutí: Aktivace/deaktivace funkce hlaso-
vých povelů, pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem 
Bluetooth®.
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ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Klíč ve spínací skříňce musí být v poloze 
„Zapnuto“ M, stiskněte ovladač A, pro 
zapnutí nebo vypnutí autorádia.
Poznámka:

Pokud bylo autorádio v provozu před 
vypnutím spínací skříňky, při opětném 
zapnutí zapalování se automaticky 
zapne. Stisknutí ovladače A již není 
nutné.
Po vypnutí spínací skříňky lze autorá-
dio zapnout, aniž by byl klíč zasunut 
ve spínací skříňce. Zapnutí se provede 
stisknutím ovladače A a autorádio se 
vypne po 30 minutách.

ZABEZPEČENÍ PROTI KRÁDEŽI
Toto autorádio je zakódované, aby mohlo 
být používáno pouze ve Vašem vozidle. 
Pokud bude nainstalováno v jiném vozidle, 
nebude fungovat.
Poznámka: Zabezpečení proti krádeži pra-
cuje zcela automaticky a nevyžaduje žád-
nou obsluhu.

•

•

VŠEOBECNÉ FUNKCE - NASTAVENÍ AUDIO

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

NASTAVENÍ HLASITOSTI
Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti posle-
chu otáčejte ovladačem A.
Hlasitost lze zvyšovat nebo snižovat pomocí 
ovladačů 4 a 6 na volantu.
Poznámka:

Hlasitost poslechu nastavená při zasta-
vení vozu zůstane nezměněná i při pří-
stím spuštění přijímače.
Hlasitost autorádia je automaticky kori-
gována v závislosti na rychlosti jízdy 
vozidla, pokud je aktivována funkce 
„Hlasitost v závislosti na rychlosti jízdy 
vozidla“.

•

•

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

NASTAVENÍ AKUSTIKY
Postupnými stisky ovladače F zobrazíte příslušný 
parametr, který chcete nastavit: volba předdefi-
novaných ekvalizérů, výšek, hloubek, loudness, 
fader (rozdělení zvuku mezi přední a zadní repro-
duktory), rovnováha (rozdělení zvuku mezi pravé 
a levé reproduktory) a hlasitost v závislosti na 
rychlosti vozidla.
Ovladače K nebo N umožňují změnu hodnoty 
zobrazené funkce.
Poznámka:

Nastavení určité akustiky má za důsledek 
automatické nastavení basů a výšek. Tyto 
hodnoty můžete měnit.
K obnovení původního seřízení předdefino-
vaného ekvalizéru nastavte hloubky a výšky 
na nulu.
Seřízení loudness, hloubek a výšek lze pro-
vádět zvlášť pro každý zdroj a každý předde-
finovaný ekvalizér.
Pokud je autorádio několik sekund v klidu, 
přepne se do režimu normálního zobrazení.

•

•

•

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

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

REŽIM RÁDIO

VÝBĚR VLNOVÉHO ROZSAHU A ROZ-
SAHU PAMĚTÍ
Postupnými stisky ovladače R přechází radio-
telefon postupně na jednotlivé rozsahy pamě-
tí FM1, FM2 a FM3 pro frekvenční rozsah FM a 
na rozsah pamětí MW/LW (střední/dlouhé vlny) 
pro frekvenční rozsah AM.

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

CITLIVOST VYHLEDÁVÁNÍ
Automatické vyhledávání stanic může probíhat na 
dvou úrovních citlivosti:

Pro příjem silných vysílačů zvolte režim lokál-
ního vyhledávání „LO“ (výchozí nastavení).
Pro příjem slabších nebo vzdálených vysí-
lačů zvolte režim zvýšené citlivosti „DX“.

•

•

Vyhledávání stanice se nejdříve provádí s citlivostí 
„LO“ (lokální), a poté s citlivostí „DX“ (vzdálený).
Pro přímý přechod na vyhledávání s citlivostí „DX“ 
(vzdálený), je nutné stisknout dvakrát po sobě 
některý z ovladačů K nebo N.

AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Stiskněte krátce jeden z ovladačů K nebo N k 
vyhledání příjmu následující nebo předchozí sta-
nice ve zvoleném frekvenčním rozsahu.
Přidržením stisknutého ovladače K nebo N 
lze zajistit plynulé zobrazení měnících se 
frekvencí. Po uvolnění ovladače se přela-
ďování zastaví u první stanice.
Tuto operaci lze provést pomocí ovladačů 2 
a 3 na volantu.
Pokud autorádio nezachytí název stanice, 
zobrazí alespoň její frekvenci, vyhledání 
této stanice lze provést ručně.
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ZOBRAZENÍ A VÝBĚR DOSTUP-
NÝCH STANIC
K zobrazení seznamu stanic stiskněte 
krátce ovladač G tento seznam se aktuali-
zuje každých 10 minut.
Tento seznam můžete kdykoliv aktualizovat 
dlouhým stisknutím ovladače G.
Pro poslech jedné z těchto stanic ji vyberte 
pomocí ovladače J nebo M a potvrďte stisk-
nutím ovladače L.

RUČNÍ UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI
Pomocí ovladače R zvolte frekvenční roz-
sah a rozsah paměťových míst.
Automatickým režimem nebo ručně vyhle-
dejte požadovanou stanici.
Déle než dvě sekundy podržte stisknutý 
některý z ovladačů předvolby 1 až 6 na klá-
vesnici P.
Krátkodobé přerušení a obnovení zvuku 
potvrzuje, že je stanice uložena do paměti.

REŽIM RÁDIO

AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ VYSÍ-
LAČE DO PAMĚTI (FUNKCE AUTO-
STORE)
Pokud v rozsahu FM podržíte po dobu delší 
než dvě sekundy stisknutý ovladač R, uloží 
autorádio automaticky do rozsahu pamě-
tí FM3 6 nejsilnějších vysílačů.
Displej indikuje „FM AST“.
Autorádio ukládá do paměti 6 stanic s nej-
lepším příjmem s vymazáním 6 stanic ulo-
žených do paměti dříve.
Po uložení do paměti přejde rádio přímo k 
paměti 1 v rozsahu pamětí FM3.
Poznámka:

Pokud je aktivován příjem dopravních 
hlášení (viz SYSTÉM RDS), pak se 
přednostně ukládají stanice s touto 
službou.
Pokud nebyl nalezen žádný vysílač, 
zůstanou v paměti stanice uložené při 
předchozím vyhledávání.
Pokud bylo nalezeno méně než 6 vysí-
lačů, zůstanou zbývající paměťová 
místa prázdná.

•

•

•

VYVOLÁNÍ STANIC ULOŽENÝCH DO 
PAMĚTI
Stiskněte krátce ovladač R pro volbu frek-
venčního pásma a rozsahu požadovaných 
pamětí.
Krátký stisk jednoho z ovladačů předvol-
by 1 až 6 na klávesnici P vyvolá stanici ulo-
ženou na této paměťové pozici. Tuto ope-
raci lze provést rovněž pomocí ovladače 1 
na volantu.
Pokud se jedná o stanici RDS, bude před 
názvem stanice několik sekund zobrazena 
vysílací frekvence.
U stanic RDS může jejich volba vyvolat 
hledání frekvence odpovídající regionu, v 
němž se nacházíte (viz systém RDS).
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POUŽITÍ FUNKCE RDS (RADIO 
DATA SYSTEM) V PÁSMU FM
Většina rozhlasových stanic v pásmu FM 
používá systém RDS, kterým je Vaše auto-
rádio vybaveno.
Systém RDS umožňuje těmto stanicím, 
kromě šíření jejich programu, navíc ještě 
vysílání nezvukových dat. Tato data Vám 
umožňují přístup k různým funkcím, které 
jsou v této kapitole popsány, z nichž nejdů-
ležitější je zobrazení názvu stanice, krátko-
dobé přepnutí na poslech dopravních infor-
mací anebo automatické sledování stanice. 
Tento systém Vám umožňuje zůstat na 
příjmu stanice nezávisle na frekvenci pou-
žívané v oblasti, kterou právě projíždíte.

SLEDOVÁNÍ STANIC RDS
Autorádio zachovává nejlepší možný příjem 
signálu. Přístroj neustále kontroluje seznam 
dalších příslušných frekvencí pro přijíma-
nou stanici a automaticky ladí frekvenci s 
nejlepším příjmem (pokud stanice vysílá na 
více vysílačích nebo frekvencích).

SYSTÉM RDS

ACTIVACE/DEAKTIVACE FUNKCÍ RDS
Funkce RDS jsou přístupné ze dvou následujících 
menu:

Všeobecné menu (stisknutím ovladače O).
Audio menu (stisknutím ovladače L).

Pro aktivaci/deaktivaci funkcí RDS
1. Stiskněte ovladač O.
2. Pomocí ovladače J nebo M vyberte ikonu 

AUDIO.
3. Potvrďte výběr stisknutím ovladače L.
4. Vyberte podmenu Preferované pásmo FM 

pomocí ovladačů J nebo M. Potvrďte výběr 
stisknutím ovladače L.

5. Vyberte automatické sledování stanic RDS 
pomocí ovladačů J nebo M.

6. Potvrďte výběr stisknutím ovladače L.
7. Pomocí ovladače L zaškrtněte/vyškrtněte 

aktivaci/deaktivaci funkce.
8. Potvrďte Vaši volbu výběrem „OK“ na 

displeji.

•
•

Poznámka:
Pokud je funkce RDS aktivována.
Na displeji se rozsvítí „RDS“, pokud 
používá přijímaná stanice systém RDS 
s automatickým sledováním frekvencí.
Na displeji se rozsvítí přeškrtnuté 
„RDS“, pokud přijímaná stanice pou-
žívá systém RDS bez automatického 
sledování frekvence.

Pokud je funkce RDS deaktivována, na dis-
pleji se v žádném případě neobjeví „RDS“.
Na displeji bude uveden „NÁZEV“ stanic, 
které používají systém RDS a frekvence 
stanic, které ho nepoužívají.

•
•

•
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REŽIM REGIONÁLNÍHO SLEDOVÁNÍ 
STANIC
Vzhledem k tomu, že některé stanice jsou orga-
nizovány formou vnitřní sítě, vysílají buď ve 
stejném čase různé programy nebo společné 
programy v odlišném čase.
Můžete zvolit sledování.

Buď výhradně regionální stanice.
Nebo celé sítě s možností příjmu jiného 
programu.

Pro aktivaci/deaktivaci této funkce postupujte 
stejně jako při nastavování automatického sle-
dování stanic RDS.
Poznámka: Pokud je tento režim aktivován, 
rádio se nebude přepínat z jedné regionální 
stanice na jinou.

DOPRAVNÍ INFORMACE TA 
(DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ)
Některé stanice (pouze v pásmu FM) umožňují 
vysílání těchto hlášení díky funkci „TA“.
Funkci „TA“ můžete aktivovat stisknutím ovlada-
če I. Tato funkce Vám umožní během poslechu 
jiného zařízení než rádia nebo při poslechu sta-
nice, která taková hlášení nevysílá, automatické 
dočasné přepnutí na stanici FM, která je vysílá.

•
•

SYSTÉM RDS

Během vysílání těchto hlášení se originální 
zdroj na chvíli přeruší a po ukončení zprávy se 
přepne zpět na původní hudební program.
Poznámka:

Autorádio musí být přepnuto do pás-
ma FM.
Přijímaná stanice musí provozovat sys-
tém dopravního hlášení pomocí systé-
mu RDS.
Stanice pracující v síti (EON) mají regi-
onální vysílače, které vysílají odlišný 
vlastní program: můžete poslouchat 
některý z těchto programů a přepnout 
na stanici stejné sítě vysílající dopravní 
hlášení.
Poslech hlášení můžete zastavit stisk-
nutím ovladače I.

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

•

•

•

•

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

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

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

RÁDIOTEXT V KONTEXTOVÉM MENU
Tato funkce Vám umožňuje zobrazit informace vysí-
lané stanicí týkající se programu, který právě poslou-
cháte.
Pro aktivaci/deaktivaci této funkce postupujte stejně 
jako při nastavování automatického sledování sta-
nic RDS.
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VOLBA REŽIMU CD
Zasunutím CD potištěnou stranou nahoru do 
přehrávače je přehrávání automaticky spuštěno.
Pro ruční zapnutí režimu CD stiskněte, pokud je 
CD vložené, ovladač D, až je dosaženo požado-
vaného režimu.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovla-
dače 5 na volantu.

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

VÝBĚR SKLADBY
Stisknutí ovladače K umožňuje přechod na 
poslech následující skladby.
Stisknutí ovladače N umožňuje návrat na začá-
tek aktuálně přehrávané skladby, pomocí dru-
hého stisknutí tlačítka se přepnete na začátek 
předchozí skladby.
Vícenásobné postupné stisknutí umožňuje pře-
hrávání více skladeb.
Tuto operaci můžete také provést pomocí ovla-
dače G, jakmile se zobrazí seznam skladeb na 
displeji, vyberte požadovanou skladbu pomocí 
ovladačů J nebo M, potom potvrďte pomocí 
ovladače L.

REŽIM CD

Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovlada-
čů 2 a 3 na volantu.

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

MENU
Toto menu poskytuje přístup pro aktivaci/deakti-
vaci dvou voleb:

Přehrávání přibližně po dobu prvních 7 
sekund každé stopy CD.
Náhodné přehrávání stop CD.

Je možné dvěma způsoby:
Buď stisknutím ovladače O a dále pomocí 
postupu jako při sledování stanice RDS 
– podmenu odpovídá volbě „Audio Prefe-
rences“ (Nastavení Audio).
Nebo, když jste v režimu CD, stisknutím 
ovladače L. Budete mít také přístup k menu 
Audio.

Poznámka: Pokud je zvolena jedna z těchto 
funkcí, zůstává aktivní při přehrávání z měniče 
CD.

•

•

•

•

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

POUŽÍVÁNÍ KOMPAKTNÍCH DISKŮ
Zabraňte pádům CD. Ukládejte CD v bez-
prašném prostředí a nesahejte na ně prsty. 
Rýhy na povrchu CD mohou vyvolat nepří-
jemné zvukové efekty. Nenalepujte na CD 
nálepky. Nesnažte se přehrávat deformo-
vaná nebo poškozená CD. Nevystavujte 
CD nadměrnému teplu ani slunečním 
paprskům.
Povrch CD lze čistit měkkým suchým hadří-
kem. Vždy směrem od středu k okrajům.
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DISKY SE SOUBORY MP3
Formát MP3 (MPEG 1,2 & 2,5 Audio Layer 3) 
je systém komprese zvukových souborů, který 
umožňuje umístit na kompaktní disk 10 x více 
zvukových souborů.
Vaše autorádio přehrává pouze soubory s kon-
covkou „.mp3“. Ostatní typy zvukových souborů 
(.wav, .mpg4, .ogg, midi...) nemohou být přehrá-
vány.
Po vložení disku se soubory MP3 autorádio 
vyhledá všechny skladby. Vyhledávání může 
před začátkem přehrávání trvat několik desítek 
sekund.
Přehrávání disku se soubory MP3 je v případě, 
kdy je omezení vnoření souborů do složek na 2, 
optimalizováno.
Formát vypalování
Vaše zařízení nemůže přehrávat některá po 
domácku vypálená CD (špatná kvalita nahrávky, 
nevyhovující rychlost nahrávky, atd.).
Pokud vypalujete CD-R nebo CD-RW, vyberte 
standard ISO 9660 úroveň 1,2 nebo Joliet. Pře-
hrávání disků v jiných formátech nemusí být 
prováděno správně.
Pokud se na disk chystáte dopalovat další 
skladby, používejte standard Joliet.
Na stejném disku vždy používejte stejný stan-
dard.
Pro dosažení maximální akustické kvality vypa-
lujte disky co nejnižší rychlostí.
Rychlost přenosu 8 až 320 a vyrovnávání frek-
venčního kolísání 22 až 44 jsou zaručeny.

REŽIM CD

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

VÝBĚR SKLADBY
Pro zobrazení seznamu složky CD stisk-
něte ovladač G.
Pomocí ovladače J nebo M vyberte složku 
pro poslech.
Pro otevření složky CD stiskněte ovla-
dač L.
Pomocí ovladače N nebo K vyberte skladbu 
pro poslech.
Potvrďte stiskem ovladače L.

MENU
Toto menu umožňuje přístup k aktivaci/
deaktivaci tří režimů:

Přehrávání přibližně po dobu prvních 7 
sekund každé stopy CD.
Opakování složky CD během posle-
chu.
Náhodné přehrávání skladeb z jednotli-
vých složek CD.

Je možné dvěma způsoby:
Buď stisknutím ovladače O a dále 
pomocí postupu jako při sledování sta-
nice RDS – podmenu odpovídá volbě 
„Audio Preferences“ (Nastavení Audio).
Nebo, když jste v režimu CD, stisknutím 
ovladače L. Budete mít také přístup k 
menu Audio.

Poznámka: Měnič CD (pokud je nainstalo-
ván) není kompatibilní s MP3.

•

•

•

•

•
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REŽIM PŘEHRÁVAČ CD (COMPACT 
DISC)
Toto zařízení S (pokud je nainstalováno) je umís-
těno v zavazadlovém prostoru vozidla a obsahuje 
zásobník na 6 CD.

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ CD
1. Vyjmutí zásobníku

Otevřete posuvná dvířka měniče.
Stiskněte tlačítko „EJECT“ pro částečné vysunutí 
zásobníku.
Opatrně zásobník vyjměte.
Uzavřete dvířka měniče.

2. Vyjmutí zásuvky
Vytáhněte vždy jen jednu zásuvku.

3. Vložení/vyjmutí CD
Vložte pouze jedno CD, potištěnou stranou 
nahoru. V opačném případě měnič CD nefun-
guje.
Vyjměte CD tažením za jeho viditelnou část.

4. Opětovné vložení zásuvky
Zásuvku zasuňte zpět zatlačením do zásobníku. 
Netlačte přímo na CD.

5. Opětovné vložení zásobníku
Otevřete posuvná dvířka měniče.
Zásobník držte úzkou stranou směrem k otvoru 
měniče CD.
Zatlačte zásobník jemně do otvoru měniče, až 
uslyšíte zaklapnutí.
Zavřete posuvná dvířka, aby nedošlo k vniknutí 
prachu nebo cizích předmětů.

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

REŽIM MĚNIČ CD

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

VÝBĚR CD
Pro volbu CD stiskněte jeden z ovladačů před-
voleb 1 až 6 na klávesnici P, nebo je procházejte 
ovladači J nebo M.
Přehrání první skladby CD začíná automaticky.
Tuto operaci lze provést rovněž pomocí ovladače 
1 na volantu.
Po každé změně zdroje signálu se při návratu na 
režim měnič CD přehrávání spustí od místa, kde 
bylo přerušeno.

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

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

MENU
Toto menu umožňuje přístup k aktivaci/
deaktivaci tří režimů:

Přehrávání přibližně po dobu prvních 7 
sekund každé stopy CD.
Opakování CD během poslechu.
Náhodné přehrávání skladeb na jednot-
livých CD.

Je možné dvěma způsoby:
Buď stisknutím ovladače O a dále 
pomocí postupu jako při sledování sta-
nice RDS – podmenu odpovídá volbě 
„Audio Preferences“ (Nastavení Audio).
Nebo, když jste v režimu měnič CD, 
stisknutím ovladače L. Budete mít také 
přístup k menu AUDIO.

Poznámka: Pokud je zvolena jedna z 
těchto funkcí, zůstává aktivní při přehrávání 
z CD.

•

•
•

•

•
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BLUETOOTH®

Poznámka: Při inicializaci telefonu se řiďte jeho 
návodem na použití.

Telefon zjistí systém Bluetooth® Vašeho 
vozidla. Na Vašem telefonu se zobrazí 
„C6“.

Musíte rovněž zvolit „C6“ pomocí ovladačů 
svého telefonu. Poté musíte potvrdit nebo odmít-
nout inicializaci.
Poznámka: Pokud jsou paměti inicializace 4 již 
použity, můžete vybrat již přidělenou paměť, ale 
telefon, který byl na tomto místě inicializován, již 
nebude aktivní.

Poté Vás telefon vyzve k zadání identifikač-
ního kódu: 1234.
Potvrďte.

Poznámka: Toto přerušení může brzy zasáh-
nout do průběhu inicializace.
Telefon je však inicializován do systému Bluetoo-
th®. Pro okamžitý přístup k funkcím Bluetooth® 
může být nutné uskutečnění jednoho spojení (viz 
následující strana Konfigurace: Připojit inicia-
lizovaný mobilní telefon).
Po skončení inicializace můžete telefon připojit 
pomocí „Hlavního menu“.

•

•

•

PŘIPOJENÍ INICIALIZOVANÉHO TELE-
FONU
Jakmile se ve vozidle spustí audio systém, Váš tele-
fon bude automaticky detekován. Pokud je inicializo-
váno více telefonů, bude poslední připojený telefon 
rozpoznán jako první.
Poznámka: Náhle může nastat odpojení. Může být 
nutné provést nové připojení (viz následující strana 
Konfigurace: Připojit inicializovaný mobilní tele-
fon).
Poznámky:

V případě problémů se doporučuje telefon 
vypnout a zapnout.
Pokud Váš telefon vypnete v akčním rádiusu 
systému Bluetooth® Vašeho vozidla, příští 
připojení nenastane automaticky. Pro obno-
vení automatického spojení musíte svůj telefon 
připojit ručně (viz následující strana Konfigu-
race: Připojit inicializovaný mobilní telefon).
Pokud audio systém zapnete v průběhu telefo-
nického hovoru, bude telefon detekován.
Doporučuje se nepokládat Váš mobilní telefon 
do blízkosti autorádia, aby nedošlo k rušení.

PŘIJMOUT PŘÍCHOZÍ HOVOR
Pomocí ovladače L.

•

•

•

•

Váš systém může být kompatibilní s Bluetooth®. 
Dovoluje Vám připojení mobilního telefonu 
s použitím funkce „hands-free“ a případně 
využívat jeho možnosti.
Umožní Vám přiřadit až čtyři telefony, tak abyste 
mohli připojit Vámi vybraný.
Dostupnost funkcí Bluetooth® a obsah zobrazo-
vaných informací závisí na typu telefonu, jeho 
nastavení a typu paušálu. Z tohoto důvodu Vám 
doporučujeme informovat se u Vašeho prodejce 
mobilních telefonů.
Před jakýmkoliv úkonem:

Váš displej musí svítit (klíč v poloze M).
Systém Bluetooth® Vašeho telefonu musí 
být aktivní.

INICIALIZACE TELEFONU
Inicializace telefonu spočívá v jeho rozeznání 
systémem Bluetooth® u Vašeho vozidla. 
Následně umožňuje okamžité spojení.
Inicializace může být provedena pouze s oto-
čeným klíčem spínací skříňky, rozsvíceným 
displejem a vypnutým motorem. Nesmí být 
připojen žádný další telefon.

Inicializace musí být prováděna s telefonem 
s aktivovaným systémem Bluetooth®.

•
•

•
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HLAVNÍ MENU
Stiskněte ovladač menu O pro přístup do Hlav-
ního menu, poté vyberte ikonu „Telefon“ pomocí 
ovladačů J nebo M a potvrďte svoji volbu ovla-
dačem L.
Máte přístup:

Do adresáře.
Ke konfiguraci.
K volbám spojení.

Výběr proveďte pomocí ovladačů J nebo M a 
volbu potvrďte stiskem ovladače L.
Toto hlavní menu je rovněž přístupné stisknutím 
ovladače E a následně L.

FOLDER
Toto menu Vám umožní otevřít:

Telefonní seznam připojeného telefonu.
Seznam hovorů.

Telefonní seznam
Telefonní hovor může být díky seznamu uskuteč-
něn nezávisle na telefonu nebo audio systému.
Zobrazí se telefonní seznam. Pomocí J nebo M 
zvolte číslo, potom potvrďte stisknutím L.

•
•
•

•
•

Poznámky:
Zobrazený seznam je automaticky 
aktualizován.
Pokud není číslo v seznamu uvedeno, 
může být telefonický hovor uskutečněn 
pouze přes telefon.
Pokud máte k dispozici informace 
zapsané ve formátu Vcard, musíte 
zvolit volaného účastníka, a potom jej 
potvrdit. Může být zobrazen seznam 
maximálně 4 čísel s následujícími 
názvy: „Home“ (Dům), „Office“ (Kan-
celář), „Mobile (Mobilní telefon)“ a 
„Car“ (Vozidlo).

Výpis volání
Po výběru tohoto prvku a jeho potvrzení se 
zobrazí seznam hovorů s maximálně:  10 
odchozích hovorů (šipka směřuje naho-
ru), 10 přijatých hovorů (šipka směřuje 
dolů) a 10 zmeškaných hovorů.
Je možné volat na základě tohoto seznamu: 
Pomocí J nebo M zvolte číslo, potom 
potvrďte stisknutím L.

•

•

•

KONFIGURACE
Toto menu umožňuje:

Zrušit inicializaci. Výběr proveďte pomocí 
ovladačů J nebo M a potvrďte jej stiskem 
ovladače L. Vyberte ze seznamu inicia-
lizovaný telefon, který chcete odstranit. 
Potvrďte.
Listovat v seznamu inicializací. Otevře 
se seznam inicializovaných telefonů.
Připojit inicializovaný mobilní telefon. 
Vyberte telefon, který si přejete připojit. Tato 
položka umožňuje manuálně spustit připo-
jení telefonu.

VOLBY SPOJENÍ
Toto menu je přístupné při telefonním hovoru a 
umožňuje Vám:

Přepnout hovor v případě druhého hovoru.
Zavěsit.
Stav soukromého režimu.

Poznámka:
Pokud právě provádíte hovor, máte přístup do 
tohoto menu „Konfigurace“ stisknutím L.

•

•

•

•
•
•

BLUETOOTH®
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BLUETOOTH®

HLASOVÁ IDENTIFIKACE
Krátkým stisknutím konce ovladače světel 7 
aktivujete hlasovou identifikaci telefonu.
Hlasová identifikace Vám umožňuje vytočit 
číslo, kterému jste přiřadili hlasový příkaz 
na inicializovaném a připojeném telefonu.
Poznámka:
Hovor můžete zrušit, pokud se číslo ještě 
nezačalo vytáčet, krátkým stisknutím konce 
ovladače osvětlení 7.
Poznámky:

Při přijetí telefonního hovoru dojde ke 
ztlumení audiosystému.
Některá vyzvánění mobilního telefonu 
nejsou rozpoznána systémem Bluetooth® 
Vašeho vozidla. Systém vybere jiné 
zvonění.

•

•

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

Změna hovorů
Během telefonického hovoru může systém 
ohlásit přijetí dalšího příchozího hovoru. 
Pro převzetí potvrďte. Pro přecházení z jed-
noho hovoru k druhému vyberte tyto volby.
Zavěsit
Tato volba umožňuje přerušení jednoho 
telefonického hovoru například v průběhu 
dvojího volání.
Soukromý režim
Vyberte tuto volbu. Ten Vám umožní, že 
Vás volaný účastník již nebude poslouchat. 
Pro obnovení zvuku vyberte deaktivaci v 
soukromém režimu v menu „Call Manage-
ment“ (Vedení hovoru).
Poznámka: Když chcete změnit systém 
komunikace z audio na mobilní telefon 
(například při opuštění vozidla), řiďte se 
podle tohoto postupu.
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SYSTÉM HI-FI JBL

Vaše vozidlo může být vybaveno systémem Hi-Fi, sestaveným pro interiér Vašeho vozidla.

NASTAVENÍ REŽIMU CD NEBO RÁDIA
Základní funkce zůstávají shodné jako u autorádia.
Žádné dodatečné nastavení není nutné.
Abyste mohli plně využít audiosystém JBL, doporučujeme nastavit hloubky (Bass), výšky (Treb), rovnováhu vpředu/vzadu (Fad), rovnováhu vlevo/
vpravo (Bal) do polohy O, Loudness (Loud) do polohy ON při poslechu CD a do polohy OFF při poslechu rádia.
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NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

OTÁZKA ODPOVĚĎ ŘEŠENÍ

Existuje rozdíl v kvalitě zvuku mezi 
jednotlivými zdroji zvuku (rádio, 
CD, měnič CD atd.).

Pro dosažení optimální kvality poslechu je třeba upravit 
nastavení reprodukce zvuku (hlasitost, basy, výšky, 
prostorové nastavení reprodukce, loudness) pro jednot-
livé zdroje zvuku, což může mít za důsledek slyšitelné 
rozdíly v kvalitě poslechu při změně zdroje (rádio, CD, 
měnič CD atd.).

Zkontrolujte, zda nastavení reprodukce zvuku 
(hlasitost, basy, výšky, prostorové nastavení, 
loudness) pro každý zdroj zvuku odpovídají 
Vašim požadavkům.

Disk je z přehrávače automaticky 
vysunut.

Disk je vložen opačnou stranou, je poškozený nebo 
nečitelný, neobsahuje audio data nebo je v audio formátu, 
který autorádio nepodporuje.

Zkontrolujte, zda jste disk vložili do přehrávače 
správnou stranou.

Zkontrolujte stav CD: CD nelze přehrávat, je-li 
příliš poškozené.

V případě vypáleného CD zkontrolujte jeho obsah: 
viz doporučení v kapitole Audio.

Některá nekvalitně vypálená CD není možné 
pomocí audiosystému přehrávat.

Přehrávač CD autorádia nepřehrává DVD.

Měnič CD nepřehrává disky ve formátu MP3.

Z h o r š e n á  k va l i t a  z v u k u  z 
přehrávače CD. Přehrávaný disk je poškrábaný nebo nekvalitní. Přehrávejte kvalitně nahraná CD a uchovávejte 

je v dobrých podmínkách.

Rozhlasové stanice uložené do 
paměti nefungují (nejde zvuk, 
zobrazuje se frekvenční pásmo 
87,5 MHz...).

Máte nastavený nesprávný vlnový rozsah.
Stiskněte tlačítko BND pro návrat do vlnového 
rozsahu (AM, FM1, FM2, FMAST), ve kterém 
jsou stanice uloženy.

Níže uvedená tabulka seskupuje odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy.
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OTÁZKA ODPOVĚĎ ŘEŠENÍ

Zobrazí se hlášení o dostupnosti 
dopravního zpravodajství (TA). 
Není dostupné dopravní zpravo-
dajství nebo reklamy.

Nastavená rozhlasová stanice není zapojená do regionální 
sítě vysílající informace o dopravní situaci.

Přelaďte na rozhlasovou stanici, která vysílá 
informace o dopravní situaci.

Kvalita příjmu poslouchané stanice 
se postupně zhoršuje.

Vozidlo je příliš daleko od vysílače, na němž vysílá 
naladěná stanice, nebo se v geografickém pásmu, kterým 
právě projíždíte, nenachází žádný vysílač.

Aktivujte funkci RDS, aby systém mohl zkontro-
lovat, zda se v geografickém pásmu nenachází 
vysílač se silnějším signálem.

Okolní prostředí (kopec, budova, tunel, podzemní 
parkoviště atp.) blokuje příjem signálu, a to i v kontrolním 
režimu RDS.

Tento jev je běžný a není důsledkem závady na 
autorádiu.

Chybí anténa nebo došlo k jejímu poškození (například 
při průjezdu myčkou nebo na podzemním parkovišti). Nechte anténu zkontrolovat v servisní síti.

Výpadky zvuku na 1 až 2 sekundy 
v režimu rádio.

Během tohoto krátkého výpadku systém RDS vyhledává 
případnou frekvenci s kvalitnějším příjmem signálu.

Pokud je tento jev příliš častý a vyskytuje se 
systematicky na stejném úseku trasy, deaktivujte 
funkci RDS.

Po vypnutí motoru se autorádio 
po několika minutách provozu 
vypne.

Je-li motor vypnutý, závisí čas provozu autorádia na 
stavu nabití baterie. Vypnutí je běžný jev: autorádio 
se přepne do úsporného režimu a vypne se, aby se 
nevybíjela baterie.

Nastartujte motor vozu, abyste dobili baterii.

Na displeji se zobrazí hlášení 
„Audio systém je přehřátý“.

Aby bylo zařízení chráněno proti příliš vysokým okolním 
teplotám, autorádio se přepne do automatického režimu 
tepelné ochrany, což má za důsledek snížení hlasitosti 
nebo vypnutí přehrávání CD.

Vypněte audio systém na několik minut, aby 
systém vychladl.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
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Tuto operaci lze provádět pouze 
pokud vozidlo stojí.
Víko motorového prostoru lze odjistit zatáh-
nutím za ovládací páčku umístěnou pod 
palubní deskou.

Nadzvedněte páčku A umístěnou uprostřed přední části a poté jej nazdvihněte.
Zavírání
Víko sklopte dolů a v poslední části dráhy jej nechte volně dopadnout.

Zkontrolujte správné uzavření víka motorového prostoru.

OTEVÍRÁNÍ VÍKA MOTOROVÉHO PROSTORU
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MNOŽSTVÍ KAPALIN

Čistič vzduchu
Dodržujte pokyny Servisní 
knížky.

Prostudujte kapitolu: Pokyny pro používání.

Kapalina do předních a 
zadních ostřikovačů oken a 
ostřikovačů světlometů
Doporučuje se používat produkty 

homologované firmou CITROËN.
Množství: Viz „Objemy náplní“.

Chladicí kapalina motoru
Hladina kapaliny musí být mezi 
ryskami MINI a MAXI na expanzní 
nádobce.

Při zahřátém motoru, vyčkejte alespoň 15 
minut.
Typ: Viz „Servisní knížka“.
Při zahřátém motoru nemanipulujte s 
chladicím okruhem.

Póly „+“ a „-“ pro startování 
s náhradním akumulátorem
Viz „Startování vozidla s náhrad-
ním akumulátorem“.

Motorový olej
Množství oleje zkontrolujte na 
vodorovném povrchu, podmín-
kou je, aby byl motor nejméně 15 

minut vypnutý.
Typ: Viz „Servisní knížka“.

Vyjměte ruční měrku oleje.
Hladina oleje musí být mezi 
ryskami MINI a MAXI na měrce.
Hladina oleje nesmí překročit 
maximální povolenou hod-
notu.

MAXI
MINI

Brzdová kapalina
Hladina kapaliny musí být 
mezi ryskami MINI a MAXI na 
nádobce.

Typ: Viz „Servisní knížka“.
Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, oka-
mžitě zastavte a kontaktujte síť CITROËN.

Olej posilovače řízení a 
pérování
Doplnění musí provádět servisní 
síť CITROËN.

Typ: Viz „Servisní knížka“.

Při opravě v motorovém prostoru je třeba být opatrný, protože pokud je 
motor zahřátý, může kdykoli dojít k sepnutí ventilátorů chlazení, i když 
je motor v klidu a zapalování vypnuté.
Mezi pravidelnými servisními prohlídkami pravidelně kontrolujte množ-
ství oleje, stejně jako před každou delší cestou.

•

•
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MOTOR V6
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MOTOR 2.2 HDI 16V

Motory HDi využívají moderní technologii.
Každý servisní zásah vyžaduje speciální kvalifikaci, kterou může zaručit pouze 

servisní síť CITROËN.

Palivový systém je pod vysokým tla-
kem:
VEŠKERÉ ZÁSAHY DO TOHOTO SYS-
TÉMU JSOU ZAKÁZÁNY.
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MOTOR V6 HDi

Motory HDi využívají moderní technologii.
Každý servisní zásah vyžaduje speciální kvalifikaci, kterou může zaručit pouze 

servisní síť CITROËN.

Palivový systém je pod vysokým tla-
kem:
VEŠKERÉ ZÁSAHY DO TOHOTO SYS-
TÉMU JSOU ZAKÁZÁNY.
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DOPLŇOVÁNÍ MOTOROVÉHO 
OLEJE
Před doplňováním vyjměte měrku.
Po doplnění je třeba množství oleje zkon-
trolovat.
Hladina oleje nesmí překročit maximální 
povolenou hodnotu.
Po doplnění oleje uzavřete před uzavřením 
kapoty doplňovací otvor.
Typ: Viz „Servisní knížka“.

MNOŽSTVÍ KAPALIN

CHLADIČ - CHLADICÍ KAPALINA
Kontroly množství a doplňování je nutno 
provádět zásadně u studeného motoru.
Při zahřátém motoru
Počkejte 15 minut nebo až bude teplota 
nižší než 100°C a pomalu vyšroubujte zátku 
a nechte klesnout tlak, zátku přikryjte napří-
klad hadrem.

Doplňování chladicí kapaliny
Hladina kapaliny 1 musí být mezi ryskami 
MINI a MAXI na expanzní nádobce.
Doplňte kapalinu. Pokud je doplňované 
množství větší než 1 litr, nechte chladicí sys-
tém zkontrolovat v servisní síti CITROËN.
Zátka musí být správně dotažena.
Poznámka: Potřeba častého doplňování 
chladicí kapaliny je příznakem poruchy a 
vyžaduje provést co nejdříve kontrolu sys-
tému.
Poznámka: Chlazení motoru může fungo-
vat ještě 10 minut po vypnutí motoru.
Typ: Viz „Servisní knížka“.

Při opravě v motorovém prostoru je třeba být opatrný, protože pokud je motor 
zahřátý, může kdykoli dojít k sepnutí ventilátorů chlazení, i když je motor v 
klidu a zapalování vypnuté.
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UMÍSTĚNÍ A PŘÍSTUP K AKUMULÁ-
TORU
Akumulátor je umístěn v zavazadlovém 
prostoru z obkladovým panelem levého 
blatníku. Pro přístup k akumulátoru otočte 
o 1/4 otáčky příchytkou, která se nachází 
na víku.

VÝMĚNA AKUMULÁTORU (Obraťte se na servisní síť CITROËN).
1. Vyšroubujte dvě příchytky na obou stranách zavazadlového prostoru a vyjměte krytinu 

zavazadlového prostoru.
2. Na obou bočních obkladových panelech odepněte upevňovací příchytku A na obou stra-

nách.
3. Vyšroubujte dva šrouby B na obou stranách a demontujte ozdobný kryt prahu.
4. Na bočním obkladovém panelu na straně akumulátoru odšroubujte příchytku D.
5. Odklopte boční obkladový panel silným tahem pro uvolnění ostatních upevňovacích míst.
6. Demontujte osvětlení zavazadlového prostoru C.
7. Odpojte oba póly akumulátoru.
8. Odšroubujte akumulátor z jeho držáku.
9. Vyjměte akumulátor.

Před výměnou nebo zásahem na akumulátoru trochu pootevřete všechna okna.
Pokud z důvodu problémů s akumulátorem používáte k odemykání/zamykání vozidla klíč, mohou tyto úkony, v případě že 
jsou okna úplně zavřena, způsobit poškození skel a v některých případech i jejich rozbití.

AKUMULÁTOR 12 V

X6_2006-2_TCH_indexe.indd   Sec1:126X6_2006-2_TCH_indexe.indd   Sec1:126 13/09/2006   11:16:0013/09/2006   11:16:00



127

V

X6_2006-2_FRA_indexe.indd   Sec1:127X6_2006-2_FRA_indexe.indd   Sec1:127 31/08/2006   11:03:3131/08/2006   11:03:31

SPOUŠTĚNÍ MOTORU PO ODPOJENÍ A NOVÉM PŘIPOJENÍ AKUMULÁTORU
1. Otočte klíčem ve spínací skříňce.
2. Před spuštěním motoru počkejte asi 1 minutu, aby mohlo dojít k reinicializaci elektronických systémů.

V případě delšího odpojení akumulátoru bude možná třeba znovu inicializovat následující funkce:
Ochranu proti sevření elektrického otevírání oken.
Ochranu proti sevření střešního okna.
Údaje zobrazované multifunkčním displejem (datum, čas, jazyk, jednotky vzdálenosti a teploty).
Stanice v paměti autorádia.
Navigační systém NaviDrive. Viz návod k systému NaviDrive.

DŮLEŽITÉ
Pokud je zavazadlový prostor Vašeho vozidla uzavřen, je v případě poruchy akumulátoru nutné připojit Vaše vozidlo k náhradnímu zdroji ener-
gie. Viz následující strana.

•
•
•
•
•

AKUMULÁTOR 12 V

X6_2006-2_TCH_indexe.indd   Sec1:127X6_2006-2_TCH_indexe.indd   Sec1:127 13/09/2006   11:16:0013/09/2006   11:16:00



128

V

B
C

A

X6_2006-2_FRA_indexe.indd   Sec1:128X6_2006-2_FRA_indexe.indd   Sec1:128 31/08/2006   11:03:3131/08/2006   11:03:31

AKUMULÁTOR 12 V

SPOUŠTĚNÍ MOTORU S NÁHRADNÍM AKUMULÁTOREM
Pokud je akumulátor vybitý, lze využít jiný akumulátor, samostatný 
nebo z jiného vozidla.
Při použití akumulátoru z jiného vozidla vypněte jeho motor. Obě 
vozidla nesmí být v přímém kontaktu.
Zkontrolujte napětí náhradního akumulátoru (12 V).
Zapojte propojovací kabely v pořadí určeném schématem.

A Pól „+“ nepojízdného vozidla (pod červeným víčkem).
B Náhradní akumulátor.
C Pól „–“ nepojízdného vozidla (pod kapotou motoru).
Přesvědčte se, že jsou svorky správně dotaženy (nebezpečí jis-
kření).
Spusťte motor pomocného vozidla.Nechte motor asi 1 minutu v 
chodu ve zvýšených otáčkách.
Nastartujte nepojízdné vozidlo.
Je důležité dodržet uvedené pořadí zapojování.

Nepřibližujte se s plamenem ani možným zdrojem otevřeného ohně do blízkosti akumulátoru (uvolňují se výbušné plyny).
Akumulátor obsahuje ředěnou kyselinu sírovou, která je korozivní činidlo.
Při manipulaci používejte ochranné prostředky pro oči a obličej.
Při kontaktu s pokožkou omyjte neprodleně pokožku proudem čisté vody.

DOPORUČENÍ
Během startování se nedotýkejte svorek.
Nenaklánějte se nad akumulátory.
Kabely odpojujte v opačném pořadí než při zapojování, aby nemohlo 
dojít k jejich vzájemnému kontaktu.
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POJISTKY
PALUBNÍ DESKA

POJISTKOVÉ SKŘÍŇKY
Pod palubní deskou jsou umístěny dvě pojistkové skříňky, jedna v 
motorovém prostoru a další v zavazadlovém prostoru pod panelem 
obložení levého blatníku.
Pojistky pod přístrojovou deskou
Přístup k pojistkám pod palubní deskou:
1- Otevřete úplně víko úložného prostoru.
2- Posuňte víko směrem doprava, čímž dojde k jeho maximálnímu 

otevření.
3- Pro získání přístupu k pojistkám vyjměte ochranné obložení 

mezi pojistkami a víkem úložného prostoru.

VÝMĚNA POJISTKY
Před výměnou pojistky je třeba nalézt příčinu jejího poškození. Čísla 
pojistek jsou uvedena na pojistkové skříňce.
Spálená pojistka musí být nahrazena pojistkou se stejnou prou-
dovou hodnotou (stejné barvy).
Použijte speciální kleště A umístěné na víku v blízkosti pojistkových 
skříněk. Jsou tam taktéž umístěny náhradní pojistky.

Dobrá Špatná

N
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ra
dn

í p
oj

is
tk

a 
a 

kl
eš

-
tě

 A

Kleště A

Pojistková skříňka B

Pojistková skříňka C
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SEZNAM POJISTEK

Označení Hodnota Funkce

G 29 5 A Detekce podhuštění pneumatik – Měnič na 6 CD

G 30 5 A Diagnostická zásuvka

G 31 5 A Telematika podle určení

G 32 25 A Posilovač

G 33 10 A Hydraulický systém pérování

G 34 15 A Automatická převodovka

G 35 15 A Vyhřívání předního pravého sedadla

G 36 15 A Vyhřívání sedadla řidiče

G 37 – –

G 38 30 A Elektricky seřiditelné sedadlo řidiče

G 39 – –

G 40 30 A Elektricky seřiditelné sedadlo spolujezdce

POJISTKY POD PŘÍSTROJOVOU DESKOU POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA B
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SEZNAM POJISTEK

Označení Hodnota Funkce

F 1 – –

F 2 – –

F 3 5 A Airbagy

F 4 10 A Brzdový systém – Aktivní kapota – Omezovač/regulátor rychlosti – Elektrochromatická zrcátka – Diagnostická zásuvka 
– Motorem ovládaný sklon multifunkčního displeje

F 5 30 A Otevírání předních oken – Střešní okno

F 6 30 A Otevírání zadních oken

F 7 5 A Osvětlení sluneční clony – Osvětlení odkládací přihrádky v palubní desce – Stropní svítidla – Zadní zapalovač cigaret

F 8 20 A Ovládání z volantu – Displej – Otevírání oken (Mikroposuv směrem dolů) – Alarm – Autorádio

F 9 30 A Přední zapalovač cigaret

F 10 15 A Pomocný modul zavazadlového prostoru – Modul tažného zařízení

F 11 15 A Zámek řízení

F 12 15 A Kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů řidiče a předního spolujezdce – Otevírání oken (Mikroposuv směrem dolů) – 
Sedadla s elektrickým ovládáním – Parkovací asistent – Audiosystém JBL

F 13 5 A Aktivní kapota – Snímač deště a intenzity světla – Přední stěrače – Napájení pomocné řídicí jednotky motoru

F 14 15 A AFIL – Klimatizace – Sdružený přístroj palubní desky – Systém zobrazování informací na předním skle – Airbagy – 
Bluetooth® (Hands-free sada) – Relé BHI

F 15 30 A Centrální zamykání – Bezpečnostní systém pro přepravu dětí

F 16 BOČNÍK –

F 17 40 A Větrání

POJISTKY POD PŘÍSTROJOVOU DESKOU POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA C
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POJISTKY
MOTOROVÝ PROSTOR

POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA
Pro přístup do pojistkové skříňky v moto-
rovém prostoru povolte každý šroub o 1/4 
otáčky.
Po opravě uzavřete pečlivě víko.

Opravy MAXI pojistek tvořících přídavnou ochranu jsou vyhrazeny servisní síti 
CITROËN.
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SEZNAM POJISTEK

Označení Hodnota Funkce

F 1 20 A Systém kontroly motoru – Ventilační jednotka motoru

F 2 15 A Zvuková houkačka

F 3 10 A Čerpadlo ostřikovače

F 4 20 A Ostřikovače světlometů

F 5 15 A Palivové čerpadlo (benzínové motory) – Žhavení – Vstřikování (naftové motory)

F 6 10 A Brzdový systém

F 7 10 A Automatická převodovka

F 8 20 A Spouštěč

F 9 10 A Aktivní kapota – Xenonové adaptivní světlomety (dvoufunkční)

F 10 30 A Vstřikovače – Zapalovací cívka – Elektromagnetické ventily (benzínové motory) – Systém kontroly motoru – Dodávka 
paliva (naftové motory)

F 11 40 A Klimatizace (Ventilátor)

F 12 30 A Přední stěrače

F 13 40 A BSI

F 14 –

POJISTKY V MOTOROVÉM PROSTORU
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POJISTKY V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU

POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA
Pro přístup k pojistkové skříňce umístěné 
za obložením levého blatníku:
1. Demontujte panel obložení. Viz „Aku-

mulátor 12 V: Výměna akumulátoru“.
2. Odkloňte kabely vedoucí k pojistkové 

skříňce.
3. Otevřete skříňku.

Označení Hodnota Funkce

F 1 15 A Víko palivové nádrže

F 2 – –

F 3 – –

F 4 15 A Řízený deflektor

F 5 40 A Vyhřívání zadního okna

G 36 15 A / 25 A Elektricky seřiditelné levé zadní vyhřívané sedadlo (Pack 
Lounge) / Zadní sedadlo

G 37 15 A / 25 A Elektricky seřiditelné pravé zadní vyhřívané sedadlo (Pack 
Lounge) / Zadní sedadlo

G 38 30 A Elektrické seřizování zadních sedadel (Pack Lounge)

G 39 30 A Zapalovač cigaret – Zadní zásuvka pro příslušenství

G 40 25 A Elektrická parkovací brzda
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OBJEMY NÁPLNÍ

TYP MOTORU V6 2.2 HDi 
16V V6 HDi

(1) Množství motorového oleje (v l) 5,25 5,25 5,55

(1) Po vypuštění oleje a výměně olejového filtru.

Objem nádrže kapaliny do ostřikovačů předního 
okna a světlometů (v l) 6,5
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PALIVO

Při natankování paliva, které neodpovídá motoru Vašeho vozidla, je nutné 
vypustit palivo z nádrže dříve, než dojde ke spuštění motoru.

Plnění palivové nádrže provádějte při 
zastaveném motoru a při vypnutém 
zapalování.
U zážehových motorů s katalyzátorem 
je třeba používat výhradně bezolovnaté 
palivo.
Plnicí hrdlo má zúžený průměr, který neu-
možňuje doplňování jiného než bezolovna-
tého paliva.
Pokud tankujete plnou nádrž, je třeba 
ukončit její plnění po třetím vypnutí 
plnicí pistole; v opačném případě může 
být ohrožena funkčnost Vašeho vozidla.

Pro otevření víka stiskněte ovladač A. 
Demontujte uzávěr a zavěste jej na háček 
na vnitřní straně víka.
Poznámka: Víko se uzamkne při uzamknutí 
vozidla dálkovým ovládáním.

TYP PALIVA
Na samolepicím štítku na vnitřní straně víka 
plnicího hrdla palivové nádrže je uveden 
povolený druh paliva.

Zážehové motory jsou zkonstruovány pro 
použití paliva s oktanovým číslem RON 95.
Pro zlepšení jízdních vlastností doporuču-
jeme (u zážehových motorů) použití paliva 
s oktanovým číslem RON 98
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HORNÍ OPTICKÝ BLOK
A Boční světlo
B Tlumené světlo/dálkové světlo
C Obrysové světlo
Poznámka: Na skle světlometu se při 
některých podmínkách provozu může 
vytvořit slabá vrstva nečistot.
Pro údržbu předních světlometů a výměnu 
žárovek/výbojek kontaktujte servisní síť 
CITROËN. Objímky žárovek světel D a E 
jsou umístěny na stejném držáku.

VÝMĚNA ŽÁROVEK

Přední světlomety jsou vybaveny xenonovými výbojkami.

Z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem Vám doporučujeme, abyste 
se v případě poruchy obrátili na servisní síť CITROËN.
Pokud se vyskytne závada na jedné z výbojek, doporučujeme vyměnit 
současně obě výbojky.
Vaše vozidlo je vybaveno aktivní kapotou. Z důvodu zajištění správné funkce 
tohoto bezpečnostního zařízení Vám doporučujeme, abyste se v případě nutnosti 
výměny některého dílu přední části vozidla obrátili na servisní síť CITROËN.

SPODNÍ OPTICKÝ BLOK
D Směrové světlo
E Doplňkové světlo
F Mlhová světla (přední)

SMĚROVÉ SVĚTLO
Pro výměnu směrového světla zatlačte 
světlo směrem dopředu nebo dozadu, 
odepněte jej a obraťte se na servisní síť 
CITROËN.
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Pro výměnu žárovek demontujte pomocí 
šroubováku držáky objímek.
Poznámka: Šroubovák je uložen v pouzdře 
na nářadí, které je umístěno v náhradním 
kole. Viz „Výměna kola“.

STŘEDNÍ ZADNÍ SVĚTLO
A Světlo zpátečky
B Mlhové světlo
Objímky žárovek světel A a B jsou umís-
těny na stejném držáku. Obraťte se na ser-
visní síť CITROËN.

TŘETÍ BRZDOVÉ SVĚTLO
Obraťte se na servisní síť CITROËN.

Pro přístup k objímkám žárovek otevřete 
zavazadlový prostor a odšroubujte 4 šrouby 
umístěné na karosérii. Poté posuňte dolů 
kryt zavazadlového prostoru vyjměte držák 
na kterém jsou umístěny obě zadní světla 
bez toho, abyste tahali za kabely.

OSVĚTLENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY
Odepněte průhledný kryt a vyjměte žárovku. 
Žárovka: W 5 W.

Po každé výměně žárovky 
zkontrolujte správnou funkci 
světel.

VÝMĚNA ŽÁROVEK
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VÝMĚNA ŽÁROVEK

BOČNÍ ZADNÍ SVĚTLO
A Parkovací světlo.

Žárovka: P21 W/5 W cristal.
B Brzdové a parkovací světlo.

Žárovka: P21 W/5 W.
C Směrové světlo.

Žárovka: P21 W cristal.
D Boční světlo.

Žárovka: W 5 W.

1. Otevřete zadní levý kryt nebo oba zadní pravé kryty otočením příchytek o 1/4 otáčky.
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VÝMĚNA ŽÁROVEK

2. Pomocí nástroje odšroubujte dvě 
upevňovací kruhové matice optického 
bloku.

3. Uvolněte optický blok tahem směrem 
nahoru a otočte jej tak, abyste žárovky 
směřovaly směrem ven. Při manipulaci 
se nedotýkejte těsnění.

5. Vyměňte optický blok umístěním 
prvního kolíku co nejvíce dopředu a 
následným zatlačením.
Ujistěte se, zda jste umístili těsnění zad-
ního skla a světel do původní polohy.

6. Zašroubujte obě příchytky.

4. Vyměňte vadné žárovky.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Doporučujeme, abyste svěřili provedení montáže a demontáže tažného zařízení 
servisní síti CITROËN.
Při vlečení jiného vozidla musí mít toto vozidlo uvolněná kola (převodovka 
je nastavena na neutrál).

Rozměry (v metrech):
A: 0,971

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 
(Loď, obytný přívěs, atp.)
Doporučujeme, abyste svěřili provedení 
montáže a demontáže tažného zařízení 
servisní síti CITROËN.
V případě velkého stoupání nebo přehřátí 
motoru mohou být některé funkce vozidla 
dočasně nedostupné (sekvenční řazení 
automatické převodovky, klimatizace).
V případě tažení vozidla je třeba parkova-
cího asistenta deaktivovat ovladačem na 
přístrojové desce. Viz pokyny uvedené v 
kapitole „Parkovací asistent“.
Doporučujeme provést demontáž háku 
tažného zařízení, aby v případě, že není 
vlečen přívěs, nebyla omezena funkce sní-
mačů parkovacího systému.

ÚDRŽBA
V případě čistění vozu pomocí vysokotla-
kého systému:

Řízený deflektor musí být zatažený.
Nedoporučujeme čistit prostor pod 
karoserií, abyste nepoškodili elektro-
nickou parkovací brzdu.
V prostoru pro cestující vozu se dveřmi 
bez ochranných lišt se mohou objevit 
kapky vody; tato místa nečistěte s vel-
kou intenzitou.

•
•

•
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STŘEŠNÍ NOSIČ

Dodržujte povolené zatížení vozidla.
Maximální povolené zatížení střechy: viz kapitola 
„Obecné informace“.

Doporučení
Náklad rozdělte stejnoměrně, aby nedocházelo k přetížení 
některé strany.
Nejtěžší část nákladu umístěte co nejblíže ke střeše.
Náklad dobře upevněte a označte jej, pokud je rozměrný.
Jeďte plynule a opatrně, vozidlo reaguje citlivěji na boční vítr.
Stabilita vozidla může být změněná.
Po ukončení přepravy nákladu střešní nosiče ihned sejměte.

•

•
•
•

•

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Aby byla zajištěna Vaše bezpečnost a nedošlo k poškození střechy, vyžaduje koncepce vozidla výhradní použití střešních nosičů, které jsou 
odzkoušené a homologované firmou AUTOMOBILES CITROËN.

MONTÁŽ
Na voze jsou za tímto účelem čtyři drážky.
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OCHRANA PROTI MRAZU

Po montážiPřed montáží

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ SNĚHOVÉHO 
ŠTÍTU
Montáž
Sněhový štít nasaďte na žebroví náraz-
níku.
Demontáž
Pro sejmutí sněhového štítu, zasuňte 
nástroj 4 do drážek sněhového štítu a pou-
žijte jej jako páku.
Poznámka: Nástroj 4 se nachází ve 
skříňce, která je umístěna v rezervním kole. 
Viz „Výměna kola“.

Sněhový štít dodávaný s vozidlem (v závislosti na zemi prodeje) musí být v 
zimě nasazen a v létě sejmut.
Štít je třeba sejmout při teplotě vyšší než 10 °C.
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VÝMĚNA KOLA

PŘÍSTUP K NÁHRADNÍMU KOLU
Pro přístup k náhradnímu kolu:
1. Zvedněte podlahu zavazadlového prostoru pomocí úchopového řemene.
2. Řemen připněte k horní části zavazadlového prostoru.
3. Pro vyjmutí náhradního kola uvolněte popruh, a potom přitlačte náhradní kolo směrem 

dopředu, abyste je mohli nadzvednout.

ULOŽENÍ KOLA NA MÍSTO
Pro uložení náhradního kola do zavazadlového prostoru
1. Uložte náhradní kolo naplocho do zavazadlového prostoru, a potom je přitáhněte směrem 

k sobě.
2. Umístěte skříňku s nářadím do kola a sestavu upevněte pomocí popruhu.
3. Uvolněte úchopový řemen a spusťte podlahu zavazadlového prostoru do původní polohy.

Tlak v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách je uveden na štítku umístěném na spodní straně předního 
sloupku. Viz „Identifikace“ a „Rady pro uživatele“. (Na tomto štítku je uveden tlak vzduchu v 
pneumatikách pro běžné jízdní rychlosti a tlak pro vysoké jízdní rychlosti).

1. Páka
2. Zvedák
3. Nástroj pro demontáž/montáž šroubů
4. Nástroj pro demontáž zabezpečení 

bezpečnostních šroubů
5. Vystřeďovací tyč
6. Nástroj pro demontáž světel do mlhy a 

zpátečních světel
7. Prodlužovací nástavec páky
8. Tažné oko
9. Posuvná podložka

NÁŘADÍ
Nářadí je uloženo ve skříňce, která je umís-
těna v náhradním kole. Pro přístup nejprve 
uvolněte popruh.
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Před umístěním zvedáku nastavte vždy světlou výšku vozidla do polohy 
„maximální výška“ a toto nastavení uchovejte po celou dobu, kdy je zvedák 
umístěn pod vozidlem (nepoužívejte hydraulická nastavení).
Nelehejte si pod vozidlo, pokud je nadzdvihnuto pouze pomocí zvedáku.
Zvedák a sada nářadí jsou určeny pouze pro Vaše vozidlo. Nepoužívejte 
zvedák k jiným účelům.
Co nejdříve namontujte zpět původní opravené kolo.
Při jízdě s náhradním kolem je důležité nepřekračovat rychlost 80 km / h.

DEMONTÁŽ
1. Zastavte vozidlo na vodorovném, pevném a neklouzavém podkladu. Zatáhněte parkovací 

brzdu.
2. Při motoru běžícím na volnoběžné otáčky nastavte světlou výšku nápravy do maximální 

výšky. Viz kapitola „Komfort v kabině“ a „Nastavení světlé výšky nápravy“. Vypněte motor 
a zařaďte první rychlostní stupeň nebo zpátečku v závislosti na sklonu svahu (u vozu s 
automatickou převodovkou nastavte polohu P).

3. Vložte klín pod kolo, které se nachází proti kolu, které chcete vyměnit.
4. Zvedák umístěte pod jedno ze čtyř míst na podvozku, která jsou určená pro zvedání vozi-

dla, osaďte ho u příslušného kola a pomocí ovládací páky jej vytáhněte tak, aby se opíral 
o zem.

5. Zasuňte nástroj 4 do drážky a použijte jej jako páku, působte na něj silným tlakem, abyste 
odblokovali krytku bezpečnostních šroubů. Viz schéma. Páku můžete osadit na koncovku 
nástroje 4.

6. Uvolněte šrouby kola.
7. Znovu zvedněte vozidlo pomocí zvedáku, až se kolo nadzvedne několik centimetrů od 

země.
8. Vyšroubujte šrouby, sundejte kolo.

VÝMĚNA KOLA
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Při jízdě s náhradním kolem je důležité nepřekračovat rychlost 80 km / h.
Šrouby jsou specifické podle typu kola.
V případě výměny disků kol se informujte v servisní síti CITROËN na 
kompatibilitu šroubů.
Poznámka: Pečlivě si poznamenejte kód vyražený na hlavě nástrčného klíče 
pro bezpečnostní šrouby kol. Pomocí tohoto kódu si v případě potřeby můžete 
objednat náhradní.

KOLO PRO NOUZOVÉ DOJETÍ
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno náhradním 
kolem pro nouzové dojetí, nebudou opěrné 
podložky správně umístěny na ráfku.
Náhradní kolo je přidržováno kónickým 
osazením šroubu kola. Viz schéma.
Při zpětné montáži původního kola zkont-
rolujte, zda jsou všechny opěrné podložky 
čisté, na svém místě, a zda jsou v dobrém 
stavu.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ KOLA
1. Pomocí středicího přípravku nasaďte 

kolo na náboj. Zkontrolujte, zda je 
povrch náboje a kola čistý.

2. Nasaďte šrouby a lehce je dotáhněte.
3. Spusťte zvedák a odstraňte jej.
4. Dotáhněte šrouby pomocí klíče na 

kola.
5. Nasaďte zpět ozdobný střed kola.
6. Nastavte normální polohu světlé výšky 

nápravy. Viz „Nastavení světlé výšky 
nápravy“.

7. Doplňte pneumatiku na předepsaný 
tlak (viz „Identifikace“) a nechte zkont-
rolovat vyvážení.

KOLA VYBAVENÁ SYSTÉMEM PRO 
KONTROLU TLAKU VZDUCHU V 
PNEUMATIKÁCH
Tato kola jsou vybavena snímačem tlaku 
vzduchu v pneumatikách. Opravu nechte 
provést v servisní síti CITROËN.

BEZPEČNOSTNÍ ŠROUBY
Každé kolo je vybaveno jedním bezpeč-
nostním šroubem proti odcizení.
Pro odšroubování tohoto šroubu
1. Pomocí nástroje 4 určeného pro 

demontáž zajištění bezpečnostních 
šroubů demontujte pojistnou krytku.

2. Použijte nástrčnou hlavu k pojistným 
šroubům a páku.

VÝMĚNA KOLA
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TAŽENÍ – ZVEDÁNÍ

TAŽENÍ NA VOZOVCE
Tažná oka jsou umístěna na přední i zadní části vozidla.
Sejměte krytku:

U předního krytu použijte nástroj typu šroubovák jako páku, kterou zasunete pod horní 
část krytky.
U zadního krytu zatlačte na pravou stranu.

Klíč ve spínací skříňce musí být otočen do polohy M tak, aby byla zajištěna ovladatel-
nost vozidla pomocí volantu.
Používejte tažnou tyč se zavěšením do tažných ok dle výše uvedených obrázků.
Tažné oko lze demontovat a uložit do schránky zvedáku v náhradním kole.

•

•

DOPORUČENÍ
Tažení při nízké rychlosti a na velmi 
krátké vzdálenosti je povoleno ve zcela 
výjimečných případech podle platných 
předpisů.
Ve všech ostatních případech je nutné 
vozidlo přepravovat na k tomu určené 
plošině.
Je nutné zkontrolovat, zda je elektronická 
parkovací brzda povolená.

PRAVIDLA — TAŽENÍ VOZŮ S 
AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU
Volicí páku nastavte do polohy N (neut-
rál).

Pokud je motor vypnutý, posilovač řízení ani brzdy nejsou funkční.
Při vlečení jiného vozidla musí mít toto vozidlo uvolněná kola (převodovka 
je nastavena na neutrál).

Vlečení se „zvednutou přídí nebo zádí 
vozu“ nebo v poloze „minimální výška“ 
je zakázáno.
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TYP MOTORU V6 2.2 HDi 
16V V6 HDi

Kapacita palivové nádrže (v litrech) Přibližně 72 l Přibližně 72 l Přibližně 72 l

Používané typy paliv
Bezolovnatý 

benzín RON 95 
- RON 98

Naftové 
motory

Naftové 
motory

Administrativní výkon 15 10 13

Minimální obrysový průměr zatáčení (v m) 12,70 12,70 12,70

Maximální teoretická rychlost (km/hod) 230 217 230

Hmotnost (kg)
Pohotovostní hmotnost vozidla 1816 1821 1871

Celková hmotnost 2271 2280 2335

Maximální zatížení zadní nápravy 1050 1050 1050

Celková přípustná hmotnost vozidla (MTRA)* 3671 3880 3735

Brzděný přívěs (v rámci limitu MTRA) (1)

10% < Svah ≤ 12% 1400 1600 1400

8% < Svah ≤ 10% 1500 1700 1400

Svah ≤ 8% 1700 1700 1400

Nebrzděný přívěs 750 750 750

Maximální zatížení tažného zařízení 70 70 70

Maximální zatížení střešního nosiče 80 80 80

Rozměry pneumatik s možností nasazení sněhových ře-
tězů

225/55/R17
245/45/R18

225/55/R17
245/45/R18 245/45/R18

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

MTRA: Celková přípustná hmotnost vozi-
dla.
Hmotnosti: Vycházejte z údajů na kon-
strukčním štítku výrobce.
* Jedná-li se o tažný vůz, nesmí rychlost 
překročit 100 km/hod.
Hmotnost brzděného přívěsu může být 
zvýšena až na:

(1) 1 700 kg.
Za podmínky, že snížíte zatížení vozu 
tak, aby nedošlo k překročení celkové pří-
pustné hmotnosti.
Dodržujte kapacitu pro tažení Vašeho 
vozidla. V každé zemi je třeba dodržovat 
legislativu upravující povolené zatížení 
vozidel a hmotnost přívěsu při tažení.
Rozměry pneumatik, na něž je možno 
nasadit sněhové řetězy:
Všechny pneumatiky lze osadit sněho-
vými řetězy.
Pro Belgii a Švýcarsko:
Viz homologační protokol nebo protokol o 
převzetí vozidla do vlastnictví.

•
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SPOTŘEBY (V LITRECH NA 100 KM)

Tyto údaje o spotřebě paliva jsou stanoveny na základě směrnice 80/1268/CEE. Mohou se měnit v závislosti na chování za volantem, dopravních 
podmínkách, meteorologických podmínkách, zatížení vozu, údržbě vozu a používání příslušenství.

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

TYP MOTORU V6 2.2 HDi 
16V V6 HDi

Městský cyklus 16,3 8,7 12

Mimoměstský cyklus 8,2 5,4 6,8

Kombinovaný cyklus 11,2 6,6 8,7

Emise CO2 (1) 266 175 230

(1) Uvedeno v g/km v kombinovaném cyklu.
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ROZMĚRY (V METRECH)

A 2,900

B 1,124

C 0,884

D 4,908

E 1,586

F 2,080

G 1,558

H 1,860

I* 1,464

*Bez střešního nosiče.
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ROZMĚRY (V METRECH)

A 1,115

B 0,904 / 0,974

C 1,150

D
Se zadní lavicí 1,663

E 0,378

F 0,449
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IDENTIFIKACE

A Výrobní štítek
Na středním sloupku levých dveří.

1. Číslo globální homologace.
2. Identifikační číslo vozidla (VIN).
3. Celková hmotnost.
4. Celková hmotnost jízdní soupravy.
5. Maximální zatížení přední nápravy.
6. Maximální zatížení zadní nápravy.

B Identifikační číslo na karoserii
C Identifikační číslo na přístrojové 

desce
D Označení odstínu barvy
  Typ pneumatik
  Tlak v pneumatikách

Na předním sloupku.

Typ vozidla a identifikační číslo vozidla je uvedeno rovněž v technickém průkazu.

Všechny náhradní díly CITROËN mají exkluzivitu značky.

Pro zajištění záruky a bezpečnosti je doporučeno používat náhradní díly CITROËN.
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ABECEDNÍ REJSTŘÍK158

A
ABS .............................................................61
Airbagy .................................................. 85 - V
Akumulátor 12 V ...............................126 - XIV
Alarm ...........................................................36
Automatická 

klimatizace (zadní sedadla) ......................80
Automatická převodovka .............................55
Automatické rozsvícení světlometů .............15
Autorádio .....................................44 - 48 - 102

B
Barevný displej C ........................................44
Barevný displej NaviDrive ...........................48
Bezpečnost dětí ....................25 - 71 - 86 - VIII
Bezpečnostní doporučení .............................XI
Bezpečnostní pásy ............................... 21 - IV
Bezpečnostní pokyny ................................141
Bezpečnostní šrouby .................................146
Bluetooth® .......................................... 44 - 113
Brzdová kapalina .......................................121
Brzdový systém ..........................................XIII
Brzdy ...........................................................61

C
Částicový filtr pro naftové motory ................63
Centrální odemykání ...................................32
Centrální zamykání ..............................32 - 34
Cestovní rychlost .........................................28
Chladič - chladicí kapalina .........................125
Chladicí kapalina motoru ...........................121
Chlazený úložný 

prostor v loketní opěrce ............................73
Čistič vzduchu ...........................................121
Čtení karet ...................................................99

D
Dálková světla .............................................15
Dálkové ovládání .........................................32
Datum ...................................................44 - 48
Demontáž kola ..........................................145

Denní osvětlení ...........................................16
Detekce podhuštění pneumatik ...................52
Dětské sedačky .................................. 86 - VIII
Dětské sedačky  ISOFIX ..............................87
Doporučení pro zimní období ..................... XX
Doprovodné osvětlení ..........................15 - 33
Držák dokladů .............................................99
Držák nápojů ...............................................94
Dynamická kontrola stability ESP ................62

E
Ekonomický režim .......................................38
Elektrická parkovací brzda ..........................59
Elektrické příslušenství ............................ XVIII
Elektronický imobilizér .................................34
ESP .............................................................62

F
Flexibilní aktivní 

pérování a řízené tlumiče ............................. 89

H
Historie varovných hlášení ..........................45
Hlavní funkce autorádia .............................105
Hlavní menu .........................................44 - 48
Hlavové opěrky ..............................18 - 81 - 84
Hodiny ...........................................44 - 46 - 48

I
Identifikace ................................................152
Indexovaná poloha 

zrcátka zpětných zrcátek ..........................24
Interval údržby .............................................42

K
Kapalina do ostřikovačů ............................121
Katalyzátor ............................................... XVII
Klíče ............................................................34
Klimatizace ....................................30 - 47 - 73
Klimatizace s 

optimalizovaným rozptylem vzduchu ......73 - 77
Kobereček u řidiče .......................................96

Kódová karta ...............................................35
Kolo pro nouzové dojetí .............................146
Komfort interiéru ..........................................94
Kontrolka nezapnutí/rozepnutí 

bezpečnostních pásů ................................21
Kontrolky .......................................................8
Kontrolky směrových světel .........................14
Kontroly .....................................................121
Kotvení  ISOFIX ...........................................87

L
Lampičky pro čtení ......................................92
Lokalizace vozidla .......................................33

M
Maximální rychlost ................................26 - 27
Měnič CD ...................................................102
Měrka oleje ................................................121
Místo řidiče ....................................................4
Mlhové světlo ..............................................16
Množství kapalin (motor) ...........................121
Množství kapalin (Teplota) .........................125
Motorový olej ....................................121 - 125
Motor V6 ....................................................122
Motor V6 HDI .............................................124
Multifunkční displeje .............................44 - 48
Mytí vozidla .................................................12

N
Náhradní kolo ............................................144
Nakládání a vlečení ................................... XVI
Nářadí ........................................................144
Nastavení audio ........................................105
Nastavení data .....................................46 - 48
Nastavení nového intervalu .........................42
Nastavení polohy volantu ............................17
Nastavení předních sedadel ........................18
Nastavení světlé výšky vozidla ....................90
Nastavení teploty  ........................................75
Nastavení zadních sedadel ..................81 - 84
NaviDrive .....................................................48
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Nejčastější dotazy ..................................... 117
Nouzové odblokování ...........................60 - 72

O
Objemy náplní ...........................................135
Obrysová světla ...........................................15
Ochrana proti mrazu ..................................143
Odkládací kapsy ..........................................95
Odkládací schránka na místě řidiče ............94
Odmlžování - odmrazování předních skel ... 78
Odmlžování - odmrazování zadních skel .... 78
Okamžité zastavení .......................................8
Okna ...................................................71 - 126
Olej hydraulického pérování ......................121
Olej posilovače řízení ................................121
Omezovač rychlosti .....................................26
Optická houkačka ........................................14
Osobní nastavení/Konfigurace ....................45
Ostřikovač předního skla .............................13
Osvětlení .....................................................15
Osvětlení interiéru ................................92 - 93
Osvětlení otevřených dveří ..........................93
Otáčkoměr ...................................................42
Otvor pro přepravu dlouhých předmětů .......82
Ovladací prvky na místě řidiče ......................5
Ovládání oken .............................................25
Ovládání osvětlení .......................................15
Ovládání pomocí tlačítek ...........................103
Ovládání řízení v noci ..................................43
Ovládání z volantu .....................................104
Označení odstínu barvy ............................152

P
Palivo ..................................................42 - 136
Palivoměr ....................................................42
Paměť ..........................................................20
Parkovací asistent ................................64 - 65
Pneumatiky ........................................144 - XV
Počítadlo kilometrů ......................................42
Pojistka proti napadení ve voze ..................70

Pojistky ......................................................129
Pokyny pro používání ..................................... I
Poloha při řízení ............................................ II
Poloha řidiče při řízení ..........................10 - 20
Poloha údržba .............................................13
Pomocný systém pro prudké brzdění ..........61
Popelník ......................................................96
Přední centrální odkládací schránka ...........95
Přední loketní opěrka ..................................98
Přední sedadla ............................................18
Přídavné topení ...........................................74
Přidržovací madla ........................................99
Přístup do zavazadlového prostoru .............83
Proražení pneumatiky ............. 8 - 53 - XI - XV
Protiblokovací systém ABS .........................61
Průtok vzduchu ............................................77
Pylový/prachový filtr ....................................74

R
Rady pro řízení ..............................................X
Recirkulace vzduchu/přívod 

vzduchu z vnějšku vozidla ........................78
Recyklace a životní prostředí .................. XXIII
Regulátor rychlosti .......................................28
Reostat osvětlení .........................................43
Režim CD .................................................. 110
Režim Měnič CD ........................................ 112
Režim rádio ...............................................106
Režim sport .................................................89
Řízený deflektor ..........................................68
Rozdělování vzduchu ..................................77
Rozjíždění ...................................................38
Rozměry ...........................................150 - 151

S
Schránka v palubní desce ...........................94
Sdružený přístroj ...........................................6
Sdružený přístroj palubní desky ..................40
Sedadla pack lounge ...................................84
Seřízení hodin ......................................46 - 48

Seřízení zpětných zrcátek ...........................23
Servisní prohlídka (ukazatel) .......................41
Signalizace ..................................................14
Sklápění vnějších zpětných zrcátek ............23
Sklopná lavice .............................................82
Sluneční clony .............................................99
Sněhové řetězy ........................... 148 - X - XX
Sněhové štíty .............................................143
Snímač intenzity deště ................................12
Snímač intenzity světla ................................10
Snímač teploty a vlhkosti vzduchu ..............73
Spínací skříňka ............................................38
Spotřeby (v litrech na 100 km) ..................149
Spouštěč .....................................................38
Spouštění motoru ........................................39
Spouštění motoru 

s náhradním akumulátorem ....................128
Stěrače ........................................................12
Stírátka stěračů ...........................................13
Střešní nosič ..............................................142
Střešní okno ..............................................101
Stropní osvětlení .........................................93
Stropní svítidla .............................................92
Světla do mlhy .............................................16
Světla do mlhy (přední) ...............................16
 Světelné kontrolky .......................................8µ
Systém proti sevření ...........................25 - 101
Systém zobrazování 

informací na předním skle ........................10
Systém Hi-fi jbl ........................................... 116
Systém RDS ..............................................108

T
Tažení – Zvedání .......................................147
Tažné zařízení ...........................................141
Teplota chladicí kapaliny motoru .................51
Teplota oleje ................................................51
Tlak v pneumatikách ................144 - 152 - XV
Tlumená světla ............................................15
Trip computer ................................45 - 49 - 51
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Turbokompresory ........................................39
Typ paliva ..................................................136

U
Údržba .................................. 120 - 121 - 124 - 

126 - 129 - 135 - 141
Údržba karoserie ....................................... XXI
Údržba pneumatik ...................................... XV
Ukazatel množství oleje v motoru ...............40
Ukazatel údržby ...........................................41
Ukazatele směru .........................................14
Úložné prostory ve dveřích ..........................98
Umístění akumulátoru ...............................126
Upevnění  ISOFIX ........................................87
Úplné uzamknutí ..................................32 - 34
Upozornění na 

neúmyslné vybočení z jízdního pruhu ...... 67
Uvedení vozidla do chodu ...........................39

V
Víko motorového prostoru .........................120
Vlečení ......................................................141
Vnitřní zpětné zrcátko ..................................22
Všeobecné údaje .......................................148
Vstupy do vozidla ........................................70
Vyhřívaná sedadla .......................................81
Výměna akumulátoru ................................126
Výměna baterie ...........................................33
Výměna kola ..............................................144
Výměna pojistky ........................................129
Výměna žárovek ........................................137
Vypnutí čelního airbagu spolujezdce ...........85
Výškové nastavení bezpečnostního pásu ...17
Výstražná světla ..........................................14
Výstražný signál ..........................................14
Vysunutí klíče ..............................................33

X
Xenonové 

adaptivní světlomety (dvoufunkční) ..........66
Xenonové výbojky .....................................137

Z
Záběh ........................................................ XIX
Zabezpečení proti krádeži ...........................70
Zadní odkládací schránka ...........................95
Zadní sedadla ..............................................81
Zadní záclonka ............................................99
Zádržné prostředky pro děti ........................86
Zámek řízení ...............................................38
Zapalovač cigaret ........................................96
Zapnutí světlometů ......................................14
Zavazadlový prostor ...........................72 - 100
Žhavení naftových motorů ......................9 - 39
Zpětná montáž kola ...................................146
Zpětná zrcátka .............................................22
Zvuková houkačka ......................................14
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