
C-ZERO
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA



Prístup k príručke

Následne zvoľte:
- vozidlo,
- obdobie vydania zodpovedajúce dátumu 1. prihlásenia vozidla do 

evidencie.
Prevezmite si obsah príručky vozidla.

Vyberte:
- jazyk,
- vozidlo, typ jeho karosérie,
- obdobie vydania vašej príručky zodpovedajúce dátumu 

1. prihlásenia vozidla do evidencie.

Priamy prístup k príručke.

Z príslušnej lokality si prevezmite aplikáciu pre smartfón 
Scan MyCitroën.

Príručka je dostupná na webovej lokalite CITROËN, 
v časti „MyCitroën“ alebo na nasledujúcej adrese:
http://service.citroen.com/ddb/

Tento symbol označuje najaktuálnejšie dostupné 
informácie.



Vitajte
Ďakujeme, že ste si vybrali model Citroën C-Zéro.

Tento dokument uvádza informácie a odporúčania, vďaka ktorým sa 
môžete oboznámiť s funkciami vášho vozidla v absolútnom bezpečí.

Vaše vozidlo má len časť výbavy opísanej v tomto dokumente, a to 
v závislosti od úrovne jeho konečnej úpravy, verzie a parametrov, ktoré 
sú špecifické pre krajinu predaja.

V tomto dokumente nájdete všetky pokyny a odporúčania týkajúce sa 
používania vozidla, ktoré vám umožnia naplno si vychutnať jazdu v 
ňom. Odporúčame vám oboznámiť sa s príručkou, ako aj so servisnou a 
záručnou knižkou, vďaka čomu získate informácie o zárukách, servisnej 
údržbe a asistenčnej pomoci, ktoré získavate spolu s vozidlom.

Uvedené popisy a obrázky nie sú záväzné.
Spoločnosť Automobiles CITROËN si vyhradzuje právo na úpravu 
technických parametrov, výbavy a príslušenstva vozidla bez nutnosti 
aktualizácie údajov v tomto vydaní príručky.

V prípade prevodu vlastníctva vášho vozidla na inú osobu nezabudnite 
novému majiteľovi odovzdať aj túto kompletnú príručku.

Legenda

Bezpečnostná výstraha

Doplňujúca informácia

Príspevok k ochrane životného prostredia

Vozidlo s ľavostranným riadením

Vozidlo s pravostranným riadením
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.Celkový prehľad

Prístroje a ovládače (pokračovanie) 1

Združený prístroj
Výstrahy a kontrolky
Merače a ukazovatele:
- ukazovateľ stavu nabitia hlavnej batérie
- ukazovateľ spotreby/výroby elektrickej 

energie
- ukazovateľ rýchlosti
- počítadlo celkového počtu kilometrov
- denné počítadlo kilometrov
- regulátor osvetlenia
- ukazovateľ údržby 
- ukazovateľ jazdného dosahu

2

Ovládanie osvetlenia
Ukazovatele smeru
Automatické rozsvietenie brzdových svetiel

3

Vonkajšie spätné zrkadlá
Nastavenie svetlometov
Zvuková výstraha pre chodcov

4

Ovládač stieračov skla

5

Výstražná svetelná signalizácia

6

Núdzový alebo asistenčný hovor

7

Spínacia skrinka, 
naštartovanie/zastavenie vozidla

8

Zvuková výstraha
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Eko-jazda

náhlych pohybov a dbajte na to, aby ste jazdili 
rovnomernou a primeranou rýchlosťou, ak vám 
to umožnia podmienky.

Pre úspornejšiu jazdu a 
väčší dojazd

Praktické rady pre každodenné použitie vozidla 
a optimalizáciu jazdného dosahu pri zachovaní 
energie batérie.

Osvojte si flexibilný štýl 
jazdy
Spotreba elektrickej energie vášho vozidla vo 
veľkej miere závisí od trasy vášho vozidla, štýlu 
jazdy a rýchlosti.
Za každých okolností si zvoľte plynulý štýl 
jazdy.

Vyberte si zónu Eco (Eko) zobrazenú 
na ukazovateli spotreby a výroby energie: 
pedál akcelerátora stláčajte postupne, bez 

Obnovte energiu
Predvídavá jazda vám umožní obnovovať 
energiu a predĺžiť dojazd vášho vozidla.

Použite zónu Charge (Nabíjanie) zobrazenú 
na ukazovateli spotreby a výroby energie 
vždy, keď je to možné: predvídajte spomalenie 
premávky a ak to podmienky umožňujú, 
uprednostnite spomalenie pred brzdením.

Naučte sa správne používať 
elektrickú výbavu

Ich nadmerné používanie výrazne skracuje 
dojazd vozidla. Nezabudnite ich vypnúť hneď 
po tom, ako dosiahnete požadovanú úroveň 
pohodlia a po každom naštartovaní skontrolujte 
nastavenia.
Taktiež obmedzte používanie odrosovania a 
rozmrazovania, ako aj vyhrievania sedadiel.

Vykurovací a klimatizačný systém využívajú 
energiu dodávanú hlavnou batériou.

Obmedzte príčiny 
nadmernej spotreby
Rovnako ako v prípade akéhokoľvek iného 
vozidla obmedzte prepravné zaťaženie svojho 
vozidla a minimalizujte aerodynamický odpor 
(otvorené okná pri viac ako 50 km/h, strešné 
tyče, strešný box atď.).

Dodržiavanie pokynov k 
údržbe
Pravidelne kontrolujte tlak pneumatík a riaďte 
sa plánom údržby so zoznamom úkonov 
odporúčaných spoločnosťou CITROËN.
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Palubné prístroje

Prístrojový panel

Ukazovatele

1. Ukazovateľ stavu nabitia hlavnej batérie.
Ukazovateľ polohy radiacej páky.

2. Ukazovateľ spotreby/vytvárania energie.
3. Ukazovateľ rýchlosti.

Ukazovateľ dočasnej redukcie motorovej 
brzdy.

4. Displej.

Displej

A. Počítadlo celkového počtu kilometrov.
B. Denné počítadlo kilometrov (úsek A 

alebo B).
C. Stmievač osvetlenia združeného 

prístroja.
D. Zostávajúca vzdialenosť do najbližšej 

servisnej údržby.
E. Zostávajúci čas do najbližšej servisnej 

údržby.
F. Detekcia podhustenej pneumatiky.
G. Ukazovateľ dojazdu vozidla.

Výstrahy a kontrolky
Vizuálne ukazovatele, ktoré informujú vodiča o 
uvedení určitého systému do činnosti (kontrolky 
zapnutia/vypnutia) alebo o vzniku poruchy 
(výstražná kontrolka).

Po zapnutí zapaľovania
Po zapnutí zapaľovania sa na niekoľko sekúnd 
rozsvietia niektoré výstražné kontrolky.
Tieto kontrolky musia zhasnúť hneď po 
naštartovaní vozidla.
Pokiaľ kontrolky svietia i naďalej, skôr ako 
uvediete vozidlo do pohybu, oboznámte sa 
s významom príslušnej výstražnej kontrolky.

Súvisiace výstrahy
Rozsvietenie niektorých výstražných kontroliek 
môže byť sprevádzané zvukovým signálom.
Existujú dva typy rozsvietenia kontroliek, 
svietiace (trvalo rozsvietené) alebo blikajúce.

Niektoré kontrolky sa môžu prejaviť 
oboma spôsobmi. Len porovnanie 
spôsobu svietenia a stavu funkcie vozidla 
umožňuje zistiť, či je daná situácia 
štandardná alebo signalizuje vznik 
poruchy.

5. Tlačidlo ovládania zobrazenia na displeji.
Postupne zobrazuje rôzne funkcie.
Vynuluje zvolenú funkciu (denné 
počítadlo kilometrov alebo ukazovateľ 
údržby).
Nastaví intenzitu stmievania osvetlenia.

Panel, ktorý obsahuje rôzne kruhové 
ukazovatele a kontrolky indikujúce prevádzku 
vozidla.
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Palubné prístroje

Výstražné kontrolky
Pri motore v chode alebo za jazdy signalizuje 
rozsvietenie jednej alebo viacerých 
nasledujúcich kontroliek vznik poruchy, ktorá 
vyžaduje zásah vodiča.
Akákoľvek porucha, ktorá má za následok 
rozsvietenie výstražnej kontrolky, sa musí 
podrobnejšie preskúmať.
V prípade problémov sa obráťte na sieť 
CITROËN alebo iný kvalifikovaný servis.

Kontrolky činnosti
Rozsvietením jednej z týchto kontroliek sa 
potvrdí zapnutie príslušného systému.
Môže byť sprevádzané zvukovým signálom.

Kontrolky deaktivácie
Rozsvietenie jednej z nasledujúcich kontroliek 
potvrdzuje úmyselné vypnutie činnosti 
príslušného systému.
Môže byť sprevádzané zvukovým signálom.
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Palubné prístroje

Kontrolka Stav Príčina Činnosti/pozorovania

Nabíjanie hlavnej 
batérie (bežné 
alebo rýchle)

Trvalo rozsvietená. Hlavná batéria sa nabíja. Po dokončení nabíjania kontrolka zhasne.

Bliká. Nabíjací kábel je pripojený do 
zásuvky vozidla, ale hlavná 
batéria sa nenabíja.

Skontrolujte pripojenie nabíjacieho kábla.

Nabíjanie batérie 
príslušenstva

Trvalo rozsvietená. Porucha obvodu nabíjania 
batérie príslušenstva (zanesené 
alebo uvoľnené svorky, porucha 
meniča atď.).

Kontrolka musí zhasnúť pri naštartovaní motora.
Ak nezhasne, obráťte sa na sieť CITROËN alebo na 
iný kvalifikovaný servis.

Zapnuté/odopnuté 
bezpečnostné 
pásy vpredu

Trvalo rozsvietená, následne 
blikajúca, sprevádzaná 
zvukovým signálom.

Vodič alebo spolujazdec 
vpredu si nezapli alebo odopli 
bezpečnostný pás.

Potiahnite popruh a vložte jeho koniec do zapínacej 
spony.

Nezapnutý 
pravý zadný 
bezpečnostný pás

Trvalo rozsvietená. Spolujazdec sediaci vpravo 
vzadu si odopol svoj 
bezpečnostný pás.

Potiahnite popruh a vsuňte jeho koniec do zapínacej 
spony.

Nezapnutý 
ľavý zadný 
bezpečnostný pás

Trvalo rozsvietená. Spolujazdec sediaci vľavo vzadu 
si odopol svoj bezpečnostný 
pás.

Potiahnite popruh a vsuňte jeho koniec do zapínacej 
spony.

Airbagy Dočasne svieti. Rozsvieti sa na niekoľko 
sekúnd a následne pri zapnutí 
zapaľovania zhasne.

Ak nezhasne, obráťte sa na sieť CITROËN alebo iný 
kvalifikovaný servis.

Trvalo rozsvietená. Porucha jedného z airbagov 
alebo pyrotechnických 
napínačov bezpečnostných 
pásov.

Nechajte si vykonať kontrolu v sieti CITROËN alebo 
v inom kvalifikovanom servise.

Červené kontrolky
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Palubné prístroje

Kontrolka Stav Príčina Činnosti/pozorovania

Otvorené dvere/
otvorený kufor

Trvalo rozsvietená 
spolu so zvukovým 
signálom.

Dvere alebo kufor zostali 
otvorené.

Zatvorte príslušné dvere alebo kufor.

Parkovacia brzda Trvalo rozsvietená. Parkovacia brzda je zatiahnutá 
alebo nesprávne uvoľnená.

Uvoľnite parkovaciu brzdu a kontrolka zhasne; noha 
je na brzdovom pedáli.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
Viac informácií o parkovacej brzde nájdete v 
príslušnej kapitole.

Brzdenie Trvalo rozsvietená. Výrazný pokles hladiny brzdovej 
kvapaliny v brzdovom okruhu.
Vyskytla sa porucha systému 
brzdového asistenta.

Bezpodmienečne zastavte vozidlo za čo najlepších 
bezpečnostných podmienok.
Doplňte vhodnú brzdovú kvapalinu odporúčanú 
spoločnosťou CITROËN.
Ak problém pretrváva, nechajte si systém skontrolovať 
v sieti CITROËN alebo v inom kvalifikovanom servise.

+

Trvalo rozsvietená, 
spojená s kontrolkou 
ABS.

Porucha elektronického deliča 
brzdného účinku (EBFD).

Bezpodmienečne zastavte vozidlo za čo najlepších 
bezpečnostných podmienok.
Nechajte si systém skontrolovať v sieti CITROËN 
alebo v inom kvalifikovanom servise.

Protiblokovací 
systém kolies 
(ABS)

Trvalo rozsvietená. Porucha protiblokovacieho 
systému kolies.

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

Oranžové kontrolky
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Palubné prístroje

Kontrolka Stav Príčina Činnosti/pozorovania

+

Trvalo rozsvietená. Porucha systému DSC/ASR. Nechajte si systém skontrolovať v sieti CITROËN 
alebo v inom kvalifikovanom servise.

Elektrický 
posilňovač 
riadenia

Trvalo rozsvietená. Porucha elektrického 
posilňovača riadenia

Jazdite opatrne zníženou rýchlosťou.
Nechajte si systém skontrolovať v sieti CITROËN 
alebo v inom kvalifikovanom servise.

Dynamické riadenie 
stability a regulácia 
preklzávania kolies 
(DSC/ASR)

Bliká. Aktivácia systému DSC/ASR. Systémy optimalizujú prešmyk kolies a zlepšujú 
smerovú stabilitu vozidla.
Prispôsobte štýl jazdy a znížte rýchlosť.

Ochranný systém 
hlavnej batérie

Trvalo rozsvietená. Hlavná batéria je nedostatočne 
nabitá alebo má nedostatočnú 
teplotu.

Je dostupný iba obmedzený výkon motora.
Čo najskôr nabite hlavnú batériu.
Ak kontrolka nezhasne, obráťte sa na sieť CITROËN 
alebo iný kvalifikovaný servis.

Trvalo rozsvietená. Tlačidlo deaktivácie systému 
DSC/AS je zatlačené.
Systém DSC/ASR je 
deaktivovaný.
DSC: dynamické riadenie 
stability.
ASR: protišmykový systém kolies.

Stlačením tohto tlačidla aktivujete systém DSC/ASR.
Systém DSC/ASR sa automaticky uvedie do činnosti 
pri naštartovaní vozidla.
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Palubné prístroje

Podhustená 
pneumatika

Trvalo rozsvietená. Nedostatočný tlak v jednom 
z kolies alebo vo viacerých 
kolesách.

Čo možno najrýchlejšie skontrolujte tlak pneumatík.
Táto kontrola by sa mala podľa možností vykonávať, 
keď sú pneumatiky studené.
Po každej úprave tlaku v pneumatike alebo 
pneumatikách a po výmene jedného alebo niekoľkých 
kolies musíte systém reinicializovať.
Podrobnejšie informácie o detekcii podhustenia 
pneumatík nájdete v príslušnej kapitole.

Bliká, následne sa 
rozsvieti trvalo.

Funkcia má poruchu a/alebo 
najmenej jedno z kolies nemá 
zistený snímač.

Kontrola tlaku v pneumatikách už nie je zabezpečená.
Nechajte systém skontrolovať v sieti Citroën alebo v 
inom kvalifikovanom servise.

Kontrolka Stav Príčina Činnosti/pozorovania

Systém 
automatickej 
diagnostiky hlavnej 
elektrickej sústavy

Trvalo rozsvietená. Porucha hlavnej elektrickej 
sústavy.

Bezpodmienečne zastavte vozidlo.
Nechajte si systém skontrolovať v sieti CITROËN 
alebo v inom kvalifikovanom servise.

Systém airbagu 
spolujazdca

Trvalo rozsvietená, na 
strednej konzole.

Ovládač, ktorý sa nachádza 
v príručnej skrinke alebo na 
strednej konzole (v závislosti od 
výbavy), je nastavený do polohy 
„OFF“.
Čelný airbag spolujazdca je 
deaktivovaný.

Nastavte ovládač do polohy „ON“, čím aktivujete čelný 
airbag spolujazdca.
V tomto prípade neinštalujte detskú sedačku „chrbtom 
k smeru jazdy“ na sedadlo predného spolujazdca.
Pred naštartovaním vozidla nezabudnite skontrolovať 
stav tohto ovládacieho prvku.

Zadné hmlové 
svetlo

Trvalo rozsvietená. Zadné hmlové svetlo je 
rozsvietené pomocou prstenca 
ovládača osvetlenia.

Otočte prstenec ovládača osvetlenia smerom dozadu, 
čím hmlové svetlo zhasnete.
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Palubné prístroje

Kontrolka Stav Príčina Činnosti/pozorovania

Ľavý ukazovateľ 
smeru

Bliká, spolu so 
zvukovým signálom.

Ovládač osvetlenia bol zatlačený smerom 
dole.

Pravý ukazovateľ 
smeru

Bliká, spolu so 
zvukovým signálom.

Ovládač osvetlenia bol potiahnutý smerom 
hore.

Výstražná svetelná 
signalizácia

Bliká so zvukovým 
signálom.

Ovládač núdzových svetiel nachádzajúci sa 
na prístrojovej doske je aktivovaný.

Súčasne bliká ľavý a pravý ukazovateľ 
smeru, ako aj ich príslušné kontrolky.

Obrysové a/alebo 
stretávacie svetlá

Trvalo rozsvietená. Obrysové a/alebo stretávacie svetlá sú 
rozsvietené.

Predné hmlové 
svetlomety

Trvalo rozsvietená. Predné hmlové svetlomety sú rozsvietené 
pomocou prstenca ovládača osvetlenia.

Otočte prstenec na ovládacej páčke 
osvetlenia dvakrát smerom dozadu, čím 
predné hmlové svetlomety zhasnete.

Diaľkové svetlá Trvalo rozsvietená. Ovládač osvetlenia bol potiahnutý smerom 
k vám.

Potiahnite ovládač a vrátite sa k 
stretávacím svetlám.

Obmedzenie 
brzdenia motorom

Bliká. Hlavná batéria je úplne nabitá, brzdenie 
motorom je dočasne obmedzené.

Predvídajte potrebu brzdenia, na 
spomalenie alebo zastavenie vozidla 
použite brzdový pedál.

Ready (Pripravené)
(pripravený na jazdu)

Trvalo rozsvietená, 
sprevádzaná zvukovým 
signálom pri zapnutí.

Vozidlo je pripravené na jazdu, môžete 
zatlačiť pedál akcelerátora.

Doba rozsvietenia kontrolky zodpovedá 
uvedeniu pohonnej jednotky pod napätie.

Zelené kontrolky

Čierne kontrolky

Modré kontrolky
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Ukazovateľ stavu nabitia 
hlavnej batérie

Zobrazenie

Stav nabitia hlavnej batérie sa neustále 
zobrazuje na združenom prístroji.

Výstrahy upozorňujúce na 
nízke množstvo energie
Pokles úrovne energie dostupnej v hlavnej 
batérii je indikovaný štyrmi postupne 
zobrazovanými výstrahami:
- 2 svietiace a blikajúce čiarky na ukazovateli 

množstva energie na prístrojovom paneli: 
prechod na rezervu.

- Bliká posledná čiarka na ukazovateli 
množstva energie.

- Posledná čiarka zmizne: zobrazenie 
ukazovateľa dojazdu zmizne, vypne sa 
kúrenie a klimatizácia.

- Zobrazenie tohto ukazovateľa 
na prístrojovom paneli: postupné 
znižovanie dostupného výkonu 
motora.

Ukazovateľ spotreby/
vytvárania energie

Systém, ktorý informuje vodiča o úrovni 
spotreby energie alebo jej vytvárania hlavnou 
batériou.

„Neutrálna“ poloha

Po zapnutí zapaľovania vaše vozidlo 
nespotrebúva ani nevytvára energiu 
prostredníctvom elektrickej pohonnej sústavy: 
ručička je v „neutrálnej“ polohe (ak je vypnuté 
kúrenie aj klimatizácia).

Spotreba energie

Ručička sa posunie smerom doprava, 
a to v závislosti od danej spotreby energie 
vozidlom.

„Eko“ zóna

Ručička sa nachádza v tejto zóne v prípade, ak 
sa vozidlo používa spôsobom, ktorý reguluje 
spotrebu elektrickej energie a optimalizuje 
dojazd vozidla.
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V chladnom počasí je schopnosť 
rekuperácie energie pri brzdení nižšia.

Celkové počítadlo kilometrov

Zóna „nabíjania“

Pri spomaľovaní a brzdení sa ručička posunie 
smerom doľava, v závislosti od úrovne 
dobíjania hlavnej batérie.

Displej združeného prístroja 
Keď sa spínač nachádza v polohe „ON“, 
stlačením tlačidla A môžete zobraziť na displeji 
rôzne informácie.

Systém merajúci celkovú vzdialenosť prejdenú 
vozidlom počas jeho životnosti.

Stlačte tlačidlo A.
Počítadlo kilometrov sa objaví na displeji.

Zmena jednotiek ukazovateľa 
rýchlosti

Keď sa zobrazuje počítadlo kilometrov, na 
niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo A, 
aby sa prepli jednotky ukazovateľa rýchlosti 
(MPH alebo km/h).
Ukazovateľ zostávajúceho jazdného dosahu 
je zobrazený v jednotke (míle alebo km) 
zodpovedajúcej jednotke ukazovateľa rýchlosti 
(MPH alebo km/h).

Denné počítadlo kilometrov 
(úsek A alebo B)
Tieto dva úseky udávajú vzdialenosť prejdenú 
od posledného vynulovania počítadla 
kilometrov.

Stlačením tlačidla A zobrazíte požadované 
počítadlo.

Vynulovanie

Keď je zapaľovanie zapnuté a zobrazuje sa 
jedno z počítadiel A alebo B, stlačte tlačidlo na 
dobu dlhšiu ako dve sekundy.
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Regulátor osvetlenia
Systém, ktorý umožňuje manuálne nastavenie 
intenzity osvetlenia miesta vodiča v závislosti 
od vonkajšieho svetla.

So zapnutými alebo vypnutými svetlami stlačte 
tlačidlo A, aby ste vybrali funkciu, potom ho 
podržte stlačené, aby sa nastavil jas osvetlenia 
prístrojov a ovládačov podľa toho, či je „deň“ 
alebo „noc“.
Jas osvetlenia sa zvyšuje po každom stlačení 
tlačidla A.
Pokiaľ sa dosiahne maximálna úroveň 
osvetlenia, stlačte tlačidlo znovu a úroveň sa 
presunie na minimálne nastavenie.
Keď osvetlenie dosiahne požadovanú úroveň 
jasu, uvoľnite tlačidlo A.
Nastavenie sa zaregistruje hneď po uvoľnení 
tlačidla A a uloží sa po prepnutí spínača 
zapaľovania do polohy OFF.

Ukazovateľ údržby
Systém, ktorý informuje vodiča o termíne 
nasledujúcej prehliadky, ktorú je potrebné 
vykonať v súlade s plánom údržby výrobcu.
Tento termín sa vypočíta od posledného 
vynulovania ukazovateľa údržby.

Existujú dva rôzne spôsoby označenia termínu 
nasledujúcej prehliadky:
- zostávajúca vzdialenosť (v kilometroch),
- zostávajúci čas (v mesiacoch) do ďalšej 

prehliadky.

Po zapnutí zapaľovania opakovane stláčajte 
tlačidlo A, až kým sa interval nasledujúcej 
údržby nezobrazí v požadovaných jednotkách.

Prevádzka

1. Displej zobrazuje vzdialenosť alebo čas 
zostávajúci do najbližšej prehliadky.

2. Displej zobrazuje bezprostredne sa 
blížiaci termín prehliadky.
Po každom zapnutí zapaľovania sa na 
niekoľko sekúnd rozsvieti kľúč údržby, 
aby vás upozornil na blížiaci sa termín 
prehliadky.

3. Po vykonaní prehliadky sa zobrazí 
vzdialenosť alebo čas zostávajúci do 
ďalšej prehliadky.
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Vynulovanie ukazovateľa údržby

Po každej prehliadke vozidla musí byť 
ukazovateľ údržby vynulovaný.

Postup vynulovania:
F Vypnite zapaľovanie (spínač do polohy 

LOCK alebo ACC).
F Stláčajte postupne tlačidlo A, pokým sa 

nezobrazí ukazovateľ údržby.
F Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte 

tlačidlo vynulovania, aby kľúč blikal.
F Stlačte tlačidlo vynulovania, pokým kľúč 

bliká, aby ste sa presunuli zo zobrazenia 
„---“ na „CLEAR“. 
Zobrazuje sa vzdialenosť (alebo čas), ktorú 
ešte môžete prejsť do najbližšej servisnej 
prehliadky.

Zobrazenie „---“ udávajúce potrebu 
prehliadky sa automaticky reinicializuje 
po určitom čase a po určitej prejdenej 
vzdialenosti. Displej bude potom 
zobrazovať čas zostávajúci do najbližšej 
prehliadky.

Detekcia podhustenej pneumatiky
Po každej úprave tlaku v pneumatike či 
pneumatikách a po výmene jedného alebo 
niekoľkých kolies musíte systém detekcie 
podhustenia pneumatík reinicializovať.

Postup je nasledovný.
F Stlačením tlačidla A vyberte funkciu.
F Stlačte a podržte stlačené tlačidlo A po 

dobu aspoň troch sekúnd.
Bude znieť zvukový signál a kontrolka 
podhustenia pneumatík bude pomaly blikať, 
kým nie je reinicializácia ukončená.
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Výber súpravy namontovaných 
pneumatík
Ak máte zaregistrovanú druhú súpravu 
pneumatík so snímačom, pri každej výmene 
vyberte príslušnú súpravu na displeji 
združeného prístroja.

Postup je nasledovný.
F Stlačením tlačidla A vyberte funkciu.
F Stlačením tlačidla A a jeho podržaním 

na viac ako desať sekúnd sa postupne 
presuniete zo súpravy pneumatík 1 na 
súpravu pneumatík 2 alebo naopak.

Ukazovateľ jazdného dosahu

Táto funkcia vám poskytuje odhadovanú 
vzdialenosť, ktorú vaše vozidlo ešte môže 
prejsť, vzhľadom na posledné podmienky 
používania (jazdný štýl, používanie kúrenia, 
klimatizácie atď.).

Ak je zostávajúci dojazd príliš nízky, na 
združenom prístroji sa zobrazí symbol 
„---“.
Zostávajúci dojazd je možné zobraziť v 
kilometroch alebo v míľach.
Podrobnejšie informácie o celkovom 
počítadle kilometrov a zvlášť o zmene 
jednotky nájdete v príslušnej kapitole.
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Kľúč s diaľkovým ovládaním
Systém umožňujúci centrálne uzamknutie 
alebo odomknutie vozidla pomocou 
zámku alebo na diaľku. Umožňuje taktiež 
naštartovanie vozidla a poskytuje ochranu proti 
krádeži.

Zloženie/rozloženie kľúča

F Stlačte tlačidlo A, čím sa kľúč rozloží/zloží.

Odomknutie vozidla
Odomknutie vozidla diaľkovým 
ovládaním

F Stlačením tlačidla so symbolom 
otvoreného zámku vozidlo 
odomknete.

Odomknutie sa potvrdí rozsvietením 
vnútorného osvetlenia na 15 sekúnd a 
dvojitým zablikaním ukazovateľov smeru.

Odomknutie vozidla kľúčom
F Otočením kľúča v zámku dverí vodiča 

smerom doprava odomknete vozidlo.
Odomknutie sa potvrdí rozsvietením 
vnútorného osvetlenia na 15 sekúnd a 
dvojitým zablikaním ukazovateľov smeru.
Vonkajšie spätné zrkadlá sa však neodklopia.

Zámok dverí spolujazdca neumožňuje 
zamknutie alebo odomknutie ostatných 
dverí a/alebo kufra.

Ak nie sú otvorené dvere alebo kufor, 
vozidlo sa automaticky zamkne po 
uplynutí 30 sekúnd. Tento mechanizmus 
pomáha zabrániť neúmyselnému 
odomknutiu vozidla.

Uzamknutie vozidla

Súčasne sa vyklopia vonkajšie spätné zrkadlá 
(v závislosti od verzie).

Jednoduché uzamknutie vozidla 
diaľkovým ovládaním

F Stlačením tlačidla so symbolom 
zatvoreného zámku zamknete 
vozidlo.

Uzamknutie sa potvrdí jedným zablikaním 
ukazovateľov smeru.
Súčasne sa sklopia vonkajšie spätné zrkadlá 
(v závislosti od verzie).

Jednoduché uzamknutie 
pomocou kľúča
F Otočením kľúča v zámku dverí vodiča 

smerom doľava uzamknete vozidlo.
Uzamknutie sa potvrdí jedným zablikaním 
ukazovateľov smeru.
Vonkajšie spätné zrkadlá sa však nesklopia.

Ochrana proti krádeži
Elektronické blokovanie štartovania
Kľúč je vybavený elektronickým čipom, ktorý 
má vlastný kód. Aby bolo možné vozidlo 
naštartovať, musí byť tento kód pri zapnutí 
zapaľovania identifikovaný.
Elektronické blokovanie štartovania uzamkne 
systém kontroly motora v krátkom čase po 
vypnutí zapaľovania a zabráni uvedeniu motora 
do činnosti pri vlámaní.
V prípade poruchy alebo nenaštartovania 
vozidla sa okamžite obráťte na sieť CITROËN.
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V prípade poruchy diaľkového ovládania 
nemôžete viac odomknúť ani zamknúť vaše 
vozidlo.
F Najskôr použite kľúč v zámku dverí vodiča 

na otvorenie alebo zatvorenie vášho 
vozidla.

F Následne požiadajte sieť CITROËN o 
kontrolu funkčnosti diaľkového ovládania a 
v prípade potreby aj o výmenu batérie.

Strata kľúčov
Obráťte sa na sieť CITROËN s osvedčením 
o evidencii vozidla a vaším dokladom 
totožnosti.
Sieť CITROËN tak bude môcť získať kód 
kľúča a imobilizéra a objednať náhradný 
kľúč.

Porucha diaľkového ovládania Ochrana proti krádeži
Na systéme elektronického blokovania 
štartovania nevykonávajte žiadne zásahy 
alebo zmeny, mohlo by to spôsobiť jeho 
poruchu.

Diaľkové ovládanie
Vysokofrekvenčné diaľkové ovládanie je 
citlivé zariadenie. Nemanipulujte s ním 
preto vo vreckách vášho odevu, hrozí riziko 
nežiaduceho otvorenia vášho vozidla.
Vyhnite sa manipulácii s tlačidlami 
diaľkového ovládania mimo dosah a dohľad 
vášho vozidla. Mohlo by prestať fungovať.
Diaľkové ovládanie je nefunkčné, ak sa 
v zapaľovaní nachádza kľúč, a to aj v 
prípade, ak je zapaľovanie vypnuté.

Zatvorenie vozidla
Pri jazde so zamknutými dverami sa 
môže v naliehavom prípade sťažiť prístup 
záchranárov do interiéru vozidla.
Z bezpečnostných dôvodov (deti vo vozidle) 
pri opustení vozidla, a to aj na krátku dobu, 
vždy vytiahnite kľúč zo zapaľovania.

Pri kúpe jazdeného vozidla
Nechajte si zaregistrovať kľúče v sieti 
CITROËN, vďaka čomu budete mať istotu, 
že kľúče vo vašom vlastníctve sú jedinými 
kľúčami, ktoré umožňujú naštartovanie vozidla.
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Dvere
Otváranie
Z exteriéru

F Po odomknutí vozidla diaľkovým ovládaním 
alebo kľúčom potiahnite rukoväť dverí.

Z interiéru

F Dvere otvoríte potiahnutím predného alebo 
zadného ovládača.

Ak sú dvere zamknuté:
- otvorenie dverí vodiča otvorí ostatné dvere,
- dvere predného spolujazdca alebo 

zadné dvere musia byť pred otvorením 
manuálne odomknuté pomocou ovládača 
uzamknutia.

Zatvorenie
Ak nie sú dvere alebo kufor správne 
uzavreté, na združenom prístroji 
sa rozsvieti táto kontrolka, až kým 
sa príslušné dvere alebo kufor 
nezatvoria.

Zamknutie/odomknutie 
zvnútra

F Stlačením tlačidla dverí vodiča smerom 
dopredu uzamknete celé vozidlo. 
Stlačením tlačidla dverí vodiča smerom 
dozadu odomknete celé vozidlo.

Tlačidlá predných a zadných dverí 
spolujazdcov zamknú/odomknú len 
príslušné dvere.

Kufor
Otvorenie

F Po odomknutí vozidla pomocou diaľkového 
ovládania alebo kľúča stlačte rukoväť A a 
následne nadvihnite veko kufra.



22

Prístup do vozidla

Zatvorenie

F Potiahnite rukoväť B a sprevádzajte pohyb 
veka kufra smerom nadol.

F Uvoľnením rukoväte a jemným zatlačením 
na vonkajší povrch zatvoríte veko kufra.

Ovládanie otvárania okien
Systém navrhnutý na manuálne alebo 
automatické otváranie alebo zatváranie okna. 
Vybavený deaktivačným systémom, ktorý 
zabráni neželanému používaniu ovládačov 
cestujúcimi na zadných sedadlách.

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

okna.
4. Elektrické otváranie ľavého zadného 

okna.
5. Deaktivácia ovládačov otvárania okna 

spolujazdca a zadných okien.

Prevádzka
Pri zapnutom zapaľovaní:
F Stlačením ovládača bez prekročenia 

bodu odporu okno otvoríte a potiahnutím 
ovládača okno zatvoríte. Pohyb okna sa 
zastaví okamžite po uvoľnení ovládača.

Po vypnutí zapaľovania budú ovládače 
okien naďalej funkčné počas približne 
30 sekúnd.
Po zatvorení dverí vodiča sa okná nebudú 
dať otvoriť ani zatvoriť.

Deaktivácia ovládačov okna 
spolujazdca a zadných okien
F Ak chcete zachovať bezpečnosť detí, 

stlačením ovládača 5 deaktivujete ovládače 
otvárania okna spolujazdca a zadných okien, 
bez ohľadu na ich pozíciu.

Ak je tlačidlo stlačené, ovládanie je deaktivované.
Ak tlačidlo nie je stlačené, ovládanie je 
aktivované.

Automatický režim (strana vodiča).
F Stlačením ovládača za bod odporu okno 

otvoríte. Okno na strane vodiča sa úplne 
otvorí okamžite po uvoľnení ovládača.

F Ďalším stlačením zastavíte pohyb okna.
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Keď opúšťate vozidlo, hoci len na krátky 
čas, vždy vyberte kľúč zo zapaľovania.
V prípade privretia počas manipulácie s 
ovládačmi okien je potrebné zmeniť smer 
pohybu okna. Za týmto účelom stlačte 
príslušný ovládač.
Ak vodič manipuluje s ovládačmi okien 
spolujazdcov, je povinný sa presvedčiť, 
že úplnému zavretiu okna nebráni žiadna 
osoba ani predmet.
Vodič je povinný sa presvedčiť, že 
spolujazdci používajú ovládače okien 
správnym spôsobom.
Pri úkonoch s oknami dajte pozor na deti.

Nabíjacie dvierka
Bežné nabíjanie

F Potiahnutím ovládača A v spodnej 
časti palubnej dosky na strane vodiča 
odomknete prístupové dvierka.

F Otvorte prístupové dvierka na pravej strane 
vozidla.

F Stlačením západky B otvorte kryt zásuvky.

Rýchle nabíjanie
(V závislosti od výbavy.)

F Potiahnutím ovládača C pod sedadlom 
vodiča v blízkosti dverí odomknite 
prístupové dvierka.

F Otvorte prístupové dvierka, ktoré sa 
nachádzajú na ľavej strane vozidla.

F Stlačením západky D otvorte kryt zásuvky.

Viac informácií o nabíjaní hlavnej batérie 
nájdete v príslušnej kapitole.
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Predné sedadlá
Manuálne nastavenia

1. Nastavenie výšky opierky hlavy.
2. Nastavenie sklonu operadla.

Posunutím ovládacej páčky smerom 
dopredu alebo dozadu nastavte 
požadovaný sklon operadla.

3. Nastavenie výšky sedacej časti sedadla 
vodiča.
Posuňte ovládaciu páčku smerom nahor 
alebo nadol toľkokrát, koľko je potrebné 
na dosiahnutie požadovanej polohy.

4. Pozdĺžne nastavenie sedadla.
Nadvihnite ovládaciu tyč a posuňte 
sedadlo smerom dopredu alebo dozadu.

Úprava výšky opierky hlavy Nikdy nejazdite s opierkami hlavy voľne 
umiestnenými vo vozidle. V prípade 
prudkého brzdenia by mohli byť prudko 
vymrštené a ohroziť tak bezpečnosť 
cestujúcich. Musia byť vždy na svojom 
miestne a správne nastavené.
Po namontovaní opierky hlavy sa uistite, 
že je tlačidlo nastavenia výšky správne 
zaistené.
Opierka hlavy je správne nastavená vtedy, 
keď sa jej horná časť nachádza na úrovni 
vrchnej časti hlavy sediacej osoby.

Ovládač vyhrievania 
sedadla

Vyhrievanie sedadla vodiča zapnete stlačením 
spínača na prístrojovej doske.
Svetelná kontrolka spínača sa rozsvieti.
Teplota sa reguluje automaticky.
Druhé stlačenie vyhrievanie vypne.

F Ak ju chcete nadvihnúť, potiahnite ju nahor.
F Ak ju chcete znížiť, zatlačte ju nadol a 

súčasne stlačte tlačidlo nastavenia výšky.
F Ak ju chcete odstrániť, posuňte ju do hornej 

polohy, následne ju potiahnite za súčasného 
stlačenia tlačidla nastavenia výšky.

F Ak ju chcete vrátiť späť na pôvodné miesto, 
vsuňte konce opierky hlavy do otvorov a 
súčasne stlačte tlačidlo nastavenia výšky.
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Ak teplota sedadla a teplota v interiéri 
dosiahli dostatočnú úroveň, môžete 
funkciu vypnúť. Nižšia spotreba 
elektrickej energie znižuje spotrebu 
paliva.

Nepoužívajte funkciu v prípade, ak je 
sedadlo prázdne.
Dlhšie použitie sa neodporúča pre osoby 
s citlivou pokožkou.
Hrozí nebezpečenstvo popálenia 
pre osoby, ktorých vnímanie tepla je 
ovplyvnené (chorobou, užívaním liekov 
atď.).
Existuje nebezpečenstvo prehriatia 
systému v prípade použitia izolačných 
materiálov, ako napríklad vankúšov alebo 
poťahov sedadiel.
Nepoužívajte funkciu:
- pokiaľ máte na sebe vlhké oblečenie,
- v prípade inštalácie detskej sedačky.
Z dôvodu zachovania správnej funkčnosti 
vyhrievacej rohože:
- nepokladajte na sedadlo ťažké 

predmety,
- na sedadlo si nekľakajte ani nestúpajte,
- nepoužívajte ostré predmety,
- nevylievajte tekutiny.
Z dôvodu obmedzenia nebezpečenstva 
vzniku skratu:
- nepoužívajte tekuté prostriedky na 

čistenie sedadla,
- nepoužívajte funkciu, pokiaľ je sedacia 

časť vlhká.

Zadné sedadlá
Lavica pozostávajúca z dvoch nastaviteľných a 
sklopných operadiel a pevného sedadla.

Zadné opierky hlavy

Nikdy nejazdite s odstránenými opierkami 
hlavy, ak sú na zadných miestach 
spolujazdci. Opierky hlavy musia byť 
založené a nastavené v hornej polohe.

Nastavenie sklonu operadla

Vždy skontrolujte, či je operadlo riadne 
upevnené.

Môžu byť umiestnené do hornej polohy (komfort 
a vyššia bezpečnosť) a spodnej polohy (lepšia 
viditeľnosť vodiča smerom dozadu).
Dajú sa tiež odstrániť.
Opierku hlavy odstránite nasledovným 
spôsobom:
F potiahnite ju smerom nahor až do maximálnej 

polohy,
F potom zatlačte západku.

Nastavenie operadla:
F potiahnite ovládač smerom dopredu, aby sa 

uvoľnilo operadlo,
F nastavte operadlo, potom uvoľnite ovládač.
Pre nastavenie uhla máte k dispozícii sedem 
možných zárezov nastavenia.
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Sklopenie operadla

1. V prípade potreby uveďte opierku hlavy 
do spodnej polohy alebo ju odstráňte.

2. Potiahnutím ovládača smerom dopredu 
uvoľnite operadlo sedadla.

3. Nakloňte operadlo smerom dopredu.

Vrátenie operadla do pôvodnej 
polohy

Pri spätnom umiestnení operadla zadného 
sedadla na pôvodné miesto dajte pozor, 
aby ste neprivreli bezpečnostné pásy a ich 
uzatváracie spony.

Spätné zrkadlá
Vonkajšie spätné zrkadlá

Nastavenie

Nastavenie je možné, ak je spínač v polohe 
„ON“ alebo „ACC“.
F Premiestnite ovládač A doprava alebo 

doľava, aby ste vybrali príslušné zrkadlo.
F Pohybom páčky B ktorýmkoľvek zo štyroch 

smerov nastavte spätné zrkadlo.
Po ukončení nastavenia vráťte ovládač A späť 
do strednej polohy.

F Vyrovnajte operadlo sedadla a zaistite ho.
F Namontujte alebo vráťte opierky hlavy na 

pôvodné miesto.
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Vnútorné spätné zrkadlo Vnútorná výbava

1. Príručná skrinka
2. Vysúvateľný držiak nápojov

Zatlačte na kryt a držiak nápojov sa 
otvorí.

3. 12 V zásuvka na príslušenstvo (120 W)
Dodržiavajte maximálny výkon, v 
opačnom prípade hrozí riziko poškodenia 
príslušenstva.

Vnútorné spätné zrkadlo nastavíte tak, že ním 
budete pohybovať nahor, nadol a/alebo doľava, 
doprava.
Vnútorné spätné zrkadlo má dve polohy:
- deň (normálna),
- noc (ochrana proti oslneniu).
Pri zmene polohy zatlačte alebo potiahnite 
páčku na spodnom okraji spätného zrkadla.

Sklopenie/odklopenie elektricky 
ovládaných vonkajších spätných zrkadiel
(Podľa verzie).

F Spínač zapaľovania sa nachádza v polohe 
„ON“ alebo „ACC“: stlačením ovládača C 
odklopíte vonkajšie spätné zrkadlá.

F Spínač zapaľovania sa nachádza v 
polohe „LOCK“: stlačením ovládača C 
do 30 sekúnd sklopíte vonkajšie spätné 
zrkadlá.

Vonkajšie spätné zrkadlá je možné sklopiť 
aj manuálne.
Nikdy sa však nesmú manuálne 
odklopiť, pretože v určitých jazdných 
podmienkach by nemuseli ostať na svojom 
mieste.
Na ich odklopenie vždy použite ovládač C.
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Koberce

Ak chcete vybrať koberec na strane vodiča, 
posuňte sedadlo čo najďalej dozadu a 
odstráňte upevňovacie prvky.
Ak chcete koberec založiť späť na pôvodné 
miesto, správne ho umiestnite na kolíky a 
zaistite upevňovacie prvky.

Aby ste predišli riziku zablokovania 
pedálov:
- používajte len také koberce, ktoré 

sú prispôsobené už existujúcim 
upevňovacím prvkom vo vozidle; ich 
použitie je nevyhnutné,

- nikdy nepokladajte viacero kobercov 
na seba.

12 V zásuvka pre príslušenstvo

F Pre pripojenie 12 V príslušenstva 
(maximálny výkon: 120 W) nadvihnite kryt 
a pripojte vhodný adaptér.

Pripojenie elektrického zariadenia, ktoré 
neodporúča spoločnosť CITROËN, ako 
napr. nabíjačky s USB pripojením, môže 
vyvolať poruchy činnosti elektrických 
zariadení vozidla, ako sú zlý príjem 
rádiového signálu alebo poruchy 
zobrazenia na displejoch.

Slnečná clona

Príručná skrinka

Nikdy nejazdite s otvorenou príručnou 
skrinkou, keď na sedadle spolujazdca sedí 
osoba – počas prudkého brzdenia môže 
spôsobiť poranenia!

Slnečné clony sa vyklápajú dopredu a po 
odopnutí háčika aj do strany.
Sú vybavené kozmetickým zrkadlom 
a držiakom na lístky.

4. Otvorený odkladací priečinok
5. Prehrávač USB
6. Odkladací priestor vo dverách
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Prehrávač USB

Tento port USB umožňuje pripojiť prenosné 
zariadenie, ako napríklad digitálny zvukový 
prehrávač typu iPod® alebo pamäťový kľúč 
USB.
Prehráva zvukové súbory prenášané do vášho 
audio systému prostredníctvom reproduktorov 
vo vozidle.
Tieto súbory je možné spravovať pomocou 
ovládačov audio systému.
Ak je prenosné zariadenie pripojené k portu 
USB, automaticky sa nabíja.

Ďalšie informácie o spôsobe používania 
tohto zariadenia nájdete v časti o Audio 
vybavení a telematike.

Vetranie
Systém pre vytvorenie a zachovanie 
príjemných podmienok a viditeľnosti v interiéri 
vozidla.

Vstup vzduchu
Vzduch prúdiaci v interiéri vozidla je filtrovaný 
a privádza sa buď zvonka cez mriežku 
v základni čelného skla, alebo zvnútra v režime 
recirkulácie vzduchu.

Ovládače
Privádzaný vzduch prechádza rôznymi trasami 
v závislosti od vybraných ovládacích prvkov.
Ovládač teploty vám poskytne úroveň 
požadovaného komfortu tak, že zmieša vzduch 
z rôznych okruhov.
Ovládač rozloženia vzduchu slúži na výber 
vetracích otvorov, ktorými bude vzduch prúdiť 
do kabíny.
Ovládač prietoku vzduchu umožňuje zvýšiť 
alebo znížiť rýchlosť fúkania ventilátora.
Tieto ovládače sú združené na ovládacom 
paneli A strednej konzoly.

Rozloženie prúdu vzduchu

1. Vetracie otvory na odrosovanie/
odmrazovanie čelného skla.

2. Odmrazovacie a odrosovacie prieduchy 
predných bočných okien.

3. Nastaviteľné a uzatvárateľné bočné 
výstupy vzduchu.

4. Nastaviteľné a uzatváracie stredové 
výstupy vzduchu.

5. Výstupy vzduchu k nohám cestujúcich 
vpredu.



30

Ergonómia a komfort

Odporúčania pre vetranie a klimatizáciu
Aby boli tieto systémy maximálne účinné, 
dodržujte nasledujúce pravidlá ich používania 
a údržby:
F Ak je po dlhom státí na slnku vnútorná 

teplota veľmi vysoká, otvorením okien na 
niekoľko minút kabínu vyvetrajte.

Nastavte ovládač prietoku vzduchu na 
dostatočne vysokú hodnotu, aby sa rýchlo 
vymenil vzduch v interiéri.

F Kondenzácia je bežný jav, ktorý vzniká 
počas činnosti klimatizácie a jeho 
výsledkom je voda nachádzajúca sa pod 
vozidlom.

F Ak chcete zabezpečiť rovnomerné 
rozloženie vzduchu, nezablokujte mriežky 
vonkajšieho vstupu vzduchu v spodnej 
časti čelného skla, vetracie dýzy, vetracie 
otvory, výstupy vzduchu a výstup vzduchu 
umiestnený v kufri.

F Uprednostnite prúdenie vzduchu z 
exteriéru, pretože príliš dlhé použitie 
recirkulácie vzduchu môže mať za 
následok rosenie čelného skla a bočných 
okien.

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

Vykurovací a klimatizačný systém 
využívajú energiu dodávanú hlavnou 
batériou. Ich používanie zvyšuje 
spotrebu elektrickej energie vozidla a 
znižuje jeho dojazd.
Nezabudnite vypnúť kúrenie a 
klimatizáciu hneď, ako ich použitie 
nebudete považovať za potrebné.

Vetranie, kúrenie a klimatizáciu môžete 
aktivovať počas bežného nabíjania 
vozidla, ak je zapaľovanie nastavené do 
polohy ACC,
Počas rýchleho nabíjania vozidla nie 
je možné aktivovať vetranie, kúrenie ani 
klimatizáciu.

F Dbajte na to, aby bol interiérový filter v 
dobrom stave a nechajte si pravidelne 
vymieňať filtračné prvky.

F Na zabezpečenie správneho chodu 
klimatizačného systému vám 
odporúčame jeho pravidelné kontroly.

F V prípade, ak systém nechladí, 
neaktivujte ho a obráťte sa na sieť 
CITROËN alebo iný kvalifikovaný servis.
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Kúrenie
Nastavenia je možné vykonať manuálne alebo 
automatickým spôsobom.

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

vzduchu v interiéri
5. Tlačidlo „Max“

Nastavenie teploty
F Otočením kruhového ovládača 

smerom doprava hodnotu 
teploty zvýšite a otočením 
smerom doľava ju znížite.

Keď je kruhový ovládač v polohe „●“, 
vzduch prúdiaci z ventilátora bude mať 
vonkajšiu teplotu.
Ak presuniete kruhový ovládač do polohy 
„●“ počas používania kúrenia alebo 
klimatizácie, tieto sa ihneď vypnú.

Nastavenie prietoku vzduchu
F Otočením kruhového ovládača 

smerom doprava zvýšite 
intenzitu prúdenia vzduchu 
a otočením smerom doľava ju 
znížite.

Nastavenie rozloženia 
prúdu vzduchu

Umiestnite kruhový ovládač do 
požadovanej polohy, aby ste 
nasmerovali prúdenie vzduchu v 
príslušnom smere.

Stredné a bočné vetracie otvory.

Stredné vetracie otvory, bočné 
vetracie otvory a nohy cestujúcich.

Nohy cestujúcich.

Čelné sklo, bočné okná a nohy 
cestujúcich.

Čelné sklo a bočné okná.

Rozloženie prúdu vzduchu je možné 
prispôsobiť nastavením kruhového ovládača do 
strednej polohy.

Keď je kruhový ovládač v polohe 
„AUTO“, rozloženie vzduchu sa nastaví 
automaticky, v závislosti od zvolenej 
teploty.

Vstup vzduchu/recirkulácia 
vzduchu
Vstup vzduchu z exteriéru umožňuje zabrániť 
zahmlievaniu čelného skla a bočných okien.

Keď je kruhový ovládač v polohe „AUTO“, 
intenzita prúdenia vzduchu sa nastaví 
automaticky, podľa teploty v interiéri.
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F Recirkuláciu vzduchu vnútri 
vozidla zapnete stlačením tohto 
tlačidla. Rozsvieti sa kontrolka 
na potvrdenie.

F Prívod vzduchu zvonka 
umožníte opätovným stlačením 
tlačidla. Na potvrdenie kontrolka 
zhasne.

Tlačidlo „MAX“
Toto tlačidlo umožňuje rýchlejšie ohriať alebo 
ochladiť vzduch v interiéri vozidla. Funguje len 
vtedy, keď ovládač prúdenia vzduchu nie je v 
polohe „OFF“.

Stlačte toto tlačidlo. Rozsvieti sa 
príslušná kontrolka.

Následne umiestnite ovládač nastavenia 
teploty do požadovanej polohy:
- do polohy „●“ pre maximálne vetranie,
- medzi polohu „●“ a „H“ pre maximálne 

kúrenie,
- medzi polohu „C“ a „●“ pre maximálny výkon 

klimatizácie.

Klimatizácia
Nastavenia je možné vykonať manuálne alebo 
automatickým spôsobom.

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

vzduchu v interiéri
5. Tlačidlo „Max“
6. Zapnutie/vypnutie klimatizácie

Nastavenie teploty
F Otočením kruhového ovládača 

smerom doprava hodnotu 
teploty zvýšite a otočením 
smerom doľava ju znížite.

Keď je kruhový ovládač v polohe „●“, 
vzduch prúdiaci z ventilátora bude mať 
vonkajšiu teplotu.
Ak presuniete kruhový ovládač do polohy 
„●“ počas používania kúrenia alebo 
klimatizácie, tieto sa ihneď vypnú.

Nastavenie prietoku vzduchu
F Otočením kruhového ovládača 

smerom doprava zvýšite intenzitu 
prúdenia vzduchu a otočením 
smerom doľava ju znížite.

Nastavenie rozloženia 
prúdu vzduchu

Umiestnite kruhový ovládač do 
požadovanej polohy, aby ste 
nasmerovali prúdenie vzduchu v 
príslušnom smere.

Recirkulácia vzduchu v interiéri vozidla 
umožňuje izolovať kabínu od vonkajších 
pachov a dymu.
Akonáhle je to možné, opäť nastavte polohu 
vstupu vonkajšieho vzduchu, aby nedošlo 
k zhoršeniu kvality vzduchu v interiéri a 
zahmleniu skiel.

Keď je kruhový ovládač v polohe „AUTO“, 
intenzita prúdenia vzduchu sa nastaví 
automaticky, podľa teploty v interiéri.
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Stredné a bočné vetracie otvory.

Stredné vetracie otvory, bočné 
vetracie otvory a nohy cestujúcich.

Nohy cestujúcich.

Čelné sklo, bočné okná a nohy 
cestujúcich.

Čelné sklo a bočné okná.

Rozloženie prúdu vzduchu je možné 
prispôsobiť nastavením kruhového ovládača do 
strednej polohy.

Keď je kruhový ovládač v polohe 
„AUTO“, rozloženie vzduchu sa nastaví 
automaticky v závislosti od zvolenej 
teploty.

Vstup vzduchu/recirkulácia 
vzduchu
Vstup vzduchu z exteriéru umožňuje zabrániť 
zahmlievaniu čelného skla a bočných okien.
Recirkulácia vzduchu v interiéri vozidla 
umožňuje izolovať kabínu od vonkajších 
pachov a dymu.

F Recirkuláciu vzduchu vo vnútri 
vozidla zapnete stlačením tohto 
tlačidla. Rozsvieti sa kontrolka 
na potvrdenie.

F Prívod vzduchu zvonka 
umožníte opätovným stlačením 
tlačidla. Na potvrdenie kontrolka 
zhasne.

Tlačidlo „MAX“
Toto tlačidlo umožňuje rýchlejšie ohriať alebo 
ochladiť vzduch v interiéri vozidla. Funguje len 
vtedy, keď ovládač prúdenia vzduchu nie je v 
polohe „OFF“.

Stlačte toto tlačidlo. Rozsvieti sa 
príslušná kontrolka.

Následne umiestnite ovládač nastavenia 
teploty do požadovanej polohy:
- do polohy „●“ pre maximálne vetranie,
- medzi polohu „●“ a „H“ pre maximálne 

kúrenie,
- medzi polohu „C“ a „●“ pre maximálny výkon 

klimatizácie.

Zapnutie/vypnutie 
klimatizácie

Klimatizácia je navrhnutá tak, aby 
účinne fungovala vo všetkých 
ročných obdobiach, keď sú zavreté 
všetky okná.

Akonáhle je to možné, opäť nastavte polohu 
vstupu vonkajšieho vzduchu, aby nedošlo 
k zhoršeniu kvality vzduchu v interiéri a 
zahmleniu skiel.

Umožňuje vám:
- v lete znížiť teplotu,
- v zime, pri teplote vyššej ako 3 °C, zvýšiť 

účinnosť odhmlievania.

Zapnutie
F Stlačte tlačidlo A/C. Rozsvieti sa príslušná 

kontrolka.
Klimatizácia nie je v činnosti, ak je vypnuté 
nastavenie prúdenia vzduchu.

Pre rýchlejšie ochladenie vzduchu môžete 
na krátku dobu použiť funkciu recirkulácie 
vzduchu v interiéri. Následne opäť 
aktivujte prívod vzduchu z exteriéru.

Vypnutie
F Opäť stlačte tlačidlo A/C, príslušná 

kontrolka zhasne.
Vypnutie môže mať za následok určité 
nepohodlie (zvýšenie vlhkosti, zahmlenie 
okien).
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Odhmlievanie – 
odmrazovanie vpredu

Ovládač na nastavenie smeru 
prúdenia vzduchu nastavte do tejto 
polohy.

Zvolí sa prívod vzduchu zvonka (zhasnutý 
ukazovateľ) a v závislosti od výbavy sa uvedie 
do činnosti klimatizačný systém (rozsvietený 
ukazovateľ).

Ovládač na nastavenie teploty 
nastavte medzi symboly „●“ a „H“.

Ovládač prúdenia vzduchu nastavte 
do požadovanej polohy.

Na rýchle odhmlenie/odmrazenie môžete 
tiež stlačiť tlačidlo „MAX“.

Odhmlievanie – 
odmrazovanie zadného okna

Zapnutie
F Stlačením tohto tlačidla uvediete 

do činnosti odmrazovanie 
zadného skla a (v závislosti od 
verzie) vonkajších spätných 
zrkadiel. Rozsvieti sa svetelná 
kontrolka tlačidla.

Vypnutie
Odmrazovanie sa vypne automaticky, aby 
sa predišlo nadmernej spotrebe elektrického 
prúdu.

F Opätovným stlačením tohto 
tlačidla je možné odhmlievanie/
odmrazovanie vypnúť skôr, ako 
sa vypne automaticky. Svetelná 
kontrolka tlačidla zhasne.

Hneď ako to budete považovať za vhodné, 
vypnite odhmlievanie/odmrazovanie 
zadného skla a vonkajších spätných 
zrkadiel, aby ste tak regulovali spotrebu 
elektrického prúdu a dosiahli optimálny 
dojazd vozidla.

Diaľkové ovládanie
(V závislosti od výbavy).

Diaľkové ovládanie je možné používať na 
diaľkové ovládanie nasledujúcich funkcií:
- Kontrola stavu nabitia vozidla.
- Programovanie nabíjania: čas začiatku 

a doba nabíjania.
- Aktivovanie funkcií klimatizácie (ohrev, 

chladenie vzduchu, odhmlievanie).

Na programovanie nabíjania musia byť 
splnené nasledujúce podmienky.
- Zaraďte radiacu páku do polohy P.
- Prepnite spínač do polohy LOCK.
- Pripojte vozidlo pomocou bežného 

nabíjacieho kábla.

Diaľkové ovládanie má dosah približne 
100 metrov.
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Tlačidlá

1. Zapnutie/vypnutie, prenos údajov.
2. MODE: umožňuje prechádzať cez rôzne 

dostupné funkcie (spustenie nabíjania, 
doba nabíjania, tepelný komfort).

3. Okamžité nabíjanie vozidla (vynulovanie 
naprogramovaných nastavení).

4. Nastavenia.

Displej

1. Indikátor stavu prenosu údajov.
2. Indikátor nabíjania.
3. Indikátor poruchy.
4. Indikátor stavu nabitia batérie.
5. Indikátor stavu funkcie programovania 

nabíjania.
6. Indikátor zostávajúceho času nabíjania.
7. Indikátor stavu funkcie tepelného 

komfortu.

Zapnutie/vypnutie
Vysunutie antény.
Stlačením a podržaním tohto tlačidla 
zapnete alebo vypnete diaľkové 
ovládanie.

Diaľkové ovládanie sa automaticky vypne, 
ak do tridsiatich sekúnd nevykonáte 
žiadnu činnosť.

Programovanie spustenia 
nabíjania
Táto funkcia slúži na nastavenie zostávajúceho 
času pred spustením nabíjania vášho vozidla.
(Príklad: aktuálny čas v okamihu 
programovania je 19:00 a naprogramovaný čas 
nabíjania je dve hodiny: nabíjanie sa začne o 
21:00).
Zapnite diaľkové ovládanie.

Na displeji sa zobrazí tento symbol.

Pomocou šípok nastavte čas spustenia 
nabíjania: po každom stlačení nastavujete čas 
v polhodinových intervaloch.
Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia 
odošlete údaje do vozidla.
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Ak je spustenie nabíjania naprogramované 
bez naprogramovania doby nabíjania, 
batéria sa nabije úplne.

Programovanie doby 
nabíjania
Táto funkcia slúži na nastavenie času nabíjania 
vášho vozidla.
Zapnite diaľkové ovládanie.
Stlačením tlačidla MODE vyberte 
programovanie doby nabíjania.

Na displeji sa zobrazí tento 
symbol.

Pomocou šípok nastavte čas nabíjania: 
po každom stlačení nastavujete čas v 
polhodinových intervaloch.
Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia 
odošlete údaje do vozidla.

Doba nabíjania môže byť 
naprogramovaná v rozmedzí 0,5 až 
19,5 hodín. Avšak môžete si tiež zvoliť 
dobu „-h“: v takom prípade sa nabíjanie 
ukončí až po úplnom nabití batérie. Táto 
doba zodpovedá hodnote zadanej v 
predvolenom nastavení.

Ak je doba nabíjania naprogramovaná 
bez naprogramovania času spustenia, 
batéria sa bude nabíjať ihneď po dobu 
zodpovedajúcu naprogramovanej dobe.

Zrušenie programovaní

Pomocou diaľkového ovládania
Stlačte tlačidlo okamžitého 
nabíjania, potom krátko stlačte 
tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby sa 
údaje odoslali do vozidla.

Pomocou spínacej skrinky
Otočte spínač zapaľovania vozidla do polohy 
ON, potom ho otočte do polohy LOCK.

Každé programovanie vykonané bez 
diaľkového ovládania sa automaticky zruší 
po každom naštartovaní vozidla.

Programovanie tepelného 
komfortu
Táto funkcia slúži na naprogramovanie 
zapnutia:
- kúrenia,
- klimatizácie,
- odrosovania.

Na programovanie funkcií kúrenia, 
klimatizácie alebo odrosovania musia byť 
splnené nasledujúce podmienky.
- Radiaca páka je v polohe P.
- Spínač zapaľovania je v polohe LOCK.
- Vozidlo je pripojené pomocou bežného 

nabíjacieho kábla.
- Všetky dvere sú riadne zatvorené.
- Batéria je dostatočne nabitá 

(minimálne jedna čiarka).

Pre maximálnu účinnosť pri programovaní 
tepelného komfortu sa uistite, že všetky 
okná vozidla sú zatvorené.
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Na displeji sa zobrazí jeden z týchto
symbolov. Signalizuje aktuálny stav
tepelného komfortu.
Pomocou šípok vyberte požadovanú funkciu.
Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia 
odošlete údaje do vozidla.

Dostupné funkcie

Aktivácia funkcie
Zapnite diaľkové ovládanie.
Stlačením tlačidla MODE vyberte 
programovanie tepelného komfortu.

Chladenie: spustí klimatizáciu 
a vetranie v interiéri vozidla 
pomocou centrálnych vetracích 
otvorov.

Kúrenie: spustí kúrenie v interiéri 
vozidla a vetranie pomocou 
spodných vetracích otvorov. Ak 
sa aktivuje táto funkcia, aktivuje 
sa zároveň aj vyhrievanie 
sedadla vodiča.

Odrosovanie: spustí sa 
rozmrazovanie zadného okna, 
vonkajších spätných zrkadiel (v 
závislosti od verzie), vetranie 
a kúrenie v interiéri vozidla 
prostredníctvom bočných 
vetracích otvorov a vyhrievanie 
sedadla vodiča, ak bola táto 
funkcia aktivovaná.

Deaktivácia funkcie 
programovania tepelného 
komfortu a zrušenie 
programovania.

Indikátor nabitia batérie

Na kontrolu stavu nabitia hlavnej batérie 
môžete použiť diaľkový ovládač.

Batéria je úplne nabitá.

Batérie je nabitá na polovicu.

Batéria je takmer vybitá.

Batéria je vybitá.

Výmena batérií
Typ batérie: CR2032
Odistite kryt a vymeňte obe batérie.

Opotrebované batérie nevyhadzujte, 
odovzdajte ich v príslušnej zberni.
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Poruchy činnosti
Diaľkové ovládanie

Výstrahy a 
kontrolky Stav Príčiny Činnosti/komentáre

Bliká približne desať sekúnd po zapnutí 
diaľkového ovládania.

Došlo k poruche. Vypnite diaľkové ovládanie a potom ho 
znovu zapnite.

Blikajú približne jednu sekundu po 
zapnutí diaľkového ovládania.

Elektrické rušenie bráni správnej činnosti 
diaľkového ovládania alebo prenosu dát.

Vzdiaľte sa od zdrojov rušenia.

Blikajú približne desať sekúnd po zapnutí 
diaľkového ovládania.

Anténa nie je vysunutá. Vysuňte anténu.

Ste mimo dosahu diaľkového ovládania. Priblížte sa k vozidlu.

Spínač zapaľovania nie je v polohe LOCK. Umiestnite spínač do polohy LOCK.
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Programovanie nabíjania

Výstrahy a 
kontrolky Stav Príčiny Činnosti/komentáre

Bliká po dobu niekoľkých sekúnd. Nabíjací kábel nie je pripojený správne. Skontrolujte kábel.

Došlo k problému v elektroinštalácii. Nechajte ju skontrolovať u kvalifikovaného 
elektrikára.

Bliká po dobu niekoľkých sekúnd. Radiaca páka nie je v polohe P. Umiestnite radiacu páku do polohy P.

Programovanie tepelného komfortu
Výstrahy a 
kontrolky Stav Príčiny Činnosti/komentáre

Bliká po dobu niekoľkých sekúnd. Nabíjací kábel nie je pripojený správne. Skontrolujte kábel.

Došlo k problému v elektroinštalácii. Nechajte ju skontrolovať u kvalifikovaného 
elektrikára.

Bliká po dobu niekoľkých sekúnd. Hlavná batéria nie je dostatočne nabitá. Nabite batériu a zopakujte programovanie.

Bliká po dobu niekoľkých sekúnd. Dvere vodiča sú stále otvorené. Zatvorte všetky dvere a zopakujte 
programovanie.

Radiaca páka nie je v polohe P. Umiestnite radiacu páku do polohy P.
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Ovládanie osvetlenia
Hlavné osvetlenie
Jednotlivé predné a zadné svetlá na vozidle 
sú navrhnuté tak, aby prispôsobili osvetlenie 
v závislosti od klimatických podmienok a 
umožňovali tak lepšiu viditeľnosť:
- obrysové svetlá na zviditeľnenie vozidla,
- stretávacie svetlá pre videnie bez 

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

voľnej cesty.

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

vozidla na veľkú vzdialenosť,
- predné hmlové svetlá pre ešte lepšiu 

viditeľnosť,
- denné svetlá na zviditeľnenie vozidla počas 

dňa.

Ovládací prstenec režimu 
hlavného osvetlenia

Otočte ho tak, aby sa požadovaný znak 
nachádzal oproti značke.

Stretávacie alebo diaľkové svetlá.

Obrysové svetlá.

Automatické rozsvietenie svetiel.

Zhasnuté svetlá.

Ovládač prepnutia svetiel

Potiahnutím ovládača prepínate rozsvietenie 
stretávacích svetiel/diaľkových svetiel.

V režime zhasnutých svetiel a obrysových 
svetiel môže vodič priamo rozsvietiť diaľkové 
svetlá („zablikanie svetlami“) pokiaľ pridržiava 
páčku zatiahnutú.

Zobrazenia
Rozsvietenie príslušnej kontrolky na 
združenom prístroji potvrdí zapnutie zvoleného 
osvetlenia.
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Predné a zadné hmlové 
svetlá

Ovládací prstenec hmlových svetiel.
Hmlové svetlá sú funkčné súčasne s 
rozsvietenými obrysovými, stretávacími alebo 
diaľkovými svetlami.

Predné a zadné hmlové svetlá.

F Otočte prstenec smerom dopredu 
jedenkrát: rozsvietenie predných hmlových 
svetlometov.

F Otočte prstenec smerom dopredu dvakrát: 
rozsvietenie zadného hmlového svetla.

F Otočte prstenec smerom dozadu jedenkrát: 
vypnutie zadného hmlového svetla.

F Otočte prstenec smerom dozadu dvakrát: 
vypnutie predných hmlových svetlometov.

Je zakázané zapnúť predné alebo zadné 
hmlové svetlá počas pekného počasia 
alebo dažďa, cez deň aj počas noci. V 
takýchto situáciách môže intenzita ich 
svetelného kužeľa oslepiť ostatných 
vodičov.
Nezabudnite zhasnúť predné hmlové 
svetlomety a zadné hmlové svetlo, len čo 
ich použitie nie je nevyhnutné.

Zabudnuté rozsvietené svetlá
Keď sa otvoria dvere vodiča a zapaľovanie 
je vypnuté, ozve sa zvukový signál, ktorý 
vodiča upozorní na to, že svetlá vozidla sú 
zapnuté.
V takomto prípade má zhasnutie svetiel za 
následok vypnutie zvukového signálu.

Ukazovatele smeru 
(smerovky)

Prstenec sa automaticky vráti do pôvodnej 
polohy.
Zadné hmlové svetlo automaticky zhasne, ak 
vypnete obrysové, stretávacie alebo diaľkové 
svetlá.

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

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

Denné osvetlenie
Špecifické denné osvetlenie zvyšuje viditeľnosť 
vozidla.
Svetlá denného osvetlenia sa automaticky 
rozsvietia pri naštartovaní motora, ak nie je 
zapnuté žiadne iné osvetlenie.
Nemožno ich deaktivovať.

Hoci sa tieto svetlá nachádzajú v 
rovnakých svetlometoch ako predné 
hmlové svetlá, využívajú inú žiarovku.
Ich používanie je v súlade s pravidlami 
cestnej premávky.



42

Osvetlenie a viditeľnosť

Automatické rozsvietenie/
vypnutie svetiel
Automatické rozsvietenie
Ak sa prstenec ovládača osvetlenia nachádza 
v polohe AUTO, obrysové a stretávacie svetlá 
sa zapnú automaticky, bez zásahu vodiča, 
v prípade zistenia nedostatočnej úrovne 
vonkajšieho svetla.
Svetlá sa automaticky vypnú vo chvíli, keď je 
osvetlenie postačujúce.
Snímač je umiestnený v spodnej časti čelného 
skla.

Snímač osvetlenia nezakrývajte, pretože 
príslušné funkcie by už nemuseli byť 
riadené.

Snímač svetla môže v hmlistom počasí 
alebo počas sneženia zaznamenať 
postačujúce svetlo. Svetlá sa automaticky 
nerozsvietia.

Automatické vypnutie
Keď sa ovládač osvetlenia nachádza v polohe 
„AUTO“ a kľúč zapaľovania v polohe „LOCK“, 
„ACC“ alebo je vytiahnutý, po otvorení dverí 
vodiča sa svetlá automaticky vypnú.

Nastavenie výšky 
svetlometov

Výška svetlometov s halogénovými žiarovkami 
musí byť nastavená v závislosti od zaťaženia 
vozidla tak, aby ste neoslňovali ostatných 
účastníkov cestnej premávky.

0. Samotný vodič alebo vodič + 1 
predný spolujazdec.

1 alebo 2. 4 cestujúci (vrátane vodiča)
3. 4 cestujúci (vrátane vodiča) + 

maximálne povolené zaťaženie.
4. Vodič + maximálne povolené 

zaťaženie.

Základné nastavenie je v polohe „0“.

Ovládač stieračov skla

Stierače ovláda priamo vodič, a to pomocou 
ovládača A a prstenca B.

V zimnom období nezapínajte stierače 
skôr, ako odstránite sneh, ľad alebo 
námrazu z čelného skla, okolo ramien 
a líšt stieračov a tiež okolo tesnenia 
predného skla.

Stierače nezapínajte, keď je čelné sklo 
suché. Pri mimoriadne chladnom alebo 
teplom počasí najprv skontrolujte, či 
lišty stieračov nie sú primrznuté alebo 
prilepené k čelnému sklu, a až potom 
zapnite stierače.
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Stierače čelného skla
A. Ovládač intenzity stierania: posuňte 

ovládač smerom nahor alebo nadol 
do želanej polohy.

Stieranie v jednotlivých cykloch.

Vypnuté.

Prerušované (manuálne nastaviteľná 
rýchlosť).

Pomaly.

Rýchlo.

B. Prstenec pre nastavenie 
prerušovanej funkcie.
F Intenzitu stierania v 

prerušovanom režime zvyšujete 
alebo znižujete otáčaním tohto 
prstenca.

Ostrekovač čelného skla
Potiahnite ovládač stieračov skla smerom k 
sebe. Uvedie sa do činnosti ostrekovač skla a 
následne stierač skla na predvolený čas.

Zadný stierač skla

C. Prstenec na ovládanie zadného 
stierača.

Vypnuté.

Prerušované stieranie.

Stierač dvakrát zotrie sklo, potom prejde do 
prerušovaného režimu s niekoľkosekundovým 
intervalom.

Stieranie s ostrekovaním.

Podržaním prstenca v tejto polohe spustíte 
ostrekovač skla a stierače pritom niekoľkokrát 
zotrú sklo.

Stropné osvetlenie

Poloha 1 „ON“
Stropné osvetlenie je natrvalo zapnuté.

Poloha 2 „●“
Stropné osvetlenie sa rozsvieti po otvorení 
dverí alebo kufra. Keď dvere alebo kufor 
zavriete, svetlo sa bude postupne stlmovať 
počas niekoľkých sekúnd, až kým úplne 
zhasne.
Stropné osvetlenie však zhasne ihneď v tom 
prípade, ak zatvoríte dvere a kufor a vozidlo 
zamknete zvnútra alebo pomocou diaľkového 
ovládača.
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Pred opustením vozidla skontrolujte, či je 
vypnuté stropné osvetlenie.
Ak zostane neustále zapnuté, vybije 
batériu príslušenstva, a to aj v prípade, ak 
je hlavná batéria nabitá alebo sa nabíja.
V takom prípade už nebude možné 
naštartovať vozidlo.

Poloha 3 „OFF“
Stropné osvetlenie je natrvalo vypnuté.



45

5

Bezpečnosť

Všeobecné odporúčania v 
oblasti bezpečnosti

Na rôznych miestach vo vozidle sú 
pripevnené štítky. Sú medzi nimi 
bezpečnostné upozornenia, ako aj 
identifikačné informácie vozidla. 
Neodstraňujte ich: sú neoddeliteľnou 
súčasťou vášho vozidla.

Pri akomkoľvek zásahu na vašom vozidle 
sa obráťte na kvalifikovaný servis, ktorý 
má potrebné znalosti, kompetenciu a 
vhodné vybavenie na výkon zásahov. To 
všetko je vám schopná poskytnúť sieť 
CITROËN.

Upozorňujeme vás na tieto 
skutočnosti:
- Montáž výbavy alebo elektrického 

príslušenstva, ktoré nie je schválené 
spoločnosťou CITROËN, môže 
zapríčiniť nadmernú spotrebu a 
poruchu elektrických systémov vášho 
vozidla. Obráťte sa na sieť CITROËN, 
kde vám poskytnú informácie o ponuke 
odporúčaného príslušenstva.

- Z bezpečnostných dôvodov je prístup 
k diagnostickej zásuvke, združenej 
s integrovanými elektronickými 
systémami, ktoré sú súčasťou výbavy 
vášho vozidla, striktne vyhradený 
zástupcom autorizovanej siete 
CITROËN alebo iného kvalifikovaného 
servisu, ktorí disponujú vhodným 
náradím (riziko poruchy elektronických 
integrovaných systémov, ktoré 
by mohli spôsobiť vážne poruchy 
alebo zlyhania). Výrobca nebude 
niesť zodpovednosť v prípade 
nerešpektovania tohto pokynu.

- Akákoľvek zmena alebo úprava, 
ktorá nie je schválená spoločnosťou 
CITROËN alebo bola vykonaná bez 
dodržania technických predpisov 
stanovených výrobcom, má za 
následok prerušenie zákonnej a 
zmluvnej záruky.

Inštalácia príslušenstva 
rádiokomunikačných vysielačov
Pred inštaláciou rádiokomunikačného 
vysielača s vonkajšou anténou je potrebné 
sa obrátiť na sieť CITROËN, kde vás 
oboznámia s vlastnosťami vysielačov 
(frekvenčné pásmo, maximálny výkon, 
poloha antény, špecifické podmienky 
inštalácie), ktoré možno namontovať 
do vozidla v súlade so smernicou o 
elektromagnetickej kompatibilite vozidiel 
(2004/104/ES).

V závislosti od právnych predpisov 
platných v danej krajine môžu byť niektoré 
bezpečnostné prvky súčasťou povinnej 
výbavy vozidla: bezpečnostné reflexné 
vesty, výstražné trojuholníky, alkohol 
testery, náhradné žiarovky, náhradné 
poistky, hasiaci prístroj, lekárnička, lapače 
nečistôt na zadných kolesách atď.
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Núdzové výstražné osvetlenie

F Po stlačení tohto červeného tlačidla všetky 
štyri svetlá smerových ukazovateľov začnú 
blikať.

Môže byť v činnosti aj pri vypnutom zapaľovaní.

Brzdové svetlá, 
automatická činnosť

Brzdové svetlá sa rozsvietia automaticky, keď 
uvoľníte plynový pedál.
Ich rozsvietenie nie je konštantné a závisí od 
rýchlosti spomalenia.

Zvuková výstraha pre 
chodcov
(V závislosti od výbavy.)
Systém upozornenia chodcov na prítomnosť 
vozidla.

Po naštartovaní vozidla signalizuje aktiváciu 
systému rozsvietenie svetelnej kontrolky 
tlačidla na niekoľko sekúnd.

Prevádzka

Zvuková výstraha

F Stlačte strednú časť volantu.

Zvuková výstraha zaznie, ak sa vozidlo 
pohybuje rýchlosťou 0 až 35 km/h.

Deaktivácia
Za určitých jazdných podmienok môžete 
deaktivovať systém.

Stlačte toto tlačidlo.

Rozsvieti sa kontrolka tlačidla a zvukový signál 
sa vypne.
Ďalšie stlačenie opätovne aktivuje systém.
Kontrolka na tlačidle zhasne.

Pred deaktiváciou systému sa uistite, 
že sa nenachádzate v oblasti s častým 
výskytom chodcov.

Systém sa automaticky opätovne aktivuje 
pri každom naštartovaní vozidla.

Porucha činnosti

V prípade poruchy systému bliká svetelná 
kontrolka tlačidla. Obráťte sa na sieť CITROËN 
alebo iný kvalifikovaný servis, kde vám systém 
skontrolujú.
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Núdzový alebo asistenčný 
hovor

Služba lokalizovaného núdzového hovoru

* V súlade so všeobecnými podmienkami 
používania služby dostupnej u predajcov a v 
závislosti od technických a technologických 
obmedzení.

**  V závislosti od geografického pokrytia 
„Služby lokalizovaného núdzového hovoru“, 
„Služby lokalizovaného asistenčného 
hovoru“ a oficiálneho úradného jazyka 
vybratého vlastníkom vozidla. 
Zoznam pokrytých krajín a telematických 
služieb nájdete v predajných miestach alebo 
na webovej stránke vašej krajiny.

V núdzovom prípade stlačte 
a podržte toto tlačidlo viac ako 
2 sekundy.

Blikanie zelenej LED diódy a hlasová správa 
potvrdia aktiváciu volania strediska „Služby 
lokalizovaného núdzového hovoru“*.

Ďalším okamžitým stlačením 
tohto tlačidla sa požiadavka 
zruší.
Zelená dióda zhasne.

Ak bolo spojenie nadviazané, zelená kontrolka 
zostane svietiť (nepretržite).
Zhasne po ukončení komunikácie.

jasne odmietnutá, je hovor riadený priamo 
prostredníctvom záchrannej služby (112) bez 
lokalizácie.

„Služba lokalizovaného núdzového hovoru“ 
okamžite lokalizuje vaše vozidlo, kontaktuje vás 
vo vašom jazyku** a v prípade potreby požiada 
o vyslanie príslušných záchranných služieb**. 
V krajinách, v ktorých nie je služba dostupná, 
alebo v prípade, ak bola lokalizačná služba 

V prípade nárazu zaznamenaného 
počítačom airbagu sa nezávisle od 
prípadných rozvinutí airbagov núdzový 
hovor aktivuje automaticky.

Ak ste využili ponuku Citroën Connect Box 
s balíkom služieb SOS vrátane asistencie, 
máte možnosť využívať aj doplnkové 
služby prostredníctvom vášho osobného 
priestoru na webových stránkach vašej 
krajiny.

Činnosť systému 

Pri zapnutí zapaľovania sa 
zelená svetelná kontrolka 
rozsvieti na 3 sekundy, čím 
signalizuje správnu činnosť 
systému.
Oranžová kontrolka zabliká 
a následne zhasne: systém má 
poruchu.

Oranžová kontrolka svieti nepretržite: je 
potrebné vymeniť batériu.
V oboch prípadoch hrozí, že služba núdzového 
hovoru a služba asistenčného hovoru nemusia 
fungovať.
V čo najkratšom čase sa obráťte na 
kvalifikovaný servis.

Porucha systému nebráni vozidlu v jazde.

Služba lokalizovaného 
asistenčného hovoru

V prípade poruchy vozidla 
môžete požiadať o pomoc tak, že 
stlačíte toto tlačidlo a podržíte ho 
dlhšie ako 2 sekundy.

Hlasová správa potvrdí, že sa volanie 
uskutočnilo**.

Ďalším okamžitým stlačením 
tohto tlačidla sa požiadavka 
zruší.
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**  V závislosti od geografického pokrytia 
„Služby lokalizovaného núdzového hovoru“, 
„Služby lokalizovaného asistenčného 
hovoru“ a oficiálneho úradného jazyka 
vybratého vlastníkom vozidla.
Zoznam pokrytých krajín a telematických 
služieb nájdete v predajných miestach alebo 
na webovej stránke vašej krajiny.

Geolokalizácia

Ak ste si vozidlo zakúpili inde ako v sieti 
CITROËN, odporúčame vám nechať si 
skontrolovať konfiguráciu týchto služieb. 
O ich úpravu môžete požiadať v sieti 
CITROËN.
V krajinách s niekoľkými úradnými jazykmi 
je možná konfigurácia v oficiálnom 
úradnom jazyku podľa vášho výberu.

Z technických dôvodov, a najmä na účely 
zlepšenia kvality telematických služieb 
poskytovaných zákazníkovi, si výrobca 
vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať 
aktualizácie telematického systému 
zabudovaného vo vozidle.

Zrušenie je potvrdené hlasovou správou.

Geolokalizáciu môžete deaktivovať súčasným 
stlačením tlačidiel „Služba lokalizovaného 
núdzového hovoru“ a „Služba lokalizovaného 
asistenčného hovoru“ a následným potvrdením 
voľby stlačením tlačidla „Služba lokalizovaného 
asistenčného hovoru“.

Geolokalizáciu môžete opäť aktivovať 
ďalším súčasným stlačením tlačidiel „Služba 
lokalizovaného núdzového hovoru“ a „Služba 
lokalizovaného asistenčného hovoru“ 
a následným potvrdením voľby stlačením tlačidla 
„Služba lokalizovaného asistenčného hovoru“.

Systémy posilňovača 
brzdenia
Súbor doplnkových systémov, ktoré vám 
pomáhajú optimálnym spôsobom zvýšiť 
bezpečnosť pri brzdení v naliehavých 
prípadoch:
- systém proti blokovaniu kolies (ABS),
- elektronický delič brzdného účinku (EBFD),
- posilňovač núdzového brzdenia (EBA).

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

Aktivácia
V prípade rizika zablokovania kolies sa 
protiblokovací systém uvedie do činnosti 
automaticky.
Štandardná činnosť systému ABS môže byť 
sprevádzaná miernymi vibráciami brzdového 
pedálu.

V prípade potreby núdzového brzdenia 
silno zatlačte brzdový pedál bez 
povoľovania tlaku.

Porucha činnosti

Stojace vozidlo

Ak sa rozsvieti táto kontrolka, 
znamená to, že protiblokovací 
systém kolies má poruchu, ktorá by 
mohla spôsobiť stratu kontroly nad 
vozidlom počas brzdenia.

Obráťte sa na sieť CITROËN alebo na iný 
kvalifikovaný servis.
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Po zapnutí zapaľovania (poloha ON) sa na 
niekoľko sekúnd rozsvieti táto kontrolka. 
Ak nezhasne alebo sa nerozsvieti, 
obráťte sa na sieť CITROËN alebo iný 
kvalifikovaný servis.

Vozidlo za jazdy

Ak táto kontrolka zostane svietiť, 
znamená to, že protiblokovací 
systém kolies má poruchu, ktorá by 
mohla spôsobiť stratu kontroly nad 
vozidlom počas brzdenia.

Bezpodmienečne zastavte vozidlo hneď, 
ako to umožnia bezpečnostné podmienky.
Obráťte sa na sieť CITROËN alebo na iný 
kvalifikovaný servis.

Ak sa rozsvietia obe tieto kontrolky, 
znamená to poruchu elektronického 
rozdeľovača brzdného účinku, ktorá 
by mohla spôsobiť stratu kontroly 
nad vozidlom počas brzdenia.

Bezpodmienečne zastavte vozidlo hneď, 
ako to umožnia bezpečnostné podmienky.
Obráťte sa na sieť CITROËN alebo na iný 
kvalifikovaný servis.
Pri výmene kolies (pneumatiky a disky) sa 
uistite, že spĺňajú odporúčania výrobcu.

Posilňovač núdzového brzdenia
Systém, ktorý umožňuje v prípade náhleho 
brzdenia dosiahnuť rýchlejšie optimálny tlak 
brzdenia, čím dochádza k skráteniu brzdnej 
dráhy.

Aktivácia
Aktivuje sa v závislosti od rýchlosti zatlačenia 
brzdového pedálu.
Toto sa prejavuje znížením odporu pedálu a 
zvýšením účinnosti brzdenia.

V prípade núdzového brzdenia silno 
zatlačte brzdový pedál bez povoľovania.

Kontrolné systémy dráhy 
vozidla
Systém regulácie prešmyku 
kolies (ASR) a dynamické 
riadenie stability (DSC)
Systém regulácie prešmyku kolies optimalizuje 
prenos hnacej sily tak, že ovláda brzdy hnacích 
kolies a motor, čím obmedzuje riziko prešmyku 
kolies.
Dynamické riadenie stability pôsobí na jedno 
alebo viacero kolies a na motor, čím udržiava 
vozidlo na dráhe vo vodičom požadovanom 
smere, v rámci platnosti fyzikálnych zákonov.

Aktivácia
Tieto systémy sa aktivujú automaticky pri 
každom naštartovaní vozidla.
V prípade problému s priľnavosťou povrchu 
alebo dráhou sa tieto systémy uvedú do 
činnosti.

Je signalizovaná blikaním tejto 
výstražnej kontrolky na prístrojovom 
paneli.

Deaktivácia
V určitých prevádzkových podmienkach 
(rozbeh vozidla uviaznutého v bahne, snehu, 
piesku atď.) môže byť výhodné vyradiť z 
činnosti systémy ASR a ESP, aby sa obnovila 
priľnavosť pneumatiky k vozovke.

F Stlačte toto tlačidlo, pokým sa príslušný 
symbol nezobrazí na displeji združeného 
prístroja.

Zobrazenie tohto symbolu znamená, 
že sa deaktivovali systémy ASR a 
ESP.
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Nadmerné prekĺzavanie kolies môže 
poškodiť diferenciál vášho vozidla.

Opätovná aktivácia
Tieto systémy sa automaticky opätovne 
neaktivujú.
F Ďalším stlačením tlačidla systémy opäť 

manuálne aktivujete.
Zhasnutie symbolu na združenom prístroji 
znamená opätovnú aktiváciu systémov ASR a 
ESP.

Porucha činnosti
Rozsvietenie týchto výstražných 
kontroliek na združenom prístroji 
signalizuje poruchu týchto systémov.

Nechajte si vykonať kontrolu systémov 
ASR/ESP v sieti CITROËN alebo v inom 
kvalifikovanom servise.

Systémy ASR/ESP sú prostriedkom 
zvýšenia bezpečnosti normálnej jazdy, 
nesmú však viesť vodiča k zvyšovaniu 
rizika a jazdných rýchlostí.
Riziko straty priľnavosti sa zvyšuje v 
podmienkach zníženej priľnavosti (dážď, 
sneh, poľadovica). Z dôvodu zachovania 
vašej bezpečnosti je nevyhnutné 
ponechať tieto systémy aktivované, zvlášť 
v nepriaznivých podmienkach.
Správna činnosť týchto systémov je 
podmienená dodržiavaním odporúčaní 
výrobcu týkajúcich sa kolies (pneumatiky 
a disky), komponentov brzdového systému 
a elektronických dielov, ako aj postupov 
pri montáži a opravách siete CITROËN.
Po náraze si nechajte tieto systémy 
skontrolovať v sieti CITROËN alebo v 
inom kvalifikovanom servise.

Ukazovateľ redukcie 
motorovej brzdy

Vaše vozidlo je vybavené systémom 
rekuperácie energie počas spomaľovania, ktorý 
využíva motorovú brzdu.
Časť energie vytvorenej pri spomalení vozidla 
(napr. pri dlhom klesaní) sa rekuperuje do 
trakčnej batérie, čím zvyšuje výdrž batérie a 
tým aj vzdialenosť, ktorá sa dá prejsť medzi 
jednotlivými nabitiami.
Keď je trakčná batéria úplne nabitá a počas 
prvých pár kilometrov jazdy s vozidlom sa 
motorová brzda dočasne zoslabí.

Táto kontrolka bliká na prístrojovej 
doske a vyzýva vás, aby ste 
zodpovedajúcim spôsobom 
prispôsobili vašu jazdu.

Preto vám odporúčame, aby ste čo možno 
najviac predvídali brzdenie: na spomalenie 
alebo zastavenie vozidla použite brzdový 
pedál.
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Bezpečnostné pásy
Predné bezpečnostné pásy
Predné bezpečnostné pásy sú vybavené 
systémom pyrotechnického napínania a 
obmedzovačom silového účinku.
Tento systém zlepšuje bezpečnosť na predných 
miestach v prípade čelných a bočných nárazov. 
V závislosti od intenzity nárazu systém 
pyrotechnického napínania dočasne napne 
pásy a pritisne ich na telá cestujúcich.
Pásy s pyrotechnickým napínaním sú aktívne 
pri zapnutom zapaľovaní.
Obmedzovač silového účinku zmierňuje tlak 
pásu na hrudník cestujúceho, čím prispieva k 
zvýšeniu jeho bezpečnosti.

Zapnutie pásu

F Potiahnite popruh a vsuňte jeho koniec do 
zapínacej spony.

Počas blikania kontrolky nie je brzdný 
výkon v žiadnom prípade znížený.

Odopnutie pásu
F Zatlačte červené tlačidlo zapínacej spony.

Kontrolka nezapnutia/odopnutia 
predného pásu

Po zapnutí zapaľovania sa na 
niekoľko sekúnd rozsvieti táto 
kontrolka, sprevádzaná zvukovým 
signálom, ak si vodič a/alebo 
spolujazdec nezapol bezpečnostný 
pás.

Ak si vodič nezapol bezpečnostný pás, do 
jednej minúty po zapnutí zapaľovania bliká 
táto kontrolka, sprevádzaná prerušovaným 
zvukovým signálom.
Po približne 90 sekundách táto kontrolka 
zhasne a signál sa vypne. Následne sa opäť 
rozsvieti kontrolka a zostane rozsvietená 
dovtedy, kým si vodič nezapne bezpečnostný 
pás.
Ak sa vozidlo pohybuje a bezpečnostný 
pás nie je zapnutý, upozornia vás rovnaké 
výstražné signály.

F Potiahnutím skontrolujte, či je bezpečnostný 
pás správne zaistený.

Zadné bezpečnostné pásy

Zadné sedadlá sú vybavené dvomi 
bezpečnostnými pásmi. Každý bezpečnostný 
pás je vybavený tromi kotviacimi bodmi a 
navijakom.
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Zapnutie pásu
F Potiahnite popruh a zasuňte jazýček do 

zapínacej spony.
F Potiahnutím skontrolujte, či je bezpečnostný 

pás správne zaistený.

Odopnutie pásu
F Zatlačte červené tlačidlo zapínacej spony.

Kontrolky odopnutia pásu

Kontrolka pravého zadného 
bezpečnostného pásu.

Kontrolka ľavého zadného 
bezpečnostného pásu.

Rozsvietenie jednej z týchto kontroliek na 
združenom prístroji signalizuje, že si jeden zo 
zadných cestujúcich odopol svoj bezpečnostný 
pás.
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Odporúčania

Vodič sa musí presvedčiť, že spolujazdci 
používajú bezpečnostné pásy správnym 
spôsobom a že sú všetci správne pripútaní 
skôr, ako sa vozidlo rozbehne.
Nezávisle na mieste, na ktorom sa 
nachádzate vo vozidle, si vždy založte 
bezpečnostný pás, a to aj pri jazde na krátku 
vzdialenosť.
Nezamieňajte zapínacie spony 
bezpečnostných pásov, pretože by mohlo 
dôjsť k obmedzeniu ich funkcie.
Bezpečnostné pásy sú vybavené navíjačom, 
ktorý umožňuje automatické nastavenie dĺžky 
pásu vašej postave. Bezpečnostný pás sa 
automaticky vráti do svojej pôvodnej polohy, 
keď ho nepoužívate.
Pred a po použití bezpečnostných pásov sa 
uistite o ich správnom zvinutí.
Spodná časť pásu musí byť nastavená v čo 
najtesnejšom kontakte s panvou cestujúceho.
Horná časť musí byť nastavená v priehlbine 
ramena.
Navijaky sú vybavené zariadením, ktoré 
automaticky zablokujte pás v prípade nárazu, 
núdzového brzdenia alebo prevrátenia 
vozidla. Toto zariadenie môžete odblokovať 
tak, že bezpečnostný pás pevne potiahnete a 
následne ho uvoľníte, aby sa mierne navinul.

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

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

- jedným pásom môže byť pripútaná len 
jedna osoba,

- nesmú vykazovať známky poškodenia 
alebo rozstrapkania,

- nesmú byť prerobené alebo upravené, čím 
by sa mohla obmedziť ich účinnosť.

V zmysle platných bezpečnostných 
predpisov musí byť akýkoľvek zásah na 
bezpečnostných pásoch vo vašom vozidle 
vykonaný v kvalifikovanom servise so 
zaškoleným personálom a adekvátnym 
vybavením, ktoré vám poskytuje práve sieť 
CITROËN.
Nechajte si pravidelne kontrolovať vaše 
bezpečnostné pásy v sieti CITROËN 
alebo v inom kvalifikovanom servise, a to 
predovšetkým v prípade, ak vykazujú známky 
poškodenia.
Bezpečnostné pásy čistite mydlovou vodou 
alebo prípravkom na čistenie textilu, ktorý je v 
predaji v sieti CITROËN.
Po sklopení alebo premiestnení zadného 
sedadla alebo lavicového sedadla sa 
presvedčte o správnej polohe a zvinutí 
bezpečnostných pásov.

Pokyny pre deti
Ak má spolujazdec menej ako 12 rokov alebo 
meria menej ako 150 cm, použite vhodnú 
detskú sedačku.
Nikdy nepoužívajte jeden popruh na 
pripútanie viacerých osôb.
Nikdy neprevážajte dieťa posadené na vašich 
kolenách.
Viac informácií o detských sedačkách 
nájdete v príslušnej časti.

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

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

Detekčné nárazové zóny

A. Čelná nárazová zóna.
B. Bočná nárazová zóna.

Rozvinutie airbagov je sprevádzané 
miernym unikaním plynu a hlukom 
spôsobeným spustením pyrotechnickej 
nálože integrovanej v systéme.
Tento plyn nie je škodlivý, ale môže mať 
mierne dráždivé účinky u citlivejších osôb.
Hluk detonácie spojený s aktiváciou 
airbagu môže na krátky čas spôsobiť 
mierny pokles sluchovej kapacity.

Airbagy sú navrhnuté tak, aby prispeli 
k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich v 
prípade vážnej kolízie. Dopĺňajú činnosť 
bezpečnostných pásov vybavených 
obmedzovačmi silového účinku.
V prípade kolízie elektronické snímače 
zaznamenávajú a analyzujú čelné a bočné 
nárazy, ktoré sa vyskytli v detekčných 
nárazových zónach:
- V prípade silného nárazu sa airbagy 

okamžite rozvinú, čím pomáhajú chrániť 
bezpečnosť cestujúcich vo vozidle. Ihneď 
po náraze sa airbagy rýchlo vypustia, aby 
nebránili vo výhľade ani prípadnej snahe 
cestujúcich opustiť vozidlo.

- V prípade slabšieho nárazu, nárazu 
v zadnej časti vozidla alebo pri prevrátení 
vozidla sa za určitých podmienok airbagy 
nemusia rozvinúť. V takýchto prípadoch 
postačia na optimálnu ochranu cestujúcich 
len bezpečnostné pásy.

Čelné airbagy

Tento systém chráni vodiča a predného 
spolujazdca v prípade prudkého čelného 
nárazu pred rizikom poranenia hlavy a 
hrudníka.
Airbag vodiča je umiestnený v strede volantu. 
Airbag predného spolujazdca sa nachádza v 
prístrojovej doske nad príručnou skrinkou.

Rozvinutie
Airbagy sa rozvinú automaticky, pokiaľ 
nebol čelný airbag predného spolujazdca 
deaktivovaný, pri prudkom čelnom náraze v 
celej zóne alebo v časti čelnej nárazovej zóny 
A, v pozdĺžnej osi vozidla v horizontálnej rovine 
a v smere z prednej k zadnej časti vozidla.
Čelný airbag sa rozvinie medzi predným 
cestujúcim vo vozidle a prístrojovou doskou, 
čím zmierni jeho pohyb smerom dopredu.
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Porucha činnosti
V prípade rozsvietenia tejto 
kontrolky na prístrojovej doske sa 
urýchlene obráťte na sieť CITROËN 
alebo iný kvalifikovaný servis, kde 
vám systém skontrolujú. V prípade 
nárazu by sa airbagy nemuseli 
rozvinúť.
V takom prípade neinštalujte detskú 
sedačku, ani nedovoľte cestujúcim 
sedieť na prednom sedadle 
spolujazdca.

Bočné airbagy

Systém chráni vodiča a predného spolujazdca 
v prípade prudkého bočného nárazu a eliminuje 
riziko poranenia v oblasti hrudníka, medzi 
ramenom a bedrom.
Bočné airbagy sú zabudované v kostre 
operadla na strane dverí.

Rozvinutie
Airbag sa rozvinie jednostranne v prípade 
prudkého bočného nárazu, smerujúceho na 
celú alebo len časť detekčnej zóny B, a to 
kolmo na pozdĺžnu os vozidla a vo vodorovnej 
rovine, z vonkajšej strany smerom do interiéru 
vozidla.
Bočný airbag vyplní priestor medzi bedrom a 
ramenom cestujúceho na prednom sedadle a 
panelom príslušných dverí.

Detekčné nárazové zóny

A. Čelná nárazová zóna.
B. Bočná nárazová zóna.

Hlavové airbagy
Tento systém chráni v prípade prudkého 
bočného nárazu vodiča a spolujazdcov, aby sa 
obmedzilo riziko poranenia hlavy.
Hlavové airbagy sú zabudované do stĺpikov 
karosérie a hornej časti kabíny.

Rozvinutie
Každý hlavový airbag sa rozvinie súčasne 
s bočným airbagom na príslušnej strane pri 
prudkom bočnom náraze smerujúcom do celej 
alebo do časti detekčnej zóny B, a to kolmo na 
os vozidla vo vodorovnej rovine, z vonkajšej 
strany smerom dovnútra vozidla.
Hlavový airbag vyplní priestor medzi cestujúcim 
na prednom alebo zadnom sedadle a oknami.

Porucha činnosti
Ak sa na združenom prístroji 
rozsvieti táto kontrolka, 
bezpodmienečne sa obráťte na sieť 
CITROËN alebo na iný kvalifikovaný 
servis, kde vám systém skontrolujú. 
V prípade prudkého nárazu by sa 
airbagy nemuseli rozvinúť.

Pri miernom náraze do boku vozidla alebo 
v prípade prevrátenia sa nemusí airbag 
rozvinúť.
Pri náraze do zadnej časti vozidla alebo 
pri čelnom náraze sa airbagy nerozvinú.
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Odporúčania

V záujme zachovania plnej účinnosti 
airbagov dodržiavajte nasledujúce 
bezpečnostné odporúčania.
Osvojte si prirodzenú a vzpriamenú polohu 
pri sedení.
Používajte správne nastavený bezpečnostný 
pás.
Nenechávajte nič medzi cestujúcimi a 
airbagmi (dieťa, domáce zviera, predmety 
atď.) ani nepripevňujte a nelepte nič do 
blízkosti airbagov, ani do dráhy ich pohybu 
pri rozvinutí; v prípade rozvinutia airbagu by 
mohlo dôjsť k poraneniu.
Nikdy nevhodným spôsobom nemeňte 
pôvodné usporiadanie vášho vozidla, 
predovšetkým v bezprostrednej blízkosti 
airbagov.
Po nehode, alebo ak bolo vozidlo predmetom 
krádeže, nechajte systém airbagov 
skontrolovať.
Akýkoľvek zásah do systému airbagov musí 
byť vykonaný výlučne v sieti CITROËN alebo 
v inom kvalifikovanom servise.
Aj napriek dodržiavaniu všetkých uvedených 
opatrení hrozí určité riziko, a teda pri 
rozvinutí airbagu nie je možné vylúčiť drobné 
poranenie alebo popálenie hlavy, hrudníka 
alebo rúk. Airbag sa nafúkne takmer okamžite 
(niekoľko milisekúnd) a následne sa vypustí, 
pričom súčasne dochádza k úniku teplého 
plynu z otvorov na to určených.

Čelné airbagy
Pri riadení vozidla nedržte volant za jeho 
ramená a nenechávajte ruky položené na 
stredovom paneli volantu.
Nevykladajte si nohy na palubnú dosku na 
strane spolujazdca.
Nefajčite, pretože nafúknutie airbagov by 
mohlo zapríčiniť popáleniny alebo zranenia 
súvisiace s cigaretou alebo fajkou.
Volant nikdy nedemontujte, neprepichávajte 
ani doňho silno nebúchajte.
Na volant a na prístrojovú dosku nikdy nič 
nepripevňujte a nelepte, pretože v prípade 
rozvinutia airbagov by to mohlo spôsobiť 
poranenia.

Bočné airbagy
Na sedadlá používajte iba schválené poťahy 
kompatibilné s rozvinutím bočných airbagov. 
Informácie o sortimente vhodných poťahov 
pre vaše vozidlo získate u svojho predajcu 
CITROËN.
Na zadné operadlá nič neupevňujte ani 
nevešajte (oblečenie atď.), pri aktivácii 
bočného airbagu by mohlo dôjsť k poraneniu 
hrudníka a ramena.
Nepribližujte sa hrudníkom k dverám viac, 
než je nevyhnutné.

Hlavové airbagy
Nikdy nič neupevňujte ani nevešajte na 
stropnú konštrukciu vozidla, pretože by to 
mohlo spôsobiť poranenia hlavy pri rozvinutí 
hlavového airbagu.
Nedemontujte držadlá osadené v stropnej 
konštrukcii (ak je nimi vaše vozidlo vybavené), 
pretože sú súčasťou inštalácie hlavových 
airbagov. 
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Všeobecné informácie o 
detských sedačkách

Pravidlá prepravy detí sú špecifické 
pre každú krajinu. Oboznámte sa s 
legislatívou platnou vo vašej krajine.

Na dosiahnutie maximálnej bezpečnosti 
dodržiavajte nasledujúce odporúčania:
- V súlade s európskymi nariadeniami 

musia byť všetky deti do 12 rokov 
alebo deti menšie ako jeden a pol metra 
prepravované v homologizovanej detskej 
sedačke, ktorá zodpovedá hmotnosti 
dieťaťa, na miestach vybavených 
bezpečnostnými pásmi alebo uchyteniami 
ISOFIX.

- Štatisticky je dokázané, že 
najbezpečnejšie miesta pre vaše deti sú 
na zadných sedadlách.

- Dieťa s hmotnosťou nižšou ako 9 kg 
musí byť povinne prepravované v polohe 
chrbtom k smeru jazdy na prednom aj 
zadnom sedadle.

Odporúča sa prevážať deti na zadných 
bočných sedadlách vášho vozidla:
- chrbtom k smeru jazdy do veku 

3 rokov,
- čelom k smeru jazdy od 3 rokov.

Detská sedačka na zadnom sedadle
„Chrbtom k smeru jazdy“

V prípade inštalácie detskej sedačky 
„chrbtom k smeru jazdy“ na miesto zadného 
spolujazdca posuňte predné sedadlo dopredu 
a narovnajte operadlo sedadla tak, aby sa 
detská sedačka umiestnená chrbtom k smeru 
jazdy nedotýkala predného sedadla vozidla.

„Čelom k smeru jazdy“

V prípade inštalácie detskej sedačky 
„čelom k smeru jazdy“ na miesto zadného 
spolujazdca posuňte predné sedadlo dopredu 
a narovnajte operadlo sedadla tak, aby sa nohy 
dieťaťa umiestneného v detskej sedačke čelom 
k smeru jazdy nedotýkali predného sedadla 
vozidla.

Uistite sa, že je bezpečnostný pás 
správne napnutý.
Pri detských sedačkách s podperou sa 
uistite, že je podpera pevne opretá o 
podlahu. Ak to bude nutné, prispôsobte 
nastavenie sedadla spolujazdca.
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„Chrbtom k smeru jazdy“

V prípade inštalácie detskej sedačky „chrbtom 
k smeru jazdy“ na miesto predného 
spolujazdca nastavte sedadlo vozidla 
do strednej polohy v pozdĺžnom smere s 
vyrovnaným operadlom.

Predný airbag spolujazdca musí 
byť bezpodmienečne deaktivovaný. 
V opačnom prípade hrozí dieťaťu pri 
rozvinutí airbagu vážne alebo smrteľné 
poranenie.

„Čelom k smeru jazdy“

V prípade inštalácie detskej sedačky „čelom 
k smeru jazdy“ na miesto predného 
spolujazdca nastavte sedadlo vozidla 
do strednej polohy v pozdĺžnom smere s 
vyrovnaným operadlom a ponechajte čelný 
airbag spolujazdca aktívny.

Uistite sa, že je bezpečnostný pás správne 
napnutý.
Pri detských sedačkách s podperou sa 
uistite, že je podpera pevne a stabilne opretá 
o podlahu. Ak to bude nutné, prispôsobte 
nastavenie sedadla spolujazdca.

Sedadlo spolujazdca je nastavené do 
strednej pozdĺžnej polohy.

Deaktivácia čelného 
airbagu spolujazdca

Nikdy neinštalujte detské sedačky do polohy 
„chrbtom k smeru jazdy“ na sedadlo, ktoré 
je chránené aktivovaným čelným airbagom.
Mohlo by to mať za následok ťažké alebo 
smrteľné zranenie dieťaťa.

Detská sedačka na prednom sedadle
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Toto upozornenie sa nachádza na varovnom 
štítku, umiestnenom na každej strane slnečnej 
clony spolujazdca.
V súlade s platnými právnymi predpismi je toto 
výstražné upozornenie dostupné vo všetkých 
požadovaných jazykoch.

Vypnutý airbag spolujazdca (OFF) 

Deaktivácia
Deaktivovať je možné len čelný airbag 
spolujazdca.

F Pri vypnutom zapaľovaní vsuňte kľúč do 
ovládača deaktivácie airbagu spolujazdca,

F otočte ho do polohy OFF,
F vyberte kľúč.

Pri zapnutom zapaľovaní sa na stredovej 
konzole rozsvieti táto kontrolka a zostane 
rozsvietená po celú dobu deaktivácie airbagu.

Na zaistenie bezpečnosti vášho dieťaťa 
v prípade inštalácie detskej sedačky 
chrbtom k smeru jazdy na sedadlo 
predného spolujazdca deaktivujte airbag 
spolujazdca.
V opačnom prípade hrozí dieťaťu pri 
aktivácii airbagu vážne alebo smrteľné 
poranenie.

Opätovná aktivácia
Po odstránení detskej sedačky otočte kľúč 
do polohy ON, čím opäť aktivujete airbag 
spolujazdca a zabezpečíte tak jeho ochranu v 
prípade nárazu.
Príslušná výstražná kontrolka zhasne.

Viac informácií o airbagoch nájdete v 
príslušnej kapitole.
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AR

BG НИКОГА НЕ инсталирайте детско столче на седалка с АКТИВИРАНА предна ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА. Това може да причини 
СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на детето.

CS NIKDY neumisťujte dětské zádržné zařízení orientované směrem dozadu na sedadlo chráněné AKTIVOVANÝM čelním AIRBAGEM. Hrozí 
nebezpečí SMRTI DÍTĚTE nebo VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.

DA Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol på et sæde, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG. BARNET risikerer at blive ALVORLIGT KVÆSTET 
eller DRÆBT.

DE Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz oder eine Babyschale entgegen der Fahrtrichtung, 
das Kind könnte schwere oder sogar tödliche Verletzungen erleiden.

EL Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ παιδικό κάθισμα με την πλάτη του προς το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, σε μια θέση που προστατεύεται από 
ΜΕΤΩΠΙΚΟ αερόσακο που είναι ΕΝΕΡΓΟΣ. Αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια το ΘΑΝΑΤΟ ή το ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ

EN NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the 
CHILD can occur

ES NO INSTALAR NUNCA un sistema de retención para niños de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido mediante un 
AIRBAG frontal ACTIVADO, ya que podría causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del niño.

ET Ärge MITTE KUNAGI paigaldage „seljaga sõidusuunas“ lapseistet juhi kõrvalistmele, mille ESITURVAPADI on AKTIVEERITUD. Turvapadja 
avanemine võib last TÕSISELT või ELUOHTLIKULT vigastada.

FI ÄLÄ KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selkä ajosuuntaan istuimelle, jonka edessä suojana on käyttöön aktivoitu TURVATYYNY. Sen 
laukeaminen voi aiheuttaa LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.

FR NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants faisant face vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE 
frontal ACTIVÉ. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

HR NIKADA ne postavljati dječju sjedalicu leđima u smjeru vožnje na sjedalo zaštićeno UKLJUČENIM prednjim ZRAČNIM JASTUKOM. To bi 
moglo uzrokovati SMRT ili TEŠKU OZLJEDU djeteta.

HU SOHA ne használjon menetiránynak háttal beszerelt gyermekülést AKTIVÁLT (BEKAPCSOLT) FRONTLÉGZSÁKKAL védett ülésen. Ez a 
gyermek HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

IT NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale 
ATTIVATO. Ciò potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.

LT NIEKADA neįrenkite vaiko prilaikymo priemonės su atgal atgręžtu vaiku ant sėdynės, kuri saugoma VEIKIANČIOS priekinės ORO 
PAGALVĖS. Išsiskleidus oro pagalvei vaikas gali būti MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS.

LV NEKAD NEuzstādiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti priekšējā pasažiera sēdvietā, kurā ir AKTIVIZĒTS priekšējais DROŠĪBAS GAISA 
SPILVENS. Tas var izraisīt BĒRNA NĀVI vai radīt NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.
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MT Qatt m’ghandek thalli tifel/tifla marbut f’siggu dahru lejn l-Airbag attiva, ghaliex tista’ tikkawza korriment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla

NL Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de 
airbag kan het KIND LEVENSGEVAARLIJK GEWOND RAKEN

NO Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjøreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE, 
BARNET risikerer å bli DREPT eller HARDT SKADET.

PL
NIGDY nie instalować fotelika dziecięcego w pozycji „tyłem do kierunku jazdy“ na siedzeniu wyposażonym w CZOŁOWĄ PODUSZKĘ 
POWIETRZNĄ w stanie AKTYWNYM. Może to doprowadzić do ŚMIERCI DZIECKA lub spowodować u niego POWAŻNE OBRAŻENIA 
CIAŁA.

PT NUNCA instale um sistema de retenção para crianças de costas para a estrada num banco protegido por um AIRBAG frontal ACTIVADO. 
Esta instalação poderá provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANÇA.

RO Nu instalati NICIODATA un sistem de retinere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat cu AIRBAG 
frontal ACTIVAT. Aceasta ar putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANIREA lui GRAVA.

RU
ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать обращенное назад детское удерживающее устройство на сиденье, 
защищенном ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, установленной перед этим сиденьем. Это может привести к 
ГИБЕЛИ РЕБЕНКА или НАНЕСЕНИЮ ЕМУ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

SK NIKDY neinštalujte detské zádržné zariadenie orientované smerom dozadu na sedadlo chránené AKTIVOVANÝM čelným AIRBAGOM. 
Mohlo by dôjsť k SMRTEĽNÉMU alebo VÁŽNEMU PORANENIU DIEŤAŤA.

SL NIKOLI ne nameščajte otroškega sedeža s hrbtom v smeri vožnje, če je VARNOSTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim sedežem 
AKTIVIRANA. Takšna namestitev lahko povzroči SMRT OTROKA ali HUDE POŠKODBE.

SR NIKADA ne koristite dečje sedište koje se okreće unazad na sedištu zaštićenim AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred njega, jer mogu 
nastupiti SMRT ili OZBILJNA POVREDA DETETA.

SV Passagerarkrockkudden fram MÅSTE vara avaktiverad om en bakåtvänd bilbarnstol installeras på denna plats. Annars riskerar barnet att 
DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT.

TR KESİNLKLE HAVA YASTIĞI AKTİF olan ön koltuğa yüzü arkaya dönük bir çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz. Bu ÇOCUĞUN ÖLMESİNE veya 
ÇOK AĞIR YARALANMASINA sebep olabilir.
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Odporúčané detské 
sedačky
Rad odporúčaných detských sedačiek, 
ktoré sa zaisťujú pomocou trojbodového 
bezpečnostného pásu:

Inštalácia detskej sedačky uchytenej pomocou 
bezpečnostného pásu
V súlade s európskymi predpismi nájdete v tejto tabuľke informácie o možnosti inštalácie detských 
sedačiek, ktoré sa upevňujú pomocou bezpečnostného pásu a sú univerzálne homologizované (a), 
v závislosti od hmotnosti dieťaťa a miesta vo vozidle.

Hmotnosť dieťaťa/orientačný vek

Miesto

Menej ako 
13 kg

(skupiny 0 (b) 
a 0+)

Do približne 
1 roka

9 -18 kg
(skupina 1)
Približne od 
1 do 3 rokov

15 – 25 kg
(skupina 2)
Približne od 
3 do 6 rokov

22 – 36 kg
(skupina 3)
Približne od 

6 do 10 rokov

Sedadlo 
predného 

spolujazdca 
(c) (e)

L1

RÖMER Duo Plus 
ISOFIX (zaistená 

pomocou 
bezpečnostného 

pásu)

X X

Zadné bočné 
sedadlá (d) U U U U

Skupina 0+: od narodenia do 13 kg

L1
„RÖMER Baby-Safe Plus“

Inštaluje sa chrbtom k smeru jazdy.

Skupina 2 a 3: od 15 do 36 kg

L5
„RÖMER KIDFIX“

Môže byť upevnená pomocou ukotvení 
ISOFIX vo vozidle.

Dieťa je zaistené bezpečnostným pásom.

(a) Univerzálna detská sedačka: detská sedačka, 
ktorá sa môže inštalovať do všetkých typov 
vozidiel pomocou bezpečnostného pásu.

(b) Skupina 0: od narodenia do 10 kg. Detské 
vaničky a autopostieľky sa nesmú inštalovať 
na miesto predného spolujazdca.

(c) Skôr ako usadíte svoje dieťa na toto miesto, 
oboznámte sa s legislatívou platnou vo vašej 
krajine.

(d) Pri inštalácii detskej sedačky na zadné 
sedadlo, chrbtom k smeru jazdy alebo čelom 
k smeru jazdy, posuňte predné sedadlo 
smerom dopredu, následne nastavte chrbtové 
operadlo do vzpriamenej polohy, aby ste 
zabezpečili dostatok miesta pre detskú 
sedačku a pre nohy dieťaťa.
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(e) Ak je detská sedačka „chrbtom k smeru 
jazdy“ inštalovaná na miesto predného 
spolujazdca, musí byť čelný airbag 
spolujazdca bezpodmienečne deaktivovaný. V 
opačnom prípade je dieťa vystavené riziku 
vážneho alebo smrteľného poranenia 
pri rozvinutí airbagu. V prípade inštalácie 
detskej sedačky „čelom k smeru jazdy“ na 
miesto predného spolujazdca musí ostať 
airbag spolujazdca aktívny.

U: Miesto vhodné na inštaláciu detskej sedačky, 
ktorá sa uchytáva pomocou bezpečnostného 
pásu a je univerzálne homologizovaná, 
„chrbtom k smeru jazdy“ alebo „čelom k 
smeru jazdy“.

X: Miesto nevhodné na inštaláciu detskej 
sedačky uvedenej hmotnostnej skupiny.

Pred inštaláciou detskej sedačky s 
operadlom na sedadlo spolujazdca 
odstráňte a odložte opierku hlavy. Ihneď 
po vybratí detskej sedačky z vozidla 
založte opierku hlavy späť na pôvodné 
miesto.

Uchytenia ISOFIX
Vaše vozidlo bolo homologizované v súlade s 
najnovšími predpismi ISOFIX.
Nižšie uvedené sedadlá sú vybavené
predpísanými uchyteniami ISOFIX:

K dispozícii sú tri oká na každom sedadle:

- dve oká A, ktoré sa nachádzajú medzi 
operadlom a sedacou časťou sedadla 
vozidla a sú označené značkou,

- jedno oko B, ktoré sa nachádza v kufri, na 
upevnenie horného popruhu nazývaného 
TOP TETHER.

Jeho poloha je označená značkou.

TOP TETHER umožňuje uchytenie horného 
popruhu detských sedačiek, ktoré sú ním 
vybavené. V prípade čelného nárazu toto 
zariadenie obmedzuje preklopenie detskej 
sedačky smerom dopredu.
Systém uchytenia ISOFIX zabezpečuje rýchle, 
spoľahlivé a bezpečné uchytenie detskej 
sedačky vo vašom vozidle.
Detské sedačky ISOFIX sú vybavené dvoma 
zámkami, ktoré sa ukotvia na obe oká A.
Niektoré detské sedačky sú navyše vybavené 
horným popruhom, ktorý sa uchytí na oko B.
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Ak chcete pripevniť detskú sedačku k oku TOP 
TETHER:
- prevlečte popruh detskej sedačky cez stred 

poza operadlo sedadla vozidla,
- nadvihnite kryt TOP TETHER,
- upevnite sponu horného popruhu do oka B,
- napnite horný popruh.

Nesprávna inštalácia detskej sedačky vo 
vozidle znižuje účinnosť ochrany dieťaťa v 
prípade dopravnej nehody.

Striktne dodržiavajte montážne pokyny, 
uvedené v návode na inštaláciu detských 
sedačiek.

Jednotlivé možnosti inštalácie detských 
sedačiek ISOFIX vo vašom vozidle nájdete 
v súhrnnej tabuľke.

Odporúčané detské 
sedačky ISOFIX

Oboznámte sa taktiež s montážnym 
návodom výrobcu, v ktorom je uvedený 
postup inštalácie detskej sedačky a jej 
následného odstránenia.

„RÖMER Baby-Safe Plus so základňou 
ISOFIX“

(veľkostná trieda: E)

Skupina 0+: od narodenia do 13 kg

Inštaluje sa „chrbtom k smeru jazdy“ 
pomocou základne ISOFIX, ktorá sa pripevní 

na oká A.
Základňa obsahuje výškovo nastaviteľnú 

podperu, ktorá sa opiera o podlahu vozidla.
Táto detská sedačka sa môže upevniť aj 

pomocou bezpečnostného pásu. V takom 
prípade sa používa len samotná sedačka 
a musí byť pripevnená k sedadlu vozidla 
pomocou trojbodového bezpečnostného 

pásu.

„RÖMER Duo Plus ISOFIX“
(veľkostná trieda: B1)

Skupina 1: 9 - 18 kg

Inštaluje sa len „čelom k smeru jazdy“.
Pripevňuje sa k okám A a k oku B, 

nazývanému TOP THETER pomocou 
horného popruhu.

K dispozícii sú tri polohy nastavenia sklonu 
sedačky: sedenie, oddych a spánok.

Odporúčame vám použiť polohu na spánok.
Tato detská sedačka sa môže inštalovať 

aj na sedadlá, ktoré nie sú vybavené 
úchytmi ISOFIX. V takom prípade je nutné 

pripevniť ju k sedadlu pomocou trojbodového 
bezpečnostného pásu. Nastavte predné 
sedadlo vozidla tak, aby sa nohy dieťaťa 

neopierali o jeho operadlo.
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Súhrnná tabuľka umiestnení detských sedačiek ISOFIX
V súlade s európskym nariadením nájdete v tejto tabuľke informácie týkajúce sa možností montáže detských sedačiek ISOFIX na miesta vybavené 
uchyteniami ISOFIX vo vozidle.
V prípade univerzálnych a polouniverzálnych detských sedačiek ISOFIX je veľkostná trieda detskej sedačky ISOFIX, označená písmenami od A po G, 
uvedená na detskej sedačke vedľa loga ISOFIX.

Hmotnosť dieťaťa/približný vek

Menej ako 10 kg 
(skupina 0)

Do približne šiestich 
mesiacov

Menej ako 10 kg (skupina 0)
Menej ako 13 kg (skupina 0+)

Do približne jedného roka

Od 9 do 18 kg (skupina 1)
Približne od jedného do troch rokov

Typ detskej sedačky ISOFIX Detská autosedačka 
pre novorodencov* „Chrbtom k smeru jazdy“ „Chrbtom k smeru 

jazdy“ „Čelom k smeru jazdy“

Veľkostná trieda ISOFIX F G C D E C D A B B1

Univerzálne 
a polouniverzálne detské 

sedačky ISOFIX, ktoré 
možno nainštalovať na 

zadných bočných sedadlách

X X X

RÖMER 
BabySafe 

Plus 
ISOFIX

X X IUF

* Detské autosedačky pre novorodencov 
a „autopostieľky“ sa nesmú inštalovať na 
miesto spolujazdca vpredu.

IUF: sedadlo určené na inštaláciu detskej 
univerzálnej sedačky ISOFIX „čelom 
k smeru jazdy“, ktorá sa uchytáva 
pomocou horného popruhu.

X: sedadlo nevhodné na inštaláciu 
sedačky ISOFIX uvedenej veľkostnej 
triedy.

Pred inštaláciou detskej sedačky s 
operadlom na sedadlo spolujazdca 
odstráňte a odložte opierku hlavy. Ihneď 
po vybratí detskej sedačky z vozidla 
založte opierku hlavy späť na pôvodné 
miesto.
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Odporúčania pre detské sedačky
Nesprávna inštalácia detskej sedačky vo 
vozidle znižuje účinnosť ochrany dieťaťa v 
prípade dopravnej nehody.
Skontrolujte, či sa bezpečnostný pás alebo 
spona bezpečnostného pásu nenachádza 
pod detskou sedačkou. V opačnom prípade 
hrozí riziko destabilizácie detskej sedačky.
Nezabúdajte na zapnutie bezpečnostných 
pásov alebo popruhov detskej sedačky takým 
spôsobom, aby ste na minimum znížili ich 
vôľu voči telu dieťaťa, a to aj pri jazde na 
krátke vzdialenosti.
Pri inštalácii detskej sedačky pomocou 
bezpečnostného pásu skontrolujte, či je pás 
na detskej sedačke správne napnutý, a či ju 
pevne pripevňuje k sedadlu vášho vozidla. Ak 
je vaše sedadlo nastaviteľné, posuňte ho v 
prípade potreby smerom dopredu.
Na zadných miestach vždy ponechajte 
postačujúci priestor medzi predným 
sedadlom a:
- detskou sedačkou „chrbtom k smeru 

jazdy“, 
- nohami dieťaťa usadeného v detskej 

sedačke „čelom k smeru jazdy“. 
V prípade potreby posuňte predné sedadlo 
smerom dopredu a narovnajte jeho operadlo.

Pre optimálnu inštaláciu detskej sedačky 
„čelom k smeru jazdy“ sa uistite, že jej 
operadlo prilieha k operadlu sedadla vozidla 
tak tesne, ako je to len možné. Ak je to 
možné, môžu byť aj v kontakte.
Pred inštaláciou detskej sedačky s operadlom 
na miesto spolujazdca je potrebné odstrániť 
opierku hlavy. Uistite sa, že je opierka 
hlavy správne odložená alebo prichytená 
na bezpečnom mieste, aby sa nestala pri 
prudkom brzdení vozidla nebezpečným 
predmetom. Po odstránení detskej sedačky 
založte opierku hlavy na pôvodné miesto.

Inštalácia detskej sedačky typu vyvýšené 
sedadlo
Hrudníková časť bezpečnostného pásu musí 
byť umiestnená na pleci dieťaťa tak, aby sa 
nedotýkala jeho krku.
Skontrolujte, či je bedrová časť 
bezpečnostného pásu správne vedená ponad 
stehná dieťaťa.

Spoločnosť CITROËN odporúča používať 
detské sedačky typu vyvýšené sedadlo s 
operadlom, ktoré sú vybavené vodidlom 
bezpečnostného pásu v úrovni pleca.
Z bezpečnostných dôvodov nenechávajte:
- vo vozidle jedno alebo viacero detí bez 

dozoru,
- dieťa alebo zviera vo vozidle vystavenom 

slnku a s uzatvorenými oknami,
- vo vnútri vozidla kľúče v dosahu detí.
V záujme zabránenia náhodnému otvoreniu 
dverí a zadných okien použite detskú 
bezpečnostnú poistku.
Dbajte na to, aby ste neotvorili zadné okná o 
viac ako jednu tretinu.
Na ochranu malých detí pred slnečným 
žiarením vybavte zadné okná bočnými 
slnečnými clonami.

Predné bezpečnostné pásy
Nariadenia týkajúce sa prepravy dieťaťa na 
mieste predného spolujazdca sú špecifické 
pre každú krajinu.
Oboznámte sa s legislatívou platnou vo vašej 
krajine.
V prípade inštalácie detskej sedačky 
„chrbtom k smeru jazdy“ na prednom mieste 
ihneď deaktivujte airbag spolujazdca. V 
opačnom prípade môže byť dieťa vystavené 
riziku vážneho alebo smrteľného poranenia 
pri rozvinutí airbagu.
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Detská bezpečnostná poistka
Mechanické zariadenie, ktoré zabraňuje 
otvoriť zadné dvere pomocou ich vnútorného 
ovládania.
Ovládač je umiestnený na hrane oboch 
zadných dverí.

Uzamknutie

Odomknutie
F Posuňte ovládač A nahor do polohy 2.

F Posuňte ovládač A nadol do polohy 1.
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Odporúčania týkajúce sa 
jazdy
Dodržiavajte dopravné predpisy a bez ohľadu 
na jazdné podmienky buďte obozretný.
Pozorne sledujte premávku a majte ruky na 
volante, aby ste mohli zareagovať kedykoľvek 
to bude potrebné a za každých okolností.
Z bezpečnostných dôvodov smie vodič 
vykonávať úkony, ktoré si vyžadujú jeho 
zvýšenú pozornosť, len v zastavenom vozidle.
Pri dlhej ceste vám dôrazne odporúčame robiť 
si prestávky každé dve hodiny.
V prípade nepriaznivého počasia jazdite 
plynulo, včas brzdite a zvýšte bezpečné 
vzdialenosti od ostatných vozidiel.

Dôležité upozornenie!

Nikdy nejazdite so zatiahnutou 
parkovacou brzdou – hrozí riziko prehriatia 
a poškodenia brzdového systému!

Nikdy nenechávajte vozidlo bez dozoru, 
ak je motor v chode. Pokiaľ ste nútený 
opustiť vozidlo s motorom v chode, 
zatiahnite parkovaciu brzdu a radiacu 
páku umiestnite do polohy N alebo P.

Jazda na zaplavenej 
vozovke
Dôrazne vám odporúčame vyhnúť sa jazde po 
zaplavenej vozovke, pretože by ste tým mohli 
vážne poškodiť motor, prevodovku, ako aj 
elektrické systémy vášho vozidla.
Ak sa nemôžete vyhnúť jazde po zaplavenej 
vozovke:

- skontrolujte, či hĺbka vody nepresahuje 
15 cm, pričom zohľadnite aj vlny, ktoré 
môžu vytvoriť iní účastníci premávky,

- jazdite čo možno najpomalšie. V žiadnom 
prípade neprekračujte rýchlosť 10 km/h.

Po výjazde zo zaplavenej vozovky pomaly 
zabrzdite hneď ako vám to podmienky 
umožnia, niekoľkokrát za sebou, aby sa vysušili 
brzdové kotúče a brzdové doštičky.
V prípade pochybností o stave vášho vozidla 
sa obráťte na sieť CITROËN alebo na iný 
kvalifikovaný servis.

Štartovanie – zastavenie 
vozidla
Spínacia skrinka

- Poloha 1: LOCK.
Riadenie je zablokované.

- Poloha 2: ACC.
Je možné používať príslušenstvo (audio 
systém, 12 V zásuvku atď.).

- Poloha 3: ON.
Zapnuté zapaľovanie.

- Poloha 4: START.
Rozsvieti sa kontrolka „Ready“.
Prevádzka motora.

Ak používate príslušenstvo dlhší čas (so 
spínačom v polohe ACC), hrozí vybitie 
batérie príslušenstva. Potom už nebude 
možné naštartovať vozidlo. Buďte 
opatrný.
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Štartovanie
F Skontrolujte, či je radiaca páka v polohe P.
F Zasuňte kľúč do spínacej skrinky.
F Otočte kľúčom do polohy 4 (START).

F Kľúč podržte niekoľko sekúnd 
v tejto polohe, až kým sa 
nerozsvieti kontrolka „READY“ 
a nezaznie zvukový signál.

F Uvoľnite kľúč.
Spínač sa automaticky vráti do polohy 3 
(ON).

Zastavenie
F Zastavte vozidlo.
F Ponechajte nohu na brzdovom pedáli.
F Umiestnite radiacu páku do polohy P.
F Zatiahnite parkovaciu brzdu.
F Otočte kľúčom do polohy 1 (LOCK).
F Vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky.

Na kľúč nevešajte ťažké predmety, ktoré 
by mohli príliš zaťažiť jeho os v spínacej 
skrinke a mohli zapríčiniť prípadnú 
poruchu.

Parkovacia brzda
Zaistenie

F Potiahnutím páky parkovacej brzdy zaistíte 
vaše vozidlo proti pohybu.

Odistenie
F Páku parkovacej brzdy mierne potiahnite, 

zatlačte na tlačidlo odistenia a následne 
páku celkom spustite.

Keď je vozidlo v pohybe a brzda 
ostala zatiahnutá alebo nebola 
úplne uvoľnená, rozsvieti sa táto 
výstražná kontrolka.

Pri parkovaní na svahu kolesá nasmerujte 
smerom k chodníku, zatiahnite parkovaciu 
brzdu, umiestnite radiacu páku do polohy 
P a vypnite zapaľovanie.

Ovládač radenia
Polohy radiacej páky

P. Parkovanie.
V tejto polohe je možné naštartovať 
vozidlo.
Ak chcete preradiť páku z polohy P, 
musíte držať stlačený brzdový pedál.

R. Spätný chod.
N. Neutrálna poloha.
D. Jazda (vpred).

Zobrazenie na prístrojovej doske
V prípade premiestnenia ovládača radenia 
do jednej z možných polôh sa na združenom 
prístroji rozsvieti príslušná kontrolka.



70

Riadenie

Rozbeh vozidla

Pri naštartovanom motore sa na displeji 
združeného prístroja zobrazí symbol P.
F Ak chcete páku preradiť z polohy P, stlačte 

brzdový pedál.

F Zvoľte polohu jazdy vpred (D) alebo 
cúvania (R).

F Uvoľnite parkovaciu brzdu.

Zastavenie vozidla
Ak chcete vypnúť motor, vyberte polohu P.
Musíte zatiahnuť parkovaciu brzdu, čím vozidlo 
znehybníte.
Ak chcete vybrať kľúč zo zapaľovania, musíte 
umiestniť ovládač radenia do polohy P.

Ak chcete ťahať vaše vozidlo, ovládač 
radenia musí byť v polohe N.
Viac informácií o odťahovaní vozidla 
nájdete v príslušnej časti.

Detekcia podhustenia 
pneumatík
Systém, ktorý v prípade zapnutého zapaľovania 
automaticky kontroluje tlak vo všetkých štyroch 
pneumatikách.
Snímače tlaku sú umiestnené vo ventiloch 
všetkých pneumatík.
Systém aktivuje výstrahu hneď ako 
zaznamená, že došlo k poklesu tlaku v 
jednej alebo vo viacerých pneumatikách v 
porovnaní s referenčnými hodnotami uloženými 
v systéme. Tieto referenčné hodnoty sa 
musia reinicializovať po každej úprave tlaku 
pneumatiky alebo výmene kolesa.
Systém je funkčný za podmienky, že 
identifikačné údaje snímačov boli vopred 
zaregistrované v sieti CITROËN alebo v inom 
kvalifikovanom servise.
Do systému môžete zaregistrovať dve súpravy 
pneumatík (napríklad: kolesá s „univerzálnymi 
pneumatikami“ a kolesá so „zimnými 
pneumatikami“).

Systém kontroly podhustenia pneumatík 
pomáha pri jazde, nenahrádza však 
pozornosť vodiča.

F Zložte nohu z brzdového pedála a vozidlo 
sa začne pomaly pohybovať, aby uľahčilo 
manévrovanie.

F Stlačením akceleračného pedála sa pohnite 
dopredu alebo dozadu.

F Na displeji združeného prístroja sa zobrazí 
symbol „D“ alebo „R“.
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Tento systém vás nezbavuje povinnosti, 
aby ste každý mesiac a pred každou 
dlhou cestou skontrolovali tlak hustenia 
pneumatík.
Jazda s podhustenými pneumatikami má 
za následok zhoršenie držania jazdnej 
stopy, predĺženie brzdných vzdialeností, 
predčasné opotrebenie pneumatík, a to 
najmä v náročných podmienkach (veľké 
zaťaženie, vysoká rýchlosť, dlhá cesta).

Jazda s podhustenými pneumatikami 
zvyšuje spotrebu paliva.

Hodnoty tlaku pneumatík predpísané pre 
vaše vozidlo sú vyznačené na štítku tlaku 
pneumatík.
Viac informácií o identifikačných 
prvkoch nájdete v príslušnej časti.
Kontrola tlaku v pneumatikách sa musí 
uskutočniť „za studena“ (vozidlo je 
zastavené 1 hodinu alebo pomalou 
rýchlosťou prešlo vzdialenosť kratšiu ako 
10 km). V opačnom prípade pridajte k 
hodnotám uvedeným na štítku 0,3 baru.

Výstraha podhustenia
Je signalizovaná trvalým 
rozsvietením kontrolky.

F Okamžite spomaľte, pričom sa vyhnite 
prudkému otáčaniu volantom a brzdeniu.

F Čo najskôr bezpečne zastavte vozidlo.

Zaznamenaný pokles tlaku neznamená 
vždy viditeľnú deformáciu pneumatiky. 
Neuspokojte sa iba s vizuálnou kontrolou.

F Skontrolujte tlak všetkých štyroch 
pneumatík „za studena“ pomocou 
kompresora zo súpravy na dočasnú opravu 
pneumatiky.
Ak nie je možné vykonať kontrolu ihneď, 
jazdite opatrne nižšou rýchlosťou.
alebo

F V prípade defektu použite súpravu na 
dočasnú opravu pneumatiky.

Výstraha je signalizovaná až do okamihu 
reinicializácie referenčného tlaku 
následne na dohustenie, výmenu alebo 
opravu príslušnej pneumatiky (pneumatík). 
V prípade opravy alebo výmeny 
pneumatiky musia byť identifikačné údaje 
snímačov zaregistrované v sieti CITROËN 
alebo v inom kvalifikovanom servise.

Reinicializácia referenčného
tlaku
Systém sa musí reinicializovať po každej 
úprave tlaku jednej alebo viacerých pneumatík 
a po výmene jedného alebo viacerých kolies.

Skôr ako systém reinicializujete 
sa uistite, či je tlak vo všetkých 
štyroch pneumatikách prispôsobený 
podmienkam použitia vozidla a v súlade 
s odporúčaniami na štítku s údajmi o tlaku 
pneumatík.
Systém detekcie podhustenia nezobrazí 
varovanie, ak je v čase reinicializácie 
nesprávne nastavený tlak.
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Reinicializácia systému sa vykonáva na displeji 
združeného prístroja, keď je zapaľovanie 
zapnuté a vozidlo je nehybné.
F Stlačením tlačidla A vyberte funkciu.
F Ak chcete reinicializovať systém detekcie 

podhustenia, stlačte tlačidlo A a podržte ho 
stlačené na najmenej 3 sekundy.

Reinicializáciu systému potvrdí blikanie 
kontrolky združeného prístroja.
Po prejdení vzdialenosti približne 100 metrov 
sa kontrolka vypne.

Upozornenie na podhustenie pneumatík 
bude spoľahlivé len v prípade, ak sa 
reinicializácia systému vykoná so správne 
nastaveným tlakom vo všetkých štyroch 
pneumatikách.

Porucha činnosti

Blikanie a následné rozsvietenie 
kontrolky podhustenia pneumatiky 
signalizuje poruchu systému.

V takomto prípade už nie je zabezpečená 
kontrola tlaku v pneumatikách.

Toto upozornenie sa zobrazí aj v nasledujúcich 
prípadoch:
- jedno alebo viacero kolies nie je vybavené 

snímačom,
- v blízkosti vozidla sa nachádza bezdrôtové 

zariadenie, ktoré používa rovnakú 
frekvenciu,

- na blatníkoch alebo diskoch je 
nahromadený sneh alebo ľad,

- úroveň nabitia batérie systému 
monitorovania tlaku pneumatík je 
nedostatočná,

- identifikačné údaje snímačov neboli 
zaregistrované v sieti CITROËN alebo v 
inom kvalifikovanom servise.

Obráťte sa na sieť CITROËN alebo na 
kvalifikovaný servis, kde vám systém 
skontrolujú, alebo v prípade defektu opäť 
namontujú pneumatiku na originálne 
koleso vybavené snímačom.

Akákoľvek oprava alebo výmena 
pneumatiky na kolese, ktoré je 
vybavené týmto systémom, musí byť 
vykonaná v sieti CITROËN alebo v inom 
kvalifikovanom servise.
Ak namontujete druhú súpravu 
pneumatík uloženú v systéme, zobrazí 
sa upozornenie na poruchu, až kým túto 
druhú súpravu nevyberiete v konfiguračnej 
ponuke.

Správa súpravy pneumatík
Ak máte zaregistrovanú druhú súpravu 
pneumatík v sieti CITROËN alebo v inom 
kvalifikovanom servise, pri každej výmene 
súpravy pneumatík (príklad: „zimné 
pneumatiky“), vyberte v konfiguračnej ponuke 
súpravu, ktorú ste práve namontovali.

Po nasadení novej súpravy pneumatík 
skontrolujte a upravte tlak hustenia v 
súlade s údajmi uvedenými na štítku tlaku 
pneumatík.
Viac informácií o identifikačných 
prvkoch nájdete v príslušnej časti.

Druhú súpravu pneumatík vyberiete pomocou 
displeja združeného prístroja, keď je 
zapaľovanie zapnuté a vozidlo je nehybné.
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F Stlačením tlačidla A vyberte funkciu.
F Stlačením tlačidla A a jeho podržaním 

na viac ako 10 sekúnd sa postupne 
presuniete zo súpravy pneumatík 1 na 
súpravu pneumatík 2 alebo naopak.

Systém automaticky reinicializuje 
referenčné hodnoty tlaku na základe 
hodnoty tlaku zistenej pre novú súpravu 
(kontrolka detekcie podhustenia počas 
tohto úkonu bliká).
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TOTAL a CITROËN

Tímy spoločností TOTAL a CITROËN spojili 
svoj talent s cieľom optimalizovať energetickú 
efektívnosť a znížiť dopad na životné prostredie.
Partnerstvo našich dvoch skupín na 
medzinárodnej úrovni nie je zamerané len na 
výrobu a údržbu vozidiel širokej verejnosti: 
naše postavenie priemyselných lídrov nám 
umožňuje čeliť ekologickým výzvam súčasnosti 
aj budúcnosti.
Zaručenie ekologicky zodpovedného spôsobu 
prepravy pre všetkých nie je iba naším 
rozhodnutím, ale aj našou vášňou.

Súčasným trendom sú inovácie, od ktorých 
závisí budúcnosť automobilov, a spoločne 
sme na ne pripravení.

PARTNERI V BUDÚCNOSTI 
AUTOMOBILOV
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Nabíjanie hlavnej batérie

K dispozícii sú dva typy nabíjania: bežné 
a rýchle.
Preferovaným spôsobom je bežné nabíjanie. 
Vykonáva sa prostredníctvom domácej 
elektrickej siete.
Rýchle nabíjanie sa vykonáva prostredníctvom 
kompatibilných rýchlych nabíjacích staníc.

Bežné nabíjanie

* (napr. pre Francúzsko: norma NF C 15-100)

Počas nabíjania, ak máte 
kardiostimulátor alebo inú 
elektrickú zdravotnú pomôckuj, 
sa nesmiete zdržiavať vnútri ani 
v blízkosti vozidla, nabíjacieho 
kábla, nabíjacej jednotky ani 
pri nabíjacej stanici, a to ani na 
chvíľu.
Je nevyhnutné, aby ste sa 
poradili so svojim lekárom o 
preventívnych opatreniach, 
ktoré je potrebné dodržiavať.

Pred vytvorením akéhokoľvek pripojenia 
skontrolujte, či elektrická inštalácia, 
ktorú chcete použiť, spĺňa normy* a či je 
kompatibilná s intenzitou vašej riadiacej 
jednotky.
V prípade pochybností sa poraďte 
s odborníkom.
Existujú špeciálne zásuvky, ktoré sú 
určené na nabíjanie elektromobilov.
Informácie o zásuvkách určených 
na nabíjanie elektromobilov nájdete 
v príslušných odporúčaniach pre 
inštaláciu.
Vo všetkých prípadoch sa odporúča 
najskôr požiadať kvalifikovaného 
elektrikára o úvodnú kontrolu 
inštalácie a následne vykonávať tieto 
kontroly pravidelne.

Vo väčšine európskych krajín nadviazal 
CITROËN partnerstvo s odbornými 
firmami, ktoré môžu ponúknuť kontrolu 
a úpravu vašej elektroinštalácie. Viac 
informácií získate v sieti CITROËN.

Používajte iba originálny nabíjací kábel 
CITROËN.

F Zatiahnite parkovaciu brzdu a radiacu páku 
zaraďte do polohy P.

F Vypnite elektrické zariadenia a spínaciu 
skrinku prepnite do polohy „LOCK“.

Ak je poškodený nabíjací kábel alebo 
riadiaca jednotka, nepoužívajte ich. V prípade 
výmeny alebo pochybností sa obráťte na sieť 
CITROËN.

F Potiahnutím páčky 1 v spodnej časti 
prístrojovej dosky na strane vodiča otvorte 
prístupový kryt zásuvky na bežné nabíjanie 
(na pravej strane vozidla).
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F Vyberte nabíjací kábel uložený v puzdre 
dodanom na tento účel. Tento kábel je 
vybavený riadiacou jednotkou.

F Nabíjací kábel pripojte ku kompatibilnej 
elektrickej zásuvke, ktorá spĺňa požadované 
normy. Pri pripojení sa na chvíľu súčasne 
rozsvietia 3 svetelné kontrolky riadiacej 
jednotky POWER, FAULT a CHARGING. 
Potom zostane svietiť iba zelená svetelná 
kontrolka POWER.

Ak je vonkajšia teplota nižšia ako -25 °C, 
môže sa stať, že nebude možné vykonať 
nabitie.

Nepoužívajte elektrickú 
predlžovačku, rozdvojku, 
adaptér ani časovacie 
zariadenie.

Riadiacu jednotku uchyťte pomocou 
dodaného lanka, aby svojou váhou 
nezaťažila elektrickú zásuvku (riziko 
poškodenia nabíjacieho kábla alebo 
elektrickej zásuvky).

F Stlačením západky 2 otvorte kryt zásuvky.

F Skontrolujte, či sa v zásuvke vozidla 
nenachádza žiadny cudzí predmet.

F Odstráňte ochranný kryt z nabíjacieho 
kábla.

F Bez stlačenia tlačidla zasuňte do zásuvky 
nabíjaciu zástrčku, až kým nezapadne na 
miesto.

Nedotýkajte sa kovovej koncovky 
zásuvky na bežné nabíjanie ani koncovky 
nabíjacieho kábla (riziko zásahu 
elektrickým prúdom a/alebo poruchy).

Nikdy nepripájajte ani neodpájajte nabíjací 
kábel alebo nabíjaciu zástrčku mokrými 
rukami (riziko zásahu elektrickým 
prúdom).

F Skontrolujte, či svieti 
kontrolka nabíjania na 
združenom prístroji a zelený 
ukazovateľ CHARGING 
na riadiacej jednotke (bez 
blikania).

Ak sa tak nestalo, nabíjanie sa nezačalo. 
Zopakujte postup a skontrolujte, či sú všetky 
pripojenia správne.
Na združenom prístroji sa zobrazí ukazovateľ 
stavu nabitia hlavnej batérie a počet čiarok sa 
bude postupne meniť počas nabíjania batérie.

Pri spustení nabíjania môže zaznieť zvuk 
vháňaného vzduchu. Ide o úplne bežný 
zvuk.

Nabíjanie je možné kedykoľvek prerušiť 
vytiahnutím nabíjacej zástrčky zo zásuvky 
vozidla.
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Ak vo výnimočnom prípade musíte 
prerušiť nabíjanie odpojením nabíjacieho 
kábla z elektrickej zásuvky, je 
bezpodmienečne nutné, aby ste najskôr 
stlačili tlačidlo Manual Stop na riadiacej 
jednotke.

Riadiaca jednotka

- POWER: svieti nazeleno.
Signalizuje bezpečné pripojenie 
k elektrickej sieti. Ak sa nerozsvieti, 
skontrolujte, či sú správne vykonané 
pripojenia. Pokiaľ problém pretrváva i 
naďalej, obráťte sa na sieť CITROËN alebo 
iný kvalifikovaný servis.

- FAULT: svieti načerveno.
Signalizuje, že došlo k poruche. 
Skontrolujte, či sú správne vykonané 
pripojenia. Ak táto svetelná kontrolka 
nezhasne, obráťte sa na sieť CITROËN 
alebo iný kvalifikovaný servis.

- CHARGING: svieti nazeleno.
Signalizuje, že prebieha nabíjanie. Ak sa 
nerozsvieti, skontrolujte, či sú správne 
vykonané pripojenia. Pokiaľ problém 
pretrváva i naďalej, obráťte sa na sieť 
CITROËN alebo iný kvalifikovaný servis.

Tento typ riadiacej jednotky je vybavený 
systémom na rozpoznanie elektrickej zásuvky 
(v závislosti od danej krajiny). Rozpozná 

Zhasnutie nabíjacej kontrolky na združenom 
prístroji a blikanie zelenej kontrolky 
CHARGING signalizuje, že nabíjanie sa 
dokončilo.
F Stlačením tlačidla uvoľnite nabíjaciu 

zástrčku.
F Nasaďte ochranný kryt na nabíjací kábel.
F Zatvorte kryt zásuvky a potom prístupové 

dvierka.
F Odpojte nabíjací kábel od elektrickej 

zásuvky.
F Nabíjací kábel odložte do puzdra dodaného 

na tento účel.

Je vybavená štyrmi svetelnými kontrolkami:
- STOP: svieti načerveno.

Signalizuje, že nabíjanie sa prerušilo 
stlačením tlačidla Manual Stop. Tento 
postup sa odporúča pred odpojením 
nabíjacieho kábla z nástennej elektrickej 
zásuvky počas nabíjania.

intenzitu prúdu vašej domácej elektrickej 
zásuvky a dokáže podporovať a zvoliť 
najvhodnejšiu intenzitu na bezpečné nabíjanie:
- 14 A (FAST): ak ju podporuje váš zdroj 

elektrického napájania.
- 8 A (NORMAL): ak máte štandardný zdroj 

elektrického napájania.
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Z bezpečnostných dôvodov sa motor 
nenaštartuje, keď je do zásuvky vozidla 
pripojený nabíjací kábel.
Okrem toho sa pri každom pokuse 
o naštartovanie počas nabíjania preruší 
proces nabíjania. Na obnovenie nabíjania 
je potom potrebné odpojiť a znova pripojiť 
zástrčku nabíjacieho kábla.

Ak je vybitá batéria príslušenstva, nie je 
možné nabíjať hlavnú batériu.

Počas nabíjania nikdy nevykonávajte 
žiaden zásah pod kapotou vozidla, ani 
pri vypnutom zapaľovaní, pretože sa 
môže kedykoľvek spustiť ventilátor (riziko 
poranenia).
Pred vykonaním zásahu počkajte po 
ukončení nabíjania aspoň jednu hodinu, 
pretože niektoré oblasti môžu byť veľmi 
horúce (riziko popálenia).

Po nabití skontrolujte, či je uzavreté veko 
elektrickej zásuvky a prístupové dvierka.
Dbajte na to, aby sa do elektrickej 
zásuvky, pod jej kryt ani do nabíjacej 
zástrčky nedostala žiadna voda ani prach 
(riziko požiaru alebo zásahu elektrickým 
prúdom).

Po odpojení nabíjacej zástrčky zo zásuvky 
vozidla nenechávajte kábel pripojený 
k elektrickej zásuvke (v prípade kontaktu 
s vodou alebo ponorenia do vody hrozí 
riziko skratu alebo zásahu elektrickým 
prúdom).

V prípade nehody alebo nárazu do 
podvozku vozidla (kontakt s vyvýšeným 
obrubníkom, stĺpikom, cestnou zábranou 
a pod.) môže dôjsť k poškodeniu 
elektrických obvodov alebo hlavnej 
batérie. Nechajte vozidlo skontrolovať 
v sieti CITROËN alebo v inom 
kvalifikovanom servise.
Nikdy sa nedotýkajte 300 V komponentov 
ani oranžových káblov.

V prípade vážneho poškodenia hlavnej 
batérie sa nikdy nedotýkajte vytekajúcich 
kvapalín.
V prípade kontaktu s pokožkou dôkladne 
opláchnite postihnuté miesto vodou a čo 
najskôr vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu 
životnosť hlavnej batérie, každé dva 
týždne ju úplne nabite.
Na úplné nabitie batérie vykonajte 
postup bežného nabíjania (domáca 
elektrická zásuvka) bez prerušenia, až 
kým sa automaticky nevypne (potvrdí 
sa zhasnutím kontrolky nabíjania na 
prístrojovom paneli).
Navyše je potrebné každé 3 mesiace 
vykonať plné nabitie hlavnej batérie, 
ktorej úroveň nabitia musí byť v 
okamihu spustenia nabíjania nižšia 
alebo rovná 2 čiarkam na ukazovateli.

Odstavenie vozidla na dlhšie časové 
obdobie
Ak bude vaše vozidlo odstavené na 
neurčité časové obdobie, vykonávajte 
úplné nabitie hlavnej batérie každé 
tri mesiace (podľa bežného postupu 
nabíjania).
Pred vykonaním nabíjania sa uistite, že 
batéria príslušenstva nie je odpojená ani 
vybitá.
Viac informácií o batérii príslušenstva 
nájdete v príslušnej kapitole.
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Stavy riadiacej jednotky
Rozsvieti sa svetelná kontrolka 
príslušnej farby.

POWER FAULT CHARGING
Normálna činnosť

Po pripojení nabíjacieho kábla do zásuvky sa ihneď rozsvietia všetky kontrolky na približne 0,5 sekundy.

Po dokončení inicializácie:
• keď nabíjací kábel nie je pripojený do zásuvky vozidla,
• keď je nabíjací kábel pripojený do zásuvky vozidla, ale nabíjanie sa neuskutočňuje.

Keď práve prebieha nabíjanie trakčnej batérie.

Keď je nabíjanie ukončené.

POWER FAULT CHARGING
Poruchy činnosti a riešenia

V prípade zistenia úniku prúdu alebo poruchy nabíjacieho kábla.
- Ihneď prerušte proces nabíjania a obráťte sa na sieť CITROËN alebo na iný kvalifikovaný servis.

V prípade poruchy nabíjacieho kábla.
- Ihneď prerušte proces nabíjania a obráťte sa na sieť CITROËN alebo na iný kvalifikovaný servis.

Ak sa svetelná kontrolka na riadiacej jednotke po pripojení nabíjacieho kábla k elektrickej zásuvke 
nerozsvieti, skontrolujte istič zásuvky:
• ak sa istič vypol, je možné, že vaša elektrická inštalácia nie je kompatibilná s nabíjacím káblom:

- obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, ktorý vám skontroluje a opraví vašu elektrickú inštaláciu.
• ak sa istič nevypol:

- nepoužívajte nabíjací kábel a obráťte sa na sieť CITROËN alebo na iný kvalifikovaný servis. 

Bliká svetelná kontrolka príslušnej farby. Vypnuté.
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Niektoré verejné nabíjacie terminály majú svoj vlastný nabíjací kábel.
V takomto prípade použite dodaný kábel.
Nabíjací prúd sa obmedzí na max. 16 A v režime 3 bez ohľadu na výkon nabíjacej stanice.
Ďalšie informácie o dobe nabíjania nájdete v kapitole o motore a hlavnej batérii.

Používanie verejnej nabíjacej stanice na bežné nabíjanie
Na nabíjanie vášho vozidla je možné použiť niekoľko typov elektrických zásuviek.
Pred začiatkom nabíjania vozidla použite nasledujúcu tabuľku, aby ste určili typ zásuvky a zadovážte si zodpovedajúci nabíjací kábel.

Domáca zásuvka Zásuvka „režim 3 – typ 2“ Zásuvka „režim 3 – typ 3“

Kábel „Režim 2“  
(dodáva sa s vozidlom)

Kábel „režim 3 – typ 2“  
(dostupný ako príslušenstvo)

Kábel „režim 3 – typ 3“  
(dostupný ako príslušenstvo)
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(V závislosti od danej výbavy.)

Ak máte kardiostimulátor 
alebo akúkoľvek inú elektrickú 
zdravotnú pomôcku, nesmiete 
používať rýchle nabíjanie.
Nepribližujte sa 
k rýchlonabíjacej stanici. Ak už 
k tomu dôjde, čo najrýchlejšie 
sa z danej oblasti vzdiaľte.
V prípade potreby požiadajte 
o nabitie vášho vozidla inú 
osobu.

Overte si kompatibilitu nabíjacej stanice 
a jej kábla s vaším vozidlom.

F Zatiahnite parkovaciu brzdu a radiacu páku 
zaraďte do polohy P.

F Vypnite elektrické zariadenia a spínaciu 
skrinku prepnite do polohy „LOCK“.

F Potiahnutím páčky 3 pod sedadlom vodiča 
na strane dverí otvorte prístupový kryt 
zásuvky na rýchle nabíjanie (na ľavej strane 
vozidla).

F Stlačením západky 4 otvorte kryt zásuvky.
F Skontrolujte, či sa v zásuvke vozidla 

nenachádza žiadny cudzí predmet.

Nedotýkajte sa kovovej koncovky 
zásuvky na rýchle nabíjanie ani koncovky 
nabíjacieho kábla.
Riziko zásahu elektrickým prúdom a/alebo 
porúch.

F Podľa pokynov na používanie nabíjacej 
stanice pripojte nabíjací kábel stanice do 
zásuvky vozidla.

F Skontrolujte, či súvisle 
svieti kontrolka nabíjania na 
združenom prístroji.

Ak k tomu nedôjde, nabíjanie sa nespustilo. 
Skontrolujte pokyny na používanie nabíjacej 
stanice.

Rýchle nabíjanie
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Počas rýchleho nabíjania sa môže 
automaticky spustiť klimatizácia vozidla, 
aby v prípade potreby schladila hlavnú 
batériu. Je preto úplne normálne, ak 
začujete zvuk ventilácie vychádzajúci 
zvonka a ak sa pod vozidlom vytvorí kaluž 
vody.

Rýchle nabíjanie sa automaticky vypne, 
keď sa hlavná batéria nabije na 80 %. 
Nabitie na 100 % je možné dosiahnuť 
opätovným spustením procesu nabíjania. 
Čas potrebný na dokončenie tohto 
nabíjania však bude relatívne dlhý, pretože 
rýchlosť nabíjania sa spomalí.

Zhasnutie kontrolky nabíjania na združenom 
prístroji signalizuje, že sa nabíjanie dokončilo.
F Podľa pokynov na používanie nabíjacej 

stanice odpojte nabíjací kábel.
F Zatvorte kryt zásuvky a potom prístupové 

dvierka.

Z bezpečnostných dôvodov sa motor 
nenaštartuje, keď je do zásuvky vozidla 
pripojený nabíjací kábel.
Okrem toho sa pri každom pokuse 
o naštartovanie počas nabíjania preruší 
proces nabíjania. Bude potrebné odpojiť 
a znova pripojiť nabíjací kábel k zásuvke 
vozidla a potom znova spustiť nabíjanie 
podľa pokynov na používanie danej 
nabíjacej stanice.

Po nabití skontrolujte, či je uzavreté veko 
elektrickej zásuvky a prístupové dvierka.
Dbajte na to, aby sa do elektrickej 
zásuvky, pod jej kryt ani do nabíjacej 
zástrčky nedostala žiadna voda ani prach 
(riziko požiaru alebo zásahu elektrickým 
prúdom).

Ak je vonkajšia teplota nižšia ako 0 °C, 
nabíjanie môže trvať dlhšie.
Ak je vonkajšia teplota nižšia ako -25 °C, 
môže sa stať, že nebude možné vykonať 
nabitie.

Odstavenie vozidla na dlhšie časové 
obdobie
Ak bude vaše vozidlo odstavené na 
neurčité časové obdobie, vykonávajte 
úplné nabitie hlavnej batérie každé 
tri mesiace (podľa bežného postupu 
nabíjania).
Pred vykonaním nabíjania sa uistite, že 
batéria príslušenstva nie je odpojená ani 
vybitá.
Viac informácií o batérii príslušenstva 
nájdete v príslušnej kapitole.

Snehové reťaze
Snehové reťaze môžu byť namontované len na 
zadných kolesách (vozidlo s pohonom zadných 
kolies).

Pri používaní snehových reťazí je 
potrebné dodržiavať nariadenia a predpisy 
platné v danej krajine, ako aj maximálnu 
povolenú rýchlosť.

Tipy na montáž
F Ak je potrebné založiť snehové reťaze 

počas cesty, zastavte vozidlo na rovnom 
povrchu, na okraji vozovky.

F Zatiahnite parkovaciu brzdu a v prípade 
potreby podložte kolesá klinmi, aby ste 
zabránili šmýkaniu vozidla.

F Pri montáži snehových reťazí dodržiavajte 
pokyny výrobcu.

F Pomaly sa pohnite a chvíľu jazdite 
rýchlosťou nižšou ako 50 km/h.

F Zastavte vozidlo a skontrolujte, či sú 
snehové reťaze správne napnuté.

Dôrazne sa odporúča vyskúšať si montáž 
snehových reťazí ešte pred cestou, na 
rovnom a suchom povrchu.
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So založenými snehovými reťazami 
nejazdite na vozovke bez snehu, aby 
ste nepoškodili pneumatiky na vozidle 
a prípadne aj vozovku. Ak je vaše 
vozidlo vybavené hliníkovými diskami, 
skontrolujte, či žiadna časť snehových 
reťazí alebo uchytení nie je v kontakte 
s diskom kolesa.

Používajte výhradne reťaze, ktoré sú určené na 
montáž na typ kolies vášho vozidla:

Rozmery originálnych 
pneumatík

Maximálny rozmer 
článku

175/55 R15 9 mm

145/65 R15 nie je možné vybaviť 
snehovými reťazami

Viac informácií o snehových reťaziach si 
môžete vyžiadať v sieti CITROËN alebo v 
inom kvalifikovanom servise.

Kapota motora
Chráni a zabezpečuje prístup ku komponentom 
prednej časti vozidla na kontrolu hladín rôznych 
kvapalín, nabíjanie batérie príslušenstva, 
výmenu poistiek atď.

Otvorenie
F Otvorte pravé predné dvere.

F Potiahnite vnútorný ovládač A, ktorý sa 
nachádza v spodnej časti rámu dverí.

F Zatlačte vonkajšiu bezpečnostnú poistku B 
smerom doľava a nadvihnite kapotu.

F Úplne nadvihnite kapotu a vytiahnite 
podperu C, ktorá sa nachádza na pravej 
strane, z jej pôvodného miesta.

F Zasuňte podperu C do jedného z troch 
oporných zárezov, aby sa udržala otvorená 
kapota.

Umiestnenie vnútorného ovládača bráni 
otvoreniu kapoty, ak sú pravé predné 
dvere zatvorené.
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Zatvorenie

F Vytiahnite podperu z oporného zárezu.
F Vráťte podperu na jej pôvodné miesto.
F Privrite kapotu a v záverečnej fáze pohybu 

ju pustite.
F Potiahnite kapotu a skontrolujte, či je dobre 

zaistená.

Ak nie kapota správne uzavretá, 
nedotýkajte sa jej stredu, pretože by sa 
mohla zdeformovať. Namiesto toho kapotu 
znovu úplne otvorte a zatvorte.

Predný priestor

1. Nádržka na kvapalinu ostrekovača skiel.
2. Nádržka na kvapalinu vykurovacieho 

systému.
3. Nádržka brzdovej kvapaliny.
4. Batéria príslušenstva.
5. Poistková skrinka.

Aby sa zabránilo poškodeniu elektrických 
jednotiek, dôrazne sa zakazuje umývať 
predný priestor prúdom vody pod vysokým 
tlakom.

Zadný priestor
Nachádza sa pod podlahou batožinového 
priestoru a umožňuje prístup k nádržke 
s chladiacou kvapalinou.

F Otvorte kufor.

F Odlepte lepiacu pásku, ktorou je pripevnený 
koberec.

F Odstráňte koberec kufra.

F Demontujte štyri „krídlové“ skrutky.
F Odstráňte ochranný kryt.
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F Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny 
a v prípade potreby ju doplňte.

Viac informácií o kontrole hladín nájdete 
v príslušnej kapitole.
Počas pracovných úkonov v tomto 
priestore musíte dodržiavať bezpečnostné 
pokyny uvedené na štítkoch.

Kontrola hladín
Pravidelne kontrolujte úroveň všetkých hladín v 
súlade s plánom údržby výrobcu. Ak neexistujú 
iné pokyny, hladiny v prípade potreby doplňte.
Pred doplnením sa uistite, že kvapalina 
zodpovedá odporúčaniam výrobcu.

Ak svieti kontrolka „Ready“ (Pripravené) 
alebo sa vozidlo nabíja, nevykonávajte 
žiadne úkony v danom priestore.
Pri vykonávaní úkonov v prednej a zadnej 
časti buďte opatrný, pretože niektoré 
časti môžu byť veľmi horúce (riziko 
popálenia): pred vykonaním akéhokoľvek 
zásahu počkajte minimálne jednu hodinu 
od vypnutia motora alebo od ukončenia 
procesu nabíjania.

Použité produkty

Vyhnite sa predĺženému kontaktu 
použitých kvapalín s pokožkou.
Väčšina týchto kvapalín je zdraviu 
škodlivá, dokonca korozívna.

Nikdy nevyhadzujte použité kvapaliny do 
kanalizácie ani priamo na zem.
Použité kvapaliny odovzdajte v sieti 
CITROËN alebo v inom kvalifikovanom 
servise a likvidujte ich v nádobách 
určených na tento účel.

Predná časť vozidla
Hladina brzdovej kvapaliny

Hladina brzdovej kvapaliny sa musí 
nachádzať medzi označeniami 
„MIN“ a „MAX“. V opačnom prípade 
skontrolujte stav opotrebovania 
brzdových doštičiek.

Hladina kvapaliny vykurovacieho 
systému
Hladina kvapaliny sa musí nachádzať medzi 
označeniami „L“ (MIN) a „F“ (MAX).

Výmena kvapaliny
Táto kvapalina si nevyžaduje výmenu.

Hladina kvapaliny ostrekovača skiel
Kvapalinu priebežne dopĺňajte.

Pri veľkom poklese hladiny si nechajte 
skontrolovať príslušný systém v sieti CITROËN 
alebo v inom kvalifikovanom servise.

Parametre kvapaliny
Aby bolo čistenie optimálne a nedochádzalo 
k zamŕzaniu kvapaliny, nesmie sa na 
doplňovanie alebo výmenu tejto kvapaliny 
použiť voda.
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Zadná časť vozidla
Hladina chladiacej kvapaliny

Hladina kvapaliny sa musí 
nachádzať medzi označeniami „L“ 
(MIN) a „F“ (MAX).

Chladiaci okruh je pod tlakom, preto v prípade 
potreby zásahu počkajte minimálne jednu 
hodinu po vypnutí motora.
Riziko popálenia obmedzíte tak, že 
odskrutkujete uzáver o dve otáčky a počkáte na 
pokles tlaku. Hneď ako tlak klesne, odstráňte 
uzáver a doplňte hladinu kvapaliny.

Výmena kvapaliny

Táto kvapalina si nevyžaduje výmenu.

Kontroly

Interiérový filter
V závislosti od okolitého prostredia 
(napr. prašné prostredie) a od 
použitia vozidla (napr. jazda v 
meste) ho vymieňajte dvakrát 
častejšie, ak je to potrebné.

Zanesený interiérový filter môže obmedziť 
výkonnosť klimatizačného systému a spôsobiť 
vznik neželaných pachov.

Brzdové doštičky
Opotrebovanie bŕzd závisí od 
spôsobu jazdy, predovšetkým 
vozidiel používaných v meste na 
krátke vzdialenosti. Niekedy je 
potrebné nechať si skontrolovať stav 
bŕzd aj v období medzi prehliadkami 
vozidla.

Hladina elektrolytu batérie 
príslušenstva

Ak chcete skontrolovať hladinu, musíte 
odstrániť kryt batérie.
Viac informácií o batérii príslušenstva nájdete 
v príslušnej kapitole.
Hladina tejto kvapaliny sa musí nachádzať 
medzi značkami „LOWER LEVEL“ (MIN) a 
„UPPER LEVEL“ (MAX).
V prípade potreby vytiahnite uzávery 
príslušných častí batérie a doplňte hladinu 
destilovanou vodou.

Aspoň raz mesačne kontrolujte hladinu 
elektrolytu.

Ak nie je uvedené inak, kontrolujte tieto prvky 
podľa plánu údržby výrobcu.
V opačnom prípade si ich dajte skontrolovať 
v sieti CITROËN alebo v inom kvalifikovanom 
servise.

Ak sa nejedná o únik kvapaliny v okruhu, 
signalizuje pokles hladiny brzdovej kvapaliny 
opotrebovanie brzdových doštičiek.

Stav opotrebovania 
brzdových kotúčov/bubnov

Všetky potrebné informácie týkajúce 
sa kontroly stavu opotrebovania 
brzdových kotúčov/bubnov získate 
v sieti CITROËN alebo v inom 
kvalifikovanom servise.
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Parkovacia brzda
V prípade príliš dlhej dráhy pohybu 
parkovacej brzdy alebo straty 
účinnosti tohto systému je nutné 
vykonať nastavenie aj v období 
medzi servisnými prehliadkami.

Kontrola tohto systému sa musí vykonávať 
v sieti CITROËN alebo v inom kvalifikovanom 
servise.

Používajte len výrobky odporúčané 
spoločnosťou CITROËN alebo výrobky 
rovnakej kvality a podobného typu.
Na účely zabezpečenia optimálnej 
činnosti takých dôležitých komponentov 
ako je brzdový okruh, spoločnosť 
CITROËN vyberá a ponúka špecifické 
výrobky.
Na brzdových kotúčoch a doštičkách 
sa  môže po umytí vozidla vytvoriť vlhký 
povlak alebo v zimnom období námraza, 
čím sa môže znížiť účinnosť brzdenia. 
Niekoľkokrát mierne pribrzdite, aby brzdy 
vyschli a rozmrazili sa.

Výmena ramienka 
stierača skla
Demontáž predného alebo 
zadného ramienka stierača

F Nadvihnite príslušné rameno stierača.
F Odstráňte stieraciu lištu jej posunutím 

smerom von.

Spätná montáž predného alebo 
zadného ramienka stierača
F Založte novú lištu stierača a zaistite ju.
F Opatrne sklopte rameno stierača.

Bezpečnostné opatrenia pri umývaní

Vozidlo nikdy neumývajte počas nabíjania 
batérie.

Pred umytím vozidla skontrolujte, či 
prístupové dvierka a kryty nabíjacích 
zásuviek (normálna aj rýchla) sú riadne 
uzavreté.

Z dôvodu obmedzenia rizika poškodenia 
elektrických komponentov je prísne 
zakázané používať vysokotlakové 
umývanie:
- pod kapotou motora,
- pod podvozkom.

Pri umývaní karosérie nepoužívajte tlak 
väčší ako 80 barov.
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Batéria príslušenstva
Všetky elektrické súčasti vášho vozidla 
(okrem elektromotora, kúrenia a klimatizácie) 
sú napájané prostredníctvom batérie 
príslušenstva.
Táto batéria sa nachádza v prednej časti 
vozidla pod kapotou a nabíja sa z hlavnej 
batérie počas fázy prevádzky (na združenom 
prístroji svieti kontrolka „Ready“) a nabíjania.

Ak je batéria príslušenstva vybitá, 
elektromotor nie je možné naštartovať 
a nie je možné nabíjať hlavnú batériu.

Neodporúča sa odpájať batériu.
Avšak pri dlhšej dobe nepoužívania 
vozidla trvajúcej viac ako jeden mesiac 
môže byť potrebné, a to najmä v zimnom 
období, odpojiť batériu a uskladniť ju, aby 
v nej nezamrzol elektrolyt.

Po dlhšej dobe odpojenia batérie je 
potrebné sa obrátiť na sieť CITROËN 
alebo iný kvalifikovaný servis, kde vám 
reinicializujú elektronický počítač.

Prístup k batérii
F Otvorte kapotu pomocou vnútornej a 

následne vonkajšej poistnej páčky.
F Zaistite podperu kapoty.

F Povoľte maticu 1.
F Odstráňte ochranný kryt batérie, čím získate 

prístup k obom svorkám.

Štartovanie pomocou inej 
batérie

Uistite sa, že elektrolyt nie je zamrznutý.
Skontrolujte hladinu a v prípade potreby ju 
doplňte destilovanou vodou.
Viac informácií o kontrole hladín nájdete 
v príslušnej kapitole.

Skontrolujte, či má záložná batéria napätie 
12 V.

F Nadvihnite ochranný kryt svorky (+).
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F Pripojte jeden koniec červeného kábla na 
svorku (+) vybitej batérie, následne pripojte 
druhý koniec na svorku (+) náhradnej 
batérie.

F Pripojte jeden koniec zeleného alebo 
čierneho kábla ku svorke (-) náhradnej 
batérie B.

F Pripojte druhý koniec zeleného alebo 
čierneho kábla na kostru C vášho vozidla.

F Naštartujte motor pomocného vozidla a 
počkajte niekoľko minút.

F Zapnite spínač zapaľovania vášho vozidla 
dovtedy, kým sa nerozsvieti kontrolka 
„Ready“ (Pripravené).

F Odpojte prepojovacie káble v opačnom 
poradí.

F Vráťte ochranný kryt batérie na svoje miesto 
a utiahnite upevňovaciu maticu.

Ak sa výstražná kontrolka „Ready“ (Pripravené) 
nerozsvieti, postupujte nasledujúcim 
spôsobom:
F Káble nechajte pripojené.
F Spínač zapaľovania vášho vozidla nastavte 

do polohy „LOCK“.
F Nabite hlavnú batériu podľa bežného 

postupu nabíjania.
F Keď sa na združenom prístroji trvalo 

rozsvieti kontrolka nabíjania, odpojte káble.
F Nechajte nabíjanie pokračovať po dobu 

aspoň jednej hodiny.
F Zapnite spínač zapaľovania vášho vozidla 

dovtedy, kým sa nerozsvieti kontrolka 
„Ready“ (Pripravené).

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

Nabitie batérie pomocou 
nabíjačky
F Odstráňte ochranný kryt batérie.

Uistite sa, že elektrolyt nie je zamrznutý.
Skontrolujte hladinu a v prípade potreby ju 
doplňte destilovanou vodou.
Viac informácií o kontrole hladín nájdete 
v príslušnej kapitole.

F Odskrutkujte maticu 1 a nadvihnite 
upevňovaciu sponu.
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F Odpojte kábel od svorky (-).
F Nadvihnite ochranný kryt svorky (+) 2.
F Odskrutkujte maticu 3.
F Odpojte kábel od svorky (+).
F Vyberte batériu.
F Nabite batériu podľa pokynov výrobcu 

nabíjačky.
F Znovu pripojte batériu a začnite káblom 

svorky (+).

Uistite sa, že sú svorky a póly čisté. V 
prípade, že sú pokryté síranom (bielym 
alebo zeleným povlakom), póly i svorky 
demontujte a vyčistite.

Ak chcete nabiť batériu, je nutné, aby ste 
najprv odpojili koncové svorky a vybrali 
batériu z prednej časti.
Neodpájajte koncové svorky v čase, 
keď svieti kontrolka „Ready“, ani keď sa 
vozidlo práve nabíja.
Pred odpojením
Po vypnutí zapaľovania počkajte 2 minúty, 
kým odpojíte batériu.
Po opätovnom pripojení
Po každom opätovnom pripojení batérie 
zapnite zapaľovanie a počkajte 1 minútu, 
následne vozidlo naštartujte. Tým sa 
umožní inicializácia elektronických 
systémov vozidla. Ak však aj po tomto 
úkone pretrvávajú drobné poruchy, 
obráťte sa na sieť CITROËN alebo na iný 
kvalifikovaný servis.
Nezabudnite reinicializovať autorádio.

Batérie obsahujú škodlivé zložky, ako je 
kyselina sírová a olovo. Musia byť preto 
odstránené podľa miestnych predpisov 
a v žiadnom prípade sa nesmú 
vyhadzovať do domového odpadu.
Použité batérie diaľkového ovládania 
a batérie vozidla odovzdajte v určenej 
zberni.

Súprava na dočasnú 
opravu pneumatiky

Ak si chcete pozrieť videá s vysvetlením, 
naskenujte QR kód na strane 3.

Kompletná súprava pozostáva z kompresora 
a fľaše s tesniacim prípravkom, ktorý umožňuje 
dočasnú opravu pneumatiky a dojazd do 
najbližšieho servisu.
Je určená na opravu väčšiny typov defektov 
vzniknutých na pneumatike, ktoré sa 
nachádzajú na jazdnom pruhu alebo ramene 
pneumatiky.

Prístup k súprave
Táto súprava je umiestnená v odkladacej 
skrinke pod zadnou lavicou, na pravej strane.
Pre prístup k súprave preto musíte odstrániť 
zadnú sedaciu časť.
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Demontáž zadnej sedacej časti Demontáž kovovej krycej platne

F Potiahnutím ovládačov A smerom dopredu 
odistíte oba zámky sedadla.

F Nadvihnite prednú časť sedadla a 
vyklopením nahor ju vyberte.

Vrátenie sedacej časti na pôvodné 
miesto

Pri spätnej montáži sedacej časti 
dávajte pozor, aby sa nezasekli spony 
bezpečnostných pásov. 

Zloženie súpravy
F Povoľte štyri „krídlové“ skrutky.
F Demontujte kovovú kryciu platňu.
Následne získate prístup k súprave na opravu.

F Uložte kovovú kryciu platňu na pôvodné 
miesto.

F Zaskrutkujte všetky štyri „krídlové“ skrutky.

F Vložte kovové háčiky do operadla lavice.
F Sedaciu časť sklopte smerom nadol a 

zaistite ju pomocou dvoch zámkov.
F Skontrolujte, či je sedacia časť riadne 

zaistená.

1. 12 V kompresor s integrovaným 
tlakomerom na kontrolu a úpravu tlaku 
pneumatiky.
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2. Fľaša s tesniacim prípravkom na dočasnú 
opravu pneumatiky.

3. Vstrekovacia hadička.
4. Odsávacia hadička na odstránenie 

tesniaceho prípravku v prípade potreby.
5. Vrecko s náhradným jadrom ventilu, 

nástrojom na demontáž/spätnú montáž 
jadra ventilu a samolepkou obmedzenia 
rýchlosti.

Samolepka obmedzenia rýchlosti musí 
byť nalepená na volante vozidla, aby 
vám pripomínala, že jedno z kolies je na 
dočasné použitie.
S pneumatikou opravenou pomocou tejto 
súpravy neprekračujte rýchlosť 80 km/h.

Postup opravy
Oprava pneumatiky
F Vypnite zapaľovanie.
F Na dodanej samolepke obmedzenia 

rýchlosti vyznačte koleso, ktoré potrebuje 
opravu a nalepte ju na volant vozidla, aby 
vám pripomínala, že jedno z kolies je na 
dočasné použitie.

Neodstraňujte cudzie predmety 
zapichnuté do pneumatiky.

F Zatraste fľašou tesniaceho prípravku, 
odstráňte uzáver a naskrutkujte ju na 
vstrekovaciu hadičku.

F Odstráňte uzáver ventilu opravovanej 
pneumatiky.

F Odskrutkujte jadro ventilu pomocou 
nástroja na jeho demontáž/spätnú montáž a 
uschovajte ho na čistom mieste.

F Pripojte vstrekovaciu hadičku na ventil 
opravovanej pneumatiky.

F Niekoľkokrát rukou stlačte fľašu s tesniacim 
prípravkom (otočenú dnom nahor), aby ste 
vstrekli celý obsah do pneumatiky.



8

93

V prípade poruchy

Upozorňujeme, že tento prostriedok je 
v prípade jeho požitia zdraviu škodlivý a 
pôsobí dráždivo na oči.
Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
Doba použiteľnosti prípravku je uvedená 
na fľaši.
Po použití nevyhadzujte fľašu do voľnej 
prírody, odovzdajte ju v sieti CITROËN 
alebo na inom autorizovanom zbernom 
mieste.
Nezabudnite si zaobstarať novú 
fľašu v sieti CITROËN alebo v inom 
kvalifikovanom servise.

Hustenie pneumatiky

F Uistite sa, že je prepínač A kompresora v 
polohe „OFF“ (vypnuté).

F Úplne rozviňte hadičku kompresora B.
F Pripojte hadičku na ventil utesneného 

kolesa.
F Pripojte elektrický konektor kompresora 

k 12 V zásuvke vozidla (spínač zapaľovania 
je v polohe „ON“ alebo „ACC“).

F Nastavením spínača A do polohy „ON“ 
zapnite kompresor.

F Nastavte tlak pomocou kompresora v 
súlade s údajmi uvedenými na štítku tlaku 
pneumatík vozidla (nachádza sa na ráme 
dverí vodiča). 
Výrazný pokles tlaku znamená, že 
pneumatika nie je dobre utesnená, obráťte 
sa na sieť CITROËN alebo iný kvalifikovaný 
servis, kde vám vozidlo opravia.

F Odstráňte kompresor a odložte súpravu.
F Okamžite uveďte vozidlo do pohybu a 

jazdite obmedzenou rýchlosťou (maximálne 
80 km/h) do maximálnej vzdialenosti 
približne 200 km.

Ak po približne piatich až siedmych 
minútach požadovaný tlak nedosiahnete, 
znamená to, že pneumatiku nemožno 
opraviť; obráťte sa na sieť CITROËN 
alebo iný kvalifikovaný servis, kde vám 
vozidlo opravia.

F Odstráňte vstrekovaciu hadičku.
F Založte jadro ventilu na pôvodné miesto a 

pomocou nástroja ho zaskrutkujte.

Hneď ako to bude možné, navštívte sieť 
CITROËN alebo iný kvalifikovaný servis.
Je nevyhnutné, aby ste technika 
informovali o tom, že ste použili túto 
súpravu. Technik vám po vykonaní 
diagnostiky oznámi, či je pneumatiku 
možné opraviť, alebo či ju treba vymeniť.

Rezervné koleso

Naskenujte kód QR na strane 3, aby ste si 
pozreli vysvetľujúce videá.

Parkovanie vozidla
Vozidlo zaparkujte na takom mieste, aby 
neprekážalo v premávke: povrch musí byť 
vodorovný, pevný a nešmykľavý.
Zatiahnite parkovaciu brzdu, vypnite 
zapaľovanie a umiestnite riadiacu páku do 
polohy P, aby ste zablokovali kolesá.
Ak je to potrebné, umiestnite klin pod 
koleso nachádzajúce sa diagonálne oproti 
kolesu, ktoré chcete vymeniť.
Uistite sa, že všetci spolujazdci opustili 
vozidlo a zdržujú sa na bezpečnom 
mieste.
Nikdy si nelíhajte pod vozidlo nadvihnuté 
pomocou zdviháka, použite stojan.
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Potrebné nástroje
- Zdvihák: slúži na zdvihnutie vozidla.
- Kľúč na demontáž kolesa: umožňuje 

odstrániť skrutky kolesa.
- Rukoväť: používa sa na manipuláciu so 

zdvihákom.
Tieto nástroje sa nedodávajú s vaším vozidlom.

Koleso s ozdobným krytom
Pri demontáži kolesa najskôr odstráňte 
ozdobný kryt pomocou kľúča na demontáž 
kolesa potiahnutím v mieste priechodu 
ventilu.
Pri spätnej montáži kolesa založte 
ozdobný kryt tak, že najskôr umiestnite 
výrez oproti ventilu a následne zatlačíte 
dlaňou ruky po jeho obvode.

Demontáž kolesa
F Pomocou kľúča na demontáž kolesa 

uvoľnite skrutky.

Dbajte na to, aby bol zdvihák v stabilnej 
polohe. V prípade šmykľavého alebo 
nestabilného povrchu by sa mohol 
zdvihák pošmyknúť alebo spadnúť – riziko 
poranenia!
Dbajte na to, aby zdvihák podopieral 
výhradne miesto A alebo B pod vozidlom 
a uistite sa, že hlava zdviháka sa 
nachádza presne v strede podopieranej 
zóny vozidla. V opačnom prípade by sa 
vozidlo mohlo poškodiť a/alebo zdvihák 
by mohol spadnúť – v takom prípade hrozí 
riziko poranenia!

F Umiestnite základňu zdviháka na zem 
a uistite sa, že zviera pravý uhol s použitým 
predným umiestnením A alebo zadným 
umiestnením B, ktoré sa nachádzajú na 
podvozku vozidla. Zvoľte si miesto čo 
najbližšie k menenému kolesu.

F Rozložte zdvihák až pokiaľ sa jeho hlavica 
dotkne použitého miesta A alebo B; oporná 
zóna A alebo B vozidla musí správne 
dosadnúť na strednú časť hlavice zdviháku.

F Nadvihujte vozidlo, kým sa medzi kolesom a 
zemou nevytvorí dostatočný priestor.
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Montáž kolesa

F Odstráňte skrutky a uložte ich na čisté 
miesto.

F Odstráňte koleso.

F Založte koleso na náboj.
F Ručne zaskrutkujte skrutky na doraz.
F Predbežne zatiahnite skrutky pomocou 

kľúča na demontáž kolesa.

F Spustite vozidlo na zem.
F Zložte zdvihák a odstráňte ho.

Po výmene kolesa
Nechajte si čo najskôr skontrolovať 
dotiahnutie skrutiek a tlak hustenia 
nového kolesa v sieti CITROËN alebo v 
inom kvalifikovanom servise.

F Pomocou kľúča na demontáž kolesa 
utiahnite skrutky.

Výmena žiarovky

Svetlomety sú vybavené krytom z 
polykarbonátu, ktorý má ochranný náter:
F nečistite ich suchou alebo drsnou 

utierkou ani detergentmi alebo 
rozpúšťadlami,

F používajte špongiu a mydlovú vodu 
alebo prostriedok s neutrálnym pH,

F pri vysokotlakovom umývaní odolných 
nečistôt nesmerujte vodnú trysku na 
svetlomety príliš dlho, pretože by sa 
mohla poškodiť ochranná vrstva alebo 
tesnenie svetlometov.

Žiarovku je možné vymeniť až niekoľko 
minút po zhasnutí svetlometu (riziko 
vážneho popálenia).
F Žiarovky sa nikdy nedotýkajte prstami: 

použite utierku, ktorá nepúšťa vlákna.
Je nevyhnutné použiť len žiarovky anti-
ultrafialového (UV) typu, aby nedošlo k 
poškodeniu svetlometu.
Starú žiarovku vždy vymeňte za novú s 
tými istými hodnotami a vlastnosťami.
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Predné svetlá

1. Ukazovatele smeru (W21W – 21 W).
2. Obrysové svetlá (W5W – 5 W).
3. Diaľkové svetlá (HB3 – 60 W).
4. Stretávacie svetlá (H11 – 55 W).

5. Predné hmlové svetlomety  
(H8 – 35 W).

6. Denné svetlá (P13W – 13 W).

Prístup k žiarovkám
Ak chcete vymeniť chybnú žiarovku, musíte 
najprv odstrániť optický blok svetla.

Optický blok svetla odstránite nasledujúcim 
spôsobom:
F Otvorte kapotu motora.

F Stlačením jazýčka A uvoľnite konektor.

F Odskrutkujte upevňovaciu maticu C, až kým 
sa hlava matice nedotkne obloženia.

F Skrutkovačom obaleným látkou nadvihnite 
kryt B.

F Pomocou skrutkovača odstráňte svorky 
držiace nárazník.

F Nárazník mierne nadvihnite.

F Držte odchýlený nárazník a odskrutkujte 
upevňovaciu maticu D.

F Odskrutkujte upevňovaciu maticu E.
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Ukazovatele smeru

Žiarovky jantárovožltej farby musia byť 
nahradené žiarovkami s rovnakými 
vlastnosťami a rovnakou farbou.

Obrysové svetlá

Diaľkové svetlá

F Potiahnite optický blok svetla smerom k 
sebe a uvoľnite jazýček F, čo umožní jeho 
úplné odstránenie.

F Otočte držiak žiarovky doľava a vytiahnite 
ho.

F Vytiahnite žiarovku a vymeňte ju.
Pri spätnej montáži postupujte rovnakým 
spôsobom, ale v opačnom poradí.

F Otočte držiak žiarovky doľava a vytiahnite 
ho.

F Vytiahnite žiarovku a následne ju vymeňte.
Pri spätnej montáži postupujte rovnakým 
spôsobom, ale v opačnom poradí.

F Otočte držiak žiarovky doľava a vytiahnite 
ho.

F Stlačením jazýčka odstráňte žiarovku.
F Vymeňte žiarovku.
Pri spätnej montáži postupujte rovnakým 
spôsobom, ale v opačnom poradí.
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Predné hmlové svetlomety/denné 
svetlá

Integrované smerové svetlá na 
boku karosérie (WY5W – 5 W)

Stretávacie svetlá

F Otočte držiak žiarovky doľava a vytiahnite 
ho.

F Stlačením jazýčka odstráňte žiarovku.
F Vymeňte žiarovku.
Pri spätnej montáži postupujte rovnakým 
spôsobom, ale v opačnom poradí.

F Otočením kolies na maximum získate 
jednoduchší prístup.

F Odstráňte svorky, ktoré držia ochranný kryt 
držiaka žiarovky.

F Odklopte kryt.

F Otočte držiak žiarovky (A pre hmlové svetlá, 
B pre denné svetlá) doľava a vyberte ho.

F Vyberte žiarovku a vymeňte ju.
Pri spätnej montáži postupujte rovnakým 
spôsobom, ale v opačnom poradí.

F Potlačte smerové svetlo smerom dozadu a 
vyberte ho.

F Otočte držiak žiarovky doľava a vytiahnite 
ho.

F Vyberte žiarovku a vymeňte ju.
Pri spätnej montáži postupujte rovnakým 
spôsobom, ale v opačnom poradí.
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Zadné svetlá

1. Brzdové/obrysové svetlá (21 W/15 W 
alebo LED).

2. Ukazovatele smeru (WY21W – 21 W).
3. Svetlá spätného chodu (W21W – 21 W).

V niektorých klimatických podmienkach 
(nízka teplota, vlhkosť) je orosenie 
vnútorného povrchu predných svetlometov 
a zadných svetiel normálne; toto orosenie 
zmizne po niekoľkých minútach od 
zapnutia svetiel.

Prístup k žiarovkám

Žiarovky jantárovožltej farby, ako sú 
smerové svetlá, musia byť nahradené 
žiarovkami s rovnakou farbou 
a parametrami.

Brzdové/obrysové svetlá 
(21 W/15 W)

F Odstráňte obe skrutky.
F Odstráňte blok svetla potiahnutím smerom k 

sebe.

Brzdové svetlá/obrysové svetlá 
(LED)
Akýkoľvek zásah na svetlách typu LED môže 
byť vykonaný výhradne v sieti CITROËN alebo 
v inom kvalifikovanom servise.

F Otočte držiak žiarovky doľava 
a vytiahnite ho.

F Vytiahnite žiarovku a vymeňte ju.
Pri spätnej montáži postupujte v opačnom 
poradí.
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Ukazovatele smeru

Svetlá spätného chodu

Zadné hmlové svetlo (W21W – 21W)

Tretie brzdové svetlo (W5W – 5W)

Osvetlenie evidenčného čísla 
vozidla (W5W – 5W)

F Otočte držiak žiarovky doľava 
a vytiahnite ho.

F Vytiahnite žiarovku a vymeňte ju.
Pri spätnej montáži postupujte v opačnom 
poradí.

F Otočte držiak žiarovky doľava 
a vytiahnite ho.

F Vytiahnite žiarovku a vymeňte ju.
Pri spätnej montáži postupujte v opačnom 
poradí.

F Odstráňte kryt.
F Otočte držiak žiarovky doľava 

a vytiahnite ho.
F Vyberte žiarovku a vymeňte ju.
Pri spätnej montáži postupujte rovnakým 
spôsobom, ale v opačnom poradí.

F Odstráňte obe skrutky.
F Vytiahnite držiak žiarovky.
F Vyberte žiarovku a vymeňte ju.
Pri spätnej montáži postupujte rovnakým 
spôsobom, ale v opačnom poradí.

F Zatlačte kryt smerom dovnútra.
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Výmena poistky
Prístup k náradiu

Pinzeta na vyťahovanie je upevnená na zdanej 
strane krytu poistkovej skrinky prístrojovej 
dosky.
Prístup k pinzete:
F Odistite ochranný kryt a úplne ho odstráňte 

potiahnutím smerom k sebe.
F Vytiahnite pinzetu.

Výmena poistky

Dobrá Chybná

Pinzeta

Skôr ako poistku vymeníte, je nevyhnutné zistiť 
príčinu poruchy a odstrániť ju.
F Uistite sa, že je spínač zapaľovania 

nastavený v polohe „LOCK“.
F Identifikujte poškodenú poistku na základe 

vizuálnej kontroly stavu jej vlákna.
F Na vytiahnutie poistky zo svojho miesta 

použite špeciálnu pinzetu.
F Poškodenú poistku nahraďte vždy poistkou 

rovnakej intenzity.
F Skontrolujte, či sa číslo vyznačené na 

poistkovej skrinke zhoduje s hodnotou 
intenzity vyznačenou na poistke a s 
hodnotami v nižšie uvedených tabuľkách.

Elektrický systém vášho vozidla bol 
zostavený tak, aby správne fungoval so 
štandardnou alebo voliteľnou výbavou.
Pred inštaláciou iného elektrického 
vybavenia alebo príslušenstva na vašom 
vozidle sa obráťte na sieť CITROËN alebo 
na iný kvalifikovaný servis.

Spoločnosť CITROËN sa zbavuje 
akejkoľvek zodpovednosti za náklady 
vzniknuté uvedením vášho vozidla do 
pôvodného stavu alebo za poruchy 
zapríčinené inštaláciou doplnkového 
príslušenstva, ktoré spoločnosť CITROËN 
nedodáva ani neodporúča a ktoré 
nie je nainštalované podľa predpisov, 
predovšetkým ak ide o súbor pripojených 
doplnkových zariadení, ktorých spotreba 
presahuje 10 miliampérov.

F Otočte držiak žiarovky a vytiahnite ho.
F Vyberte žiarovku a vymeňte ju.
Pri spätnej montáži postupujte rovnakým 
spôsobom, ale v opačnom poradí.
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Poistky v prístrojovej doske

Poistková skrinka sa nachádza v spodnej časti 
prístrojovej dosky.

Prístup k poistkám
F Odistite ochranný kryt a úplne ho odstráňte 

potiahnutím smerom k sebe.

Poistka č. Intenzita Funkcie

1 7,5 A Predné a zadné obrysové svetlá vľavo.

2 15 A Zásuvka na príslušenstvo.

3 - Nepoužíva sa.

4 7,5 A Štartér.

5 20 A Audio systém.

6 - Nepoužíva sa.

7 7,5 A Palubná výbava, predné a zadné obrysové svetlá vpravo.

8 7,5 A Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá.

9 7,5 A Kontrolný systém.

10 7,5 A Klimatizácia.

11 10 A Zadné hmlové svetlo.

12 15 A Zamykanie dverí.

13 10 A Stropné osvetlenie.
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Poistka č. Intenzita Funkcie

14 15 A Stierač zadného skla.

15 7,5 A Združený prístroj.

16 7,5 A Kúrenie.

17 20 A Vyhrievané sedadlo.

18 10 A Voliteľná výbava.

19 7,5 A Odmrazovanie vonkajších spätných zrkadiel.

20 20 A Stierače čelného skla.

21 7,5 A Airbagy.

22 30 A Odmrazovanie zadného skla.

23 30 A Kúrenie.

24 - Nepoužíva sa.

25 10 A Rádio.

26 15 A Poistka v interiéri.

Poistková skrinka sa nachádza v prednej časti 
vozidla pod nádržou kvapaliny vykurovacieho 
systému. Môžete vymeniť len tieto poistky.

Výmena poistiek v iných skrinkách 
(vákuové čerpadlo a batéria príslušenstva) 
vyžaduje zásah v sieti CITROËN alebo v 
inom kvalifikovanom servise.

Poistky v prednej časti 
vozidla
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Prístup k poistkám
F Otvorte kapotu motora.
F Odistite ochranný kryt a úplne ho odstráňte 

potiahnutím smerom k sebe.
F Vymeňte poistku.
F Po ukončení zásahu kryt opatrne uzavrite, 

aby nedošlo k narušeniu tesnosti poistkovej 
skrinky.

Poistka č. Intenzita Funkcie

1 - Nepoužíva sa.

2 30 A Vnútorná poistka.

3 40 A Elektrický motor.

4 40 A Ventilátor chladiča.

5 40 A Elektrické ovládanie otvárania okien.

6 30 A Vákuové čerpadlo.

7 15 A Riadiaca jednotka hlavnej batérie.

8 15 A Tretie brzdové svetlo.

9 15 A Predné hmlové svetlomety.

10 15 A Vodné čerpadlo.

11 10 A Zabudovaná nabíjačka.

12 10 A Ukazovatele smeru.

13 10 A Zvuková výstraha.

14 10 A Denné svetlá.

15 15 A Ventilátor batérie.

16 10 A Kompresor klimatizácie.

17 20 A Pravé stretávacie svetlo.

18 20 A Ľavé stretávacie svetlo, nastavenie svetlometov.

19 10 A Pravé diaľkové svetlo.

20 10 A Ľavé diaľkové svetlo.
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Ťahanie vozidla
Postup pri ťahaní vášho vozidla pomocou 
pevného vlečného oka.

Všeobecné odporúčania 
Dodržiavajte legislatívu platnú vo vašej 
krajine.
Skontrolujte, či je váha ťahajúceho vozidla 
vyššia ako váha ťahaného vozidla.
Vodič musí zostať za volantom ťahaného 
vozidla a musí mať pri sebe platný 
vodičský preukaz.
Pri odťahovaní vozidla so štyrmi kolesami 
na zemi vždy použite homologizovanú 
vlečnú tyč; laná a popruhy sú zakázané.
Ťahajúce vozidlo sa musí rozbiehať 
postupne.
Keď sa vozidlo odťahuje s vypnutým 
motorom, nefunguje posilňovač bŕzd a 
riadenia.
V nasledovných prípadoch 
bezpodmienečne privolajte profesionálnu 
odťahovú službu:
- vznik poruchy vozidla na diaľnici alebo 

rýchlostnej ceste,
- vozidlo s pohonom štyroch kolies,
- na prevodovke nie je možné zaradiť 

neutrál, odblokovať riadenie, uvoľniť 
parkovaciu brzdu,

- odťahovanie len s dvomi kolesami na 
zemi,

- chýbajúca homologizovaná vlečná tyč 
atď.

Ťahanie vášho vozidla

Vlečné oko je privarené k podvozku pod 
predným nárazníkom.
F Založte vlečnú tyč.
F Naštartuje vozidlo (rozsvieti sa kontrolka 

„Ready“ (Pripravené)).
F Umiestnite radiacu páku do polohy N.
F Uvoľnite parkovaciu brzdu.
F Zapnite výstražné svetlá vášho vozidla.
F Vozidlo nechajte ťahať maximálne 30 km 

bez prekročenia rýchlosti 30 km/h.

Nedodržanie tohto pokynu môže mať za 
následok poškodenie brzdovej sústavy a 
elektrického motora.

Ťahanie iného vozidla
Vaše vozidlo sa v žiadnom prípade 
nemôže použiť na ťahanie iného vozidla.
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Motor a hlavná batéria
Typ varianta verzia 1 N ZKY Z

Elektrický motor Y51

Technológia Synchrónna s permanentnými neodymovými magnetmi

Maximálny výkon: norma CEE (kW) 49

Otáčky maximálneho výkonu motora (ot./min) 4 000 až 8 800

Max. krútiaci moment: norma CEE (Nm) 196

Otáčky maximálneho krútiaceho momentu (ot./min) 0 až 300

Hlavná batéria Lítium-iónová

Energetická kapacita novej batérie (kWh) 14,5

Bežné nabitie

Napätie (V) AC 230

Čas nabíjania (*)(**):
- 16 A
- 14 A
- 10 A
- 8 A

Približne 6 hodín
6 hodín
8 hodín
11 hodín

Rýchle nabíjanie

Napätie (V) DC 300

Čas nabíjania (nabitie na 80 %)** 30 minút

Jazdný dosah sa líši v závislosti od vonkajších klimatických podmienok, jazdného štýlu vodiča, používania elektrických systémov, frekvencie 
normálneho alebo rýchleho nabíjania a starnutia hlavnej batérie.

* V závislosti od elektrickej siete v krajine.
**  Čas meraný pre vonkajšie teploty v rozpätí od 20 do 25 °C. Čas nabíjania sa môže predĺžiť v závislosti od používania výbavy (rádio a/alebo 

klimatizácia).
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Hmotnosti (v kg)
Elektrický motor Y51

Hlavná batéria Lítium-iónová

Typ varianta verzia 1 N ZKY Z

Prevádzková hmotnosť 1 065

Pohotovostná hmotnosť 1 140

Celková hmotnosť vozidla (GVW) 1 450

Maximálna povolená hmotnosť jazdnej súpravy (GTW) 1 450

Maximálne zaťaženie na streche (vrátane hmotnosti strešných tyčí) 43

Vaše vozidlo nemôže byť vybavené ťažným zariadením. Nemôže ťahať príves.
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Rozmery (v mm)



109

9

Technické parametre

Identifikačné prvky
Rôzne viditeľné označenia slúžiace na 
identifikáciu alebo lokalizáciu vozidla.

B. Identifikačný štítok pneumatík.
Tento štítok je nalepený na strednom stĺpiku 
dverí vodiča.
Obsahuje nasledujúce údaje:
- tlak hustenia pneumatík (v baroch),
- technické údaje pneumatík,
- typ pneumatiky.
C. Výrobný štítok.
Tento štítok je pripevnený nitmi na strednom 
stĺpiku na ľavej strane.
D. VIN vozidla (identifikačné číslo vozidla).
Toto číslo je vyrazené na podbehu kolesa, 
zvnútra kufra, na pravej strane.

A. Identifikačný štítok dodatočného 
vybavenia – náhradné diely.
Tento štítok je upevnený nitmi na vnútornej 
strane prednej kapoty.
Obsahuje nasledujúce údaje:
- model vozidla,
- kód laku,
- typ, variant, verzia atď.

Vozidlo môže byť pôvodne vybavené 
pneumatikami s vyšším záťažovým a 
rýchlostným indexom, než je uvedené na 
štítku. Táto skutočnosť nemá vplyv na tlak 
hustenia.

Kontrola tlaku hustenia pneumatík
Kontrola tlaku hustenia pneumatík sa musí 
vykonávať „za studena“ aspoň jedenkrát za 
mesiac.
Hodnoty tlaku uvedené na štítku sú platné pre 
studené pneumatiky. Pokiaľ ste jazdili dlhšie 
ako 10 minút alebo viac ako 10 kilometrov 
rýchlosťou vyššou ako 50 km/h, pneumatiky 
sú zohriate; k hodnotám uvedeným na štítku je 
potrebné pridať 0,3 baru (30 kPa).

Nikdy nevypúšťajte tlak zo zohriatej 
pneumatiky.

Nedostatočný tlak pneumatík zvyšuje 
spotrebu elektrickej energie vášho 
vozidla a teda znižuje jeho dojazd.
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Audiosystém/Bluetooth®

Obsah
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Často kladené otázky 9

Z bezpečnostných dôvodov musí vodič 
vykonávať úkony vyžadujúce si zvýšenú 
pozornosť v zastavenom vozidle.
V prípade vypnutia motora sa systém 
vypne pri aktivácii úsporného režimu 
energie, z dôvodu ochrany batérie pre jej 
vybitím.

Po odpojení batérie musíte zadať kód, 
aby ste získali prístup k funkciám audio 
systému.
Máte maximálne päť pokusov. Medzi 
poslednými dvomi pokusmi musíte počkať 
približne pätnásť minút.
Na konci tohto dokumentu nájdete štítok 
uvádzajúci kód:

Prvé kroky
Zapnutie/vypnutie, nastavenie 
hlasitosti.

Nastavenie možností zvuku: 
zvukové prostredie, výšky, basy, 
loudness, rozloženie, vyváženie 
vľavo/vpravo, vyváženie vpredu/
vzadu, automatická hlasitosť.

Automatické vyhľadávanie nižšej 
rádiovej frekvencie.
Voľba predchádzajúcej skladby CD, 
USB.
Prechádzanie zoznamu.
Dlhé stlačenie: rýchly posun 
smerom dozadu.
Zobrazenie zoznamu zachytených 
staníc, skladieb alebo registra CD/
USB.
Dlhé stlačenie: aktualizácia 
zoznamu zachytených staníc.

Zrušenie práve prebiehajúcej operácie.
Prechod o jednu úroveň vyššie (ponuka 
alebo priečinok).

Automatické vyhľadávanie vyššej 
rádiovej frekvencie.
Voľba nasledujúcej skladby CD, USB.
Prechádzanie zoznamu.
Dlhšie stlačenie: rýchly posun 
smerom dopredu.

Prístup k hlavnej ponuke.
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Výber uloženej rozhlasovej stanice.
Rádio, dlhé stlačenie: uloženie 
stanice do pamäte.
Mimo rádia: pozrite si príslušné 
časti.

Vysunutie disku CD.

Výber zdroja:
Rádio: FM1, FM2, CD, USB, AUX, 
streaming.
Telefón: prijatie prichádzajúceho 
hovoru.
Telefón, dlhé stlačenie: zrušenie 
volania, prístup k zoznamu hovorov 
pripojeného telefónu.

Rádio
Uloženie rádiostanice do pamäte

Zatlačte postupne na SRC/TEL pre 
voľbu vlnového rozsahu FM1, FM2 
alebo AM.

Stlačením a podržaním tlačidla 
uložíte rozhlasovú stanicu, ktorú 
práve počúvate. Názov stanice sa 
zobrazí a zvukový signál potvrdí, že 
sa stanica uložila.

Vonkajšie prostredie (kopce, budovy, 
tunely, parkoviská, podzemné priestory 
atď.) môže znemožniť príjem, a to aj v 
režime sledovania RDS. K tomuto javu 
bežne dochádza pri šírení rozhlasových 
vĺn a neznamená poruchu audio 
zariadenia.

Výber stanice
Stlačte tlačidlo, ak chcete počúvať 
príslušnú uloženú stanicu.

Spravovanie zoznamu
Stlačením tlačidla LIST zobrazíte 
zoznam zachytených staníc 
v abecednom poradí.

Prostredníctvom jedného z tlačidiel 
si zvoľte požadovanú rádiostanicu.

Potvrďte s „OK“.

Krátko zatlačte na jedno z tlačidiel 
pre posun na nasledujúce alebo 
predchádzajúce písmeno.

Dlho zatlačte na LIST pre vytvorenie 
alebo aktualizáciu zoznamu staníc, 
audio príjem sa dočasne vypne.

Zadanie frekvencie
Stlačte tlačidlo MENU.

Zvoľte si „Radio“.

Zvoľte si „Write freq.“.

Zatlačte na +

alebo
zatlačte na – pre voľbu požadovanej 
frekvencie.

Potvrďte s „OK“.

RDS

Aktivovaná funkcia RDS umožňuje vďaka 
automatickému naladeniu alternatívnych 
frekvencií bez prerušenia počúvať rovnakú 
rozhlasovú stanicu. Za určitých podmienok 
však nie je sledovanie stanice RDS 
zabezpečené na celom území krajiny, 
pretože rádiostanice nepokrývajú 100 % 
časť územia. To vysvetľuje stratu príjmu 
stanice v priebehu jazdy.

Ak je zvolený zdroj zvuku FM1 alebo 
FM2, zatlačte na MENU.

Zvoľte si „Radio“.
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Označte alebo zrušte označenie 
„RDS“ pre aktiváciu alebo 
deaktiváciu RDS.
Potvrďte pomocou „OK“ pre 
zaznamenanie voľby.

Príjem TA správ

Funkcia TA (Dopravné spravodajstvo) 
dáva prioritu výstražným správam TA. Aby 
bola funkcia aktívna, vyžaduje si kvalitný 
príjem rozhlasovej stanice vysielajúcej 
tento typ správ. Počas vysielania 
dopravného spravodajstva sa automaticky 
preruší aktuálny zdroj zvuku (rádio, disk 
CD, USB…), aby sa prehrala správa TA. 
Prehrávanie pôvodne počúvaného zdroja 
zvuku sa obnoví na konci prenosu správy.

Stlačte tlačidlo MENU.

Zvoľte si „Radio“.

Označte alebo zrušte označenie 
TA pre aktiváciu alebo deaktiváciu 
počúvania dopravných správ.

Potvrďte pomocou „OK“ pre 
zaznamenanie voľby.

Zobrazenie textových informácií

Textové informácie sú informácie, 
vysielané rozhlasovou stanicou a týkajú 
sa aktuálneho vysielania alebo práve 
počúvanej skladby.

Ak je rádio zobrazené na displeji, 
zatlačte na „MENU“.

Zvoľte si „Radio“.

Označte alebo zrušte označenie 
„TXT“ pre aktiváciu alebo 
deaktiváciu zobrazenia textových 
informácií.
Potvrďte pomocou „OK“ pre 
zaznamenanie voľby.

Médiá
USB zásuvka

Táto jednotka sa skladá z portu USB a zásuvky 
typu Jack, v závislosti od modelu.

Systém vytvára zoznamy prehrávania (v 
dočasnej pamäti), ktorých čas vytvorenia 
pri prvom pripojení môže trvať niekoľko 
sekúnd až niekoľko minút.
Znížením počtu nehudobných súborov, 
ako aj počtu priečinkov v danom 
zariadení, znížite čas čakania. Zoznamy 
prehrávaných súborov sa aktualizujú 
po každom vypnutí zapaľovania alebo 
pripojení USB kľúča.
Zoznamy sú uložené: bez zásahu v 
zoznamoch je nasledujúca doba načítania 
skrátená.

Vsuňte USB kľúč do USB zásuvky alebo 
pripojte periférne zariadenie USB do USB 
zásuvky pomocou vhodného kábla (nie je 
súčasťou dodania).

Z dôvodu ochrany systému nepoužívajte 
rozbočovač USB.

Zatlačte opakovane na SRC/TEL 
pre voľbu „USB“.

Zatlačte na jedno z týchto tlačidiel 
pre výber predchádzajúcej alebo 
nasledujúcej skladby v zozname.
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Zatlačte na jedno z týchto tlačidiel 
pre voľbu predchádzajúceho alebo 
nasledujúceho adresára v závislosti 
od zvoleného zoradenia.

Dlho zatlačte na jedno z týchto 
tlačidiel pre rýchly posun smerom 
dopredu alebo dozadu.

Stlačením tlačidla LIST zobrazíte 
štruktúru priečinkov v kompilácii.

Výber riadka v zozname.

Potvrďte pomocou „OK“.

Posun o úroveň vyššie v ponuke.

Zatlačte na MENU.

Zvoľte si „Media “.

Označte alebo zrušte označenie 
TA pre aktiváciu alebo deaktiváciu 
počúvania dopravných správ.

Zvoľte si požadovaný režim 
prehrávania: „Normal“ (Štandardné), 
„Random“ (Náhodné),
„Random all“ (Náhodné všetko) 
alebo „Repeat“ (Opakovanie).

Prehrávač CD
Vložte disk CD do prehrávača, prehrávanie sa 
automaticky uvedie do činnosti.
Vložte kompiláciu súborov MP3 do prehrávača 
diskov CD.
Audio systém vyhľadáva súbor hudobných 
skladieb po dobu niekoľkých sekúnd prípadne 
niekoľko desiatok sekúnd, následne sa 
prehrávanie uvedie do činnosti.

Zatlačte postupne na tlačidlo SRC/
TEL pre voľbu „CD“.

Stlačte jedno z týchto tlačidiel, čím 
sa dostanete na predchádzajúcu/
nasledujúcu skladbu.

Zatlačte na jedno z týchto tlačidiel 
pre voľbu predchádzajúceho alebo 
nasledujúceho adresára v závislosti 
od zvoleného zoradenia.

Dlho zatlačte na jedno z týchto 
tlačidiel pre rýchly posun smerom 
dopredu alebo dozadu.

Zatlačte na LIST pre zobrazenie 
stromovej štruktúry zložiek 
kompilácie.

Výber riadka v zozname.

Potvrďte s „OK“.

Prejdite na prvú úroveň stromovej štruktúry pre 
voľbu typu zoradenia skladieb:
- Podľa Folders (CD alebo USB): všetky 

súbory obsahujúce audio súbory zo 
všetkých priečinkov v abecednom poradí 
bez dodržania stromovej štruktúry 
priečinkov.

- Podľa Artist (Iba USB): všetky mená 
interpretov definované v ID3 Tagu, 
zoradené v abecednom poradí.

- Podľa Genre (Iba USB): všetky žánre 
definované v ID3 Tagu.

- Podľa Playlist (CD alebo USB): podľa 
uložených zoznamov.

Informácie a rady
Autorádio prehráva len súbory s formátom 
„.mp3“, „.wma“, „.wav“ na CD nosiči a môže 
prehrávať aj súbory s formátom „.ogg“ len z 
USB zariadenia.

Odporúča sa zapisovať názvy súborov s 
použitím menej ako 20 znakov a s vylúčením 
špeciálnych znakov (napr.: „ ?; ù), aby sa 
predišlo problémom s prehrávaním alebo 
zobrazením súborov.
Aby bolo možné prehrávanie napáleného CDR 
alebo CDRW, zvoľte si pri jeho napaľovaní 
štandardy ISO 9660 s úrovňou 1, 2 alebo 
štandard Joliet.
Pokiaľ bol disk zaznamenaný v inom formáte, 
je možné, že jeho prehrávanie nebude správne.
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Na jednom disku sa odporúča používať vždy 
ten istý štandard záznamu s čo najnižšou 
rýchlosťou záznamu (4x maximum), aby bola 
zabezpečená optimálna kvalita zvuku.
V špecifickom prípade diskov CD s viacerými 
sekciami sa odporúča štandard Joliet.

Zoznamy skladieb (playlisty), akceptované na CD, 
MP3, Ipod a pripojení USB sú vo formáte „.m3u“ a 
„.wpl“.
Počet rozpoznaných skladieb je obmedzený na 
5 000 v 500 adresároch v maximálne 8 úrovniach.

Na jednom disku dokáže CD prehrávač načítať 
až do 255 MP3 súborov na 8 úrovniach s 
maximálne 192 priečinkami. Odporúča sa 
však obmedziť počet úrovní na dve z dôvodu 
skrátenia prístupového času k prehrávaniu CD.
Počas prehrávania nie je dodržaná stromová 
štruktúra zložiek.

K zásuvke USB nepripájajte iný pevný disk 
alebo zariadenie USB, ako sú prehrávače 
zvuku. Mohlo by to poškodiť vaše zariadenia.

Používajte výhradne kľúče USB vo formáte 
FAT32 (File Allocation Table).

Z dôvodu ochrany systému nepoužívajte 
rozbočovač USB.

Streamovanie zvuku Bluetooth®

Streamovanie umožňuje bezdrôtovo prehrávať 
zvukové súbory z telefónu cez reproduktory 
vozidla.

Pripojte telefón: pozrite si časť „Telefón“.

V „Bluetooth: Audio“ si zvoľte telefón, ktorý si 
želáte pripojiť.
Audio systém sa pripojí automaticky k 
naposledy spárovanému telefónu.

Aktivujte streaming zatlačením na 
tlačidlo SRC/TEL.
V niektorých prípadoch musí 
byť prehrávanie audio súborov 
inicializované pomocou klávesnice.

Ovládanie bežných skladieb je možné 
prostredníctvom tlačidiel audio systému a 
ovládačov na volante v prípade, že telefón 
podporuje funkciu.
Na displeji sa môžu zobraziť kontextové 
informácie.

Kvalita zvuku závisí od kvality vysielania 
telefónu.

Pripojenie prehrávačov Apple®

Pripojte prehrávač Apple® do zásuvky USB 
pomocou vhodného kábla (nie je súčasťou 
dodávky).
Prehrávanie sa spustí automaticky.

Zariadenie je ovládané pomocou ovládačov 
audio systému.

Dostupné triedenia pochádzajú z pripojeného 
prenosného zariadenia (umelci/albumy/žánre/
skladby/zoznamy skladieb/audio knihy/podcasty).

Verzia softvéru autorádia nemusí byť 
kompatibilná s generáciou vášho prehrávača 
Apple®.

Odporúča sa používať originálne 
káble USB značky Apple®, aby bola 
zabezpečená správna funkčnosť systému.
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Telefón
Spárovanie telefónu 
Bluetooth®

Z bezpečnostných dôvodov smie vodič 
vykonávať úkony, ktoré si vyžadujú 
jeho zvýšenú pozornosť, ako je 
párovanie mobilného telefónu Bluetooth 
s bezdrôtovou súpravou Bluetooth 
autorádia, len v zastavenom vozidle a pri 
zapnutom zapaľovaní

Viac informácií získate na www.citroen.sk 
(kompatibilita, doplnková pomoc atď.).

Aktivujte funkciu Bluetooth telefónu a 
presvedčte sa, či je viditeľný pre všetky 
zariadenia (riaďte sa návodom k telefónu).

Zatlačte na tlačidlo MENU (Ponuka).

Zvoľte si „Bluetooth“.

Zvoľte si „Search“ (Vyhľadať).

Zobrazí sa okno so správou „Searching 
device“ (Prebieha vyhľadávanie periférneho 
zariadenia).

Dostupné služby sú závislé od siete, 
SIM karty a kompatibility používaných 
zariadení Bluetooth.
Informácie o dostupných službách nájdete 
v návode na obsluhu telefónu alebo u 
svojho poskytovateľa služieb.

V zozname si zvoľte telefón, ktorý si 
želáte spárovať.

Potvrďte s „OK“.

Súčasne môže byť pripojený len jeden telefón.

V určitých prípadoch sa miesto názvu telefónu 
môže objaviť adresa Bluetooth.

Na displeji sa zobrazí virtuálna 
klávesnica: zvoľte 4-miestny číselný kód.

Potvrďte s „OK“.

Na displeji telefónu sa zobrazí správa: Zadajte 
rovnaký kód a potvrďte ho.
V prípade zlyhania párovania je počet pokusov 
neobmedzený.

Na displeji sa zobrazí správa s potvrdením 
výsledku pripojenia.

Spárovanie sa dá rovnako uskutočniť aj z 
telefónu vyhľadávaním zistených zariadení 
Bluetooth.

Prístup k adresáru a zoznamu hovorov 
je možný až po určitom čase, ktorý je 
potrebný na synchronizáciu (ak je telefón 
kompatibilný).
V telefóne je potrebné nakonfigurovať 
automatické pripojenie, aby bolo 
možné vytvoriť pripojenie pri každom 
naštartovaní vozidla.

Správa pripojení
Zatlačte na tlačidlo MENU (Ponuka).

Zvoľte si „Bluetooth“.

Vyberte položku „BT management“ 
(Správa pripojení) a potvrďte. 
Zobrazí sa zoznam spárovaných 
telefónov.
Signalizuje pripojenie profilu audio.

Signalizuje pripojenie profilu 
telefónu v režime handsfree.

V zozname si zvoľte telefón, ktorý si 
želáte spárovať.

Potvrďte s „OK“.
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Zvoľte alebo zrušte voľbu:
- „Tel.”: pripojenie hands-free
- „Audio“: prehrávanie zvukových 

súborov

„OK“ umožní potvrdenie voľby.

„Delete“ na zrušenie pripojenia.

Nie je možné spárovať viac ako 5 
telefónov, stlačte MENU a zvoľte 
„Bluetooth“. Zvoľte si „BT management“. 
V prípade, že už je spárovaných 5 
telefónov, zvoľte si telefón, ktorý si 
želáte zamietnuť zatlačením na OK a 
zvoľte Delete (oboznámte sa s odsekom 
„Spravovanie pripojení“).

Uskutočnenie hovoru
Prostredníctvom adresára

Zatlačte na tlačidlo MENU (Ponuka).

Zvoľte si „Telephone“ (Telefón).

Zvoľte si „Call“ (Zavolať).

Zvoľte si „Directory“ (Adresár).

Zvoľte si požadované číslo.

Potvrďte pomocou „OK“ pre 
vytočenie čísla.

Uskutočnenie hovoru
Naposledy zadané čísla

(V závislosti od kompatibility telefónu)

Dlhé zatlačenie na SRC/TEL 
zobrazí zoznam hovorov.

Pre prístup do zoznamu volaní je 
taktiež možné stlačiť MENU, zvoliť si 
„Telephone“ (Telefón), následne „Call“ 
(Zavolať) a nakoniec zvoliť „Calls list“ 
(Zoznam hovorov)

V zozname volaní vyberte z: 
„Missed calls“ (Zmeškané hovory), 
„Dialed calls“ (Odchádzajúce 
hovory) alebo „Answered calls“ 
(Prijaté hovory)

Prechádzanie zoznamom hovorov.

Potvrďte s „OK“.

Zatlačte na jedno z týchto tlačidiel 
pre prístup k predchádzajúcej alebo 
nasledujúcej strane zoznamu.

„OK“ spustí volanie.

Zoznam volaní obsahuje uskutočnené 
aj prijaté hovory z vozidla pomocou 
pripojeného telefónu.
Hovor je možné uskutočniť priamo z 
telefónu. Z bezpečnostných dôvodov 
vozidlo zastavte.

Prijatie hovoru
Prichádzajúci hovor je signalizovaný zvonením 
a zobrazením, ktoré prekryje časť okna 
zobrazeného na displeji.

Stlačte tlačidlo SRC/TEL.

alebo

si zvoľte „ÁNO“ pre prijatie hovoru

alebo

si zvoľte „NIE“ pre odmietnutie 
hovoru.
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Dlhé zatlačenie na tlačidlo späť

alebo

SRC/TEL taktiež umožní 
odmietnutie prichádzajúceho 
hovoru.

Spravovanie hovorov
Ukončenie hovoru

V kontextovej ponuke si zvoľte 
„Zavesiť“ na ukončenie hovoru.

Dlhým zatlačením na SRC/TEL 
rovnako ukončíte hovor.

Utajené – stlmenie
(Aby volajúci nepočul.)

V kontextovej ponuke:

Zvoľte si „Micro OFF“ pre 
deaktiváciu mikrofónu.

Zvoľte si „Micro OFF“ pre opätovnú 
aktiváciu mikrofónu.

Kombinovaný režim
(Aby bolo možné opustiť vozidlo bez prerušenia 
hovoru.)

V kontextovej ponuke:

Zvoľte si „Kombinovaný režim“ pre 
prepnutie hovoru na telefón.

Zvoľte si „Kombinovaný režim“ pre 
presmerovanie hovoru do vozidla.

V istých prípadoch sa musí aktivovať 
kombinovaný režim prostredníctvom 
telefónu.
V prípade vypnutia a následného zapnutia 
zapaľovania sa spojenie Bluetooth opäť 
automaticky aktivuje (v závislosti od 
kompatibility telefónu).

Nastavenia zvuku
Stlačením tlačidla ¯ zobrazte 
ponuku nastavení zvuku.
Zatlačte na ¯ pre prechod k 
nasledujúcemu nastaveniu.

K dispozícii sú nastavenia:
- AMBIANCE (zvukové prostredie): BASS 

(basy), TREBLE (výšky) a LOUDNESS.
- BALANCE (vyváženie vľavo/vpravo), 

FADER (vyváženie vpredu/vzadu).

Priestorové rozloženie zvuku je 
spracovanie zvuku, ktoré umožňuje 
zlepšiť kvalitu zvuku v závislosti od 
vybraných nastavení, v súlade s pozíciou 
poslucháčov vo vozidle.

Nastavenia audio AMBIANCE (Hudobné 
prostredie), TREBLE (Výšky) a BASS 
(Basy) sú odlišné a nezávislé pre každý 
zvukový zdroj.

- SOUND DIST. (rozloženie zvuku vodič a 
spolujazdec).

- AUTOMATICKÁ HLASITOSŤ.

Konfigurácia
Nastavenie zobrazenia a jazyka

Zatlačte na tlačidlo MENU (Ponuka).

Zvoľte si „Config.“.

Zvoľte si „Displaying“ pre aktiváciu 
alebo deaktiváciu posúvania textu.

Zvoľte si „Language“ pre zmenu 
jazyka zobrazenia.
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Zvoľte si „Version“ pre získanie 
informácií týkajúcich sa softvéru.

Zvoľte si „System“, ak si želáte 
nainštalovať aktualizáciu. Informácie 
získate v sieti CITROËN.

Zvoľte si „Unit“ pre zmenu jednotiek 
teploty (Celzius, Fahrenheit).

Najčastejšie otázky
Nasledujúce informácie obsahujú odpovede na 
najčastejšie otázky týkajúce sa vášho audio 
systému.
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OTÁZKA ODPOVEĎ RIEŠENIE

Jednotlivé zdroje zvuku (rádio, disk CD…) majú 
odlišnú kvalitu zvuku.

Na získanie optimálnej kvality posluchu môžu 
byť nastavenia audio (hlasitosť, hĺbky, výšky, 
hudobné prostredie, Loudness) prispôsobené 
jednotlivým zdrojom zvuku, čo môže zároveň 
spôsobiť viditeľný rozdiel pri zmene zdroja 
zvuku (rádio, CD...).

Skontrolujte, či sú nastavenia zvuku (hlasitosť, 
basy, výšky, hudobné prostredie, Loudness) 
prispôsobené zdrojom, ktoré počúvate. 
Odporúča sa nastaviť funkcie AUDIO (basy, 
výšky, vyváženie vpredu/vzadu, vyváženie 
vľavo/vpravo) na strednú hodnotu, vybrať 
hudobné prostredie a nastaviť korekciu 
loudness do polohy „Aktívna“ v režime CD 
alebo do polohy „Neaktívna“ v režime rádia.

Pri zmene nastavenia výšok a hĺbok sa zruší 
výber hudobného prostredia.
Pri zmene hudobného prostredia sa nastavenie 
výšok a hĺbok vráti na nulu.

Výber hudobného prostredia si vyžaduje 
nastavenie výšok a hĺbok. Zmena jedného 
parametra bez druhého je možná len v 
personalizovanom hudobnom prostredí.

Upravte nastavenia výšok a hĺbok alebo 
nastavenie hudobného prostredia, aby ste 
dosiahli požadovanú kvalitu zvuku.

Pri zmene nastavenia vyváženia sa zruší výber 
rozloženia.

Voľba priestorového rozloženia zvuku „vodič“ 
vyžaduje nastavenie vyváženia zvuku.

Zmeňte nastavenie vyváženia alebo rozloženia, 
aby ste získali požadovaný zvukový komfort.

Kvalita príjmu naladenej rozhlasovej stanice 
postupne klesá, prípadne uložené stanice 
nefungujú (žiaden zvuk, zobrazuje sa, 
87,5 MHz…).

Vozidlo je príliš ďaleko od vysielača príslušnej 
stanice alebo nie je k dispozícii žiaden vysielač 
v príslušnej geografickej oblasti.

Aktivujte funkciu RDS a spustite nové 
vyhľadávanie rádiostanice. Systém následne 
skontroluje, či sa v prechádzanej geografickej 
zóne nenachádza výkonnejší vysielač.

Okolité prostredie (kopce, budovy, tunely, 
podzemné parkoviská atď.) môže prerušiť 
príjem, a to aj v režime sledovania RDS.

Tento jav je normálny a neznamená poruchu 
audio systému.

Anténa nie je k dispozícii alebo sa poškodila 
(napríklad v umývacej linke alebo v podzemnom 
parkovisku).

Nechajte si anténu skontrolovať v servisnej sieti 
CITROËN.
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Prerušenie zvuku po dobu 1 až 2 sekúnd v 
režime rádio.

Systém RDS, počas tohto krátkeho prerušenia 
zvuku, vyhľadáva prípadnú frekvenciu, ktorá by 
umožnila kvalitnejší príjem stanice.

V prípade, ak sa tento jav objavuje príliš často a 
vždy na tej istej trase, deaktivujte funkciu RDS.

Zobrazí sa hlásenie dopravného spravodajstva 
TA. Neprijímam žiadne informácie o doprave.

Rozhlasová stanica nevysiela informácie 
o doprave.

Nalaďte rozhlasovú stanicu, ktorá vysiela 
informácie o doprave.

Uložené stanice sa nenašli (žiaden zvuk, 
zobrazuje sa 87,5 MHz…).

Vybrali ste nesprávne vlnové pásmo. Stlačte tlačidlo SRC/TEL pre návrat do 
vlnového pásma (FM1 alebo FM2), v ktorom sú 
stanice uložené.

Disk CD sa vždy vysunie alebo sa neprehrá. Disk CD je obrátene, nedá sa načítať, 
neobsahuje audio súbory alebo obsahuje 
audio súbory vo formáte, ktorý audio systém 
nedokáže prehrať.
Disk CD je chránený systémom proti 
nelegálnemu kopírovaniu, ktorý audio systém 
nedokáže rozpoznať.

- Skontrolujte, či je disk CD vložený do 
prehrávača správnou stranou nahor.

- Skontrolujte stav disku CD: disk CD 
nemožno prehrať, ak je príliš poškodený.

- V prípade napáleného disku CD skontrolujte 
jeho obsah: pozrite si rady v kapitole „Zvuk“.

- CD prehrávač audio systému neprehráva 
disky DVD.

- V dôsledku nedostatočnej kvality audio 
systém neprehrá niektoré napálené disky 
CD.

Zvuk CD prehrávača má nízku kvalitu. Používané CD je poškriabané alebo nekvalitné. Vkladajte kvalitné CD a uchovávajte ich vo 
vyhovujúcich podmienkach.

Zvukové nastavenia (hĺbky, výšky, hudobné 
prostredie) sú nevhodné.

Vráťte nastavenia hĺbok a výšok na hodnotu 0. 
Nevyberajte hudobné prostredie.

Pripojenie Bluetooth sa prerušilo. Batéria periférneho zariadenia možno nie je 
dostatočne nabitá.

Nabite batériu periférneho zariadenia.

Na displeji sa zobrazilo hlásenie „Chyba periférneho zariadenia 
USB“ alebo „Periférne zariadenie sa nepodarilo rozpoznať“.

USB kľúč nebol rozpoznaný. Používajte výhradne USB kľúče s formátom FAT 
32 (Files Allocation Table 28 bitov).
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Telefón sa pripája automaticky a odpojí iný 
telefón.

Automatické pripojenie má prednosť pred 
manuálnym.

Upravte nastavenia telefónu tak, aby ste zrušili 
automatické pripájanie.

Zariadenie iPod nebolo rozpoznané po pripojení 
do USB zásuvky.

Prehrávač iPod patrí do generácie, ktorá nie je 
kompatibilná s pripojením USB.

Pevný disk alebo periférne zariadenie nie je 
rozpoznané po pripojení do USB zásuvky.

Niektoré pevné disky a zariadenia potrebujú 
výkonnejší zdroj napájania, ako je zdroj 
poskytovaný audio systémom.

Pripojte periférne zariadenie k 230 V zásuvke, 
12 V zásuvke alebo k externému zdroju 
napájania.
Upozornenie: Uistite sa, že zariadenie 
neprenáša napätie vyššie ako 5 V (hrozí riziko 
trvalého poškodenia systému).

Počas streamovania sa zvuk na chvíľu 
prerušuje.

Niektoré telefóny dávajú prioritu pripojeniu 
profilu „handsfree“.

Na zlepšenie streamovania odstráňte profil 
pripojenia „handsfree“.

Pri prehrávaní „Random all“ sa neprehrajú 
všetky skladby.

Pri prehrávaní „Random all“ dokáže systém 
pracovať maximálne s 999 skladbami.

Pri vypnutom motore sa audio systém vypne po 
niekoľkých minútach používania.

Keď je motor vypnutý, doba funkčnosti audio 
systému závisí od úrovne nabitia batérie.
Vypnutie je normálne: audio systém sa prepne 
do úsporného režimu a vypne, aby sa zabránilo 
vybitiu batérie vozidla.

Naštartovaním motora vozidla zvýšte úroveň 
nabitia batérie.

Na displeji sa zobrazí správa „audio systém je 
prehriaty“.

Aby sa ochránilo zariadenie v prípade príliš 
vysokej okolitej teploty, audio systém sa prepne 
do automatického režimu tepelnej ochrany, 
čoho následkom je zníženie hlasitosti zvuku 
alebo vypnutie prehrávania CD.

Vypnite audio systém na niekoľko minút a 
nechajte ho vychladnúť.
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Z bezpečnostných dôvodov musí byť 
vozidlo odparkované, keď vodič vykonáva 
činnosti, ktoré si vyžadujú zvýšenú 
pozornosť.

Krátke stlačenie: zapnutie.
Dlhé stlačenie: vypnutie.

Otočenie: nastavenie hlasitosti 
zvuku, prechádzanie zoznamu.
Stlačenie: potvrdenie.

Zmena zdroja zvuku.

Krátke stlačenie: prijatie 
prichádzajúceho hovoru, prepnutie 
medzi dvoma hovormi, prechod do 
režimu Bluetooth.
Dlhé stlačenie: hlasové ovládanie 
smartfónu prostredníctvom systému.

Krátke stlačenie: vyhľadanie služby.
Dlhé stlačenie: aktualizácia 
zoznamu prijímaných staníc.

Prerušenie aktuálnej operácie.
Posun v stromovej štruktúre o úroveň vyššie.
Odmietnutie alebo ukončenie hovoru.

Výber pásma analógového 
vysielania FM1/FM2/FM3/MW/LW.
Výber pásma digitálneho vysielania 
DB1/DB2/DB3.

Prechádzanie zoznamu.

Zmena spôsobu vyhľadávania 
(automatické alebo manuálne).

Nasaďte ovládací panel.

Odstráňte ovládací panel.

Krátke stlačenie: vyhľadanie 
rozhlasovej stanice, frekvencie alebo 
služby, vyhľadanie predchádzajúcej/
nasledujúcej skladby alebo súboru, 
prechádzanie zoznamu.
Dlhé stlačenie: rýchly posun smerom 
dozadu alebo dopredu.

Krátke stlačenie: výber predvolenej 
rozhlasovej stanice.
Dlhé stlačenie: pridanie rozhlasovej 
stanice medzi obľúbené.

Ďalšie informácie nájdete v návode dodanom 
so systémom KENWOOD.
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Reprodukcie a preklady tohto dokumentu, i keď 
len čiastočné, sú bez písomného povolenia 
spoločnosti Automobiles CITROËN zakázané.

Spoločnosť Automobiles CITROËN potvrdzuje 
na základe dodržiavania ustanovení 
európskeho nariadenia (Smernica 2000/53), 
vzťahujúcich sa na vozidlá vyradené z 
prevádzky, že dosahuje ním stanovené ciele, 
a že recyklovaný materiál je použitý pri výrobe 
produktov predávaných touto spoločnosťou.

Vytlačené v EÚ
Slovaque
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