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VAROVÁNÍ označuje situaci, ve které by

mohlo dojít k vážnému zranění nebo
usmrcení v případě, že bude toto varování

ignorováno.

UPOZORNĚNÍ označuje situaci, ve které by
mohlo dojít ke zranění, k poškození

vozidla, případně k obojímu, bude-li toto
upozornění ignorováno.

POZNÁMKA
POZNÁMKA nabízí informaci nebo
doporu ení, jak lépe využívat Vaše vozidlo.









































Ujistěte se, že jsou nastavitelné prvky

sedadel zajištěné na svých místech:

Nastavitelná sedadla a opěradla, která
nejsou řádně a bezpečně zajištěna, nejsou

bezpečná. V případě prudkého zastavení

nebo nehody vozidla může dojít k pohybu
sedadla nebo opěradla a tím k vážnému

poranění cestujících. Z tohoto důvodu
pohybem sedadla i opěradla dopředu a

dozadu zkontrolujte, zda jsou prvky pro

jejich nastavení řádně zajištěny.

Nikdy nedovolte dětem, aby nastavovaly

sedadla:

Je nebezpečné nechat děti, aby

nastavovaly sedadla, protože by mohlo
dojít k vážnému zranění, kdyby ruka nebo

noha dítěte byla zachycena do sedadla.

Nejezděte s nezajištěným opěradlem:

Opěradlo hraje důležitou roli pro Vaší

ochranu ve vozidle. Ponechání

nezajištěného opěradla je nebezpečné,
protože v případě nehody nebo náhlého

zastavení mohou být cestující vržení ven z
vozidla nebo mohou být vážně zraněni

pohybujícími se zavazadly. Vždy po úpravě

polohy opěradla se jím pokuste pohnout,
abyste se ujistili, zda je ve své poloze

zajištěno, a to i ve chvíli, kdy sedadlo není
obsazeno cestujícím.

Polohu sedadla proto upravujte pouze v

okamžiku, kdy vozidlo stojí:

Pokud byste upravovali polohu sedadla za

jízdy, mohla by se stát nestabilní, sedadlo
by se mohlo neočekávaně dát do pohybu a

způsobit zranění.

Neprovádějte úpravu či výměnu předních

sedadel:

Úprava nebo výměna předních sedadel,

stejně jako výměna potahů nebo povolení
kterýchkoliv šroubů je nebezpečné. Přední

sedadla obsahují komponenty
bezpečnostního vzduchového vaku, které

jsou nezbytnou součástí doplňkového
záchranného systému. Provedení takových

úprav může poškodit doplňkový záchranný

systém a způsobit vážné zranění. Pokud je
třeba provést výměnu nebo opětovnou

instalaci předních sedadel, poraďte se s
autorizovaným opravcem vozů Mazda.

Nejezděte s poškozenými předními sedadly:

Jízda s poškozenými předními sedadly,

například s roztrženým nebo poškozeným
sedákem až na výplň, je nebezpečná.

Kolize, třebaže není tak silná, aby došlo k
nafouknutí bezpečnostních vzduchových

vaků, může poškodit přední sedadla
obsahující základní komponenty

vzduchových vaků. Pokud nastane další

náraz, vzduchový vak se nemusí
nafouknout, a to může vést ke zranění. Po

kolizi vždy nechejte přední sedadla,

předepínače bezpečnostních pásů

předních sedadel a bezpečnostní
vzduchové vaky zkontrolovat u

autorizovaného opravce vozů Mazda.



Nejezděte se sklopeným předním

sedadlem:

Sezení na sedadle se sklopeným opěradlem

v jedoucím vozidle může být nebezpečné,
protože v této poloze Vám bezpečnostní

pásy neposkytují plnou ochranu. V případě
havárie nebo při prudkém zastavení

vozidla může dojít k Vašemu podklouznutí

pod bederní částí bezpečnostního pásu s
možným následkem vážného vnitřního

zranění. Pro maximální ochranu seďte na
sedadle zpříma.

Mezi záda a opěradlo nevkládejte žádné

předměty jako například polštáře:

Vložení předmětu jako například polštáře

mezi opěradlo a záda je nebezpečné,

protože v takovém případě není možné
zachovat bezpečnou polohu těla a

bezpečnostní pás nemůže při nárazu
dostatečně splnit svoji funkci a může pak

dojít k vážnému zranění nebo smrti.

Nevkládejte žádné předměty pod sedadlo:

Předmět by zde mohl uvíznout a mohl by
způsobit, že by sedadlo nebylo bezpečně

upevněné, což by mohlo vést k nehodě.

Neskládejte náklad do výšky přesahující

opěradla sedadel:

Skládání zavazadel nebo nákladu do výšky
přesahující opěradlo je nebezpečné. V

případě náhlého brzdění nebo nárazu se

mohou předměty dát do pohybu a stát se

projektily, které mohou zasáhnout cestující
a zranit je.

Před jízdou se ujistěte, že jsou náklad a

zavazadla zajištěny:

Nezajištění nákladu během jízdy je

nebezpečné, protože náklad při prudkém
zastavení vozu nebo nárazu může být

rozmačkán nebo se může dát do pohybu a
způsobit zranění.

Nikdy nedovolte sezení a stání cestujících

na sklopených opěradlech během jízdy:

Sezení cestujících na sklopených
opěradlech je nebezpečné. Zvláště

nebezpečné je sezení dětí na sklopených
opěradlech, když je vozidlo v pohybu.

Během náhlého brzdění nebo i drobnější
nehody může být dítě, které není řádně

zajištěno v dětském zádržném systému

nebo bezpečnostními pásy, vrženo
dopředu i dozadu nebo zcela ven z vozu,

což může vést ke zranění nebo smrti. Dítě v
zavazadlovém prostoru může být vrženo

mezi ostatní cestující a způsobit jim vážná

zranění.

Nenechávejte klíče vozu v dosahu dětí a

nedovolte jim, aby si uvnitř vozu hrály

(sedan):

Hra dětí se sklopenými zadními sedadly je

nebezpečná. Jakmile dojde k vyklopení
opěradel nahoru, budou děti uvězněné v

zavazadlovém prostoru, protože cesta,

která jim umožňovala přístup do tohoto
prostoru, bude uzavřena. Máte-li malé děti,

udržujte opěradla zadních sedadel

zajištěná.



Vždy nechávejte svůj vůz zamknutý a klíče

od vozu uchovávejte mimo dosah dětí

(sedan):

Je nebezpečné nechat vůz nezamčený
nebo nechat klíče v dosahu dětí. Děti, které

si najdou cestu do zavazadlového prostoru
přes odjištěné opěradlo zadního sedadla

nebo otevřený zavazadlový prostor, by

mohly být náhodou zamknuty v
zavazadlovém prostoru. To by mohlo vést

ke smrti nebo poškození mozku
způsobenému vyčerpaností z tepla,

zejména v létě. Vždy zamykejte dveře a

zavazadlový prostor a jako dodatečné
opatření udržujte opěradla zadních

sedadel zajištěná, ať již máte děti či ne.

Při manipulaci se sedadlem buďte

opatrní, aby se Vám ruce a prsty
nedostaly do blízkosti pohybujících se

součástí sedadla nebo bočního obložení.

Při nastavování sedadel dávejte pozor,

aby se v jejich blízkosti nenacházel žádný

náklad. Pokud by byl náklad zachycen,
mohlo by dojít k jeho poškození.

(Ručně ovládané sedadlo)

Při přesouvání sedadel dopředu a

dozadu nebo ve chvíli, kdy manipulujete
a vracíte sklopené opěradlo do jeho

vzpřímené polohy, přidržujte jej druhou
rukou. Pokud opěradlo nepřidržíte, může

se náhle vymrštit dopředu a způsobit

zranění.

Když vkládáte ruku pod sedadlo, abyste

uklidili kabinu nebo zvedli něco, co Vám
spadlo pod sedadlo, dávejte pozor,

abyste se nezranili. Při kontaktu s
pohyblivými částmi kolejnic sedadla

nebo rámu sedadla by mohlo dojít ke

zranění.

POZNÁMKA
• P i vracení zadního sedadla do p vodní

polohy vra te do normální polohy i
bezpe nostní pás. Zkontrolujte, zda
funguje navíjecí mechanismus pásu.

• (Elektricky ovládané sedadlo)
Nastavení spodní ásti sedadla je
ovládáno motory. Vyvarujte se delší
dob  nastavování, protože by
nadm rným zatížením mohlo dojít k
poškození ovládacích motork .

• Vyvarujte se elektrického nastavování
sedadel p i vypnutém motoru vozidla,
mohlo by dojít k vybití akumulátoru
vozidla. Nastavovací motorky mají
velkou spot ebu elektrické energie.

• Nepoužívejte spína  k provedení více
nastavení sou asn .





Nikdy neupravujte polohu volantu během

jízdy vozu:

Seřizování polohy volantu během jízdy

vozidla je nebezpečné. Pohyb sloupkem
řízení může velmi snadno způsobit

neočekávané zatočení vozu vlevo nebo
vpravo. To může vést až ke ztrátě kontroly

nad vozidlem nebo k nehodě.



Po nastavení polohy volantu se ujistěte, že

je pevně zajištěn tak, že se s ním pokusíte

zakývat nahoru a dolů:

Jízda s nedostatečně zajištěným volantem
je nebezpečná. Pokud by se při jízdě volant

neočekávaně pohnul, mohli byste ztratit
kontrolu nad řízením a mohlo by dojít k

nehodě.







•

•

•



Nevkládejte prsty nebo ruce do blízkosti
dolní části sedadla, když se sedadlo

nastavuje podle paměti. Sedadlo se

pohybuje automaticky, když se nastavuje
podle paměti, a proto by mohlo dojít k

sevření prstů nebo rukou a ke zranění.

•

•

POZNÁMKA
• Se ízení bederní op rky nelze

naprogramovat.

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
• Pokud operaci neprovedete správn ,

bude aktivován zvuk, který indikuje
selhání programování.

• Pokud se úhel vn jších zp tných zrcátek
zm ní jen málo, nemusí být
naprogramován správn .

• Je-li úhel vn jších zp tných zrcátek
nastaven v blízkosti limit  jejich pohybu,
je možné úsp šn  naprogramovat
polohu pro ízení, ale vyvolání
naprogramované polohy se nemusí
poda it.



POZNÁMKA
• Není-li nastavení polohy pro ízení

nutné, zvuk se neaktivuje.
• Nastavení polohy pro ízení je zrušeno v

následujících p ípadech:

• Je použit nastavovací spína  na
sedadle idi e.

• Byl upraven úhel vn jších zp tných
zrcátek.

• Je stisknuto tla ítko SET.
• Je stisknuto programovací tla ítko

1 nebo 2.
• Je stisknuto tla ítko pro zamykání

nebo tla ítko pro odemykání na
dálkovém ovlada i.

• Vozidlo se dá do pohybu.
• Aktivní projek ní displej je nastaven.
• (Manuální p evodovka)

Parkovací brzda je uvoln ná.
• (Automatická p evodovka)

Páka voli e je p esunuta do jiné
polohy než P.

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
• Není-li nastavení polohy pro ízení

nutné, zvuk se neaktivuje.
• Nastavení polohy pro ízení je zrušeno v

následujících p ípadech:

• Je použit nastavovací spína  na
sedadle idi e.

• Byl upraven úhel vn jších zp tných
zrcátek.

• Je stisknuto tla ítko SET.
• Je stisknuto programovací tla ítko

1 nebo 2.
• Je stisknuto tla ítko pro zamykání

nebo tla ítko pro odemykání na
dálkovém ovlada i.

• Vozidlo se dá do pohybu.
• Aktivní projek ní displej je nastaven.
• (Manuální p evodovka)

Parkovací brzda je uvoln ná.
• (Automatická p evodovka)

Páka voli e je p esunuta do jiné
polohy než P.



POZNÁMKA
Pokud operaci neprovedete správn , bude
aktivován zvuk, který indikuje selhání
programování.



Cestující nikdy nesmí sedět na sklopených

opěradlech nebo v zavazadlovém prostoru.

Jízda cestujících v zavazadlovém prostoru

je nebezpečná, protože si zde nemohou

zapnout bezpečnostní pásy a náhlé brzdění
nebo náraz by jim mohly způsobit vážné

zranění nebo smrt.

Nedovolte dětem, aby si hrály ve vozidle,

když jsou sklopená opěradla.

Je nebezpečné nechávat děti hrát si ve

vozidle, když jsou opěradla sklopená.

Pokud by se dítě dostalo do zavazadlového
prostoru a opěradla sedadel by byla

zvednuta, mohlo by dítě zůstat uvězněno v
zavazadlovém prostoru a mohlo by dojít k

nehodě.

Pokud jedete se sklopenými opěradly

zadních sedadel, musíte bezpečně zajistit

náklad v zavazadlovém prostoru.

Jízda s nedostatečně upevněným
nákladem je nebezpečná, protože by se

mohl dát do pohybu a stát se překážkou
pro řízení při nouzovém brzdění nebo

kolizi, což by mohlo vést k nečekané

nehodě.

Při převážení nákladů dávejte pozor, aby

náklad výškou nepřesahoval opěradla.

Je nebezpečné převážet náklad, který

výškou přesahuje opěradla, protože se tak
zhoršuje viditelnost dozadu a do stran, což

může mít negativní vliv na řízení a může
být příčinou nehody.

(Hatchback)

Při sklápění opěradla směrem dopředu
ho vždy přidržujte rukou. Pokud byste ho

nepodepřeli rukou, mohlo by dojít k
sevření prstů nebo ruky pojistkou.

Před sklopením opěradla zadního
sedadla zkontrolujte polohu předního

sedadla.
V závislosti na poloze předního sedadla

nemusí být možné sklopit opěradlo

zadního sedadla úplně dopředu, protože
může narazit na opěradlo předního

sedadla, což může způsobit poškrábání
nebo poškození předního sedadla či jeho

kapsy. Podle potřeby snižte opěrku hlavy

na zadním vnějším sedadel nebo ji
demontujte.



Při návratu opěradla do vzpřímené polohy

se ujistěte, že tříbodový bezpečnostní pás

není zachycen do opěradla a že není

překroucen.

Pokud byste používali bezpečnostní pás,
který je překroucený a zachycený do

opěradla, nemohl by takový pás

dostatečně plnit svoji funkci a mohlo by

dojít k vážnému zranění nebo smrti.

Po návratu opěradla do vzpřímené polohy

se ujistěte, že je pevně zajištěno a že

červená značka je skrytá (hatchback).

Pokud je červená značka viditelná za

pojistkou, znamená to, že opěradlo není
zajištěné. Pokud byste jeli bez zajištěného

opěradla, mohlo by se náhle sklopit a

způsobit nehodu.
 

1. Zajištěná poloha

2. Odjištěná poloha
3. Červená značka



Nikdy nevkládejte ruce a prsty do

pohybujících se součástí sedadla a loketní

opěrky:

Je nebezpečné vkládat ruce a prsty do
pohybujících se součástí sedadla a loketní

opěrky, protože by mohlo dojít k jejich

zranění.



Nikdy nejezděte s obsazenými sedadly bez

instalovaných a správně nastavených

opěrek hlavy:

Jízda s opěrkami hlavy nastavenými příliš

nízko nebo bez opěrek je nebezpečná.

Pokud Vaše hlava nemá žádnou oporu,

může při havárii dojít k vážnému poranění
krční páteře.



Nikdy nejezděte s obsazenými sedadly bez

nainstalovaných a správně nastavených

opěrek hlavy:

Jízda bez nainstalovaných opěrek hlavy je

nebezpečná. Pokud Vaše hlava nemá

žádnou oporu, může při havárii dojít k

vážnému poranění krční páteře.

Po nainstalování zkuste opěrku hlavy

zvednout, abyste se ujistili. že ji nelze

vytáhnout:

Jízda s nezajištěnou opěrkou hlavy je

nebezpečná, jelikož v takovém případě je

snížena účinnost opěrky, což by mohlo
způsobit její neočekávané oddělení od

sedadla.

Při instalaci opěrky hlavy se ujistěte, že je

tato nainstalována správně, tedy tak, že
její přední strana směřuje dopředu.

Pokud je opěrka hlavy nainstalována
nesprávně, mohla by se při srážce oddělit

od sedadla a způsobit zranění.

Opěrky hlavy na každém z předních a

zadních sedadel jsou speciálně
přizpůsobeny příslušnému sedadlu.

Polohy opěrek hlavy se proto nesmějí

zaměňovat. Pokud opěrka hlavy není
nainstalována ve správné poloze a na

správném sedadle, bude při případné
srážce zhoršena účinnost této opěrky,

což by mohlo mít za následek zranění.



POZNÁMKA
Pokud vypnete motor, když je vyh ívání
sedadel v manuálním režimu, nezapne se
automaticky, jakmile p íšt  nastartujete
motor. Vyh ívání sedadel je nutno zapnout
op tovným stisknutím spína e.

POZNÁMKA
• Není-li bezpe nostní pás na sedadle

p edního spolujezdce zapnut, vyh ívání
sedadla p edního spolujezdce se vypne.

• Pokud stisknete spína  vyh ívání
sedadel v pr b hu automatického
režimu, vyh ívání sedadel na stran , kde
byl spína  stisknut, p ejde do
manuálního režimu. Chcete-li se vrátit
do automatického režimu, stiskn te
spína  AUTO.

• Pokud vypnete motor, když je vyh ívání
sedadel v automatickém režimu, op t
bude pracovat v automatickém režimu,
jakmile p íšt  nastartujete motor.



Při použití vyhřívání sedadel buďte opatrní:

Teplo z vyhřívání sedadel může být pro
některé osoby, uvedené níže, příliš silné a

může jim způsobit mírné popálení.

Kojenci, malé děti, starší lidé a tělesně

postižení lidé

Lidé s citlivou pokožkou

Lidé, kteří jsou příliš unavení

Lidé, kteří jsou podnapilí

Lidé, kteří požili uspávací léky, jako
například prášky na spaní nebo léky na

nachlazení

Nepoužívejte vyhřívání sedadel, když je na

sedadle cokoliv, co má vysokou schopnost

zadržovat vlhkost, jako je přikrývka nebo

polštář:

Sedadlo by se mohlo příliš zahřát, což by

mohlo způsobit popálení.

Nepoužívejte vyhřívání sedadel, když si

chcete ve voze krátce zdřímnout:

Sedadlo by se mohlo příliš zahřát, což by

mohlo způsobit popálení.

Na sedadlo nepokládejte těžké předměty s

ostrými rohy, nezapichujte do něj jehly ani

špendlíky:

Mohlo by to způsobit, že by sedadlo bylo

příliš vyhřáté a že by mohlo někomu

způsobit slabé popálení.

Pro čištění sedadel nepoužívejte

organická rozpouštědla. Mohla by

poškodit povrch sedadel a jejich
vyhřívání.



POZNÁMKA
• Pokud stisknete spína  vyh ívání

volantu v pr b hu automatického
režimu, vyh ívání volantu p ejde do
manuálního režimu. Chcete-li se vrátit
do automatického režimu, stiskn te
spína  AUTO.

• Pokud vypnete zapalování, když je
vyh ívání volantu v automatickém
režimu, op t bude pracovat v
automatickém režimu, jakmile p íšt
zapn te zapalování.

Následující typy osob by měly být opatrné a

neměly by se dotýkat volantu. Mohlo byt
dojít k lehkému popálení.

Kojenci, malé děti, starší lidé a tělesně
postižení lidé

Lidé s citlivou pokožkou

Lidé, kteří jsou příliš unavení

Lidé, kteří jsou podnapilí

Lidé, kteří požili uspávací léky, jako

například prášky na spaní nebo léky na
nachlazení



Vždy mějte zapnutý bezpečnostní pás a

ujistěte se, že i všichni cestující jsou řádně

připoutáni:

Nepoužívání bezpečnostních pásů je
mimořádně nebezpečné. Cestující, kteří

nejsou během jízdy připoutáni

bezpečnostními pásy, mohou při havárii
vozidla být vrženi proti předmětům ve

vozidle nebo na ostatní cestující nebo
dokonce mohou být z vozidla vymrštěni.

Přitom mohou být vážně zraněni nebo

dokonce usmrceni. Při téže havárii budou
připoutaní cestující mnohem bezpečnější.

Překroucené bezpečnostní pásy

nepoužívejte:

Překroucené bezpečnostní pásy jsou

nebezpečné. V okamžiku nehody není pro
absorbování nárazu k dispozici plná šířka

bezpečnostního pásu. Proto je větší energie
přenášena na kostru těla cestujícího pod

pásem, což může mít za následek vážné

zranění nebo smrt. Proto, pokud je Váš
bezpečnostní pás překroucený, musíte ho

narovnat, abyste mohli využít celou šířku
pásu.

Nikdy nepoužívejte jeden bezpečnostní pás

pro více než jednoho cestujícího současně:

Používání jednoho bezpečnostního pásu

více než jedním cestujícím současně je

nebezpečné. Bezpečnostní pás použitý
tímto způsobem není schopen správně

rozložit síly působící v případě nárazu, oba
cestující mohou být sraženi k sobě a

následkem toho vážně zraněni nebo

dokonce usmrceni. Proto nikdy
nepoužívejte jeden bezpečnostní pás pro

připoutání více než jednoho cestujícího
současně a vozidlem jeďte, jen pokud jsou

všichni cestující řádně připoutáni.

Vozidlem, které má poškozené

bezpečnostní pásy, nejezděte:

Používání poškozeného bezpečnostního

pásu je nebezpečné. Při nehodě může dojít
k poškození tkaniny používaného

bezpečnostního pásu. Poškozený pás pak

není schopen poskytovat při nehodě

odpovídající ochranu. Nechejte si celý
systém bezpečnostních pásů, který

absolvoval nehodu, prohlédnout
odborným opravcem, doporučujeme

autorizovaného opravce vozů Mazda, než
jej použijete znovu.



Pokud byly předepínače nebo omezovače

mechanické síly bezpečnostních pásů

aktivovány, bezpečnostní pásy nechejte

neprodleně vyměnit:

Po jakémkoliv nárazu si nechejte okamžitě

zkontrolovat předepínače bezpečnostních
pásů a vzduchové vaky u kvalifikovaného

opravce, doporučujeme autorizovaného

opravce vozů Mazda. Stejně jako
bezpečnostní vzduchové vaky, i

předepínače bezpečnostních pásů a
omezovače síly fungují pouze jedenkrát a

musí být vyměněny po jakémkoliv nárazu,

který způsobil jejich aktivaci. Pokud by
předepínače bezpečnostních pásů a

omezovače síly nebyly vyměněny, vzrostlo
by riziko zranění při nárazu.

Vedení ramenní části bezpečnostního pásu:

Nesprávné vedení ramenní části
bezpečnostního pásu je nebezpečné. Vždy

zkontrolujte, zda je ramenní část

bezpečnostního pásu vedena přes rameno
blízko krku, nikoli však v podpaždí nebo

přímo na krku či na horní části ramene.

Vedení bederní části bezpečnostního pásu:

Vedení bederní části bezpečnostního pásu

příliš vysoko je nebezpečné. V případě
nehody bude energie nárazu soustředěna

přímo do krajiny břišní, což může být

příčinou vážného zranění. Veďte proto
bederní část bezpečnostního pásu co

nejtěsněji a co nejníže.

Pokyny pro používání bezpečnostních

pásů:

Bezpečnostní pásy byly zkonstruovány

proto, aby poskytovaly oporu kostře
Vašeho těla; proto je vhodné, aby byly

vedeny co nejníže přes pánevní kosti nebo
kyčle, hrudník a rameno cestujícího;

bederní část pásu nesmí být vedena přes

oblast břicha.
Bezpečnostní pásy musí být nastaveny co

nejtěsněji a zároveň pohodlně tak, aby
poskytovaly ochranu, pro kterou byly

vytvořeny. Volně vedené pásy výrazně

snižují míru ochrany, která je cestujícímu
poskytována.

Buďte opatrní a vyvarujte se potřísnění
tkaniny pásů leštěnkou, olejem nebo jinými

chemikáliemi, zejména kyselinou z

akumulátoru. Jejich čištění provádějte
opatrně pomocí slabého roztoku mýdla a

vody. Jakmile dojde k roztřepení, znečištění
nebo jinému poškození pásu, měla by být

provedena jeho výměna.

Výměna celého mechanismu
bezpečnostního pásu je nutná zejména v

případech, kdy byl pás použit během
prudkého nárazu vozidla, ačkoliv jeho

poškození není zjevné.
Překroucené bezpečnostní pásy nesmí být

používány.

Každý bezpečnostní pás smí používat
pouze jeden cestující; je nebezpečné

zapínat pás kolem dítěte sedící na klíně
dospělého cestujícího.

Majitel vozu nesmí provádět žádné úpravy

ani dodatečné instalace, které by mohly
bránit správné funkci samonavíjecího

mechanismu nebo mechanismu pro

správné nastavení délky pásu.



Navíjení pásu může být obtížné v případě,
kdy jsou pás nebo jeho spojovací prvky

znečištěny. Proto je vždy udržujte v čistotě.

Podrobné informace k čištění
bezpečnostních pásů viz „Údržba

bezpečnostních pásů“ (strana 6-65).
 

1. Spojovací kroužek



POZNÁMKA
Pokud se pás nenavinul zp t v celé délce,
zkontrolujte, zda není zauzlován nebo
p eto en. Není-li i nadále pás ádn
navíjen, nechte jej zkontrolovat u
kvalifikovaného opravce, doporu ujeme
obrátit se na autorizovaného opravce voz
Mazda.







Bezpečnostní pásy používejte pouze tak,

jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze:

Nesprávné vedení bezpečnostních pásů je

nebezpečné. V nesprávné poloze nemohou
předepínače a systém omezení síly v

případě nehody cestujícímu poskytovat

odpovídající ochranu, což může vést k
vážnému zranění. Více podrobností k

vedení bezpečnostních pásů najdete v části
„Zapnutí bezpečnostních pásů“ (strana

2-25).

Pokud byly předepínače nebo omezovače

mechanické síly bezpečnostních pásů

aktivovány, bezpečnostní pásy nechejte

neprodleně vyměnit:

Po jakémkoliv nárazu si nechejte okamžitě

zkontrolovat předepínače bezpečnostních
pásů a vzduchové vaky u kvalifikovaného

opravce, doporučujeme autorizovaného

opravce vozů Mazda. Stejně jako
bezpečnostní vzduchové vaky, i

předepínače bezpečnostních pásů a
omezovače síly fungují pouze jedenkrát a

musí být vyměněny po jakémkoliv nárazu,

který způsobil jejich aktivaci. Pokud by
předepínače bezpečnostních pásů a

omezovače síly nebyly vyměněny, vzrostlo
by riziko zranění při nárazu.

Nikdy neupravujte součásti ani vodiče

systému předepínačů bezpečnostních pásů

a ani pro jeho testování nepoužívejte

elektronická testovací zařízení:

Úpravy součástí nebo vodičů systému
předepínačů bezpečnostních pásů, včetně

používání elektronických testovacích
zařízení, jsou nebezpečné. Může dojít k

náhodné aktivaci tohoto zařízení nebo k

poškození jeho funkce, čímž by bylo
zabráněno jejich funkci v případě nehody.

Mohlo by dojít k vážnému zranění
cestujících nebo dopravce.



Likvidace systémů předepínačů

bezpečnostních pásů:

Nesprávná likvidace předepínačů nebo

celého vozidla, jehož předepínače nebyly
deaktivovány, je nebezpečná. Pokud není

dodržován bezpečný postup, hrozí riziko
zranění. Bezpečnou likvidaci systému

předepínačů nebo možnost likvidace

vozidla vybaveného systémem
předepínačů konzultujte s kvalifikovaným

opravcem, doporučujeme obrátit se na
autorizovaného opravce vozů Mazda.

POZNÁMKA
• Systém p edepína  bezpe nostních

pás  se v závislosti na typu kolize
nemusí aktivovat. Podrobné informace
naleznete v kapitole Kritéria pro
aktivaci bezpe nostních vzduchových
vak  SRS (strana 2-63).

• B hem aktivace bezpe nostních
vzduchových vak  a p edepína  se
uvolní malé množství kou e
(nejedovatého plynu). Tento kou  není
známkou požáru. Tento plyn není pro
cestující nijak nebezpe ný, a koliv p i
jeho p ímém kontaktu s pokožkou m že
dojít k jejímu podrážd ní. Pokud b hem
aktivace vzduchových vak  nebo
p edepína  dojde k zasažení pokožky
nebo o í tímto kou em, co nejd íve
postižené místo omyjte istou vodou.



Používejte správnou velikost dětského

zádržného systému:

V rámci zajištění účinné ochrany dítěte v

případě nehody nebo prudkého zastavení
vozidla musí být dítě v závislosti na svém

věku a velikosti správně chráněno, a to buď

bezpečnostním pásem vozidla nebo
dětským zádržným systémem. Pokud tomu

tak není, může být dítě v případě nehody
vážně zraněno nebo dokonce usmrceno.



Vždy dodržujte pokyny výrobce a dětský

zádržný systém udržujte vždy řádně

zajištěný:

Nezajištěný dětský zádržný systém je
nebezpečný. V případě náhlého zastavení

nebo nehody vozidla může být příčinou
zranění nebo smrti dítěte nebo ostatních

cestujících. Ujistěte se, že je zádržný systém

v souladu s pokyny výrobce bezpečně
zajištěn na svém místě. Ve chvíli, kdy není

používán, vyjměte dětský zádržný systém z
vozu, nebo jej zajistěte pomocí

bezpečnostního pásu, nebo ho upevněte k

OBĚMA ukotvením ISOFIX a připojte
odpovídající popruh.

Vždy zajistěte dítě ve vhodném dětském

zádržném systému:

Držení dítěte v náručí během jízdy vozidla

je mimořádně nebezpečné. Bez ohledu na
to, jak silná je osoba držící dítě, nejsou ať

muž, či žena schopni udržet dítě v případě

nehody nebo náhlém zastavení v náručí, v
důsledku čehož může dítě nebo ostatní

cestující, utrpět vážná zranění nebo můžou
být i usmrceny. I při středně silném nárazu

může být dítě vystaveno působení sil

nafukujícího se vzduchového vaku, a tím
vážně zraněno nebo usmrceno, případně

může být dítě odmrštěno na dospělého a v
důsledku toho může dojít ke zranění dítěte i

dospělého.

Vysoké nebezpečí! Nikdy nepoužívejte

dětský zádržný systém, ve kterém sedí dítě

proti směru jízdy, na sedadle předního

spolujezdce vybaveném vzduchovým

vakem, který by se mohl aktivovat:

Nikdy nepoužívejte dětský zádržný systém,
ve kterém sedí dítě proti směru jízdy, na

sedadle chráněné AKTIVNÍM

BEZPEČNOSTNÍM VZDUCHOVÝM VAKEM.
Mohlo by dojít k ZÁVAŽNÉMU ZRANĚNÍ

nebo USMRCENÍ DÍTĚTE.
Vozidla vybavená bezpečnostním

vzduchovým vakem předního spolujezdce

jsou opatřena následujícím varovným
štítkem. Tento varovný štítek Vás

upozorňuje, že nikdy nesmíte na přední
sedadlo spolujezdce instalovat dětský

zádržný systém, v němž dítě sedí proti

směru jízdy.
(kromě Tchaj-wanu)

(Tchaj-wan)



I v případě mírného nárazu může
aktivovaný vzduchový vak zasáhnout

dětský zádržný systém, a ten by mohl být

silně vržen směrem dozadu a výsledkem by
mohlo být vážné zranění nebo usmrcení

dítěte. Ve vozidle vybaveném spínačem pro
deaktivaci bezpečnostního vaku

spolujezdce vždy, pokud instalujete dětský

zádržný systém, ve kterém dítě sedí proti
směru jízdy, na přední sedadlo spolujezdce,

přepněte tento spínač do polohy OFF
(vypnuto).

(Tchajwan, kromě sedadla předního
spolujezdce, je-li opatřeno následujícím

štítkem)

Nikdy nepoužívejte dětský zádržný systém,
ve kterém sedí dítě proti směru jízdy, na

sedadle chráněné AKTIVNÍM
BEZPEČNOSTNÍM VZDUCHOVÝM VAKEM.

Mohlo by dojít k ZÁVAŽNÉMU ZRANĚNÍ

nebo USMRCENÍ DÍTĚTE.

Na předním sedadle spolujezdce smí být

dětský zádržný systém, v němž dítě sedí ve

směru jízdy, instalován pouze v

nevyhnutelných případech:

V případě nárazu by mohla síla

nafukujícího vzduchového vaku způsobit
vážné zranění nebo usmrcení dítěte. Pokud

je instalace dětského zádržného systému,

ve kterém dítě sedí po směru jízdy, na
sedadlo předního spolujezdce

nevyhnutelná, přesuňte sedadlo co nejvíce
dozadu a nastavte sedák sedadla (u

sedadel s výškově nastavitelným sedákem)

do nejvyšší polohy, ve které je bezpečnostní
pás přidržující dětský zádržný systém

bezpečně utažený.
Zkontrolujte, že spínač pro deaktivaci

vzduchového vaku předního spolujezdce je

v poloze OFF. Viz Spínač pro deaktivaci
vzduchového vaku předního spolujezdce

(strana 2-56).



Ve vozidlech vybavených bočními a

okenními vzduchovými vaky nedovolte,

aby se děti, nebo kdokoliv jiný, opírali o

boční okna:

Je nebezpečné, když se někdo opírá o boční

okno v oblasti sedadla předního
spolujezdce, předních a zadních okenních

sloupků a okraje střechy po obou stranách,

odkud se nafukují boční a okenní
vzduchové vaky, a to i při použití dětského

zádržného systému. Náraz nafukujícího se
bočního nebo okenního bezpečnostního

vaku může dítěti v nesprávné poloze

způsobit závažné zranění nebo smrt. Navíc
opírání se o přední dveře může zablokovat

boční a okenní vzduchové vaky, a tak
eliminovat výhody doplňkového

bezpečnostního systému. Protože se přední

vzduchový vak a boční vzduchový vak
aktivují z předního sedadla, je zadní

sedadlo vždy nejlepším místem pro děti.
Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby se

děti neopíraly o boční okna vozidla, a to

ani v případě, kdy sedí v dětském zádržném
systému.

Nikdy nepoužívejte jeden bezpečnostní pás

pro více než jednoho cestujícího současně:

Používání jednoho bezpečnostního pásu

více než jedním cestujícím současně je
nebezpečné. Bezpečnostní pás použitý

tímto způsobem není schopen správně

rozložit síly působící v případě nárazu, oba
cestující mohou být sraženi k sobě a

následkem toho vážně zraněni nebo
dokonce usmrceni. Proto nikdy

nepoužívejte jeden bezpečnostní pás pro

připoutání více než jednoho cestujícího

současně a vozidlem jeďte, jen pokud jsou
všichni cestující řádně připoutáni.

Kotevní popruh a jeho úchyt používejte

výhradně pro zajištění dětského zádržného

systému:

Ukotvení dětského zádržného systému je
navrženo tak, aby vydrželo pouze zatížení

správně instalovaných dětských zádržných
systémů. Za žádných okolností nesmí být

tyto popruhy využívány jako bezpečnostní

pásy dospělých cestujících ani pro uchycení
jiných předmětů nebo zařízení.

Vždy demontujte opěrku hlavy a

nainstalujte dětský zádržný systém (vyjma

instalace dětského podsedáku):

Montáž dětského zádržného systému bez
demontáže opěrky hlavy je nebezpečná.

Dětský zádržný systém v takovém případě

nelze správně namontovat, což by mohlo
vést ke zranění nebo usmrcení dítěte při

nehodě.

Dětský zádržný systém i bezpečnostní pásy

vozidla mohou být v teplém počasí velmi

horké. Aby nedošlo k popálení Vás nebo
dítěte, zkontrolujte jejich teplotu dříve, než

se jich vy nebo dítě dotknete.

POZNÁMKA
Váš v z Mazda je vybaven úchyty systému
ISOFIX, ur enými pro instalaci d tského
zádržného systému ISOFIX na zadní
sedadla. Pokud chcete zajistit d tský
zádržný systém pomocí t chto úchyt ,
i te se pokyny uvedenými v ásti „Použití

úchyt  ISOFIX“ (strana 2-47).



POZNÁMKA
P i zakoupení d tského zádržného systému konzultujte s jeho výrobcem, jaký typ systému je
vhodný pro Vaše dít  i vozidlo.



POZNÁMKA
• Poloha pro instalaci d tského zádržného

systému je dána jeho typem. Vždy si
proto pozorn  p e t te pokyny výrobce
d tského zádržného systému i tento
návod.

• Vzhledem k rozdíl m v konstrukci
r zných d tských zádržných systém ,
sedadel vozidla a bezpe nostních pás
nemusí být konkrétní zádržné systémy
vhodné pro všechny polohy sezení. P ed
zakoupením d tský zádržný systém
vyzkoušejte, zda je vhodný pro polohu
(polohy) instalace, ve které jej chcete v
daném vozidle provozovat. Pokud pro
danou polohu d íve zakoupený d tský
zádržný systém nelze použít, bude t eba
zakoupit jiný, který bude vhodný.



Bezpečnostní sedačku pro kojence

instalujte vždy ve správné poloze:

Instalace bezpečnostní sedačky pro

kojence bez předchozího prostudování
tabulky „Tabulka vhodných pozic pro

instalaci dětského zádržného systému ve

vozidle“ je nebezpečná. Bezpečnostní

sedačku pro kojence instalovanou na
nesprávné pozici není možno správně

zajistit. V případě nehody se může uvolnit a
dítě může být vrženo na některou část

interiéru nebo na některého z cestujících,

přičemž může dojít k jeho vážnému
poranění, nebo dokonce usmrcení.



Nikdy nepoužívejte dětský zádržný systém,

ve kterém sedí dítě proti směru jízdy, na

sedadlo předního spolujezdce vybavené

vzduchovým vakem, který by se mohl

aktivovat:

Nikdy nepoužívejte dětský zádržný systém,
ve kterém sedí dítě proti směru jízdy, na

sedadle chráněné AKTIVNÍM

BEZPEČNOSTNÍM VZDUCHOVÝM VAKEM.
Mohlo by dojít k ZÁVAŽNÉMU ZRANĚNÍ

nebo USMRCENÍ DÍTĚTE.
Při havárii může dojít k zasažení dětského

zádržného systému aktivujícím se

bezpečnostním vzduchovým vakem, který
ho může vyrazit z jeho polohy. Výsledkem

může být vážné zranění, nebo dokonce i
smrt dítěte v dětském zádržném systému.

Ve vozidle vybaveném spínačem pro

deaktivaci bezpečnostního vaku
spolujezdce vždy, pokud je instalace

dětského zádržného systému, ve kterém
dítě sedí proti směru jízdy, na sedadlo

předního spolujezdce nevyhnutelná,

přepněte tento spínač do polohy OFF
(vypnuto).

 

Dětskou bezpečnostní sedačku, ve které

dítě sedí proti směru jízdy, instalujte vždy

ve správné poloze:

Instalace bezpečnostní sedačky, v níž sedí

dítě proti směru jízdy, bez předchozího
prostudování tabulky „Tabulka vhodných

pozic pro instalaci dětského zádržného

systému ve vozidle“ je nebezpečná.
Bezpečnostní sedačku, ve které sedí dítě

proti směru jízdy, instalovanou na
nesprávné pozici není možno správně

zajistit. V případě nehody se může uvolnit a

dítě může být vrženo na některou část
interiéru nebo na některého z cestujících,

přičemž může dojít k jeho vážnému
poranění, nebo dokonce usmrcení.



Nikdy nepoužívejte dětský zádržný systém,

ve kterém sedí dítě proti směru jízdy, na

sedadlo předního spolujezdce vybavené

vzduchovým vakem, který by se mohl

aktivovat:

Nikdy nepoužívejte dětský zádržný systém,
ve kterém sedí dítě proti směru jízdy, na

sedadle chráněné AKTIVNÍM

BEZPEČNOSTNÍM VZDUCHOVÝM VAKEM.
Mohlo by dojít k ZÁVAŽNÉMU ZRANĚNÍ

nebo USMRCENÍ DÍTĚTE.
Při havárii může dojít k zasažení dětského

zádržného systému aktivujícím se

bezpečnostním vzduchovým vakem, který
ho může vyrazit z jeho polohy. Výsledkem

může být vážné zranění, nebo dokonce i
smrt dítěte v dětském zádržném systému.

Ve vozidle vybaveném spínačem pro

deaktivaci bezpečnostního vaku
spolujezdce vždy, pokud je instalace

dětského zádržného systému, ve kterém
dítě sedí proti směru jízdy, na sedadlo

předního spolujezdce nevyhnutelná,

přepněte tento spínač do polohy OFF
(vypnuto).

 

Nikdy neinstalujte dětskou bezpečnostní

sedačku, v níž dítě sedí po směru jízdy, na

nesprávné pozici sedadla vozu:

Instalace dětské bezpečnostní sedačky, v

níž sedí dítě ve směru jízdy, je bez

předchozího prostudování tabulky
„Vhodné pozice pro instalaci dětského

zádržného systému“ nebezpečná.

Bezpečnostní sedačku, ve které dítě sedí po
směru jízdy, instalovanou na nesprávné

pozici není možno správně zajistit. V

případě nehody se může uvolnit a dítě
může být vrženo na některou část interiéru

nebo na některého z cestujících, přičemž
může dojít k jeho vážnému poranění, nebo

dokonce usmrcení.

Na předním sedadle spolujezdce smí být

dětský zádržný systém, v němž dítě sedí ve

směru jízdy, instalován pouze v

nevyhnutelných případech:

V případě nárazu by mohla síla

nafukujícího vzduchového vaku způsobit
vážné zranění nebo usmrcení dítěte. Pokud

je instalace dětského zádržného systému,

ve kterém dítě sedí po směru jízdy, na
sedadlo předního spolujezdce

nevyhnutelná, přesuňte sedadlo co nejvíce
dozadu a nastavte sedák sedadla (u

sedadel s výškově nastavitelným sedákem)

do nejvyšší polohy, ve které je bezpečnostní
pás přidržující dětský zádržný systém

bezpečně utažený.



Zkontrolujte, že spínač pro deaktivaci
vzduchového vaku předního spolujezdce je

v poloze OFF. Viz Spínač pro deaktivaci

vzduchového vaku předního spolujezdce
(strana 2-56).

Nikdy neinstalujte zvýšený sedák na

nesprávné pozici sedadla vozu:

Instalace zvýšeného sedáku bez nahlédnutí

do „Tabulky vhodných pozic pro instalaci
dětského zádržného systému ve vozidle“ je

nebezpečná. Zvýšený sedák instalovaný na

nesprávné pozici není možno správně
zajistit. V případě nehody se může uvolnit a

dítě může být vrženo na některou část
interiéru nebo na některého z cestujících,

přičemž může dojít k jeho vážnému

poranění, nebo dokonce usmrcení.

Na předním sedadle spolujezdce smí být

dětský zádržný systém, v němž dítě sedí ve

směru jízdy, instalován pouze v

nevyhnutelných případech:

V případě nárazu by mohla síla nafukujícího

vzduchového vaku způsobit vážné zranění

nebo usmrcení dítěte. Pokud je instalace
dětského zádržného systému, ve kterém dítě

sedí po směru jízdy, na sedadlo předního
spolujezdce nevyhnutelná, přesuňte sedadlo

co nejvíce dozadu a nastavte sedák sedadla (u

sedadel s výškově nastavitelným sedákem) do
nejvyšší polohy, ve které je bezpečnostní pás

přidržující dětský zádržný systém bezpečně
utažený. Zkontrolujte, že spínač pro

deaktivaci vzduchového vaku předního

spolujezdce je v poloze OFF. Viz Spínač pro
deaktivaci vzduchového vaku předního

spolujezdce (strana 2-56).
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Kotevní popruh uchyťte vždy do správných

úchytů:

Uchycení kotevního popruhu do
nesprávných úchytů je nebezpečné. V

případě nehody se může popruh z hlavové

opěrky sesunout, a dětský zádržný systém
se tak může uvolnit. Pokud se dětský

zádržný systém pohybuje, mohlo by dojít
ke zranění nebo usmrcení dítěte.

Vždy demontujte opěrku hlavy a

namontujte dětský zádržný systém:

Montáž dětského zádržného systému bez

demontáže opěrky hlavy je nebezpečná.
Dětský zádržný systém v takovém případě

nelze správně namontovat, což by mohlo
vést ke zranění nebo usmrcení dítěte při

nehodě.

1. Kotevní popruh

2. Kotevní úchyt
3. Dopředu

 

Po demontování dětského zádržného

systému nezapomeňte opěrku hlavy

nasadit a nastavit ji do správné polohy:

Jízda s demontovanou opěrkou hlavy je
nebezpečná, protože nelze zabránit nárazu

na hlavu cestujícího v případě nouzového
brzdění nebo při nárazu, což může mít za

následek vážné zranění nebo dokonce

smrt.

Viz Opěrky hlavy, strana 2-17.



Dodržujte pokyny výrobce k použití

dětského zádržného systému:

Nezajištěný dětský zádržný systém je

nebezpečný. V případě náhlého zastavení
nebo nehody vozidla může být příčinou

zranění nebo smrti dítěte nebo ostatních

cestujících. Ujistěte se, že je zádržný systém
v souladu s pokyny jeho výrobce bezpečně

zajištěn na svém místě.

Ujistěte se, že je dětský zádržný systém

řádně upevněný:

Nezajištěný dětský zádržný systém je

nebezpečný. V případě náhlého zastavení

nebo nehody vozidla se může stát
nebezpečným projektilem, zasáhnout

některého z cestujících, a způsobit mu tak
vážné zranění. Pokud dětský zádržný

systém nepoužíváte, vyjměte ho z vozidla a

uložte do zavazadlového prostoru nebo ho
alespoň bezpečně zajistěte pomocí úchytů

ISOFIX.

Při instalaci zádržného systému se ujistěte,

zda v blízkosti úchytů ISOFIX nejsou

uloženy bezpečnostní pásy nebo jiné

předměty:

Nedodržování pokynů výrobce dětského

zádržného systému při jeho instalaci je
nebezpečné. Pokud bezpečnostní pásy a

jiné předměty brání bezpečnému upevnění

dětského zádržného systému k úchytům
systému ISOFIX, a z tohoto důvodu je

dětský zádržný systém nesprávně
nainstalován, může se v případě nehody

nebo náhlého zastavení dát do pohybu a

způsobit zranění nebo smrt dítěte nebo i
ostatních cestujících. Při instalaci

zádržného systému se ujistěte, zda v
blízkosti úchytů ISOFIX nejsou uloženy

bezpečnostní pásy ani jiné předměty. Vždy

dodržujte pokyny výrobce dětského
zádržného systému.



POZNÁMKA
• Zna ky na krytech indikují polohu

úchyt  ISOFIX pro upevn ní
d tského zádržného systému.

• Sejmuté kryty uschovejte, aby se
neztratily.

Kotevní popruh uchyťte vždy do správných

úchytů:

Uchycení kotevního popruhu do

nesprávných úchytů je nebezpečné. V
případě nehody se může popruh z hlavové

opěrky sesunout, a dětský zádržný systém

se tak může uvolnit. Pokud se dětský
zádržný systém pohybuje, mohlo by dojít

ke zranění nebo usmrcení dítěte.

Vždy demontujte opěrku hlavy a použijte

kotevní popruh (vyjma instalace dětského

podsedáku):

Vedení horního kotevního popruhu přes
horní část hlavové opěrky je nebezpečné. V

případě nehody se může popruh z hlavové

opěrky sesunout a dětský zádržný systém
se tak může uvolnit. Dětský zádržný systém

by se mohl dát do pohybu a mohlo by dojít
ke zranění nebo usmrcení dítěte.

1. Kotevní popruh

2. Kotevní úchyt

3. Dopředu



Po demontování dětského zádržného

systému nezapomeňte opěrku hlavy

nasadit a nastavit ji do správné polohy:

Jízda s demontovanou opěrkou hlavy je
nebezpečná, protože nelze zabránit nárazu

na hlavu cestujícího v případě nouzového
brzdění nebo při nárazu, což může mít za

následek vážné zranění nebo dokonce

smrt.
Viz Opěrky hlavy, strana 2-17.
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Bezpečnostní pásy musí být použity i u

vozidel vybavených bezpečnostními

vzduchovými vaky:

Spoléhat se pouze na bezpečnostní
vzduchové vaky, jako na prostředek

ochrany při nehodě, je nebezpečné.

Samotné vzduchové vaky nemohou
zabránit vážnému zranění. Aktivaci

příslušného bezpečnostního vzduchového
vaku lze očekávat pouze při prvních

silnějších čelních, téměř čelních a bočních

nárazech nebo převráceních. Cestující ve

vozidle by proto měli vždy používat
bezpečnostní pásy.

Na předním sedadle by děti neměly být

převáženy:

Sezení dítěte ve věku 12 let nebo mladšího

na sedadle předního spolujezdce je
nebezpečné. Dítě může být v případě

nehody zasaženo nafukujícím se

bezpečnostním vzduchovým vakem a
vážně zraněno, nebo dokonce usmrceno.

Spící dítě se pravděpodobněji opře o dveře
a může být zasaženo nafukujícím se

vzduchovým vakem při mírném nárazu na

stranu vozidla. Děti ve věku 12 let nebo
mladší vždy usazujte na zadních sedadlech

a zajistěte je prostřednictvím zádržného
systému, který odpovídá věku a velikosti

dítěte.

Vysoké nebezpečí! Nikdy nepoužívejte

dětský zádržný systém, ve kterém sedí dítě

proti směru jízdy, na sedadle předního

spolujezdce vybaveném vzduchovým

vakem, který by se mohl aktivovat:

Nikdy nepoužívejte dětský zádržný systém,
ve kterém sedí dítě proti směru jízdy, na

sedadle chráněné AKTIVNÍM

BEZPEČNOSTNÍM VZDUCHOVÝM VAKEM.
Mohlo by dojít k ZÁVAŽNÉMU ZRANĚNÍ

nebo USMRCENÍ DÍTĚTE.
I v případě mírného nárazu může

aktivovaný vzduchový vak zasáhnout

dětský zádržný systém, a ten by mohl být
silně vržen směrem dozadu a výsledkem by

mohlo být vážné zranění nebo usmrcení
dítěte. Ve vozidle vybaveném spínačem pro

deaktivaci bezpečnostního vaku

spolujezdce vždy, pokud instalujete dětský
zádržný systém, ve kterém dítě sedí proti

směru jízdy, na přední sedadlo spolujezdce,
přepněte tento spínač do polohy OFF

(vypnuto).

 



Neseďte v blízkosti bezpečnostních

vzduchových vaků řidiče nebo spolujezdce

na předním sedadle:

Sezení v těsné blízkosti místa uložení
bezpečnostního vzduchového vaku nebo

pokládání rukou nebo nohou na toto místo
je obzvláště nebezpečné. Bezpečnostní

vzduchové vaky řidiče a spolujezdce na

předním sedadle se nafukují prudce a
velkou silou. Pokud se někdo nachází v jeho

těsné blízkosti, může dojít k vážnému
zranění. Řidič by se měl dotýkat pouze

vnější hrany věnce volantu. Přední

spolucestující by měl mít obě nohy na
podlaze vozu. Oba přední cestující by měli

sedět na sedadle řádně připoutáni
bezpečnostními pásy, přičemž sedadla by

měla být posunuta co nejvíce dozadu a

jejich opěradla by měla být v kolmé poloze.

Seďte uprostřed sedadla a řádně se

připoutejte bezpečnostními pásy:

Sezení příliš blízko modulů bočních
bezpečnostních vzduchových vaků nebo

pokládání rukou na ně, popřípadě opírání
se o dveře nebo vyklánění se z oken je

extrémně nebezpečné. Boční a okenní

bezpečnostní vzduchové vaky se nafukují
obrovskou silou a ve velké rychlosti se

roztáhnou podél dveří na té straně, na
které došlo k nárazu do vozu. V případě, že

cestující sedí v těsné blízkosti dveří, nebo se

o dveře opírají, nebo pokud se cestující na
zadních sedadlech drží za opěradla

předních sedadel, může dojít k jejich
vážnému zranění. Poskytněte bočním a

okenním bezpečnostním vzduchovým

vakům dostatek prostoru pro jejich činnost

tím, že budete během jízdy sedět uprostřed
sedadla řádně připoutáni bezpečnostními

pásy.

Neupevňujte žádné předměty v oblasti či

poblíž místa, kde se nafukují bezpečnostní

vzduchové vaky řidiče a spolujezdce na

předním sedadle:

Instalace jakýchkoliv předmětů na místa

uložení předních bezpečnostních
vzduchových vaků nebo umístění nějakého

předmětu před tato místa může být

nebezpečné. V případě nehody může
takový předmět bránit v aktivaci

bezpečnostního vzduchového vaku nebo
může poranit cestující.

Neupevňujte žádné předměty v oblasti či

poblíž místa, kde se nafukují boční

bezpečnostní vzduchové vaky:

Instalace jakýchkoliv předmětů do oblasti

uložení bočních bezpečnostních
vzduchových vaků na vnějších stranách

opěradel předních sedadel může být
nebezpečná. V případě nehody může

takový předmět bránit v aktivaci bočního

bezpečnostního vzduchového vaku, který
se nafukuje z vnější strany předních

sedadel. Mohou tak být potlačeny výhody
doplňkové ochrany poskytované bočními

bezpečnostními vzduchovými vaky nebo se

vak bude aktivovat nebezpečným
způsobem. Kromě toho by mohlo dojít k

roztržení vzduchového bezpečnostního
vaku a úniku plynu.

Z tohoto důvodu nezavěšujte žádné síťové

tašky, pouzdra s mapami nebo podobné
předměty na opěradla předních sedadel.

Nikdy nepoužívejte potahy na předních
sedadlech. Vždy udržujte prostor pro

aktivaci bočních bezpečnostních

vzduchových vaků v předních sedadlech

prázdný, aby mohly mít v případě boční
kolize dostatek místa k aktivaci.



Neupevňujte žádné předměty v oblasti či

poblíž místa, kde se nafukují okenní

bezpečnostní vzduchové vaky:

Instalace jakýchkoliv předmětů do prostoru
aktivace okenních bezpečnostních

vzduchových vaků, jako je například čelní
okno vozu nebo okna dveří, sloupek

předních a zadních oken, hrana střechy

nebo přídržná madla, je nebezpečná. V
případě nehody mohou takovéto předměty

bránit v aktivaci okenních vaků, které se
rozepínají od horních rámů oken předních

a zadních dveří podél hrany střechy. Tyto

předměty tvoří překážku systému okenních
bezpečnostních vzduchových vaků nebo

mohou nebezpečným způsobem měnit
směr jejich rozpínání. Kromě toho by

mohlo dojít k roztržení vzduchového

bezpečnostního vaku a úniku plynu.
Na přídržná madla nezavěšujte žádná

ramínka ani jiné předměty. Chcete-li si
pověsit kabát, pověste jej přímo na háček.

Vždy udržujte prostor pro aktivaci okenních

bezpečnostních vzduchových vaků
prázdný, aby mohly mít v případě boční

kolize nebo převrácení dostatek místa k
aktivaci.

Nedotýkejte se jednotlivých částí systému

SRS, pokud byly bezpečnostní vzduchové

vaky nafouknuty:

Dotýkání se jednotlivých částí systému SRS,

pokud byly bezpečnostní vzduchové vaky
nafouknuty, je nebezpečné. Ihned po

nafouknutí bezpečnostních vzduchových
vaků jsou tyto součásti velmi horké. Mohli

byste se popálit.

Nikdy neinstalujte žádné doplňky na přední

část svého vozidla:

Instalace doplňků na přední část vozidla,

jako jsou například ochranné rámy,
sněhový pluh a podobně, může být

nebezpečná. Mohlo by se stát, že tím
vyřadíte z činnosti senzory nárazů

bezpečnostního vzduchového vaku. To by

mohlo způsobit neočekávanou aktivaci
bezpečnostního vzduchového vaku nebo

by v případě nehody nemuselo k aktivaci
bezpečnostního vzduchového vaku vůbec

dojít. To by mělo za následek vážné zranění

cestujících na předních sedadlech.

Neprovádějte úpravy podvozku vozidla:

Úpravy podvozku vozidla mohou být velmi

nebezpečné. Při změně výšky podvozku
vozidla nebo tuhosti tlumičů nebude

senzor schopen přesně detekovat náraz
vozidla nebo převrácení, což může mít za

následek nesprávnou aktivaci

vzduchových bezpečnostních vaků, a tím
značné ohrožení Vaší bezpečnosti, nebo

riziko vzniku vážného zranění.



Nemodifikujte přední dveře, ani poškození

neponechávejte neopravené. Nechejte si

vozidlo zkontrolovat u kvalifikovaného

opravce. V případě poškození předních

dveří doporučujeme obrátit se na

autorizovaného opravce vozů Mazda:

Modifikace předních dveří nebo ponechání

poškození neopravené je nebezpečné. Obě

přední dveře mají snímač bočního nárazu,
který je součástí doplňkového ochranného

systému. Pokud do předních dveří vyvrtáte
otvory, demontujete reproduktor ve

dveřích nebo ponecháte poškozené dveře

neopravené, může to nepříznivě ovlivnit
funkci snímače, který poté nebude schopen

správně detekovat tlak při bočním nárazu.
Pokud snímač nebude správně detekovat

boční náraz, nemusí být normálním

způsobem aktivovány boční a okenní
vzduchové vaky a předepínače

bezpečnostních pásů, což může způsobit
těžké zranění cestujících.

Neprovádějte úpravy doplňkového

ochranného systému:

Úpravy součástí a zapojení doplňkového

ochranného systému jsou nebezpečné. Může
být neúmyslně aktivován nebo poškozen

bezpečnostní vzduchový vak. Neprovádějte

žádné úpravy doplňkového ochranného
systému ani jeho zapojení. To zahrnuje i

instalaci ozdob, odznaků nebo čehokoliv
jiného na jednotkách vzduchových vaků.

Taktéž se tím míní instalace dalších

elektrických zařízení na nebo do blízkosti
jednotlivých komponentů tohoto systému

nebo jeho vedení. Pouze autorizovaný
opravce vozů, doporučujeme opravce

Mazda, je schopen poskytnout

kvalifikovanou pomoc při vyjímání či
instalaci předních sedadel. Je velmi důležité

chránit kabeláž a zapojení bezpečnostních
vzduchových vaků před poškozením a

zajistit, aby nedošlo k jejich náhodnému

aktivování. Dále je důležité zabránit
poškození snímače polohy vodicí lišty

sedadla řidiče a zajistit správné a funkční
spojení vzduchového vaku v sedadle řidiče.

Neukládejte zavazadla ani jiné předměty

pod přední sedadla:

Uložení zavazadel nebo jiných předmětů

pod předními sedadly je nebezpečné.
Jednotlivé součásti nezbytné k bezchybné

funkci bezpečnostních vzduchových vaků

tím mohou být poškozeny a v případě
nehody se nemusí příslušný vzduchový vak

nafouknout, čímž může být způsoben
vážný úraz nebo smrt cestujících. V rámci

ochrany před poškozením součástí

nezbytných k bezchybné funkci

bezpečnostních vzduchových vaků
neukládejte pod přední sedadla žádná

zavazadla ani jiné předměty.



Nepoužívejte k jízdě vozidlo s poškozenými

součástmi systému bezpečnostních

vzduchových vaků/předepínačů

bezpečnostních pásů:

Prošlé nebo poškozené sestavy

bezpečnostních vzduchových vaků nebo
předepínačů bezpečnostních pásů musí být

vyměněny ihned po kolizi, po které byly

aktivovány nebo došlo k jejich poškození.
Plně vyhodnotit, zda budou tyto systémy

pracovat správně při další nehodě, může
pouze proškolený odborný opravce,

doporučujeme obrátit se na

autorizovaného opravce vozů Mazda.
Jízda s prošlými nebo poškozenými

vzduchovými vaky nebo jednotkami
předepínačů bezpečnostních pásů přinese

snížení ochrany při další nehodě a může

dojít k vážnému zranění i smrti cestujících.

Nedemontujte součásti interiéru vozidla:

Demontáž jakýchkoliv komponentů, jako

jsou přední sedadla, přístrojová deska,
volant nebo komponenty rámů dveří a

hran střechy, v nichž jsou integrovány
senzory nárazu bezpečnostních

vzduchových vaků, je nebezpečná. Všechny

tyto součásti obsahují základní části
bezpečnostních vzduchových vaků.

Vzduchový vak by mohl být neúmyslně
aktivován, a mohl by tak způsobit vážná

poranění. Demontáž těchto součástí musí

vždy provádět pouze autorizovaný opravce
Mazda.

Systém bezpečnostních vzduchových vaků

zlikvidujte správně:

Nesprávná likvidace použitého

bezpečnostního vzduchového vaku nebo
vozidla, jehož vzduchové vaky nebyly

aktivovány, je mimořádně nebezpečná.
Pokud není dodržován bezpečný postup,

hrozí riziko zranění. Bezpečnou likvidaci

systému bezpečnostních vzduchových
vaků nebo možnost likvidace vozidla

vybaveného systémem bezpečnostních
vzduchových vaků konzultujte s

kvalifikovaným opravcem, doporučujeme

obrátit se na autorizovaného opravce vozů
Mazda.

POZNÁMKA
• B hem aktivace bezpe nostních

vzduchových vak  m žete zaslechnout
typický zvuk a také dochází k uvoln ní
malého množství kou e. Ani jeden jev
není nebezpe ný, ale tkanina
bezpe nostního vaku m že zp sobit
cestujícímu leh í poran ní k že na t ch
ástech t la, které nejsou chrán ny

od vem.
• V p ípad  dalšího prodeje Vašeho vozu

Mazda Vás žádáme, abyste nového
majitele upozornili na skute nost, že je
vozidlo vybaveno systémem
bezpe nostních vzduchových vak , a
vyzvali jej, aby se prost ednictvím
tohoto „Návodu k obsluze“ seznámil s
jejich funkcí.

• Tento dob e viditelný štítek Vás varuje
p ed instalací d tského zádržného
systému, v n mž dít  sedí proti sm ru
jízdy, na sedadle p edního spolujezdce.



(krom  Tchaj-wanu)

(Tchaj-wan)

(Tchajwan, krom  sedadla p edního
spolujezdce, je-li opat eno následujícím
štítkem)
Dob e viditelné štítky vás varují p ed
instalací d tského zádržného systému, v
n mž dít  sedí proti sm ru jízdy, na
sedadle chrán ném bezpe nostním
vzduchovým vakem.

Zbytečně neprovádějte deaktivaci

bezpečnostního vzduchového vaku

předního spolujezdce:

Zbytečná deaktivace bezpečnostního

vzduchového vaku předního spolujezdce je
nebezpečná. Je-li tento vzduchový vak

odpojen bezdůvodně, nebude přednímu
spolujezdci poskytována dodatečná

ochrana zajišťovaná bezpečnostním

vzduchovým vakem. V důsledku toho může

být vážně zraněn nebo usmrcen. S
výjimkou instalace dětského zádržného

systému na sedadle předního spolujezdce
spínač pro deaktivaci předního

vzduchového vaku spolujezdce do polohy

OFF (vypnuto) nepřepínejte.



POZNÁMKA
Nastane-li kterákoliv z následujících
situací, nechte spína  pro deaktivaci
bezpe nostního vzduchového vaku
zkontrolovat u kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda:

• P i oto ení spína e zapalování do
polohy ON se kontrolka deaktivace
bezpe nostního vzduchového vaku
nerozsvítí.

• Kontrolka deaktivace bezpe nostního
vzduchového vaku po krátké dob
nezhasne, když je zapalování p epnuto
do polohy ON (spína  deaktivace je v
poloze ON).

Ve spínači pro deaktivaci bezpečnostního

vzduchového vaku předního spolujezdce

nenechávejte vložený klíč:

Neúmyslná deaktivace bezpečnostního
vzduchového vaku předního spolujezdce je

nebezpečná. V případě nehody by nebyl

přední spolujezdec řádně ochráněn. V
důsledku toho může být vážně zraněn

nebo usmrcen. Aby nedošlo k neúmyslné

deaktivaci, vždy používejte pomocný klíč
uložený v právě používané startovací kartě

pro ovládání spínače pro deaktivaci
předních bezpečnostních vzduchových

vaků spolujezdce. Po deaktivaci

bezpečnostních vzduchových vaků vraťte
pomocný klíč zpět do startovací karty.

Takovým způsobem se nestane, že byste
zapomněli klíč ve spínači pro deaktivaci

bezpečnostních vzduchových vaků

předního spolujezdce.



POZNÁMKA
Po nastavení spína e pro deaktivaci
p edních bezpe nostních vzduchových
vak  spolujezdce vra te pomocný klí  zp t
do startovací karty.













POZNÁMKA
P i mimost edném elním nárazu m že dojít k aktivaci všech bezpe nostních vzduchových
vak  a p edepína  bezpe nostních pás , v závislosti na sm ru, úhlu a rychlosti nárazu.





•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





Nenechávejte klíč ve svém vozidle, pokud v

něm zůstávají děti, a uchovávejte jej na

místě, kde jej děti nenajdou a kde si s ním

nemohou hrát:

Ponechat malé děti ve voze spolu s klíči od

zapalování je nebezpečné. Mohlo by dojít k
těžkému zranění, nebo dokonce usmrcení.

Děti by mohly považovat tyto klíče za
zajímavou hračku a mohly by si s ním hrát,

čímž by mohly ovládat elektrická okna

nebo jiné ovládací prvky nebo dokonce

uvést vozidlo do pohybu.

Protože startovací karta (dálkový

ovladač) používá rádiové vlny o nízké

intenzitě, nemusí správně fungovat za
následujících podmínek:

Startovací karta (dálkový ovladač) je
přenášena spolu s komunikačními

zařízeními, jako jsou mobilní telefony.

Startovací karta (dálkový ovladač) se

dotýká kovového předmětu nebo je

jím zastíněna.

Startovací karta (dálkový ovladač) se
nachází v blízkosti elektronických

zařízení, jako jsou například osobní

počítače.

Do vozidla bylo instalováno
neoriginální elektronické zařízení (jiné

značky než Mazda).

Existuje zařízení, které v blízkosti
vozidla produkuje elektrické vlnění.

Startovací karta (dálkový ovladač) může

příjmem rádiových vln vysoké intenzity
nadměrně vybíjet baterii. Nepokládejte

proto startovací kartu (dálkový ovladač)
do blízkosti elektronických zařízení, jako

jsou televizory a počítače.

Abyste předešli poškození startovací

karty (dálkového ovladače), VYVARUJTE
SE následujícího:

Pádu startovací karty (dálkového
ovladače).

Navlhnutí startovací karty (dálkového

ovladače).

Rozmontování startovací karty
(dálkového ovladače).

Vystavení startovací karty (dálkového

ovladače) působení vysokých teplot na
takových místech, jako například na

palubní desce nebo kapotě motoru,

kde je vystavena přímému slunečnímu
záření.

Vystavení startovací karty (dálkového

ovladače) působení jakéhokoliv druhu

magnetického pole.

Pokládání těžkých předmětů na

startovací kartu (dálkový ovladač).

Čištění startovací karty (dálkového

ovladače) ultrazvukem.

Umístění jakéhokoliv magnetického

předmětu v těsné blízkosti startovací

karty (dálkového ovladače).

POZNÁMKA
Startovací karta (dálkový ovlada ) musí
být u idi e, aby byla zajišt na správná
funkce systému.





•

•

•

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně
schválené stranou zodpovědnou za shodu,

mají za následek neplatnost oprávnění
používat zařízení.

POZNÁMKA
• Funkce inteligentního systému

dálkového ovládání se mohou lišit
vzhledem k místními podmínkám.

• Systém je pln  provozuschopný, když je
zapalování vypnuto. Systém není
funk ní, pokud je zapalování v
kterékoliv jiné poloze než v OFF.

• Pokud startovací karta nereaguje na
stisknutí tla ítka nebo je její funk ní
oblast p íliš malá, je jeho baterie
pravd podobn  p íliš slabá. P i
vkládání nové baterie postupujte podle
pokyn  v kapitole Vým na baterie klí e
(strana 6-42).



• Životnost baterie je p ibližn  1 rok.
Vym te baterii za novou, pokud se
zprávy objeví na p ístrojovém panelu.
Doporu uje se vým na baterie p ibližn
po jednom roce, protože varovná
indikace KLÍ  se nemusí zobrazit v
závislosti na rychlosti vybíjení baterie.

• Další startovací karty Vám zajistí
autorizovaný opravce Mazda. V systému
dálkového ovládání centrálního
zamykání Vašeho vozu m že být
používáno až 6 startovacích karet.
Pokud budete žádat o další startovací
kartu, p ineste všechny stávající karty k
autorizovanému opravci voz  Mazda.

POZNÁMKA
• Zapínání/vypínání sv tlomet  p i

uvedení dálkového ovlada e v innost.
Viz Systém osv tlení p i p íchodu k
vozidlu na stran  4-61.

• (Se systémem ochrany vozidla proti
krádeži)
Varovné blika e bliknou jednou, když je
systém ochrany vozidla proti krádeži
aktivován nebo vypnut.
Viz Systém ochrany proti krádeži na
stran  3-48.

• (S funkcí inteligentního dálkového
ovládání (modely ur ené pro Evropu))
Nastavení systému lze zm nit tak, aby
zamknutí/odemknutí dve í, zadních
výklopných dve í / víka zavazadlového
prostoru*1 a krytu hrdla palivové nádrže
pomocí startovací karty bylo potvrzeno
zvukovým signálem.
(S funkcí inteligentního dálkového
ovládání (krom  model  ur ených pro
Evropu))
Uslyšíte pípnutí jako potvrzení, když
dve e, zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru*1 a kryt hrdla
palivové nádrže zamknete/odemknete
pomocí startovací karty. Chcete-li, je
možné pípnutí vypnout.
Hlasitost zvukového signálu lze také
zm nit.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.



POZNÁMKA
• Pokud tla ítko pro zamykání stisknete,

když jsou dve e nebo zadní výklopné
dve e / víko zavazadlového prostoru
otev eny, mohou se zav ené dve e
zamknout. Zav ete veškeré otev ené
dve e a zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru, aby se zamkly.

• Po stisknutí tla ítka se ujist te, že jsou
všechny dve e vozu, zadní výklopné
dve e / víko zavazadlového prostoru*1 i
kryt hrdla palivové nádrže uzam eny.

• (Se systémem dvojitého zamykání)
Dvojité zamykání m žete aktivovat také
dvojím stisknutím tla ítka pro zamykání
b hem 3 sekund.
Viz Systém dvojitého zamykání na stran
3-14.

• (Se systémem ochrany vozidla proti
krádeži)
Pokud stisknete tla ítko pro zamykání,
když jsou všechny dve e a zadní
výklopné dve e zav eny, varovné blika e
bliknou a systém ochrany vozu proti
krádeži bude aktivován.

POZNÁMKA
• (S funkcí odemykání ve 2 krocích)

• Systém lze nastavit tak, aby odemknul
všechny dve e, zadní výklopné dve e /
víko zavazadlového prostoru*1 a kryt
hrdla palivové nádrže p i jednom
stisknutí tla ítka pro odemykání.



• Systém lze nastavit tak, aby odemknul
dve e idi e a kryt hrdla palivové
nádrže stisknutím tla ítka pro
odemknutí na dálkovém ovlada i a
aby odemknul ostatní dve e a zadní
výklopné dve e / víko zavazadlového
prostoru*1 op tovným stisknutím
tohoto tla ítka do 5 sekund.

Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

• (Funkce automatického op tovného
zamykání)
Po odemknutí pomocí startovací karty
budou všechny dve e, zadní výklopné
dve e / víko zavazadlového prostoru*1 a
kryt hrdla palivové nádrže automaticky
uzam eny, pokud b hem následujících
30 sekund nebude provedena n která z
následujících operací. Je-li Vaše vozidlo
vybaveno systémem ochrany vozidla
proti krádeži, varovné blika e bliknou
pro potvrzení.

as, po jehož uplynutí se dve e
automaticky zamknou, je možné zm nit.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

• Dve e nebo zadní výklopné dve e /
víko zavazadlového prostoru jsou
otev eny.

• Zapalování je p epnuto do jakékoliv
jiné polohy než OFF.

• (Se systémem ochrany vozidla proti
krádeži)
Když jsou dve e odemknuty stisknutím
p íslušného tla ítka na ovlada i, když je
systém ochrany proti krádeži
deaktivován, varovné blika e bliknou
dvakrát na znamení, že je systém
deaktivován.



POZNÁMKA
• Startování motoru m že být možné, i

když se startovací karta nalézá z vn jší
strany vozu v t sné blízkosti dve í a
oken. Vozidlo ale vždy startujte ze
sedadla idi e.
Pokud je vozidlo startováno a startovací
karta není ve vozidle, vozidlo znovu
nenastartuje po vypnutí motoru a
p epnutí zapalování do polohy off.

• Zavazadlový prostor se nachází mimo
zaru ený opera ní dosah, pokud je však
startovací karta (ovlada ) funk ní,
motor nastartuje.



POZNÁMKA
Motor nemusí nastartovat, pokud se
startovací karta nachází v následujících
místech:

• V okolí p ístrojové desky
• V úložném prostoru, jako je odkládací

schránka nebo st edová konzola
• Na odkládací ploše za zadními sedadly

(sedan)



Rádiové vlny startovací karty mohou

ovlivnit lékařské přístroje, jako jsou

kardiostimulátory:

Před použitím startovací karty v blízkosti

osob, které používají takovéto medicínské
zařízení, konzultujte s jeho výrobcem nebo

se svým lékařem, zda rádiové vlny
produkované touto kartou nemohou

ovlivnit jeho funkci.

•

•

•

POZNÁMKA
Je možné deaktivovat funkce inteligentního
systému dálkového ovládání, a to v rámci
prevence jeho negativního p sobení na
cestující používající kardiostimulátor nebo
podobný zdravotnický prost edek. Pokud
bude systém deaktivován, nebudete moci
motor nastartovat pouze tím, že máte u
sebe startovací kartu. Podrobnosti získáte
u kvalifikovaného opravce, doporu ujeme
autorizovaného opravce voz  Mazda.
Pokud je inteligentní systém dálkového
ovládání deaktivován, m žete motor
nastartovat pomocí postupu používaného
p i vybité baterii ve startovací kart .
Viz Nastartování motoru, když je slabá
baterie startovací karty na stran  4-9.



POZNÁMKA
Opera ní dosah se m že zúžit nebo systém
nemusí být funk ní, pokud je baterie tém
vybitá, nebo v místech s vysokou intenzitou
rádiových vln nebo šumu. Více o nutnosti
vym nit baterii viz Systém dálkového
ovládání centrálního zamykání na
stran  3-4.

POZNÁMKA
• Systém nemusí být funk ní, pokud stojíte

p íliš blízko oken, klik dve í nebo
zadních výklopných dve í / víka
zavazadlového prostoru.

• Pokud necháte klí  na následujících
místech a opustíte vozidlo, dve e se
mohou zamknout v závislosti na
podmínkách pro ší ení rádiových vln, i
když klí  z stane ve vozidle.

• V okolí p ístrojové desky
• V úložném prostoru, jako je odkládací

schránka nebo st edová konzola
• Na odkládací ploše za zadními

sedadly (sedan)
• Vedle komunika ního za ízení jako

nap íklad mobilního telefonu



Děti i zvířata vezměte vždy s sebou nebo s

nimi ve vozidle nechejte zodpovědnou

osobu:

Ponechání dítěte nebo zvířete bez dozoru v

zaparkovaném vozidle může být

nebezpečné. V horkém počasí se mohou
teploty v zaparkovaném vozidle natolik

zvýšit, že mohou zapříčinit poškození
mozku nebo dokonce smrt.

Nenechávejte klíč ve svém vozidle, pokud v

něm zůstávají děti, a uchovávejte jej na

místě, kde jej děti nenajdou a kde si s ním

nemohou hrát:

Ponechat malé děti ve voze spolu s klíči od

zapalování je nebezpečné. Mohlo by dojít k
těžkému zranění, nebo dokonce usmrcení.

Vždy zavřete všechna okna a střešní okno,

zamkněte dveře, kryt hrdla palivové nádrže

a zadní výklopné dveře / víko

zavazadlového prostoru a vezměte si klíče

s sebou, když necháváte své vozidlo bez

dozoru:

Ponechání nezajištěného vozidla bez
dozoru je nebezpečné, protože se v něm

mohou děti zamknout, a pokud bude

interiér rozehřátý, může dojít i k jejich
usmrcení. Nezajištěné vozidlo je taktéž

vhodným cílem pro zloděje a nezvané
hosty.

Po zavření dveří a zadních výklopných

dveří / víka zavazadlového prostoru se

přesvědčte, zda jsou zavřené úplně:

Nedostatečně zavřené dveře a zadní
výklopné dveře / víko zavazadlového

prostoru jsou nebezpečné. Pokud by
vozidlo jelo s nedostatečně zavřenými

dveřmi nebo zadními výklopnými dveřmi /

víkem zavazadlového prostoru, mohly by
se neočekávaně otevřít a mohlo by dojít k

nehodě.

Před otevřením dveří a zadních výklopných

dveří / víka zavazadlového prostoru vždy

zkontrolujte bezpečnost prostoru okolo

vozu:

Náhlé otevírání dveří a zadních výklopných

dveří / víka zavazadlového prostoru je
nebezpečné. Mohlo by dojít k zasažení

projíždějícího vozidla nebo procházejícího
chodce a následně k úrazu.

Před otevřením/zavřením dveří a zadních
výklopných dveří / víka zavazadlového

prostoru vždy zkontrolujte podmínky
okolo vozidla a přitom si počínejte se

zvýšenou opatrností, fouká-li silný vítr

nebo je-li vozidlo zaparkováno ve svahu.
Nerespektování podmínek v okolí vozidla

je nebezpečné, protože může dojít k
zachycení prstů ve dveřích a zadních

výklopných dveřích / víku zavazadlového

prostoru nebo k zasažení kolemjdoucího
chodce dveřmi, což může mít za

následek neočekávanou nehodu nebo
zranění.



POZNÁMKA
• Vždy vypn te motor a zamkn te dve e.

Navíc, abyste p edešli odcizení cenností,
nikdy je nenechávejte v kabin .

• Pokud necháte klí  na následujících
místech a opustíte vozidlo, dve e se
mohou zamknout v závislosti na
podmínkách pro ší ení rádiových vln, i
když klí  z stane ve vozidle.

• V okolí p ístrojové desky
• V úložném prostoru, jako je odkládací

schránka nebo st edová konzola
• Na odkládací ploše za zadními

sedadly (sedan)
• Vedle komunika ního za ízení jako

nap íklad mobilního telefonu
• Když je zapalování p epnuto do polohy

ACC nebo ON, funkce ochrany p ed
uzamknutím ve vozidle Vás ochrání,
abyste nez stali ve vozidle uzamknuti.
Všechny dve e, kryt hrdla palivové
nádrže a zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru*1 se odemknou
automaticky, pokud byly zamknuty
pomocí elektrických zámk  dve í p i
otev ení kterýchkoliv dve í nebo zadních
výklopných dve í.
Funkce ochrany p ed uzamknutím ve
vozidle nefunguje, když je zapalování
vypnuté.

Pokud jsou všechny dve e, kryt hrdla
palivové nádrže a zadní výklopné dve e /
víko zavazadlového prostoru*1 zamknuty
pomocí elektrických zámk  dve í p i
otev ení kterýchkoliv dve í nebo zadních
výklopných dve í / víka zavazadlového
prostoru, zamknou se zav ené dve e,
kryt hrdla palivové nádrže a zadní
výklopné dve e / víko zavazadlového
prostoru*1. Poté, když jsou všechny
dve e a zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru zav eny,
zamknou se všechny dve e, kryt hrdla
palivové nádrže i zadní výklopné dve e /
víko zavazadlového prostoru. Avšak
pokud startovací karta z stane ve
vozidle, všechny dve e, kryt hrdla
palivové nádrže i zadní výklopné dve e /
víko zavazadlového prostoru*1 se
automaticky odemknou.
(S funkcí inteligentního dálkového
ovládání)
Zvukový signál bude znít asi 10 sekund,
aby upozornil idi e, že startovací karta
z stala ve vozidle.
(Bez funkce inteligentního dálkového
ovládání)
Houka ka zazní dvakrát, aby upozornila
idi e, že startovací karta z stala ve

vozidle.



• (Funkce automatického odemknutí
dve í s detekcí kolize)
Tento systém automaticky odemkne
dve e, kryt hrdla palivové nádrže a
zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru*1 v p ípad , že
se vozidlo stane ú astníkem nehody, aby
cestující mohli okamžit  vystoupit z
vozidla a nebyli v n m uv zn ni. Když je
zapnuté zapalování a v p ípad , že
vozidlo absolvuje náraz dostate n  silný
k nafouknutí bezpe nostních
vzduchových vak , všechny dve e, kryt
hrdla palivové nádrže a zadní výklopné
dve e / víko zavazadlového prostoru*1 se
automaticky odemknou po uplynutí asi 6
sekund od nehody.
Dve e, kryt hrdla palivové nádrže a
zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru*1 se nemusí
odemknout v závislosti na tom, jakým
sm rem byl veden náraz, jak byl silný i
na dalších podmínkách.
Pokud dojde k poruše na systémech
souvisejících s dve mi nebo je vybitý
akumulátor, dve e, kryt hrdla palivové
nádrže a zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru*1 se nemusí
odemknout v závislosti na typu vozidla.

POZNÁMKA
Pokud se pokusíte otev ít dve e idi e
pomocí nesprávného pomocného klí e,
vložka zámku se bude otá et, ale dve e se
neodemknou.



Nikdy neaktivujte systém, když cestující,

zejména děti, zůstávají ve voze:

Aktivace systému, když jsou ještě ve voze

cestující, zejména děti, je nebezpečná.
Cestující pak nebudou moci otevřít dveře

vozu zevnitř. Budou uvězněni ve vozidle a

mohou být vystaveni působení vysokých
teplot. To může být příčinou vážných

zranění nebo dokonce smrti.

POZNÁMKA
• (S funkcí inteligentního dálkového

ovládání)
Systém m žete také aktivovat
dotekem na snímací oblast
dotykového senzoru pro zamknutí
dve í dvakrát b hem 3 sekund.
Varovné blika e bliknou jednou vždy,
když se dotknete snímací oblasti.

POZNÁMKA
Systém dvojitého zamykání nelze
aktivovat ve chvíli, kdy jsou n které
dve e vozu nebo zadní výklopné dve e
otev ené.

POZNÁMKA
Je-li p erušena dodávka elektrické energie
(spálená pojistka nebo odpojený
akumulátor), je možno systém deaktivovat
pouze odemknutím dve í pomocí
pomocného klí e.



POZNÁMKA
• P i zamykání/odemykání musíte mít u

sebe startovací kartu. Opatrn  se
dotkn te snímací oblasti dotykového
senzoru, jak je nazna eno na obrázku.
Zamykání

Odemykání

• Systém nemusí fungovat normáln  za
následujících podmínek.

• Dotknete se snímací oblasti
dotykového senzoru pro zamknutí
dve í a snímací oblasti dotykového
senzoru pro uvoln ní dve í sou asn .

• Dotknete se snímací oblasti
dotykového senzoru v rukavicích.

• Na snímací oblasti dotykového
senzoru se nacházejí cizí látky jako
nap íklad sníh nebo ne istoty.

• Zatáhnete za kliku bezprost edn  poté,
co jste se dotkli snímací oblasti
dotykového senzoru.

• Systém se m že aktivovat, pokud je
vn jší klika p edních dve í post íkána
vodou v my ce anebo dešt m, když je
dálkový ovlada  v opera ním dosahu.

• Pokud se systém neaktivuje, i když se
dotknete snímací oblasti dotykového
senzoru správn , uvoln te dotykový
senzor, po kejte asi 3 sekundy a pak se
dotkn te snímací oblasti dotykového
senzoru znovu.

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
• Je možné zm nit místa, která se mají

odemknout.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
• (S funkcí odemykání ve 2 krocích)

Je možné zm nit místa, která se mají
odemknout.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.



POZNÁMKA
• Ujist te se, zda jsou všechny dve e i

zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru bezpe n
uzam eny.
V p ípad  zadních výklopných dve í /
víka zavazadlového prostoru je zkuste
otev ít bez stisknutí elektrického
otevíra e, abyste se ujistili, že nez staly
nedov ené.

• (Modely ur ené pro Evropu)
Nastavení systému lze zm nit tak, aby
zamknutí/odemknutí dve í a zadních
výklopných dve í / víka zavazadlového
prostoru*1 pomocí dotykového senzoru
bylo potvrzeno zvukovým signálem.
(Vyjma model  ur ených pro Evropu)
Uslyšíte zvukový signál jako potvrzení,
když dve e, kryt hrdla palivové nádrže a
zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru*1 zamknete/
odemknete pomocí dotykového senzoru.
Chcete-li, je možné pípnutí vypnout.
Hlasitost zvukového signálu lze také
zm nit. Viz ást Nastavení v návodu k
obsluze MZD Connect.

• (Se systémem ochrany vozidla proti
krádeži)
Varovné blika e bliknou jednou, když je
systém ochrany vozidla proti krádeži
aktivován nebo vypnut.
Viz Systém ochrany proti krádeži na
stran  3-48.

• Nastavení systému lze zm nit tak, aby
dve e, kryt hrdla palivové nádrže a
zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru*1 byly
uzam eny automaticky bez dotyku na
snímací oblast dotykového senzoru.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

(Funkce automatického zamknutí p i
odchodu)
Zazní zvukový signál, když jsou všechny
dve e a zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru zav eny, když
máte u sebe dálkový ovlada . Všechny
dve e, kryt hrdla palivové nádrže a
zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru*1 jsou zamknuty
automaticky, když je dálkový ovlada
mimo opera ní dosah. Zárove
jedenkrát bliknou varovné blika e.
(Dokonce i v p ípad , kdy je idi  v
opera ním dosahu, budou po uplynutí
p ibližn  30 sekund všechny dve e, kryt
hrdla palivové nádrže i zadní výklopné
dve e / víko zavazadlového prostoru*1

automaticky uzam eny.) Pokud se
budete nalézat mimo opera ní dosah
p ed kompletním uzav ením dve í a
zadních výklopných dve í / víka
zavazadlového prostoru nebo pokud se
bude ve vozidle nalézat jiný dálkový
ovlada , funkce automatického zamknutí
p i odchodu nebude pracovat. P ed
opušt ním vozidla se vždy ujist te, zda
jsou všechny jeho dve e i zadní výklopné
dve e / víko zavazadlového prostoru
zav ené. Funkce automatického
zamknutí p i odchodu nezavírá
elektricky ovládaná okna vozu.

• (Funkce automatického op tovného
zamykání)
Po odemknutí dve í pomocí dotykového
senzoru budou všechny dve e, kryt hrdla
palivové nádrže a zadní výklopné dve e /
víko zavazadlového prostoru*1

automaticky uzam eny, pokud b hem
následujících 30 sekund nebude
provedena n která z následujících
operací.



• Otev ení dve í nebo zadních
výklopných dve í / víka zavazadlového
prostoru.

• P epnutí zapalování do jakékoliv jiné
polohy než OFF.

Je-li Vaše vozidlo vybaveno systémem
ochrany vozidla proti krádeži, varovné
blika e bliknou pro potvrzení.

as, po jehož uplynutí se dve e
automaticky zamknou, je možné zm nit.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

•

•

•

•

•

•



POZNÁMKA
Když nastane n která z následujících
podmínek, není možné dve e zamknout
zvenku pomocí spína e zámk  dve í.

• Dálkový ovlada  z stal ve vozidle.
• Zapalování je p epnuto do jiné polohy

než OFF.

Netahejte za vnitřní kliku na předních

dveřích:

Je nebezpečné tahat za vnitřní kliku na
předních dveřích, když je vůz v pohybu.

Cestující by mohli vypadnout z vozu, pokud
by se dveře náhodou otevřely, což by

mohlo mít za následek smrt nebo závažné

zranění.

•

•



POZNÁMKA
Pokud zamykáte dve e tímto zp sobem:

• Bu te opatrní, abyste nenechali klí  ve
voze.

• Dve e není možné zamknout pomocí
tla ítka zámku dve í idi e, pokud jsou
n které dve e otev eny p i p epnutí
zapalování do polohy ACC nebo ON.



Nikdy nepřevážejte osoby v zavazadlovém

prostoru:

Převážení osob v zavazadlovém prostoru je

nebezpečné. Během náhlého brzdění nebo

při nehodě může být osoba převážená v
zavazadlovém prostoru vážně zraněna

nebo i usmrcena.

Nikdy nejezděte s otevřenými zadními

výklopnými dveřmi / víkem zavazadlového

prostoru:

Přítomnost výfukových plynů v kabině je
nebezpečná. Otevřené zadní výklopné

dveře / víko zavazadlového prostoru

jedoucího vozidla jsou příčinou pronikání
výfukových plynů do interiéru kabiny. Tyto

plyny obsahují CO (oxid uhelnatý), který je
bezbarvý, bez zápachu a je vysoce

jedovatý. Při jeho vdechování může dojít ke

ztrátě vědomí a následné smrti. Otevřené
zadní výklopné dveře / víko zavazadlového

prostoru navíc mohou být v případě
nehody příčinou vypadnutí cestujících z

vozidla.

Neskládejte zavazadla příliš vysoko, ani je v

zavazadlovém prostoru nenechávejte

nezajištěná:

Zavazadla by se mohla dát do pohybu
nebo se sesypat a výsledkem by mohlo být

zranění nebo nehoda. Navíc neskládejte
zavazadla do výšky přesahující opěradla

sedadel. Mohly by bránit výhledu na stranu

nebo dozadu.

Před otevřením zadních výklopných

dveří / víka zavazadlového prostoru

odstraňte veškerý sníh a led na něm
nahromaděný. V opačném případě by se

zadní výklopné dveře / víko
zavazadlového prostoru mohlo zavřít

pod tíhou sněhu a ledu a výsledkem by

mohlo být zranění.

Buďte opatrní při otevírání/zavírání
zadních výklopných dveří / víka

zavazadlového prostoru, když fouká
silný vítr. Pokud by silný náraz větru

narazil na zadní výklopné dveře / víko

zavazadlového prostoru, mohlo by se
náhle zavřít a mohlo by způsobit

zranění.

Úplně otevřete zadní výklopné dveře /

víko zavazadlového prostoru a ujistěte
se, že zůstává otevřeno. Pokud byste

zadní výklopné dveře / víko
zavazadlového prostoru otevřeli jen

částečně, mohly by se samy

zabouchnout následkem vibrací nebo
nárazu větru a mohly by Vám způsobit

zranění.



Při nakládání nebo vykládání zavazadel

ze zavazadlového prostoru vypněte
motor. V opačném případě byste se

mohli popálit výfukovými plyny.

Dávejte pozor, abyste nepůsobili příliš

velkou silou na podpěry zadních
výklopných dveří, například na ně

nepokládejte ruce. Podpěra s tlumičem
by se mohla ohnout a mohla by pak

negativně ovlivňovat otevírání zadních

výklopných dveří.

1. Podpěra s tlumičem

Neprovádějte úpravu či výměnu podpěry
s tlumičem zadních výklopných dveří.

Poraďte se v kvalifikovaném servisu,

doporučujeme autorizovaného opravce
vozů Mazda, je-li podpěra s tlumičem

deformovaná nebo poškozená například
kvůli nehodě nebo máte-li jakýkoliv jiný

problém.

POZNÁMKA
(S funkcí inteligentního dálkového
ovládání)

• Když máte u sebe startovací kartu, je
také možné otev ít zamknuté zadní
výklopné dve e.

• P i otevírání zadních výklopných dve í,
když jsou dve e a zadní výklopné dve e
zamknuty, m že trvat n kolik sekund,
než se po stisknutí elektrického otvíra e
uvolní západka zadních výklopných
dve í.



• Zadní výklopné dve e mohou být
zav eny, pokud zamykáte dve e a
startovací karta z stala ve vozidle. Aby
však nemohlo dojít k uzam ení
startovací karty ve vozidle, je možné
otev ít zadní výklopné dve e stiskem
elektrického otvíra e. Pokud se vám
zadní výklopné dve e nepoda í otev ít
ani pomocí tohoto postupu, nejprve
úpln  zav ete zadní výklopné dve e,
potom stiskn te spína  elektrického
otvíra e zadních výklopných dve í, aby
se úpln  otev ely.

• Když je západka zadních výklopných
dve í uvoln na stisknutím tla ítka
elektrického otevíra e, zadní výklopné
dve e se lehce nadzvednou. Pokud zadní
výklopné dve e neotev ete dostate n
rychle, pozd ji to nebude možné.
Otev ení
Stiskn te elektrický otvíra  zadních
výklopných dve í znovu.
Zav ení
Chcete-li zav ít zadní výklopné dve e z
jejich mírn  zvednuté polohy, musíte je
nejprve otev ít stiskem elektrického
otvíra e zadních výklopných dve í, pak
po kat alespo  1 sekundu a zav ít je.

• Pokud nejsou zadní výklopné dve e úpln
zav ené, je idi  upozorn n varovnou
indikací na p ístrojovém panelu.

• Pokud je akumulátor vozidla vybitý nebo
pokud se vyskytla závada v elektrickém
systému vozidla a nelze odemknout zadní
výklopné dve e, m žete použít následující
postup nouzového otev ení zadních
výklopných dve í. Viz Když není možné
otev ít zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru na stran  7-81.



POZNÁMKA
(S funkcí inteligentního dálkového
ovládání)

• Zamknuté víko zavazadlového prostoru
m žete otev ít také tehdy, máte-li u sebe
startovací kartu.

• P i otevírání víka zavazadlového
prostoru, když jsou dve e a víko
zavazadlového prostoru zamknuty, m že
trvat n kolik sekund, než se po stisknutí
elektrického otvíra e uvolní západka.

• Zadní výklopné dve e mohou být
zav eny, pokud zamykáte dve e a
startovací karta z stala ve vozidle. Aby
však nemohlo dojít k zamknutí startovací
karty ve vozidle, je možné otev ít víko
zavazadlového prostoru stiskem
elektrického otvíra e. Pokud se
nepoda í víko zavazadlového prostoru
otev ít ani tímto postupem, stiskn te
elektrický otvíra  víka zavazadlového
prostoru, aby se víko zavazadlového
prostoru úpln  otev ely poté, co je úpln
zav ete.

• Pokud je akumulátor vozu vybitý nebo
pokud se vyskytla závada v jeho
elektrickém systému a nelze odemknout
víko zavazadlového prostoru, m žete
použít následující postup nouzového
otev ení.
Viz Když není možné otev ít zadní
výklopné dve e / víko zavazadlového
prostoru na stran  7-81.



Na kryt nic nepokládejte:

Uložení zavazadel nebo jiného nákladu na
kryt zavazadlového prostoru je

nebezpečné. Během náhlého zastavení
nebo nehody se takto uložené zavazadlo

může stát nebezpečným projektilem, který
může zasáhnout a poranit některého z

cestujících. Vaše vozidlo je vybavené
lehkým krytem zavazadlového prostoru,

jehož účelem je zakrýt obsah
zavazadlového prostoru. Tento kryt

nedokáže zastavit těžké nepřipoutané
předměty v případě nehody jako je

například převrácení. Všechny těžké

předměty, ať jsou to zavazadla, nebo
náklad, zajistěte pomocí háků v

zavazadlovém prostoru.

Před jízdou se ujistěte, že jsou náklad a

zavazadla zajištěny:

Nezajištění nákladu během jízdy je

nebezpečné, protože náklad při prudkém
zastavení vozu nebo nárazu může být

rozmačkán nebo se může dát do pohybu a
způsobit zranění.

Ujistěte se, zda je kryt zavazadlového

prostoru pevně zajištěn. Pokud by nebyl
řádně upevněn, mohl by se nečekaně

uvolnit a způsobit zranění.





POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ BEZOLOVNATÝ BENZIN.
Olovnatý benzin způsobuje poškození katalyzátoru a lambda sondy a vede k poškození

systému řízení emisí nebo k jiným závadám.

Použití paliva E10 s 10 % etanolu v Evropě je pro Vaše vozidlo bezpečné. Může dojít k

poškození Vašeho vozidla, pokud množství etanolu překročí tuto doporučenou hodnotu.

Nikdy nepřidávejte žádná aditiva do palivové soustavy, mohlo by dojít k poškození systému
řízení emisí. Podrobnosti získáte u kvalifikovaného opravce, doporučujeme autorizovaného

opravce vozů Mazda.

POZNÁMKA
(Vysokojakostní bezolovnatý benzin (v rámci E85))
Abyste si zachovali spolehlivou startovatelnost a dobrý výkon motoru, vždy dodržujte
následující pravidla.

• Doporu uje se vždy tankovat stejný typ paliva.
• P i každém tankování dopl te minimáln  16 l paliva.
• Po dotankování musíte ujet asi 10 km, než si ídicí systém motoru p esn  zm í

koncentraci etanolu.



Na základě výsledků kontroly provedené

v rámci plánované údržby se rozhodne o

použití originálního odstraňovače

usazenin Mazda. Pokud by usazeniny
zůstávaly v palivové soustavě, mohla by

se rozsvítit indikační kontrolka indikující
poruchu motoru. A pokud byste s

vozidlem v tomto stavu i nadále jezdili,

mohlo by dojít k takovým problémům,
jako je selhání volnoběhu a

nedostatečná akcelerace.

Originální odstraňovač usazenin Mazda
není zárukou výkonnosti motoru bez

ohledu na kvalitu použitého paliva.
Nastanou-li problémy i při používání

předepsaného paliva a použití

originálního odstraňovače usazenin
Mazda podle návodu, poraďte se s

autorizovaným prodejcem Mazda.

Pokud byste použili jiný odstraňovač

usazenin než originální výrobek Mazda,
mohlo by dojít k poškození palivové

soustavy nebo vnitřních součástí motoru;
proto používejte pouze originální

výrobek Mazda. Originální odstraňovač

usazenin Mazda: K002 W0 001

Pokud na základě výsledků kontroly v
rámci pravidelné údržby nebylo

provedeno čištění pomocí originálního

odstraňovače usazenin Mazda, náklady
na opravy poruch motoru, které

usazeniny způsobí, ponese zákazník.

POZNÁMKA
• P i použití odstra ova e usazenin do

plné palivové nádrže je dosaženo takové
koncentrace odstra ova e, která je
ú inná pro odstran ní usazenin.
Nejlepších výsledk  išt ní lze
dosáhnout s plnou nádrží paliva se
vst íknutým odstra ova em usazenin,
protože prost edek bude s usazeninami v
kontaktu po dlouhou dobu, až do tém
úplného spot ebování paliva v nádrži.



Nikdy ve Vašem vozidle nepoužívejte

palivo jiné specifikace než EN590 nebo

ekvivalentní. Při použití benzinu nebo
parafínu pro provoz Vašeho vznětového

motoru dojde k jeho poškození.

Nikdy do palivového systému

nepřidávejte žádná aditiva. V opačném
případě by mohlo dojít k poškození

systému řízení emisí. Podrobnosti získáte
u kvalifikovaného opravce,

doporučujeme autorizovaného opravce

vozů Mazda.

POZNÁMKA
P i tankování dopl te vždy alespo  10 l
paliva.

Vůz nikdy neparkujte nad žádným

hořlavým materiálem ani v jeho blízkosti:

Parkování vozu nad hořlavým materiálem

nebo v jeho blízkosti, jako například na
suché trávě, je nebezpečné. Při běžném

používání vozu je výfukový systém i po

vypnutí motoru velmi horký a může
zapříčinit vznícení takového materiálu.

Takto vzniklý požár může zapříčinit těžká
zranění nebo smrt.

Ignorování následujících upozornění může
být příčinou hromadění usazenin uvnitř

katalyzátoru nebo může docházet k jeho

nadměrnému zahřívání. Porušení

kterékoliv z uvedených podmínek může
vést k poškození katalyzátoru a ke zhoršení

výkonu motoru.

POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ BEZOLOVNATÝ
BENZIN.

Nejezděte vozem, jakmile se objeví jakékoli
příznaky chybné činnosti motoru.

Nejezděte z kopce s vypnutým spínačem

zapalování.

Nesjíždějte prudké klesání se zařazeným
převodovým stupněm a s vypnutým

spínačem zapalování.

Neudržujte motor ve vysokých

volnoběžných otáčkách déle než
2 minuty.

Nezasahujte do systému řízení emisí.

Veškeré kontroly a seřízení musí být
prováděny kvalifikovaným technikem.

Nepokoušejte se startovat vůz

roztlačením nebo roztažením.



Vůz nikdy neparkujte nad žádným

hořlavým materiálem ani v jeho blízkosti:

Parkování vozu nad hořlavým materiálem

nebo v jeho blízkosti, jako například na
suché trávě, je nebezpečné. Při běžném

používání vozu je výfukový systém i po

vypnutí motoru velmi horký a může
zapříčinit vznícení takového materiálu.

Takto vzniklý požár může zapříčinit těžká

zranění nebo smrt.

Ignorování následujících upozornění může

být příčinou hromadění usazenin uvnitř
katalyzátoru nebo může docházet k jeho

nadměrnému zahřívání. Porušení

kterékoliv z uvedených podmínek může
vést k poškození katalyzátoru a ke zhoršení

výkonu motoru.

Nejezděte vozem, jakmile se objeví

jakékoli příznaky chybné činnosti
motoru.

Nejezděte z kopce s vypnutým spínačem

zapalování.

Nesjíždějte prudké klesání se zařazeným
převodovým stupněm a s vypnutým

spínačem zapalování.

Neudržujte motor ve vysokých
volnoběžných otáčkách déle než 2

minuty.

Nezasahujte do systému řízení emisí.

Veškeré kontroly a seřízení musí být
prováděny kvalifikovaným technikem.

Nepokoušejte se startovat vůz

roztlačením nebo roztažením.

Nepokračujte v jízdě, pokud je uvnitř vozu

cítit výfukový kouř:

Výfukové plyny motoru jsou nebezpečné.

Tyto plyny obsahují oxid uhelnatý (CO),

který je bezbarvý, bez zápachu a je velmi
jedovatý. Při jeho vdechování může dojít ke

ztrátě vědomí a následné smrti. Pokud
uvnitř vozu ucítíte výfukové plyny, úplně

otevřete všechna okna vozu a neprodleně

se obraťte na kvalifikovaného opravce,

doporučujeme obrátit se na
autorizovaného opravce vozů Mazda.

Nespouštějte motor, pokud se vůz nachází

v uzavřeném prostoru:

Běžící motor v uzavřeném prostoru, jakým

je například garáž, je nebezpečný.
Výfukové plyny, které obsahují oxid

uhelnatý, mohou snadno proniknout do

kabiny vozu. Jejich vlivem může dojít ke
ztrátě vědomí nebo ke smrti.



Pokud motor běží na volnoběh, zajistěte

přísun čerstvého vzduchu do kabiny vozu

otevřením oken nebo nastavením systému

vytápění či systému klimatizace:

Výfukové plyny motoru jsou nebezpečné.

Stojí-li vůz delší dobu s běžícím motorem
na otevřeném prostranství a jeho okna jsou

uzavřena, mohou výfukové plyny, které

obsahují jedovatý oxid uhelnatý, snadno
vniknout do kabiny vozu. Jejich vlivem

může dojít ke ztrátě vědomí nebo ke smrti.

Proto před nastartováním motoru odkliďte

sníh pod vozem i kolem něj, zejména z

okolí výfuku:

Chod motoru vozidla stojícího ve sněhové

závěji je nebezpečný. Výfukové potrubí

může být zablokováno sněhem, a může tak
docházet k pronikání výfukových plynů do

kabiny vozu. Protože tyto plyny obsahují
jedovatý oxid uhelnatý, může dojít k

poškození zdraví cestujících uvnitř vozu,

nebo dokonce může dojít k jejich usmrcení.

Při otevírání hrdla palivové nádrže nejprve

lehce povolte uzávěr a počkejte, dokud

neustane syčivý zvuk, teprve poté uzávěr

úplně odšroubujte:

Vystříknutí paliva z nádrže je nebezpečné.

Palivo může popálit pokožku a oči nebo
dokonce v případě požití může způsobit

poškození zdraví. K rozprášení paliva
dochází ve chvíli, kdy se v palivové nádrži

vytvoří přetlak a Vy velmi rychle sejmete její

uzávěr.

Před tankováním pohonných hmot

vypněte motor vozu a nikdy se k hrdlu

nádrže nepřibližujte se zdrojem jisker nebo

s otevřeným ohněm:

Výpary paliva jsou nebezpečné. V případě

kontaktu s jiskrami nebo s otevřeným

ohněm může dojít k jejich vznícení, jež
může být příčinou vážného poranění a

popálení.
Také použití nesprávného uzávěru palivové

nádrže nebo jeho nepoužívání může být

příčinou úniku paliva, v důsledku čehož
může v případě nehody dojít ke vzniku

popálenin nebo usmrcení.



Nepokračujte v tankování poté, co se

tankovací pistole automaticky vypne:

Je nebezpečné doplňovat palivo poté, co se

tankovací pistole automaticky vypne,
protože přeplnění palivové nádrže může

způsobit přetečení nebo únik paliva.
Přetečení a únik paliva mohou poškodit

vozidlo a, pokud by se palivo vznítilo,

mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu a k
následnému zranění či usmrcení osob.

Používejte výhradně originální uzávěr

palivové nádrže Mazda nebo schválenou
náhradu, jaká je k dispozici u

autorizovaných opravců vozů Mazda.
Nevhodný uzávěr palivové nádrže může

mít za následek vážné poruchy

palivového systému a systému řízení

emisí.

Při použití automatické mycí linky nebo

myčky s vysokým tlakem vody zamkněte
dveře řidiče. V opačném případě by

mohlo dojít k neočekávanému otevření

krytu hrdla palivové nádrže a k jeho
poškození.

•

•

•

•

POZNÁMKA
• Když jsou dve e idi e zamknuty/

odemknuty, kryt hrdla palivové
nádrže je také zamknut/odemknut.

• as, po kterém se kryt hrdla
palivové nádrže zamkne po zamknutí
dve í idi e, je možné zm nit.
Viz ást Nastavení v návodu k
obsluze MZD Connect.

• Avšak, pokud zm níte as do
zamknutí krytu hrdla palivové
nádrže, nebudou následující funkce
použitelné.

• Funkce automatického zamknutí /
odemknutí (strana 3-20)

• Funkce automatického op tovného
zamykání (strana 3-5, 3-15)



POZNÁMKA
Po uzav ení krytu hrdla palivové
nádrže uzamkn te dve e.
Pokud kryt hrdla palivové nádrže
uzav ete po uzam ení dve í, kryt nelze
uzamknout.



Před změnou jízdního pruhu se o situaci na

vozovce ujistěte pohledem přes rameno:

Změna jízdního pruhu bez předchozího
zjištění momentální vzdálenosti vozidla ve

zpětném panoramatickém zrcátku je
nebezpečná. Můžete zapříčinit vážnou

dopravní nehodu. Objekt, který sledujete ve

zpětném zrcátku, je ve skutečnosti blíže,
než se jeví.

POZNÁMKA
(Širokoúhlé zp tné zrcátko na stran
idi e*)
• Širokoúhlé zp tné zrcátko má 2

samostatná zak ivení, která jsou
vzájemn  rozd lena d licí árou na
vnit ní a vn jší oblast. Vnit ní oblast
p edstavuje standardní sférické zp tné
zrcátko, zatímco vn jší oblast umož uje
širší rozsah viditelnosti ze stejného úhlu
pohledu. Tato kombinace Vám poskytuje
v tší jistotu p ed zm nou jízdních pruh .
 

1. D licí ára
 

• P edpokládaná vzdálenost objektu, který
vidíte ve vnit ní a vn jší oblasti
širokoúhlého zp tného zrcátka, je
rozdílná. Objekty, které vidíte ve vn jší
oblasti zrcátka, jsou ve skute nosti o
n co vzdálen jší než ty, které vidíte ve
vnit ní oblasti zrcátka.



POZNÁMKA

(S funkcí pam ti poloh pro ízení)

Polohu vn jších zp tných zrcátek pro jízdu
m žete naprogramovat s použitím funkce
pam ti poloh pro ízení.
Viz Pam  poloh pro ízení na stran  2-10.

POZNÁMKA
Když je spln na kterákoliv z následujících
podmínek, vn jší zp tná zrcátka se vrátí do
svých normálních poloh.

• Zapalování je p epnuto do jiné polohy
než ON.

• Páka voli e/ adicí páka je p esunuta do
jiné polohy než R.

• Spína  pro výb r je znovu stisknut.

Před jízdou vždy vraťte vnější zpětná

zrcátka do provozní polohy:

Jízda se sklopenými vnějšími zpětnými

zrcátky je nebezpečná. Váš výhled dozadu

bude omezen a mohlo by dojít k nehodě.



Nedotýkejte se elektricky sklopného

vnějšího zpětného zrcátka, když je v

pohybu:

Dotýkání se elektricky sklopného vnějšího

zpětného zrcátka, když je v pohybu, je
nebezpečné. Vaše ruka může být zrcátkem

zachycena a zraněna a také může být
zrcátko poškozeno.

Použijte spínač k nastavení zrcátka do

polohy pro jízdu:

Nastavení elektricky sklopného vnějšího
zpětného zrcátka do polohy pro jízdu

rukou je nebezpečné. Zrcátko nemusí být
zajištěno ve své poloze a nebude tak

poskytovat řádný výhled dozadu.

S elektricky sklopným vnějším zpětným

zrcátkem manipulujte pouze tehdy, když

vůz bezpečně stojí:

Obsluha elektricky sklopného vnějšího
zpětného zrcátka, když je vozidlo v pohybu,

je nebezpečná. Nápor větru na zrcátko
způsobí jeho sklopení a nebude jej možné

vrátit do polohy pro jízdu a tím bude

zabráněno výhledu dozadu.

POZNÁMKA
• Vn jší zp tná zrcátka se nemusí sklopit a

odklopit automaticky za studeného
po así. Pokud se vn jší zp tná zrcátka
nesklopí a neodklopí automaticky,
odstra te z nich p ípadný led nebo sníh
a potom stiskn te spína  pro sklopení
vn jších zp tných zrcátek, abyste je
sklopili nebo odklopili.



• Funkci automatického skláp ní je možné
zapnout nebo vypnout.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

• V následujících p ípadech se vn jší
zrcátka neodklopí automaticky. Vn jší
zp tná zrcátka odklopíte stisknutím
spína e pro sklopení vn jších zp tných
zrcátek.

• Stisknutí spína e pro sklopení vn jších
zp tných zrcátek pro sklopení zrcátek.
*1

• Odpojení svorky akumulátoru po
automatickém sklopení vn jších
zp tných zrcátek.

*1 Když je funkce automatického skláp ní p epnuta
ze stavu vypnuto do stavu zapnuto po sklopení
zrcátek, zrcátka se odklopí automaticky.

POZNÁMKA
Vn jší zp tné zrcátko na stran  p edního
spolujezdce není funkcí automatického
stmívání vybaveno.

Neskládejte zavazadla nebo náklad do

výšky přesahující opěradla sedadel:

Skládání zavazadel nebo nákladu do výšky

přesahující opěradla zadního sedadla je
nebezpečné. Může dojít k omezení Vašeho

výhledu dozadu vnitřním zpětným

zrcátkem, v důsledku čehož se můžete při
změně jízdního pruhu srazit s jiným vozem.

POZNÁMKA
U ru ního antireflexního zrcátka prove te
se ízení p esunutím pá ky pro p epínání
polohy do polohy pro den.



POZNÁMKA
• V blízkosti sv telného senzoru

nepoužívejte isticí prost edky na okna
ani zde nezav šujte žádné p edm ty. V
opa ném p ípad  by byla ohrožena
citlivost sv telného senzoru a on by
nemusel fungovat správn .

1. Sv telný senzor
 

• Funkce automatického stmívání je
deaktivována, když je spína  zapalování
p epnut do polohy ON a adicí páka/
páka voli e je v poloze R.



Před zavíráním okna se ujistěte, zda je

prostor pro jeho posuv volný:

Zavírání elektricky ovládaného okna je

nebezpečné. Při zachycení rukou, přivření
hlavy nebo krku může být cestující vážně

poraněn, nebo dokonce usmrcen. Toto
varování platí zejména pro děti.

Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály se

spínači elektrického ovládání oken:

Nejsou-li tyto spínače zablokovány

prostřednictvím pojistného spínače,
mohou děti nechtěně aktivovat posuv

oken, přičemž mohou při zachycení oknem
utrpět vážná poranění rukou, hlavy nebo

krku.

Zajistěte, aby okno těsně před svým

zavřením nebo v okamžiku, kdy držíte

zdvižený jeho ovladač, nebylo ničím

zablokováno:

Zablokování elektricky ovládaného okna

těsně před úplným zavřením nebo v
okamžiku, kdy jeho ovladač držíte plně

pozdvižený, je nebezpečné.

V takových případech není funkce
zabezpečení proti sevření schopna zabránit

úplnému zavření okna. Dojde-li k
zachycení prstů, může dojít k vážnému

zranění.

Nedovolte dětem, aby při jízdě vozidla

vykláněly hlavu nebo ruce ven z okna:

Pokud by ruku nebo hlavu osoby zasáhl

nějaký předmět mimo vozidlo, nebo pokud
by bylo nutné náhlé zabrzdění, mohlo by

dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

POZNÁMKA
P i jízd  s otev eným 1 ze zadních oken
m žete slyšet nep íjemný rezonující zvuk.
To však není p íznakem závady. Tento zvuk
m žete omezit mírným pootev ením
p edního okna nebo zm nou míry otev ení
zadního okna.



POZNÁMKA
• Elektricky ovládané okno se m že

p estat otevírat/zavírat, pokud podržíte
spína  dlouho stisknutý. Pokud se
elektricky ovládané okno neotevírá/
nezavírá, chvíli vy kejte a poté znovu
stiskn te spína .

• Okna spolujezdc  mohou být otev ena
nebo zav ena hlavními ovlada i na
dve ích idi e.

• Elektricky ovládanými okny lze
manipulovat ješt  asi po dobu 40 sekund
od p epnutí spína e zapalování z polohy
ON do polohy ACC nebo OFF, když jsou
všechny dve e zav ené. Pokud byly
n které z dve í otev eny, nebude již
elektrické ovládání oken funk ní.



POZNÁMKA
Postup inicializace systému elektrického
ovládání oken
Pokud n kolikrát stiskn te spína  a
elektricky ovládané okno není úpln
zav eno, m že se stát, že se p estane úpln
otevírat/zavírat automaticky.
Automatická funkce elektricky ovládaných
oken bude obnovena pouze na okn , kde
byl postup proveden.
1. P epn te spína  zapalování do polohy

ON.
2. Ujist te se, zda není stla en spína

elektricky ovládaného okna na dve ích
idi e.

3. Stiskn te spína  a úpln  otev ete okno.
4. Zvedn te spína  nahoru a držte jej po

dobu p ibližn  2 sekund, dokud nebude
okno zcela zav eno.

5. Pomocí spína  na dve ích ov te, že
elektricky ovládaná okna fungují
správn .

POZNÁMKA
• Funkce zabezpe ení proti sev ení se

m že aktivovat za následujících
podmínek:

• Je-li detekován silný náraz, když se
okno zavírá.

• Okno se zavírá za velmi nízkých
teplot.

• (Okno nelze zav ít)
Pokud se funkce zabezpe ení proti
sev ení aktivovala a okno nelze zav ít,
zkontrolujte, zda se v rámu okna
nenachází cizí p edm t.
Pokud v rámu okna nenajdete žádný cizí
p edm t, zav ete okno nucen  pomocí
následujícího postupu.
1. Po p epnutí spína e zapalování do

polohy OFF po kejte alespo
45 sekund.

2. P epn te spína  zapalování do
polohy ON.

3. Stiskn te spína  ve sm ru zav ení
okna, dokud se funkce zabezpe ení
proti sev ení neaktivuje 5krát.

4. Podržte stisknutý spína , dokud se
okno úpln  nezav e.



Během jízdy zabraňte cestujícím, aby z

otevřeného střešního okna vykláněli hlavu

či vystrkovali ruce:

Vysouvání hlavy, rukou nebo jiných částí

těla z otevřeného střešního okna je
nebezpečné. Hlava i ruce vyčnívající ze

střešního okna mohou být během jízdy

vozidla čímkoliv zasaženy. To by mohlo být
příčinou zranění nebo smrti.

Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály se

spínačem pro sklopení/posuv:

Děti by mohli spínačem pro sklopení/posuv

nechtěně aktivovat pohyb střešního okna a

při zachycení střešním oknem by mohly
utrpět vážná poranění rukou, hlavy nebo

krku.

Před zavíráním střešního okna se ujistěte,

zda je prostor pro jeho posuv volný:

Zavírající se střešní okno může být

nebezpečné. Zavírajícím se oknem mohou
být zachyceny ruce, hlava, nebo dokonce

krk cestujícího - zvláště pak dítěte - v
důsledku čehož by mohlo dojít k vážnému

zranění nebo usmrcení.

Zkontrolujte, že nic nebrání pohybu

střešního okna, než dosáhne své úplně

zavřené polohy:

Zablokování střešního okna těsně před
úplně zavřenou polohou je nebezpečné.

V takových případech není bezpečnostní
funkce schopna zabránit zavření střešního

okna. Dojde-li k zachycení prstů, může dojít

k vážnému zranění.

Nesedejte v místech, kde se střešní okno

otevírá a zavírá, ani zde nepokládejte

žádné těžké předměty. V opačném
případě by mohlo dojít k poškození

střešního okna.

Neotvírejte ani nezavírejte střešní okno

příliš velkou silou, když mrzne nebo sněží.
V opačném případě by mohlo dojít k

poškození střešního okna.

Sluneční clona není výklopná. Abyste

předešli jejímu poškození, netlačte na
sluneční clonu ve snaze o její vyklopení.

Nezavírejte sluneční clonu, když se
otevírá střešní okno. Pokus o zatažení

sluneční clony násilím by ji mohl

poškodit.



•

•



POZNÁMKA
Pokud st ešní okno nefunguje normáln ,
použijte následující postup:
1. P epn te spína  zapalování do polohy

ON.
2. Stiskn te spína  pro sklopení, aby se

áste n  vyklopila zadní ást st ešního
okna.

3. Opakujte krok 2. Zadní ást st ešního
okna se úpln  vyklopí a potom se
trochu p iv e.

 
Pokud je provád no obnovení funkcí a
st ešní okno je áste n  posunuto
( áste n  otev eno), p ed vyklopením
zadní ásti se nejprve uzav e.

POZNÁMKA
• Funkce zabezpe ení proti sev ení se

m že aktivovat za následujících
podmínek:

• Je-li detekován silný náraz, když se
st ešní okno zavírá automaticky.

• St ešní okno se zavírá automaticky za
velmi nízkých teplot.

• V p ípad  aktivace bezpe nostní funkce,
kdy st ešní okno nelze zav ít
automaticky, stiskn te spína  pro
sklopení/posuv a st ešní okno se zav e.

• Funkce zabezpe ení st ešního okna proti
sev ení nebude funk ní, dokud se
neprovede restart systému.



Abyste zabránili poškození vozidla,
neupravujte ani neinstalujte žádné

doplňky k imobilizéru a systému ochrany
vozu proti krádeži.

Změny nebo úpravy, které nejsou
výslovně schválené stranou

zodpovědnou za shodu, mají za následek

neplatnost oprávnění používat zařízení.

Abyste předešli poškození klíče, vyvarujte
se následujícího:

Pádu startovací karty.

Navlhnutí startovací karty.

Vystavení startovací karty působení
jakéhokoliv druhu magnetického pole.

Vystavení startovací karty působení

vysokých teplot na takových místech,
jako například na palubní desce nebo

kapotě motoru, kde je vystavena
přímému slunečnímu záření.

Není-li možné nastartovat motor pomocí
správného klíče zapalování a kontrolka

zabezpečení neustále bliká nebo svítí,
může být závada v systému. Poraďte se s

autorizovaným opravcem vozů Mazda.



POZNÁMKA
• Klí e jsou opat eny unikátním

elektronickým kódem. Z tohoto d vodu a
také pro zajišt ní Vaší bezpe nosti je
t eba po ítat s tím, že získání
náhradních klí  vyžaduje ur itý as.
Tyto karty je Vám schopen zajistit pouze
autorizovaný opravce voz  Mazda.

• Vždy m jte k dispozici náhradní klí  pro
p ípad, že byste jej ztratili. Pokud klí
ztratíte, obra te se co nejd íve na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Pokud ztratíte klí , autorizovaný
opravce voz  Mazda provede vymazání
elektronického kódu všech zbývajících
klí  a systému imobilizéru. Dodejte
veškeré klí e od vozu autorizovanému
opravci voz  Mazda k vymazání
elektronického kódu.
Nastartování motoru klí kem, který
nebyl p ekódován, nebude možné.

POZNÁMKA
• Motor nemusí nastartovat a kontrolka

zabezpe ení vozu m že z stat svítit nebo
blikat, pokud je startovací karta uložená
na míst , kde nem že systém detekovat
signál, jako je palubní deska nebo
odkládací schránka. P emíst te
startovací kartu na místo v rámci
dosahu signálu, vypn te zapalování a
potom motor znovu nastartujte.

• Signály televizní nebo rozhlasové
stanice, vysíla ky nebo mobilního
telefonu mohou systém imobilizéru
Vašeho vozu rušit. Pokud jste použili
správný klí , a motor p esto není možné
nastartovat, zkontrolujte varovnou
kontrolku zabezpe ení vozu.



Aby mohlo prostorové čidlo fungovat
správně, dodržujte následující pokyny:

Nezavěšujte oděv nebo předměty na
opěrky hlav nebo na závěsný hák.

Nástavce slunečních clon vraťte do

výchozí polohy.

Prostorové čidlo nezakrývejte ani na něj

nepokládejte žádné předměty.

Zabraňte znečistění prostorového čidla a

k jeho čištění nepoužívejte kapalinu.

Prostorové čidlo ani rámeček, ve kterém

je uloženo, nevystavujte otřesům nebo
nárazu.

Nepoužívejte sedadla, které nejsou

originálními náhradními díly Mazda.

K ochraně před zastíněním prostorového
čidla neskládejte předměty nebo náklad

v blízkosti prostorového čidla do výše

přesahující výšku opěrek hlav.

1. Prostorové čidlo a rámeček

prostorového čidla



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
• Zadní výklopné dve e / víko

zavazadlového prostoru nelze otev ít,
dokud je systém ochrany vozu proti
krádeži v innosti.

• Pokud dojde k vybití akumulátoru, když
je systém ochrany vozu proti krádeži
aktivován, bude siréna/houka ka znít a
varovné blika e budou blikat, jakmile
bude akumulátor dobit nebo vym n n.

POZNÁMKA
(S prostorovým idlem)
I když je okno nebo st ešní okno*

otev ené, je možné systém aktivovat,
ale ponechání okna nebo st ešního
okna* jen áste n  otev eného m že
být lákadlem pro zlod je a vítr
proudící do vozidla m že spustit
alarm. Také je možné zrušit funkci
prostorového idla. Viz Deaktivace
prostorového idla (s prostorovým
idlem) na stran  3-50.



POZNÁMKA
• Systém ochrany vozu proti krádeži je

také možné aktivovat aktivací funkce
automatického op tovného
uzamknutí, když jsou všechny dve e,
zadní výklopné dve e / víko
zavazadlového prostoru a kapota
zav ené.
Viz Dálkový ovlada  na stran  3-5.

• Pokud bude b hem 20 sekund po
stisknutí tla ítka pro zamykání
provedena n která z následujících
operací, bude systém deaktivován:

• Odemknutí jakýchkoliv dve í.
• Otev ení jakýchkoliv dve í.
• Otev ení kapoty.
• Zapnutí zapalování.

Pro op tovnou aktivaci systému
musíte provést postup aktivace
znovu.

• Když jsou dve e zamknuty stiskem
tla ítka pro zamknutí na ovlada i,
když je systém ochrany vozidla proti
krádeži aktivován, varovné blika e
bliknou jednou na znamení, že je
systém aktivován.

•

•

•

•

•

•

•

•



POZNÁMKA
Pokud kterékoliv dve e nebo zadní
výklopné dve e / víko zavazadlového
prostoru z stanou zav ené 30 sekund,
všechny dve e a zadní výklopné dve e /
víko zavazadlového prostoru se
automaticky op tovn  zamknou a systém
zabezpe ení proti krádeži se aktivuje, i
když z stalo otev ené okno a st ešní
okno*.

POZNÁMKA
• Chcete-li op t aktivovat funkci

prostorového idla, deaktivujte systém
ochrany vozu proti krádeži a poté jej
op t aktivujte.

• Prostorové idlo je funk ní ve chvíli, kdy
je systém alarmu aktivován. Funkci
prostorového idla lze zrušit stisknutím
tla ítka deaktivace kdykoliv b hem doby,
kdy je systém ochrany vozu proti krádeži
aktivován.

•

•

•

•

POZNÁMKA
Když jsou dve e odemknuty stisknutím
p íslušného tla ítka na ovlada i, když je
systém ochrany proti krádeži deaktivován,
varovné blika e bliknou dvakrát na
znamení, že je systém deaktivován.

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Nikdy při sjíždění z kopce nevypínejte

motor:

Vypnutí motoru během jízdy z kopce může

být nebezpečné. Po vypnutí zapalování
dojde ke snížení účinnosti posilovače řízení

a brzd a může dojít k poškození hnacího

ústrojí. Jakákoliv ztráta kontroly nad
řízením a brzdami vozidla může mít za

následek vznik nehody.

Pokud je na kluzké vozovce nezbytně nutné

přeřadit na nižší převodový stupeň, buďte

velmi opatrní:

Podřazení je při jízdě na kluzké vozovce

nebezpečné. Náhlá změna rychlosti

otáčení kol může mít za následek vznik
smyku. To může vést až ke ztrátě kontroly

nad vozidlem nebo k nehodě.

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
Sn hové et zy používejte pouze na
p edních kolech.



Ujistěte se, že jsou podlahové rohože

zajištěné pomocí poutek nebo příchytek

tak, aby se nemohly nahrnout pod pedály

(na straně řidiče):

Použití podlahových rohoží, které nejsou

zajištěné, je nebezpečné, protože mohou
narušovat sešlapování pedálu akcelerátoru

nebo brzdového pedálu (na straně řidiče),

což by mohlo vést k nehodě.

Používejte pouze takové podlahové
rohože, které vyhovují tvaru podlahy na

straně řidiče, a ujistěte se, že jsou správně
otočené.

Podlahové rohože zajistěte pomocí poutek

nebo příchytek.
V závislosti na konkrétním typu rohože

existuje mnoho způsobů, jak ji zajistit,
proto vždy použijte správný způsob

zajištění.

Po instalaci podlahové rohože se
přesvědčte, že se neposunuje ze strany na

stranu nebo dopředu a dozadu a že na
straně řidiče je v dostatečné vzdálenosti od

pedálu akcelerátoru a brzdového pedálu.

Když jste podlahovou rohož demontovali
kvůli úklidu nebo z jiného důvodu, vždy ji

znovu bezpečně zajistěte, a to s ohledem
na zde uvedená upozornění.

Na straně řidiče nikdy nepoužívejte dvě

podlahové rohože, jednu na druhé:

Použití dvou podlahových rohoží, jedné

položené na druhé, na straně řidiče je
nebezpečné, protože přidržené kolíky jsou

schopné zabránit posouvání pouze jedné
podlahové rohože.

Uvolněná podlahová rohož by narušovala

manipulaci s pedály a mohlo by dojít k
nehodě.

Když v zimě používáte univerzální
podlahovou rohož, vždy nejprve odstraňte

původní podlahovou rohož.



Vyhněte se protáčení kol vysokou rychlostí

a nedovolte, aby při tlačení vozu kdokoliv

stál za koly:

Protáčení kol zapadlého vozidla vysokou

rychlostí je nebezpečné. Protáčející se kolo

se může přehřát a může dojít k explozi
pneumatiky. To může být příčinou vážného

zranění.

Příliš intenzivní rozhoupání vozidla může

být příčinou přehřátí motoru, poškození

převodovky a pneumatik.

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
• P ed jízdou sníh odstra te. Sníh

ponechaný na elním skle je
nebezpe ný, protože Vám m že bránit ve
výhledu.

• P i odstra ování ledu nebo zamrzlého
sn hu ze skla zrcátka nebo elního skla
netla te na škrabku p íliš velkou silou.



• Nikdy nepoužívejte teplou nebo horkou
vodu pro odstran ní sn hu nebo ledu z
oken a zrcátek, mohlo by dojít k
popraskání skla.

• Je te pomalu. Brzdný výkon m že být
negativn  ovlivn n, pokud se na sou ásti
brzd nalepí sníh nebo led. Pokud taková
situace nastane, je te vozidlem pomalu,
n kolikrát uvoln te pedál akcelerátoru a
lehce sešlápn te brzdový pedál, až se
funkce brzd vrátí k normálu.

Na všech 4 kolech používejte výhradně

pneumatiky shodného rozměru a typu

(zimní, radiální, diagonální):

Je nebezpečné používat pneumatiky

rozdílného rozměru a typu. Může dojít k

vážnému ovlivnění ovladatelnosti Vašeho
vozidla, důsledkem čehož může být

nehoda.

Před použitím pneumatik s ocelovými hroty

se ujistěte, zda jejich použití umožňují

předpisy dané země.

POZNÁMKA
Pokud je vaše vozidlo vybaveno systémem
monitorování tlaku pneumatik, systém
nemusí správn  pracovat, pokud použijete
pneumatiky s ocelovou výztuží v bo nicích
(strana 4-250).

Řetězy mohou ovlivnit jízdní vlastnosti

vozu.

Nepřekračujte rychlost jízdy 50 km/hod
nebo rychlost doporučenou výrobcem

řetězů podle toho, která je nižší.

Jezděte opatrně a vyhýbejte se
nerovnostem na vozovce, výmolům a

ostrým zatáčkám.

Snažte se zabránit zablokování kol při

brzdění.

Nenasazujte sněhové řetězy na náhradní

kolo pro nouzové použití, mohlo by dojít

k poškození vozidla a pneumatiky.
Některé modely vozidla nejsou z výroby

vybaveny náhradním kolem pro nouzové
použití.

Sněhové řetězy nepoužívejte při jízdě na
vozovce, která není pokryta sněhem

nebo ledem. Mohlo by tím dojít k
poškození pneumatik a sněhových

řetězů.



Sněhové řetězy mohou poškrábat nebo

poškodit hliníkové disky kol.

POZNÁMKA
Pokud je Váš v z vybaven systémem
sledování tlaku v pneumatikách, nemusí
systém správn  fungovat p i použití
sn hových et z .

POZNÁMKA
A koliv Vám spole nost Mazda
doporu uje sn hové et zy tvo ené
šestihrannými ocelovými oky, m žete
použít všechny sn hové et zy odpovídající
specifikacím pro instalaci.



Mokré brzdy vysušte pomalou jízdou,

několikrát uvolněte plynový pedál a lehce

sešlápněte brzdový pedál, dokud se funkce

brzd nevrátí k normálu:

Jízda s mokrými brzdami je nebezpečná.

Prodloužená brzdná dráha nebo tažení
vozu ke straně během brzdění může být

příčinou vzniku vážné dopravní nehody.
Mírným přibrzděním zkontrolujte, zda

nebyla účinnost brzd ovlivněna.

S vozidlem nejezděte po zaplavených
cestách, mohlo by dojít ke zkratování

elektronických obvodů, poškození motoru

nebo zhasnutí motoru, pokud dojde k
nasátí vody. Pokud systém nepracuje

správně, obraťte se na odborného opravce,

doporučujeme obrátit se na
autorizovaného opravce vozů Mazda.

Po jízdě vysokou rychlostí nebo do

dlouhého svahu, popřípadě po dlouhém
tažení přívěsu musíte nechat motor

běžet na volnoběžné otáčky alespoň po

dobu 30 sekund, než ho vypnete. V
opačném případě by mohlo dojít k

poškození turbodmychadla. Pokud se
však aktivuje systém i-stop, není

volnoběh motoru nutný.

Zvyšováním otáček motoru nebo jejich

přetáčením, zejména bezprostředně po
jeho nastartování, může být

turbodmychadlo poškozeno.

V rámci ochrany před poškozením je
motor zkonstruován tak, aby v

mimořádně chladném počasí nebylo
možno zvyšovat jeho otáčky

bezprostředně po nastartování.





Svůj nový vůz Mazda nepoužívejte pro

tažení přívěsu prvních 1 000 km. V
opačném případě může dojít k poškození

motoru, převodovky, diferenciálu, ložisek
kol a dalších součástí pohonného ústrojí.

Škody způsobené tažením přívěsu/
karavanu v Turecku nejsou kryté zárukou

poskytovanou na vozidlo.

(SKYACTIV-G 1.5 (Evropský model))

Přívěsy a karavany není možné tahat za

vozidly vybavenými funkcí i-stop.

POZNÁMKA
• P i tažení p ív su nepoužívejte

následující bezpe nostní systémy (je-li
použito originální tažné za ízení Mazda,
jsou tyto systémy automaticky vypnuty):

• Monitorování slepého úhlu (BSM)
• Systém upozor ující na provoz za

vozem p i couvání (RCTA)
• Inteligentní brzdový asistent [zadní]

(SBS-R)
• Inteligentní brzdový asistent [zadní

pro p í ný provoz] (SBS- RC)
• Systém parkovacích sníma  (zadní)



Věnujte pozornost rozdílům hmotnosti přívěsu při jízdě ve velkých nadmořských výškách. Při
nadmořské výšce nad 1 000 m vždy snižte zatížení o 10 % na každých 1 000 m nadmořské

výšky vůči zatížení uvedenému v celkové hmotnosti soupravy v tabulce s celkovou hmotností

přívěsu. Pokud je překročena určená hmotnost přívěsu, může dojít k poškození motoru a
dalších součástí pohonného ústrojí.









Při tažení přívěsu vždy důsledně dodržujte hmotnostní limity uvedené v „Tabulce hodnot

zatížení při tažení přívěsu“:

Tažení nákladu o hmotnosti větší, než je doporučeno, může negativně ovlivnit ovladatelnost
a výkon vozu a zapříčinit takové potíže, jež by mohly vést ke zranění osob, poškození vozu

nebo k obojímu.

Při nakládání přívěsu vždy důsledně dbejte hmotnostních limitů pro zatížení přípojného čepu

uvedených v „Tabulce hodnot zatížení při tažení přívěsu“:

Nerovnoměrné zatížení přívěsu, kdy je vzadu soustředěna větší část hmotnosti než vpředu, je
nebezpečné. To může vést až ke ztrátě kontroly nad vozidlem nebo k nehodě.



POZNÁMKA
• Celkovou hmotnost p ív su a zatížení p ípojného epu lze ur it zvážením p ív su na váze

nap íklad u p epravní spole nosti.
• Vhodná celková hmotnost p ív su a zatížení p ípojného epu m že zabránit nebezpe í

naklán ní p ív su za v tru, p i jízd  po nerovné silnici apod.





Nikdy nepoužívejte náhradní kolo pro

nouzové použití při tažení:

Používání nouzového náhradního kola při

tažení přívěsu může mít za následek defekt

pneumatiky a ztrátu kontroly nad řízením s
následným zraněním cestujících ve voze.

Před odjezdem se ujistěte, zda jsou

zajišťovací řetězy bezpečně uchyceny na

obou stranách přívěsu i vozu:

Tažení přívěsu bez použití zajišťovacích
řetězů, bezpečně ukotvených na obou

stranách přívěsu a vozu, je nebezpečné. V

případě poškození tažného zařízení nebo
přípojného čepu se přívěs může vychýlit do

jiného jízdního pruhu, a způsobit tak
dopravní nehodu.

Nepřipojujte systém osvětlení přívěsu

přímo k systému osvětlení Vašeho vozu

Mazda. To může vést k poškození
elektrického systému a systému osvětlení

vozidla. Před připojením osvětlení přívěsu
se obraťte na svého autorizovaného

prodejce vozů Mazda.



Nikdy nepřipojujte hydraulický brzdový

systém přívěsu přímo k brzdovému

systému vozu:

Připojení hydraulického brzdového
systému přívěsu přímo k brzdovému

systému vozidla je nebezpečné a může mít

za následek nedostatečnou účinnost brzd a
možné zranění.

•

•

•

•

•

•

•

Pokud vozidlo s přívěsem překročí

rychlost 100 km/h, může dojít k
poškození vozidla.

•

•











POZNÁMKA
• Motor spus te stisknutím startovacího

tla ítka p i sešlápnutém pedálu spojky
(modely s manuální p evodovkou) nebo
brzdovém pedálu (automatická
p evodovka). Pro p epnutí polohy
spína e zapalování stiskn te startovací
tla ítko bez sešlápnutí pedálu.

• Nenechávejte spína  zapalování v
poloze ON, když motor neb ží. Mohlo by
dojít k vybití akumulátoru. Pokud byste
nechali spína  zapalování v poloze ACC
(pro automatickou p evodovku: páka
voli e v poloze P a spína  zapalování v
poloze ACC), vypnulo by se zapalování
automaticky p ibližn  po 25 minutách.

Než opustíte sedadlo řidiče, vždy vypněte

zapalování, zatáhněte parkovací brzdu a

ujistěte se, že je páka voliče v poloze P

(automatická převodovka) nebo řadicí

páka zařazená na 1. převodový stupeň

nebo na zpátečku (manuální převodovka):

Opuštění sedadla řidiče bez vypnutí
zapalování, zatažení parkovací brzdy a

přesunutí páky voliče do polohy P
(automatická převodovka) nebo řadicí

páky na 1. převodový stupeň nebo na
zpátečku (manuální převodovka) je

nebezpečné. Mohlo by dojít k

neočekávanému pohybu vozu, což by
mohlo způsobit nehodu.

I když chcete opustit svůj vůz jen na
krátkou dobu, je důležité, abyste spínač

zapalování přepnuli do polohy OFF,

protože v jakékoliv jiné poloze by nebyly
funkční některé zabezpečovací systémy

vozidla a docházelo by k vybíjení
akumulátoru.

POZNÁMKA
(Zamknutý volant)
Jestliže indika ní kontrolka startovacího
tla ítka (zelená) bliká, zobrazuje se zpráva
na multifuk ním displeji a je slyšet
zvukový signál, znamená to, že volant není
odemknut. Aby se volant odemknul,
stiskn te startovací tla ítko a sou asn
oto te volantem doleva a doprava.



POZNÁMKA
Inteligentní systém dálkového ovládání
nefunguje, pokud je startovací tla ítko
stisknuté do polohy ACC, a dve e se
nezamknou/neodemknou, i když byly
zamknuté ru n .

POZNÁMKA
(SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0,
SKYACTIV-X 2.0, SKYACTIV-G 2.5)
Pokud je startovací tla ítko p epnuto do
polohy ON, je slyšet zvuk motorku
palivového erpadla, které se nachází
poblíž palivové nádrže. Jedná se o b žný
jev a neznamená to žádnou závadu.

Rádiové vlny startovací karty mohou

ovlivnit lékařské přístroje, jako jsou

kardiostimulátory:

Před použitím startovací karty v blízkosti

osob, které používají takovéto medicínské

zařízení, konzultujte s jeho výrobcem nebo
se svým lékařem, zda rádiové vlny

produkované touto kartou nemohou
ovlivnit jeho funkci.

POZNÁMKA
• Startovací kartu musíte mít u sebe,

protože obsahuje ip imobilizéru, který
musí být pro komunikaci s ízením
motoru v jeho blízkosti.

• Motor je možné nastartovat, když je
startovací tla ítko stisknuto z polohy
vypnuto do polohy ACC nebo ON.



• Funkce systému startovacího tla ítka
(funkce, kterými lze nastartovat motor p i
pouhé p ítomnosti startovací karty) je
možné deaktivovat v rámci prevence
možného negativního dopadu na uživatele
používajícího kardiostimulátor nebo jiný
zdravotnický prost edek. Pokud bude
systém deaktivován, nebudete moci motor
nastartovat pouze tím, že máte u sebe
startovací kartu. Podrobnosti získáte u
kvalifikovaného opravce, doporu ujeme
autorizovaného opravce voz  Mazda.
Pokud jsou funkce systému startovacího
tla ítka deaktivovány, m žete motor
nastartovat pomocí následujícího postupu
používaného p i vybité baterii ve startovací
kart . Viz Nastartování motoru, když je
slabá baterie startovací karty na stran
4-9.

• Po nastartování studeného motoru se
otá ky motoru zvýší a z motorového
prostoru uslyšíte k u ivý zvuk. Je to kv li
zlepšenému išt ní výfukových plyn  a není
to p íznakem závady žádné sou ásti.

POZNÁMKA
• (Manuální p evodovka)

Startér motoru nebude uveden do
innosti, pokud není dostate n

sešlápnut pedál spojky.
• (Automatická p evodovka)

Startér motoru nebude uveden do
innosti, pokud není páka voli e

posunuta do polohy P nebo N a
pokud není dostate n  sešlápnutý
brzdový pedál.

POZNÁMKA
• Pokud indika ní kontrolka

startovacího tla ítka (zelená) bliká,
ujist te se, že máte u sebe startovací
kartu.

• Pokud indika ní kontrolka
startovacího tla ítka (zelená) bliká, i
když máte startovací kartu u sebe,
dotkn te se kartou tla ítka a
nastartujte motor.
Viz Nastartování motoru, když je
slabá baterie startovací karty na
stran  4-9.



Pokud se varovná indikace KLÍČ
(červená) zobrazí nebo indikační

kontrolka ve startovacím tlačítku

(žlutá) začne blikat, může to znamenat
problém v systému startování motoru.

To může zabránit nastartování motoru
nebo přepnutí zapalování do polohy

ACC nebo ON (strana 7-64). Nechejte

si co nejdříve vůz zkontrolovat u
kvalifikovaného opravce,

doporučujeme obrátit se na
autorizovaného opravce vozů Mazda.

POZNÁMKA
• Za následujících podmínek se

varovná indikace KLÍ  ( ervená)
zobrazí po stisknutí startovacího
tla ítka. Informuje tak idi e, že
startovací tla ítko nep epne na
ACC, i když bude stisknuto (strana
7-64).

• Baterie startovací karty je vybitá.
• Startovací karta se nachází mimo

opera ní dosah.
• Startovací karta je umíst na v

míst , kde je pro systém obtížné
detekovat signál (strana 3-8).

• V opera ním dosahu se nachází
klí  od jiného výrobce podobný
startovací kart .

• (Zp sob nuceného startování
motoru)
Pokud se varovná indikace KLÍ
( ervená) zobrazí nebo indika ní
kontrolka ve startovacím tla ítku
(žlutá) za ne blikat, nemusí být
možné nastartovat motor b žným
zp sobem (strana 7-64). Nechejte
si co nejd íve v z zkontrolovat u
kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz
Mazda. Pokud se tak stane, je možné
motor nastartovat nucen . Stiskn te
a podržte stisknuté startovací
tla ítko, dokud motor nenastartuje.
Ostatní podmínky pot ebné k
nastartování motoru, jako startovací
karta v kabin , sešlápnutý pedál
spojky (v p ípad  manuálních
p evodovek) nebo brzdový pedál (u
automatických p evodovek) musí být
také spln ny.

• Když je motor nastartován nucen ,
varovná indikace KLÍ  ( ervená)
z stává zobrazena a indika ní
kontrolka startovacího tla ítka
(žlutá) pokra uje v blikání.

• (Automatická p evodovka)
Když je páka voli e v poloze
neutrálu (N), indika ní kontrolka
startovacího tla ítka (zelená) nesvítí.

POZNÁMKA
• Po nastartování motoru indika ní

kontrolka (žlutá) ve startovacím
tla ítku zhasne a spína  zapalování
se p epne do polohy ON.



• (SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G
2.0, SKYACTIV-X 2.0,
SKYACTIV-G 2.5)
Po stisknutí startovacího tla ítka a než
motor nastartuje, je slyšet zvuk
palivového erpadla, které se nachází
poblíž palivové nádrže. Jedná se o
b žný jev a neznamená to žádnou
závadu.

• (SKYACTIV-D 1.8)
• Startér se nebude otá et, dokud

indika ní kontrolka žhavení
nezhasne.

• Pokud byste nechali zapalování
delší dobu zapnuté bez b žícího
motoru po zah átí žhavicích
sví ek, žhavicí sví ky by se mohly
zah át znovu, takže by se rozsvítila
indika ní kontrolka žhavení.

• P i startování motoru neuvol ujte
pedál spojky (vozy s manuální
p evodovkou) nebo brzdy (vozy s
automatickou p evodovkou),
dokud kontrolka žhavení na
p ístrojové panelu nezhasne a
motor nenastartuje po stisknutí
startovacího tla ítka.

• Pokud jste uvolnili pedál spojky
(vozy s manuální p evodovkou)
nebo pedál brzdy (vozy s
automatickou p evodovkou) d íve,
než motor nastartoval, sešlápn te
pedál spojky (vozy s manuální
p evodovkou) nebo brzdy (vozy s
automatickou p evodovkou) znovu
a stisknutím startovacího tla ítka
nastartujte motor.

POZNÁMKA
• (N mecko)

Rozje te se okamžit  po
nastartování motoru. Nepoužívejte
však vysoké otá ky motoru, dokud
motor nedosáhne své provozní
teploty.

• (SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G
2.0, SKYACTIV-X 2.0,
SKYACTIV-G 2.5)

• A  už je motor studený nebo teplý,
m l by být startován bez sešlápnutí
pedálu akcelerátoru.

• Pokud motor nenastartuje,
nahlédn te do Startování
zahlceného motoru v ásti
Nouzové startování. Pokud motor
stále nenastartuje, nechejte si
svoje vozidlo zkontrolovat
autorizovaným opravcem Mazda
(strana 7-47).

• (SKYACTIV-D 1.8)
Pokud je okolní teplota nižší než
p ibližn  -10 °C, není možné
dosáhnout maximálních otá ek
motoru p ibližn  po dobu 3 minut po
nastartování motoru, d vodem je
ochrana motoru.

• (Manuální p evodovka s funkcí
i stop)
Pokud se motor zastavil, m žete ho
op tovn  nastartovat sešlápnutím
pedálu spojky, a to do 3 sekund od
zastavení motoru.
Není možné motor op t nastartovat, i
když je pedál spojky sešlápnut, za
následujících podmínek:



• Dve e idi e jsou otev ené.
• Bezpe nostní pás idi e není

zapnut.
• Pedál spojky nebyl úpln  uvoln n

poté, co se motor zastavil.
• Pedál spojky byl sešlápnut, aniž by

se motor úpln  zastavil.

Když startujete motor tak, že přidržíte
startovací kartu u startovacího tlačítka

kvůli tomu, že baterie v kartě je vybitá
nebo, protože má karta poruchu, nesmí

dojít k následujícím situacím, protože by

signál z karty nemusel být správně přijat a
motor by nemusel nastartovat.

Kovové části jiných klíčů nebo kovové
předměty se dotýkají klíče.

Náhradní klíče nebo klíče k jiným
vozidlům vybaveným systémem

imobilizéru se dotýkají klíče nebo jsou v

jeho blízkosti.

Zařízení pro elektronické nákupy nebo

bezpečnostní karty se dotýkají klíče nebo
se nacházejí v jeho blízkosti.



POZNÁMKA
• Motor není možné nastartovat,

pokud není úpln  sešlápnut pedál
spojky (vozy s manuální
p evodovkou) nebo pedál brzdy
(vozy s automatickou p evodovkou).

• Pokud dojde k poruše funkce
startovacího tla ítka, bliká indika ní
kontrolka startovacího tla ítka
(žlutá). V takovém p ípad  je možné
motor nastartovat, ale p esto si
nechejte vozidlo co nejd íve
zkontrolovat kvalifikovaným
opravcem, doporu ujeme
autorizovaným opravcem voz
Mazda.

• Pokud indika ní kontrolka
startovacího tla ítka (zelená) nesvítí,
prove te postup znovu od za átku.
Pokud se nerozsvítí, nechejte si v z
zkontrolovat u kvalifikovaného
opravce, doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz
Mazda.

• Chcete-li p epnout polohu spína e
zapalování bez nastartování motoru,
použijte následující kroky poté, co se
rozsvítí indika ní kontrolka
startovacího tla ítka (zelená).
1. Uvoln te pedál spojky (modely s

manuální p evodovkou) nebo
brzdový pedál (modely s
automatickou p evodovkou).

2. Stisknutím startovacího tla ítka
p epnete polohu spína e
zapalování. Spína  zapalování se
každým stisknutím startovacího
tla ítka p epíná v po adí poloh
ACC, ON a OFF. Chcete-li op t
p epnout polohu spína e
zapalování, použijte celý postup
od za átku.



Nezastavujte motor, když je vůz v pohybu:

Zastavení motoru, když je vozidlo v pohybu

z jakéhokoliv jiného důvodu než v případě
nouze, je nebezpečné. Zastavení motoru,

když je vozidlo v pohybu, bude mít za

následek zhoršený brzdný výkon, a to z
důvodu ztráty posilování brzd, což by

mohlo vést k nehodě a k vážnému zranění.

Před opuštěním vozu se ujistěte, že je

startovací tlačítko v poloze OFF.

(SKYACTIV-D 1.8)

Pokud jste opakovaně startovali a

vypínali motor dříve, než se zahřál,

mohou se otáčky motoru zvýšit, když
vozidlo bude stát, aby došlo k vyčištění

vnitřku motoru. Nevypínejte motor,
dokud se nevrátí ke svým normálním

provozním otáčkám.

POZNÁMKA
• Ventilátor chlazení v motorovém

prostoru se m že zapnout ješt  n kolik
minut poté, co byl spína  zapalování
p epnut z polohy ON do polohy OFF,
bez ohledu na to, zda je systém
klimatizace zapnutý nebo vypnutý, aby
rychle ochladil motorový prostor.

• Pokud systém p i p epnutí zapalování z
polohy ON do ACC nebo OFF zjistí, že
baterie ve startovací kart  je slabá,
zobrazí se následující upozorn ní.
Vym te baterii za novou d íve, než se
startovací karta stane nepoužitelnou.
Viz Vým na baterie klí e na stran
6-42.
Zpráva se zobrazuje na displeji
p ístrojového panelu.
Viz Varovná indikace / varovná
kontrolka KLÍ  ( ervená) na
stran  7-64.

• (Automatická p evodovka)
Pokud vypnete motor, když je páka
voli e v jiné poloze než v P, p epne se
spína  zapalování do polohy ACC.



POZNÁMKA
• Po zaparkování se p esv d te, že je

zapalování vypnuto. Existuje možnost,
že by se vozidlo dalo do pohybu, pokud
byste ho zaparkovali, když byl systém
i-stop aktivní.

• Kontrolka funkce i-stop (zelená) se
rozsv cuje za následujících podmínek:

• Je-li zastaven motor b žící na
volnob h.

• Kontrolka funkce i-stop (zelená) zhasíná
p i op tovném spušt ní motoru.





•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•
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POZNÁMKA
Za následujících podmínek je k zastavení
motoru b žícího na volnob h pot ebná
ur itá doba

• Kapacita akumulátoru je z ur itého
d vodu spot ebována, nap íklad tehdy,
jestliže vozidlo nebylo delší dobu v
provozu.

• Okolní teplota je p íliš vysoká nebo
p íliš nízká.

• Poté, co by z ur itého d vodu odpojeny
svorky akumulátoru, nap íklad za
ú elem jeho vým ny.

• (SKYACTIV-X 2.0)
Po provedení odstran ní pevných ástic
filtrem pevných ástic pro zážehové
motory.

• (SKYACTIV-D 1.8)
Po provedení odstran ní pevných ástic
flitrem pevných ástic pro vzn tové
motory.

Motor op tovn  nenastartuje
Jsou-li v dob , kdy je motor b žící na
volnob h zastaven, provedeny následující
úkony, motor se z bezpe nostních d vod
znovu nenastartuje. V takovém p ípad
nastartujte motor pomocí normálního
postupu.

• (Modely ur ené pro Evropu)
• Kapota je otev ena.
• Bezpe nostní pás idi e je rozepnut a

dve e idi e jsou otev eny.

• (Se systémem M Hybrid)
• Automatická p evodovka

Bezpe nostní pás idi e je rozepnut a
dve e idi e jsou otev eny.

• Manuální p evodovka
Dve e idi e jsou otev ené.

Krátká doba zastavení motoru nebo
dlouhá doba do dalšího zastavení motoru
b žícího na volnob h

• Okolní teplota je p íliš vysoká nebo
p íliš nízká.

• Akumulátor je vybitý.
• Sou ásti elektrického systému vozidla

mají vysokou spot ebu elektrické
energie.



Motor automaticky znovu nastartuje po
zastavení z volnob hu
Za následujících podmínek motor
automaticky znovu nastartuje.

• Spína  i-stop OFF je stisknut, dokud zní
zvukový signál.

• Klimatizace je spušt na p i režimu

proud ní vzduchu v poloze .
• (Automatická klimatizace)

• Oto ný ovlada  teploty pro systém
klimatizace je nastaven do polohy
maximálního topení / maximálního
chlazení (klimatizace zapnuta).

• Teplota v prostoru pro cestující se
zna n  liší od teploty nastavené pro
systém klimatizace.

• Ve svahu se mírn  uvolnily brzdy a
vozidlo se dává do pohybu.

• Uplynuly dv  minuty od zastavení
motoru b žícího na volnob h.

• Akumulátor je vybitý.
• (Automatická p evodovka)

Volnob h motoru byl zastaven, když
vozidlo stálo

• Je sešlápnut plynový pedál v dob ,
kdy je volicí páka v poloze D nebo M
(ne p i režimu pevného nastavení
druhého p evodového stupn ).

• Páka voli e je p esunuta do polohy R.
• Volicí páka je p esunuta z polohy N

nebo P do polohy D nebo M (ne p i
režimu pevného nastavení druhého
p evodového stupn ).

• Je oto en volant v dob , kdy je volicí
páka v poloze D nebo M (ne p i
režimu pevného nastavení druhého
p evodového stupn ).

• Páka voli e je v poloze M a je zvolen
režim pevného nastavení druhého
p evodového stupn .

• idi  oto í volantem.

Volnob h motoru byl zastaven p i jízd
• Páka voli e je v jiné poloze než D.
• idi  sešlápne plynový pedál.
• Je vybrán sportovní režim.
• idi  oto í volantem.

• (Manuální p evodovka)
• Páka voli e je p esunuta do polohy R.
• Je sešlápnut brzdový pedál, když je

adicí páka v neutrální poloze.
• idi  sešlápne plynový pedál.
• adicí páka je p esunuta do jiné

polohy než neutrální, když je brzdový
pedál uvoln n a spojkový pedál
sešlápnut.

• Bezpe nostní pás idi e není zapnut.
(Se systémem M Hybrid)

• (Vyjma model  ur ených pro Evropu)
• (Manuální p evodovka)

adicí páka je v jiné než neutrální
poloze, bezpe nostní pás idi e je
rozepnut, dve e idi e jsou otev eny
nebo je otev ena kapota motoru.

• (Automatická p evodovka)
Páka voli e je v jiné poloze než N
nebo poloze D/M, bezpe nostní pás
idi e je rozepnut, dve e idi e jsou

otev eny nebo je otev ena kapota
motoru.



Páka voli e je p esunuta v dob , kdy je
zastaven volnob h motoru a vozidlo je
zastaveno (automatická p evodovka)
Je-li volicí páka p esunuta z polohy D
nebo M (ne p i režimu pevného nastavení
druhého p evodového stupn ) do polohy N
nebo P v dob , kdy je motor zastaven poté,
co b žel na volnob h, nelze motor znovu
spustit a ni po uvoln ní pedálu brzdy.
Motor znovu nastartuje, pokud je op t
sešlápnut pedál brzdy nebo pokud je volicí
páka p esunuta do polohy D, M (ne p i
režimu pevného nastavení druhého
p evodového stupn ) nebo do polohy R. (Z
d vod  bezpe nosti m jte vždy sešlápnutý
pedál brzdy, jestliže p emís ujete volicí
páku v dob , kdy je motor b žící na
volnob h zastaven.)
Je-li páka voli e p esunuta z polohy D
nebo M (ne p i režimu pevného nastavení
druhého p evodového stupn ) do polohy N
nebo P, bezpe nostní pás idi e je
rozepnut nebo dve e idi e jsou otev ené,
motor se znovu rozb hne.
Svorky akumulátoru jsou odpojeny
Po odpojení svorek akumulátoru nemusí
být funkce zastavování motoru b žícího na
volnob h ú inná. Krom  toho je po
vým n  akumulátoru nutno ov it funkce
systému i-stop. Kontaktujte
kvalifikovaného opravce, doporu ujeme
obrátit se na autorizovaného opravce voz
Mazda.

POZNÁMKA
Je-li motor zastaven v dob , kdy je funkce
systému i-stop zrušena, obnoví se funkce
systému i-stop až p i p íštím spušt ní
motoru.

•



•

Nespoléhejte se úplně na funkci zabránění

rozjetí vozidla.

Funkce zabránění rozjetí vozidla je

doplňková funkce, která je aktivní po
dobu maximálně 2 sekund po uvolnění

brzdového pedálu a zrychluje vozidlo ze
zastaveného stavu s motorem pracujícím

na volnoběh. Přílišné spoléhání na tuto
funkci může mít za následek nečekanou

nehodu, pokud by vozidlo náhle

zrychlilo. Před rozjezdem vždy
zkontrolujte bezpečnost okolí vozidla a

správným způsobem používejte páku
voliče, brzdový pedál i plynový pedál.

Vozidlo se může neočekávaně rozjet v

závislosti na tom, jak je zatížené nebo
jestli něco táhne.

Pamatujte, že vozidlo se může dát náhle

do pohybu, když bude funkce zabránění

rozjetí vozidla uvolněna, pokud se
vozidlo nachází v následujícím stavu:

Páka voliče je v poloze N.

Pokud je páka voliče přesunuta do

polohy N a brzdový pedál je uvolněn,
když jsou funkce systému i-stop v

činnosti, je brzdná síla uvolňována

postupně. Chcete-li se s vozidlem

rozjet, uvolněte brzdový pedál poté, co
motor opět nastartuje, a přesuňte

páku voliče do jiné polohy než N.



POZNÁMKA
• Když s vozidlem zastavíte na prudkém

svahu, funkce zabrán ní neúmyslnému
rozjetí vozidla se neaktivuje, protože
nedošlo k zastavení volnob hu motoru.

• M že se zm nit reakce brzdového
pedálu, z brzd m že být slyšet zvuk nebo
m že brzdový pedál vibrovat, když je
funkce zabrán ní rozjetí vozidla aktivní.
Nejedná se však o závadu.

POZNÁMKA
U vozidel vybavených st edovým displejem
se provozní stav systému i-stop zobrazuje
na stavovém displeji monitoru úspory
paliva.
Viz ást Monitor úspory paliva v návodu k
obsluze MZD Connect.

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
Svítící kontrolka m že upozor ovat na
problém v systému za následujících
podmínek. Nechejte si své vozidlo
prohlédnout u kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Kontrolka se nerozsvítí p i p epnutí
spína e zapalování do polohy ON.

• Kontrolka z stává rozsvícena i po
stisknutí spína e i-stop OFF p i b žícím
motoru.



•

•

•

•

•

•

•

•





Nezvyšujte otáčky motoru tak, aby ručička

otáčkoměru vstoupila do ČERVENÉHO
POLE.

Mohlo by tím dojít k vážnému poškození

motoru.

1. PROUŽKOVANÉ POLE*1

2. ČERVENÉ POLE*1

*1 Rozsah se liší podle typu přístroje.

POZNÁMKA
Když ru i ka otá kom ru vstoupí do
PROUŽKOVANÉHO POLE, znamená to,
že je nutno p e adit d íve, než ru i ka
vstoupí do ERVENÉHO POLE.



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





POZNÁMKA
• Pouze denní po ítadla zaznamenávají

vzdálenosti jednotlivých tras v
desetinách kilometr .

• Stav denního po ítadla bude vynulován,
pokud:

• Bude p erušena dodávka nap tí
(p epálení pojistky, odpojení
akumulátoru vozidla).

• Vozidlo ujelo vzdálenost delší než
9 999,9 km.



Pokud je ručička teploměru chladicí kapaliny

motoru v červeném pásmu, je teplota
chladicí kapaliny motoru extrémně vysoká.

Jeďte pomalu, abyste snížili zatížení motoru.
Pokud je ručička teploměru chladicí kapaliny

motoru v červeném pásmu, existuje možnost

jeho přehřívání. Okamžitě zaparkujte vozidlo
na bezpečném místě a přijměte příslušná

opatření. Viz Přehřívání na straně 7-49.

POZNÁMKA
• Je-li teplota motoru nebo chladicí

kapaliny motoru vysoká nebo nízká,
m že být výkon motoru omezen, aby byl
motor ochrán n.

• P i normální jízd  se teplota chladicí
kapaliny motoru stabilizuje na teplot
100 °C nebo nižší a indikátor ukazuje
rozsah nižší než 100 °C.



POZNÁMKA
• Po dotankování m že chvíli trvat, než se

palivom r stabilizuje. Navíc se ukazatel
m že vychýlit p i jízd  do svahu nebo v
zatá kách, jak se palivo v nádrži
pohybuje.

• Sm r šipky ( ) nazna uje, že se kryt
hrdla palivové nádrže nachází na levé
stran  vozidla.

POZNÁMKA
• Když je zapalování zapnuto v podve er

nebo za soumraku, je osv tlení
p ístrojové desky ztlumeno na n kolik
sekund, než sv telný senzor posoudí jas
okolí, avšak ztlumení m že být zrušeno
po zm ení jasu.

• P i rozsvícení sv tel se rozsvítí indika ní
kontrolka rozsvíceného osv tlení vozu v
p ístrojovém panelu.
Viz Hlavní sv tlomety na stran  4-57.

•

•

POZNÁMKA
• Když je ztlumení osv tlení zrušeno, není

možné ztlumit osv tlení p ístrojové
desky, i když jsou rozsvícena sv tla.

• Když je ztlumení osv tlení zrušeno,
st edový displej se p epne na trvalé
zobrazení denní obrazovky.



POZNÁMKA
• Za následujících podmínek se m že

zobrazená hodnota venkovní teploty lišit
od skute né hodnoty v závislosti na
okolním prostoru a stavu vozidla:

• Za velmi nízkých nebo velmi vysokých
teplot.

• P i náhlých zm nách vn jší teploty.
• Pokud je vozidlo zaparkováno.
• P i jízd  nízkou rychlostí.

POZNÁMKA
Když zm níte jednotku teploty pro
zobrazení vn jší teploty, zm ní se také
jednotka teploty používaná k zobrazení
teploty chladicí kapaliny motoru.

POZNÁMKA
Pokud je venkovní teplota nižší než -20 °C,

není zvukový signál funk ní. Symbol  se
však zobrazuje.

POZNÁMKA
• I když údaj na displeji v režimu

dojezdové vzdálenosti nazna uje, že je k
dispozici ješt  dostatek paliva,
dotankujte co nejd íve, jakmile je
hladina paliva p íliš nízká nebo jakmile
se rozsvítí varovná kontrolka nízkého
stavu paliva v nádrži.



• Zobrazení se nezm ní, pokud nedoplníte
více než p ibližn  9 l paliva.

• Dojezdová vzdálenost, je p ibližná
zbývající vzdálenost, kterou vozidlo
m že ujet, dokud nezmizí všechny dílky
indikující zásobu paliva v nádrži.

• Pokud neexistují žádné informace o
spot eb  paliva za minulé období, jako
je tomu nap íklad po prvním zakoupení
vozidla nebo v p ípad  vymazání
informací následkem odpojení kabel
akumulátoru, m že se skute ný dojezd
do vyprázdn ní nádrže lišit od udávané
hodnoty.

POZNÁMKA
Šipka ukazuje na polohu 0, když je
rychlost vozidla 5 km/h nebo mén .



POZNÁMKA
Rychlost vozidla pro aktivaci upozorn ní
se zobrazí a zazní zvukový signál.

POZNÁMKA
Rychlost vozu vždy nastavujete v souladu
se zákony a p edpisy platnými ve stát /ve
m st , ve kterém s vozem jezdíte. Navíc si
vždy ov ujte rychlost vozu na rychlom ru.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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POZNÁMKA
• Indikace/ indika ní kontrolka servisu se

m že zobrazit / rozsvítit d íve, než by
odpovídalo p edem nastavenému
intervalu, v závislosti na podmínkách
používání vozidla.

• Kdykoliv vym níte motorový olej, je
nutné resetovat ídicí jednotku motoru.
Viz ást Informace v návodu k obsluze
MZD Connect.

•

•

POZNÁMKA
Pokud vozidlo z stane se zapnutým
zapalování bez nastartování motoru a
uplyne dlouhá doba od dokon ení žhavení,
m že se žhavení opakovat a indika ní
kontrolka žhavení se m že op t rozsvítit.



Jas a polohu displeje nastavuje pouze je-li vozidlo zastaveno:

Nastavování jasu a polohy displeje za jízdy je nebezpečné, protože vás to může rozptylovat

vaši pozornost od řízení a situace na vozovce a potenciálně vést k nehodě.

Nepokládejte nápoje do blízkosti aktivního projekčního displeje. Pokud by voda nebo jiné
kapaliny vystříkly na aktivní projekční displej, mohlo by dojít k jeho poškození.

Nepokládejte žádné předměty nad aktivní projekční displej ani nelepte nálepky na

protiprachový kryt, narušovalo by to zobrazení.

POZNÁMKA
• Nošení polarizovaných slune ních brýlí sníží viditelnost aktivního projek ního displeje

vzhledem k jeho vlastnostem.
• Pokud byl akumulátoru vyjmut a poté znovu nainstalován nebo pokud je nap tí

akumulátoru nízké, m že se nastavená poloha odchylovat.
• tení displeje m že být obtížné nebo narušené p i ur itých pov trnostních podmínkách

jako je déš , sn žení, silné sv tlo nebo extrémní teploty.
• Pokud je audiosystém demontován, není možné aktivní projek ní displej používat.



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



POZNÁMKA
• Požadovaná poloha pro ízení (poloha displeje, úrove  jasu, zobrazované informace)

m že být vyvolána poté, co byla naprogramována.
Viz Pam  poloh pro ízení na stran  2-10.

• Název ulice se nemusí zobrazovat v závislosti na trhu a regionu.



Při jízdě na kluzkém povrchu nebo ve

vysoké rychlosti se vyvarujte náhlému

brzdění motorem:

Při podřazení na nižší převodový stupeň při
jízdě na vozovce pokryté sněhem nebo

ledem nebo při jízdě vysokou rychlostí

může dojít k náhlému zvýšení brzdného
účinku motoru, který může být

nebezpečný. Náhlá změna rychlosti
otáčení kol může mít za následek vznik

smyku. To může vést až ke ztrátě kontroly

nad vozidlem nebo k nehodě.

Pokud necháváte vůz bez dozoru,

nezapomeňte vždy přesunout řadicí páku

do polohy 1 nebo R a zatáhnout parkovací

brzdu:

V opačném případě by se vůz mohl dát

náhle do pohybu a způsobit nehodu.

Nohu držte na spojkovém pedálu pouze
během řazení převodových stupňů. Také

by pedál spojky neměl být používán k
„držení“ vozidla při rozjezdu ve stoupání.

Můžete tak předejít zbytečnému
opotřebení spojkového obložení nebo

poškození spojky.

Při přeřazování z 5. na 4. převodový

stupeň netlačte na řadicí páku příliš
velkou boční silou. To by mohlo vést k

náhodnému přeřazení na 2. stupeň, což

by mohlo způsobit poškození
převodovky.



Před zařazením polohy R musí vozidlo

úplně zastavit. Pokud byste polohu R
zařadili v okamžiku, kdy je vozidlo ještě v

pohybu, mohli byste poškodit
převodovku.

POZNÁMKA
• Pokud je azení zpáte ky obtížné,

posu te adicí páku nejprve do polohy
neutrálu, uvoln te pedál spojky a znovu
se pokuste za adit zpáte ku.

• (Se systémem M Hybrid)
Parkovací brzda se m že aktivovat
automaticky, aby se zabránilo pohybu
vozidla, když se motor zastaví a vozidlo
se nachází na svahu.

• (S funkcí i-stop)
Pokud se motor zastavil, m žete ho
op tovn  nastartovat sešlápnutím
pedálu spojky, a to do 3 sekund od
zastavení motoru.
Není možné motor op t nastartovat, i
když je pedál spojky sešlápnut, za
následujících podmínek:

• Dve e idi e jsou otev ené.
• Bezpe nostní pás idi e není zapnut.
• Pedál spojky nebyl úpln  uvoln n

poté, co se motor zastavil.
• Pedál spojky byl sešlápnut, aniž by se

motor úpln  zastavil.

Nespoléhejte výhradně na indikované

doporučení přeřadit na vyšší/nižší
převodový stupeň. Skutečná jízdní situace

si může vyžadovat zařazení jiného

převodového stupně, než je indikován. Před
přeřazením by řidič vždy měl správně

posoudit situaci na silnici, aby předešel
riziku nehody.

POZNÁMKA
GSI se nezobrazuje v následujících
situacích.

• Vozidlo zastaví.
• Je za azena poloha neutrálu.
• Vozidlo jede na zpáte ku.
• P i zrychlování ze zastavení není spojka

úpln  sešlápnutá.
• P i jízd  z stává spojkový pedál

stisknutý 2 sekundy nebo déle.



POZNÁMKA
Tato sportovní automatická p evodovka je
vybavena funkcí, která není u tradi ních
automatických p evodovek k dispozici -
poskytuje idi i možnost manuální volby
jednotlivých p evodových stup  místo
toho, aby byly azeny automaticky. I když
chcete, aby automatická p evodovka
pracovala v tradi ním režimu, m li byste
si být v domi, že lze automatickou
p evodovku neúmysln  p epnout do režimu
manuálního azení a poté nemusí být p i
zm n  rychlosti za azen odpovídající
p evodový stupe . Pokud zaznamenáte, že
otá ky motoru stoupají vzh ru, nebo
uslyšíte, že se motor p etá í, zkontrolujte,
zda jste náhodou nep epnuli do režimu
manuálního azení (strana 4-49).



POZNÁMKA
• Když je spína  zapalování p epnut do

polohy OFF nebo je zapalování vypnuté,
není možné vysunout páku voli e z
polohy P.

• Spína  zapalování není možné p epnout
do polohy OFF, pokud není páka voli e
v poloze P.



•

•

Vždy nastavte páku voliče do polohy P a

zatáhněte parkovací brzdu:

Zajištění vozu na místě pouhým posunutím

páky voliče do polohy P bez zatažení
parkovací brzdy je nebezpečné. Pokud by

stupeň P vypadl, mohl by se vůz dát do
pohybu, a zapříčinit tak nehodu.

Posunutí páky voliče do polohy P, N nebo

R během jízdy může mít za následek
poškození převodovky vozu.

Posunutí páky voliče do polohy jízdního

režimu nebo do polohy zpátečky, když

motor pracuje ve vyšších otáčkách než
volnoběžných, může mít rovněž za

následek poškození převodovky vozu.

Běží-li motor ve vyšších otáčkách než

volnoběžných, nepřesouvejte páku voliče z

polohy N nebo P do polohy jízdního režimu:

Přesouvání páky voliče z polohy N nebo P

do polohy jízdního režimu za chodu
motoru ve vyšších otáčkách než

volnoběžných je nebezpečné. Pokud se tak
stane, může být vůz uvedený do náhlého

pohybu, a tím způsobit zranění nebo

vážnou nehodu.

Během jízdy proto nikdy nepřeřazujte páku

voliče do polohy N:

Přesunutí páky voliče do polohy N během
jízdy je nebezpečné. V takovém případě

není možno využívat brzdného účinku
motoru při zpomalování, proto může dojít

ke vzniku vážné nehody a následně k

zranění cestujících.



Během jízdy proto nikdy nepřeřazujte páku
voliče do polohy N. Mohlo by dojít k

poškození převodovky.

POZNÁMKA
P ed vy azením páky voli e z polohy N
použijte parkovací brzdu nebo sešlápn te
brzdový pedál, zabráníte tak
neo ekávanému pohybu vozu.



POZNÁMKA
• Zm na na režim manuálního azení

uskute n ná v pr b hu jízdy nezp sobí
poškození p evodovky.

• Pokud bude režim manuálního azení
aktivován v okamžiku, kdy vozidlo stojí,
bude za azen stupe  M1.

• Pokud p epnete na režim manuálního
azení bez sešlápnutí pedálu

akcelerátoru p i jízd  v rozsahu D nebo
5/6, za adí se M4/M5.

POZNÁMKA
• Pokud b hem jízdy vyšší rychlostí není

možné p e adit na nižší p evodový stupe ,
blikne dvakrát indikátor zvoleného
p evodového stupn , ímž Vás upozorní, že
nelze p e adit na nižší p evodový stupe
(kv li ochran  p evodovky).

• Pokud se kapalina automatické
p evodovky (ATF) p íliš zah eje,
existuje možnost, že se p evodovka
p epne do režimu automatického azení,
vypne režim manuálního azení a zhasne
indikátor zvoleného p evodového
stupn . Jedná se o normální funkci pro
ochranu automatické p evodovky. Po
snížení teploty ATF se indikátor
zvoleného p evodového stupn  op t
rozsvítí a režim manuálního azení
p evodovky bude obnoven.



• (SKYACTIV-D 1.8 (Evropský model))
Pokud se p íliš zvýší teplota motorového
oleje, existuje možnost, že se p evodovka
p epne do režimu automatického azení,
vypne režim manuálního azení a zhasne
indikátor zvoleného p evodového
stupn . Po snížení teploty motorového
oleje se indikátor zvoleného
p evodového stupn  op t rozsvítí a režim
manuálního azení p evodovky bude
obnoven.

Nespoléhejte výhradně na indikované
doporučení přeřadit na vyšší/nižší

převodový stupeň. Skutečná jízdní situace

si může vyžadovat zařazení jiného
převodového stupně, než je indikován. Před

přeřazením by řidič vždy měl správně
posoudit situaci na silnici, aby předešel

riziku nehody.

POZNÁMKA
GSI se nezobrazuje v následujících
situacích.

• Vozidlo zastaví.
• Režim ru ního azení je zrušen.



Při použití spínačů na volantu k řazení

pomocí prstů nechejte ruce položené na

věnci volantu:

Je nebezpečné strkat ruce skrz volant při
použití spínačů na volantu. Pokud by se

měl bezpečnostní vzduchový vak řidiče

aktivovat při nárazu, mohlo by dojít ke
zranění Vašich rukou.

POZNÁMKA
• P i pomalé jízd  nemusí být možné

p e adit na vyšší p evodový stupe .
• Nezvyšujte v režimu ru ního azení

otá ky motoru tak, aby ru i ka
otá kom ru vstoupila do ERVENÉHO
POLE. Krom  toho se režim ru ního
azení p epne do automatického režimu,

když úpln  sešlápn te plynový pedál.

Tato funkce je zrušena, když vypnete
DSC. Pokud s vozidlem pojedete trvale s
motorem na vysokých otá kách, m že
dojít k automatickému za azení vyššího
p evodového stupn , aby se chránil
motor.

• Spína  na volantu se m že do asn
použít, i když je p i jízd  páka voli e v
poloze D. Navíc se systém vrátí do
režimu automatického azení, když je
spína  NAHORU (+/OFF) zatla en
sm rem dozadu na dostate n  dlouhou
dobu.



Při jízdě na kluzkém povrchu nebo ve

vysoké rychlosti se vyvarujte náhlého

brzdění motorem:

Při podřazení na nižší převodový stupeň při

jízdě na vozovce pokryté sněhem nebo
ledem nebo při jízdě vysokou rychlostí

může dojít k náhlému zvýšení brzdného

účinku motoru, který může být
nebezpečný. Náhlá změna rychlosti

otáčení kol může mít za následek vznik
smyku. To může vést až ke ztrátě kontroly

nad vozidlem nebo k nehodě.

Při použití spínačů na volantu k řazení

pomocí prstů nechejte ruce položené na

věnci volantu:

Je nebezpečné strkat ruce skrz volant při
použití spínačů na volantu. Pokud by se

měl bezpečnostní vzduchový vak řidiče
aktivovat při nárazu, mohlo by dojít ke

zranění Vašich rukou.

POZNÁMKA
• P i jízd  vysokou rychlostí nemusí být

možné p e adit na nižší p evodový
stupe .

• B hem zpomalování mohou být v
závislosti na rychlosti jízdy automaticky
azeny nižší p evodové stupn .

• P i úpln  sešlápnutém pedálu
akcelerátoru automatická p evodovka v
závislosti na rychlosti p e adí na nižší
p evodový stupe . Pokud je však systém
DSC vypnutý, k za azení nižšího
p evodového stupn  však nedojde.





POZNÁMKA
P evodovka také p e adí na nižší p evodový, pokud použijete kick-down, když je v režimu
pevného nastavení druhého p evodového stupn .

POZNÁMKA
Pokud se vozidlo zastaví, když je p evodovka v režimu pevného nastavení druhého
p evodového stupn , z stane za azen druhý p evodový stupe .



•

•

•

POZNÁMKA
azení vyšších a nižších p evodových

stup , když je p evodovka v p ímém
režimu, nemusí být možné, a to v závislosti
na rychlosti vozidla. Navíc vzhledem k
tomu, že dochází k deaktivaci p ímého
režimu v závislosti na mí e zrychlení nebo
když je pln  sešlápnut plynový pedál,
doporu ujeme používat režim manuálního
azení, pokud pot ebujete s vozidlem jet na

ur itém p evodovém stupni delší dobu.



Nedovolte, aby se vozidlo pohybovalo v

opačném směru, než odpovídá směru

vybraného pákou voliče:

Nenechávejte vozidlo jet dozadu, když je

páka voliče v poloze pro jízdu vpřed, ani ho

nenechávejte jet dopředu, když je páka
voliče v poloze zpátečky. Jinak by mohlo

dojít k zastavení motoru, což by mělo za
následek ztrátu funkcí posilovače brzd a

posilovače řízení, takže by ovládání vozidla

bylo obtížné a mohlo by dojít k nehodě.

POZNÁMKA
• P i sešlapování se m že zpo átku zdát,

že je pedál akcelerátoru tuhý, zm kne
ale, když ho úpln  sešlápnete. Tato
zm na síly pot ebné k sešlápnuté pedálu
slouží ídicímu systému motoru k tomu,
aby stanovil, jak hodn  byl plynový
pedál sešlápnut pro provedení
kick-down a podle toho ur uje, zda má
kick-down uskute nit nebo ne.

• Když je volicí páka v poloze M a systém
DSC je vypnutý, režim ru ního azení se
nep epne na automatický režim azení,
pokud úpln  sešlápnete plynový pedál.
Pohybujte volicí pákou.



POZNÁMKA
• Abyste p edešli zbyte nému vybíjení akumulátoru vozidla, nenechávejte sv tla svítit, když

je motor vozu vypnutý, svítit je ponechejte jen z bezpe nostních d vod .
• Sv tlomety neosl ují protijedoucí idi e bez ohledu na stranu vozovky, po které vozidlo

jede (levostranný a pravostranný provoz). Proto není nutné nastavovat optickou osu
sv tlomet , když do asn  p echázíte na jízdu na opa né stran  vozovky (levostranný a
pravostranný provoz).



•

•

•

POZNÁMKA
Provozní osv tlení lze deaktivovat pomocí vlastního nastavení (strana 4-61).



Nezakrývejte tento světelný senzor nalepením štítků a nálepek na čelní sklo vozu. V

opačném případě by funkce světelného senzoru nebyla správná.

Tento světelný senzor má také funkci senzoru deště pro automatické ovládání stěračů.

Nepřibližujte své ruce nebo škrabky k čelnímu sklu, když je páčka stěračů v poloze  a

spínač zapalování v poloze ON, protože v případě automatické aktivace stěračů by mohlo
dojít k sevření prstů nebo stěračů a k poškození lišt stěračů. Před čištěním čelního skla se

ujistěte, zda jsou stěrače zcela vypnuty, zejména pokud necháte motor běžet. To je
obzvláště důležité při odstraňování ledu a sněhu.

POZNÁMKA
• Sv tlomety a jiné vn jší osv tlení nemusí zhasnout okamžit  poté, co v z vyjede z oblasti,

kde byla po n kolik minut nízká úrove  okolního jasu, nap íklad z dlouhého tunelu,
dopravní zácpy uvnit  tunel  nebo z krytého parkovišt , na dob e osv tlené místo, protože
sv telný senzor vyhodnotí intenzitu okolního sv tla jako noc.

• Citlivost automatického ovládání osv tlení vozu lze zm nit.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze MZD Connect.



POZNÁMKA
• Dobu do vypnutí sv tlomet  po zav ení

všech dve í lze zm nit.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

• Není-li po dobu 3 minut od p itažení
pá ky proveden žádný úkon, sv tlomety
se vypnou.

• Rozsvícené sv tlomety je možno vypnout
také op tovným p itažením pá ky.



•

•

POZNÁMKA
• Funkci osv tlení p i p íchodu k vozu je

možno zapnout nebo vypnout.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

• Když stisknete tla ítko uzam ení na
vysíla i a vozidlo p ijme signál z
vysíla e, sv tlomety zhasnou.

• Jestliže se spína  sv tlomet  nastaví do
polohy , sv tlomety zhasnou.

POZNÁMKA
(Vyjma zemí, kde to zakazuje zákon)
Provozní osv tlení je možné deaktivovat.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.



•

•

POZNÁMKA
Když jsou rozsvícena obrysová sv tla,
zadní mlhové sv tlo z stane svítit, i když
zhasnete sv tlomety. Zadní mlhové sv tlo
zhasne, když zhasnou obrysová sv tla.



POZNÁMKA
• M že být problém s ukazateli sm ru,

pokud neblikají, ale souvisle svítí, nebo
pokud blikají nenormáln . Nechejte si
své vozidlo prohlédnout u
kvalifikovaného opravce, doporu ujeme
obrátit se na autorizovaného opravce
voz  Mazda.

• K dispozici je funkce nastavení hlasitosti
zvuku ukazatel  sm ru. Viz ást
Nastavení v návodu k obsluze MZD
Connect.

POZNÁMKA
Funkci trojího bliknutí sm rových sv tel
m žete zapnout nebo vypnout pomocí
vlastního nastavení.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.



Do nádobky ostřikovače doplňujte pouze

speciální kapalinu pro ostřikovače nebo

obyčejnou vodu:

Použití chladicí kapaliny motoru místo
kapaliny do ostřikovače může být

nebezpečné. Pokud byste ji použili a
aplikovali na čelní sklo, došlo by ke

znečištění skla a omezení výhledu, které by

mohlo mít za následek nehodu.

Za mrazivého počasí používejte

nemrznoucí směs jako kapalinu

ostřikovačů:

Použití kapaliny ostřikovačů bez ochrany
proti zamrznutí v mrazivém počasí je

nebezpečné, protože taková kapalina by

mohla zamrznout na čelním skle, kde by
Vám mohla bránit ve výhledu, což by

mohlo vést k nehodě. Navíc se ujistěte, že je
čelní sklo dostatečně prohřáté, než na něj

vystříknete kapalinu z ostřikovače.

POZNÁMKA
Jsou-li st ra e elního skla používány za
chladného po así nebo p i sn žení, mohou
se zastavit kv li nahromad nému sn hu na
elním skle. Pokud se st ra e elního skla

zastaví kv li nahromad nému sn hu na
elním skle, zastavte s vozidlem na

bezpe ném míst , st ra e vypn te a
odstra te nahromad ný sníh. Je-li spína
st ra  v jakékoliv jiné poloze než OFF,
st ra e b ží. Pokud se st ra e
nerozb hnou, i když p epnete spína
st ra  do jiné polohy než OFF, pora te
se co nejd íve v kvalifikovaném servisu,
doporu ujeme autorizovaného opravce
voz  Mazda.





Nezakrývejte tento senzor deště

nalepením štítků a nálepek na čelní sklo
vozu. V opačném případě by funkce

senzoru deště nebyla správná.

Je-li páčka pro ovládání stěračů v poloze

 a spínač zapalování je v poloze
ON, mohou být stěrače automaticky

uvedeny do chodu v následujících
případech:

Pokud se čelního skla v místě nad
senzorem deště dotknete hadrem.

Pokud je do čelního skla v místě
dešťového senzoru udeřeno rukou

nebo jiným předmětem z vnější nebo
vnitřní strany vozu.

Nepřibližujte své ruce nebo škrabky k

čelnímu sklu, když je páčka stěračů v

poloze  a spínač zapalování v

poloze ON, protože v případě
automatické aktivace stěračů by mohlo

dojít k sevření prstů nebo stěračů a k

poškození lišt stěračů.
Pokud se chystáte čistit čelní sklo, ověřte,

že jsou stěrače úplně vypnuté (pokud
motor zůstal běžet). Je to obzvlášť

důležité při odstraňování ledu a sněhu.

POZNÁMKA
• P epnutí pá ky ovládání st ra  z

polohy  do polohy  v
pr b hu jízdy aktivuje jedno set ení
st ra  elního skla, poté budou st ra e
stírat podle množství deš ových srážek.

• Automatické ovládání innosti st ra
nebude spušt no, pokud bude teplota
deš ového senzoru p ibližn  -10 °C nebo
mén  nebo p esáhne teplotu 85 °C.

• Je-li elní sklo ošet eno prost edkem na
odpuzování vody, nebude senzor dešt
schopen správn  registrovat intenzitu
dešt , a funkce automatického ovládání
innosti st ra  proto nebude správná.

• Pokud ne istoty nebo jiné látky (jako
nap . led nebo látky obsahující slanou
vodu) p ilnou k elnímu sklu v míst  nad
senzorem dešt  nebo p i zamrznutí
elního skla, m že dojít k

automatickému spušt ní innosti
st ra . Pokud však st ra e nebudou
schopny odstranit ze skla led, ne istoty
nebo jiné látky, bude automatická
innost st ra  p erušena. V takovém

p ípad  posu te ovládací pá ku do
polohy nízké rychlosti nebo vysoké
rychlosti, ímž aktivujete manuální
ovládání st ra , nebo ru n  odstra te
led, ne istoty nebo cizí ástice z elního
skla a pak obnovte automatické ovládání
st ra .



• Pokud je pá ka ovládání st ra  v
poloze , mohou se st ra e
automaticky dát do pohybu p sobením
silného zdroje sv tla,
elektromagnetických vln nebo
infra erveného sv tla, protože senzor
dešt  využívá optický sníma .
Doporu uje se, aby byla pá ka ovládání
st ra  v poloze  vždy krom
p ípad , kdy vozidlo jede v dešti.

• Funkce automatického ovládání st ra
je možné vypnout.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

POZNÁMKA
• Je-li ost ikova  elního skla zapnut v

dob , kdy nejsou v innosti st ra e
elního skla, st ra e provedou

n kolikeré set ení elního skla.
• Pokud p itáhnete pá ku st ra  sm rem

k sob  jednou, bude kapalina
ost ikova  st íkat pouze tehdy, když se
st ra e elního skla budou pohybovat ze
své klidové polohy do bodu, z n hož se
za nou pohybovat zp t. Tedy, pokud
p itáhnete pá ku st ra  v okamžiku,
kdy se st ra e elního skla vracejí zp t
do své klidové polohy, bude kapalina
ost ikova  st íkat až p i p íštím cyklu.



POZNÁMKA
Když jsou ost ikova e elního skla v
innosti (od okamžiku, kdy p itáhnete

pá ku st ra  až do okamžiku, kdy
kapalina ost ikova  p estane st íkat),
ost ikova  zadního okna nebude st íkat
kapalinu ost ikova , i když použijete
spína .



POZNÁMKA
• Jsou-li ost ikova e elního skla

aktivovány poprvé po zapnutí
sv tlomet , uvedou se automaticky v
innost také ost ikova e sv tlomet .

• Pokud do hadi ek ost ikova  hlavních
sv tlomet  proniknou vzduchové
bubliny, nap íklad pokud je v z zcela
nový nebo pokud byla prázdná nádržka
znovu dopln na ost ikovací kapalinou,
kapalina ost ikova e nebude po stla ení
ovládací pá ky st ra  rozprašována.
Pokud nastane tato situace, postupujte
následovn :
1. Nastartujte motor.
2. Zapn te hlavní sv tlomety.
3. Dvakrát krátce stla te pá ku

st ra , pop ípad  postup n kolikrát
zopakujte, dokud nebude kapalina
ost ikova e rozst ikována.

Při čištění vnitřní strany zadního skla

nepoužívejte ostré předměty ani čističe
skel obsahující abrazivní složky. Mohlo

by dojít k poškození vodičů vyhřívání na
vnitřní straně tohoto skla.



POZNÁMKA
• Odmlžova  není ur en k roztavení vrstvy

sn hu. Pokud se na zadním okn
vytvo ila vrstva sn hu, odstra te ji
d íve, než zapnete odmlžova .

• Provozní dobu odmlžova e zadního
okna m žete zm nit z 15 minut na
souvislý provoz. Když je zvolen souvislý
provoz, stisknutí spína e zp sobí, že
odmlžova  zadního okna bude v innosti
až do vypnutí zapalování.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.





POZNÁMKA
• P i zapnutých varovných blika ích

nesvítí kontrolky sm rových sv tel.
• Ujist te se, že místní p edpisy dovolují

použití varovných blika  p i
odtahování vozu. Jejich použití m že být
zakázáno.

• Pokud sešlápnete brzdový pedál p i
jízd  na kluzké vozovce, m že se systém
signálu nouzového zastavení aktivovat a
zp sobit blikání všech sm rových sv tel.
Viz Systém signálu nouzového zastavení
na stran  4-83.

• Pokud je systém signálu nouzového
zastavení aktivován, všechna sm rová
sv tla blikají rychle, aby upozornila
idi e následujícího vozidla na situaci s

náhlým brzd ním. Viz Systém signálu
nouzového zastavení na stran  4-83.



Nejezděte s vypnutým motorem, k

zastavení vozidla vyhledejte bezpečné

místo:

Pokračování v jízdě setrvačností, když
motor vozu zhasl nebo je vypnutý, je

nebezpečné. Brzdění vyžaduje větší sílu na

pedál, přičemž po vypnutí motoru se
zbytková síla pro brzdu zmenšuje po

každém sešlápnutí pedálu. Brzdná dráha
vozu bude delší než obvykle, což může vést

až k nehodě.

Při sjíždění z prudkého klesání přeřaďte na

nižší převodový stupeň:

Jízda s nohou na brzdovém pedálu nebo

neustálé dlouhodobé přibrzďování je
nebezpečné. Dochází tak ke značnému

zahřívání brzd, což může být příčinou
prodloužení brzdné dráhy nebo dokonce

úplného selhání brzd. To může vést až ke

ztrátě kontroly nad vozidlem a k vážné
nehodě. Proto se nepřetržitému používání

brzd vyhýbejte.

Mokré brzdy vysušte pomalou jízdou,

několikrát uvolněte plynový pedál a lehce

sešlápněte brzdový pedál, dokud se funkce

brzd nevrátí k normálu:

Jízda s mokrými brzdami je nebezpečná.

Prodloužená brzdná dráha nebo tažení
vozu ke straně během brzdění může být

příčinou vzniku vážné dopravní nehody.

Mírným přibrzděním zkontrolujte, zda
nebyla účinnost brzd ovlivněna.

Nejezděte s nohou položenou na pedálu

spojky nebo brzdovém pedálu ani
zbytečně nenechávejte spojku napůl

sešlápnutou. Mohlo by dojít k
následujícímu:

Součásti spojky a brzdy se opotřebují
rychleji.

Brzdy se mohou přehřát, což může

negativně ovlivnit jejich funkci.

Brzdový pedál vždy sešlapujte pravou
nohou. Sešlapování brzdového pedálu

levou nohou, která na to není zvyklá,

může prodloužit Váš reakční čas v
nouzové situaci a mít za následek

nedostatečné brzdění.

Při řízení používejte vhodnou obuv, aby

nedocházelo ke kontaktu Vaší boty s

brzdovým pedálem při sešlapování
pedálu akcelerátoru.



Nejezděte s vozidlem se zataženou

parkovací brzdou:

Při jízdě se zataženou parkovací brzdou

mohou součásti brzdy vyvíjet teplo, což
může mít za následek nefunkčnost brzdové

soustavy a nebezpečí nehody.
Před jízdou uvolněte parkovací brzdu a

ověřte si, že indikační kontrolka EPB v

přístrojovém panelu zhasla.

Při parkování vozidla vždy použijte

parkovací brzdu:

Nepoužití parkovací brzdy při parkování

vozidla je nebezpečné, protože vozidla se
může dát neočekávaně do pohybu a

způsobit nehodu. Před opuštění vozidla
aktivujte parkovací brzdu a ověřte si, že

indikační kontrolka EPB v přístrojovém

panelu se rozsvítila.

POZNÁMKA
• Parkovací brzdu nelze zatahovat ani

uvol ovat, je-li vybitý akumulátor
vozidla.
Další informace naleznete v kapitole
Spoušt ní pomocí startovacích kabel
na stran  7-44.

• Když se rozsvítí varovná kontrolka
systému dobíjení v p ístrojovém panelu,
není možné aktivovat parkovací brzdu
po vypnutí zapalování. Aktivujte
parkovací brzdu ru n  d íve, než
vypn te zapalování.

• M že být slyšet zvuk aktivace nebo
uvoln ní parkovací brzdy, to však není
p íznakem závady.

• Pokud se EPB po delší dobu nepoužívá,
provádí se u zaparkovaného vozidla
automatická kontrola systému. P itom se
rovn ž vyskytuje slyšitelný zvuk, který
op t není p íznakem problému.

• P i aktivaci parkovací brzdy a vypnutí
zapalování se také vyskytuje slyšitelný
zvuk, který není p íznakem problému.

• P i aktivaci nebo uvoln ní parkovací
brzdy se brzdový pedál m že pohybovat,
což však není p íznakem závady.



• Pokud dojde k závad  v brzdové
soustav  (nožní brzd ) p i jízd  vozidla,
souvislé povytažení spína e EPB
aktivuje brzdy a vozidlo zpomalí nebo
zastaví. Varovná zvuková signalizace
upozor ující na parkovací brzdu se
aktivuje, když je aktivována. Navíc, když
spína  uvolníte, bude brzda uvoln na a
zvuková signalizace ustane.

• Je-li parkovací brzda zatažena v dob ,
kdy se spína  zapalování nachází v
poloze OFF nebo ACC, m že se po dobu
15 sekund rozsvítit indika ní kontrolka
EPB v p ístrojovém panelu a ve spína i.

• P i použití automatické my ky, ve které se
vozidlo pohybuje s p edními pneumatikami
upevn nými, je nutné zrušit automatické
ovládání parkovací brzdy d íve, než vozidlo
vjede do my ky. Pro podrobnosti viz
Zrušení automatického ovládání parkovací
brzdy.



POZNÁMKA
Chcete-li uvolnit parkovací brzdu, když je
zapalování vypnuto, musíte zrušit
automatické ovládání parkovací brzdy.
Pro podrobnosti viz Zrušení
automaticZp sob 2 deaktivace
automatickéhokého ovládání parkovací
brzdy.

•

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
Dojde-li v dob , kdy motor b ží a
parkovací brzda je zatažena, k sešlápnutí
pedálu akcelerátoru, nap íklad k jeho
zatížení nohou idi e nebo jiným
p edm tem, m že se parkovací brzda
automaticky uvolnit. Pokud nemáte v
úmyslu okamžit  s vozidlem vyjet, p esu te
adicí páku do neutrální polohy v p ípad

manuální p evodovky nebo p esu te páku
voli e do polohy P nebo N v p ípad
automatické p evodovky.



POZNÁMKA
• Pokud jste zrušili automatické ovládání

parkovací brzdy a chcete zaparkovat
vozidlo, p esu te adicí páku na 1.
p evodový stupe  nebo na zpáte ku v
p ípad  manuální p evodovky, nebo
p esu te páku voli e do polohy P v
p ípad  automatické p evodovky a pak
kola založte klíny.

• Automatické ovládání se nemusí zrušit,
pokud je vozidlo zaparkováno na
prudkém svahu. S opotřebenými brzdovými destičkami

nejezděte:

Jízda s opotřebenými brzdovými

destičkami může být nebezpečná. Brzdy
Vašeho vozu mohou selhat a může dojít ke

vzniku vážné nehody. Jakmile uslyšíte zvuk

indikující opotřebení brzdových destiček,
kontaktujte co nejdříve kvalifikovaného

opravce, doporučujeme obrátit se na
autorizovaného opravce vozů Mazda.

POZNÁMKA
P i pov trnostních podmínkách s vysokou
vlhkostí je možné slyšet z brzd zvuky, jako
je pískání nebo sk ípání. To není
p íznakem poruchy.



POZNÁMKA
• P i velmi silném nebo rychlém

sešlápnutí brzdového pedálu bude klást
brzdový pedál menší odpor, na kola však
bude aplikována v tší brzdná síla. To je
normální projev funkce brzdového
asistenta a není to p íznakem závady.

• Když sešlápnete brzdový pedál siln ji
nebo rychleji, možná uslyšíte provozní
zvuk motoru/ erpadla. To je normální
projev funkce brzdového asistenta a není
to p íznakem závady.

• Brzdový asistent nenahrazuje innost
hlavního brzdového systému vozu.

POZNÁMKA
Funkci systému p ednostního brzd ní je
možno zapnout nebo vypnout.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.



Nespoléhejte pouze na funkci AUTOHOLD:

Funkce AUTOHOLD má sloužit jako pomoc při brzdění, když vozidlo stojí. Je nebezpečné
spoléhat výhradně na systém AUTOHOLD, to může mít za následek neočekávanou nehodu,

pokud by se vozidlo náhle dalo do pohybu. Používejte brzdy vhodným způsobem v závislosti

na situaci na silnici a v okolí vozu.

Neuvolňujte nohu z brzdového pedálu, když vozidlo stojí v prudkém svahu:

Protože existuje možnost, že by funkce AUTOHOLD neudržela vozidlo zastavené, mohlo by se
dát neočekávaně do pohybu a způsobit nehodu.

Nepoužívejte funkci AUTOHOLD na kluzkých površích jako například na zledovatělých nebo

zasněžených či nezpevněných vozovkách:

I když funkce AUTOHOLD udrží vozidlo zastavené, mohlo by se dát neočekávaně do pohybu a

způsobit nehodu. Vhodným způsobem používejte pedál akcelerátoru, brzdy nebo volant.

Okamžitě sešlápněte brzdový pedál v následujících případech:

Protože je funkce AUTOHOLD zrušena nuceně, může se vozidlo dát neočekávaně do pohybu a

způsobit nehodu.

Na multifunkčním displeji se zobrazí zpráva „Sešlápněte brzdový pedál. Přidržení brzd

deaktivováno“ a současně je aktivován varovný zvuk.

Při parkování vozidla vždy zatáhněte parkovací brzdu:

Nepoužití parkovací brzdy při parkování vozidla je nebezpečné, protože vozidla se může dát

neočekávaně do pohybu a způsobit nehodu. Při parkování vozidla přesuňte páku voliče do

polohy P (vozidla s automatickou převodovkou) a zatáhněte parkovací brzdu.



Pokud přestanete sešlapovat pedál akcelerátoru, než se vozidlo dá do pohybu, může síla
přidržující vozidlo v zastavené poloze slábnout. Pevně sešlápněte brzdový pedál nebo

sešlápnutím pedálu akcelerátoru zrychlete vozidlo.

POZNÁMKA
• Za následujících podmínek existuje n jaký problém s funkcí AUTOHOLD. Nechejte si co

nejd íve v z zkontrolovat u kvalifikovaného opravce, doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Zpráva se zobrazuje na multifunk ním displeji a varovný zvukový signál zní asi
5 sekund, když je funkce AUTOHOLD aktivní nebo když stisknete spína  AUTOHOLD.

• Pokud vypnete zapalování v okamžiku, kdy je funkce AUTOHOLD aktivní, bude
automaticky zatažena parkovací brzda, která Vám pom že se zaparkováním vozidla.

• Funkce AUTOHOLD je zrušena, když je adicí páka/páka voli e p esunuta do polohy R,
pokud vozidlo stojí na rovin  nebo elem do kopce (jak je nazna eno níže).

Poloha vozidla a sklon vozovky Provozní stav AUTOHOLD

Vozidlo se naklání
dop edu

V innosti

Rovina Neaktivuje se, deaktivován

Vozidlo se naklání
dozadu Neaktivuje se, deaktivován

 : Couvání (páka voli e/ adicí páka v poloze zpáte ky (R))



POZNÁMKA
Když jsou všechny následující podmínky
spln ny, indika ní kontrolka pohotovosti
funkce AUTOHOLD se rozsvítí po
stisknutí spína e AUTOHOLD a funkce
AUTOHOLD se zapne.

• Zapalování je zapnuté (motor b ží nebo
byl zastaven systémem i-stop).

• Je zapnutý bezpe nostní pás idi e.
• Dve e idi e jsou zav ené.
• Neexistuje žádný problém s funkcí

AUTOHOLD.

POZNÁMKA
Když jsou všechny následující podmínky
spln ny, funkce AUTOHOLD je v innosti
a brzdy jsou p idrženy.

• Zapalování je zapnuté (motor b ží nebo
byl zastaven systémem i-stop).

• Vozidlo zastaví.
• Brzdový pedál je sešlápnut.
• Indika ní kontrolka aktivní funkce

AUTOHOLD se rozsvítí.
• Pedál akcelerátoru není sešlápnut.
• Je zapnutý bezpe nostní pás idi e.
• Dve e idi e jsou zav ené.
• Neexistuje žádný problém s funkcí

AUTOHOLD.
• Parkovací brzda je uvoln ná.
• Neexistuje žádný problém s funkcí

elektrické parkovací brzdy (EPB).
• (Vozidlo s automatickou p evodovkou)

Páka voli e je v jiné poloze než R nebo
vozidlo je naklon no dop edu, když je
páka voli e v poloze R.



•

•

•

•

POZNÁMKA
• Je-li spína  elektrické parkovací brzdy

(EPB) zatažen, když je funkce AUTOHOLD
aktivní, je parkovací brzda zatažena a
funkce AUTOHOLD uvoln na. Navíc,
pokud za tohoto stavu uvolníte parkovací
brzdu, bude funkce AUTOHOLD aktivní a
bude p idržovat brzdy.

• Za následujících podmínek je parkovací
brzda zatažena automaticky a funkce
AUTOHOLD je uvoln na. Funkce
AUTOHOLD je op t možná, když se
obnoví podmínky panující p ed
uvoln ním funkce AUTOHOLD.

• Bezpe nostní pás idi e není zapnut.
• Dve e idi e jsou otev ené.

• Když uplyne p ibližn  10 minut od
aktivace funkce AUTOHOLD, je
parkovací brzda zatažena automaticky.
Protože se funkce AUTOHOLD obnoví
po uvoln ní parkovací brzdy, p idržení
brzd funkcí AUTOHOLD se obnoví.

• (Vozidlo s manuální p evodovkou)
Když se chcete s vozidlem rozjet
dop edu nebo dozadu na svahu,
sešlápn te pedál spojky a p esu te
adicí páku do p íslušné polohy pro

jízdu v požadovaném sm ru. Pak
sešlápn te pedál akcelerátoru, abyste
uvolnili funkci AUTOHOLD.

• innost funkce AUTOHOLD m žete
nucen  zrušit, když podržíte pedál
akcelerátoru úpln  sešlápnutý alespo  1
sekundu, když je AUTOHOLD v
innosti. Funkci AUTOHOLD nucen

zrušte pouze tehdy, pokud ji nelze
uvolnit kv li poruše systému nebo pokud
je to nutné v p ípad  nouze.



POZNÁMKA
• Když nejsou brzdy p idrženy, jako

nap íklad když vozidlo jede, je možné
funkci AUTOHOLD vypnout pouze
pomocí spína e AUTOHOLD.

• Pokud byste stiskli spína  AUTOHOLD
bez sešlápnutí pedálu brzdy p i aktivní
funkci AUTOHOLD (indika ní kontrolka
aktivní funkce AUTOHOLD se rozsvítí),
zpráva „Sešlápni brzd. pedál a stiskni
sp. pro uvoln ní“ by se zobrazila na
multifunk ním displeji, aby upozornila
idi e, že musí sešlápnout pedál brzdy.

• Pokud nastane kterákoliv z
následujících podmínek, když je funkce
AUTOHOLD aktivní (indika ní
kontrolka aktivní funkce AUTOHOLD
svítí), parkovací brzda je zatažena a
automaticky a funkce AUTOHOLD je
vypnuta. Více o použití elektrické
parkovací brzda (EPB) viz ást
Elektrická parkovací brzda (EPB) na
stran  4-74.

• Zapalování je vypnuto.
• Existuje n jaký problém s funkcí

AUTOHOLD.

POZNÁMKA
• Když bliká

Pokud úpln  zastavíte s vozidlem, jehož
sm rová sv tla blikají rychle, rychlé
blikání všech sm rových sv tel se zm ní
zp t na normální blikání. Sm rová sv tla
zhasnou, jakmile uvolníte nohu z
brzdového pedálu.

• Funkce
• Když je systém ABS v innosti, je

aktivace systému signálu nouzového
zastavení pravd podobn jší. Proto,
pokud na kluzké vozovce sešlápnete
brzdový pedál, mohou se všechna
sm rová sv tla rozblikat.

• Systém signálu nouzového zastavení
není aktivní, když je stisknut spína
varovných blika .



Nespoléhejte pouze na systém HLA:

HLA je pomocné zařízení pro rozjezd, když
vozidlo stojí na svahu. Systém je aktivní

pouze asi 2 sekundy, takže je nebezpečné

spoléhat na systém při rozjezdu ze
zastavení, protože se vozidlo může dát

neočekávaně do pohybu a způsobit
nehodu.

Vozidlo se může rozjet v závislosti na tom,
jak je zatížené nebo jestli něco táhne. Navíc

v případě vozidel s manuální převodovkou

se vozidlo stále může rozjet, a to v závislosti
na tom, jak řidič manipuluje s pedálem

spojky nebo pedálem akcelerátoru.
Před rozjetím vozidla vždy zkontrolujte

bezpečnost prostoru okolo vozu.

POZNÁMKA
• HLA se neaktivuje na mírném svahu.

Navíc se sklon svahu, p i kterém se
systém aktivuje, m ní v závislosti na
zatížení vozidla.

• HLA se neaktivuje, pokud je zatažená
parkovací brzda, vozidlo úpln  nestojí
nebo je uvoln ný pedál spojky.

• Když je HLA aktivován, m že se brzdový
pedál zdát tuhý nebo m že vibrovat, to
však není p íznakem závady.

• HLA není funk ní, když svítí indika ní
kontrolka TCS/DSC.
Viz Indikace / indika ní kontrolka
systému TCS/DSC (rozsvítí se) na stran
7-63.

• HLA se nevypne, i když stisknete spína
DSC OFF, abyste vypnuli systém TCS/
DSC.

• (Automatická p evodovka)
A koliv systém HLA nefunguje p i
zastavení z volnob hu, zabrání
neúmyslnému pohybu vozidla funkce
zabrán ní rozjetí vozidla.



Nespoléhejte se na systém ABS jako na

záruku bezpečné jízdy:

Systém ABS není schopen kompenzovat
následky nebezpečné a bezohledné jízdy,

nepřiměřené rychlosti, jízdy v závěsu (příliš

blízko za vozem před Vámi) a situací
vzniklých při jízdě na mokré vozovce

(aquaplaningu, kdy je díky vodě na
povrchu vozovky snížena přilnavost

pneumatik a jejich kontakt s vozovkou je

nedostatečný). Takovéto situace se
nemusejí obejít bez nehody.

POZNÁMKA
• Brzdná dráha se m že prodloužit na

vozovce s nezpevn ným povrchem
(nap íklad sníh nebo št rk), která má
obvykle tvrdý podklad. Vozidlo vybavené
b žným brzdovým systémem m že k
zastavení na tomto typu povrchu
pot ebovat kratší vzdálenost, protože
pneumatiky si p ed sebou vytvo í „klín“
z volného materiálu vozovky, který p ed
sebou od chvíle zablokování kola tla í.

• Charakteristický zvuk chodu ABS m že
být slyšet b hem startování motoru nebo
ihned po nastartování motoru, není však
p íznakem poruchy.



Nikdy nespoléhejte na systém kontroly

prokluzu kol (TCS) jako na záruku bezpečné

jízdy:

Systém kontroly prokluzu kol (TCS) není

schopen kompenzovat následky
nebezpečné a bezohledné jízdy,

nepřiměřené rychlosti, jízdy v závěsu (příliš

blízko za vozidlem před Vámi) a situací
vzniklých při jízdě na mokré vozovce

(aquaplaningu, kdy je díky vodě na
povrchu vozovky snížena přilnavost

pneumatik a jejich kontakt s vozovkou je

nedostatečný). Takovéto situace se
nemusejí obejít bez nehody.

Pokud je vozovka pokryta vrstvou sněhu

nebo ledu, používejte zimní pneumatiky

nebo sněhové řetězy a snižte rychlost jízdy:

Jízda bez odpovídajících prostředků pro
zajištění odpovídající přilnavosti k vozovce,

která je pokryta sněhem nebo ledem, může
být nebezpečná. Samotný systém TCS

nemůže zajistit dostatečnou přilnavost a

tak i s jeho pomocí může dojít ke vzniku
nehody.

POZNÁMKA
Chcete-li systém TCS vypnout, stiskn te
spína  DSC OFF (strana 4-89).



POZNÁMKA
• Krom  blikání výstražné kontrolky

zaslechnete jemný klepavý zvuk
vycházející z motorového prostoru.
Tento zvuk však signalizuje, že je funkce
systému TCS/DSC v po ádku.

• P i jízd  na kluzkém povrchu, jako je
nap íklad erstvý sníh, nebude možno
(pokud je zapnut systém TCS) dosáhnout
vysokých otá ek motoru.

Nikdy nespoléhejte na systém DSC jako na

záruku bezpečné jízdy:

Systém řízení jízdní stability (DSC) není
schopen kompenzovat následky

nebezpečné a bezohledné jízdy,
nepřiměřené rychlosti, jízdy v závěsu (příliš

blízko za vozem před Vámi) a situací

vzniklých při jízdě na mokré vozovce
(aquaplaningu, kdy je díky vodě na

povrchu vozovky snížena přilnavost
pneumatik a jejich kontakt s vozovkou je

nedostatečný). Takovéto situace se

nemusejí obejít bez nehody.



Pokud nebudou dodrženy následující

podmínky, nemusí být funkce systému
DSC správná:

Používejte na všech 4 kolech
pneumatiky správné velikosti určené

pro Váš vůz Mazda.

Na všech 4 kolech používejte

pneumatiky stejného výrobce, druhu a
vzorku běhounu.

Nekombinujte nové pneumatiky s
ojetými.

Systém DSC nemusí pracovat správně při
použití sněhových řetězů nebo při použití

náhradního kola pro nouzové použití,
protože se změnil průměr kola.

POZNÁMKA
Pokud existuje problém v systému DSC,
nemusí fungovat Asistent pro rozjezd do
kopce (HLA).
Viz Asistent pro rozjezd do kopce (HLA) na
stran  4-84.



POZNÁMKA
• Je-li systém DSC zapnut a Vy se

pokoušíte vyprostit uvíznutý v z nebo
v z zapadlý do erstv  napadeného
sn hu, bude systém TCS (sou ást
systému DSC) uveden do innosti. P i
sešlápnutí pedálu akcelerátoru nebude v
takovém p ípad  zvýšen výkon motoru a
vyproš ování vozidla m že být
obtížn jší. Pokud se tak stane,
deaktivujte systém TCS/DSC.

• Je-li systém TCS/DSC ve chvíli, kdy je
vypnut motor vozu, deaktivován, bude
p i sepnutí zapalování automaticky
aktivován.

• Ponecháte-li systém TCS/DSC trvale
zapnut, zajistí Vám nejvyšší možnou
stabilitu vozu.

• Pokud p idržíte spína  DSC OFF
stisknutý alespo  10 sekund, aktivuje se
funkce detekce poruchy spína e DSC
OFF a systém DSC se aktivuje
automaticky. Indika ní kontrolka DSC
OFF zhasne, když je systém DSC
funk ní.

• (Vozidla s inteligentním brzdovým
asistentem (SBS))
Je-li inteligentní brzdový asistent (SBS)
v innosti a systémy TCS/DSC jsou
vypnuty, systémy TCS/DSC se aktivují
automaticky.





Následující části jsou velmi horké a protéká v nich vysoký elektrický proud, proto se jich

nedotýkejte.

ISG

Stejnosměrný měnič

Akumulátor systému M Hybrid

Jsou-li dveře řidiče otevřeny za následujících podmínek, vozidlo usoudí, že se řidič chystá

opustit sedadlo řidiče, je aktivován varovný zvuk upozorňující řidiče na možné nebezpečí a
na displeji se zobrazí varovná indikace.

Motor běží.

Páka voliče je v jiné poloze než v P nebo N.

Pokud nastane porucha v systému M Hybrid, zobrazí se varovná indikace.

Provozní stav systému M Hybrid se zobrazuje v rámci monitoru úspory paliva.

Viz část Informace v návodu k obsluze MZD Connect.



•

•

•

•

•

•

•

Dodržujte následující upozornění, abyste

předešli popáleninám a úrazu elektrickým

proudem:

Nikdy neodstraňujte a nerozpojujte
držáky a konektory, které zajišťují svorky,

kabelový svazek a akumulátor systému

M Hybrid.

Nikdy se nedotýkejte akumulátoru
systému M Hybrid, protože ten je velmi

horký po jízdě nebo působením přímého

slunečního záření.

Protože je akumulátor systému M Hybrid

obzvláště nebezpečný, když je mokrý,
nikdy se ho nedotýkejte.

POZNÁMKA
Akumulátor systému M Hybrid má ur itou
životnost. Životnost akumulátoru závisí na
tom, jak se vozidlo používá a na jízdních
podmínkách.



Jednou za několik měsíců jeďte s vozidlem
asi 30 minut, protože dochází k

postupnému samovybíjení akumulátoru,

pokud vozidlo delší dobu nejede. Pokud se
akumulátor systému M Hybrid úplně vybije

a nelze aktivovat systém M Hybrid,
kontaktujte autorizovaného opravce

Mazda.

Abyste zaručili správnou manipulaci s

akumulátorem systému M Hybrid, vždy

dodržujte následující pokyny:

Nedemontujte akumulátor systému M

Hybrid.

Akumulátor systému M Hybrid nikomu

neprodávejte, nepředávejte ani
neupravujte.

Nepoužívejte tento akumulátor na jiných
vozidlech, než těch, které jsou vybaveny

systémem M Hybrid.

Pokud byste s akumulátorem systému M

Hybrid nezacházeli správně, mohlo by dojít

k následujícím situacím a k vážnému

zranění osob:

Dotek na nehlídaný nebo nezákonně

vymontovaný akumulátor systému M
Hybrid může způsobit úraz elektrickým

proudem.

Je-li akumulátor systému M Hybrid
použit na jiném vozidle než na vozidle

vybaveném systémem M Hybrid (včetně
upravených vozidel), může dojít k

nehodám, jako je úraz elektrickým
proudem, generování tepla, kouření,

zahoření a výbuch nebo může uniknout

elektrolyt.

Zlikvidujte akumulátor systému M Hybrid

vhodným způsobem:

Pokud by akumulátor systému M Hybrid
nebyl zrecyklován a vhodným způsobem

zlikvidován, ale někde nezákonně

pohozen, jiná osoba by se ho mohla
dotknout a mohl by jí způsobit úraz

elektrickým proudem s vážnými následky.



Nikdy se nedotýkejte míst, kterými protéká

silný proud:

Nikdy se nedotýkejte částí systému M
Hybrid. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým

proudem nebo k popáleninám s vážnými
následky.

Nikdy se nedotýkejte elektrické kabeláže,

která může vyčnívat do kabiny nebo ven:

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo k popáleninám s vážnými

následky.

Nikdy se nedotýkejte žádných míst, kde je

viditelný elektrolyt nebo kde uniká

elektrolyt:

Pokud se Vám elektrolyt z akumulátoru

systému M Hybrid dostane do očí nebo na

pokožku, může způsobit ztrátu zraku nebo
kožní reakci. V nepravděpodobném

případě, že by se Vám elektrolyt dostal do
kontaktu s očima nebo pokožkou,

okamžitě ho vypláchněte velkým

množstvím vody a okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.

Nepřibližujte se k vozidlu, pokud z

akumulátoru systému M Hybrid uniká

elektrolyt:

I při poškození akumulátoru systému M
Hybrid nevyteče ven velké množství

elektrolytu díky vnitřní struktuře
akumulátoru, přesto, pokud by nějaký

elektrolyt vytekl, vytvořily by se nebezpečné

výpary. Tyto výpary mohou dráždit oči a
pokožku a při vdechnutí by mohly by

způsobit akutní otravu.

Nikdy se nepřibližujte s hořícími předměty

nebo s velmi horkými předměty:

Elektrolyt v akumulátoru systému M Hybrid
může způsobit požár.

Pokud vozidlo začne hořet, k hašení

použijte hasicí přístroj typu ABC:

Požár haste vodou jen tehdy, pokud je k
dispozici velké množství vody, jako

například z požárního hydrantu.



Sportovní režim nepoužívejte při jízdě na

kluzkých vozovkách, například na
vozovkách, které jsou mokré nebo pokryté

sněhem. Může způsobit prokluzování

pneumatik.

POZNÁMKA
• Je-li vybrán sportovní režim, zvyšuje se

podíl jízdy p i vyšších otá kách motoru,
což m že mít za následek zvýšení
spot eby paliva. Spole nost Mazda
doporu uje, aby byl sportovní režim p i
b žné jízd  vypnut.

• P epínání do režimu b žné jízd  však
není možné za následujících podmínek:

• Je aktivován systém ABS/TCS/DSC
• Tempomat* je v innosti.
• Radarový adaptivní tempomat Mazda

(MRCC)* je v innosti.
• Radarový adaptivní tempomat Mazda

s funkcí Stop & Go (MRCC s funkcí
Stop & Go)* je v innosti.

• Podpora plynulého provozu (CTS)* je
v innosti.

• idi  prudce pohybuje volantem

POZNÁMKA
• V následujících p ípadech je výb r

jízdního režimu zrušen.

• Zapalování je vypnuto.
• Je aktivován tempomat.
• Je aktivován radarový adaptivní

tempomat Mazda s funkcí Stop & Go
(MRCC s funkcí Stop & Go).

• Je aktivována Podpora plynulého
provozu (CTS).

• V závislosti na jízdních podmínkách
panujících v dob , kdy byl sportovní
režim vybrán, m že vozidlo provést
p e azení na nižší p evodový stupe
nebo mírn  zrychlit.



POZNÁMKA
Nelze-li režim p epnout na sportovní
režim, indika ní kontrolka výb ru režimu
upozorní idi e blikáním.



Nikdy neprotáčejte kolo, které je zvednuté

ze země:

Je nebezpečné protáčet kolo, které je

zvednuté ze země následkem toho, že

vozidlo uvízlo např. v příkopě. Mohlo by
dojít k závažnému poškození hnacího

ústrojí, což by mohlo vést k nehodě nebo k
přehřátí motoru a k úniku oleje a dokonce k

požáru.

•

•

•

•

POZNÁMKA
Správné hodnoty tlaku v pneumatikách
najdete na štítku upevn ném na rámu
dve í idi e.

•

•

•

•

•





•

•

Nikdy nedržte volant v krajní levé nebo
pravé poloze déle než 5 sekund, když běží

motor vozu. Mohlo by to poškodit systém

posilovače řízení.
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•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•
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•
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•

•

•
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•
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•

•

POZNÁMKA
Zobrazuje se stav systému zapnutého
pomocí vlastního nastavení.

POZNÁMKA
Nap íklad, i když systém monitorování
slepého úhlu (BSM) funguje normáln ,
pokud je problém v systému varování p ed
opušt ním jízdního pruhu (LDWS), symbol
stavu i-ACTIVSENSE (systém varování/
podpory p i vyhýbání se rizik m) (bílý) se
zobrazuje.

POZNÁMKA
I když se symbol stavu i-ACTIVSENSE
(systém varování/podpory p i vyhýbání se
rizik m) (zelený) zobrazuje, nejsou v
innosti systémy, jejichž provozní

podmínky nejsou spln ny.



•

•

•

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
• Pokud jde o systémy, které lze

deaktivovat stisknutím spína e
i-ACTIVSENSE, není možné je
deaktivovat, když jsou následující
systémy v innosti, a to ani stiskem
spína e i-ACTIVSENSE.

• Radarový adaptivní tempomat Mazda
(MRCC)

• Radarový adaptivní tempomat Mazda
s funkcí Stop & Go (MRCC s funkcí
Stop & Go)

• Podpora plynulého provozu (CTS)
• Pokud vypnete zapalování poté, co jste

deaktivovali n které ze systém  (nebo
všechny) pomocí spína e
i-ACTIVSENSE, jejich provozní stav se
bude lišit, až znovu zapnete zapalování.
Systémy, které si zachovávají sv j stav
p ed vypnutím zapalování

• Systém varování p ed opušt ním
jízdního pruhu (LDWS)

• Monitorování slepého úhlu (BSM)
• Systém upozorn ní na vzdálenost a

rychlost (DSA)
• Systém upozor ující na p í ný provoz

p ed vozem (FCTA)



• Systém upozor ující na provoz za
vozem p i couvání (RCTA)

• Systém zabra ující opušt ní jízdního
pruhu (LAS)

Systémy, které jsou automaticky
obnoveny do provozního stavu

• Inteligentní brzdový asistent (SBS)
• Inteligentní brzdový asistent [zadní]

(SBS-R)
• Inteligentní brzdový asistent [zadní

pro p í ný provoz] (SBS- RC)
• Pokud byl systém deaktivován pomocí

vlastního nastavení, z stane deaktivován
i po stisknutí spína e i-ACTIVSENSE.

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
M žete vybrat systémy, které chcete
deaktivovat, a to pomocí vlastního
nastavení.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

•

•

•



•

•

•

•

Neměňte výšku vozidla, nezasahujte do

jednotek světlometů a nedemontujte

kameru, jinak by systém nefungoval
normálně.

Vyvarujte se přílišného spoléhání na

systém HBC a při řízení vozidla věnujte

dostatečnou pozornost bezpečnosti. V
případě potřeby provádějte přepínání

mezi dálkovými a tlumenými světly
běžným ručním způsobem.

POZNÁMKA
Na asování, podle kterého systém p epíná
sv tla, se m ní podle následujících
podmínek. Pokud systém nep epíná
sv tlomety správn , p epínejte mezi
dálkovými a tlumenými sv tly ru n  v
závislosti na viditelnosti a také na
podmínkách na silnici.

• Když jsou v blízkosti zdroje sv tla jako
nap íklad pouli ní osv tlení, osv tlené
tabule a sv telná signalizace.

• Když se v blízkosti vozovky nacházejí
reflexní p edm ty, jako nap íklad
reflexní desky a zna ky.

• Když je zhoršená viditelnost kv li dešti,
sn žení nebo mlze.

• P i jízd  po silnici s ostrými zatá kami
nebo v kopcovitém terénu.

• Když jsou sv tla vozu p ed Vámi nebo
vozu v protism ru ztlumená nebo
zhasnutá.



• Není-li dostate ná tma, jako nap íklad
p i svítání nebo soumraku.

• Když jsou v zavazadlovém prostoru
naloženy t žké p edm ty nebo na
zadních sedadlech sedí cestující.

• Když je zhoršená viditelnost z toho
d vodu, že z kol vozidla p ed Vámi
st íká voda na Vaše elní sklo.

POZNÁMKA
Funkce systému HBC je možné
deaktivovat.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.



POZNÁMKA
Po dobu zapnutí dálkových sv tel svítí
indika ní kontrolka dálkových sv tel.

Neupravujte zavěšení kol vozidla,

nezasahujte do jednotek světlometů a

neodstraňujte kameru. Jinak systém ALH
nemusí pracovat normálně.

Vyvarujte se přílišného spoléhání na

systém ALH a při řízení vozidla věnujte
dostatečnou pozornost bezpečnosti. V

případě potřeby provádějte přepínání

mezi dálkovými a tlumenými světly
běžným ručním způsobem.



POZNÁMKA
Za následujících podmínek nemusí systém
ALH fungovat normáln . Ru ní p epínání
mezi dálkovými a tlumenými sv tly podle
viditelnosti, stavu vozovky a hustoty
provozu.

• Nacházejí-li se v blízkosti další zdroje
sv tla jako nap íklad pouli ní osv tlení,
osv tlené tabule a sv telná signalizace.

• Když se v blízkosti vozovky nacházejí
reflexní p edm ty, jako nap íklad
reflexní desky a zna ky.

• Když je zhoršená viditelnost kv li dešti,
sn žení nebo mlze.

• P i jízd  po silnici s ostrými zatá kami
nebo terénními nerovnostmi.

• Jsou-li sv tlomety / koncová sv tla
vp edu jedoucího vozidla nebo vozidla
p ibližujícího se v protism ru ztlumená
nebo zhasnutá.

• Není-li dostate ná tma, jako nap íklad
p i svítání nebo soumraku.

• Když jsou v zavazadlovém prostoru
naloženy t žké p edm ty nebo na
zadních sedadlech sedí cestující.

• Je-li zhoršena viditelnost z d vodu, že z
kol vp edu jedoucího vozidla st íká voda
na vaše elní sklo.

POZNÁMKA
Funkce systému ALH je možné
deaktivovat.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.



Nespoléhejte pouze na systém LDWS:

Systém LDWS není určen jako

kompenzace nedostatečné pozornosti

řidiče a pokud byste na něj příliš
spoléhali, mohlo by dojít k nehodě.

Funkce systému LDWS jsou omezené.

Vždy udržujte kurz pomocí volantu a
jezděte opatrně.

Nepoužívejte systém LDWS za

následujících podmínek; v opačném
případě by mohlo dojít k nehodě.

Vozidlo jede po kluzké vozovce, jako
jsou zledovatělé nebo sněhem zapadlé

vozovky a nezpevněné vozovky.

Používají se pneumatiky mající

odlišnou specifikovanou velikost, jako
například nouzová dojezdová

náhradní pneumatika.

Používají se pneumatiky s
nedostatečným dezénem.

Tlak vzduchu v pneumatikách

neodpovídá předepsané hodnotě.

Vozidlo táhne karavan nebo přívěs.

Jsou použity sněhové řetězy.

Vozidlo jede po silnici, kde jsou použity
čáry vymezující jízdní pruh jiné barvy

než bílé (žluté), například na rychlostní

silnici.



Předpokladem normálního fungování
systému LDWS je dodržování následujících

pokynů.

Neprovádějte úpravy podvozku vozidla.

Vždy používejte přední i zadní disky kol a

pneumatiky specifikovaného typu a
velikosti. O výměně pneumatik se

poraďte s kvalifikovaným opravcem –

doporučujeme autorizovaného opravce
vozů Mazda.

POZNÁMKA
Systém nemusí fungovat normáln  za
následujících podmínek.

• Bílé (žluté) áry jsou málo viditelné
kv li ne istotám nebo odlupující se
barv .

• Bílé (žluté) áry vymezující jízdní pruh
jsou málo viditelné kv li špatnému
po así (déš , mlha nebo sníh).

• Vozidlo jede v do asn  vymezeném
jízdním pruhu nebo v úseku, kde je
n který jízdní pruh uzav en kv li
provád ní stavebních prací a kde m že
být vyzna eno více bílých (žlutých)
vymezovacích ar (p ípadn
p erušených ar).

• Kamera snímá zavád jící áru, jako je
nap íklad do asná ára použitá p i
uzavírce, nebo stín, nerozpušt ný sníh,
pop ípad  žlábek napln ný vodou.

• Náhle se zm ní jas okolí jako nap íklad
p i vjezdu do tunelu nebo výjezdu z n j.

• Od povrchu vozovky se zp tn  odráží
sv tlo.

• Povrch vozovky je mokrý a lesklý po
dešti nebo jsou na vozovce louže.

• Jízdní pruh je výjime n  úzký.
• Vozidlo jede po silnici s prudkými

zatá kami.
• V zavazadlovém prostoru nebo na

zadním sedadle je naložen t žký náklad,
který zp sobuje, že je vozidlo naklon no.

• Vozidlo jede p es rozcestí nebo
k ižovatku.

• Na vozovce je stín svodidla rovnob žný s
bílou (žlutou) árou vymezující jízdní
pruh.

• V noci je osv tlení sv tlomety oslabeno
kv li ne istotám nebo nesprávnému
se ízení sklonu.

• Vozovka je p íliš nerovná.
• Vozidlo se ot áslo po nárazu na

nerovnost na silnici.
• Vozidlo p ed vámi jede p íliš blízko u

bílé (žluté) áry vymezující jízdní pruh a
ta je pro h e viditelná.

• elní sklo je zne išt né nebo zamlžené.
• Na p í  vozidla svítí silné sv tlo

(nap íklad slunce, nebo sv tlo dálkových
sv tlomet  protijedoucích vozidel).

• Vozidlo jede p es k ižovatku nebo
kruhový objezd.



POZNÁMKA
Pokud se symbol stavu i-ACTIVSENSE
(systém varování/podpory p i vyhýbání se
rizik m) (bílý) nezobrazí, systém byl
deaktivován pomocí spína e
i-ACTIVSENSE nebo vlastního nastavení.

•

•

•

POZNÁMKA
Pokud systém nedetekuje bílou (žlutou)
áru pouze na jedné stran , nefunguje

systém ne té stran , kde ji nedetekoval.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



POZNÁMKA
• Je možné zm nit nastavení systému

LDWS.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

• V závislosti na okolních podmínkách,
jako nap íklad na venkovním hluku, se
m že stát, že varovnou zvukovou
signalizaci systému LDWS neuslyšíte.

• Pokud nastavíte LDWS, aby aktivoval
vibrace volantu, nemusíte vibrace cítit v
závislosti na povrchu vozovky.

•

•

POZNÁMKA
P i vypnutí spína e zapalování se zachová
stav systému, který existoval p ed
vypnutím spína e zapalování. Je-li
nap íklad vypnuto zapalování v dob , kdy
je systém LDWS v innosti, z stane v
innosti i po p íštím zapnutí zapalování.



Před skutečným přejetím do vedlejšího

jízdního pruhu vždy vizuálně zkontrolujte

okolní oblast:

Systém je určen pouze k tomu, aby vám
pomáhal při kontrole vozidel za zádí

vašeho vozu při přejíždění mezi jízdními

pruhy. Vzhledem k určitým omezením
funkce tohoto systému se nemusí varovná

BSM, varovný zvukový signál a zobrazení
varovné obrazovky aktivovat nebo se

mohou opozdit, i když se v sousedním

jízdním pruhu nachází vozidlo. Za kontrolu

situace za vaším vozem zodpovídáte vždy
vy samotní jako řidič.

POZNÁMKA
• Systém BSM bude funk ní, když budou

spln ny všechny z následujících
podmínek:

• Zapalování je zapnuté.
• Varovná indikace / varovná kontrolka

i-ACTIVSENSE v p ístrojovém panelu
se nezobrazuje / nesvítí.

• Rychlost vozu je p ibližn  30 km/h
nebo vyšší.

• BSM nebude fungovat za následujících
podmínek.

• Rychlost vozidla se snížila pod
25 km/h, i když varovná indikace /
varovná kontrolka i-ACTIVSENSE se
nezobrazuje / nesvítí.

• adicí páka (manuální p evodovky) /
volicí páka (automatické p evodovky)
je p emíst na do polohy zpáte ky (R)
a vozidlo couvá.

• Polom r zatá ení je malý (projížd ní
ostré zatá ky, odbo ování v
k ižovatce).



• V následujících p ípadech se zobrazuje /
rozsv cuje varovná indikace / varovná
kontrolka i-ACTIVSENSE a innost
systému se zastavuje. Z stává-li varovná
indikace / varovná kontrolka
i-ACTIVSENSE zobrazena / rozsvícena,
nechejte vozidlo co nejd íve
zkontrolovat u kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Je zjišt n ur itý problém související se
systémem zahrnujícím varovné
kontrolky BSM.

• Instala ní poloha zadního bo ního
radarového sníma e na vozidle se
zna n  zm nila.

• V blízkosti zadního radarového
sníma e se na zadním nárazníku
nahromadilo velké množství sn hu
nebo ledu. Odstra te ze zadního
nárazníku veškerý sníh, led nebo
bláto.

• Dlouhá jízda po silnicích pokrytých
sn hem.

• Teplota v blízkosti zadního
radarového sníma e se extrémn
zvýšila v d sledku dlouhodobé jízdy ve
stoupajících nebo klesajících úsecích
v letním období.

• Došlo ke snížení nap tí akumulátoru.
• Za následujících podmínek nedokáže

zadní bo ní radarový sníma  detekovat
cílové objekty nebo je detekuje pouze
obtížn .

• Zadní nárazník v blízkosti zadního
bo ního radarového sníma e je
zdeformován.

• Rušení rádiovými vlnami z
radarového sníma e osazeného na
vozidle v blízkosti vozidla.

• P ibližující se vozidlo má n který z
následujících tvar .
a) Velikost karoserie vozidla je

výjime n  malá.
b) Výška vozidla je výjime n  malá

nebo velká.
c) Speciální typ vozidla se složitým

tvarem.
• V detek ní oblasti se za vozidlem nebo

ve vedlejším jízdním pruhu nachází
vozidlo, které se však nep ibližuje.
BSM zjiš uje stav na základ  dat
získávaných prost ednictvím radarové
detekce.

• Jiné vozidlo jede po delší dobu
soub žn  s vaším vozidlem a tém
stejnou rychlostí.

• Vozidla p ibližující se v opa ném
sm ru.

• Vozidlo jedoucí ve vedlejším jízdním
pruhu se pokouší p edjet vaše vozidlo.

• Vozidlo nacházející se v sousedním
jízdním pruhu, který je neobvykle
široký. Detek ní oblast zadního
bo ního radarového sníma e je
nastavena podle ší ky jízdních pruh
rychlostních komunikací.

• V následujících p ípadech nemusí dojít k
aktivaci varovné kontrolky systému
BSM, varovné zvukové signalizace a
zobrazení varovné obrazovky nebo se
tato aktivace m že opož ovat.

• Jiné vozidlo se za azuje do vedlejšího
jízdního pruhu sou asným p ejížd ním
dvou jízdních pruh .

• Jízda v úsecích se strmým stoupáním
nebo klesáním.

• P ejížd ní vrcholu kopce nebo
horského pr smyku.



• Existuje-li výškový rozdíl mezi
vlastním jízdním pruhem a vedlejším
jízdním pruhem.

• Bezprost edn  po zapnutí systému
BSM zm nou nastavení.

• Je-li silnice extrémn  úzká, mohou být
detekována také vozidla jedoucí jak ve
vedlejším, tak i v dalším jízdním pruhu.
Detek ní oblast zadního bo ního
radarového sníma e je nastavena podle
ší ky jízdních pruh  rychlostních
komunikací.

• Varovná kontrolky systému BSM se m že
rozsvítit a obrazovka detekce vozidla se
m že objevit na displeji v reakci na
nepohyblivé objekty (svodidla, tunely,
st ny a zaparkovaná vozidla) na vozovce
nebo na krajnici.

1. Objekty jako svodidla a betonové zdi
probíhající podél vozidla.

 

1. Místa, kde se ší ka mezi svodidly
nebo zdmi na obou stranách od
vozidla zužuje.

 

1. Zdi p i vjezdu do tunelu a výjezdu z
tunelu, odbo ky.
 

• Varovná kontrolka systému BSM m že
blikat a varovná zvuková signalizace se
m že aktivovat i n kolikrát, provádí-li se
odbo ování v m stské k ižovatce.

• Systém BSM vypínejte p i tažení p ív su
nebo p i jízd  s nainstalovaným
p íslušenstvím, jako nap íklad nosi em
jízdních kol, na zádi vozidla. V opa ném
p ípad  budou rádiové vlny vyza ované
radarem blokovány, což zp sobí, že
systém nebude fungovat normáln .

• Je-li použito originální tažné za ízení
Mazda, je systém BSM automaticky
vypnut.

• V následujících p ípadech m že být
obtížné pozorovat rozsvícení / blikání
varovných kontrolek systému BSM,
kterými jsou vybavena vn jší zp tná
zrcátka.



• Na vn jších zrcátkách ulpívá sníh
nebo led.

• Sklo p edních dve í je zamlžené nebo
pokryté sn hem, námrazou i špínou.

• Používání zadního radarového sníma e
systému BSM m že podléhat regulaci
vyplývající ze zákon  upravujících
používání rádiových vln platných v zemi,
kde je vozidlo v provozu. Pokud budete s
vozidlem jezdit v zahrani í, možná
budete muset systém vypnout.
Viz Zadní bo ní radarový sníma  na
stran  4-240.

• Systém se p epíná na funkci
upozor ování na provoz za vozem p i
couvání (RCTA), je-li adicí páka
(manuální p evodovky) nebo volicí páka
(automatické p evodovky) p esunuta do
polohy pro jízdu vzad (R).
Viz také Upozorn ní na provoz za vozem
p i couvání (RCTA) na stran  4-135.



•

•

POZNÁMKA
P i vypnutí spína e zapalování se zachová
stav systému, který existoval p ed
vypnutím spína e zapalování. Je-li
nap íklad vypnuto zapalování v dob , kdy
je systém BSM v innosti, z stane tento
systém v innosti i po p íštím zapnutí
zapalování.





Při jízdě vždy kontrolujte dopravní značky pohledem.

Systém TSR pomáhá řidiči, aby nepřehlédl dopravní značky a poskytuje podporu pro

bezpečnější jízdu. V závislosti na povětrnostních podmínkách nebo problémech s dopravním
značením nemusí být dopravní značka rozpoznána nebo může být zobrazena dopravní

značka lišící se od skutečné dopravní značky. Za kontrolu skutečných dopravních značek

odpovídáte vždy vy samotní jako řidič. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě.



POZNÁMKA
• Systém TSR není podporován v n kterých zemích nebo regionech. Pro informace o

podporovaných zemích nebo regionech se pora te s odborným opravcem, doporu ujeme
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Systém TSR funguje pouze tehdy, když je SD karta naviga ního systému (originální
Mazda) vložena do slotu na SD kartu. Podrobnosti získáte u kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme autorizovaného opravce voz  Mazda.*

• Systém TSR nefunguje, když je závada v p ední snímací kame e (FSC).
• Za následujících podmínek nemusí systém TSR fungovat normáln .

• P edm t položený na p ístrojové desce se odráží v elním skle a je snímán kamerou.
• V zavazadlovém prostoru nebo na zadním sedadle je naložen t žký náklad a vozidlo je

naklon né.
• Tlak vzduchu v pneumatikách neodpovídá p edepsané hodnot .
• Vozidlo je vybaveno jinými než standardními pneumatikami.
• Vozidlo jede na vjezd nebo výjezd odpo ívadla nebo k mýtné brán .
• Když se náhle se zm ní jas okolí jako nap íklad p i vjezdu do tunelu nebo výjezdu z n j.
• Osv tlení sv tlomety je oslabeno kv li ne istotám nebo nesprávnému se ízení sklonu.
• elní sklo je zne išt né nebo zamlžené.
• elní sklo a kamera jsou zamlžené (pokryté kapkami vody).
• Na p í  vozidla svítí silné sv tlo (odražené sv tlo nebo sv tlo dálkových sv tlomet

protijedoucích vozidel).
• Vozidlo projíždí prudkou zatá kou.
• Silné sv tlo se odráží od vozovky.
• Dopravní zna ka je v takové poloze, která zt žuje odraz sv tla z reflektor  vozidla,

nap íklad když vozidlo jede v noci nebo v tunelu.
• Vozidlo jede za špatného po así, jako nap íklad za dešt , mlhy nebo sn žení.
• Uložená mapová data pro naviga ní systém nejsou aktuální.
• Dopravní zna ka je zne išt na blátem nebo sn hem.
• Dopravní zna ka je skryta za stromem nebo vozidlem.
• Dopravní zna ka je áste n  zastín ná.
• Dopravní zna ka je ohnutá nebo deformovaná.
• Dopravní zna ka je p íliš nízko nebo p íliš vysoko.
• Dopravní zna ka je p íliš jasná nebo p íliš tmavá (v etn  elektronického dopravního

zna ení).
• Dopravní zna ka je p íliš velká nebo p íliš malá.
• Je rozeznán objekt podobný dopravní zna ce (nap . jiná zna ka nebo podobné zna ky).

• Je možné nastavit, aby se TSR nezobrazoval na aktivním projek ním displeji.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze MZD Connect.



POZNÁMKA
Zna ky omezení rychlosti (v etn
dodatkových tabulek)

• Když je rychlosti vozidla p ibližn  1
km/h nebo vyšší, zna ka omezující
rychlost se zobrazí, pokud je spln na
kterákoliv z následujících podmínek.

• P ední snímací kamera (FSC)
rozpozná zna ku omezující rychlost
jako zna ku ur enou pro vaše vozidlo
a vozidlo projede kolem ní.

• Na te se zna ka omezující rychlost
uložená v naviga ním systému.

• Zna ky omezující rychlost za
nep íznivého po así se zobrazují, když
jsou spln ny všechny následující
podmínky.

• Rychlost vozu je p ibližn  1 km/h nebo
vyšší.

• P ední snímací kamera (FSC)
rozpozná zna ku omezující rychlost za
nep íznivého po así jako zna ku
ur enou pro vaše vozidlo a vozidlo
projede kolem ní.

• Hodnota na zna ce omezující rychlost
za nep íznivého po así je nižší než
práv  zobrazovaná zna ka omezení
rychlosti.

• St ra e elního skla b ží.
• V následujících p ípadech ustane

zobrazení zna ky omezující rychlost.



• Jednotlivé sníma e ur ili, že vozidlo
zm nilo sm r jízdy. (Zobrazení zna ky
omezující rychlost neustane, i když
vozidlo zm ní jízdní pruh p i
zobrazené dodatkové tabulce
„ZÓNA“.)

• P ední snímací kamera (FSC)
rozpozná novou zna ku omezující
rychlost, která se liší od zna ky
p edchozí (zobrazí se nová zna ka
omezující rychlost).

• Pokud zna ka omezující rychlost
uložená v naviga ním systému není
na tena za ur itý as (pokud p ední
snímací kamera (FSC) nerozpozná
zna ku omezující rychlost, zobrazí se
zna ka omezující rychlost uložená v
naviga ním systému).

• Rychlost vozidla p ekro í hodnotu
uvedenou na zna ce omezující
rychlost o 30 km/h nebo více nebo
poté, co uplyne ur itá doba od
zobrazení zna ky. (Vyjma situace, kdy
je informace o zna ce omezující
rychlost uložena v naviga ním
systému)

Zna ky Zákaz vjezdu
• Zna ky zakazující vjezd se zobrazí, když

jsou spln ny všechny následující
podmínky.

• Rychlost vozu je p ibližn  80 km/h
nebo nižší.

• P ední snímací kamera (FSC)
rozpozná zna ku zakazující vjezd jako
zna ku ur enou pro vaše vozidlo a
vozidlo projede kolem ní.

• Když p ední snímací kamera (FSC)
rozpozná zna ku zakazující vjezd a
uplyne ur itá doba poté, co vozidlo mine
tuto zna ku, zobrazení zna ky zmizí.

Zna ka St j, dej p ednost v jízd
• Zna ka St j, dej p ednost v jízd  se

zobrazí, když jsou spln ny všechny
následující podmínky:

• Rychlost vozidla je p ibližn  40 km/h
nebo nižší.

• P ední snímací kamera (FSC)
rozpozná tuto zna ku jako zna ku
ur enou pro Vaše vozidlo.

• Když uplyne ur itá doba od zobrazení
zna ky St j, dej p ednost v jízd , její
zobrazení zmizí.

Zna ka zákaz p edjížd ní*

• Zna ka zákaz p edjížd ní se zobrazí,
když jsou spln ny všechny následující
podmínky.

• Rychlost vozu je p ibližn  1 km/h nebo
vyšší.

• P ední snímací kamera (FSC)
rozpozná zna ku zakazující
p edjížd ní jako zna ku ur enou pro
vaše vozidlo a vozidlo projede kolem
ní.

• V následujících p ípadech ustane
zobrazení zna ky zakazující p edjížd ní.

• P ední snímací kamera (FSC)
rozpozná zna ku zakazující
p edjížd ní a vozidlo ujelo ur itou
vzdálenost poté, co ji minulo.





•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
• V následujících p ípadech varování na nadm rnou rychlost p estává fungovat.

• Rychlost vozidla je nižší než hodnota na zobrazené zna ce omezující rychlost. (Pokud je
na asování aktivace pro varování na nadm rnou rychlost zm n no v individuálním
nastavení funkcí, varování na nadm rnou rychlost se deaktivuje, když je rychlost
vozidla nižší než zm n ná rychlost vozidla.

• Zobrazená zna ka omezující rychlost byla aktualizována a rychlost vozidla je nižší než
nová indikace.

• Zobrazení zna ky omezující rychlost ustane.
• Varovná indikace se zobrazí a sou asn  se aktivuje varovný zvukový signál na nadm rnou

rychlost, pokud rychlost vozidla p ekro í hodnotu uvedenou na zna ce.
Viz Varování na nadm rnou rychlost na stran  7-79.

• Pokud p ední snímací kamera (FSC) nebo údaje v naviga ním systému nesprávn
rozpoznají skute nou zna ku omezující rychlost p i nižší rychlosti, aktivuje se varování na
nadm rnou rychlost, i když vozidlo pojede povolenou rychlostí.



Nespoléhejte pouze na systém DSA:

Schopnost systému detekovat vozidlo
vpředu je omezena v závislosti na typu

tohoto vozidla, povětrnostních
podmínkách a podmínkách na silnici.

Navíc, systém není určen pro udržování

vzdálenosti mezi Vaším vozidlem a
vozidlem vpředu. Pokud byste nepoužívali

pedál akcelerátoru a brzdový pedál
správně, mohlo by dojít k nehodě. Vždy

zkontrolujte bezpečnost okolí vozidla a

používejte správně plynový pedál a

brzdový pedál tak, abyste udrželi
bezpečnou vzdálenost od vozidel před

Vámi nebo od blížících se vozidel.

•

•

•

•

•



POZNÁMKA
• Systém aktivují objekty podobající se na

dvoustopá vozidla.
• Systém DSA m že také fungovat v

p ítomnosti motocykl  a jízdních kol.
• Systém DSA nemusí fungovat normáln ,

pokud je rychlost vozidla vp edu velmi
nízká.

• Systém nereaguje na následující objekty.

• Vozidla p ibližující se v opa ném
sm ru.

• Stacionární objekty (stojící vozidla,
p ekážky)

• Systém DSA m že být deaktivován.

• (Pokud je vypnut pouze systém DSA)
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

• (Pokud je DSA vypnut stisknutím
spína e i-ACTIVSENSE)
Viz Spína  i-ACTIVSENSE na stran
4-104.

• P i vypnutí spína e zapalování se
zachová stav systému, který existoval
p ed vypnutím spína e zapalování. Je-li
nap íklad spína  zapalování vypnut v
dob , kdy je systém DSA zapnut, bude
tento systém zapnut i p i p íštím zapnutí
spína e zapalování.



Nespoléhejte pouze na systém DAA a vždy

jezděte opatrně:

Systém DAA zjišťuje únavu a sníženou

pozornost řidiče, kterého pak vybízí k
přerušení jízdy a k odpočinku, není však

konstruován tak, aby zabraňoval

vychylování vozidla ze správné jízdní
dráhy. Pokud byste na systém DAA

nadměrně spoléhali, mohlo by to mít za
následek vznik nehody. Jezděte opatrně a

dbejte na správné ovládání volantu.

Kromě toho nemusí být systém schopen, v

závislosti na dopravní situaci a jízdních
podmínkách, zjišťovat únavu a sníženou

pozornost řidiče zcela správně. Aby mohl
řidič řídit bezpečně, musí být dostatečně

odpočinutý.

POZNÁMKA
• Systém DAA je funk ní, když jsou

spln ny všechny z následujících
podmínek.

• Rychlost vozidla iní asi 65 až 140
km/h.

• Systém detekuje bílé (žluté) áry.
• Systém dokon í analýzu chování

idi e p i ízení, jakmile uplyne 60
minut od okamžiku, kdy za al ídit.

• DAA nefunguje za následujících
podmínek.

• Rychlost vozu je menší než p ibližn
65 km/h.

• Rychlost vozu je vyšší než asi 140
km/h

• Vozidlo projíždí prudkou zatá kou.



• Vozidlo práv  p ejíždí mezi jízdními
pruhy.

• Systém není schopen detekovat bílé
(žluté) áry vymezující jízdní pruh.

• DAA nemusí fungovat normáln  za
následujících podmínek.

• Bílé (žluté) áry jsou h e viditelné
kv li ne istotám nebo vybledlé/
odlupující se nát rové hmot .

• Vozidlo se trvale ot ásá na nerovné
vozovce nebo je odklán no silným
v trem.

• Zp sob jízdy idi e je agresivní.
• Vozidlo asto p ejíždí mezi jízdními

pruhy.
• Vozidlo projíždí zatá kou.

• DAA za ne zjiš ovat únavu a sníženou
pozornost idi e na základ  údaj  o
zp sobu jízdy poté, co vozidlo jede
rychlostí v rozmezí asi 65 až 140 km/h
po dobu asi 20 minut. Údaje o zp sobu
jízdy se vynulují za následujících
podmínek.

• Vozidlo bylo zastaveno na dobu
15 minut nebo déle.

• Vozidlo jede po dobu asi 30 minut
rychlostí nižší než asi 65 km/h.

• Spína  zapalování je vypnutý.
• Poté, co systém DAA zobrazí první

hlášení vybízející idi e k odpo inutí,
nezobrazí další výzvu, dokud neuplyne
60 minut.



•

•

Nespoléhejte pouze na systém DM a vždy

jezděte opatrně:

DM je systém, který zjišťuje únavu a

ospalost řidiče a vybízí ho k tomu, aby si
odpočinul. Není určen jako prevence únavy

a ospalosti řidiče a nadměrné spoléhání na

jeho účinnost by mohlo mít za následek
vznik nehody. Jezděte opatrně a dbejte na

správné ovládání volantu.
Kromě toho nemusí být systém schopen, v

závislosti na dopravní situaci a jízdních

podmínkách, zjišťovat únavu a ospalost

řidiče zcela správně. Aby mohl řidič řídit
bezpečně, musí být dostatečně odpočinutý.

POZNÁMKA
• Pokud rychlost vozidla poklesne pod

p ibližn  5 km/h, když je systém DM v
innosti, systém se deaktivuje na

6 minut, i když se rychlost vozidla vrátí
na p ibližn  5 km/h nebo vyšší.

• Pokud kamera pro monitorování idi e
nerozezná idi e správn , nemusí DM
správn  realizovat monitorování.
Viz Kamera pro monitorování idi e na
stran  4-243.

• Poté, co DM zobrazil první zprávu
vyzývající idi e, aby si odpo inul,
nezobrazí další zprávy po následující
asové intervaly.



• Po zobrazení varovného vzoru
(upozorn ní) se další varovný vzor
(upozorn ní) nezobrazí d íve než za
45 minut.

• Po zobrazení varovného vzoru
(varování) se další varovný vzor
(varování) nezobrazí d íve než za
15 minut.

• Po zobrazení varovného vzoru
(varování) se další varovný vzor
(upozorn ní) nezobrazí d íve než za
45 minut.



Vždy zkontrolujte okolí vozidla pohledem,

když se s vozidlem rozjíždíte v křižovatce:

Vzhledem k určitým omezením funkcí

tohoto systému se varovná indikace na
displeji nebo varovný zvukový signál

mohou opožďovat, i když se ve slepém úhlu
přibližuje vozidlo. Za kontrolu situace

napravo a nalevo od vozidla vždy

odpovídá samotný řidič.

•

•

•

•



POZNÁMKA
• Systém se m že aktivovat za

následujících podmínek, i když se
vozidlo nep ibližuje.

• P ímo vedle Vašeho vozidla se
nachází p edm t, který odráží rádiové
vlny z radaru, jako nap íklad
zaparkované vozidlo, zábradlí nebo
ze .

• Okolo vozidla stojí jiné vozy, jako
nap íklad v hustém provozu.

• Vozidlo p ibližující se zep edu nebo ze
strany Vašeho vozu zpomalí.

• Vozidlo p ibližující se zep edu nebo ze
strany Vašeho vozu odbo í doprava
nebo doleva p ímo p ed Vaším vozem.

• Pokud se vozidlo nebo chodec
pohybují po parkovišti nebo po
chodníku nedaleko vozidla.

• Po odbo ení doleva nebo doprava, je
zde blížící se vozidlo.

• P i projížd ní kolem blížícího se
vozidla.

• Vozidlo p edjede Váš v z, když stojí.
• Vaše vozidlo se nachází v oblasti, kde

jsou silné rádiové vlny nebo kde
dochází k silnému elektrickému
rušení, jako nap íklad v blízkosti
televizního vysíla e nebo elektrárny.

• Za následujících podmínek nedokáže
p ední bo ní radarový sníma  detekovat
p ibližující se vozidla nebo je detekuje
pouze obtížn  a systém nemusí fungovat
normáln .

• Detek ní oblast p edního bo ního
radarového sníma e je omezena
blízkou st nou nebo vozidlem.

• P ímo po aktivaci systému.



• Rušení rádiovými vlnami z
radarového sníma e osazeného na
vozidle v blízkosti vozidla.

• P ibližující se vozidlo má n který z
následujících tvar .
a) Velikost karoserie vozidla je

výjime n  malá.
b) Výška vozidla je výjime n  malá

nebo velká.
c) Speciální typ vozidla se složitým

tvarem
• Vozidlo náhle vjede do detekované

oblasti zep edu nebo zboku Vašeho
vozidla.

• Vozidlo, které se zastavilo, se náhle dá
do pohybu.

• Více objekt  se pohybuje sou asn .
• Vozidlo jede za špatného po así, jako

nap íklad za silného dešt , mlhy,
sn žení nebo pískové bou e.

• Vozidlo jede ostrou zatá kou nebo po
nerovné vozovce.

• P ímo vedle Vašeho vozidla se
nachází p edm t, který odráží rádiové
vlny z radaru, jako nap íklad
zaparkované vozidlo, zábradlí nebo
ze .

• Vozidlo se p ibližuje p i odbo ování
(jako nap íklad na kruhovém objezdu)

• Vozidlo jede velmi nízkou rychlostí.
• V následujících p ípadech systém

zobrazí / rozsvítí varovnou indikaci /
varovnou kontrolku i-ACTIVSENSE a
innost systému se zastaví. Z stává-li

varovná indikace / varovná kontrolka
i-ACTIVSENSE zobrazena / rozsvícena,
nechejte vozidlo co nejd íve
zkontrolovat u kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Došlo k n jakému problému v
systému.

• Instala ní pozice p edního bo ního
radarového sníma e se významn
zm nila.

• V blízkosti p edního radarového
sníma e se na p edním nárazníku
nahromadilo velké množství sn hu
nebo ledu.

• Teplota v blízkosti radarových
sníma  se extrémn  zvýšila v
d sledku dlouhodobé jízdy ve
stoupajících nebo klesajících úsecích
v letním období.

• Došlo ke snížení nap tí akumulátoru.
• Používání p edního radarového

sníma e systému FCTA m že podléhat
regulaci vyplývající ze zákon
upravujících používání rádiových vln
a platných v zemi, kde je vozidlo v
provozu. Pokud budete s vozidlem
jezdit v zahrani í, možná budete
muset systém vypnout.
Viz P ední bo ní radarový sníma  na
stran  4-239.



•

•

POZNÁMKA
P i vypnutí spína e zapalování se zachová
stav systému, který existoval p ed
vypnutím spína e zapalování. Je-li
nap íklad spína  zapalování vypnut v
dob , kdy je systém FCTA zapnut, bude
tento systém zapnut i p i p íštím zapnutí
spína e zapalování.



Než s vozidlem skutečně začnete couvat,

vždy vizuálně zkontrolujte okolní oblast:

Systém je určen pouze k tomu, aby vám

pomáhal při kontrole vozidel za zádí
vašeho vozu při couvání. Vzhledem k

určitým omezením funkce tohoto systému

nemusí varovná kontrolka sledování
mrtvého úhlu (BSM) začít blikat nebo se její

aktivace může opozdit, i když se za vašim
vozidlem nachází jiné vozidlo. Za kontrolu

situace za vaším vozem zodpovídáte vždy

vy samotní jako řidič.



POZNÁMKA
• Systém se m že aktivovat za

následujících podmínek, i když se
vozidlo nep ibližuje.

• P ímo vedle Vašeho vozidla se
nachází p edm t, který odráží rádiové
vlny z radaru, jako nap íklad
zaparkované vozidlo, zábradlí nebo
ze .

• Vozidlo p ibližující se ze zadní levé a
pravé strany Vašeho vozu zpomalí.

• Vozidlo p ibližující se ze zadní levé a
pravé strany Vašeho vozu odbo í
doprava nebo doleva p ímo p ed
Vaším vozem.

• Vozidlo p edjede Váš v z, když stojí.
• Vaše vozidlo se nachází v oblasti, kde

jsou silné rádiové vlny nebo kde
dochází k silnému elektrickému
rušení, jako nap íklad v blízkosti
televizního vysíla e nebo elektrárny.

• V následujících p ípadech se zobrazuje /
rozsv cuje varovná indikace / varovná
kontrolka i-ACTIVSENSE a innost
systému se zastavuje. Z stává-li varovná
indikace / varovná kontrolka
i-ACTIVSENSE zobrazena / rozsvícena,
nechejte vozidlo co nejd íve
zkontrolovat u kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Vyskytl se ur itý problém související
se systémem zahrnujícím varovné
kontrolky sledování mrtvého úhlu
(BSM).

• Instala ní poloha zadního bo ního
radarového sníma e na vozidle se
zna n  zm nila.

• V blízkosti zadního radarového
sníma e se na zadním nárazníku
nahromadilo velké množství sn hu
nebo ledu.

• Dlouhá jízda po silnicích pokrytých
sn hem.

• Teplota v blízkosti radarových
sníma  se extrémn  zvýšila v
d sledku dlouhodobé jízdy ve
stoupajících nebo klesajících úsecích
v letním období.

• Došlo ke snížení nap tí akumulátoru.
• Za následujících podmínek nedokáže

zadní bo ní radarový sníma  detekovat
p ibližující se vozidla nebo je detekuje
pouze obtížn  a systém nemusí fungovat
normáln .

• Rychlost vozidla p i couvání je
p ibližn  15 km/h nebo více.

• Detek ní oblast zadního bo ního
radarového sníma e je omezena
blízkou st nou nebo zaparkovaným
vozidlem. S vozidlem proto couvejte ve
sm ru, ve kterém detek ní oblast
radarových sníma  není omezována
p ekážkami.

1. Vaše vozidlo
 



• K vašemu vozidlu se p ímo zezadu
p ibližuje jiné vozidlo.

1. Vaše vozidlo
 

• Vozidlo je zaparkováno ve svahu.

1. Vaše vozidlo
 

• Bezprost edn  po zapnutí systému
RCTA zm nou vlastního nastavení.

• Rušení rádiovými vlnami z
radarového sníma e osazeného na
vozidle v blízkosti parkujícího vozidla.

• V následujících p ípadech m že být
obtížné pozorovat rozsvícení / blikání
varovných kontrolek systému sledování
mrtvého úhlu (BSM), kterými jsou
vybavena vn jší zp tná zrcátka.

• Na vn jších zrcátkách ulpívá sníh
nebo led.

• Sklo p edních dve í je zamlžené nebo
pokryté sn hem, námrazou i špínou.

• Systém RCTA vypínejte p i tažení
p ív su nebo p i jízd  s nainstalovaným
p íslušenstvím, jako nap íklad nosi em
jízdních kol, na zádi vozidla. V opa ném
p ípad  budou vlny vyza ované radarem
blokovány, což zp sobí, že systém
nebude fungovat normáln .

• Používání zadního radarového sníma e
systému RCTA m že podléhat regulaci
vyplývající ze zákon  upravujících
používání rádiových vln platných v zemi,
kde je vozidlo v provozu. Pokud budete s
vozidlem jezdit v zahrani í, možná budete
muset systém vypnout. Viz Zadní bo ní
radarový sníma  na stran  4-240.

• Je-li použito originální tažné za ízení
Mazda, je systém RCTA automaticky
vypnut.

•

•

POZNÁMKA
P i vypnutí spína e zapalování se zachová
stav systému, který existoval p ed
vypnutím spína e zapalování. Je-li
nap íklad spína  zapalování vypnut v
dob , kdy je systém RCTA zapnut, bude
tento systém zapnut i p i p íštím zapnutí
spína e zapalování.



•

Nespoléhejte pouze na systém MRCC:

Systém MRCC má určité detekční limity, a
to v závislosti na typu vozu vpředu a jeho

stavu, na povětrnostních podmínkách i na
podmínkách na silnici. Navíc nemusí být

systém schopný dostatečně zpomalit, aby

zabránil nárazu do vozidla vpředu, pokud
toto vozidlo zabrzdí náhle, nebo pokud do

jízdního pruhu náhle vjede jiné vozidlo, což
může vést k nehodě. Vždy jezděte opatrně a

zkontrolujte bezpečnost okolí vozidla a

používejte správně pedál akcelerátoru a

brzdový pedál tak, abyste udrželi
bezpečnější vzdálenost od vozidel před

Vámi nebo od blížících se vozidel.

Na následujících místech systém MRCC

nepoužívejte. Používání systému MRCC na

následujících místech může mít za

následek neočekávanou nehodu:

Běžné silnice jiné než dálnice (jízda za
těchto podmínek s použitím MRCC není

možná.)

Silnice s ostrými zatáčkami a místa s
hustou dopravou, kdy mezi jednotlivými

vozidly není dostatek místa.

Silnice, kde je nutné časté a opakované

zrychlování a zpomalování (jízda za
těchto podmínek s použitím MRCC není

možná).

Při vjezdu na mimoúrovňovou
křižovatku nebo odpočívadlo na

parkovišti (pokud byste sjeli z dálnice se
zapnutým ovládáním odstupu, vozidlo

před Vámi by již nebylo detekováno a

systém by mohl zrychlit na nastavenou
rychlost).



Kluzké vozovky, zledovatělé nebo

zapadlé sněhem (pneumatiky by mohly
prokluzovat a Vy byste mohli ztratit

kontrolu nebo by ovládání přidržení při
zastavení nemuselo fungovat.)

Dlouhé klesající úseky (aby systém udržel
odstup mezi vozidly, musí automaticky a

neustále přibržďovat, což by mohlo vést
ke ztrátě brzdného výkonu.)

Jednostopá vozidla, jako například

motocykly nebo jízdní kola, chodci,
stromy.

Vozovky se strmým stoupáním (vozidlo
jedoucí vpředu nemusí být detekováno

správně, Váš vůz může klouzat při
zastavení pomocí ovládání přidržení při

zastavení a může náhle zrychlit poté, co
se začne pohybovat.)

Z důvodu bezpečnosti vypněte systém

MRCC, pokud ho nepoužíváte.

Systém vypněte, jestliže vozidlo jede na

zkušební stolici.

Pokud je vaše vozidlo taženo nebo

naopak něco táhne, vypněte MRCC, aby

nedocházelo k jeho neočekávané funkci.

POZNÁMKA
• Systém MRCC nedetekuje následující

p edm ty jako fyzické objekty.

• Vozidla p ibližující se v opa ném
sm ru

• Chodci
• Stacionární objekty (stojící vozidla,

p ekážky)

• Pokud vozidlo vp edu jede extrémn
nízkou rychlostí, systém ho nemusí
detekovat správn .

• Pokud se na vozovce nachází konstrukce
nebo p edm t (nap íklad
jednokolejnicová visutá dráha) v malé
výšce od zem  p ed p ídí vozidla, m že
se systém aktivovat. Proto nepoužívejte
MRCC.

• Nepoužívejte MRCC za podmínek, kdy
se asto aktivuje varování na p íliš
krátký odstup.

• P i jízd  s kontrolou odstupu systém
zrychluje a zpomaluje Vaše vozidlo
podle rychlosti jízdy vozidla p ed Vámi.
Avšak pokud je nutné zrychlit kv li
zm n  jízdního pruhu nebo pokud
vozidlo p ed Vámi prudce zabrzdí, což
zp sobí, že se k n mu rychle p iblížíte,
použijte k akceleraci plynový pedál nebo
zpomalte sešlápnutím brzdového pedálu
v závislosti na konkrétních podmínkách.

• Pokud se MRCC používá, nedeaktivuje
se, i když bude idi  manipulovat s
pákou voli e (vozy s automatickou
p evodovkou) / adicí pákou (vozy s
manuální p evodovkou) a nedojde tedy k
požadovanému brzd ní motorem. Pokud
tedy pot ebujete zpomalit, snižte
nastavenou rychlost nebo sešlápn te
brzdový pedál.

• Brzdíte-li p i aktivovaném MRCC,
m žete slyšet neobvyklý zvuk, ten však
není p íznakem závady.

• Brzdová sv tla se rozsvítí, když MRCC
aktivuje brzd ní, avšak nemusí se
rozsvítit, pokud vozidlo jede ze svahu
nastavenou rychlostí nebo jede
konstantní rychlostí v odstupu od
vozidla p ed ním.





POZNÁMKA
V následujících p ípadech se varování a
brzdy nemusí aktivovat, i když se Vaše
vozidlo za ne p ibližovat k vozu p ed
sebou.

• Jedete stejnou rychlostí jako vozidlo
p ed vámi.

• Bezprost edn  po zapnutí systému
MRCC.

• Bezprost edn  po uvoln ní pedálu
akcelerátoru.

• Jiné vozidlo náhle vjede do jízdního
pruhu.



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
Když je MRCC v innosti, automaticky se zapne také Systém upozorn ní na vzdálenost a
rychlost (DSA) a Inteligentní brzdový asistent (SBS).



POZNÁMKA
• Je-li spína  zapalování vypnut v dob , kdy je systém MRCC zapnut, bude tento systém

zapnut i p i p íštím zapnutí spína e zapalování.
• Zastavením funkce udržování odstupu p epnete systém na funkci tempomatu.

Viz ást Nastavení v návodu k obsluze MZD Connect.



POZNÁMKA
• Pokud je vp edu detekováno vozidlo p i jízd  konstantní rychlostí, objeví se indikace

vozidla vp edu a za ne se provád t kontrola odstupu. Navíc, když vp edu už není
detekováno vozidlo, indikace vozidla vp edu zmizí a systém se p epne zp t do režimu
udržování konstantní rychlosti.

• Nejnižší možná rychlost, kterou lze nastavit na MRCC, je 30 km/h.
• Kontrola odstupu není možná, pokud vozidlo vp edu jede rychleji než je nastavená

rychlost Vašeho vozidla. Upravte systém na požadovanou rychlost vozidla pomocí pedálu
akcelerátoru.



POZNÁMKA
• Odstup mezi vozidly se liší v závislosti na rychlosti vozidla, ím nižší rychlost, tím kratší

odstup.
• Pokud p epnete spína  zapalování do polohy ACC nebo OFF a potom motor op t

nastartujete, systém automaticky nastaví odstup mezi vozidly na p edchozí hodnotu.

•

•

POZNÁMKA
• Varování a ovládání brzd není funk ní,

když je plynový pedál sešlápnutý.
• (Modely ur ené pro Evropu)

Když chcete p ejet do vedlejšího pruhu a
zapnete ukazatele sm ru, systém
automaticky poskytne v tší akceleraci,
pokud usoudí, že je pot ebná. P i jízd
dávejte pozor na situaci na vozovce p ed
Vámi, protože byste se mohli p íliš
p iblížit k vozidlu p ed Vámi.

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
Pokud se nastavená rychlost nezobrazuje
na displeji, kontrola se neobnoví, i když
stisknete spína  RES.

POZNÁMKA
• Pokud nep e adíte na vyšší p evodový

stupe , i když se objeví tento požadavek,
na motor bude p sobit p íliš velké
zatížení a MRCC se m že automaticky
deaktivovat nebo m že dojít k poškození
motoru.

• Pokud nep e adíte na nižší p evodový
stupe , i když se objeví tento požadavek,
m že se MRCC automaticky deaktivovat
nebo m že dojít k zastavení motoru.



•

•

•

•

Nespoléhejte pouze na systém MRCC s

funkcí Stop & Go:

Systém MRCC s funkcí Stop & Go má určité

detekční limity, a to v závislosti na typu
vozu vpředu a jeho stavu, na

povětrnostních podmínkách i na

podmínkách na silnici. Navíc nemusí být
systém schopný dostatečně zpomalit, aby

zabránil nárazu do vozidla vpředu, pokud
toto vozidlo zabrzdí náhle, nebo pokud do

jízdního pruhu náhle vjede jiné vozidlo, což

může vést k nehodě.
Vždy jezděte opatrně a zkontrolujte

bezpečnost okolí vozidla a používejte
správně pedál akcelerátoru a brzdový

pedál tak, abyste udrželi bezpečnější

vzdálenost od vozidel před Vámi nebo od
blížících se vozidel.

Nepoužívejte systém MRCC s funkcí Stop &

Go na následujících místech. Používání

systému MRCC s funkcí Stop & Go na

následujících místech může mít za

následek neočekávanou nehodu:

Běžné silnice jiné než dálnice (jízda za
těchto podmínek s použitím MRCC s

funkcí Stop & Go není možná.)

Silnice s ostrými zatáčkami a místa s

hustou dopravou, kdy mezi jednotlivými
vozidly není dostatek místa.



Silnice, kde je nutné časté a opakované

zrychlování a zpomalování (jízda za
těchto podmínek s použitím MRCC s

funkcí Stop & Go není možná).

Při vjezdu na mimoúrovňovou

křižovatku nebo odpočívadlo na
parkovišti (pokud byste sjeli z dálnice se

zapnutým ovládáním odstupu, vozidlo
před Vámi by již nebylo detekováno a

systém by mohl zrychlit na nastavenou

rychlost).

Kluzké vozovky, zledovatělé nebo

zapadlé sněhem (pneumatiky by mohly
prokluzovat a Vy byste mohli ztratit

kontrolu nebo by ovládání přidržení při

zastavení nemuselo fungovat.)

Dlouhé klesající úseky (aby systém udržel
odstup mezi vozidly, musí automaticky a

neustále přibržďovat, což by mohlo vést

ke ztrátě brzdného výkonu.)

Jednostopá vozidla, jako například
motocykly nebo jízdní kola, chodci,

stromy.

Vozovky se strmým stoupáním (vozidlo
jedoucí vpředu nemusí být detekováno

správně, Váš vůz může klouzat při

zastavení pomocí ovládání přidržení při
zastavení a může náhle zrychlit poté, co

se začne pohybovat.)

Z důvodu bezpečnosti vypněte MRCC s

funkcí Stop & Go, když ho nepoužíváte.

Nevystupujte z vozidla, když je aktivní

ovládání přidržení při zastavení:

Vystoupení z vozidla, když je ovládání

přidržení při zastavení aktivní, je
nebezpečné, protože vozidlo by se mohlo

dát neočekávaně do pohybu a způsobit
nehodu. Než vystoupíte z vozidla, vypněte

systém MRCC s funkcí Stop & Go, přeřaďte

páku voliče do polohy P a zatáhněte
parkovací brzdu.

Systém vypněte, jestliže vozidlo jede na

zkušební stolici.

Pokud je vozidlo taženo nebo naopak
něco táhne, vypněte MRCC s funkcí Stop

& Go, aby nedošlo k jeho neočekávané

funkci.

POZNÁMKA
• Systém MRCC s funkcí Stop & Go

nedetekuje následující p edm ty jako
fyzické objekty.

• Vozidla p ibližující se v opa ném
sm ru

• Chodci
• Stacionární objekty (stojící vozidla,

p ekážky)
• Pokud vozidlo vp edu jede extrémn

nízkou rychlostí, systém ho nemusí
detekovat správn .

• Pokud se na vozovce nachází konstrukce
nebo p edm t (nap íklad
jednokolejnicová visutá dráha) v malé
výšce od zem  p ed p ídí vozidla, m že
se systém aktivovat. Proto nepoužívejte
MRCC s funkcí Stop & Go.



• Nepoužívejte MRCC s funkcí Stop & Go
za podmínek, kdy se asto aktivuje
varování na p íliš krátký odstup.

• P i jízd  s kontrolou odstupu systém
zrychluje a zpomaluje Vaše vozidlo
podle rychlosti jízdy vozidla p ed Vámi.
Avšak pokud je nutné zrychlit kv li
zm n  jízdního pruhu nebo pokud
vozidlo p ed Vámi prudce zabrzdí, což
zp sobí, že se k n mu rychle p iblížíte,
použijte k akceleraci plynový pedál nebo
zpomalte sešlápnutím brzdového pedálu
v závislosti na konkrétních podmínkách.

• Pokud se MRCC s funkcí Stop & Go
používá, nedeaktivuje se, i když bude
idi  manipulovat s pákou voli e, a

nedojde tedy k požadovanému brzd ní
motorem. Pokud tedy pot ebujete
zpomalit, snižte nastavenou rychlost
nebo sešlápn te brzdový pedál.

• Brzdíte-li p i aktivovaném MRCC s
funkcí Stop & Go, m žete slyšet
neobvyklý zvuk, ten však není p íznakem
závady.

• Brzdová sv tla se rozsvítí, když MRCC s
funkcí Stop & Go aktivuje brzd ní,
avšak nemusí se rozsvítit, pokud vozidlo
jede ze svahu nastavenou rychlostí nebo
jede konstantní rychlostí v odstupu od
vozidla p ed ním.



POZNÁMKA
V následujících p ípadech se varování a
brzdy nemusí aktivovat, i když se Vaše
vozidlo za ne p ibližovat k vozu p ed
sebou.

• Jedete stejnou rychlostí jako vozidlo
p ed vámi.

• Bezprost edn  po zapnutí systému
MRCC s funkcí Stop & Go.

• Bezprost edn  po uvoln ní pedálu
akcelerátoru.

• Jiné vozidlo náhle vjede do jízdního
pruhu.



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
• V následujících p ípadech je systém MRCC s funkcí Stop & Go deaktivován, když vozidlo

jede rychlostí 30 km/h nebo nižší, a na aktivním projek ním displeji se zobrazí zpráva
„Mazda Radar Cruise Control deaktivován pod 30 km/h“.

• P ední snímací kamera (FSC) není schopna správn  zjiš ovat cílové objekty (nastal
problém v p ední snímací kame e (FSC) nebo je zne išt né elní sklo).

• Existuje n jaký problém s funkcí ovládání p idržení p i zastavení.
• Došlo k problému s elektrickou parkovací brzdou (EPB).

• Když je MRCC s funkcí Stop & Go v innosti, automaticky se zapne také Systém
upozorn ní na vzdálenost a rychlost (DSA) a Inteligentní brzdový asistent (SBS).

• Nemusí být možné nastavit systém MRCC s funkcí Stop & Go bezprost edn  po
nastartování motor , když je kontrolována funkce DSC.



POZNÁMKA
• Je-li spína  zapalování vypnut v dob , kdy je systém MRCC s funkcí Stop & Go zapnut,

bude tento systém zapnut i p i p íštím zapnutí spína e zapalování.
• Zastavením funkce udržování odstupu p epnete systém na funkci tempomatu.

Viz ást Nastavení v návodu k obsluze MZD Connect.



POZNÁMKA
• Pokud je vp edu detekováno vozidlo p i jízd  konstantní rychlostí, objeví se indikace

vozidla vp edu a za ne se provád t kontrola odstupu. Navíc, když vp edu už není
detekováno vozidlo, indikace vozidla vp edu zmizí a systém se p epne zp t do režimu
udržování konstantní rychlosti.

• Nejnižší možná rychlost, kterou lze nastavit na MRCC s funkcí Stop & Go, je 30 km/h.
• Kontrola odstupu není možná, pokud vozidlo vp edu jede rychleji než je nastavená

rychlost Vašeho vozidla. Upravte systém na požadovanou rychlost vozidla pomocí pedálu
akcelerátoru.



POZNÁMKA
• Odstup mezi vozidly se liší v závislosti na rychlosti vozidla, ím nižší rychlost, tím kratší

odstup.
• Pokud p epnete spína  zapalování do polohy ACC nebo OFF a potom motor op t

nastartujete, systém automaticky nastaví odstup mezi vozidly na p edchozí hodnotu.



•

•

POZNÁMKA
• Varování a ovládání brzd není funk ní,

když je plynový pedál sešlápnutý.
• (Modely ur ené pro Evropu)

Když chcete p ejet do vedlejšího pruhu a
zapnete ukazatele sm ru, systém
automaticky poskytne v tší akceleraci,
pokud usoudí, že je pot ebná. P i jízd
dávejte pozor na situaci na vozovce p ed
Vámi, protože byste se mohli p íliš
p iblížit k vozidlu p ed Vámi.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
Pokud se nastavená rychlost nezobrazuje
na displeji, kontrola se neobnoví, i když
stisknete spína  RES.



POZNÁMKA
• Pokud je systém MRCC s funkcí Stop &

Go deaktivován v pr b hu ovládání
p idržení p i zastavení, vozidlo z stane
v zastavené poloze.

• Parkovací brzda je zatažena
automaticky a vozidlo z stává p idržené
v zastavené poloze, když uplynulo 10
minut od aktivace ovládání p idržení p i
zastavení. V tom okamžiku je systém
MRCC s funkcí Stop & Go deaktivován.

• Jsou-li spln ny podmínky pro systém
i-stop v pr b hu ovládání p idržení p i
zastavení, motor se zastaví, i když
brzdový pedál nesešlápnete.
Viz systém i-stop na stran  4-12.

• Brzdová sv tla se rozsvítí v pr b hu
ovládání p idržení p i zastavení.

POZNÁMKA
• Pokud budete chtít pokra ovat v jízd

stisknutím spína e RES, Váš v z se nedá
do pohybu, dokud se vzdálenost mezi
Vaším vozem a vozem vp edu
neprodlouží nad stanovenou vzdálenost.

• Motor se znovu nastartuje automaticky,
když použijete jakýkoliv úkon k
pokra ování v jízd , pokud byl systém
i-stop aktivní.

• Pokud byl systém MRCC s funkcí Stop &
Go do asn  deaktivován v pr b hu
ovládání p idržení p i zastavení,
nem žete pokra ovat v jízd  stisknutím
spína e RES, pokud se p ed Vaším
vozem nenachází jiný v z. Sešlápn te
pedál akcelerátoru a pokra ujte v jízd  s
vozidlem.

• Pokud se vozidlo p ed Vámi dá do
pohybu do 3 sekund poté, co Vaše
vozidlo zastavilo následkem ovládání
p idržení p i zastavení, bude udržování
odstupu obnoveno, i když nebudete
pokra ovat v jízd , nap íklad
sešlápnutím pedálu akcelerátoru.



Nespoléhejte pouze na systém CTS:

CTS není systém automatického řízení.

Navíc, jeho funkce mají svá omezení.

Nespoléhejte pouze na funkci systému a
vždy udržujte kurs pomocí volantu.

Nastavte rychlost vozidla na bezpečnou
rychlost v závislosti na podmínkách na

vozovce a na počasí. Také nastavte

rychlost nižší, než je maximální povolená
rychlost.

Systém CTS nemusí být schopen

detekovat vozidlo vpředu v závislosti na
typu vozu vpředu a jeho stavu, na

povětrnostních podmínkách i na
podmínkách na silnici. Navíc systém

nemusí být schopen dostatečně

zpomalit, pokud vozidlo vpředu náhle
zabrzdí, pokud jiné vozidlo náhle vjede

do jízdního pruhu nebo pokud rozdíl v
rychlosti mezi Vaším vozidlem a

vozidlem vpředu je větší, což by mohl

vést k nehodě. Zkontrolujte podmínky v
okolí a vždy jeďte opatrně a udržujte

bezpečnou vzdálenost od vozidel vpředu

a přibližujících se vozidel.

Z důvodu bezpečnosti vypněte CTS, pokud

ho nepoužíváte.

Nepoužívejte systém CTS za následujících

podmínek. V opačném případě by mohlo

dojít k nehodě.

Běžné silnice jiné než rychlostní silnice
nebo dálnice (jízda za těchto podmínek s

použitím CTS není možná.)

Silnice s ostrými zatáčkami a místa s
hustou dopravou, kdy mezi jednotlivými

vozidly není dostatek místa. Silnice, kde
je nutné časté a opakované zrychlování

a zpomalování (jízda za těchto

podmínek s použitím systému CTS není
možná).

Při vjezdu na mimoúrovňovou

křižovatku nebo odpočívadlo na

parkovišti (pokud byste sjeli z dálnice se
zapnutým ovládáním odstupu, vozidlo

před Vámi by již nebylo detekováno a
systém by mohl zrychlit na nastavenou

rychlost).



Kluzké vozovky, zledovatělé nebo

pokryté sněhem (pneumatiky by mohly
prokluzovat a Vy byste mohli ztratit

kontrolu nebo by ovládání přidržení při
zastavení nemuselo fungovat.)

Dlouhé klesající úseky (aby systém udržel
odstup mezi vozidly, musí automaticky a

neustále přibržďovat, což by mohlo vést
ke ztrátě brzdného výkonu.)

Vozidlo vpředu jede neobvykle pomalu.

Jednostopá vozidla, jako například

motocykly nebo jízdní kola, chodci,

stromy.

(Vozidlo s automatickou převodovkou)

Vozovky se strmým stoupáním (vozidlo
jedoucí vpředu nemusí být detekováno

správně, Váš vůz může klouzat při

zastavení pomocí ovládání přidržení při

zastavení, nebo může náhle zrychlit
poté, co se začne pohybovat.)

Jízda za špatného počasí (déšť, mlha,

sněžení).

Vozidlo jede po kluzké vozovce, jako jsou
zledovatělé nebo sněhem zapadlé

vozovky a nezpevněné vozovky

(pneumatiky by mohly prokluzovat a Vy
byste mohli ztratit kontrolu nebo by

ovládání přidržení při zastavení
nemuselo fungovat.)

Používají se pneumatiky mající odlišnou

specifikovanou velikost, jako například

nouzová dojezdová náhradní pneumatika.

Používají se pneumatiky s

nedostatečným dezénem.

Tlak vzduchu v pneumatikách
neodpovídá předepsané hodnotě.

Vozidlo táhne karavan nebo přívěs.

Jsou použity sněhové řetězy.

Vozidlo jede po silnici, kde jsou použity
čáry vymezující jízdní pruh jiné barvy než

bílé (žluté), například na rychlostní silnici.

Nevystupujte z vozidla, když je aktivní

ovládání přidržení při zastavení.

(Vozidlo s automatickou převodovkou)

Vystoupení z vozidla, když je ovládání

přidržení při zastavení aktivní, je
nebezpečné, protože vozidlo by se mohlo

dát neočekávaně do pohybu a způsobit
nehodu. Než vystoupíte z vozidla, vypněte

systém CTS, použijte parkovací brzdu a

potom přesuňte páku voliče do polohy P.

Systém vypněte, jestliže vozidlo jede na

zkušební stolici.
Předpokladem normálního fungování

systému CTS je dodržování následujících
pokynů.

Systém vypněte, jestliže vozidlo jede na
zkušební stolici.

Neprovádějte úpravy podvozku vozidla.

Vždy používejte disky specifikované

velikosti pro přední i zadní kola. O

výměně pneumatik se poraďte
s kvalifikovaným opravcem –

doporučujeme autorizovaného opravce
vozů Mazda.

POZNÁMKA
• Udržování odstupu nedetekuje

následující p edm ty jako fyzické
objekty.

• Vozidla p ibližující se v opa ném
sm ru

• Chodci
• Stacionární objekty (stojící vozidla,

p ekážky)



• Pokud vozidlo vp edu jede extrémn
nízkou rychlostí, systém ho nemusí
detekovat správn .

• Pokud se na vozovce nachází konstrukce
nebo p edm t (nap íklad
jednokolejnicová visutá dráha) v malé
výšce od zem  p ed p ídí vozidla, m že
se systém aktivovat. Proto nepoužívejte
systém CTS.

• Nepoužívejte CTS za podmínek, kdy se
asto aktivuje varování na p íliš krátký

odstup.
• Pokud je nutné zrychlit kv li zm n

jízdního pruhu nebo pokud vozidlo p ed
Vámi prudce zabrzdí, což zp sobí, že se
k n mu rychle p iblížíte, použijte k
akceleraci plynový pedál nebo zpomalte
sešlápnutím brzdového pedálu v
závislosti na konkrétních podmínkách.

• Když se používá systém CTS, nedojde k
bržd ní motorem, i když p esunete adicí
páku (manuální p evodovky) nebo páku
voli e (automatické p evodovky). Pokud
tedy pot ebujete zpomalit, snižte
nastavenou rychlost nebo sešlápn te
brzdový pedál.

• Brzdíte-li p i aktivovaném systému CTS,
m žete slyšet neobvyklý zvuk, ten však
není p íznakem závady.

• Brzdová sv tla se rozsvítí, když CTS
aktivuje brzd ní, avšak nemusí se
rozsvítit, pokud vozidlo jede ze svahu
nastavenou rychlostí nebo jede
konstantní rychlostí v odstupu od
vozidla p ed ním.

• Za následujících podmínek nemusí být
systém CTS schopen detekovat bílé
(žluté) áry a vozidla vp edu správn  a
nemusí pak fungovat normáln .

• P ední snímací kamera (FSC) nem že
rozpoznat prostor p ed vozidlem kv li
zne išt ní nebo mlze.

• Bílé (žluté) áry jsou málo viditelné
kv li ne istotám nebo odlupující se
barv .

• Bílé (žluté) áry vymezující jízdní
pruh nebo vozidla vp edu jsou málo
viditelné kv li špatnému po así (déš ,
mlha nebo sníh).

• Vozidlo jede v do asn  vymezeném
jízdním pruhu nebo v úseku, kde je
n který jízdní pruh uzav en kv li
provád ní stavebních prací a kde
m že být vyzna eno více bílých
(žlutých) vymezovacích ar (p ípadn
p erušených ar).

• Kamera snímá zavád jící áru, jako je
nap íklad do asná ára použitá p i
uzavírce, nebo stín, nerozpušt ný sníh,
pop ípad  žlábek napln ný vodou.

• Povrch vozovky je mokrý a lesklý po
dešti nebo jsou na vozovce louže.

• V zavazadlovém prostoru nebo na
zadním sedadle je naložen t žký
náklad, který zp sobuje, že je vozidlo
naklon no.

• Vozidlo p ed vámi jede p íliš blízko u
bílé (žluté) áry vymezující jízdní pruh
a ta je pro h e viditelná.

• elní sklo je zne išt né nebo
zamlžené.

• Vozidlo jede p es k ižovatku nebo
rozcestí.

• Když bílé (žluté) áry nelze detekovat
kv li podmínkám na silnici nebo
po así.



• Náhle se zm ní jas okolí jako
nap íklad p i vjezdu do tunelu nebo
výjezdu z n j.

• V noci je osv tlení sv tlomety
oslabeno kv li ne istotám nebo
nesprávnému se ízení sklonu.

• Od povrchu vozovky se zp tn  odráží
sv tlo nebo povrch vozovky je mokrý a
lesklý po dešti.

• Na vozovce je stín svodidla
rovnob žný s bílou (žlutou) árou
vymezující jízdní pruh.

• Jízdní pruh je výjime n  úzký nebo
výjime n  široký.

• Vozovka je p íliš nerovná.
• Vozidlo se ot áslo po nárazu na

nerovnost na silnici.
• Na silnici jsou vodorovná zna ení

nebo d licí áry r zných tvar ,
nap íklad p ed k ižovatkou.

• Prostor p ed kamerou je zne išt n
nebo byl nainstalován n jaký p edm t,
který p ekáží ve výhledu.

• Ve vzduchu jsou výfukové plyny z vozu
p ed Vámi, zví ený písek, sníh, voda
nebo vodní páry z kanálu.

• Okolí je tmavé, jako nap íklad v
podve er nebo brzy ráno.

• Vozidlo vp edu má koncová sv tla
ur itého tvaru.

• Vozidlo vp edu se kurzem p íliš
odchyluje od dráhy Vašeho vozu.

• Vozidlo vp edu jede nevypo itateln .
• Vozidlo jede po silnici s prudkými

zatá kami.

POZNÁMKA

Varování na omezení asistence p i ízení

Pokud funkce asistence p i ízení není
schopna udržovat vozidlo v jízdním pruhu,
když je funkce asistence p i ízení v
innosti, zazní varovný zvukový signál a

zobrazí se varování na multifunk ním
displeji, které varují idi e, že má použít
volant.



POZNÁMKA
M žete se podívat na multifunk ní displej
a zkontrolovat, zda se asistence p i ízení
týká jízdy v jízdním pruhu nebo vozidla
vp edu.
Neaktivní

Aktivní (vozidlo vp edu)



Aktivní (jízdní pruh) POZNÁMKA
V následujících p ípadech se varování a
brzdy nemusí aktivovat, i když se Vaše
vozidlo za ne p ibližovat k vozu p ed
sebou.

• Jedete stejnou rychlostí jako vozidlo
p ed vámi.

• Bezprost edn  po aktivaci CTS.
• Bezprost edn  po uvoln ní pedálu

akcelerátoru.
• Jiné vozidlo náhle vjede do jízdního

pruhu.



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
(Vozidlo s automatickou p evodovkou)

• Za následujících podmínek není možné CTS použít, když je rychlost vozidla 30 km/h nebo
nižší.

• Existuje n jaký problém s funkcí ovládání p idržení p i zastavení.
• Došlo k problému s elektrickou parkovací brzdou (EPB).

• Systém CTS se nemusí spustit p ímo po nastartování motoru.



•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
Funkce asistence p i ízení pracuje tak, aby vozidlo z stávalo v blízkosti st edu jízdního
pruhu. V závislosti na podmínkách, jako nap íklad na zak ivení vozovky, stoupání i klesání
vozovky, zvln ní vozovky a rychlosti vozidla, nemusí být systém schopen udržovat vozidlo
blízko st edu jízdního pruhu.



POZNÁMKA
• Pokud je vp edu detekováno vozidlo p i jízd  konstantní rychlostí, objeví se indikace

vozidla vp edu a za ne se provád t kontrola odstupu. Navíc, když vp edu už není
detekováno vozidlo, indikace vozidla vp edu zmizí a systém se p epne zp t do režimu
udržování konstantní rychlosti.

• Kontrola odstupu není možná, pokud vozidlo vp edu jede rychleji než je nastavená
rychlost Vašeho vozidla. Upravte systém na požadovanou rychlost vozidla pomocí pedálu
akcelerátoru.

• P i vypnutí spína e zapalování se zachová stav systému, který existoval p ed vypnutím
spína e zapalování. Je-li nap íklad vypnuto zapalování v dob , kdy je systém CTS v
innosti, z stane v innosti i po p íštím zapnutí zapalování.

• Když je CTS v innosti, automaticky se zapne také Systém zabra ující opušt ní jízdního
pruhu (LAS), Systém upozorn ní na vzdálenost a rychlost (DSA) a Inteligentní brzdový
asistent (SBS).

• Je-li spína  CTS stisknut, když je v innosti radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC)
nebo radarový adaptivní tempomat Mazda s funkcí Stop & Go (MRCC s funkcí Stop &
Go), systém CTS se aktivuje. Navíc, je-li spína  MRCC stisknut, když je systém CTS v
innosti, radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC) nebo radarový adaptivní

tempomat Mazda s funkcí Stop & Go (MRCC s funkcí Stop & Go) se aktivuje.



•

•

POZNÁMKA
• Varování a ovládání brzd není funk ní, když je sešlápnut pedál akcelerátoru.
• Nejnižší možná rychlost, kterou lze nastavit na CTS, je 30 km/h.
• (Modely ur ené pro Evropu)

Když chcete p ejet do vedlejšího pruhu a zapnete ukazatele sm ru, systém automaticky
poskytne v tší akceleraci, pokud usoudí, že je pot ebná. P i jízd  dávejte pozor na situaci
na vozovce p ed Vámi, protože byste se mohli p íliš p iblížit k vozidlu p ed Vámi.

• (Vozidlo s automatickou p evodovkou)
Nastavení rychlosti vozidla m žete zm nit stisknutím spína e RES v pr b hu ovládání
p idržení p i zastavení.



POZNÁMKA
• Odstup mezi vozidly se liší v závislosti na rychlosti vozidla, ím nižší rychlost, tím kratší

odstup.
• Když p epnete zapalování do polohy ACC nebo OFF, nastavená vzdálenost mezi vozidly

bude automaticky zachována i po op tovném nastartování motoru.



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
Pokud idi  sejme ruce z volantu (nedrží volant), aktivuje se varovná zvuková signalizace a
zobrazí se upozorn ní na multifunk ním informa ním displeji a na aktivním projek ním
displeji.
Multifunk ní displej



Aktivní projek ní displej

Pokud volant držíte jen lehce nebo v závislosti na podmínkách na silnici, systém usoudí, že
jste volant pustili (nedržíte ho), i když ho držíte, a zobrazí upozorn ní na multifunk ním
displeji a na aktivním projek ním displeji.

POZNÁMKA
• Pokud se nastavená rychlost nezobrazuje na displeji, systém se neaktivuje, i když stisknete

spína  RES.
• Po aktivaci nemusí asistence p i ízení fungovat maximáln  5 sekund, dokud nebudou

detekovány áry vymezující jízdní pruh nebo vozidlo vp edu.



POZNÁMKA
• Pokud nep e adíte na vyšší p evodový

stupe , i když se objeví tento požadavek,
na motor bude p sobit p íliš velké
zatížení a systém CTS se m že
automaticky deaktivovat nebo m že dojít
k poškození motoru.

• Pokud nep e adíte na nižší p evodový
stupe , i když se objeví tento požadavek,
m že se systém CTS automaticky
deaktivovat nebo m že dojít k zastavení
motoru.

POZNÁMKA
• I když je systém CTS do asn

deaktivován v pr b hu ovládání
p idržení p i zastavení, vozidlo z stane
v zastavené poloze.

• Parkovací brzda je zatažena
automaticky a vozidlo z stává p idržené
v zastavené poloze, když uplynulo
alespo  10 minut od aktivace ovládání
p idržení p i zastavení. Pokud se tak
stane, je systém CTS do asn
deaktivován.

• Jsou-li spln ny podmínky pro systém
i-stop v pr b hu ovládání p idržení p i
zastavení, motor se zastaví, i když
brzdový pedál nesešlápnete.
Viz systém i-stop na stran  4-12.

• Brzdová sv tla se rozsvítí v pr b hu
ovládání p idržení p i zastavení.



POZNÁMKA
• Pokud budete chtít pokra ovat v jízd

stisknutím spína e RES, Váš v z se nedá
do pohybu, dokud se vzdálenost mezi
Vaším vozem a vozem vp edu
neprodlouží nad stanovenou vzdálenost.

• Motor se znovu nastartuje automaticky,
když použijete jakýkoliv úkon k
pokra ování v jízd , pokud byl systém
i-stop aktivní.

• Pokud byl systém CTS do asn
deaktivován v pr b hu ovládání
p idržení p i zastavení, nem žete
pokra ovat v jízd  stisknutím spína e
RES, pokud se p ed Vaším vozem
nenachází jiný v z. Sešlápn te pedál
akcelerátoru a pokra ujte v jízd  s
vozidlem.

• Pokud se vozidlo p ed Vámi dá do
pohybu do 3 sekund poté, co Vaše
vozidlo zastavilo následkem ovládání
p idržení p i zastavení, bude udržování
odstupu obnoveno, i když nebudete
pokra ovat v jízd , nap íklad
sešlápnutím pedálu akcelerátoru.



Nespoléhejte pouze na systém LAS:

LAS není systém automatického řízení.

Kromě toho tento systém není určen ke

kompenzování nedostatečné pozornosti
řidiče a nadměrné spoléhání na jeho

účinnost by mohlo mít za následek vznik
nehody.

Funkce systému LAS jsou omezené. Vždy

udržujte kurz pomocí volantu a jezděte

opatrně.

Nepoužívejte systém LAS za následujících

podmínek; v opačném případě by mohlo

dojít k nehodě.

Vozidlo jede po kluzké vozovce, jako

jsou zledovatělé nebo sněhem zapadlé
vozovky a nezpevněné vozovky.

Používají se pneumatiky mající

odlišnou specifikovanou velikost, jako

například nouzová dojezdová
náhradní pneumatika.

Používají se pneumatiky s
nedostatečným dezénem.

Tlak vzduchu v pneumatikách
neodpovídá předepsané hodnotě.

Vozidlo táhne karavan nebo přívěs.

Jsou použity sněhové řetězy.

Vozidlo jede po silnici, kde jsou použity

čáry vymezující jízdní pruh jiné barvy
než bílé (žluté), například na rychlostní

silnici.

Předpokladem normálního fungování
systému LAS je dodržování následujících

pokynů.

Neprovádějte úpravy podvozku vozidla.

Vždy používejte přední i zadní disky kol a

pneumatiky specifikovaného typu a
velikosti. O výměně pneumatik se

poraďte s kvalifikovaným opravcem –

doporučujeme autorizovaného opravce
vozů Mazda.

POZNÁMKA
Systém nemusí fungovat normáln  za
následujících podmínek.

• Bílé (žluté) áry jsou málo viditelné
kv li ne istotám nebo odlupující se
barv .

• Bílé (žluté) áry vymezující jízdní pruh
jsou málo viditelné kv li špatnému
po así (déš , mlha nebo sníh).

• Vozidlo jede v do asn  vymezeném
jízdním pruhu nebo v úseku, kde je
n který jízdní pruh uzav en kv li
provád ní stavebních prací a kde m že
být vyzna eno více bílých (žlutých)
vymezovacích ar (p ípadn
p erušených ar).

• Kamera snímá zavád jící áru, jako je
nap íklad do asná ára použitá p i
uzavírce, nebo stín, nerozpušt ný sníh,
pop ípad  žlábek napln ný vodou.

• Náhle se zm ní jas okolí jako nap íklad
p i vjezdu do tunelu nebo výjezdu z n j.

• Od povrchu vozovky se zp tn  odráží
sv tlo.

• Povrch vozovky je mokrý a lesklý po
dešti nebo jsou na vozovce louže.

• Jízdní pruh je výjime n  úzký.



• Vozidlo jede po silnici s prudkými
zatá kami.

• V zavazadlovém prostoru nebo na
zadním sedadle je naložen t žký náklad,
který zp sobuje, že je vozidlo naklon no.

• Vozidlo jede p es rozcestí nebo
k ižovatku.

• Na vozovce je stín svodidla rovnob žný s
bílou (žlutou) árou vymezující jízdní
pruh.

• V noci je osv tlení sv tlomety oslabeno
kv li ne istotám nebo nesprávnému
se ízení sklonu.

• Vozovka je p íliš nerovná.
• Vozidlo se ot áslo po nárazu na

nerovnost na silnici.
• Vozidlo p ed vámi jede p íliš blízko u

bílé (žluté) áry vymezující jízdní pruh a
ta je pro h e viditelná.

• elní sklo je zne išt né nebo zamlžené.
• Na p í  vozidla svítí silné sv tlo

(nap íklad slunce, nebo sv tlo dálkových
sv tlomet  protijedoucích vozidel).

POZNÁMKA
Pokud se symbol stavu i-ACTIVSENSE
(systém varování/podpory p i vyhýbání se
rizik m) (bílý) nezobrazí, systém byl
deaktivován pomocí spína e
i-ACTIVSENSE nebo vlastního nastavení.

•

•

POZNÁMKA
Pokud systém nedetekuje bílou (žlutou)
áru pouze na jedné stran , nefunguje

systém ne té stran , kde ji nedetekoval.

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•
POZNÁMKA
Pokud idi  oto í volantem, když je
asistence p i otá ení volantem v innosti,
tato asistence se ukon í.

•

•

POZNÁMKA
P i vypnutí spína e zapalování se zachová
stav systému, který existoval p ed
vypnutím spína e zapalování. Je-li
nap íklad vypnuto zapalování v dob , kdy
je systém LAS v innosti, z stane v
innosti i po p íštím zapnutí zapalování.



Při výměně řidičů vždy systém vypněte:

Pokud by nový řidič neznal funkci ASL,

vozidlo by nemuselo zrychlit, když řidič
sešlápne pedál akcelerátoru, což by mohlo

způsobit nehodu.





•

•

POZNÁMKA
P i vypnutí spína e zapalování se zachová
stav systému, který existoval p ed
vypnutím spína e zapalování.
Je-li nap íklad spína  zapalování vypnut v
dob , kdy je systém ASL zapnutý, bude
tento systém zapnutý i p i p íštím zapnutí
spína e zapalování.

Při nastavování ASL vždy zkontrolujte

bezpečnost v okolí vozidla:

Pokud rychlost nastavíte níže, než je

aktuální rychlost vozidla, vozidlo zpomalí
na nastavenou rychlost. Zkontrolujte

bezpečnost prostoru okolo vozidla a

udržujte bezpečnější vzdálenost od vozidel
před vámi i za vámi.



POZNÁMKA
• Když je zobrazena nastavení rychlost

vozidla v p ístrojovém panelu, stiskn te
tla ítko RES a nastavte zobrazenou
rychlost vozidla.

• Systém je do asn  deaktivován, když
vozidlo zrychlí sešlápnutí pedálu
akcelerátoru, avšak jeho innost se
obnoví, poklesne na nastavenou rychlost
nebo níže.

• Vozidlo m že p ekro it nastavenou
rychlost p i jízd  ze svahu.

• V následujících p ípadech nelze systém
aktivovat.

• N které dve e jsou otev eny.
• Bezpe nostní pás idi e není zapnut.

•

•

•

•

POZNÁMKA
• Nastavenou rychlost lze upravit

stisknutím spína e RES nahoru (SET+)
nebo dol  (SET-), když je systém v
pohotovostním stavu.

• ASL se nedeaktivuje sešlápnutím
brzdového pedálu.



Při výměně řidičů vždy systém vypněte:

Pokud by nový řidič neznal funkci ISA, vozidlo by nemuselo zrychlit, když řidič sešlápne pedál
akcelerátoru, což by mohlo způsobit nehodu. V závislosti na povětrnostních podmínkách

nebo problémech s dopravním značením nemusí být dopravní značka rozpoznána nebo

může být zobrazena dopravní značka lišící se od skutečné dopravní značky. Za kontrolu
skutečných dopravních značek odpovídáte vždy vy samotní jako řidič. V opačném případě by

mohlo dojít k nehodě.

POZNÁMKA
ISA funguje pouze tehdy, když karta SD (originální Mazda) je vložena. Navíc, Nastavitelný
omezova  rychlosti (ASL) funguje pouze tehdy, když karta SD (originální Mazda) není
vložena. Viz Nastavitelný omezova  rychlosti (ASL) na stran  4-177.







•

•

•

•



POZNÁMKA
P i vypnutí spína e zapalování se zachová
stav systému, který existoval p ed vypnutím
spína e zapalování. Je-li nap íklad spína
zapalování vypnut v dob , kdy je systém ISA
zapnutý, bude tento systém zapnutý i p i
p íštím zapnutí spína e zapalování.

Při nastavování ISA vždy zkontrolujte

bezpečnost v okolí vozidla:

Pokud rychlost nastavíte níže, než je

aktuální rychlost vozidla, vozidlo zpomalí

na nastavenou rychlost. Zkontrolujte
bezpečnost prostoru okolo vozidla a

udržujte bezpečnější vzdálenost od vozidel
před vámi i za vámi.

POZNÁMKA
• Systém je do asn  deaktivován, když

vozidlo zrychlí sešlápnutí pedálu
akcelerátoru, avšak jeho innost se
obnoví, poklesne na nastavenou rychlost
nebo níže.

• Vozidlo m že p ekro it nastavenou
rychlost p i jízd  ze svahu.

• V následujících p ípadech nelze systém
aktivovat.

• N které dve e jsou otev eny.
• Bezpe nostní pás idi e není zapnut.

• Nastavení systému ISA lze zm nit na
MANUAL nebo OFF*1.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

*1 Je-li vybráno OFF, je nastaven
nastavitelný omezova  rychlosti (ASL).

Viz Nastavitelný omezova  rychlosti (ASL)
na stran  4-177



POZNÁMKA
• Když je zobrazena nastavená rychlost

vozidla na aktivním projek ním displeji /
v p ístrojovém panelu a zna ka omezení
rychlosti se nezobrazuje, stiskn te
tla ítko RES, abyste nastavili
zobrazenou rychlost vozidla.

POZNÁMKA
• Rychlostní limit nelze nastavit podle

zna ky omezující rychlost, pokud je tato
zna ka zobrazena šedou barvou.

•

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
• Nastavenou rychlost lze upravit

stisknutím spína e RES nahoru (SET+)
nebo dol  (SET-), když je systém v
pohotovostním stavu.

• ISA se nedeaktivuje sešlápnutím
brzdového pedálu.



Nespoléhejte pouze na systém SBS:

Účelem systému SBS je pouze zmírnit škody
v případě kolize.

Jeho schopnost detekovat překážky je

omezená, a to v závislosti na překážce,
povětrnostních podmínkách nebo

podmínkách na silnici. Přílišné spoléhání
na systém a nesprávné ovládání plynového

pedálu a brzdového pedálu může způsobit
nehodu.

V následujících případech systém vypněte,
abyste zabránili jeho neočekávané funkci.

Vozidlo je taženo nebo táhne jiné
vozidlo.

Vozidlo se nachází na zvedáku

podvozku.

Při jízdě po nerovných cestách, jako

například v husté trávě nebo v terénu.
Postup při vypínání systému je popsán

na další straně.
Viz Zastavení činnosti systému

inteligentního brzdového asistenta (SBS)

na straně 4-189.

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
• Za následujících podmínek nemusí

systém SBS fungovat.

• Když existuje možnost pouze
áste ného kontaktu s vozidlem nebo

p ekážkou p ed Vámi.
• Jedete stejnou rychlostí jako vozidlo

p ed vámi.



• Když idi  úmysln  ídí vozidlo
(sešlápnutí pedálu akcelerátoru,
otá ení volantem).

• idi  náhle sešlápne plynový pedál.
• Brzdový pedál je sešlápnut.
• idi  oto í volantem.
• idi  pohne pákou voli e.
• Ovládací pá ka sm rových sv tel je

použita.
• Zobrazují-li se na multifunk ním

informa ním displeji varování a
zprávy, jako nap íklad upozorn ní na
zne išt né elní sklo, související s
p ední snímací kamerou (FSC) nebo
p edním radarovým sníma em.

• Systém SBS  fungovat za
následujících podmínek.

• Na silnici se nachází n jaký objekt na
vjezdu do zatá ky (v etn  svodidel a
sn hových záv jí).

• Projížd ní kolem p ibližujícího se
vozidla v zatá ce.

• P i p ejezdu p es úzký most, pr jezdu
p es nízkou bránu, úzkou bránu, mycí
linku nebo tunel.

• P i pr jezdu mýtnou branou.
• P i vjezdu do podzemního parkovišt .
• Na silnici je kovový objekt, nerovnost

nebo výstupek.
• Pokud se náhle p iblížíte k vozidlu

p ed Vámi.
• Je zde zví e, ze  nebo strom.

• idi  je upozorn n prost edním varovné
indikace na multifunk ním displeji a
aktivním projek ním displeji (vozidla s
aktivním projek ním displejem), když je
systém v innosti.

• Je-li zjišt na porucha nebo je-li systém
do asn  deaktivován kv li zne išt ným
sníma m (jako je radarový sníma
nebo p ední snímací kamera (FSC)),
varovná indikace / varovná kontrolka
i-ACTIVSENSE se zobrazí / rozsvítí a
zpráva se zobrazí na multifunk ním
displeji.

• Na vozidle s manuální p evodovkou se
motor zastaví, pokud nesešlápnete pedál
spojky, když vozidlo zastaví p sobením
brzd ní SBS.

• Je-li vozidlo zastaveno p sobením
brzd ní SBS a není sešlápnut brzdový
pedál, po uplynutí asi 2 sekund je
brzd ní SBS automaticky zrušeno.



POZNÁMKA
• Zvukový signál varování p ed kolizí zní

p erušovan innosti brzd ní
SBS nebo brzdový asistent (brzdový
asistent SBS).

• Opera ní vzdálenost a hlasitost
varování p ed kolizí lze zm nit.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

•

•

POZNÁMKA
Je-li motor zastaven s vypnutou funkcí
SBS, obnoví se tato funkce p i p íštím
nastartování motoru.

Nespoléhejte pouze na systém SBS-R:

Účelem systému SBS-R je pouze zmírnit

škody v případě kolize. Přílišné spoléhání
na systém a nesprávné ovládání

plynového pedálu a brzdového pedálu
může způsobit nehodu.

Dodržujte následující pokyny, aby byla
zaručena správná funkce systému SBS-R.



Nelepte nálepky na zadní ultrazvukový

snímač ani na zadní kameru. V
opačném případě by zadní

ultrazvukový snímač a zadní kamera
nemusely být schopny detekovat

vozidla nebo překážky, což by mohlo

mít za následek vznik nehody.

Nerozebírejte zadní ultrazvukový
snímač ani zadní kameru.

Pokud okolo zadního ultrazvukového

snímače a zadní kamery zpozorujete
praskliny nebo poškození způsobené

odlétávajícími kaménky, přestaňte
okamžitě používat systém SBS-R a

nechejte si své vozidlo prohlédnout u

kvalifikovaného opravce,

doporučujeme autorizovaného
opravce vozů Mazda. Pokud byste

jezdili se škrábanci nebo prasklinami v

blízkosti ultrazvukového snímače,
mohl by se systém zbytečně aktivovat

a mohlo by dojít k nečekané nehodě.
Viz Zastavení činnosti systému

inteligentního brzdového asistenta
[zadního] (SBS-R) na straně 4-193.

O výměně zadního nárazníku se

poraďte s kvalifikovaným opravcem –
doporučujeme autorizovaného

opravce vozů Mazda.

Neprovádějte úpravy podvozku vozidla:

Dojde-li ke změně výšky nebo náklonu

vozidla, systém SBS-R nemusí správně

fungovat, protože nedokáže přesně
zjišťovat překážky.

Nepůsobte příliš velkou silou na zadní

ultrazvukový snímač ani na zadní kameru:

Při mytí vozidla nepoužívejte proud

vysokotlaké vody mířící na zadní
ultrazvukový snímač a zadní kameru ani je

příliš intenzivně nedrhněte. Kromě toho
chraňte zadní nárazník při nakládání a

vykládání předmětů do / ze zavazadlového

prostoru před silnými údery a nárazy. V
opačném případě může dojít k ovlivnění

snímačů, které nebudou schopny správně
zjišťovat překážky, což by mohlo způsobit

znemožnění normální funkce systému

SBS-R nebo naopak jeho zbytečné uvádění
v činnost.

Při jízdě v terénu po plochách porostlých

trávou doporučujeme vypnout systém

SBS-R.

Na všech kolech vždy používejte

pneumatiky předepsané velikosti od
stejného výrobce, které jsou stejné

značky a mají stejný vzorek. Navíc

nepoužívejte na stejném vozidlem
pneumatiky s výrazně rozdílným

opotřebením. Jinak systém SBS-R nemusí
pracovat normálně.

Je-li na zadním ultrazvukovém snímači a
zadní kameře ulpělý led nebo sníh,

mohou tyto snímače ztratit svoji
schopnost správně detekovat překážky v

závislosti na podmínkách. V takových

případech může dojít ke ztrátě
schopnosti systému provádět jeho

kontrolní funkce. Vždy jeďte opatrně a
věnujte pozornost situaci za vozidlem.



POZNÁMKA
• Postavení vozidla se m ní v závislosti na

ovládání plynového pedálu, brzdového
pedálu a volantu, což by rovn ž mohlo
zt žovat rozpoznávání p ekážek
systémem nebo naopak usnad ovat
zbyte né zjiš ování nep ekážejících
objekt . V takových p ípadech SBS-R
m že ale nemusí fungovat.

• Systém SBS-R bude fungovat za
následujících podmínek.

• Motor b ží.
• adicí páka (u vozidla s manuální

p evodovkou) nebo volicí páka (u
vozidla s automatickou p evodovkou)
je v poloze R (zpáte ka).

• Sklon je menší než 5 %.
• Na multifunk ním informa ním

displeji se nezobrazuje varovná
indikace / varovná kontrolka
i-ACTIVSENSE.

• Rychlost vozidla je mezi asi 2 a
8 km/h.

• Systém SBS-R není vypnut.
• V systému DSC není závada.

• V následujících p ípadech nejsou zadní
ultrazvukový sníma  a zadní kamera
schopny detekovat p ekážky a systém
SBS-R nemusí být funk ní.

• Výška p ekážky je malá, jako je tomu
nap íklad u nízkých st n nebo u
nákladních automobil  s nízkou
ložnou plochou.

• Výška p ekážky je velká, jako je tomu
nap íklad u nákladních automobil
s vysokou ložnou plochou.

• P ekážka je malá.
• P ekážka je tenká, jako nap íklad

sloupek dopravní zna ky.

• Zužující se povrch p ekážky není
orientován svisle vzhledem k vozidlu.

• P ekážka je m kká, jako nap íklad
visící záv s nebo sníh ulp lý na
vozidle.

• P ekážka je nepravidelného tvaru.
• P ekážka je extrémn  blízko.

• V následujících p ípadech nejsou zadní
ultrazvukový sníma  a zadní kamera
schopny detekovat p ekážky správn  a
systém SBS-R nemusí být funk ní.

• N co je nalepeno na zadním
nárazníku v blízkosti zadního
ultrazvukového sníma e.

• Je sešlápnut brzdový pedál nebo pedál
akcelerátoru.

• V blízkosti jedné p ekážky se nachází
další p ekážka.

• Za špatného po así, jako nap íklad za
dešt , mlhy nebo sn žení.

• Vysoká nebo nízká vlhkost vzduchu.
• Vysoké nebo nízké teploty.
• Silný vítr.
• Jízdní dráha není plochá.
• V zavazadlovém prostoru nebo na

zadním sedadle je naložen t žký
náklad.

• V blízkosti zadního ultrazvukového
sníma e jsou nainstalovány nevhodné
p edm ty, jako nap íklad bezdrátová
anténa, mlhové sv tlo nebo osv tlená
registra ní zna ka.

• Došlo k odchýlení správné orientace
zadního ultrazvukového sníma e,
které bylo zp sobeno nap íklad
srážkou.

• Vozidlo je nep ízniv  ovliv ováno
jinými zvukovými vlnami, jako
nap íklad houka kou, hlukem motoru
nebo ultrazvukovým sníma em jiného
vozidla.



• V následujících p ípadech mohou zadní
ultrazvukový sníma  a zadní kamera
nesprávn  identifikovat objekty jako
cílové p ekážky a tím uvád t v innost
systém SBS-R.

• Jízda v úseku se strmým stoupáním
nebo klesáním.

• Blokování kol.
• Visící záv sy, sloupky bran, jako

nap íklad mýtných bran, a závory
železni ních p ejezd .

• P i jízd  v blízkosti objekt , jakými
jsou nap íklad listoví, zábrany,
vozidla, st ny a ploty uspo ádané
podél silnice.

• P i pr jezdu terénem v oblastech s
vysokou trávou nebo porostem.

• P i pr jezdu nízkými branami, úzkými
branami, mycími linkami a tunely.

• Je p ipojen p ív s.
• Silný zdroj sv tla, jako nap íklad

slunce, svítí do zadní kamery.
• Okolí je tmavé.
• V blízkosti zadního sonaru je

nainstalováno vn jší p íslušenství,
jako nap íklad nosi  jízdního kola.

• (Manuální p evodovka)
Je-li vozidlo zastaveno následkem
aktivace systému SBS-R a p itom není
sešlápnut pedál spojky, vypne se motor.

• Je-li systém v innosti, uživatel je o tom
uv domen multifunk ním informa ním
displejem.

• Zvuková signalizace varující p ed
hrozící srážkou zní p erušovan , když
SBS-R ovládá brzdy.

• Je-li vozidlo zastaveno inností systému
SBS-R a p itom není sešlápnut brzdový
pedál, po uplynutí asi 2 sekund se
zobrazí na displeji zpráva „Nouzové
brzd ní aktivní. Sešlápni brzdový pedál
pro zastavení“ a brzd ní SBS-R je
automaticky zrušeno.

• Je-li použito originální tažné za ízení
Mazda, je systém SBS-R automaticky
vypnut.



•

•

POZNÁMKA
Když je systém SBS-R deaktivován, je
deaktivován také Inteligentní brzdový
asistent [zadní pro p í ný provoz]
(SBS-RC).



Než s vozidlem skutečně začnete couvat,

vždy vizuálně zkontrolujte okolní oblast:

Systém je určen pouze k tomu, aby

pomáhal při vyjíždění z parkovacího místa,
když s vozidlem couváte. Vzhledem k

určitým omezením funkce tohoto systému

nemusí systém SBS-RC ovládat brzdy nebo
se jeho aktivace může opozdit, i když se za

Vaším vozidlem nachází jiné vozidlo. Za
kontrolu situace za vaším vozem

zodpovídáte vždy vy samotní jako řidič.

Nespoléhejte pouze na systém SBS-RC:

Účelem systému SBS-RC je pouze zmírnit

škody v případě kolize. Přílišné spoléhání

na systém a nesprávné ovládání
plynového pedálu a brzdového pedálu

může způsobit nehodu.

Systém SBS-RC reaguje na vozidlo.
Systém nereaguje na takové překážky,

jako jsou zdi, chodci, jednostopá vozidla
nebo zvířata.

Dodržujte následující pokyny, aby byla

zaručena správná funkce systému SBS-RC.

Nelepte nálepky na zadní radar ani na

zadní kameru. V opačném případě by

zadní radar a zadní kamera nemusely
být schopny detekovat vozidla nebo

překážky, což by mohlo mít za následek
vznik nehody.

Nerozebírejte zadní radar ani zadní
kameru.

Pokud okolo zadního radaru a zadní

kamery zpozorujete praskliny nebo
poškození způsobené odlétávajícími

kaménky, přestaňte okamžitě používat
systém SBS-RC a nechejte si své vozidlo

prohlédnout u kvalifikovaného opravce,

doporučujeme autorizovaného opravce
vozů Mazda. Pokud byste jezdili se

škrábanci nebo prasklinami v blízkosti
ultrazvukového snímače, mohl by se

systém zbytečně aktivovat a mohlo by

dojít k nečekané nehodě. Viz Zastavení
činnosti systému inteligentního

brzdového asistenta [zadního pro příčný

provoz] (SBS-RC) na straně 4-197.

O výměně zadního nárazníku se poraďte
s kvalifikovaným opravcem –

doporučujeme autorizovaného opravce
vozů Mazda.

Neprovádějte úpravy podvozku vozidla:

Dojde-li ke změně výšky nebo náklonu
vozidla, systém SBS-RC nemusí správně

fungovat, protože nedokáže přesně

zjišťovat překážky.

Na zadní radar a zadní kameru nepůsobte

nadměrnou sílou:

Při mytí vozidla nepoužívejte proud
vysokotlaké vody mířící na zadní radar a

zadní kameru ani je příliš intenzivně
nedrhněte. Kromě toho chraňte zadní

nárazník při nakládání a vykládání

předmětů do / ze zavazadlového prostoru
před silnými údery a nárazy. V opačném

případě může dojít k ovlivnění snímačů,

které nebudou schopny správně zjišťovat
překážky, což by mohlo způsobit

znemožnění normální funkce systému

SBS-RC nebo naopak jeho zbytečné
uvádění v činnost.



POZNÁMKA
• Systém SBS-RC bude fungovat za

následujících podmínek.

• Motor b ží.
• adicí páka (u vozidla s manuální

p evodovkou) nebo volicí páka (u
vozidla s automatickou p evodovkou)
je v poloze R (zpáte ka).

• Na multifunk ním informa ním
displeji se nezobrazuje varovná
indikace / varovná kontrolka
i-ACTIVSENSE.

• Rychlost vozidla je nižší než asi
10 km/h.

• Rychlost p ibližujícího se vozidla je
p ibližn  3 km/h nebo vyšší.

• Systém SBS-R není vypnut.
• V systému DSC není závada.

• V následujících p ípadech se zobrazuje /
rozsv cuje varovná indikace / varovná
kontrolka i-ACTIVSENSE a innost
systému se zastavuje. Z stává-li varovná
indikace / varovná kontrolka
i-ACTIVSENSE zobrazena / rozsvícena,
nechejte vozidlo co nejd íve
zkontrolovat u kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Nastal problém v systému, v etn
systému SBS-RC.

• Instala ní poloha zadního bo ního
radarového sníma e na vozidle se
zna n  zm nila.

• V blízkosti zadního radarového
sníma e se na zadním nárazníku
nahromadilo velké množství sn hu
nebo ledu.

• Dlouhá jízda po silnicích pokrytých
sn hem.

• Teplota v blízkosti radarových
sníma  se extrémn  zvýšila v
d sledku dlouhodobé jízdy ve
stoupajících nebo klesajících úsecích
v letním období.

• Došlo ke snížení nap tí akumulátoru.
• Za následujících podmínek nedokáže

zadní bo ní radarový sníma  detekovat
cílové objekty nebo je detekuje pouze
obtížn .

• Detek ní oblast zadního bo ního
radarového sníma e je omezena
blízkou st nou nebo zaparkovaným
vozidlem. S vozidlem proto couvejte ve
sm ru, ve kterém detek ní oblast
radarových sníma  není omezována
p ekážkami.

1. Vaše vozidlo
 

• K vašemu vozidlu se p ímo zezadu
p ibližuje jiné vozidlo.

1. Vaše vozidlo



• Vozidlo je zaparkováno ve svahu.

1. Vaše vozidlo
 

• Vozidlo se p ibližuje z opa nému
sm ru v prudkém svahu.

1. Vaše vozidlo
 

• Bezprost edn  po zapnutí systému
SBS-RC zm nou vlastního nastavení.

• Rušení rádiovými vlnami z
radarového sníma e osazeného na
vozidle v blízkosti parkujícího vozidla.

• Systém SBS-RC vypínejte p i tažení
p ív su nebo p i jízd  s nainstalovaným
p íslušenstvím, jako nap íklad nosi em
jízdních kol, na zádi vozidla. V opa ném
p ípad  budou vlny vyza ované radarem
blokovány, což zp sobí, že systém
nebude fungovat normáln .

• V následujících p ípadech mohou zadní
radar a zadní kamera nesprávn
identifikovat objekty jako cílové
p ekážky a tím uvád t v innost systém
SBS-RC.

• Visící záv sy, sloupky bran, jako
nap íklad mýtných bran, a závory
železni ních p ejezd .

• P i jízd  v blízkosti objekt , jakými
jsou nap íklad listoví, zábrany,
vozidla, st ny a ploty uspo ádané
podél silnice.

• P i pr jezdu terénem v oblastech s
vysokou trávou nebo porostem.

• P i pr jezdu nízkými branami, úzkými
branami, mycími linkami a tunely.

• Je p ipojen p ív s.
• Silný zdroj sv tla, jako nap íklad

slunce, svítí do zadní kamery.
• Okolí je tmavé.

• (Manuální p evodovka)
Je-li vozidlo zastaveno následkem
aktivace systému SBS-RC a p itom není
sešlápnut pedál spojky, vypne se motor.

• Je-li systém v innosti, uživatel je o tom
uv domen multifunk ním informa ním
displejem.

• Zvuková signalizace varující p ed
hrozící srážkou zní p erušovan , když
SBS-RC ovládá brzdy.

• Je-li vozidlo zastaveno inností systému
SBS-RC a p itom není sešlápnut brzdový
pedál, po uplynutí asi 2 sekund se
zobrazí na displeji zpráva „Nouzové
brzd ní aktivní. Sešlápni brzdový pedál
pro zastavení“ a brzd ní SBS-RC je
automaticky uvoln no.

• Je-li použito originální tažné za ízení
Mazda, je systém SBS-RC automaticky
vypnut.



•

•

POZNÁMKA
Když je systém SCB-RC deaktivován, je
deaktivován také Inteligentní brzdový
asistent [zadní] (SBS-R).



•

•

•

•

•

•



•
Při jízdě vždy ověřujte bezpečnost prostoru

okolo vozidla pomocí zrcátek a také

přímým pohledem:

Monitor pro prostorový pohled je pomocné
zařízení, které pomáhá řidiči s udržením

kontroly nad prostorem okolo vozidla.

Rozsah snímání kamer i detekční rozsahy
snímačů jsou omezené. Například záběry

míst před a za vozidlem, která jsou černá,
jakož i spoje, na kterých na sebe záběry z

jednotlivých kamer navazují, jsou mrtvé

úhly, ve kterých nemusí být překážka vidět.

Navíc musíte čáry vyznačující rozšířenou
šířku vozidla a čáry naznačující

promítnutou dráhu vozidla považovat za
přibližné a snímky na obrazovce se mohou

lišit od skutečných podmínek.

V následujících situacích monitor pro
prostorový pohled nepoužívejte.

Zledovatělé nebo sněhem pokryté
vozovky.

Jsou nasazeny sněhové řetězy nebo

náhradní kolo pro nouzové použití.

Přední dveře nebo zadní výklopné
dveře nejsou úplně zavřeny.

Vozidlo se nachází na svahu.

Zrcátka na dveřích jsou sklopena.

Do přední/zadní kamery, předního/

zadního nárazníku a vnějších zpětných

zrcátek nesmíte udeřit příliš velkou silou.
Mohli byste změnit polohu nebo úhel

kamery.

Kamery jsou vyrobeny jako vodotěsné.
Kamery nerozebírejte, neupravujte ani

nedemontujte.



Kryt kamery je vyroben z tvrdého plastu,

proto na něj nepoužívejte odmašťovače,
organická rozpouštědla, vosky ani

nátěrové hmoty. Pokud se některý z
uvedených prostředků dostane na kryt,

musíte ho okamžitě utřít měkkým

hadrem.

Nedrhněte kryt kamery příliš velkou silou,
ani ho nečistěte pomocí abrazivních

prostředků nebo tvrdého kartáče. Mohlo

by to způsobit poškrábání objektivu
kamery, což by negativně ovlivnilo

kvalitu zobrazení.

Poraďte se s autorizovaným opravcem

vozů Mazda, potřebujete-li opravit,

nalakovat nebo vyměnit přední/zadní

kameru, přední/zadní nárazník nebo
vnější zrcátka.

Předpokladem normálního fungování

monitoru pro prostorový pohled je
dodržování následujících pokynů.

Nezasahujte do zavěšení vozidla, ani
neměňte výšku karoserie vozidla.

Vždy používejte přední i zadní disky kol

a pneumatiky specifikovaného typu a

velikosti. O případné výměně
pneumatik se poraďte s

autorizovaným opravcem vozů
Mazda.

Pokud je displej studený, může být obraz

rozmazaný nebo může být obrazovka
tmavší než obvykle, takže může být

obtížné udržet kontrolu nad okolím
vozidla. Při jízdě si vždy musíte ověřovat

bezpečnost před Vaším vozem a v jeho

okolí.

Způsob využití monitoru pro prostorový

pohled při parkování/zastavení vozidla
se liší v závislosti na podmínkách na

vozovce a stavu vozidla. To, kdy a jak
hodně budete muset otáčet volantem, se

bude lišit podle situace v okolí vozidla,

proto ho vždy zkontrolujte nejprve
pohledem, než začnete systém používat.

Také se před použitím systému vždy
ujistěte, že vozidlo lze zaparkovat/

zastavit na daném parkovacím místě.

POZNÁMKA
• Pokud na objektivu kamery ulpí kapky

vody, sníh nebo bláto, set ete je m kkým
hadrem. Je-li objektiv kamery p íliš
zne išt ný, ot ete ho slabým isticím
prost edkem.

• Pokud se dotknete objektivu kamery,
nebo pokud jsou na ní ne istoty, m žete
to negativn  ovlivnit zobrazení na
displeji. Ot ete objektiv suchým hadrem.

• Pokud by místo, kde je kamera
nainstalována, jako nap íklad p ední/
zadní nárazník nebo vn jší zp tná
zrcátka, bylo poškozeno p i nehod ,
mohlo by dojít k posunutí kamery
(zm n  polohy nebo úhlu). Vždy se
pora te s autorizovaným opravcem voz
Mazda a nechejte si vozidlo
zkontrolovat.

• Je-li kamera vystavena velké zm n
teploty, jako nap íklad p i nalití teplé
vody na kameru v chladném po así,
nemusí monitor pro prostorový pohled
fungovat normáln .

• Je-li nap tí akumulátoru nízké, m že být
obrazovka do asn  obtížn  viditelná, to
však není p íznakem poruchy.



• Monitor pro prostorový pohled má svá
omezení. P edm ty pod nárazníkem
nebo v blízkosti obou konc  nárazník
se nemohou zobrazit.

• P ekážky nad horním okrajem záb ru
kamery se nezobrazují.

• Za následujících podmínek m že být
obrazovka obtížn  viditelná, to však není
p íznakem poruchy.

• Teplota v blízkosti objektivu je p íliš
vysoká/nízká.

• Deštivé podmínky, kapky vody na
kame e nebo vysoká vlhkost.

• Bláto nebo cizí p edm ty v blízkosti
kamery.

• Výjime n  jasné sv tlo, jako nap íklad
slune ní sv tlo nebo sv tlomety, svítící
p ímo do objektivu kamery.

• Okolí je osv tleno sv tly vozu,
zá ivkami nebo LED sv tly (zobrazení
m že blikat).

• Velmi malé tmavé nebo bílé te ky se
objeví na displeji (te ky mohou
blikat).

• Protože kamery monitoru pro prostorový
pohled používají speciální objektivy,
vzdálenosti zobrazované na obrazovce
se liší od skute nosti.

• P ekážky mohou na obrazovce vypadat
jinak než ve skute nosti. (P ekážky
mohou vypadat jako ležící, pop ípad
v tší nebo delší, než ve skute nosti jsou.)

• Nelepte žádné nálepky na kamery nebo
do jejich blízkosti. Také neinstalujte
žádné p íslušenství nebo osv tlené
zna ky do blízkosti kamery. Kamera by
pak nemusela správn  zobrazovat
prostor okolo vozidla.

• Informace o softwaru s volným/
otev eným zdrojovým kódem
Tento produkt používá volné/otev ené
zdroje. Informace o licencích a
zdrojovém kódu naleznete na následující
adrese URL.
https://www.denso.com/global/en/
opensource/svss/mazda/











•



•

POZNÁMKA
• Když je adicí páka/páka voli e v poloze R, zobrazená obrazovka se nep epne na pohled

shora/pohled dop edu, pohled shora/široký pohled dop edu nebo pohled na strany.
• Zobrazení pohledu shora/pohledu dop edu, pohledu shora/širokého pohledu dop edu

nebo pohledu na strany zmizí, i když jsou spln ny podmínky pro zobrazení, pokud nastane
n která z následujících situací.

• Když je stisknut spína  u sdruženého ovlada e.



• (Manuální p evodovka)
Parkovací brzda je zatažená.

• (Automatická p evodovka)
Páka voli e je p esunuta do polohy P (zobrazuje se, když je páka voli e v jiné poloze
než P).

• (Zobrazení, když je rychlost vozu nižší než 15 km/h)
• Uplynuly 4 minuty a 30 sekund.
• Rychlost vozu je p ibližn  15 km/h nebo vyšší.

• (Zobrazení, když je rychlost vozu p ibližn  15 km/h nebo vyšší)
• Rychlost vozu je p ibližn  15 km/h nebo vyšší poté, co uplynulo 8 sekund po stisknutí

spína e monitoru pro prostorový pohled.
• Uplynuly ty i minuty a 22 sekund od okamžiku, kdy rychlost vozidla byla nižší než 15

km/h poté, co uplynulo 8 sekund po stisknutí spína e monitoru pro prostorový pohled.
• Nastavení monitoru pro prostorový pohled lze zm nit následujícím zp sobem.

Viz ást Nastavení v návodu k obsluze MZD Connect.

• Automatické zobrazení monitoru pro prostorový pohled, když ultrazvukový sníma
detekuje p ekážku.

• Automatické zobrazení monitoru pro prostorový pohled, když je zapnuto zapalování.
• Priority obrazovek p i zapnutí systému

•

•



POZNÁMKA
• Pohled shora/pohled dozadu a pohled shora/široký pohled dozadu se automaticky zobrazí

bez ohledu na to, zda byl stisknut spína  monitoru pro prostorový pohled nebo ne, když
idi  p esune adicí páku/páku voli e do polohy R.

• Pohled shora/pohled dozadu a pohled shora/široký pohled dozadu se zobrazí na d íve
zobrazenou obrazovku.

• Nastavení m že být zm n no tak, aby se zobrazil pohled shora/pohled dop edu p i
p e azení ze zpáte ky na stupe  pro jízdu vp ed bez nutnosti stisknout spína  monitoru
pro prostorový pohled, aby bylo možné zkontrolovat prostor p ed vozidlem p i paralelním
parkování.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze MZD Connect.

Vždy s vozidlem zastavte, než začnete nastavovat kvalitu obrazu monitoru pro prostorový

pohled.

Nenastavujte kvalitu obrazu monitoru pro prostorový pohled, když řídíte. Pokud byste
nastavovali kvalitu obrazu monitoru pro prostorový pohled (jako například jas, kontrast, tón

a sytost barev) při řízení, mohlo by dojít k neočekávané nehodě.



POZNÁMKA
• erné plochy p

na kterých na sebe záb
• r

• Je-li n no celé
zobrazení a m .

• P edu se nemusí zobrazovat na obrazovce pohledu
shora.

• které z kamer zm ní v d sledku naklon ní vozidla, m
být výsledný obraz zkreslený.

• áry na vozovce se mohou zobrazovat deformované v místech, kde na sebe záb ry z

• Oblast obrazovky pro danou kameru m
osv tlení v okolí kamer.



•

•



Detekční rozsah parkovacích snímačů má svá omezení. Například překážky přibližující se
zboku a nízké předměty nemusí být detekovány. Při jízdě si vždy musíte ověřovat bezpečnost

v okolí Vašeho vozu.

Podrobnosti najdete v části věnované indikaci detekce překážek parkovacími snímači a
varovným zvukovým signálům.

Viz Systém parkovacích snímačů na straně 4-270.

POZNÁMKA
Nastavení lze zm nit, aby se áry nazna ující promítnutou dráhu vozidla nezobrazovaly.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze MZD Connect.



POZNÁMKA
• erné plochy p

na kterých na sebe záb
• r

• Je-li n no celé
zobrazení a m .

• P edu se nemusí zobrazovat na obrazovce pohledu
shora.

• které z kamer zm ní v d sledku naklon ní vozidla, m
být výsledný obraz zkreslený.

• áry na vozovce se mohou zobrazovat deformované v místech, kde na sebe záb ry z



• Oblast obrazovky pro danou kameru m že být p íliš jasná/tmavá v závislosti na úrovni
osv tlení v okolí kamer.

•

POZNÁMKA
Obrazovka širokého pohledu dop edu zobrazuje prostor p ed vozidlem v širokoúhlém
zobrazení a provádí korekci obrazu, aby pomohla p i detekci p ekážek p ibližujících se
zboku. Proto se liší od skute ného pohledu.





POZNÁMKA
Nastavení lze zm nit, aby se áry nazna ující promítnutou dráhu vozidla nezobrazovaly.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze MZD Connect.





Detekční rozsah parkovacích snímačů má svá omezení. Například překážky přibližující se

zboku a nízké předměty nemusí být detekovány. Při jízdě si vždy musíte ověřovat
bezpečnost v okolí Vašeho vozu.

Podrobnosti najdete v části věnované indikaci detekce překážek parkovacími snímači a
varovným zvukovým signálům.

Viz Systém parkovacích snímačů na straně 4-270.

S volantem už neotáčejte, dokud s vozidlem neprojede kolem překážky, a to i když překážka

zmizí z obrazovky pohledu na strany. Pokud byste volantem dále otáčeli, mohlo by se
vozidlo dostat s překážkou do kontaktu při prudkém zabočení.

POZNÁMKA
• Protože mohou existovat rozdíly mezi zobrazením na obrazovce a skute nými

podmínkami, musíte p i jízd  vždy zkontrolovat prostor okolo vozidla pomocí zrcátek i
p ímo pohledem.

• A koliv se objekt zobrazený na obrazovce, jako nap íklad obrubník nebo d licí ára
parkovacího místa, a rovnob žné vodicí áry vozidla mohou jevit jako rovnob žné, ve
skute nosti být rovnob žné nemusí.



POZNÁMKA
• erné plochy p

na kterých na sebe záb
• r

• Je-li n no celé
zobrazení a m .

• P
shora.

• které z kamer zm ní v d sledku naklon ní vozidla, m
být výsledný obraz zkreslený.

• áry na vozovce se mohou zobrazovat deformované v místech, kde na sebe záb ry z

• Oblast obrazovky pro danou kameru m
osv tlení v okolí kamer.



•

•

POZNÁMKA
Nastavení lze zm nit, aby se áry nazna ující promítnutou dráhu vozidla nezobrazovaly.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze MZD Connect.



Při couvání se příď vozidla do široka stáčí, když otočíte volantem. Udržujte dostatečnou
vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Detekční rozsah parkovacích snímačů má svá omezení. Například překážky přibližující se
zboku a nízké předměty nemusí být detekovány. Při jízdě si vždy musíte ověřovat

bezpečnost v okolí Vašeho vozu.
Podrobnosti najdete v části věnované indikaci detekce překážek parkovacími snímači a

varovným zvukovým signálům.

Viz Systém parkovacích snímačů na straně 4-270.

POZNÁMKA
• Protože p i parkování mohou nastat rozdíly mezi obrazem na displeji a skute nými

podmínkami, jak je nazna eno níže, musíte si vždy ov it bezpe nost prostoru za vozidlem
a jeho okolí vlastním zrakem.

• A koliv se zadní strana parkovacího místa (nebo garáže) zobrazená na obrazovce m že
jevit rovnob žná se vzdálenostními vodicí árami, ve skute nosti rovnob žné být
nemusí.

• Když parkujete na míst , které má odd lovací áru pouze na jedné stran  parkovacího
místa, mohou se odd lovací ára a ára vyzna ující ší ku vozidla zobrazovat jako
rovnob žné, ale ve skute nosti být rovnob žné nemusí.

• Na následujících obrázcích je p íklad parkování vozidla, p i kterém je volant p i couvání
nato en doleva. P i couvání do parkovacího místa z opa ného sm ru otá ejte volantem
na opa nou stranu.







POZNÁMKA
• erné plochy p

na kterých na sebe záb
• r

• Je-li n no celé
zobrazení a m .

• P edu se nemusí zobrazovat na obrazovce pohledu
shora.

• které z kamer zm ní v d sledku naklon ní vozidla, m
být výsledný obraz zkreslený.

• áry na vozovce se mohou zobrazovat deformované v místech, kde na sebe záb ry z

• Oblast obrazovky pro danou kameru m
osv tlení v okolí kamer.



•

POZNÁMKA
Obrazovka pohledu shora/širokého pohledu dozadu zobrazuje prostor za vozidlem v
širokoúhlém zobrazení a provádí korekci obrazu, aby pomohla p i detekci p ekážek
p ibližujících se zboku. Proto se liší od skute ného pohledu.









POZNÁMKA
Když vozidlo stojí na svahu, mohou se p ekážky snímané kamerou jevit blíže nebo dále, než
ve skute nosti jsou.







•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Neprovádějte úpravy podvozku vozidla:

Pokud byste změnili výšku nebo náklon
vozidla, systém by nemusel být schopen

správně detekovat vozidla vpředu.

Výsledkem by bylo, že by systém
nefungoval normálně nebo by fungoval

chybně, což by mohlo vést k závažné

nehodě.

Na čelní sklo nemontujte příslušenství,

nelepte nálepky ani fólie do blízkosti

přední snímací kamery (FSC).
Pokud se před objektivem přední snímací

kamery (FSC) nachází překážka, způsobí
nesprávnou činnost systému. V důsledku

toho nemusí jednotlivé systémy
fungovat normálně, což by mohlo

způsobit neočekávanou nehodu.

Přední snímací kameru (FSC)

nerozebírejte ani nepozměňujte.
Rozebrání nebo pozměnění přední

snímací kamery (FSC) způsobí její funkční

poruchu nebo chybnou funkci. V
důsledku toho nemusí jednotlivé systémy

fungovat normálně, což by mohlo
způsobit neočekávanou nehodu.



Dodržujte následující pokyny, aby byla

zaručena správná funkce přední snímací
kamery (FSC).

Dávejte pozor, aby se objektiv přední
snímací kamery (FSC) nepoškrábal a

neznečistil.

Nedemontujte kryt přední snímací

kamery (FSC).

Nepokládejte na palubní desku

předměty, které odrážejí světlo.

Vždy udržujte čelní sklo v blízkosti

kamery v čistotě, odstraňujte nečistoty
i případné zamlžení. Použijte vyhřívání

čelního skla k odstranění jeho
zamlžení.

Poraďte se s kvalifikovaným opravcem,

doporučujeme obrátit se na
autorizovaného opravce vozů Mazda,

pokud jde o čištění vnitřní strany

čelního skla v blízkosti přední snímací
kamery (FSC).

Před provedením opravy přední

snímací kamery (FSC) se poraďte v

kvalifikovaném servisu, doporučujeme
u autorizovaného opravce vozů

Mazda.

Přední snímací kamera (FSC) je

nainstalována na čelním skle.
Potřebujete-li čelní sklo opravit nebo

vyměnit, poraďte se v odborném
servisu, doporučujeme obrátit se na

autorizovaného opravce Mazda.

Při čištění čelního skla nedovolte, aby
se čisticí prostředky dostaly na objektiv

přední snímací kamery (FSC). Také se
objektivu přední snímací kamery (FSC)

nedotýkejte.

Při provádění jakýchkoliv oprav v

blízkosti vnitřního zpětného zrcátka se
poraďte s kvalifikovaným opravcem,

doporučujeme obrátit se na
autorizovaného opravce vozů Mazda.

O čištění objektivu kamery se poraďte v
kvalifikovaném servisu, doporučujeme

u autorizovaného opravce vozů
Mazda.

Vyhýbejte se úderům nebo působení

přílišné síly na přední snímací kameru
(FSC) nebo oblast kolem ní. Pokud

dojde k silnému nárazu na přední
snímací kameru (FSC) nebo pokud jsou

v jejím okolí praskliny nebo poškození

způsobené např. odlétávajícím

štěrkem, přestaňte následující systémy
používat a poraďte s odborným

opravcem, doporučujeme

autorizovaného opravce vozů Mazda.

Systém ovládání dálkových světel

(HBC)

Adaptivní LED světlomety (ALH)

Systém varování před opuštěním

jízdního pruhu (LDWS)

Systém rozpoznávání dopravních
značek (TSR)

Systém upozornění na vzdálenost a
rychlost (DSA)

Upozornění při zjištění ztráty
bdělosti řidiče (DAA)

Monitorování řidiče (DM)

Radarový adaptivní tempomat

Mazda (MRCC)

Radarový adaptivní tempomat

Mazda s funkcí Stop & Go (MRCC s
funkcí Stop & Go)

Systém zabraňující opuštění jízdního

pruhu (LAS)

Podpora plynulého provozu (CTS)

Inteligentní brzdový asistent (SBS)



Směr, do kterého je přední snímací

kamera (FSC) naměřena, byl nastaven
velmi přesně. Neměňte instalační

polohu přední snímací kamery (FSC),
ani ji nedemontujte. V opačném

případě by mohlo dojít k poškození

nebo poruše.

Na všech kolech vždy používejte
pneumatiky předepsané velikosti od

stejného výrobce, které jsou stejné

značky a mají stejný vzorek. Navíc,
nepoužívejte pneumatiky s výrazně

rozdílným stupněm opotřebení na
stejném vozidle, systém by nemusel

fungovat správně.

Přední snímací kamera (FSC) zahrnuje i

funkci detekce znečištěného čelního skla
a informování řidiče, ovšem v závislosti

na podmínkách nemusí detekovat

plastové nákupní tašky, led nebo sníh na
čelním skle. V takových případech systém

nemůže přesně určit vozidlo vpředu a
nemusí být schopen normálně fungovat.

Vždy jeďte opatrně a sledujete vozovku
před Vámi.

POZNÁMKA
• V následujících p ípadech není p ední

snímací kamera (FSC) schopna správn
zjiš ovat cílové objekty, následkem
ehož m že být znemožn na normální

funkce jednotlivých souvisejících
systém .

• Vp edu jedoucí vozidlo má malou
výšku.

• Jedete stejnou rychlostí jako vozidlo
p ed vámi.

• P i jízd  v noci nebo p i projížd ní
tunelu nejsou zapnuty sv tlomety.

• V následujících p ípadech nemusí být
p ední snímací kamera (FSC) schopna
správn  zjiš ovat cílové p edm ty.

• Za špatného po así, jako nap íklad za
dešt , mlhy nebo sn žení.

• Je používán ost ikova  elního skla
nebo prší a nebyly použity st ra e.

• Na elní skle je led, mlha, sníh, déš ,
ne istoty nebo cizí p edm t jako
nap íklad plastový sá ek.

• Nákladní automobily s nízkými
plošinami a vozidla s extrémn  nízkým
i vysokým profilem.

• P i jízd  vedle hladkých st n (v etn
plot  a podéln  pruhovaných st n).

• Koncová sv tla vp edu jedoucího
vozidla jsou vypnuta.

• Vozidlo je mimo oblast osv tlovanou
sv tlomety.

• Vozidlo projíždí ostrou zatá kou nebo
úsekem se strmým stoupáním i
klesáním.

• P i vjížd ní do tunelu nebo vyjížd ní z
tunelu.

• Vozidlo je naklon no následkem
naložení t žkých zavazadel.

• P ed vozidlem svítí silné sv tlo
(odražené sv tlo nebo sv tlo
dálkových sv tlomet  protijedoucích
vozidel).

• Vp edu jedoucí vozidlo je vybaveno
velkým po tem sv telných zdroj .

• Není-li vp edu jedoucí vozidlo
vybaveno koncovými sv tly nebo má
tato koncová sv tla v noci vypnutá.

• Dlouhý náklad je naložen na st ešní
nosi  a zakrývá p ední snímací
kameru (FSC).

• Ve vzduchu jsou výfukové plyny z vozu
p ed Vámi, zví ený písek, sníh, voda
nebo vodní páry z kanálu.



• P i tažení nefunk ního vozidla.
• Vozidlo jede s pneumatikami majícími

významn  rozdílné opot ebení.
• Vozidlo jede po klesání nebo po

nerovné vozovce.
• Na vozovce jsou kaluže vody.
• Okolí je tmavé, jako nap íklad v noci,

v podve er nebo brzy ráno nebo v
tunelu i podzemním parkovišti.

• Jas osv tlení sv tlomety je omezen
nebo oslaben kv li zne išt ným
sv tlomet m nebo vychýlené optické
ose.

• Cílový objekt vstoupí do mrtvého úhlu
p ední snímací kamery (FSC).

• Osoba nebo objekt náhle vstoupí do
vozovky z obrubníku nebo se objeví
p ímo p ed vámi.

• Zm níte jízdní pruh a p iblížíte se k
vozu p ed sebou.

• Když jedete p íliš blízko u cílového
objektu.

• Jsou nasazeny sn hové et zy nebo
náhradní kolo pro nouzové použití.

• Vp edu jedoucí vozidlo má zvláštní
tvar. Nap íklad, vozidlo táhnoucí
obytný p ív s nebo lo  nebo
p evážející jiný v z, jehož p í
sm uje dozadu.

• Pokud p ední snímací kamera (FSC)
nem že fungovat normáln  kv li dešti,
osv tlení zezadu nebo mlze, funkce
systému související s p ední snímací
kamerou (FSC) jsou do asn
pozastaveny a následující varovné
kontrolky se rozsvítí. Nejedná se však o
závadu.

• Varovná indikace / varovná kontrolka
systému ovládání dálkových sv tel
(HBC) (žlutá)

• Varovná indikace / varovná kontrolka
adaptivních LED sv tlomet  (ALH)
(žlutá)

• Varovná indikace / varovná kontrolka
i-ACTIVSENSE

• Pokud p ední snímací kamera (FSC)
nem že fungovat normáln  kv li
abnormáln  vysokým teplotám, funkce
systému související s p ední snímací
kamerou (FSC) jsou do asn
pozastaveny a následující varovné
kontrolky se rozsvítí. Nejedná se však o
závadu. Ochla te okolí p ední snímací
kamery (FSC), nap íklad zapnutím
klimatizace.

• Varovná indikace / varovná kontrolka
systému ovládání dálkových sv tel
(HBC) (žlutá)

• Varovná indikace / varovná kontrolka
adaptivních LED sv tlomet  (ALH)
(žlutá)

• Varovná indikace / varovná kontrolka
i-ACTIVSENSE

• Pokud p ední snímací kamera (FSC)
detekuje, že elní sklo je zne išt né nebo
zamlžené, funkce systému související s
p ední snímací kamerou (FSC) jsou
do asn  pozastaveny a následující
varovné kontrolky se rozsvítí. To však
není p íznakem závady. Odstra te
ne istoty z elního skla nebo stiskn te
spína  vyh ívání elního skla, abyste
odstranili jeho zamlžení.

• Varovná indikace / varovná kontrolka
systému ovládání dálkových sv tel
(HBC) (žlutá)

• Varovná indikace / varovná kontrolka
adaptivních LED sv tlomet  (ALH)
(žlutá)

• Varovná indikace / varovná kontrolka
i-ACTIVSENSE



• Jsou-li na elním skle rozpoznatelné
praskliny nebo jiná poškození
zp sobená odlétávajícími kamínky nebo
úlomky, vždy nechejte elní sklo opravit.
O p ípadné vým n  se pora te s
autorizovaným opravcem voz  Mazda.

• P ední snímací kamera (FSC) rozeznává
chodce, když jsou spln ny všechny
následující podmínky:

• Výška chodce je p ibližn  1 až 2
metry.

• Je možné odlišit obrys, tj. hlavu, ob
ramena nebo nohy.

• V následujících p ípadech nemusí být
p ední snímací kamera (FSC) schopna
správn  zjiš ovat cílové p edm ty:

• Po silnici krá í více chodc  nebo jsou
zde skupinky lidí.

• Chodec se nachází v blízkosti
samostatného objektu.

• Chodec se kr í, leží nebo hrbí.
• Chodec náhle sko í do silnice p ímo

p ed vozidlo.
• Chodec otev e deštník nebo nese velké

zavazadlo nebo p edm ty.
• Chodec je na tmavém míst , jako

nap íklad v noci, nebo splývá s
pozadí, protože barva jeho oble ení
odpovídá barv  pozadí.

•

•

•

•

•



Dodržujte následující pokyny, aby byla
zaručena správná funkce jednotlivých

systémů.

Nelepte nálepky (včetně průhledných) na

povrch mřížky chladiče a na přední znak

do blízkosti předního radarového
snímače a nevyměňujte mřížku chladiče

a přední znak za jakýkoliv jiný produkt,
který není originálním výrobkem

určeným pro použití s předním

radarovým snímačem.

Přední radarový snímač je vybaven

funkcí pro detekci znečištění předního

povrchu radarového snímače a pro
informování řidiče, avšak v závislosti na

konkrétních podmínkách může chvíli
trvat, než detekuje např. igelitové tašky,

led nebo sníh. Pokud se tak stane,
nemusí systém fungovat správně, proto

vždy udržujte přední radarový snímač v

čistotě.

Neinstalujte na vůz ochrannou trubku
nárazníku.

Pokud byla příď vozu poškozena při

nehodě, mohlo dojít ke změně polohy

předního radarového snímače. Okamžitě
systém vypněte a nechejte si vůz

zkontrolovat u kvalifikovaného opravce,

doporučujeme obrátit se na
autorizovaného opravce vozů Mazda.

Nepoužívejte přední nárazník k tlačení

jiných vozidel nebo překážek, jako
například při vyjíždění z parkovacího

místa. Mohlo by dojít k nárazu do
předního radarového snímače a k

vychýlení jeho polohy.

Přední radarový snímač nerozebírejte ani

neupravujte.

O opravách, výměnách nebo lakování v

blízkosti předního radarového snímače
se poraďte s odborným opravcem,

doporučujeme autorizovaného opravce
vozů Mazda.

Neprovádějte úpravy podvozku vozidla.
Pokud došlo k úpravám na zavěšení kol,

mohlo se změnit postavení vozidla a
přední radarový snímač nemusí být

schopen správně detekovat vozidlo

vpředu nebo překážku.

POZNÁMKA
• Za následujících podmínek nemusí být

p ední radarový sníma  schopen
správn  detekovat vp edu jedoucí
vozidla nebo p ekážky nacházející se
p ed vlastním vozidlem, ímž m že
nep ízniv  ovliv ovat normální funkci
souvisejících systém .

• Zadní povrch vozidla vp edu neodráží
radiového vlny ú inn  jako nap íklad
nenaložený p ív s nebo v z s plošinou
zakrytou plát nou st echou, vozidla se
zadními výklopnými dve mi z tvrdého
plastu a vozidla s oblým tvarem zád .

• P íliš nízké vozidlo vp edu a tedy
menší plocha pro odrážení rádiových
vln.

• Viditelnost je snížená z toho d vodu,
že vozidlo vp edu odhazuje vodu, sníh
nebo písek z pneumatik a ty dopadají
na elní sklo.

• Když jsou v zavazadlovém prostoru
naloženy t žké p edm ty nebo na
zadních sedadlech sedí cestující.

• Na p edním povrchu p edního znaku
je led, sníh nebo bláto.

• P i špatném po así, nap íklad za
dešt , sn žení nebo píse né bou e.



• P i jízd  v blízkosti za ízení, které
vysílají silné rádiové vlny.

• Za následujících podmínek nemusí být
p ední radarový sníma  schopen
detekovat vp edu jedoucí vozidla nebo
p ekážky.

• Za átek a konec zatá ky.
• Silnice s etnými zatá kami.
• Silnice s úzkými jízdními pruhy kv li

pracím na silnici nebo uzav eným
jízdním pruh m.

• Vozidlo vp edu vjede do mrtvého úhlu
radarového sníma e.

• Vozidlo vp edu jede neobvyklým
zp sobem kv li nehod  nebo
poškození vozidla.

• Silnice s opakovaným stoupáním a
klesáním

• Jízda na špatných nebo nezpevn ných
vozovkách.

• Vzdálenost mezi Vaším vozidlem a
vozidlem p ed Vámi je velmi krátká.

• Vozidlo se p iblíží náhle, nap íklad
p ejede z vedlejšího pruhu.

• Aby nedošlo k nesprávné funkci systému,
používejte pneumatiky p edepsané
velikosti od stejného výrobce, které jsou
stejné zna ky a mají stejný vzorek na
všech ty ech kolech. Navíc nepoužívejte
na stejném vozidle pneumatiky s výrazn
rozdílným opot ebením nebo s výrazn
rozdílným tlakem (v etn  náhradního
kola pro nouzové použití).

• Pokud je akumulátor vybitý, nemusí
systém fungovat správn .

• P i jízd  po silnicích s malým provozem,
kde je málo vozidel nebo p ekážek, které
by mohl p ední radarový sníma
detekovat, se m že do asn  objevit
zpráva „Systémy podp. bezp. a idi e
do asn  deaktivovány. P ední radar
zne išt n. Je te bezpe n “, to však není
p íznakem poruchy.

• Používání radarových sníma  m že
podléhat regulaci vyplývající ze zákon
upravujících používání rádiových vln a
platných v zemi, kde je vozidlo v
provozu. Je-li vozidlo používáno v
zahrani í, m že být vyžadováno
schválení k jeho provozu v p íslušné
zemi.



•

Pokud přední nárazník utrpí silný náraz,
systém může přestat správně fungovat.

Okamžitě systém vypněte a nechejte si vůz

zkontrolovat u kvalifikovaného opravce,
doporučujeme obrátit se na

autorizovaného opravce vozů Mazda.

POZNÁMKA
• Schopnost detekce p edního bo ního

radarového sníma e má svá omezení. V
následujících p ípadech m že dojít ke
snížení detek ní schopnosti a systém
nemusí fungovat normálním zp sobem.

• P ední nárazník v blízkosti p edního
bo ního radarového sníma e je
zdeformován.

• Sníh, led nebo bláto se p ilepilo na
p ední nárazník v blízkosti p edního
radarového sníma e.

• Za nep íznivého po así, jako
nap íklad za dešt , mlhy nebo sn žení.

• Za následujících podmínek nedokáže
p ední bo ní radarový sníma  detekovat
cílové objekty nebo je detekuje pouze
obtížn .

• Malé motocykly, jízdní kola, chodci,
zví ata, nákupní vozíky a nepohybující
se p edm ty na silnici nebo u silnice.

• Tvary vozidel, které neodrážejí
radarové vlny, jako nap íklad prázdné
nákladní p ív sy o malé výšce nebo
sportovní automobily.



• Vozidla se dodávají ve stavu, kdy je sm r
p edního bo ního radarového sníma e
na každém vozidle se ízen podle užitné
hmotnosti tohoto vozidla, ímž je
zajišt no, že p ední radarový sníma
detekuje p ibližující se jiná vozidla
správn . Dojde-li z jakéhokoli d vodu k
odchýlení uvedeného se ízeného sm ru
p edního bo ního radarového sníma e,
kontaktujte kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Pot ebujete-li opravu nebo vým nu
p edního bo ního radarového sníma e
nebo opravu nárazníku, opravy laku a
vým ny díl  v blízkosti radarových
sníma , kontaktujte kvalifikovaného
opravce, doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Používání radarových sníma  m že
podléhat regulaci vyplývající ze zákon
upravujících používání rádiových vln a
platných v zemi, kde je vozidlo v
provozu. Je-li vozidlo používáno v
zahrani í, m že být vyžadováno
schválení k jeho provozu v p íslušné
zemi.

•

•

•



Pokud zadní nárazník utrpí silný náraz,

systém může přestat správně fungovat.
Okamžitě systém vypněte a nechejte si vůz

zkontrolovat u kvalifikovaného opravce,

doporučujeme obrátit se na
autorizovaného opravce vozů Mazda.

POZNÁMKA
• Schopnost detekce zadního bo ního

radarového sníma e má svá omezení. V
následujících p ípadech m že dojít ke
snížení detek ní schopnosti a systém
nemusí fungovat normálním zp sobem.

• Zadní nárazník v blízkosti zadního
bo ního radarového sníma e je
zdeformován.

• Sníh, led nebo bláto se p ilepilo na
zadní nárazník v blízkosti zadního
radarového sníma e.

• Za nep íznivého po así, jako
nap íklad za dešt , mlhy nebo sn žení.

• Za následujících podmínek nedokáže
zadní bo ní radarový sníma  detekovat
cílové objekty nebo je detekuje pouze
obtížn .

• Malé motocykly, jízdní kola, chodci,
zví ata, nákupní vozíky a nepohybující
se p edm ty na silnici nebo u silnice.

• Tvary vozidel, které neodrážejí
radarové vlny, jako nap íklad prázdné
nákladní p ív sy o malé výšce nebo
sportovní automobily.

• Vozidla se dodávají ve stavu, kdy je sm r
zadního bo ního radarového sníma e na
každém vozidle se ízen podle užitné
hmotnosti tohoto vozidla, ímž je
zajišt no, že zadní radarový sníma
detekuje p ibližující se jiná vozidla
správn . Dojde-li z jakéhokoli d vodu k
odchýlení uvedeného se ízeného sm ru
zadního bo ního radarového sníma e,
kontaktujte kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Pot ebujete-li opravu nebo vým nu
zadního bo ního radarového sníma e
nebo opravu nárazníku, opravu laku a
vým nu díl  v blízkosti radarových
sníma , kontaktujte kvalifikovaného
opravce, doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Používání radarových sníma  m že
podléhat regulaci vyplývající ze zákon
upravujících používání rádiových vln a
platných v zemi, kde je vozidlo v
provozu. Je-li vozidlo používáno v
zahrani í, m že být vyžadováno
schválení k jeho provozu v p íslušné
zemi.





POZNÁMKA
• Monitorování idi e (DM) a varování

p ed kolizí nemusí fungovat normáln  za
následujících podmínek.

• Kamera pro monitorování idi e je
n ím zakryta.

• P i ízení vozidla se opíráte o volant.
• Máte nasazeny brýle nebo slune ní

brýle.
• Nasazená epice nebo klobouk

zakrývají pohled kamery pro
monitorování idi e na Vaše o i, máte
dlouhou ofinu, která áste n  zakrývá
Vaše o i, nebo ást Vašeho obli eje je
neviditelná kv li masce.

• Sv telné podmínky se významn  m ní
(nap íklad odraz sv tla zboku nebo
p ímé osvícení zapadajícím sluncem,
sv tlomety blížících se vozidel).

• P i ízení vozidla máte obli ej výrazn
nato ený na stranu.



• P íliš se pohybujete.
• asto otá íte obli ej nebo o i jiným

sm rem než p ímo dop edu (ve sm ru
jízdy).

• Sm r Vašeho pohledu se m ní nebo
p ímo poté, co se zm nil.

• Existuje velký rozdíl mezi sm rem
Vašeho pohledu a sm rem Vašeho
obli eje.

• P i ízení vozidla máte hlavu výrazn
naklon nou na jednu stranu.



V následujících situacích tempomat

nepoužívejte:

Používání tempomatu v následujících
situacích by mohlo vést ke ztrátě kontroly

nad vozidlem.

Kopcovitý terén

Prudké svahy

Hustý nebo nepravidelný provoz

Vozovky s kluzkým povrchem nebo

klikaté silnice

Podobná omezení vyžadující časté
změny rychlosti jízdy

POZNÁMKA
Má-li Váš v z Mazda na volantu
následující spína e, je vybaven systémem
radarového adaptivního tempomatu
Mazda (MRCC) nebo systémem
radarového adaptivního tempomatu
Mazda s funkcí Stop & Go (MRCC s
funkcí Stop & Go).

Viz Radarový adaptivní tempomat Mazda
(MRCC) na stran  4-139.
Viz Radarový adaptivní tempomat Mazda s
funkcí Stop & Go (MRCC s funkcí Stop &
Go) na stran  4-148.
Pokud je radarový adaptivní tempomat
Mazda (MRCC) nebo radarový adaptivní
tempomat Mazda s funkcí Stop & Go
(MRCC s funkcí Stop & Go) nastaven jako
neaktivní pomocí vlastního nastavení,
systém p epne na funkci tempomatu. V
takovém p ípad  MRCC funguje jako
spína  tempomatu. Navíc je toto vlastní
nastavení inicializováno vypnutím
zapalování a znovu se zapne p i p íštím
zapnutí zapalování.



Tempomat vždy vypněte, pokud ho

nepoužíváte:

Pokud byste nechali tempomat ve stavu
připraveném k aktivaci a nepoužívali jej,

bylo by to nebezpečné, protože by se
tempomat mohl náhodně aktivovat

nechtěným stisknutím aktivačního tlačítka.
Výsledkem by byla ztráta kontroly nad

vozem a nehoda.

POZNÁMKA
P i vypnutí spína e zapalování se zachová
stav systému, který existoval p ed
vypnutím spína e zapalování. Je-li
nap íklad spína  zapalování vypnut v
dob , kdy je systém tempomatu zapnutý,
bude tento systém zapnutý i p i p íštím
zapnutí spína e zapalování.

POZNÁMKA
• Pokud stisknete spína  RES nahoru

(SET+) nebo dol  (SET-), když je
rychlost vozidla mezi 25 km/h a 30 km/h,
je nastavena rychlost 30 km/h.

• Nastavení rychlosti tempomatu nelze
provád t za následujících podmínek:

• N které z dve í jsou otev ené.
• Bezpe nostní pás idi e není zapnut.
• Brzdový pedál je sešlápnutý.
• Parkovací brzda je zatažená.
• (Automatická p evodovka)

Volicí páka je v poloze P nebo N.
• (Manuální p evodovka)

adicí páka je v neutrální poloze.
• P i jízd  v prudkém svahu m že vozidlo

do asn  zpomalit p i stoupání nebo
zrychlit p i klesání.

• Tempomat se deaktivuje, pokud p i
zapnutém tempomatu rychlost vozidla
klesne pod 20 km/h, nap íklad p i
prudkém stoupání.



•

•

POZNÁMKA
Po uvoln ní spína e RES tempomat
souvisle zrychluje/zpomaluje, dokud není
dosaženo nastavené rychlosti zobrazené
na p ístrojovém panelu a na aktivním
projek ním displeji. Chcete-li zrychlování/
zpomalování zastavit, zm te nastavenou
rychlost nebo deaktivujte systém
(nap íklad sešlápnutím brzdového pedálu).

POZNÁMKA
Pokud je aktivován tempomat a Vy
pot ebujete do asn  zrychlit jízdu,
sešlápn te pedál akcelerátoru a
akcelerujte. P i zvýšení rychlosti funkce
tempomatu zrušena nebude a nedojde ani
ke zm n  nastavení rychlosti. P vodn
nastavené rychlosti dosáhnete uvoln ním
pedálu akcelerátoru.



•

•

•

POZNÁMKA
• Nastane-li kterákoli z následujících

podmínek, systém tempomatu je do asn
vy azen z innosti.

• Když sešlápnete brzdový pedál (i
slab ).

• Systém DSC je v innosti.
• Došlo k problému v systému.
• N které z dve í jsou otev ené.
• Bezpe nostní pás idi e není zapnut.
• Parkovací brzda je zatažená.
• (Automatická p evodovka)

Volicí páka je v poloze P nebo N.
• (Manuální p evodovka)

adicí páka je v neutrální poloze.
• Je-li systém tempomatu do asn  vy azen

z innosti by  i jednou z podmínek, které
toto zrušení innosti zp sobují, nelze
obnovit nastavenou rychlost.

• (Automatická p evodovka)
Funkci tempomatu nelze zrušit p i jízd
v manuálním režimu (kdy je volicí páka
p esunuta z polohy D do polohy M). Za
tohoto stavu proto nebude ú inné
brzd ní motorem, a to ani tehdy, jestliže
p evodovka p e adí na nižší p evodový
stupe . Pokud tedy pot ebujete zpomalit,
snižte nastavenou rychlost nebo
sešlápn te brzdový pedál.



POZNÁMKA
• Když je okolní teplota nízká, klesá i

teplota pneumatik. Když teplota
pneumatik klesá, klesá i tlak vzduchu v
pneumatikách, což m že rozsvítit
varovnou kontrolku systému TPMS.

• P ed jízdou pohledem zkontrolujte
pneumatiky, zda jsou v po ádku. Navíc
jednou m sí n  kontrolujte tlak v
pneumatikách. Doporu uje se používat
digitální tlakom r ke kontrole tlaku v
pneumatikách.

Každá pneumatika, včetně náhradní

(je-li ve výbavě), by měla být
kontrolována jednou za měsíc

zastudena, zda je nahuštěna na tlak
doporučený výrobcem vozu, jak je

uveden na informačním štítku vozu nebo

na štítku s tlaky v pneumatikách. (Pokud

má Váš vůz pneumatiky jiné velikosti,
než jaké jsou uvedené na informačních

štítcích, musíte si stanovit správný tlak
pro ně.)

Jako dodatečné bezpečnostní opatření je

tento vůz vybaven systémem
monitorování tlaku v pneumatikách

(TPMS), který způsobí rozsvícení varovné
kontrolky nízkého tlaku v pneumatikách,

pokud je některá z pneumatik výrazně
podhuštěná. Tedy, pokud se kontrolka

nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítí,

měli byste vůz co nejdříve zastavit a
zkontrolovat pneumatiky, popřípadě je

dohustit na správné hodnoty. Jízda na
výrazně podhuštěných pneumatikách

způsobuje přehřívání pneumatik a může

vést k defektu pneumatiky. Podhuštění
také zhoršuje spotřebu paliva a zkracuje

životnost vzorku, také může ovlivnit
ovladatelnost vozu a brzdné schopnosti.



Prosím pamatujte, že systém TPMS není
náhradou za správnou údržbu

pneumatik a že je v odpovědnosti řidiče

udržovat správný tlak v pneumatikách, a
to i když míra podhuštění nedosáhne

úrovně pro aktivaci varovné kontrolky
nízkého tlaku v pneumatikách systému

TPMS.

Váš vůz je vybaven také kontrolkou
indikující závadu systému TPMS, abyste

byli informováni, že systém nefunguje
správně.

Indikační kontrolka závady v TPMS je

kombinovaná s kontrolkou nízkého tlaku
v pneumatikách. Když systém detekuje

závadu, bude kontrolka blikat přibližně
jednu minutu a pak zůstane souvisle

svítit. Tato sekvence nastane i při dalším

startování vozu, dokud bude závada
přetrvávat. Když se rozsvítí indikační

kontrolka závady, nemusí být systém
schopen detekovat nebo signalizovat

nízký tlak v pneumatice, jak má. Závady

systému TPMS mohou nastat z mnoha
důvodů, včetně instalace náhradních

nebo jiných pneumatik nebo kol na vůz,
což brání správné funkci systému TPMS.

Po výměně jednoho nebo více kol na
Vašem voze vždy zkontrolujte indikační

kontrolku závady TPMS, abyste se ujistili,

že náhradní nebo alternativní
pneumatiky a kola nebrání systému

TPMS ve správném fungování.

Aby nedocházelo k falešným poplachům,

odebírá systém vzorek těsně před tím,
než indikuje problém. Proto nemusí

systém okamžitě zaregistrovat rychlé
vypuštění nebo prasknutí pneumatiky.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Když kontrolujete nebo upravujete tlak

vzduchu v pneumatikách, nepůsobte příliš
velkou silou na ventilek se snímačem tlaku.

V opačném případě by mohlo dojít k
poškození snímače tlaku v pneumatice.

POZNÁMKA
Sníma  tlaku na každé pneumatice má
unikátní kód identifika ního signálu. Aby
systém TPMS fungoval správn , musí být
kódy identifika ních signál  sníma  tlaku
v pneumatikách do systému
zaregistrovány.

POZNÁMKA
Pokud pojedete s vozidlem do 15 minut po
vým n  pneumatiky nebo kola, bude
varovná kontrolka TMPS blikat, protože
kódy identifika ních signál  ze sníma
tlaku nebyly zaregistrovány. V takovém
p ípad  zastavte a zaregistrujte kódy
identifika ních signál  pomocí
následujícího postupu.

Při výměně pneumatik a kol se poraďte s
autorizovaným opravcem vozů Mazda.

Mohlo dojít k poškození snímačů tlaku
při jejich výměně.

Nepoužívejte neoriginální kola. Pokud

byste použili neoriginální kola, nemuselo
by být možné na ně nainstalovat

snímače tlaku v pneumatikách.

•



•

•

POZNÁMKA
P i instalaci nového sníma e tlaku v
pneumatice musíte zaregistrovat kód
identifika ního signálu. Podrobnosti o
zakoupení sníma e tlaku v pneumatice a
registraci identifika ního signál  sníma e
tlaku zjistíte u autorizovaného prodejce
Mazda.



•

•

•



•

•

•



Vždy buďte opatrní a ověřte si bezpečnost

prostoru za vozidlem i okolní podmínky

vlastním pohledem:

Je nebezpečné s vozidlem couvat a dívat se
pouze na displej, mohlo by dojít k nehodě

nebo nárazu do nějakého předmětu. Zadní

parkovací asistent poskytuje pouze vizuální
pomoc při couvání vozidla. Obraz na

displeji se může lišit od skutečných

podmínek.

V následujících situacích zadního
parkovacího asistenta nepoužívejte:

Použití zadního parkovacího asistenta za
těchto podmínek je nebezpečné a může

mít za následek zranění anebo poškození

vozidla.

Zledovatělé nebo sněhem pokryté
vozovky.

Jsou nasazeny sněhové řetězy nebo

náhradní kolo pro nouzové použití.

Vozidlo se nachází na svahu.

Když je displej studený, mohou obrázky

na displeji poskakovat nebo může být
zobrazení méně zřetelné než obvykle,

takže může být obtížné potvrdit

podmínky v okolí vozidla. Vždy buďte
opatrní a ověřte si bezpečnost prostoru

za vozidlem i okolní podmínky vlastním
pohledem.

Nepůsobte na kameru příliš velkou silou.

Mohli byste změnit polohu a úhel kamery.

Kameru nerozebírejte, neupravujte ani
nedemontujte, mohli byste narušit její

vodotěsnost.

Kryt kamery je vyroben z plastu. Na kryt
kamery nepoužívejte odmašťovací

prostředky, organická rozpouštědla,

vosky nebo prostředky na ošetření skla.
Pokud dojde k vylití některého z výše

uvedených prostředků na kryt, musíte ho
okamžitě utřít měkkým hadrem.

Nedrhněte kryt kamery příliš velkou silou,
ani ho neleštěte pomocí abrazivních

prostředků nebo tvrdého kartáče. Kryt
kamery nebo objektiv by se mohly

poškrábat, což by mohlo ovlivnit obraz.

POZNÁMKA
• Pokud na objektivu kamery ulpí voda,

sníh nebo bláto, set ete je m kkým
hadrem. Pokud je nelze set ít, použijte
slabý isticí prost edek.

• Pokud se teplota kamery rychle m ní (z
vysoké na nízkou nebo z nízké na
vysokou), nemusí zadní parkovací
asistent fungovat správn .

• P i vým n  pneumatik se pora te s
odborným opravcem, doporu ujeme
autorizovaného opravce voz  Mazda.
Vým na pneumatik m že mít za následek
vychýlení vodicích ar zobrazujících se
na displeji.



• Pokud došlo k nárazu do p íd , zád
vozidla nebo do jeho boku, mohlo dojít k
narušení se ízení zadní parkovací
kamery (místo a úhel instalace).
Nechejte si vozidlo zkontrolovat u
kvalifikovaného opravce, doporu ujeme
obrátit se na autorizovaného opravce
voz  Mazda.

• Pokud je na displeji zobrazeno „Žádný
signál kamery.“, m že se jednat o
problém kamery. Nechejte si své vozidlo
prohlédnout u kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• (Typ zobrazení s promítnutou dráhou
vozidla)
Pokud byste na volant p sobili p íliš
velkou silou, nemusely by se vodicí áry
zobrazovat. Uvoln te úchop volantu,
aby se mohly vodicí áry zobrazit.

POZNÁMKA
Když p esunete adicí páku (manuální
p evodovka) nebo volicí páku
(automatická p evodovka) z polohy
zpáte ky (R) do jiné polohy, displej se
vrátí k p edchozí obrazovce.



POZNÁMKA
• Zobrazitelný prostor se m ní v závislosti na stavu vozidla a vozovky.
• istoty, m

•  nárazníku
nemohou být zobrazeny.

•

• Záb evrácený (zrcadlový obraz).
• Kamera m n  nainstalované sou ásti výbavy. Nep ipev z

íklad svítící sou ástí
nebo sou ásti vyrobené z reflexních materiál .

•

p íznakem závady.



• Na tmavých místech.
• Když je teplota v blízkosti objektivu p íliš vysoká/nízká.
• Když je kamera mokrá, jako nap íklad když prší nebo je vysoká vlhkost.
• Když jsou blízkosti kamery nalepené ne istoty jako nap íklad bláto.
• Když objektiv kamery odráží slune ní sv tlo nebo sv tlomety jiných voz .
• Okolí je osv tleno sv tly vozu, zá ivkami nebo LED sv tly (zobrazení m že blikat).
• Velmi malé tmavé nebo bílé te ky se objeví na displeji (te ky mohou blikat).

• Zobrazení záb ru m že být zpožd né, pokud je teplota v okolí kamery nízká.



Indikovaná poloha vodicích čar na displeji se mění v závislosti na stavu vozidla (jako je počet

cestujících, množství nákladu) a na podmínkách na silnici (například prudký svah za
vozidlem).

Před couváním vždy zkontrolujte prostor za vozidlem a v jeho okolí vlastním zrakem.

Vodicí čáry na obrazovce jsou pevné. Nejsou synchronizované s tím, jak řidič otáčí volantem.

Vždy buďte opatrní a před couváním zkontrolujte prostor za vozidlem a v jeho okolí vlastním

zrakem.



POZNÁMKA
Na následujících obrázcích je p íklad parkování vozidla, p i kterém je volant p i couvání
nato en doprava. P i couvání z opa ného sm ru je situace obrácená.









POZNÁMKA
Protože p i parkování mohou nastat rozdíly mezi obrazem na displeji a skute nými
podmínkami, jak je nazna eno níže, musíte si vždy ov it bezpe nost prostoru za vozidlem a
jeho okolí vlastním zrakem.

• Na snímku parkovacího místa (nebo garáže) zobrazovaném na displeji se zadní a
vzdálenostní vodicí áry mohou jevit jako rovnob žné, a koliv ve skute nosti na zemi
rovnob žné nejsou.

• Když parkujete na míst , které má odd lovací áru pouze na jedné stran  parkovacího
místa, mohou se odd lovací ára a ára vyzna ující ší ku vozidla jevit jako rovnob žné na
displeji, ale ve skute nosti na zemi nemusí být rovnob žné.

POZNÁMKA
Záb r zadní parkovací kamery se na displeji zobrazuje p evrácený (zrcadlový obraz).







POZNÁMKA
nými

it bezpe nost prostoru za vozidlem a

•

vzdálenostní vodicí koliv ve skute nosti na zemi
rovnob

• , které má odd lovací  parkovacího
místa, mohou se odd lovací ára a ára vyzna

nosti na zemi nemusí být rovnob







Nespoléhejte plně na systém parkovacích snímačů a před jízdou vizuálně zkontrolujte okolí

Vašeho vozu:

Tento systém může pomoci řidiči při jízdě s vozem dopředu a dozadu v průběhu parkování.
Detekční rozsahy snímačů jsou omezené, proto by mohlo dojít k nehodě, pokud byste při

řízení vozu spoléhali pouze na tento systém. Při jízdě si vždy musíte ověřovat bezpečnost v
okolí Vašeho vozu.



Neinstalujte žádná příslušenství v detekčních rozsazích snímačů. Mohlo by to ovlivnit

funkci systému.

V závislosti na typu překážky nebo na okolních podmínkách se může detekční rozsah
snímačů zúžit nebo snímače nemusí být schopné překážky detekovat.

POZNÁMKA
• Systém nemusí fungovat normáln  za následujících podmínek:

• Bláto, led nebo sníh nalepený v místech osazení sníma  (vrátí se k normální funkci,
pokud je odstraníte).

• Místa osazení sníma  jsou zamrzlá (vrátí se k normální funkci, jakmile led roztaje).
• Sníma  je zakrytý rukou.
• Sníma  je vystaven p íliš silným náraz m.
• V z je p íliš naklon ný.
• Za extrémn  horkého nebo chladného po así.
• Pokud v z jede po hrbolech, po št rku, po m íži nebo po trávou zarostlých cestách.
• Cokoliv, co generuje ultrazvukové vlny, jako je houka ka jiného vozu, zvuk motoru

motocyklu, zvuk vzduchových brzd velkých voz  nebo sníma e jiného vozu, se p ibližuje
k vozidlu.

• V z jede v prudkém dešti nebo za takových podmínek na silnici, kdy st íká voda.
• Na voze je namontována komer n  dostupná prutová anténa nebo anténa pro rádiový

vysíla .
• V z se pohybuje sm rem k vysokému nebo hranatému obrubníku nebo k prudkému

svahu.
• P ekážka je p íliš blízko sníma e.
• V z se pohybuje sm rem k nerovné zdi nebo ke schodišti.
• P ekážek je více.
• V z jede na míst  s nízkými stropy.

• P ekážky pod nárazníkem nemohou být detekovány. P ekážky, které jsou níže než sníma
nebo tenké, nemusí být detekovány, i když n kdy detekovány byly.

• Následující typy p ekážek nemusí být detekovány:

• Tenké p edm ty jako dráty, lana nebo sloupy
• P edm ty, které snadno pohlcují zvukové vlny, jako je bavlna nebo sníh
• Hranaté objekty
• Velmi vysoké objekty a takové, které jsou široké naho e
• Malé, krátké objekty

• Vždy si nechejte systém zkontrolovat u kvalifikovaného opravce, doporu ujeme
autorizovaného opravce Mazda, pokud byly nárazníky vystaveny nárazu, a to i p i menší
nehod . Pokud jsou sníma e vychýlené, nemohou detekovat p ekážky.



• V systému m že být závada, pokud se indika ní kontrolka nerozsvítí i po zapnutí spína e
parkovacích sníma . Nechejte si své vozidlo prohlédnout u kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na autorizovaného opravce voz  Mazda.

• V systému m že být porucha, pokud se zobrazuje zpráva upozor ující na poruchu
systému. Nechejte si své vozidlo prohlédnout u kvalifikovaného opravce, doporu ujeme
obrátit se na autorizovaného opravce voz  Mazda.

• M že se zobrazit zpráva, pokud je okolní teplota extrémn  nízká nebo pokud je v místech
instalace sníma  nalepené bláto, led nebo sníh. Odstra te veškeré ne istoty z okolí
sníma e.

• P i montáži tažného za ízení se pora te s odborným opravcem, doporu ujeme
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Je-li použito originální tažné za ízení Mazda, je zadní strana systému parkovacích
sníma  automaticky vypnuta.





POZNÁMKA
P i vypnutí spína e zapalování se zachová
stav systému, který existoval p ed
vypnutím spína e zapalování. Je-li
nap íklad spína  zapalování vypnut v
dob , kdy je systém parkovacích sníma
zapnut, bude tento systém zapnut i p i
p íštím zapnutí spína e zapalování.

•

•

POZNÁMKA
• (Vozidlo s automatickou p evodovkou)

Indikátor detekce a zvukový signál
p edních/p edních rohových sníma  se
neaktivuje, když je volicí páka v poloze
P.

• Indikátor detekce a zvukový signál se
neaktivují, když je použita parkovací
brzda.



POZNÁMKA
Je možné p epnout mezi zobrazením a
nezobrazením indikátoru detekce.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.







POZNÁMKA
• Je-li detekována p ekážka ve stejné oblasti (krom  blízké oblasti) souvisle po dobu

alespo  6 sekund, varovný zvukový signál ustane. (Detekce je indikována) Pokud se oblast
detekce zm ní na blízkou oblast, varovný zvukový signál se obnoví. (Pokud se oblast
detekce zm ní na vzdálenou oblast, varovný zvukový signál z stane vypnut)

• Hlasitost zvuku je možné zm nit (samostatn  pro p ední a zadní sníma e).
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze MZD Connect.





•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



POZNÁMKA
• Pokud používáte systém klimatizace za

vlhkého po así, m že systém vyfukovat
mlhu z v tracích pr duch . Není to
známkou žádné závady, je to jen
d sledek prudkého ochlazení vlhkého
vzduchu.

• Vzduchové pr duchy lze zcela otev ít a
zav ít pomocí ovlada e.





POZNÁMKA
Sm r a množství proudícího vzduchu se
m že m nit v závislosti na tom, zda jsou
konkrétní v trací pr duchy zav eny nebo
otev eny.



POZNÁMKA
M že se stát, že systém klimatizace nebude
fungovat, když se teplota venkovního
vzduchu p iblíží k 0 °C.

Polohu  (indikační kontrolka svítí)

nepoužívejte za chladného nebo deštivého

počasí:

Použití polohy  (indikační kontrolka
svítí) v chladném nebo deštivém počasí je

nebezpečné, protože způsobí zamlžení

oken. Váš výhled z vozidla bude omezen,
což může vést k závažné nehodě.



POZNÁMKA
• Pokud se elní sklo p íliš zamlžuje,

stiskn te spína  .
• Pokud si p ejete, aby do prostoru

obli eje proudil chladn jší vzduch,
stiskn te spína   a nastavte oto ný
regulátor teploty pro maximální pohodlí.

• Vzduch, který proudí do prostoru nohou,
je teplejší než vzduch proudící do
prostoru obli eje (krom  situace, kdy je
regulátor teploty nastaven do krajní
polohy teplého nebo chladného
vzduchu).

Pokud používáte klimatizaci při dlouhé

jízdě do kopce nebo v hustém provozu,

sledujte, zda se nezobrazuje varovná
indikace vysoké teploty chladicí kapaliny

motoru (strana 7-58).
Činnost klimatizace může v takovém

případě způsobit přehřátí motoru. Pokud se

varovná indikace zobrazí, klimatizaci
vypněte (strana 7-49).

POZNÁMKA
• Pokud je t eba použít maximálního

ochlazování, nastavte regulátor teploty do
krajní polohy studeného vzduchu a
p epína  zdroje p ívodu vzduchu do režimu
recirkulace vzduchu a potom oto te
ovlada  ventilátoru úpln  doprava.

• Pokud si p ejete, aby do prostoru
podlahy proudil teplejší vzduch,
stiskn te spína   a nastavte oto ný
regulátor teploty pro maximální pohodlí.

• Vzduch, který proudí do prostoru nohou, je
teplejší než vzduch proudící do prostoru
obli eje (krom  situace, kdy je regulátor
teploty nastaven do krajní polohy teplého
nebo chladného vzduchu).



Neprovádějte odmlžování čelního skla

stisknutím spínače , pokud je regulátor

teploty vzduchu nastaven do polohy

chladného vzduchu:

Používání spínače  ve chvíli, kdy je
regulátor teploty nastaven do polohy zcela

chladného vzduchu, může vést k
zamlžování čelního skla zvenčí. Váš výhled

z vozidla bude omezen, což může vést k

závažné nehodě. Nastavte regulátor
teploty do polohy teplého nebo horkého

vzduchu, chcete-li použít spínač .

POZNÁMKA
• Zamlžení oken se snadn ji odstraní,

když je systém klimatizace zapnut, a
okna se snadn ji zamlžují, když je
klimatizace vypnutá.

• Dávejte pozor, aby se Vám okna
nezamlžovala v následujících situacích:

• P epnutí do režimu recirkulace
• Vypnutím systému klimatizace

• Je-li t eba dosáhnout maximálního
ú inku p i odmrazování oken, zapn te
klimatizaci, regulátor teploty oto te do
polohy extrémn  vysoké teploty a
ovlada  ventilátoru nastavte úpln
doprava.

• Chcete-li, aby teplý vzduch proudil do
prostoru nohou, stiskn te spína  .

• Stiskem spína e  je automaticky
vybrána poloha p ívodu vzduchu zven í
s cílem odmrazit elní sklo. Režim
p ívodu vzduchu nelze p epnout do
polohy recirkulace vzduchu.

POZNÁMKA
Jedna z funkcí klimatizace je odstran ní
vlhkosti z ovzduší. P i použití této funkce
nesmí být teplota nastavena na studený
vzduch. Z tohoto d vodu nastavte
regulátor teploty do požadované polohy
(teplý nebo studený vzduch) a zapn te
klimatizaci, kdykoliv budete pot ebovat
odstranit vlhkost z kabiny.





•

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
Indika ní kontrolka spína e AUTO

• Pokud Indika ní kontrolka spína e
AUTO svítí, indikuje innost režimu
AUTO, což znamená, že systém bude
pracovat automaticky.

• Pokud použijete n který z následujících
spína  v režimu AUTO, kontrolka ve
spína i AUTO zhasne.

• P epína  režim  proud ní vzduchu
• Spína  ovládání ventilátoru
• Spína  vyh ívání elního skla

Ostatní funkce spína  budou i nadále
pracovat v automatickém režimu.

•

•

POZNÁMKA
• Systém klimatizace se p epne do režimu

individuálního ovládání (kontrolka
spína e SYNC zhasne), když oto íte
oto ným regulátorem teploty pro
spolujezdce, i když je spína  SYNC
zapnutý, což Vám umožní nastavit
individuáln  teplotu pro idi e a
p edního spolujezdce.

• Když nastavíte minimální nebo
maximální teplotu, zobrazí se „Lo“
nebo „Hi“.

• Teplotní jednotky pro zobrazování
nastavení teploty lze m nit ve spojení s
teplotními jednotkami pro zobrazování
venkovní teploty.
Viz Zobrazení venkovní teploty na stran
4-29.



POZNÁMKA
• Pokud zvolíte režim proud ní vzduchu

 a regulátor teploty nastavíte do
st edové polohy, bude teplý vzduch
proudit do prostoru nohou, st edovými a
bo ními v tracími pr duchy bude
proudit chladn jší vzduch.

• Chcete-li nastavit v trání na ,
stiskn te spína  vyh ívání elního skla.

• V poloze  je automaticky zvolen
režim p ívodu erstvého vzduchu zven í.

POZNÁMKA
• Systém klimatizace funguje, když je

spína  A/C stisknut, i když je klimatizace
vypnutá.

• M že se stát, že systém klimatizace
nebude fungovat, když se teplota
venkovního vzduchu p iblíží k 0 °C.

Nepoužívejte recirkulaci vzduchu v kabině

při chladném nebo deštivém počasí:

Recirkulace vzduchu v kabině v chladném
nebo deštivém počasí je nebezpečné,

protože způsobuje zamlžení oken. Váš

výhled z vozidla bude omezen, což může
vést k závažné nehodě.



POZNÁMKA
• Nastavte regulátor teploty na

doporu enou teplotu 22 °C a pak ji
podle pot eby upravte.

• Nastavením maximální nebo minimální
teploty vzduchu dosáhnete požadované
teploty rychleji.

• Pokud vyberete topení, systém omezí
proud ní vzduchu, dokud se motor
dostate n  neproh eje, aby z v tracích
pr duch  neproudil studený vzduch.

Nastavte regulátor teploty do polohy

teplého nebo horkého vzduchu, když

odstraňujete zamlžení (poloha ):

Používání režimu  ve chvíli, kdy je
regulátor teploty nastaven do polohy zcela

chladného vzduchu, může vést k

zamlžování čelního skla zvenčí. Váš výhled
z vozidla bude omezen, což může vést k

závažné nehodě.



POZNÁMKA
• Zamlžení oken se snadn ji odstraní,

když je systém klimatizace zapnut, a
okna se snadn ji zamlžují, když je
klimatizace vypnutá.

• Dávejte pozor, aby se Vám okna
nezamlžovala v následujících situacích:

• P epnutí do režimu recirkulace
• Vypnutím systému klimatizace

• Regulátor teploty použijte pro zvýšení
teploty a rychlejší odstran ní zamlžení
oken vozu.

Žádný ze snímačů nezakrývejte, jinak by
systém klimatizace nepracoval správně.







Funkce audiosystému nastavujte, pouze když vozidlo stojí:

Nepoužívejte spínače dálkového ovládání audia, když řídíte. Je nebezpečné nastavovat
funkce audiosystému při řízení, řidič musí plnou pozornost vždy věnovat řízení, aby nedošlo k

závažné nehodě.
I když je ovládání audiosoustavy umístěno na volantu, naučte se ovládat spínače, aniž byste

se na ně museli dívat tak, abyste mohli svoji pozornost při řízení plně věnovat okolnímu

provozu.

Dejte pozor, aby se připojovací kabel nezamotal do řadicí páky (manuální převodovka) / páky

voliče (automatická převodovka):

Zamotání připojovacího kabelu do řadicí páky (manuální převodovka) / páky voliče

(automatická převodovka) je nebezpečné, protože by mohlo překážet při řízení a výsledkem
by mohla být nehoda.

Nikdy nenastavujte přenosnou audiojednotku nebo podobné zařízení, když řídíte:

Je nebezpečné nastavovat přenosnou audiojednotku nebo podobné zařízení při jízdě, řidič
musí plnou pozornost vždy věnovat řízení, aby nedošlo k závažné nehodě. Vždy nastavujte

přenosnou audiojednotku nebo podobný výrobek, když vůz stojí.

Z důvodu bezpečné jízdy si nastavte hlasitost na takovou úroveň, abyste slyšeli zvuky zvenčí
vozidla, jako například houkačky jiných vozidel a zejména sirény vozidel pohotovostních

služeb.

POZNÁMKA
• Nepoužívejte MZD Connect po dlouhou dobu, když motor neb ží. Mohl by se vybít

akumulátor.
• Pokud ve voze nebo jeho blízkosti používáte mobilní telefon nebo ob anskou radiostanici,

m že docházet k rušení audiosystému. To však není p íznakem závady.



POZNÁMKA
• Vysv tlení funkcí popsaných v této p íru ce se mohou lišit od skute nosti a vzhled

obrazovek a tla ítek, jakož i zobrazovaná písmena a znaky se mohou lišit od skute ného
vzhledu.
Navíc, v závislosti na budoucích aktualizacích softwaru, se m že obsah následn  zm nit
bez p edchozího upozorn ní.

• Tento návod obsahuje p ehled systému MZD Connect a jeho základních operací.
Podrobnosti k jednotlivým funkcím najdete v návodu k obsluze systému MZD Connect.

POZNÁMKA
Z d vodu bezpe nosti jsou n které operace deaktivovány, když vozidlo jede.





POZNÁMKA
Pokud stisknete knoflík hlasitosti, abyste ztlumili audiozdroj, který lze
pozastavit, jako je Apple CarPlay, USB audio nebo Bluetooth® audio, v
pr b hu p ehrávání, bude p ehrávání skladby pozastaveno. Op tovným
stisknutím knoflíku hlasitosti zrušíte ztlumení a sou asn  pozastavení.







POZNÁMKA
Pokud stisknete tla ítko Ztlumit, abyste ztlumili audiozdroj, který lze
pozastavit, jako je Apple CarPlay, USB audio nebo Bluetooth® audio, v
pr b hu p ehrávání, bude p ehrávání skladby pozastaveno. Op tovným
stisknutím tla ítka Ztlumit zrušíte ztlumení a sou asn  pozastavení.



POZNÁMKA
Když je p ipojeno Apple CarPlay nebo Android Auto™, je aktivována asistenta Siri nebo
rozpoznávání hlasu Android Auto™ a rozpoznávání hlasu MZD Connect není aktivováno.

•

•

•

POZNÁMKA
• Hlasové p íkazy uvedené v tomto návodu jsou jen n které p íklady použitelných hlasových

p íkaz . N které hlasové p íkazy nemusí být použitelné v závislosti na modelu vozidla.
• Když je zapnuto nastavení P erušením, hlasové p íkazy je možné používat i tehdy, když je

provád no hlasové navád ní. Podrobnosti ohledn  P erušením najdete v ásti Nastavení
návodu k obsluze MZD Connect.

• Podrobnosti k hlasovým p íkaz m, které lze používat na obrazovce navigace, najdete v
návodu k obsluze naviga ního systému.



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•
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•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POZNÁMKA
• N které p íkazy nemusí být použitelné v závislosti na regionu a výbav .
• N které p íkazy není možné použít v závislosti na stavu p ipojených za ízení a

podmínkách použití.



VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽITÍ APPLE CARPLAY („APLIKACE“) JE

VÝLUČNĚ NA VAŠE RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO, POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU,
FUNKČNOST, PŘESNOST A OBTÍŽE, JDE ZA VÁMI V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM

PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM A ŽE APLIKACE A INFORMACE O APLIKACI JSOU POSKYTOVÁNY
„TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“ S PŘÍPADNÝMI VADAMI A BEZ ZÁRUKY

JAKÉHOKOLIV DRUHU A SPOLEČNOST MAZDA TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A

PODMÍNKY S OHLEDEM NA APLIKACI A INFORMACE O APLIKACI, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ,
PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK

ANEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ
ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN.

NAPŘÍKLAD SPOLEČNOST MAZDA ODMÍTÁ, MIMO JINÉ, JAKOUKOLIV ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE
PŘESNOSTI DAT POSKYTOVANÝCH APLIKACÍ, JAKÝMI JSOU PŘESNOST SMĚRŮ,

PŘEDPOKLÁDANÁ JÍZDNÍ DOBA, OMEZENÍ RYCHLOSTI, PODMÍNKY NA SILNICI, ZPRÁVY,

POČASÍ, DOPRAVA NEBO JINÝ OBSAH POSKYTOVANÝ SPOLEČNOSTÍ APPLE, JEJÍMI
POBOČKAMI NEBO POSKYTOVATELI – TŘETÍMI STRANAMI; SPOLEČNOST MAZDA

NEZARUČUJE, ŽE NEDOJDE KE ZTRÁTĚ DAT APLIKACE, KTERÁ SE MOHOU ZTRATIT
KDYKOLIV; SPOLEČNOST MAZDA NEZARUČUJE, ŽE APLIKACE NEBO JAKÉKOLIV SLUŽBY

POSKYTOVANÉ JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM BUDOU VŽDY K DISPOZICI, ANI ŽE JAKÉKOLIV

NEBO VŠECHNY SLUŽBY BUDOU K DISPOZICI V KTERÉMKOLIV OKAMŽIKU NEBO NA
KTERÉMKOLIV MÍSTĚ. NAPŘÍKLAD MOHOU BÝT SLUŽBY POZASTAVENY NEBO PŘERUŠENY

BEZ UPOZORNĚNÍ Z DŮVODU OPRAVY, ÚDRŽBY, ZLEPŠENÍ ZABEZPEČENÍ, AKTUALIZACÍ
ATD., SLUŽBY MOHOU BÝT ROVNĚŽ NEDOSTUPNÉ VE VAŠÍ OBLASTI NEBO NA VAŠEM MÍSTĚ

ATD.



DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE ZMĚNY V TECHNOLOGIÍCH TŘETÍCH STRAN NEBO VLÁDNÍCH
PŘEDPISECH MOHOU ZPŮSOBIT, ŽE POSKYTOVANÉ SLUŽBY ANEBO APLIKACE SE STANOU

ZASTARALÝMI ANEBO NEPOUŽITELNÝMI. V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM ZÁKONEM NENÍ

SPOLEČNOST MAZDA ANI JEJÍ POBOČKY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ZRANĚNÍ
OSOB, ANI ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY

LIBOVOLNÉHO TYPU, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKODY KVŮLI ZTRÁTĚ ZISKU, NARUŠENÍ NEBO
ZTRÁTY DAT, NEMOŽNOSTI PŘENÁŠET NEBO PŘIJÍMAT JAKÁKOLIV DATA, PŘERUŠENÍ

PODNIKÁNÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV JINÉ OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z

APLIKACE NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S JEJÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO
NEMOŽNOSTÍ JI POUŽÍVAT NEBO Z INFORMACÍ O APLIKACI.

Při použití systému Apple CarPlay se nenechejte rozptylovat a používejte Apple CarPlay

odpovědně.
Stále sledujte jízdní podmínky a vždy dodržujte platné zákony.

POZNÁMKA
• Systém Apple CarPlay poskytuje spole nost Apple a jeho použití je podmín no Vaším

souhlasem s podmínkami používání Apple CarPlay, které jsou sou ástí podmínek
používání systému Apple iOS.

• P i používání systému Apple CarPlay se do Vašeho iPhonu p enášejí údaje o poloze,
rychlosti a další informace o vozidle. Více informací najdete v Zásadách ochrany
osobních údaj  spole nosti Apple.

VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽITÍ ANDROID AUTO™ („APLIKACE“) JE
VÝLUČNĚ NA VAŠE RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO, POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU,

FUNKČNOST, PŘESNOST A OBTÍŽE, JDE ZA VÁMI V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM
PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM A ŽE APLIKACE A INFORMACE O APLIKACI JSOU POSKYTOVÁNY

„TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“ S PŘÍPADNÝMI VADAMI A BEZ ZÁRUKY

JAKÉHOKOLIV DRUHU A SPOLEČNOST MAZDA TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A
PODMÍNKY S OHLEDEM NA APLIKACI A INFORMACE O APLIKACI, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ,

PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK
ANEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL,

PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN.



NAPŘÍKLAD SPOLEČNOST MAZDA ODMÍTÁ, MIMO JINÉ, JAKOUKOLIV ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE
PŘESNOSTI DAT POSKYTOVANÝCH APLIKACÍ, JAKÝMI JSOU PŘESNOST SMĚRŮ,

PŘEDPOKLÁDANÁ JÍZDNÍ DOBA, OMEZENÍ RYCHLOSTI, PODMÍNKY NA SILNICI, ZPRÁVY,

POČASÍ, DOPRAVA NEBO JINÝ OBSAH POSKYTOVANÝ SPOLEČNOSTÍ GOOGLE, JEJÍMI
POBOČKAMI NEBO POSKYTOVATELI – TŘETÍMI STRANAMI; SPOLEČNOST MAZDA

NEZARUČUJE, ŽE NEDOJDE KE ZTRÁTĚ DAT APLIKACE, KTERÁ SE MOHOU ZTRATIT
KDYKOLIV; SPOLEČNOST MAZDA NEZARUČUJE, ŽE APLIKACE NEBO JAKÉKOLIV SLUŽBY

POSKYTOVANÉ JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM BUDOU VŽDY K DISPOZICI, ANI ŽE JAKÉKOLIV

NEBO VŠECHNY SLUŽBY BUDOU K DISPOZICI V KTERÉMKOLIV OKAMŽIKU NEBO NA
KTERÉMKOLIV MÍSTĚ. NAPŘÍKLAD MOHOU BÝT SLUŽBY POZASTAVENY NEBO PŘERUŠENY

BEZ UPOZORNĚNÍ Z DŮVODU OPRAVY, ÚDRŽBY, ZLEPŠENÍ ZABEZPEČENÍ, AKTUALIZACÍ
ATD., SLUŽBY MOHOU BÝT ROVNĚŽ NEDOSTUPNÉ VE VAŠÍ OBLASTI NEBO NA VAŠEM MÍSTĚ

ATD.

DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE ZMĚNY V TECHNOLOGIÍCH TŘETÍCH STRAN NEBO VLÁDNÍCH
PŘEDPISECH MOHOU ZPŮSOBIT, ŽE POSKYTOVANÉ SLUŽBY ANEBO APLIKACE SE STANOU

ZASTARALÝMI ANEBO NEPOUŽITELNÝMI. V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM ZÁKONEM NENÍ
SPOLEČNOST MAZDA ANI JEJÍ POBOČKY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ZRANĚNÍ

OSOB, ANI ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY

LIBOVOLNÉHO TYPU, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKODY KVŮLI ZTRÁTĚ ZISKU, NARUŠENÍ NEBO
ZTRÁTY DAT, NEMOŽNOSTI PŘENÁŠET NEBO PŘIJÍMAT JAKÁKOLIV DATA, PŘERUŠENÍ

PODNIKÁNÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV JINÉ OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z
APLIKACE NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S JEJÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO

NEMOŽNOSTÍ JI POUŽÍVAT NEBO Z INFORMACÍ O APLIKACI.

Při použití aplikace Android Auto™ se nenechejte rozptylovat a používejte Android Auto™

odpovědně.
Stále sledujte jízdní podmínky a vždy dodržujte platné zákony.

POZNÁMKA
• Aplikaci Android Auto™ poskytuje spole nost Google a její použití je podmín no Vaším

souhlasem s podmínkami používání Android Auto™.
• P i používání aplikace Android Auto™ se do Vašeho chytrého telefonu p enášejí údaje o

poloze, rychlosti a další informace o vozidle. Více informací najdete v Zásadách ochrany
osobních údaj  spole nosti Google.

•

•

•
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POZNÁMKA
Pokud necháte osv tlení kosmetického
zrcátka rozsvícené s vypnutým spína em
zapalování, osv tlení zhasne automaticky,
aby nedošlo k vybití akumulátoru.
 
Osv tlení kosmetického zrcátka je možné
op t rozsvítit provedením n kterého z
následujících úkon :

• Otev ení/zav ení jakýchkoliv dve í.
• Odemknutí jakýchkoliv dve í.
• P epnutí spína e zapalování do polohy

ACC nebo ON.
• Rozsvícení stropní svítilny/p edního

bodového sv tla.



POZNÁMKA
Nenechávejte osv tlení dlouho dobu
rozsvícené, když motor neb ží. Mohl by se
vybít akumulátor.

•

•

•

•

POZNÁMKA
Zadní stropní sv tla se také rozsvítí nebo
zhasnou p i použití spína e p edního
stropního sv tla.



POZNÁMKA
P ední bodová sv tla nezhasnou, i když
stisknete spína , v následujících
p ípadech:

• Stropní svítilny byly rozsvíceny pomocí

spína e stropních svítilen ( ).
• Stropní sv tla se rozsvítila v souvislosti s

otev ením/zav ením dve í.
• Systém osv tlení p i nástupu do vozidla

je zapnutý.

POZNÁMKA
• Když byla zadní bodová sv tla zhasnuta,

rozsvítí se a zhasnou v závislosti na
použití stropního osv tlení.

• Zadní bodová sv tla nezhasnou, i když
stisknete spína , v následujících
p ípadech:

• Stropní svítilny byly rozsvíceny
pomocí spína e stropních svítilen

( ).
• Stropní sv tla se rozsvítila v

souvislosti s otev ením/zav ením
dve í.

• Systém osv tlení p i nástupu do
vozidla je zapnutý.

POZNÁMKA
Nenechávejte víko zavazadlového prostoru
dlouho otev ené, když motor neb ží. Mohl
by se vybít akumulátor.



POZNÁMKA
Nenechávejte zadní výklopné dve e dlouho
otev ené, když motor neb ží. Mohl by se
vybít akumulátor.

•

•

POZNÁMKA
• as osv tlení se liší v závislosti na

situaci.
• Vozidlo je vybaveno šet i em

akumulátoru. Pokud je osv tlení
interiéru ponecháno rozsvícené s
vypnutým spína em zapalování,
osv tlení zhasne automaticky asi po
15 minutách, aby nedošlo k vybití
akumulátoru.

• Funkce osv tlení vstupu je možné
zm nit.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.

• Systém osv tlení p i nástupu do vozidla
nefunguje spole n  se stropními sv tly,
jsou-li stropní sv tla rozsvícena pomocí
spína e ZAP/VYP stropních sv tel.



Abyste zabránili poškození zásuvky nebo

poruše elektrického obvodu, věnujte
pozornost následujícímu:

Nepoužívejte příslušenství, které
potřebuje více než 120 W (12 V

stejnosměrný, 10 A).

Nepoužívejte příslušenství, které není

originálním příslušenstvím vozu

Mazda nebo ekvivalentem.

Pokud zásuvku nepoužíváte, zavřete
kryt, aby do ní nezapadly cizí předměty

nebo do ní nezatekla kapalina.

Zástrčku do zásuvky vkládejte

správným způsobem.

Nepřipojujte zapalovač cigaret do
elektrické zásuvky.

Může docházet k rušení audiosystému, a

to v závislosti na zařízení připojeném do
elektrické zásuvky.

V závislosti na zařízení připojeném do

elektrické zásuvky může být ovlivněna

elektroinstalace vozu, což může způsobit
rozsvícení varovné kontrolky. Odpojte

připojené zařízení a ujistěte se, že
problém ustal. Pokud je problém vyřešen,

odpojte zařízení ze zásuvky a vypněte

zapalování. Pokud se problém nevyřeší,
poraďte se v kvalifikovaném servisu,

doporučujeme autorizovaného opravce
vozů Mazda.

POZNÁMKA
Abyste p edešli vybití akumulátoru
vozidla, nepoužívejte zásuvku dlouhou
dobu, pokud neb ží motor vozu nebo b ží
na volnob h.



Nikdy nepoužívejte držák nápojů pro

uložení nádob s horkými nápoji, když je

vozidlo v pohybu:

Používání držáku pro uložení nádob s

horkými nápoji během jízdy je nebezpečné.

V případě rozlití obsahu může dojít k
Vašemu opaření.

Do držáku neukládejte nic jiného, než

pohárky nebo plechovky s nápoji:

Ukládání jiných předmětů do držáků, než
jsou šálky nebo plechovky, je nebezpečné.

Během prudkého brzdění nebo

manévrování mohou být cestující zasaženi
a zraněni. Objekty mohou být uvedeny do

pohybu po vozidle, což by mohlo vyrušit
řidiče a následně vést k dopravní nehodě.

Proto držáky používejte pouze pro uložení

pohárků nebo plechovek s nápoji.



Neukládejte do držáků nádoby s nápoji bez
jejich uzávěrů. Jejich obsah by se mohl

rozlít při otevírání/zavírání dveří nebo při
jízdě vozidla.

Nikdy nevěšte těžké nebo ostré předměty

na pomocná madla a háčky na oděvy:

Pověšení těžkých předmětů nebo předmětů
s ostrými hranami, jako je například

ramínko, na pomocná madla nebo háčky

na oděvy je nebezpečné, protože by mohly
sklouznout a narazit do cestujícího v

kabině v případě aktivace okenních
bezpečnostních vzduchových vaků, což by

mohlo způsobit vážný úraz nebo smrt.

Nepoužívejte pomocná madla při

nastupování do vozidla nebo vystupování

z něj, ani při vstávání ze sedadla:

Pomocné madlo by se při velkém zatížení

mohlo přelomit a mohlo by dojít k úrazu.



Nikdy nevěšte těžké nebo ostré předměty

na pomocná madla a háčky na oděvy:

Pověšení těžkých předmětů nebo předmětů
s ostrými hranami, jako je například

ramínko, na pomocná madla nebo háčky

na oděvy je nebezpečné, protože by mohly
sklouznout a narazit do cestujícího v

kabině v případě aktivace okenních
bezpečnostních vzduchových vaků, což by

mohlo způsobit vážný úraz nebo smrt.

Úložné schránky mějte při jízdě uzavřeny:

Jízda s otevřenou úložnou schránkou může

být nebezpečná. Abyste omezili nebezpečí
zranění v případě havárie nebo při

prudkém zastavení vozidla, mějte při jízdě

úložné schránky vždy zavřené.

Neukládejte žádné předměty do

odkládacích prostor bez vík:

Je nebezpečné ukládat předměty do

odkládacích prostor bez vík, protože by
mohly být vrženy do kabiny při náhlém

brzdění, manévrování nebo zrychlení

vozidla a mohly by tak způsobit zranění v
závislosti uložení konkrétního předmětu.

Nenechávejte v odkládacích schránkách
brýle nebo zapalovače, když vozidlo

parkuje na slunci. V důsledku vysokých

teplot by mohl zapalovač explodovat nebo
by mohlo dojít k deformaci a popraskání

plastů, ze kterých jsou brýle vyrobeny.





POZNÁMKA
Víko m žete otev ít, když je odsunuto do 1.
a 2. polohy. Pokud je však op radlo
zadního sedadla sklopené, není možné víko
otev ít/zav ít, když je odsunuto do 2.
polohy, protože se ho dotýká zadní sedadlo
(op rka hlavy).

POZNÁMKA
Nakládání vak  na golfové hole (sedan)
(N které vaky s golfovými holemi není
možné naložit tímto zp sobem, to závisí na
jejich velikosti.)
Do zavazadlového prostoru m žete uložit
až dva vaky na golfové hole.
 
První vak na golfové hole: Vložte vak do
zavazadlového prostoru tak, aby jeho dno
sm ovalo doleva a zasu te ho do p ední
ásti zavazadlového prostoru.



Druhý vak na golfové hole: Vložte vak do
zavazadlového prostoru tak, aby jeho dno
sm ovalo doleva a zasu te ho do zadní
ásti zavazadlového prostoru.

Šipky ozna ují dna vak  s golfovými
holemi.

Vyjímatelný popelník používejte pouze

upevněný ve správné poloze a ujistěte se,

zda je řádně uložen:

Používání popelníku, který je vyjmut ze své

stabilní pozice nebo v této pozici není

správně uložen, je nebezpečné. Cigarety se
mohou ve vozidle vysypat a zapříčinit vznik

požáru. Nedopalky cigaret nebudou navíc

ani po uzavření víka popelníku řádně
uhašeny.

Nepoužívejte popelník pro odhazování

odpadků. Mohli byste způsobit požár.







POZNÁMKA
Po uplynutí uvedené doby provád jte p edepsanou údržbu v doporu ených intervalech.



























•

•

•

•

•

•

Nevykonávejte údržbové práce, pokud

nemáte dostatečné znalosti a zkušenosti

nebo pokud nemáte vhodné nářadí a

výbavu k provedení takové práce. Údržbu

vozidla svěřte kvalifikovaným technikům:

Údržbové práce na Vašem vozidle mohou

být nebezpečné, pokud nejsou vykonávány

správně. Při provádění určitých údržbových
operací můžete utrpět vážné zranění.



Je-li při práci v motorovém prostoru nutné,

aby běžel motor vozu, zkontrolujte ještě

předtím, než se přiblížíte k motoru nebo

ventilátoru, který může být neočekávaně

spuštěn, zda na sobě nemáte některý z

uvedených předmětů (zejména prsteny,

náramky, hodinky a náhrdelníky), případně

kravaty a podobné volné části oděvu:

Práce pod kapotou, když běží motor, je
nebezpečná. A může být ještě

nebezpečnější, když máte na sobě šperky či
volné oblečení nebo když máte dlouhé

vlasy nebo vousy.

Může se stát, že některý z těchto předmětů
bude zachycen pohybujícími se součástmi

motoru, výsledkem čehož může být
zranění.

 Zajeďte na bezpečné místo, vypněte

spínač zapalování a ujistěte se, zda se

ventilátor chlazení neotáčí, než začnete

pracovat v jeho blízkosti:

Práce v oblasti motoru v blízkosti

ventilátoru chlazení prováděná v
okamžiku, kdy jsou ventilátory chlazení v

chodu, je nebezpečná. Ventilátor se může
ještě určitou dobu otáčet i po vypnutí

motoru díky vysoké teplotě v motorovém

prostoru. Mohli byste být zasaženi
ventilátorem a vážně poranění.

Nenechávejte nic v motorovém prostoru:

Poté, co dokončíte kontrolu nebo servis v
motorovém prostoru, dejte pozor, abyste v

motorovém prostoru nenechali takové věci,

jako nástroje nebo hadry. Nástroje nebo jiné
předměty zapomenuté v motorovém

prostoru mohou způsobit poškození motoru

nebo požár, jehož následkem by mohla být
neočekávaná nehoda.

Vždy zkontrolujte, zda je kapota zavřená a

bezpečně zajištěná:

Kapota, která není zavřená a bezpečně
zajištěná, je nebezpečná, protože se může

během jízdy otevřít a zablokovat výhled

řidiče z vozu, což může být příčinou vzniku
vážné nehody.



Na kapotu při zavírání nepůsobte příliš
velkou silou, např. celou svojí váhou. V

opačném případě by mohlo dojít k

deformaci kapoty.













POZNÁMKA
Vým na motorového oleje by m la být
provád na kvalifikovaným opravcem,
doporu ujeme autorizovaným opravcem
voz  Mazda.



Teplotní rozsah hodnoty viskozity podle SAE

Originální olej Mazda 0W-20 Supra

Kvalita alternativního oleje

Doporučené typy olejů

–30 –20 –10 0 10 20 30 40

–20 0 20 40 60 80 100

30 40

80 100

–40

–40

Specifikace

*1 V Kazachstánu používejte API SM nebo vyšší.

SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0 a SKYACTIV-G 2.5

API SN nebo vyšší, nebo ACEA A5/B5

(vyjma Evropy a Tchaj-wanu)

(Evropa a Tchaj-wan)

Specifikace

Teplotní rozsah hodnoty viskozity podle SAE

API SL nebo vyšší, nebo ILSAC GF-III 
nebo vyšší

–30 –20 –10 0 10 20

–20 0 20 40 60

–40

–40

5W-30

0W-20*1

Originální olej Mazda 5W-30 Ultra



–30 –20 –10 0 10 20 30 40

–20 0 20 40 60 80 100

–40

–40

5W-30
0W-20

–30 –20 –10 0 10 20 30 40

–20 0 20 40 60 80 100

–40

–40

(vyjma Evropy a Tchaj-wanu)

Teplotní rozsah hodnoty viskozity podle SAE

API SN nebo vyšší, nebo ACEA A5/B5

Originální olej Mazda Supra-X 0W-20

Kvalita alternativního oleje

Doporučené typy olejů

Specifikace

SKYACTIV-X 2.0
(Evropa a Tchaj-wan)

Teplotní rozsah hodnoty viskozity podle SAE

API SN nebo vyšší, nebo ILSAC GF- V

Specifikace

(Vyjma Evropy)

Specifikace

Teplotní rozsah hodnoty viskozity podle SAE

ACEA C3

–30 –20 –10 0 10 20 30 40

–20 0 20 40 60 80 100

–40

–40

SKYACTIV-D 1.8

Originální olej Mazda 5W-30 Ultra DPF

Originální olej Mazda 0W-30 Supra DPF
Doporučené typy olejů

Kvalita alternativního oleje

(Evropa a Tchaj-wan)

Specifikace

Teplotní rozsah hodnoty viskozity podle SAE

ACEA C3

–30 –20 –10 0 10 20 30 40

–20 0 20 40 60 80 100

–40

–40

(vyjma Evropy a Tchaj-wanu)



Používání olejů, jejichž viskozita leží mimo doporučené hodnoty stanovené pro dané

teplotní rozsahy, může mít za následek poškození motoru.

(SKYACTIV-D 1.8)

SKYACTIV-D 1.8 používá speciální olej. Jeho parametry si ověřte v návodu k obsluze. Pokud

byste použili jiný motorový olej než předepsaný, došlo by ke zkrácení životnosti částicového

filtru pro vznětové motory nebo by mohlo dojít k jeho poškození.

POZNÁMKA

(SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 a SKYACTIV-X 2.0)
• U všech motor  je za normálních provozních podmínek mírná spot eba oleje obvyklá.

Spot eba motorového oleje m že být až 0,8 l / 1 000 km. M že to být zp sobeno
vypa ováním, vnit ním odv tráváním nebo spalování oleje v pracujícím motoru. Spot eba
oleje m že být vyšší p i záb hu nového motoru. Spot eba oleje také závisí na otá kách a
zatížení motoru. Spot eba oleje m že být vyšší i za náro ných jízdních podmínek.

(SKYACTIV-D 1.8)
• Kontrolujte hladinu motorového oleje pravideln . Pokud p i kontrole motorového oleje

jeho hladina p ekra uje zna ku „X“ na m rce, vym te motorový olej.
P i vým n  motorového oleje zkontrolujte hladinu oleje pomocí olejové m rky a dopl te ji
tak, aby byla hladina motorového oleje v rámci pásma mezi zna kami MIN a MAX, jak je
nazna eno na obrázku.

1. MIN
2. MAX
3. Zna ka X



• P i každé vým n  motorového oleje je t eba co nejd íve vynulovat ídicí jednotku motoru.
V opa ném p ípad  se m že rozsv covat kontrolka se symbolem servisu nebo varovná
kontrolka motorového oleje. Za ú elem resetu ídicí jednotky motoru se pora te v
kvalifikovaném servisu, doporu ujeme autorizovaného opravce voz  Mazda, p ípadn
naleznete informace v ásti v nované monitoru stavu vozidla v návodu k obsluze MZD
Connect.

POZNÁMKA
(SKYACTIV-X 2.0)
Otev ete víko motoru (strana 6-19).



POZNÁMKA

(SKYACTIV-D 1.8)

P i kontrole hladiny motorového oleje
vždy vytahuje ponornou m rku p ímo,
nekru te s ní. Také p i op tovném
zasunování m rkou nekru te, zasu te ji
p ímo tak, aby zna ka „X“ sm ovala
k p ídi vozidla.

Neplňte nadměrné množství
motorového oleje. Mohlo by to

způsobit poškození motoru.

V motorovém prostoru nepoužívejte

zápalky nebo otevřený oheň.

NEDOPLŇUJTE CHLADICÍ KAPALINU

MOTORU, KDYŽ JE MOTOR HORKÝ:

Horký motor je nebezpečný. Pokud byl
motor určitou dobu v běhu, zůstanou

některé součásti v motorovém prostoru
velmi horké i po jeho vypnutí. Mohli byste

se popálit. Opatrně proveďte kontrolu
hladiny chladicí kapaliny ve vyrovnávací

nádržce, ale neotvírejte ji.

 Zajeďte na bezpečné místo, vypněte

spínač zapalování a ujistěte se, zda se

ventilátor chlazení neotáčí, než začnete

pracovat v jeho blízkosti:

Práce v oblasti motoru v blízkosti
ventilátoru chlazení prováděná v

okamžiku, kdy jsou ventilátory chlazení v

chodu, je nebezpečná. Ventilátor se může
ještě určitou dobu otáčet i po vypnutí

motoru díky vysoké teplotě v motorovém
prostoru. Mohli byste být zasaženi

ventilátorem a vážně poranění.



 Pokud je motor a chladič

motoru horký, neotevírejte ani jeden z

uzávěrů chladiče:

Když je motor a chladič horký, může dojít k

prudkému vystříknutí chladicí kapaliny a

páry pod tlakem, což může způsobit
závažné poranění.

POZNÁMKA
Pokud není vým na provedena pomocí
správného postupu uvedeného v servisní
p íru ce, m že dojít k poruše motoru.
Podrobnosti zjistíte u kvalifikovaného
opravce. Doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.



Chladicí kapalina poškozuje lakované

povrchy. Pokud dojde k potřísnění laku,
rychle ji opláchněte vodou.

Je-li na uzávěru chladiče nebo v jeho
blízkosti vyznačen nápis „FL22”,

doporučujeme používat kapalinu FL22
při výměně chladicí kapaliny motoru.

Použití jiné chladicí kapaliny motoru než

FL-22 může způsobit závažné poškození
motoru a chladicí soustavy.

Pokud zjistíte nízkou hladinu brzdové

kapaliny, nechejte si brzdy zkontrolovat:

Nízká hladina brzdové/spojkové kapaliny

je nebezpečná.

Nízká hladina může znamenat opotřebení
brzdového obložení nebo netěsnost

brzdové soustavy, což může mít za
následek selhání brzd a nehodu.



MAX

MIN

MAX

MIN



Do nádobky ostřikovače doplňujte pouze

speciální kapalinu pro ostřikovače nebo

obyčejnou vodu:

Použití chladicí kapaliny motoru místo

kapaliny do ostřikovače může být
nebezpečné. Pokud byste ji použili a

aplikovali na čelní sklo, došlo by ke
znečištění skla a omezení výhledu, které by

mohlo mít za následek nehodu.

POZNÁMKA
Systém ost ikova  elního i zadního okna
erpá kapalinu ze stejné nádržky.



Horké vosky, které jsou aplikovány v
automatických mycích linkách, mají

nepříznivý vliv na čistitelnost skel.

Abyste předešli poškození lišt stěračů,

nepoužívejte benzin, parafin, ředidla
nebo jiná rozpouštědla na nich nebo v

jejich blízkosti.

Je-li páčka pro ovládání stěračů v poloze

 a spínač zapalování je v poloze
ON, mohou být stěrače automaticky

uvedeny do chodu v následujících

případech:

Pokud se dotknete čelního skla v místě

nad senzorem deště.

Pokud čelní sklo v místě nad senzorem

deště otřete hadříkem.

Pokud je do čelního skla udeřeno

rukou nebo jiným předmětem.

Pokud je do čelního skla v místě

dešťového senzoru udeřeno rukou

nebo jiným předmětem z vnitřní strany
vozidla.

Buďte opatrní, aby nedošlo k přiskřípnutí

Vašich rukou nebo prstů, čímž by mohlo

dojít ke zranění nebo k poškození
stěračů. Při mytí nebo provádění servisu

Vašeho vozu se ujistěte, že je ovládací

páčka stěračů v poloze .



Vyměňte je za originální lišty stěračů

Mazda. Pokud byste použili jiné než

originální lišty stěračů Mazda, nemusely
by stírat se stejnou účinností jako

originální výrobek.

Abyste předešli poškození raménka

stěrače nebo dalších součástí jeho
mechanismu, nepohybujte stěračem

rukou.

Při výměně pryžovou lištu příliš

neohýbejte. V opačném případě by se

mohla deformovat kovová výztuha v
liště, což by mohlo negativně ovlivnit

činnost stěračů čelního skla.

Při zvedání raménka stěrače nedržte lištu

za její konec. Mohla by se zdeformovat a
nemusela by pak dobře stírat.

POZNÁMKA
• Lišty st ra  si m žete vym nit sami, ale

raménka st ra  ne.
Pot ebujete-li vym nit raménka st ra ,
obra te se na kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Prudké spušt ní ramének st ra  m že
zp sobit poškození raménka a lišty a
poškrábat nebo zp sobit trhlinu ve skle.

Abyste předešli poškození čelního skla,

buďte opatrní, aby nedošlo k

nechtěnému sklopení raménka na čelní
okno.







Abyste předešli poškození raménka stěrače

nebo dalších součástí jeho mechanismu,
nepohybujte stěračem rukou.

Abyste předešli poškození zadního
okna, buďte opatrní, aby nedošlo k

prudkému sklopení raménka.

Dejte pozor, abyste kovové výztuhy

neohnuli a nezničili. Budete je znovu
potřebovat.



 Před použitím nebo kontrolou

akumulátoru si vždy pečlivě přečtěte

následující bezpečnostní opatření, zajistíte

tak bezpečnou a správnou manipulaci s

akumulátorem:

 Při práci v blízkosti akumulátoru

vždy používejte ochranu zraku:

Je nebezpečné pracovat bez ochrany zraku.

Elektrolyt akumulátoru obsahuje KYSELINU
SÍROVOU, která může způsobit i oslepnutí,

když se dostane do očí. Také vodík, který se

uvolňuje při běžné činnosti akumulátoru,
se může vznítit a způsobit explozi

akumulátoru.

 Používejte ochranu zraku a

ochranné rukavice, abyste zabránili

kontaktu s elektrolytem akumulátoru:

Rozlitý elektrolyt akumulátoru je
nebezpečný.

Elektrolyt akumulátoru obsahuje KYSELINU

SÍROVOU, která v případě potřísnění oděvu
nebo pokožky může způsobit vážné

poškození zdraví. Pokud k takovému
potřísnění dojde, okamžitě si začněte po

dobu 15 minut vyplachovat oči nebo
potřísněnou pokožku čistou vodou a

vyhledejte lékařskou pomoc.



 Akumulátory vždy udržujte mimo

dosah dětí:

Je nebezpečné, když si děti hrají v blízkosti
akumulátoru. Elektrolyt akumulátoru

může způsobit vážné zranění, když se

dostane do očí nebo na pokožku.

 Otevřené články akumulátoru

chraňte před zdrojem jisker a před ohněm,

zabraňte také kontaktu kovových součástí

s kladnou (+) nebo zápornou (-) svorkou

akumulátoru při práci v blízkosti

akumulátoru. Nedovolte, aby se kladná (+)

svorka dostala do kontaktu s kostrou

vozidla:

Plameny a jiskry v blízkosti akumulátoru
jsou nebezpečné. Vodík, který se uvolňuje

při běžné činnosti akumulátoru, se může
vznítit a způsobit explozi akumulátoru.

Explodující akumulátor může způsobit
závažné popáleniny a zranění. K

otevřeným článkům akumulátoru se

nepřibližujte s otevřeným ohněm ani
zdrojem jisker, a to včetně hořících cigaret.

 K otevřeným článkům

akumulátoru se nepřibližujte s otevřeným

ohněm ani zdrojem jisker, protože při

nabíjení akumulátoru nebo doplňování

elektrolytu se z článků uvolňuje vodík:

Plameny a jiskry v blízkosti akumulátoru
jsou nebezpečné. Vodík, který se uvolňuje

při běžné činnosti akumulátoru, se může

vznítit a způsobit explozi akumulátoru.
Explodující akumulátor může způsobit

závažné popáleniny a zranění. K
otevřeným článkům akumulátoru se

nepřibližujte s otevřeným ohněm ani
zdrojem jisker, a to včetně hořících cigaret.

POZNÁMKA
P ed provedením údržby akumulátoru
musíte sejmout jeho kryt.



•

•

•

•

•

POZNÁMKA
• P ed zahájením jakékoliv údržby nebo

dobíjení akumulátoru vždy vypn te
veškeré elektrické p íslušenství vozu i
motor vozidla.

• P i odpojování akumulátoru odpojte
nejprve záporný pól. P i op tovném
zapojování tento pól p ipojte jako
poslední.

• P ed dobíjením akumulátoru musíte
odšroubovat zátky.

• (Se systémem i-stop)
Nepoužívejte rychlodobíjení
akumulátoru.

•

•



Ujistěte se, že je baterie správně vložená.
Pokud nebude baterie správně vložena,

může dojít k jejímu předčasnému vybití.

Při výměně baterie buďte opatrní, abyste

se nedotkli vnitřních obvodů a
elektrických svorek, abyste neohnuli

elektrické svorky a aby se do ovladače

nedostaly nečistoty, mohlo by dojít k
jeho poškození.

V případě nesprávné instalace baterie
hrozí její exploze.

Likvidaci použitých baterií provádějte v
souladu s následujícími pokyny.

Kladný i záporný pól baterie obalte
celofánem nebo jiným vhodným

izolačním materiálem.

Nikdy baterii nerozebírejte.

Nikdy neodhazujte baterie do ohně ani
do vody.

Nikdy baterii nedeformujte ani

nemačkejte.

Při výměně baterie používejte pouze
stejný typ (CR2032 nebo odpovídající

náhradu).

•

•

•





Používání pneumatik rozdílných typů:

Provoz Vašeho vozidla s pneumatikami
různých typů je nebezpečný. Mohlo by to

způsobit zhoršení jízdních vlastností

vozidla a nedostatečné brzdění, což by

mohlo vést ke ztrátě kontroly nad
vozidlem.

S výjimkou situace, kdy máte na vozidle
nainstalované náhradní kolo pro nouzové

použití, používejte na všech čtyřech kolech

pneumatiky stejného typu (radiální,
semiradiální, diagonální).

Používání pneumatik nesprávné velikosti:

Používání jakékoliv jiné velikosti nebo typu
pneumatiky, než je stanoveno pro vůz

(strana 9-11), je nebezpečné. Mohou tím

být značně ovlivněny jízdní vlastnosti
vozidla, jeho ovladatelnost, světlá výška,

výška bočního profilu pneumatik a
kalibrace rychloměru. V důsledku toho

může dojít ke vzniku nehody. Proto na
svém voze používejte výhradně

pneumatiky správné velikosti

specifikované pro konkrétní vůz.

Pneumatiky vždy hustěte na správnou

hodnotu tlaku:

Přehuštění nebo podhuštění pneumatik je

nebezpečné. Narušení ovladatelnosti nebo
náhlé selhání pneumatiky může způsobit

závažnou nehodu.

Viz Pneumatiky na straně 9-11.

Používejte pouze originální čepičku

ventilku Mazda:

Je nebezpečné používat neoriginální díl,

protože nemusí být možné udržet správný
tlak vzduchu v pneumatice, pokud se

ventilek poškodí. Pokud vozidlo jede za

těchto podmínek, mohl by tlak v
pneumatice klesnout, což by mohlo vést k

vážné nehodě. Nepoužívejte žádnou část
čepičky ventilku, která není originálním

dílem Mazda.

POZNÁMKA
• Tlak vzduchu v pneumatikách vždy

kontrolujte když jsou pneumatiky
studené.

• Tlak vzduchu v zah átých pneumatikách
za normálních okolností p esahuje
doporu ené hodnoty. Nevypoušt jte
proto vzduch ze zah átých pneumatik ve
snaze docílit správného nahušt ní.



• Podhuš ování pneumatik m že mít za
následek zvýšení spot eby paliva,
nerovnom rné a zrychlené opot ebení
pneumatiky a nedostate né p ilnutí
okraje pneumatiky k ráfku, ímž m že
dojít k deformaci ráfku, p ípadn  k
úplnému odd lení pneumatiky od ráfku.

• P ehuš ování pneumatik m že mít za
následek nep íjemnou jízdu,
nerovnom rné a zrychlené opot ebení
pneumatiky a navíc zvýšené riziko
poškození pneumatiky v d sledku
nerovností vozovky.
Proto udržujte v pneumatikách správné
hodnoty tlaku. Pokud n která z
pneumatik vyžaduje ast jší
dohuš ování, nechejte ji zkontrolovat.

Pravidelně provádějte záměnu pneumatik:

Nepravidelné opotřebení pneumatik je
nebezpečné. Aby bylo zaručeno

rovnoměrné opotřebení vzorku a

zachovány dobré jízdní vlastnosti vozu i při
brzdění, provádějte záměnu pneumatik

vždy po 10 000 km nebo dříve, pokud
pozorujete nerovnoměrné opotřebení.

POZNÁMKA
(Bez náhradního kola pro nouzové
použití)
Protože Vaše vozidlo není vybaveno
náhradním kolem, není možné bezpe n
provést zám nu kol pomocí zvedáku
dodaného s Vaším vozem. Zám nu kol
sv te kvalifikovanému opravci,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

•

•

•

•



Pneumatiky s jednosměrným vzorem a
radiální pneumatiky, které mají

asymetrický vzorek nebo hroty, zaměňujte

pouze přední za zadní, nikoliv mezi
stranami. Záměnou mezi stranami by byla

funkce pneumatik výrazně omezena.

Používejte vždy pneumatiky, které jsou v

dobrém stavu:

Jízda s opotřebenými pneumatikami je
nebezpečná. Dochází ke snížení účinnosti

brzdění, zhoršení přesnosti řízení vozu i

jeho trakčních vlastností, což může vést až
k nehodě.

Vyměňujte všechna čtyři kola současně:

Je nebezpečné vyměňovat pouze jednu

pneumatiku. Mohlo by to způsobit zhoršení
jízdních vlastností vozidla a nedostatečné

brzdění, což by mohlo vést ke ztrátě

kontroly nad vozidlem. Firma Mazda Vám
důrazně doporučuje, abyste všechny čtyři

pneumatiky vyměňovali současně.

POZNÁMKA
Provozní stav náhradního kola pro
nouzové použití se postupn  zhoršuje, a to
i v p ípad , že toto kolo nebylo použito.



Disk Vašeho nouzového náhradního

kola nepoužívejte pro montáž zimní
nebo běžné pneumatiky. V obou

případech nebude disk svými rozměry
vyhovovat a může dojít k poškození jak

pneumatiky, tak i disku.

Životnost vzorku nouzového náhradního

kola je méně než 5 000 km. Životnost
vzorku může být kratší v závislosti na

jízdních podmínkách.

Ačkoliv se náhradní kolo pro nouzové
použití používá jen občas, musíte jeho

pneumatiku vyměnit, jakmile se objeví
indikátor opotřebení ve tvaru pruhu

(strana 6-46).

Na svém voze vždy používejte kola o

správné velikosti:

Použití disku o nesprávné velikosti je

nebezpečné. Může být ovlivněno brzdění i

ovládání vozidla, což může vést ke ztrátě
kontroly nad vozidlem a k nehodě.

Disk kola nesprávné velikosti může
negativně ovlivnit:

Uchycení pneumatiky k disku

Životnost kola a ložiska

Světlou výšku vozidla

Světlost pro nasazení sněhových řetězů

Kalibraci rychloměru

Sklon hlavních světlometů

Výšku nárazníku

Systém monitorování tlaku v

pneumatikách*

POZNÁMKA
• P i vým n  kola se ujist te, že nový disk

má stejný pr m r, ší ku a zális jako
p vodní disk, jímž bylo vozidlo
vybaveno z výroby.

• O podrobnostech se pora te v
kvalifikovaném servisu, doporu ujeme
obrátit se na autorizovaného opravce
voz  Mazda.





Při demontování krytu nebo osvětlovacího

tělesa pomocí plochého šroubováku se
ujistěte, že se šroubovák nedostane do

kontaktu s vnitřními svorkami. Pokud by se

plochý šroubovák dostal do kontaktu s
vnitřními svorkami, mohlo by dojít ke

zkratování.

POZNÁMKA
• Pro vým nu žárovky kontaktujte

kvalifikovaný servis, doporu ujeme
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Použijte ochranný kryt a krabi ku od
náhradní žárovky pro rychlé odstran ní
žárovky a její uložení mimo dosah d tí.

• Podrobnosti o instala ních polohách
osv tlení interiéru najdete zde:

• Osv tlení kosmetického zrcátka
Viz Kosmetická zrcátka na stran
5-32.

• P ední stropní svítilny / P ední
bodová sv tla, zadní stropní svítilny a
osv tlení zavazadlového prostoru
Viz Osv tlení interiéru na stran  5-33.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•





Pojistku vždy vyměňujte za originální
pojistku Mazda nebo ekvivalentní

pojistku stejné hodnoty. V opačném

případě by mohlo dojít k poškození
elektrického systému vozidla.



Výměnu hlavní pojistky neprovádějte

sami. Výměnu hlavní pojistky

přenechejte kvalifikovanému opravci,

doporučujeme autorizovaného

opravce vozů Mazda:

Provádět výměnu hlavní pojistky

vlastními silami je nebezpečné, protože
HLAVNÍ pojistka je určena pro vysoké

proudové zatížení. Nesprávné

provedení výměny této pojistky může
způsobit úraz elektrickým proudem,

případné zkratování může způsobit
požár.













POZNÁMKA
• Velikost oblasti, ve které dochází k

tomuto druhu odprýskávání laku, závisí
na rychlosti vozidla. Nap íklad p i jízd
rychlostí 90 km/h, je tato oblast dlouhá
50 m.

• P i nízkých teplotách lak vozidla tvrdne.
Tím se zvyšuje pravd podobnost
odprýsknutí laku odletujícím kaménkem.

• Odprýsknutý lak m že vést ke vzniku
rezav jících míst na Vašem voze Mazda.
Než se tak stane, opravte poškození
opravným lakem Mazda, p esn  podle
pokyn  uvedených v této ásti. Pokud
postiženou oblast v as neopravíte, m že
dojít k závažnému prorezav ní a k
následným nákladným opravám.

Je-li páčka pro ovládání stěračů v poloze

 a spínač zapalování je v poloze

ON, mohou být stěrače automaticky

uvedeny do chodu v následujících

případech:

Pokud se čelního skla v místě nad
senzorem deště dotknete hadrem.

Pokud je do čelního skla v místě

dešťového senzoru udeřeno rukou

nebo jiným předmětem z vnější nebo
vnitřní strany vozu.



Nepřibližujte své ruce nebo škrabky k
čelnímu sklu, když je páčka stěračů v

poloze  a spínač zapalování v

poloze ON, protože v případě
automatické aktivace stěračů by mohlo

dojít k sevření prstů nebo stěračů a k
poškození lišt stěračů.

Pokud se chystáte čistit čelní sklo, ověřte,

že jsou stěrače úplně vypnuté (pokud
motor zůstal běžet). Je to obzvlášť

důležité při odstraňování ledu a sněhu.

Nestříkejte vodu do motorového

prostoru. Mohlo by dojít k problému se
startováním motoru nebo poškození

elektroinstalace.

Při mytí a voskování vozidla buďte

opatrní, abyste nepůsobili příliš velkou
silou na střechu vozidla. Mohli byste

promáčknout karoserii.

Zajistěte, aby kryt hrdla palivové nádrže
byl uzavřen a uzamkněte dveře. V

opačném případě by se kryt mohl otevřít
a tlak vody by mohl způsobit poškození

vozidla nebo krytu hrdla palivové

nádrže.

•

•

•

•

POZNÁMKA
• Spole nost Mazda nenese odpov dnost

za poškrábání laku, ke kterému došlo v
automatických mycích linkách nebo
nesprávným zp sobem mytí.

• Poškrábání je mnohem patrn jší na
vozidlech s tmavými odstíny laku.

•

•

•

•

•



Při čištění chromovaných povrchů nebo

částí z leštěného hliníku nepoužívejte
ocelovou vatu, abrazivní čisticí

prostředky nebo silné čističe obsahující
vysoce alkalické nebo žíravé složky.

Mohlo by dojít k poškození ochranné

vrstvy, čisticí prostředky také mohou
změnit barvu laku nebo ho poškodit.

Mokré brzdy vysušte pomalou jízdou,

několikrát uvolněte plynový pedál a lehce

sešlápněte brzdový pedál, dokud se funkce

brzd nevrátí k normálu:

Jízda s mokrými brzdami je nebezpečná.

Prodloužená brzdná dráha nebo tažení

vozu ke straně během brzdění může být
příčinou vzniku vážné dopravní nehody.

Mírným přibrzděním zkontrolujte, zda
nebyla účinnost brzd ovlivněna.

•

•



POZNÁMKA
isti e skvrn sloužící k odstra ování oleje,

asfaltu a podobných materiál  obvykle
odstraní i vrstvu vosku. Z tohoto d vodu
tato místa op tovn  navoskujte, a to i
p esto, že ostatní ásti karoserie voskování
nepot ebují.



•

•

•

Při čištění chromovaných povrchů nebo

částí z leštěného hliníku nepoužívejte
ocelovou vatu, abrazivní čisticí prostředky

nebo silné čističe obsahující vysoce

alkalické nebo žíravé složky. Těmi by mohl

být poškozen ochranný povlak a
způsobeno odbarvení nebo poškození laku.

Používejte pouze slabý čisticí prostředek.

Před použitím jakéhokoliv čisticího
prostředku ověřte jeho složení. Produkt by

mohl změnit barvu nebo vytvořit skvrny na
discích kol.

POZNÁMKA
• P i išt ní disk  kol z lehkých slitin

zásadn  nepoužívejte drát ný kartá  ani
abrazivní isticí prost edek, leštidlo
nebo rozpoušt dlo. T mi by mohla být
ochranná vrstva poškozena.

• Pro išt ní disk  kol vždy používejte
houbu nebo m kký hadr.
Disky kol d kladn  opláchn te vlažnou
nebo studenou vodou. Také nezapome te
vy istit disky kol po jízd  po prašných
nebo posolených cestách, abyste
p edešli korozi.

• Vyvarujte se mytí vozu v automatické
mycí lince, která používá
vysokorychlostní nebo hrubé kartá e.



•

•

•

•

•

Nestříkejte vodu do kabiny vozidla:

Stříkání vody do kabiny vozidla je

nebezpečné, protože zvlhnutí elektrických
zařízení, jako jsou například audiosystém

nebo spínače, může například způsobit

požár nebo poruchu.

POZNÁMKA
• Interiér neotírejte alkoholem,

nepoužívejte b lení chlórem nebo
organická rozpoušt dla jako jsou
edidla, benzen nebo technický benzin.

Mohlo by dojít ke zm n  barvy a ke
vzniku skvrn.

• P íliš silné drhnutí tvrdým kartá em
nebo hadrem m že zp sobit poškození
povrchu.

•

•

•



Pokud je bezpečnostní pás roztřepený nebo

odřený, nechte jej vyměnit autorizovaným

opravcem Mazda:

Pokud jsou bezpečnostní pásy použity za

takových podmínek, nemohou správně

pracovat, což by mohlo způsobit těžké
zranění nebo smrt.

K odstranění nečistot z bezpečnostního

pásu použijte slabý saponát:

Pokud pro čištění bezpečnostního pásu

použijete organická rozpouštědla nebo je
bude bělit, hrozí možnost snížení jejich

pevnosti a v důsledku toho nemohou

správně pracovat, což by mohlo způsobit
těžké zranění nebo smrt.

POZNÁMKA
Pokud jsou bezpe nostní pásy zne išt ny,
ist te je velmi opatrn . Pokud je

ponecháte zne išt né, bude jejich išt ní
pozd ji obtížn jší, m že to dokonce
ovlivnit hladké navíjení pás .



POZNÁMKA
• Protože pravá k že je p írodní materiál,

její povrch není stejnorodý a mohou se
na n m vyskytovat jizvy, škrábance a
zvrásn ná místa.

• Abyste udrželi kvalitu po co nejdelší
dobu, doporu ujeme provád t
pravidelnou údržbu, a to p ibližn
dvakrát za rok.

• Pokud se kožené aloun ní dostane do
styku s následujícími látkami, ihned jej
vy ist te.
Ponechání ne istot m že zp sobit
p ed asné opot ebování, plíse  nebo
skvrny.

• Písek nebo ne istoty
• Mazací tuk nebo olej, nap íklad krémy

na ruce
• Alkohol, nap íklad kosmetické

prost edky nebo prost edky na vlasy
• Pokud se kožené aloun ní namo í,

rychle vlhkost odstra te suchým
hadrem. Zbývající vlhkost na povrchu
m že zp sobit zhoršení kvality, jako
nap íklad ztvrdnutí a smršt ní.

• Vystavení p ímému slune nímu zá ení
po dlouhou dobu m že zp sobit
ztvrdnutí a smršt ní. Když v z stojí delší
dobu na p ímém slunci, zasti te jeho
interiér pomocí clon.

• Neponechávejte vinylové produkty na
koženém aloun ní delší dobu. Mohly by
ovlivnit kvalitu k že nebo zp sobit
zm nu barvy. Pokud by se teplota v
kabin  p íliš zvýšila, mohl by se vinyl
rozpustit a p ilepit se na pravou k ži.

Nepoužívejte lešticí prostředky.

V závislosti na složkách mohou způsobit
změnu barvy, vznik skvrn, trhlin nebo

odtrhávání potahu.

POZNÁMKA
K išt ní protiprachového krytu se
doporu uje použít stla ený vzduch.



POZNÁMKA
Bu te obzvlášt  opatrní, když istíte lesklé
panely a kovové sou ásti, nap íklad
obložení, protože se mohou snadno
poškrábat.

Dejte pozor, abyste nepoškrábali vnitřní
stranu skla okna. Mohlo by dojít k

poškození vodičů vyhřívání a antény.

Při mytí vnitřní strany skla okna

používejte měkký hadřík navlhčený
vlažnou vodou a vodiče vyhřívání a

antény otírejte velmi jemně.

V případě použití čističe skel by mohlo
dojít k poškození vodičů vyhřívání a

antény.







Informace o stavu

Zásahové vozidlo

Vytočení 
a informace 
o poloze

Poloha

Družice
Základnová 
stanice mobilního 
telefonu

Dojde k nouzové situaci

Call centrum

Policie a záchranné 
složky



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

Používáte-li systém tísňového volání,

udržujte lékařské přístroje, jako například

implantované kardiostimulátory nebo

defibrilátory, ve vzdálenosti alespoň 22 cm

od antény vozidla:

V opačném případě by funkce lékařského
přístroje mohla být ovlivněna rádiovými

vlnami.



Automatický hovor
Stav uživatele

Systém tísňového volání Call centrum / 
Policie / 
Pohotovostní 
službyRuční hovor

Vznikne nouzová situace, 
například náraz nebo náhlá 
nevolnost

Automatický hovor 
uskutečněný proto, 
že vozidlo prodělalo 
náraz o určité síle

Informace o vozidle, 
informace o poloze 
a další

Informace 
o stavu

Policie a záchranné 
složky

Zásahové vozidlo

Záchrana

Potvrzení stavu v hlasovém hovoru

Ruční hovor 
uskutečněný 
uživatelem

Spínač tísňového 
volání



Systém tísňového volání nerozebírejte. Mohl by se poškodit a pak by v případě nouze

nemusel fungovat.

Systém tísňového volání je vybaven zabudovanou baterii, aby mohl pracovat i tehdy, když
nemá napájení od vozidla, například po nehodě.

Dodržujte níže uvedená doporučení. Pokud systém tísňového volání nepoužíváte správně,

nemusí fungovat.

Zabudovaná baterie není dobíjecího typu. Nepokoušejte se baterii dobít.

Životnost zabudované baterie je 3 roky. Nechávejte si zabudovanou baterii pravidelně
vyměňovat u autorizovaného opravce vozů Mazda.

Pokud je zabudovaná baterie slabá následkem přirozeného vybíjení a systém zjistí, že
nastal problém, není možné systém tísňového volání použít. Pokud systém zjistí, že nastal

problém, indikační kontrolka (červená) ve spínači tísňového volání se rozsvítí, aby
informovala řidiče. Nechejte si vozidlo zkontrolovat u autorizovaného opravce vozů

Mazda. Viz Indikace kontrolkami/bzučákem na straně 7-11.

POZNÁMKA
• Systém tís ového volání je možné používat, když je spína  zapalování p epnutý do polohy

ON.
• Existují dva zp soby, jak systém tís ového volání uskute uje hovory; automaticky nebo

ru n .
• Systém tís ového volání nemusí navázat spojení za následujících podmínek nebo v

závislosti na prost edí používání. Pokud systém tís ového volání nenaváže spojení,
zavolejte z jiného telefonu, nap íklad z nejbližšího ve ejného telefonu.

• Vozidlo se nachází mimo dosah mobilní sít
• Vozidlo je v prost edí se slabými rádiovými vysílacími vlnami (nap . uvnit  tunel ,

podzemních parkoviš , ve stínu budov a v horských oblastech)
• Pokud vozidlo nebylo vystaveno nárazu o ur ité intenzit , i když došlo k nehod .
• Došlo k velmi silnému nárazu, p i kterém byla poškozena jednotka systému tís ového

volání.
• Informace o poloze nelze získat, pokud nemohou být p ijímány signály z družic systému

GNSS, nicmén  hlasové hovory jsou možné.
• Když je uskute ován hlasový hovor prost ednictvím systému tís ového volání je zvuk

audiosystému ztlumen, aby nerušil hovor.
• M že chvíli trvat, než call centrum zareaguje poté, co se systém tís ového volání aktivuje.
• Pokud nebudete schopni odpovídat na otázky operátora po zahájení hlasového hovoru,

m že operátor pokra ovat v postupu záchrany dle svého vlastního uvážení.
• I když vy hlas operátora slyšíte špatn , váš hlas m že být v call centru slyšet dob e.

Pokra ujte ve vysv tlování vaší situace.



• Pokud se systém tís ového volání aktivuje v okamžiku hovoru na mobilním telefonu
pomocí hands-free sady Bluetooth®, m že být tento hovor p erušen.

• Normální p íjem pomocí hands-free sady Bluetooth® nemusí být možný, když je systém
tís ového volání v innosti.

• Hlasový hovor s operátorem nemusí být možný, když je rozbitý reproduktor nebo
mikrofon. Je-li reproduktor nebo mikrofon rozbitý, vždy si nechejte vozidlo zkontrolovat u
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Systém tís ového volání nemusí fungovat normáln  mimo následující rozsah teplot: Pokud
systém tís ového volání nefunguje normáln , musíte uskute nit hovor z jiného telefonu,
nap íklad z nejbližšího dostupného ve ejného telefonu.
Rozsah provozních teplot: -40° C až 85° C

• M že vzniknout rozdíl mezi informací o poloze zaslanou do call centra a skute nou
polohou vozidla, kde se uskute uje hovor. Proto v pr b hu hlasového hovoru uve te
orienta ní body v okolí vozidla, ze kterého voláte.

Je-li uskutečněn automaticky hovor, může dojít k vybití zabudované baterie a nouzové

hovory mohou být nemožné v případě, že by opět došlo k nouzové situaci. Po uskutečnění
automatického nouzového hovoru si nechejte zabudovanou baterii vyměnit autorizovaným

opravcem Mazda.

POZNÁMKA
• Automatický nouzový hovor nem že ukon it uživatel.
• Nouzový hovor ukon í call centrum. Uživatel nem že ukon it nouzový hovor.
• Pokud bylo vozidlo p i nehod  vystaveno nárazu ur ité nebo vyšší intenzity, je uskute n n

automatický hovor, i když se bezpe nostní vzduchové vaky neaktivují.
• Pokud se hovor p eruší nebo pokud nebude možné správn  uskute nit hovor na call

centrum, bude automatický hovor uskute n n znovu. Op tovné vyto ení ísla nelze zrušit.





POZNÁMKA
• Hovory uskute uje ru n  pouze v p ípadech vyžadujících si urgentní zásah, jako je

nap íklad náhlá nevolnost nebo vážné zran ní.
• Chcete-li uskute nit nouzový hovor ru n , zastavte nejprve vozidlo na bezpe ném míst .
• Nouzový hovor ukon í call centrum. Uživatel nem že ukon it nouzový hovor.
• Pokud se hovor p eruší nebo pokud nebude možné správn  uskute nit hovor na call

centrum, bude automatický hovor uskute n n znovu.



POZNÁMKA
Pokud se hovor s call centrem nespojí, i když kontrolka ukazuje, že hovor je možný, zavolejte
policii nebo záchranné složky pomocí jiného prost edku než systému tís ového volání.



POZNÁMKA
Ru ní nouzový hovor není mo
žný v pr b hu diagnostiky.

•

•

Pokud kontrolka (červená) svítí

trvale, systém nebude fungovat

normálně. Vozidlo nechejte co

nejdříve zkontrolovat u autorizo‐

vaného opravce vozů Mazda.



Informace o stavu

Zásahové vozidlo

Vytočení 
a informace 
o poloze

Poloha

Družice
Základnová 
stanice mobilního 
telefonu

Dojde k nouzové situaci

Call centrum

Policie a záchranné 
složky



Používáte-li službu Mazda ERA-GLONASS,

udržujte lékařské přístroje, jako například

implantované kardiostimulátory nebo

defibrilátory, ve vzdálenosti alespoň 22 cm

od antény vozidla:

V opačném případě by funkce lékařského

přístroje mohla být ovlivněna rádiovými
vlnami.



Automatický hovor
Stav uživatele

Mazda ERA-GLONASS Call centrum / 
Policie / 
Pohotovostní 
službyRuční hovor

Vznikne nouzová situace, 
například náraz nebo náhlá 
nevolnost

Automatický hovor 
uskutečněný proto, 
že vozidlo prodělalo 
náraz o určité síle

Informace o vozidle, 
informace o poloze 
a další

Informace 
o stavu

Policie a záchranné 
složky

Zásahové vozidlo

Záchrana

Potvrzení stavu v hlasovém hovoru

Ruční hovor 
uskutečněný 
uživatelem

Spínač systému 
tísňového volání



Nerozdělávejte jednotku Mazda ERA-GLONASS. Mohl by se poškodit a pak by v případě

nouze nemusel fungovat.

Jednotka Mazda ERA-GLONASS je vybavena zabudovanou baterii, aby mohla pracovat i
tehdy, když nemá napájení od vozidla, například při nehodě.

Dodržujte níže uvedená doporučení. Pokud jednotku Mazda ERA-GLONASS nepoužíváte

správně, nemusí fungovat.

Zabudovaná baterie není dobíjecího typu. Nepokoušejte se baterii dobít.

Životnost zabudované baterie je 3 roky. Nechávejte si zabudovanou baterii pravidelně
vyměňovat u autorizovaného opravce vozů Mazda.

Pokud je zabudovaná baterie slabá následkem přirozeného vybíjení a systém zjistí, že
nastal problém, není možné Mazda ERA-GLONASS použít. Pokud systém zjistí, že nastal

problém, indikační kontrolka (červená) ve spínači tísňového volání se rozsvítí, aby
informovala řidiče. Nechejte si vozidlo zkontrolovat u autorizovaného opravce vozů

Mazda. Viz Indikace kontrolkami/bzučákem na straně 7-19.

POZNÁMKA
• Systém Mazda ERA-GLONASS m žete používat, když je spína  zapalování p epnut do

polohy ON.
• Existují dva zp soby, jak systém Mazda ERA-GLONASS uskute uje hovory; automaticky

nebo ru n .
• Mazda ERA-GLONASS nemusí navázat spojení za následujících podmínek nebo v

závislosti na prost edí používání. Pokud Mazda ERA-GLONASS nenaváže spojení,
zavolejte z jiného telefonu, nap íklad z nejbližšího ve ejného telefonu.

• Vozidlo se nachází mimo dosah mobilní sít
• Vozidlo je v prost edí se slabými rádiovými vysílacími vlnami (nap . uvnit  tunel ,

podzemních parkoviš , ve stínu budov a v horských oblastech)
• Pokud vozidlo nebylo vystaveno nárazu o ur ité intenzit , i když došlo k nehod .
• Došlo k velmi silnému nárazu, p i kterém byla poškozena jednotka Mazda

ERA-GLONASS.
• Informace o poloze nelze získat, pokud nemohou být p ijímány signály z družic systému

GNSS, nicmén  hlasové hovory jsou možné.
• Když je uskute ován hlasový hovor prost ednictvím jednotky Mazda ERA-GLONASS, je

zvuk audiosystému ztlumen, aby nerušil hovor.
• M že chvíli trvat, než call centrum zareaguje poté, co se jednotka Mazda ERA-GLONASS

aktivuje.
• Pokud nebudete schopni odpovídat na otázky operátora po zahájení hlasového hovoru,

m že operátor pokra ovat v postupu záchrany dle svého vlastního uvážení.



• I když vy hlas operátora slyšíte špatn , váš hlas m že být v call centru slyšet dob e.
Pokra ujte ve vysv tlování vaší situace.

• Pokud se Mazda ERA-GLONASS aktivuje v okamžiku hovoru na mobilním telefonu
pomocí hands-free sady Bluetooth®, m že být tento hovor p erušen.

• Normální p íjem pomocí hands-free sady Bluetooth® nemusí být možný, když je Mazda
ERA-GLONASS v innosti.

• Hlasový hovor s operátorem nemusí být možný, když je rozbitý reproduktor nebo
mikrofon. Je-li reproduktor nebo mikrofon rozbitý, vždy si nechejte vozidlo zkontrolovat u
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Mazda ERA-GLONASS nemusí fungovat normáln  mimo následující rozsah teplot: Pokud
Mazda ERA-GLONASS nefunguje normáln , musíte uskute nit hovor z jiného telefonu,
nap íklad z nejbližšího dostupného ve ejného telefonu.
Rozsah provozních teplot: -40° C až 85° C

• M že vzniknout rozdíl mezi informací o poloze zaslanou do call centra a skute nou
polohou vozidla, kde se uskute uje hovor. Proto v pr b hu hlasového hovoru uve te
orienta ní body v okolí vozidla, ze kterého voláte.

Je-li uskutečněn automaticky hovor, může dojít k vybití zabudované baterie a nouzové

hovory mohou být nemožné v případě, že by opět došlo k nouzové situaci. Po uskutečnění

automatického nouzového hovoru si nechejte zabudovanou baterii vyměnit autorizovaným
opravcem Mazda.

POZNÁMKA
• Automatický nouzový hovor nem že ukon it uživatel.
• Nouzový hovor ukon í call centrum. Uživatel nem že ukon it nouzový hovor.
• Pokud bylo vozidlo p i nehod  vystaveno nárazu ur ité nebo vyšší intenzity, je uskute n n

automatický hovor, i když se bezpe nostní vzduchové vaky neaktivují.
• Pokud se hovor p eruší nebo pokud nebude možné správn  uskute nit hovor na call

centrum, bude automatický hovor uskute n n znovu. Op tovné vyto ení ísla nelze zrušit.





POZNÁMKA
• Hovory uskute uje ru n  pouze v p ípadech vyžadujících si urgentní zásah, jako je

nap íklad náhlá nevolnost nebo vážné zran ní.
• Chcete-li uskute nit nouzový hovor ru n , zastavte nejprve vozidlo na bezpe ném míst .
• Nouzový hovor ukon í call centrum. Uživatel nem že ukon it nouzový hovor.
• Pokud se hovor p eruší nebo pokud nebude možné správn  uskute nit hovor na call

centrum, bude automatický hovor uskute n n znovu. Chcete-li zrušit op tovné vyto ení,
nahlédn te do odstavce Zrušení ru ního nouzového hovoru.



POZNÁMKA
Pokud se hovor s call centrem nespojí, i když kontrolka ukazuje, že hovor je možný, zavolejte
policii nebo záchranné složky pomocí jiného prost edku než jednotky Mazda
ERA-GLONASS.

POZNÁMKA
Ru ní nouzový hovor není mo
žný v pr b hu diagnostiky.



•

•

Pokud kontrolka (červená) svítí

trvale, systém nebude fungovat

normálně. Vozidlo nechejte co

nejdříve zkontrolovat u autorizo‐

vaného opravce vozů Mazda.



Posuňte ovládací páčku ukazatelů 
směrem nahoru pro odbočování vpravo

Posuňte ovládací páčku ukazatelů 
směrem nahoru pro odbočování vpravo

Posuňte ovládací páčku ukazatelů 
směrem dolů pro odbočování vlevo

Posuňte ovládací páčku ukazatelů 
směrem dolů pro odbočování vlevo

Posuňte ovládací páčku 
ukazatelů do polohy vypnuto

Posuňte ovládací páčku 
ukazatelů do polohy vypnuto

Posuňte ovládací páčku 
ukazatelů do polohy vypnuto

Posuňte ovládací páčku 
ukazatelů do polohy vypnuto

Posuňte ovládací páčku 
ukazatelů do polohy vypnuto

Posuňte ovládací páčku ukazatelů 
směrem nahoru pro odbočování vpravo

Do 5 sekund

Do 1 sekundy

Do 1 sekundy

Do 1 sekundy

Do 1 sekundy

Do 1 sekundy

Do 1 sekundy

Do 1 sekundy

Do 1 sekundy

Do 5 sekund

Do 5 sekund

Do 1 sekundy

Zapněte varovné blikače 
vozidla.

Vypněte varovné blikače 
vozidla.

Červená i zelená kontrolka 
ve spínači nouzového 
volání se rozsvítí.

Podržte spínač nouzového 
volání stisknutý jednu 
sekundu nebo déle a pak 
jej uvolněte.



POZNÁMKA
Komunikace s call centrem se nemusí poda it, když je špatný p íjem. Použijte zkušební režim
na míst  s dobrým p íjmem.



POZNÁMKA
• P i zapnutých varovných blika ích

nesvítí kontrolky sm rových sv tel.
• Ujist te se, že místní p edpisy dovolují

použití varovných blika  p i
odtahování vozu. Jejich použití m že být
zakázáno.



POZNÁMKA
Vaše vozidlo m že, ale nemusí být
vybaveno náhradním kolem, zvedákem,
klí em na matice kol a brašnou na ná adí.
Podrobnosti se dozvíte u autorizovaného
opravce voz  Mazda.







POZNÁMKA
Pokud není zvedák dostate n  zajišt ný,
m že p i jízd  rachotit. Ujist te se, že je
šroub zvedáku ádn  utažený.

•

•

•



Nenasazujte náhradní kolo pro nouzové

použití na přední kola (hnaná kola):

Jízda s náhradním kolem pro nouzové
použití na předním kole je nebezpečná. V

takovém případě je výrazně ovlivněno

ovládání vozu. Mohli byste ztratit kontrolu
nad vozidlem, zejména na ledu nebo na

sněhu, a způsobit nehodu. Plnohodnotné
kolo tedy přesuňte na přední kolo a

náhradní kolo pro nouzové použití nasaďte
na zadní kolo.

Pokud používáte náhradní kolo pro

nouzové použití, stabilita jízdy se ve
srovnání s jízdou s konvenční

pneumatikou sníží. Jeďte opatrně.

Abyste se vyvarovali poškození vozidla

nebo náhradního kola pro nouzové
použití, dbejte následujících

bezpečnostních opatření:

Nepřekračujte rychlost 80 km/h.

Vyvarujte se jízdy přes překážky.

Nevjíždějte do automatické mycí linky.
Průměr tohoto typu kola je menší než u

běžného kola, a proto je světlá výška
vozu snížena.

Na tomto typu náhradního kola
nepoužívejte sněhové řetězy, neseděly

by na kole správně.

Nepoužívejte náhradní kolo pro
nouzové použití na jiném vozidle, toto

kolo je určeno pouze pro Váš vůz
Mazda.

Na vozidle používejte současně vždy
jen jedno kolo pro nouzové použití.



POZNÁMKA
P i odpojování konektoru je t eba
vyvinout zna nou sílu. Pevn  stiskn te
pojistku a konektor odpojte.



POZNÁMKA
Vaše vozidlo není vybaveno
plnohodnotným náhradním kolem. V
p ípad  píchnutí pneumatiky prove te
do asnou opravu pomocí opravné sady
pro stav nouze. Opravu prove te podle
pokyn  uvedených u této opravné sady.
Pokud jste provedli nouzovou opravu
pneumatiky s defektem pomocí opravné
sady pro stav nouze, nechejte si
pneumatiku co nejd íve opravit nebo
vym nit.

Nedovolte dětem, aby se dotýkaly těsnicího

tmelu:

Použití těsnicího tmelu je nebezpečné. V
případě náhodného požití těsnicího

tmelu vypijte okamžitě větší množství
vody a vyhledejte lékařskou pomoc.



Zasažení zraku a potřísnění pokožky

těsnicím tmelem je nebezpečné. Pokud
těsnicí tmel zasáhne oči nebo potřísní

pokožku, okamžitě postižené místo
opláchněte větším množstvím vody a

vyhledejte lékařskou pomoc.

POZNÁMKA
• T snicí tmel je ur en k jednorázovému

použití. Nový t snicí tmel zakoupíte u
autorizovaného opravce spole nosti
Mazda.

• Opravnou sadu pneumatiky pro stav
nouze nelze použít v následujících
p ípadech.
Kontaktujte kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz  Mazda.

• Doba použitelnosti t snicího tmelu
uplynula. (Doba použitelnosti je
vyzna ena na etiket  lahve.)

• Trhlina nebo díra v pneumatice je
v tší než asi 4 mm.

• K poškození došlo na jiném míst
pneumatiky než na vzorku.

• Po jízd  nez stal v pneumatice tém
žádný vzduch.

• Pneumatika sklouzla z ráfku kola.
• Došlo k poškození ráfku kola.
• V pneumatice jsou 2 nebo více d r.



Pokud láhev s tmelem protřepáváte s
nasazenou vstřikovací hadicí, může

dojít k úniku tmelu. Potřísnění oděvu či

jiných předmětů může být těžko
odstranitelné. Láhev s tmelem dobře

protřepte ještě před nasazením
vstřikovací hadice.

POZNÁMKA
T snicí tmel m žete používat p i
venkovních teplotách –30 °C. P i velmi
nízkých teplotách (pod 0 °C) tmel
tvrdne rychleji a vst ikování tmelu je
obtížn jší. P ed provedením vst iku
oh ejte tmel uvnit  vozu.



Pokud zbývá při vytahování vložky
ventilku v pneumatice vzduch, může

vložka ventilku odletět. Vložku ventilku

vyjímejte opatrně.

POZNÁMKA
Vložku ventilku uložte na místo, kde se
neušpiní.

POZNÁMKA
T snicí tmel je ur en k jednorázovému
použití. Novou sadu t snicího tmele
zakoupíte u autorizovaného prodejce
voz  Mazda.



POZNÁMKA
Prázdnou láhev od t snicího tmelu
neodhazujte po jejím použití do
b žného odpadu. Prázdnou láhev od
t snicího tmelu vra te u
autorizovaného opravce voz  Mazda,
kde Vám bude provedena vým na
pneumatiky. Prázdná láhev od
t snicího tmelu bude použita k
likvidaci vyjmutého tmelu z
pneumatiky.

Nálepku s omezením rychlosti

nepřilepujte na přístrojovou desku,

protože by mohla bránit v pohledu

například na varovné kontrolky nebo

rychloměr:

Vylepení nálepky na střední část

volantu je nebezpečné. Nálepka může
bránit nafukování bezpečnostního

vzduchového vaku, a může tak dojít k
vážnému úrazu.



Před vytažením zástrčky kompresoru
z elektrické zásuvky se ujistěte, že je

vypínač kompresoru vypnutý.

Kompresor se zapíná a vypíná
tlačítkem.

Nikdy nepoužívejte kompresor o tlaku

vyšším než 300 kPa (3,1 kgf/cm2, 3 bar,

43,5 psi):

Použití kompresoru na tlaku vyšším než

300 kPa (3,1 kgf/cm2, 3 bar, 43,5 psi)je

nebezpečné. Když plnicí tlak přesáhne

hodnotu 300 kPa (3,1 kgf/cm2, 3 bar,

43,5 psi), bude ze zadní části
kompresoru vypuštěn horký vzduch a

mohlo by dojít k Vašemu popálení.

POZNÁMKA
• Správné hodnoty tlaku v

pneumatikách najdete na štítku
upevn ném na rámu dve í idi e.

• Nepoužívejte kompresor déle než 10
minut. Dlouhodobé použití
kompresoru m že zp sobit jeho
poškození.

• Pokud se pneumatika nenafukuje,
není její oprava pravd podobn
možná. Pokud b hem hušt ní
nedosáhne pneumatika
p edepsaného tlaku do 10 minut,
míra jejího poškození je
pravd podobn  p íliš vysoká.
Pokud taková situace nastane, není
možné opravnou sadu pneumatiky
pro stav nouze použít. Kontaktujte
kvalifikovaného opravce,
doporu ujeme obrátit se na
autorizovaného opravce voz
Mazda.

• Pokud by došlo k p ehušt ní
pneumatiky, uvoln te šroubový
uzáv r na kompresoru a n jaký
vzduch vypus te.



Opatrně zajeďte ke kvalifikovanému
opravci, doporučujeme obrátit se na

autorizovaného opravce vozů Mazda

a udržujte rychlost vozidla pod 80
km/h.

Pokud byste jeli rychlostí 80 km/h

nebo vyšší, mohlo by vozidlo začít

vibrovat.

POZNÁMKA
Pokud není pneumatika ádn
nahušt ná, rozsvítí se varovná
kontrolka systému monitorování tlaku v
pneumatikách.

Pokud tlak v pneumatice poklesne

pod 130 kPa, není možné opravu

uskutečnit pomocí opravné sady.
Odstavte vozidlo na rovném povrchu

mimo veřejnou komunikaci a

kontaktujte odborného opravce,
doporučujeme obrátit se na

autorizovaného opravce vozů
Mazda.

Pokud zůstává tlak v pneumatikách
nízký i po opakování kroků 15 až 21,

zaparkujte s vozidlem na rovném
povrchu mimo provoz a obraťte se na

kvalifikovaného opravce,

doporučujeme obrátit se na
autorizovaného opravce Mazda.

POZNÁMKA
Pokud kontrolujete tlak v pneumatice
tlakom rem, který je sou ástí
kompresoru, ujist te se, zda je spína
kompresoru vypnut.



Pneumatiku, která byla nouzově

opravena pomocí těsnicího tmelu,
není možné používat opakovaně.

Společnost Mazda doporučuje
provést výměnu této pneumatiky za

novou.

Pneumatika může být použita

opakovaně, pouze pokud je z ní
odstraněn veškerý těsnicí tmel a

pokud byla pečlivě zkontrolována.

Avšak ventilek pneumatiky nahraďte
novým.

•

•

POZNÁMKA
T snicí tmel má stanovenou dobu
použitelnosti. Zkontrolujte dobu
použitelnosti vyzna enou na štítku láhve, a
pokud již vypršela, tmel nepoužívejte.
T snicí tmel si nechejte u autorizovaného
opravce spole nosti Mazda vym nit d íve,
než uplyne jeho doba použitelnosti.

POZNÁMKA
Pokud v pr b hu jízdy nastane n která z
následujících situací, m že to znamenat
defekt pneumatiky.

• ízení je obtížn jší než obvykle.
• Vozidlo za ne nadm rn  vibrovat.
• Vozidlo táhne v jednom sm ru.

Dodržujte důsledně pokyny pro výměnu

kola:

Výměna kola může být nebezpečná, pokud
se neprovádí správně. Vozidlo může

sklouznout ze zvedáku a někoho vážně
zranit.

Nikdo nesmí pokládat žádnou část svého

těla pod vozidlo, když je podepřené
zvedákem.

Nikdy nedovolte, aby někdo zůstal sedět ve

vozidle podepřeném zvedákem:

Je nebezpečné, když někdo zůstane ve voze

podepřeném pouze zvedákem. Pasažér by
mohl způsobit sklouznutí vozidla se

zvedáku, což by mohlo vést k závažnému

poranění.



POZNÁMKA
P ed použitím zvedáku se ujist te, že je
ádn  promazaný.

POZNÁMKA
P i zakládání kol použijte kámen nebo
špalek d eva dostate n  velký, aby
udržel pneumatiku na míst .

Při zvedání vozidla vždy přesuňte řadicí

páku do polohy 1. nebo R (vozidla s

manuální převodovkou) nebo přesuňte

páku voliče do polohy P (vozidla s

automatickou převodovkou), zatáhněte

parkovací brzdu a podložte klíny kolo, které

je křížem naproti ke zvedáku:

Výměna poškozené pneumatiky bez
použití klínů je nebezpečná, protože

vozidlo by se mohlo dát do pohybu a

spadnout ze zvedáku, i když je řadicí páka v
poloze 1. nebo R, popřípadě páka voliče v

poloze P, což by mohlo mít za následek

nehodu.

POZNÁMKA
Plochý konec klí e na matice kol pevn
zasu te mezi disk kola a kryt. V
opa ném p ípad  bude demontáž
obtížná.



Při montáži nastavte zářez ozdobného
krytu přesně k ventilku kola.

 

1. Zářez

2. Ventilek pneumatiky
 

Pokud by zářez ozdobného krytu nebyl
v přesném zákrytu s ventilkem kola,

mohlo by dojít k jeho poškození.



Používejte pouze přední a zadní opěrné

body doporučené v tomto návodu:

Snaha o umístění zvedáku na jiné místo
než pod opěrné body stanovené v

tomto návodu může být nebezpečná.
Vozidlo by mohlo sklouznout ze

zvedáku a někoho těžce zranit, nebo

dokonce usmrtit. Proto pro zvedání
vozu používejte pouze přední nebo

zadní opěrné body doporučené v tomto
návodě.

Nezvedejte vozidlo na jiném místě než v

určených opěrných bodech a

nepokládejte žádné předměty na

zvedák nebo pod něj:

Zvedání vozidla na jiném místě než na

určeném opěrném bodě nebo
pokládání předmětů na zvedák či pod

zvedák je nebezpečné, protože by to

mohlo způsobit deformaci karoserie
nebo by vozidlo mohlo sklouznout ze

zvedáku a mohlo by dojít k nehodě.

Používejte pouze zvedák dodávaný s

Vaším vozem Mazda:

Použití zvedáku, který není určen pro
Váš vůz Mazda, je nebezpečné. Vozidlo

může sklouznout ze zvedáku a někoho

vážně zranit.

Pod zvedák nikdy nepodkládejte žádné

předměty:

Zvedání vozu zvedákem podloženým
jiným předmětem je nebezpečné.

Zvedák by mohl sklouznout a někdo by

mohl být zraněn buďto zvedákem nebo
padajícím vozidlem.

POZNÁMKA
P i zvedání hlavy zvedáku k op rnému
bodu a vyrovnávání drážky v hlav
zvedáku s kolejnicí na spodní stran
karoserie vozidla se hlava zvedáku
musí dotknout spodku vozidla, aniž by
se kolejnice dotknula dna drážky.



Nezvedejte vozidlo výše, než je

nezbytně nutné:

Zvedání vozidla výše, než je nutné, je

nebezpečné, protože by mohlo dojít k
destabilizaci vozidla a následně k

nehodě.

Nestartujte motor vozu ani netřeste s

vozidlem, když je zvednuté na zvedáku:

Startování motoru nebo třesení s

vozidlem, když je zvednuté na zvedáku,

je nebezpečné, protože by mohlo
způsobit sklouznutí vozidla ze zvedáku

a následně nehodu.

Nikdy nelezte pod vozidlo, když je

zvednuté na zvedáku:

Je nebezpečné lézt pod vozidlo, když je

zvednuté na zvedáku, protože by
mohlo dojít k usmrcení nebo vážnému

zranění, pokud by vozidlo sklouzlo ze
zvedáku.



Před záměnou nebo výměnou

pneumatik se ujistěte, že jsou instalační

plochy kola, náboje a matic kol čisté:

Bylo by nebezpečné, kdybyste při
výměně nebo záměně kola neodstranili

bláto a nečistoty z montážních ploch

kola, náboje a šroubů náboje. Matice
kol by se mohly během jízdy uvolnit,

kolo by mohlo odletět a výsledkem by
byla vážná nehoda.

Matice a šrouby kol neošetřujte olejem

ani mazacím tukem a neutahujte je

nadměrným utahovacím momentem:

Je nebezpečné nanášet na matice a
šrouby kol olej nebo mazací tuk. Matice

kol by se mohly během jízdy uvolnit,

kolo by mohlo odletět a výsledkem by
byla vážná nehoda. Navíc by mohly být

šrouby a matice poškozeny
nadměrným utažením.



Matice kol utahujte vždy pevně a

správně:

Nesprávně nebo nedostatečně utažené

matice kola mohou být nebezpečné.
Může dojít ke kmitání kola nebo

dokonce k jeho uvolnění během jízdy.

To může vést až ke ztrátě kontroly nad
vozidlem a k vážné nehodě.

Ujistěte se, že jste nainstalovali stejné

matice, jaké jste demontovali, nebo je

nahraďte za matice s metrickým

závitem stejné konfigurace:

Protože je Váš vůz Mazda vybaven
maticemi kol s metrickým závitem, je

použití matic s jiným závitem

nebezpečné. Při použití jiného typu
závitu nelze pečlivě uchytit kola, a

proto může dojít k jejich uvolnění nebo
sklouznutí. To by mohlo zapříčinit

nehodu.

Nejezděte s nesprávně nahuštěnými

pneumatikami:

Jízda na nesprávně nahuštěných

pneumatikách je nebezpečná. Pneumatiky
s nesprávným tlakem mohou ovlivnit

ovladatelnost vozidla a výsledkem může

být nehoda. Při pravidelných kontrolách
tlaku vzduchu v pneumatikách kontrolujte

i náhradní kolo.

POZNÁMKA
Zvedák i ná adí uložte bezpe n  tak, aby
p i jízd  neklepaly.



 Důsledně dodržujte tato bezpečnostní opatření:

Před použitím nebo kontrolou akumulátoru si vždy pečlivě přečtěte následující bezpečnostní

opatření, zajistíte tak bezpečnou a správnou manipulaci s akumulátorem.

 Otevřené články akumulátoru chraňte před zdrojem jisker a před ohněm, zabraňte

také kontaktu kovových součástí s kladnou (+) nebo zápornou (–) svorkou akumulátoru při

práci v blízkosti akumulátoru. Nedovolte, aby se kladná (+) svorka dostala do kontaktu s

kostrou vozidla:

Plameny a jiskry v blízkosti akumulátoru jsou nebezpečné. Vodík, který se uvolňuje při běžné
činnosti akumulátoru, se může vznítit a způsobit explozi akumulátoru. Explodující

akumulátor může způsobit závažné popáleniny a zranění. K otevřeným článkům
akumulátoru se nepřibližujte s otevřeným ohněm ani zdrojem jisker, a to včetně hořících

cigaret.

 K otevřeným článkům akumulátoru se nepřibližujte s otevřeným ohněm ani zdrojem

jisker, protože při nabíjení akumulátoru nebo doplňování elektrolytu se z článků uvolňuje

vodík:

Plameny a jiskry v blízkosti akumulátoru jsou nebezpečné. Vodík, který se uvolňuje při běžné

činnosti akumulátoru, se může vznítit a způsobit explozi akumulátoru. Explodující
akumulátor může způsobit závažné popáleniny a zranění. K otevřeným článkům

akumulátoru se nepřibližujte s otevřeným ohněm ani zdrojem jisker, a to včetně hořících
cigaret.



Nestartujte pomocí startovacích kabelů motor vozidla, jehož akumulátor je zamrzlý nebo má

nedostatek elektrolytu:

Startování motoru pomocí startovacích kabelů u vozidla, jehož akumulátor je zamrzlý nebo

má nedostatek elektrolytu, je nebezpečné. Akumulátor by mohl prasknout nebo vybuchnout,
a způsobit tak závažná poranění.

Konec záporného kabelu vždy připojte k zemnícímu bodu dostatečně vzdálenému od

vybitého akumulátoru:

Připojení svorky druhého konce startovacího kabelu k zápornému (–) pólu vybitého

akumulátoru je nebezpečné.

Jiskra může způsobit výbuch plynu v blízkosti akumulátoru, a tak může dojít ke zranění osob
v okolí.

Nikdy nepřipojujte startovací kabel přímo k pohyblivým částem ani do jejich blízkosti:

Připojování konce kabelu k pohyblivé součásti nebo poblíž pohyblivých součástí motoru
(ventilátory chlazení, řemeny) je nebezpečné. Po nastartování motoru může dojít k jeho

vytržení z místa upevnění a k případnému zranění osoby v okolí.

Ke startování používejte pouze akumulátor o napětí 12 V. Pokud byste použili zdroj o napětí

24 V (dva akumulátory 12 V zapojené do série nebo souprava generátoru 24 V), mohlo by

dojít k poškození motoru startéru, který pracuje na 12 V, zapalovacího systému a dalších
součástí elektrického systému.





Nikdy vozidlo nestartujte tažením:

Startování vozidla tažením je nebezpečné.
Náhlý pohyb taženého vozidla v okamžiku

naskočení motoru může způsobit kolizi 2

vozidel. Mohlo by dojít ke zranění
cestujících.

Vozidlo, které je vybaveno manuální
převodovkou, byste neměli startovat

roztlačením. Mohlo by dojít k poškození

systému řízení emisí.

POZNÁMKA
Vozidlo, které je vybaveno automatickou
p evodovkou, nesmíte startovat
roztla ením.



Nepokoušejte se startovat motor

nepřetržitě déle než 10 sekund. Mohlo by
tak dojít k poškození startéru. Pokud motor

nenastartuje na první pokus, počkejte
přibližně 20 sekund, než to zkusíte znovu.



 Zajeďte na bezpečné místo, vypněte

spínač zapalování a ujistěte se, zda se

ventilátor chlazení neotáčí, než začnete

pracovat v jeho blízkosti:

Práce v oblasti motoru v blízkosti
ventilátoru chlazení prováděná v

okamžiku, kdy jsou ventilátory chlazení v
chodu, je nebezpečná. Ventilátor se může

ještě určitou dobu otáčet i po vypnutí

motoru díky vysoké teplotě v motorovém
prostoru. Mohli byste být zasaženi

ventilátorem a vážně poranění.

 Pokud je motor a chladič

motoru horký, neotevírejte ani jeden z

uzávěrů chladiče:

Když je motor a chladič horký, může dojít k

prudkému vystříknutí chladicí kapaliny a
páry pod tlakem, což může způsobit

závažné poranění.

Kapotu motoru otevírejte POUZE TEHDY,

když z motoru přestane unikat pára:

Pára unikající z přehřátého motoru je

nebezpečná. Unikající pára by Vás mohla
závažně poranit.



Pokud se ventilátor netočí, když motor
běží, bude se teplota motoru zvyšovat.

V takovém případě vypněte motor a

telefonicky se spojte s kvalifikovaným
opravcem, doporučujeme

autorizovaným opravcem vozů Mazda.
Pokud se motor stále přehřívá nebo se

přehřívá často, nechejte chladicí systém

zkontrolovat. Pokud nebude závada
chladicího systému odstraněna, může dojít

k vážnému poškození motoru. Kontaktujte
kvalifikovaného opravce, doporučujeme

obrátit se na autorizovaného opravce vozů
Mazda.



Vozidlo s pohonem AWD vždy přepravujte

se všemi čtyřmi koly zvednutými ze země:

Tažení vozu AWD s předními nebo zadními
koly na zemi je nebezpečné, protože by

mohlo dojít k poškození hnacího ústrojí

nebo by mohl vůz sjet a mohlo by dojít k
nehodě. Pokud došlo k poškození hnacího

ústrojí, přepravujte vozidlo na voze s

plošinou.

Vozidlo neodtahujte proti směru jízdy s

předními koly na vozovce. Mohlo by dojít
k poškození vnitřních součástí

převodovky.



K odtahování nepoužívejte zařízení, jako

je vázací lano. Tím by mohlo dojít k
poškození Vašeho vozidla. Používejte

odtahové vozidlo vybavené výhradně
systémy se zvedákem nápravy nebo s

nízkou plošinou.

Pokud není možné uvolnit parkovací

brzdu při tažení vozidla, převážejte
vozidlo se všemi předními i zadními koly

zvednutými ze země, jak je znázorněno
na obrázku. Pokud by vozidlo nebylo

taženo s koly zvednutými ze země,
mohlo by dojít k poškození brzdové

soustavy.

1. Přepravní podvozky

Při tažení vozidla se všemi čtyřmi koly na
vozovce dodržujte následující pokyny.

1. Zařaďte neutrál (vozidla s manuální

převodovkou), nebo přesuňte páku
voliče do polohy N (vozidla s

automatickou převodovkou).
2. Přepněte zapalování do polohy ON.

3. Uvolněte parkovací brzdu.

Viz Elektrická parkovací brzda (EPB) na
straně 4-74.

Pamatujte na to, že při vypnutém motoru
nebude funkční posilovač brzd ani

posilovač řízení.



Tažné oko by se mělo používat pouze v
případě nouze (například, je-li třeba

vytáhnout vůz z příkopu nebo ze závěje).

Při použití tažného oka dbejte na to, aby

lano nebo řetěz byly nataženy v přímém
směru, souběžně s podélnou osou

vozidla. Nikdy nepůsobte boční silou.

POZNÁMKA
P i tažení pomocí et zu nebo lana obalte
ást et zu nebo lana v blízkosti nárazníku

m kkým hadrem, abyste nárazník
nepoškodili.



Nepoužívejte při jejím otevírání

nadměrnou sílu, mohlo by dojít k

jejímu poškození nebo k poškrábání

povrchu nárazníku.

POZNÁMKA
Krytku úpln  sejm te a uložte ji
n kde, kde se neztratí.



Pokud není tažné oko bezpečně

uchyceno, může při tažení vozidla

dojít k jeho částečnému nebo
úplnému uvolnění z nárazníku.

Proto se ujistěte, že je tažné oko v

nárazníku bezpečně uchyceno.

Dejte pozor, abyste nepoškodili

tažné oko a tažný hák, karoserii

vozu nebo systém převodovky při

tažení za následujících podmínek:

Netáhněte vozidlo, které je těžší

než Vaše vozidlo.

Se svým vozem nesmíte prudce

zrychlovat, protože by to

způsobilo náhlé zatížení tažného

oka a tažného háku nebo lana.

Nepřipojujte jakékoliv lano jinak

než na tažné oko nebo tažný hák.



POZNÁMKA
M žete si nechat zobrazit aktuální
varování tak, že nakloníte knoflík
sdruženého ovlada e sm rem doleva, když
je na st edovém displeji zobrazena
domovská obrazovka.



Pokud svítí výstražná kontrolka brzdové

soustavy, nepokračujte v jízdě. Nechejte si

co nejdříve brzdy zkontrolovat u

kvalifikovaného opravce, doporučujeme

obrátit se na autorizovaného opravce vozů

Mazda:

Jízda s rozsvícenou varovnou kontrolkou
brzdového systému je nebezpečná.

Kontrolka signalizuje, že brzdy nepracují
spolehlivě a mohou kdykoliv selhat. Pokud

i po kontrole uvolněné parkovací brzdy

zůstává tato kontrolka svítit, nechejte

brzdy vozidla neprodleně prověřit.

Navíc může být snížena účinnost brzd,

takže budete muset sešlápnout brzdový
pedál větší silou než obvykle, abyste

vozidlo zastavili.

(Se systémem M Hybrid)

Při startování motoru se může rozsvítit
varovná kontrolka a zobrazit varovná

indikace brzdové soustavy. V takovém

případě zaparkujte s vozidlem na
bezpečném místě a uvolněte brzdový

pedál.
Pokud varovná kontrolka / varovná

indikace nezmizí ani po zaparkování

vozidla, nechejte si vozidlo co nejdříve
zkontrolovat u kvalifikovaného opravce,

doporučujeme obrátit se na
autorizovaného opravce vozů Mazda.

 

Nepokračujte v jízdě, pokud svítí současně

varovná kontrolka brzdové soustavy a

varovná kontrolka systému ABS. Nechejte

si vozidlo odtáhnout ke kvalifikovanému

opravci, doporučujeme obrátit se na

autorizovaného opravce vozů Mazda, aby

Vám brzdy zkontroloval co nejdříve:

Pokud svítí současně kontrolka ABS a

brzdového systému, je jízda takovým
vozidlem nebezpečná.

Pokud obě kontrolky svítí, mohou se zadní

kola při náhlém brzdění zablokovat
mnohem rychleji než za běžných okolností.



Pokud varovná kontrolka dobíjení svítí,

nepokračujte v jízdě, protože se motor
může neočekávaně zastavit.

Nestartujte motor vozu, je-li tlak oleje v

motoru nízký. Mohlo by dojít k rozsáhlému
poškození motoru.

Nenechávejte běžet motor vozu, je-li

hladina oleje nízká. Mohlo by dojít k
rozsáhlému poškození motoru.



Nejezděte s vozidlem, když svítí varovná

kontrolka vysoké teploty chladicí kapaliny
motoru. Mohlo by dojít k poškození

motoru.

POZNÁMKA
• Pokud se tato zpráva zobrazuje,

nefunguje posilova  ízení normáln .
Pokud se tak stane, je stále možné
volant používat, ale je k tomu zapot ebí
v tší síly než za normálních okolností a
p i otá ení také m že volant vibrovat.

• Opakované trhání volantem doleva a
doprava, když vozidlo stojí nebo se
pohybuje velmi pomalu, zp sobí, že
systém posilova e ízení p ejde do
ochranného režimu, takže ízení bude
obtížn jší, což ale není p íznakem
problému. Pokud se tak stane, zastavte
vozidlo na bezpe ném míst  a po kejte
n kolik minut, než se systém vrátí k
normálu.

POZNÁMKA
• P i startování motoru vozu s vybitým

akumulátorem pomocí startovacích
kabel  motor b ží v nerovnom rných
otá kách a m že se rozsvítit varovná
kontrolka ABS. Pokud se tak stane, je to
d sledkem slabého akumulátoru a
neznamená to závadu systému ABS.
Dobijte akumulátor vozidla.

• Systém brzdového asistenta není
funk ní, když varovná kontrolka ABS
svítí.





•

•

•

•

•

Pokud varovná kontrolka emisního a

palivového systému motoru svítí,

neodpojujte kabely akumulátoru.

Pokud byste kabely akumulátoru odpojili a
pak znovu připojili, mohlo by dojít k

poškození motoru, popřípadě i k požáru.

•



Pokud byste s vozem i nadále jeli jako
obvykle a varovná kontrolka filtru pevných

částic pro zážehové motory by stále svítila,

množství pevných částic by se zvýšilo a
varovná kontrolka by mohla začít blikat.

Pokud varovná kontrolka filtru pevných
částic pro zážehové motory začne blikat,

nechejte si vozidlo okamžitě prohlédnout u

kvalifikovaného opravce, doporučujeme
obrátit se na autorizovaného opravce vozů

Mazda. Pokud byste si nenechali vozidlo
prohlédnout a dále s ním jezdili, mohlo by

dojít k závadě motoru.

POZNÁMKA
• Když varovná kontrolka filtru pevných

ástic pro zážehové motory bliká, je
výkon motoru omezen kv li ochran
filtru.

• P i odstra ování pevných ástic v
pr b hu jízdy se m že zm nit zvuk
motoru a zápach výfukových plyn .



Pokud byste s vozem i nadále jeli jako
obvykle a varovná kontrolka filtru pevných

částic pro vznětové motory by stále svítila,

množství pevných částic by se zvýšilo a
varovná kontrolka by mohla začít blikat.

Pokud varovná kontrolka filtru pevných
částic pro vznětové motory začne blikat,

nechejte si vozidlo okamžitě prohlédnout u

kvalifikovaného opravce, doporučujeme
obrátit se na autorizovaného opravce vozů

Mazda. Pokud byste si nenechali vozidlo
prohlédnout a dále s ním jezdili, mohlo by

dojít k závadě motoru.

POZNÁMKA
• Když varovná kontrolka filtru pevných

ástic pro vzn tové motory bliká, je
výkon motoru omezen kv li ochran
filtru.

• P i odstra ování pevných ástic v
pr b hu jízdy se m že zm nit zvuk
motoru a zápach výfukových plyn .

Pokud indikace / kontrolka automatické

převodovky bliká, vznikla závada v jejím
elektrickém systému. Další pokračování v

jízdě vozem Mazda za těchto okolností
může způsobit poškození převodovky.

Jakmile se tak stane, kontaktujte co
nejdříve kvalifikovaného opravce,

doporučujeme obrátit se na
autorizovaného opravce vozů Mazda.



Nikdy neprovádějte manipulaci se

systémem vzduchových vaků/předepínačů

vlastními silami a veškerý servis a opravy

svěřte kvalifikovanému opravci,

doporučujeme obrátit se na

autorizovaného opravce vozů Mazda:

Provádění servisu systému vlastními silami
nebo jakékoliv zasahování do něj je

nebezpečné. Bezpečnostní vzduchové
vaky/předepínače mohou být náhodně

aktivovány nebo může být poškozena

jejich funkce, což by mohlo způsobit
zranění nebo smrt.

Pokud se objeví zpráva nebo indikační

kontrolka startovacího tlačítka (žlutá)

bliká, nemusí motor nastartovat. Pokud
není možné motor nastartovat, pokuste se

použít nouzový postup nastartování
motoru a nechejte si vozidlo co nejdříve

zkontrolovat v odborném servisu,

doporučujeme autorizovaného opravce
vozů Mazda.

Viz Nouzový postup nastartování motoru
na straně 4-10.



•

•

POZNÁMKA
P i vymazání elektronických kód  p i
oprav  imobilizéru bude pot eba p inést
všechny klí e. Nezapome te donést
autorizovanému opravci voz  Mazda
všechny klí e, aby mohly být
naprogramovány.

•

•

•



•

•

Nejezděte s vozidlem vysokou rychlostí,

pokud varovná kontrolka systému TPMS

svítí nebo bliká:

Jízda vozidlem vysokou rychlostí, když
varovná kontrolka TPMS svítí nebo bliká, je

nebezpečná, protože bude snížena

účinnost brzd a ovladatelnost volantu.
Pokud by vozidlo jelo vysokou rychlostí

nebo náhle zabrzdilo, mohlo by dojít k
nehodě. Opatrně použijte brzdy, abyste

snížili rychlost vozidla.

Neignorujte varovnou kontrolku TPMS,

když svítí nebo bliká:

Pokračování v jízdě, když varovná

kontrolka TPMS svítí/bliká je nebezpečné,
protože by pneumatika mohl prasknout,

což by mohlo vést k nehodě. Co nejdříve

přijměte vhodná opatření.



POZNÁMKA
Kontrolka se m že rozsv cet a zhasínat,
když se zbylé palivo p elévá v palivové
nádrži v závislosti na jízdních podmínkách
a postavení vozidla.



POZNÁMKA
• Pokud bezpe nostní pás idi e nebo

p edního spolujezdce není zapnut poté,
co varovná kontrolka zhasne a rychlost
vozidla stoupne nad 20 km/h, varovná
kontrolka za ne op t blikat.

• Pokládání t žkých p edm t  na p ední
sedadlo spolujezdce m že zp sobit, že se
v závislosti na váze p edm tu varovná
funkce bezpe nostních pás  spustí.

• Abyste umožnili správnou funkci
senzoru zatížení p edního sedadla
spolujezdce, nepokládejte a nepoužívejte
na tomto sedadle žádný dodate ný
polštá . Sníma  by nemusel fungovat
správn , protože dodate ný polštá  by
mohl zp sobovat rušení.

• Pokud na sedadle p edního spolujezdce
sedí malé dít , varovná kontrolka se
nemusí rozsvítit.

POZNÁMKA
Pokud není zadní bezpe nostní pás
zapnutý do ur ité doby po nastartování
motoru, varovné kontrolky zhasnou.



Nejezděte s vozidlem vysokou rychlostí,

pokud varovná kontrolka systému TPMS

svítí nebo bliká:

Jízda vozidlem vysokou rychlostí, když

varovná kontrolka TPMS svítí nebo bliká, je
nebezpečná, protože bude snížena

účinnost brzd a ovladatelnost volantu.
Pokud by vozidlo jelo vysokou rychlostí

nebo náhle zabrzdilo, mohlo by dojít k

nehodě. Opatrně použijte brzdy, abyste
snížili rychlost vozidla.



Neignorujte varovnou kontrolku TPMS,

když svítí nebo bliká:

Pokračování v jízdě, když varovná

kontrolka TPMS svítí/bliká je nebezpečné,
protože by pneumatika mohl prasknout,

což by mohlo vést k nehodě. Co nejdříve
přijměte vhodná opatření.

POZNÁMKA
Když systém TPMS teprve na ítá polohy
pneumatik, nap íklad bezprost edn  po
jejich p ezutí, zobrazuje se tlak v
pneumatikách odpovídající pneumatikám
p ed vým nou, dokud systém nedokon í
na tení. Z tohoto d vodu se m že tlak
zobrazený pro dané pneumatiky m že lišit
od skute ného tlaku v t chto
pneumatikách.

Upravte tlak vzduchu v pneumatikách,

když jsou studené. Protože tlak vzduchu
v pneumatikách kolísá v závislosti na

jejich teplotě, musíte před upravením
tlaku nechat vozidlo stát alespoň jednu

hodinu nebo s ním ujet vzdálenost

maximálně 1,6 km. Pokud byste tlak v
pneumatikách upravovali, když jsou

teplé, mohl by tlak poklesnout pod
předepsanou hodnotu poté, co by

vychladly, a varovná kontrolka by se

mohla rozsvítit. Navíc, protože tlak
vzduchu v pneumatikách klesá při nízké

teplotě, pokud okolní teplota stoupne,
může varovná kontrolka TPMS zhasnout.

Za jakýchkoliv okolností vždy upravujte

tlak vzduchu v pneumatikách, když jsou

studené.

Po úpravě tlaku v pneumatikách

varovná kontrolka TPMS zhasne. Pokud

varovná kontrolka TPMS nezhasne, jeďte
s vozidlem rychlostí minimálně 25 km/h

po dobu alespoň 3 minut a zkontrolujte,
že varovná kontrolka zhasnula.









POZNÁMKA
• Je-li spína  zapalování p epnutý do

polohy ACC, „Varovný zvukový signál
upozor ující na nevypnuté zapalování
(STOP)“ (strana 7-75) má p ednost
p ed upozorn ním na rozsvícené vn jší
osv tlení.

• K dispozici je možnost individuálního
nastavení hlasitosti signálu
upozor ujícího na rozsvícené vn jší
osv tlení vozu. Viz ást Nastavení v
návodu k obsluze MZD Connect.

V okamžiku, kdy zní varovný zvukový

signál vzduchových vaků/předepínačů

bezpečnostních pásů, nepoužívejte vůz k

jízdě:

Jízda vozem v okamžiku, kdy zní varovný

zvukový signál vzduchových vaků/

předepínačů bezpečnostních pásů, je
nebezpečná. V případě nehody nedojde k

aktivaci bezpečnostních vzduchových vaků
ani předepínačů bezpečnostních pásů, což

může mít za následek smrt nebo vážné

zranění. Nechejte si co nejdříve vůz

zkontrolovat u kvalifikovaného opravce,
doporučujeme obrátit se na

autorizovaného opravce vozů Mazda.

POZNÁMKA
• Pokládání t žkých p edm t  na p ední

sedadlo spolujezdce m že zp sobit, že se
v závislosti na váze p edm tu varovná
funkce bezpe nostních pás  spustí.



• Abyste umožnili správnou funkci
senzoru zatížení p edního sedadla
spolujezdce, nepokládejte a nepoužívejte
na tomto sedadle žádný dodate ný
polštá . Sníma  by nemusel fungovat
správn , protože dodate ný polštá  by
mohl zp sobovat rušení.

• Pokud na sedadle p edního spolujezdce
sedí malé dít , není vylou eno, že se
varovný signál neozve.

POZNÁMKA
Protože startovací karta používá nízkou
intenzitu rádiového zá ení, m že být
aktivován varovný zvukový signál, že se
startovací karta nenalézá ve vozidle,
pokud je tato karta uchovávána spole n  s
kovovým p edm tem nebo je uložena v
míst  se slabým p íjmem signálu.

•

•

•





•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



POZNÁMKA
Hlasitost zvukové signalizace systému
varování p ed opušt ním jízdního pruhu
(LDWS) lze zm nit.
Viz ást Nastavení v návodu k obsluze
MZD Connect.





Pokud je rychlost nastavena níže než
stávající rychlost vozidla pomocí spínačů

SET- nebo RES, neaktivuje se varovný

zvukový signál po dobu 30 sekund ani v
případě, že rychlost vozidla je vyšší než

nově nastavená hodnota o 5 km/h. Buďte
opatrní, abyste nejeli rychleji, než je

nastavená rychlost.

POZNÁMKA
Když je systém do asn  deaktivován
úplným sešlápnutím pedálu akcelerátoru,
zobrazí se na displeji ISA/ASL symbol
deaktivace. Pokud rychlost vozidla
p ekro í nastavenou rychlost o 5 km/h
nebo více, když se zobrazuje symbol
deaktivace, zobrazení nastavené rychlosti
bliká, ale varovný signál nezní.















Při výběru a instalaci dodatečného

elektrického příslušenství, jako jsou mobilní

telefony, vysílačky, audiosystémy nebo

autoalarmy, buďte velmi opatrní:

Nesprávná volba nebo instalace

nevhodného elektrického nebo

elektronického příslušenství nebo výběr
nedostatečně kvalifikovaného
elektroinstalatéra je nebezpečná. Při
instalaci mohou být poškozeny důležité

systémy, takže může docházet k

zastavování motoru, k aktivaci systému

bezpečnostních vzduchových vaků, k
deaktivaci systému ABS/TCS/DSC nebo

dokonce k požáru vozidla.



Dodržujte prosím právní předpisy

vztahující se na použití komunikačních

zařízení ve vozidlech platné ve Vaší zemi:

Používání jakýchkoliv elektrických zařízení,

jako jsou mobilní telefony, počítače,
přenosné radiopřijímače, navigační

systémy nebo jiná zařízení, řidičem během
jízdy je velmi nebezpečné. Vytáčení

telefonního čísla na mobilním telefonu při
jízdě také zaměstnává řidičovy ruce.

Používání těchto zařízení odvádí pozornost
řidiče od řízení a může způsobit závažnou

nehodu. Není-li spolujezdec schopen
obsluhovat takové zařízení, zajeďte k

pravému okraji vozovky, na bezpečné
místo, a pak teprve zařízení použijte. Je-li i

přes toto varování nutné mobilní telefon

používat, používejte hands-free sadu,
abyste měli ruce k dispozici pro řízení.

Nikdy nepoužívejte mobilní telefon nebo
jiné elektrické zařízení, když je vozidlo v

pohybu, místo toho se plně věnujte řízení

vozidla.
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•
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S DAB rádiem







Bez DAB rádia































Neinstalujte žádné vysílače, mikrofony,

reproduktory ani jiná zařízení v místě,
které je v dosahu nafukování

bezpečnostního vzduchového vaku.

Anténní vedení neupevňujte k originální

kabeláži vozidla, palivovému vedení a
brzdovým hadičkám. Anténní vedení

pokud možno neveďte rovnoběžně s
kabelovými svazky.

Anténní a napájecí vedení držte nejméně

100 mm z dosahu elektronických modulů
a bezpečnostních vzduchových vaků.

Nepoužívejte zapalovač cigaret nebo
elektrickou zásuvku jako zdroj napájení

pro zařízení vysílající na vysoké frekvenci.

POZNÁMKA
Po instalaci vysíla e v pásmu rádiových
vln (RF) zkontrolujte, zda se neobjevily
poruchy zp sobené nebo p enášené na
veškeré elektrické p íslušenství vozidla, a
to jak v pohotovostním režimu, tak i v
režimu p enosu signálu.
Prove te kontrolu veškerého elektrického
p íslušenství:

• se spína em zapalování v poloze ON
• se spušt ným motorem
• p i testování za jízdy r znou rychlostí.



POZNÁMKA

Je možné použít dv  dolní písmena v
kombinaci se symbolem p eškrtnuté
popelnice. V tomto p ípad  je to v souladu
s požadavkem Sm rnice po použité
chemikálie.
Symboly „Pb“ a „Cd“ znamenají olovo a
kadmium.











Při čištění iridiových svíček nepoužívejte drátěný kartáč. Mohlo by dojít k poškození jemného
nánosu iridia a platinových hrotů.
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POZNÁMKA
Pneumatiky byly vybrány tak, aby optimáln  vyhovovaly podvozku Vašeho vozu.
P i vým n  pneumatik Vám firma Mazda doporu uje, abyste na vozidlo nasadili pneumatiky
stejného typu, jaké na vozidle byly z výroby. O podrobnostech se pora te v kvalifikovaném
servisu, doporu ujeme obrátit se na autorizovaného opravce voz  Mazda.



•

•
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▼ Spínač deaktivace parkovacích snímačů

Když tento spínač stisknete, bude činnost 
parkovacích snímačů zastavena a příslušná indikační 
kontrolka se rozsvítí.
Když stisknete tento spínač znovu, funkce 
parkovacích snímačů se obnoví a indikační kontrolka 
zhasne.

1. Indikační kontrolka

POZNÁMKA
Při vypnutí spínače zapalování se zachová stav systému, který existoval před vypnutím 
spínače zapalování. Je-li například spínač zapalování vypnut v době, kdy je systém 
parkovacích snímačů zapnut, bude tento systém zapnut i při příštím zapnutí spínače 
zapalování.

Leták k Návodu k obsluze pro modely MAZDA 3 / MAZDA CX-30

Tento leták obsahuje opravené informace týkající se parkovacích snímačů. Informace 
o funkcích a použití ostatního vybavení najdete v Návodu k obsluze vozu MAZDA 3 / 

MAZDA CX-30. Prosím, uchovávejte tento leták společně s Návodem k obsluze.

Název „spínač parkovacích snímačů“ v Návodu k obsluze se nahrazuje názvem „spínač 
deaktivace parkovacích snímačů“.

Systém parkovacích snímačů*

* Některé modely.
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