
Návod k obsluze





Slovo k majitel�m voz� Mazda

D�kujeme Vám, že jste se rozhodli pro v�z zna�ky Mazda. My ve spole�nosti Mazda, kte�í 
navrhujeme a vyrábíme tato vozidla, máme na pam�ti p�edevším plnou spokojenost 
zákazníka.

Abychom pomohli zajistit p�íjemný a bezproblémový provoz Vašeho vozu Mazda, 
doporu�ujeme Vám, abyste si pe�liv� p�e�etli tento návod a �ídili se doporu�eními, která 
jsou zde uvedena.

Pravidelný servis Vašeho vozidla provád�ný kvalifikovaným opravcem napomáhá 
k udržení nejen jeho jízdních vlastností, ale i celkové hodnoty vozu pro p�ípadný další 
prodej. Sí� autorizovaných opravc� voz� Mazda v rámci celé Evropy je Vám p�ipravena 
nabídnout své profesionální servisní zkušenosti.
Jejich speciáln� vyškolený personál má k �ádnému a odbornému provedení servisu Vašeho 
vozu Mazda tu nejlepší kvalifikaci. Krom� toho mají k dispozici širokou škálu vysoce 
specializovaných nástroj� a za�ízení, speciáln� vyvinutých pro servis voz� Mazda. 
V p�ípad� pot�eby provedení údržby nebo servisu doporu�ujeme využít služeb 
autorizovaného servisu voz� Mazda.

Ujiš�ujeme Vás, že my všichni ve spole�nosti Mazda máme neustálý zájem na Vaší plné 
spokojenosti s vozem Mazda.  

Mazda Motor Corporation
HIROŠIMA, JAPONSKO

©2013 Mazda Motor Corporation 
Vytišt�no v Evrop�, �erven 2013 (Tisk 1)

D�ležité upozorn�ní týkající se tohoto návodu k obsluze 
Ponechejte si tento návod v odkládací schránce v p�ístrojové desce vozu, kde jej budete mít vždy po ruce, jako 
pr�vodce bezpe�ného a p�íjemného provozu Vašeho vozu Mazda. P�i p�ípadném prodeji vozidla ponechejte 
návod ve voze, aby mohl sloužit i dalšímu majiteli.

Veškeré technické údaje a popisy jsou p�esné v dob� jeho tisku. Protože neustálým cílem spole�nosti Mazda je 
zlepšování jejích výrobk�, vyhrazujeme si právo na provád�ní zm�n ve specifikacích, a to kdykoliv bez 
p�edchozího upozorn�ní a jakýchkoliv závazk�.

Pamatujte prosím, že tento návod platí pro všechny modely, vybavení a verze. Proto zde m�žete najít i 
popisy takového p�íslušenství, které není sou�ástí Vašeho vozu.



Jak používat tento návod k obsluze

Cht�li bychom Vám pomoci dosáhnout 
maximálního pot�šení z �ízení Vašeho 
vozidla. Váš návod k obsluze, pokud ho 
p�e�tete od za�átku do konce, Vám v tom 
m�že napomoci.
Výklad uvedený v návodu je dopl�ován 
ilustracemi, které slouží k bližšímu 
objasn�ní zp�sobu, jak si užívat svého 
vozu Mazda. P�i jeho �tení se dozvíte 
o výhodách, o d�ležitých informacích, 
o bezpe�nosti a o �ízení vozu za r�zných 
jízdních podmínek.
Níže uvedený symbol používaný v tomto 
návodu znamená - „Ned�lejte toto“ nebo 
„Nedovolte, aby se stalo toto“.

Odkazy na levou a pravou stranu jsou 
mín�ny ve sm�ru jízdy vozidla. A�koliv 
tento návod popisuje modely 
s levostranným �ízením, platí zárove� 
i pro modely s �ízením pravostranným.
Rejst�ík: Tím pravým místem, kde za�ít, 
je rejst�ík, který je abecedním seznamem 
všech d�ležitých informací obsažených 
v tomto návodu.
P�i jeho pro�ítání narazíte na pojmy 
VAROVÁNÍ, UPOZORN�NÍ 
a POZNÁMKA.

Níže uvedený symbol, vyzna�ený na 
n�kterých �ástech vozidla, znamená, že 
informace související s touto sou�ástí jsou 
uvedeny v návodu.
Podrobn�jší vysv�tlení prosím hledejte 
v tomto návodu.

VAROVÁNÍ ozna�uje situaci, ve které 
by mohlo dojít k vážnému zran�ní 
nebo usmrcení v p�ípad�, že bude toto 
varování ignorováno.

VAROVÁNÍ

UPOZORN�NÍ ozna�uje situaci, ve 
které by mohlo dojít ke zran�ní, 
k poškození vozidla, p�ípadn� 
k obojímu, bude-li toto upozorn�ní 
ignorováno.

POZNÁMKA

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

UPOZORNĚNÍ
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1 Obrázkový rejst�ík

Popis interiéru, exteriéru a identifikace jednotlivých �ástí Vašeho 
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P�ehled interiéru (model s levostranným �ízením)

1Tla�ítko zámku dve�í.......................................................................................stran� 3-16
2Spína� DSC OFF ...........................................................................................stran� 4-125
3Spína� SET systému monitorování tlaku v pneumatikách ............................stran� 4-152
4Spína� i-stop OFF............................................................................................stran� 4-16
5Signalizace zm�ny sm�ru jízdy a zm�ny jízdního pruhu ................................stran� 4-97
6Ovládání osv�tlení vozu ..................................................................................stran� 4-83
7P�ístrojový panel..............................................................................................stran� 4-20
8Knoflík osv�tlení p�ístrojové desky ................................................................stran� 4-24
9Pá�ka st�ra�� a ost�ikova��.............................................................................stran� 4-98
0Startovací tla�ítko..............................................................................................stran� 4-2
ASpína� LDWS................................................................................................stran� 4-165
BSpína� AFS OFF .............................................................................................stran� 4-88
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DSpína� vn�jších zrcátek ...................................................................................stran� 3-32
ESpína� pro zablokování el. ovládání oken.......................................................stran� 3-38
FSpína�e el. ovládání oken................................................................................stran� 3-36

Výbava interiéru (Pohled A)

Výbava a místo instalace se liší podle typu vozidla
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5Audiosystém ................................................................................................... stran� 5-14
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7Systém klimatizace ........................................................................................... stran� 5-2
8Spína� vyh�ívání zadního okna..................................................................... stran� 4-103
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Jak fungují bezpe�nostní vzduchové vaky SRS ...................... 2-48
Kritéria pro aktivaci bezpe�nostních vzduchových 
vak� SRS ................................................................................. 2-51
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*N�které modely.
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Základní bezpe�nostní vybavení

Sedadla

Upozorn�ní týkající se sedadel

Ujist�te se, že se nastavitelné prvky sedadel jsou zajišt�né na svých místech:
Nastavitelná sedadla a op�radla, která nejsou �ádn� a bezpe�n� zajišt�na, nejsou 
bezpe�ná. V p�ípad� prudkého zastavení nebo nehody vozidla m�že dojít k pohybu 
sedadla nebo op�radla a tím k vážnému poran�ní cestujících. Z tohoto d�vodu 
pohybem sedadla i op�radla dop�edu a dozadu zkontrolujte, zda jsou prvky pro jejich 
nastavení �ádn� zajišt�ny.

Nikdy nedovolte d�tem, aby nastavovaly sedadla:
Je nebezpe�né nechat d�ti, aby nastavovaly sedadla, protože by mohlo dojít k vážnému 
zran�ní, kdyby ruka nebo noha dít�te byla zachycena do sedadla.

Nejezd�te s nezajišt�ným op�radlem:
Op�radlo hraje d�ležitou roli pro Vaší ochranu ve vozidle. Ponechání nezajišt�ného 
op�radla je nebezpe�né, protože v p�ípad� nehody nebo náhlého zastavení mohou být 
cestující vržení ven z vozidla nebo mohou být vážn� zran�ni pohybujícími se 
zavazadly. Vždy po úprav� polohy op�radla se jím pokuste pohnout, abyste se ujistili, 
zda je ve své poloze zajišt�no, a to i ve chvíli, kdy sedadlo není obsazeno cestujícím.

Se�izování polohy sedadla �idi�e provád�jte, pouze pokud vozidlo stojí:
Se�izování polohy sedadla �idi�e b�hem jízdy vozidla je nebezpe�né. �idi� m�že ztratit 
kontrolu nad vozidlem a zp�sobit tak nehodu.

Neprovád�jte úpravu �i vým�nu p�edních sedadel:
Úprava nebo vým�na p�edních sedadel, stejn� jako vým�na potah� nebo povolení 
kterýchkoliv šroub� je nebezpe�né. P�ední sedadla obsahují komponenty 
bezpe�nostního vzduchového vaku, které jsou nezbytnou sou�ástí dopl�kového 
záchranného systému. Provedení takových úprav m�že poškodit dopl�kový záchranný 
systém a zp�sobit vážné zran�ní. Pokud je t�eba provést vým�nu nebo op�tovnou 
instalaci p�edních sedadel, pora�te se s autorizovaným opravcem voz� Mazda.

Nejezd�te s poškozenými p�edními sedadly:
Jízda s poškozenými p�edními sedadly je nebezpe�ná. Kolize, t�ebaže není tak silná, 
aby došlo k nafouknutí bezpe�nostních vzduchových vak�, m�že poškodit p�ední 
sedadla obsahující základní komponenty vzduchových vak�. Pokud nastane další 
náraz, vzduchový vak se nemusí nafouknout, a to m�že vést ke zran�ní. Po kolizi vždy 
nechejte p�ední sedadla, p�edepína�e bezpe�nostních pás� a bezpe�nostní vzduchové 
vaky zkontrolovat u autorizovaného opravce voz� Mazda.

VAROVÁNÍ
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Základní bezpe�nostní vybavení

Sedadla

Nejezd�te se sklopeným p�edním sedadlem:
Sezení na sedadle se sklopeným op�radlem v jedoucím vozidle m�že být nebezpe�né, 
protože v této poloze Vám bezpe�nostní pásy neposkytují plnou ochranu. V p�ípad� 
havárie nebo p�i prudkém zastavení vozidla m�že dojít k Vašemu podklouznutí pod 
bederní �ástí bezpe�nostního pásu s možným následkem vážného vnit�ního zran�ní. 
Pro maximální ochranu se�te na sedadle zp�íma.

Mezi záda a op�radlo nevkládejte žádné p�edm�ty jako nap�íklad polštá�e:
Vložení p�edm�tu jako nap�íklad polštá�e mezi op�radlo a záda je nebezpe�né, protože 
v takovém p�ípad� není možné zachovat bezpe�nou polohu t�la a bezpe�nostní pás 
nem�že p�i nárazu dostate�n� splnit svoji funkci a m�že pak dojít k vážnému zran�ní 
nebo smrti.

Nevkládejte žádné p�edm�ty pod sedadlo:
P�edm�t by zde mohl uvíznout a mohl by zp�sobit, že by sedadlo nebylo bezpe�n� 
upevn�né, což by mohlo vést k nehod�.

Neskládejte zavazadla nebo náklad do výšky p�esahující op�radla sedadel:
Skládání zavazadel nebo nákladu do výšky p�esahující op�radlo je nebezpe�né. 
V p�ípad� náhlého brzd�ní nebo nárazu se mohou p�edm�ty dát do pohybu a stát se 
projektily, které mohou zasáhnout cestující a zranit je.

P�ed jízdou se ujist�te, že jsou náklad a zavazadla zajišt�ny:
Nezajišt�ní nákladu b�hem jízdy je nebezpe�né, protože náklad p�i prudkém zastavení 
vozu nebo nárazu m�že být rozma�kán nebo se m�že dát do pohybu a zp�sobit 
zran�ní.

Sezení a stání cestujících na sklopených op�radlech b�hem jízdy:
Sezení cestujících na sklopených op�radlech je nebezpe�né. Zvlášt� nebezpe�né je 
sezení d�tí na sklopených op�radlech, když je vozidlo v pohybu. B�hem náhlého 
brzd�ní nebo i drobn�jší nehody m�že být dít�, které není �ádn� zajišt�no v d�tském 
zádržném systému nebo bezpe�nostními pásy, vrženo dop�edu i dozadu nebo zcela ven 
z vozu, což m�že vést ke zran�ní nebo smrti. Dít� v zavazadlovém prostoru m�že být 
vrženo mezi ostatní cestující a zp�sobit jim vážná zran�ní.

Nenechávejte klí�e vozu v dosahu d�tí a nedovolte jim, aby si uvnit� vozu 
hrály (sedan):
Hra d�tí se sklopenými zadními sedadly je nebezpe�ná. Jakmile dojde k vyklopení 
op�radel nahoru, budou d�ti uv�zn�né v zavazadlovém prostoru, protože cesta, která 
jim umož�ovala p�ístup do tohoto prostoru, bude uzav�ena. Máte-li malé d�ti, 
udržujte op�radla zadních sedadel zajišt�ná.

VAROVÁNÍ
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Vždy nechávejte sv�j v�z zamknutý a klí�e od vozu uchovávejte mimo dosah d�tí 
(sedan):
Je nebezpe�né nechat v�z nezam�ený nebo nechat klí�e v dosahu d�tí. D�ti, které si 
najdou cestu do zavazadlového prostoru p�es odjišt�né op�radlo zadního sedadla nebo 
otev�ený zavazadlový prostor, by mohly být náhodou zamknuty v zavazadlovém 
prostoru. To by mohlo vést ke smrti nebo poškození mozku zp�sobenému vy�erpaností 
z tepla, zejména v lét�. Vždy zamykejte dve�e a zavazadlový prostor a jako dodate�né 
opat�ení udržujte op�radla zadních sedadel zajišt�ná, a� již máte d�ti �i ne.

• P�i manipulaci se sedadlem bu
te opatrní, aby se Vám ruce a prsty nedostaly do 
blízkosti pohybujících se sou�ástí sedadla nebo bo�ního obložení.

• (Ru�n� ovládané sedadlo)  
Ve chvíli, kdy manipulujete pojistnou pákou a vracíte sklopené op�radlo do jeho 
vzp�ímené polohy, p�idržujte jej druhou rukou. V opa�ném p�ípad� se m�že op�radlo 
náhle vymrštit dop�edu a zp�sobit Vám zran�ní.

• (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�.

POZNÁMKA

P�i vracení op�radel do jejich p�vodní polohy vra�te do b�žné polohy i bezpe�nostní 
pásy. Zkontrolujte, zda funguje navíjecí mechanismus pásu.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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t Nastavení sedadla

1 Posuv sedadla
(Ru�n� ovládané sedadlo)
Chcete-li p�esunout sedadlo dop�edu nebo dozadu, zvedn�te pojistnou páku a posu�te 
sedadlo do požadované polohy, pak páku uvoln�te.
Zkontrolujte, zda se pojistná páka vrátila do své p�vodní polohy, a posunutím sedadla 
dop�edu a dozadu se ujist�te, že je ve své poloze bezpe�n� zajišt�no.
(Elektricky ovládané sedadlo)
Chcete-li sedadlo posunout, p�esu�te posuvný spína� zveda�e na vn�jší stran� sedadla 
dop�edu nebo dozadu a p�idržte ho. Po dosažení požadované polohy sedadla spína� 
uvoln�te.
2 Úprava výšky sedadla (sedadlo �idi�e)*
(Ru�n� ovládané sedadlo)
Výšku sedadla upravíte, když p�esunete páku nahoru nebo dol�.
(Elektricky ovládané sedadlo)
Výšku sedadla upravíte, když p�esunete spína� nahoru nebo dol�.
3 Výškové nastavení p�ední �ásti sedáku (elektricky ovládané sedadlo �idi�e)*
Chcete-li nastavit výšku p�ední �ásti sedáku, zvedn�te nebo spus�te p�ední �ást posuvného 
spína�e zveda�e.

P�ední sedadlo

Електрическо управление

Тип копче

Тип лост

*N�které modely.
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4 Sklon op�radla
(Ru�n� ovládaný typ s pákou)
P�i zm�n� sklonu op�radla se lehce p�edklo�te a zvedn�te pojistnou páku nahoru. Poté se 
op�ete do požadované polohy a páku uvoln�te.
Ujist�te se, že pojistná páka vrátila do své p�vodní polohy, a posunutím sedadla dop�edu 
a dozadu se ujist�te, zda je ve své poloze zajišt�no.
(Ru�n� ovládaný typ s r�žicí)
P�i zm�n� sklonu op�radla se lehce p�edklo�te dop�edu a oto�te r�žici do požadované 
polohy.
(Elektricky ovládané sedadlo)
Úhel sklonu op�radla zm�níte stisknutím p�ední nebo zadní �ásti spína�e pro nastavení 
sklonu op�radla. Po dosažení požadované polohy sedadla spína� uvoln�te.
5 Se�ízení bederní op�rky (sedadlo �idi�e)*
(Ru�ní ovládání)
Chcete-li zvýšit pevnost sedadla, zatla�te pá�ku sm�rem nahoru. Zatažením pá�ky dozadu 
snížíte pevnost sedadla.
(Elektrické ovládání)
Chcete-li zvýšit pevnost sedadla, podržte stisknutou p�ední �ást spína�e. Až dosáhnete 
požadované polohy, spína� uvoln�te.
Stisknutím zadní �ásti spína�e snížíte pevnost sedadla.

*N�které modely.
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t Vyh�ívání sedadel*
P�ední sedadla jsou elektricky vyh�ívaná. 
Spína� zapalování musí být v poloze ON.
Když stisknete spína� vyh�ívání sedadel, 
rozsvítí se indika�ní kontrolka, pokud je 
zapalování zapnuté. Režim se m�ní 
následujícím zp�sobem vždy, když 
stisknete spína� vyh�ívání sedadel.

Pln� automatická klimatizace

Manuální klimatizace

OFF

Vysoká

Střední

Nízká

OFF

Vysoká

Střední

Nízká

P�i použití vyh�ívání sedadel bu�te 
opatrní:
Teplo z vyh�ívání sedadel m�že být 
pro n�které osoby, uvedené níže, p�íliš 
silné a m�že jim zp�sobit mírné 
popálení.
• Kojenci, d�ti, starší lidé a t�lesn� 

postižení lidé
• Lidé s citlivou pokožkou
• Lidé, kte�í jsou p�íliš unavení
• Lidé, kte�í jsou podnapilí
• Lidé, kte�í požili uspávací léky, 

jako nap�íklad prášky na spaní 
nebo léky na nachlazení

Nepoužívejte vyh�ívání sedadel, když 
je na sedadle cokoliv, co má vysokou 
schopnost zadržovat vlhkost, jako je 
p�ikrývka nebo polštá�:
Sedadlo by se mohlo p�íliš zah�át, což 
by mohlo zp�sobit popálení.

Nepoužívejte vyh�ívání sedadel, když 
si chcete ve voze krátce zd�ímnout:
Sedadlo by se mohlo p�íliš zah�át, což 
by mohlo zp�sobit popálení.

Na sedadlo nepokládejte t�žké 
p�edm�ty s ostrými rohy, nezapichujte 
do n�j jehly ani špendlíky:
Mohlo by to zp�sobit, že by sedadlo 
bylo p�íliš vyh�áté a že by mohlo 
n�komu zp�sobit slabé popálení.

Pro �išt�ní sedadel nepoužívejte 
organická rozpoušt�dla. Mohla by 
poškodit povrch sedadel a jejich 
vyh�ívání.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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t Pam�� nastavení sedadla 
(sedadlo �idi�e)*

Funkce pam�ti pro nastavení sedadla 
umož�uje naprogramovat požadovanou 
polohu sedadla �idi�e a posléze 
naprogramovanou polohu vyvolat 
jednoduchým stisknutím tla�ítka.

Polohu sedadla je možné naprogramovat 
nebo nastavit následujícími zp�soby.
• Ovládání pomocí tla�ítek na boku 

sedadla.
• Ovládání pomocí ovlada�e.

Programování (je možné 
naprogramovat pouze na jeden 
zaregistrovaný ovlada�)

1. Vypn�te zapalování.
2. Nastavte sedadlo do požadované 

polohy pomocí spína�e pro sklopení / 
posuv a spína�e nastavení sklonu 
op�radla. Viz Nastavení sedadla, 
stran� 2-5.

3. Podržte stisknuté tla�ítko pam�ti SET, 
dokud nezazní zvukový signál.

POZNÁMKA

• Pokud bylo zapalování vypnuto, 
když bylo vyh�ívání sedadel 
zapnuté (na silné, st�ední nebo slabé 
vyh�ívání), a poté zapalování op�t 
zapnete, vyh�ívání bude obnoveno 
na p�vodn� nastavenou teplotu.

• Vyh�ívání sedadel používejte, když 
motor b�ží. Pokud byste nechali 
vyh�ívání sedadla zapnuté delší 
dobu p�i vypnutém motoru, mohlo 
by dojít k vybití akumulátoru.

• Vyh�ívání sedadla nem�žete 
nastavit jinak než na silné, st�ední 
a slabé, protože vyh�ívání sedadla je 
ovládáno termostatem.

Nevkládejte prsty nebo ruce do 
blízkosti dolní �ásti sedadla, když se 
sedadlo nastavuje podle pam�ti. 
Sedadlo se pohybuje automaticky, 
když se nastavuje podle pam�ti, 
a proto by mohlo dojít k sev�ení prst� 
nebo rukou a ke zran�ní.

UPOZORNĚNÍ

POZNÁMKA

• Jednotlivé polohy sedadla je možné 
naprogramovat na 2 programovací 
tla�ítka nacházející se na boku 
sedadla �idi�e, plus jedna poloha na 
zaregistrovaný ovlada�.

• Pokud byl p�i servisu vozidla 
odpojen p�ívod akumulátoru, došlo 
k vymazání naprogramovaných 
poloh sedadla. Polohy sedadla se 
musí znovu naprogramovat.

Tlačítko SET

*N�které modely.
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4. Do 5 sekund po dokon�ení výše 
uvedeného kroku 3 prove
te jedno 
z následujících nastavení:
• Chcete-li naprogramovat na jedno 

z tla�ítek, podržte tla�ítko pam�ti 1 
nebo 2 stisknuté, dokud nezazní 
zvukový signál.

• Chcete-li naprogramovat na 
ovlada�, podržte stisknutý spína�  
na ovlada�i, dokud nezazní zvukový 
signál.

Nastavení do naprogramované polohy
(Programování na tla�ítko na boku 
sedadla)
1. Když vozidlo stojí, stiskn�te 

programovací tla�ítko pro polohu 
sedadla, kterou chcete vyvolat 
(tla�ítko 1 nebo 2).

2. Až bude sedadlo nastaveno do správné 
polohy, zazní zvukový signál.

(P�i naprogramování na ovlada�)

1. Odemkn�te dve�e stisknutím vn�jšího 
spína�e nebo spína�  na ovlada�i.

2. Po odemknutí dve�í za�ne nastavení 
polohy sedadla do 40 sekund od 
otev�ení dve�í �idi�e a zvukový signál 
zazní p�i dokon�ení operace.POZNÁMKA

• Pokud pohyb sedadla není nutný, 
zazní pouze zvukový signál.

• Když je zapalování zapnuté, funkci 
nastavení sedadla podle pam�ti není 
možné použít, pokud není volicí 
páka v poloze P (modely 
s automatickou p�evodovkou) nebo 
není zatažená parkovací brzda 
(modely s manuální p�evodovkou).

• Když je zapalování vypnuté, polohu 
sedadla je možné nastavit, když je 
volicí páka v jiné poloze než P 
(modely s automatickou 
p�evodovkou) nebo není zatažená 
parkovací brzda (modely 
s manuální p�evodovkou), ale 
pokud je zapalování zapnuto 
v okamžiku, kdy probíhá 
nastavování, tato operace se zastaví.

POZNÁMKA

• Nastavení polohy sedadla je 
zrušeno v následujících p�ípadech:

• Je stisknutý kterýkoliv spína� pro 
nastavení sedadla.

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

tla�ítko 1 nebo 2.
• Je stisknuto tla�ítko pro 

zamknutí nebo odemknutí na 
ovlada�i.

• Vozidlo se dá do pohybu.

POZNÁMKA

• Pokud nedojde k žádnému pohybu 
sedadla, zvukový signál nezazní.

• Když je zapalování zapnuté, funkci 
nastavení sedadla podle pam�ti není 
možné použít, pokud není volicí 
páka v poloze P (modely 
s automatickou p�evodovkou) nebo 
není zatažená parkovací brzda 
(modely s manuální p�evodovkou).
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Vymazání naprogramovaných 
poloh sedadla

(Vymazání poloh sedadla 
naprogramovaných na ovlada�)

1. Vypn�te zapalování.

2. Podržte stisknuté tla�ítko SET, dokud 
nezazní zvukový signál.

3. Po zazn�ní zvukového signálu 
stiskn�te spína�  na ovlada�i 
v pr�b�hu 5 sekund, dokud nezazní 
zvukový signál.

t D�lené skláp�ní
Sklopením op�radel zadních sedadel 
m�žete rozší�it zavazadlový prostor.

POZNÁMKA

• Když je zapalování vypnuté, polohu 
sedadla je možné nastavit, když je 
volicí páka v jiné poloze než P 
(modely s automatickou 
p�evodovkou) nebo není zatažená 
parkovací brzda (modely 
s manuální p�evodovkou), ale 
pokud je zapalování zapnuto 
v okamžiku, kdy probíhá 
nastavování, tato operace se zastaví.

• Nastavení polohy sedadla je 
zrušeno v následujících p�ípadech:

• Je stisknutý kterýkoliv spína� pro 
nastavení sedadla.

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

tla�ítko 1 nebo 2.
• Je stisknut spína�  nebo  na 

ovlada�i.
• Vozidlo se dá do pohybu.

Zadní sedadlo

Cestující nikdy nesmí sed�t na 
sklopených op�radlech nebo 
v zavazadlovém prostoru:
Jízda cestujících v zavazadlovém 
prostoru je nebezpe�ná, protože si zde 
nemohou zapnout bezpe�nostní pásy 
a náhlé brzd�ní nebo náraz by jim 
mohly zp�sobit vážné zran�ní nebo 
smrt.

Nedovolte d�tem, aby si hrály ve 
vozidle, když jsou sklopená op�radla:
Je nebezpe�né nechávat d�ti hrát si ve 
vozidle, když jsou op�radla sklopená: 
Pokud by se dít� dostalo do 
zavazadlového prostoru a op�radla 
sedadel by byla zvednuta, mohlo by 
dít� z�stat uv�zn�no v zavazadlovém 
prostoru a mohlo by dojít k nehod�.

Pokud jedete se sklopenými op�radly 
zadních sedadel, musíte bezpe�n� 
zajistit náklad v zavazadlovém 
prostoru:
Jízda s nedostate�n� upevn�ným 
nákladem je nebezpe�ná, protože by 
se mohl dát do pohybu a stát se 
p�ekážkou pro �ízení p�i nouzovém 
brzd�ní nebo kolizi, což by mohlo vést 
k ne�ekané nehod�.

VAROVÁNÍ
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Skláp�ní op�radel

(Sedan)

1. Otev�ete víko zavazadlového prostoru 
a zatáhn�te za pá�ku op�radla, které 
chcete sklopit.

P�i p�evážení náklad� dávejte pozor, 
aby náklad výškou nep�esahoval 
op�radla:
Je nebezpe�né p�evážet náklad, který 
výškou p�esahuje op�radla, protože se 
tak zhoršuje viditelnost dozadu a do 
stran, což m�že mít negativní vliv na 
�ízení a m�že být p�í�inou nehody.

Po instalaci d�tského zádržného 
systému, ve kterém dít� sedí proti 
sm�ru jízdy, nepoužívejte páku táhla 
na zadní stran� sedadla (kombi):
Je nebezpe�né používat páku táhla, 
když je na sedadle nainstalován 
d�tský zádržný systém, ve kterém dít� 
sedí proti sm�ru jízdy, protože dojde 
k náhlému sklopení op�radla, což 
m�že zp�sobit nehodu. P�ed použitím 
páky táhla demontujte d�tský zádržný 
systém.

P�i použití páky táhla bu�te opatrní 
a nejprve zkontrolujte, že na zadních 
sedadlech nikdo nesedí a že v op�rce 
rukou nez�staly žádné p�edm�ty 
(kombi):
Je nebezpe�né používat páku táhla 
bez kontroly cestujících nebo 
p�edm�t�, protože op�radlo se sklopí 
náhle a mohlo by dojít k nehod�.

VAROVÁNÍ
(Kombi)
P�i skláp�ní op�radla sm�rem dop�edu 
ho vždy p�idržujte rukou. Pokud byste 
ho nepodep�eli rukou, mohlo by dojít 
k sev�ení prst� nebo ruky pojistkou.

POZNÁMKA

(Kombi)
P�i použití páky táhla vždy dodržujte 
následující pokyny.

• Rychlost, s jakou se op�radlo sklápí 
dop�edu, se zvyšuje, když vozidlo 
stojí dol� ze svahu.

• Op�radlo se nemusí sklopit dol�, 
když vozidlo stojí sm�rem do 
svahu. Pokud se op�radlo nesklopí 
použitím páky táhla, musíte ho 
sklopit rukou.

UPOZORNĚNÍ
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Sedadla

2. Otev�ete zadní dve�e a sklopte 
op�radlo dop�edu.

(Kombi)

Zajist�te bezpe�nostní pás zadního 
sedadla do úchytky bezpe�nostního pásu.

Pomocí páky táhla
Otev�ete zadní výklopné dve�e a pomocí 
táhla sklopte op�radlo, které chcete.

Pomocí pojistky
Stiskn�te pojistku, aby se op�radlo 
sklopilo.

Jak vrátit op�radlo do vzp�ímené 
polohy:

Úchytka pásu

P�i návratu op�radla do vzp�ímené 
polohy se ujist�te, že t�íbodový 
bezpe�nostní pás není zachycený do 
op�radla:
Pokud byste používali bezpe�nostní 
pás, který je zachycený do op�radla, 
nemohl by takový pás dostate�n� plnit 
svoji funkci a mohlo by dojít 
k vážnému zran�ní nebo smrti.

VAROVÁNÍ
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Sedadla

1. Vložte t�íbodový bezpe�nostní pás do 
úchytky pásu.

2. Zatla�te op�radlo sm�rem dozadu 
a zajist�te ho na jeho míst�. Po návratu 
op�radla do vzp�ímené polohy se 
ujist�te, že je bezpe�n� zajišt�né.

t Loketní op�rka
Loketní op�rku umíst�nou ve st�ední �ásti 
zadního sedadla je možné používat ve 
sklopené poloze (žádný cestující na 
st�edním sedadle) nebo ji lze zvednout 
zp�t do svislé polohy.

Po návratu op�radla do vzp�ímené 
polohy se ujist�te, že je pevn� zajišt�né 
a že �ervená zna�ka je skrytá (kombi):
Pokud je �ervená zna�ka viditelná za 
pojistkou, znamená to, že op�radlo 
není zajišt�né. Pokud byste jeli bez 
zajišt�ného op�radla, mohlo by se 
náhle sklopit a zp�sobit nehodu.

VAROVÁNÍ

Zajištěná poloha

Odjištěná poloha
Červená značka
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Sedadla

Vaše vozidlo je vybaveno op�rkami hlavy 
na všech vn�jších sedadlech a na zadním 
st�edním sedadle. Úkolem op�rek hlavy je 
ochránit Vás i Vaše spolucestující p�ed 
úrazy krku.

Úprava výšky

Chcete-li op�rku hlavy zvýšit, 
povytáhn�te ji do požadované polohy.
Pokud je t�eba op�rku snížit, stiskn�te 
západku a stla�te op�rku hlavy do 
požadované polohy.
Op�rky hlavy nastavte tak, aby jejich 
st�ed byl v úrovni horní hrany uší 
cestujících.

P�ední vn�jší sedadlo

Zadní vn�jší sedadlo

Zadní st�ední sedadlo

Op�rky hlavy

Nikdy nejezd�te s obsazenými sedadly 
bez instalovaných a správn� 
nastavených op�rek hlavy:
Jízda s op�rkami hlavy nastavenými 
p�íliš nízko nebo bez op�rek je 
nebezpe�ná. Pokud Vaše hlava nemá 
žádnou oporu, m�že p�i havárii dojít 
k vážnému poran�ní kr�ní páte�e.

VAROVÁNÍ
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Sedadla

Demontáž/Montáž

Chcete-li op�rku demontovat, stiskn�te 
zajiš�ovací západku a poté op�rku 
vytáhn�te nahoru.
Chcete-li op�rku namontovat zp�t, vložte 
její nohy do otvor�, zajiš�ovací západku 
p�idržte stisknutou.

Nikdy nejezd�te s obsazenými sedadly 
bez nainstalovaných a správn� 
nastavených op�rek hlavy:
Jízda bez nainstalovaných op�rek 
hlavy je nebezpe�ná. Pokud Vaše 
hlava nemá žádnou oporu, m�že p�i 
havárii dojít k vážnému poran�ní 
kr�ní páte�e.

VAROVÁNÍ
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Bezpe�nostní pásy významn� napomáhají p�i snižování rizika vzniku zran�ní p�i nehodách 
nebo náhlém zastavení vozidla. Spole�nost Mazda doporu�uje, aby �idi� a všichni cestující 
byli vždy p�ipoutaní bezpe�nostními pásy.

Všechna sedadla jsou vybavena t�íbodovými bezpe�nostními pásy (bederní/ramenní pás). 
Tyto pásy také mají zabudováno blokovací za�ízení se zámky reagujícími na odst�edivé 
síly, které jsou ve chvíli, kdy nejsou pásy používány, vy�azeny z �innosti. Zámky zajiš�ují 
cestujícím pohodlí p�i b�žné jízd�, protože jim umož�ují volný pohyb, v p�ípad� nehody se 
však automaticky zablokují.
z

Bezpe�nostní opat�ení p�i používání bezpe�nostních pás�

Vždy m�jte zapnutý bezpe�nostní pás a ujist�te se, že i všichni cestující jsou 
�ádn� p�ipoutáni:
Nepoužívání bezpe�nostních pás� je mimo�ádn� nebezpe�né. Cestující, kte�í nejsou 
b�hem jízdy p�ipoutáni bezpe�nostními pásy, mohou p�i havárii vozidla být vrženi 
proti p�edm�t�m ve vozidle nebo na ostatní cestující nebo dokonce mohou být 
z vozidla vymršt�ni. P�itom mohou být vážn� zran�ni nebo dokonce usmrceni. P�i téže 
havárii budou p�ipoutaní cestující mnohem bezpe�n�jší.

P�ekroucené bezpe�nostní pásy nepoužívejte:
P�ekroucené bezpe�nostní pásy jsou nebezpe�né. V okamžiku nehody není pro 
absorbování nárazu k dispozici plná ší�ka bezpe�nostního pásu. Proto je v�tší energie 
p�enášena na kostru t�la cestujícího pod pásem, což m�že mít za následek vážné 
zran�ní nebo smrt. Proto, pokud je Váš bezpe�nostní pás p�ekroucený, musíte ho 
narovnat, abyste mohli využít celou ší�ku pásu.

Nikdy nepoužívejte jeden bezpe�nostní pás pro více než jednoho cestujícího sou�asn�:
Používání jednoho bezpe�nostního pásu více než jedním cestujícím sou�asn� je 
nebezpe�né. Bezpe�nostní pás použitý tímto zp�sobem není schopen správn� rozložit 
síly p�sobící v p�ípad� nárazu, oba cestující mohou být sraženi k sob� a následkem 
toho vážn� zran�ni nebo dokonce usmrceni. Proto nikdy nepoužívejte jeden 
bezpe�nostní pás pro p�ipoutání více než jednoho cestujícího sou�asn� a vozidlem 
je�te, jen pokud jsou všichni cestující �ádn� p�ipoutáni.

Vozidlem, které má poškozené bezpe�nostní pásy, nejezd�te:
Používání poškozeného bezpe�nostního pásu je nebezpe�né. P�i nehod� m�že dojít 
k poškození tkaniny používaného bezpe�nostního pásu. Poškozený pás pak není 
schopen poskytovat p�i nehod� odpovídající ochranu. Nechejte si celý systém 
bezpe�nostních pás�, který absolvoval nehodu, prohlédnout odborným opravcem, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce voz� Mazda, než jej použijete znovu.

VAROVÁNÍ
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Pokud byly p�edepína�e nebo omezova�e mechanické síly bezpe�nostních pás� 
aktivovány, bezpe�nostní pásy nechejte neprodlen� vym�nit:
Po jakémkoliv nárazu si nechejte okamžit� zkontrolovat p�edepína�e bezpe�nostních 
pás� p�edních sedadel a vzduchové vaky u kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� Mazda. Stejn� jako bezpe�nostní vzduchové vaky, i 
p�edepína�e a omezova�e síly fungují pouze jedenkrát a musí být vym�n�ny po 
jakémkoliv nárazu, který zp�sobil jejich aktivaci. Pokud by p�edepína�e 
bezpe�nostních pás� a omezova�e síly p�edních sedadel nebyly vym�n�ny, vzrostlo by 
riziko zran�ní p�i nárazu.

Vedení ramenní �ásti bezpe�nostního pásu:
Nesprávné vedení ramenní �ásti bezpe�nostního pásu je nebezpe�né. Vždy 
zkontrolujte, zda je ramenní �ást bezpe�nostního pásu vedena p�es rameno blízko 
krku, nikoli však v podpaždí nebo p�ímo na krku �i na horní �ásti ramene.

Vedení bederní �ásti bezpe�nostního pásu:
Vedení bederní �ásti bezpe�nostního pásu p�íliš vysoko je nebezpe�né. V p�ípad� 
nehody bude energie nárazu soust�ed�na p�ímo do krajiny b�išní, což m�že být 
p�í�inou vážného zran�ní. Ve�te proto bederní �ást bezpe�nostního pásu co nejt�sn�ji 
a co nejníže.

Pokyny pro používání bezpe�nostních pás�:
Bezpe�nostní pásy byly zkonstruovány proto, aby poskytovaly oporu kost�e Vašeho 
t�la; proto je vhodné, aby byly vedeny co nejníže p�es pánevní kosti nebo ky�le, 
hrudník a rameno cestujícího; bederní �ást pásu nesmí být vedena p�es oblast b�icha.
Bezpe�nostní pásy musí být nastaveny co nejt�sn�ji a zárove� pohodln� tak, aby 
poskytovaly ochranu, pro kterou byly vytvo�eny. Voln� vedené pásy výrazn� snižují 
míru ochrany, která je cestujícímu poskytována.
Bu�te opatrní a vyvarujte se pot�ísn�ní tkaniny pás� lešt�nkou, olejem nebo jinými 
chemikáliemi, zejména kyselinou z akumulátoru. Jejich �išt�ní provád�jte opatrn� 
pomocí slabého roztoku mýdla a vody. Jakmile dojde k rozt�epení, zne�išt�ní nebo 
jinému poškození pásu, m�la by být provedena jeho vým�na.
Vým�na celého mechanismu bezpe�nostního pásu je nutná zejména v p�ípadech, kdy 
byl pás použit b�hem prudkého nárazu vozidla, a�koliv jeho poškození není zjevné.
P�ekroucené bezpe�nostní pásy nesmí být používány.
Každý bezpe�nostní pás smí používat pouze jeden cestující; je nebezpe�né zapínat pás 
kolem dít�te sedící na klí�e dosp�lého cestujícího.

Majitel vozu nesmí provád�t žádné úpravy ani dodate�né instalace, které by mohly 
bránit správné funkci samonavíjecího mechanismu nebo mechanismu pro správné 
nastavení délky pásu.

VAROVÁNÍ
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t T�hotné ženy a osoby ve vážném zdravotním stavu
T�hotné ženy by m�ly vždy používat bezpe�nostní pásy. Specifická doporu�ení konzultujte 
s léka�em.
Bederní �ást bezpe�nostního pásu by m�la být vedena T�SN� A CO NEJNÍŽE P	ES 
KY�LE.
Ramenní �ást pásu by m�la být vedena �ádn� p�es rameno a nikoliv p�es krajinu b�išní.
Osoby ve vážném zdravotním stavu by m�ly také používat bezpe�nostní pásy. Jejich 
použití konzultujte v závislosti na zdravotním stavu s ošet�ujícím léka�em.

t Pohotovostní blokovací režim
Jestliže je bezpe�nostní pás zcela navinut, bude vždy v pohotovostním blokovacím režimu.
V pohotovostním blokovacím režimu spo�ívá pás pohodln� na t�le cestujícího, p�i�emž se 
v p�ípad� nehody automaticky zablokuje v dané poloze.
Pokud je pás zablokovaný a nelze jej vytáhnout, nechejte jej navinout a pak se jej pokuste 
pomalu vytáhnout. Pokud se to nepoda�í, zatáhn�te za pás siln� a povolte jej, potom se jej 
pokuste znovu pomalu vytáhnout.

Navíjení pásu m�že být obtížné v p�ípad�, kdy jsou pás nebo jeho spojovací prvky 
zne�išt�ny. Proto je vždy udržujte v �istot�. Podrobné informace k �išt�ní bezpe�nostních 
pás� naleznete v kapitole „�išt�ní tkaniny bezpe�nostních pás�“ (stran� 6-75).

UPOZORNĚNÍ

Spojovací 
kroužek
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t Zapnutí bezpe�nostního pásu

Bederní �ást bezpe�nostního pásu 
umíst�te co nejníže, ne v krajin� b�išní, 
poté nastavte ramenní pás tak, aby 
pohodln� p�iléhal k Vašemu t�lu.

t Rozepnutí bezpe�nostního pásu
Stiskn�te tla�ítko na zámku bezpe�nostního 
pásu. Pokud se pás nenavinul zp�t v celé 
délce, vytáhn�te jej a zkontrolujte, zda není 
zauzlován nebo p�eto�en. Poté se ujist�te, 
zda p�i navíjení z�stává nep�eto�en.

t Výškov� nastavitelné ukotvení 
ramenní �ásti bezpe�nostního pásu

Ujist�te se, zda je ukotvení ve své poloze 
zajišt�no.

Bezpe�nostní pás

Zámek 
bezpečnostní
ho pásu

Spona 
bezpečnostního 

pásu

Veďte nízko 
přes pánev

Příliš 
vysoko

Naviňte 
přebytečný 
pás zpět 

POZNÁMKA

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

Tlačítko

Zvednout Snížit
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Pokud zjistí, že bezpe�nostní pás �idi�e 
není zapnutý, upozorní prost�ednictvím 
varovné kontrolky nebo zvukového 
signálu �idi�e.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky,  
stran� 4-40.

Z d�vodu zajišt�ní optimální bezpe�nosti 
je pás �idi�e a spolujezdce vybaven 
systémem p�edepínání s mechanickým 
omezova�em síly. Aby byla zajišt�na 
�ádná funkce obou t�chto systém�, musí 
být bezpe�nostní pás �ádn� upnut.
P�edepína�e:
P�i st�edních a siln�jších �elních nebo tém�� 
�elních nárazech dojde sou�asn� k aktivaci 
bezpe�nostních vzduchových vak� a systé-
mu p�edepínání bezpe�nostního pásu.
Podrobnosti k aktivaci naleznete v kapi-
tole Kritéria pro aktivaci bezpe�nostních 
vzduchových vak� SRS (stran� 2-51).
Systém p�edepínání p�itáhne volnou �ást 
bezpe�nostního pásu ve stejném oka-
mžiku, kdy dojde k nafouknutí vzducho-
vých vak�. Bezpe�nostní vzduchové vaky 
a p�edepína�e bezpe�nostních pás� musí 
být vždy po použití vym�n�ny.
Závada v systému nebo provozní stavy 
systému jsou indikovány kontrolkami.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, 
stran� 4-40.
Viz Varovný signál bezpe�nostních vzdu-
chových vak�/p�edepína�� bezpe�nost-
ních pás� p�edních sedadel, stran� 7-48.
(Se spína�em pro deaktivaci 
vzduchového vaku spolujezdce)
Navíc je systém p�edepínání bezpe�nostní-
ho pásu spolujezdce, podobn� jako p�ední 
a bo�ní bezpe�nostní vzduchový vak spo-
lujezdce, zkonstruován tak, aby se aktivo-
val, pouze pokud se spína� pro deaktivaci 
bezpe�nostního vzduchového vaku spolu-
jezdce nalézá v poloze ON (zapnuto).
Podrobnosti naleznete v kapitole Spína� 
pro deaktivaci vzduchového vaku 
spolujezdce (stran� 2-44).

Varovné systémy 
bezpe�nostních pás�

Systém p�edepínání bez-
pe�nostních pás� p�edních 
sedadel s mechanickým 
omezova�em síly
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Omezova� síly:
Systém s mechanickým omezením síly 
�ízeným zp�sobem uvol�uje nap�tí 
bezpe�nostních pás�, �ímž omezuje síly 
p�sobící na hrudník cestujícího. P�estože 
nejv�tší namáhání bezpe�nostního pásu 
vzniká p�i �elním nárazu, systém 
mechanického omezova�e síly pracuje 
automaticky a m�že se aktivovat p�i 
jakémkoliv nárazu s dostate�n� silnou 
úrovní pohybu cestujícího.
I když nedošlo k aktivaci p�edepína�� 
bezpe�nostních pás�, funkce 
mechanického omezova�e síly musí být 
zkontrolována odborným opravcem, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Bezpe�nostní pásy používejte pouze 
tak, jak je uvedeno v tomto návodu 
k obsluze:
Nesprávné vedení bezpe�nostního 
pásu �idi�e a spolujezdce je 
nebezpe�né. V takovém p�ípad� 
p�edepína�e a systém omezení síly 
nem�že v p�ípad� nehody cestujícímu 
poskytovat odpovídající ochranu, což 
m�že vést k jejich vážnému zran�ní. 
Více podrobností k vedení 
bezpe�nostních pás� najdete v �ásti 
„Zapnutí bezpe�nostních pás�“ 
(stran� 2-19).

VAROVÁNÍ

Pokud byly p�edepína�e nebo omezo-
va�e mechanické síly bezpe�nostních 
pás� aktivovány, bezpe�nostní pásy 
nechejte neprodlen� vym�nit:
Po jakémkoliv nárazu si nechejte oka-
mžit� zkontrolovat p�edepína�e bezpe�-
nostních pás� p�edních sedadel 
a vzduchové vaky u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme autorizovaného 
opravce voz� Mazda. Stejn� jako bez-
pe�nostní vzduchové vaky, i p�edepína-
�e a omezova�e síly fungují pouze 
jedenkrát a musí být vym�n�ny po 
jakémkoliv nárazu, který zp�sobil jejich 
aktivaci. Pokud by p�edepína�e bezpe�-
nostních pás� a omezova�e síly p�ed-
ních sedadel nebyly vym�n�ny, vzrostlo 
by riziko zran�ní p�i nárazu.
Nikdy neupravujte sou�ásti ani vodi�e 
systému p�edepína�� bezpe�nostních 
pás� a ani pro jeho testování nepouží-
vejte elektronická testovací za�ízení:
Úpravy sou�ástí nebo vodi�� systému 
p�edepína�� bezpe�nostních pás�, v�et-
n� používání elektronických testovacích 
za�ízení, jsou nebezpe�né. M�že dojít 
k náhodné aktivaci tohoto za�ízení nebo 
k poškození jeho funkce, �ímž by bylo 
zabrán�no jejich funkci v p�ípad� 
nehody. Mohlo by dojít k vážnému zra-
n�ní cestujících nebo dopravce.
Likvidace systém� p�edepína�� 
bezpe�nostních pás�:
Nesprávná likvidace p�edepína�� nebo 
celého vozidla, jehož p�edepína�e 
nebyly aktivovány, je nebezpe�ná. 
Pokud není dodržován bezpe�ný 
postup, hrozí riziko zran�ní. Bezpe�-
nou likvidaci systému p�edepína�� 
nebo možnost likvidace vozidla vyba-
veného systémem p�edepína�� konzul-
tujte s kvalifikovaným opravcem, 
doporu�ujeme obrátit se na autorizo-
vaného opravce voz� Mazda.

VAROVÁNÍ
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POZNÁMKA

• Systém p�edepína�� je aktivován 
pouze v p�ípad� st�edního nebo 
siln�jšího �elního, pop�ípad� tém�� 
�elního nebo silného bo�ního 
nárazu. K jeho aktivaci nedochází 
p�i v�tšin� p�evrácení nebo zadních 
nárazech.

• 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 Vaší 
pokožky nebo o�í tímto kou�em, co 
nejd�íve postižené místo omyjte 
�istou vodou.
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Spole�nost Mazda Vás d�razn� vyzývá, abyste používali d�tské zádržné systémy pro 
p�epravu d�tí, které jsou tak malé, že je musejí používat.

Spole�nost Mazda Vám rovn�ž doporu�uje použití originálních d�tských zádržných 
systém� Mazda nebo systém�, které spl�ují evropské normy (ECE R44). Pokud máte 
v úmyslu zakoupit originální d�tský zádržný systém Mazda, kontaktujte prosím 
autorizovaného prodejce voz� Mazda.
Dodržujte místní zákonné p�edpisy a na�ízení týkající se bezpe�nosti d�tí cestujících ve 
vozidle.

P�i výb�ru d�tského zádržného systému zvolte prosím takový, který odpovídá v�ku 
a velikosti Vašeho dít�te. Dodržujte zákonné p�edpisy a pokyny výrobce d�tského 
zádržného systému.

Pokud je dít� pro d�tský zádržný systém p�íliš veliké, m�lo by sed�t na zadním sedadle 
a m�lo by používat b�žný bezpe�nostní pás vozidla.

D�tský zádržný systém by m�l být instalován na zadním sedadle vozu.
Ze statistiky vyplývá, že zadní sedadlo je pro d�ti mladší 12 let bezpe�n�jším místem pro 
cestování, než ochrana poskytovaná dopl�kovým ochranným systémem (vzduchovými 
vaky).

D�tský zádržný systém, v n�mž dít� sedí proti sm�ru jízdy, NIKDY neinstalujte na sedadlo 
p�edního spolujezdce, když je bezpe�nostní vzduchový vak aktivovaný. Sedadlo p�edního 
spolujezdce je také nejmén� vhodné pro ostatní d�tské zádržné systémy.

N�které modely jsme vybavili spína�em pro deaktivaci, prost�ednictvím kterého lze 
odpojit bezpe�nostní vzduchový vak spolujezdce. Bezpe�nostní vzduchový vak p�edního 
spolujezdce neodpojujte bez p�edchozího prostudování kapitoly „Spína� pro deaktivaci 
bezpe�nostního vzduchového vaku p�edního spolujezdce“ (stran� 2-44).

Bezpe�nostní opat�ení týkající se používání d�tského 
zádržného systému

Používejte správnou velikost d�tského zádržného systému:
V rámci zajišt�ní ú�inné ochrany dít�te v p�ípad� nehody nebo prudkého zastavení 
vozidla musí být dít� v závislosti na svém v�ku a velikosti správn� chrán�no, a to bu� 
bezpe�nostním pásem vozidla nebo d�tským zádržným systémem. Pokud tomu tak 
není, m�že být dít� v p�ípad� nehody vážn� zran�no nebo dokonce usmrceno.

VAROVÁNÍ
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Vždy dodržujte pokyny výrobce a d�tský zádržný systém udržujte vždy �ádn� zajišt�ný:
Nezajišt�ný d�tský zádržný systém je nebezpe�ný. V p�ípad� náhlého zastavení nebo 
nehody vozidla m�že být p�í�inou zran�ní nebo smrti dít�te nebo ostatních cestujících. 
Ujist�te se, že je zádržný systém v souladu s pokyny výrobce bezpe�n� zajišt�n na svém 
míst�. Ve chvíli, kdy není používán, vyjm�te d�tský zádržný systém z vozu, nebo jej 
zajist�te pomocí bezpe�nostního pásu, nebo ho upevn�te k OB	MA ukotvením 
ISOFIX a p�ipojte odpovídající popruh.

Vždy zajist�te dít� ve vhodném d�tském zádržném systému:
Držení dít�te v náru�í b�hem jízdy vozidla je mimo�ádn� nebezpe�né. Bez ohledu na 
to, jak silná je osoba držící dít�, nejsou a� muž, �i žena schopni udržet dít� v p�ípad� 
nehody nebo náhlém zastavení v náru�í, v d�sledku �ehož m�že dít� utrp�t vážné 
zran�ní nebo m�že být i usmrceno. I p�i st�edn� silném nárazu m�že být dít� 
vystaveno p�sobení sil nafukujícího se vzduchového vaku, a tím vážn� zran�no nebo 
usmrceno.

VAROVÁNÍ
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Vysoké nebezpe�í! Nikdy nepoužívejte d�tský zádržný systém, ve kterém sedí dít� proti 
sm�ru jízdy, na sedadlo p�edního spolujezdce vybavené vzduchovým vakem, který by 
se mohl aktivovat:
NIKDY neinstalujte d�tský zádržný systém, ve kterém dít� sedí proti sm�ru jízdy, na 
sedadlo chrán�né AKTIVNÍ BEZPE
NOSTNÍM VZDUCHOVÝM VAKEM. Mohlo 
by dojít k USMRCENÍ nebo VÁŽNÉMU ZRAN	NÍ DÍT	TE.
Je-li Vaše vozidlo vybaveno bezpe�nostním vzduchovým vakem spolujezdce, m�žete ve 
vozidle najít varovný štítek uvedený níže.
Tento varovný štítek Vás upozor�uje, že nikdy nesmíte na p�ední sedadlo spolujezdce 
instalovat d�tský zádržný systém, v n�mž dít� sedí proti sm�ru jízdy.

I v p�ípad� mírného nárazu m�že rozvinující se vzduchový vak zasáhnout d�tský 
zádržný systém, a ten by mohl být siln� vržen sm�rem dozadu a výsledkem by mohlo 
být vážné zran�ní nebo usmrcení dít�te. Ve vozidle vybaveném spína�em pro 
deaktivaci bezpe�nostního vaku spolujezdce vždy, pokud instalujete d�tský zádržný 
systém, ve kterém dít� sedí proti sm�ru jízdy, na p�ední sedadlo spolujezdce, p�epn�te 
tento spína� do polohy OFF (vypnuto).

VAROVÁNÍ



2-26

Základní bezpe�nostní vybavení

Ochrana d�tí

Na p�edním sedadle spolujezdce smí být d�tský zádržný systém, v n�mž dít� sedí ve 
sm�ru jízdy, instalován pouze v nevyhnutelných p�ípadech:
V p�ípad� nárazu by mohla síla nafukujícího vzduchového vaku zp�sobit vážné 
zran�ní nebo usmrcení dít�te. Pokud je instalace d�tského zádržného systému, ve 
kterém dít� sedí po sm�ru jízdy, na sedadlo p�edního spolujezdce nevyhnutelná, 
p�esu�te sedadlo co nejvíce dozadu a zkontrolujte, že spína� deaktivace vzduchových 
vak� p�edního spolujezdce je v poloze OFF. Viz Spína� pro deaktivaci vzduchového 
vaku spolujezdce (stran� 2-44).

Ve vozidlech vybavených bo�ními a okenními vzduchovými vaky nedovolte, aby se 
d�ti, nebo kdokoliv jiný, opírali o bo�ní okna:
Je nebezpe�né, když se n�kdo opírá o bo�ní okno v oblasti sedadla p�edního spolujezdce, 
p�edních a zadních okenních sloupk� a okraje st�echy po obou stranách, odkud se 
nafukují bo�ní a okenní vzduchové vaky, a to i p�i použití d�tského zádržného systému. 
Náraz nafukujícího se bo�ního nebo okenního bezpe�nostního vaku m�že dít�ti 
v nesprávné poloze zp�sobit závažné zran�ní nebo smrt. Navíc opírání se o p�ední dve�e 
m�že zablokovat bo�ní a okenní vzduchové vaky, a tak eliminovat výhody dopl�kového 
bezpe�nostního systému. Protože se aktivuje p�ední vzduchový vak a bo�ní vzduchový 
vak rozvinující se z p�edního sedadla, je zadní sedadlo vždy nejlepším místem pro d�ti. 
Zvláštní pozornost v�nujte tomu, aby se d�ti neopíraly o bo�ní okna vozidla, a to ani 
v p�ípad�, kdy sedí v d�tském zádržném systému.
Nikdy nepoužívejte jeden bezpe�nostní pás pro více než jednoho cestujícího sou�asn�:
Používání jednoho bezpe�nostního pásu více než jedním cestujícím sou�asn� je 
nebezpe�né. Bezpe�nostní pás použitý tímto zp�sobem není schopen správn� rozložit 
síly p�sobící v p�ípad� nárazu, oba cestující mohou být sraženi k sob� a následkem 
toho vážn� zran�ni nebo dokonce usmrceni. Proto nikdy nepoužívejte jeden 
bezpe�nostní pás pro p�ipoutání více než jednoho cestujícího sou�asn� a vozidlem 
je�te, jen pokud jsou všichni cestující �ádn� p�ipoutáni.
Kotevní popruh a jeho úchyt používejte výhradn� pro zajišt�ní d�tského zádržného 
systému:
Ukotvení d�tského zádržného systému je navrženo tak, aby vydrželo pouze zatížení 
správn� instalovaných d�tských zádržných systém�. Za žádných okolností nesmí být 
tyto popruhy využívány jako bezpe�nostní pásy dosp�lých cestujících ani pro uchycení 
jiných p�edm�t� nebo za�ízení.

VAROVÁNÍ
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Kotevní popruh vždy ve�te mezi op�rkou hlavy a hranou op�radla:
Vedení horního kotevního popruhu p�es horní �ást hlavové op�rky je nebezpe�né. 
V p�ípad� nehody se m�že popruh z hlavové op�rky sesunout a d�tský zádržný systém 
se tak m�že uvolnit. D�tský zádržný systém by se mohl dát do pohybu a mohlo by dojít 
ke zran�ní nebo usmrcení dít�te.

D�tský zádržný systém i bezpe�nostní pásy vozidla mohou být v teplém po�así velmi 
horké. Aby nedošlo k popálení Vás nebo dít�te, zkontrolujte jejich teplotu d�íve, než se 
jich dít� dotkne.

POZNÁMKA

Váš v�z Mazda je vybaven úchyty systému ISOFIX ur�enými pro instalaci originálního 
d�tského zádržného systému Mazda vzadu. Pokud chcete zajistit d�tský zádržný systém 
pomocí t�chto úchyt�, �i
te se pokyny uvedenými v �ásti „Úchyty systému ISOFIX - 
zajišt�ní d�tského zádržného systému“ (stran� 2-36).

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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t Kategorie d�tských zádržných systém�

(Evropa)
Podle evropských norem (ECE R44) jsou d�tské bezpe�nostní zádržné systémy rozd�leny 
do 5 následujících skupin.

(Ostatní zem�)
Prosíme, postupujte ve shod� s místními na�ízeními týkajícími se použití d�tského 
zádržného systému ve Vaší zemi.

t Typy d�tských zádržných 
systém�

(Evropa)
V tomto návodu k obsluze je vysv�tleno 
zajišt�ní pro t�i následující nej�ast�ji 
používané typy d�tských zádržných 
systém� pomocí bezpe�nostních pás� 
vozidla: bezpe�nostní seda�ka pro 
kojence, d�tská bezpe�nostní seda�ka 
a zvýšený sedák.

Instalace d�tského zádržného systému

POZNÁMKA

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

Skupina V�k Hmotnost
0 Do 9 m�síc� v�ku Mén� než 10 kg

0 Do 2 let v�ku Mén� než 13 kg
1 Od 8 m�síc� do 4 let v�ku 9 kg - 18 kg
2 Od 3 do 7 let v�ku 15 kg - 25 kg
3 Od 6 do 12 let v�ku 22 kg - 36 kg

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 systé-
m�, sedadel vozidla a bezpe�nost-
ních pás� nemusí být konkrétní 
zádržné systémy vhodné pro všech-
ny polohy sezení. P�ed zakoupením 
d�tský zádržný systém vyzkoušej-
te, 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.
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Bezpe�nostní seda�ka pro kojence
Odpovídá skupin� 0 a 0+ podle 
evropských norem (ECE R44).

D�tská bezpe�nostní seda�ka
Odpovídá skupin� 1 podle evropských 
norem (ECE R44).

Zvýšený sedák
Odpovídá skupin� 2 a 3 podle evropských 
norem (ECE R44).

(Ostatní zem�)
Prosíme, postupujte ve shod� s místními 
na�ízeními týkajícími se použití d�tského 
zádržného systému ve Vaší zemi.

t Pozice pro instalaci bezpe�nostní 
seda�ky pro kojence

Bezpe�nostní seda�ka pro kojence je 
používána pouze v poloze proti sm�ru 
jízdy.

P�i instalaci bezpe�nostní seda�ky pro 
kojence najdete pot�ebné informace 
v tabulce „Tabulka vhodných pozic pro 
instalaci d�tského zádržného systému ve 
vozidle“ (stran� 2-33).
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t Pozice pro instalaci d�tské 
bezpe�nostní seda�ky

D�tská bezpe�nostní seda�ka je 
v závislosti na v�ku a velikosti dít�te 
používána bu
 v poloze ve sm�ru, nebo 
proti sm�ru jízdy. P�i instalaci dodržujte 
v závislosti na velikosti a v�ku dít�te 
pokyny výrobce seda�ky a stejn� tak p�i 
ur�ování sm�ru, ve kterém bude seda�ka 
instalována.
P�i instalaci d�tské bezpe�nostní seda�ky 
najdete pot�ebné informace v tabulce 
„Tabulka vhodných pozic pro instalaci 
d�tského zádržného systému ve vozidle“ 
(stran� 2-33).

Typ seda�ky, v níž dít� sedí proti 
sm�ru jízdy

Bezpe�nostní seda�ku pro kojence 
instalujte vždy ve správné poloze:
Instalace bezpe�nostní seda�ky pro kojence 
bez p�edchozího prostudování tabulky 
„Tabulka vhodných pozic pro instalaci d�t-
ského zádržného systému ve vozidle“ je 
nebezpe�ná. Bezpe�nostní seda�ku instalo-
vanou na nesprávné pozici není možno 
správn� zajistit. V p�ípad� nehody se m�že 
uvolnit a dít� m�že být vrženo na n�kterou 
�ást interiéru nebo na n�kterého z cestují-
cích, p�i�emž m�že dojít k jeho vážnému 
poran�ní, nebo dokonce usmrcení.
Nikdy nepoužívejte d�tský zádržný 
systém, ve kterém sedí dít� proti sm�ru 
jízdy, na sedadlo p�edního spolujezdce 
vybavené vzduchovým vakem, který by 
se mohl aktivovat:
NIKDY neinstalujte d�tský zádržný sys-
tém, ve kterém dít� sedí proti sm�ru jíz-
dy, na sedadlo chrán�né AKTIVNÍ 
BEZPE
NOSTNÍM VZDUCHOVÝM 
VAKEM. Mohlo by dojít k USMRCENÍ 
nebo VÁŽNÉMU ZRAN	NÍ DÍT	TE.
P�i havárii m�že dojít k zasažení d�tské-
ho zádržného systému aktivujícím se bez-
pe�nostním vzduchovým vakem, který ho 
m�že vyrazit z jeho polohy. Výsledkem 
m�že být vážné zran�ní, nebo dokonce i 
smrt dít�te v d�tském zádržném systému. 
Ve vozidle vybaveném spína�em pro 
deaktivaci bezpe�nostního vaku spolu-
jezdce vždy, pokud je instalace d�tského 
zádržného systému, ve kterém dít� sedí 
proti sm�ru jízdy, na sedadlo p�edního 
spolujezdce nevyhnutelná, p�epn�te 
tento spína� do polohy OFF (vypnuto).

VAROVÁNÍ

D�tskou bezpe�nostní seda�ku, ve 
které dít� sedí proti sm�ru jízdy, 
instalujte vždy ve správné poloze:
Instalace bezpe�nostní seda�ky, v níž 
sedí dít� proti sm�ru jízdy, bez 
p�edchozího prostudování tabulky 
„Tabulka vhodných pozic pro 
instalaci d�tského zádržného systému 
ve vozidle“ je nebezpe�ná. 
Bezpe�nostní seda�ku, ve které dít� 
sedí proti sm�ru jízdy a která je 
nainstalovaná na nesprávné pozici, 
není možno správn� zajistit. V p�ípad� 
nehody se m�že uvolnit a dít� m�že 
být vrženo na n�kterou �ást interiéru 
nebo na n�kterého z cestujících, 
p�i�emž m�že dojít k jeho vážnému 
poran�ní, nebo dokonce usmrcení.

VAROVÁNÍ
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Zádržné systémy, ve kterých dít� sedí 
po sm�ru jízdy

Nikdy nepoužívejte d�tský zádržný 
systém, ve kterém sedí dít� proti 
sm�ru jízdy, na sedadlo p�edního 
spolujezdce vybavené vzduchovým 
vakem, který by se mohl aktivovat:
NIKDY neinstalujte d�tský zádržný 
systém, ve kterém dít� sedí proti sm�ru 
jízdy, na sedadlo chrán�né AKTIVNÍ 
BEZPE
NOSTNÍM VZDUCHOVÝM 
VAKEM. Mohlo by dojít 
k USMRCENÍ nebo VÁŽNÉMU 
ZRAN	NÍ DÍT	TE.
P�i havárii m�že dojít k zasažení 
d�tského zádržného systému 
aktivujícím se bezpe�nostním 
vzduchovým vakem, který ho m�že 
vyrazit z jeho polohy. Výsledkem m�že 
být vážné zran�ní, nebo dokonce i smrt 
dít�te v d�tském zádržném systému. Ve 
vozidle vybaveném spína�em pro 
deaktivaci bezpe�nostního vaku 
spolujezdce vždy, pokud je instalace 
d�tského zádržného systému, ve 
kterém dít� sedí proti sm�ru jízdy, na 
sedadlo p�edního spolujezdce 
nevyhnutelná, p�epn�te tento spína� 
do polohy OFF (vypnuto).

VAROVÁNÍ

Nikdy neinstalujte d�tskou bezpe�nost-
ní seda�ku, v níž dít� sedí po sm�ru jíz-
dy, na nesprávné pozici sedadla vozu:
Instalace d�tské bezpe�nostní seda�-
ky, v níž sedí dít� ve sm�ru jízdy, je bez 
p�edchozího prostudování tabulky 
„Vhodné pozice pro instalaci d�tské-
ho zádržného systému“ nebezpe�ná. 
Bezpe�nostní seda�ku, ve které dít� 
sedí po sm�ru jízdy a která je nainsta-
lovaná na nesprávné pozici, není 
možno správn� zajistit. V p�ípad� 
nehody se m�že uvolnit a dít� m�že 
být vrženo na n�kterou �ást interiéru 
nebo na n�kterého z cestujících, p�i-
�emž m�že dojít k jeho vážnému pora-
n�ní, nebo dokonce usmrcení.
Na p�edním sedadle spolujezdce smí 
být d�tský zádržný systém, v n�mž dít� 
sedí ve sm�ru jízdy, instalován pouze 
v nevyhnutelných p�ípadech:
V p�ípad� nárazu by mohla síla nafu-
kujícího vzduchového vaku zp�sobit 
vážné zran�ní nebo usmrcení dít�te. 
Pokud je instalace d�tského zádržného 
systému, ve kterém dít� sedí po sm�ru 
jízdy, na sedadlo p�edního spolujezdce 
nevyhnutelná, p�esu�te sedadlo co nej-
více dozadu a zkontrolujte, že spína� 
deaktivace vzduchových vak� p�ední-
ho spolujezdce je v poloze OFF. Viz 
Spína� pro deaktivaci vzduchového 
vaku spolujezdce (stran� 2-44).

VAROVÁNÍ
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t Pozice pro instalaci zvýšeného 
sedáku

Zvýšený sedák se používá pouze v poloze 
ve sm�ru jízdy.

P�i instalaci zvýšeného sedáku najdete 
pot�ebné informace v tabulce „Tabulka 
vhodných pozic pro instalaci d�tského 
zádržného systému ve vozidle“ 
(stran� 2-33).

Nikdy neinstalujte zvýšený sedák na 
nesprávné pozici sedadla vozu:
Instalace zvýšeného sedáku bez 
p�edchozího prostudování tabulky 
„Tabulka vhodných pozic pro instalaci 
d�tského zádržného systému ve 
vozidle“ je nebezpe�ná. Zvýšený sedák 
instalovaný na nesprávné pozici není 
možno správn� zajistit. V p�ípad� 
nehody se m�že uvolnit a dít� m�že být 
vrženo na n�kterou �ást interiéru nebo 
na n�kterého z cestujících, p�i�emž 
m�že dojít k jeho vážnému poran�ní, 
nebo dokonce usmrcení.

VAROVÁNÍ

Na p�edním sedadle spolujezdce smí 
být d�tský zádržný systém, v n�mž dít� 
sedí ve sm�ru jízdy, instalován pouze 
v nevyhnutelných p�ípadech:
V p�ípad� nárazu by mohla síla 
nafukujícího vzduchového vaku 
zp�sobit vážné zran�ní nebo usmrcení 
dít�te. Pokud je instalace d�tského 
zádržného systému, ve kterém dít� 
sedí po sm�ru jízdy, na sedadlo 
p�edního spolujezdce nevyhnutelná, 
p�esu�te sedadlo co nejvíce dozadu 
a zkontrolujte, že spína� deaktivace 
vzduchových vak� p�edního 
spolujezdce je v poloze OFF. Viz 
Spína� pro deaktivaci vzduchového 
vaku spolujezdce (stran� 2-44).

VAROVÁNÍ
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(Evropa)
Tato tabulka obsahuje p�ehled použití originálních d�tských zádržných systém�. Informace 
o možnostech instalace zádržných systém� jiných výrobc� jsou uvedeny v p�iložených 
pokynech jejich výrobce.

Systém úchyt� ISOFIX - zajišt�ní d�tského zádržného systému

(1) V p�ípad� d�tských zádržných systém�, které nenesou identifikaci t�ídy velikosti ISO/XX (A až G) pro 
p�íslušnou hmotnostní skupinu, musí výrobce vozu stanovit konkrétní d�tské zádržné systémy ISOFIX 
doporu�ené pro jednotlivé pozice.
Klí� zna�ení uvedeného v tabulce výše:
IUF = vhodné pro d�tské zádržné systémy ISOFIX univerzální kategorie schválené pro použití v této 
hmotnostní skupin�.
IL = vhodné pro speciální d�tské zádržné systémy ISOFIX (CRS).
Jedná se o CRS ISOFIX, které jsou kategorie „pro konkrétní vozidlo“, „omezené“ nebo „polouniverzální“.
Je možné nainstalovat originální d�tský zádržný systém Mazda. Více informací o d�tských zádržných systémech, 
které lze nainstalovat, viz katalog p�íslušenství.
X = Poloha ISOFIX nevhodná pro d�tské zádržné systémy ISOFIX v této hmotnostní skupin� anebo této t�íd� velikosti.

Tabulka vhodných pozic pro instalaci d�tského zádržného 
systému ve vozidle

Hmotnostní 
skupina T�ída velikosti Úchyt

Poloha sedadla
Polohy ve vozidle 

vybaveném úchyty ISOFIX Zadní sedadlo 
(st�ední)

Sedadlo p�edního 
spolujezdce (vn�jší)Zadní sedadlo (vn�jší)

Carrycot

F ISO/L1 X X X

G ISO/L2 X X X

(1) X X X

SKUPINA 
0 Až 10 kg

E ISO/R1 IL X X

(1) X X X

SKUPINA 0  
Až 13 kg

E ISO/R1 IL X X

D ISO/R2 IL X X

C ISO/R3 IL X X

(1) X X X

SKUPINA 
1 9 — 18 kg

D ISO/R2 IL X X

C ISO/R3 IL X X

B ISO/F2 IUF X X

B1 ISO/F2X IUF X X

A ISO/F3 IUF X X

(1) X X X
SKUPINA 

2 15 — 25 kg (1) X X X

SKUPINA 
3 22 — 36 kg (1) X X X
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Vyjma d�tských zádržných systém� zajišt�ných pomocí ukotvení ISOFIX

Klí� zna�ení uvedeného v tabulce výše:
U = Pozice sedadla je vhodná pro d�tské zádržné systémy kategorie „univerzální“ schválené pro použití d�tmi 
této hmotnostní skupiny.
UF = Pozice sedadla je vhodná pro d�tské zádržné systémy kategorie „univerzální“, ve kterých dít� sedí po sm�ru 
jízdy a které jsou schválené pro použití v této hmotnostní skupin�.
X = Pozice sedadla není vhodná pro d�ti této hmotnostní kategorie.
*1 Když je na zadním st�edním sedadle nainstalován d�tský zádržný systém, neobsazujte zadní pravé sedadlo 

cestujícím.

(Ostatní zem�)
Prosíme, postupujte ve shod� s místními na�ízeními týkajícími se použití d�tského 
zádržného systému ve Vaší zemi.

Ozna�ení 
skupiny

V�ková 
skupina

Hmotnostní 
skupina

Typ 
d�tského 

zádr. 
systému

Sedadlo p�edního spolujezdce
Zadní 

sedadlo 
(vn�jší)

Zadní 
sedadlo 
(st�ední)Bez spína�e pro 

deaktivaci 
bezpe�nostního 
vzduchového 

vaku

Se spína�em pro deaktivaci 
bezpe�nostního 

vzduchového vaku
ON 

(bezpe�nostní 
vzduchový 

vak 
aktivován)

OFF 
(bezpe�nostní 

vzduchový 
vak 

deaktivován)

Skupina 0
Do 

9 m�síc� 
v�ku

Mén� než 
10 kg

Bezpe�nostní 
seda�ka pro 

kojence
X X U U U*1

Skupina 0 
Do 2 let 

v�ku
Mén� než 

13 kg

Bezpe�nostní 
seda�ka pro 

kojence
X X U U U*1

Skupina 1

Od 
8 m�síc� 
do 4 let 

v�ku

9 kg - 18 kg
D�tská 

bezpe�nostní 
seda�ka

UF UF U U U*1

Skupina 2 Od 3 do 
7 let v�ku 15 kg - 25 kg Zvýšený 

sedák UF UF U U U*1

Skupina 3
Od 6 do 
12 let 
v�ku

22 kg - 36 kg Zvýšený 
sedák UF UF U U U*1

POZNÁMKA

P�i instalaci d�tského zádržného systému musíte dodržovat následující pokyny:

• Pokud se d�tský zádržný systém správn� neopírá o op�radlo kv�li op�rce hlavy, 
nastavte její výšku nebo ji odmontujte, aby se d�tský zádržný systém �ádn� op�el o 
op�radlo.Viz Op�rky hlavy na stran� 2-14.

• P�i instalaci d�tského zádržného systému na zadní sedadlo nastavte polohu p�edního 
sedadla tak, aby se nedotýkalo d�tského zádržného systému.Viz Nastavení sedadla na 
stran� 2-5.



2-35

Základní bezpe�nostní vybavení

Ochrana d�tí

t Umíst�ní kotevních úchyt�
Ve vozidle jsou osazeny úchyty pro 
ukotvení d�tských zádržných systém�. 
Jednotlivé kotevní úchyty naleznete podle 
obrázk�.
P�i instalaci d�tského zádržného systému 
se vždy �i
te pokyny jeho výrobce.

Instalace d�tského zádržného systému 
vybaveného popruhem.
Umíst�ní kotevního úchytu

Instalace d�tských 
zádržných systém�

Kotevní úchyt

(Sedan)

(Kombi)

Kotevní popruh uchy�te vždy do 
správných úchyt�:
Uchycení kotevního popruhu do 
nesprávných úchyt� je nebezpe�né. 
V p�ípad� nehody se m�že popruh 
z hlavové op�rky sesunout, a d�tský 
zádržný systém se tak m�že uvolnit. 
Pokud se d�tský zádržný systém 
pohybuje, mohlo by dojít ke zran�ní 
nebo usmrcení dít�te.

VAROVÁNÍ
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Zajišt�ní d�tského zádržného systému 
kompatibilního s ISOFIX.

Umíst�ní úchyt� ISOFIX

t Použití úchyt� ISOFIX

Kotevní popruh vždy ve�te mezi 
op�rkou hlavy a hranou op�radla:
Vedení horního kotevního popruhu 
p�es horní �ást hlavové op�rky je 
nebezpe�né. V p�ípad� nehody se 
m�že popruh z hlavové op�rky 
sesunout a d�tský zádržný systém se 
tak m�že uvolnit. D�tský zádržný 
systém by se mohl dát do pohybu 
a mohlo by dojít ke zran�ní nebo 
usmrcení dít�te.

VAROVÁNÍ

Kotevní úchyt

Kotevní popruh(Sedan)

Kotevní popruh

Přední 
strana 
vozu

(Kombi)

POZNÁMKA

Zna�ka nad úchytem ISOFIX indikuje 
polohu tohoto úchytu pro upevn�ní 
d�tského zádržného systému.

Dodržujte pokyny výrobce k použití 
d�tského zádržného systému:
Nezajišt�ný d�tský zádržný systém je 
nebezpe�ný. V p�ípad� náhlého 
zastavení nebo nehody vozidla m�že 
být p�í�inou zran�ní nebo smrti dít�te 
nebo ostatních cestujících. Ujist�te se, 
že je zádržný systém v souladu 
s pokyny výrobce bezpe�n� zajišt�n na 
svém míst�.

VAROVÁNÍ
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1. Nejprve nastavte p�ední sedadlo, 
abyste m�li dostatek prostoru mezi 
d�tským zádržným systémem 
a p�edním sedadlem (stran� 2-5).

2. Pokuste se zakývat op�radlem, abyste 
se p�esv�d�ili, že je ve své poloze 
bezpe�n� zajišt�no.

3. Mírn� stla�te polštá� sedáku, abyste tak 
rozší�ili prostor mezi sedákem 
a op�radlem, a zjist�te polohu úchyt� 
systému ISOFIX (stran� 2-35).

4. Zvedn�te op�rku hlavy do horní 
zajišt�né polohy.  
Viz Op�rky hlavy, stran� 2-14.

5. Zajist�te d�tský zádržný systém 
pomocí úchyt� systému ISOFIX, 
p�i�emž d�sledn� postupujte podle 
pokyn� jeho výrobce.

6. Pokud je Váš d�tský zádržný systém 
vybaven popruhy, pak je velmi d�ležité 
je kv�li bezpe�nosti dít�te správn� 
zajistit. P�i instalaci popruh� d�tského 
zádržného systému se �i
te pokyny 
výrobce (stran� 2-35).

Ujist�te se, že je d�tský zádržný systém 
�ádn� upevn�ný:
Nezajišt�ný d�tský zádržný systém je 
nebezpe�ný. V p�ípad� náhlého 
zastavení nebo nehody vozidla se 
m�že stát nebezpe�ným projektilem, 
zasáhnout n�kterého z cestujících, 
a zp�sobit mu tak vážné zran�ní. 
Pokud d�tský zádržný systém 
nepoužíváte, vyjm�te ho z vozidla 
a uložte do zavazadlového prostoru 
nebo ho alespo� bezpe�n� zajist�te 
pomocí úchyt� ISOFIX.

P�i instalaci zádržného systému se 
ujist�te, zda v blízkosti úchyt� 
ISOFIX nejsou uloženy bezpe�nostní 
pásy nebo jiné p�edm�ty:
Nedodržování pokyn� výrobce 
d�tského zádržného systému p�i jeho 
instalaci je nebezpe�né. Pokud 
bezpe�nostní pásy a jiné p�edm�ty 
brání bezpe�nému upevn�ní d�tského 
zádržného systému k úchyt�m 
systému ISOFIX, a z tohoto d�vodu je 
d�tský zádržný systém nesprávn� 
nainstalován, m�že se v p�ípad� 
nehody nebo náhlého zastavení dát do 
pohybu a zp�sobit zran�ní nebo smrt 
dít�te nebo i ostatních cestujících. P�i 
instalaci zádržného systému se 
ujist�te, zda v blízkosti úchyt� 
ISOFIX nejsou uloženy bezpe�nostní 
pásy ani jiné p�edm�ty. Vždy 
dodržujte pokyny výrobce d�tského 
zádržného systému.

VAROVÁNÍ

Kotevní popruh uchy�te vždy do 
správných úchyt�:
Uchycení kotevního popruhu do 
nesprávných úchyt� je nebezpe�né. 
V p�ípad� nehody se m�že popruh 
z hlavové op�rky sesunout, a d�tský 
zádržný systém se tak m�že uvolnit. 
Pokud se d�tský zádržný systém 
pohybuje, mohlo by dojít ke zran�ní 
nebo usmrcení dít�te.

VAROVÁNÍ
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Kotevní popruh vždy ve�te mezi 
op�rkou hlavy a hranou op�radla:
Vedení horního kotevního popruhu 
p�es horní �ást hlavové op�rky je 
nebezpe�né. V p�ípad� nehody se 
m�že popruh z hlavové op�rky 
sesunout a d�tský zádržný systém se 
tak m�že uvolnit. D�tský zádržný 
systém by se mohl dát do pohybu 
a mohlo by dojít ke zran�ní nebo 
usmrcení dít�te.

VAROVÁNÍ

Kotevní úchyt

Kotevní popruh(Sedan)

Kotevní popruh

Přední 
strana 
vozu

(Kombi)
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Bezpe�nostní vzduchové vaky systému SRS

P�ední a bo�ní dopl�kový ochranný systém (SRS) sestává až ze šesti bezpe�nostních 
vzduchových vak�. Místo uložení t�chto bezpe�nostních vzduchových vak� je ve 
vozidle ozna�eno nápisem „SRS AIRBAG“. Tyto nápisy lze vid�t v míst� instalace 
bezpe�nostních vzduchových vak�.
Bezpe�nostní vzduchové vaky jsou umíst�ny na následujících místech:

• Ve st�edové výplni volantu (vzduchový vak �idi�e)
• V p�ístrojové desce p�ed spolujezdcem (vzduchový vak p�edního spolujezdce)
• Na vn�jších stranách op�radel p�edních sedadel (bo�ní vzduchové vaky)
• Na zadních a p�edních sloupcích oken a na hran� st�echy po obou stranách (okenní 

vzduchové vaky)

Systémy bezpe�nostních vzduchových vak� jsou konstruovány tak, aby v ur�itých 
situacích poskytovaly dopl�kovou ochranu za ur�itých situací, proto jsou vždy d�ležité 
následujícím zp�sobem:

Bez použití bezpe�nostních pás� nem�že systém vzduchových vak� v p�ípad� nehody 
poskytovat cestujícím odpovídající ochranu. Používání bezpe�nostních pás� je nezbytné 
z t�chto d�vod�:
• Pásy udržují cestující v bezpe�né vzdálenosti od aktivujících se bezpe�nostních 

vzduchových vak�.
• Snižují nebezpe�í vzniku vážných zran�ní v p�ípad� nehody, kdy nedojde k aktivaci 

bezpe�nostních vzduchových vak�, jako p�i p�evrácení vozidla nebo p�i zadním nárazu.
• Snižují nebezpe�í vzniku zran�ní v p�ípad� �elních, tém�� �elních nebo bo�ních náraz�, 

které však nejsou dostate�n� silné, aby došlo k aktivaci bezpe�nostních vzduchových 
vak�.

• Snižují nebezpe�í vymršt�ní cestujících z kabiny vozidla.
• Snižují nebezpe�í zran�ní dolních partií t�la a nohou p�i nehod�, protože bezpe�nostní 

vzduchový vak neposkytuje t�mto �ástem t�la žádnou ochranu.
• Udržuje �idi�e ve správné poloze, která umož�uje lepší ovládání vozidla.

D�ti, které jsou p�íliš malé na to, aby mohly používat b�žné bezpe�nostní pásy vozidla, 
musí být �ádn� zajišt�ny v d�tském zádržném systému (stran� 2-23).

Pe�liv� zvažte, jaký bezpe�nostní zádržný systém je nezbytné použít pro Vaše dít�, 
a dodržujte postup pro jeho instalaci uvedený v tomto návodu a stejn� tak v pokynech 
výrobce d�tského zádržného systému.

Bezpe�nostní opat�ení týkající se dopl�kového ochranného 
systému (SRS)
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Bezpe�nostní vzduchové vaky systému SRS

Bezpe�nostní pásy musí být použity i u vozidel vybavených bezpe�nostními 
vzduchovými vaky:
Spoléhat se pouze na bezpe�nostní vzduchové vaky, jako na prost�edek ochrany p�i 
nehod�, je nebezpe�né. Samotné vzduchové vaky nemohou zabránit vážnému zran�ní. 
Aktivaci p�íslušného bezpe�nostního vzduchového vaku lze o�ekávat pouze p�i 
prvních siln�jších �elních, tém�� �elních nebo bo�ních nárazech. Cestující ve vozidle 
by proto m�li vždy používat bezpe�nostní pásy.
Na p�edním sedadle by d�ti nem�ly být p�eváženy:
Sezení dít�te mladšího 12 let na sedadle p�edního spolujezdce je nebezpe�né. Dít� 
m�že být v p�ípad� nehody zasaženo nafukujícím se bezpe�nostním vzduchovým 
vakem a vážn� zran�no, nebo dokonce usmrceno. Spící dít� se pravd�podobn�ji op�e 
o dve�e a m�že být zasaženo nafukujícím se vzduchovým vakem p�i mírném nárazu na 
stranu vozidla. D�ti mladší 12 let pokud možno usa�te vždy na zadním sedadle a 
zajist�te je prost�ednictvím zádržného systému, který odpovídá v�ku a velikosti dít�te.
Vysoké nebezpe�í! Nikdy nepoužívejte d�tský zádržný systém, ve kterém sedí dít� proti 
sm�ru jízdy na sedadlo p�edního spolujezdce vybavené vzduchovým vakem, který by se 
mohl aktivovat:
NIKDY neinstalujte d�tský zádržný systém, ve kterém dít� sedí proti sm�ru jízdy, na 
sedadlo chrán�né AKTIVNÍ BEZPE
NOSTNÍM VZDUCHOVÝM VAKEM. Mohlo 
by dojít k USMRCENÍ nebo VÁŽNÉMU ZRAN	NÍ DÍT	TE.
I v p�ípad� mírného nárazu m�že rozvinující se vzduchový vak zasáhnout d�tský 
zádržný systém, a ten by mohl být siln� vržen sm�rem dozadu a výsledkem by mohlo 
být vážné zran�ní nebo usmrcení dít�te. Ve vozidle vybaveném spína�em pro 
deaktivaci bezpe�nostního vaku spolujezdce vždy, pokud instalujete d�tský zádržný 
systém, ve kterém dít� sedí proti sm�ru jízdy, na p�ední sedadlo spolujezdce, p�epn�te 
tento spína� do polohy OFF (vypnuto).

Nese�te v blízkosti bezpe�nostních vzduchových vak� �idi�e nebo spolujezdce na 
p�edním sedadle:
Sezení v t�sné blízkosti místa uložení bezpe�nostního vzduchového vaku nebo pokládání 
rukou na toto místo je obzvlášt� nebezpe�né. Bezpe�nostní vzduchové vaky �idi�e a spolu-
jezdce na p�edním sedadle se nafukují prudce a velkou silou. Pokud se n�kdo nachází v 
jeho t�sné blízkosti, m�že dojít k vážnému zran�ní. �idi� by se m�l dotýkat pouze vn�jší 
hrany v�nce volantu. P�ední spolucestující by m�l mít ob� nohy na podlaze vozu. Oba p�ed-
ní cestující by m�li sed�t na sedadle �ádn� p�ipoutáni bezpe�nostními pásy, p�i�emž seda-
dla by m�la být posunuta co nejvíce dozadu a jejich op�radla by m�la být v kolmé poloze.

VAROVÁNÍ
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Se�te uprost�ed sedadla a �ádn� se p�ipoutejte bezpe�nostními pásy:
Sezení p�íliš blízko modul� bo�ních bezpe�nostních vzduchových vak� nebo 
pokládání rukou na n�, pop�ípad� opírání se o dve�e nebo vyklán�ní se z oken je 
extrémn� nebezpe�né. Bo�ní a okenní bezpe�nostní vzduchové vaky se nafukují 
obrovskou silou a ve velké rychlosti se roztáhnou podél dve�í na té stran�, na které 
došlo k nárazu do vozu. V p�ípad�, že cestující sedí v t�sné blízkosti dve�í, nebo se 
o dve�e opírají, nebo pokud se cestující na zadních sedadlech drží za op�radla 
p�edních sedadel, m�že dojít k jejich vážnému zran�ní. Poskytn�te bo�ním a okenním 
bezpe�nostním vzduchovým vak�m dostatek prostoru pro jejich �innost tím, že budete 
b�hem jízdy sed�t uprost�ed sedadla �ádn� p�ipoutáni bezpe�nostními pásy.
Neupev�ujte žádné p�edm�ty v oblasti �i poblíž místa, kde se nafukují bezpe�nostní 
vzduchové vaky �idi�e a spolujezdce na p�edním sedadle:
Instalace jakýchkoliv p�edm�t� na místa uložení p�edních bezpe�nostních 
vzduchových vak� nebo umíst�ní n�jakého p�edm�tu p�ed tato místa m�že být 
nebezpe�né. V p�ípad� nehody m�že takový p�edm�t bránit v aktivaci bezpe�nostního 
vzduchového vaku nebo m�že poranit cestující.
Neupev�ujte žádné p�edm�ty v oblasti �i poblíž místa, kde se nafukují bo�ní 
bezpe�nostní vzduchové vaky:
Instalace jakýchkoliv p�edm�t� do oblasti uložení bo�ních bezpe�nostních vzducho-
vých vak� na vn�jších stranách op�radel p�edních sedadel m�že být nebezpe�ná. 
V p�ípad� nehody m�že takový p�edm�t bránit v aktivaci bo�ního bezpe�nostního 
vzduchového vaku, který se nafukuje z vn�jší strany p�edních sedadel. Mohou tak být 
potla�eny výhody dopl�kové ochrany poskytované bo�ními bezpe�nostními vzducho-
vými vaky nebo se vak bude aktivovat nebezpe�ným zp�sobem. Krom� toho by mohlo 
dojít k roztržení vzduchového bezpe�nostního vaku a úniku plynu.
Z tohoto d�vodu nezav�šujte žádné sí�ové tašky, pouzdra s mapami nebo podobné 
p�edm�ty na op�radla p�edních sedadel. Nikdy nepoužívejte potahy na p�edních 
sedadlech. Vždy udržujte prostor pro aktivaci bo�ních bezpe�nostních vzduchových 
vak� prázdný, aby mohly mít v p�ípad� bo�ní kolize dostatek místa k aktivaci.
Neupev�ujte žádné p�edm�ty v oblasti �i poblíž místa, kde se nafukují okenní 
bezpe�nostní vzduchové vaky:
Instalace jakýchkoliv p�edm�t� do prostoru aktivace okenních bezpe�nostních 
vzduchových vak�, jako je nap�íklad �elní okno vozu nebo okna dve�í, sloupek 
p�edních a zadních oken, hrana st�echy nebo p�ídržná madla, je nebezpe�ná. 
V p�ípad� nehody mohou takovéto p�edm�ty bránit v aktivaci okenních vak�, které se 
rozepínají od horních rám� oken p�edních a zadních dve�í podél hrany st�echy. Tyto 
p�edm�ty tvo�í p�ekážku systému okenních bezpe�nostních vzduchových vak� nebo 
mohou nebezpe�ným zp�sobem m�nit sm�r jejich rozpínání. Krom� toho by mohlo 
dojít k roztržení vzduchového bezpe�nostního vaku a úniku plynu.
Na p�ídržná madla nezav�šujte žádná ramínka ani jiné p�edm�ty. Chcete-li si pov�sit 
kabát, pov�ste jej p�ímo na há�ek. Vždy udržujte prostor pro aktivaci okenních 
bezpe�nostních vzduchových vak� prázdný, aby mohly mít v p�ípad� bo�ní kolize 
dostatek místa k aktivaci.

VAROVÁNÍ
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Nedotýkejte se jednotlivých �ástí systému SRS, pokud byly bezpe�nostní vzduchové 
vaky nafouknuty:
Dotýkání se jednotlivých �ástí systému SRS, pokud byly bezpe�nostní vzduchové vaky 
nafouknuty, je nebezpe�né. Ihned po nafouknutí bezpe�nostních vzduchových vak� 
jsou tyto sou�ásti velmi horké. Mohli byste se popálit.

Nikdy neinstalujte žádné dopl�ky na p�ední �ást svého vozidla:
Instalace dopl�k� na p�ední �ást vozidla, jako jsou nap�íklad ochranné rámy, 
sn�hový pluh a podobn�, m�že být nebezpe�ná. Mohlo by se stát, že tím vy�adíte 
z �innosti senzory náraz� bezpe�nostního vzduchového vaku. To by mohlo zp�sobit 
neo�ekávanou aktivaci bezpe�nostního vzduchového vaku nebo by v p�ípad� nehody 
nemuselo k aktivaci bezpe�nostního vzduchového vaku v�bec dojít. To by m�lo za 
následek vážné zran�ní cestujících na p�edních sedadlech.

Neprovád�jte úpravy podvozku vozidla:
Úpravy podvozku vozidla mohou být velmi nebezpe�né. P�i zm�n� výšky podvozku 
vozidla nebo tuhosti tlumi�� nebude senzor schopen p�esn� detekovat náraz vozidla, 
což m�že mít za následek nesprávnou aktivaci vzduchových bezpe�nostních vak�, 
a tím zna�né ohrožení Vaší bezpe�nosti, nebo riziko vzniku vážného zran�ní.

Neprovád�jte úpravy dopl�kového ochranného systému:
Úpravy sou�ástí a zapojení dopl�kového ochranného systému jsou nebezpe�né. M�že 
být neúmysln� aktivován nebo poškozen bezpe�nostní vzduchový vak. Neprovád�jte 
žádné úpravy dopl�kového ochranného systému ani jeho zapojení. To zahrnuje i 
instalaci ozdob, odznak� nebo �ehokoliv jiného na jednotkách vzduchových vak�. 
Taktéž se tím míní instalace dalších elektrických za�ízení na nebo do blízkosti 
jednotlivých komponent� tohoto systému nebo jeho vedení. Pouze autorizovaný 
opravce voz�, doporu�ujeme opravce Mazda, je schopen poskytnout kvalifikovanou 
pomoc p�i vyjímání �i instalaci p�edních sedadel. To je velmi d�ležité k dodržení 
správného zapojení systému bezpe�nostních vzduchových vak� pro zajišt�ní jejich 
správné funkce, a tím výrazného snížení rizika necht�né aktivace nebo poškození 
bezpe�nostních vzduchových vak�.

Neukládejte zavazadla ani jiné p�edm�ty pod p�ední sedadla:
Uložení zavazadel nebo jiných p�edm�t� pod p�edními sedadly je nebezpe�né. 
Jednotlivé sou�ásti nezbytné k bezchybné funkci bezpe�nostních vzduchových vak� 
tím mohou být poškozeny a v p�ípad� nehody se nemusí p�íslušný vzduchový vak 
nafouknout, �ímž m�že být zp�soben vážný úraz nebo smrt cestujících. V rámci 
ochrany p�ed poškozením sou�ástí nezbytných k bezchybné funkci bezpe�nostních 
vzduchových vak� neukládejte pod p�ední sedadla žádná zavazadla ani jiné p�edm�ty.

VAROVÁNÍ
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Nepoužívejte k jízd� vozidlo s poškozenými sou�ástmi systému bezpe�nostních 
vzduchových vak�/p�edepína�� bezpe�nostních pás�:
Prošlé nebo poškozené sestavy bezpe�nostních vzduchových vak� nebo p�edepína�� 
bezpe�nostních pás� musí být vym�n�ny ihned po kolizi, po které byly aktivovány 
nebo došlo k jejich poškození. Pln� vyhodnotit, zda budou tyto systémy pracovat 
správn� p�i další nehod�, m�že pouze proškolený odborný opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce voz� Mazda. Jízda s prošlými nebo poškozenými 
vzduchovými vaky nebo jednotkami p�edepína�� bezpe�nostních pás� p�inese snížení 
ochrany p�i další nehod� a m�že dojít k vážnému zran�ní i smrti cestujících.
Nedemontujte sou�ásti interiéru vozidla:
Demontáž jakýchkoliv komponent�, jako jsou p�ední sedadla, p�ístrojová deska, 
volant nebo komponenty rám� dve�í a hran st�echy, v nichž jsou integrovány senzory 
nárazu bezpe�nostních vzduchových vak�, je nebezpe�ná. Všechny tyto sou�ásti 
obsahují základní �ásti bezpe�nostních vzduchových vak�. Vzduchový vak by mohl 
být neúmysln� aktivován, a mohl by tak zp�sobit vážná poran�ní. Demontáž t�chto 
sou�ástí musí vždy provád�t pouze autorizovaný opravce Mazda.
Systém bezpe�nostních vzduchových vak� zlikvidujte správn�:
Nesprávná likvidace použitého bezpe�nostního vzduchového vaku nebo vozidla, jehož 
vzduchové vaky nebyly aktivovány, je mimo�ádn� nebezpe�ná. Pokud není dodržován 
bezpe�ný postup, hrozí riziko zran�ní. Bezpe�nou likvidaci systému bezpe�nostních 
vzduchových vak� nebo možnost likvidace vozidla vybaveného systémem 
bezpe�nostních vzduchových vak� konzultujte s kvalifikovaným opravcem, 
doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného opravce voz� 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.

VAROVÁNÍ
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Spína� pro deaktivaci bezpe�nostního vzduchového vaku spolujezdce by m�l být používán 
pro deaktivaci tohoto vzduchového vaku v p�ípad�, kdy je na sedadle p�edního spolujezdce 
instalován d�tský zádržný systém.

Spína� pro deaktivaci bezpe�nostního vzduchového vaku 
spolujezdce*

Zbyte�n� neprovád�jte deaktivaci bezpe�nostního vzduchového vaku p�edního 
spolujezdce:
Zbyte�ná deaktivace bezpe�nostního vzduchového vaku p�edního spolujezdce je 
nebezpe�ná. Je-li tento vzduchový vak odpojen bezd�vodn�, nebude p�ednímu 
spolujezdci poskytována dodate�ná ochrana zajiš�ovaná bezpe�nostním vzduchovým 
vakem. V d�sledku toho m�že být vážn� zran�n nebo usmrcen. S výjimkou instalace 
d�tského zádržného systému na sedadle p�edního spolujezdce spína� pro deaktivaci 
p�edního vzduchového vaku spolujezdce do polohy OFF (vypnuto) nep�epínejte.

VAROVÁNÍ

Plně automatický typ klimatizaceManuální typ klimatizace

*N�které modely.
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P�i oto�ení p�epnutí zapalování do polohy ON se ob� kontrolky deaktivace bezpe�nostního 
vzduchového vaku p�edního spolujezdce rozsvítí, a to bez ohledu na stav spína�e pro jeho 
deaktivaci. Indika�ní kontrolka zhasne po ur�itém �asovém intervalu, potom se rozsvítí/
zhasne v závislosti na podmínkách, jak je uvedeno v následující tabulce.

t Polohy spína�e
P�ed jízdou se vždy pomocí pomocného klí�e ujist�te, zda je spína� pro deaktivaci 
vzduchového vaku p�edního spolujezdce v poloze odpovídající Vašim požadavk�m.

Spína� pro deaktivaci 
bezpe�nostního vzduchového 

vaku spolujezdce

Provozní stav p�edního 
bezpe�nostního vaku spolujezdce / 

bo�ního bezpe�nostního vaku, 
p�edepína�e bezpe�nostního pásu 

p�edního spolujezdce

Kontrolka deaktivace 
bezpe�nostního vzduchového vaku 

spolujezdce na p�edním sedadle

Poloha OFF

Deaktivované

Poloha ON

V pohotovosti

Po chvíli zhasne.

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 se nerozsvítí, když je 

zapalování p�epnuto do polohy ON (spína� deaktivace je v poloze ON).

Ve spína�i pro deaktivaci bezpe�nostního vzduchového vaku spolujezdce nenechávejte 
vložený klí�:
Neúmyslná deaktivace bezpe�nostního vzduchového vaku p�edního spolujezdce je 
nebezpe�ná. V p�ípad� nehody by nebyl p�ední spolujezdec �ádn� ochrán�n. 
V d�sledku toho m�že být vážn� zran�n nebo usmrcen. Aby nedošlo k neúmyslné 
deaktivaci, vždy používejte pomocný klí� uložený v práv� používané startovací kart� 
pro ovládání spína�e pro deaktivaci bezpe�nostních vzduchových vak� spolujezdce. 
Po deaktivaci bezpe�nostních vzduchových vak� vra�te pomocný klí� zp�t do 
startovací karty. Takovým zp�sobem se nestane, že byste zapomn�li klí� ve spína�i pro 
deaktivaci bezpe�nostních vzduchových vak� spolujezdce.

VAROVÁNÍ
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OFF

Je deaktivovaný p�ední bezpe�nostní vzduchový vak p�edního spolujezdce, bo�ní 
bezpe�nostní vzduchový vak a p�edepína� bezpe�nostního pásu sedadla p�edního 
spolujezdce.

P�epnutí do polohy OFF

1. Vložte klí� do spína�e pro deaktivaci bezpe�nostního vzduchového vaku spolujezdce 
a oto�te jím ve sm�ru hodinových ru�i�ek do polohy OFF (vypnuto).

2. Vytáhn�te klí�.

3. Po p�epnutí spína�e zapalování do polohy ON se ujist�te, zda kontrolka spína�e pro 
deaktivaci z�stává svítit.

Bo�ní a p�ední vzduchový vak spolujezdce na p�edním sedadle, práv� tak jako systém 
p�edepína�� bezpe�nostních pás� z�stávají deaktivovány do té doby, než bude spína� 
deaktivace vzduchového vaku spolujezdce na p�edním sedadle p�epnut do polohy ON 
(zapnuto).

ON

Je aktivovaný p�ední bezpe�nostní vzduchový vak p�edního spolujezdce, bo�ní 
bezpe�nostní vzduchový vak a p�edepína� bezpe�nostního pásu sedadla p�edního 
spolujezdce. Systém aktivujte, pouze když na sedadle p�edního spolujezdce není 
nainstalovaný d�tský zádržný systém.

P�epnutí do polohy ON

1. Vložte klí� do spína�e pro deaktivaci bezpe�nostního vzduchového vaku spolujezdce 
a oto�te jím proti sm�ru hodinových ru�i�ek do polohy ON (zapnuto).

2. Vytáhn�te klí�.

3. Po p�epnutí spína�e zapalování do polohy ON se ujist�te, zda kontrolka spína�e pro 
deaktivaci z�stává svítit. Po stanovené dob� indika�ní kontrolka deaktivace 
bezpe�nostních vzduchových vak� zhasne.

POZNÁMKA

Po nastavení spína�e pro deaktivaci bezpe�nostních vzduchových vak� spolujezdce 
vra�te pomocný klí� zp�t do startovací karty.
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1 Aktiva�ní jednotky a vzduchové vaky �idi�e/p�edního spolujezdce
2 Senzory nárazu a diagnostický modul (jednotka SAS)
3 P�edepína�e p�edních bezpe�nostních pás� (stran� 2-20)
4 Senzory p�edních bezpe�nostních vzduchových vak�
5 Nárazové senzory bo�ních bezpe�nostních vzduchových vak�
6 Varovná kontrolka bezpe�nostních vzduchových vak�/p�edepína�� p�edních 

bezpe�nostních pás� (stran� 4-40)
7 Aktiva�ní jednotky a vzduchové vaky bo�ních a okenních vzduchových vak�
8 Kontrolka deaktivace bezpe�nostních vzduchových vak� p�edního spolujezdce* 

(stran� 2-44)
9 Spína� pro deaktivaci bezpe�nostního vzduchového vaku spolujezdce* (stran� 2-44)

Sou�ásti systému bezpe�nostních vzduchových vak�

*N�které modely.
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Váš v�z Mazda je vybaven následujícími typy bezpe�nostních vzduchových vak� systému 
SRS. Bezpe�nostní vzduchové vaky systému SRS jsou navrženy tak, aby ve spolupráci 
s bezpe�nostními pásy pomohly snížit rozsah zran�ní v p�ípad� nehody.
Bezpe�nostní vzduchové vaky systému SRS jsou navrženy tak, aby poskytovaly cestujícím 
dodate�nou ochranu k funkcím bezpe�nostních pás�. Musíte mít vždy �ádn� zapnuté 
bezpe�nostní pásy.

t P�edepína�e bezpe�nostních pás� p�edních sedadel
P�edepína�e bezpe�nostních pás� p�edních sedadel jsou zkonstruované tak, aby se 
aktivovaly p�i st�edních nebo silných �elních nebo tém�� �elních nárazech. Navíc p�i 
bo�ních nárazech se aktivují p�edepína�e na té stran�, na které k nárazu došlo.

t Bezpe�nostní vzduchový vak �idi�e
Bezpe�nostní vzduchový vak �idi�e je zabudovaný do volantu.
Když senzory náraz� detekují �elní náraz o v�tší než st�ední síle, bezpe�nostní vzduchový 
vak �idi�e se rychle nafoukne, �ímž pom�že zmírnit zran�ní zejména hlavy a hrudi �idi�e, 
která by nastala z d�vodu p�ímého nárazu do volantu.
Více informací o aktivaci bezpe�nostních vzduchových vak� viz „Kritéria pro aktivaci 
bezpe�nostních vzduchových vak�“ (stran� 2-51).

Jak fungují bezpe�nostní vzduchové vaky SRS
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t Bezpe�nostní vzduchový vak p�edního spolujezdce
Bezpe�nostní vzduchový vak p�edního spolujezdce je osazený v palubní desce p�ed 
sedadlem p�edního spolujezdce.
Mechanismus nafouknutí bezpe�nostního vzduchové vaku p�edního spolujezdce je stejný 
jako u bezpe�nostního vzduchového vaku �idi�e, jak bylo popsáno výše.
Více informací o aktivaci bezpe�nostních vzduchových vak� viz „Kritéria pro aktivaci 
bezpe�nostních vzduchových vak�“ (stran� 2-51).

t Bo�ní bezpe�nostní vzduchové vaky
Bezpe�nostní vzduchové vaky jsou osazené na vn�jších stranách op�radel p�edních 
sedadel.
Když senzory nárazu detekují bo�ní náraz v�tší než st�ední síly, systém nafoukne bo�ní 
bezpe�nostní vzduchový vak pouze na stran�, na které došlo k nárazu. Bo�ní bezpe�nostní 
vzduchové vaky se rychle nafouknou, �ímž pomohou zmírnit zran�ní hrudi �idi�e nebo 
p�edního spolujezdce zp�sobená nárazem do �ástí interiéru, jako nap�. do dve�í nebo oken.
Více informací o aktivaci bezpe�nostních vzduchových vak� viz „Kritéria pro aktivaci 
bezpe�nostních vzduchových vak�“ (stran� 2-51).
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t Okenní bezpe�nostní vzduchové vaky
Okenní bezpe�nostní vzduchové vaky jsou osazené v p�edních a zadních sloupcích oken 
a v hran� st�echy po obou stranách.
Když senzory náraz� detekují bo�ní náraz o v�tší než st�ední síle, okenní bezpe�nostní 
vzduchového vaky se rychle nafouknou a pomohou zmírnit zran�ní hlavy zejména 
cestujících na zadních vn�jších sedadlech, která by nastala z d�vodu p�ímého nárazu do 
sou�ástí interiéru jako nap�íklad do dve�í nebo oken.
Více informací o aktivaci bezpe�nostních vzduchových vak� viz „Kritéria pro aktivaci 
bezpe�nostních vzduchových vak�“ (stran� 2-51).

t Varovné kontrolky/signály
Závada v systému nebo provozní stavy systému jsou indikovány kontrolkami.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, stran� 4-40.
Viz Varovný signál bezpe�nostních vzduchových vak�/p�edepína�� bezpe�nostních pás� 
p�edních sedadel, stran� 7-48.

Dojde k aktivaci pouze jednoho okenního 
bezpečnostního vzduchového vaku, a to na té 
straně vozidla, na kterou byl veden náraz.



2-51

Základní bezpe�nostní vybavení

Bezpe�nostní vzduchové vaky systému SRS

V této tabulce jsou uvedena p�íslušná za�ízení systému SRS, která se aktivují v závislosti 
na typu nárazu.
(Na ilustracích jsou uvedeny typické p�íklady náraz�.)

X : Za�ízení systému SRS je zkonstruováno tak, aby se aktivovalo p�i nárazu.
*1 : P�ední bezpe�nostní vak p�edního spolujezdce a bo�ní bezpe�nostní vzduchové vaky 

a p�edepína�e bezpe�nostních pás� jsou zkonstruovány tak, aby se aktivovaly 
v závislosti na poloze spína�e pro deaktivaci bezpe�nostních vzduchových vak� 
p�edního spolujezdce.

Kritéria pro aktivaci bezpe�nostních vzduchových 
vak� SRS

Za�ízení SRS

Typy náraz�
Silný �elní/tém�� �elní náraz Silný bo�ní náraz Náraz zezadu

P�edepína� 
bezpe�nostních 
pás� p�edních

sedadel
X*1 (ob� strany) X*1 (pouze strana nárazu)

V p�ípad� nárazu zezadu 
se neaktivuje žádný 
bezpe�nostní vzduchový 
vak ani p�edepína�.

Bezpe�nostní 
vzduchový vak 

�idi�e
X

Bezpe�nostní 
vzduchový vak 

p�edního 
spolujezdce

X*1

Bo�ní 
bezpe�nostní 

vzduchový vak
X*1 (pouze strana nárazu)

Okenní 
bezpe�nostní 

vzduchový vak
X (pouze na stran� nárazu)
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P�íslušná za�ízení systému SRS se aktivují p�i silných nárazech, nap�íklad takových, jaké 
byly popsány d�íve v odstavci „Kritéria pro aktivaci bezpe�nostních vzduchových vak� 
systému SRS“. P�i n�kterých typech nehod se však za�ízení nemusí aktivovat v závislosti 
na typu nárazu a jeho závažnosti.

Omezení detekce �elních/tém�� �elních náraz�:
Na následujících obrázcích jsou uvedeny p�íklady �elních/tém�� �elních náraz�, které 
nemusí být vyhodnoceny jako dostate�n� silné pro aktivaci za�ízení systému SRS.

Omezení detekce bo�ních náraz�:
Na následujících obrázcích jsou uvedeny p�íklady bo�ních náraz�, které nemusí být 
vyhodnoceny jako dostate�n� silné pro aktivaci za�ízení systému SRS.

Omezení funkce bezpe�nostních vzduchových vak� SRS

Nárazy do stromů nebo sloupů Téměř čelní nárazy vozidla

Náraz vedený zezadu nebo vjetí pod zadní část 
nákladního automobilu

Boční nárazy do stromů nebo sloupů Boční nárazy s jednostopými vozidly
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Převrácení
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3 P�ed jízdou

Použití r�zné výbavy vozidla v�etn� klí��, dve�í, zrcátek nebo oken.

Klí�e .............................................................3-2
Klí�e .......................................................3-2
Systém dálkového ovládání 
centrálního zamykání .............................3-3

Inteligentní systém dálkového ovládání ...3-9
Inteligentní systém dálkového 
ovládání* ................................................3-9
Opera�ní dosah ....................................3-10

Dve�e a zámky .......................................... 3-11
Zámky dve�í .........................................3-11
Zadní výklopné dve�e/Víko 
zavazadlového prostoru .......................3-17

Palivo a emise ...........................................3-25
Bezpe�nostní opat�ení týkající se 
paliva a výfukových plyn� motoru ......3-25
Kryt a uzáv�r hrdla palivové nádrže ....3-30

Volant ........................................................3-31
Volant ...................................................3-31

Zrcátka ......................................................3-32
Zrcátka .................................................3-32

Okna ..........................................................3-36
Elektricky ovládaná okna ....................3-36
St�ešní okno* .......................................3-39

Systém zabezpe�ení ..................................3-42
Úpravy a dodate�n� instalované 
p�íslušenství .........................................3-42
Systém imobilizéru ..............................3-42
Systém ochrany vozu proti 
krádeži (modely pro Evropu)* .............3-44
Systém ochrany vozu proti krádeži 
(vyjma model� pro Evropu)* ...............3-48

Rady pro jízdu ......................................... 3-51
Záb�h vozidla ...................................... 3-51
Rady pro úsporný provoz .................... 3-51
Riskantní jízda ..................................... 3-52
Podlahové rohože ................................ 3-52
Rozhoupání vozu ................................. 3-53
Jízda v zimním období ........................ 3-54
Jízda v zatopené oblasti ....................... 3-56
Informace o turbodmychadle 
(SKYACTIV-D 2.2) ............................ 3-57

Tažení ........................................................ 3-58
Tažení karavanu a p�ív�su 
(Evropa/Rusko/Turecko/ Izrael/
Jižní Afrika) ........................................ 3-58

*N�které modely.
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Klí�e

Na štítku upevn�ném na svazku klí�k� je 
vyražen kód klí�e. Tento štítek odd�lte 
a uložte na bezpe�ném míst� (mimo vozidlo). 
Použijete ho, když budete pot�ebovat vyrobit 
náhradní startovací kartu (pomocný klí�).
Také si zapište �íslo kódu a uložte je na 
jiném bezpe�ném míst�, ale ne ve vozidle.
V p�ípad� ztráty startovací karty (pomoc-
ného klí�e) se obra�te na autorizovaného 
opravce voz� Mazda s p�ipraveným �ísel-
ným kódem klí�e.

Klí�e

Nenechávejte klí� ve svém vozidle, 
pokud v n�m z�stávají d�ti, 
a uchovávejte jej na míst�, kde jej d�ti 
nenajdou a kde si s ním nemohou hrát:
Ponechat malé d�ti ve voze spolu 
s klí�i od zapalování je nebezpe�né. 
Mohlo by dojít k t�žkému zran�ní, 
nebo dokonce usmrcení. D�ti by 
mohly považovat tyto klí�e za 
zajímavou hra�ku a mohly by si s ním 
hrát, �ímž by mohly ovládat elektrická 
okna nebo jiné ovládací prvky nebo 
dokonce uvést vozidlo do pohybu.

• Protože startovací karta (dálkový 
ovlada�) používá rádiové vlny 
o nízké intenzit�, nemusí správn� 
fungovat za následujících podmínek:
• Startovací karta je p�enášena spolu 

s komunika�ními za�ízeními, jako 
jsou mobilní telefony.

• Startovací karta se dotýká kovové-
ho p�edm�tu nebo je jím zastín�na.

• Startovací karta se nachází 
v blízkosti elektronických 
za�ízení, jako jsou nap�íklad 
osobní po�íta�e.

• Do vozidla bylo instalováno 
neoriginální elektronické za�ízení 
(jiné zna�ky než Mazda).

• Existuje za�ízení, které 
v blízkosti vozidla produkuje 
elektrické vln�ní.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

• Startovací karta (dálkový ovlada�) 
m�že p�íjmem rádiových vln vysoké 
intenzity nadm�rn� vybíjet baterii. 
Nepokládejte proto startovací kartu 
do blízkosti takových za�ízení, jako 
jsou televizory a po�íta�e.

• Abyste p�edešli poškození startovací 
karty (dálkového ovlada�e), 
VYVARUJTE SE následujícího:
• Pádu klí�e.
• Navlhnutí klí�e.
• Rozmontování startovací karty.
• Vystavení klí�e p�sobení vyso-

kých teplot na takových místech, 
jako nap�íklad na palubní desce 
nebo kapot� motoru, kde je vysta-
ven p�ímému slune�nímu zá�ení.

• Vystavení klí�e p�sobení jakého-
koliv druhu magnetického pole.

• Pokládání t�žkých p�edm�t� na 
startovací kartu.

• �išt�ní startovací karty ultrazvukem.
• Umíst�ní jakéhokoliv 

magnetického p�edm�tu v t�sné 
blízkosti startovací karty.

POZNÁMKA

Startovací karta musí být u �idi�e, aby 
byla zajišt�na správná funkce systému.

UPOZORNĚNÍ
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Klí�e

Vytáhn�te pomocný klí� ze startovací karty.

Tento systém využívá tla�ítka na ovlada�i 
pro dálkové odemykání a zamykání dve�í 
a zadních výklopných dve�í/víka 
zavazadlového prostoru a otev�ení víka 
zavazadlového prostoru.
Systém dokáže nastartovat motor, aniž 
byste museli vytahovat startovací kartu 
z kabelky nebo kapsy.
U vozidel vybavených systémem ochrany 
vozu proti krádeži je možná také aktivace 
tohoto systému.
Tla�ítko na ovlada�i stiskn�te zvolna 
a d�razn�.
Poruchy systému nebo jeho provozní stavy 
jsou indikovány následujícími varováními.
V p�ípad� vozidel s p�ístrojovým panelem 
typu A zkontrolujte stav vozidla na základ� 
zprávy nebo si nechejte vozidlo zkontrolovat 
kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaným opravcem voz� Mazda.
• Varovná kontrolka KLÍ� (�ervená) / 

Indika�ní kontrolka KLÍ� (zelená)  
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, 
stran� 4-40.

• Varovný zvukový signál, že zapalování 
není vypnuté (STOP)  
Viz Varovný zvukový signál, že zapalo-
vání není vypnuté (STOP), stran� 7-49.

• Varovný zvukový signál, že se 
startovací karta nenalézá ve vozidle  
Viz Varovný zvukový signál, že se 
startovací karta nenalézá ve vozidle, 
stran� 7-49.

Pokud vznikne jakýkoliv problém se starto-
vací kartou, obra�te se na kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na autori-
zovaného opravce voz� Mazda.
V p�ípad� odcizení nebo ztráty Vašeho 
ovlada�e pora
te se co nejd�íve 
s autorizovaným opravcem voz� Mazda, on 
Vám zajistí náhradní ovlada�e a ztracené 
nebo odcizené ovlada�e deaktivuje.

Indikační kontrolka provozu

Pomocný klíč
Dálkový 
ovladač

Štítek s číselným kódem klíče

Systém dálkového ovládání 
centrálního zamykání
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Klí�e

t Dálkový ovlada�

Zm�ny nebo úpravy, které nejsou 
výslovn� schválené stranou 
zodpov�dnou za shodu, mají za následek 
neplatnost oprávn�ní používat za�ízení. 

POZNÁMKA

• Funkce inteligentního systému 
dálkového ovládání se mohou lišit 
vzhledem k místními podmínkám.

• Systém je pln� provozuschopný se 
startovacím tla�ítkem (odemykání/
zamykání dve�í / zadních výklopných 
dve�í / víka zavazadlového prostoru) 
v poloze OFF. Systém není funk�ní, 
pokud je startovací tla�ítko 
v kterékoliv jiné poloze než v OFF.

• Pokud startovací karta nereaguje na 
stisknutí tla�ítka nebo je její funk�ní 
oblast p�íliš malá, došlo 
pravd�podobn� k vybití jeho 
baterie. P�i instalaci nové baterie 
postupujte podle pokyn� v odstavci 
Vým�na baterie (stran� 6-36).

• 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.

UPOZORNĚNÍ
POZNÁMKA

• (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 
(modely ur�ené pro Evropu) na 
stran� 3-44. Viz Systém ochrany 
proti krádeži (vyjma model� 
ur�ených pro Evropu) 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 
a zadních výklopných dve�í/víka 
zavazadlového prostoru 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 a zadní výklopné dve�e/víko 
zavazadlového prostoru zamknete/
odemknete pomocí startovací karty. 
Chcete-li, je možné pípnutí vypnout.  
Hlasitost zvukového signálu lze 
také zm�nit.  
Viz Možnosti vlastního nastavení, 
stran� 9-13.

Pro zm�nu nastavení použijte následující 
postup.

1. Vypn�te zapalování a zav�ete 
všechny dve�e i zadní výklopné 
dve�e/víko zavazadlového prostoru.

2. Otev�ete dve�e �idi�e.
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Klí�e

Indika�ní kontrolka blikne, když stisknete 
tla�ítko.

Tla�ítko pro zamykání

Chcete-li zamknout všechny dve�e vozu 
i zadní výklopné dve�e/víko 
zavazadlového prostoru, stiskn�te tla�ítko 
pro zamykání, varovné blika�e bliknou 
jednou.

(S funkcí inteligentního dálkového ovládá-
ní, krom� model� ur�ených pro Evropu)
Zvukový signál se ozve jednou.

POZNÁMKA

3. Do 30 sekund po otev�ení dve�í 
�idi�e stiskn�te tla�ítko pro zamknutí 
na startovací kart� a podržte 
ho stisknuté nejmén� 5 sekund.  
Všechny dve�e a zadní výklopné 
dve�e/víko zavazadlového prostoru se 
zamknou a zvukový signál se aktivuje 
s aktuáln� nastavenou hlasitostí. 
(Pokud je zvukový signál v sou�asné 
dob� vypnut, nezapne se.) Nastavení 
se zm�ní vždy, když stisknete tla�ítko 
pro zamykání na startovací kart�, 
a zvukový signál se aktivuje 
s nastavenou hlasitostí. (Pokud byl 
zvukový signál vypnut, nezapne se.)

4. Zm�nu nastavení dokon�íte 
n�kterým z následujících krok�:

• P�epn�te spína� zapalování do 
polohy ACC nebo ON.

• Zav�ete dve�e �idi�e.
• Otev�ení zadních výklopných 

dve�í/víka zavazadlového prostoru.
• Nestisknete žádné tla�ítko na 

startovací kart� po dobu 10 sekund.
• Stisknete jakékoliv tla�ítko krom� 

tla�ítka pro zamknutí na ovlada�i.
• Stisknete vn�jší spína�.

POZNÁMKA

• Dve�e ani zadní výklopné dve�e/víko 
zavazadlového prostoru vozu nelze 
zamknout stisknutím tla�ítka pro 
zamykání, pokud jsou n�které z ostat-
ních dve�í otev�ené. V takovém oka-
mžiku nebliknou ani varovné blika�e.

• Vynesení startovací karty z vozidla, 
zav�ení všech dve�í a stisknutí 
tla�ítka pro zamknutí na startovací 
kart�, když je funkce systému i-stop 
aktivována (motor je zastavený) 
zp�sobí p�epnutí startovacího 
tla�ítka do polohy OFF a zamknutí 
všech dve�í (volant se také zamkne).

• Po stisknutí tla�ítka se ujist�te, zda 
jsou všechny dve�e vozu i zadní 
výklopné dve�e/ víko zavazadlového 
prostoru zam�eny.

• (Se systémem dvojitého zamykání)  
Dvojité zamykání m�žete aktivovat 
také dvojím stisknutím tla�ítka pro 
zamykání b�hem 3 sekund. Viz Sys-
tém dvojitého zamykání, stran� 3-12.

• (Se systémem ochrany vozidla 
proti krádeži)  
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.
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Tla�ítko pro odemykání

Chcete-li odemknout všechny dve�e vozu 
i zadní výklopné dve�e/víko zavazadlového 
prostoru, stiskn�te tla�ítko pro odemykání, 
varovné blika�e bliknou dvakrát.
(S funkcí inteligentního dálkového ovládá-
ní, krom� model� ur�ených pro Evropu)
Zvukový signál se ozve dvakrát.

Tla�ítko zavazadlového prostoru (sedan)

Chcete-li otev�ít zavazadlový prostoru, 
podržte stisknuté tla�ítko zavazadlového 
prostoru, dokud se víko zavazadlového 
prostoru neotev�e.

Tla�ítko pro deaktivaci prostorového 
�idla (u vozidel vybavených systémem 
ochrany vozidla proti krádeži)*

Pokud chcete deaktivovat prostorové 
�idlo (sou�ást systému ochrany vozidla 
proti krádeži), stiskn�te tla�ítko pro 
deaktivaci do 20 sekund po stisknutí 
tla�ítka pro zamknutí. Varovné blika�e 
vozu v takovém p�ípad� bliknou t�ikrát. 
Viz Systém ochrany proti krádeži (modely 
ur�ené pro Evropu), stran� 3-44.

POZNÁMKA
• (Funkce automatického op�tovné-

ho zamykání)  
Po odemknutí dve�í pomocí dálkového 
ovlada�e budou všechny dve�e i víko 
zavazadlového prostoru/zadní výklop-
né dve�e op�t uzam�eny, pokud b�hem 
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 Možnosti vlastního 
nastavení, stran� 9-13.
• Dve�e nebo zadní výklopné 

dve�e/víko zavazadlového 
prostoru jsou otev�eny.

• Startovací tla�ítko je p�epnuté do 
jakékoliv polohy krom� vypnuto.

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

Typ A Typ B

*N�které modely.
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t Opera�ní dosah
Systém je funk�ní, pouze pokud je �idi� 
ve voze nebo v opera�ním dosahu a má 
u sebe startovací kartu.

Startování motoru

S funkcí inteligentního dálkového 
ovládání

Bez funkce inteligentního dálkového 
ovládání

t Pozastavení funkcí startovací karty
Pokud zapomenete startovací kartu ve vozi-
dle, jsou její funkce do�asn� pozastaveny, 
aby nedošlo k odcizení vozidla.
Zablokovány budou následující funkce:
• Startování motoru pomocí startovacího 

tla�ítka.
• (S funkcí inteligentního dálkového 

ovládání)  
Použití vn�jších spína�� systému 
centrálního zamykání.

Obnovení t�chto funkcí je možné 
provedením jednoho z následujících úkon�:
• Stisknutím tla�ítka na startovací kart�, 

jejíž funkce byla do�asn� pozastavena.

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 
startovacího tla�ítka do polohy off.

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

Vnitřní anténa

Operační dosah

POZNÁMKA

Motor nemusí nastartovat, pokud se 
startovací karta nachází v následujících 
místech:
• V okolí p�ístrojové desky
• V úložném prostoru, jako je odkládací 

schránka
• Na odkládací ploše za zadními 

sedadly (sedan)

Vnitřní anténa

Operační dosah
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• (Manuální p�evodovka)  
Pokud máte u sebe jinou startovací kartu, 
sešlápn�te pedál spojky, až se rozsvítí 
indika�ní kontrolka KLÍ� (zelená).  
(Automatická p�evodovka)  
Pokud máte u sebe jinou startovací kartu, 
sešlápn�te brzdový pedál, až se rozsvítí 
indika�ní kontrolka KLÍ� (zelená).  
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, 
stran� 4-40.
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Inteligentní systém dálkového ovládání

Inteligentní systém dálkového ovládání 
umož�uje zamknout/odemknout dve�e 
a zadní výklopné dve�e / víko zavazadlové-
ho prostoru nebo otev�ít zadní výklopné 
dve�e / víko zavazadlového prostoru bez klí-
�e, pokud máte u sebe startovací kartu.

Poruchy systému nebo jeho provozní stavy 
jsou indikovány následujícími varováními.
• Varovný signál, že vn�jší spína� dve�í 

nefunguje  
Viz Varovný signál, že vn�jší spína� 
dve�í nefunguje (S funkcí inteligentního 
dálkového ovládání), stran� 7-50.

• Varovný signál na zapomenutou 
startovací kartu v zavazadlovém prostoru  
Viz Varovný signál na zapomenutou 
startovací kartu v zavazadlovém 
prostoru (S funkcí inteligentního 
dálkového ovládání) na stran� 7-50.

• Varovný signál na zapomenutou 
startovací kartu ve vozidle  
Viz Varovný signál na zapomenutou 
startovací kartu ve vozidle (S funkcí 
inteligentního dálkového ovládání), 
stran� 7-50.

Inteligentní systém 
dálkového ovládání*

Rádiové vlny startovací karty mohou 
ovlivnit léka�ské p�ístroje, jako jsou 
kardiostimulátory:
P�ed použitím startovací karty 
v blízkosti osob, které používají takovéto 
medicínské za�ízení, konzultujte s jeho 
výrobcem nebo se svým léka�em, zda 
rádiové vlny produkované touto kartou 
nemohou ovlivnit jeho funkci.

VAROVÁNÍ

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, stran� 4-7.

*N�které modely.
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Inteligentní systém dálkového ovládání

Systém je funk�ní, pouze pokud je �idi� 
ve voze nebo v opera�ním dosahu a má 
u sebe startovací kartu.

t Zamknutí, odemknutí dve�í 
a zadních výklopných dve�í/víka 
zavazadlového prostoru

t Otev�ení zadních výklopných 
dve�í/víka zavazadlového prostoruOpera�ní dosah

POZNÁMKA

Opera�ní dosah se m�že zúžit nebo sys-
tém nemusí být funk�ní, pokud je baterie 
tém�� vybitá, nebo v místech s vysokou 
intenzitou rádiových vln nebo šumu.

POZNÁMKA

Systém nemusí být funk�ní, pokud 
stojíte p�íliš blízko oken, klik dve�í 
nebo zadních výklopných dve�í/víka 
zavazadlového prostoru.

Vnější anténa
Pouze zamykání 
(kombi)

Operační dosah
80 cm

80 cm

Vnější anténa

Operační dosah

80 cm
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Zámky dve�í

D�ti i zví�ata vezm�te vždy s sebou 
nebo s nimi ve vozidle nechejte 
zodpov�dnou osobu:
Ponechání dít�te nebo zví�ete bez 
dozoru v zaparkovaném vozidle m�že 
být nebezpe�né. V horkém po�así se 
mohou teploty v zaparkovaném vozidle 
natolik zvýšit, že mohou zap�í�init 
poškození mozku nebo dokonce smrt.

Nenechávejte klí� ve svém vozidle, 
pokud v n�m z�stávají d�ti, 
a uchovávejte jej na míst�, kde jej d�ti 
nenajdou a kde si s ním nemohou hrát:
Ponechat malé d�ti ve voze spolu 
s klí�i od zapalování je nebezpe�né. 
Mohlo by dojít k t�žkému zran�ní, 
nebo dokonce usmrcení.

Vždy zav�ete všechna okna a st�ešní 
okno, zamkn�te dve�e a vezm�te si 
klí�e s sebou, když necháváte své 
vozidlo bez dozoru:
Ponechání nezajišt�ného vozidla bez 
dozoru je nebezpe�né, protože se 
v n�m mohou d�ti zamknout, a pokud 
bude interiér rozeh�átý, m�že dojít 
i k jejich usmrcení. Nezajišt�né 
vozidlo je taktéž vhodným cílem pro 
zlod�je a nezvané hosty.

Po zav�ení dve�í se p�esv�d�te, zda 
jsou zav�ené úpln�:
Nedostate�n� zav�ené dve�e jsou 
nebezpe�né. Pokud by vozidlo jelo 
s nedostate�n� zav�enými dve�mi, 
mohly by se dve�e neo�ekávan� 
otev�ít a mohlo by dojít k nehod�.

VAROVÁNÍ P�ed otev�ením dve�í vždy zkontrolujte 
bezpe�nost prostoru okolo vozu:
Náhlé otevírání dve�í je nebezpe�né. 
Mohlo by dojít k zasažení projížd�jícího 
vozidla nebo procházejícího chodce 
a následn� k úrazu.

POZNÁMKA

Funkce ochrany p�ed uzamknutím ve 
vozidle Vás ochrání, abyste nez�stali 
ve vozidle uzamknuti.
(Modely ur�ené pro Evropu)
Pokud jsou dve�e a zadní výklopné 
dve�e/víko zavazadlového prostoru 
uzam�eny pomocí centrálního 
zamykání, automaticky se odjistí po 
otev�ení kterýchkoliv dve�í.
Pokud jsou zav�ené všechny dve�e, 
i když jsou zadní výklopné dve�e/víko 
zavazadlového prostoru otev�ené, 
všechny dve�e se zamknou.
(Vyjma model� ur�ených pro Evropu)
Všechny dve�e a zadní výklopné dve�e /
víko zavazadlového prostoru se 
automaticky odemknou, pokud byly 
zamknuty pomocí elektrických zámk� 
dve�í, když jsou n�které dve�e nebo 
zadní výklopné dve�e /víko 
zavazadlového prostoru otev�ené.

VAROVÁNÍ
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t Zamykání, odemykání pomocí 
klí�e

Všechny dve�e a zadní výklopné dve�e/víko 
zavazadlového prostoru se automaticky 
zamknou, když jsou dve�e �idi�e zamknuty 
klí�em. Všechny se odemknou, když jsou 
dve�e odemknuty klí�em.
Oto�ením klí�e sm�rem k p�ední �ásti 
vozu dve�e odemknete, sm�rem k zadní 
�ásti vozu uzamknete.

t Systém dvojitého zamykání*
Systém dvojitého zamykání slouží jako 
ochrana p�ed otev�ením dve�í zevnit� 
vozidla nepovolanou osobou.

Pokud vznikne jakýkoliv problém 
v systému dvojitého zamykání Vašeho 
vozu, obra�te se na kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Jak aktivovat systém

1. Zcela uzav�ete všechna okna vozu, 
v�etn� st�ešního*.

2. P�epn�te spína� zapalování do polohy 
OFF a vezm�te si klí� s sebou.

3. Zav�ete všechny dve�e a zadní 
výklopné dve�e.

4. Vložte klí� do zámku dve�í �idi�e, 
oto�te jím do polohy „zam�eno“ 
a vra�te jej zp�t do st�edové polohy. 
Potom ho b�hem 3 sekund op�t oto�te 
do polohy „zam�eno“.

Zamknout Odemknout

Nikdy neaktivujte systém, když cestující, 
zejména d�ti, z�stávají ve voze:
Aktivace systému, když jsou ješt� ve 
voze cestující, zejména d�ti, je 
nebezpe�ná. Cestující pak nebudou 
moci otev�ít dve�e vozu zevnit�. 
Budou uv�zn�ni ve vozidle a mohou 
být vystaveni p�sobení vysokých 
teplot. To m�že být p�í�inou vážných 
zran�ní nebo dokonce smrti.

VAROVÁNÍ

Střední 
poloha

Zajištěná 
poloha

*N�které modely.
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5. Indika�ní kontrolka se rozsvítí asi na 
3 sekundy na znamení, že byl systém 
aktivován.  
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, 
stran� 4-40.

Jak deaktivovat systém

Odemkn�te dve�e �idi�e nebo zapn�te 
zapalování.

t Zamykání, odemykání pomocí 
vn�jšího spína�e dve�í (S funkcí 
inteligentního dálkového ovládání)

V okamžiku, kdy máte startovací kartu 
u sebe, mohou být všechny dve�e i zadní 
výklopné dve�e/víko zavazadlového pro-
storu zamykány nebo odemykány stisknutím 
vn�jšího spína�e na p�edních dve�ích.
(Kombi)
Pouze vn�jší spína� na zadních výklopných 
dve�ích m�že být použit k zamknutí všech 
dve�í a zadních výklopných dve�í.
P�ední dve�e

Zadní výklopné dve�e 
(kombi, pouze zamknutí)

Zamknutí
Chcete-li zamknout dve�e a zadní výklopné dve�e/
víko zavazadlového prostoru, stiskn�te jejich vn�j-
ší spína�, varovné blika�e probliknou jedenkrát.
(Vyjma model� ur�ených pro Evropu)
Zvukový signál se ozve jednou.

POZNÁMKA

• Systém m�žete také aktivovat dvojím 
stisknutím tla�ítka uzamknout 
(LOCK) na dálkovém ovlada�i cent-
rálního zamykání b�hem 3 sekund.

• (S funkcí inteligentního 
dálkového ovládání)  
Systém m�žete také aktivovat 
dvojím stisknutím vn�jšího spína�e 
dve�í v pr�b�hu 3 sekund.

POZNÁMKA

Systém dvojitého zamykání nelze aktivo-
vat ve chvíli, kdy jsou n�které dve�e vozu 
nebo zadní výklopné dve�e otev�ené.

POZNÁMKA

Je-li p�erušena dodávka elektrické ener-
gie (spálená pojistka nebo odpojený aku-
mulátor), je možno systém deaktivovat 
pouze odemknutím dve�í pomocí klí�e.

Ovládací spínač

Ovládací spínač
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Odemknutí

Chcete-li odemknout dve�e a zadní výklop-
né dve�e/víko zavazadlového prostoru, stisk-
n�te vn�jší spína� na p�edních dve�ích, 
varovné blika�e probliknou dvakrát.
(Vyjma model� ur�ených pro Evropu)
Zvukový signál se ozve dvakrát.

POZNÁMKA

• Ujist�te se, zda jsou všechny dve�e 
a zadní výklopné dve�e/víko zavaza-
dlového prostoru �ádn� uzam�eny.

• Všechny dve�e a zadní výklopné 
dve�e / víko zavazadlového prostoru 
nelze zamknout, pokud jsou n�které 
dve�e otev�ené.

• M�že trvat n�kolik sekund, než se 
dve�e odemknou po stisknutí vn�jšího 
spína�e.

• (Modely ur�ené pro Evropu)  
Nastavení systému lze zm�nit tak, aby 
uzam�ení dve�í a zadních výklopných 
dve�í / víka zavazadlového prostoru 
pomocí vn�jšího spína�e dve�í bylo 
potvrzeno zvukovým signálem. 
(Vyjma model� ur�ených pro 
Evropu)  
Uslyšíte pípnutí jako potvrzení, když 
dve�e a zadní výklopné dve�e/víko 
zavazadlového prostoru zamknete/
odemknete pomocí vn�jšího spína�e. 
Chcete-li, je možné pípnutí vypnout.  
Hlasitost zvukového signálu lze 
také zm�nit.  
Viz Možnosti vlastního nastavení, 
stran� 9-13.

Pro zm�nu nastavení použijte následující 
postup.

1. Vypn�te zapalování a zav�ete 
všechny dve�e i zadní výklopné 
dve�e/víko zavazadlového prostoru.

2. Otev�ete dve�e �idi�e.

POZNÁMKA

3. Do 30 sekund po otev�ení dve�í 
�idi�e stiskn�te tla�ítko pro zamknutí 
na startovací kart� a podržte ho 
stisknuté nejmén� 5 sekund.  
Všechny dve�e a zadní výklopné 
dve�e/víko zavazadlového prostoru 
se zamknou a zvukový signál se 
aktivuje s aktuáln� nastavenou 
hlasitostí. (Pokud je zvukový signál 
v sou�asné dob� vypnut, nezapne 
se.) Nastavení se zm�ní vždy, když 
stisknete tla�ítko pro zamykání na 
startovací kart�, a zvukový signál 
se aktivuje s nastavenou hlasitostí. 
(Pokud byl zvukový signál vypnut, 
nezapne se.)

4. Zm�nu nastavení dokon�íte 
n�kterým z následujících krok�:

• P�epn�te spína� zapalování do 
polohy ACC nebo ON.

• Zav�ete dve�e �idi�e.
• Otev�ení zadních výklopných 

dve�í/víka zavazadlového prostoru.
• Nestisknete žádné tla�ítko na 

startovací kart� po dobu 10 sekund.
• Stisknete jakékoliv tla�ítko krom� 

tla�ítka pro zamknutí na ovlada�i.
• Stisknete vn�jší spína�.

• (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 
(modely ur�ené pro Evropu) na 
stran� 3-44.  
Viz Systém ochrany proti krádeži 
(vyjma model� ur�ených pro 
Evropu) na stran� 3-48.



3-15

P�ed jízdou

Dve�e a zámky

t Zamykání, odemykání pomocí 
dálkového ovlada�e

Všechny dve�e vozu mohou být 
zamykány/odemykány pomocí ovlada�e 
systému dálkového ovládání centrálního 
zamykání. Podrobnosti naleznete 
v kapitole Systém dálkového ovládání 
centrálního zamykání (stran� 3-3).

POZNÁMKA

• (Se systémem dvojitého zamykání)  
Dvojité zamykání m�žete aktivovat 
také dvojím stisknutím vn�jšího 
spína�e b�hem 3 sekund. Viz Systém 
dvojitého zamykání na stran� 3-12.

• Nastavení systému lze zm�nit tak, 
aby dve�e a zadní výklopné dve�e / 
víko zavazadlového prostoru byly 
uzam�eny automaticky bez stisknutí 
ovládacího spína�e.  
Viz Možnosti vlastního nastavení na 
stran� 9-13.  
(Funkce automatického zamykání)  
T�i sekundy poté, co jsou dve�e 
a zadní výklopné dve�e / víko 
zavazadlového prostoru zav�eny 
a startovací karta je vynesena mimo 
opera�ní dosah, se dve�e a zadní 
výklopné dve�e zamknou 
automaticky. Zárove� jedenkrát 
bliknou varovné blika�e. (Dokonce 
i v p�ípad�, kdy je �idi� v opera�ním 
dosahu, budou po uplynutí 30 sekund 
všechny dve�e i zadní výklopné dve�e/
víko zavazadlového prostoru 
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 jiná 
startovací karta, automatická funkce 
uzam�ení 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. Automatická funkce 
uzam�ení nezavírá elektricky 
ovládaná okna vozu.

POZNÁMKA

• (Funkce automatického 
op�tovného zamykání)  
Po odemknutí dve�í pomocí 
ovládacího spína�e budou všechny 
dve�e i víko zavazadlového prostoru/
zadní výklopné dve�e op�t 
uzam�eny, pokud b�hem 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 Možnosti vlastního nastavení na 
stran� 9-13.

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

• Zapalování je p�epnuto do 
jakékoliv jiné polohy než OFF.
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P�ed jízdou

Dve�e a zámky

t Zamykání, odemykání pomocí 
vnit�ního ovlada�e zámk�

Všechny dve�e a zadní výklopné dve�e/víko 
zavazadlového prostoru se automaticky 
zamknou, když je stisknut vnit�ní ovlada� na 
dve�ích �idi�e. Všechny se odemknou, když 
je vnit�ní ovlada� zámku dve�í �idi�e 
vytažen nahoru.

Zadní a p�ední dve�e spolujezdce mohou 
být uzam�eny stla�ením vnit�ního 
ovlada�e zámku a uzav�ením dve�í (není 
nutné držet vyklopenou vn�jší kliku dve�í).

Zamknout

Odemknout

Tlačítko zámku dveří

POZNÁMKA

Pokud zamykáte dve�e tímto zp�sobem:

• Bu
te opatrní, abyste nenechali klí� 
ve voze.

• Vnit�ní ovlada� zámku na dve�ích 
�idi�e není možné použít, když jsou 
dve�e �idi�e otev�ené.

• �ervená zna�ka je vid�t, když je 
vnit�ní ovlada� zámku odemknutý.

Červená značka
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P�ed jízdou

Dve�e a zámky

t D�tské bezpe�nostní pojistky 
zadních dve�í

Tyto pojistky jsou ur�eny k tomu, aby 
bránily d�tem v náhodném otev�ení zadních 
dve�í. Pokud s Vámi cestují d�ti, využívejte 
vždy ob� pojistky na obou stranách vozu.

Posunete-li pá�ku d�tské bezpe�nostní 
pojistky p�ed uzav�ením dve�í do polohy 
zajišt�no, nebude možné tyto dve�e otev�ít 
zevnit�. Takto zajišt�né dve�e je možno 
otev�ít pouze prost�ednictvím vn�jší 
kliky dve�í.

Zamknout

Odemknout

Zadní výklopné dve�e/Víko 
zavazadlového prostoru

Nikdy nep�evážejte osoby 
v zavazadlovém prostoru:
P�evážení osob v zavazadlovém prostoru 
je nebezpe�né. B�hem náhlého brzd�ní 
nebo p�i nehod� m�že být osoba 
p�evážená v zavazadlovém prostoru 
vážn� zran�na nebo i usmrcena.

Nikdy nejezd�te s otev�enými zadními 
výklopnými dve�mi / víkem 
zavazadlového prostoru:
P�ítomnost výfukových plyn� v kabin� 
je nebezpe�ná. Otev�ené zadní 
výklopné dve�e / víko zavazadlového 
prostoru jedoucího vozidla jsou 
p�í�inou pronikání výfukových plyn� 
do interiéru kabiny. Tyto plyny 
obsahují CO (oxid uhelnatý), který je 
bezbarvý, bez zápachu a je vysoce 
jedovatý. P�i jeho vdechování m�že 
dojít ke ztrát� v�domí a následné smrti. 
Otev�ené zadní výklopné dve�e / víko 
zavazadlového prostoru navíc mohou 
být v p�ípad� nehody p�í�inou 
vypadnutí cestujících z vozidla.

Nenechávejte zavazadla 
v zavazadlovém prostoru nezajišt�ná:
Zavazadla by se mohla dát do pohybu 
a mohla by zp�sobit zran�ní nebo 
nehodu. Navíc nenakládejte zavazadla 
do výšky p�esahující op�radla sedadel. 
Mohli byste narušit výhled do stran 
a dozadu.

VAROVÁNÍ
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P�ed jízdou

Dve�e a zámky

t Otev�ení a zav�ení zadních 
výklopných dve�í/víka 
zavazadlového prostoru

Otev�ení zadních výklopných dve�í/
víka zavazadlového prostoru pomocí 
elektrického otvíra�e
Odemkn�te dve�e a zadní výklopné dve�e / 
víko zavazadlového prostoru, stiskn�te elek-
trický otvíra� zadních výklopných dve�í / víka 
zavazadlového prostoru na zadních výklop-
ných dve�ích / víku zavazadlového prostoru 
a zvedn�te zadní výklopné dve�e / víko zava-
zadlového prostoru, až se západka uvolní.

(Kombi)

(Sedan)

Když je spína� zapalování v poloze ON:
(Kombi)
Zadní výklopné dve�e je možné otev�ít 
pouze tehdy, když vozidlo stojí se zataženou 
parkovací brzdou (modely s manuální 
p�evodovkou) nebo s volicí pákou v poloze 
P (modely s automatickou p�evodovkou).
(Sedan)
Víko zavazadlového prostoru je možné 
otev�ít, pouze když vozidlo stojí.

• P�i nakládání nebo vykládání zavaza-
del ze zavazadlového prostoru vypn�-
te motor. V opa�ném p�ípad� by Vás 
mohly popálit horké výfukové plyny.

• P�i p�ístupu do zavazadlového prostoru 
otev�ete jeho víko úpln�. Pokud byste 
víko zavazadlového prostoru otev�eli jen 
�áste�n�, mohlo by se samo zabouch-
nout následkem vibrací nebo nárazu v�t-
ru a mohlo by Vám zp�sobit zran�ní.

• Dávejte pozor, abyste nep�sobili 
p�íliš velkou silou na podp�ry 
zadních výklopných dve�í, nap�íklad 
na n� nepokládejte ruce. Podp�ra 
s tlumi�em by se mohla ohnout 
a mohla by pak negativn� ovliv�ovat 
otevírání zadních výklopných dve�í.

UPOZORNĚNÍ

Podpěra s tlumičem

Elektrický otvírač 
zadních 
výklopných dveří

Elektrický otevírač 
zavazadlového 
prostoru



3-19

P�ed jízdou

Dve�e a zámky

Zav�ení zadních výklopných dve�í/víka 
zavazadlového prostoru
Chcete-li zadní výklopné dve�e / víko 
zavazadlového prostoru zav�ít, uchopením 
za zahloubení je pomalu spus�te dol� a pak 
je zatla�ením ob�ma rukama zav�ete.
Nebouchejte jimi. Pokuste se jej poté 
nadzvednout, abyste se ujistili, zda je 
�ádn� zajišt�né.
(Kombi)

(Sedan)

POZNÁMKA

• (S funkcí inteligentního 
dálkového ovládání)
• Když máte u sebe startovací kartu, 

je také možné otev�ít zamknuté 
zadní výklopné dve�e/víko 
zavazadlového prostoru.

• P�i použití funkce startovací karty 
pro otev�ení víka zavazadlového 
prostoru/zadních výklopných 
dve�í m�že trvat n�kolik sekund, 
než se po stisknutí elektrického 
otvíra�e odemknou.

• Víko zavazadlového prostoru/zadní 
výklopné dve�e mohou být zav�eny, 
pokud zamykáte dve�e a startovací 
karta z�stala ve vozidle. Aby však 
nemohlo dojít k zanechání startova-
cí karty ve vozidle, je možné otev�ít 
víko zavazadlového prostoru/zadní 
výklopné dve�e stiskem elektrické-
ho otvíra�e.

• (Kombi)  
Když jsou zadní výklopné dve�e ode-
mknuty stisknutím tla�ítka elektrické-
ho otevíra�e, zadní výklopné dve�e se 
lehce otev�ou, abyste je mohli otev�ít. 
Pokud zadní výklopné dve�e nezved-
nete do ur�ité doby poté, co jste stiskli 
jejich elektrický otvíra�, nebude již 
možné dále zvednout zadní výklopné 
dve�e z jejich mírn� otev�ené polohy. 
Stiskn�te tla�ítko elektrického otvíra-
�e znovu, abyste zadní výklopné dve-
�e otev�eli úpln�. 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.

POZNÁMKA

• (Kombi)  
M�žete uslyšet zvuk západky n�kolik 
sekund po stisknutí spína�e elektric-
kého otvíra�e zadních výklopných 
dve�í, to však není p�íznakem závady.

Uchopovací
prohlubeň

Prohlubeň ve víku 
zavazadlového 

prostoru
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P�ed jízdou

Dve�e a zámky

t Kryt zavazadlového prostoru 
(kombi)

Kryt zavazadlového prostoru

Kryt zavazadlového prostoru m�žete 
použít k zakrytí svého nákladu a zavazadel. 
Kryt zavazadlového prostoru m�žete uložit 
pod dno zavazadlového prostoru.

Kryt zavazadlového prostoru se m�že použít 
samostatn� pro p�ední a zadní stranu.

Použití p�ední �ásti krytu 
zavazadlového prostoru

Vytáhn�te kryt zavazadlového prostoru 
a vložte upev�ovací kolík do zajiš�ovací 
drážky.

Na kryt zavazadlového prostoru nic 
nepokládejte:
Uložení zavazadel nebo jiného nákladu 
na kryt zavazadlového prostoru je 
nebezpe�né. B�hem náhlého zastavení 
nebo nehody se takto uložené zavazadlo 
m�že stát nebezpe�ným projektilem, 
který m�že zasáhnout a poranit 
n�kterého z cestujících.

Ujist�te se, zda je kryt zavazadlového 
prostoru pevn� zajišt�n. Pokud by 
nebyl �ádn� upevn�n, mohl by se 
ne�ekan� uvolnit a zp�sobit zran�ní.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

POZNÁMKA

• Pokud budete chtít otev�ít zadní 
výklopné dve�e za chladného po�así, 
když je kryt zavazadlového prostoru 
p�ipevn�ný, nemusí tlumi� fungovat 
správn� a zvednutí dve�í m�že být 
obtížné. Za chladného po�así je 
otev�ení zadních výklopných dve�í 
snazší, když není kryt zavazadlového 
prostoru p�ipevn�ný.

• Otevírání/zavírání zadních 
výklopných dve�í je r�zn� obtížné 
podle toho, zda je kryt zavazadlového 
prostoru p�ipevn�ný nebo ne, není to 
však p�íznakem závady.

Zajišťovací drážka

Upevňovací kolík
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P�ed jízdou

Dve�e a zámky

Použití zadní �ásti krytu zavazadlového 
prostoru

Vytáhn�te kryt zavazadlového prostoru 
a vložte ho do sv�rek na zadních 
výklopných dve�ích.

Odstran�ní krytu

1. Pokud je kryt zavazadlového prostoru 
vytažený, nechejte ho navinout zp�t.

2. Stla�te pružinové úchyty na obou 
koncích navíjecí konzoly sm�rem 
dovnit� a kryt vyjm�te.

Uložení krytu*

1. Otev�ete dno zavazadlového prostoru.

2. Vyklopte há�ek pro nákupní tašky a op�ete 
o n�j dno zavazadlového prostoru.

3. Odstra�te kryty na obou stranách 
zavazadlového prostoru.

Kryt zavazadlového prostoru 
vytáhn�te šikmo.

Svorka

Kryt zavazadlového 
prostoru

UPOZORNĚNÍ

Deska v 
zavazadlovém 
prostoru

*N�které modely.
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P�ed jízdou

Dve�e a zámky

4. Kryt zavazadlového prostoru uložte 
s jazý�ky sm��ujícími dol�.

5. Zav�ete dno zavazadlového prostoru.

Nasazení krytu

Použijte opa�ný postup než p�i 
odstran�ní krytu.

t Sí� zavazadlového prostoru (kombi)
Sí� zavazadlového prostoru je možné použít 
pro odd�lení zavazadlového prostoru, 
nap�íklad pokud se v n�m p�evážejí zví�ata.

Jazýček

Nepoužívejte sí� zavazadlového 
prostoru k zajišt�ní p�edm�t� 
v zavazadlovém prostoru nebo na 
zadních sedadlech:
Použití sít� zavazadlového prostoru 
k zajišt�ní p�edm�t� v zavazadlovém 
prostoru nebo na zadních sedadlech je 
nebezpe�né. Sí� zavazadlového prostoru 
není zkonstruovaná pro zachycení 
p�edm�t�, které by se mohly dát do 
pohybu p�i �elním nárazu. Nezajišt�né 
objekty vržené v interiéru vozidla 
mohou zp�sobit zran�ní cestujících. To 
platí zejména pro objekty naskládané 
nad úrove� op�radel. Nikdy neskládejte 
zavazadla nad úrove� op�radel. Pokud 
je zavazadlový prostor odd�lený od 
zadních sedadel, zakryjte zavazadla 
v zavazadlovém prostoru krytem 
zavazadlového prostoru.

P�ed jízdou se ujist�te, že jsou náklad 
a zavazadla zajišt�ny:
Nezajišt�ní nákladu b�hem jízdy je 
nebezpe�né, protože náklad p�i 
prudkém zastavení vozu nebo nárazu 
m�že být rozma�kán nebo se m�že dát 
do pohybu a zp�sobit zran�ní.

Ujist�te se, že je sí� pevn� zajišt�ná. 
Pokud by nebyl �ádn� upevn�n, mohl 
by se ne�ekan� uvolnit a zp�sobit 
zran�ní.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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Dve�e a zámky

Montáž sít�:

1. Vložte pružinový úchyt na levé stran� 
navíjecí konzoly zespodu do 
instala�ní drážky.

2. Stla�te pružinový úchyt na pravém 
konci navíjecí konzoly, abyste ho 
mohli vložit do instala�ní drážky.

3. Pomalu vytáhn�te sí� sm�rem nahoru, 
levé a pravé ukotvení vložte do úchyt� 
na strop� a zasu�te je do polohy 
znázorn�né na obrázku.

Demontáž sít�:

1. Sí� lehce nadzvedn�te a uvoln�te 
ukotvení z úchyt� na strop�.

2. Pomalu spoušt�jte sí� a podepírejte ji, 
až se bude navíjet na navíjecí konzolu.

3. Navíjecí konzolu demontujte v opa�ném 
po�adí úkon�.

POZNÁMKA

Ší�ku ukotvení je možné zkrátit 
zatla�ením obou stran dovnit�.

Ukotvení 
sítě

Ukotvení 
sítě

Síť
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Dve�e a zámky

t Osv�tlení zavazadlového 
prostoru (Sedan)

Osv�tlení zavazadlového prostoru se 
rozsvítí v okamžiku otev�ení víka a zhasne 
p�i jeho uzav�ení.

P�i uvol�ování ukotvení sít� držte horní 
�ást sít� pevn� v ruce. Pokud byste 
ztratili nad sítí kontrolu, mohla by se 
nekontrolovan� navinout a mohla by 
vám zp�sobit zran�ní.

POZNÁMKA

V rámci ochrany p�ed vybitím 
akumulátoru nenechávejte víko 
zavazadlového prostoru otev�ené 
dlouho, když neb�ží motor vozu.

UPOZORNĚNÍ
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Palivo a emise

t Požadavky na palivo (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)
Pro provoz vozidel vybavených �ízeným katalyzátorem musí být používán VÝHRADN� 
BEZOLOVNATÝ BENZIN, který snižuje hodnoty emisí ve výfukových plynech a udržuje 
minimální zne�išt�ní zapalovacích sví�ek.

Váš v�z Mazda Vám bude nejlépe sloužit, budete-li pro jeho provoz používat palivo 
uvedené v následující tabulce.

*1 Evropa
*2 Republika Palau & Federální státy Mikronésie

Palivo s nižším oktanovým �íslem m�že snížit ú�innost systému �ízení emisí. Také m�že 
být p�í�inou klepání motoru nebo jeho vážného poškození.

Bezpe�nostní opat�ení týkající se paliva a výfukových 
plyn� motoru

Palivo Oktanové �íslo podle 
výzkumné metody Zem�

Vysokojakostní 
bezolovnatý benzin 
(Odpovídající specifikaci 
EN 228 a v rámci E10)*1

95 nebo vyšší

Nová Kaledonie, Turecko, Ázerbájdžán, Arménie, 
Gruzie, Kanárské ostrovy, Réunion, Maroko, Rakousko, 
	ecko, Itálie, Švýcarsko, Belgie, Dánsko, Finsko, 
Norsko, Portugalsko, Špan�lsko, Švédsko, Ma
arsko, 
N�mecko, Polsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, 
Lucembursko, Slovensko, Lotyšsko, Litva, Rusko, 
B�lorusko, Francie, Ukrajina, �eská republika, Estonsko, 
Faerské ostrovy, Island, Rumunsko, Nizozemí, 
Makedonie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, �erná Hora, 
Albánie, Moldavsko, Martinik, F.Guyana, Guadeloupe, 
Kypr, Malta, Irsko, Velká Británie, Tahiti, Vanuatu, 
Spojené arabské emiráty, Libanon, Izrael, Alžír, Libye, 
Tunis, Madagaskar, Guatemala, Bolívie, Honduras, 
Nikaragua, Aruba, Singapur, Hongkong, Malajsie, 
Macau, Mauricius, Jamajka, Barbados, Grenada, St. 
Lucia, St. Vincent, Antigua, Surinam

B�žný bezolovnatý 
benzin

92 nebo vyšší Egypt

90 nebo vyšší

Tchaj-wan, Vietnam, Filipíny, Marshallovy ostrovy, Ustt*2, 
Kuvajt, Omán, Katar, Saúdská Arábie, Sýrie, Bahrajn, 
Jordánsko, Pob�eží slonoviny, Nigérie, Angola, Chile, 
Salvador, Kostarika, Ekvádor, Haiti, Kolumbie, 
Dominikánská republika (vozidla s levostranným �ízením), 
Panama, Peru, B.Virgin, Curacao, St.Martin, Indonésie, 
Thajsko, Brunej, Nepal, Srí Lanka, Fidži, Papua Nová 
Guinea, Ke�a, Zimbabwe, Jižní Afrika, Trinidad a Tobago, 
Commonwealth of Dominica, Laos, Kambodža
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t Požadavky na palivo (SKYACTIV-D 2.2)
Váš v�z Mazda bude pracovat efektivn� p�i použití motorové nafty specifikace EN590 
nebo ekvivalentní.

t Systém �ízení emisí (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)
Váš v�z je vybaven systémem �ízení emisí (sou�ástí tohoto systému je katalyzátor), který 
zajiš�uje, že Váš v�z spl�uje platné emisní normy.

• POUŽÍVEJTE VÝHRADN� BEZOLOVNATÝ BENZIN.
Olovnatý benzin zp�sobuje poškození katalyzátoru a lambda sondy a vede k poškození 
systému �ízení emisí nebo k jiným závadám.

• Použití paliva E10 s 10 % etanolu v Evrop� je pro Vaše vozidlo bezpe�né. M�že dojít 
k poškození Vašeho vozidla, pokud množství etanolu p�ekro�í tuto 
doporu�enou hodnotu.

• Nikdy do palivového systému nep�idávejte žádná aditiva. V opa�ném p�ípad� by 
mohlo dojít k poškození systému �ízení emisí. Podrobnosti získáte u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme autorizovaného opravce voz� Mazda.

• Nikdy ve Vašem vozidle nepoužívejte palivo jiné specifikace než EN590 nebo 
ekvivalentní. P�i použití benzinu nebo parafínu pro provoz Vašeho vzn�tového 
motoru dojde k jeho poškození.

• Nikdy do palivového systému nep�idávejte žádná aditiva. V opa�ném p�ípad� by 
mohlo dojít k poškození systému �ízení emisí. Podrobnosti získáte u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme autorizovaného opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

P�i tankování vždy p�idejte alespo� 10 l paliva.

V�z nikdy neparkujte nad žádným ho�lavým materiálem ani v jeho blízkosti:
Parkování vozu nad ho�lavým materiálem nebo v jeho blízkosti, jako nap�íklad na 
suché tráv�, je nebezpe�né. P�i b�žném používání vozu je výfukový systém i po vypnutí 
motoru velmi horký a m�že zap�í�init vznícení takového materiálu. Takto vzniklý 
požár m�že zap�í�init t�žká zran�ní nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ
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t Systém �ízení emisí (SKYACTIV-D 2.2)
Váš v�z je vybaven systémem �ízení emisí (sou�ástí tohoto systému je katalyzátor), který 
zajiš�uje, že Váš v�z spl�uje platné emisní normy.

Ignorování následujících upozorn�ní m�že být p�í�inou hromad�ní usazenin uvnit� 
katalyzátoru nebo m�že docházet k jeho nadm�rnému zah�ívání. Porušení kterékoliv 
z uvedených podmínek m�že vést k poškození katalyzátoru a ke zhoršení výkonu motoru.
• POUŽÍVEJTE VÝHRADN� BEZOLOVNATÝ BENZIN.
• Nejezd�te vozem, jakmile se objeví jakékoli p�íznaky chybné �innosti motoru.
• Nejezd�te z kopce s vypnutým spína�em zapalování.
• Nesjížd�jte prudké klesání se za�azeným p�evodovým stupn�m a s vypnutým 

spína�em zapalování.
• Neudržujte motor ve vysokých volnob�žných otá�kách déle než 2 minuty.
• Nezasahujte do systému �ízení emisí. Veškeré kontroly a se�ízení musí být provád�ny 

kvalifikovaným technikem.
• Nepokoušejte se startovat v�z roztla�ením nebo roztažením.

V�z nikdy neparkujte nad žádným ho�lavým materiálem ani v jeho blízkosti:
Parkování vozu nad ho�lavým materiálem nebo v jeho blízkosti, jako nap�íklad na 
suché tráv�, je nebezpe�né. P�i b�žném používání vozu je výfukový systém i po vypnutí 
motoru velmi horký a m�že zap�í�init vznícení takového materiálu. Takto vzniklý 
požár m�že zap�í�init t�žká zran�ní nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ
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Ignorování následujících upozorn�ní m�že být p�í�inou hromad�ní usazenin uvnit� 
katalyzátoru nebo m�že docházet k jeho nadm�rnému zah�ívání. Porušení kterékoliv 
z uvedených podmínek m�že vést k poškození katalyzátoru a ke zhoršení výkonu motoru.
• Nejezd�te vozem, jakmile se objeví jakékoli p�íznaky chybné �innosti motoru.
• Nejezd�te z kopce s vypnutým spína�em zapalování.
• Nesjížd�jte prudké klesání se za�azeným p�evodovým stupn�m a s vypnutým 

spína�em zapalování.
• Neudržujte motor ve vysokých volnob�žných otá�kách déle než 2 minuty.
• Nezasahujte do systému �ízení emisí. Veškeré kontroly a se�ízení musí být provád�ny 

kvalifikovaným technikem.
• Nepokoušejte se startovat v�z roztla�ením nebo roztažením.

UPOZORNĚNÍ
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t Výfukové plyny motoru (oxid uhelnatý)

Nepokra�ujte v jízd�, pokud je uvnit� vozu cítit výfukový kou�:
Výfukové plyny motoru jsou nebezpe�né. Tyto plyny obsahují oxid uhelnatý (CO), 
který je bezbarvý, bez zápachu a je velmi jedovatý. P�i jeho vdechování m�že dojít ke 
ztrát� v�domí a následné smrti. Pokud uvnit� vozu ucítíte výfukové plyny, úpln� 
otev�ete všechna okna vozu a neprodlen� se obra�te na kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného opravce voz� Mazda.

Nespoušt�jte motor, pokud se v�z nachází v uzav�eném prostoru:
B�žící motor v uzav�eném prostoru, jakým je nap�íklad garáž, je nebezpe�ný. 
Výfukové plyny, které obsahují oxid uhelnatý, mohou snadno proniknout do kabiny 
vozu. Jejich vlivem m�že dojít ke ztrát� v�domí a k následné smrti.

Pokud motor b�ží na volnob�h, zajist�te p�ísun �erstvého vzduchu do kabiny vozu 
otev�ením oken nebo nastavením systému vytáp�ní �i systému klimatizace:
Výfukové plyny motoru jsou nebezpe�né. Stojí-li Váš v�z delší dobu s b�žícím 
motorem na otev�eném prostranství a jeho okna jsou uzav�ena, mohou výfukové 
plyny, které obsahují jedovatý oxid uhelnatý, snadno vniknout do kabiny vozu. Jejich 
vlivem m�že dojít ke ztrát� v�domí a k následné smrti.

Proto p�ed nastartováním motoru odkli�te sníh pod vozem i kolem n�j, zejména 
z okolí výfuku:
Chod motoru vozidla stojícího ve sn�hové záv�ji je nebezpe�ný. Výfukové potrubí 
m�že být zablokováno sn�hem, a m�že tak docházet k pronikání výfukových plyn� do 
kabiny vozu. Protože tyto plyny obsahují jedovatý oxid uhelnatý, m�že dojít 
k poškození zdraví cestujících uvnit� vozu, nebo dokonce m�že dojít k jejich usmrcení.

VAROVÁNÍ
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t Uzáv�r hrdla palivové nádrže
Chcete-li otev�ít kryt hrdla palivové 
nádrže, pozvedn�te pá�ku dálkového 
otevírání tohoto krytu.

t Kryt hrdla palivové nádrže
P�i otevírání otá�ejte uzáv�rem proti 
sm�ru hodinových ru�i�ek.
Upevn�te demontovaný uzáv�r na vnit�ní 
stranu krytu hrdla.

Kryt a uzáv�r hrdla 
palivové nádrže

P�i otevírání hrdla palivové nádrže 
nejprve lehce povolte uzáv�r 
a po�kejte, dokud neustane sy�ivý 
zvuk. Poté jej otev�ete:
Vyst�íknutí paliva z nádrže je 
nebezpe�né. Palivo m�že popálit 
pokožku a o�i nebo dokonce v p�ípad� 
požití m�že zp�sobit poškození zdraví. 
K rozprášení paliva dochází ve chvíli, 
kdy se v palivové nádrži vytvo�í p�etlak 
a Vy velmi rychle sejmete její uzáv�r.

P�ed tankováním pohonných hmot 
vypn�te motor vozu a nikdy se k hrdlu 
nádrže nep�ibližujte se zdrojem jisker 
nebo s otev�eným ohn�m:
Výpary paliva jsou nebezpe�né. V p�ípa-
d� kontaktu s jiskrami nebo s otev�eným 
ohn�m m�že dojít k jejich vznícení, jež 
m�že být p�í�inou vážného poran�ní 
a popálení.
Také použití nesprávného uzáv�ru pali-
vové nádrže nebo jeho nepoužívání m�že 
být p�í�inou úniku paliva, v d�sledku 
�ehož m�že v p�ípad� nehody dojít ke 
vzniku popálenin nebo usmrcení.

Nepokra�ujte v tankování poté, co se 
tankovací pistole automaticky vypne.
Je nebezpe�né dopl�ovat palivo poté, co 
se tankovací pistole automaticky vypne, 
protože p�epln�ní palivové nádrže m�že 
zp�sobit p�ete�ení nebo únik paliva. 
P�ete�ení a únik paliva mohou poškodit 
vozidlo a, pokud by se palivo vznítilo, 
mohlo byt dojít k požáru nebo 
výbuchu a k následnému zran�ní �i 
usmrcení osob.

VAROVÁNÍ
Používejte výhradn� originální 
uzáv�r palivové nádrže Mazda nebo 
schválenou náhradu, jak je k dispozici 
u autorizovaných opravc� voz� 
Mazda. Nevhodný uzáv�r palivové 
nádrže m�že mít za následek vážné 
poruchy palivového systému 
a systému �ízení emisí.

UPOZORNĚNÍ

Dálkové otevírání 
uzávěru palivové nádrže
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Uzáv�r hrdla palivové nádrže zav�ete jeho 
otá�ením proti sm�ru hodinových ru�i�ek, 
dokud neuslyšíte cvakání.

t Úprava polohy volantu
Chcete-li upravit výšku volantu nebo 
délku sloupku �ízení:

1. Zastavte v�z a poté vyklopte pojistnou 
páku volantu, umíst�nou na spodní 
stran� sloupku �ízení.

2. Nastavte požadovanou výšku volantu 
anebo délku sloupku �ízení a potom 
zatla�te pojistnou páku nahoru, �ímž 
sloupek �ízení v nastavené poloze 
zajistíte.

3. Pokuste pohnout volantem nahoru 
a dol�, abyste se p�ed jízdou ujistili, že 
je �ádn� zajišt�ný.

Otevření

Zavření

Volant

Nikdy neupravujte polohu volantu 
b�hem jízdy vozu:
Se�izování polohy volantu b�hem jízdy 
vozidla je nebezpe�né. Pohyb sloupkem 
�ízení m�že velmi snadno zp�sobit 
neo�ekávané zato�ení vozu vlevo nebo 
vpravo. To m�že vést až ke ztrát� 
kontroly nad vozidlem nebo k nehod�.

VAROVÁNÍ

Pojistná páka volantu
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P�ed jízdou si nastavte vnit�ní i vn�jší 
zrcátka.

t Vn�jší zp�tná zrcátka

Elektricky ovládané zrcátko

Spína� zapalování musí být p�epnut do 
polohy ACC nebo ON.

Se�ízení polohy zrcátka:

1. Oto�ením spína�e pro nastavení zrcátek 
doleva ( ) nebo doprava ( ) vyberte 
zrcátko na levé nebo pravé stran�.

Zrcátka

P�ed zm�nou jízdního pruhu se 
o situaci na vozovce ujist�te pohledem 
p�es rameno:
Zm�na jízdního pruhu bez p�edchozího 
zjišt�ní momentální vzdálenosti vozidla 
ve zp�tném panoramatickém zrcátku je 
nebezpe�ná. M�žete zap�í�init vážnou 
dopravní nehodu. Objekt, který 
sledujete ve zp�tném zrcátku, je ve 
skute�nosti blíže, než se jeví.

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA

(Širokoúhlé zp�tné zrcátko na 
stran� �idi�e*)

• Širokoúhlé zp�tné zrcátko má dv� 
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�.

• 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.

Dělicí čára

*N�které modely.
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2. Spína� zrcátka stiskn�te v p�íslušném 
sm�ru.

Po nastavení zrcátka zajist�te ovládání 
oto�ením spína�e do st�ední polohy.

Sklopné zrcátko

Manuální skláp�ní zrcátek

Vn�jší zrcátko sklopte sm�rem dozadu tak, 
aby bylo v poloze rovnob�žné s vozidlem.

Elektricky ovládané skláp�ní zrcátek

Spína� zapalování musí být p�epnut do 
polohy ACC nebo ON.

Chcete-li zrcátko sklopit, oto�te spína�em.

Zrcátko vrátíte zp�t do polohy pro jízdu, 
když oto�íte spína� do st�ední polohy.

P�ed jízdou vždy vra�te vn�jší zp�tná 
zrcátka do provozní polohy:
Jízda se sklopenými vn�jšími zp�tnými 
zrcátky je nebezpe�ná. Váš výhled 
dozadu bude omezen a mohlo by dojít 
k nehod�.

Spínač zrcátka

Střední poloha

VAROVÁNÍ

Střední poloha
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Ovládání vn�jších zp�tných zrcátek p�i 
vypnutém motoru*

Vn�jšími zp�tnými zrcátky lze manipulovat 
ješt� asi po dobu 40 sekund od p�epnutí 
spína�e zapalování z polohy ON do polohy 
OFF, když jsou všechny dve�e zav�ené. 
Pokud byly n�které z dve�í otev�eny, nebude 
již elektrické ovládání funk�ní.

t Vnit�ní zp�tné zrcátko

Nastavení vnit�ního zp�tného zrcátka

P�ed jízdou upravte polohu zrcátka tak, 
aby Váš výhled procházel st�edem 
zadního okna.

Nedotýkejte se elektricky sklopného 
zrcátka, když je v pohybu:
Dotýkání se elektricky sklopného 
zrcátka, pokud je v pohybu, je 
nebezpe�né. Vaše ruka m�že být 
zrcátkem zachycena a zran�na a také 
m�že být zrcátko poškozeno.

Použijte spína� elektrického ovládání 
pro nastavení zrcátka do polohy pro 
jízdu:
Nastavení elektricky sklopného 
zrcátka do polohy pro jízdu rukou je 
nebezpe�né. Zrcátko nemusí být 
zajišt�no ve své poloze a nebude tak 
poskytovat �ádný výhled dozadu.

S elektricky sklopným zrcátkem mani-
pulujte, pouze když v�z bezpe�n� stojí:
Obsluha elektricky sklopného 
zrcátka, pokud je vozidlo v pohybu, je 
nebezpe�ná. Nápor v�tru na zrcátko 
zp�sobí jeho sklopení a nebude jej 
možné vrátit do polohy pro jízdu a tím 
bude zabrán�no výhledu dozadu.

VAROVÁNÍ

Neskládejte zavazadla nebo náklad do 
výšky p�esahující op�radla sedadel:
Skládání zavazadel nebo nákladu do 
výšky p�esahující op�radla zadního 
sedadla je nebezpe�né. M�že dojít 
k omezení Vašeho výhledu dozadu 
vnit�ním zp�tným zrcátkem, 
v d�sledku �ehož se m�žete p�i zm�n� 
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.

VAROVÁNÍ

*N�které modely.
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Snížení osln�ní od hlavních sv�tlomet�
Ru�ní antireflexní zrcátko
P�epnutí na jízdu ve dne provedete stla�ením 
ovládací pá�ky sm�rem dop�edu. Zatáhnu-
tím pá�ky zp�t snížíte osln�ní od hlavních 
sv�tlomet� vozidla jedoucího za Vámi.

Automaticky stmívané zrcátko

Automaticky stmívané zrcátko 
automaticky snižuje osln�ní sv�tlomety za 
Vámi jedoucích voz�, když je spína� 
zapalování v poloze ON.

Stiskem tla�ítka ON/OFF  deaktivujete 
funkci automatického stmívání. Indika�ní 
kontrolka zhasne.
Chcete-li znovu aktivovat funkci 
automatického stmívání, stiskn�te tla�ítko 
ON/OFF . Indika�ní kontrolka se rozsvítí.

Noc

Den

Páčka den/noc

Tlačítko ZAP/VYPKontrolka

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�.

Funkce automatického stmívání je 
deaktivována, když je spína� 
zapalování p�epnut do polohy ON 
a �adicí páka je v poloze R (zpáte�ka).

Světelný senzor
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Systém elektrického ovládání oken je 
funk�ní pouze v p�ípad�, kdy je spína� 
zapalování v poloze ON.

t Funkce elektrického ovládání oken

Normální otevírání/zavírání

Chcete-li okno otev�ít do ur�ité polohy, 
podržte lehce stisknutý p�íslušný spína�.
Chcete-li okno �áste�n� zav�ít, lehce 
p�íslušný spína� povytáhn�te.

Elektricky ovládaná okna

P�ed zavíráním okna se ujist�te, zda je 
prostor pro jeho posuv volný:
Zavírání elektricky ovládaných oken je 
nebezpe�né. P�i zachycení rukou, p�i-
v�ení hlavy nebo krku m�že být cestující 
vážn� poran�n, nebo dokonce usmrcen. 
Toto varování platí zejména pro d�ti.

Nikdy nedovolte d�tem, aby si hrály se 
spína�i elektrického ovládání oken:
Nejsou-li tyto spína�e zablokovány 
prost�ednictvím pojistného spína�e, 
mohou d�ti necht�n� aktivovat posuv 
oken, p�i�emž mohou p�i zachycení 
oknem utrp�t vážná poran�ní rukou, 
hlavy nebo krku.

V rámci ochrany p�ed p�epálením 
pojistky nebo poškozením systému elek-
trického ovládání oken nemanipulujte 
zárove� více než se t�emi okny.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

POZNÁMKA

• Je-li hlavní pojistný spína� na dve�ích 
�idi�e v poloze odjišt�no, mohou být 
jednotlivá okna spolujezdc� ovládána 
prost�ednictvím spína�� na 
p�íslušných dve�ích (stran� 3-38).

• Všechna okna spolujezdc� mohou 
být také ovládána hlavním 
ovlada�em na dve�ích �idi�e.

Levé zadní okno

Pravé zadní okno

Okno 
předního 
spolujezdce

Okno řidiče
Hlavní ovládací spínače

Okno řidiče

Otevření

Zavření

Hlavní ovládací spínače
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Automatické otevírání/zavírání okna

Chcete-li okno automaticky zcela otev�ít, 
stiskn�te jeho spína� dol� až do krajní 
polohy.
Chcete-li okno automaticky zcela zav�ít, 
spína� vytáhn�te až do krajní polohy.

Pokud chcete okno b�hem jeho posuvu 
zastavit, zvedn�te nebo stiskn�te spína� 
v opa�ném sm�ru a poté jej uvoln�te.

Postup inicializace systému 
elektrického ovládání oken

Pokud byl akumulátor vozidla odpojen v pr�-
b�hu údržby nebo z jiného d�vodu, nap�íklad 
proto, že spína� byl stále aktivován, i když 
bylo okno úpln� otev�ené/zav�ené, okno se 
úpln� neotev�e nebo nezav�e automaticky.
Obnovení automatické funkce je možné 
provést pomocí hlavních ovládacích 
spína�� nebo jednotlivých spína�� na 
dve�ích spolujezdc�.
Postup obnovení automatické funkce elek-
tricky ovládaných oken je možné provést na 
všech spína�ích dve�í. 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� elek-

tricky 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. Posa
te se na sedadlo p�edního 
spolujezdce a opakujte kroky 3-4 pro 
okno p�edního spolujezdce.

6. Posa
te se na zadní sedadlo a opakujte 
kroky 3-4 pro levé a pravé okno.

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

Po dokon�ení inicializace systému je 
možné všechna okna spolujezdc� úpln� 
otev�ít nebo zav�ít automaticky pomocí 
hlavních ovládacích spína��.
Okno zabezpe�ené proti sev�ení
Je-li okno b�hem automatického posuvu 
zablokováno rukou, hlavou cestujícího 
nebo jiným p�edm�tem, bude jeho posuv 
zastaven a okno bude otev�eno do 
poloviny jeho dráhy.

Zavření

Otevření

Zajist�te, aby okno t�sn� p�ed svým 
zav�ením nebo v okamžiku, kdy držíte 
zdvižený jeho ovlada�, nebylo ni�ím 
zablokováno:
Zablokování elektricky ovládaného 
okna t�sn� p�ed úplným zav�ením 
nebo v okamžiku, kdy jeho ovlada� 
držíte pln� pozdvižený, je nebezpe�né.
V takových p�ípadech není bezpe�nostní 
funkce schopna zabránit úplnému 
zav�ení okna. Dojde-li k zachycení 
prst�, m�že dojít k vážnému zran�ní.

VAROVÁNÍ
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Okna

Funkce elektrického ovládání oken, 
když je vypnut motor vozu
Elektricky ovládaná okna lze ovládat ješt� 
asi 40 sekund od p�epnutí spína�e 
zapalování z polohy ON do polohy OFF, 
když jsou všechny dve�e zav�ené. Pokud 
byly n�které z dve�í otev�eny, nebude již 
elektrické ovládání oken funk�ní.

t Spína� pro zablokování 
elektrického ovládání oken

Tato funkce umož�uje zablokovat 
elektrické ovládání oken s výjimkou okna 
�idi�e. Tento spína� m�jte v zajišt�né 
poloze, když jsou ve voze d�ti.
Zajišt�ná poloha (tla�ítko je stisknuté):
Je možné ovládat pouze elektricky 
ovládané okno �idi�e.

Odjišt�ná poloha (tla�ítko není stisknuté):
Je možné ovládat všechna elektricky 
ovládaná okna na všech dve�ích.

POZNÁMKA

• V závislosti na jízdních podmínkách 
se m�že stát, že se elektricky ovládané 
okno m�že b�hem svého posuvu 
zastavit a za�ít se otevírat, pokud 
okno zaregistruje ot�es, který má 
stejný ú�inek, jako zablokování okna.  
V p�ípad� aktivace bezpe�nostní 
funkce, kdy elektricky ovládané 
okno nelze zav�ít automaticky, 
zvedn�te a držte pln� zdvižený 
ovlada�, �ímž bude okno uzav�eno.

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

POZNÁMKA

P�i ovládání oken, když je vypnutý motor 
vozu, musí být spína� pevn� povytažen 
po celou dobu zavírání okna, protože 
automatické zavírání v tomto p�ípad� 
nefunguje.

POZNÁMKA

Pokud je spína� pro zablokování 
elektrického ovládání oken 
v zablokované pozici, kontrolky 
v jednotlivých spína�ích elektrického 
ovládání okna zhasnou, s výjimkou 
spína�e �idi�e. Rozsvícení kontrolky 
nemusí být vždy viditelné, a to 
v závislosti na okolním jasu.

Zajištěná poloha

Odjištěná poloha
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Okna

St�ešní okno m�že být elektricky 
ovládáno, pouze když je spína� 
zapalování v poloze ON.

t Vykláp�ní st�ešního okna
Zadní �ást st�ešního okna je možno 
vyklopit, a dosáhnout tak dokonalejšího 
v�trání v interiéru.

Chcete-li vyklopit st�ešní okno 
automaticky, stiskn�te krátce spína� pro 
sklopení/posuv.
Chcete-li úpln� zav�ít st�ešní okno 
automaticky, stiskn�te spína� pro 
sklopení/posuv sm�rem dop�edu.
Chcete-li st�ešní okno vyklopit jen �áste�n�, 
stiskn�te spína� pro sklopení/posuv.

St�ešní okno*

B�hem jízdy zabra�te cestujícím, aby 
z otev�eného st�ešního okna vyklán�li 
hlavu �i vystrkovali ruce:
Vysouvání hlavy, rukou nebo jiných 
�ástí t�la z otev�eného st�ešního okna 
je nebezpe�né. Hlava i ruce 
vy�nívající ze st�ešního okna mohou 
být b�hem jízdy vozidla �ímkoliv 
zasaženy. To by mohlo být p�í�inou 
zran�ní nebo smrti.

P�ed zavíráním st�ešního okna se 
ujist�te, zda je prostor pro jeho posuv 
volný:
Zavírající se st�ešní okno m�že být 
nebezpe�né. Zavírajícím se oknem 
mohou být zachyceny ruce, hlava, 
nebo dokonce krk cestujícího - zvlášt� 
pak dít�te - v d�sledku �ehož by 
mohlo dojít k vážnému zran�ní nebo 
usmrcení.

Spínač pro sklopení / posuv

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA

P�ed mytím Vašeho vozu Mazda se 
ujist�te, zda je st�ešní okno �ádn� 
zav�ené, aby se do kabiny vozu 
nedostala voda. Po umytí svého vozu 
Mazda nebo po dešti set�ete vodu ze 
st�ešního okna ješt� p�edtím, než jej 
budete používat, abyste zabránili 
proniknutí vody do vnit�ních �ástí, což 
by zp�sobilo vznik koroze a poškození 
stropního �aloun�ní.

Zavření (sklopení dolů)

 Vyklopení nahoru

*N�které modely.
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t Posuv okna
Chcete-li úpln� otev�ít st�ešní okno 
automaticky, stiskn�te spína� pro 
sklopení/posuv sm�rem dozadu.
Chcete-li úpln� zav�ít st�ešní okno 
automaticky, stiskn�te spína� pro 
sklopení/posuv sm�rem dop�edu.
Pokud je t�eba posunování okna zastavit 
v požadované poloze, stiskn�te spína� pro 
sklopení/posuv.

t Postup obnovení funkcí elektricky 
ovládaného st�ešního okna

Když je akumulátor odpojení, není možné 
st�ešní okno ovládat. St�ešní okno nebude 
fungovat správn�, dokud neobnovíte jeho 
funkce. Pro obnovení funkcí st�ešního 
okna postupujte následovn�:
1. P�epn�te spína� zapalování do polohy ON.
2. Stiskn�te spína� pro sklopení, aby se �ás-

te�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.

t St�ešní okno zabezpe�ené proti 
sev�ení

Pokud bude v pr�b�hu zavírání st�ešní 
okno zablokováno rukou, hlavou nebo 
jiným p�edm�tem, posuv okna se zastaví 
a poté se okno otev�e do poloviny.

POZNÁMKA

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.

Zavření

Otevření

Zkontrolujte, že nic nebrání pohybu 
st�ešního okna, než dosáhne své 
úpln� zav�ené polohy:
Zablokování st�ešního okna t�sn� p�ed 
úpln� zav�enou polohou je nebezpe�né.
V takových p�ípadech není bezpe�nostní 
funkce schopna zabránit zav�ení 
st�ešního okna. Dojde-li k zachycení 
prst�, m�že dojít k vážnému zran�ní.

POZNÁMKA

• V závislosti na jízdních podmínkách 
se m�že stát, že se elektricky ovládané 
st�ešní okno m�že b�hem svého 
posuvu zastavit a za�ít se otevírat, 
pokud zaregistruje ot�es, který má 
stejný ú�inek, jako zablokování okna.

• Funkce zabezpe�ení proti sev�ení 
není funk�ní, když probíhá 
inicializace st�ešního okna.

VAROVÁNÍ
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t Slune�ní clona
Slune�ní clonu je možné otevírat a zavírat 
ru�n�.

Slune�ní clona se automaticky otev�e p�i 
otevírání st�ešního okna, zav�ena však 
musí být ru�n�.

• Slune�ní clona není výklopná. 
Abyste p�edešli jejímu poškození, 
netla�te na slune�ní clonu ve snaze 
o její vyklopení.

• Nezavírejte slune�ní clonu, když se 
otevírá st�ešní okno. Pokus o zatažení 
slune�ní clony násilím by ji mohl 
poškodit.

Sluneční clona

UPOZORNĚNÍ
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Systém zabezpe�ení

Spole�nost Mazda nem�že zaru�it správnou 
funkci imobilizéru a systému ochrany proti 
krádeži, pokud byly provedeny jeho úpravy 
nebo pokud bylo nainstalováno jakékoliv 
dodate�né p�íslušenství.

Imobilizér umož�uje nastartování motoru 
vozidla pouze s klí�em zaregistrovaným 
v tomto systému.

Pokud se kdokoliv pokusí o nastartování 
vozu nesprávným klí�em, nedojde 
k nastartování motoru, což napomáhá ochra-
n� Vašeho vozidla proti jeho odcizení.
Pokud budete mít jakýkoliv problém se sys-
témem imobilizér� nebo s klí�em, obra�te se 
na autorizovaného opravce voz� Mazda.

Úpravy a dodate�n� 
instalované p�íslušenství

Abyste zabránili poškození vozidla, 
neupravujte ani neinstalujte žádné 
dopl�ky k imobilizéru a systému 
ochrany vozu proti krádeži.

UPOZORNĚNÍ

Systém imobilizéru

• Zm�ny nebo úpravy, které nejsou 
výslovn� schválené stranou 
zodpov�dnou za shodu, mají za 
následek neplatnost oprávn�ní 
používat za�ízení.

• Abyste p�edešli poškození klí�e, 
vyvarujte se následujícího:
• Pádu klí�e.
• Navlhnutí klí�e.
• Vystavení klí�e p�sobení jakého-

koliv druhu magnetického pole.
• Vystavení klí�e p�sobení 

vysokých teplot na takových 
místech, jako nap�íklad na 
palubní desce nebo kapot� 
motoru, kde je vystaven 
p�ímému slune�nímu zá�ení.

• Není-li možné nastartovat motor 
pomocí správného klí�e zapalování 
a kontrolka zabezpe�ení neustále bli-
ká nebo svítí, m�že být závada 
v systému. Pora
te se s autorizova-
ným opravcem voz� Mazda.

UPOZORNĚNÍ
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t Funkce

Aktivace

Systém je aktivován, když je startovací 
tla�ítko stisknuto z polohy ON do 
polohy OFF.
Kontrolka zabezpe�ení vozidla na palubní 
desce každé 2 sekundy blikne, a to až do 
té chvíle, kdy je systém deaktivován.  
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, 
stran� 4-40.

Deaktivace

Systém je deaktivován, když je spína� 
zapalování p�epnut do polohy ON se 
správn� naprogramovaným klí�em. 
Kontrolka zabezpe�ení vozu se rozsvítí na 
dobu 3 sekund a poté zhasne. Pokud 
motor nenastartuje se správným klí�em 
a kontrolka zabezpe�ení vozu z�stává 
svítit nebo bliká, zkuste následující:
Ujist�te se, že se startovací karta nachází 
v provozním rozsahu pro p�enos signálu. 
Vypn�te zapalování a potom znovu 
nastartujete motor. Není-li možné 
nastartovat motor vozu po 3 nebo více 
pokusech, obra�te se na autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

• Klí�e jsou opat�eny unikátním elektro-
nickým kódem. Z tohoto d�vodu 
a také pro zajišt�ní Vaší bezpe�nosti je 
t�eba po�ítat s tím, že získání náhrad-
ních 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 vyma-
zání elektronického kódu všech zbý-
vajících klí�� a systému imobilizéru. 
Dodejte veškeré klí�e od vozu autori-
zovanému 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 sta-
nice, vysíla�ky nebo mobilního tele-
fonu mohou systém imobilizéru 
Vašeho vozu rušit. Pokud jste použili 
správný klí�, a motor p�esto není mož-
né nastartovat, zkontrolujte varovnou 
kontrolku zabezpe�ení vozu.
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Pokud systém ochrany vozu proti krádeži 
zjistí neoprávn�né vniknutí do vozu nebo 
prostorové �idlo zaznamená pohyb ve 
voze, což by mohlo vést k odcizení vozu 
nebo v�cí z n�j, upozorní alarm okolí, že se 
d�je n�co neobvyklého, a to rozezvu�ením 
sirény a blikáním varovných blika��.

Systém nebude funk�ní, pokud nebude 
správn� aktivován. Proto p�i opušt�ní 
vozidla d�sledn� dodržujte postup pro 
aktivaci systému.
Prostorové �idlo
Prostorové �idlo využívá k detekci 
pohybu uvnit� vozu a následnému 
spušt�ní alarmu ultrazvukové vlny.

Prostorové �idlo detekuje ur�ité typy 
pohyb� uvnit� vozu, avšak m�že také 
reagovat na ur�ité stavy vn� vozu, jako jsou 
ot�esy, silný hluk, vítr a vzduchové proudy.

POZNÁMKA

• Pokud za�ne varovná kontrolka 
nep�etržit� blikat b�hem jízdy, 
nevypínejte motor vozu. Je
te 
k autorizovanému opravci voz� 
Mazda a nechejte si systém 
zkontrolovat. Pokud motor vozu 
vypnete, když varovná kontrolka 
bliká, nemusí se Vám poda�it znovu 
jej nastartovat.

• 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.

Systém ochrany vozu proti 
krádeži (modely pro Evropu)*

Aby mohlo prostorové �idlo fungovat 
správn�, dodržujte následující pokyny:
• Nezav�šujte od�v nebo p�edm�ty na 

op�rky hlav nebo na záv�sný hák.
• Nástavce slune�ních clon vra�te do 

výchozí polohy.
• Prostorové �idlo nezakrývejte ani na 

n�j nepokládejte žádné p�edm�ty.

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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t Funkce
Podmínky pro spušt�ní sirény
Poplašný signál sirény zní p�erušovan� 
a varovné blika�e blikají p�ibližn� 
30 sekund, když je systém aktivován 
n�kterou z následujících �inností:
• Odemknutí dve�í pomocí klí�e nebo 

vnit�ního ovládacího tla�ítka.
• Násilné otev�ení dve�í, kapoty nebo 

víka zavazadlového prostoru/zadních 
výklopných dve�í.

• Otev�ením kapoty prost�ednictvím 
pá�ky pro uvoln�ní kapoty motoru.

• P�epnutí zapalování do polohy ON bez 
použití startovacího tla�ítka.

• Prostorové �idlo detekuje pohyb 
ve vozidle.

V p�ípad�, že n�která z výše uvedených 
okolnosti p�etrvává, bude poplašný 
systém spušt�n opakovan� (až 10krát).
• Odpojení kabelu akumulátoru vozidla 

(varovné blika�e vozu p�estanou blikat).
Poplašný signál bude spušt�n opakovan� 
p�ibližn� 10krát.

t Jak provést aktivaci systému
1. Zcela uzav�ete okna a st�ešní okno*.

2. P�epn�te startovací tla�ítko do 
polohy OFF.

3. Ujist�te se, zda je zav�ená kapota, 
dve�e a zadní výklopné dve�e / víko 
zavazadlového prostoru.

• Zabra�te zne�ist�ní prostorového 
�idla a k jeho �išt�ní nepoužívejte 
kapalinu.

• Prostorové �idlo ani ráme�ek, ve 
kterém je uloženo, nevystavujte 
ot�es�m nebo nárazu.

• Nepoužívejte sedadla nebo potahy 
sedadel, které nejsou originálními 
náhradními díly Mazda.

• K ochran� p�ed zastín�ním prostorové-
ho �idla neskládejte p�edm�ty nebo 
náklad v blízkosti prostorového �idla 
do výše p�esahující výšku op�rek hlav.

UPOZORNĚNÍ

Prostorové čidlo a rámeček 
prostorového čidla

POZNÁMKA

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

POZNÁMKA

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.
Podrobnosti naleznete v kapitole Deakti-
vace prostorového �idla, stran� 3-46.

*N�které modely.
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4. Stiskn�te na dálkovém ovlada�i tla�ítko 
pro zamykání. Varovné blika�e bliknou 
jednou.
(S funkcí inteligentního dálkového 
ovládání)
Stiskn�te vn�jší spína�.

Kontrolka zabezpe�ení vozu na 
p�ístrojové desce bliká po dobu 
20 sekund frekvencí dvakrát za sekundu.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, 
stran� 4-40.

5. Po 20 sekundách je systém pln� 
aktivován.

t Zrušení funkce prostorového �idla
Pokud byl systém ochrany vozu proti 
krádeži aktivován za p�ítomnosti n�které 
z následujících podmínek, deaktivujte 
prostorové �idlo, aby nedošlo ke 
zbyte�nému spušt�ní alarmu.
(Prostorové �idlo)
• P�i opušt�ní vozidla s ponecháním cestují-

cích nebo domácího zví�ectva uvnit� vozu.
• Je-li ve voze ponechán p�edm�t, který se 

m�že uvnit� pohybovat, a to v takových 
situacích, kdy je v�z p�i svém transportu 
umíst�n na pohyblivé, nestabilní ploše.

POZNÁMKA

• Systém ochrany vozu proti krádeži je 
také možné aktivovat aktivací funkce 
automatického op�tovného uzamknu-
tí, když jsou všechny dve�e, zadní 
výklopné dve�e/víko zavazadlového 
prostoru a kapota zav�ené.  
Viz Dálkový ovlada�, stran� 3-4.

• Pokud bude b�hem 20 sekund po 
stisknutí tla�ítka pro zamykání 
provedena n�která z následujících 
operací, bude systém deaktivován:
• Odemknutí dve�í.
• Dve�e nebo zadní výklopné 

dve�e/víko zavazadlového 
prostoru jsou otev�eny.

• Otev�ení kapoty.
• Zapalování je zapnuté.
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.
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• Zav�šením drobných p�edm�t� ve 
voze, zav�šení od�vu na záv�sný hák 
nebo uložení jiných p�edm�t�, které se 
mohou uvnit� vozu snadno pohybovat.

• Odstavením vozu v míst�, kde jsou 
silné ot�esy nebo velký hluk.

• P�i použití vysokotlakého ost�ikování 
nebo automatické mycí linky.

• P�enosem trvalých ráz� a ot�es� p�i 
krupobití nebo bou�ce a blescích.

• Dve�e jsou zamknuté a okno nebo 
st�ešní okno* z�stává otev�ené.

• P�ídavné topení nebo za�ízení, které 
produkuje pohybující se vzduch 
a vibrace, pracuje v okamžiku aktivace 
systému ochrany vozu proti krádeži.

Pokud chcete zrušit funkci prostorového 
�idla, stiskn�te tla�ítko deaktivace na 
dálkovém ovlada�i b�hem 20 sekund po 
stisknutí tla�ítka uzamknout (LOCK).
Varovné blika�e bliknou t�ikrát.

t Deaktivace systému alarmu
Aktivovaný systém je možné vypnout 
jedním z následujících postup�:
• Stisknutím tla�ítka pro odemknutí nebo 

tla�ítka zavazadlového prostoru 
(sedan) na dálkovém ovlada�i.

• Nastartování motoru startovacím 
tla�ítkem.

• (S funkcí inteligentního dálkového 
ovládání)
• Stiskn�te vn�jší spína� na dve�ích.
• Stisknutím elektrického otvíra�e 

zadních výklopných/víka 
zavazadlového prostoru, když máte 
u sebe startovací kartu.

Varovné blika�e vozu probliknou dvakrát.

POZNÁMKA

Pokud kterékoliv dve�e nebo zadní 
výklopné dve�e/víko zavazadlového pro-
storu z�stanou zav�ené 30 sekund, všech-
ny 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 deaktivo-
ván, varovné blika�e bliknou dvakrát na 
znamení, že je systém deaktivován.

*N�které modely.
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t Jak vypnout varovný poplach
Aktivovaný alarm je možné vypnout 
jedním z následujících postup�:
• Stisknutím tla�ítka pro odemknutí nebo 

tla�ítka zavazadlového prostoru 
(sedan) na dálkovém ovlada�i.

• Nastartování motoru startovacím 
tla�ítkem.

• (S funkcí inteligentního dálkového 
ovládání)
• Stiskn�te vn�jší spína� na dve�ích.
• Stisknutím elektrického otvíra�e 

zadních výklopných/víka 
zavazadlového prostoru, když máte 
u sebe startovací kartu.

Varovné blika�e vozu probliknou dvakrát.

t Štítky systému ochrany vozidla 
proti krádeži

V odkládací schránce je uložena etiketa 
oznamující, že je Váš v�z vybaven 
systémem ochrany vozu proti krádeži.

Spole�nost Mazda Vám doporu�uje, 
abyste tyto štítky nalepili do zadního 
dolního rohu oken p�edních dve�í.

Pokud systém ochrany vozu proti krádeži 
zjistí neoprávn�né vniknutí do vozu, což 
by mohlo vést k odcizení vozu nebo v�cí 
z n�j, upozorní alarm okolí, že se d�je 
n�co neobvyklého, a to rozezvu�ením 
houka�ky a blikáním varovných blika��.

Systém nebude funk�ní, pokud nebude 
správn� aktivován. Proto p�i opušt�ní 
vozidla d�sledn� dodržujte postup pro 
aktivaci systému.

t Funkce
Podmínky pro spušt�ní systému

Poplašný signál houka�ky zní p�erušovan� 
a varovné blika�e blikají p�ibližn� 30 sekund, 
když je systém aktivován n�kterou 
z následujících �inností:
• Odemknutí dve�í pomocí klí�e* nebo 

vnit�ního ovládacího tla�ítka.
• Násilné otev�ení dve�í, kapoty nebo 

víka zavazadlového prostoru/zadních 
výklopných dve�í.

• Otev�ením kapoty prost�ednictvím 
pá�ky pro uvoln�ní kapoty motoru.

• P�epnutí zapalování do polohy ON bez 
použití startovacího tla�ítka.

Pokud je systém spušt�n znovu, budou 
sv�tla svítit a houka�ka houkat, dokud 
nebudou dve�e �idi�e nebo zadní výklopné 
dve�e odemknuty pomocí pomocného 
klí�e* nebo dálkového ovlada�e.
(Se startovací kartou)
Sv�tla i houka�ku je také možné deaktivovat 
stiskem ovládacího spína�e na dve�ích.

Systém ochrany vozu proti 
krádeži (vyjma model� pro 
Evropu)*

*N�které modely.
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t Jak provést aktivaci systému
1. Zcela uzav�ete okna a st�ešní okno*.

2. P�epn�te startovací tla�ítko do 
polohy OFF.

3. Ujist�te se, zda je zav�ená kapota, dve�e 
a zadní výklopné dve�e / víko 
zavazadlového prostoru.

4. Stiskn�te tla�ítko pro zamknutí na 
ovlada�i nebo zamkn�te dve�e �idi�e 
zvenku pomocným klí�em.  
Varovné blika�e bliknou jednou.  
(S funkcí inteligentního dálkového 
ovládání)  
Stiskn�te vn�jší spína�.

Kontrolka zabezpe�ení vozu na 
p�ístrojové desce bliká po dobu 
20 sekund frekvencí dvakrát za sekundu.  
Viz Varovné/indika�ní kontrolky na 
stran� 4-40.

5. Po 20 sekundách je systém pln� 
aktivován.

t Deaktivace systému alarmu
Aktivovaný systém je možné vypnout 
jedním z následujících postup�:
• Odemknutí dve�í �idi�e pomocným 

klí�em.*
• Stisknutí tla�ítka pro odemknutí na 

dálkovém ovlada�i.
• P�epn�te spína� zapalování do 

polohy ON.

POZNÁMKA

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

POZNÁMKA

• Systém ochrany vozu proti krádeži je 
také možné aktivovat aktivací funkce 
automatického op�tovného uzamknu-
tí, když jsou všechny dve�e, zadní 
výklopné dve�e/víko zavazadlového 
prostoru a kapota zav�ené.  
Viz Dálkový ovlada�, stran� 3-4.

• Pokud bude b�hem 20 sekund po 
stisknutí tla�ítka pro zamykání 
provedena n�která z následujících 
operací, bude systém deaktivován:
• Odemknutí dve�í.
• Dve�e nebo zadní výklopné dve�e/

víko zavazadlového prostoru jsou 
otev�eny.

• Otev�ení kapoty.
• Zapalování je zapnuté.
• (S funkcí inteligentního 

dálkového ovládání)  
Stisknutím elektrického otvíra�e 
zadních výklopných/víka 
zavazadlového prostoru, když 
máte u sebe startovací kartu. 

Pro op�tovnou aktivaci systému 
musíte provést postup aktivace znovu.

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

*N�které modely.
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• (S funkcí inteligentního dálkového 
ovládání)  
Stiskn�te vn�jší spína� na dve�ích.

Varovné blika�e vozu probliknou dvakrát.

t Jak vypnout varovný poplach
Aktivovaný alarm je možné vypnout 
jedním z následujících postup�:
• Odemknutí dve�í �idi�e pomocným 

klí�em.*
• Stisknutím tla�ítka pro odemknutí nebo 

tla�ítka zavazadlového prostoru 
(sedan) na dálkovém ovlada�i.

• Nastartování motoru startovacím 
tla�ítkem.

• (S funkcí inteligentního 
dálkového ovládání)
• Stiskn�te vn�jší spína� na dve�ích.
• Stisknutím elektrického otvíra�e 

zadních výklopných/víka 
zavazadlového prostoru, když máte 
u sebe startovací kartu.

Varovné blika�e vozu probliknou dvakrát.

t Štítky systému ochrany vozidla 
proti krádeži

V odkládací schránce je uložena etiketa 
oznamující, že je Váš v�z vybaven 
systémem ochrany vozu proti krádeži.

Spole�nost Mazda Vám doporu�uje, 
abyste tyto štítky nalepili do zadního 
dolního rohu oken p�edních dve�í.

POZNÁMKA

Když jsou dve�e odemknuty stiskem 
tla�ítka pro odemknutí na ovlada�i 
nebo pomocí pomocného klí�e*, když 
je systém ochrany vozidla proti 
krádeži vypnutý, bliknou varovné 
blika�e dvakrát na znamení, že je 
systém deaktivován.

*N�které modely.
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V�z nevyžaduje žádný zvláštní záb�h, 
b�hem prvních 1 000 km byste však m�li 
dodržovat následující pokyny, které napo-
mohou zvýšení výkonu, prodloužení život-
nosti Vaší Mazdy i snížení spot�eby paliva.
• Motor nevytá�ejte.
• Nejezd�te dlouhou dobu konstantní 

rychlostí, a� už vysokou nebo nízkou.
• Nejezd�te dlouhou dobu na plný plyn 

nebo ve vysokých otá�kách motoru.
• Vyvarujte se zbyte�n� prudkého 

brzd�ní.
• Vyhn�te se rozjezd�m na plný plyn.
• Netahejte p�ív�s.

Zp�sob, jakým svou Mazdu používáte, 
má bezprost�ední vliv na to, jak daleko 
budete schopni dojet na jednu nádrž 
paliva. P�i respektování t�chto rad m�žete 
ušet�it peníze za palivo i opravy vozu.
• Vyhn�te se zbyte�n� dlouhému 

zah�ívání motoru. Jakmile motor vozu 
plynule b�ží, vyje
te.

• Vyhn�te se prudkým rozjezd�m.
• Postupujte podle plánu údržby 

(stran� 6-3) a v�z sv��te do pé�e 
kvalifikovaného opravce, který 
provede pot�ebné prohlídky a servis, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

• Klimatizaci používejte pouze 
v nezbytných p�ípadech.

• Na nerovných vozovkách snižte 
rychlost jízdy.

• Udržujte pneumatiky správn� nahušt�né.
• Nep�evážejte zbyte�né náklady.
• P�i jízd� nenechávejte nohu zbyte�n� 

odloženou na brzdovém pedálu.
• Pe�ujte o správné se�ízení geometrie 

podvozku.
• P�i jízd� vyššími rychlostmi udržujte 

zav�ená všechna okna.
• P�i jízd� za bo�ního v�tru nebo 

v protiv�tru zpomalte.

Záb�h vozidla Rady pro úsporný provoz

Nikdy p�i sjížd�ní z kopce 
nevypínejte motor:
Vypnutí motoru b�hem jízdy z kopce 
m�že být nebezpe�né. Po vypnutí zapalo-
vání dojde ke snížení ú�innosti posilova-
�e �ízení a brzd a m�že dojít k poškození 
hnacího ústrojí. Jakákoliv ztráta kont-
roly nad �ízením a brzdami vozidla m�že 
mít za následek vznik nehody.

VAROVÁNÍ
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P�i jízd� na ledu nebo ve vod�, sn�hu, 
blát�, písku nebo na podobném 
nebezpe�ném povrchu:
• Bu
te velmi opatrní a udržujte dostate�-

nou vzdálenost pro p�ípadné brzd�ní.
• Vyhn�te se prudkému brzd�ní 

a náhlému pohybu volantu.
• S brzdovým pedálem nepumpujte. 

Brzdový pedál sešlapujte plynule.  
Podrobnosti naleznete v kapitole 
Protiblokovací brzdový systém (ABS), 
stran� 4-123.

• Pokud s vozidlem uváznete, za�a
te 
nejnižší p�evodový stupe� a pomalu 
p�idávejte plyn. Pozor, aby nedošlo 
k protá�ení p�edních kol.

• Pot�ebujete-li p�i rozjezdu na kluzkém 
povrchu, jako je nap�íklad náledí nebo 
ujetý sníh, získat v�tší záb�r, nasypte 
pod p�ední kola písek, kamení nebo 
s�l, použijte sn�hové �et�zy, kobere�ky 
nebo jiný protiskluzový materiál.

Riskantní jízda

Pokud je na kluzké vozovce nezbytn� 
nutné p�e�adit na nižší p�evodový 
stupe�, bu�te velmi opatrní:
Pod�azení je p�i jízd� na kluzké vozovce 
nebezpe�né. Náhlá zm�na rychlosti 
otá�ení kol m�že mít za následek vznik 
smyku. To m�že vést až ke ztrát� 
kontroly nad vozidlem nebo k nehod�.

POZNÁMKA

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

VAROVÁNÍ

Podlahové rohože

Ujist�te se, že jsou podlahové rohože 
zajišt�né pomocí poutek nebo p�íchytek 
tak, aby se nemohly nahrnout pod 
pedály (na stran� �idi�e):
Použití podlahových rohoží, které 
nejsou zajišt�né, je nebezpe�né, 
protože mohou narušovat sešlapování 
pedálu akcelerátoru nebo brzdového 
pedálu (na stran� �idi�e), což by 
mohlo vést k nehod�.

Používejte pouze takové podlahové 
rohože, které vyhovují tvaru podlahy 
na stran� �idi�e, a ujist�te se, že jsou 
správn� oto�ené.
Podlahové rohože zajist�te pomocí 
poutek nebo p�íchytek.
V závislosti na konkrétním typu 
rohože existuje mnoho zp�sob�, jak ji 
zajistit, proto vždy použijte správný 
zp�sob zajišt�ní.
Po instalaci podlahové rohože se 
p�esv�d�te, že se neposunuje ze strany 
na stranu nebo dop�edu a dozadu a že 
na stran� �idi�e je v dostate�né 
vzdálenosti od pedálu akcelerátoru 
a brzdového pedálu.

Když jste podlahovou rohož 
demontovali kv�li úklidu nebo z jiného 
d�vodu, vždy ji znovu bezpe�n� zajist�te, 
a to s ohledem na zde uvedená 
upozorn�ní.

VAROVÁNÍ
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Pokud musíte rozhoupat v�z, abyste je 
vyprostili ze sn�hu, písku nebo bláta, zvolna 
p�e�azujte mezi rychlostmi 1 (D) a R.

Na stran� �idi�e nikdy nepoužívejte 
dv� podlahové rohože, jednu na 
druhé:
Použití dvou podlahových rohoží, jedné 
položené na druhé, na stran� �idi�e je 
nebezpe�né, protože p�idržené kolíky 
jsou schopné zabránit posouvání pouze 
jedné podlahové rohože.

Uvoln�ná podlahová rohož by 
narušovala manipulaci s pedály 
a mohlo by dojít k nehod�.

Když v zim� používáte silnou 
podlahovou rohož, vždy nejprve 
odstra�te p�vodní podlahovou rohož.

VAROVÁNÍ Rozhoupání vozu

Vyhn�te se protá�ení kol vysokou 
rychlostí a nedovolte, aby p�i tla�ení 
vozu kdokoliv stál za koly:
Protá�ení kol zapadlého vozidla 
vysokou rychlostí je nebezpe�né. 
Protá�ející se kolo se m�že p�eh�át 
a m�že dojít k explozi pneumatiky. To 
m�že být p�í�inou vážného zran�ní.

P�íliš intenzivní rozhoupání vozidla 
m�že být p�í�inou p�eh�átí motoru, 
poškození p�evodovky a pneumatik.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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V zimním období s sebou vozte vybavení 
pro p�ípad nouze, v�etn� sn�hových �et�z�, 
škrabky na okna, malé lopatky, startovacích 
kabel� a malého sá�ku s pískem nebo solí.
Požádejte kvalifikovaného opravce, doporu-
�ujeme obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda, aby provedl následující úkony:
• Úpravu správné koncentrace nemrznoucí 

chladicí sm�si v chladi�i.  
Viz Chladicí kapalina motoru, 
stran� 6-24.

• Kontrolu akumulátoru vozu 
a p�ípojných kabel�. Nízké teploty 
snižují kapacitu akumulátoru.

• Používejte motorový olej vhodný pro 
nejnižší teploty, ve kterých bude 
vozidlo jezdit (stran� 6-19).

• Kontrolu celého zapalovacího systému, 
zda nejsou poškozené kabely 
a uvoln�né spoje.

• Do ost�ikova�� používejte nemrznoucí 
sm�s, ale ne chladicí kapalinu motoru 
(stran� 6-28).

• Parkovací brzdu nepoužívejte v mrazivém 
po�así, mohla by zamrznout. Namísto 
toho u vozu s automatickou p�evodovkou 
posu�te páku voli�e do polohy P a u vozu 
s manuální p�evodovkou za�a
te 1. p�evo-
dový stupe� nebo zpáte�ku R. Zadní kola 
založte klíny.

• Sníh ponechaný na �elním skle je 
nebezpe�ný, protože m�že p�ekážet ve 
výhledu ven. P�ed jízdou sníh odstra�te.

• 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.

• 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 plynový 
pedál a lehce sešlápn�te brzdový pedál, 
až se funkce brzd vrátí k normálu.

t Zimní pneumatiky

Zimní pneumatiky používejte na všech 
�ty�ech kolech Vašeho vozu

Nep�ekra�ujte maximální povolenou 
rychlost stanovenou pro zimní pneumatiky 
ani zákonné omezení rychlosti.

Evropa

P�i použití zimních pneumatik zvolte 
pneumatiky specifikovaných rozm�r� 
a dodržujte doporu�ený tlak pro jejich 
hušt�ní (stran� 9-10).

Jízda v zimním období

Na všech �ty�ech kolech používejte 
výhradn� pneumatiky shodného 
rozm�ru a typu (zimní, radiální, 
diagonální):
Je nebezpe�né používat pneumatiky 
rozdílného rozm�ru a typu. M�že dojít 
k vážnému ovlivn�ní ovladatelnosti 
Vašeho vozidla, d�sledkem �ehož 
m�že být nehoda.

P�ed použitím pneumatik s ocelovými 
hroty se ujist�te, zda jejich použití 
umož�ují p�edpisy dané zem�.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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t Sn�hové �et�zy
P�ed použitím sn�hových �et�z� se ujist�te, 
zda jejich použití umož�ují p�edpisy 
dané zem�.

Sn�hové �et�zy instalujte pouze na p�ední 
kola.
Nepoužívejte �et�zy na zadních kolech.

Výb�r sn�hových �et�z� (Evropa)

Mazda Vám doporu�uje sn�hové �et�zy, 
jež jsou tvo�eny šestihrannými ocelovými 
oky. Zvolte typ �et�zu odpovídající 
rozm�ru pneumatiky.

Specifikace pro instalaci (Evropa)

P�i instalaci sn�hových �et�z� musí být 
vzdálenost mezi vzorkem pneumatiky 
a �et�zem v rámci p�edepsaných hodnot, 
uvedených v následující tabulce.

• 	et�zy mohou ovlivnit jízdní 
vlastnosti vozu.

• Nep�ekra�ujte rychlost jízdy 50 km/hod 
nebo rychlost doporu�enou výrobcem 
�et�z� podle toho, která je nižší.

• Jezd�te opatrn� a vyhýbejte se 
nerovnostem na vozovce, výmol�m 
a ostrým zatá�kám.

• Snažte se zabránit zablokování kol 
p�i brzd�ní.

• Nenasazujte sn�hové �et�zy na 
náhradní kolo pro nouzové použití, 
mohlo by dojít k poškození vozidla 
a pneumatiky. Vaše vozidlo není 
z výroby vybaveno náhradním 
kolem pro nouzové použití.

• Sn�hové �et�zy nepoužívejte p�i 
jízd� na vozovce, která není pokryta 
sn�hem nebo ledem. Mohlo by tím 
dojít k poškození pneumatik 
a sn�hových �et�z�.

• Sn�hové �et�zy 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�.

UPOZORNĚNÍ

Rozm�r pneumatiky Sn�hový �et�z

215/65R16 	et�z tvo�ený 
šestihrannými oky

225/55R17 	et�z tvo�ený 
šestihrannými oky

225/45R19 	et�z tvo�ený 
šestihrannými oky

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.

Vzdálenost [Jednotka: mm]
A B

MAX 11 MAX 11
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Nasazení sn�hových �et�z�

1. Sn�hové �et�zy na p�edních kolech 
zajist�te co nejpevn�ji. P�i jejich instalaci 
vždy dodržujte pokyny výrobce.

2. Po ujetí vzdálenosti 0,5 až 1 km 
sn�hové �et�zy op�t dotáhn�te.

Pohled z boku Příčný řez

Pneumatika

A B Jízda v zatopené oblasti

Mokré brzdy vysušte pomalou jízdou, 
n�kolikrát uvoln�te plynový pedál 
a lehce sešlápn�te brzdový pedál, 
dokud se funkce brzd nevrátí 
k normálu:
Jízda s mokrými brzdami je 
nebezpe�ná. Prodloužená brzdná 
dráha nebo tažení vozu ke stran� 
b�hem brzd�ní m�že být p�í�inou 
vzniku vážné dopravní nehody. 
Mírným p�ibrzd�ním zkontrolujte, zda 
nebyla ú�innost brzd ovlivn�na.

S vozidlem nejezd�te po zaplavených 
cestách, mohlo by dojít ke zkratování 
elektronických obvod�, poškození 
motoru nebo zhasnutí motoru, pokud 
dojde k nasátí vody. Pokud systém 
nepracuje správn�, obra�te se na 
odborného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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Turbodmychadlo podstatným zp�sobem zvyšuje výkon motoru. Jeho pokro�ilá konstrukce 
zajiš�uje vylepšený provoz a vyžaduje minimální údržbu.

Abyste co nejvíce využili jeho p�ínosu, dodržujte následující pokyny.

1. M��te motorový olej a olejový filtr v souladu s Plánem údržby (stran� 6-3).

2. Používejte pouze doporu�ený motorový olej (stran� 6-19). NEDOPORU�UJEME 
používat dodate�ná aditiva.

Informace o turbodmychadle (SKYACTIV-D 2.2)

• Po jízd� vysokou rychlostí nebo do dlouhého svahu musíte nechat motor b�žet na 
volnob�žné otá�ky alespo� po dobu 30 sekund, než ho vypnete. V opa�ném p�ípad� 
by mohlo dojít k poškození turbodmychadla. Pokud se však aktivuje systém i-stop, 
není volnob�h motoru nutný.

• Zvyšováním otá�ek motoru nebo jejich p�etá�ením, zejména bezprost�edn� po jeho 
nastartování, m�že být turbodmychadlo poškozeno.

• V rámci ochrany p�ed poškozením je motor zkonstruován tak, aby v mimo�ádn� 
chladném po�así nebylo možno zvyšovat jeho otá�ky bezprost�edn� po nastartování.

UPOZORNĚNÍ
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Tažení

Váš v�z Mazda je konstruován a postaven p�edevším pro p�evoz cestujících a nákladu.
Je-li nezbytné, abyste v�z použili k tažení p�ív�su, dodržujte následující pokyny, protože 
bezpe�nost �idi�e a spolujezdce závisí na správném vybavení a bezpe�ných jízdních 
návycích �idi�e. Tažení p�ív�su ovlivní ovládání vozu, jeho jízdní vlastnosti, brzd�ní, 
výkon a spot�ebu paliva.
Nikdy nep�et�žujte v�z nebo p�ív�s. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se tažení 
p�ív�su, obra�te se na autorizovaného prodejce voz� Mazda.

t Hmotnostní limity
Celková hmotnost p�ív�su, celková hmotnost soupravy a zatížení p�ípojného �epu 
nesmí p�esáhnout p�edepsané limity uvedené v „Tabulce hodnot maximálního 
zatížení p�i tažení p�ív�su“.
CELKOVÁ HMOTNOST P�ÍV	SU:

Sou�et hmotnosti p�ív�su a jeho nákladu.
CELKOVÁ HMOTNOST SOUPRAVY:

Sou�et celkové hmotnosti p�ív�su a hmotnosti táhnoucího vozidla, v�etn� tažného za�ízení, 
cestujících ve vozidle a nákladu.
ZATÍŽENÍ P�ÍPOJNÉHO 
EPU:

Zatížení p�sobící na záv�sném �epu tažného za�ízení. To se m�ní v závislosti na zm�nách 
rozložení nákladu na p�ív�su.

Tažení karavanu a p�ív�su (Evropa/Rusko/Turecko/
Izrael/Jižní Afrika)

• Sv�j nový v�z Mazda nepoužívejte pro tažení p�ív�su prvních 1 000 kilometr�. 
V opa�ném p�ípad� m�že dojít k poškození motoru, p�evodovky, diferenciálu, 
ložisek kol a dalších sou�ástí pohonného ústrojí.

• Škody zp�sobené tažením p�ív�su/karavanu v Turecku nejsou kryté zárukou 
poskytovanou na vozidlo.

UPOZORNĚNÍ
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P�i provozu ve vysokých nadmo�ských výškách ztrácí motor úm�rn� se stoupající 
nadmo�skou výškou sv�j výkon. Za t�chto podmínek je doporu�ováno snížit celkovou 
hmotnost vozu a celkovou hmotnost soupravy o 10 % na každých 1000 m nadmo�ské výšky.
Tabulka hodnot maximálního zatížení p�i tažení p�ív�su
Evropa/Stoupání až do 12 %

MODEL CELKOVÁ HMOTNOST 
P�ÍV	SU

CELKOVÁ 
HMOTNOST 
SOUPRAVY

Karoserie Motor P�evodovka Systém 
i-stop

Systém 
i-ELOOP

Nebrzd�ný 
p�ív�s

Brzd�ný 
p�ív�s Brzd�ný p�ív�s

Sedan
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka × — 680 kg 1 300 kg 3 235 kg

Sedan
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 465 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 445 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 475 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × × 680 kg 1 500 kg 3 445 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × × 680 kg 1 500 kg 3 475 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.5 Automatická 
p�evodovka × × 680 kg 1 500 kg 3 500 kg

Sedan
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka × — 730 kg 1 600 kg 3 655 kg

Sedan
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × — 730 kg 1 600 kg 3 670 kg

Sedan
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka × × 730 kg 1 600 kg 3 655 kg

Sedan
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × × 730 kg 1 600 kg 3 670 kg

Sedan SKYACTIV-D 2.2 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × × 730 kg 1 600 kg 3 655 kg
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MODEL CELKOVÁ HMOTNOST 
P�ÍV	SU

CELKOVÁ 
HMOTNOST 
SOUPRAVY

Karoserie Motor P�evodovka Systém 
i-stop

Systém 
i-ELOOP

Nebrzd�ný 
p�ív�s

Brzd�ný 
p�ív�s Brzd�ný p�ív�s

Sedan SKYACTIV-D 2.2 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × × 730 kg 1 600 kg 3 670 kg

Kombi
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka × — 680 kg 1 300 kg 3 280 kg

Kombi
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 510 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 490 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 520 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × × 680 kg 1 500 kg 3 490 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × × 680 kg 1 500 kg 3 520 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.5 Automatická 
p�evodovka × × 680 kg 1 500 kg 3 540 kg

Kombi
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka × — 730 kg 1 600 kg 3 690 kg

Kombi
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × — 730 kg 1 600 kg 3 710 kg

Kombi
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka × × 730 kg 1 600 kg 3 690 kg

Kombi
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × × 730 kg 1 600 kg 3 710 kg
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x : Je k dispozici
— : Není k dispozici
ZATÍŽENÍ P	ÍPOJNÉHO �EPU: 75 kg
N�mecko a Rakousko/Stoupání až 8 %

MODEL CELKOVÁ HMOTNOST 
P�ÍV	SU

CELKOVÁ 
HMOTNOST 
SOUPRAVY

Karoserie Motor P�evodovka Systém 
i-stop

Systém 
i-ELOOP

Nebrzd�ný 
p�ív�s

Brzd�ný 
p�ív�s Brzd�ný p�ív�s

Kombi SKYACTIV-D 2.2 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × × 730 kg 1 600 kg 3 690 kg

Kombi SKYACTIV-D 2.2 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × × 730 kg 1 600 kg 3 710 kg

MODEL CELKOVÁ HMOTNOST 
P�ÍV	SU

CELKOVÁ 
HMOTNOST 
SOUPRAVY

Karoserie Motor P�evodovka Systém 
i-stop

Systém 
i-ELOOP

Nebrzd�ný 
p�ív�s

Brzd�ný 
p�ív�s Brzd�ný p�ív�s

Sedan
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 435 kg

Sedan
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 700 kg 3 665 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × — 680 kg 1 700 kg 3 645 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 700 kg 3 675 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × × 680 kg 1 700 kg 3 645 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × × 680 kg 1 700 kg 3 675 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.5 Automatická 
p�evodovka × × 680 kg 1 700 kg 3 700 kg

Sedan
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka × — 730 kg 1 800 kg 3 855 kg
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MODEL CELKOVÁ HMOTNOST 
P�ÍV	SU

CELKOVÁ 
HMOTNOST 
SOUPRAVY

Karoserie Motor P�evodovka Systém 
i-stop

Systém 
i-ELOOP

Nebrzd�ný 
p�ív�s

Brzd�ný 
p�ív�s Brzd�ný p�ív�s

Sedan
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × — 730 kg 1 800 kg 3 870 kg

Sedan
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka × × 730 kg 1 800 kg 3 855 kg

Sedan
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × × 730 kg 1 800 kg 3 870 kg

Sedan SKYACTIV-D 2.2 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × × 730 kg 1 800 kg 3 855 kg

Sedan SKYACTIV-D 2.2 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × × 730 kg 1 800 kg 3 870 kg

Kombi
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 480 kg

Kombi
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 700 kg 3 710 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × — 680 kg 1 700 kg 3 690 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 700 kg 3 720 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × × 680 kg 1 700 kg 3 690 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × × 680 kg 1 700 kg 3 720 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.5 Automatická
p�evodovka × × 680 kg 1 700 kg 3 740 kg

Kombi
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka × — 730 kg 1 800 kg 3 890 kg

Kombi
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × — 730 kg 1 800 kg 3 910 kg
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x : Je k dispozici
— : Není k dispozici
ZATÍŽENÍ P	ÍPOJNÉHO �EPU: 75 kg
Rusko/Stoupání až do 12 %

MODEL CELKOVÁ HMOTNOST 
P�ÍV	SU

CELKOVÁ 
HMOTNOST 
SOUPRAVY

Karoserie Motor P�evodovka Systém 
i-stop

Systém 
i-ELOOP

Nebrzd�ný 
p�ív�s

Brzd�ný 
p�ív�s Brzd�ný p�ív�s

Kombi
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka × × 730 kg 1 800 kg 3 890 kg

Kombi
SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × × 730 kg 1 800 kg 3 910 kg

Kombi SKYACTIV-D 2.2 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × × 730 kg 1 800 kg 3 890 kg

Kombi SKYACTIV-D 2.2 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × × 730 kg 1 800 kg 3 910 kg

MODEL CELKOVÁ HMOTNOST 
P�ÍV	SU

CELKOVÁ 
HMOTNOST 
SOUPRAVY

Karoserie Motor P�evodovka Systém 
i-stop

Systém 
i-ELOOP

Nebrzd�ný 
p�ív�s

Brzd�ný 
p�ív�s Brzd�ný p�ív�s

Sedan
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka — — 680 kg 1 300 kg 3 235 kg

Sedan
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka — — 680 kg 1 500 kg 3 465 kg

Sedan
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD
POWER

Manuální 
p�evodovka × — 680 kg 1 300 kg 3 235 kg

Sedan
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 465 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 445 kg
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MODEL CELKOVÁ HMOTNOST 
P�ÍV	SU

CELKOVÁ 
HMOTNOST 
SOUPRAVY

Karoserie Motor P�evodovka Systém 
i-stop

Systém 
i-ELOOP

Nebrzd�ný 
p�ív�s

Brzd�ný 
p�ív�s Brzd�ný p�ív�s

Sedan SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 475 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × × 680 kg 1 500 kg 3 445 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × × 680 kg 1 500 kg 3 475 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.5 Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 500 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.5 Automatická 
p�evodovka × × 680 kg 1 500 kg 3 500 kg

Kombi
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka — — 680 kg 1 300 kg 3 270 kg

Kombi
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka — — 680 kg 1 500 kg 3 505 kg

Kombi
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Manuální 
p�evodovka × — 680 kg 1 300 kg 3 270 kg

Kombi
SKYACTIV-G 2.0 
STANDARD 
POWER

Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 505 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 480 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 515 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Manuální 
p�evodovka × × 680 kg 1 500 kg 3 480 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.0 
HIGH POWER

Automatická 
p�evodovka × × 680 kg 1 500 kg 3 515 kg
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x : Je k dispozici
— : Není k dispozici
ZATÍŽENÍ P	ÍPOJNÉHO �EPU: 75 kg
Izrael/Stoupání až do 12 %

x : Je k dispozici
— : Není k dispozici
ZATÍŽENÍ P	ÍPOJNÉHO �EPU: 75 kg

MODEL CELKOVÁ HMOTNOST 
P�ÍV	SU

CELKOVÁ 
HMOTNOST 
SOUPRAVY

Karoserie Motor P�evodovka Systém 
i-stop

Systém 
i-ELOOP

Nebrzd�ný 
p�ív�s

Brzd�ný 
p�ív�s Brzd�ný p�ív�s

Kombi SKYACTIV-G 2.5 Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 500 kg 3 535 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.5 Automatická 
p�evodovka × × 680 kg 1 500 kg 3 535 kg

MODEL CELKOVÁ HMOTNOST 
P�ÍV	SU

CELKOVÁ 
HMOTNOST 
SOUPRAVY

Karoserie Motor P�evodovka Systém 
i-stop

Systém 
i-ELOOP

Nebrzd�ný 
p�ív�s

Brzd�ný 
p�ív�s Brzd�ný p�ív�s

Sedan SKYACTIV-G 2.0 Automatická 
p�evodovka × — 722 kg 1 500 kg 3 435 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.5 Automatická 
p�evodovka × × 744 kg 1 500 kg 3 465 kg

Sedan SKYACTIV-D 2.2 Automatická 
p�evodovka × — 744 kg 1 600 kg 3 605 kg

Kombi SKYACTIV-G 2.0 Automatická 
p�evodovka × — 737 kg 1 500 kg 3 460 kg

Kombi SKYACTIV-D 2.2 Automatická 
p�evodovka × — 750 kg 1 600 kg 3 645 kg
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Jižní Afrika/Stoupání až do 12 %

x : Je k dispozici
— : Není k dispozici
ZATÍŽENÍ P	ÍPOJNÉHO �EPU: 75 kg

MODEL CELKOVÁ HMOTNOST 
P�ÍV	SU

CELKOVÁ 
HMOTNOST 
SOUPRAVY

Karoserie Motor P�evodovka Systém 
i-stop

Systém 
i-ELOOP

Nebrzd�ný 
p�ív�s

Brzd�ný 
p�ív�s Brzd�ný p�ív�s

Sedan SKYACTIV-G 2.0 Manuální 
p�evodovka × — 680 kg 1 250 kg 3 150 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.0 Automatická 
p�evodovka × — 680 kg 1 250 kg 3 185 kg

Sedan SKYACTIV-D 2.5 Automatická 
p�evodovka × × 680 kg 1 250 kg 3 215 kg

Sedan SKYACTIV-G 2.2 Automatická 
p�evodovka × — 700 kg 700 kg 2 705 kg

P�i tažení p�ív�su vždy d�sledn� dodržujte hmotnostní limity uvedené v „Tabulce 
hodnot zatížení p�i tažení p�ív�su“:
Tažení nákladu o hmotnosti v�tší, než je doporu�eno, m�že negativn� ovlivnit 
ovladatelnost a výkon vozu a zap�í�init takové potíže, jež by mohly vést ke zran�ní osob, 
poškození vozu nebo k obojímu.

P�i nakládání p�ív�su vždy d�sledn� dbejte hmotnostních limit� pro zatížení 
p�ípojného �epu uvedených v „Tabulce hodnot zatížení p�i tažení p�ív�su“:
Nerovnom�rné zatížení p�ív�su, kdy je vzadu soust�ed�na v�tší �ást hmotnosti než 
vp�edu, je nebezpe�né. To m�že vést až ke ztrát� kontroly nad vozidlem nebo k nehod�.

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.

VAROVÁNÍ
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t Tažné za�ízení
Pro tažení p�ív�su používejte vhodné tažné za�ízení. Doporu�ujeme použít originální tažné 
za�ízení Mazda. K zajišt�ní tažného za�ízení použijte originální otvory vyvrtané výrobcem. 
Více informací získáte u autorizovaného prodejce voz� Mazda.

C

Jednotka: mm

A

B C

A: 350—420
B: 1 178,5
C: 1 046,9

Místo montáže tažného zařízení (sedan)

MAX. 75 kg
Přípojný čep 
tažného zařízení
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t Pneumatiky
P�ed tažením p�ív�su se ujist�te, zda jsou všechny pneumatiky nahušt�ny na p�edepsaný 
tlak za studena, který je uveden na štítku s údaji o tlaku v pneumatikách na dve�ích �idi�e. 
Velikost pneumatik p�ív�su, povolené zatížení a tlak v pneumatikách p�ív�su by m�ly 
odpovídat specifikacím výrobce p�ív�su.

Nikdy nepoužívejte náhradní kolo pro nouzové použití p�i tažení:
Používání nouzového náhradního kola p�i tažení p�ív�su m�že mít za následek defekt 
pneumatiky a ztrátu kontroly nad �ízením s následným zran�ním cestujících ve voze.

C

Jednotka: mm

A

B C

A: 350—420
B: 1 178,5
C: 1 046,9

Místo montáže tažného zařízení (kombi)

MAX. 75 kg
Přípojný čep 
tažného zařízení

VAROVÁNÍ
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t Zajiš�ovací �et�zy
Zajiš�ovací �et�zy musí být použity jako preventivní opat�ení proti náhodnému rozpojení 
p�ív�su p�i tažení. M�ly by vést k�ížem pod ojí p�ív�su a být p�ipojeny k záv�snému za�ízení 
vozidla. Nechte dostate�ný provis �et�z�, aby bylo možno s p�ív�sem pln� zatá�et. Další 
podrobnosti se dozvíte z literatury p�iložené výrobcem p�ív�su nebo záv�sného za�ízení.

t Osv�tlení p�ív�su

t Brzdy p�ív�su
Vyhledejte Tabulku hodnot maximálního zatížení p�i tažení p�ív�su v odstavci Hmotnostní 
limity (stran� 3-58) a pokud hmotnost Vašeho p�ív�su p�esahuje hodnotu CELKOVÁ 
HMOTNOST P	ÍV�SU (nebrzd�ný p�ív�s), musí být p�ív�s vybaven brzdami.
Jestliže je Váš p�ív�s vybaven brzdami, zkontrolujte, zda odpovídají p�edpis�m.

P�ed odjezdem se ujist�te, zda jsou zajiš�ovací �et�zy bezpe�n� uchyceny na obou 
stranách p�ív�su i vozu:
Tažení p�ív�su bez použití zajiš�ovacích �et�z�, bezpe�n� ukotvených na obou stranách 
p�ív�su a vozu, je nebezpe�né. V p�ípad� poškození tažného za�ízení nebo p�ípojného 
�epu se p�ív�s m�že vychýlit do jiného jízdního pruhu, a zp�sobit tak dopravní nehodu.

Nep�ipojujte systém osv�tlení p�ív�su p�ímo k systému osv�tlení Vašeho vozu Mazda. 
To m�že vést k poškození elektrického systému a systému osv�tlení vozidla. P�ed 
p�ipojením osv�tlení p�ív�su se obra�te na svého autorizovaného prodejce voz� Mazda.

Nikdy nep�ipojujte hydraulický brzdový systém p�ív�su p�ímo k brzdovému 
systému vozu:
P�ipojení hydraulického brzdového systému p�ív�su p�ímo k brzdovému systému 
vozidla je nebezpe�né a m�že mít za následek nedostate�nou ú�innost brzd a možné 
zran�ní.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ
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t Rady pro tažení p�ív�su
P�ed jízdou

• Zkontrolujte, zda sv�tlá výška Vašeho vozu Mazda z�stala po p�ipojení zatíženého nebo 
prázdného p�ív�su v b�žných hodnotách. Nevyjížd�jte, má-li vozidlo p�íliš zvednutou 
nebo zatíženou p�ední �ást. Prov��te, zda není p�ekro�eno zatížení p�ípojného �epu, zda 
nejsou p�íliš opot�ebeny sou�ásti odpružení a zda nedošlo k p�etížení p�ív�su. Nechejte 
si své vozidlo prohlédnout u kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

• Ujist�te se, zda je náklad p�ív�su zabezpe�en proti p�ípadnému posunutí.
• Prov��te, zda zp�tná zrcátka odpovídají všem platným p�edpis�m a na�ízením. 

Zkontrolujte je.
• P�ed vyjetím zkontrolujte správnou funkci veškerého osv�tlení vozu a p�ív�su i jejich 

vzájemné zapojení. Po ujetí kratší vzdálenosti zastavte a kontrolu sv�tel a propojení 
zopakujte.

Jízda

• Váš v�z Mazda se bude p�i jízd� s p�ív�sem chovat odlišn�, proto si otá�ení, couvání 
a zastavování natrénujte v oblasti se slabým provozem.

• V�nujte dostatek �asu seznámení se s novými parametry soupravy, jakými jsou vyšší 
hmotnost a v�tší délka soupravy.

• P�i jízd� s p�ív�sem nep�ekra�ujte rychlost 100 km/h. Je-li maximální povolená rychlost 
jízdy s p�ív�sem v dané zemi ješt� nižší než 100 km/h, dodržujte ji.

• P�i jízd� s p�ív�sem v dlouhém stoupání p�e�a
te na nižší p�evodový stupe�, �ímž 
p�edejdete p�etížení nebo p�eh�ívání motoru nebo obojímu.

• P�i jízd� s p�ív�sem v dlouhém klesání p�e�a
te na nižší p�evodový stupe� a jako pomoc 
p�i brzd�ní využívejte brzdného ú�inku motoru. Stále kontrolujte rychlost jízdy a brzdy 
používejte jen v p�ípad� pot�eby. Nedržte delší dobu sešlápnutý pedál brzdy, aby nedošlo 
k p�eh�ívání a ke ztrát� výkonu brzd.

Parkovišt�
S p�ipojeným p�ív�sem neparkujte ve svahu. Pokud musíte zaparkovat ve svahu, dodržujte 
následující pokyny.

Parkování ve svahu
1. Zatáhn�te parkovací brzdu a držte sešlápnutý brzdový pedál.
2. Zatímco Vy budete držet sešlápnutý brzdový pedál, jiná osoba založí kola vozu a taženého 

p�ív�su vhodným klínem.

Pokud vozidlo s p�ív�sem p�ekro�í rychlost 100 km/h, m�že dojít k poškození vozidla.

UPOZORNĚNÍ
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3. Po zablokování kol pomalu uvoln�te brzdový pedál a parkovací brzdu tak, aby váhu 
soupravy držely založené klíny.

4. Pevn� zatáhn�te parkovací brzdu.

5. Má-li vozidlo automatickou p�evodovku, p�esu�te páku voli�e do polohy P. Pokud má 
manuální p�evodovku, za�a
te 1 nebo R.

Rozjížd�ní se ze svahu

1. Nastartujte motor (stran� 4-3).

2. Uvoln�te parkovací brzdu a pomalu popoje
te kousek od klín�.

3. Zastavte na nejbližší rovin�, zatáhn�te parkovací brzdu a založte klíny za kola.
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4 P�i jízd�

Informace týkající se bezpe�né jízdy a zastavení.

Startování/zastavení motoru .....................4-2
Spína� zapalování ..................................4-2
Startování motoru ..................................4-3
Vypnutí motoru ......................................4-8
i-stop* ..................................................4-10

P�ístrojový panel a displej .......................4-20
P�ístroje a ukazatele .............................4-20
Varovné/indika�ní kontrolky ...............4-40

P�evodovka ...............................................4-71
Ovládání manuální p�evodovky ...........4-71
Ovládací prvky automatické p�evodovky ... 4-73

Spína�e a ovládací prvky .........................4-83
Ovládání osv�tlení vozu ......................4-83
Systém ovládání dálkových sv�tel (HBC)* . 4-89
P�ední mlhová sv�tla* ..........................4-94
Zadní mlhové sv�tlo* ..........................4-95
Signalizace zm�ny sm�ru jízdy 
a zm�ny jízdního pruhu .......................4-97
St�ra�e a ost�ikova�e �elního skla .......4-98
St�ra� a ost�ikova� zadního okna* ....4-102
Ost�ikova�e hlavních sv�tlomet�* .....4-103
Vyh�ívání zadního okna .....................4-103
Houka�ka ...........................................4-104
Varovné blika�e .................................4-105

Radarový sníma� ....................................4-106
Radarový sníma�* .............................4-106

Brzdy .......................................................4-109
Brzdová soustava ...............................4-109
Systém signálu nouzového zastavení ... 4-112
Asistent pro rozjezd do kopce (HLA) ... 4-112
Brzdový asistent Smart City (SCBS)* ... 4-114
Inteligentní brzdový asistent (SBS)* ...4-120

ABS/TCS/DSC ........................................4-123
Protiblokovací brzdový systém (ABS) ... 4-123
Systém kontroly prokluzu kol (TCS) ... 4-124
Systém �ízení jízdní stability (DSC) .... 4-125

i-ELOOP ................................................ 4-127
i-ELOOP* ......................................... 4-127

Posilova� �ízení ...................................... 4-130
Posilova� �ízení ................................. 4-130

Radarový adaptivní tempomat Mazda 
(MRCC) .................................................. 4-131

Radarový adaptivní tempomat Mazda 
(MRCC)* .......................................... 4-131

Tempomat ............................................... 4-142
Tempomat* ........................................ 4-142

Nastavitelný omezova� rychlosti .......... 4-146
Nastavitelný omezova� rychlosti* .... 4-146

Systém monitorování tlaku 
v pneumatikách ..................................... 4-150

Systém monitorování tlaku 
v pneumatikách* ............................... 4-150

Systém sledování prostoru za 
vozidlem (RVM) ..................................... 4-154

Systém sledování prostoru za 
vozidlem (RVM)* ............................. 4-154

Systém varování p�ed opušt�ním 
jízdního pruhu (LDWS) ........................ 4-161

Systém varování p�ed opušt�ním 
jízdního pruhu (LDWS)* .................. 4-161

Filtr pevných �ástic pro vzn�tové motory 4-169
Filtr pevných �ástic pro 
vzn�tové motory (SKYACTIV-D 2.2) ..4-169

Zadní parkovací asistent ....................... 4-170
Zadní parkovací asistent* .................. 4-170

Systém parkovacích sníma�� ............... 4-187
Systém parkovacích sníma��* .......... 4-187

*N�které modely.
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Startování/zastavení motoru

t Polohy startovacího tla�ítka
Systém je funk�ní, pouze pokud je �idi� 
ve voze nebo v opera�ním dosahu a má 
u sebe startovací kartu.
Vždy, když stisknete startovací tla�ítko, 
zm�ní se poloha spína�e zapalování 
v po�adí OFF, ACC a ON. Op�tovným 
stisknutím startovacího tla�ítka z polohy 
ON se spína� zapalování vypne.

Nesvítí

Napájení elektrických za�ízení je vypnuté 
a také indika�ní kontrolka startovacího 
tla�ítka (žlutá) zhasne.

Spína� zapalování

POZNÁMKA

• Motor nastartuje po stisknutí 
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.

Kontrolka

Než opustíte sedadlo �idi�e, vždy 
vypn�te zapalování, zatáhn�te 
parkovací brzdu a ujist�te se, že je 
páka voli�e v poloze P (automatická 
p�evodovka) nebo �adicí páka 
za�azená na 1. p�ev. stupe� nebo na 
zpáte�ku (manuální p�evodovka):
Opušt�ní sedadla �idi�e bez vypnutí 
zapalování, zatažení parkovací brzdy 
a p�esunutí páky voli�e do 
polohy P (automatická p�evodovka) nebo 
�adicí páky na 1. p�ev. stupe� nebo na 
zpáte�ku (manuální p�evodovka) je 
nebezpe�né. Mohlo by dojít 
k neo�ekávanému pohybu vozu, což by 
mohlo zp�sobit nehodu.
I když chcete opustit sv�j v�z jen na krátkou 
dobu, je d�ležité, abyste spína� zapalování 
p�epnuli do polohy OFF, protože v jakékoliv 
jiné poloze by nebyly funk�ní n�které 
zabezpe�ovací systémy vozidla a docházelo 
by k vybíjení akumulátoru.

POZNÁMKA

(Zamknutý volant)
Pokud indika�ní kontrolka 
startovacího tla�ítka (zelená) bliká a je 
slyšet pípání, znamená to, že volant 
není odemknutý (u vozidel 
s ukazatelem typu A se zprávy 
zobrazují na p�ístrojovém panelu). Pro 
odemknutí volantu oto�te volantem ze 
strany na stranu a stiskn�te p�i tom 
startovací tla�ítko.

VAROVÁNÍVAROVÁNÍ
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ACC (p�íslušenství)

N�které elektrické p�íslušenství je funk�ní 
a indika�ní kontrolka (žlutá) svítí.
Navíc se u vozidel vybavených zámkem 
sloupku �ízení odjistí volant.

ON

Jde o b�žnou polohu, do které se spína� 
vrací po nastartování motoru. Indika�ní 
kontrolka (žlutá) zhasne. (Indika�ní 
kontrolka (žlutá) se rozsvítí, když je 
zapalování zapnuté a motor neb�ží.)
P�ed spušt�ním motoru by m�la být 
provedena kontrola n�kterých 
indika�ních/varovných kontrolek  
(stran� 4-40).

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 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.

Startování motoru

Rádiové vlny startovací karty mohou 
ovlivnit léka�ské p�ístroje, jako jsou 
kardiostimulátory:
P�ed použitím startovací karty 
v blízkosti osob, které používají takovéto 
medicínské za�ízení, konzultujte s jeho 
výrobcem nebo se svým léka�em, 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 OFF.

• 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, stran� 4-7.

VAROVÁNÍ
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1. Ujist�te se, zda u sebe máte 
startovací kartu.

2. Všichni cestující by m�li být p�ipoutáni 
bezpe�nostními pásy.

3. Ujist�te se, zda je zatažena 
parkovací brzda.

4. Podržte brzdový pedál pevn� 
sešlápnutý, dokud motor úpln� 
nenastartuje.

5. (Manuální p�evodovka)  
Podržte pedál spojky pevn� sešlápnutý, 
dokud motor úpln� nenastartuje.  
(Automatická p�evodovka)  
Páku voli�e posu�te do polohy 
parkování (P). Pokud jste b�hem jízdy 
vozu nuceni opakovan� startovat 
motor, posu�te páku voli�e do polohy 
neutrálu (N).

6. Ov��te, že indika�ní kontrolka KLÍ� 
(zelená) (je-li ve výbav�) 
v p�ístrojovém panelu a indika�ní 
kontrolka ve startovacím tla�ítku 
(zelená) svítí. Viz Varovné/indika�ní 
kontrolky, stran� 4-40. Pokud 
indika�ní kontrolka startovacího 
tla�ítka (zelená) bliká, ujist�te se, že 
máte u sebe startovací kartu (u vozidel 
s ukazatelem typu A se zprávy 
zobrazují na p�ístrojovém panelu). 
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 (u vozidel s ukazatelem 
typu A se zprávy zobrazují na 
p�ístrojovém panelu). Viz Nastartování 
motoru, když je slabá baterie startovací 
karty, stran� 4-7.

POZNÁMKA

• 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 
žádné závady.

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.

Pokud varovná kontrolka KLÍ� 
(�ervená) svítí nebo indika�ní 
kontrolka (žlutá) startovacího tla�ítka 
bliká, m�že to znamenat problém 
v systému startování motoru 
a nemožnost nastartovat motor nebo 
p�epnout zapalování do polohy ACC 
nebo ON (u vozidel s ukazatelem typu 
A se zprávy zobrazují na p�ístrojovém 
panelu). Nechejte si co nejd�íve v�z 
zkontrolovat u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

UPOZORNĚNÍ
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7. Stiskn�te startovací tla�ítko, až se 
rozsvítí jak indika�ní kontrolka KLÍ� 
(zelená) (je-li ve výbav�) 
v p�ístrojovém panelu, tak indika�ní 
kontrolka (zelená) ve startovacím 
tla�ítku.

POZNÁMKA

• Za následujících podmínek varovná 
kontrolka KLÍ� (�ervená) bliká po 
stisknutí startovacího tla�ítka, aby 
informovala �idi�e, že startovací 
tla�ítko se nep�epne do polohy ACC, 
i když bude stisknuto (u vozidel 
s ukazatelem typu A se zprávy 
zobrazují na p�ístrojovém panelu).
• 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 (stran� 3-7).

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

• (Zp�sob nuceného startování 
motoru)  
Pokud varovná kontrolka KLÍ� 
(�ervená) svítí nebo indika�ní 
kontrolka (žlutá) startovacího 
tla�ítka bliká, m�že to znamenat, že 
motor nebude možné nastartovat 
obvyklým zp�sobem (u vozidel 
s ukazatelem typu A se zprávy 
zobrazují na p�ístrojovém panelu). 
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.

POZNÁMKA

• Když je motor nastartován nucen�, 
varovná kontrolka KLÍ� (�ervená) 
(je-li ve výbav�) z�stává svítit 
a indika�ní kontrolka startovacího 
tla�ítka (žlutá) z�stává blikat.

• (Automatická p�evodovka)  
Když je �adicí páka v poloze 
neutrálu (N), indika�ní kontrolka 
KLÍ� (zelená) (je-li ve výbav�) 
a indika�ní kontrolka startovacího 
tla�ítka (zelená) nesvítí.

POZNÁMKA

• Po nastartování motoru indika�ní 
kontrolka (žlutá) ve startovacím 
tla�ítku zhasne a spína� zapalování 
je v poloze ON.

• (SKYACTIV-G 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.



4-6

P�i jízd�

Startování/zastavení motoru

8. Po nastartování motoru jej nechejte po 
dobu 10 sekund b�žet ve volnob�žných 
otá�kách (zakázáno v N�mecku).

POZNÁMKA

• (SKYACTIV-D 2.2)
• 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.

• 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.

• Startér se nebude otá�et, dokud 
indika�ní kontrolka žhavení 
nezhasne.

POZNÁMKA

• (N�mecko)  
Rozje
te se okamžit� po 
nastartování motoru. Nepoužívejte 
však vysoké otá�ky motoru, dokud 
motor nedosáhne své 
provozní teploty.

(SKYACTIV-G 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 
(stran� 7-27).

• (SKYACTIV-D 2.2)  
Pokud je okolní teplota nižší než 
p�ibližn� -10 °C, není možné 
dosáhnout maximálních otá�ek 
motoru p�ibližn� po dobu t�í minut 
po nastartování motoru, d�vodem je 
ochrana motoru.
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t Nastartování motoru, když je 
slabá baterie startovací karty

Pokud nelze nastartovat motor kv�li 
vybité baterii ve startovací kart�, je možné 
jej nastartovat pomocí následujícího 
postupu:

1. Sešlápn�te brzdový pedál (vozy 
s automatickou p�evodovkou) nebo 
úpln� sešlápn�te pedál spojky (vozy 
s manuální p�evodovkou).

2. Ov��te, že indika�ní kontrolka 
startovacího tla�ítka (zelená) bliká.

3. Dotkn�te se startovacího tla�ítka zadní 
stranou startovací karty (viz obrázek), 
když indika�ní kontrolka startovacího 
tla�ítka (zelená) bliká.

Když startujete motor p�idržením 
ovlada�e u startovacího tla�ítka, 
protože baterie je slabá nebo je 
v startovací kart� závada, dávejte 
pozor na následující situace.
V takových p�ípadech nebude signál 
vysílaný startovací kartou správn� 
p�ijímán a motor nemusí nastartovat.
• Kovové �ásti jiných klí�� nebo 

kovové p�edm�ty se dotýkají klí�e.

• Náhradní klí�e nebo klí�e k jiným 
vozidl�m vybaveným systémem 
imobilizéru se dotýkají klí�e nebo 
jsou v jeho blízkosti.

• Za�ízení pro elektronické nákupy 
nebo bezpe�nostní karty se dotýkají 
klí�e nebo se nacházejí v jeho 
blízkosti.

UPOZORNĚNÍ

POZNÁMKA

Indika�ní kontrolka startovacího tla�ítka 
(zelená) bude blikat, i když stisknete 
startovací tla�ítko d�íve, než sešlápnete 
brzdový pedál (vozy s automatickou 
p�evodovkou) nebo pedál spojky (vozy 
s manuální p�evodovkou). Pokud za 
t�chto podmínek je sešlápnutý pedál 
spojky (vozy s manuální p�evodovkou) 
nebo brzdový pedál (vozy 
s automatickou p�evodovkou), je možné 
motor nastartovat pomocí následujícího 
postupu.

Startova-
cí karta

Kontrolka

Startovací 
tlačítko
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4. Jakmile indika�ní kontrolka 
startovacího tla�ítka (zelená) za�ne 
svítit souvisle, stiskn�te startovací 
tla�ítko prstem.

1. Vozidlo úpln� zastavte.

2. (Manuální p�evodovka)  
Vy�a
te na neutrál.  
(Automatická p�evodovka)  
P�esu�te páku voli�e do polohy P.

3. Stisknutím startovacího tla�ítka 
vypn�te motor. Spína� zapalování je 
v poloze OFF.

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.

• Pokud chcete jen zm�nit polohu 
spína�e zapalování (p�i vybité baterii 
startovací karty): poté co indika�ní 
kontrolka startovacího tla�ítka 
(zelená) za�ne svítit souvisle, 
uvoln�te pedál spojky (vozy 
s manuální p�evodovkou) nebo pedál 
brzdy (vozy s automatickou 
p�evodovkou) a stiskn�te startovací 
tla�ítko. Spína� zapalování se každým 
stisknutím p�epíná v po�adí poloh 
ACC, ON a OFF. Když je zapalování 
vypnuté, není již možné zm�nit 
polohu spína�e zapalování. Proto, 
pokud motor nastartuje, prove
te 
postup znovu od za�átku.

Vypnutí motoru

Nezastavujte motor, když je v�z 
v pohybu:
Zastavení motoru, když je vozidlo 
v pohybu z jakéhokoliv jiného d�vodu 
než v p�ípad� nouze, je nebezpe�né. 
Zastavení motoru, když je vozidlo 
v pohybu, bude mít za následek 
zhoršený brzdný výkon, a to z d�vodu 
ztráty posilování brzd, což by mohlo 
vést k nehod� a k vážnému zran�ní.

P�ed opušt�ním vozu se ujist�te, že je 
startovací tla�ítko v poloze OFF.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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t Nouzové zastavení motoru
Souvislé podržení stisknutého 
startovacího tla�ítka, když motor b�ží 
nebo vozidlo jede, nebo n�kolikeré rychlé 
stisknutí startovacího tla�ítka zp�sobí 
okamžité vypnutí motoru. Poloha 
zapalování bude ACC.

POZNÁMKA

• (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5)  
Elektrický ventilátor 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 
na stran� 6-36.  
(Vozidla vybavená p�ístrojovým 
panelem typu A)  
Zpráva se zobrazuje na displeji 
p�ístrojového panelu.  
(Vozidla vybavená p�ístrojovým 
panelem typu B)  
Indika�ní kontrolka KLÍ� (zelená) 
bliká p�ibližn� 30 sekund.

• (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.
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Funkce i-stop (zastavení z volnob�hu) automaticky vypne motor, když vozidlo zastaví na 
semaforech nebo uvázne v dopravní zácp� poté, co se motor zah�ál (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5) nebo jindy, když motor není studený (SKYACTIV-D 2.2), a potom ho 
automaticky op�t nastartuje, aby bylo možné pokra�ovat v jízd�. Systém zaru�uje lepší 
spot�ebu paliva, snížení emisí výfukových plyn� a odstra�uje hluk motoru b�žícího na 
volnob�h, když v�z stojí.
Závada v systému nebo provozní stavy systému jsou indikovány kontrolkami.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, stran� 4-40.
Viz Varovný bzu�ák systémy i-stop, stran� 7-50.
Funkce zastavení a op�tovného nastartování motoru
(Manuální p�evodovka)
1. (Vyjma model� ur�ených pro Evropu)  

Indika�ní kontrolka systému i-stop (zelená) svítí, když jsou p�i jízd� vozidla spln�né 
podmínky pro aktivaci systému i-stop.

2. Sešlápn�te brzdový pedál a potom spojkový pedál, až vozidlo úpln� zastaví.
3. Jakmile vozidlo úpln� zastaví, p�esu�te �adicí páku do polohy neutrálu p�i sou�asném 

sešlápnutí pedálu spojky. Motor se automaticky zastaví poté, co uvolníte pedál spojky. 
Indika�ní kontrolka systému i-stop (zelená) svítí také, když jsou funkce systému i-stop 
v �innosti.

4. Pro op�tovné nastartování motoru sešlápn�te spojkový pedál (indika�ní kontrolka i-stop 
(zelená) zhasne). Indika�ní kontrolka systému i-stop (zelená) svítí, pokud jsou 
podmínky pro aktivaci systému i-stop op�t spln�né p�i jízd� (Vyjma model� ur�ených 
pro Evropu).

i-stop*

Zastavení motoru Opětovné nastartování

*N�které modely.



4-11

P�i jízd�

Startování/zastavení motoru

(Automatická p�evodovka)
1. (Vyjma model� ur�ených pro Evropu)  

Indika�ní kontrolka systému i-stop (zelená) svítí, když jsou p�i jízd� vozidla spln�né 
podmínky pro aktivaci systému i-stop.

2. Funkce i-stop se aktivuje, když je p�i jízd� vozidla (s výjimkou couvání) sešlápnut 
brzdový pedál a vozidlo zastaví. Indika�ní kontrolka systému i-stop (zelená) svítí také, 
když jsou funkce systému i-stop v �innosti.

3. Když uvolníte brzdový pedál a páka voli�e je v poloze D/M (ne režim pevného 
nastavení druhého p�evodového stupn�), motor znovu nastartuje automaticky 
a indika�ní kontrolka i-stop (zelená) zhasne. Indika�ní kontrolka systému i-stop (zelená) 
svítí, pokud jsou podmínky pro aktivaci systému i-stop op�t spln�né p�i jízd� (Vyjma 
model� ur�ených pro Evropu).  
Když je páka voli�e v poloze N nebo P, motor znovu nenastartuje, i když brzdový pedál 
uvolníte. Pokud brzdový pedál sešlápnete znovu, motor nastartuje.

(Automatická p�evodovka)
Pokud nastane kterákoliv z následujících podmínek, systém i-stop není funk�ní.
• Kola nejsou nato�ená p�ímo dop�edu.
• Vozidlo zastavilo na prudkém svahu.

Zastavení motoru Opětovné nastartování

UPOZORNĚNÍ
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POZNÁMKA

Aby bylo zaru�eno bezpe�né a pohodlné používání vozidla, sleduje systém i-stop p�i 
ovládání automatického zastavení a op�tovného nastartování motoru i jiné okolnosti 
než jen úkony �idi�e, nap�íklad vnit�ní a vn�jší prost�edí vozidla a provozní 
stav vozidla.

• Motor se zastaví automaticky, když jsou spln�ny všechny následující podmínky:
• Motor už je nastartovaný a vozidlo už jelo ur�itou dobu. Systém i-stop nebude 

funk�ní, pokud vozidlo dosud nejelo, a to bez ohledu na to, jak dlouho pob�ží 
motor na volnob�h. Také pokud vozidlo jelo ur�itou dobu a pak se zastavilo, 
aktivují se funkce systému i-stop (automatické zastavení motoru a jeho op�tovné 
nastartování) pouze jednou v pr�b�hu zastavení vozidla.

• Motor byl nastartován se zav�enou kapotou.
• Motor se dostate�n� zah�ál.
• (Manuální p�evodovka)  

Rychlost vozu je p�ibližn� 3 km/h nebo menší.  
(Automatická p�evodovka)  
Vozidlo zastaví.

• Akumulátor je v dobrém stavu.
• Kapota motoru je zav�ená.
• Jsou zav�eny všechny dve�e i víko zavazadlového prostoru.
• Je zapnutý bezpe�nostní pás �idi�e.
• Spína� odmrazování �elního skla je vypnutý.
• (Pln� automatický typ klimatizace)  

Oto�ný ovlada� teploty pro systém klimatizace na stran� �idi�e je nastaven do jiné 
polohy než do polohy maximálního topení nebo maximálního chlazení.

• (Pln� automatický typ klimatizace)  
Teplota v interiéru vozidla je tém�� stejná jako teplota nastavená pro systém 
klimatizace.

• (Modely ur�ené pro Evropu)  
Vozidlo jede v nadmo�ské výšce 1 800 metr� nebo nižší.  
(Vyjma model� ur�ených pro Evropu)  
Vozidlo jede v nadmo�ské výšce 1 500 metr� nebo nižší.

• Varovná kontrolka systému i-stop (žlutá) nesvítí ani nebliká.
• Systém dálkového ovládání funguje normáln�.
• Byly dostate�n� používány brzdy (je dostate�ný podtlak v brzdové soustav�).
• Volant je v klidu.
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POZNÁMKA

(Automatická p�evodovka)
• Páka voli�e je v poloze D/M (ne režim pevného nastavení druhého p�evodového 

stupn�) nebo N.
• Kapalina automatické p�evodovky se dostate�n� zah�ála.
• Teplota kapaliny automatické p�evodovky není nadm�rn� vysoká.
• Volant je nato�ený tak, že kola sm��ují tém�� dop�edu (pokud na volant p�sobí 

síla, systém i-stop nemusí fungovat, i když kola sm��ují p�ímo dop�edu. Uvoln�te 
úchop volantu, aby mohl systém i-stop fungovat).

• Brzdový pedál byl sešlápnut pro zastavení vozidla (pokud indika�ní kontrolka 
systému i-stop (zelená) bliká, aniž by se aktivovala funkce i-stop, je možné, že 
brzdový pedál nebyl sešlápnut dostate�n�. Sešlápn�te pedál o n�co siln�ji (vyjma 
model� ur�ených pro Evropu)).

• Není používáno nouzové brzd�ní.
• Vozidlo nezastavilo na prudkém svahu na míst� jako je nap�íklad parkovací d�m.
• (SKYACTIV-D 2.2)  

Práv� neprobíhá adaptace vst�ikování paliva, která se uskute��uje pravideln� 
a automaticky.

• Pokud nastane n�která z následujících podmínek, m�že být pot�ebný dodate�ný �as, 
než se motor zastaví automaticky.
• Akumulátor je vybitý z toho d�vodu, že vozidlo dlouho nejelo.
• Okolní teplota je p�íliš vysoká nebo p�íliš nízká.
• Vývody akumulátory byly odpojeny kv�li vým�n� akumulátoru a pak op�t 

p�ipojeny.
• (SKYACTIV-D 2.2)  

Pevné �ástice (PM) odstra�uje filtr pevných �ástic pro vzn�tové motory.

• Z bezpe�nostních d�vod�, pokud je proveden kterýkoliv z následujících úkon� poté, 
co byl motor automaticky zastaven, varovná kontrolka systému i-stop (žlutá) se 
rozsvítí a motor op�tovn� nenastartuje automaticky, i když �idi� sešlápne pedál 
spojky (manuální p�evodovka) nebo uvolní brzdový pedál (automatická 
p�evodovka). Pokud se tak stane, použijte standardní postup pro nastartování motoru.
• Otev�ení kapoty.
• Pokud �idi� má v úmyslu vystoupit z vozidla, když je �adící páka je v jiné poloze 

než neutrál (modely s manuální p�evodovkou) nebo páka voli�e je v poloze D/M 
(ne režim pevného nastavení druhého p�evodového stupn�) (bezpe�nostní pás 
�idi�e je rozepnutý a dve�e �idi�e jsou otev�ené).
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POZNÁMKA

• (Automatická p�evodovka)  
Pokud je páka voli�e p�esunuta z polohy D/M (ne režim pevného nastavení druhého 
p�evodového stupn�) do polohy N nebo z polohy D/M (ne režim pevného nastavení 
druhého p�evodového stupn�) do polohy P, když je systém i-stop v �innosti, motor 
nenastartuje automaticky, i když uvolníte brzdový pedál. Motor nastartuje, pokud je 
op�t sešlápnut brzdový pedál nebo pokud je páka voli�e p�esunuta do polohy D/M 
(ne režim pevného nastavení druhého p�evodového stupn�) nebo R. Navíc, pokud má 
�idi� v úmyslu vystoupit z vozidla, když je páka voli�e v poloze N nebo P 
(bezpe�nostní pás sedadla �idi�e je rozepnutý a dve�e �idi�e jsou otev�ené), motor 
op�t nastartuje (vyjma model� ur�ených pro Evropu). (Z d�vodu bezpe�nosti vždy 
m�jte sešlápnutý brzdový pedál, když p�esunujete páku voli�e a systém i-stop je 
v �innosti.)

Z polohy D/M (ne režim pevného 
nastavení druhého převodového 
stupně) do polohy N

Z polohy N do polohy D/M (ne režim 
pevného nastavení druhého 
převodového stupně) nebo polohy R

Z polohy P do polohy D/M (ne režim 
pevného nastavení druhého 
převodového stupně) nebo polohy R

Z polohy D/M (ne režim pevného 
nastavení druhého převodového 
stupně) do polohy P
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POZNÁMKA

• Pokud je proveden kterýkoliv z následujících úkon� poté, co byl motor automaticky 
zastaven (�adicí páka je v poloze neutrálu u vozidel vybavených manuální 
p�evodovkou), motor op�t nastartuje automaticky, i když �idi� nesešlápne pedál 
spojky (manuální p�evodovka) nebo uvolní brzdový pedál (automatická 
p�evodovka). Avšak z bezpe�nostních d�vod� motor nenastartuje automaticky, 
pokud je �adicí páka v jiné poloze než neutrál (u vozidel s manuální p�evodovkou).
• Spína� i-stop OFF je stisknut na n�kolik sekund.
• (Pln� automatický typ klimatizace)  

Oto�ný ovlada� teploty pro systém klimatizace na stran� �idi�e je nastaven do 
polohy maximálního topení nebo maximálního chlazení.

• Spína� odmrazování �elního skla je zapnutý.
• 	idi� má v úmyslu vystoupit z vozidla (bezpe�nostní pás sedadla �idi�e je 

rozepnutý a jakékoliv dve�e nebo zadní výklopné dve�e jsou otev�ené).
• Ve svahu se mírn� uvolnily brzdy a vozidlo se dává do pohybu.
(Automatická p�evodovka)
• Je sešlápnut plynový pedál, když je páka voli�e v poloze D/M (ne režim pevného 

nastavení druhého p�evodového stupn�).
• Páka voli�e je p�esunuta do polohy R.
• Páka voli�e je p�esunuta z polohy N nebo P do polohy D/M (ne režim pevného 

nastavení druhého p�evodového stupn�).
• Je manipulováno s volantem, když je páka voli�e v poloze D/M (ne režim 

pevného nastavení druhého p�evodového stupn�).
• Páka voli�e je poloze M, režim pevného nastavení druhého p�evodového stupn�.

• Pokud nastane n�která z následujících podmínek poté, co byl motor automaticky 
zastaven (�adicí páka je v poloze neutrálu u vozidel vybavených manuální 
p�evodovkou), motor op�t nastartuje automaticky, i když �idi� nesešlápne pedál 
spojky (manuální p�evodovka) nebo uvolní brzdový pedál (automatická 
p�evodovka). Avšak z bezpe�nostních d�vod� motor nenastartuje automaticky, 
pokud je �adicí páka v jiné poloze než neutrál (u vozidel s manuální p�evodovkou).
• (Pln� automatický typ klimatizace)  

Je velký rozdíl mezi teplotou v kabin� a teplotou nastavenou pro systém 
klimatizace.

• Uplynuly dv� minuty od okamžiku, se funkce i-stop aktivovala.
• Akumulátor je vybitý.
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t Spína� i-stop OFF
Funkce systému i-stop je možné vypnout 
podržením tohoto spína�e stisknutého, 
dokud nezazní pípnutí a nerozsvítí se 
varovná kontrolka systému i-stop (žlutá) 
v p�ístrojovém panelu. Funkce systému 
i-stop je možné op�t zapnout podržením 
tohoto spína�e stisknutého, dokud nezazní 
pípnutí a nezhasne varovná kontrolka 
systému i-stop (žlutá) 
v p�ístrojovém panelu.

POZNÁMKA

• Pokud nastane n�která z následujících podmínek, m�že být �as, po který je motor 
automaticky zastaven, kratší nebo se m�že prodloužit doba, než m�že systém i-stop 
op�t motor zastavit.
• Okolní teplota je p�íliš vysoká nebo p�íliš nízká.
• Akumulátor je vybitý.
• Elektrická spot�eba vybavení vozidla je vysoká.

• Systém i-stop není funk�ní, když je okolní teplota p�íliš vysoká nebo p�íliš nízká.
• Motor nemusí okamžik nastartovat automaticky, když jsou pólové vývody 

akumulátoru op�t p�ipojeny po jejich do�asném odpojení. Navíc, pokud byl 
akumulátor odpojen, je nutné systém i-stop restartovat a zkontrolovat, zda funguje 
správn�. P�i vým�n� akumulátoru se pora
te s odborným opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

Pokud byly funkce systému i-stop 
vypnuty pomocí spína�e i-stop OFF, 
budou op�t automaticky zapnuté po 
p�íštím nastartování motoru.
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t Funkce zabrán�ní rozjetí vozidla (Automatická p�evodovka)
Vozidla vybavená systémem i-stop jsou vybavena i funkcí zabrán�ní rozjetí vozidla. Tato 
funkce brání samovolnému rozjetí vozidla nap�íklad, když �idi� uvolní brzdový pedál 
a vozidlo stojí na svahu, a to za následujících podmínek:
• P�i zastavení z volnob�hu (jako prevence samovolného rozjetí vozidla dozadu)
• P�i rozjezdu (jako prevence náhlého pohybu vozidla následkem plížení vozidla).  

Brzdná síla je udržována automaticky, když je brzdový pedál uvoln�n a motor op�tovn� 
nastartován.

Uvolnění nohy z brzdového pedálu Brzdná síla vozidla zachována

Motor opět nastartován Zrychlování
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Funkce zabrán�ní rozjetí vozidla je dopl�ková funkce, která je aktivní pod dobu 
maximáln� �ty� sekund po uvoln�ní brzdového pedálu, když se vozidlo rozjíždí poté, co 
stálo a systém i-stop se aktivoval:
• P�ílišné spoléhání na tuto funkci m�že mít za následek ne�ekanou nehodu, pokud 

by vozidlo náhle zrychlilo. P�ed rozjezdem vždy zkontrolujte bezpe�nost okolí 
vozidla a správným zp�sobem používejte páku voli�e, brzdový pedál i plynový pedál.

• Vozidlo se m�že rozjet neo�ekávan� v závislosti na tom, jak je zatížené nebo jestli 
n�co táhne. Pamatujte, že vozidlo se m�že dát náhle do pohybu, když bude funkce 
zabrán�ní rozjetí vozidla uvoln�na, pokud se vozidlo nachází v následujícím stavu: 
(Páka voli�e je v poloze N.)  
Pokud je páka voli�e p�esunuta do polohy N a brzdový pedál je uvoln�n, když jsou 
funkce systému i-stop v �innosti, je brzdná síla uvol�ována postupn�. Chcete-li se 
s vozidlem rozjet, uvoln�te brzdový pedál poté, co motor op�t nastartuje, a p�esu�te 
páku voli�e do jiné polohy než N.

POZNÁMKA

• Když s vozidlem zastavíte na prudkém svahu, funkce zabrán�ní neúmyslného rozjetí 
vozidla se neaktivuje, protože nedošlo k zastavení z volnob�hu.

• 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.

VAROVÁNÍ
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t Varovná kontrolka a varovný signál systému i-stop
Pokud dojde k závad� v systému nebo je nutné upozornit na omezení systému, je �idi� 
informován varovným signálem a varovnou kontrolkou v p�ístrojovém panelu.

Varovné kontrolky/signály Ov��ení

Varovný signál zní a varovná kontrolka systému i-stop 
(žlutá) a jiné varovné kontrolky svítí, když jsou funkce 
systému i-stop v �innosti.

Zkontrolujte, zda není kapota otev�ená, zda není 
rozepnutý bezpe�nostní pás �idi�e nebo zda nejsou 
otev�ené dve�e �idi�e. Pokud nastane taková situace, 
motor nenastartuje automaticky z d�vodu bezpe�nosti. 
Nastartujte motor pomocí normálního postupu.

Varovná kontrolka systému i-stop (žlutá) bliká.
V systému i-stop m�že být n�jaká závada. Nechejte si 
co nejd�íve v�z zkontrolovat u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

Indika�ní kontrolka systému i-stop (zelená) bliká 
dvakrát za sekundu, když jsou funkce systému i-stop 
v �innosti.

(Manuální p�evodovka)
Zkontrolujte, zda je �adicí páka v poloze neutrálu.

Varovný signál zní a indika�ní kontrolka systému i-stop 
(zelená) bliká dvakrát za sekundu (modely ur�ené pro 
Evropu), když jsou funkce systému i-stop v �innosti.

Zkontrolujte, zda jsou dve�e �idi�e zav�ené.
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t Rychlom�r
Rychlom�r udává rychlost jízdy vozu.

t Po�ítadlo celkov� ujetých 
kilometr�, Denní po�ítadla 
a P�epína� po�ítadel

Režim zobrazení m�že být m�n�n mezi 
denními po�ítadly ujetých kilometr� A 
a B stisknutím p�epína�e v okamžiku, kdy 
je jedno z t�chto po�ítadel zobrazeno. 
Zvolený režim bude zobrazen na displeji.
Typ A

Typ B

Po�ítadlo celkového po�tu kilometr�

Po�ítadlo celkov� ujetých kilometr� 
zaznamenává celkový po�et kilometr�, 
které Váš v�z ujel od svého uvedení 
do provozu.

Stiskněte přepínač

Stiskněte přepínač

Denní počítadlo A

Počítadlo celkového 
počtu kilometrů

Denní počítadlo B

Počítadlo celkového 
počtu kilometrů

POZNÁMKA

Když je zapalování p�epnuté do polohy 
ACC nebo OFF, údaje po�ítadel ujetých 
kilometr� se nezobrazují, ale stisknutí 
p�epína�e m�že zp�sobit neúmyslné 
p�epnutí denních po�ítadel nebo jejich 
vynulování v pr�b�hu p�ibližn� 
desetiminutového intervalu 
v následujících p�ípadech:

• Po p�epnutí zapalování do polohy 
OFF z polohy ON.

• Po otev�ení dve�í na stran� �idi�e.

Stiskněte přepínač

Stiskněte přepínač

Denní počítadlo A

Počítadlo celkového 
počtu kilometrů

Denní počítadlo B

Počítadlo celkového 
počtu kilometrů
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Denní po�ítadlo ujetých kilometr�
Denní po�ítadlo ujetých kilometr� je 
schopno zaznamenávat celkovou vzdálenost 
dvou tras. Jednu zaznamenává denní 
po�ítadlo ujetých kilometr� A a druhou 
denní po�ítadlo ujetých kilometr� B.

Denní po�ítadlo ujetých kilometr� A m�že 
nap�íklad zaznamenávat vzdálenost od 
za�átku trasy a denní po�ítadlo ujetých 
kilometr� B m�že zaznamenávat 
vzdálenost od posledního tankování paliva.

Je-li zvolen režim denního po�ítadla ujetých 
kilometr� A, pak dalším stisknutím tla�ítka 
b�hem 1 sekundy m�žete p�epnout do režimu 
denního po�ítadla ujetých kilometr� B.

Je-li zvolen režim denního po�ítadla 
ujetých kilometr� A, bude na displeji 
zobrazeno TRIP A. Je-li zvolen režim 
denního po�ítadla ujetých kilometr� B, 
bude na displeji zobrazeno TRIP B.

Denní po�ítadlo ujetých kilometr� zazna-
menává celkovou vzdálenost, kterou v�z 
urazil od posledního vynulování tohoto 
po�ítadla. Vynulování po�ítadla na stav 
„0.0“ provedete stisknutím p�epína�e po 
dobu delší než 1 sekunda. Toto po�ítadlo 
lze používat ke sledování délky tras 
a k ur�ování spot�eby paliva.

t Otá�kom�r
Otá�kom�r udává po�et otá�ek motoru 
v tisících za minutu.
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5

SKYACTIV-D 2.2

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.

Nezvyšujte otá�ky motoru tak, aby 
ru�i�ka otá�kom�ru vstoupila do 
�ERVENÉHO POLE.
Mohlo by tím dojít k vážnému 
poškození motoru.

Proužkované pole 
SKYACTIV-G 2.5 
SKYACTIV-G 2.0

Červená zóna
SKYACTIV-G 2.5 
SKYACTIV-G 2.0

Červená zóna

Proužkované pole

UPOZORNĚNÍ
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t Palivom�r
Palivom�r ukazuje, p�ibližn� kolik paliva 
z�stává v nádrži, když je spína� 
zapalování v poloze ON. Doporu�ujeme 
Vám, abyste neustále udržovali  
alespo� 1/4 objemu paliva.
Typ A

Typ B

Pokud varovná kontrolka nízkého stavu 
paliva v nádrži svítí nebo je hladina paliva 
velmi nízká, dotankujte co možná 
nejd�íve.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky,  
stran� 4-40.

(SKYACTIV-D 2.2)
Pokud dochází k nestálému výkonu nebo 
k jeho zastavování z d�vodu nedostatku 
paliva, dopl�te palivo co nejd�íve, a to 
nejmén� 10 l paliva.

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.

Plná

Plná na 1/4

Plná

Plná na 1/4

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.

• Zóna indikující p�ibližn� �tvrtinu 
objemu palivové nádrže je 
rozd�lena na více �ástí, aby bylo 
zbývající množství paliva 
zobrazeno p�esn�ji.

• Sm�r šipky ( ) nazna�uje, že se 
kryt hrdla palivové nádrže nachází 
na levé stran� vozidla.
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t Osv�tlení p�ístrojové desky
Otá�ením regulátoru osv�tlení m�žete 
upravit intenzitu osv�tlení p�ístrojové 
desky a dalších p�ístroj�.

Zrušení ztlumené intenzity osv�tlení 

Pokud je spína� hlavních sv�tel v poloze 
 nebo , bude osv�tlení 

p�ístrojového panelu ztlumeno.

P�i jízd� na zasn�žených vozovkách, 
v mlze nebo v jiných podobných 
situacích, kdy je viditelnost p�ístrojového 
panelu omezena v d�sledku vysoké 
intenzity okolního sv�tla, lze 
prost�ednictvím spína�e intenzitu 
osv�tlení zvýšit.

Chcete-li deaktivovat ztlumení osv�tlení, 
oto�te knoflík úpln� doprava. Uslyšíte 
zvukový signál a ztlumení osv�tlení 
bude zrušeno.

t Zobrazení vn�jší teploty
Když je zapalování zapnuté, zobrazuje se 
vn�jší teplota.

POZNÁMKA

• Intenzitu osv�tlení p�ístrojové 
desky je možné upravit, když jsou 
rozsvícené hlavní sv�tlomety 
a obrysová sv�tla.

• Pokud jste dosáhli hranice nastavení 
osv�tlení p�ístrojové desky, zazní 
zvukový signál.

Tlumené

Jasné

POZNÁMKA

• Tento symbol ( ) ozna�uje 
knoflík sloužící k nastavení jasu 
osv�tlení p�ístrojové desky.

• Pokud je regulátor osv�tlení p�ístro-
jové desky v poloze zrušení ztlume-
ného osv�tlení, nebude p�ístrojový 
panel ztlumen, pokud bude op�t p�e-
pnut spína� hlavních sv�tlomet� do 
polohy  nebo . Oto�ením 
knoflíku osv�tlení p�ístrojové desky 
proti sm�ru hodinových ru�i�ek akti-
vujete ztlumení osv�tlení.

Typ A

Typ B
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Varování na vn�jší teplotu

Když je venkovní teplota nízká, její 
zobrazení bliká a je slyšet zvukový signál 
upozor�ující �idi�e na možnost náledí 
na vozovce.
Pokud je venkovní teplota nižší než 
p�ibližn� 4 °C, bliká zobrazení venkovní 
teploty a symbol  p�ibližn� deset 
sekund a zazní jeden zvukový signál.

t Zobrazení nastavené rychlosti 
pro tempomat (p�ístrojový panel 
typu A)*

Zobrazuje se rychlost nastavená pro 
tempomat.

t Displej nastavitelného omezova�e 
rychlosti (p�ístrojový panel 
typu A)*

Zobrazuje se stav nastavení 
nastavitelného omezova�e rychlosti.

t Sledování údržby (p�ístrojový 
panel typu A)

Když je zapnuté Sledování údržby, je 
možné zobrazit upozorn�ní na následující 
intervaly údržby.
• Plánovaná údržba
• Zám�na pneumatik

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

Pokud je venkovní teplota nižší  
než -20 °C, není zvukový signál 
funk�ní. Symbol  se však zobrazuje.

*N�které modely.
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• Kontrola tlaku vzduchu 
v pneumatikách

• Vým�na oleje
Sledování údržby zobrazuje informace, 
když je zapalování zapnuté.

Zp�sob po�áte�ního nastavení

1. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a vyberte Settings 
(Nastavení), potom stiskn�te 
tla�ítko INFO.

2. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a vyberte Maintenance 
(Údržba), potom stiskn�te 
tla�ítko INFO.

3. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a z následujících vyberte 
položku, kterou chcete zapnout, 
a potom stiskn�te tla�ítko INFO.

• Plánovaná údržba
• Zám�na pneumatik
• Tlak pneumatik
• Vým�na oleje

4. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást spí-
na�e INFO a vyberte Set Time (Nastavit 
�as) nebo Set Distance (Nastavit vzdále-
nost), potom stiskn�te tla�ítko INFO. 
Zobrazí se obrazovka pro zadání vzdále-
nosti nebo �asu do p�íští údržby.

5. Stiskem horní  nebo dolní  �ásti spí-
na�e INFO zm��te nastavenou vzdále-
nost nebo nastavený �as a stiskn�te 
tla�ítko INFO. Pokud nejsou zm�ny 
nutné, stiskn�te tla�ítko INFO.

POZNÁMKA

Tuto funkci nelze použít, když 
vozidlo jede.

POZNÁMKA

Pokud vyberete položku Scheduled 
Maintenance (Plánovaná údržba), je 
možné vybrat jak �as, tak vzdálenost. 
U jiných položek než Plánovaná údržba 
m�žete nastavit vzdálenost nebo �as.
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Zobrazení zpráv

Když se zbývající �as nebo vzdálenost 
blíží 0, zobrazí se zpráva vždy, když 
p�epnete spína� zapalování do 
polohy ON.

POZNÁMKA

• Jako po�áte�ní se zobrazují hodnoty 
odpovídající plánu údržby (vyjma 
n�kterých zemí). Jednotlivé 
regionální plány údržby viz 
Plánovaná údržba na stran� 6-3.

•  se zobrazuje u vybraných 
položek.

POZNÁMKA

• Pokud stisknete n�který ze spína�� 
INFO (nahoru , dol�  nebo 
tla�ítko INFO) p�i zobrazené 
zpráv�, nebude se tato zpráva p�i 
p�íštím zapnutí spína�e zapalování 
zobrazovat.

• Po provedení údržby a vynulování 
zbývajícího �asu/zbývající 
vzdálenosti se zobrazí zpráva pro 
další údržbu, když se zbývající 
vzdálenost nebo zbývající �as do 
další údržby p�iblíží 0 (zobrazí se 
p�i nastartování motoru).

• Pokud je zadefinováno více zpráv, 
zobrazují se podle po�adí.

• Pokud je u položky Messages 
(Zprávy) zvoleno OFF (VYP), 
zprávy se nezobrazují.
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Zobrazení zpráv

Postup p�i vynulování

Pokud vynulujete údaje poté, co byla 
provedena údržba, zobrazí se upozorn�ní 
na p�íští údržbu, když se její �as p�iblíží.

1. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a vyberte Settings 
(Nastavení), potom stiskn�te 
tla�ítko INFO.

2. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a vyberte Maintenance 
(Údržba), potom stiskn�te 
tla�ítko INFO.

3. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a z následujících vyberte 
položku, kterou chcete vynulovat, 
a potom stiskn�te tla�ítko INFO.

• Plánovaná údržba
• Zám�na pneumatik
• Tlak pneumatik
• Vým�na oleje

Položka Za�átek zobrazování zprávy Zobrazovaná zpráva
Plánovaná údržba Když je zbývající vzdálenost menší než 

500 km nebo zbývající po�et dní je menší 
než 15 (podle toho, co nastane d�íve)

Scheduled Maintenance Due (Blíží se 
plánovaná údržba)

Zám�na pneumatik Když je zbývající vzdálenost menší než 
500 km

Tyre Rotation Due (Blíží se zám�na 
pneumatik)

Kontrola tlaku 
vzduchu 
v pneumatikách

Zbývá mén� než 15 dní Tyre Pressure Increase Pressure (Zvýšení 
tlaku v pneumatikách)

Vým�na oleje Když je zbývající vzdálenost menší než 
500 km

Oil Change Due (Blíží se vým�na oleje)

POZNÁMKA

• Zobrazuje se aktuální zbývající 
vzdálenost a �as.

• I když už zbývající vzdálenost nebo 
�as dosáhly 0, na displeji se 
nezobrazuje mínus ( ), ale hodnota 
z�stává 0.
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4. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a vyberte Set Time 
(Nastavit �as) nebo Set Distance 
(Nastavit vzdálenost), potom stiskn�te 
tla�ítko INFO. Hodnoty zbývajícího 
�asu a zbývající vzdálenosti se vrátí  
k d�íve nastaveným hodnotám. Pokud 
nejsou zm�ny nutné, stiskn�te 
tla�ítko INFO.

Zp�sob vypnutí systému

Funkci sledování údržby je možné 
vypnout, i když byla d�íve zapnutá. Pokud 
ji vypnete, nebude se vypo�ítávat 
zbývající vzdálenost a �as do p�íští údržby 
a zprávy upozor�ující na p�ibližující se 
údržbu se nebudou zobrazovat.

1. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a vyberte Settings 
(Nastavení), potom stiskn�te 
tla�ítko INFO.

2. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a vyberte Maintenance 
(Údržba), potom stiskn�te 
tla�ítko INFO.

3. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a z následujících vyberte 
položku, kterou chcete vypnout, 
a potom stiskn�te tla�ítko INFO.

• Plánovaná údržba
• Zám�na pneumatik
• Tlak pneumatik
• Vým�na oleje

4. Vyberte OFF (VYP.) a stiskn�te 
tla�ítko INFO.

POZNÁMKA

• Pokud nastavení zm�níte 
z p�vodních hodnot, budou se 
zobrazovat hodnoty, které jste 
nastavili, ne po�áte�ní hodnoty.

• I když je odpojen akumulátor, 
nedojde k vymazání informací 
o zbývající vzdálenosti a �asu.
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t Palubní po�íta� a spína� INFO
Následující informace je možné vybrat 
stisknutím horní  nebo dolní  �ásti 
spína�e INFO, když je spína� zapalování 
v poloze ON.
• P�ibližná vzdálenost, kterou m�žete 

ujet s dostupným palivem.
• Pr�m�rná spot�eba paliva.
• Aktuální spot�eba paliva.
• Pr�m�rná rychlost jízdy vozidla.
• Rychlost nastavená pro upozorn�ní na 

p�ekro�ení rychlosti. (p�ístrojový panel 
typu B)

• Zobrazení �asu s aktivním systémem 
i-stop (p�ístrojový panel typu A)*

• Displej i-ELOOP (p�ístrojový panel 
typu A)

• Informace Systému varování p�ed 
opušt�ním jízdního pruhu (LDWS) 
(p�ístrojový panel typu A)*

• Informace Radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (MRCC) 
(p�ístrojový panel typu A)*

• Informace Systému podpory 
rozpoznávání vzdálenosti (DRSS) 
(p�ístrojový panel typu A)*

• Nastavení (p�ístrojový panel typu A)
• Varování (p�ístrojový panel typu A)

Pokud vznikne jakýkoliv problém 
s palubním po�íta�em, obra�te se na 
kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

Režim dojezdové vzdálenosti

Tato funkce udává p�ibližnou vzdálenost, 
kterou m�žete se svým vozem ujet na 
zbývající zásobu paliva v nádrži 
v závislosti na ekonomice jízdy.

Dojezdová vzdálenost se propo�ítává 
a zobrazuje každou sekundu.

Typ A

Typ B 

(Modely ur�ené pro Evropu)

(Vyjma model� ur�ených pro Evropu)

POZNÁMKA

Na p�ístrojovém panelu typu A a typu B 
se m�že zobrazovat upozorn�ní na 
blížící se údržbu motorového oleje, když 
zapnete indikaci údržby motorového 
oleje. (Pouze n�které modely v Evrop�)
Viz Indikace údržby motorového oleje 
(pro Evropu) na stran� 6-19.

*N�které modely.
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Režim pr�m�rné spot�eby paliva

V tomto režimu se zobrazuje pr�m�rná 
spot�eba paliva vypo�ítaná z celkové 
spot�eby paliva a celkové ujeté 
vzdálenosti od zakoupení vozidla, 
op�tovného p�ipojení akumulátoru po 
jeho odpojení nebo od vynulování dat. 
Pr�m�rná spot�eba paliva je vypo�ítávána 
a zobrazována jednou za minutu.

Typ A

Typ B

(Modely ur�ené pro Evropu)

(Vyjma model� ur�ených pro Evropu)

Chcete-li vynulovat zobrazované údaje, 
podržte tla�ítko INFO stisknuté po dobu 
delší než 1,5 sekundy.
Po stisknutí tla�ítka INFO bude p�ed 
výpo�tem a zobrazením nové hodnoty 
spot�eby paliva zobrazeno - - - L/100 km 
po dobu 1 minuty.

Režim aktuální spot�eby paliva

V tomto režimu se zobrazuje hodnota 
aktuální spot�eby paliva vypo�ítané 
z množství spot�ebovaného paliva a ujeté 
vzdálenosti.
Aktuální spot�eba paliva je vypo�ítávána 
a zobrazována každé 2 sekundy.

Typ A

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�  
10 l paliva.

• Dojezdová vzdálenost, je p�ibližná 
zbývající vzdálenost, kterou vozidlo 
m�že ujet, dokud nezmizí všechny 
�tvere�ky indikující zásobu paliva 
v nádrži.
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Typ B

(Modely ur�ené pro Evropu)

(Vyjma model� ur�ených pro Evropu)

Jakmile snížíte rychlost jízdy na p�ibližn� 
5 km/h, objeví se na displeji - - - l/100 km.

Režim pr�m�rné rychlosti vozidla

V tomto režimu se zobrazuje pr�m�rná 
rychlost vozidla vypo�ítaná ze 
vzdálenosti a trvání jízdy od p�ipojení 
akumulátoru nebo posledního vynulování 
tohoto �íta�e.
Pr�m�rná rychlost vozu se vypo�ítává 
a zobrazuje vždy po 10 sekundách.

Typ A

Typ B

(Modely ur�ené pro Evropu)

(Vyjma model� ur�ených pro Evropu)

Chcete-li vynulovat zobrazované údaje, 
podržte tla�ítko INFO stisknuté po dobu 
delší než 1,5 sekundy. Po stisknutí tla�ítka 
INFO bude p�ed výpo�tem a zobrazením 
nové hodnoty rychlosti vozidla po dobu 
jedné minuty zobrazeno - - - km/h.

Rychlost nastavená pro upozorn�ní na 
p�ekro�ení rychlosti (p�ístrojový panel 
typu B)

V tomto režimu se zobrazí rychlost 
nastavená pro aktivaci upozorn�ní na 
p�ekro�ení rychlosti.
M�žete zm�nit nastavenou rychlost vozu, 
p�i které je varování aktivováno.

POZNÁMKA

Rychlost vozidla pro aktivaci 
upozorn�ní se zobrazí a zazní zvukový 
signál. Nastavená rychlost vozidla 
n�kolikrát blikne.
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Upozorn�ní na p�ekro�ení rychlosti je 
možné nastavit pomocí spína�e INFO.

Upozorn�ní na p�ekro�ení rychlosti je 
možné nastavit pomocí následujícího 
postupu.

1. Podržte tla�ítko INFO stisknuté déle 
než 1,5 sekundy. Rychlost 
vozidla bliká.

2. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a vyberte požadovanou 
rychlost vozidla.

3. Podržte tla�ítko INFO stisknuté déle 
než 1,5 sekundy. Rychlost vozidla svítí.

Upozorn�ní na p�ekro�ení rychlosti je 
možné zrušit pomocí následujícího 
postupu.

1. Podržte tla�ítko INFO stisknuté déle 
než 1,5 sekundy. Rychlost 
vozidla bliká.

2. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a vyberte - - - km/h.

3. Podržte tla�ítko INFO stisknuté déle 
než 1,5 sekundy. Zobrazí se - - -.

Zobrazení �asu s aktivním systémem 
i-stop (p�ístrojový panel typu A)*

Zobrazí se délka �asu, kdy byly funkce 
systému i-stop aktivní.
Zobrazí se tento �as za celkov� ujetou 
vzdálenost, za vzdálenost ujetou p�i této 
jízd� a délka aktuální aktivace 
systému i-stop.
Viz systém i-stop na stran� 4-10.

Zobrazení stavu systému i-ELOOP 
(p�ístrojový panel typu A)*

Zobrazují se informace o stavu systému 
i-ELOOP.

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.

• Funkci upozorn�ní na rychlost vozu 
m�žete nastavit v rozmezí od 30 do 
250 km/h.

*N�které modely.
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Viz systém i-ELOOP na stran� 4-127.

Informace systému varování p�ed 
opušt�ním jízdního pruhu (LDWS) 
(p�ístrojový panel typu A)*

Zobrazují se informace týkající se 
systému varování p�ed opušt�ním 
jízdního pruhu (LDWS).
Viz Systém varování p�ed opušt�ním 
jízdního pruhu (LDWS) na stran� 4-161.

Informace Radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (MRCC) 
(p�ístrojový panel typu A)*

Zobrazují se informace týkající se 
systému radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (MRCC).

Viz Radarový adaptivní tempomat Mazda 
(MRCC) na stran� 4-131.

Informace Systému podpory 
rozpoznávání vzdálenosti (DRSS) 
(p�ístrojový panel typu A)*

Zobrazují se informace týkající se 
systému podpory rozpoznávání 
vzdálenosti (DRSS).
Viz Systém podpory rozpoznávání 
vzdálenosti (DRSS) na stran� 4-35.

Nastavení (p�ístrojový panel typu A)

Je možné zm�nit následující nastavení 
(zm�ny nastavení není možné provést 
v pr�b�hu jízdy, protože se nastavení 
nezobrazují):
• Upozorn�ní na rychlost
• Vynulování pr�m�r�

*N�které modely.
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• Inteligentní brzdový asistent (SBS)
• Systém podpory rozpoznávání 

vzdálenosti (DRSS)
• Brzdový asistent Smart City (SCBS)
• Systém varování p�ed opušt�ním 

jízdního pruhu (LDWS)
• Systém sledování prostoru za 

vozidlem (RVM)
• Údržba
• Volitelná obrazovka
• Hlasitosti
• Jednotky
• Jazyk
• Obnovení výchozího nastavení

Jak zm�nit nastavení

1. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a vyberte Settings 
(Nastavení), potom stiskn�te 
tla�ítko INFO.

2. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a vyberte položku, 
kterou chcete zm�nit, a potom stiskn�te 
tla�ítko INFO.

3. Stiskn�te horní  nebo dolní  �ást 
spína�e INFO a vyberte požadované 
nastavení a potom stiskn�te 
tla�ítko INFO.

Varování (zobrazení na 
displeji)(p�ístrojový panel typu A)

Zobrazí se zpráva upozor�ující uživatele 
na provozní stav systému, pop�ípad� jeho 
poruchy nebo p�ípadné neobvyklosti.
Zkontrolujte zobrazenou zprávu.

t Systém podpory rozpoznávání 
vzdálenosti (DRSS)*

Systém podpory rozpoznávání 
vzdálenosti (DRSS) m��í vzdálenost mezi 
Vaším vozidlem a vozem p�ed Vámi 
pomocí radarového sníma�e, když je 
rychlost vozidla 30 km/h nebo vyšší,  
a indikuje doporu�enou vzdálenost, která 
by m�la být udržována mezi vozidly. 
Navíc, pokud se Vaše vozidlo p�iblíží 
k vozu p�ed Vámi více, než by odpovídalo 
p�íslušné vzdálenosti, která by m�la být 
udržována mezi vozidly indikace vozidla 
vp�edu na displeji za�ne blikat, aby 
upozornil �idi�e, že má dodržovat 
bezpe�nou vzdálenost od vozu p�ed ním.

Nespoléhejte pouze na Systém 
podpory rozpoznávání vzdálenosti 
(DRSS) a vždy jezd�te opatrn�:
Systém podpory rozpoznávání 
vzdálenosti (DRSS) poskytuje rady 
pro bezpe�nou jízdu a upozor�uje 
�idi�e, aby udržoval doporu�enou, 
bezpe�nou vzdálenost od vozidla p�ed 
ním. Schopnost detekovat vozidlo 
vp�edu je omezena v závislosti na typu 
tohoto vozidla, pov�trnostních 
podmínkách a podmínkách na silnici. 
Proto, pokud �idi� správn� nepoužívá 
plynový pedál a brzdový pedál, m�že 
dojít k nehod�. Vždy zkontrolujte 
bezpe�nost okolí vozidla a používejte 
správn� plynový pedál a brzdový 
pedál tak, abyste udrželi bezpe�nou 
vzdálenost od vozidel p�ed Vámi nebo 
od blížících se vozidel.

VAROVÁNÍ

*N�které modely.
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POZNÁMKA

• Systém podpory rozpoznávání 
vzdálenosti (DRSS) je funk�ní, 
když jsou spln�ny všechny 
z následujících podmínek:
• Zapalování je zapnuté.
• Systém podpory rozpoznávání 

vzdálenosti (DRSS) je zapnutý.
• Když je volicí páka v jiné poloze 

než zpáte�ka (R).
• Rychlost vozu je 30 km/h 

nebo vyšší.

• Systém aktivují objekty podobající 
se na dvoustopá vozidla.

• Systém podpory rozpoznávání 
vzdálenosti (DRSS) m�že také 
fungovat v p�ítomnosti motocykl� 
a jízdních kol.

• Systém podpory rozpoznávání 
vzdálenosti (DRSS) nemusí 
fungovat normáln� za následujících 
podmínek:
• V systému �ízení jízdní stability 

(DSC) došlo k poruše.
• Vozidlo vp�edu jede neobvykle 

pomalu.

• Systém nereaguje na následující 
objekty:
• Vozidla p�ibližující se 

v opa�ném sm�ru.
• Stacionární objekty (stojící 

vozidla, p�ekážky)
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Zobrazení na displeji

Provozní stav systému podpory rozpoznávání vzdálenosti (DRSS) i jeho p�ípadné poruchy 
jsou indikovány na displeji v p�ístrojovém panelu. Pokud dojde k poruše, zkontrolujte stav 
vozidla nebo si nechejte vozidlo zkontrolovat kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaným opravcem voz� Mazda, a to podle obsahu zobrazené zprávy.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky na stran� 4-40.
 

POZNÁMKA

• P�i vypnutí spína�e zapalování se zachová stav, který byl p�ed vypnutím spína�e 
zapalování. Nap�íklad, pokud je spína� zapalování vypnut, když je Systém podpory 
rozpoznávání vzdálenosti (DRSS) zapnutý, bude tento systém zapnutý i p�i p�íštím 
zapnutí spína�e zapalování.

• Systém podpory rozpoznávání vzdálenosti (DRSS) je možné zapnout/vypnout  
a citlivost systému je možné zm�nit pomocí tla�ítka INFO na volantu.  
Viz Možnosti vlastního nastavení na stran� 9-13.

Indikace vozidla 
vpředu

Indikace odstupu 
od vozidla
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Orienta�ní vzdálenost mezi vozidly*1

*1 Vzdálenost mezi vozidly se liší v závislosti na rychlosti vozidla.

Zobrazení na displeji

Orienta�ní vzdálenost mezi 
vozidly
(P�i jízd� rychlostí p�ibližn� 
40 km/h)

Orienta�ní vzdálenost mezi 
vozidly
(P�i jízd� rychlostí p�ibližn� 
80 km/h)

P�ibližn� 25 m P�ibližn� 50 m

P�ibližn� 20 m P�ibližn� 40 m

P�ibližn� 15 m P�ibližn� 30 m

P�ibližn� 10 m P�ibližn� 20 m

(Indikátor vozidla vp�edu bliká)

P�ibližn� 10 m nebo mén� P�ibližn� 20 m nebo mén�
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Zacházení s radarovým sníma�em

Radar systému podpory rozpoznávání vzdálenosti (DRSS) je namontovaný na zadní stran� 
m�ížky chladi�e.
Viz Radarový sníma� na stran� 4-107.
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t Typ A

(P�íklad zobrazení)
Zobrazí se následující:

Zpráva na displeji a hlavní varovná kontrolka v p�ístrojovém panelu se rozsvítí 
sou�asn�  
Znamená to poruchu v systému vozidla. Zkontrolujte zprávu na displeji a pora
te se 
v kvalifikovaném servisu, doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného opravce voz� 
Mazda. Podrobnosti viz vysv�tlení u jednotlivých varovných/indika�ních kontrolek v �ásti 
Varovné/indika�ní kontrolky, hledejte podle symbolu v horní �ásti displeje. Pokud se na 
displeji nezobrazuje zpráva, stiskn�te spína� INFO, aby se zobrazila obrazovka „Warning 
(Varování)“.

Varovné/indika�ní kontrolky

Varovné/indikační kontrolky se objevují na všech zvýrazněných místech

Hlavní 
varovná 
kontrolka
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Informa�ní displej

Na displeji se zobrazují zprávy týkající se provozního stavu systém�, jejich poruch nebo 
neobvyklostí.
• (Když se na displeji zobrazuje symbol a zpráva)  

Podrobnosti k symbol�m objevujícím se v horní �ásti displeje najdete v Seznamu 
indikací a vhodných opat�ení.

• (Když se na displeji zobrazuje pouze zpráva)  
Dodržujte pokyny uvedené na displeji.

Pokud se na displeji objeví n�která z následujících ilustrací, m�že to znamenat problém 
s vozidlem. Konkrétní opat�ení se liší podle konkrétní indikace.
Viz následující ilustrace.

Opat�ení: Okamžit� zastavte s vozidlem na bezpe�ném míst�, prohlédn�te si symbol 
v horní �ásti displeje a potom nahlédn�te do „Seznamu indikací a vhodných 
opat�ení“, kde se dozvíte, co máte ud�lat.

Opat�ení: Kontaktujte autorizovaného opravce voz� Mazda a nechejte si vozidlo 
zkontrolovat. Prohlédn�te si symbol v horní �ásti displeje a nahlédn�te do „Seznamu 
indikací a vhodných opat�ení“, kde se dozvíte, co máte ud�lat.

Zobrazení na displeji

Zobrazení na displeji
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Opat�ení: Kontaktujte autorizovaného opravce voz� Mazda a nechejte si vozidlo 
zkontrolovat.

Seznam indikací a vhodných opat�ení

Zobrazení na displeji

Symbol Varovné/indika�ní kontrolky Stran�

Hlavní varovná kontrolka 4-48

Varovná kontrolka brzdové soustavy 4-48

Varovná kontrolka ABS 4-49

Varovná indikace systému dobíjení 4-50

Varovná indikace motorového oleje 4-51

Varovná kontrolka emisního a palivového systému motoru 4-51

Varovná kontrolka vysoké teploty chladicí kapaliny motoru (�ervená) 4-52

Varovná kontrolka systému i-stop (žlutá)/Indika�ní kontrolka systému 
i-stop (zelená) 4-52

Varovná kontrolka systému sledování prostoru za vozidlem (RVM) 
(žlutá)/Indika�ní kontrolka systému sledování prostoru za vozidlem (zelená) 4-54

Varovná kontrolka systému varování p�ed opušt�ním jízdního pruhu (LDWS) 
(žlutá)/Indika�ní kontrolka systému varování p�ed opušt�ním jízdního pruhu 
(LDWS) (zelená)

4-54

Varovná indikace automatické p�evodovky 4-55
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Symbol Varovné/indika�ní kontrolky Stran�

Indikace závady posilova�e �ízení 4-56

Varovná kontrolka bezpe�nostních vzduchových vak�/p�edepína�� 
bezpe�nostních pás� p�edních sedadel 4-56

Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži 4-57

Varovná kontrolka systému bezpe�nostních pás� 4-57

Varovná indikace pootev�ených dve�í 4-59

Varovná indikace pootev�ených zadních výklopných dve�í 4-59

Varovná kontrolka 120 km/h 4-60

Varovná indikace rychlosti vozidla 4-30

Varovná indikace nízké hladiny kapaliny v ost�ikova�ích 4-60

Varovná kontrolka systému monitorování tlaku v pneumatikách 4-60

Varovná indikace KLÍ� 4-62

Varovná kontrolka systému ovládání dálkových sv�tel (HBC)  
(žlutá)/Indika�ní kontrolka systému ovládání dálkových sv�tel 
(HBC) (zelená)

4-64

Indika�ní kontrolka žhavení 4-64

Indikace filtru pevných �ástic pro vzn�tové motory 4-65
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Symbol Varovné/indika�ní kontrolky Stran�

Indikace servisu 4-66

Varovná indikace sedimentátoru 4-66

Varovná indikace nízké okolní teploty 4-66

Indika�ní kontrolka systému TCS/DSC 4-67

Indika�ní kontrolka DSC OFF 4-67

Indika�ní kontrolka AFS OFF 4-67

Indika�ní kontrolka nízké teploty chladicí kapaliny motoru (modrá) 4-68

Indikátor polohy páky voli�e 4-68

Indika�ní kontrolka dálkových sv�tel 4-68

Indika�ní kontrolky ukazatel� sm�r�/varovných blika�� 4-69

Indika�ní kontrolka zabezpe�ení vozu 4-69

Hlavní indika�ní kontrolka systému tempomatu (žlutá)/Indika�ní kontrolka 
aktivace systému tempomatu (zelená) 4-70

Varovná kontrolka systému radarového adaptivního tempomatu Mazda 
(žlutá)/Indika�ní kontrolka (zelená) 4-69

Indika�ní kontrolka rozsvíceného osv�tlení vozu 4-70

Indika�ní kontrolka p�edních mlhových sv�tel 4-70

Indika�ní kontrolka zadního mlhového sv�tla 4-70
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t Typ B

Symbol Varovné/indika�ní kontrolky Stran�

Hlavní varovná kontrolka 4-48

Varovná kontrolka brzdové soustavy 4-48

Varovná kontrolka ABS 4-49

Varovná kontrolka systému dobíjení 4-50

Varovná kontrolka motorového oleje 4-51

Varovná kontrolka emisního a palivového systému motoru 4-51

Varovná kontrolka vysoké teploty chladicí kapaliny motoru (�ervená) 4-52

Varovná kontrolka systému i-stop (žlutá)/Indika�ní kontrolka systému 
i-stop (zelená) 4-52

Varovná kontrolka systému sledování prostoru za vozidlem (RVM)  
(žlutá)/Indika�ní kontrolka systému sledování prostoru za vozidlem (zelená) 4-54

Varovná kontrolka systému varování p�ed opušt�ním jízdního pruhu (LDWS) 
(žlutá)/Indika�ní kontrolka systému varování p�ed opušt�ním jízdního pruhu 
(LDWS) (zelená)

4-54

Varovná kontrolka automatické p�evodovky 4-55

Varovné/indikační kontrolky se objevují na všech zvýrazněných místech
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Symbol Varovné/indika�ní kontrolky Stran�

Kontrolka poruchy posilova�e �ízení 4-56

Varovná kontrolka bezpe�nostních vzduchových vak�/p�edepína�� 
bezpe�nostních pás� p�edních sedadel 4-56

Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži 4-57

Varovná kontrolka systému bezpe�nostních pás� 4-57

Varovná kontrolka pootev�ených dve�í vozu 4-59

Varovná kontrolka 120 km/h 4-60

Varovná indikace rychlosti vozidla 4-30

Varovná kontrolka nízké hladiny kapaliny v ost�ikova�ích 4-60

Varovná kontrolka systému monitorování tlaku v pneumatikách 4-60

Varovná kontrolka KLÍ� (�ervená) / Indika�ní kontrolka KLÍ� (zelená) 4-62

Varovná kontrolka systému ovládání dálkových sv�tel (HBC)  
(žlutá)/Indika�ní kontrolka systému ovládání dálkových sv�tel 
(HBC) (zelená)

4-64

Indika�ní kontrolka žhavení 4-64

Indika�ní kontrolka filtru pevných �ástic pro vzn�tové motory 4-65

Indika�ní kontrolka servisu 4-66

Varovná indikace nízké okolní teploty 4-66

Indika�ní kontrolka systému TCS/DSC 4-67
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Symbol Varovné/indika�ní kontrolky Stran�

Indika�ní kontrolka DSC OFF 4-67

Indika�ní kontrolka AFS OFF 4-67

Indika�ní kontrolka nízké teploty chladicí kapaliny motoru (modrá) 4-68

Indikátor polohy páky voli�e 4-68

Indika�ní kontrolka dálkových sv�tel 4-68

Indika�ní kontrolky ukazatel� sm�r�/varovných blika�� 4-69

Indika�ní kontrolka zabezpe�ení vozu 4-69

Hlavní indika�ní kontrolka systému tempomatu (žlutá)/Indika�ní kontrolka 
aktivace systému tempomatu (zelená) 4-70

Indika�ní kontrolka rozsvíceného osv�tlení vozu 4-70

Indika�ní kontrolka p�edních mlhových sv�tel 4-70

Indika�ní kontrolka zadního mlhového sv�tla 4-70
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t Hlavní varovná kontrolka

Tato varovná kontrolka se rozsvítí na 
n�kolik sekund po oto�ení spína�e 
zapalování do polohy ON.

Typ A

Zobrazuje se, pokud je nutné upozornit na 
poruchu systému.
Zkontrolujte zprávu na displeji a pora
te 
se v kvalifikovaném servisu, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Typ B

Tato kontrolka svítí souvisle, když 
nastane n�která z následujících situací. 
Kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.
• Došlo k závad� v �ídicím systému 

akumulátoru.
• Došlo k závad� ve spína�i brzd.

(SKYACTIV-D 2.2)

• Došlo k závad� v hydraulickém 
ovládání motoru.

• Došlo k závad� v rozvodovém 
�et�zu motoru.

• Došlo k závad� ve vyh�ívání 
bloku motoru.

t Varovná kontrolka brzdové soustavy

Tato varovná kontrolka má následující 
funkce:
Upozorn�ní na zataženou parkovací brzdu
Tato kontrolka se rozsvítí, když je 
zatažená parkovací brzda a spína� 
zapalování je v poloze START nebo ON. 
Zhasne po uvoln�ní parkovací brzdy.

Varování p�ed nedostatkem brzdové 
kapaliny

Pokud tato kontrolka z�stane rozsvícená 
i po úplném uvoln�ní parkovací brzdy, 
m�že být problém s brzdami.
Zaje
te ke kraji vozovky a zaparkujte 
stranou od silni�ního provozu.
M�žete zpozorovat, že brzdový pedál klade 
v�tší odpor, nebo že jej lze sešlápnout blíže 
k podlaze vozu. V obou p�ípadech bude 
prodloužena brzdná dráha vozidla.
1. P�i zastaveném motoru otev�ete kapotu 

motoru a okamžit� zkontrolujte hladinu 
brzdové kapaliny, potom podle pot�eby 
kapalinu dolijte (stran� 6-27).

2. Po dopln�ní brzdové kapaliny tuto 
varovnou kontrolku znovu zkontrolujte.

Pokud varovná kontrolka svítí i po dopln�ní 
brzdové kapaliny nebo pokud brzdy 
nefungují správn�, odstavte vozidlo 
a nejezd�te s ním. Nechejte ho odtáhnout 
ke kvalifikovanému opravci, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� Mazda.
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I když kontrolka zhasne, obra�te se co 
nejd�íve na odborný servis, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce voz� 
Mazda, a nechejte si brzdový systém 
zkontrolovat.

t Varovná kontrolka ABS

Tato varovná kontrolka se rozsvítí na 
n�kolik sekund po oto�ení spína�e 
zapalování do polohy ON.

Pokud varovná kontrolka ABS z�stane 
rozsvícená i b�hem jízdy, signalizuje, že 
v systému ABS byla zjišt�na závada. 
V takovém p�ípad� budou b�žné brzdy 
vozu pracovat, jako by v�z systémem 
ABS vybaven nebyl.
Pokud by se tak stalo, co nejd�íve 
kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

POZNÁMKA

Pot�eba ob�asného dolití brzdové 
kapaliny je n�kdy p�íznakem 
net�snosti systému. V takovém p�ípad� 
se obra�te na odborný servis, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda, 
co nejd�íve to bude možné, i když 
kontrolka brzdové kapaliny už nesvítí.

Pokud svítí výstražná kontrolka 
brzdové soustavy, nepokra�ujte 
v jízd�. Nechejte si co nejd�íve brzdy 
zkontrolovat u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda:
Jízda s rozsvícenou varovnou 
kontrolkou brzdového systému je 
nebezpe�ná. Kontrolka signalizuje, že 
brzdy nepracují spolehliv� a mohou 
kdykoliv selhat. Pokud i po kontrole 
uvoln�né parkovací brzdy z�stává tato 
kontrolka svítit, nechejte brzdy 
vozidla neprodlen� prov��it.

VAROVÁNÍ

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. Viz 
Dobíjení akumulátoru, stran� 6-35.

• Systém brzdového asistenta není 
funk�ní, když varovná kontrolka 
ABS svítí.
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t Varovná kontrolka systému 
elektronického rozd�lování 
brzdné síly

Pokud systém elektronického rozd�lování 
brzdné síly zjistí, že n�které sou�ásti 
nepracují správn�, m�že se zárove� 
rozsvítit varovná kontrolka brzdového 
systému a varovná kontrolka systému 
ABS. Pravd�podobn� se vyskytla závada 
v systému elektronického rozd�lování 
brzdné síly.

t Varovná indikace / Varovná 
kontrolka systému dobíjení

Typ B

Tato varovná kontrolka se rozsvítí, když 
p�epnete spína� zapalování do polohy 
ON, a zhasne po nastartování motoru.

Typ A / Typ B

Pokud se tato kontrolka rozsvítí / tato 
indikace objeví b�hem jízdy vozu, 
signalizuje chybnou funkci alternátoru 
nebo systému dobíjení akumulátoru.
Zaje
te ke kraji vozovky a zaparkujte 
stranou od silni�ního provozu. 
Kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Nepokra�ujte v jízd�, pokud svítí 
sou�asn� varovné kontrolky ABS 
a brzdového systému. Nechejte si 
vozidlo odtáhnout ke 
kvalifikovanému opravci, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda, 
aby Vám brzdy zkontroloval co 
nejd�íve:
Pokud svítí sou�asn� kontrolka ABS 
a brzdového systému, je jízda takovým 
vozidlem nebezpe�ná.
Pokud ob� kontrolky svítí, mohou se 
zadní kola p�i náhlém brzd�ní 
zablokovat mnohem rychleji než za 
b�žných okolností.

VAROVÁNÍ

Pokud varovná kontrolka dobíjení 
svítí, nepokra�ujte v jízd�, protože se 
motor m�že neo�ekávan� zastavit.

UPOZORNĚNÍ
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t Varovná indikace / Varovná 
kontrolka motorového oleje

Typ B

Tato varovná kontrolka se rozsvítí, když 
p�epnete spína� zapalování do polohy 
ON, a zhasne po nastartování motoru.

Typ A / Typ B

Tato varovná kontrolka / varovná indikace 
signalizuje nízký tlak oleje v motoru.

(SKYACTIV-D 2.2)
Varovná kontrolka / varovná indikace 
motorového oleje se rozsvítí, když došlo 
k velkému zhoršení kvality oleje.
Pokud se kontrolka rozsvítí nebo se 
varovná indikace objeví v pr�b�hu jízdy:

1. Zaje
te ke kraji vozovky a zaparkujte 
stranou mimo silni�ní provoz na 
rovné ploše.

2. Vypn�te motor a po�kejte 5 minut, než 
se olej vrátí zp�t do olejové vany.

3. Zkontrolujte hladinu motorového oleje 
(stran� 6-23). Pokud je nízká, dopl�te 
p�íslušné množství motorového oleje, 
ale bu
te opatrní, abyste nep�elili.

4. Spus�te motor a zkontrolujte stav 
varovné kontrolky / varovné indikace.

Pokud varovná kontrolka / varovná 
indikace stále svítí i po dopln�ní oleje, 
nechejte v�z odtáhnout k nejbližšímu 
kvalifikovanému opravci, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

t Varovná kontrolka emisního 
a palivového systému motoru

Tato kontrolka se rozsvítí, když zapnete 
zapalování, a zhasne po nastartování motoru.
Pokud se tato kontrolka rozsvítí b�hem 
jízdy, došlo pravd�podobn� v systému 
Vašeho vozidla k závad�. Je velmi d�ležité, 
abyste si zapamatovali, za jakých okolností 
se kontrolka rozsvítila, a konzultovali tuto 
závadu s kvalifikovaným opravcem, 
doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného 
opravce voz� Mazda.
Varovná kontrolka emisního a palivového 
systému motoru se m�že rozsvítit 
v následujících p�ípadech:
• (SKYACTIV-G 2.0, 

SKYACTIV-G 2.5)  
Hladina paliva v palivové nádrži byla 
p�íliš nízká nebo nádrž byla zcela 
vy�erpána.

• V elektrickém systému motoru 
vznikla závada.

• Závada vznikla v systému �ízení 
emisí motoru.

Nestartujte motor vozu, je-li tlak oleje 
v motoru nízký. Mohlo by dojít 
k rozsáhlému poškození motoru.

UPOZORNĚNÍ
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Pokud varovná kontrolka emisního 
a palivového systému motoru nep�etržit� 
bliká nebo trvale svítí (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5), snižte rychlost jízdy 
a co nejd�íve se spojte s kvalifikovaným 
opravcem, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

t Varovná kontrolka vysoké teploty 
chladicí kapaliny motoru 
(�ervená)

P�i zapnutí spína�e zapalování do polohy 
ON se tato kontrolka na chvíli rozsvítí 
a pak zhasne.

Tato kontrolka bliká, když je teplota 
chladicí kapaliny motoru mimo�ádn� 
vysoká, a svítí, když teplota chladicí 
kapaliny motoru ješt� dále vzroste.

Opat�ení

Blikající kontrolka

Je
te pomalu, abyste snížili zatížení 
motoru, dokud nenajdete bezpe�né místo, 
kde bude moci s vozidlem zastavit 
a po�kat, až motor vychladne.

Rozsvícená kontrolka

To ozna�uje možnost p�eh�átí. Okamžit� 
zaparkujte vozidlo na bezpe�ném míst� 
a vypn�te motor.
Viz P�eh�ívání (stran� 7-29).

t Varovná kontrolka systému 
i-stop (žlutá) / Indika�ní 
kontrolka systému i-stop 
(zelená)*

Aby bylo zaru�eno bezpe�né a pohodlné 
používání vozidla, systém i-stop neustále 
sleduje úkony �idi�e, vnit�ní a vn�jší 
prost�edí vozidla i provozní stav vozidla 
a používá varovnou kontrolku systému 
i-stop (žlutá) a indika�ní kontrolku 
systému i-stop (zelená), aby informoval 
�idi�e o provozním stavu systému i-stop 
nebo o souvisejících varováních.

Varovná kontrolka systému 
i-stop (žlutá)

Když svítí

• Tato varovná kontrolka se rozsvítí na 
n�kolik sekund po oto�ení spína�e 
zapalování do polohy ON.

• Tato varovná kontrolka se rozsvítí, 
když je spína� i-stop OFF stisknut za 
ú�elem vypnutí systému.

Nejezd�te s vozidlem, když svítí 
varovná kontrolka vysoké teploty 
chladicí kapaliny motoru. Mohlo by 
dojít k poškození motoru.

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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• Pokud je proveden kterýkoliv 
z následujících úkon� poté, co byl 
motor automaticky zastaven, varovná 
kontrolka se rozsvítí. Pokud se tak 
stane, motor op�t nenastartuje 
automaticky z bezpe�nostních d�vod�, 
a to i když �idi� sešlápne pedál spojky 
(vozy s manuální p�evodovkou) nebo 
uvolní brzdový pedál (vozy 
s automatickou p�evodovkou). 
K nastartování motoru použijte 
standardní postup.
• Otev�ení kapoty.
• 	idi� má v úmyslu vystoupit 

z vozidla (bezpe�nostní pás sedadla 
�idi�e je rozepnutý a dve�e �idi�e 
jsou otev�ené).

• Pokud varovná kontrolka i-stop (žlutá) 
z�stává rozsvícená, i poté, co na delší 
dobu podržíte stisknutý spína� i-stop 
OFF za jiných podmínek než p�i 
otev�ené kapot� nebo vystoupeném 
�idi�i (bezpe�nostní pás �idi�e je 
rozepnutý a dve�e �idi�e jsou 
otev�ené), pora
te se s kvalifikovaným 
opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce Mazda.

Když bliká

Kontrolka bliká, když je n�jaká závada 
v systému i-stop. Kontaktujte kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Indika�ní kontrolka systému i-stop 
(zelená)

Když svítí

Tato kontrolka se rozsvítí, když je systém 
i-stop provozuschopný (vyjma model� 
ur�ených pro Evropu) nebo je aktivován 
a motor byl automaticky zastaven. Tato 
kontrolka zhasne po automatickém 
op�tovném nastartování motoru.

Když bliká

• Pokud nastane kterákoliv 
z následujících podmínek, tato 
kontrolka bliká dvakrát za sekundu 
jako varování pro �idi�e.
• (Modely ur�ené pro Evropu)  

Tato kontrolka bliká, když jsou 
dve�e �idi�e otev�ené, a zhasne poté, 
co se zav�ou.

• (Manuální p�evodovka)  
Tato kontrolka bliká, když je �adicí 
páka p�esunuta do jiné polohy než 
neutrál bez sešlápnutí pedálu spojky, 
a zhasne po p�esunutí �adicí páky do 
polohy neutrálu.

• (Modely ur�ené pro Evropu)  
Pokud nastane kterákoliv 
z následujících podmínek, bliká 
kontrolka jednou za sekundu po dobu 
p�ibližn� t�í sekund, aby upozornila 
�idi�e, že motor vozidla bude 
nastartován automaticky, a potom 
zhasne, jakmile motor op�t nastartuje.
• (Pln� automatický typ 

klimatizace)  
Oto�ný ovlada� teploty pro systém 
klimatizace na stran� �idi�e je 
nastaven do polohy maximálního 
topení nebo maximálního chlazení.

• (Pln� automatický typ 
klimatizace)  
Je velký rozdíl mezi teplotou 
v kabin� a teplotou nastavenou na 
systému klimatizace.

• Spína� odmrazování �elního skla 
je zapnutý.

• Uplynuly dv� minuty od okamžiku, 
se funkce i-stop aktivovala.

• Akumulátor je vybitý.
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• (Vyjma model� ur�ených pro 
Evropu)  
Tato kontrolka bliká jednou za 
sekundu, pokud brzdový pedál není 
sešlápnut s dostate�nou silou. Mohou 
nastat situace, kdy nezabrzdíte 
dostate�n� siln�. V takovém p�ípad� 
sešlápn�te brzdový pedál siln�ji.

t Varovná kontrolka RVM (žlutá)/
Indika�ní kontrolka RVM (zelená)

Varovná kontrolka systému RVM (žlutá)

Tato varovná kontrolka se rozsvítí p�i 
p�epnutí spína�e zapalování do polohy ON. 
Barva kontrolky se zm�ní ze žluté na 
zelenou, když je systém sledování prostoru 
za vozidlem funk�ní, pop�ípad� kontrolka 
zhasne, když je systém vypnutý. Kontrolka 
z�stává svítit, když je v systému závada. 
V takovém p�ípad� kontaktujte 
autorizovaného prodejce voz� Mazda.

Indika�ní kontrolka systému RVM 
(zelená)

Tato indika�ní kontrolka se rozsvítí, když 
je systém sledování prostoru za vozidlem 
zapnutý.

t Varovná kontrolka LDWS 
(žlutá)/Indika�ní kontrolka 
LDWS (zelená)

Varovná kontrolka systému LDWS 
(žlutá)

Když svítí

• Když zapnete zapalování, rozsvítí se 
tato varovná kontrolka.

• Indika�ní kontrolka zhasne, když je 
systém LDWS deaktivován.

• Indika�ní kontrolka svítí, když je 
systém LDWS v pohotovostním 
režimu.

Za následujících podmínek varovná 
kontrolka systému LDWS (žlutá) svítí 
souvisle.
• �elní sklo p�ed p�ední snímací 

kamerou (FSC) je zamlžené nebo je na 
n�m p�ekážka.

• Když vozidlo jede rychlostí menší než 
p�ibližn� 60 km/h.

• Nejsou detekovány bílé (žluté) �áry.

Když bliká

• Varovná kontrolka bliká, když je 
v systému závada. Nechejte si své 
vozidlo prohlédnout u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

• Systém LDWS nefunguje, když 
varovná kontrolka bliká.

POZNÁMKA

Tato varovná kontrolka se m�že 
rozsvítit následkem do�asného poklesu 
citlivosti radarového sníma�e 
zp�sobené špatným po�asím nebo 
ne�istotou na povrchu nárazníku. 
Nejedná se však o závadu.

*N�které modely.
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Indika�ní kontrolka systému LDWS 
(zelená)

Když svítí

• Indika�ní kontrolka LDWS svítí 
z pohotovostního stavu, když jsou 
spln�né následující podmínky.
• Rychlost vozu je 65 km/h nebo více.
• Bílé (žluté) �áry jsou detekovány.

• Indika�ní kontrolka zhasne, když je 
stisknut spína� LDWS.

Když bliká

Indika�ní kontrolka bliká, když systém 
stanoví, že by se vozidlo mohlo 
vychylovat ze svého jízdního pruhu.

t Varovná indikace / varovná 
kontrolka automatické 
p�evodovky*

Typ B

Tato varovná kontrolka se rozsvítí na 
n�kolik sekund po oto�ení spína�e 
zapalování do polohy ON.

Typ A / Typ B

Tato kontrolka se rozsvítí / indikace se 
objeví, když v systému p�evodovky 
nastala závada.

• Pokud nastane n�který 
z následujících p�ípad�, m�že být 
v systému závada. Nechejte si sv�j 
v�z prohlédnout u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.
• Kontrolka bliká, když vozidlo jede.
• Tato kontrolka se nerozsvítí p�i 

p�epnutí spína�e zapalování do 
polohy ON.

• Na všech kolech vždy používejte 
pneumatiky p�edepsané velikosti od 
stejného výrobce, které jsou stejné 
zna�ky a mají stejný vzorek. Navíc 
nepoužívejte na stejném vozidlem 
pneumatiky s výrazn� rozdílným 
opot�ebením. Pokud jsou použity 
nevhodné pneumatiky, nemusí 
systém LDWS fungovat normáln�.

• Když je nasazeno náhradní kolo pro 
nouzové použití. Systém nemusí 
fungovat normáln�.

UPOZORNĚNÍ

Pokud varovná kontrolka / varovná 
indikace automatické p�evodovky 
svítí, vznikla závada v elektrickém 
systému automatické p�evodovky. 
Další pokra�ování v jízd� Vaším 
vozem Mazda za t�chto okolností 
m�že zp�sobit poškození p�evodovky. 
Jakmile se tak stane, kontaktujte co 
nejd�íve kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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t Indika�ní kontrolka / indikace 
poruchy posilova�e �ízení

Typ B

Tato kontrolka se rozsvítí, když p�epnete 
spína� zapalování do polohy ON, a zhasne 
po nastartování motoru.

Typ A / Typ B

Indika�ní kontrolka / varovná indikace 
poruchy posilova�e �ízení svítí, pokud 
došlo k závad� v posilova�i �ízení, když 
motor b�ží.
Pokud tato indika�ní kontrolka / varovná 
indikace svítí, okamžit� zaparkujte 
vozidlo na bezpe�ném míst� 
a vypn�te motor.
Pokud indika�ní kontrolka /varovná 
indikace nezhasne, i když poté znovu 
nastartujete motor, kontaktujte 
kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

t Varovná kontrolka 
bezpe�nostních vzduchových 
vak�/p�edepína�� 
bezpe�nostních pás� p�edních 
sedadel

Pokud je systém bezpe�nostních 
vzduchových vak�/p�edepína�� 
bezpe�nostních pás� p�edních sedadel 
v po�ádku, rozsvítí se varovná kontrolka 
po p�epnutí spína�e zapalování do polohy 
ON nebo po proto�ení motoru. Po 
stanovené dob� varovná kontrolka zhasne.

POZNÁMKA

• Pokud tato indika�ní kontrolka / 
varovná indikace svítí, 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.
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Pokud je v daném systému zjišt�na 
závada, pak kontrolka neustále bliká, 
nep�etržit� svítí nebo se v�bec nerozsvítí 
p�i p�epnutí spína�e zapalování do polohy 
ON. Pokud nastane n�která z t�chto 
situací, kontaktujte autorizovaného 
prodejce voz� Mazda co nejd�íve. Systém 
nemusí být v p�ípad� nehody funk�ní.

t Varovná kontrolka nízkého stavu 
paliva v nádrži

Tato varovná kontrolka signalizuje, že 
palivová nádrž bude v krátké dob� 
zcela prázdná.
Proto dotankujte co nejd�íve.

t Varovná kontrolka systému 
bezpe�nostních pás�

Sedadlo �idi�e

Sedadlo p�edního spolujezdce*

S varovnou kontrolkou pro sedadlo 
p�edního spolujezdce

Varovná kontrolka bezpe�nostních pás� 
se rozsvítí, když je obsazeno sedadlo 
�idi�e nebo p�edního spolujezdce 
a bezpe�nostní pás není zapnutý, když je 
zapalování zapnuto.

Bez varovné kontrolky pro sedadlo 
p�edního spolujezdce

Varovná kontrolka bezpe�nostních pás� 
se rozsvítí, když je obsazeno sedadlo 
�idi�e a bezpe�nostní pás není zapnutý, 
když je zapalování zapnuto.

Nikdy neprovád�jte manipulaci se 
systémem vzduchových vak�/
p�edepína�� vlastními silami 
a veškerý servis a opravy sv��te 
kvalifikovanému opravci, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda:
Provád�ní servisu systému vlastními 
silami nebo jakékoliv zasahování do 
n�j je nebezpe�né. Bezpe�nostní 
vzduchové vaky/p�edepína�e mohou 
být náhodn� aktivovány nebo m�že 
být poškozena jejich funkce, což by 
mohlo zp�sobit zran�ní nebo smrt.

VAROVÁNÍ

*N�které modely.
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P�ipomenutí nezapnutých 
bezpe�nostních pás�

P�ední sedadlo

Pokud vozidlo jede a bezpe�nostní pás 
�idi�e nebo p�edního spolujezdce není 
zapnutý, rozsvítí se varovná kontrolka 
bezpe�nostních pás� a zazní 
varovné pípnutí.

Pokud bezpe�nostní pás �idi�e nebo 
p�edního spolujezdce není zapnutý (pouze 
když je sedadlo p�edního spolujezdce 
obsazené) a vozidlo jede rychlostí vyšší 
než p�ibližn� 20 km/h, varovná kontrolka 
bude blikat a bude slyšet zvukový signál. 
Po krátké dob� varovná kontrolka 
p�estane blikat, ale z�stane svítit 
a zvukový signál ustane. Pokud 
bezpe�nostní pás z�stane nezapnutý, 
varovná kontrolka bude blikat a zvukový 
signál se op�t aktivuje po ur�itou dobu.

Dokud není bezpe�nostní pás zapnut nebo 
neuplyne stanovená doba, varovný zvuk 
neustane, i když rychlost vozidla poklesne 
pod 20 km/h.

POZNÁMKA

N�které modely nemají funkci 
p�ipomenutí nezapnutých 
bezpe�nostních pás� pro sedadlo 
p�edního spolujezdce.

POZNÁMKA

• Pokud bezpe�nostní pás �idi�e nebo 
p�edního spolujezdce není zapnut 
poté, co varovný zvuk ustane 
(varovná kontrolka z�stává 
rozsvícená) a rychlost vozidla 
stoupne nad 20 km/h, varovná 
kontrolka za�ne op�t blikat 
a zvukový signál se aktivuje znovu.

• 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 varovná kontrolka 
nerozsvítí.
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Zadní sedadlo*

Pokud nejsou bezpe�nostní pásy zadních 
sedadel zapnuté, když je zapalování 
zapnuté, varovné kontrolky informují 
�idi�e i cestující.

Varovné kontrolky svítí ve dvou barvách. 
Když není bezpe�nostní pás zapnutý, 
varovná kontrolka svítí �erven�. Když je 
bezpe�nostní pás zapnutý, varovná 
kontrolka svítí zelen�. Varovné kontrolky 
pracují, i když na zadních sedadlech nejsou 
žádní cestující. Varovný signál je slyšet 
pouze tehdy, pokud byl bezpe�nostní pás 
rozepnut poté, co byl zapnutý.

t Varovná indikace / varovná 
kontrolka pootev�ených dve�í

Typ A

Tato varovná indikace se objeví, když 
nejsou �ádn� zav�ené n�které ze 
dve�í vozu.
P�ed jízdou pe�liv� zav�ete dve�e.

Typ B

Tato varovná kontrolka se rozsvítí, když 
nejsou �ádn� zav�eny n�které ze dve�í 
vozu, víko zavazadlového prostoru nebo 
zadní výklopné dve�e.
P�ed jízdou pe�liv� zav�ete dve�e a víko 
zavazadlového prostoru / zadní 
výklopné dve�e.

t Varovná indikace nedov�eného 
víka zavazadlového prostoru/
zadních výklopných dve�í 
(p�ístrojový panel typu A)*

Tato varovná kontrolka se rozsvítí, když 
není �ádn� zav�ené víko zavazadlového 
prostoru nebo zadní výklopné dve�e.
P�ed jízdou pe�liv� zav�ete víko 
zavazadlového prostoru nebo zadní 
výklopné dve�e.

POZNÁMKA

Pokud nejsou bezpe�nostní pásy 
zadních sedadel zapnuty do ur�ité 
doby po nastartování motoru, všechny 
varovné kontrolky zhasnou.

Klimatizace
Plně 

automatický typ

Manuální typ

Typ A

Typ B

*N�které modely.



4-60

P�i jízd�

P�ístrojový panel a displej

t Varovná kontrolka 120 km/h*

Po p�epnutí spína�e zapalování do polohy 
ON se varovná kontrolka 120 km/h 
rozsvítí a po n�kolika sekundách zhasne.
Varovná kontrolka 120 km/h se rozsvítí, 
když rychlost vozidla p�ekro�í 120 km/h.

t Varovná indikace / Varovná 
kontrolka nízké hladiny kapaliny 
v ost�ikova�ích*

Tato varovná kontrolka / varovná indikace 
p�ipomíná, že v nádržce ost�ikova�e je již 
malé množství kapaliny. Dolijte kapalinu 
(stran� 6-28).

t Varovná kontrolka 
systému monitorování tlaku 
v pneumatikách*

Tato varovná kontrolka se rozsvítí na 
n�kolik sekund po oto�ení spína�e 
zapalování do polohy ON.

Varovná kontrolka se rozsvítí a je slyšet 
pípnutí, když je p�íliš nízký tlak v jedné 
nebo ve více pneumatikách. Tato kontrolka 
bliká, když je porucha v systému.

Pokud se varovná kontrolka systému 
monitorování tlaku v pneumatikách 
rozsvítí nebo za�ne blikat nebo pokud 
uslyšíte varovný zvukový signál tlaku 
v pneumatikách, snižte okamžit� 
rychlost vozu a vyhýbejte se náhlým 
manévr�m a prudkému brzd�ní:
Pokud se varovná kontrolka systému 
monitorování tlaku v pneumatikách 
rozsvítí nebo za�ne blikat nebo pokud 
uslyšíte varovný zvukový signál tlaku 
v pneumatikách, je nebezpe�né jet 
s vozem vysokou rychlostí nebo provád�t 
náhlé manévry, pop�. prudce brzdit. 
Mohla by se zhoršit ovladatelnost vozu 
a výsledkem by mohla být nehoda.
Abyste se ujistili, zda Vám jen pomalu 
uniká vzduch nebo zda nemáte defekt, 
zastavte na rovném, bezpe�ném míst�, 
kde m�žete vizuáln� zkontrolovat stav 
pneumatik a rozhodnout se, zda máte 
dostatek vzduchu, abyste mohli 
pokra�ovat do místa, kde byste ho 
mohli doplnit, a za�ít znovu používat 
systém monitorování. Doporu�ujeme 
navštívit autorizovaného opravce 
voz� Mazda nebo pneuservis.

Varovnou kontrolku TPMS nesmíte 
ignorovat:
Ignorování varovné kontrolky TPMS 
je nebezpe�né, a to i když víte, pro� 
svítí. O problém se postarejte co 
nejd�íve, než se vyvine do závažn�jší 
situace, která by mohla vést k selhání 
pneumatiky a k nebezpe�né nehod�.

VAROVÁNÍ

*N�které modely.
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Rozsvítí se varovná kontrolka/Je slyšet 
varovný zvuk

Když se rozsvítí varovná kontrolka a je 
slyšet varovné pípání (p�ibližn� 
3 sekundy), je p�íliš nízký tlak v jedné 
nebo více pneumatikách.

Upravte tlak v pneumatikách na správné 
hodnoty a inicializujte TPMS. Viz tabulky 
technických parametr� (stran� 9-10).

Pokud se varovná kontrolka rozsvítí 
znovu poté, co jste pneumatiku dohustili 
a inicializovali systém TMPS, m�že na ní 
být defekt. Pneumatiku s defektem 
vym��te za náhradní kolo pro nouzové 
použití (stran� 7-18).

Varovná kontrolka bliká

Pokud je porucha v systému monitorování 
tlaku v pneumatikách, varovná kontrolka 
systému monitorování tlaku 
v pneumatikách bliká p�ibližn� 1 minutu 
po zapnutí zapalování a potom svítí 
souvisle. Nechejte si co nejd�íve v�z 
zkontrolovat u kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

• Tlak v pneumatikách upravujte, 
když jsou studené. Tlak 
v pneumatikách se bude lišit podle 
teploty pneumatik, proto nechejte 
vozidlo 1 hodinu stát nebo uje
te 
vzdálenost pouze 1,6 km nebo 
mén�, než za�nete upravovat tlak 
v pneumatikách. Pokud byste na 
horkých pneumatikách nastavili tlak 
stanovený pro studené pneumatiky, 
varovná kontrolka TPMS by se 
rozsvítila/byl by slyšet zvukový 
signál až poté, co by pneumatiky 
vychladly a tlak by poklesl pod 
stanovenou úrove�. Také varovná 
kontrolka TPMS rozsvícená z toho 
d�vodu, že poklesl tlak 
v pneumatikách kv�li nízké teplot� 
okolí, m�že z�stat svítit, když 
teplota okolí stoupne. V takovém 
p�ípad� bude také nutné upravit tlak 
v pneumatikách. Pokud se varovná 
kontrolka TPMS rozsvítí kv�li 
poklesu tlaku v pneumatikách, 
musíte tlak v pneumatikách 
zkontrolovat a upravit.

POZNÁMKA

• Pneumatiky p�irozen� ztrácejí 
v pr�b�hu �asu malé množství 
vzduchu a systém TPMS Vám 
nem�že �íci, zda nejsou p�íliš 
m�kké nebo zda nemáte defekt. 
Pokud však zjistíte nízký tlak 
v jedné pneumatice ze �ty�, je to 
p�íznakem potíží a m�li byste 
požádat n�koho jiného, aby s vozem 
pomalu jel tak, abyste mohli 
zkontrolovat, zda na pneumatice 
nejsou n�jaké zá�ezy nebo zaražené 
kovové p�edm�ty. Kápn�te n�kolik 
kapek vody na ventilek, abyste 
zjistili, zda se zde objeví bublinky 
indikující závadu na ventilku. 
P�ípadnou net�sností se musíte 
zabývat, nesta�í jen zvýšit tlak 
vzduchu v problematické 
pneumatice. Net�sná pneumatika je 
nebezpe�ná, zavezte ji ke 
kvalifikovanému opravci, 
doporu�ujeme autorizovaného 
opravce voz� Mazda.
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t Indikace KLÍ
 / Varovná 
kontrolka KLÍ
 (�ervená) / 
Indika�ní kontrolka KLÍ
 
(zelená)

Typ A

Zobrazuje se „Keyless System 
Inspection Required (Je nutná kontrola 
inteligentního ovládání)“

Tato zpráva se zobrazuje, když je problém 
v systému inteligentního dálkového 
ovládání a startovacího tla�ítka.
Kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Zobrazuje se „Set Power to OFF 
(Vypn�te napájení)“

Tato zpráva se objeví, když jsou otev�eny 
dve�e �idi�e, aniž by byl vypnut spína� 
zapalování.

Zobrazuje se „Key not found 
(Startovací karta nenalezena)“

Tato zpráva se zobrazí, když je provedena 
n�která z následujících operací se 
startovací kartou mimo opera�ní dosah 
nebo na míst� uvnit� kabiny, kde je pro 
systém obtížn� detekovatelná.
• Je stisknuto startovací tla�ítko, když je 

zapalování vypnuté
• Je zapnuto zapalování
• Všechny dve�e jsou zav�eny bez 

vypnutí zapalování

Zobrazuje se „Depress the Brake Pedal 
and Touch the Key to the Start Button 
(Sešlápn�te brzdový pedál a dotkn�te se 
startovací kartou startovacího tla�ítka)“ 
(vozidla s automatickou p�evodovkou)/
„Depress the Clutch Pedal and Touch 
the Key to the Start Button (Sešlápn�te 
spojkový pedál a dotkn�te se startovací 
kartou startovacího tla�ítka)“ (vozidla 
s manuální p�evodovkou)

Tato zpráva se zobrazí, když je provedena 
n�která z následujících operací se 
startovací kartou mimo opera�ní dosah 
nebo na míst� uvnit� kabiny, kde je pro 
systém obtížn� detekovatelná.
• Je stisknuto startovací tla�ítko, když je 

zapalování vypnuté
• Je sešlápnut brzdový pedál (vozidla 

s automatickou p�evodovkou) / Pedál 
spojky (vozidla s manuální 
p�evodovkou), když je zapalování 
vypnuté

Zobrazuje se „Key Battery is low 
(Baterie ve startovací kart� je slabá)“

Tato zpráva se zobrazí, když je baterie ve 
startovací kart� slabá a zapalování je 
p�epnuto z polohy ON do polohy OFF.

Pokud se objeví výše uvedená zpráva 
nebo indika�ní kontrolka startovacího 
tla�ítka (žlutá) bliká, nemusí motor 
nastartovat. Pokud není možné motor 
nastartovat, pokuste se použít nouzový 
postup nastartování motoru a nechejte 
si vozidlo co nejd�íve zkontrolovat 
v odborném servisu, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

UPOZORNĚNÍ
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Typ B

Tato kontrolka má dv� barvy.

Varovná kontrolka KLÍ
 (�ervená)

Když svítí

Pokud v inteligentním systému dálkového 
ovládání nastane n�jaká závada, bude 
svítit souvisle.

Když bliká

• Za následujících podmínek varovná 
kontrolka KLÍ� (�ervená) bliká, aby 
upozornila �idi�e, že zapalování není 
možné p�epnout z vypnuté polohy.
• 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 (stran� 3-7).

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

• Za následujících podmínek bude 
varovná kontrolka KLÍ� (�ervená) 
trvale blikat, pokud nebylo zapalování 
p�epnuto do polohy OFF, aby 
upozornila �idi�e, že se startovací karta 
nenalézá ve vozidle. Jakmile bude 
startovací karta vrácena zp�t do vozu, 
p�estane varovná kontrolka KLÍ� 
(�ervená) blikat:  
Zapalování nebylo vypnuto a všechny 
dve�e a zadní výklopné dve�e jsou 
zav�ené poté, co byla startovací karta 
odnesena mimo vozidlo.

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.

Pokud varovná kontrolka klí�e svítí 
nebo indika�ní kontrolka startovacího 
tla�ítka (žlutá) bliká, nemusí motor 
nastartovat. Pokud není možné motor 
nastartovat, pokuste se použít nouzový 
postup nastartování motoru a nechejte 
si vozidlo zkontrolovat 
u autorizovaného opravce voz� Mazda 
co nejd�íve.

UPOZORNĚNÍ

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.
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Indika�ní kontrolka KLÍ
 (zelená)

Když svítí
Když sešlápnete brzdový pedál na 
modelech vybavených automatickou 
p�evodovkou nebo pedál spojky na 
modelech vybavených manuální 
p�evodovkou, systém potvrdí, že se uvnit� 
vozidla nachází správná startovací karta 
a indika�ní kontrolka KLÍ� (zelená) se 
rozsvítí a je možné nastartovat motor 
(stran� 4-3).
Když bliká
Když je zapalování p�epnuto do polohy 
ON z polohy OFF indika�ní kontrolka 
KLÍ� (zelená) bliká p�ibližn� 30 sekund, 
na znamení, že baterie ve startovací kart� 
je slabá. Vym��te baterii za novou d�íve, 
než se startovací karta stane 
nepoužitelnou.
Viz Vým�na baterie (stran� 6-36).

t Varovná kontrolka HBC (žlutá) /
Indika�ní kontrolka HBC 
(zelená)*

Varovná kontrolka systému HBC 
(žlutá)

Když svítí

Po p�epnutí spína�e zapalování do polohy 
ON se tato varovná kontrolka rozsvítí a po 
n�kolika sekundách zhasne. Varovná 
kontrolka se rozsvítí, když je �ást �elního 
skla p�ed p�ední snímací kamerou (FSC) 
zamlžená nebo zne�išt�ná.

Když bliká

Kontrolka bliká, když je n�jaká závada 
v systému ovládání dálkových sv�tel 
(HBC). Nechejte si své vozidlo 
prohlédnout u kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Indika�ní kontrolka systému HBC 
(zelená)

Tato kontrolka se rozsvítí, když je systém 
aktivní a zhasne, když ho deaktivujete.

t Indika�ní kontrolka žhavení 
(SKYACTIV-D 2.2)*

Tato kontrolka se m�že rozsvítit p�i 
p�epnutí spína�e zapalování do 
polohy ON.
Zhasne, jakmile budou žhavicí sví�ky 
nah�áté. 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.

*N�které modely.
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t Indikace / Indika�ní kontrolka 
filtru pevných �ástic pro vzn�tové 
motory (SKYACTIV-D 2.2)

Typ A

Když se zobrazuje „Soot accumulation in 
DPF too high (P�íliš mnoho sazí v DPF)“

Pevné �ástice (PM) není možné odstranit 
automaticky a množství nashromážd�ných 
PM dosáhne stanoveného objemu.
P�i jízd� vozidla udržujte rychlost vozidla 
v�tší než 40 km/h po dobu p�ibližn� 10 až 
20 minut. Tím budou pevné �ástice 
výfukových plyn� odstran�ny.

Když se objeví zpráva „DPF Inspection 
Required (Je nutná prohlídka DPF)“

Kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Typ B

Tato varovná kontrolka se rozsvítí na 
n�kolik sekund po oto�ení spína�e 
zapalování do polohy ON.

Indika�ní kontrolka filtru pevných �ástic 
pro vzn�tové motory se rozsvítí, když není 
možné odstranit pevné �ástice (PM) 
automaticky a když množství 
nashromážd�ných PM dosáhne stanoveného 
objemu. P�i jízd� vozidla udržujte rychlost 
vozidla v�tší než 40 km/h po dobu p�ibližn� 
10 až 20 minut. Tím budou pevné �ástice 
výfukových plyn� odstran�ny.

Jestliže indika�ní kontrolka filtru pevných 
�ástic pro vzn�tové motory za�ne blikat, 
kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

Pokud vozidlo pokra�uje v jízd�, i když 
se na displeji zobrazuje „Soot 
accumulation in DPF too high (P�íliš 
mnoho sazí v DPF)“, množství pevných 
�ástic stoupá a indikace se m�že zm�nit 
na „DPF Inspection Required (Je nutná 
prohlídka DPF)“. Pokud se indikace 
zm�ní na „DPF Inspection Required 
(Je nutná prohlídka DPF)“ nechejte si 
vozidlo okamžit� prohlédnout 
u kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda. Pokud byste si nenechali 
vozidlo prohlédnout a dále s ním jezdili, 
mohlo by dojít k závad� motoru.

UPOZORNĚNÍ

POZNÁMKA

Když se na displeji zobrazuje zpráva 
„DPF Inspection Required (Je nutná 
prohlídka DPF)“, je výkon motoru 
omezen kv�li ochran� filtru.

Pokud by indika�ní kontrolka filtru 
pevných �ástic pro vzn�tové motory stále 
svítila a Vy byste nadále jeli vozem jako 
obvykle, množství pevných �ástic by se 
zvýšilo a indika�ní kontrolka by mohla 
za�ít blikat. Pokud indika�ní kontrolka 
filtru pevných �ástic pro vzn�tové 
motory za�ne blikat, nechejte si vozidlo 
okamžit� prohlédnout u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda. 
Pokud byste si nenechali vozidlo 
prohlédnout a dále s ním jezdili, mohlo 
by dojít k závad� motoru.

UPOZORNĚNÍ
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t Varovná indikace /varovná 
kontrolka servisu*

Typ A

Prove
te údržbu v souladu se zprávou.

Typ B

Tato indika�ní kontrolka se rozsvítí na 
n�kolik sekund po oto�ení spína�e 
zapalování do polohy ON.
Když svítí
Varovná indikace servisu se objeví, když 
p�išel �as na vým�nu oleje.
Pokud kontrolka svítí, vym��te 
motorový olej.
Viz Motorový olej na stran� 6-19.
Když bliká (SKYACTIV-D 2.2)
V sedimentátoru se odd�luje voda 
z paliva.

Pokud se v tomto filtru shromáždí voda, 
tato varovná kontrolka za�ne blikat.
Pokud se tak stane, co nejd�íve 
kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

t Varovná indikace sedimentátoru 
(SKYACTIV-D 2.2) (p�ístrojový 
panel typu A)

Palivový filtr funguje jako sedimentátor, 
který odd�luje vodu z paliva. Pokud se 
v tomto filtru shromáždí voda, objeví se 
tato varovná indikace.
Pokud se tak stane, co nejd�íve 
kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

t Varovná indikace nízké okolní 
teploty*

Objeví se, když je okolní teplota nízká.
Je
te velmi opatrn�, protože silnice m�že 
být zledovat�lá.

POZNÁMKA

Když indika�ní kontrolka filtru 
pevných �ástic pro vzn�tové motory 
bliká, je výkon motoru omezen kv�li 
ochran� filtru.

*N�které modely.
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t Indika�ní kontrolka systému 
TCS/DSC

Tato indika�ní kontrolka se rozsvítí na 
n�kolik sekund po oto�ení spína�e 
zapalování do polohy ON. Když je systém 
TCS nebo DSC v �innosti, tato indika�ní 
kontrolka bliká.

Pokud se tato kontrolka rozsvítí a z�stane 
svítit, pak pravd�podobn� došlo k poruše 
systému TCS, DSC nebo brzdového 
asistenta a tyto systémy nemusí fungovat 
správn�. V takovém p�ípad� p�istavte své 
vozidlo ke kvalifikovanému opravci, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

t Indika�ní kontrolka DSC OFF

Tato indika�ní kontrolka se rozsvítí na 
n�kolik sekund po oto�ení spína�e 
zapalování do polohy ON.
Rozsvítí se také po stisknutí spína�e DSC 
OFF a vypnutí systému TCS/DSC.
Viz Spína� DSC OFF na stran� 4-125.

Pokud z�stane tato kontrolka svítit 
v okamžiku a systém TCS/DSC není 
vypnutý, p�istavte sv�j v�z ke 
kvalifikovanému opravci, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce voz� 
Mazda. V DSC m�že být závada.

t Indika�ní kontrolka AFS OFF*

Když svítí

Tato indika�ní kontrolka se krátce 
rozsvítí, když p�epnete spína� zapalování 
do polohy ON, a potom zhasne.
Stisknutím spína�e AFS OFF zrušíte 
funkci AFS a rozsvítíte indika�ní 
kontrolku.

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.

*N�které modely.
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Když bliká

Tato indika�ní kontrolka souvisle bliká, 
když je v systému závada. Kontaktujte 
kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

t Indika�ní kontrolka nízké teploty 
chladicí kapaliny motoru 
(modrá)

Tato kontrolka svítí souvisle, když je 
teplota chladicí kapaliny motoru nízká, 
a zhasne, až se motor zah�eje.

Pokud indika�ní kontrolka nízké teploty 
chladicí kapaliny z�stává svítit, i když se 
motor dostate�n� zah�ál, m�že být závada 
ve sníma�i teploty. Kontaktujte 
kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

t Indikátor polohy páky voli�e*

Indikujte vybranou polohu páky voli�e.

Indikátor zvoleného p�evodového 
stupn�

Je-li aktivován režim manuálního �azení, 
rozsvítí se na p�ístrojové desce indikátor 
polohy páky voli�e „M“ a �íslo zvoleného 
p�evodového stupn�.

t Indika�ní kontrolka dálkových 
sv�tel

Tato kontrolka signalizuje jednu ze dvou 
skute�ností:
• Dálková sv�tla jsou rozsvícená.
• Pá�ka pro ukazatele sm�ru je v poloze 

sv�telné houka�ky.

POZNÁMKA

• I když je systém AFS nefunk�ní 
z d�vodu jakékoliv závady, z�stává 
normální funkce sv�tlomet� 
nedot�ená.

• Pokud dojde k poruše funkce 
automatické korekce sklonu 
hlavních sv�tlomet�, bliká 
indika�ní kontrolka.

*N�které modely.
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t Indika�ní kontrolky ukazatel� 
sm�r� / varovných blika��

Pokud blikají sm�rové ukazatele, bliká i levá 
nebo pravá indika�ní kontrolka ukazatel� 
sm�r� a signalizuje tak, které sm�rové 
ukazatele jsou v �innosti (stran� 4-97).

Pokud jsou spušt�ny varovné blika�e, ob� 
indika�ní kontrolky ukazatel� sm�r� 
blikají (stran� 4-105).

Pokud indika�ní kontrolka z�stane svítit 
(nebliká) nebo pokud bliká neobvykle, 
jedna ze žárovek sm�rových sv�tel m�že 
být spálená. Kontaktujte kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

t Indika�ní kontrolka zabezpe�ení vozu

Tato kontrolka za�ne blikat každé 
2 sekundy, když je zapalování p�epnuto 
z polohy ON do polohy OFF a sou�asn� 
je aktivován systém imobilizéru.

Tato kontrolka p�estane blikat, když je 
spína� zapalování p�epnut do polohy ON 
správným klí�em.
Sou�asn� dojde k deaktivaci systému 
imobilizéru, kontrolka se rozsvítí na dobu 
3 sekund a poté zhasne.

Není-li možné nastartovat motor pomocí 
správného klí�e zapalování a kontrolka 
zabezpe�ení neustále bliká nebo svítí, 
m�že být závada v systému. Pora
te se 
s autorizovaným opravcem voz� Mazda.

t Varovná kontrolka systému 
radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (žlutá) / 
Indika�ní kontrolka (zelená)*

Varovná kontrolka systému radarového 
adaptivního tempomatu Mazda 
(MRCC) (žlutá)

Svítí

Po p�epnutí spína�e zapalování do polohy 
ON se tato varovná kontrolka rozsvítí a po 
n�kolika sekundách zhasne.

Bliknutí

Tato varovná kontrolka bliká, pokud došlo 
k poruše v systému, když je zapnutý 
systém radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (MRCC). Nechejte si 
své vozidlo prohlédnout u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Indika�ní kontrolka systému 
radarového adaptivního tempomatu 
Mazda (MRCC) (zelená)

Svítí

Svítí, když je nastavená rychlost pro 
systém radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (MRCC).

*N�které modely.
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t Hlavní indika�ní kontrolka 
systému tempomatu (žlutá)/
Indika�ní kontrolka aktivace 
systému tempomatu (zelená)*

Indika�ní kontrolka svítí dv�ma barvami.

Hlavní indika�ní kontrolka systému 
tempomatu (žlutá)

Indika�ní kontrolka svítí žlut� po stla�ení 
spína�e ON/OFF, systém tempomatu je 
aktivován.

Indika�ní kontrolka aktivace systému 
tempomatu (zelená)

Indika�ní kontrolka svítí zelen�, pokud je 
p�i sepnutém tempomatu nastavena 
rychlost vozidla.

t Indika�ní kontrolka rozsvíceného 
osv�tlení vozu

Tato kontrolka se rozsvítí, pokud je 
rozsvíceno vn�jší osv�tlení vozu 
a p�ístrojové desky.

Kontrolka z�stává blikat, když je 
v systému osv�tlení závada. Kontaktujte 
kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

t Indika�ní kontrolka p�edních 
mlhových sv�tel*

Tato kontrolka svítí, pokud jsou zapnuta 
p�ední mlhová sv�tla.

t Indika�ní kontrolka zadního 
mlhového sv�tla*

Tato kontrolka svítí v okamžiku, kdy je 
rozsvíceno zadní mlhové sv�tlo.

*N�které modely.
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t Schéma �azení p�evodových 
stup�� manuální p�evodovky

Schéma �azení stup�� na p�evodovce je 
obvyklé, viz obrázek.

P�i �azení jednotlivých p�evodových 
stup�� sešlapujte pedál spojky až na 
podlahu; pak jej pomalu uvol�ujte.

Váš v�z je vybaven za�ízením, které 
zabra�uje necht�nému za�azení zpáte�ky. 
	adicí páku nejprve stla�te dol� a teprve 
poté �a
te zpáte�ku.

Ovládání manuální 
p�evodovky

Poloha neutrálu

P�i jízd� na kluzkém povrchu nebo ve 
vysoké rychlosti se vyvarujte náhlému 
brzd�ní motorem:
P�i pod�azení na nižší p�evodový stupe� 
p�i jízd� na vozovce pokryté sn�hem 
nebo ledem nebo p�i jízd� vysokou 
rychlostí m�že dojít k náhlému zvýšení 
brzdného ú�inku motoru, který m�že 
být nebezpe�ný. Náhlá zm�na rychlosti 
otá�ení kol m�že mít za následek vznik 
smyku. To m�že vést až ke ztrát� 
kontroly nad vozidlem nebo k nehod�.

Pokud necháváte v�z bez dozoru, 
nezapome�te p�esunout �adicí páku 
do polohy 1 nebo R a zatáhnout 
parkovací brzdu:
V opa�ném p�ípad� by se v�z mohl dát 
náhle do pohybu a zp�sobit nehodu.

• Nohu držte na spojkovém pedálu pouze 
b�hem �azení p�evodových stup��. Také 
by pedál spojky nem�l být používán 
k „držení“ vozidla p�i rozjezdu ve 
stoupání. M�žete tak p�edejít 
zbyte�nému opot�ebení spojkového 
obložení nebo poškození spojky.

• P�i p�e�azování z 5. na 4. p�evodový 
stupe� netla�te na �adicí páku p�íliš 
velkou bo�ní silou. To by mohlo 
vést k náhodnému p�e�azení na 
2. stupe�, což by mohlo zp�sobit 
poškození p�evodovky.

• P�ed za�azením polohy R musí 
vozidlo úpln� zastavit. Pokud byste 
polohu R za�adili v okamžiku, kdy 
je vozidlo ješt� v pohybu, mohli 
byste poškodit p�evodovku.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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t Indikátor p�evodového stupn�*
Indikátor p�evodového stupn� poskytuje 
�idi�i pomoc p�i dosažení optimální 
spot�eby paliva a plynulosti jízdy. 
Zobrazuje za�azený p�evodový stupe� 
a také upozor�uje �idi�e, aby p�e�adil na 
nejvhodn�jší p�evodový stupe� podle 
skute�ných jízdních podmínek.

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.

Indikace Funkce

�íslo Zobrazuje se za�azený 
p�evodový stupe�.

 a �íslo Je doporu�eno p�e�azení nahoru 
na uvedený p�evodový stupe�.

 a �íslo Je doporu�eno p�e�azení dol� na 
uvedený p�evodový stupe�.

Nespoléhejte výhradn� na indikované 
doporu�ení p�e�adit na vyšší/nižší 
p�evodový stupe�. Skute�ná jízdní 
situace si m�že vyžadovat za�azení 
jiného p�evodového stupn�, než je 
indikován. P�ed p�e�azením by �idi� 
vždy m�l správn� posoudit situaci na 
silnici, aby p�edešel riziku nehody.

POZNÁMKA

Indikátor p�evodového stupn� 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.

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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Ovládací prvky automatické p�evodovky

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  
(stran� 4-76).

Znamená, že musíte při řazení sešlápnout brzdový pedál (spínač 
zapalování musí být v poloze ON). 

Znamená, že páku voliče lze volně přesouvat do kterékoliv polohy.

Různá blokování: 
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t Zobrazení na displeji
V p�ípad� vozidel s p�ístrojovým panelem 
typu A zkontrolujte stav vozidla na 
základ� zprávy nebo si nechejte vozidlo 
zkontrolovat kvalifikovaným opravcem, 
doporu�ujeme autorizovaným opravcem 
voz� Mazda.

t Varovná kontrolka
Závada v systému nebo provozní stavy 
systému jsou indikovány kontrolkami. Viz 
Varovné/indika�ní kontrolky, stran� 4-40.

t P�evodové stupn�
• Rozsvítí se indikátor polohy páky 

voli�e.  
Viz Varovné/indika�ní kontrolky,  
stran� 4-40.

• P�i startování motoru musí být páka 
voli�e v poloze P nebo N.

P (Parkování)

V poloze P je p�evodovka zablokována 
a brání otá�ení p�edních kol.

R (Zpáte�ka)
V této poloze se v�z pohybuje pouze sm�rem 
dozadu. P�ed za�azením do polohy R nebo 
p�ed jejím vy�azením musí být v�z zcela 
zastavený. Jedinou výjimku p�edstavuje tzv. 
„Rozhoupání vozu“ (stran� 3-53).
N (Neutrál)
V poloze N nejsou kola vozu ani p�evo-
dovka zablokovány. Pokud není zatažena 
parkovací brzda nebo pokud nedržíte 
sešlápnutý pedál brzdy, m�že být v�z i p�i 
mírném sklonu terénu uvedený do pohybu.

Vždy nastavte páku voli�e do polohy 
P a zatáhn�te parkovací brzdu:
Zajišt�ní vozu na míst� pouhým 
posunutím páky voli�e do 
polohy P bez zatažení parkovací brzdy 
je nebezpe�né. Pokud by 
stupe� P vypadl, mohl by se v�z dát 
do pohybu, a zap�í�init tak nehodu.

VAROVÁNÍ

• Posunutí páky voli�e do polohy P, N nebo 
R b�hem jízdy m�že mít za následek 
poškození p�evodovky Vašeho vozu.

• Posunutí páky voli�e do polohy jízdní-
ho režimu nebo do polohy zpáte�ky, 
když motor b�ží ve vyšších otá�kách 
než volnob�žných, m�že mít rovn�ž za 
následek poškození p�evodovky vozu.

B�ží-li motor ve vyšších otá�kách než 
volnob�žných, nep�esouvejte páku 
voli�e z polohy N nebo P do polohy 
jízdního režimu:
P�esouvání páky voli�e z polohy N nebo 
P do polohy jízdního režimu za chodu 
motoru ve vyšších otá�kách než volnob�ž-
ných je nebezpe�né. Pokud se tak stane, 
m�že být v�z uvedený do náhlého pohybu, 
a tím zp�sobit zran�ní nebo vážnou nehodu.

B�hem jízdy proto nikdy nep�e�azujte 
páku voli�e do polohy N:
P�esunutí páky voli�e do polohy 
N b�hem jízdy je nebezpe�né. V takovém 
p�ípad� není možno využívat brzdného 
ú�inku motoru p�i zpomalování, proto 
m�že dojít ke vzniku vážné nehody 
a následn� k zran�ní cestujících.

UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ
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D (Jízda)
Poloha D je normální poloha pro jízdu. 
V tomto režimu bude automatická 
p�evodovka postupn� �adit 6 p�evodových 
stup��.
M (Manuální �azení)
Poloha M je ur�ena k manuálnímu �azení 
p�evodových stup��. Je možné �adit vyšší 
i nižší p�evodové stupn� pomocí 
páky voli�e.
Viz Režim manuálního �azení (stran� 4-76).
t Aktivní adaptivní �azení (AAS)
Aktivní adaptivní �azení (AAS) 
automaticky ovládá �adicí body 
p�evodovky, aby byly nejvhodn�jší pro 
podmínky na silnici a pro chování �idi�e. 
Zlepšuje to jízdní pohodlí.
P�evodovka se m�že p�epnout do režimu 
AAS p�i jízd� do svahu nebo ze svahu, p�i 
projížd�ní zatá�ek nebo p�i prudkém 
sešlapování pedálu akcelerátoru, když je 
páka voli�e v poloze D.
V závislosti na jízdních podmínkách 
a stavu vozidla nemusí p�evodovka �adit 
p�evodové stupn�, to však není p�íznakem 
problému, protože režim AAS zachovává 
optimální rozložení �adicích bod�.

t Systém pojistky �azení
Systém pojistky �azení chrání p�ed 
vy�azením z parkovací polohy P d�íve, 
než je sešlápnut brzdový pedál.

Vy�azení z polohy P:

1. Sešlápn�te a držte sešlápnutý brzdový pedál.

2. Nastartujte motor.

3. P�esu�te páku voli�e.
\

t P�ekonání pojistky �azení
Pokud nelze páku voli�e vy�adit z polohy 
P standardním zp�sobem, pokra�ujte dále 
s držením sešlápnutého pedálu.

1. Odstra�te kryt pojistky �azení pomocí 
plochého šroubováku s b�item 
obaleným hadrem.

2. Vložte šroubovák a stla�te ji dol�.

B�hem jízdy proto nikdy nep�e�azujte 
páku voli�e do polohy N. Mohlo by 
dojít k poškození p�evodovky.

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.

UPOZORNĚNÍ

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.

Kryt
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3. P�esu�te páku voli�e.

4. Nechejte systém �azení zkontrolovat 
u kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

t Režim manuálního �azení
Tento režim Vám p�ináší pocit �azení 
vozu s manuální p�evodovkou posouvání 
páky voli�e a umož�uje ovládat otá�ky 
motoru a to�ivý moment p�ivád�ný na 
hnací kola podobn� jako u manuální 
p�evodovky, když o to máte zájem.

Pokud chcete režim manuálního ovládání 
aktivovat, posu�te páku voli�e z polohy 
D do polohy M.

Automatický režim �azení bude obnoven 
p�esunutím páky voli�e z polohy M do 
polohy D.

Kontrolky

Indikátor režimu manuálního �azení

Je-li aktivován režim manuálního �azení, 
rozsvítí se na p�ístrojové desce indikátor 
polohy páky voli�e „M“.

Indikátor zvoleného p�evodového 
stupn�

Rozsvítí se �íslice zvoleného 
p�evodového stupn�.

POZNÁMKA

Zm�na na režim manuálního �azení 
uskute�n�ná v pr�b�hu jízdy 
nezp�sobí poškození p�evodovky.

POZNÁMKA

• 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.

Indikátor režimu 
manuálního řazení

Indikátor zvoleného 
převodového stupně
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�azení

Je možné �adit vyšší i nižší p�evodové 
stupn� pomocí páky voli�e nebo spína�� 
na volantu*.

Ru�ní �azení vyšších p�evodových stup��

(M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6)
Chcete-li p�e�adit na vyšší p�evodový 
stupe�, jedenkrát krátce posu�te páku 
voli�e sm�rem dozadu ( ).

Chcete-li p�e�adit na vyšší p�evodový 
stupe� pomocí spína�� na volantu, 
p�itáhn�te krátce svými prsty spína� 
ozna�ený UP (NAHORU) k sob�.

POZNÁMKA

• Pokud b�hem jízdy vyšší rychlostí 
není možné p�e�adit na nižší 
p�evodový stupe�, blikne dvakrát 
kontrolka 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.

P�i použití spína�� na volantu 
k �azení pomocí prst� nechejte ruce 
položené na v�nci volantu:
Je nebezpe�né strkat ruce skrz volant 
p�i použití spína�� na volantu. Pokud 
by se m�l bezpe�nostní vzduchový vak 
�idi�e aktivovat p�i nárazu, mohlo by 
dojít ke zran�ní Vašich rukou.

POZNÁMKA

• P�i pomalé jízd� nemusí být možné 
p�e�adit na vyšší p�evodový stupe�.

• V režimu manuálního �azení 
nezvyšujte otá�ky motoru tak, aby 
ru�i�ka otá�kom�ru vstoupila do 
�ERVENÉHO POLE. Když jsou 
otá�ky motoru vysoké, systém m�že 
automaticky p�e�adit na vyšší 
p�evodový stupe�, aby ochránil motor.

• P�i úpln� sešlápnutém pedálu 
akcelerátoru automatická 
p�evodovka v závislosti na rychlosti 
p�e�adí na nižší p�evodový stupe�.

Spínač UP

VAROVÁNÍ

*N�které modely.
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Ru�ní �azení nižších p�evodových 
stup��

(M6 → M5 → M4 → M3 → M2 → M1)
Chcete-li p�e�adit na nižší p�evodový 
stupe�, jedenkrát krátce posu�te páku 
voli�e sm�rem dop�edu ( ).

Chcete-li p�e�adit na nižší p�evodový 
stupe� pomocí spína�� na volantu, 
p�itáhn�te krátce svými prsty spína� 
ozna�ený DOWN (DOL�) sm�rem 
k sob�.

Spínač DOWN

P�i jízd� na kluzkém povrchu nebo ve 
vysoké rychlosti se vyvarujte náhlého 
brzd�ní motorem:
P�i pod�azení na nižší p�evodový stupe� 
p�i jízd� na vozovce pokryté sn�hem 
nebo ledem nebo p�i jízd� vysokou 
rychlostí m�že dojít k náhlému zvýšení 
brzdného ú�inku motoru, který m�že 
být nebezpe�ný. Náhlá zm�na rychlosti 
otá�ení kol m�že mít za následek vznik 
smyku. To m�že vést až ke ztrát� 
kontroly nad vozidlem nebo k nehod�.

P�i použití spína�� na volantu 
k �azení pomocí prst� nechejte ruce 
položené na v�nci volantu:
Je nebezpe�né strkat ruce skrz volant 
p�i použití spína�� na volantu. Pokud 
by se m�l bezpe�nostní vzduchový vak 
�idi�e aktivovat p�i nárazu, mohlo by 
dojít ke zran�ní 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�.

VAROVÁNÍ
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Režim pevného nastavení druhého 
p�evodového stupn�

Když krátce p�esunete páku voli�e dozadu 
( ), když je rychlost vozidla p�ibližn� 
10 km/h nebo mén�, p�epne se 
p�evodovka do režimu pevného nastavení 
druhého p�evodového stupn�. V tomto 
režimu je pevn� vybrán druhý p�evodový 
stupe� pro snadn�jší akceleraci ze 
zastavení i jízdu na kluzkých vozovkách, 
nap�íklad zasn�žených. Pokud v režimu 
pevného nastavení druhého p�evodového 
stupn� krátce p�esunete páku voli�e 
dozadu ( ) nebo dop�edu ( ), bude 
tento režim zrušen.
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Rychlostní limit pro p�evodový stupe� (�azení)

Pro každý p�evodový stupe� v manuálním režimu je takto nastaven rychlostní limit: Pokud 
pohnete s pákou voli�e když vozidlo jede v rámci stanoveného rozsahu rychlostí, je 
p�evodový stupe� za�azen.

P�e�azení na vyšší stupe�
Nedojde k p�e�azení na vyšší stupe�, pokud je rychlost vozidla nižší než p�íslušný 
rychlostní limit.
P�e�azení na nižší stupe�
„Nedojde k p�e�azení na nižší stupe�, pokud je rychlost vozidla vyšší než p�íslušný 
rychlostní limit. Pokud rychlost vozidla p�ekra�uje rychlostní limit a nedojde k p�e�azení 
na nižší p�evodový stupe�, indikátor zvoleného p�evodového stupn� blikne dvakrát jako 
upozorn�ní �idi�e, že stupe� nem�že být za�azen.“
Kickdown
Když je p�i jízd� pln� sešlápnut pedál akcelerátoru, dojde k p�e�azení na nižší p�evodový 
stupe�.

Automatické p�e�azení na nižší stupe�
Nižší p�evodový stupe� se za�adí automaticky v závislosti na rychlosti vozidla p�i jeho 
zpomalování.

POZNÁMKA

Nižší p�evodový stupe� se také za�adí v rámci kickdown, když je p�evodovka 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�.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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t P�ímý režim
P�ímý režim je možné použít pro do�asné 
p�e�azování p�evodových stup�� pomocí 
spína�� na volantu, když vozidlo jede 
s pákou voli�e v poloze D.
V pr�b�hu p�ímého režimu svítí 
indikátory D a M a také indikátor 
používaného p�evodového stupn�.
P�ímý režim je zrušen za následujících 
podmínek.
• Spína� NAHORU je p�idržen zatla�ený 

dozadu po ur�itou dobu.
• Vozidlo jede po ur�itou dobu nebo déle 

(�as se liší v závislosti na jízdních 
podmínkách).

• Vozidlo zastavilo nebo se pohybuje 
nízkou rychlostí.

t Rady pro jízdu

P�edjížd�ní

Je-li t�eba p�i p�edjížd�ní jiného vozidla 
nebo p�i jízd� v prudkém stoupání vyvinout 
mimo�ádný výkon, sešlápn�te plynový 
pedál až na podlahu (v režimu D). 
Automatická p�evodovka v závislosti na 
rychlosti p�e�adí na nižší p�evodový stupe�.

Indikátor zvoleného 
převodového stupně

Indikátor přímého režimu

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 vozidlu, aby couvalo, 
nap�íklad na svahu, když je páka 
voli�e v poloze pro jízdu dop�edu, 
pop�ípad� aby se pohybovalo dop�edu, 
když je páka voli�e v poloze zpáte�ky:
Jinak by došlo k zastavení motoru, 
což by m�lo za následek ztrátu funkcí 
posilova�e brzd a posilova�e �ízení, 
takže by ovládání vozidla bylo obtížné 
a mohlo by dojít k nehod�.

VAROVÁNÍ
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Rozjezd v prudkém stoupání

Pokud se rozjíždíte z místa v prudkém 
stoupání:

1. Sešlápn�te brzdový pedál.

2. V závislosti na mí�e zatížení vozidla 
nebo stupni stoupání vozovky posu�te 
páku voli�e do polohy D nebo M1.

3. P�i postupném zrychlování pedál brzdy 
uvoln�te.

Jízda v prudkém klesání

P�i jízd� z prudkého kopce za�a
te 
v závislosti na mí�e zatížení vozidla nebo 
stupni klesání vozovky odpovídající nižší 
p�evodový stupe�. Je
te pomalu a brzdy 
používejte pouze ob�as, zabráníte tak 
jejich p�eh�átí.

POZNÁMKA

P�i sešlapování se m�že zdát, že je 
plynový pedál 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.
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t Hlavní sv�tlomety
• Oto�ením spína�e hlavních sv�tlomet� zapnete nebo vypnete hlavní sv�tlomety a další 

vn�jší osv�tlení vozu.
• V p�ípad� vozidel s p�ístrojovým panelem typu A zkontrolujte stav vozidla na základ� 

zprávy nebo si nechejte vozidlo zkontrolovat kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaným opravcem voz� Mazda.

• Závada v systému nebo provozní stavy systému jsou indikovány kontrolkami.  
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, stran� 4-40.

Bez automatického ovládání osv�tlení

×: Svítí
—: Nesvítí

Ovládání osv�tlení vozu

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�.

Poloha spína�e
Poloha spína�e zapalování ON OFF ON OFF ON OFF

Hlavní sv�tlomety — — — — × ×
Provozní osv�tlení* × — — — — —
Koncová sv�tla
Obrysová sv�tla
Osv�tlení registra�ní zna�ky

— — × × × ×

Osv�tlení p�ístrojové desky — — × × × ×

*N�které modely.
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S automatickým ovládáním osv�tlení

×: Svítí
—: Nesvítí
*1 Sv�tlomety a ostatní sv�tla se rozsv�cují automaticky v závislosti na jasu okolí, jak ho ur�í p�íslušný sníma�.

Poloha spína�e
Poloha spína�e zapalování ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF

Hlavní sv�tlomety — — Auto*1 — — — × ×
Provozní osv�tlení* × — Auto*1 — — — — —
Koncová sv�tla
Obrysová sv�tla
Osv�tlení registra�ní zna�ky

— — Auto*1 — × × × ×

Osv�tlení p�ístrojové desky — — Auto — × × × ×

*N�které modely.
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Automatické ovládání osv�tlení

Je-li spína� hlavních sv�tlomet� v poloze  a spína� zapalování v poloze ON, bude 
sv�telný senzor registrovat intenzitu okolního sv�tla a automaticky bude zapínat a vypínat 
hlavní sv�tlomety a další vn�jší osv�tlení vozidla (viz tabulka uvedená výše).

• Nezakrývejte tento sv�telný senzor nalepením štítk� a nálepek na �elní sklo vozu. 
V opa�ném p�ípad� by funkce sv�telného senzoru nebyla správná.

• Tento sv�telný senzor má také funkci senzoru dešt� pro automatické ovládání st�ra��. 
Nep�ibližujte své ruce nebo škrabky k �elnímu sklu, když je pá�ka st�ra�� 
v poloze   a spína� zapalování v poloze ON, protože v p�ípad� automatické 
aktivace st�ra�� by mohlo dojít k sev�ení prst� nebo st�ra�� a k poškození lišt 
st�ra��. P�ed �išt�ním �elního skla se ujist�te, zda jsou st�ra�e zcela 
vypnuty - obzvláš� p�ed odstra�ováním sn�hu a námrazy - a zejména pokud necháte 
motor b�žet.

UPOZORNĚNÍ
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Xenonové výbojky sv�tlomet�*

Potkávací sv�tla dálkových sv�tlomet� jsou osazena xenonovými výbojkami, které 
produkují jasné bílé sv�tlo v širokém kuželu.

POZNÁMKA

• Sv�tlomety, jiné vn�jší osv�tlení a osv�tlení p�ístrojové desky 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.  
V takovém p�ípad� sv�tla zhasnou, když je spína� sv�tlomet� p�epnut do polohy  

 (vypnuto).

• Je-li spína� hlavních sv�tlomet� v poloze , budou po p�epnutí zapalování do 
polohy ACC nebo OFF hlavní sv�tlomety, ostatní vn�jší osv�tlení i osv�tlení 
p�ístrojové desky zhasnuty.

• Osv�tlení p�ístrojové desky je možné upravit oto�ením knoflíku u p�ístrojového 
panelu. Také je možné zm�nit neosl�ující režim, a to oto�ením knoflíku, dokud 
nezazní pípnutí. Nastavení jasu osv�tlení p�ístrojové desky:  
Viz osv�tlení p�ístrojové desky, stran� 4-24.

• Citlivost systému automatického osv�tlení vozu m�že zm�nit autorizovaný 
prodejce Mazda.  
Viz Možnosti vlastního nastavení, stran� 9-13.

Xenonové výbojky nevym��ujte sami:
Vým�na xenonové výbojky vlastními silami je nebezpe�ná. Protože tyto výbojky 
vyžadují p�ívod vysokého nap�tí, m�žete p�i nesprávné manipulaci s nimi utrp�t úraz 
elektrickým proudem. Pokud je její vým�na nutná, kontaktujte kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

Pokud hlavní sv�tlomet bliká nebo slábne intenzita osv�tlení, m�že být životnost 
žárovky u konce a je t�eba provést její vým�nu. Kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného opravce voz� Mazda.

VAROVÁNÍ

*N�které modely.
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t Dálková - potkávací sv�tla
Zatla�ením páky dop�edu rozsvítíte 
dálková sv�tla.
Zatla�ením páky dozadu do její p�vodní 
polohy rozsvítíte potkávací sv�tla.
Indika�ní kontrolka dálkových sv�tel 
v p�ístrojovém panelu se rozsvítí, když 
tato sv�tla svítí.

t Sv�telná houka�ka
Chcete-li bliknout sv�tlomety, p�itáhn�te 
páku úpln� k sob� (spína� sv�tlomet� 
nemusí být zapnutý). Sou�asn� se rozsvítí 
indika�ní kontrolka dálkových sv�tel 
v p�ístrojovém panelu. Páka se po 
uvoln�ní vrátí do normální polohy.

t Korekce sklonu hlavních 
sv�tlomet�*

Po�et cestujících ve voze a hmotnost 
nákladu v zavazadlovém prostoru mají 
vliv na sklon hlavních sv�tlomet�.

Automatický typ

Sklon sv�tlomet� bude automaticky 
upraven po jejich rozsvícení.

Závada v systému nebo provozní stavy 
systému jsou indikovány kontrolkami.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky,  
stran� 4-40.

Manuální typ

Spína� nastavení sklonu hlavních 
sv�tlomet� se používá k ru�nímu 
nastavení úhlu sv�tlomet�.

Vyberte správný úhel sv�tlomet� z následující 
tabulky.

×: Ano
—: Ne

Dálková 
světla

Tlumená 
světla

OFF

Bliknutí
P�ední sedadlo Zadní 

sedadlo Zatížení Poloha 
spína�e�idi� Spolujezdec

× — — — 0
× × — — 0
× × × — 1,5
× × × × 3,5
× — — × 4,5

*N�které modely.
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t Systém adaptivních p�edních 
sv�tlomet� (AFS)*

Když jsou sv�tlomety zapnuté, systém 
adaptivních p�edních sv�tlomet� (AFS) 
automaticky nastavuje sv�tlomety vozu 
doleva nebo doprava na základ� údaj� 
o nato�ení volantu.

Závada v systému nebo provozní stavy 
systému jsou indikovány kontrolkami. Viz 
Varovné/indika�ní kontrolky, stran� 4-40.

Spína� AFS OFF

Stisknutím spína�e AFS OFF vypnete 
systém AFS. Indika�ní kontrolka AFS 
OFF na p�ístrojovém panelu se rozsvítí.
Op�tovným stisknutím spína�e AFS OFF 
vypnete rozsvícení spína�e a zapnete 
funkci AFS. Indika�ní kontrolka AFS 
OFF zhasne.

t Provozní osv�tlení*
V n�kterých zemích je p�edepsáno, aby 
jedoucí vozidla m�la ve dne rozsvíceno 
vn�jší osv�tlení (provozní osv�tlení).

Denní provozní sv�tla se rozsvítí 
automaticky p�i p�epnutí spína�e 
zapalování do polohy ON.

Zhasnou, když zatáhnete parkovací brzdu 
nebo p�esunete páku voli�e do polohy 
P (vozidla s automatickou p�evodovkou).

POZNÁMKA

(Vyjma zemí, kde to zakazuje zákon)
Provozní osv�tlení je možné 
deaktivovat.
Viz Možnosti vlastního nastavení na 
stran� 9-13.

*N�které modely.
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• Systém ovládání dálkových sv�tel (HBC) pomocí p�ední snímací kamery (FSC) ur�uje 
podmínky p�ed vozidlem p�i jízd� v noci, aby mohl automaticky p�epínat sv�tlomety 
mezi dálkovými a tlumenými sv�tly.  
Když vozidlo jede rychlostí p�ibližn� 30 km/h, jsou sv�tlomety p�epnuty na dálková 
sv�tla, pokud p�ed Vaším vozidlem nejsou žádná jiná vozidla a ani se žádná neblíží 
v protism�ru.  
Systém p�epne sv�tlomety na tlumená sv�tla v následujících situacích:
• Když systém detekuje vozidlo nebo sv�tla vozidla p�ibližujícího se v protism�ru.
• P�i jízd� po silnicích lemovaných pouli�ním osv�tlením nebo v dob�e osv�tlených 

m�stech.
• Když vozidlo jede rychlostí menší než p�ibližn� 20 km/h.

• V p�ípad� vozidel s p�ístrojovým panelem typu A zkontrolujte stav vozidla na základ� 
zprávy nebo si nechejte vozidlo zkontrolovat kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaným opravcem voz� Mazda.

• Závada v systému nebo provozní stavy systému jsou indikovány kontrolkami.  
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, stran� 4-40.

Systém ovládání dálkových sv�tel (HBC)*

Přední snímací 
kamera (FSC)

Rozeznávací vzdálenost přední 
snímací kamery (FSC) se liší 
podle okolních podmínek.

*N�které modely.
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• Nem��te výšku vozidla, nezasahujte do jednotek sv�tlomet� a nedemontujte kameru. 
Systém nemusí fungovat normáln�.

• Dodržujte následující pokyny, aby byla zaru�ena správná funkce systému ovládání 
dálkových sv�tel.
• Nepokládejte na palubní desku p�edm�ty, které odrážejí sv�tlo.
• Udržujte v �istot� �ást skla p�ed p�ední snímací kamerou (FSC).
• Na �elní sklo nemontujte p�íslušenství, nelepte nálepky ani fólie do blízkosti 

p�ední snímací kamery (FSC). Pokud by se p�ed objektivem p�ední snímací 
kamery (FSC) nacházel n�jaký p�edm�t, nap�íklad i pr�hledná nálepka, stínil by 
objektivu a zp�sobil by, že by systém nefungoval správn�.

• P�ed provedením jakékoliv opravy v blízkosti vnit�ního zp�tného zrcátka se 
pora
te s kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

• Vždy udržujte v �istot� �elní sklo v blízkosti p�ední snímací kamery (FSC). Pokud 
se �elní sklo zamlží, odstra�te zamlžení pomocí vyh�ívání.

• P�i �išt�ní �elního skla nedovolte, aby se �isticí prost�edky dostaly na objektiv 
p�ední snímací kamery (FSC). Také se objektivu p�ední snímací kamery (FSC) 
nedotýkejte.

• Pora
te se s kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda, pokud jde o �išt�ní vnit�ní strany �elního 
skla v blízkosti p�ední snímací kamery (FSC).

UPOZORNĚNÍ
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P�ední snímací kamera (FSC)

Kamera systému ovládání dálkových sv�tel (HBC), umíst�ná v blízkosti vnit�ního 
zp�tného zrcátka, slouží také jako p�ední snímací kamera (FSC) pro systém varování p�ed 
opušt�ním jízdního pruhu (LDWS).

POZNÁMKA

Za následujících podmínek se zm�ní na�asování, se kterým systém p�epíná sv�tlomety. 
Pokud systém nep�epíná sv�tlomety správn�, p�epínejte mezi dálkovými a tlumenými 
sv�tly ru�n� v závislosti na viditelnosti a 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 terénními nerovnostmi.
• Když jsou sv�tla vozu p�ed Vámi nebo vozu v protism�ru ztlumená nebo zhasnutá.
• Když není 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.

Přední snímací kamera (FSC)
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Dodržujte následující pokyny, aby byla zaru�ena správná funkce p�ední snímací 
kamery (FSC).
• Nedemontujte kryt p�ední snímací kamery (FSC).
• O �išt�ní objektivu kamery se pora
te v kvalifikovaném servisu, doporu�ujeme 

u autorizovaného opravce voz� Mazda.
• Vyhýbejte se úder�m nebo p�sobení p�ílišné síly na p�ední snímací kameru (FSC) 

nebo oblast kolem ní. Pokud došlo k silnému nárazu na p�ední snímací kameru 
(FSC), nepoužívejte systém ovládání dálkových sv�tel (HBC) a pora
te se 
v kvalifikovaném servisu, doporu�ujeme u autorizovaného opravce voz� Mazda.

• P�ed provedením opravy p�ední snímací kamery (FSC) se pora
te v kvalifikovaném 
servisu, doporu�ujeme u autorizovaného opravce voz� Mazda.

• Sm�r, do kterého je p�ední snímací kamera (FSC) nam��ena, byl nastaven velmi 
p�esn�. Nem��te instala�ní polohu p�ední snímací kamery (FSC), ani ji 
nedemontujte. V opa�ném p�ípad� by mohlo dojít k poškození nebo poruše.

• Dávejte pozor, aby se objektiv p�ední snímací kamery (FSC) nepoškrábal 
a nezne�istil. Také kameru nerozebírejte. V opa�ném p�ípad� by mohlo dojít 
k poškození nebo poruše.

• Vždy udržujte �elní sklo v blízkosti kamery v �istot�, odstra�ujte ne�istoty i p�ípadné 
zamlžení. Použijte vyh�ívání �elního skla k odstran�ní jeho zamlžení.

UPOZORNĚNÍ



4-93

P�i jízd�

Spína�e a ovládací prvky

t Použití systému
Systém ovládání dálkových sv�tel (HBC) 
automaticky p�epíná sv�tlomety mezi 
dálkovými a tlumenými sv�tly, když je 
spína� zapalování v poloze ON a spína� 
hlavních sv�tlomet� v poloze AUTO. 
Sou�asn� se rozsvítí indika�ní kontrolka 
systému ovládání dálkových sv�tel (HBC) 
(zelená) v p�ístrojovém panelu.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, 
stran� 4-40.
Systém ovládání dálkových sv�tel (HBC) 
ur�uje, zda je noc, podle jasu okolí.

t Ru�ní p�epnutí
P�epnutí na tlumená sv�tla

P�epn�te pá�ku do polohy tlumených 
sv�tel.
Indika�ní kontrolka systému ovládání 
dálkových sv�tel (HBC) (zelená) zhasne.

P�epnutí na dálková sv�tla

P�epn�te spína� hlavních sv�tlomet� do 
polohy .
Indika�ní kontrolka systému ovládání 
dálkových sv�tel (HBC) (zelená) zhasne 
a rozsvítí se .

POZNÁMKA

• Když vozidlo jede rychlostí 30 km/h 
nebo vyšší, jsou sv�tlomety 
automaticky p�epnuty na dálková 
sv�tla, pokud p�ed Vaším vozidlem 
nejsou žádná jiná vozidla a ani se 
žádná neblíží v protism�ru.  
Pokud je rychlost vozidla nižší než 
asi 20 km/h, p�epne systém ovládání 
dálkových sv�tel (HBC) na 
tlumená sv�tla.

• Tlumená sv�tla nemusí být p�epnuta 
na dálková, když vozidlo zatá�í.

• Funkce systému ovládání dálkových 
sv�tel (HBC) je možné deaktivovat. 
Viz Možnosti vlastního nastavení, 
stran� 9-13.
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Tento spína� používejte k rozsvícení 
p�edních mlhových sv�tel. P�ední mlhová 
sv�tla zlepšují viditelnost v noci 
a za mlhy.

t Typ A (se zadním mlhovým 
sv�tlem)

Chcete-li p�ední mlhová sv�tla zapnout, 
oto�te spína� mlhových sv�tel do polohy 

 nebo  (spína� mlhových sv�tel se do 
polohy  vrátí automaticky).
P�ední mlhová sv�tla mohou být 
rozsvícena pouze v p�ípad�, kdy je spína� 
hlavních sv�tlomet� v poloze  nebo 

.
Kontrolka p�edních mlhových sv�tel na 
palubní desce svítí, když svítí tato sv�tla.

Chcete-li p�ední mlhová sv�tla vypnout, 
oto�te spína� mlhových sv�tlomet� do 
polohy  nebo p�epn�te spína� 
hlavních sv�tlomet� do polohy .
Kontrolka p�edního mlhového sv�tla 
v p�ístrojovém panelu zhasne, když toto 
sv�tlo zhasne.

t Typ B (bez zadního mlhového 
sv�tla)

Chcete-li zapnout mlhová sv�tla, oto�te 
spína� mlhových sv�tel do polohy .
P�ední mlhová sv�tla mohou být 
rozsvícena pouze v p�ípad�, kdy je spína� 
hlavních sv�tlomet� v poloze  
nebo .
Kontrolka p�edních mlhových sv�tel 
v p�ístrojovém panelu svítí, když svítí 
mlhová sv�tla.

P�ední mlhová sv�tla*

Spínač mlhových světel

POZNÁMKA

• (S automatickým ovládáním 
osv�tlení vozu)   
Je-li spína� mlhových sv�tel 
v poloze  nebo  a spína� 
hlavních sv�tlomet� je v poloze 

, p�ední mlhová sv�tla se 
rozsvítí, když se rozsvítí 
sv�tlomety, vn�jší osv�tlení vozu 
a osv�tlení p�ístrojové desky.

• Pokud oto�íte spína�em mlhových 
sv�tel do polohy  (spína� 
mlhových sv�tel se do polohy  
vrátí automaticky), rozsvítí se také 
zadní mlhové sv�tlo a kontrolka 
zadního mlhového sv�tla ve 
v p�ístrojovém panelu.

Spínač mlhových světel

*N�které modely.
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Chcete-li mlhová sv�tla vypnout, oto�te 
spína� mlhových sv�tlomet� do polohy 

 nebo p�epn�te spína� hlavních 
sv�tlomet� do polohy .
Kontrolka p�edních mlhových sv�tel 
v p�ístrojovém panelu zhasne, když 
zhasnou mlhová sv�tla.

Zadní mlhové sv�tlo zlepšuje viditelnost 
Vašeho vozu.

t Typ A (s p�edními mlhovými 
sv�tly)

Zadní mlhové sv�tlo lze rozsvítit, když je 
spína� hlavních sv�tlomet� v poloze  
nebo .

Chcete-li zadní mlhové sv�tlo zapnout, 
p�epn�te spína� mlhových sv�tel do 
polohy  (spína� mlhových sv�tel se do 
polohy  vrátí automaticky).
Kontrolka zadního mlhového sv�tla 
v p�ístrojovém panelu se rozsvítí sou�asn� 
s jeho rozsvícením.

Chcete-li zadní mlhové sv�tlo vypnout, 
prove
te n�který z následujících krok�:
• P�epn�te spína� mlhových sv�tel op�t 

do polohy  (spína� mlhových sv�tel 
se do polohy  vrátí automaticky).

• Oto�te spína� mlhových sv�tel do 
polohy .

• P�epn�te spína� hlavních sv�tlomet� 
do polohy .

POZNÁMKA

(S automatickým ovládáním 
osv�tlení vozu)
Je-li spína� mlhových sv�tel v poloze 

 a spína� hlavních sv�tlomet� je 
v poloze , p�ední mlhová sv�tla 
se rozsvítí, když se rozsvítí sv�tlomety, 
vn�jší osv�tlení vozu a osv�tlení 
p�ístrojové desky.

Zadní mlhové sv�tlo*

Spínač mlhových světel

*N�které modely.
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Kontrolka zadního mlhového sv�tla na 
p�ístrojovém panelu zhasne, když toto 
sv�tlo zhasne.

t Typ B (bez p�edních mlhových 
sv�tel)

Zadní mlhové sv�tlo m�že být rozsvíceno 
pouze v p�ípad�, kdy jsou rozsvíceny 
hlavní sv�tlomety vozu.

Chcete-li zadní mlhové sv�tlo zapnout, 
p�epn�te spína� mlhových sv�tel do 
polohy  (spína� mlhových sv�tel se do 
výchozí polohy vrátí automaticky).
Kontrolka zadního mlhového sv�tla 
v p�ístrojovém panelu se rozsvítí sou�asn� 
s jeho rozsvícením.

Chcete-li zadní mlhové sv�tlo vypnout, 
prove
te n�který z následujících krok�:
• P�epn�te spína� mlhových sv�tel op�t 

do polohy  (spína� mlhových sv�tel 
se do výchozí polohy vrátí 
automaticky).

• P�epn�te spína� hlavních sv�tlomet� 
do polohy .

Kontrolka zadního mlhového sv�tla na 
p�ístrojovém panelu zhasne, když toto 
sv�tlo zhasne.

POZNÁMKA

• P�ední mlhové sv�tlomety se 
rozsvítí sou�asn� se zapnutím 
zadního mlhového sv�tla.

• Pokud oto�íte spína�em mlhových 
sv�tel do polohy  (spína� 
mlhových sv�tel se do polohy  
vrátí automaticky), rozsvítí se také 
kontrolka p�edního mlhového sv�tla 
v p�ístrojovém panelu.

• (S automatickým ovládáním 
osv�tlení vozu)  
Je-li spína� hlavních sv�tlomet� 
v poloze , p�ední mlhová 
sv�tla se rozsvítí, když jsou 
rozsvíceny hlavní sv�tlomety, vn�jší 
osv�tlení vozu a osv�tlení 
p�ístrojové desky. Spínač mlhových světel
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t Ukazatele sm�ru
Posu�te ovládací pá�ku ukazatel� sm�rem 
dol� (p�i odbo�ování vlevo) nebo sm�rem 
nahoru (p�i odbo�ování vpravo). 
Signalizace zm�ny sm�ru je po dokon�ení 
odbo�ování automaticky zrušena.

Pokud ukazatel i kontrolka sm�ru jízdy na 
p�ístrojové desce stále bliká i po 
dokon�ení odbo�ování, vra�te pá�ku do 
výchozí polohy ru�n�.

Zelené kontrolky na p�ístrojové desce 
indikují, který ukazatel sm�ru je práv� 
v �innosti.

POZNÁMKA

(S automatickým ovládáním 
osv�tlení vozu)
Je-li spína� hlavních sv�tlomet� 
v poloze , mohou být zadní 
mlhové sv�tlomety rozsvíceny 
v p�ípad�, kdy jsou rozsvíceny hlavní 
sv�tlomety, vn�jší osv�tlení vozu 
a osv�tlení p�ístrojové desky.

Signalizace zm�ny sm�ru 
jízdy a zm�ny jízdního pruhu

POZNÁMKA

• Pokud kontrolka ukazatele sm�ru 
jízdy na p�ístrojové desce stále svítí 
(nebliká) nebo pokud bliká jinou 
frekvencí, n�která ze žárovek 
sm�rových sv�tel m�že být spálená.

• K dispozici je funkce nastavení 
hlasitosti zvuku ukazatel� sm�ru.  
Viz Možnosti vlastního nastavení, 
stran� 9-13.

Odbočení doprava

Odbočení doleva

Změna jízdního 
pruhu doprava

Změna jízdního 
pruhu doleva

OFF
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t Signalizace zm�ny jízdního 
pruhu

Chcete-li signalizovat zm�nu jízdního 
pruhu, zatla�te pá�ku sm�rových sv�tel 
nap�l nahoru nebo dol� a uvoln�te ji. Po 
uvoln�ní pá�ky bliknou sm�rová 
sv�tla t�ikrát.

Spína� zapalování musí být v poloze ON.

POZNÁMKA

K dispozici je funkce nastavení po�tu 
bliknutí.
Viz Možnosti vlastního nastavení na 
stran� 9-13.

St�ra�e a ost�ikova�e 
�elního skla

Do nádobky ost�ikova�e dopl�ujte 
pouze speciální kapalinu pro 
ost�ikova�e nebo oby�ejnou vodu:
Použití chladicí kapaliny motoru 
místo kapaliny do ost�ikova�e m�že 
být nebezpe�né. Pokud byste ji použili 
a aplikovali na �elní sklo, došlo by ke 
zne�išt�ní skla a omezení výhledu, 
které by mohlo mít za následek 
nehodu.

Za mrazivého po�así používejte 
nemrznoucí sm�s jako kapalinu 
ost�ikova��:
Použití kapaliny ost�ikova�� bez 
ochrany proti zamrznutí v mrazivém 
po�así je nebezpe�né, protože taková 
kapalina by mohla zamrznout na 
�elním skle, kde by Vám mohla bránit 
ve výhledu, což by mohlo vést 
k nehod�.
Navíc se ujist�te, že je �elní sklo 
dostate�n� proh�áté, než na n�j 
vyst�íknete kapalinu z ost�ikova�e.

VAROVÁNÍ
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t St�ra�e a ost�ikova�e
St�ra�e zapnete zatla�ením pá�ky nahoru 
nebo dol�.

S cyklova�em

S automatickým ovládáním st�ra��

POZNÁMKA

Protože zt�žklý sníh a led na �elním 
skle by mohl poškodit raménka 
st�ra��, je motor st�ra�� chrán�n p�ed 
selháním, p�eh�átím a možným 
vznikem požáru jisti�em. Tento 
mechanismus �innost st�ra�� 
automaticky zastaví, avšak pouze na 
dobu asi 5 minut.
Pokud taková situace nastane, vra�te 
ovládací pá�ku st�ra�� do výchozí 
polohy, odstavte v�z na bezpe�né 
místo a sníh nebo led z okna odstra�te.
Po uplynutí 5 minut zapn�te ovládací 
pá�ku st�ra��, jejichž funkce by již 
m�la být v po�ádku. Pokud se jejich 
funkce neobnoví, kontaktujte 
autorizovaného prodejce voz� Mazda 
co nejd�íve. Zaje
te ke kraji vozovky 
a zaparkujte stranou od silni�ního 
provozu. Po�kejte na lepší po�así 
a s nefunk�ními st�ra�i v jízd� 
nepokra�ujte.

Poloha spína�e
Funkce st�ra��


. Typ A Typ B

Jedno set�ení

P�erušované stírání 
(interval závislý na 
rychlosti vozidla)

Nízká rychlost

Vysoká rychlost

Poloha spína�e
Funkce st�ra��


. Typ A Typ B

Jedno set�ení

Automatické ovládání

Nízká rychlost

Vysoká rychlost
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Nastavitelná délka intervalu cyklova�e 
st�ra��

Posu�te pá�ku do polohy cyklova�e 
a pomocí kruhového ovlada�e upravte 
délku jednotlivých interval�.

Automatické ovládání st�ra��

Je-li ovládací pá�ka st�ra�� v poloze 
, registruje senzor dešt� intenzitu 

dešt� dopadajícího na �elní okno 
a automaticky spouští nebo zastavuje 
�innost st�ra�e (vypnuto – intervalové 
stírání – nízká rychlost – vysoká 
rychlost).

Citlivost senzoru dešt� m�že být 
nastavena oto�ením spína�e na ovládací 
pá�ce st�ra��.
Ze st�edové polohy (b�žná citlivost) 
p�eto�te spína� sm�rem dol�, �ímž 
citlivost senzoru zvýšíte (rychlejší 
reakce), nebo sm�rem nahoru, �ímž jeho 
citlivost snížíte (pomalejší reakce).

POZNÁMKA

Pokud rychlost vozidla stoupne, 
interval cyklova�e se zkrátí.

Kroužek INT Rychle

Pomalu

• Nezakrývejte tento senzor dešt� 
nalepením štítk� a nálepek na �elní 
sklo vozu. V opa�ném p�ípad� by 
funkce senzoru dešt� nebyla 
správná.

Vyšší citlivost

Nižší citlivost
Spínač

Střední 
poloha

UPOZORNĚNÍ
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• Je-li pá�ka pro ovládání st�ra�� 
v poloze AUTO a spína� zapalování 
je v poloze ON, mohou být st�ra�e 
automaticky uvedeny do chodu 
v následujících p�ípadech:
• Pokud se �elního skla v míst� 

nad senzorem dešt� dotknete 
hadrem.

• Pokud je do �elního skla v míst� 
deš�ového senzoru ude�eno 
rukou nebo jiným p�edm�tem 
z vn�jší nebo vnit�ní strany vozu.

Nep�ibližujte své ruce nebo škrabky 
k �elnímu sklu, když je pá�ka st�ra�� 
v poloze AUTO a spína� zapalování 
v poloze ON, protože v p�ípad� 
automatické aktivace st�ra�� by 
mohlo dojít k sev�ení prst� nebo 
st�ra�� a k poškození lišt st�ra��.
P�ed �išt�ním �elního skla se 
ujist�te, zda jsou st�ra�e zcela 
vypnuty, obzvláš� p�ed 
odstra�ováním sn�hu a námrazy, 
a zejména pokud necháváte 
motor b�žet.

POZNÁMKA

• P�epnutí pá�ky ovládání st�ra�� 
z polohy  do polohy  
v pr�b�hu jízdy aktivuje jedno 
stírnutí 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 pod 
-10 °C nebo p�esáhne teplotu 85 °C.

UPOZORNĚNÍ POZNÁMKA

• 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 Možnosti vlastního nastavení, 
stran� 9-13.



4-102

P�i jízd�

Spína�e a ovládací prvky

t Ost�ikova� �elního skla
Chcete-li použít ost�ikova� �elního skla, 
p�itáhn�te ovládací pá�ku st�ra�� sm�rem 
k sob� a držte ji.

Pokud nejsou ost�ikova�e funk�ní, 
zkontrolujte hladinu kapaliny v nádržce 
(stran� 6-28). Je-li kapaliny dostatek, 
kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Spína� zapalování musí být v poloze ON.

t St�ra�e a ost�ikova�e 
zadního okna

St�ra� zadního skla spustíte pomocí 
oto�ného spína�e st�ra�e/ost�ikova�e 
zadního okna.

t Ost�ikova� zadního okna
Chcete-li použít ost�ikova� zadního skla, 
p�epn�te oto�ný spína� st�ra�e/
ost�ikova�e zadního okna do polohy . 
Po uvoln�ní oto�ného spína�e bude 
ost�ikova� vypnut.
Pokud nejsou ost�ikova�e funk�ní, 
zkontrolujte hladinu kapaliny v nádržce 
(stran� 6-28). Je-li v po�ádku a ost�ikova� 
p�esto nepracuje, kontaktujte 
kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

Pokud bude ovládací pá�ka st�ra�� 
v poloze  nebo poloze cyklova�e/

, budou st�ra�e souvisle stírat, 
dokud pá�ku neuvolníte.

POZNÁMKA

(S ost�ikova�i hlavních sv�tlomet�)
Jsou-li hlavní sv�tlomety rozsvíceny, 
bude p�i každém pátém použití 
ost�ikova�e �elního okna automaticky 
aktivován ost�ikova� hlavních 
sv�tlomet�.
Viz Ost�ikova� hlavních sv�tlomet� 
(stran� 4-103).

Ostřikovač

OFF

St�ra� a ost�ikova� 
zadního okna*

Poloha spína�e
Funkce st�ra��


. Typ A Typ B

Cyklova�

Normální

*N�které modely.
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Motor musí b�žet a hlavní sv�tlomety 
musí být rozsvíceny.

Ost�ikova�e hlavních sv�tlomet� budou 
automaticky aktivovány p�i každém 
pátém spušt�ní ost�ikova�� �elního skla.

Pokud chcete použít pouze ost�ikova�e 
hlavních sv�tlomet�, p�itáhn�te ovládací 
pá�ku st�ra�� dvakrát rychle sm�rem 
k sob�.

Vyh�ívání zadního skla slouží 
k odstran�ní námrazy, zamlžení a tenké 
vrstvy ledu.

Spína� zapalování musí být v poloze ON.

Stisknutím tla�ítka uvedete vyh�ívání 
zadního skla do �innosti. Toto vyh�ívání 
bude funk�ní po dobu 15 minut a poté 
bude automaticky vypnuto.
B�hem chodu této funkce bude svítit 
p�íslušná indika�ní kontrolka.

Pokud chcete vypnout funkci vyh�ívání 
zadního okna p�ed uplynutím 15 minut, 
stiskn�te tento spína� ješt� jednou.

Pln� automatická klimatizace

Ost�ikova�e hlavních 
sv�tlomet�*

POZNÁMKA

Pokud do hadi�ek ost�ikova�� p�edních 
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.

Ostřikovač

OFF

Vyh�ívání zadního okna

Kontrolka

*N�které modely.
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Manuální klimatizace

t Vyh�ívání vn�jších zp�tných 
zrcátek*

Chcete-li zapnout vyh�ívání zrcátek, 
p�epn�te spína� zapalování do polohy ON 
a stiskn�te spína� vyh�ívání zadního okna 
(stran� 4-103).

Chcete-li použít houka�ku, stiskn�te 
výpl� volantu v míst� zna�ky .

P�i �išt�ní vnit�ní strany zadního skla 
nepoužívejte ostré p�edm�ty ani �isti�e 
skel obsahující abrazivní složky. 
Mohlo by dojít k poškození vodi�� 
vyh�ívání na vnit�ní stran� tohoto skla.

POZNÁMKA

Toto vyh�ívání zadního skla není 
ur�eno pro rozeh�átí vrstvy sn�hu. 
Pokud se na zadním okn� vytvo�ila 
vrstva sn�hu, odstra�te ji ješt� p�ed 
spušt�ním vyh�ívání.

Kontrolka

UPOZORNĚNÍ

Houka�ka

*N�které modely.
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Vždy, když zastavíte na silnici nebo v její 
blízkosti, musíte použít varovné blika�e.

Varovné blika�e upozor�ují �idi�e 
ostatních vozidel, že Vaše vozidlo tvo�í 
p�ekážku v doprav� a že p�i jeho míjení je 
t�eba dbát zvýšené opatrnosti.

Po stisknutí spína�e varovných blika�� 
budou blikat všechny ukazatele sm�ru. 
Sou�asn� blikají kontrolky varovných 
blika�� na p�ístrojovém panelu.

Varovné blika�e 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 sešlápn�te 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� 4-112.

• 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� 4-112.
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Vaše vozidlo je vybaveno radarovým sníma�em.
Následující systémy také používají radarový sníma�.
• Inteligentní brzdový asistent (SBS)
• Radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC)
• Systém podpory rozpoznávání vzdálenosti (DRSS)
Radarový sníma� funguje tak, že vyšle rádiové vlny a poté detekuje vlny odražené od 
vozidla vp�edu nebo od p�ekážky.
Radarový sníma� je namontovaný za p�edním znakem.

Pokud se na informa�ním displeji p�ístrojového panelu objeví zpráva „Radar blocked 
(Radar zablokován)“, vy�ist�te prostor okolo radarového sníma�e.

Radarový sníma�*

Radarový snímač

*N�které modely.
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Dodržujte následující pokyny, aby byla zaru�ena správná funkce jednotlivých systém�.
• Nelepte nálepky (v�etn� pr�hledných ) na povrch m�ížky chladi�e a na p�ední znak 

do blízkosti radarového sníma�e a nevym��ujte m�ížku chladi�e a p�ední znak za 
jakýkoliv jiný produkt, který není originálním výrobkem ur�eným pro použití 
s radarovým sníma�em.

• Radarový sníma� je vybaven funkcí pro detekci zne�išt�ní p�edního povrchu 
radarového sníma�e a pro informování �idi�e, avšak v závislosti na konkrétních 
podmínkách m�že chvíli trvat, než detekuje nap�. igelitové tašky, led nebo sníh. 
Pokud se tak stane, nemusí systém fungovat správn�, proto vždy udržujte radarový 
sníma� v �istot�.

• Neinstalujte na v�z ochrannou trubku nárazníku.
• Pokud byla p�í
 vozu poškozena p�i nehod�, mohlo dojít ke zm�n� polohy 

radarového sníma�e. Okamžit� systém vypn�te a vždy si nechejte vozidlo 
zkontrolovat u autorizovaného opravce voz� Mazda.

• Nepoužívejte p�ední nárazník k tla�ení jiných vozidel nebo p�ekážek, jako nap�íklad 
p�i vyjížd�ní z parkovacího místa. Mohlo by dojít k nárazu do radarového sníma�e 
a k vychýlení jeho polohy.

• Radarový sníma� nerozebírejte ani neupravujte.
• O opravách, vým�nách nebo lakování v blízkosti radarového sníma�e se pora
te 

s autorizovaným opravcem Mazda.
• Neprovád�jte úpravy podvozku vozidla. Pokud došlo k úpravám na zav�šení kol, 

mohlo se zm�nit postavení vozidla a radarový sníma� nemusí být schopný správn� 
detekovat vozidlo vp�edu nebo p�ekážku.

UPOZORNĚNÍ
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POZNÁMKA

• V následujících p�ípadech nemusí být radarový sníma� schopen detekovat vozidla 
vp�edu nebo p�ekážky.
• 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.

• V následujících p�ípadech m�že radarový sníma� detekovat vozidla v prot�jším 
jízdním pruhu nebo okolní p�ekážky nebo nemusí být schopen detekovat vozidla 
nebo p�ekážky vp�edu.
• 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 opakovanými 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 vozidlem 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 radarový sníma� detekovat, se m�že do�asn� objevit zpráva „Radar blocked 
(Radar zablokován)“, to však není p�íznakem poruchy.
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t Provozní brzda
Váš v�z Mazda je vybaven brzdami 
s posilova�em, které se b�hem provozu 
samy automaticky se�izují.

Pokud by došlo k selhání posilova�e, 
m�žete v�z zastavit nebo zabrzdit tak, že 
pedál brzdy sešlápnete v�tší silou než za 
b�žných okolností. V takovém p�ípad� 
však bude brzdná dráha vozu delší 
než obvykle.

Brzdová soustava

Nejezd�te s vypnutým motorem, 
k zastavení vozidla vyhledejte 
bezpe�né místo:
Pokra�ování v jízd� setrva�ností, když 
motor vozu zhasl nebo je vypnutý, je 
nebezpe�né. Brzd�ní vyžaduje v�tší 
sílu na pedál, p�i�emž po vypnutí 
motoru se zbytková síla pro brzdu 
zmenšuje po každém sešlápnutí 
pedálu. Brzdná dráha vozu bude delší 
než obvykle, což m�že vést až 
k nehod�.

P�i sjížd�ní z prudkého klesání 
p�e�a�te na nižší p�evodový stupe�:
Jízda s nohou na brzdovém pedálu 
nebo neustálé dlouhodobé 
p�ibrz�ování je nebezpe�né. Dochází 
tak ke zna�nému zah�ívání brzd, což 
m�že být p�í�inou prodloužení brzdné 
dráhy nebo dokonce úplného selhání 
brzd. To m�že vést až ke ztrát� 
kontroly nad vozidlem a k vážné 
nehod�. Proto se nep�etržitému 
používání brzd vyhýbejte.

VAROVÁNÍ

Mokré brzdy vysušte pomalou jízdou, 
n�kolikrát uvoln�te plynový pedál 
a lehce sešlápn�te brzdový pedál, 
dokud se funkce brzd nevrátí 
k normálu:
Jízda s mokrými brzdami je 
nebezpe�ná. Prodloužená brzdná 
dráha nebo tažení vozu ke stran� 
b�hem brzd�ní m�že být p�í�inou 
vzniku vážné dopravní nehody. 
Mírným p�ibrzd�ním zkontrolujte, zda 
nebyla ú�innost brzd ovlivn�na.

• Nejezd�te s nohou položenou na 
pedálu spojky nebo brzdovém 
pedálu ani zbyte�n� nenechávejte 
spojku nap�l sešlápnutou. Mohlo by 
dojít k následujícímu:

• Sou�ásti spojky a brzdy se 
opot�ebují rychleji.

• Brzdy se mohou p�eh�át, což 
m�že negativn� ovlivnit 
jejich funkci.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ



4-110

P�i jízd�

Brzdy

t Parkovací brzda

Zatažení parkovací brzdy

Sešlápn�te brzdový pedál a pevn� 
zatáhn�te páku parkovací brzdy sm�rem 
nahoru s dostate�nou silou, která udrží 
vozidlo v klidu.

Uvoln�ní parkovací brzdy

Sešlápn�te brzdový pedál a poté zatáhn�te 
páku parkovací brzdy sm�rem nahoru, 
pak stiskn�te uvol�ovací tla�ítko. Tla�ítko 
držte stisknuté a páku parkovací brzdy 
sklopte zcela dol� do polohy, kdy je 
vozidlo odbrzd�no.

• Brzdový pedál vždy sešlapujte 
pravou nohou. Sešlapování 
brzdového pedálu nohou, která na 
to není zvyklá, m�že prodloužit Váš 
reak�ní �as v nouzové situaci a mít 
za následek nedostate�né brzd�ní.

• P�i �ízení používejte vhodnou obuv, 
aby nedocházelo ke kontaktu Vaší 
boty s brzdovým pedálem p�i 
sešlapování pedálu akcelerátoru.

Jízda se zataženou parkovací brzdou 
m�že mít za následek nadm�rné 
opot�ebení brzdového obložení.

POZNÁMKA

Pokyny pro použití parkovací brzdy 
p�i parkování ve sn�hu najdete 
v kapitole „Jízda v zimním období“ 
(stran� 3-54).

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
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t Zobrazení na displeji
V p�ípad� vozidel s p�ístrojovým panelem 
typu A zkontrolujte stav vozidla na 
základ� zprávy nebo si nechejte vozidlo 
zkontrolovat kvalifikovaným opravcem, 
doporu�ujeme autorizovaným opravcem 
voz� Mazda.

t Varovná kontrolka
Závada v systému nebo provozní stavy 
systému jsou indikovány kontrolkami.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky,  
stran� 4-40.

t Indikátor opot�ebení brzdových 
desti�ek

Jakmile za�nou být brzdové desti�ky 
kotou�ových brzd opot�ebené, dotknou se 
zabudované indikátory opot�ebení 
povrchu brzdných kotou��. To zp�sobí 
sk�ípavý zvuk, který Vás upozor�uje na 
nutnost vým�ny brzdových desti�ek.

Jakmile tento zvuk zaslechnete, 
kontaktujte co nejd�íve kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

t Brzdový asistent
V situacích nouzového brzd�ní, kdy je 
nezbytné sešlápnout brzdový pedál velkou 
silou, poskytuje brzdový asistent pomoc 
p�i brzd�ní, �ímž zvyšuje brzdný výkon.

P�i velmi silném sešlápnutí brzdového 
pedálu nebo p�i jeho sešlápnutí vysokou 
rychlostí dojde k zesílení brzdného ú�inku.

S opot�ebenými brzdovými desti�kami 
nejezd�te:
Jízda s opot�ebenými brzdovými 
desti�kami m�že být nebezpe�ná. 
Brzdy Vašeho vozu mohou selhat 
a m�že dojít ke vzniku vážné nehody. 
Jakmile uslyšíte zvuk indikující 
opot�ebení brzdových desti�ek, 
kontaktujte co nejd�íve 
kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

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.

VAROVÁNÍ
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Váš v�z Mazda je vybaven systémem 
signálu nouzového zastavení, který je 
navržen tak, aby stanovil, zda sešlapujete 
brzdový pedál v�tší silou než p�i 
normálním brzd�ní, jako nap�íklad 
v situaci, která si vyžaduje nouzové 
brzd�ní. Pokud systém stanoví, že taková 
situace nastala, zp�sobí rychlé blikání 
sm�rových sv�tel, aby upozornil �idi�e 
vozidla jedoucího za Vámi na 
náhlé brzd�ní.
Systém se deaktivuje, jakmile je brzdový 
pedál uvoln�n nebo jakmile systém 
stanoví, že brzdový pedál už není siln� 
sešlápnut, a to na základ� toho, jak rychle 
klesá rychlost vozidla.

Asistent pro rozjezd do kopce (HLA) je 
funkce, která pom�že �idi�i rozjet 
zastavené vozidlo, když stojí na svahu. 
Když �idi� na svahu uvolní brzdový pedál 
a sešlápne plynový pedál, tato funkce 
zabrání rozjetí vozidla opa�ným sm�rem.
Brzdná síla je udržována automaticky 
poté, co byl brzdový pedál uvoln�n.
U vozidel s manuální p�evodovkou 
funguje systém Asistenta pro rozjezd do 
kopce na klesání, když je �adicí páka 
v poloze zpáte�ky (R) a na stoupání, když 
je �adicí páka v jiné poloze než na 
zpáte�ce (R).
U vozidel s automatickou p�evodovkou 
funguje systém Asistenta pro rozjezd do 
kopce na klesání, když je páka voli�e 
v poloze zpáte�ky (R) a na stoupání, když 
je páka voli�e v poloze pro jízdu vp�ed.

Systém signálu nouzového 
zastavení

POZNÁMKA

• Pokud úpln� zastavíte s vozidlem, 
jehož sm�rová sv�tla blikají rychle, 
rychlé blikání všech sv�tel se zm�ní 
zp�t na normální blikání.

• Systém signálu nouzového 
zastavení nefunguje p�i rychlostech 
vozidla nižších než p�ibližn�  
60 km/h.

• Pokud sešlápn�te 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.

Asistent pro rozjezd do 
kopce (HLA)
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Nespoléhejte pouze na Asistenta pro 
rozjezd do kopce (HLA):
Asistent pro rozjezd do kopce (HLA) 
je pomocné za�ízení pro rozjezd, když 
vozidlo stojí na svahu. Systém je 
aktivní pouze asi dv� sekundy, takže je 
nebezpe�né spoléhat na systém p�i 
rozjezdu ze zastavení, protože se 
vozidlo m�že dát neo�ekávan� do 
pohybu a zp�sobit nehodu.
Vozidlo se m�že rozjet v závislosti na 
tom, jak je zatížené nebo jestli n�co 
táhne. Navíc v p�ípad� vozidel 
s manuální p�evodovkou se vozidlo 
stále m�že rozjet, a to v závislosti na 
tom, jak �idi� manipuluje s pedálem 
spojky nebo pedálem akcelerátoru.
P�ed rozjetím vozidla vždy 
zkontrolujte bezpe�nost prostoru 
okolo vozu.

POZNÁMKA

• Asistent pro rozjezd do kopce 
(HLA) se neaktivuje na mírném 
svahu. Navíc se sklon svahu, p�i 
kterém se systém aktivuje, m�ní 
v závislosti na zatížení vozidla.

• Asistent pro rozjezd do kopce 
(HLA) se neaktivuje, pokud je 
zatažená parkovací brzda, vozidlo 
úpln� nestojí nebo je uvoln�ný 
pedál spojky.

• Když je Asistent pro rozjezd do 
kopce (HLA) aktivován, m�že se 
brzdový pedál zdát tuhý nebo m�že 
vibrovat, to však není 
p�íznakem závady.

VAROVÁNÍ POZNÁMKA

• Systém brzdového asistenta není 
funk�ní, když svítí indika�ní 
kontrolka TCS/DSC.  
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, 
stran� 4-40.

• Asistent pro rozjezd do kopce 
(HLA) se nevypne, i když stisknete 
spína� DSC OFF, abyste vypnuli 
systém TCS/DSC.

• (Automatická p�evodovka)  
A�koliv systém Asistenta pro 
rozjezd do kopce (HLA) nefunguje 
p�i zastavení z volnob�hu, zabrání 
neúmyslnému pohybu vozidla 
funkce zabrán�ní rozjetí vozidla.
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• Brzdový asistent Smart City (SCBS) je systém, jehož úkolem je snížit poškození 
v p�ípad� nárazu, a to prost�ednictvím ovládání brzd (brzd�ní SCBS), když laserový 
sníma� detekuje vozidlo vp�edu p�i jízd� rychlostí p�ibližn� 4 až 30 km/h a systém 
rozhodne, že není možné se vyhnout srážce s vozidlem p�ed Vámi. M�že být také 
možné vyhnout se nárazu, pokud je relativní rychlost mezi Vaším vozidlem a vozidlem 
p�ed Vámi p�ibližn� 15 km/h.  
Navíc, když �idi� sešlápne brzdový pedál, když je systém aktivován a vozidlo jede 
rychlostí p�ibližn� 4 až 30 km/h, systém napom�že prudkému zabrzd�ní. (Brzdový 
asistent (brzdový asistent SCBS))

• V p�ípad� vozidel s p�ístrojovým panelem typu A zkontrolujte stav vozidla na základ� 
zprávy nebo si nechejte vozidlo zkontrolovat kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaným opravcem voz� Mazda.

• Závada v systému nebo provozní stavy systému jsou indikovány kontrolkami.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky na stran� 4-40.

Brzdový asistent Smart City (SCBS)*

Laserový snímač 

*N�které modely.
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Nespoléhejte pouze na Brzdového asistenta Smart City (SCBS):
• Ú�elem brzdového asistenta Smart City (SCBS) je pouze zmírnit škody v p�ípad� 

kolize. P�ílišné spoléhání na systém a nesprávné ovládání plynového pedálu 
a brzdového pedálu m�že zp�sobit nehodu.

• Brzdový asistent Smart City (SCBS) je systém, který reaguje na vozidlo jedoucí 
p�ed Vámi. Pro dvoukolová vozidla nebo chodce ji nelze zaru�it.

• Laserový sníma� brzdového asistenta Smart City (SCBS) je nainstalovaný 
v blízkosti vnit�ního zp�tného zrcátka. Dodržujte následující pokyny, aby byla 
zaru�ena správná funkce systému brzdového asistenta Smart City (SCBS).
• Nelepte nálepky na �elní sklo do blízkosti laserového sníma�e (a to v�etn� 

pr�hledných nálepek). V opa�ném p�ípad� by laserový sníma� nemusel být 
schopný detekovat vozidla nebo p�ekážky p�ed Vámi a mohlo by dojít k nehod�.

• Laserový sníma� nerozebírejte.
• Pokud v blízkosti laserového sníma�e zpozorujete praskliny nebo poškození 

zp�sobené odlétávajícími kaménky, p�esta�te okamžit� používat systém 
Brzdového asistenta Smart City (SCBS) a nechejte si své vozidlo prohlédnout 
u kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme autorizovaného opravce voz� 
Mazda. Pokud byste jezdili se škrábanci nebo prasklinami na �elním skle 
v blízkosti laserového sníma�e, mohl by se systém zbyte�n� aktivovat a mohlo by 
dojít k ne�ekané nehod�.  
Viz Zastavení �innosti systému Brzdového asistenta Smart City (SCBS),  
stran� 4-119.

• P�i vým�n� st�ra�� �elního skla nebo �elního skla se pora�te s odborným 
opravcem, doporu�ujeme autorizovaného opravce voz� Mazda.

Neprovád�jte úpravy podvozku vozidla:
• Pokud dojde ke zm�n� výšky nebo náklonu vozidla, systém nemusí být schopen 

správn� detekovat vozidla nebo p�ekážky vp�edu. Výsledkem m�že být nesprávná 
nebo chybná funkce systému Brzdového asistenta Smart City (SCBS), která m�že 
vyústit ve vážnou nehodu.

Vypn�te systém Brzdového asistenta Smart City (SCBS), když vozidlo jede na 
zkušební stolici:
• Vypn�te systém Brzdového asistenta Smart City (SCBS), když vozidlo jede na 

zkušební stolici, aby nedocházelo k jeho zbyte�né aktivaci.  
Viz Zastavení �innosti systému Brzdového asistenta Smart City (SCBS), 
stran� 4-119.

VAROVÁNÍ
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• P�i jízd� v terénu po plochách porostlých trávou doporu�ujeme vypnout systém 
Brzdového asistenta Smart City (SCBS).

• Na všech kolech vždy používejte pneumatiky p�edepsané velikosti od stejného 
výrobce, které jsou stejné zna�ky a mají stejný vzorek. Navíc nepoužívejte na 
stejném vozidlem pneumatiky s výrazn� rozdílným opot�ebením. Nepoužívejte 
pneumatiky s výrazn� rozdílným stupn�m opot�ebení na stejném vozidle, systém 
Brzdového asistenta Smart City (SCBS) by nemusel fungovat správn�.

• Laserový sníma� zahrnuje i funkci detekce zne�išt�ného �elního skla a informování 
�idi�e, ovšem v závislosti na podmínkách nemusí detekovat plastové nákupní tašky, 
led nebo sníh na �elním skle. V takových p�ípadech systém nem�že p�esn� ur�it 
vozidlo nebo p�ekážku vp�edu a nemusí být schopen normáln� fungovat. Vždy je
te 
opatrn� a sledujete vozovku p�ed Vámi.

POZNÁMKA

• Systém Brzdového asistenta Smart City (SCBS) se bude aktivovat za následujících 
podmínek.
• Motor b�ží.
• Displej v p�ístrojovém panelu nezobrazuje zprávu, že systém pot�ebuje kontrolu 

nebo nem�že být použit.
• Rychlost vozidla je mezi p�ibližn� 4 a 30 km/h.
• Systém Brzdového asistenta Smart City (SCBS) není vypnutý.
• Systém DSC není vypnutý pomocí spína�e DSC OFF.
• V systému DSC není závada.
• 	idi� nezasahuje úmysln� do �ízení (použití plynového pedálu, volantu a brzd).

UPOZORNĚNÍ
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POZNÁMKA

• Systém Brzdového asistenta Smart City (SCBS) detekuje vozidlo vp�edu tak, že 
vyšle infra�ervený laserový paprsek a poté p�ijme tento paprsek odražený od 
reflektoru vozidla vp�edu a provede výpo�et. Proto nemusí Systém Brzdového 
asistenta Smart City (SCBS) fungovat za následujících podmínek:
• Odrazivost laserového paprsku je nedostate�ná kv�li tvaru vozidla vp�edu.
• Vozidlo vp�edu je velmi zne�išt�né.
• 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.
• �elní sklo je zne�išt�né.
• Volant je nato�ený úpln� doleva nebo úpln� doprava nebo vozidlo náhle zrychlilo 

a p�íliš se p�iblížilo k vozidlu p�ed ním.
• Nákladní vozy s nízkými plošinami, vozidla jedoucí velmi pomalu a vozidla 

s vysokým profilem.
• Vozidla s ur�itými tvary jako nap�íklad náv�sy na p�epravu automobil�.

• Za následujících podmínek nemusí Brzdový asistent Smart City (SCBS) fungovat 
normáln�.
• V zavazadlovém prostoru nebo na zadním sedadle je naložen t�žký náklad.
• Když existuje možnost �áste�ného kontaktu s vozidlem nebo p�ekážkou p�ed 

Vámi.
• P�i jízd� po vozovce s �etnými zatá�kami, p�i vjezdu do zatá�ky a výjezdu ze 

zatá�ky a p�i nestabilní jízd� zp�sobené nap�íklad nehodou nebo nepojízdným 
vozidlem v jízdním pruhu.

• Dlouhý náklad je naložen na st�ešní nosi� a zakrývá laserový sníma�.
• Ve vzduchu jsou výfukové plyny z vozu p�ed Vámi, zví�ený písek, sníh, voda nebo 

vodní páry z kanálu.

• V následujících p�ípadech, pokud laserový sníma� zjistí, že se p�ed Vámi nachází 
jiné vozidlo, m�že se systém Brzdového asistenta Smart City (SCBS) aktivovat.
• Na silnici se nachází n�jaké objekty na vjezdu do zatá�ky.
• P�i pr�jezdu zatá�kou jede v protism�ru jiné vozidlo.
• Kovové p�edm�ty, hrboly nebo vy�nívající objekty na silnici.
• P�i pr�jezdu mýtnou branou.
• P�i projížd�ní pod vinylovým záv�sem nebo vlajkou.
• Plastové p�edm�ty jako nap�íklad sloupy.
• Dvoustopá vozidla, chodci, zví�ata nebo stojící stromy.

• Pokud jsou n�které z pneumatik vozu výrazn� opot�ebené, nemusí systém fungovat 
správn�. Pokud se pneumatiky vrátí do normálního stavu a hlavní varovná kontrolka 
stále svítí, nechejte si své vozidlo prohlédnout u kvalifikovaného opravce, 
autorizovaného opravce voz� Mazda.
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t Zacházení s laserovým sníma�em
Laserový sníma� Brzdového asistenta Smart City (SCBS) je nainstalovaný v horní �ásti 
�elního skla v blízkosti vnit�ního zp�tného zrcátka.

Vždy udržujte povrch �elního skla v blízkosti laserového sníma�e v �istot�, abyste zaru�ili 
správnou funkci systému Brzdového asistenta Smart City (SCBS).

Protože zde existuje možnost poškození zraku laserovým zá�ením, vždy dodržujte 
následující pokyny:
• Sníma� nikdy nedemontujte.
• Demontovaný sníma� nespl�uje podmínky pro laserové za�ízení t�ídy 1M podle 

IEC 60825-1, a proto není možné zajistit bezpe�nost zraku.
• Nedívejte se na sníma� pomocí optického p�ístroje se zv�tšovací funkcí jako je lupa, 

mikroskop nebo objektiv ve vzdálenosti 100 mm od sníma�e.

Laserový snímač

VAROVÁNÍ
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Údaje o zá�ení laserového sníma�e
Maximální pr�m�rný výkon: 45 mW
Trvání impulsu: 33 ns
Vlnová délka: 905 nm
Rozbíhavost (vodorovn� x svisle): 28 stup�� × 12 stup��

t Zastavení �innosti systému 
Brzdového asistenta Smart City 
(SCBS)

�innosti Systému Brzdového asistenta 
Smart City (SCBS) je možné do�asn� 
deaktivovat. Viz Palubní po�íta� a spína� 
INFO, stran� 4-30.
Když motor znovu nastartujete, bude 
systém op�t zapnutý.
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Inteligentní brzdový asistent (SBS) je systém, který upozorní �idi�e na možnou kolizi 
pomocí indikace v p�ístrojovém panelu a varovného signálu, když vozidlo jede rychlostí 
15 km/h nebo vyšší a radarový sníma� systému usoudí, že by Vaše vozidlo mohlo narazit 
do vozidla nebo p�ekážky p�ed ním. Navíc, pokud radarový sníma� ur�í, že náraz je 
nevyhnutelný, je aktivováno automatické ovládání brzd, aby byly zmírn�ny škody 
v p�ípad� nárazu.
Navíc, když �idi� sešlápne brzdový pedál, brzdy se aktivují mnohem rychleji, aby pomohly 
�idi�i (vozidla s p�edpln�ním brzdové kapaliny).

Inteligentní brzdový asistent (SBS)*

Nespoléhejte pouze na systém Inteligentního brzdového asistenta (SBS) a vždy 
jezd�te opatrn�:
Ú�elem inteligentního brzdového asistenta (SBS) je pouze zmírnit škody v p�ípad� 
kolize. Jeho schopnost detekovat p�ekážku je omezená, a to v závislosti na p�ekážce, 
pov�trnostních podmínkách nebo podmínkách na silnici. Pokud použijete nesprávn� 
plynový pedál nebo brzdový pedál, m�že dojít k nehod�. Vždy zkontrolujte bezpe�nost 
okolí vozidla a používejte správn� plynový pedál a brzdový pedál tak, abyste udrželi 
bezpe�nou vzdálenost od vozidel p�ed Vámi nebo od blížících se vozidel.

Pokud je vozidlo taženo nebo naopak n�co táhne, vypn�te systém Inteligentního 
brzdového asistenta (SBS), aby nedošlo k jeho nesprávné funkci.

POZNÁMKA

• Systém Inteligentního brzdového asistenta (SBS) je funk�ní, když jsou spln�ny 
všechny z následujících podmínek:
• Zapalování je zapnuté.
• Systém Inteligentního brzdového asistenta (SBS) je zapnutý.
• Indika�ní kontrolka DSC OFF nesvítí.
• Rychlost vozu je p�ibližn� 15 km/h nebo vyšší.
• Relativní rychlost mezi Vaším vozidlem a vozidlem nebo p�ekážkou p�ed Vámi je 

p�ibližn� 15 km/h nebo více.
• Systém �ízení jízdní stability (DSC) nefunguje.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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POZNÁMKA

• Systém Inteligentního brzdového asistenta (SBS) nemusí fungovat za následujících 
podmínek:
• Když existuje možnost pouze �áste�ného kontaktu s vozidlem nebo p�ekážkou 

p�ed Vámi.
• Když vozidlo rychle zrychlí a p�íliš se p�iblíží k vozu p�ed ním.
• Vozidlo jede stejnou rychlostí jako vozidlo p�ed Vámi.
• 	idi� sešlápne plynový pedál.
• Brzdový pedál je sešlápnutý.
• 	idi� oto�í volantem.
• 	idi� pohne pákou voli�e.
• Jsou použity ukazatele sm�ru.

• A�koliv systém aktivují dvoustopá vozidla, m�že radarový sníma� detekovat 
i následující objekty, stanovit, že jsou p�ekážkou, a aktivovat systém inteligentního 
brzdového asistenta (SBS).
• Na silnici se nachází n�jaké objekty na vjezdu do zatá�ky (v�etn� svodidel 

a sn�hových záv�jí).
• V prot�jším jízdním pruhu se objeví vozidlo p�i projížd�ní zatá�kou.
• P�i pr�jezdu p�es úzký most.
• P�i projížd�ní pod nízkou bránou nebo skrz tunel nebo úzkou bránu.
• P�i vjezdu do podzemního parkovišt�.
• Kovové p�edm�ty, hrboly nebo vy�nívající objekty na silnici.
• Pokud se náhle p�iblížíte k vozidlu p�ed Vámi.
• P�i pr�jezdu oblastí s vysokou trávou nebo porostem.
• Jednostopá vozidla jako motocykly nebo jízdní kola.
• Chodci nebo nekovové p�edm�ty jako stojící stromy.

• Funkci inteligentního brzdového asistenta (SBS) je možné deaktivovat.  
Viz Možnosti vlastního nastavení na stran� 9-13.
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t Zobrazení na displeji
Provozní stav systému inteligentního 
brzdového asistenta (SBS) i jeho p�ípadné 
poruchy jsou indikovány na displeji 
v p�ístrojovém panelu. Pokud dojde 
k poruše, zkontrolujte stav vozidla nebo si 
nechejte vozidlo zkontrolovat 
kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaným opravcem voz� Mazda, 
a to podle obsahu zobrazené zprávy.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky,  
stran� 4-40.

Zobrazení je také možné vypnout 
stisknutím tla�ítka INFO na volantu.
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO,  
stran� 4-30.

t Varování p�ed kolizí
Pokud existuje možnost kolize s vozidlem 
nebo p�ekážkou vp�edu, zazní souvislý 
zvukový signál a na displeji se zobrazí 
varování.

t Použití automatického ovládání 
brzd (brzd�ní inteligentního 
brzdového asistenta (SBS))

Inteligentní brzdový asistent (SBS) 
nem�že použít brzdy, pokud je vypnutý 
systém DSC.
Když inteligentní brzdový asistent (SBS) 
nem�že použít brzdy, zobrazí se zpráva na 
displeji v p�ístrojovém panelu. Když je 
systém DSC zapnutý, m�že inteligentní 
brzdový asistent (SBS) používat brzdy.
Viz Systém �ízení jízdní stability (DSC), 
stran� 4-125.

t Zacházení s radarovým 
sníma�em

Radar systému inteligentního brzdového 
asistenta (SBS) je namontovaný na zadní 
stran� m�ížky chladi�e.
Viz Radarový sníma�, stran� 4-106.
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	ídicí jednotka systému ABS neustále 
sleduje rychlost otá�ení každého kola. 
Jestliže se n�které z kol za�ne blokovat, 
systém ABS na to zareaguje opakovaným 
uvoln�ním a p�ibrz
ováním tohoto kola.

V takové chvíli �idi� v brzdovém pedálu 
ucítí lehkou vibraci a od brzdového 
systému zaslechne klepavý zvuk. To je 
normálním projevem funkce systému 
ABS. Brzdový pedál držte sešlápnutý, 
brzdy „nepumpujte“.

Závada v systému nebo provozní stavy 
systému jsou indikovány kontrolkami.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky,  
stran� 4-40.

Protiblokovací brzdový 
systém (ABS)

Nespoléhejte se na systém ABS jako 
na záruku bezpe�né jízdy:
Systém ABS není schopen 
kompenzovat následky nebezpe�né 
a bezohledné jízdy, nep�im��ené 
rychlosti, jízdy v záv�su (p�íliš blízko 
za vozem p�ed Vámi) a situací 
vzniklých p�i jízd� na mokré vozovce 
(aquaplaningu, kdy je díky vod� na 
povrchu vozovky snížena p�ilnavost 
pneumatik a jejich kontakt 
s vozovkou je nedostate�ný). Takovéto 
situace se nemusejí obejít bez nehody.

VAROVÁNÍ

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.
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Systém kontroly prokluzu kol (TCS) 
p�ispívá prost�ednictvím regulace 
to�ivého momentu motoru k zlepšení 
záb�ru kol a ke zvýšení bezpe�nosti jízdy. 
Když systém TCS detekuje prokluzování 
hnacích kol, dojde ke snížení kroutícího 
momentu motoru, �ímž se zabrání ztrát� 
p�ilnavosti kol.

To znamená, že p�i jízd� na kluzkém 
povrchu je chod motoru automaticky 
upravován tak, aby poskytoval optimální 
výkon na hnací kola, a to p�i omezení 
prokluzu kol a ztráty jejich trakce.

Závada v systému nebo provozní stavy 
systému jsou indikovány kontrolkami.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky,  
stran� 4-40.

Systém kontroly prokluzu 
kol (TCS)

Nikdy nespoléhejte na systém 
kontroly prokluzu kol (TCS) jako na 
záruku bezpe�né jízdy:
Systém kontroly prokluzu kol (TCS) 
není schopen kompenzovat následky 
nebezpe�né a bezohledné jízdy, 
nep�im��ené rychlosti, jízdy v záv�su 
(p�íliš blízko za vozidlem p�ed Vámi) 
a situací vzniklých p�i jízd� na mokré 
vozovce (aquaplaningu, kdy je díky 
vod� na povrchu vozovky snížena 
p�ilnavost pneumatik a jejich kontakt 
s vozovkou je nedostate�ný). Takovéto 
situace se nemusejí obejít bez nehody.

Pokud je vozovka pokryta vrstvou 
sn�hu nebo ledu, používejte zimní 
pneumatiky nebo sn�hové �et�zy 
a snižte rychlost jízdy:
Jízda bez odpovídajících prost�edk� 
pro zajišt�ní odpovídající p�ilnavosti 
k vozovce, která je pokryta sn�hem 
nebo ledem, m�že být nebezpe�ná. 
Samotný systém TCS nem�že zajistit 
dostate�nou p�ilnavost a tak i s jeho 
pomocí m�že dojít ke vzniku nehody.

POZNÁMKA

Chcete-li systém TCS vypnout, 
stiskn�te spína� DSC OFF  
(stran� 4-125).

VAROVÁNÍ
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Systém �ízení jízdní stability (DSC) 
spole�n� s takovými systémy, jako jsou 
ABS a TCS, reguluje brzdnou sílu 
a to�ivý moment motoru, �ímž p�i jízd� 
na kluzkém povrchu nebo p�i prudkých 
vyhýbacích manévrech stabilizuje bo�ní 
pohyb vozidla, a zvyšuje tak jeho 
bezpe�nost.

Viz ABS (stran� 4-123) a TCS  
(stran� 4-124).

Funkce DSC je k dispozici p�i rychlostech 
vyšších než 15 km/h.

Závada v systému nebo provozní stavy 
systému jsou indikovány kontrolkami.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky,  
stran� 4-40.

 

t Spína� DSC OFF
Stisknutím spína�e DSC OFF vypnete 
systém, TCS/DSC. Indika�ní kontrolka DSC 
OFF na p�ístrojovém panelu se rozsvítí.

Dalším stisknutím spína�e systém TCS/
DSC op�t aktivujete. Indika�ní kontrolka 
DSC OFF zhasne.

Systém �ízení jízdní 
stability (DSC)

Nikdy nespoléhejte na systém DSC 
jako na záruku bezpe�né jízdy:
Systém �ízení jízdní stability (DSC) 
není schopen kompenzovat následky 
nebezpe�né a bezohledné jízdy, 
nep�im��ené rychlosti, jízdy v záv�su 
(p�íliš blízko za vozem p�ed Vámi) 
a situací vzniklých p�i jízd� na mokré 
vozovce (aquaplaningu, kdy je díky 
vod� na povrchu vozovky snížena 
p�ilnavost pneumatik a jejich kontakt 
s vozovkou je nedostate�ný). Takovéto 
situace se nemusejí obejít bez nehody.

VAROVÁNÍ

• Pokud nebudou dodrženy 
následující podmínky, nemusí být 
funkce systému DSC správná:
• Používejte na všech �ty�ech 

kolech pneumatiky správné 
velikosti ur�ené pro Váš 
v�z Mazda.

• Na všech �ty�ech kolech 
používejte pneumatiky stejného 
výrobce, druhu a vzorku 
b�hounu.

• Nekombinujte nové pneumatiky 
s ojetými.

• Systém DSC nemusí pracovat 
správn� p�i použití sn�hových 
�et�z� nebo p�i použití náhradního 
kola pro nouzové použití, protože se 
zm�nil pr�m�r kola.

UPOZORNĚNÍ
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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 
plynového pedálu 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.
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Na b�žných vozidlech se kinetická energie, která vzniká, když vozidlo zpomaluje 
p�sobením brzd nebo bržd�ní motorem, nijak nevyužívá a m�ní se na teplo. Když se tato 
nevyužitá kinetická energie použije k výrob� elekt�iny a napájení elektrického vybavení 
a p�íslušenství vozidla, jako nap�íklad systému klimatizace nebo audiosystému, je možné 
snížit spot�ebu paliva. Systém voz� Mazda pro výrobu elekt�iny z této kinetické energie se 
nazývá i-ELOOP (systémy výroby elekt�iny p�i zpomalování).

i-ELOOP*

Elektrické součásti
Součásti motoru

Systémy vozidla:
Klimatizace
Audio
Světlomety atd.

Plynový pedál nesešlápnutý

Plynový pedál sešlápnutý

Rekuperace 
energie Dobíjení

Akumulátor

Akumulátor

Napájení

Napájení
Elektrické součásti
Součásti motoru

Systémy vozidla:
Klimatizace
Audio
Světlomety atd.

Motor
Alternátor s 
proměnným 
napětím

Alternátor s 
proměnným 
napětím

Motor

Pneumatika

Pneumatika

Kondenzátor

Kondenzátor

Stejnosměrný měnič

Stejnosměrný měnič

Kinetická energie
Elektrický výkon

*N�které modely.
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V za�ízení, které slouží pro skladování takto vyrobené elekt�iny, je zabudován kondenzátor 
schopný okamžit� pojmout velké množství elekt�iny, která je pak k dispozici k rychlému 
použití.

Následujícími sou�ástmi protéká proud o vysoké intenzit�, proto se jich nedotýkejte.
• Alternátor s prom�nným nap�tím
• Stejnosm�rný m�ni�
• Kondenzátor

POZNÁMKA

• P�i montáži za�ízení s vysokou spot�ebou, jako nap�íklad vysokovýkonných 
reproduktor�, se pora
te s odborným opravcem, doporu�ujeme autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

• M�že docházet k rozdíl�m ve spot�eb� paliva, a to v závislosti na podmínkách 
použití, jako nap�íklad s klimatizací a sv�tlomety.

• Pokud je pot�ebné zlikvidovat kondenzátor, vždy se pora
te v kvalifikovaném 
servisu, doporu�ujeme autorizovaného opravce voz� Mazda.  
Podrobnosti najdete na následující adrese.  
http://www.mazda.com/csr/environment/recycling

Alternátor 
s proměnným 
napětím

Kondenzátor

Stejnosměrný měnič

UPOZORNĚNÍ
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t Zobrazení systému i-ELOOP
Zobrazuje stav výroby elekt�iny
Stav se zobrazuje, když je zapnutý spína� 
zapalování a je stisknuto tla�ítko INFO.

 Indikuje množství elekt�iny vyráb�né 
pomocí brzdné energie.

 Zobrazuje stav, že vyrobená elekt�ina 
proudí do kondenzátoru.

 Zobrazuje množství elekt�iny uložené 
v kondenzátoru.

t Indikace i-ELOOP Charging 
(Dobíjení i-ELOOP)

Pokud motor nastartujete poté, co vozidlo 
nejelo delší dobu, m�že se na displeji 
zobrazit zpráva „i-ELOOP charging 
(Dobíjení i-ELOOP)“. Nechejte motor b�žet 
na volnob�h a po�kejte, až zpráva zmizí.

POZNÁMKA

Pokud vozidlo jede, když se zobrazuje 
tato zpráva, zní zvukový signál. 
Pokusíte-li se oto�it volantem, když se 
tato zpráva zobrazuje, bude to 
obtížn�jší. To však není známkou 
ni�eho neobvyklého. Zastavte 
s vozidlem na bezpe�ném míst�, motor 
nechejte b�žet a neotá�e jte volantem. 
Funkce �ízení se vrátí k normálu, když 
se zpráva p�estane zobrazovat.
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• Posilova� �ízení je funk�ní, pouze když 
b�ží motor vozu. Je-li motor vozu 
vypnut nebo je-li posilova� �ízení 
nefunk�ní, bude vozidlo i nadále 
ovladatelné, jeho �ízení však bude 
vyžadovat v�tší sílu.  
Pokud se Vám zdá, že �ízení klade 
v�tší odpor než obvykle nebo volant 
vibruje, kontaktujte kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

• V p�ípad� vozidel s p�ístrojovým 
panelem typu A zkontrolujte stav 
vozidla na základ� zprávy nebo si 
nechejte vozidlo zkontrolovat 
kvalifikovaným opravcem, 
doporu�ujeme autorizovaným 
opravcem voz� Mazda.

• Závada v systému nebo provozní stavy 
systému jsou indikovány kontrolkami. 
Viz Varovné/indika�ní kontrolky,  
stran� 4-40.

Posilova� �ízení

Nikdy nedržte volant v krajní levé 
nebo pravé poloze déle než 5 sekund, 
když b�ží motor vozu. Mohlo by to 
poškodit systém posilova�e �ízení.

UPOZORNĚNÍ
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Systém radarového adaptivního tempomatu Mazda (MRCC) je navržen tak, aby udržoval 
odstup mezi vozidly na základ� rychlosti vozidla. Systém používá radarový sníma� pro 
detekci vzdálenosti vozidla vp�edu a díky n�mu �idi� nemusí sešlapovat plynový pedál ani 
brzdový pedál.
Navíc, pokud se Vaše Mazda za�ne p�ibližovat k vozidlu vp�edu, nap�íklad proto, že toto 
vozidlo náhle zabrzdilo, aktivuje se sou�asn� varovný signál a varovná indikace na 
displeji, aby Vás upozornily, že máte udržovat dostate�ný odstup mezi vozidly.
Možné rozsahy nastavení rychlosti vozidla jsou následující:
• (Modely ur�ené pro Evropu)  

P�ibližn� 30 km/h až 200 km/h
• (Vyjma model� ur�ených pro Evropu)  

P�ibližn� 30 km/h až 145 km/h
Radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC) používejte p�i jízd� na dálnicích, kdy není 
pot�ebné �asté zrychlování a zpomalování.

Radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC)*

Nespoléhejte pouze na Radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC) a vždy 
jezd�te opatrn�:
Radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC) byl navržen, aby snížil zát�ž �idi�e, 
a a�koliv udržuje konstantní rychlost vozidla nebo p�esn�ji, udržuje konstantní odstup 
mezi Vaším vozidlem a detekovaným vozidlem vp�edu podle rychlosti vozidla, má 
systém ur�ité detek�ní limity, a to v závislosti na typu vozu vp�edu a jeho stavu, na 
pov�trnostních podmínkách a podmínkách na silnici. Navíc nemusí být systém 
schopný dostate�n� zpomalit, aby zabránil nárazu do vozidla vp�edu, pokud toto 
vozidlo zabrzdí náhle, nebo pokud do jízdního pruhu náhle vjede jiné vozidlo, což 
m�že vést k nehod�. Vždy zkontrolujte bezpe�nost okolí vozidla a používejte správn� 
plynový pedál a brzdový pedál tak, abyste udrželi bezpe�nou vzdálenost od vozidel p�ed 
Vámi nebo od blížících se vozidel.

VAROVÁNÍ

*N�které modely.
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Nepoužívejte Radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC) na následujících 
místech. Mohlo by dojít k nehod�:
• Silnice s ostrými zatá�kami a místa s hustou dopravou, kdy mezi jednotlivými 

vozidly není dostatek místa. Silnice, kde je nutné �asté a opakované zrychlování 
a zpomalování (jízda za t�chto podmínek s použitím radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (MRCC) není možná).

• P�i vjezdu na mimoúrov�ovou k�ižovatku nebo odpo�ívadlo na parkovišti (pokud 
byste sjeli z dálnice se zapnutým ovládáním odstupu, vozidlo p�ed Vámi by již 
nebylo detekováno a systém by mohl zrychlit na nastavenou rychlost).

• Kluzké vozovky, zledovat�lé nebo zapadlé sn�hem (pneumatiky by mohly 
prokluzovat a Vy byste mohli ztratit kontrolu).

• Dlouhé klesající úseky (aby systém udržel odstup mezi vozidly, musí automaticky 
a neustále p�ibrž�ovat, což by mohlo vést ke ztrát� brzdného výkonu).

Z d�vodu bezpe�nosti vypn�te Radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC), pokud 
ho nepoužíváte.

Pokud je vozidlo taženo nebo naopak n�co táhne, vypn�te Radarový adaptivní 
tempomat Mazda (MRCC), aby nedošlo k jeho nesprávné funkci.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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POZNÁMKA

• Radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC) je funk�ní, když jsou spln�ny 
všechny z následujících podmínek.
• Rychlost vozidla je následující:  

(Modely ur�ené pro Evropu)  
P�ibližn� 30 km/h až 200 km/h  
(Vyjma model� ur�ených pro Evropu)  
P�ibližn� 30 km/h až 145 km/h

• Radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC) je zapnutý.
• Parkovací brzda není zatažená.
• Systém �ízení jízdní stability (DSC) funguje normáln�.

(Manuální p�evodovka)
• 	adící páka je v jiné poloze než zpáte�ka (R) nebo neutrál (N).
• Spojkový pedál není sešlápnutý.

(Automatická p�evodovka)
• Volicí páka je v poloze jízda (D) nebo manuální (M) (manuální režim).

• V následujících p�ípadech se varování 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 Radarového adaptivního tempomatu Mazda (MRCC).
• Když je sešlápnutý plynový pedál nebo bezprost�edn� po uvoln�ní 

plynového pedálu.
• Jiné vozidlo náhle vjede do jízdního pruhu.

• Následující p�edm�ty nejsou detekovány 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�.

• P�i jízd� s kontrolou odstupu nenastavujte systém na jednostopá vozidla jako jsou 
motocykly a jízdní kola.

• Nepoužívejte Radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC) za podmínek, kdy se 
�asto aktivuje varování na p�íliš krátký odstup.
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t Zobrazení Radarového adaptivního tempomatu Mazda (MRCC) 
na displeji

Stav nastavení radarového adaptivního tempomatu Mazda (MRCC) je indikován na 
displeji p�ístrojového panelu.
Závada v systému nebo provozní stavy systému jsou indikovány kontrolkami.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky na stran� 4-40.
Viz Varování systému radarového adaptivního tempomatu Mazda (MRCC) na stran� 7-52.

POZNÁMKA

• 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 Radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC) používá, nedeaktivuje se, 
i když bude �idi� manipulovat s volicí pákou (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.

• Brzdová sv�tla svítí, když je aktivováno automatické brzd�ní radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (MRCC), avšak nemusí svítit, pokud vozidlo jede ze svahu 
nastavenou rychlostí nebo jede konstantní rychlostí v odstupu od vozidla p�ed ním.

Indikace vozidla vpředu

MRCC indikace odstupu 
od vozidla

Nastavená rychlost 
vozidla pro MRCC
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t Varování na p�íliš krátký odstup
Pokud se Vaše Mazda rychle p�iblíží 
k vozidlu p�ed Vámi, protože toto vozidlo 
náhle zabrzdilo, když jste používali 
kontrolu odstupu, aktivuje se varovný 
signál a na displeji se objeví varování, že 
máte zabrzdit. Vždy zkontrolujte 
bezpe�nost okolí vozidla a používejte 
správn� brzdový pedál tak, abyste udrželi 
bezpe�nou vzdálenost od vozidel p�ed 
Vámi. Navíc vždy udržujte bezpe�nou 
vzdálenost od vozidel za Vámi.
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t Nastavení systému
Aktivace

S nastavitelným omezova�em rychlosti

Chcete-li systém aktivovat, stiskn�te spína� ON/OFF.

Bez nastavitelného omezova�e rychlosti

Chcete-li systém aktivovat, stiskn�te spína� ON.

Když je systém aktivován, m�žete nastavit rychlost vozidla a odstup pro jízdu s kontrolou 
odstupu. Stav nastavení radarového adaptivního tempomatu Mazda (MRCC) se zobrazuje 
na displeji p�ístrojového panelu.

POZNÁMKA

Když p�epnete spína� zapalování do polohy ACC nebo OFF, když bude Radarový 
adaptivní tempomat Mazda (MRCC) zapnutý, z�stane automaticky zapnutý.

Spínač ON/OFF

Spínač OFF

Spínač ON

Bez nastavitelného omezovače 
rychlosti

S nastavitelným omezovačem 
rychlosti

Spínač CANCEL Spínač CANCEL

spínač
spínač

Spínač 
RESUME

Spínač 
RESUME

spínač
spínač

Spínač SET+/SET-Spínač SET+/SET-
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Jak nastavit rychlost

1. Upravte rychlost vozidla na 
požadované nastavení pomocí 
plynového pedálu.

2. Kontrolu odstupu zapnete, když 
stisknete spína� SET  nebo SET . 
Zobrazí se nastavená rychlost a odstup 
mezi vozidly pomocí plných bílých �ar. 
Sou�asn� se rozsvítí indika�ní 
kontrolka radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (MRCC) (zelená).

Stav jízdy Displej

P�i jízd� konstantní 
rychlostí

P�i jízd� s kontrolou 
odstupu

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.

• Pokud s vozidlem jedete rychlostí 
vyšší než je nastavená rychlost, není 
kontrola odstupu od vozidla p�ed 
Vámi možná Nastavte systém na 
požadovanou rychlost pomocí 
plynového pedálu.

• (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.
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Jak nastavit vzdálenost mezi vozidly 
p�i kontrole odstupu

Vzdálenost mezi vozidly se nastaví na 
kratší vzdálenost vždy, když stisknete 
spína� . Vzdálenost mezi vozidly se 
nastaví na delší vzdálenost vždy, když 
stisknete spína� . Vzdálenost mezi 
vozidly m�žete nastavit ve 4 úrovních: 
dlouhá, st�ední, krátká a velmi krátká.

Zm�na nastavené rychlosti vozidla

Zm�na nastavené rychlosti vozidla 
pomocí spína�e SET  /SET

Stisknutím spína�e SET  zrychlíte.
Stisknutím spína�e SET  zpomalíte.
Nastavená rychlost vozidla se m�ní podle 
následující tabulky p�i každém stisknutí 
tla�ítka SET /SET . 

Orienta�ní vzdálenost 
mezi vozidly

(p�i rychlosti vozidla 
80 km/h)

Zobrazení na displeji

Dlouhá 
(p�ibližn� 50 m)

St�ední 
(p�ibližn� 40 m)

Krátká 
(p�ibližn� 30 m)

Velmi krátká 
(p�ibližn� 25 m)

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.

Modely ur�ené 
pro Evropu

Vyjma model� 
ur�ených pro 

Evropu
Krátký stisk 1 km/h 5 km/h

Dlouhý 
stisk 10 km/h

POZNÁMKA

Nap�íklad, nastavená rychlost vozidla 
se po �ty�ech stisknutích spína�e 
SET /SET  zm�ní takto:
(Modely ur�ené pro Evropu)
Rychlost vozu se zvýší nebo sníží 
o 4 km/h.
(Vyjma model� ur�ených pro 
Evropu)
Rychlost vozu se zvýší nebo sníží 
o 20 km/h.
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Zrychlení pomocí plynového pedálu

Sešlápn�te plynový pedál a krátce 
stiskn�te spína� SET  nebo SET  p�i 
požadované rychlosti. Pokud není možné 
spína� použít, systém se vrátí k nastavené 
rychlosti, když uvolníte nohu 
z plynového pedálu.
 

Deaktivace

S nastavitelným omezova�em rychlosti

Radarový adaptivní tempomat Mazda 
(MRCC) se deaktivuje stisknutím spína�e 
ON/OFF.

Bez nastavitelného omezova�e rychlosti

Radarový adaptivní tempomat Mazda 
(MRCC) se deaktivuje stisknutím 
spína�e OFF.

Když je systém do�asn� deaktivovaný

V následujících p�ípadech se systém 
radarového adaptivního tempomatu 
Mazda do�asn� deaktivuje a na displeji 
p�ístrojového panelu se objeví zpráva 
„MRCC Cancelled (MRCC 
deaktivován)“. Sou�asn� zhasne indika�ní 
kontrolka radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (MRCC) (zelená).
• Je stisknut spína� CANCEL.
• Brzdový pedál je sešlápnutý.
• Parkovací brzda je zatažená.
• Páka voli�e je p�esunuta do polohy 

parkování (P), neutrál (N) nebo 
zpáte�ka (R) (automatická 
p�evodovka).

• 	adicí páka je v poloze zpáte�ky (R) 
(manuální p�evodovka).

Varování a ovládání brzd není funk�ní, 
když je plynový pedál sešlápnutý.

POZNÁMKA

• Když zrychlujete pomocí spína�e 
SET  v režimu kontroly odstupu, 
nastavenou rychlost m�žete upravit, 
ale akcelerace není možná. Pokud 
vp�edu už není žádné vozidlo, 
akcelerace bude pokra�ovat, dokud 
vozidlo nedosáhne nastavené 
rychlosti. Zkontrolujte nastavenou 
rychlost vozidla pohledem na údaj 
na displeji p�ístrojového panelu.

• P�i sešlápnutí plynového pedálu se 
zobrazení odstupu mezi vozidly na 
displeji p�ístrojového panelu zm�ní 
na zobrazení bílých �ar.

• Minimální nastavitelná rychlost je 
30 km/h. Pokud nastavená rychlost 
vozidla dosáhne 30 km/h pomocí 
spína�e, bude nadále udržována 
konstantní rychlost jízdy na 
p�ibližn� 30 km/h, i když spína� 
SET  stisknete znovu. Radarový 
adaptivní tempomat Mazda 
(MRCC) nebude deaktivován.

UPOZORNĚNÍ
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• V následujících p�ípadech, se objeví 
indikace „MRCC Cancelled (MRCC 
deaktivován)“ a zazní jeden 
zvukový signál.
• Rychlost vozidla poklesne na mén� 

než 25 km.
• Aktivoval se systém DSC.
• Systém TCS byl aktivní po 

ur�itou dobu.
• Byl aktivován systém Inteligentního 

brzdového asistenta (SBS).
• Byl aktivován systém Brzdového 

asistenta Smart City (SCBS).
• P�i jízd� z dlouhého svahu.
• Došlo k problému v systému.
• Motor se zastaví.
(Manuální p�evodovka)
• 	adicí páka je v poloze neutrál (N) 

po ur�itou dobu.
• Spojka je sešlápnutá po 

ur�itou dobu.

POZNÁMKA

• Systém radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (MRCC) se 
m�že deaktivovat, když prší, sn�ží, 
je mlha nebo jinak špatné po�así 
nebo když je p�ední povrch m�ížky 
chladi�e zne�išt�ný.

POZNÁMKA

• Pokud byl Systém radarového 
adaptivního tempomatu Mazda 
(MRCC) do�asn� deaktivován, 
m�žete se vrátit k d�íve nastavené 
rychlosti vozidla, když stisknete 
spína� RESUME poté, co budou 
spln�ny následující podmínky.
• Byly spln�ny všechny podmínky 

pro funkci systému radarového 
adaptivního tempomatu Mazda 
(MRCC).

• Uplynula ur�itá doba od chvíle, 
kdy byl systém automaticky 
deaktivován kv�li dlouhé jízd� 
dol� ze svahu.

• Pokud je spína� SET /SET  
nebo RESUME stisknut d�íve, než 
uplyne ur�itá doba od okamžiku, 
kdy byl systém automaticky 
deaktivován kv�li dlouhé jízd� dol� 
ze svahu, na displeji se zobrazí 
zpráva „MRCC Not available 
(MRCC není k dispozici)“.

• Pokud stisknete spína� ON/OFF 
(modely s nastavitelným 
omezova�em rychlosti) nebo spína� 
OFF (modely bez nastavitelného 
omezova�e rychlosti) pro deaktivaci 
Radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (MRCC), 
systém se nevrátí k d�íve nastavené 
rychlosti, i když stisknete spína� 
RESUME.
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Radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC)

t Zobrazení požadavku na 
p�e�azení (manuální 
p�evodovka)

Požadavek na p�e�azení na vyšší nebo 
nižší p�evodový stupe� na displeji 
sdruženého p�ístroje se m�že zobrazit, 
když je systém radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (MRCC) zapnutý. 
Pokud se tak stane, p�e�a
te, protože 
práv� za�azený p�evodový stupe� není 
vhodný.

t Zacházení s radarovým 
sníma�em

Laserový sníma� systému radarového 
adaptivního tempomatu Mazda (MRCC) 
je namontovaný na zadní stran� 
m�ížky chladi�e.
Viz Radarový sníma�, stran� 4-107.

Požadavek Zobrazení na displeji

P�e�adit nahoru

P�e�adit dol�

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 radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (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 systém 
radarového adaptivního tempomatu 
Mazda (MRCC) automaticky 
deaktivovat nebo m�že dojít 
k zastavení motoru.
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Tempomat

Pomocí tempomatu m�že být zadána a konstantn� udržována jakákoliv rychlost jízdy vyšší 
než 25 km/h.

t Ovládací spína�e tempomatu

Tempomat*

V následujících situacích tempomat nepoužívejte:
Používání tempomatu v následujících situacích by mohlo vést ke ztrát� kontroly nad 
vozidlem.
• Kopcovitý terén
• Prudké svahy
• Hustý nebo nepravidelný provoz
• Vozovky s kluzkým povrchem nebo zatá�kovitá silnice
• Podobná omezení vyžadující �asté zm�ny rychlosti jízdy

VAROVÁNÍ

Spínač OFF

Spínač ON

Bez nastavitelného omezovače 
rychlosti

S nastavitelným omezovačem 
rychlosti

Spínač ON/OFF

Spínač CANCEL

Spínač RESUME

Spínač SET+/SET-

Spínač CANCEL

Spínač RESUME

Spínač SET+/SET-

*N�které modely.
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Tempomat

t Aktivace/Deaktivace
S nastavitelným omezova�em rychlosti

Chcete-li systém aktivovat, stiskn�te 
spína� ON/OFF. Hlavní indika�ní 
kontrolka systému tempomatu (žlutá) 
se rozsvítí.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky na 
stran� 4-40.

Chcete-li systém deaktivovat, stiskn�te 
spína� znovu.
Hlavní indika�ní kontrolka systému 
tempomatu (žlutá) zhasne.

Bez nastavitelného omezova�e rychlosti

Chcete-li systém aktivovat, stiskn�te 
spína� ON. Hlavní indika�ní kontrolka 
systému tempomatu (žlutá) se rozsvítí.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky na 
stran� 4-40.

Chcete-li systém deaktivovat, stiskn�te 
spína� OFF.
Hlavní indika�ní kontrolka systému 
tempomatu (žlutá) zhasne.

t Zadání rychlosti
1. (S nastavitelným omezova�em 

rychlosti) 
Systém tempomatu aktivujete stiskem 
spína�e ON/OFF. 
Hlavní indika�ní kontrolka systému 
tempomatu (žlutá) se rozsvítí. 
Viz Varovné/indika�ní kontrolky na 
stran� 4-40. 
(Bez nastavitelného omezova�e 
rychlosti) 
Systém tempomatu aktivujete stiskem 
spína�e ON. 
Hlavní indika�ní kontrolka systému 
tempomatu (žlutá) se rozsvítí.  
Viz Varovné/indika�ní kontrolky na 
stran� 4-40.

2. Zvyšte rychlost jízdy na požadovanou 
hodnotu, která musí být vyšší než 
25 km/h.

3. Rychlost pro tempomat nastavte 
stisknutím spína�e SET  nebo 
SET  p�i požadované rychlosti. 
Rychlost pro tempomat se nastaví 
v okamžiku stisknutí spína�e SET  
nebo SET . Sou�asn� uvoln�te pedál 
akcelerátoru. Indika�ní kontrolka 
aktivace systému tempomatu (zelená) 
se rozsvítí.Tempomat vždy vypn�te, pokud ho 

nepoužíváte:
Pokud byste nechali tempomat ve 
stavu p�ipraveném k aktivaci 
a nepoužívali jej, bylo by to 
nebezpe�né, protože by se tempomat 
mohl náhodn� aktivovat necht�ným 
stisknutím aktiva�ního tla�ítka. 
Výsledkem by byla ztráta kontroly nad 
vozem a nehoda.

VAROVÁNÍ
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V p�ípad� vozidel s ukazatelem typu A se 
rychlost nastavená pro tempomat 
zobrazuje v p�ístrojovém panelu.

t Zvýšení zadané rychlosti
Prove
te jeden z následujících úkon�.
Zvýšení rychlosti použitím tla�ítek 
tempomatu
Stiskn�te spína� SET  a podržte ho 
stisknutý. Váš v�z za�ne zrychlovat.
Spína� uvoln�te p�i rychlosti, kterou 
chcete nastavit.

Nastavenou rychlost m�žete také zm�nit 
krátkým stisknutím spína�e SET . �ím 
vícekrát spína� stisknete, tím více se 
rychlost zvýší.
Zvýšení rychlosti jedním stisknutím 
spína�e SET
Pokud je rychlost vozidla na displeji 
uvedena v km/h: 1 km/h
Pokud je rychlost vozidla na displeji 
uvedena v mph: 1 mph
Zvýšení rychlosti použitím plynového 
pedálu
Sešlápn�te plynový pedál a po�kejte, až 
dosáhnete požadované rychlosti. Stiskn�te 
spína� SET  nebo SET  a okamžit� 
ho uvoln�te.

t Snížení zadané rychlosti
Stiskn�te spína� SET a podržte ho 
stisknutý. V�z za�ne postupn� zpomalovat.
Spína� uvoln�te p�i rychlosti, kterou 
chcete nastavit.

POZNÁMKA

• Uvoln�te spína� SET  nebo 
SET  p�i požadované rychlosti, 
jinak bude rychlost stále r�st p�i 
souvislém stisknutí spína�e SET  
nebo stále klesat p�i souvislém 
stisknutí spína�e SET  (vyjma 
situace se sešlápnutým plynovým 
pedálem).

• 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 21 km/h, 
nap�íklad p�i prudkém stoupání.

• Funkce tempomatu m�že být 
zrušena, pokud rychlost vozu 
poklesne o p�ibližn� 15 km/h pod 
nastavenou hodnotu (což se m�že 
stát nap�íklad p�i jízd� do dlouhého 
táhlého kopce).

POZNÁMKA

Pokud je aktivován tempomat a Vy 
pot�ebujete do�asn� zrychlit jízdu, 
sešlápn�te plynový pedál a akcelerujte. 
P�i zvýšení rychlosti nebude funkce 
tempomatu zrušena a nedojde ani ke 
zm�n� nastavení rychlosti.
P�vodn� nastavené rychlosti dosáhnete 
uvoln�ním pedálu akcelerátoru.
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Nastavenou rychlost m�žete také zm�nit 
krátkým stisknutím spína�e SET-.
�ím vícekrát spína� stisknete, tím více se 
rychlost sníží.
Snížení rychlosti jedním stisknutím 
spína�e SET-
Pokud je rychlost vozidla na displeji 
uvedena v km/h: 1 km/h
Pokud je rychlost vozidla na displeji 
uvedena v mph: 1 mph

t Obnovení zadané rychlosti p�i 
momentální rychlosti jízdy vyšší 
než 25 km/h

Pokud ke zrušení funkce tempomatu byla 
použita n�jaká jiná metoda mimo spína�e 
ON/OFF (modely s nastavitelným 
omezova�em rychlosti) nebo spína�e OFF 
(modely bez nastavitelného omezova�e 
rychlosti) OFF pro deaktivaci tempomatu 
(jako nap�íklad sešlápnutí brzdového 
pedálu) a systém je stále aktivován, je 
možné automaticky obnovit poslední 
rychlost stisknutím spína�e RESUME.
Je-li rychlost vozidla nižší než 25 km/h, 
akcelerujte tak, aby rychlost p�esáhla 
hranici 25 km/h, a poté stiskn�te spína� 
RESUME.

t Do�asná deaktivace
Do�asné vypnutí systému provedete 
jedním z následujících krok�:
• Lehce sešlápn�te pedál brzdy.
• Sešlápn�te pedál spojky (pouze 

u manuální p�evodovky).
• Stiskn�te spína� CANCEL.
Pokud spína� RESUME stisknete, když 
je rychlost vozidla 25 km/h nebo vyšší, 
systém se vrátí k d�íve nastavené 
rychlosti.

t Deaktivace
Chcete-li systém deaktivovat, stiskn�te 
spína� OFF.
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Nastavitelný omezova� rychlosti

Nastavitelný omezova� rychlosti je funkce, která brání vozidlu, aby jelo rychlostí vyšší než 
nastavená rychlost. Rychlost vozidla je omezena tak, aby z�stávala pod nastavenou 
hodnotou i p�i sešlápnutí pedálu akcelerátoru.
Nastavitelný omezova� rychlosti m�žete nastavit v rozmezí od 30 do 200 km/h.
Vozidlo m�že p�ekro�it nastavenou rychlost p�i jízd� ze svahu, ale systém na tuto 
skute�nost upozorní blikáním displeje a varovným signálem.

Systém zahrnuje displej nastavitelného omezova�e rychlosti v rámci p�ístrojového panelu 
a spína� nastavitelného omezova�e rychlosti na volantu.

Nastavitelný omezova� rychlosti*

P�i vým�n� �idi�� vždy systém vypn�te:
Pokud by nový �idi� neznal funkci nastavitelného omezova�e rychlosti, vozidlo by 
nemuselo zrychlit, když �idi� sešlápne pedál akcelerátoru, což by mohlo zp�sobit 
nehodu.

VAROVÁNÍ

Spínač CANCEL

Spínač omezovače rychlosti Spínač omezovače 
rychlosti

Displej nastavitelného 
omezovače rychlosti

Spínač RESUME

 Systém tempomatu Radarový adaptivní tempomat 
Mazda (MRCC)

Spínač SET+/SET-

Spínač CANCEL
Spínač RESUME

Spínač SET+/SET-

*N�které modely.
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t Displej nastavitelného omezova�e 
rychlosti

Stav nastavení nastavitelného omezova�e 
rychlosti se zobrazuje na informa�ním 
displeji p�ístrojového panelu.

Symbol pohotovosti

Objeví se p�i stisknutí spína�e omezova�e 
rychlosti, když je systém zapnut.
Zmizí, když je systém vypnut.

Symbol nastavení

Zobrazí se p�i stisknutí spína�e  
SET /SET  a nastavování rychlosti.

Symbol deaktivace

Objeví se, když je provedena n�která 
z následujících operací a systém je 
do�asn� deaktivován.
• Je stisknut spína� CANCEL

• Je siln� sešlápnut pedál akcelerátoru

t Varování nastavitelného 
omezova�e rychlosti

Pokud rychlost vozidla p�ekro�í nastavenou 
rychlost o cca 3 km/h nebo více, zazní 
souvislý varovný signál a sou�asn� bliká 
displej nastavitelného omezova�e rychlosti. 
Varovný signál zní a displej bliká, dokud 
rychlost vozidla nepoklesne na nastavenou 
hodnotu nebo pod ni.
Zkontrolujte bezpe�nost okolí vozidla 
a upravte rychlost vozidla sešlápnutím 
brzdového pedálu. Navíc udržujte 
bezpe�nou vzdálenost od vozidel za Vámi.

POZNÁMKA

Obrazovka nastavitelného omezova�e 
rychlosti se nem�že zobrazit, pokud je 
na informa�ním displeji zvoleno 
„Setting (Nastavení)“.
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t Zapnutí/vypnutí systému
Stisknutím spína�e omezova�e rychlosti 
tento systém zapnete. Displej 
nastavitelného omezova�e rychlosti se 
zobrazuje na informa�ním displeji.
Chcete-li systém vypnout, musíte stisknout 
spína� nastavitelného omezova�e rychlosti, 
když se zobrazuje displej nastavitelného 
omezova�e rychlosti. Displej 
nastavitelného omezova�e rychlosti 
v rámci informa�ního displeje zmizí

t Nastavení systému

1. Stisknutím spína�e omezova�e 
rychlosti tento systém zapnete.

2. Stisknutím SET  nebo SET  
nastavte rychlost. Když je aktuální 
rychlost vozidla 30 km/h nebo více, je 
rychlost nastavena na aktuální rychlost 
vozidla. 
Když je aktuální rychlost vozidla nižší 
než 30 km/h, je rychlost nastavena na 
30 km/h.

3. Pro zvýšení nastavené rychlost podržte 
souvisle stisknutý spína� SET . 
Rychlost lze nastavit v krocích po 
10 km/h. Nastavenou rychlost také 
m�žete upravit v krocích po p�ibližn� 
1 km/h, a to krátkým stiskem spína�e 
SET . Nap�íklad, nastavená rychlost 
se zvýší p�ibližn� o 4 km/h, když 
stisknete spína� SET  �ty�ikrát.

4. Pro snížení nastavené rychlost podržte 
souvisle stisknutý spína� SET . 
Rychlost lze nastavit v krocích po 
10 km/h. Nastavenou rychlost také 
m�žete upravit v krocích po p�ibližn� 
1 km/h, a to krátkým stiskem spína�e 
SET . Nap�íklad, nastavená rychlost 
se sníží p�ibližn� o 4 km/h, když 
stisknete spína� SET  �ty�ikrát.

POZNÁMKA

• Když je systém do�asn� deaktivován 
úplným sešlápnutím pedálu 
akcelerátoru, zobrazí se na displeji 
nastavitelného omezova�e rychlosti 
symbol deaktivace. Pokud rychlost 
vozidla p�ekro�í nastavenou rychlost 
o cca 3 km/h nebo více, když se 
zobrazuje symbol deaktivace, 
zobrazení nastavené rychlosti bliká, 
ale varovný signál nezní.

•  Není možné používat operaci 
„Setting (Nastavení)“ na informa�ním 
displeji, když se zobrazuje varování 
nastavitelného omezova�e rychlosti.

P�i nastavování nastavitelného 
omezova�e rychlosti vždy zkontrolujte 
bezpe�nost v okolí vozidla:
Pokud rychlost nastavíte níže, než je 
aktuální rychlost vozidla, vozidlo 
zpomalí na nastavenou rychlost.
Zkontrolujte bezpe�nost prostoru okolo 
vozidla a udržujte bezpe�nou vzdálenost 
od vozidel p�ed Vámi i za Vámi.

VAROVÁNÍ
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t Do�asná deaktivace systému
Systém je do�asn� deaktivován 
(pohotovostní stav), když je provedena 
n�která z následujících operací p�i 
zobrazeném nastavitelném omezova�i 
rychlosti.
•  Je stisknut spína� CANCEL
•  Je siln� sešlápnut pedál akcelerátoru
Stisknutím spína�e RESUME obnovíte 
�innost systému s d�íve nastavenou 
rychlostí. Displej nastavitelného 
omezova�e rychlosti z�stane zobrazen.

POZNÁMKA

Systém nefunguje, když je zapnut 
tempomat / Radarový adaptivní 
tempomat Mazda (MRCC).
Systém je do�asn� deaktivován, když 
vozidlo zrychlí následkem silného 
sešlápnutí pedálu akcelerátoru, avšak 
jeho �innost se obnoví, jakmile 
rychlost vozidla poklesne na 
nastavenou rychlost nebo níže.
Vozidlo m�že p�ekro�it nastavenou 
rychlost p�i jízd� ze svahu.

POZNÁMKA

Nastavenou rychlost lze upravit 
stisknutím spína�� SET  nebo SET , 
když je systém v pohotovostním stavu.
Nastavitelný omezova� rychlosti se 
nedeaktivuje sešlápnutím brzdového 
pedálu.
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Systém monitorování tlaku v pneumatikách

• Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) sleduje tlak vzduchu ve všech 
�ty�ech kolech. Pokud je tlak vzduchu v n�které z pneumatik p�íliš nízký, systém varuje 
�idi�e rozsvícením varovné kontrolky systému monitorování tlaku v pneumatikách na 
p�ístrojovém panelu (varování se také objeví na displeji, v p�ípad� p�ístrojového panelu 
typu A) a zvukovým signálem. Tento systém sleduje tlak v pneumatikách nep�ímo, 
pomocí dat odesílaných ze sníma�� otá�ek kol pro systém ABS.  
Aby mohl systém fungovat správn�, musí být inicializován p�i p�edepsaném tlaku 
vzduchu v pneumatikách (viz hodnoty na p�íslušném štítku). Inicializaci prove
te podle 
níže popsaného postupu.

• V p�ípad� vozidel s p�ístrojovým panelem typu A zkontrolujte stav vozidla na základ� 
zprávy nebo si nechejte vozidlo zkontrolovat kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaným opravcem voz� Mazda.

• Závada v systému nebo provozní stavy systému jsou indikovány kontrolkami.  
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, stran� 4-40.  
Viz Zvuková signalizace poklesu tlaku v pneumatikách, stran� 7-51.

Systém monitorování tlaku v pneumatikách*

Snímač otáček kola pro ABS

*N�které modely.
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Každá pneumatika, v�etn� náhradní (je-li ve výbav�), by m�la být kontrolována jednou 
za m�síc zastudena, zda je nahušt�na na tlak doporu�ený výrobcem vozu, jak je uveden 
na informa�ním štítku vozu nebo na štítku s tlaky v pneumatikách. (Pokud má Váš v�z 
pneumatiky jiné velikosti, než jaké jsou uvedené na informa�ních štítcích, musíte si 
stanovit správný tlak pro n�.)
Jako dodate�né bezpe�nostní opat�ení je tento v�z vybaven systémem monitorování 
tlaku v pneumatikách (TPMS), který zp�sobí rozsvícení varovné kontrolky nízkého 
tlaku v pneumatikách, pokud je n�která z pneumatik výrazn� podhušt�ná. Tedy, pokud 
se kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítí, m�li byste v�z co nejd�íve zastavit 
a zkontrolovat pneumatiky, pop�ípad� je dohustit na správné hodnoty. Jízda na výrazn� 
podhušt�ných pneumatikách zp�sobuje p�eh�ívání pneumatik a m�že vést k defektu 
pneumatiky. Podhušt�ní také zhoršuje spot�ebu paliva a zkracuje životnost vzorku, také 
m�že ovlivnit ovladatelnost vozu a brzdné schopnosti.
Prosím pamatujte, že systém TPMS není náhradou za správnou údržbu pneumatik a že 
je v odpov�dnosti �idi�e udržovat správný tlak v pneumatikách, a to i když míra 
podhušt�ní nedosáhne úrovn� pro aktivaci varovné kontrolky nízkého tlaku 
v pneumatikách systému TPMS.
Váš v�z je také vybaven kontrolkou indikující závadu systému TPMS, abyste byli 
informováni, že systém nefunguje správn�.
Indika�ní kontrolka závady v TPMS je kombinovaná s kontrolkou nízkého tlaku 
v pneumatikách. Když systém detekuje závadu, bude kontrolka blikat p�ibližn� jednu 
minutu a pak z�stane souvisle svítit. Tato sekvence nastane i p�i dalším startování vozu, 
dokud bude závada p�etrvávat. Když se rozsvítí indika�ní kontrolka závady, nemusí být 
systém schopen detekovat signál o nízkém tlaku v pneumatice, jak má. Závady systému 
TPMS mohou nastat z mnoha d�vod�, v�etn� instalace náhradních nebo jiných 
pneumatik nebo kol na v�z, což brání správné funkci systému TPMS. Po vým�n� 
jednoho nebo více kol na Vašem voze vždy zkontrolujte indika�ní kontrolku závady 
TPMS, abyste se ujistili, že vym�n�né pneumatiky a kola nebrání systému TPMS ve 
správném fungování.
Aby nedocházelo k falešným poplach�m, odebírá systém vzorek t�sn� p�ed tím, než 
indikuje problém. Proto nemusí systém okamžit� zaregistrovat rychlé vypušt�ní nebo 
prasknutí pneumatiky.

UPOZORNĚNÍ
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t Inicializace systému monitorování 
tlaku v pneumatikách

V následujících p�ípadech je nutné 
provést inicializaci systému, aby mohl 
fungovat normáln�.
• Byl upraven tlak vzduchu v pneumatikách.
• Byla provedena zám�na pneumatik.
• Byla vym�n�na pneumatika nebo kolo.
• Akumulátor byl vym�n�n nebo byl 

úpln� vybitý.
• Rozsvítila se varovná kontrolka 

systému monitorování tlaku 
v pneumatikách.

Postup inicializace

1. Zaparkujte s vozem na bezpe�ném 
míst� a pevn� zatáhn�te 
parkovací brzdu.

2. Nechejte pneumatiky vychladnout, 
potom upravte tlak ve všech �ty�ech (4) 
pneumatikách na p�edepsaný tlak 
uvedený na štítku upevn�ném na 
sloupku dve�í �idi�e (je viditelný p�i 
otev�ených dve�ích). Viz Pneumatiky 
na stran� 9-10.

3. P�epn�te spína� zapalování do 
polohy ON.

POZNÁMKA

Protože tento systém detekuje malé zm�ny ve stavu pneumatik, m�že být na�asování 
varování rychlejší nebo pomalejší v následujících p�ípadech:

• Pneumatiky jsou jiného rozm�ru, typu nebo od jiného výrobce, než bylo specifikováno.
• Rozm�r, výrobce nebo typ jedné pneumatiky se liší od ostatních nebo mají 

pneumatiky výrazn� rozdílnou míru opot�ebení.
• Jsou použity pneumatiky typu „run-flat“, lamelované pneumatiky, zimní pneumatiky 

nebo sn�hové �et�zy.
• Je nasazeno náhradní kolo pro nouzové použití (varovná kontrolka systému 

monitorování tlaku v pneumatikách m�že blikat a potom svítit souvisle).
• Pneumatika byla opravena pomocí opravné sady pro stav nouze.
• Tlak v pneumatice je výrazn� vyšší než p�edepsaný nebo se tlak v pneumatice 

z n�jakého d�vodu náhle snížil, nap�íklad z d�vodu prasknutí pneumatiky p�i jízd�.
• Rychlost vozidla je nižší než p�ibližn� 15 km/h (v�etn� situací, kdy vozidlo stojí) 

nebo zatím jelo mén� než 5 minut.
• Vozidlo jede po výjime�n� nerovné nebo kluzké, zledovat�lé vozovce.
• Opakované prudké otá�ení volantem a rychlé zrychlování/zpomalování, jako 

nap�íklad p�i agresivní jízd� po klikaté silnici.
• Na pneumatiky p�sobí nerovnom�rné zatížení jako nap�íklad, když je t�žký náklad 

naložen na jednu stranu vozidla.
• Nebyla provedena inicializace systému s p�edepsaným tlakem vzduchu v pneumatikách.
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4. Když vozidlo stojí, podržte stisknutý 
spína� SET systému monitorování 
tlaku v pneumatikách, dokud varovná 
kontrolka systému monitorování tlaku 
v pneumatikách v p�ístrojovém panelu 
neblikne dvakrát a nezazní jeden 
zvukový signál.  
V p�ípad� p�ístrojového panelu 
typu A se na p�ístrojovém panelu 
zobrazí zpráva potvrzující, že 
inicializace byla dokon�ena.

Pokud by byla inicializace systému 
provedena bez úpravy tlaku 
v pneumatikách, systém by nemohl 
detekovat normální tlak vzduchu 
v pneumatikách a nemusel by rozsvítit 
varovnou kontrolku systému 
monitorování tlaku v pneumatikách, 
i když by byl tlak nízký, pop�ípad� by 
mohl tuto varovnou kontrolku 
rozsvítit, i kdyby byl tlak normální.
Inicializace systému nebude 
provedena, pokud byste spína� stiskli 
v pr�b�hu jízdy.

UPOZORNĚNÍ
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• Systém sledování prostoru za vozidlem je navržen tak, aby pomohl �idi�i p�i kontrole 
prostoru za vozidlem po obou stranách p�i p�ejížd�ní mezi jízdními pruhy, a to tak, že 
upozorní �idi�e na p�ítomnost vozidla p�ibližujícího se zezadu v sousedním jízdním 
pruhu. Detek�ní oblast systému sahá od místa u zadní hrany p�edních dve�í do 
vzdálenosti p�ibližn� 50 m dozadu, a to na levé i pravé stran�. Když systém detekuje 
p�ibližující se vozidlo, rozsvítí varovnou kontrolku systému RVM, která je osazena na 
levém a pravém vn�jším zp�tném zrcátku. Tato kontrolka za�ne blikat, když �idi� 
p�esune pá�ku sm�rových sv�tel na tu stranu, kde kontrolka RVM svítí, a bude znít 
zvukový signál jako upozorn�ní pro �idi�e.

• Závada v systému nebo provozní stavy systému jsou indikovány kontrolkami.  
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, stran� 4-40.  
Viz Varovný zvukový signál systému sledování prostoru za vozidlem (RVM),  
stran� 7-51.

Systém sledování prostoru za vozidlem (RVM)*

Tento systém je navržen pouze jako pomoc pro �idi�e p�i kontrole prostoru za vozidlem 
p�i p�ejížd�ní mezi jízdními pruhy. P�ed zm�nou jízdního pruhu vždy zkontrolujte 
prostor za vozem pohledem. Vzhledem k r�zným omezením funkce systému sledování 
prostoru za vozidlem se nemusí varovná indika�ní kontrolka RVM rozsvítit nebo se 
její rozsvícení m�že opozdit, i když se v sousedním jízdním pruhu nachází vozidlo. 
Nespoléhejte pouze na tento systém a vždy zkontrolujte prostor okolo vozidla vizuáln�.

Detekovaná obla

Vaše vozidlo

VAROVÁNÍ

*N�které modely.
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POZNÁMKA

• Systém sledování prostoru za vozidlem je funk�ní, když jsou spln�ny všechny 
z následujících podmínek:
• Zapalování je zapnuté.
• Je stisknutý spína� systému RVM a indika�ní kontrolka systému RVM (zelená) 

v p�ístrojovém panelu svítí.
• Rychlost vozu je p�ibližn� 30 km/h nebo vyšší.

• Systém sledování prostoru za vozidlem není funk�ní za následujících podmínek:
• Rychlost vozidla poklesne pod 30 km/h, i když indika�ní kontrolka (zelená) 

systému RVM svítí.
• 	adicí páka je p�e�azená do polohy zpáte�ky (R) a vozidlo couvá.

• V následujících p�ípadech systém sledování prostoru za vozidlem rozsvítí varovnou 
kontrolku RVM (žlutou) v p�ístrojovém panelu a zastaví �innost systému. Pokud 
varovná kontrolka systému RVM (žlutá) z�stává svítit, nechejte si systém co nejd�íve 
zkontrolovat u autorizovaného prodejce Mazda, když:
• Je zjišt�na závada v systému, v�etn� varovné kontrolky systému RVM.
• Poloha radarového sníma�e se podstatn� zm�nila. Sm�r, ve kterém jsou radarové 

sníma�e nasm�rované, je nastaven ve výrob� podle místa instalace na každém 
vozidle tak, aby sníma�e správn� detekovaly p�ibližující se vozidla. Pokud se 
sm�r radarového sníma�e z n�jakého d�vodu odchýlil, je nutné ho p�ednastavit.

• Velké množství sn�hu nebo ledu na zadním nárazníku v blízkosti radarových 
sníma��.

• Dlouhá jízda po silnicích pokrytých sn�hem.
• Teplota obklopující radarové sníma�e se nadm�rn� zvýší, když vozidlo jede p�íliš 

dlouho do svahu v horkém letním po�así.
• Nap�tí akumulátoru je nízké.

• Detek�ní schopnosti radarových sníma�� jsou omezené. V následujících p�ípadech 
m�že být schopnost systému sledování prostoru za vozidlem oslabena a systém 
nemusí fungovat správn�:
• Zadní nárazník v blízkosti radarového sníma�e je deformovaný.
• Sníh, led nebo bláto se p�ilepilo do míst v blízkosti radarového sníma�e na zadním 

nárazníku.
• Za ur�itých pov�trnostních podmínek, v�etn� dešt�, sn�hu nebo mlhy.
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POZNÁMKA

• Pro radarový sníma� m�že být obtížné nebo nemožné detekovat následující:
• Malá dvoukolová vozidla, jízdní kola, chodce a stacionární p�edm�ty na hran� 

vozovky.
• Vozidla s takovými tvary karoserie, ze kterých se radarový paprsek nemusí 

odrazit, jako nap�íklad nenaložené p�ív�sy s nízkou výškou vozidla a sportovní 
automobily.

• Vozidla nacházející se v detek�ní oblasti ve vedlejším jízdním pruhu za vozidlem, 
ale nep�ibližující se. Systém rozeznává vozidla na základ� odraz� radiových vln 
od p�ibližujících se vozidel.

• Jiné vozidlo jedoucí delší dobu stejnou rychlostí podél vozidla.
• Vozidla p�ibližující se z opa�ného sm�ru.
• Jiné vozidlo pokoušející se o p�edjetí ve vedlejším pruhu.
• Vozidlo nacházející se v sousedním jízdním pruhu, který je neobvykle široký. 

Ší�ka detek�ní oblasti radarového sníma�e je nastavená podle ší�ky pruhu na 
b�žných dálnicích.

• V následujících p�ípadech se varovná kontrolka a varovný zvukový signál systému 
RVM nemusí aktivovat nebo mohou být opožd�né:
• Když jiné vozidlo p�ejíždí z dalšího jízdního pruhu do sousedního jízdního pruhu.
• P�i jízd� na prudkém svahu.
• P�i pr�jezdu horským pr�smykem.
• Když je polom�r zatá�ení malý (projížd�ní prudkými zatá�kami, kruhovými 

objezdy nebo k�ižovatkami).
• Když existuje výškový rozdíl mezi jízdními pruhy.
• Okamžit� poté, co byl tento systém zapnut.

• Pokud je jízdní pruh výjime�n� úzký, m�že být detekováno i vozidlo jedoucí 
v dalším jízdním pruhu. Ší�ka detek�ní oblasti radarového sníma�e je nastavená 
podle ší�ky pruhu na b�žných dálnicích.
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POZNÁMKA

• Varovná kontrolka systému RVM se m�že rozsvítit pro stacionární objekty na okraji 
silnice nebo v její blízkosti, jako jsou svodidla, tunely a bo�ní zdi.

• Pokud je tažen p�ív�s nebo je na zadní stran� vozu osazen nosi� na jízdní kola, 
nemusí systém sledování prostoru za vozidlem fungovat správn�, protože rádiové 
signály se mohou nesprávn� odrážet. V takovém p�ípad� systém sledování prostoru 
za vozidlem vypn�te.

Objekty jako svodidla a betonové 
zdi probíhající podél vozidla.

Místa, kde se šířka mezi svodidly nebo 
zdmi na obou stranách od vozidla zužuje.

Zdi při vjezdu do tunelu a výjezdu 
z tunelu, odbočky.
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t Varovná kontrolka systému RVM
Systém sledování prostoru za vozidlem upozor�uje �idi�e na p�ítomnost jiného vozidla 
v sousedním jízdním pruhu, když je systém zapnutý, a to prost�ednictvím varovné 
kontrolky RVM a varovného zvukového signálu.

Varovná kontrolka systému RVM

Varovné kontrolky systému RVM jsou nainstalované v levém a pravém vn�jším zp�tném 
zrcátku. Varovná kontrolka se rozsvítí, když je detekováno vozidlo p�ibližující se zezadu 
v sousedním jízdním pruhu. Varovná kontrolka za�ne blikat, když �idi� p�esune pá�ku 
sm�rových sv�tel na tu stranu, kde varovná kontrolka RVM svítí, jako upozorn�ní 
pro �idi�e.

Funkce zrušení ztlumení osv�tlení

Normáln�, když je spína� sv�tlomet� p�epnutý do polohy  nebo , je jas varovné 
kontrolky systému RVM ztlumený, když se tato kontrolka rozsvítí.
P�i jízd� na sn�hu a na mlhou obklopených silnicích, kdy je z d�vodu okolního osv�tlení 
obtížné vid�t sv�tlo varovné kontrolky RVM, když je ztlumená, m�žete oto�ením knoflíku 
osv�tlení po sm�ru hodinových ru�i�ek úpln� zrušit funkci ztlumení a obnovit jas varovné 
kontrolky systému RVM do plné hodnoty.
Viz osv�tlení p�ístrojové desky, stran� 4-24.
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t Spína� systému RVM
Stiskem tohoto spína�e zapnete systém 
sledování prostoru za vozidlem 
a indika�ní kontrolka systému RVM 
(zelená) na p�ístrojové desce se rozsvítí. 
Op�tovným stisknutím tohoto tla�ítka 
tento systém vypnete a indika�ní 
kontrolka systému RVM (zelená) zhasne.

t Pé�e o radarové sníma�e
Radarové sníma�e pro systém sledování 
prostoru za vozidlem jsou osazeny 
v zadním nárazníku, jeden na pravé 
a jeden na levé stran�.
Sedan

Kombi

Povrch zadního nárazníku v blízkosti 
radarových sníma�� musí být vždy �istý, 
aby mohl systém sledování prostoru za 
vozidlem správn� fungovat. Na zadní 
nárazník nelepte nálepky nebo 
podobné objekty.
Viz Pé�e o exteriér vozu, stran� 6-67.

POZNÁMKA

• P�i vypnutí spína�e zapalování se 
zachová stav, který byl p�ed 
vypnutím spína�e zapalování. 
Nap�íklad, pokud je spína� 
zapalování vypnut, když je systém 
sledování prostoru za vozidlem 
zapnutý, bude tento systém zapnutý 
i p�i p�íštím zapnutí spína�e 
zapalování.

• V p�ípad� odpojení akumulátoru 
nebo vým�ny pojistky se systém 
sledování prostoru za vozidlem 
vypne. Stisknutím spína�e systému 
RVM tento systém zapnete.

Radarové snímače

Radarové snímače
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POZNÁMKA

Pora
te se s autorizovaným prodejcem 
Mazda v p�ípad� opravy nebo vým�ny 
radarových sníma�� nebo lakování 
v blízkosti radarových sníma��.
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• Systém LDWS upozorní �idi�e, že by se vozidlo mohlo vychylovat ze svého 
jízdního pruhu.

• Tento systém pomocí p�ední snímací kamery (FSC) detekuje bílé (žluté) �áry 
vymezující jízdní pruh a pokud stanoví, že by se vozidlo mohlo vychylovat ze svého 
jízdního pruhu, upozorní �idi�e blikáním indika�ní kontrolky systému LDWS (zelené) 
a varovným signálem systému LDWS.

• Systém LDWS používejte, když s vozidlem jedete po vozovce s bílými (žlutými) 
�árami.

• V p�ípad� vozidel s p�ístrojovým panelem typu A zkontrolujte stav vozidla na základ� 
zprávy nebo si nechejte vozidlo zkontrolovat kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaným opravcem voz� Mazda.

• Závada v systému nebo provozní stavy systému jsou indikovány kontrolkami.  
Viz Varovné/indika�ní kontrolky, stran� 4-40.  
Viz Varovný signál systému varování p�ed opušt�ním jízdního pruhu (LDWS),  
stran� 7-51.

Systém varování p�ed opušt�ním jízdního pruhu (LDWS)*

Přední snímací kamera (FSC)

*N�které modely.
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Nepoužívejte Systém LDWS za následujících podmínek:
V závislosti na aktuálních jízdních podmínkách nemusí systém fungovat správn� 
a m�že dojít k nehod�.
• Jízda po silnicích s prudkými zatá�kami.
• Jízda za špatného po�así (déš�, mlha, sn�žení).

Funkce systému LDWS jsou omezené:
Vždy udržujte kurz pomocí volantu a jezd�te opatrn�. Tento systém není ur�en jako 
kompenzace nedostate�né pozornosti �idi�e a pokud byste p�íliš spoléhali na systém 
LDWS, mohlo by dojít k nehod�.

• Neprovád�jte úpravy podvozku vozidla. Pokud byste zm�nili výšku vozidla nebo 
tlumicí sílu zav�šení, nemusel by systém LDWS fungovat správn�.

• Nedemontujte p�ední snímací kameru (FSC). Systém nemusí fungovat normáln�.
• Dodržujte následující pokyny, aby byla zaru�ena správná funkce systému LDWS.

• Nepokládejte na palubní desku p�edm�ty, které odrážejí sv�tlo.
• Udržujte v �istot� �ást skla p�ed p�ední snímací kamerou (FSC).
• Na �elní sklo nemontujte p�íslušenství, nelepte nálepky ani fólie do blízkosti 

p�ední snímací kamery (FSC). Pokud by se p�ed objektivem p�ední snímací 
kamery (FSC) nacházel n�jaký p�edm�t, nap�íklad i pr�hledná nálepka, stínil by 
objektivu a zp�sobil by, že by systém nefungoval správn�.

• P�ed provedením jakékoliv opravy v blízkosti vnit�ního zp�tného zrcátka se 
pora
te s kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

• Vždy udržujte v �istot� �elní sklo v blízkosti p�ední snímací kamery (FSC). Pokud 
se �elní sklo zamlží, odstra�te zamlžení pomocí vyh�ívání.

• P�i �išt�ní �elního skla nedovolte, aby se �isticí prost�edky dostaly na objektiv 
p�ední snímací kamery (FSC). Také se objektivu p�ední snímací kamery (FSC) 
nedotýkejte.

• Pora
te se s kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda, pokud jde o �išt�ní vnit�ní strany �elního 
skla v blízkosti p�ední snímací kamery (FSC).

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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POZNÁMKA

• Pokud se Vaše vozidlo vychýlí ze svého jízdního pruhu, aktivuje se LDWS (varovný 
zvuk a indika�ní kontrolka). 	i
te vozidlo tak, aby jelo uprost�ed jízdního pruhu.

• Když použijete pá�ku ukazatel� sm�ru, protože chcete zm�nit jízdní pruh, varování 
systému LDWS bude automaticky zrušeno. Varování systému LDWS bude op�t 
aktivováno, pokud vrátíte pá�ku ukazatel� sm�ru do výchozí polohy a systém 
detekuje bílé (žluté) �áry.

• Pokud dojde k náhlé manipulaci s volantem, plynovým pedálem nebo brzdovým 
pedálem a vozidlo se pohybuje v blízkosti bílé (žluté) �áry, systém stanoví, že chcete 
p�ejet do jiného jízdního pruhu a varování systému LDWS bude automaticky 
zrušeno.

• Systém LDWS nemusí fungovat v dob� bezprost�edn� poté, co se vozidlo odchýlilo 
ze svého jízdního pruhu a systém LDWS se aktivoval, nebo když se vozidlo 
opakovan� odchyluje od svého jízdního pruhu v pr�b�hu krátkého �asu.

• Systém LDWS nefunguje, pokud nedetekuje bílé (žluté) �áry tvo�ící jízdní pruh.
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POZNÁMKA

• Za následujících podmínek nemusí být systém LDWS schopný detekovat bílé (žluté) 
�áry správn� a nemusí pak fungovat správn�.
• 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�.
• Když vozidlo jede na vjezd nebo výjezd odpo�ívadla nebo k mýtné brán�.
• Bílé (žluté) �áry jsou málo viditelné kv�li ne�istotám nebo odlupujícími se laku.
• Vozidlo p�ed Vámi jede p�íliš blízko u bílé (žluté) �áry a ta je málo viditelná.
• Bílé (žluté) �áry jsou málo viditelné kv�li špatnému po�así (déš�, mlha nebo 

sníh).
• Vozidlo jede v do�asném jízdním pruhu nebo v místech s uzav�eným jízdním 

pruhem.
• Na vozovce je detekována zavád�jící �ára jako nap�íklad do�asná �ára použitá p�i 

uzavírce nebo stín, ležící 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.
• Osv�tlení sv�tlomety je oslabeno kv�li ne�istotám nebo nesprávnému se�ízení 

sklonu.
• �elní sklo je zne�išt�né nebo zamlžené.
• Sv�tlo se odráží od povrchu vozovky.
• Povrch vozovky je mokrý a lesklý po dešti nebo jsou na vozovce louže.
• Na vozovce je stín svodidla rovnob�žný s bílou (žlutou) �árou.
• 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.
• Jsou vedle sebe dv� nebo i více bílých (žlutých) �ar.
• Na silnici jsou vodorovná zna�ení r�zných tvar�, nap�íklad p�ed k�ižovatkou.
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t Kdy systém funguje
1. Stiskn�te spína� LDWS. Systém 

LDWS p�ejde do pohotovostního stavu 
a varovná kontrolka LDWS (žlutá) se 
rozsvítí. U p�ístrojového panelu 
typu A se jízdní pruh (jeho okraje) 
zobrazuje na displeji.

Zobrazení na displeji

2. Je
te s vozidle uprost�ed jízdního 
pruhu a indika�ní kontrolka systému 
LDWS (zelená) v p�ístrojovém panelu 
se rozsvítí, když jsou spln�ny všechny 
následující podmínky. U p�ístrojového 
panelu typu A se jízdní pruh zobrazuje 
na displeji.

• Vozidlo jede uprost�ed jízdního 
pruhu a na levé a pravé stran�, 
pop�ípad� na n�které ze stran jsou 
bílé (žluté) �áry.

• Rychlost vozu je p�ibližn� 65 km/h 
nebo více.

• Vozidlo jede po rovné silnici nebo 
silnici s mírnými zatá�kami.

Zobrazení na displeji

POZNÁMKA

• Systém LDWS z�stane 
v pohotovostním režimu, dokud 
bude detekovat bílé (žluté) �áry na 
obou nebo alespo� na jedné stran�.

• Pokud systém detekuje bílou 
(žlutou) �áru pouze na jedné stran�, 
aktivuje varování, pouze když se 
vozidlo odchýlí na tu stranu, kde 
byla �ára detekována.
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Automatická deaktivace systému

Za následujících podmínek se systém 
LDWS automaticky deaktivuje a z�stane 
v pohotovostním režimu a varovná 
kontrolka LDWS (žlutá) v p�ístrojovém 
panelu se rozsvítí.
U p�ístrojového panelu typu A se jízdní 
pruh (jeho okraje) zobrazuje na displeji.
Systém LDWS se automaticky aktivuje, 
když se podmínky zm�ní a systém m�že 
fungovat.
• Systém není schopen detekovat bílé 

(žluté) �áry.
• Rychlost vozu je menší než p�ibližn� 

60 km/h.
• Vozidlo projíždí prudkou zatá�kou.
• Vozidlo projíždí zatá�kou 

nep�im��enou rychlostí.
• Teplota uvnit� kamery je p�íliš vysoká 

nebo p�íliš nízká.
• �elní sklo v blízkosti kamery je 

zamlžené.
• Na �elním skle v blízkosti kamery je 

n�jaká p�ekážka, která zp�sobuje 
špatnou viditelnost dop�edu.

Automatická deaktivace varování

Za následujících podmínek systém LDWS 
stanoví, že �idi�e p�ejíždí úmysln� do 
jiného jízdního pruhu a varování 
automaticky deaktivuje.
Pozd�ji se systém op�t aktivuje 
automaticky.
• 	idi� náhle oto�í volantem.
• 	idi� náhle sešlápne brzdový pedál.
• 	idi� náhle sešlápne plynový pedál.

• 	idi� použije pá�ku ukazatel� sm�ru 
(po navrácení pá�ky ukazatel� sm�ru 
do výchozí polohy, nemusí varování 
systému LDWS fungovat p�ibližn� 
3 sekundy, což je doba pot�ebná 
k upravení polohy v jízdním pruhu).

t Deaktivace systému
Chcete-li systém LDWS deaktivovat, 
stiskn�te spína� LDWS. Indika�ní 
kontrolka LDWS (zelená/žlutá) 
v p�ístrojovém panelu zhasne.
Indikace jízdního pruhu na p�ístrojovém 
panelu typu A zmizí.

POZNÁMKA

• Jakmile uplyne p�ibližn� 5 sekund 
od manipulace s pá�kou ukazatel� 
sm�ru, m�že se varování systému 
LDWS aktivovat, pokud se vozidlo 
nachází p�íliš blízko bílé 
(žluté �áry).

• Je možné zm�nit citlivost varování 
(tj. citlivost, s jakou systém ur�í 
úmyslné vyjetí z jízdního pruhu).

Viz Možnosti vlastního nastavení, 
stran� 9-13.
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t Varování systému LDWS
Pokud systém stanoví, že by se vozidlo 
mohlo vychylovat ze svého jízdního 
pruhu, když je systém aktivován, zazní 
varovný signál LDWS a indika�ní 
kontrolka LDWS (zelená) za�ne blikat.
Viz Varovné/indika�ní kontrolky,  
stran� 4-40.
Viz Varovný signál systému varování p�ed 
opušt�ním jízdního pruhu (LDWS),  
stran� 7-51.
U p�ístrojového panelu typu A se sm�r, ve 
kterém by se vozidlo mohlo odchylovat 
z jízdního pruhu, zobrazuje na displeji.
Oto�te volantem tak, abyste jeli uprost�ed 
jízdního pruhu.
Zobrazení na displeji

t P�ední snímací kamera (FSC)
• Kamera systému LDWS nacházející se 

v blízkosti vnit�ního zp�tného zrcátka 
slouží také jako p�ední snímací kamera 
(FSC) pro systém ovládání dálkových 
sv�tel (HBC).

POZNÁMKA

• Pokud je varovný signál systému 
LDWS zapnutý, bude tento signál 
slyšet z reproduktor� vozidla na té 
stran�, na kterou by se, podle 
rozhodnutí systému, mohlo vozidlo 
odchylovat z jízdního pruhu.

• Varovný signál systému LDWS 
nemusí být slyšet v závislosti na 
okolní podmínkách, jako je 
nap�íklad vn�jší hluk.

• Je možné zm�nit na�asování, se 
kterým systém ur�uje, zda vozidlo 
neúmysln� neopouští sv�j 
jízdní pruh.  
Viz Možnosti vlastního nastavení, 
stran� 9-13.



4-168

P�i jízd�

Systém varování p�ed opušt�ním jízdního pruhu (LDWS)

• Pokud je teplota uvnit� p�ední snímací 
kamery (FSC) p�íliš vysoká nebo p�íliš 
nízká, systém LDWS se automaticky 
deaktivuje a z�stane v pohotovostním 
režimu a varovná kontrolka LDWS 
(žlutá) v p�ístrojovém panelu za�ne 
blikat. Informace se zobrazují na 
displeji v p�ípad� p�ístrojového panelu 
typu A.  
Systém LDWS se automaticky 
aktivuje, když se podmínky zm�ní 
a systém m�že fungovat.

 

 

Dodržujte následující pokyny, aby byla 
zaru�ena správná funkce p�ední 
snímací kamery (FSC).
• Nedemontujte kryt p�ední snímací 

kamery (FSC).
• O �išt�ní objektivu kamery se 

pora
te v kvalifikovaném servisu, 
doporu�ujeme u autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

Přední snímací kamera (FSC)

UPOZORNĚNÍ

• Vyhýbejte se úder�m nebo p�sobení 
p�ílišné síly na p�ední snímací 
kameru (FSC) nebo oblast kolem ní. 
Pokud došlo k silnému nárazu na 
p�ední snímací kameru (FSC), 
nepoužívejte systém LDWS 
a pora
te se v kvalifikovaném 
servisu, doporu�ujeme 
u autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

• P�ed provedením opravy p�ední 
snímací kamery (FSC) se pora
te 
v kvalifikovaném servisu, 
doporu�ujeme u autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

• Sm�r, do kterého je p�ední snímací 
kamera (FSC) nam��ena, byl 
nastaven velmi p�esn�. Nem��te 
instala�ní polohu p�ední snímací 
kamery (FSC), ani ji nedemontujte. 
V opa�ném p�ípad� by mohlo dojít 
k poškození nebo poruše.

• Dávejte pozor, aby se objektiv 
p�ední snímací kamery (FSC) 
nepoškrábal a nezne�istil. Také 
kameru nerozebírejte. V opa�ném 
p�ípad� by mohlo dojít k poškození 
nebo poruše.

• Vždy udržujte �elní sklo v blízkosti 
kamery v �istot�, odstra�ujte 
ne�istoty i p�ípadné zamlžení. 
Použijte vyh�ívání �elního skla 
k odstran�ní jeho zamlžení.

UPOZORNĚNÍ
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Filtr pevných �ástic pro vzn�tové motory 
shromaž
uje a odstra�uje v�tšinu 
pevných �ástic (PM) z výfukových plyn� 
vzn�tového motoru.
Pevné �ástice nashromážd�né �ásticovým 
filtrem jsou odstra�ovány v pr�b�hu 
normální jízdy, nicmén� za následujících 
podmínek nemusí být pevné �ástice 
odstran�ny a indika�ní kontrolka filtru 
pevných �ástic se pak m�že rozsvítit:
• Pokud v�z delší dobu jede rychlostí 

15 km/h nebo menší.
• Pokud v�z opakovan� jezdí krátké 

trasy (10 minut nebo mén�) nebo 
pokud jede, když je motor studený.

• Pokud motor vozu b�ží dlouhou dobu 
na volnob�h.

Typ A

Když se zobrazuje „Soot accumulation 
in DPF too high (P�íliš mnoho sazí 
v DPF)“

Pevné �ástice (PM) není možné odstranit 
automaticky a množství 
nashromážd�ných PM dosáhne 
stanoveného objemu.
P�i jízd� vozidla udržujte rychlost vozidla 
v�tší než 40 km/h po dobu p�ibližn� 10 až 
20 minut. Tím budou pevné �ástice 
výfukových plyn� odstran�ny.

Když se objeví zpráva „DPF Inspection 
Required (Je nutná prohlídka DPF)“

Kontaktujte odborný servis, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Typ B

Když svítí

Pevné �ástice (PM) není možné odstranit 
automaticky a množství 
nashromážd�ných PM dosáhne 
stanoveného objemu.
P�i jízd� vozidla udržujte rychlost vozidla 
v�tší než 40 km/h po dobu p�ibližn� 10 až 
20 minut. Tím budou pevné �ástice 
výfukových plyn� odstran�ny.

Když bliká

Kontaktujte odborný servis, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Viz Varovné/indika�ní kontrolky,  
stran� 4-40.

Filtr pevných �ástic pro 
vzn�tové motory 
(SKYACTIV-D 2.2)

POZNÁMKA

P�i odstra�ování pevných �ástic 
v pr�b�hu jízdy se m�že zm�nit zvuk 
motoru a zápach výfukových plyn�.
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Zadní parkovací asistent je pomocný systém p�i couvání, který poskytuje obraz prostoru 
za vozidlem.

Zadní parkovací asistent*

Vždy bu�te opatrní a ov��te si bezpe�nost prostoru za vozidlem i okolní podmínky 
vlastním pohledem:
Je nebezpe�né s vozidlem couvat a dívat se pouze na displej, mohlo by dojít k nehod� 
nebo nárazu do n�jakého p�edm�tu. Zadní parkovací asistent poskytuje pouze 
vizuální pomoc p�i couvání vozidla. Obraz na displeji se m�že lišit od skute�ných 
podmínek.

• Nepoužívejte zadního parkovacího asistenta za následujících podmínek: Používání 
zadního parkovacího asistenta za následujících podmínek je nebezpe�né a mohlo by 
vést ke zran�ní, pop�ípad� poškození vozidla.
• Zledovat�lé nebo sn�hem pokryté vozovky.
• Jsou nasazeny sn�hové �et�zy nebo náhradní kolo pro nouzové použití.
• Zadní výklopné dve�e nejsou úpln� zav�ené.
• Vozidlo se nachází na svahu.

• Když je displej studený, mohou obrázky na displeji poskakovat nebo m�že být 
zobrazení mén� z�etelné než obvykle, takže m�že být obtížné potvrdit podmínky 
v okolí vozidla. Vždy bu
te opatrní a ov��te si bezpe�nost prostoru za vozidlem 
i okolní podmínky vlastním pohledem.

• Nep�sobte na kameru p�íliš velkou silou. Mohli byste zm�nit polohu a úhel kamery.
• Kameru nerozebírejte, neupravujte ani nedemontujte, mohli byste narušit její 

vodot�snost.
• Kryt kamery je vyroben z plastu. Na kryt kamery nepoužívejte odmaš�ovací 

prost�edky, organická rozpoušt�dla, vosky nebo prost�edky na ošet�ení skla. Pokud 
dojde k vylití n�kterého z výše uvedených prost�edk� na kryt, musíte ho okamžit� 
ut�ít m�kkým hadrem.

• Nedrhn�te kryt p�íliš, ani ho nelešt�te pomocí brusiva nebo tvrdého kartá�e. Mohlo 
by dojít k poškození krytu a tudíž ke zhoršení kvality obrazu.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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t Umíst�ní zadní parkovací kamery

t P�epnutí zobrazení zadního parkovacího asistenta
P�esunutím �adicí páky do polohy R, když je zapnuté zapalování, p�epnete na zobrazení 
zadního parkovacího asistenta.

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.

• (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

Až bude �adicí páka p�esunuta z polohy R do jiné polohy, vrátí se displej k p�edchozí 
obrazovce.

Zadní parkovací kameraSedan Kombi
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t Prostor zobrazitelný na obrazovce
Obraz na displeji se m�že lišit od skute�ných podmínek.

(Zobrazení na displeji)

(Skutečný pohled)

Objekt

Obruba

Indikace detekce překážky 
v systému parkovacích 
snímačů (typ zobrazení s 
promítnutou dráhou 
vozidla)

Některé modely

Nárazník
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t Zobrazení na displeji
Typ zobrazení s promítnutou dráhou vozidla

V režimu promítnuté dráhy se zobrazuje vypo�ítaná dráha vozidla poté, co oto�íte 
volantem.
Tento režim použijte k zaparkování vozidla na parkovišti nebo v garáži.

POZNÁMKA

• Zobrazitelný prostor se m�ní v závislosti na stavu vozidla a vozovky.
• Zobrazitelný prostor je omezený. Objekty pod nárazníkem nebo u konc� nárazníku 

nemohou být zobrazeny.
• Zdánlivá vzdálenost na displeji neodpovídá skute�né vzdálenosti, protože zadní 

parkovací kamera je vybavená speciálním objektivem.
• Záb�r zadní parkovací kamery se na displeji zobrazuje p�evrácený (zrcadlový obraz).
• Kamera m�že snímat dodate�n� nainstalované sou�ásti výbavy. Nep�ipev�ujte na 

v�z žádné díly, které by mohly narušit pohled kamery, jako jsou nap�íklad svítící 
sou�ástí nebo sou�ásti vyrobené z reflexních materiál�.

• Za následujících podmínek m�že být obtížné vid�t obrázek na displeji, není to však 
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�.

• Zobrazení záb�ru m�že být zpožd�né, pokud je teplota v okolí kamery nízká.

b

a
c
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a) Promítnutá dráha vozidla (žlutá)
Tyto �áry jsou referen�ní a vyzna�ují promítnutou dráhu vozidla.
�áry nazna�ující promítnutou dráhu vozidla se zm�ní, když oto�íte volantem.

b) �áry vyzna�ující rozší�enou ší�ku vozidla (modré)
Tyto �áry vyzna�ují rozší�enou ší�ku vozidla.
Tyto �áry se nezobrazují, když jsou kola vozidla nato�ená p�ímo dop�edu.

c) Vzdálenostní vodicí �áry
Tyto �áry nazna�ují p�ibližnou vzdálenost do bodu, zm��enou od zád� vozidla 
(od konce nárazníku).  
Modrá �ára vyzna�uje místo, které je ve vzdálenosti p�ibližn� 50 cm od zadního 
nárazníku.
�ervená a žlutá �ára, jejichž poloha se zm�ní, když oto�íte volantem, vyzna�ují body 
ve vzdálenosti p�ibližn� 50 cm (�ervená) a 100 cm (žlutá) od zadního nárazníku (ve 
st�edu každé �áry).
Dochází k ur�itým nep�esnostem, když nejsou kola nato�ená p�ímo dop�edu.
Na výše uvedeném obrázku je pravá stran� vozidla v pozici bližší ke vzdálenosti 
indikované vzdálenostními vodicími �árami (�ervená: bod ve vzdálenosti p�ibližn�  
50 cm, žlutá: p�ibližn� 100 cm od zadního nárazníku), zatímco levá stana je v poloze 
vzdálen�jší.

Indikovaná poloha vodicích �ar na displeji se m�ní v závislosti na stavu vozidla (jako je 
po�et cestujících, množství nákladu) a na podmínkách na silnici (nap�íklad prudký svah 
za vozidlem).
P�ed couvání vždy zkontrolujte prostor za vozidlem a v jeho okolí vlastním zrakem.

UPOZORNĚNÍ
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Typ zobrazení s pevnými pomocnými �arami

Vodicí �áry, které indikují ší�ku vozidla (žluté), se zobrazují na obrazovce jako vyzna�ení 
p�ibližné ší�ky vozidla pro srovnání se ší�kou parkovacího místa, do kterého se chystáte 
zacouvat.
Toto zobrazení použijte k zaparkování vozidla na parkovišti nebo v garáži.

a) Vodicí �áry reprezentující ší�ku vozidla (žluté)  
Vodicí �áry slouží jako referen�ní a vyzna�ují p�ibližnou ší�ku vozidla.

b) Vzdálenostní vodicí �áry  
Tyto �áry nazna�ují p�ibližnou vzdálenost do bodu, zm��enou od zád� vozidla 
(od konce nárazníku).  
�ervená a žlutá �ára vyzna�ují body ve vzdálenosti p�ibližn� 50 cm (�ervená)  
a 100 cm (žlutá) od zadního nárazníku (uprost�ed jednotlivých �ar).

t 
innost zadního parkovacího asistenta
�innost zadního parkovacího asistenta p�i couvání vozidla se liší v závislosti na stavu 
dopravy, vozovky a vozidla. Také na�asování se liší v závislosti na podmínkách, proto 
zkontrolujte okolí vozu p�ímo svým zrakem a p�izp�sobte �ízení vozu aktuálním 
podmínkám.
P�ed použitím zadního parkovacího asistenta musíte vzít do úvahy všechna výše uvedená 
upozorn�ní.

Vodicí �áry na obrazovce jsou pevné. Nejsou synchronizované s tím, jak �idi� otá�í 
volantem. Vždy bu
te opatrní a p�ed couváním zkontrolujte prostor za vozidlem 
a v jeho okolí vlastním zrakem.

b

a

UPOZORNĚNÍ
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Zadní parkovací asistent

Typ zobrazení s promítnutou dráhou vozidla

1. P�esu�te �adicí páku do polohy R, abyste p�epnuli na zobrazení zadního parkovacího 
asistenta.

2. P�ed zacouváním vozidla do parkovacího místa otá�ejte volantem a sledujte 
promítnutou dráhu vozidla, Vyberte takovou polohu, p�i které vozidlo zajede doprost�ed 
parkovacího místa.

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.

(Stav displeje) (Stav vozidla)
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Zadní parkovací asistent

3. Jakmile Vaše vozidlo za�ne zajížd�t do parkovacího místa, pokra�ujte pomalu v couvání 
tak, aby vzdálenost mezi �árami ozna�ujícími ší�ku vozidla a stranami parkovacího 
místa napravo i nalevo byla p�ibližn� stejná.

4. Neustále upravujte polohu volantu, až budou �áry vyzna�ující ší�ku vozidla rovnob�žné 
s pravou a levou stranou parkovacího místa.

5. Jakmile budou rovnob�žné, vyrovnejte volant a s vozidlem pomalu zacouvejte do 
parkovacího místa. Neustále kontrolujte prostor okolo vozidla a pak ho zastavte 
v nejlepší možné poloze. (Pokud jsou na parkovacím míst� d�licí �áry, zkontrolujte, že 
�áry vyzna�ující ší�ku vozidla jsou s nimi rovnob�žné.)

(Stav displeje) (Stav vozidla)

(Stav displeje) (Stav vozidla)
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Zadní parkovací asistent

6. Až bude �adicí páka p�esunuta z polohy R do jiné polohy, vrátí se displej k p�edchozí 
obrazovce.

Typ zobrazení s pevnými pomocnými �arami

1. P�esu�te �adicí páku do polohy R, abyste p�epnuli na zobrazení zadního parkovacího 
asistenta.

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 obrázku parkovacího místa (nebo garáže) uvedeném níže nemusí být vodicí �áry 
rovnob�žné na zemi, a�koliv se na displeji jako rovnob�žné jeví.

• 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).
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Zadní parkovací asistent

2. Ov��te si podmínky v okolí a pak za�n�te couvat.

3. Jakmile Vaše vozidlo za�ne zajížd�t do parkovacího místa, pokra�ujte pomalu v couvání 
tak, aby vzdálenost mezi �árami ozna�ujícími ší�ku vozidla a stranami parkovacího 
místa napravo i nalevo byla p�ibližn� stejná.

4. Neustále upravujte polohu volantu, až budou �áry vyzna�ující ší�ku vozidla rovnob�žné 
s pravou a levou stranou parkovacího místa.

(Stav displeje) (Stav vozidla)
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Zadní parkovací asistent

5. Jakmile budou rovnob�žné, vyrovnejte volant a s vozidlem pomalu zacouvejte do 
parkovacího místa. Neustále kontrolujte prostor okolo vozidla a pak ho zastavte 
v nejlepší možné poloze. (Pokud jsou na parkovacím míst� d�licí �áry, zkontrolujte, že 
�áry vyzna�ující ší�ku vozidla jsou s nimi rovnob�žné.)

6. Až bude �adicí páka p�esunuta z polohy R do jiné polohy, vrátí se displej k p�edchozí 
obrazovce.

(Stav displeje) (Stav vozidla)
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Zadní parkovací asistent

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 obrázku parkovacího místa (nebo garáže) uvedeném níže nemusí být vodicí �áry 
rovnob�žné na zemi, a�koliv se na displeji jako rovnob�žné jeví.

• 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.
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t Odchylky mezi skute�nými podmínkami na vozovce a obrazem na displeji
Mezi skute�nou vozovkou a vozovkou zobrazenou na displeji existují ur�ité rozdíly. 
Takové odchylky ve vnímání vzdálenosti mohou vyústit v nehodu. P�ipomínáme 
následující podmínky, které mohou zp�sobit odchylky ve vnímání vzdálenosti.

Když je vozidlo naklon�né vahou cestujících a nákladu

Když je zá
 vozidla snížená, objekty na obrazovce se jeví ve v�tší vzdálenosti, než ve 
skute�nosti jsou.

Odchylka

Objekt
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Když je za vozidlem prudký svah

Když je za vozidlem prudké stoupání (klesání), jeví se objekt zobrazený na displeji ve v�tší 
vzdálenosti (klesání: v menší vzdálenosti), než ve skute�nosti je.

Jeví se dále, 
než ve 
skutečnosti je

Jeví se blíže, 
než ve 
skutečnosti je

Objekt ve 
skutečné poloze

Objekt ve skutečné poloze
Objekt na obrazovce

A: Vzdálenost mezi vozidlem a objektem zobrazeným na obrazovce.
B: Skutečná vzdálenost mezi vozidlem a objektem.

Objekt na obrazovce
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Zadní parkovací asistent

Trojrozm�rný objekt za vozidlem

Protože se vzdálenostní vodicí �áry zobrazují na základ� rovného povrchu, liší se 
vzdálenosti od trojrozm�rného objektu znázorn�ného na displeji od skute�ných 
vzdáleností.

A
A

C
B

C B

(Skutečná vzdálenost) B>C=A

Vnímaná vzdálenost na obrazovce A>B>C

(Zobrazení na displeji)
(Skutečný stav)
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Zadní parkovací asistent

(Typ zobrazení s promítnutou dráhou vozidla)

P�i couvání v blízkosti t�írozm�rného objektu

Když couváte v blízkosti objektu s p�evisem, m�že dojít k nárazu do tohoto objektu, i když 
na displeji se o�ekávaná promítnutá dráha daného objektu nedotýká. Poloha objektu 
zobrazená na displeji se liší od skute�né polohy, protože o�ekávaná promítnutá dráha na 
obrazovce vychází z vodorovného povrchu vozovky. P�i couvání v blízkosti objektu 
s p�evisem ov��te bezpe�nost prostoru za vozidlem i okolní podmínky vlastním pohledem.

t Nastavení kvality obrazu

Nastavení kvality obrazu je možné provést, když je �adicí páka v poloze zpáte�ky (R).
M�žete nastavit �ty�i parametry, a to jas, kontrast, barvu a odstín. P�i nastavování v�nujte 
dostate�nou pozornost okolí vozidla.

1. Stisknutím tla�ítka pro nastavení ( ) zobrazíte obrazovku pro nastavení 
kvality obrazu.

2. Dotekem na tla�ítka  a  na obrazovce zm�níte nastavenou hodnotu.

Kvalitu obrazu zadního parkovacího asistenta vždy nastavujte, když v�z stojí:
Nenastavujte kvalitu obrazu zadního parkovacího asistenta, když �ídíte v�z. 
Nastavování kvality obrazu jako je jas, kontrast, barva a odstín p�i �ízení je 
nebezpe�né, protože by to mohlo odvést Vaši pozornost od �ízení vozidla a mohlo by 
dojít k nehod�.

(Zobrazení na displeji) (Skutečný pohled)

VAROVÁNÍ
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Zadní parkovací asistent

Dotekem na tla�ítko  na obrazovce se vrátíte k zobrazení signálu z kamery.

Vynulování

Všechny hodnoty nastavení displeje je možné vrátit na jejich p�vodní nastavení.

1.  Stisknutím tla�ítka pro nastavení ( ) zobrazíte obrazovku pro nastavení 
kvality obrazu.

2.  Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

3.  Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.
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Systém parkovacích sníma��

Systém parkovacích sníma�� používá ultrazvukové sníma�e pro detekci p�ekážek kolem 
vozu p�i parkování vozu v garáži nebo p�i paralelním parkování, pokud v�z jede rychlostí 
p�ibližn� 10 km/h nebo menší. Systém je vybaven asistentem, který prost�ednictvím pípání 
informuje �idi�e o p�ibližné vzdálenosti mezi vozidlem a p�ekážkou a indikuje 
detekci p�ekážky*.

Systém parkovacích sníma��*

Nespoléhejte pln� na systém parkovacích sníma�� a p�ed jízdou vizuáln� zkontrolujte 
okolí Vašeho vozu:
Tento systém m�že pomoci �idi�i p�i jízd� s vozem dop�edu a dozadu v pr�b�hu 
parkování. Detek�ní rozsahy sníma�� jsou omezené, proto by mohlo dojít k nehod�, 
pokud byste p�i �ízení vozu spoléhali pouze na tento systém. P�i jízd� si vždy musíte 
ov��ovat bezpe�nost v okolí Vašeho vozu.

Přední snímač

Přední rohový snímač

Zadní snímač

Zadní rohový snímač

VAROVÁNÍ

*N�které modely.
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Systém parkovacích sníma��

POZNÁMKA

• Neinstalujte žádná p�íslušenství v detek�ních rozsazích sníma��. Mohlo by to 
ovlivnit funkci systému.

• V závislosti na typu p�ekážky nebo na okolních podmínkách se m�že detek�ní rozsah 
sníma�� zúžit nebo sníma�e nemusí být schopné p�ekážky detekovat.

• 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 nebo po trávou zarostlých cestách.
• V blízkosti voz� se nachází cokoliv, co generuje ultrazvukové vlny, jako je 

houka�ka jiného vozu, zvuk motoru motocyklu, zvuk vzduchových brzd velkých 
voz� nebo sníma�e jiného vozu.

• 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.
• P�ekážka je p�íliš blízko sníma�e.

• P�ekážky pod nárazníkem nemusí být detekovány. P�ekážky, které jsou nižší než 
nárazník nebo tenké, které byly p�vodn� detekovány, ale již detekovány nejsou, jak 
se k nim v�z blíží.

• Následující typy p�ekážek nemusí být detekovány:
• Tenké p�edm�ty jako dráty nebo lana
• 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 neuslyšíte pípnutí nebo se nerozsvítí indika�ní 
kontrolka, když stisknete spína� parkovacích sníma��. Kontaktujte kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného opravce voz� Mazda.
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Systém parkovacích sníma��

t Detek�ní rozsah sníma��
Sníma�e detekují p�ekážky v následujících rozsazích.

POZNÁMKA

• V systému m�že být porucha, pokud je slyšet pípání, které indikuje poruchu 
v systému, a indika�ní kontrolka bliká. Kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného opravce voz� Mazda.

• Pípání, které indikuje, že je v systému závada, nemusí být slyšet, pokud je okolní 
teplota extrémn� nízká nebo pokud je v místech instalace sníma�� ulp�lé bláto, led 
nebo sníh. Z míst instalace sníma�� odstra�te veškeré ne�istoty.

• P�i montáži tažného za�ízení se pora
te s odborným opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Detekční rozsah předního snímače

Detekční rozsah předního rohového snímače

Detekční rozsah zadního snímače

Detekční rozsah zadního rohového snímače

B

Jednotka: cm

A

DC

A: Přibližně 50      
B: Přibližně 50       
C: Přibližně 100 
D: Přibližně 150 
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Systém parkovacích sníma��

t Použití systému parkovacích sníma��
Spína� je možné aktivovat, když je zapnuté zapalování, �adicí páka je v jakékoliv poloze 
mimo zpáte�ky (R) a rychlost vozu je p�ibližn� 10 km/h nebo menší.
Když stisknete spína� parkovacích sníma��, uslyšíte pípnutí a na displeji audiosystému se 
objeví indikace detekce p�ekážky* a rozsvítí se indika�ní kontrolka ve spína�i.

Detek�ní podmínky sníma��

Systém se m�že používat, když je zapalování zapnuté a když je zapnutý spína� 
parkovacích sníma��.
Systém se pak aktivuje p�i p�esunutí �adicí páky do polohy zpáte�ky (R).
Sníma�e detekují p�ekážky za následujících podmínek:

Systém je deaktivován za následujících podmínek:
• Spína� parkovacích sníma�� je stisknut, když jsou parkovací sníma�e aktivní.
• Rychlost vozu je 10 km/h nebo více.

POZNÁMKA

Pokud byl systém deaktivován, nezapne se znovu automaticky, i když rychlost vozidla 
poklesne na 10 km/h nebo mén�.

Sníma� Stav

P�ední sníma� 	adicí páka je v jakékoliv poloze mimo zpáte�ky (R) a rychlost vozu je p�ibližn� 
10 km/h nebo menší.

P�ední rohový sníma� Rychlost vozu je p�ibližn� 10 km/h nebo menší.
Zadní sníma� 	adicí páka je v poloze zpáte�ka (R).
Zadní rohový sníma� 	adicí páka je v poloze zpáte�ka (R) a rychlost vozu je p�ibližn� 10 km/h nebo menší.

Kontrolka

Plně automatický typ klimatizace Manuální typ klimatizace

Kontrolka

*N�které modely.
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Systém parkovacích sníma��

t Indikace detekce p�ekážky*
Je indikována poloha sníma�e, který detekoval p�ekážku. R�zné zóny se rozsv�cují podle 
toho, v jaké vzdálenosti sníma� p�ekážku detekoval.
Jak se vozidlo p�ibližuje k p�ekážce, rozsv�cuje se zóna bližší k vozidlu.
U vozidel se systémem parkovacích sníma�� se na displeji zobrazuje zadní indikace, typ B.

Přední Zadní, typ A Zadní, typ B

Zóny pravého 
rohového 
snímače

Zóny pravého 
rohového 
snímače

Zóny pravého 
rohového 
snímače

Zóny levého 
rohového 
snímače

Zóny levého 
rohového 
snímače

Zóny levého 
rohového 
snímače

Zóny 
předního 
snímače

Zóny 
zadního 
snímače

Zóny zadního snímače

*N�které modely.
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P�i jízd�

Systém parkovacích sníma��

Upozorn�ní na problém v systému

Pokud nastane n�který z problém� uvedených v následující tabulce, je �idi� informován, 
jak je zde uvedeno, a to v závislosti na typu systému.

Indikátor detekce
�ešení

P�ední/Zadní, typ A Zadní, typ B

Odpojení

V systému m�že být závada. 
Nechejte si co nejd�íve v�z 
zkontrolovat u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

Porucha systému

V systému m�že být závada. 
Nechejte si co nejd�íve v�z 
zkontrolovat u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

Námraza/zne�išt�ní

Mohlo dojít ke zne�išt�ní sníma�e, 
indikace upozor�uje na konkrétní 
sníma�. Pokud se funkce systému 
neobnoví, nechejte si v�z 
zkontrolovat u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce 
voz� Mazda.
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Systém parkovacích sníma��

t Varovný signál parkovacích sníma��
Systém p�i své funkci vydává varovné signály, jak jsou uvedeny níže.
P�ední sníma�, zadní sníma�

*1 Rychlost p�erušovaného zvuku roste, jak se vozidlo blíží k p�ekážce.

Detekovaná 
vzdálenost

Vzdálenost mezi vozem a p�ekážkou
Zvukový signál*1

P�ední sníma� Zadní sníma�

Nejv�tší 
vzdálenost

P�ibl. 100 cm–60 cm P�ibl. 150 cm–60 cm

Pomalý 
p�erušovaný zvuk

Velká vzdálenost

P�ibl. 60–45 cm P�ibl. 60–45 cm

St�edn� rychlý 
p�erušovaný zvuk

St�ední 
vzdálenost

P�ibl. 45–35 cm P�ibl. 45–35 cm

Rychlý 
p�erušovaný zvuk

Malá vzdálenost

Do p�ibl. 35 cm Do p�ibl. 35 cm

Souvislý zvuk



4-194

P�i jízd�

Systém parkovacích sníma��

P�ední rohový sníma�, Zadní rohový sníma�

*1 Rychlost p�erušovaného zvuku roste, jak se vozidlo blíží k p�ekážce.

Detekovaná vzdálenost
Vzdálenost mezi vozem a p�ekážkou

Zvukový signál*1
P�ední/zadní rohový sníma�

Velká vzdálenost

P�ibl. 50–38 cm

St�edn� rychlý 
p�erušovaný zvuk

St�ední vzdálenost

P�ibl. 38–25 cm

Rychlý p�erušovaný zvuk

Malá vzdálenost

Do p�ibl. 25 cm

Souvislý zvuk

POZNÁMKA

Je-li detekována p�ekážka v jedné zón� déle než 6 sekund, zvuk ustane (neplatí pro 
malou vzdálenost). Pokud je však stejná p�ekážka detekována v jiné zón�, je zvuk 
op�t slyšet.
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Systém parkovacích sníma��

t Pokud je aktivována varovná kontrolka/zvuková signalizace
Systém upozorní �idi�e na neobvyklou situací pomocí zvukového signálu a indika�ní 
kontrolky.

Kontrolka/zvuk Co zkontrolovat
Indika�ní kontrolka bliká, když 
je spína� parkovacích sníma�� 
stisknut p�i rychlosti vozidla 
10 km/h nebo nižší.

V systému m�že být závada. Nechejte si co nejd�íve v�z zkontrolovat 
u kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

Není slyšet pípání.
V systému m�že být závada. Nechejte si co nejd�íve v�z zkontrolovat 
u kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

Je slyšet p�erušovaný 
zvukový signál.

Z míst instalace sníma�� odstra�te veškeré ne�istoty. Pokud se funkce systému 
neobnoví, nechejte si v�z zkontrolovat u kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na autorizovaného opravce voz� Mazda.

Ur�itý indikátor detekce 
p�ekážky se zobrazuje 
neustále.

Viz Indikace detekce p�ekážky, stran� 4-188.
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5 Výbava interiéru

Využívání r�zných prvk� výbavy pro dosažení jízdního komfortu, v�etn� 
klimatizace a audiosystému.

Systém klimatizace ........................................................................ 5-2
Provozní tipy ............................................................................. 5-2
V�trání ....................................................................................... 5-3
Manuální typ .............................................................................. 5-5
Pln� automatický typ ................................................................. 5-9

Audiosystém ................................................................................. 5-14
Anténa ..................................................................................... 5-14
Rady pro používání audiosystému .......................................... 5-14
Audiojednotka (Typ A / Typ B)* ............................................. 5-27
Audiojednotka (Typ C / Typ D)* ............................................. 5-41
Použití spína�� dálkového ovládání audia .............................. 5-57
Použití sdruženého ovlada�e* ................................................. 5-59
Režim AUX/USB/iPod* .......................................................... 5-60

Bluetooth® ................................................................................... 5-79
Bluetooth®* ............................................................................ 5-79
Hands-free sada Bluetooth® ................................................... 5-85
Audioza�ízení Bluetooth® ....................................................... 5-99
Vyhledávání závad ................................................................. 5-102

Výbava interiéru ....................................................................... 5-106
Slune�ní clony ....................................................................... 5-106
Osv�tlení interiéru ................................................................. 5-106
Hodiny ................................................................................... 5-109
Elektrické zásuvky ................................................................ 5-110
Držák nápoj� ......................................................................... 5-111
Držák lahve ............................................................................ 5-112
Úložné prostory ..................................................................... 5-113
Vyjímatelný popelník* .......................................................... 5-119

*N�které modely.
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Výbava interiéru

Systém klimatizace

• Klimatizaci používejte pouze tehdy, 
když motor vozu b�ží.

• Aby nedošlo k vybití akumulátoru 
vozu, nenechávejte oto�ný ovlada� 
ventilátoru dlouhou dobu zapnutý, 
když motor neb�ží.

• Objem proudícího vzduchu se mírn� 
sníží, když se aktivuje funkce systému 
i-stop.

• V zájmu zvýšení ú�innosti systému 
klimatizace odstra�ujte veškeré 
p�ekážky z pr�duch� vzduchu v kapot� 
a z m�ížky p�ední masky, jako je suché 
listí, sníh a led.

• Použijte systém klimatizace 
k odmlžení oken a k odvlh�ení 
vzduchu.

• Režim recirkulace by m�l být používán 
p�i jízd� tunelem nebo v dopravní 
zácp�, pop�ípad� když chcete zav�ít 
p�ívod vzduchu zven�í kv�li rychlému 
ochlazení interiéru.

• Režim p�ívodu vzduchu zven�í 
používejte pro v�trání nebo 
odmrazování �elního skla.

• Pokud byl v�z p�i teplém po�así 
zaparkován na p�ímém slunci, otev�ete 
okna, aby byl teplý vzduch vyv�trán 
z interiéru vozidla, poté zapn�te systém 
klimatizace.

• Alespo� jedenkrát za m�síc nechejte 
systém klimatizace b�žet p�ibližn� 
10 minut, aby došlo k promazání jeho 
vnit�ních sou�ástí.

• Nechejte si zkontrolovat systém 
klimatizace ješt� p�ed nástupem 
teplého po�así. Nedostatek chladicí 
nápln� m�že zp�sobit nižší ú�innost 
klimatizace. Technické parametry 
nápln� jsou uvedeny na štítku 
upevn�ném uvnit� motorového 
prostoru. P�ed dopln�ní média 
zkontrolujte štítek. Pokud byste použili 
nesprávný typ chladicího média, mohlo 
by dojít k vážnému poškození systému 
klimatizace. O podrobnostech se 
pora
te v kvalifikovaném servisu, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Provozní tipy

Štítek
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Výbava interiéru

Systém klimatizace

t Se�ízení v�tracích pr�duch�
Ur�ení sm�ru proud�ní vzduchu

Sm�r proud�ní vzduchu lze upravit 
pomocí pá�ky.

Bo�ní v�trací pr�duchy

St�edové v�trací pr�duchy
*

Zadní v�trací pr�duchy*V�trání

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.

Otevření

Páčka

Otočný 
ovladač

Páčka

Otočný 
ovladač

Zavření OtevřeníZavření

Páčka Otočný ovladač

Zavření

Otevření

Páčka Otočný ovladač

Zavření

Otevření

*N�které modely.
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Systém klimatizace

t Volba režimu proud�ní vzduchu

Větrací průduchy 
v přístrojové desce

Větrací průduchy 
v přístrojové desce 
a v podlaze

Větrací průduchy v podlaze

Větrací průduchy pro /
rozmrazování oken a větrací 
průduchy v podlaze

Větrací průduchy pro 
rozmrazování

* Se zadními větracími průduchy



5-5
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Systém klimatizace

t Ovládací prvky
Oto�ný regulátor teploty

Tento oto�ný regulátor ovládá teplotu 
vzduchu. Otá�ením ve sm�ru hodinových 
ru�i�ek teplotu vzduchu zvýšíte, proti 
sm�ru teplotu vzduchu snížíte.

Oto�ný ovlada� ventilátoru

Tento ovlada� umož�uje nastavení 
r�zných rychlostí ventilátoru.
Je k dispozici sedm rychlostí ventilátoru.

Oto�ný p�epína� režim� proud�ní 
vzduchu

Otá�ením p�epína�e zvolte režim 
proud�ní vzduchu (stran� 5-4). Spína� klimatizace (A/C)

Stisknutím spína�e A/C systém 
klimatizace spustíte. Indika�ní kontrolka 
zabudovaná v tomto spína�i se rozsvítí, 
pokud bude oto�ný ovlada� ventilátoru 
v kterékoliv poloze mimo OFF.

Op�tovným stisknutím tohoto spína�e 
systém klimatizace vypnete.

Manuální typ

Otočný regulátor teploty

Spínač klimatizace (A/C)

Spínač vyhřívání zadního okna

Otočný ovladač ventilátoru Otočný přepínač režimů 
proudění vzduchu

Přepínač zdroje přiváděného vzduchu
(režim recirkulace vzduchu)

Přepínač zdroje 
přiváděného vzduchu
(režim přívodu 
vzduchu zvenčí)

POZNÁMKA

• Oto�ný p�epína� režim� proud�ní 
vzduchu je možné nastavit do 
mezipoloh ( ) mezi jednotlivými 
režimy. Nastavte ovlada� do 
mezipolohy, chcete-li rozd�lit 
proudící vzduch mezi dva režimy.

• Nap�íklad, když je oto�ný p�epína� 
nastavený v poloze  mezi 
polohami  a , je proud�ní 
vzduchu p�es v�trací pr�duchy 
v podlaze slabší, než když je 
ovlada� v poloze .
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Systém klimatizace

P�epína� zdroje p�ivád�ného vzduchu

Tento spína� slouží pro ur�ení zdroje 
vzduchu p�ivád�ného do interiéru vozidla.
Stisknutím p�epína�e zdroje p�ivád�ného 
vzduchu p�epínáte mezi p�ívodem 
vzduchu zven�í a recirkulací vzduchu.

Režim recirkulace vzduchu ( )

V této poloze je uzav�en p�ívod vzduchu 
zven�í. Dochází k recirkulaci vzduchu 
uvnit� vozidla.

Režim p�ívodu vzduchu zven�í ( )

Tento režim používejte pro v�trání nebo 
odmrazování �elního skla.

t Topení
1. Nastavte oto�ný p�epína� režim� do 

polohy .

2. P�epína�em zdroje p�ívodu vzduchu 
nastavte režim p�ívodu �erstvého 
vzduchu zven�í.

3. Oto�ný regulátor teploty oto�te do 
polohy horkého vzduchu.

4. Ovlada� ventilátoru nastavte na 
požadovanou rychlost.

5. Pokud chcete, aby p�i vytáp�ní 
docházelo k sušení vzduchu, zapn�te 
systém klimatizace.

t Ochlazování (pomocí systému 
klimatizace)

1. Nastavte oto�ný p�epína� režim� do 
polohy .

2. Oto�ný regulátor teploty oto�te do 
polohy studeného vzduchu.

3. Ovlada� ventilátoru nastavte na 
požadovanou rychlost.

4. Stisknutím spína�e A/C spus�te systém 
klimatizace.

5. Jakmile za�ne ochlazování, nastavte 
rychlost ventilátoru a teplotu vzduchu 
tak, aby bylo v interiéru vozu dosaženo 
nejvyššího pohodlí.

POZNÁMKA

M�že se stát, že systém klimatizace 
nebude fungovat, když se teplota 
venkovního vzduchu p�iblíží k 0 °C.

Nepoužívejte režim recirkulace vzduchu 
v chladném nebo deštivém po�así:
Použití režimu recirkulace vzduchu 
v chladném nebo deštivém po�así je 
nebezpe�né, protože zp�sobí zamlžení 
oken. Váš výhled z vozidla bude omezen, 
což m�že vést k závažné nehod�.

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA

• Pokud dochází k zamlžování 
�elního skla, nastavte p�epína� 
režim� do polohy .

• Pokud si p�ejete, aby do prostoru 
obli�eje proudil chladn�jší vzduch, 
nastavte p�epína� režim� do polohy 

, oto�ný regulátor teploty 
nastavte do takové polohy, aby byla 
udržována co nejp�íjemn�jší teplota.

• 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).
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Systém klimatizace

t V�trání
1. Nastavte oto�ný p�epína� režim� do 

polohy .
2. P�epína�em zdroje p�ívodu vzduchu 

nastavte režim p�ívodu �erstvého 
vzduchu zven�í.

3. Oto�ný regulátor teploty oto�te do 
požadované polohy.

4. Ovlada� ventilátoru nastavte na 
požadovanou rychlost.

t Odmrazování a odmlžování 
�elního skla

1. Nastavte oto�ný p�epína� režim� do 
polohy .

2. Oto�ný regulátor teploty oto�te do 
požadované polohy.

3. Ovlada� ventilátoru nastavte na 
požadovanou rychlost.

4. Pokud chcete, aby p�i vytáp�ní 
docházelo k sušení vzduchu, zapn�te 
systém klimatizace.

Pokud používáte klimatizaci p�i 
dlouhé jízd� do kopce nebo v hustém 
provozu, sledujte varovnou kontrolku 
teploty chladicí kapaliny motoru, zda 
nesvítí nebo nebliká (stran� 4-40).
�innost klimatizace m�že v takovém 
p�ípad� zp�sobit p�eh�átí motoru. 
Pokud varovná kontrolka svítí nebo 
bliká, klimatizaci vypn�te 
(stran� 7-29).

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 nastavte ovlada� 
ventilátoru úpln� doprava.

• Pokud si p�ejete, aby do prostoru 
nohou proudil teplejší vzduch, 
nastavte p�epína� režim� do polohy 

 a oto�ný regulátor teploty 
nastavte do takové polohy, aby byla 
udržována co nejp�íjemn�jší teplota.

• 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).

UPOZORNĚNÍ

Neprovád�jte odmlžování �elního skla 
nastavením regulátoru do polohy , 
pokud je regulátor teploty vzduchu 
nastaven do polohy chladného 
vzduchu:
Používání režimu  ve chvíli, kdy je 
regulátor teploty nastaven do polohy 
zcela chladného vzduchu, m�že vést 
k zamlžování �elního skla zven�í. Váš 
výhled z vozidla bude omezen, což 
m�že vést k závažné nehod�. Proto ve 
chvíli, kdy jste zvolili režim polohy 

, nastavte regulátor teploty do 
polohy teplého nebo horkého 
vzduchu.

VAROVÁNÍ
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Systém klimatizace

t Snížení vlhkosti vzduchu (pomocí 
systému klimatizace)

�innost klimatizace v chladn�jším nebo 
studeném po�así napomáhá p�i 
odmlžování �elního skla i bo�ních oken.

1. Nastavte oto�ný p�epína� režim� do 
požadované polohy.

2. P�epína�em zdroje p�ívodu vzduchu 
nastavte režim p�ívodu �erstvého 
vzduchu zven�í.

3. Oto�ný regulátor teploty oto�te do 
požadované polohy.

4. Ovlada� ventilátoru nastavte na 
požadovanou rychlost.

5. Stisknutím spína�e A/C spus�te systém 
klimatizace.

POZNÁMKA

• 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.

• Pokud si p�ejete, aby do prostoru 
nohou proudil teplý vzduch, 
nastavte p�epína� režim� proud�ní 
vzduchu do polohy .

• V poloze  je automaticky zvolen 
režim p�ívodu �erstvého vzduchu 
zven�í. Režim p�ívodu vzduchu 
nelze p�epnout na režim 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.
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Informace o systému klimatizace se objevují na displeji.

t Ovládací prvky
Spína� AUTO

Po stisknutí spína�e AUTO budou 
v závislosti na zvolené teplot� 
automaticky �ízeny následující funkce:
• Teplota p�ivád�ného vzduchu
• Množství p�ivád�ného vzduchu
• Volba režimu proud�ní vzduchu
• Výb�r p�ívodu vzduchu zven�í/

Recirkulace vzduchu
• �innost systému klimatizace
• Výb�r A/C nebo A/C ECO

Pln� automatický typ

Zobrazení 
proudění vzduchu

Displej pro nastavení teploty (pro řidiče)

Displej režimu 
proudění vzduchu A/C

Displej pro nastavení teploty (pro spolujezdce)

Přepínač zdroje 
přiváděného vzduchu
(poloha recirkulovaného 
vzduchu)

Přepínač zdroje 
přiváděného vzduchu
(poloha přívodu 
vzduchu zvenčí)

Otočný regulátor teploty pro řidiče

Spínač AUTO

Přepínač režimů 
proudění vzduchu

Otočný ovladač 
ventilátoru

Spínač OFF

Spínač vyhřívání čelního skla

Spínač vyhřívání zadního okna

Otočný regulátor teploty 
pro spolujezdce

Spínač DUAL

Spínač 
klimatizace (A/C)

POZNÁMKA

Indika�ní kontrolka spína�e AUTO
• Pokud tato kontrolka svítí, indikuje 

�innost režimu AUTO, to znamená, 
že systém bude pracovat 
automaticky.

• Pokud použijete n�který 
z následujících ovlada�� nebo 
spína�� v režimu AUTO, kontrolka 
ve spína�i AUTO zhasne.
• P�epína� režim� proud�ní 

vzduchu
• Oto�ný ovlada� ventilátoru
• Spína� vyh�ívání �elního skla
Funkce jiných ovlada�� a spína�� 
z�stanou pracovat v režimu AUTO.
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Spína� OFF

Stisknutím spína�e OFF ukon�íte funkci 
systému klimatizace.

Oto�ný regulátor teploty

Tento oto�ný regulátor ovládá teplotu 
vzduchu. Otá�ením ve sm�ru hodinových 
ru�i�ek teplotu vzduchu zvýšíte, proti 
sm�ru teplotu vzduchu snížíte.
• Když je spína� DUAL vypnutý: 

Pomocí oto�ného regulátoru teploty 
pro �idi�e je možné nastavovat teplotu 
pro celou kabinu.

• Když je spína� DUAL zapnutý: 
Pomocí oto�ných regulátor� teploty 
pro �idi�e a pro spolujezdce lze 
nastavovat teplotu pro ob� strany 
kabiny nezávisle.

Oto�ný ovlada� ventilátoru

Je k dispozici sedm rychlostí ventilátoru. 
Vybraná rychlost se zobrazí na displeji.

P�epína� režim� proud�ní vzduchu

Umož�uje vybrat požadovaný režim 
proud�ní vzduchu (stran� 5-4).

Spína� klimatizace (A/C)

Stisknutí spína�e A/C, když je spína� 
AUTO zapnutý vypne klimatizaci (funkce 
chlazení/odvlh�ení).
Systém klimatizace je možné zapnout 
a vypnout stiskem spína�e A/C, když je 
oto�ný ovlada� ventilátoru zapnutý.
Režim se m�ní následujícím zp�sobem 
vždy, když stisknete spína� A/C.
A/C→A/C ECO→Stop

POZNÁMKA

Systém se p�epne do režimu 
individuálního ovládání (kontrolka 
spína�e DUAL se rozsvítí), když 
oto�íte oto�ným regulátorem teploty 
pro spolujezdce, i když je spína� 
DUAL vypnutý, což Vám umožní 
nastavit individuáln� teplotu pro �idi�e 
a p�edního spolujezdce.

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.
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P�epína� zdroje p�ivád�ného vzduchu
Zvolen m�že být p�ívod �erstvého 
vzduchu zven�í nebo recirkulace 
vnit�ního vzduchu. Stisknutím tohoto 
spína�e vyberte jednu z t�chto možností.

Poloha recirkulovaného vzduchu ( )
Tuto funkci použijte p�i pr�jezdu tunelem, p�i 
jízd� v hustém provozu (v oblastech s vysokou 
koncentrací výfukových plyn�) nebo když 
pot�ebujete rychle ochladit interiér vozu.

Poloha p�ívodu vzduchu zven�í ( )
Tento režim používejte pro v�trání nebo 
odmrazování �elního skla.

Spína� DUAL

Spína� DUAL slouží k p�epínání režimu 
mezi individuálním ovládáním (pro stranu 
�idi�e a pro stranu spolujezdce) 
a propojením (spole�ným ovládáním).

Režim individuálního ovládání 
(indika�ní kontrolka svítí)

Nastavení teploty je možné upravovat 
individuáln� pro �idi�e a p�edního 
spolujezdce.

Režim propojení (indika�ní kontrolka 
nesvítí)

Nastavení teploty pro �idi�e a p�edního 
spolujezdce se provádí sou�asn�.

Spína� vyh�ívání �elního skla

Stisknutím tohoto spína�e spustíte 
vyh�ívání �elního okna a oken p�edních 
dve�í.

t Obsluha automatické klimatizace
1. Stiskn�te spína� AUTO. Režim 

proud�ní vzduchu, zdroj p�ivád�ného 
vzduchu a jeho množství bude �ízeno 
automaticky.

2. Regulátor teploty použijte pro výb�r 
požadované teploty. Stiskn�te spína� 
DUAL nebo oto�te oto�ným 
regulátorem teploty pro spolujezdce, 
chcete-li nastavit samostatn� teplotu 
pro �idi�e a p�edního spolujezdce.

Chcete-li systém vypnout, stiskn�te 
spína� OFF.

POZNÁMKA

• Systém klimatizace funguje, když je 
spína� A/C stisknutý, i když je 
ventilátor vypnutý.

• Funkce A/C ECO je navržena tak, aby 
zhospodárnila použití systému 
klimatizace. Zobrazuje se symbol „A/C 
ECO“ na znamení, že systém klimatizace 
pracuje v optimálním režimu.

• M�že se stát, že systém klimatizace 
nebude fungovat, když se teplota 
venkovního vzduchu p�iblíží k 0 °C. 
(Indika�ní kontrolka z�stane svítit, 
i když je systém vypnutý.)

Polohu  nepoužívejte za 
chladného nebo deštivého po�así:
Použití polohy  v chladném nebo 
deštivém po�así je nebezpe�né, 
protože zp�sobí zamlžení oken. Váš 
výhled z vozidla bude omezen, což 
m�že vést k závažné nehod�.

VAROVÁNÍ



5-12

Výbava interiéru

Systém klimatizace

t Odmrazování a odmlžování 
�elního skla 

Stiskn�te spína� pro vyh�ívání �elního 
skla.
V této poloze je automaticky vybrána 
poloha p�ívodu �erstvého vzduchu zven�í 
a automaticky je spušt�na klimatizace. 
Systém klimatizace bude p�ivád�t vzduch 
zbavený vlhkosti k �elnímu a bo�ním 
okn�m (stran� 5-4). Zárove� bude 
zvýšeno množství proudícího vzduchu.

t Senzor slune�ního zá�ení/teploty
Systém pln� automatické klimatizace 
sleduje teplotu vnit�ního i vn�jšího 
vzduchu a stejn� tak i slune�ní zá�ení. Na 
základ� nam��ených hodnot je poté 
regulována teplota v interiéru vozu.

POZNÁMKA

• Nastavením maximální nebo 
minimální teploty vzduchu 
dosáhnete požadované teploty 
rychleji.

• Pokud vyberete topení, omezí 
systém proud�ní vzduchu, dokud se 
vzduch dostate�n� neproh�eje.

• (Modely ur�ené pro Evropu)  
Pro optimální teplotu v kabin� 
nastavte teplotu p�ibližn� „22,0“. 
Podle pot�eby požadovanou teplotu 
upravte.  
(Vyjma model� ur�ených pro 
Evropu)  
Pro optimální teplotu v kabin� 
nastavte teplotu p�ibližn� „25,0“. 
Podle pot�eby požadovanou teplotu 
upravte.

Nastavte regulátor teploty do polohy 
teplého nebo horkého vzduchu, když 
odstra�ujete zamlžení (poloha ):
Používání režimu  ve chvíli, kdy je 
regulátor teploty nastaven do polohy 
zcela chladného vzduchu, m�že vést 
k zamlžování �elního skla zven�í. Váš 
výhled z vozidla bude omezen, což 
m�že vést k závažné nehod�.

POZNÁMKA

Regulátor teploty použijte pro zvýšení 
teploty a rychlejší odstran�ní zamlžení 
oken vozu.

Žádný senzor nezakrývejte, jinak by 
systém automatické klimatizace 
nepracoval správn�.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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Senzor slunečního záření

Snímač teploty v interiéru
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t Typ A*
Anténa je zapušt�ná do skla okna.

t Typ B (Kombi)

Anténa

P�i umývání vnit�ní strany okna 
s anténou použijte m�kký hadr 
navlh�ený vlažnou vodou a jemn� 
ot�ete vodi�e antény.
V p�ípad� použití �isti�e skel by mohlo 
dojít k poškození antény.

UPOZORNĚNÍ

Anténa

Rady pro používání 
audiosystému

Funkce audiosystému nastavujte, 
pouze když vozidlo stojí:
Nenastavujte funkce audiosystému 
v pr�b�hu �ízení vozidla. Je 
nebezpe�né nastavovat funkce 
audiosystému p�i �ízení, �idi� musí 
plnou pozornost vždy v�novat �ízení, 
aby nedošlo k závažné nehod�.
I když je ovládání audiosoustavy 
umíst�no na volantu, nau�te se 
ovládat spína�e, aniž byste se na n� 
museli dívat tak, abyste mohli svoji 
pozornost p�i �ízení pln� v�novat 
okolnímu provozu.

Z d�vodu bezpe�né jízdy si nastavte 
hlasitost na takovou úrove�, abyste 
slyšeli zvuky zven�í vozidla, jako 
nap�íklad houka�ky jiných vozidel 
a zejména sirény vozidel 
pohotovostních služeb.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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Zabra�te pot�ísn�ní audiosystému 
kapalinou.

Do slotu na p�ístroji nevkládejte jiné 
p�edm�ty než CD.

t P�íjem rozhlasového vysílání
Charakteristika p�íjmu rozhlasového 
vysílání v pásmu AM

Signály v pásmu st�edních vln AM se 
ohýbají kolem p�ekážek, jako jsou vysoké 
budovy nebo hory, a odrážejí se od 
ionosféry.
Z tohoto d�vodu vysílání v pásmu 
st�edních vln nabízí dobrý p�íjem, a to ve 
v�tších vzdálenostech než FM.
Proto se však m�že stávat, že na téže 
frekvenci zachytíte sou�asn� dv� 
rozhlasové stanice.

Charakteristika p�íjmu rozhlasového 
vysílání v pásmu FM

Dosah vysílání ve vlnovém pásmu FM je 
p�ibližn� 4050 km od vysíla�e. Protože 
jsou signály v režimu stereofonního 
vysílání rozd�leny do dvou kanál�, m�že 
mít vysílání v pásmu FM v režimu stereo 
kratší dosah než vysílání v monofonním 
režimu (nestereofonním).

POZNÁMKA

• Aby nedošlo k vybití akumulátoru 
vozidla, nenechávejte p�íliš dlouho 
zapnutý audiosystém, když motor 
neb�ží.

• Pokud ve voze nebo jeho blízkosti 
používáte mobilní telefon nebo 
ob�anskou radiostanici, m�že dojít 
k rušení zvuku z audiosystému, což 
ovšem neznamená, že by byl tento 
systém n�jak poškozený.

Stanice 2Stanice 1

IonosféraIonosféra

Stanice v 
pásmu FM

40—50 km
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Signály vysílané vysíla�em v pásmu FM 
jsou podobné sv�telným paprsk�m, 
a nejsou proto schopny ohýbat se 
a procházet p�ekážkami, dochází však 
k jejich odrážení. Na rozdíl od signál� 
v pásmu AM nemohou signály pásmu FM 
procházet p�es horizont. Z tohoto d�vodu, 
není možné rozhlasové stanice pásma FM 
p�ijímat na takovou vzdálenost jako 
stanice v pásmu AM.

P�íjem v pásmu FM m�že být rovn�ž 
ovliv�ován atmosférickými podmínkami. 
Vysoká vlhkost zp�sobuje špatný p�íjem. 
Obla�né po�así však m�že p�inášet lepší 
p�íjem než jasné dny.

Mnohocestné rušení

Protože se signály vlnového pásma FM 
odrážejí od p�ekážek, m�že docházet 
k p�íjmu p�ímého a odraženého signálu 
téže rozhlasové stanice. To m�že 
zp�sobovat malou prodlevu v p�íjmu, 
která je slyšitelná jako zkreslení nebo 
chv�ní signálu. Tento problém m�že také 
nastat v t�sné blízkosti vysíla�e.

Chv�ní/výpadky signálu

Signály rozhlasové stanice pásma FM se 
ší�í p�ímými drahami, p�i�emž mezi 
vysokými budovami, horami a jinými 
p�ekážkami slábnou. Jakmile vozidlo 
projíždí takovou oblastí, mohou se 
podmínky p�íjmu náhle zm�nit, což se 
projeví jako nep�íjemný rušivý zvuk.

Poruchy v d�sledku slabého signálu

V p�ím�stských oblastech signál 
rozhlasové stanice v pásmu FM slábne 
úm�rn� se vzdáleností od vysíla�e. P�íjem 
v t�chto okrajových oblastech je 
charakterizován p�erušováním zvuku.

Vlna AM
Vlna FM

Vlna FM

100—200 km

Ionosféra

Odražená vlna
Přímá
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Poruchy v d�sledku silného signálu
Tento problém m�že nastat v t�sné 
blízkosti vysíla�e. Signál rozhlasové 
stanice je velmi silný, takže výsledkem je 
porucha p�íjmu s p�erušováním 
reprodukce p�ijíma�e.

Poruchy kv�li kolísání stanice
Pokud dojedete na místo, kde jsou silné 
signály dvou stanic vysílajících na 
podobném kmito�tu, m�že p�ijíma� 
chvilkami ztrácet signál, na který je 
nalad�n, a zachytit signál druhého 
vysíla�e. V této chvíli se vyskytne ur�ité 
rušení.

t Rady pro používání 
p�ehráva�e CD

Problém kondenzace

Bezprost�edn� po zapnutí systému topení 
studeného vozidla m�že v d�sledku 
kondenzace dojít k zamlžení CD nebo 
optických sou�ástí (krystal� a �o�ek) 
v p�ehráva�i CD disk�. V takovém 
p�ípad� bude CD disk okamžit� po vložení 
do jednotky vysunut. Zamlžení CD disku 
je možné snadno odstranit set�ením 
m�kkým had�íkem. Zamlžené optické 
sou�ásti se odmlží p�irozeným zp�sobem 
p�ibližn� za hodinu. P�ed novým pokusem 
o použití p�ístroje vy�kejte, dokud nebude 
jeho funkce op�t v po�ádku.

Manipulace s p�ehráva�em CD

Dodržujte následující upozorn�ní.
• Kompaktní disk se v p�ístroji otá�í 

velkou rychlostí. Proto nesmíte nikdy 
používat poškozené (popraskané nebo 
zdeformované) CD disky.

• Používejte pouze disky b�žného tvaru, ne 
disky ve tvaru srdce, osmiúhelníku atp. 
Disk by nemusel být správn� vysunut 
a výsledkem by mohla být závada.

Stanice 2 
88,3 MHz

Stanice 1 
88,1 MHz
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• Je-li �ást disku se záznamem pr�svitná 
nebo pr�hledná, nepoužívejte jej.

• Nové disky mohou mít na svém 
vn�jším i vnit�ním obvodu drsné hrany. 
Pokud byste takový disk s drsnými 
hranami použili, nebylo by možné jeho 
správné uložení v p�ístroji a p�ehráva� 
CD disk� by disk nep�ehrál. Navíc 
takový disk nemusí být vysunut a m�že 
zp�sobit poškození p�ístroje. Hrany 
vyhla
te pomocí kuli�kového pera 
nebo tužky zp�sobem uvedeným níže. 
Nerovnosti z hran CD odstra�te 
obroušením jeho vn�jší i vnit�ní hrany 
pomocí pera nebo tužky.

• P�i jízd� po nerovném povrchu m�že 
reprodukce zvuku p�eskakovat.

• P�ehráva� CD disk� je ur�en pro 
p�ehrávání kompaktních disk� 
ozna�ených níže uvedeným 
identifika�ním logem. Žádné jiné disky 
nelze p�ehrávat.

• Používejte pouze disky vyrobené 
zákonnou cestou. Nezákonné kopie, 
jako jsou nap�íklad pirátské nahrávky, 
nemusí v systému správn� fungovat.

• P�i manipulaci s diskem se nikdy 
nedotýkejte strany se záznamem. Disk 
uchopte prsty za vn�jší hrany nebo za 
hranu otvoru a vn�jší hranu.

• CD disk nepolepujte papírovými štítky 
ani páskami. Zabra�te poškrábání spodní 
strany (strany neozna�ené etiketou). 
Takový disk nemusí být vysunut a m�že 
zp�sobit poškození p�ístroje.

• Prach, otisky prst� a ne�istoty snižují 
množství sv�tla odraženého od 
signálové plochy a to zhoršuje kvalitu 
zvuku. Je-li CD disk zne�išt�ný, jemn� 
jej ot�ete m�kkým had�íkem pohybem 
od st�edu CD sm�rem k jeho okraji.

Průsvitná
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• Nepoužívejte konzerva�ní spreje, 
antistatické prost�edky ani �isticí spreje 
pro použití v domácnostech. T�kavé 
chemikálie, jako je nap�íklad benzin 
nebo �edidlo, také mohou poškodit 
povrch CD disku, a proto nesm�jí být 
používány. Pro �išt�ní CD disk� nesmí 
být používáno nic, co by mohlo 
zap�í�init jejich poškození, 
zdeformování nebo zmatov�ní plast�.

• Disky vkládejte do p�ístroje jeden po 
druhém. Pokud vložíte sou�asn� dva 
disky najednou, systém nemusí 
fungovat správn�.

• P�ehráva� CD vysune CD disk, pokud ho 
vložíte obrácen�. Také ušpin�né anebo 
poškozené CD disky mohou být vysunuty.

• Do CD p�ehráva�e nevkládejte �isticí disky.
• Nepoužívejte disky s oloupanými nebo 

uvoln�nými etiketami.
• M�že se stát, že p�ístroj nebude 

schopen p�ehrávat ur�itá CD-R/ 
CD-RW vytvo�ená na po�íta�i nebo 
p�ehráva�i hudebních CD disk� kv�li 
vlastnostem disku, škrábanc�m, 
ne�istotám nebo kv�li usazení prachu 
nebo kondenzaci vlhkosti na �o�ce 
uvnit� p�ístroje.

• Budete-li CD disky skladovat ve vozidle 
na míst�, kde budou vystaveny p�ímému 
slune�nímu zá�ení nebo vysokým 
teplotám, m�že dojít k takovému 
poškození disk� typu CD-R/CD-RW, že 
je nebude možné p�ehrávat.

• CD-R/CD-RW s kapacitou vyšší než 
700 MB nelze p�ehrát.

• Tento p�ístroj není schopen p�ehrávat 
ur�ité disky, jejichž záznam byl 
po�ízen pomocí po�íta�e, a to díky 
použitému nastavení uživatelského 
programu (nahrávacímu programu). 
(Pora
te se u obchodníka, který Vám 
daný program prodal.)

• M�že se stát, že n�která textová data, 
jako jsou nap�íklad názvy skladeb, 
zaznamenaná na CD-R/CD-RW 
nebudou b�hem p�ehrávání hudebních 
dat (CD-DA) zobrazována.

• Na�tení CD-RW (doba mezi vložením 
a spušt�ním p�ehrávání) trvá déle než 
u b�žného CD nebo CD-R.

• P�e�t�te si celý návod v�etn� výstrah 
týkajících se disk� CD-R/CD-RW.

• Nepoužívejte disky s nalepenými 
lepicími páskami, �áste�n� 
odloupnutými nálepkami nebo 
lepivými okraji nálepek. Taktéž 
nepoužívejte disky s nálepkami 
ur�enými pro komer�ní CD-R. Takový 
disk nemusí být vysunut a m�že 
zp�sobit poškození p�ístroje.

t Tipy k používání soubor� MP3

• V tomto audiosystému lze p�ehrávat 
disky CD-R/CD-RW/ CD-ROM 
obsahující soubory typu MP3. Je 
možné p�ehrávat disky vypálené 
v následujících formátech:
• ISO 9660 úrove� 1
• ISO 9660 úrove� 2
• Rozší�ený formát Joliet
• Rozší�ený formát Romeo

POZNÁMKA

Dodávka tohoto výrobku pouze 
postupuje licenci k soukromému 
využití, ale nezahrnuje žádná jiná práva 
ke komer�nímu využití (nap�íklad 
výd�le�ná �innost) p�i reálném vysílání 
(pozemní, satelitní, po drát� a/nebo jiná 
média), vysílání/p�enos pomocí 
internetu, intranetu nebo jiných sítí 
a jiných elektronických distribu�ních 
systém�, jako jsou nap�íklad placené 
audiokanály nebo audiokanály na p�ání. 
Na takové využití výrobku je t�eba 
zvláštní licence. V p�ípad� zájmu 
o podrobné informace navštivte  
http://www.mp3licensing.com.
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• Tento p�ístroj pracuje se soubory MP3, 
které odpovídají formátu MP3 
a obsahují jak úvodní, tak datové rámce.

• Tento p�ístroj je schopen p�ehrávat 
disky vypálené v multisek�ním režimu, 
a to až v 50 sekcích.

• Tento p�ístroj je schopen p�ehrávat 
soubory MP3 se vzorkovací frekvencí  
8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz.

• Tato jednotka je schopná p�ehrávat 
soubory ve formátu MP3, které byly 
po�ízeny s p�enosovou rychlostí 8 až 
320 kb/s. Abyste si však užili skute�n� 
kvalitní hudby, doporu�ujeme používat 
disky, na kterých byly po�ízeny 
záznamy rychlostí 128 kb/s nebo více.

• Pokud jsou na disku uloženy jak 
soubory MP3, tak i hudební data  
(CD-DA), bude se p�ehrávání t�chto 
dvou typ� soubor� lišit v závislosti na 
tom, jak byl disk nahrán.

• Tento p�ístroj není schopen p�ehrávat 
disky s hromadným záznamem.

• Tento p�ístroj není schopen p�ehrávat 
CD nahrané ve formátech MP3i 
(dialogový formát MP3), MP3 PRO 
a RIFF MP3.

O složkách a souborech
• Uspo�ádání a po�adí p�i p�ehrávání 

nahraného disku obsahujícího soubory 
MP3 je následující:

• Po�adí složky je p�i�azeno automaticky 
a toto po�adí není možné m�nit.

• Jakákoliv složka, která neobsahuje 
soubor ve formátu MP3, bude 
ignorována. (Složka bude p�esko�ena 
a �íslo složky se nezobrazí.)

• Soubory MP3, které neodpovídají 
formátu MP3 a obsahují úvodní 
a datové rámce, budou p�esko�eny 
a nebudou p�ehrány.

• Tento p�ístroj je schopen p�ehrávat 
soubory MP3 až do osmi úrovní. �ím 
v�tší po�et úrovní však disk má, tím 
delší doba bude p�ed zahájením jeho 
p�ehrávání. Proto doporu�ujeme 
p�ehrávat disky se dv�ma nebo mén� 
úrovn�mi.

05

06
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02

03

04

1

5

4
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3

Složka 
č.

Úroveň1
Úroveň2

Úroveň3
Úroveň4

Podle použitého audiopřístroje nemusí být pořadí 
přehrávání skladeb ve výše uvedeném pořadí.

: Skladba 
  (Soubor)

: Složka
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• Je možné p�ehrát jeden disk až 
s 512 soubory a v jedné složce m�že 
být až 255 soubor�.

• P�i uvád�ní názvu pro soubor MP3 
nezapome�te za název souboru p�idat 
p�íponu MP3 (.mp3).

• Po�et znak�, které mohou být 
zobrazeny, je omezen.

O zobrazování záložek (tag�) ID3

• Tento p�ístroj je schopen zobrazovat 
pouze záložku (tag) ID3 s názvem alba, 
skladby a jménem interpreta, pokud 
byla zadána ve formátech Ver.1.0/1.1/
2.2/2.3/2.4. Žádná jiná zadaná data 
není možné zobrazovat.

• Tato jednotka není schopná zobrazit 
n�které znaky. Znaky, které nemohou 
být zobrazeny, jsou ozna�eny 
hv�zdi�kou ( ).

Specializovaný slovník

MP3

Zkratka pro „MPEG Audio Layer 3“. 
Technická norma pro kompresi audia, jak 
ji ur�ila pracovní skupina ISO*1 pro 
MPEG. Použití formát� MP3 umož�uje 
komprimaci audiodat na p�ibližn� jednu 
desetinu velikosti výchozích dat.
*1 Mezinárodní organizace pro 

standardizaci

ISO 9660

Mezinárodní norma pro logické 
formátování soubor� a složek na  
CD-ROM discích. Je rozd�lena na t�i 
samostatné úrovn�, a to na základ� rozdíl� 
p�i tvorb� názv� soubor�, konfigurace dat 
a jiných vlastností.

Multisek�ní (Multi-session)

Sekce je kompletní souhrn dat nahraných 
od po�átku do konce jednoho nahrávacího 
cyklu disku typu CD-ROM, CD-R/
CD-RW. Multisek�ní disk znamená, že na 
jediném disku jsou data �len�na do dvou 
nebo více sekcí.

Vzorkování (Sampling)

Tento termín se vztahuje ke kódování 
analogových audiodat v pravidelných 
intervalech a k jejich konverzi do podoby 
digitálních dat. Vzorkovací frekvence 
vyjad�uje, kolikrát za sekundu je 
zpracován jeden vzorek, vyjad�uje se 
v jednotkách Hz. V�tší vzorkovací 
frekvence p�ináší vyšší kvalitu zvuku, ale 
také v�tší objem dat.

P�enosová rychlost

Tento termín se vztahuje k objemu dat za 
sekundu vyjád�eném v bitech za sekundu 
(b/s). Obecn� platí, že �ím vyšší je po�et 
bit� p�i p�enosu informací b�hem 
komprese MP3 soubor�, tím v�tší po�et 
informací souvisejících s reprodukcí 
hudby je zaznamenáván a tím vyšší je 
kvalita zvuku.

Paketový zápis (Packet writing)

Všeobecný termín pro metodu zápisu, 
podobnou zápisu na diskety nebo pevné 
disky po�íta�e, kdy se požadovaný soubor 
zaznamenává na disk CD-R po 
jednotlivých p�ír�stcích.

Tento p�ístroj umož�uje pouze 
p�ehrávání soubor� MP3, které mají 
p�íponu souboru MP3 (.mp3). P�íponu 
souboru MP3 nep�i�azujte žádnému 
jinému typu souboru, p�i jeho 
p�ehrávání by došlo k reprodukci šumu 
a nebo k chybné funkci p�ístroje.

UPOZORNĚNÍ
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Záložka (tag) ID3

Záložka (tag) ID3 p�edstavuje zp�sob 
ukládání informací, které mají vztah 
k hudb� v souboru MP3. Ukládány 
mohou být informace, jako je nap�íklad 
název skladby, jméno interpreta a název 
alba. Tento obsah je možno voln� 
upravovat pomocí software pro editaci 
tag� ID3.

Prom�nný datový tok (VBR)

Zkratka názvu „Variable Bit Rate“. Oproti 
b�žn� používanému CBR (Constant Bit 
Rate) se hodnota VBR – po�et bit� – 
b�hem komprese audio dat m�ní 
v závislosti na podmínkách komprese 
a tím umož�uje kompresi, p�i níž je 
up�ednost�ována kvalita zvuku.

t Tipy k používání soubor� VMA
WMA je zkratka pro Windows Media 
Audio a jedná se o kompresní formát pro 
audio používaný firmou Microsoft.
Audiodata je možné vytvá�et a ukládat 
s vyšším kompresním pom�rem než 
v p�ípad� formátu MP3.

* Microsoft a Windows Media jsou 
registrované obchodní zna�ky firmy 
Microsoft Corporation U.S. v USA 
a jiných státech.

Podporované formáty soubor� WMA:

• Informace o názvu skladby, jménu 
interpreta a názvu alba se ozna�ují jako 
„WMA tagy“ a je možné je zobrazit.

• Soubory WMA zapsané s jinými 
parametry, než jak byly uvedeny výše, 
nemusí být p�ehrávány správn�, 
pop�ípad� se názvy soubor� nebo 
složek nemusí zobrazovat správn�.

• P�ípona souboru nemusí být 
v závislosti na opera�ním systému 
po�íta�e, verzi softwaru nebo nastavení 
p�i�azována. V takovém p�ípad� 
dopl�te p�íponu „.wma“ za název 
souboru a poté jej uložte na disk.

t Tipy k používání soubor� AAC
AAC je zkratka pro Advanced Audio 
Coding (Pokro�ilé kódování audia), což je 
standardizovaná komprese hlasu 
stanovená pracovní skupinou ISO*1 
(MPEG). Audiodata je možné vytvá�et 
a ukládat s vyšším kompresním pom�rem 
než v p�ípad� formátu MP3.
*1 Mezinárodní organizace pro 

standardizaci

Specifikace soubor� AAC, které mohou 
být p�ehrávány

Tato jednotka podporuje p�ehrávání 
soubor� AAC zaznamenaných na CD-R 
nebo CD-RW.

Položka Obsah

Specifikace
Windows Media Audio Verze 
7.0, 8.0, 9.0 (standardní), 
10.0 (standardní)

Vzorkovací 
frekvence 32/44,1/48 kHz

P�enosová 
rychlost 32 kb/s320 kb/s

Tento p�ístroj p�ehrává soubory 
s p�íponou (.wma) jako soubor WMA. 
P�íponu souboru WMA používejte 
výhradn� pro soubory WMA. 
V opa�ném p�ípad� by mohlo docházet 
k šumu nebo k nesprávné funkci.

UPOZORNĚNÍ
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Podporované formáty soubor� AAC:

• Informace o názvu skladby, jmén� 
interpreta a alba jsou v souboru AAC 
zaznamenány jako data ozna�ovaná 
jako „použitelné iTunes, m4a,  
Meta-Data“ a tyto informace je možné 
zobrazit.

• Soubory AAC zapsané s jinými 
parametry, než jak byly uvedeny výše, 
nemusí být p�ehrávány správn�, 
pop�ípad� se názvy soubor� nebo 
složek nemusí zobrazovat správn�.

• P�ípona souboru nemusí být 
v závislosti na opera�ním systému 
po�íta�e, verzi softwaru nebo nastavení 
p�i�azována. V takovém p�ípad� 
dopl�te p�íponu „.m4a“ za název 
souboru a poté jej uložte na disk.

t Rady pro používání USB za�ízení
Tato jednotka podporuje p�ehrávání 
soubor� MP3/WMA/AAC 
zaznamenaných na USB za�ízení.

Položka Obsah
Specifikace MPEG-4 AAC

Vzorkovací 
frekvence

8/11,025/12 kHz 
16/22,05/24 kHz 
32/44,1/48 kHz 

P�enosová 
rychlost 24 kb/s320 kb/s

Tento p�ístroj p�ehrává soubory 
s p�íponou (.m4a) jako soubory AAC. 
P�íponu souboru AAC používejte 
výhradn� pro soubory AAC. 
v opa�ném p�ípad� by mohlo docházet 
k šumu nebo k nesprávné funkci.

UPOZORNĚNÍ

POZNÁMKA

• Hudební data (ve formátech MP3/
WMA/AAC (.m4a)) uložená na 
za�ízení USB vyhovující t�íd� USB 
mass storage (jako nap�íklad USB 
pam�ti flash) je možné p�ehrávat.

• P�ehrávání nemusí být možné 
v závislosti na typu a stavu USB 
pam�ti flash, a to i když 
audiosoubory vyhovují výše 
uvedeným normám.

• Chrán�né soubory WAM/AAC není 
možné na této jednotce p�ehrávat.

• Po�adí hudebních dat uložených na 
za�ízení se m�že lišit od po�adí p�i 
p�ehrávání.

• Aby nedošlo ke ztrát� nebo 
poškození uložených dat, 
doporu�ujeme, abyste si svá data 
vždy zálohovali.

• Pokud za�ízení p�ekro�í maximální 
elektrický proud ve výši 500 mA, 
nemusí za�ízení fungovat nebo se 
nabíjet p�i p�ipojení.

• Neodpojujte USB za�ízení, když je 
systém v režimu USB (odpojte ho, 
když je v režimu radiop�ijíma�e 
FM/AM nebo CD p�ehráva�e).

• Za�ízení nebude fungovat, pokud 
jsou data chrán�na heslem.
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Specifikace soubor� MP3, které mohou 
být p�ehrávány
Podporované formáty soubor� MP3:

• Soubory MP3 zapsané s jinými 
parametry, než jak byly uvedeny výše, 
nemusí být p�ehrávány správn�, 
pop�ípad� se názvy soubor� nebo 
složek nemusí zobrazovat správn�.

• P�ípona souboru nemusí být 
v závislosti na opera�ním systému 
po�íta�e, verzi softwaru nebo nastavení 
p�i�azována. V takovém p�ípad� 
dopl�te p�íponu „mp3“ za název 
souboru a poté jej uložte na disk.

Specifikace soubor� WMA, které 
mohou být p�ehrávány
Podporované formáty soubor� WMA:

• Soubory WMA zapsané s jinými 
parametry, než jak byly uvedeny výše, 
nemusí být p�ehrávány správn�, 
pop�ípad� se názvy soubor� nebo 
složek nemusí zobrazovat správn�.

• P�ípona souboru nemusí být 
v závislosti na opera�ním systému 
po�íta�e, verzi softwaru nebo nastavení 
p�i�azována. V takovém p�ípad� 
dopl�te p�íponu „wma“ za název 
souboru a poté jej uložte na disk.

Specifikace soubor� AAC, které mohou 
být p�ehrávány

Podporované formáty soubor� AAC:

Položka Obsah

Specifikace
MPEG1 AUDIO LAYER III
MPEG2 AUDIO LAYER III
MPEG2.5

Vzorkovací 
frekvence

44,1/48/32 kHz (MPEG1)
22,05/24/16 kHz (MPEG2)
11,025/12/8 kHz (MPEG2.5)

P�enosová rychlost
32320 kb/s (MPEG1)
8160 kb/s (MPEG2)
8160 kb/s (MPEG2.5)

Tento p�ístroj p�ehrává soubory 
s p�íponou (.mp3) jako soubory MP3. 
P�íponu souboru MP3 používejte 
výhradn� pro soubory MP3. 
V opa�ném p�ípad� by mohlo docházet 
k šumu nebo k nesprávné funkci.

Položka Obsah

Specifikace Windows Media Audio Verze 
7.0, 8.0, 9.0 (standardní)

Vzorkovací 
frekvence

8/11,025/12 kHz (LOW)
16/22,05 kHz (MID)
44,1/48/32 kHz (HI)

P�enosová rychlost 32 kb/s320 kb/s

UPOZORNĚNÍ

Tento p�ístroj p�ehrává soubory 
s p�íponou (.wma) jako soubory WMA. 
P�íponu souboru WMA používejte 
výhradn� pro soubory WMA. 
V opa�ném p�ípad� by mohlo docházet 
k šumu nebo k nesprávné funkci.

Položka Obsah
Specifikace MPEG4 AAC-LC

Vzorkovací 
frekvence

8/11,025/12 kHz
16/22,05/24 kHz
32/44,1/48 kHz

P�enosová 
rychlost 16 kb/s320 kb/s

Tento p�ístroj p�ehrává soubory 
s p�íponou (.aac*1/.m4a) jako soubor 
AAC. P�íponu souboru AAC 
používejte výhradn� pro soubory AAC. 
V opa�ném p�ípad� by mohlo docházet 
k šumu nebo k nesprávné funkci.

*1 Typ C / Typ D
Viz Audiojednotka (Typ C / 
Typ D), stran� 5-41.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
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• Soubory AAC zapsané s jinými 
parametry, než jak byly uvedeny výše, 
nemusí být p�ehrávány správn�, 
pop�ípad� se názvy soubor� nebo 
složek nemusí zobrazovat správn�.

• P�ípona souboru nemusí být v závislosti 
na opera�ním systému po�íta�e, verzi 
softwaru nebo nastavení p�i�azována. 
V takovém p�ípad� dopl�te p�íponu 
„.aac*1“ nebo „.m4a“ za název souboru 
a poté jej uložte na disk.
*1 Typ C / Typ D

Viz Audiojednotka (Typ C / Typ D), 
stran� 5-41.

t Tipy k používání za�ízení iPod
Tato jednotka podporuje p�ehrávání 
hudebních soubor� zaznamenaných na 
za�ízení iPod.
• iPod je registrovaná obchodní zna�ka 

spole�nosti Apple Inc. v USA a jiných 
zemích.

• iPod classic je registrovaná obchodní 
zna�ka spole�nosti Apple Inc. v USA 
a jiných zemích.

• iPod nano je registrovaná obchodní 
zna�ka spole�nosti Apple Inc. v USA 
a jiných zemích.

• iPod touch je registrovaná obchodní 
zna�ka spole�nosti Apple Inc. v USA 
a jiných zemích.

• iPhone je registrovaná obchodní 
zna�ka spole�nosti Apple Inc. v USA 
a jiných zemích.

Je možné p�ipojit následující za�ízení iPod:

(Typ A / Typ B)

• iPod: 5G
• iPod classic
• iPod nano: 1/2/3/4/5G

• iPod touch*1: 1/2G
• iPhone*1: 3G/3GS
*1 Pouze funkce iPod

(Typ C / Typ D)

• iPod classic
• iPod nano: 4/5/6G
• iPod touch*1: 2/3/4G
• iPhone*1: 3GS/4/4S
*1 Pouze funkce iPod

• Odpojte za�ízení iPod, když ho 
nepoužíváte. Protože za�ízení iPod 
nebylo zkonstruováno, aby odolalo 
velkým zm�nám teplot, ke kterým 
dochází v kabin� vozu, mohlo by 
dojít k jeho poškození nebo ke 
zhoršení vlastností jeho baterie 
následkem p�íliš vysoké teploty 
nebo vlhkosti panující v kabin�, 
pokud byste ho nechali ve vozidle.

• Pokud dojde ke ztrát� dat na za�ízení 
iPod p�i jeho p�ipojení k jednotce, 
spole�nost Mazda nem�že zaru�it 
obnovení ztracených dat.

• Pokud je baterie za�ízení iPod 
znehodnocená, nemusí se nabít a po 
p�ipojení k jednotce nemusí být 
p�ehrávání možné. Okamžit� 
vym��te baterii za�ízení iPod.

• Bu
te opatrní, abyste p�i otevírání/
zavírání st�edové konzoly nep�iv�eli 
propojovací kabel pro iPod.

• Podrobnosti o použití za�ízení iPod 
najdete v návodu k tomuto za�ízení.

• Když je za�ízení iPod p�ipojeno na 
USB port, veškeré ovládání probíhá 
na audiojednotce. Ovládání na iPod 
není možné.

UPOZORNĚNÍ



5-26

Výbava interiéru

Audiosystém

POZNÁMKA

Audiojednotka není schopná 
zobrazovat obrázky nebo videa 
uložená na za�ízení iPod.
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1Hlavní spína�/Ovlada� hlasitosti/Kvalita zvuku............................................. stran� 5-28
2Ovládání radiop�ijíma�e (Typ A).................................................................... stran� 5-30
3Ovládání radiop�ijíma�e (Typ B).................................................................... stran� 5-32
4Ovládání p�ehráva�e kompaktních disk� (CD) .............................................. stran� 5-36
5 Jak používat pomocný vstup / USB port ........................................................ stran� 5-39
6 Indikace závad ................................................................................................ stran� 5-39

Audiojednotka (Typ A / Typ B)*

Typ B (kompatibilní s RDS*)Typ A (nekompatibilní s RDS*)

* Radio Data System
Na obrázku je uveden pouze příklad audiopřístroje.

*N�které modely.
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t Hlavní spína�/Ovlada� hlasitosti/Kvalita zvuku

Zapnutí/vypnutí

P�epn�te spína� zapalování do polohy 
ACC nebo ON. Stisknutím hlavního 
spína�e/ovlada�e hlasitosti zapn�te 
audiosystém. Dalším stisknutím tohoto 
spína�e/ovlada�e hlasitosti systém 
vypnete.

Nastavení hlasitosti

Otá�ením hlavního spína�e/ovlada�e 
hlasitosti m�žete nastavit požadovanou 
hlasitost reprodukce. Oto�ením tohoto 
ovlada�e doprava hlasitost zvýšíte, 
oto�ením sm�rem doleva ji snížíte.

Úprava kvality reprodukovaného 
zvuku

1. Stisknutím ovlada�e funkcí audio 
vyberte požadovanou funkci. Zvolená 
funkce se zobrazí na displeji.

2. Oto�ením ovlada�e funkcí audio 
upravte vybranou funkci následujícím 
zp�sobem:

Ovladač funkcí audio Hlavní spínač/Ovladač hlasitosti

Na obrázku je příklad zobrazující jednotku typu A.
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*1 Typ B

Automatická úprava úrovn� 
hlasitosti (ALC)

Automatická úprava úrovn� hlasitosti 
(ALC) m�ní hlasitost zvuku automaticky 
podle rychlosti vozidla. �ím rychleji 
vozidlo jede, tím více hlasitost roste. Pro 
funkci ALC je možné nastavit ALC OFF 
(ALC VYP) nebo ALC LEVEL 
(ÚROVE� ALC) 1 až 7. Když je zvolená 
ALC LEVEL 7 (ÚROVE� ALC 7), bude 
hlasitost zvýšena v maximální možné 
mí�e. Vyberte režim podle jízdních 
podmínek.

Nastavení alternativní frekvence (AF) 
(Typ B)

Funkci AF systému Radio Data System 
(RDS) je možné zapnout nebo vypnout.
Viz Ovládání radiop�ijíma�e (Typ B), 
stran� 5-32.

Nastavení regionálního programu 
(REG) (Typ B)

Funkci REG systému Radio Data System 
(RDS) je možné zapnout nebo vypnout.
Viz Ovládání radiop�ijíma�e (Typ B), 
stran� 5-32.

Indikace
Hodnota nastavení

Oto�ení 
doleva

Oto�ení 
doprava

(Automatické nastavení 
hlasitosti)

Snížení 
úrovn�

Zvýšení 
úrovn�

(hluboké tóny)

Utlumení 
basových 

tón�

Zesílení 
basových 

tón�

(vysoké tóny)

Utlumení 
vysokých 

tón�

Zesílení 
vysokých 

tón�

(Vyvážení hlasitosti 
p�ední/zadní)

Zvýrazn�ní 
reprodukce 
v p�edních 
reprodukto-

rech

Zvýrazn�ní 
reprodukce 
v zadních 

reprodukto-
rech

(Vyvážení hlasitosti levý/
pravý)

Zvýrazn�ní 
reprodukce 

v levých 
reprodukto-

rech

Zvýrazn�ní 
reprodukce 
v pravých 

reprodukto-
rech

(Zvuk tla�ítek audia)
Nesvítí Zap.

(Nastavení alternativní 
frekvence (AF))*1

Nesvítí Zap.

(Nastavení regionálního 
programu (REG))*1

Nesvítí Zap.

POZNÁMKA

Po uplynutí p�ibližn� 5 sekund po 
zvolení jakéhokoliv režimu bude 
automaticky upravena úrove� 
hlasitosti. Chcete-li vrátit hodnoty 
bas�, výšek a stereováhy k p�vodn� 
nastaveným hodnotám, stiskn�te 
ovlada� audio na 2 sekundy. P�ístroj 
zapípá a zobrazí se zpráva „CLEAR 
(VYMAZÁNO)“.
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t Ovládání radiop�ijíma�e (Typ A)

Zapnutí radiop�ijíma�e

Radiop�ijíma� zapnete stisknutím tla�ítka 
pro volbu vlnového rozsahu ( ).

Volba vlnového rozsahu

Postupným stisknutím tla�ítka pro výb�r 
pásma ( ) budete p�epínat pásma 
v následujícím po�adí: FM1→ FM2→ AM.
Zvolený režim se zobrazí na displeji. 
Pokud je vlnový rozsah FM p�ijímán 
v režimu stereo, zobrazuje se na displeji 
symbol „ST“.

Lad�ní

Radiop�ijíma� nabízí následující zp�soby 
lad�ní: manuální, automatické, 
prohledávání, lad�ní stanic uložených 
v pam�ti a lad�ní automatické pam�ti. 
Nejsnazším zp�sobem je uložení oblíbených 
stanic do pam�ti radiop�ijíma�e.

Manuální lad�ní

Otá�ením ovlada�e pro manuální lad�ní 
vyhledáte stanice s vyšší nebo nižší frekvencí.

Automatické lad�ní 

Po stisknutí tla�ítka automatického lad�ní 
( , ) za�ne p�ijíma� automaticky 
vyhledávat stanice s vyšší nebo nižší frekvencí.

Prohledávání

Po stisknutí tla�ítka ( ) bude systém 
automaticky vyhledávat silné stanice. 
Prohledávání se zastaví na každé stanici 
p�ibližn� na 5 sekund. Pokud chcete 
p�íjem práv� nalad�né stanice zachovat, 
stiskn�te b�hem tohoto �asového 
intervalu tla�ítko ( ) ješt� jednou.

Manuální ladění Tlačítko SCAN
Tlačítko pro výběr pásma Tlačítko automatické paměti

Tlačítka pro 
automatické ladění

Tlačítka předvoleb

POZNÁMKA

Pokud p�ijímaný signál FM bude 
slábnout, kvalita p�íjmu se 
automaticky zm�ní z režimu STEREO 
na MONO, �ímž dojde k potla�ení 
rušivého šumu. Symbol „ST“ na 
displeji v takovém okamžiku zmizí.

POZNÁMKA

Jestliže dojde k p�erušení napájení 
(následkem p�epálení pojistky nebo 
odpojení akumulátoru), budou stanice 
uložené v pam�ti p�ístroje vymazané.

POZNÁMKA

Pokud tla�ítko automatického lad�ní 
( , ) budete držet stisknuté, bude 
se frekvence neustále m�nit.
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Lad�ní stanic uložených v pam�ti

P�ístroj nabízí 6 p�edvoleb, takže lze uložit 
6 stanic v pásmu AM a 12 v pásmu FM.

1. P�ed výb�rem p�edvolby nejprve 
vyberte pásmo AM, FM1 nebo FM2. 
Pak nala
te požadovanou stanici.

2. Stiskn�te tla�ítko pam�ti po dobu 
2 sekund, dokud neuslyšíte zvukový 
signál. �íslo pam�ti nebo frekvence 
uložené stanice bude zobrazena na 
displeji. Zvolená stanice je tímto 
uložena v pam�ti p�ístroje.

3. P�i ukládání dalších stanic a jiných 
vlnových rozsah� postupujte stejným 
zp�sobem. Pokud chcete naladit stanici 
uloženou v pam�ti, zadejte p�íslušný 
vlnový rozsah AM, FM1 nebo FM2 
a poté stiskn�te odpovídající tla�ítko 
pam�ti. Frekvence dané stanice nebo 
�íslo pam�ti budou zobrazeny na displeji.

Lad�ní automatické pam�ti

Tato funkce je zvlášt� užite�ná p�i jízd� 
v oblastech, kde neznáte frekvence 
lokálních stanic.

Podržte stisknuté tla�ítko automatické 
pam�ti ( ) p�ibližn� 2 sekundy, 
dokud neuslyšíte pípnutí; systém 
automaticky vyhledá a do�asn� uloží až 
6 stanic s nejsiln�jším signálem v každém 
vybraném pásmu v dané oblasti.

Jakmile je proces vyhledávání dokon�en, 
bude nalad�na stanice s nejsiln�jším 
signálem a její frekvence se zobrazí na 
displeji. Krátkým stisknutím tla�ítka 
automatické pam�ti ( ) vyvoláte 
stanice automaticky uložené do pam�ti. 
Vždy bude vybrána jedna uložená stanice, 
na displeji se zobrazí její frekvence a �íslo 
kanálu.

POZNÁMKA

Pokud p�i vyhledávání nebyla 
nalezena žádná stanice, zobrazí se na 
displeji symbol „A“.
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t Ovládání radiop�ijíma�e (Typ B)

Zapnutí radiop�ijíma�e

Radiop�ijíma� zapnete stisknutím tla�ítka 
pro volbu vlnového rozsahu ( ).

Volba vlnového rozsahu

Postupným stisknutím tla�ítka pro výb�r pásma 
( ) budete p�epínat pásma v následujícím 
po�adí: FM1→ FM2→ MW/LW.
Zvolený režim se zobrazí na displeji. 
Pokud je vlnový rozsah FM p�ijímán 
v režimu stereo, zobrazuje se na displeji 
symbol „ST“.

Lad�ní

Radiop�ijíma� nabízí následující zp�soby 
lad�ní: manuální, automatické, 
prohledávání, lad�ní stanic uložených 
v pam�ti a lad�ní automatické pam�ti. 
Nejsnazším zp�sobem je uložení oblíbených 
stanic do pam�ti radiop�ijíma�e.

Manuální lad�ní
Otá�ením ovlada�e pro manuální lad�ní 
vyhledáte stanice s vyšší nebo nižší frekvencí.
Automatické lad�ní 
Po stisknutí tla�ítka automatického lad�ní 
( , ) za�ne p�ijíma� automaticky 
vyhledávat stanice s vyšší nebo nižší frekvencí.

Prohledávání
Po stisknutí tla�ítka ( ) bude systém 
automaticky vyhledávat silné stanice. 
Prohledávání se zastaví na každé stanici 
p�ibližn� na 5 sekund. Pokud chcete 
p�íjem práv� nalad�né stanice zachovat, 
stiskn�te b�hem tohoto �asového 
intervalu tla�ítko ( ) ješt� jednou.

Tlačítko dopravních hlášení

Tlačítka pro 
automatické ladění

Tlačítka pro výběr pásma

Tlačítko SCAN

Tlačítko automatické paměti

Ovladač pro manuální ladění / funkce audio

Tlačítka 
programových 
informacíTlačítka předvoleb

POZNÁMKA

Pokud p�ijímaný signál FM bude 
slábnout, kvalita p�íjmu se 
automaticky zm�ní z režimu STEREO 
na MONO, �ímž dojde k potla�ení 
rušivého šumu. Symbol „ST“ na 
displeji v takovém okamžiku zmizí.

POZNÁMKA

Jestliže dojde k p�erušení napájení 
(následkem p�epálení pojistky nebo 
odpojení akumulátoru), budou stanice 
uložené v pam�ti p�ístroje vymazané.

POZNÁMKA

Pokud tla�ítko automatického lad�ní 
( , ) budete držet stisknuté, bude 
se frekvence neustále m�nit.
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Lad�ní stanic uložených v pam�ti

P�ístroj nabízí 6 p�edvoleb, takže lze uložit 
6 stanic v pásmu MW/LW a 12 stanic 
v pásmu FM.

1. P�ed výb�rem p�edvolby nejprve vyberte 
pásmo MW/LW, FM1 nebo FM2. Pak 
nala
te požadovanou stanici.

2. Stiskn�te tla�ítko pam�ti po dobu 
2 sekund, dokud neuslyšíte zvukový 
signál. �íslo pam�ti nebo frekvence 
uložené stanice bude zobrazena na 
displeji. Zvolená stanice je tímto 
uložena v pam�ti p�ístroje.

3. P�i ukládání dalších stanic a jiných 
vlnových rozsah� postupujte stejným 
zp�sobem. Chcete-li naladit stanici 
uloženou v pam�ti, vyberte vlnový 
rozsah MW/LW, FM1 nebo FM2 a potom 
stiskn�te odpovídající tla�ítko pam�ti. 
Frekvence dané stanice nebo �íslo pam�ti 
budou zobrazeny na displeji.

Lad�ní automatické pam�ti

Tato funkce je zvlášt� užite�ná p�i jízd� 
v oblastech, kde neznáte frekvence 
lokálních stanic.
Podržte stisknuté tla�ítko automatické 
pam�ti ( ) p�ibližn� 2 sekundy, 
dokud neuslyšíte pípnutí; systém 
automaticky vyhledá a do�asn� uloží až 
6 stanic s nejsiln�jším signálem v každém 
vybraném pásmu v dané oblasti.

Jakmile je proces vyhledávání dokon�en, 
bude nalad�na stanice s nejsiln�jším 
signálem a její frekvence se zobrazí na 
displeji. Krátkým stisknutím tla�ítka 
automatické pam�ti ( ) vyvoláte 
stanice automaticky uložené do pam�ti. 
Vždy bude vybrána jedna uložená stanice, 
na displeji se zobrazí její frekvence a �íslo 
kanálu.

Radio Data System (RDS)

Alternativní frekvence (AF)

Funkce AF je ur�ena pro stanice vysílající 
ve vlnovém rozsahu FM. Stiskn�te 
ovlada� audio a vyberte režim AF, tím ho 
zapnete a na displeji se zobrazí „AF“. 
Pokud rozhlasový p�íjem stávající stanice 
zeslábne, p�epne systém automaticky na 
alternativní stanici.

Pokud chcete nadále p�ijímat regionální 
stanice, stiskn�te ovlada� audio a vyberte 
režim REG, abyste ho zapnuli. Zobrazí se 
symbol „REG ON“. Chcete-li ho vypnout, 
stiskn�te ovlada� audio a vyberte režim 
REG, tím ho vypnete. Zobrazí se symbol 
„REG OFF“.

POZNÁMKA

Identifikace stanice se zobrazuje, když 
je p�ijímáno RDS a pouze pokud je 
identifika�ní zna�ka rozhlasové 
stanice vysílána.

POZNÁMKA

• Pokud p�i vyhledávání nebyla 
nalezena žádná stanice, zobrazí se 
na displeji symbol „A“.

• Identifikace stanice se zobrazuje, 
když je p�ijímáno RDS a pouze 
pokud je identifika�ní zna�ka 
rozhlasové stanice vysílána.

POZNÁMKA

Systém RDS není funk�ní v oblastech, 
které nejsou pokryty touto službou.
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Dopravní hlášení (TA)

Pokud stisknete tla�ítko dopravního 
hlášení ( ), p�epne se jednotka do 
režimu TA a objeví se symbol „TA“.
Pokud je v režimu TA p�ijato vysílání TA, 
dostane toto vysílání p�ednost, i když jsou 
práv� využívané jiné funkce (FM, CD, 
USB, iPod nebo AUX), a zobrazí se 
„Traffic Info (Dopravní informace)“.
Pokud b�hem vysílání dopravního hlášení 
stisknete tla�ítko dopravního hlášení 
( ), ukon�íte toto hlášení a vrátíte se 
zp�t k p�edchozímu režimu.
Jak nastavit úrove� hlasitosti dopravního 
vysílání TA:

1. V pásmu FM stiskn�te a p�idržte 
tla�ítko dopravních hlášení ( ) po 
dobu p�ibližn� 2 sekund, zobrazí se 
„TA VOL“.

2. Jakmile se zobrazí „TA VOL“, nastavte 
hlasitost pomocí hlavního spína�e/
ovlada�e hlasitosti.

Programové informace (PTY)

N�které stanice ve vlnovém rozsahu FM 
vysílají kódy, které ur�ují typ programu 
dané stanice. Tyto kódy umož�ují rychlé 
vyhledání alternativní stanice se stejným 
programovým kódem.

V pásmu FM stiskn�te tla�ítko 
programových informací ( , ). P�i 
p�íjmu se bude zobrazovat programový 
kód a symbol „PTY“. Pokud nejsou 
k dispozici žádné programové kódy, 
zobrazí se zpráva „None (Žádné)“.

(Výb�r typu programu:)

1. V okamžiku, kdy je na displeji zobrazen 
kód typu programu, stiskn�te tla�ítko 
programových informací ( , ).

2. Použijte jednu z následujících možností:

• Stiskn�te tla�ítko p�edvolby (1 až 6).
• Stiskn�te tla�ítko programových 

informací ( , ).
• Oto�te ovlada�em funkcí audio.

(Prohlížení informací o typech programu:)

1. V okamžiku, kdy je na displeji zobrazen 
kód typu programu, stiskn�te tla�ítko 
programových informací ( , ).

2. Podržte stisknuté tla�ítko 
programových informací ( , ), 
dokud nezazní zvukový signál. P�ístroj 
bude vyhledávat vysílání, a pokud 
nebude žádné nalezeno, zobrazí se na 
displeji zpráva „Nothing (Nic)“ a bude 
obnoveno vysílání p�edchozího 
vlnového rozsahu.

(Jak uložit programové typy na tla�ítka 
pam�ti:)

1. V okamžiku, kdy je na displeji zobrazen 
kód typu programu, stiskn�te tla�ítko 
programových informací ( , ).

2. Stiskn�te tla�ítko programových informací 
( , ) nebo oto�te ovlada�em funkcí 
audio a vyberte typ programu.

3. Jakmile bude typ programu zobrazený, 
stiskn�te tla�ítko pam�ti asi na 2 sekundy.

Nouzové vysílání

Pokud je p�ijato nouzové vysílání, dostane 
toto vysílání p�ednost, i když jsou práv� 
využívané jiné funkce (FM, CD, USB, iPod 
nebo AUX), a zobrazí se „Alarm! (Pozor!)“.

Jakmile nouzové vysílání skon�í, vrátí se 
systém do p�edchozího režimu.
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t Ovládání p�ehráva�e kompaktních disk� (CD)

Vložení CD disku

Vložte CD disk do slotu tak, aby jeho 
etiketa sm��ovala nahoru. Automatický 
podávací mechanismus uloží CD do 
p�ístroje a automaticky bude zapo�ato 
jeho p�ehrávání.

Vysunutí CD disku

Stisknutí tla�ítka pro vysunutí CD disku 
( ) zp�sobí jeho vysunutí ze slotu.

P�ehrávání

Je-li v p�ístroji založeno CD, spustíte 
stisknutím tla�ítka ( ) jeho p�ehrávání. 
Pokud v okamžiku stisknutí tla�ítka ( ) 
není CD v p�ístroji založeno, bude na 
displeji blikat nápis „NO DISC (ŽÁDNÝ 
DISK)“.

Rychlý posun vp�ed/vzad

Pokud chcete reprodukci rychle posunout 
vp�ed, podržte stisknuté tla�ítko pro 
rychlý posun ( ). Pokud chcete 
reprodukci rychle posunout dozadu, 
podržte stisknuté tla�ítko pro rychlý 
posun ( ).

Ovladač souboru Tlačítko SCAN

Tlačítko pro vložení disku Tlačítko náhodného 
přehrávání

Tlačítko opakování Slot pro CD disk
Tlačítko pro vysunutí CD

Tlačítko pro 
přehrávání CD

Tlačítko Text

Tlačítko předchozí 
složky

Tlačítko následující 
složky

Tlačítko následující skladby / 
Tlačítko rychlého posunu vpřed
Tlačítko předchozí skladby / 
Tlačítko rychlého posunu vzad

Na obrázku je příklad 
zobrazující jednotku typu A.

Typ P�ehrávané formáty
P�ehráva� hudebních 
CD disk� a soubor� 
MP3/WMA/AAC

• Hudební data (CD-DA)
• Soubory MP3/WMA/

AAC

POZNÁMKA

Pokud jsou na disku uloženy jak 
soubory MP3/WMA/AAC, tak 
hudební data (CD-DA), bude se 
p�ehrávání t�chto dvou nebo t�í typ� 
soubor� lišit v závislosti na tom, jak 
byl disk nahrán.

POZNÁMKA

P�ed za�átkem p�ehrávání bude krátká 
prodleva, kterou p�ehráva� pot�ebuje pro 
p�e�tení digitálního zápisu z CD disku.

POZNÁMKA

(Typ A)
Když stisknete tla�ítko pro vložení 
disku ( ), disk se zasune a za�ne 
jeho p�ehrávání.
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Vyhledání skladby
Stiskn�te tla�ítko následující skladby 
( ) nebo jednou oto�te ovlada� souboru 
doprava, abyste p�esko�ili dop�edu na 
za�átek následující skladby. 
Pokud stisknete tla�ítko p�edchozí 
skladby ( ) nebo oto�íte ovlada�em 
souboru doleva v pr�b�hu n�kolika 
sekund po za�átku skladby, p�esko�íte na 
za�átek p�edchozí skladby.
Pokud stisknete tla�ítko p�edchozí 
skladby ( ) nebo oto�íte ovlada�em 
souboru doleva po uplynutí n�kolika 
sekund skladby, p�esko�íte na za�átek 
aktuální skladby.
Hledání složky (v pr�b�hu p�ehrávání 
CD disku se soubory MP3/WMA/AAC)
Chcete-li p�ejít na p�edchozí složku, 
stiskn�te tla�ítko p�edchozí složky ( ), 
nebo tla�ítkem následující složky ( ) 
p�ejd�te na další složku.
Funkce SCAN
P�i p�ehrávání hudebního disku CD
Tato funkce prochází skladby na CD 
a p�ehrává 10 sekund z každé skladby 
jako pomoc p�i nalezení skladby, kterou 
chcete poslouchat. V pr�b�hu p�ehrávání 
stiskn�te tla�ítko scan ( ), chcete-li 
zapnout funkci prohledávání (�íslo 
skladby za�ne blikat). P�ehrávání ukázek 
zrušíte op�tovným stisknutím tla�ítka 
scan ( ).
P�i p�ehrávání CD disku se soubory 
MP3/WMA/AAC
Tato funkce prochází skladby v práv� 
p�ehrávané složce a p�ehrává 10 sekund 
z každé skladby jako pomoc p�i nalezení 
skladby, kterou chcete poslouchat. 
V pr�b�hu p�ehrávání stiskn�te tla�ítko 
scan ( ), chcete-li zapnout funkci 
prohledávání (�íslo skladby za�ne blikat).
P�ehrávání ukázek zrušíte op�tovným 
stisknutím tla�ítka scan ( ).

Opakované p�ehrávání
P�i p�ehrávání hudebního disku CD
P�i p�ehrávání stiskn�te tla�ítko 
opakování (1), práv� p�ehrávaná skladba 
bude p�ehrávána opakovan�. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „TRACK RPT“.
Když stisknete tla�ítko opakování (1) p�i 
zobrazeném „TRACK RPT“ na displeji, 
opakování zrušíte.
P�i p�ehrávání CD disku se soubory 
MP3/WMA/AAC
(Opakování skladby)
P�i p�ehrávání stiskn�te tla�ítko 
opakování (1), práv� p�ehrávaná skladba 
bude p�ehrávána opakovan�. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „TRACK RPT“.
Když stisknete tla�ítko opakování (1) 
dvakrát p�i zobrazeném „TRACK RPT“ 
na displeji, opakování zrušíte.
(Opakování složky)
P�i p�ehrávání stiskn�te tla�ítko 
opakování (1) dvakrát, práv� p�ehrávaná 
skladba ve složce bude p�ehrávána 
opakovan�. V pr�b�hu p�ehrávání se 
zobrazuje „FOLDER RPT“.
Když stisknete tla�ítko opakování (1) p�i 
zobrazeném „FOLDER RPT“ na displeji, 
opakování zrušíte.
P�ehrávání skladeb v náhodném po�adí
P�i p�ehrávání hudebního disku CD
P�i p�ehrávání stiskn�te tla�ítko 
náhodného p�ehrávání (2), skladby na CD 
disku budou p�ehrávány v náhodném 
po�adí. V pr�b�hu p�ehrávání se 
zobrazuje „DISC RDM“.
Když stisknete tla�ítko náhodného 
p�ehrávání (2) p�i zobrazeném „DISC 
RDM“ na displeji, p�ehrávání zrušíte.

POZNÁMKA

Pokud jednotka z�stala v režimu 
prohledávání, normální p�ehrávání se 
obnoví, když stisknete scan.
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P�i p�ehrávání CD disku se soubory 
MP3/WMA/AAC

(Náhodné p�ehrávání v rámci složky)
P�i p�ehrávání stiskn�te tla�ítko 
náhodného p�ehrávání (2), skladby ve 
složce budou p�ehrávány v náhodném 
po�adí. V pr�b�hu p�ehrávání se 
zobrazuje „FOLDER RDM“.
Když stisknete tla�ítko náhodného p�ehrávání 
(2) dvakrát p�i zobrazeném „FOLDER 
RDM“ na displeji, p�ehrávání zrušíte.

(Náhodné p�ehrávání v rámci CD disku)
P�i p�ehrávání dvakrát stiskn�te tla�ítko 
náhodného p�ehrávání (2), skladby na CD 
disku budou p�ehrávány v náhodném 
po�adí. V pr�b�hu p�ehrávání se 
zobrazuje „DISC RDM“.
Když stisknete tla�ítko náhodného 
p�ehrávání (2) p�i zobrazeném „DISC 
RDM“ na displeji, p�ehrávání zrušíte.

Zm�na zobrazení

U soubor�, kde byl zadán název souboru 
a jiné informace, se zobrazení na displeji 
bude p�epínat mezi zobrazením názvu 
souboru a jiných informací p�i každém 
stisku tla�ítka text ( ) v pr�b�hu 
p�ehrávání.

Hudební CD disk

CD disk se soubory MP3/WMA/AAC

Název skladby

Název alba

Jméno autora

Číslo skladby / Uplynulý čas

POZNÁMKA

• Informace, které se mohou 
zobrazovat na displeji, jsou pouze 
ty informace o CD (jako nap�íklad 
jméno interpreta, název skladby), 
které byly zaznamenány na CD.

• Tato jednotka není schopná zobrazit 
n�které znaky. Znaky, které 
nemohou být zobrazeny, jsou 
ozna�eny hv�zdi�kou ( ).

Název souboru

Název složky

Název alba

Název skladby

Jméno autora

Číslo složky / Číslo souboru

Číslo souboru / Uplynulý čas
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Posunutí zobrazení

Sou�asn� je možné zobrazit pouze 
9 znak� (název souboru) nebo 13 znak� 
(krom� názv� soubor�). Chcete-li zobrazit 
další znaky dlouhého názvu, podržte 
stisknuté tla�ítko text ( ). Na 
displeji se zobrazí dalších 13 znak�. 
Op�tovným stisknutím tla�ítka ( ) 
se po zobrazení posledních 13 znak� 
vrátíte na za�átek názvu.

Zobrazení zpráv

Pokud se na displeji objeví zpráva 
„CHECK CD (ZKONTROLUJTE CD)“, 
znamená to, že došlo k n�jaké závad� na 
CD disku. Zkontrolujte, zda disk není 
poškozený, špinavý nebo poškrábaný, 
a potom ho zkuste znovu vložit do p�ístroje. 
Pokud se tato zpráva znovu objeví, sv��te 
p�ístroj kvalifikovanému opravci, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda, a požádejte jej o opravu.

t Jak používat pomocný  
vstup / USB port*

Hudbu m�žete poslouchat 
i z reproduktor� vozu, když p�ipojíte 
b�žn� dostupnou p�enosnou 
audiojednotku k pomocnému vstupu.
Použijte b�žn� dostupný kabel se stereo 
mini konektorem (3,5 ). Podrobnosti 
získáte u kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.
Navíc m�žete hudbu p�ehrávat na 
audiosystému vozidla, když p�ipojíte USB 
za�ízení nebo za�ízení iPod na USB port.
Viz režim AUX/USB/iPod, stran� 5-60.

t Indikace závad
Pokud se na displeji objeví indikace 
chyby, m�žete najít její p�í�inu 
v následující tabulce. Pokud se Vám 
nepoda�í p�í�inu chyby odstranit, zaje
te 
s vozem do kvalifikovaného servisu, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

Po�et znak�, které mohou být 
zobrazeny, je omezen.

Indikace P�í�ina �ešení

CHECK CD 
(ZKONTRO-
LUJTE CD)

CD 
disk byl 
do slotu 
založen 
opa�n�

Vložte CD disk do 
slotu správným 
zp�sobem. Pokud 
indikace chyby na 
displeji p�etrvává, 
pora
te se 
v kvalifikovaném 
servisu, 
doporu�ujeme obrátit 
se na autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

CD 
disk je 
vadný

Vložte do slotu jiný 
CD disk správným 
zp�sobem. Pokud 
indikace chyby na 
displeji p�etrvává, 
pora
te se 
v kvalifikovaném 
servisu, 
doporu�ujeme obrátit 
se na autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

*N�které modely.
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1Hlavní spína�/Ovlada� hlasitosti/Displej/Kvalita zvuku................................ stran� 5-42
2Ovládání radiop�ijíma�e (Typ C).................................................................... stran� 5-46
3Ovládání radiop�ijíma�e (Typ D).................................................................... stran� 5-48
4Ovládání p�ehráva�e kompaktních disk� (CD) .............................................. stran� 5-52
5 Jak používat pomocný vstup / USB port ........................................................ stran� 5-55
6 Indikace závad ................................................................................................ stran� 5-55
7Nastavení ........................................................................................................ stran� 5-56

Audiojednotka (Typ C / Typ D)*

Netla�te na displej p�íliš velkou silou a k ovládání nepoužívejte p�edm�t s ostrou 
špi�kou. V opa�ném p�ípad� by mohlo dojít k poškození displeje.

UPOZORNĚNÍ

Typ D (kompatibilní s RDS)

Modely s navigačním systémem

Modely bez navigačního systému

Typ C (nekompatibilní s RDS*)

* Radio Data System
Na obrázku je uveden pouze 
příklad audiopřístroje.

*N�které modely.
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t Hlavní spína�/Ovlada� hlasitosti/Displej/Kvalita zvuku

Zapnutí/vypnutí

P�epn�te spína� zapalování do polohy 
ACC nebo ON.
Stisknutím hlavního spína�e/ovlada�e 
hlasitosti zapn�te audiosystém. Dalším 
stisknutím tohoto spína�e/ovlada�e 
hlasitosti systém vypnete.

Nastavení hlasitosti

Otá�ením hlavního spína�e/ovlada�e 
hlasitosti m�žete nastavit požadovanou 
hlasitost reprodukce.
Oto�ením tohoto ovlada�e doprava 
hlasitost zvýšíte, oto�ením sm�rem doleva 
ji snížíte.

Nastavení displeje

Stisknutím tla�ítka SETUP ( ) 
zobrazíte obrazovku pro nastavení displeje.
Dotekem na záložku  na obrazovce 
vyberte, kterou položku chcete zm�nit.

Nastavení jasu

 : Zvýšení jasu
 : Snížení jasu

Nastavení kontrastu

 : Vyšší kontrast
 : Nižší kontrast

Nastavení nádechu*1

 : Posílení zeleného nádechu
 : Posílení �erveného nádechu

*1 Nastavení je možné provést pouze 
v režimu zadní parkovací kamery.

Nastavení barvy*1

 : Zesílení barev
 : Zeslabení barev

*1 Nastavení je možné provést pouze 
v režimu zadní parkovací kamery.

Nastavení denní/no�ní obrazovky*1

Je možné vybrat denní nebo no�ní 
obrazovku bez ohledu na to, zda jsou 
hlavní sv�tlomety rozsvícené nebo 
zhasnuté (když je pot�ebná jasná 
obrazovka v noci nebo tmavá obrazovka 
v poledne).

 : Výb�r denní obrazovky
 : Výb�r no�ní obrazovky
 : Automatické p�epínání obrazovek 

na základ� stavu rozsvícení hlavních 
sv�tlomet�

*1 Toto nastavení není možné provést 
v režimu zadní parkovací kamery.

Ovladač funkcí 
audio

Tlačítko Audio
Tlačítko Phone

Tlačítko navigace

Hlavní spínač / 
Ovladač hlasitosti

Tlačítko Setup

Na obrázku je příklad zobrazující jednotku typu C.
Některé modely.
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Vypnutí displeje

Displej je možné vypnout. Dotekem na 
tla�ítko  na obrazovce m�žete 
displej vypnout.
Displej m�žete op�t zapnout jedním 
z následujících zp�sob�:
• Stisknutím tla�ítka audia ( ) 

zobrazíte obrazovku audia.
• Stisknutím tla�ítka navigace ( ) 

zobrazíte naviga�ní obrazovku.
• Stisknutím tla�ítka telefonu ( ) 

zobrazíte obrazovku pro telefonování 
p�es Bluetooth®.

• Stisknutím tla�ítka SETUP ( ) 
zobrazíte obrazovku pro nastavení.

• Stisknutím ovlada�e funkcí audio 
zobrazíte obrazovku pro nastavení 
zvuku.

• P�e�azením �adicí páky do polohy 
R p�epnete do režimu zadní parkovací 
kamery. P�e�azení do jiné polohy než 
R zp�sobí návrat k vypnutému displeji.

Obnovení nastavení displeje

Všechny hodnoty nastavení displeje je 
možné vrátit na jejich p�vodní nastavení.
1. Dotkn�te se tla�ítka  na 

obrazovce.
2. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

Úprava kvality reprodukovaného 
zvuku
Stisknutím ovlada�e funkcí audio nebo 
dotekem na tla�ítko  na obrazovce 
zobrazíte obrazovku pro nastavení zvuku.

*1 N�které funkce se nevypnou
*2 Typ D
*3 Standardní audiosystém
*4 Audiosystém Bose®

POZNÁMKA

• Obrazovka parkovacích sníma�� se 
do�asn� objeví, když se parkovací 
sníma�e aktivují. Viz Systém 
parkovacích sníma��, stran� 4-187.

• Displej je také možné vypnout 
hlasovým p�íkazem. Viz Sou�ásti 
systému, stran� 5-80.

Indikace Hodnota nastavení

Bass
(hluboké tóny)

 : Zesílení 
hlubokých tón�

 : Zeslabení 
hlubokých tón�

Treble
(vysoké tóny)

 : Zesílení vysokých 
tón�

 : Zeslabení 
vysokých tón�

Balance
(Vyvážení hlasitosti levý/
pravý)

 : Omezení 
hlasitosti z pravých 
reproduktor�

 : Levá strana 
snížení hlasitosti

Fader
(Vyvážení hlasitosti 
p�ední/zadní)

 : Omezení 
hlasitosti z p�edních 
reproduktor�

 : Zadní 
reproduktor
snížení hlasitosti

Button Beep
(Zvuk tla�ítek audia)  : zap/vyp*1

Hlasitost TA*2

(nezávislá hlasitost TA: 
nastavení hlasitosti pro 
p�íjem vysílaných 
dopravních informací.)

 : Zvýšení hlasitosti
 : Snížení hlasitosti

Auto Level Control*3

(Automatické nastavení 
hlasitosti)

 : Vyšší úrove�
 : Nižší úrove�

AudioPilot*4

(Automatické nastavení 
hlasitosti)

 : zap/vyp

Centerpoint*4

(Automatické nastavení 
úrovn�)

 : zap/vyp
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Automatická úprava úrovn� hlasitosti 
(ALC)
Automatická úprava úrovn� hlasitosti je 
funkce, která automaticky reguluje 
hlasitost a kvalitu reprodukovaného 
zvuku v závislosti na rychlosti jízdy vozu. 
Hlasitost vzr�stá úm�rn� se zvýšením 
rychlosti vozidla a klesá p�i jeho 
zpomalení.
AudioPilot® 2*5

AudioPilot® 2 automaticky reguluje 
nastavení hlasitosti a kvality zvuku 
v závislosti na hladin� hluku 
pronikajícího do interiéru vozu b�hem 
jízdy. Když je AudioPilot® 2 zapnutý, 
systém automaticky vypo�ítá podmínky 
pro optimální poslech zvuku, a to 
v závislosti na hluku p�icházejícím 
z exteriéru. Funkci AudioPilot® 2 je 
možné zapnout nebo vypnout.
*5 AudioPilot® 2 je registrovaná 

obchodní zna�ka spole�nosti Bose.

Centerpoint® 2*6

Funkce Centerpoint®2 Vám umožní ve 
Vašem vozidle zažít zvuk ve formátu 5.1 
i s konven�ním dvoukanálovým stereo 
audioza�ízením. Funkci Centerpoint® 2 je 
možné zapnout nebo vypnout.

*6 Centerpoint® 2 je registrovaná 
obchodní zna�ka spole�nosti Bose.

Obnovení nastavení zvuku
Nastavení pro basy, výšky a stereováhu je 
možné vrátit na jejich po�áte�ní hodnoty.

1. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

2. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

POZNÁMKA

Funkce Centerpoint® 2 pracuje 
optimáln� s dvoukanálovými stereo 
audioza�ízeními. Audiosoubory 
zakódované vysokou kompresí je 
možné p�ehrávat, ale výsledkem m�že 
být zvuk nedostate�né kvality.
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t Ovládání radiop�ijíma�e (Typ C)

Zapnutí radiop�ijíma�e
Dotkn�te se tla�ítka audia ( ) a dotkn�te 
se záložky  nebo  na obrazovce.
Volba vlnového rozsahu
Dotekem na záložku  na obrazovce 
zvolíte AM. Dotekem na záložku  
na obrazovce zvolíte FM1 a FM2.

Lad�ní
Radiop�ijíma� nabízí následující zp�soby 
lad�ní: manuální, automatické, 
prohledávání, lad�ní stanic uložených 
v pam�ti a lad�ní automatické pam�ti. 
Nejsnazším zp�sobem je uložení oblíbených 
stanic do pam�ti radiop�ijíma�e.

Manuální lad�ní

Otá�ením ovlada�e pro manuální lad�ní 
vyhledáte stanice s vyšší nebo nižší 
frekvencí.

Automatické lad�ní

Po stisknutí tla�ítka automatického lad�ní 
( , ) za�ne p�ijíma� automaticky 
vyhledávat stanice s vyšší nebo nižší 
frekvencí.

Ovladač pro manuální ladění

Tlačítko Audio

Tlačítka pro 
automatické ladění

Na obrázku je uveden pouze příklad audiopřístroje.

POZNÁMKA

• Když je vybrané pásmo FM1, zobrazuje 
se . Když je vybrané pásmo 
FM2, zobrazuje se .

• Pokud p�ijímaný signál FM bude 
slábnout, kvalita p�íjmu se 
automaticky zm�ní z režimu 
STEREO na MONO, �ímž dojde 
k potla�ení rušivého šumu. Symbol 
„STEREO“ na displeji v takovém 
okamžiku zmizí.

POZNÁMKA

Jestliže dojde k p�erušení napájení 
(následkem p�epálení pojistky nebo 
odpojení akumulátoru), budou stanice 
uložené v pam�ti p�ístroje vymazané.

POZNÁMKA

Pokud tla�ítko automatického lad�ní 
( , ) budete držet stisknuté, bude 
se frekvence neustále m�nit.
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Prohledávání
M�žete vyhledat rozhlasové stanice 
s dobrým p�íjmem, když se dotknete 
tla�ítka  na obrazovce.
Prohledávání se zastaví na každé stanici 
p�ibližn� na p�t sekund.
Pokud se p�itom dotknete tla�ítka  na 
obrazovce, p�estane jednotka vyhledávat 
a z�stane nalad�na p�íslušná stanice.
Lad�ní stanic uložených v pam�ti
P�ístroj nabízí šest p�edvoleb, takže lze 
uložit šest stanic v pásmu AM a 12 stanic 
v pásmu FM.

1. P�ed výb�rem p�edvolby nejprve 
vyberte pásmo AM, FM1 nebo FM2. 
Pak nala
te požadovanou stanici.

2. Na delší dobu se dotkn�te kteréhokoliv 
tla�ítka p�edvolby na obrazovce. 
Frekvence bude naprogramována 
a zobrazena u tla�ítka p�edvolby.

3. P�i ukládání dalších stanic a jiných 
vlnových rozsah� postupujte stejným 
zp�sobem. P�i p�íjmu naprogramované 
frekvence zvolte AM, FM1 nebo FM2 
a dotkn�te se tla�ítka p�edvolby na 
obrazovce. Zobrazí se frekvence stanice.

Lad�ní automatické pam�ti
Tato funkce je zvlášt� užite�ná p�i jízd� 
v oblastech, kde neznáte frekvence lokálních 
stanic. Do pam�ti p�ístroje lze uložit další 
stanice pásma AM/FM, aniž by byly zrušeny 
stanice uložené do pam�ti již d�íve.

1. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce. Zobrazí se seznam stanic 
v automatické pam�ti.

2. Dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce zobrazíte frekvence až 
deseti rozhlasových stanic na seznamu 
automatické pam�ti.

3. Dotkn�te se požadované frekvence.

POZNÁMKA

Naprogramovaná frekvence se 
zobrazení na tla�ítku p�edvolby.

POZNÁMKA

Pokud se v pr�b�hu lad�ní 
automatické pam�ti dotknete tla�ítka 

 na obrazovce, vrátíte se na 
hlavní obrazovku AM/FM.
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t Ovládání radiop�ijíma�e (Typ D)

Zapnutí radiop�ijíma�e
Dotkn�te se tla�ítka audia ( ) 
a dotkn�te se záložky  nebo  
na obrazovce.
Volba vlnového rozsahu
Dotekem na záložku  na obrazovce 
zvolíte AM. Dotekem na záložku  
na obrazovce zvolíte FM1 a FM2.

Lad�ní
Radiop�ijíma� nabízí následující zp�soby 
lad�ní: manuální, automatické, 
prohledávání, lad�ní stanic uložených 
v pam�ti a lad�ní automatické pam�ti. 
Nejsnazším zp�sobem je uložení oblíbených 
stanic do pam�ti radiop�ijíma�e.

Manuální lad�ní

Otá�ením ovlada�e pro manuální lad�ní 
vyhledáte stanice s vyšší nebo nižší 
frekvencí.

Automatické lad�ní

Po stisknutí tla�ítka automatického lad�ní 
( , ) za�ne p�ijíma� automaticky 
vyhledávat stanice s vyšší nebo nižší 
frekvencí.

Tlačítka pro 
automatické ladění

Ovladač pro manuální ladění

Tlačítko Audio

POZNÁMKA

• Když je vybrané pásmo FM1, 
zobrazuje se . Když je vybrané 
pásmo FM2, zobrazuje se .

• Pokud p�ijímaný signál FM bude 
slábnout, kvalita p�íjmu se 
automaticky zm�ní z režimu 
STEREO na MONO, �ímž dojde 
k potla�ení rušivého šumu. Symbol 
„STEREO“ na displeji v takovém 
okamžiku zmizí.

POZNÁMKA

Jestliže dojde k p�erušení napájení 
(následkem p�epálení pojistky nebo 
odpojení akumulátoru), budou stanice 
uložené v pam�ti p�ístroje vymazané.

POZNÁMKA

Pokud tla�ítko automatického lad�ní 
( , ) budete držet stisknuté, bude 
se frekvence neustále m�nit.
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Prohledávání
M�žete vyhledat rozhlasové stanice 
s dobrým p�íjmem, když se dotknete 
tla�ítka  na obrazovce.
Prohledávání se zastaví na každé stanici 
p�ibližn� na p�t sekund.
Pokud se p�itom dotknete tla�ítka  na 
obrazovce, p�estane jednotka vyhledávat 
a z�stane nalad�na p�íslušná stanice.
Lad�ní stanic uložených v pam�ti
P�ístroj nabízí šest p�edvoleb, takže lze 
uložit šest stanic v pásmu AM a 12 stanic 
v pásmu FM.
1. P�ed výb�rem p�edvolby nejprve 

vyberte pásmo AM, FM1 nebo FM2. 
Pak nala
te požadovanou stanici.

2. Na delší dobu se dotkn�te kteréhokoliv 
tla�ítka p�edvolby na obrazovce. 
Frekvence bude naprogramována 
a zobrazena u tla�ítka p�edvolby.

3. P�i ukládání dalších stanic a jiných 
vlnových rozsah� postupujte stejným 
zp�sobem. P�i p�íjmu naprogramované 
frekvence zvolte AM, FM1 nebo FM2 
a dotkn�te se tla�ítka p�edvolby na 
obrazovce. Zobrazí se frekvence 
stanice.

Lad�ní automatické pam�ti
Tato funkce je zvlášt� užite�ná p�i jízd� 
v oblastech, kde neznáte frekvence lokálních 
stanic. Do pam�ti p�ístroje lze uložit další 
stanice pásma AM, aniž by byly zrušeny 
stanice uložené do pam�ti již d�íve.
1. Dotkn�te se tla�ítka  na 

obrazovce. Zobrazí se seznam stanic 
v automatické pam�ti a bude p�ijímána 
poslední nalad�ná frekvence.

2. Dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce zobrazíte frekvence až 
deseti rozhlasových stanic na seznamu 
automatické pam�ti.

3. Dotkn�te se požadované frekvence.

Radio Data System (RDS)
Alternativní frekvence (AF)
Funkce AF je ur�ena pro stanice vysílající 
ve vlnovém rozsahu FM. Zapn�te režim 
AF. Na displeji bude zobrazen nápis 
„AF“. Pokud rozhlasový p�íjem stávající 
stanice zeslábne, p�epne systém 
automaticky na alternativní stanici.
Pokud chcete pokra�ovat v regionálním 
programu, zapn�te režim REG.
Zapnutí nebo vypnutí AF/REG
V režimu FM se dotkn�te tla�ítka „ “ 
na obrazovce, abyste p�epnuli na obrazovku 
možností. AF/REG m�žete zapnout nebo 
vypnout podle následujícího postupu:
(Zapnutí/vypnutí režimu AF)
Dotkn�te tla�ítka „ “ na obrazovce, 
když je zobrazena obrazovka možností.

POZNÁMKA

• Naprogramovaná frekvence se 
zobrazení na tla�ítku p�edvolby.

• Když je zvoleno pásmo FM, zobrazí 
se informace o názvu rozhlasové 
stanice.

POZNÁMKA

Pokud se v pr�b�hu lad�ní 
automatické pam�ti dotknete tla�ítka 

 na obrazovce, vrátíte se na 
hlavní obrazovku AM.
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(Zapnutí/vypnutí režimu REG)
V režimu AF se dotkn�te tla�ítka „ “ 
na obrazovce.

Dopravní hlášení (TA)

Dotekem na tla�ítko  na obrazovce, když je 
p�ijímána stanice v pásmu FM/AM, p�epnete do 
režimu TA a na displeji se objeví „TA“.
Pokud je v režimu TA p�ijato vysílání TA, 
dostane toto vysílání p�ednost, i když jsou 
práv� využívané jiné funkce (rádio, CD, 
USB, iPod nebo AUX), a zobrazí se „Traffic 
Announcements (Dopravní hlášení)“.
Pokud je p�ijato vysílání TA, když je 
zobrazena obrazovka audiosystému, objeví se 
na obrazovce tla�ítko „ “. Dotekem na 
tla�ítko „ “ na obrazovce ukon�íte 
p�ehrávání dopravního hlášení a vrátíte se do 
pohotovostního stavu TA. Pokud je p�ijato 
vysílání TA, když je zobrazena jiná obrazovka 
než obrazovka audiosystému, objeví se 
obrazovky výb�ru pro tla�ítka „ “, 
„ “ a „ “ na obrazovce. Pokud se 
dotknete tla�ítka „ “ na obrazovce, 
neobjeví se p�i p�ijetí dopravního hlášení 
obrazovka výb�ru, ale tato hlášení budou stále 
p�ijímána.

Výb�r ze seznamu stanic

Na obrazovce se seznamem stanic m�že být 
zobrazeno maximáln� 50 rozhlasových stanic 
používajících RDS. Ze seznamu m�žete 
snadno vybrat stanici, kterou chcete 
poslouchat. Pokud není k dispozici název 
rozhlasové stanice, zobrazuje se její frekvence. 
Navíc mohou být rozhlasové stanice, které 
byly naprogramovány podle typu programu 
(PTY) zobrazeny samostatn� podle kategorií.

1. V režimu FM se dotkn�te tla�ítka  
na obrazovce, aby se zobrazila 
obrazovka se seznamem stanic.

2. Dotkn�te se požadované frekvence / 
názvu rozhlasové stanice.

(Výb�r typu programu (PTY))

1. Dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce se seznamem stanic zobrazíte 
obrazovku Change PTY (Zm�nit PTY).

2. Dotkn�te se názvu kategorie, kterou 
chcete vybrat.

3. Dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce se vrátíte na obrazovku se 
seznamem stanic.

Stav PTY se zobrazuje na obrazovce se 
seznamem stanic takto:

POZNÁMKA

M�že trvat o n�co déle, než se zobrazí 
seznam stanic, a to v závislosti na 
podmínkách p�íjmu.

POZNÁMKA
• Je možné vybrat více kategorií.

• Dotekem na vybranou kategorii na 
obrazovce Change PTY (Zm�nit 
PTY) deaktivujete PTY.

• Dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce Change PTY (Zm�nit 
PTY), když je vybraná kategorie, 
zrušíte všechny vybrané kategorie. 
Rozhlasové stanice používající RDS, 
které nebyly naprogramované na 
PTY, m�žete zobrazit dotekem na 
tla�ítko  na obrazovce, 
když není vybraná žádná kategorie.

Displej Zobrazené rozhlasové stanice
PTY Filter Off 
(Filtr PTY 
vypnutý)

Zobrazují se RDS stanice

Filter On (Filtr 
zapnutý)

Zobrazují se RDS stanice, které 
nebyly naprogramované na PTY

PTY Filter On 
(Filtr PTY 
zapnutý)

Zobrazují se rozhlasové stanice 
z vybrané kategorie
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Nouzové vysílání

Pokud je p�ijato nouzové vysílání, dostane 
toto vysílání p�ednost, i když jsou práv� 
využívané jiné funkce (rádio, CD, USB, 
iPod nebo AUX), a zobrazí se „Alarm 
(Pozor)“.
Jakmile nouzové vysílání skon�í, vrátí se 
systém do p�edchozího režimu.
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t Ovládání p�ehráva�e kompaktních disk� (CD)

Vložení CD disku

Vložte CD disk do slotu tak, aby jeho etiketa 
sm��ovala nahoru. Automatický podávací 
mechanismus uloží CD do p�ístroje 
a automaticky bude zapo�ato jeho 
p�ehrávání.

Vysunutí CD disku

Stisknutí tla�ítka pro vysunutí CD disku 
( ) zp�sobí jeho vysunutí ze slotu.

P�ehrávání

Stiskn�te tla�ítko AUDIO ( ) nebo 
záložku  na obrazovce, když je 
vložený CD disk.

Pozastavení

Chcete-li pozastavit p�ehrávání, dotkn�te 
se tla�ítka  na obrazovce.
Pozastavené p�ehrávání op�t obnovíte 
dotekem na tla�ítko  na obrazovce.

Rychlý posun vp�ed/vzad

Ovládání pomocí panelu

Pokud chcete reprodukci rychle posunout 
vp�ed, podržte stisknuté tla�ítko pro 
rychlý posun ( ).
Pokud chcete reprodukci rychle posunout 
dozadu, podržte stisknuté tla�ítko pro 
rychlý posun ( ).

Ovládání pomocí obrazovky

Podržte déle stisknuté tla�ítko  na 
obrazovce, chcete-li reprodukci rychle 
posunout vp�ed.
Podržte déle stisknuté tla�ítko  na 
obrazovce, chcete-li reprodukci rychle 
posunout vzad.

Ovladač souboru

Tlačítko Audio

Tlačítko pro vysunutí CD Slot pro CD disk

Tlačítko následující skladby / 
Tlačítko rychlého posunu vpřed

Tlačítko předchozí skladby / 
Tlačítko rychlého posunu vzad

Na obrázku je příklad zobrazující jednotku typu C.

Typ P�ehrávané formáty
P�ehráva� 
hudebních CD 
disk� a soubor� 
MP3/WMA/AAC

• Hudební data (CD-DA)
• Soubory MP3/WMA/

AAC

POZNÁMKA

Pokud jsou na disku uloženy jak soubory 
MP3/WMA/AAC, tak hudební data 
(CD-DA), bude se p�ehrávání t�chto 
dvou nebo t�í typ� soubor� lišit 
v závislosti na tom, jak byl disk nahrán.

POZNÁMKA

P�ed za�átkem p�ehrávání bude krátká 
prodleva, kterou p�ehráva� pot�ebuje pro 
p�e�tení digitálního zápisu z CD disku.
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Vyhledání skladby

Ovládání pomocí panelu

Stiskn�te tla�ítko následující skladby ( ) 
nebo jednou oto�te ovlada� souboru 
doprava, abyste p�esko�ili dop�edu na 
za�átek následující skladby. Pokud stisknete 
tla�ítko p�edchozí skladby ( ) nebo oto�íte 
ovlada�em souboru doleva v pr�b�hu 
n�kolika sekund po za�átku skladby, 
p�esko�íte na za�átek p�edchozí skladby.
Pokud stisknete tla�ítko p�edchozí skladby 
( ) nebo oto�íte ovlada�em souboru doleva 
po uplynutí n�kolika sekund skladby, 
p�esko�íte na za�átek aktuální skladby.

Ovládání pomocí obrazovky

Jedním dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce p�esunete p�ehrávání na 
za�átek další skladby.
Pokud se dotknete tla�ítka  na 
obrazovce v pr�b�hu prvních n�kolika 
sekund p�ehrávání skladby, p�esko�íte na 
za�átek p�edchozí skladby.
Pokud se dotknete tla�ítka  na 
obrazovce po uplynutí n�kolika sekund 
skladby, p�esko�íte na za�átek aktuální 
skladby.

Zobrazení seznamu soubor�

Je možné zobrazit seznam soubor� na CD disku.

P�i p�ehrávání hudebního disku CD

Dotekem na tla�ítko  na obrazovce 
zobrazíte seznam skladeb na CD disku.

P�i p�ehrávání disku CD s MP3/WMA/
AAC (Zobrazení seznamu soubor� 
v požadované složce)

1. Dotekem na tla�ítko  na obrazovce 
zobrazíte seznam složek na CD disku.

2. Dotkn�te se složky, kterou chcete vybrat.

(Zobrazení seznamu soubor� 
v aktuální složce)

Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

Výb�r souboru/skladby

Výb�r skladby, kterou chcete p�ehrát.

P�i p�ehrávání hudebního disku CD

1. Dotekem na tla�ítko  na obrazovce 
zobrazíte seznam skladeb na CD disku.

2. Dotkn�te se skladby, kterou chcete 
p�ehrát.

P�i p�ehrávání CD disku se soubory 
MP3/WMA/AAC

(Výb�r ze všech složek na CD)
1. Když se dotknete tla�ítka  na 

obrazovce, zobrazí se seznam složek 
na CD disku.

2. Vyberte název složky ze zobrazeného 
seznamu.

3. Zobrazí se soubory ve vybrané složce.
4. Vyberte soubor, který chcete p�ehrát.

(Výb�r z vnit�ní složky, ze které se 
práv� p�ehrává skladba)

1. Dotekem na tla�ítko  na obrazovce 
vyberte seznam skladeb.

2. Dotkn�te se skladby, kterou chcete 
poslouchat.

POZNÁMKA

Dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce se seznamem soubor� 
zobrazíte seznam složek.
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Funkce SCAN
P�i p�ehrávání hudebního disku CD
Tato funkce prochází skladby na CD 
a p�ehrává 10 sekund z každé skladby 
jako pomoc p�i nalezení skladby, kterou 
chcete poslouchat.
1. Když se p�i p�ehrávání dotknete 

tla�ítka  na obrazovce, bude 
p�ehráváno prvních deset sekund každé 
skladby, po�ínaje následující skladbou.

2. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
p�i p�ehrávání skladby, kterou chcete 
poslouchat, její p�ehrávání bude 
pokra�ovat.

P�i p�ehrávání CD disku se soubory 
MP3/WMA/AAC
Tato funkce prochází skladby v práv� 
p�ehrávané složce a p�ehrává 10 sekund 
z každé skladby jako pomoc p�i nalezení 
skladby, kterou chcete poslouchat.
1. Když se p�i p�ehrávání dotknete 

tla�ítka  na obrazovce, bude 
p�ehráváno prvních deset sekund každé 
skladby, po�ínaje následující skladbou.

2. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
p�i p�ehrávání skladby, kterou chcete 
poslouchat, její p�ehrávání bude 
pokra�ovat.

Opakované p�ehrávání
P�i p�ehrávání hudebního disku CD
P�i p�ehrávání se dotkn�te tla�ítka  na 
obrazovce a práv� p�ehrávaná skladba bude 
p�ehrávána opakovan�. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dotknete tla�ítka 

 p�i zobrazeném symbolu „ “.
P�i p�ehrávání CD disku se soubory 
MP3/WMA/AAC
(Opakování skladby)
P�i p�ehrávání se dotkn�te tla�ítka  na 
obrazovce a práv� p�ehrávaná skladba 
bude p�ehrávána opakovan�. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dvakrát dotknete 
tla�ítka  p�i zobrazeném symbolu „ “.
(Opakování složky)
P�i p�ehrávání se dvakrát dotkn�te tla�ítka 

 na obrazovce a skladby ve složce 
budou p�ehrávány opakovan�. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dotknete tla�ítka 

 p�i zobrazeném symbolu „ “.
P�ehrávání v náhodném po�adí
P�i p�ehrávání hudebního disku CD
P�i p�ehrávání se dotkn�te tla�ítka  na 
obrazovce a skladby na CD disku budou 
p�ehrávány v náhodném po�adí. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dotknete tla�ítka 

 p�i zobrazeném symbolu „ “.
P�i p�ehrávání CD disku se soubory 
MP3/WMA/AAC
(P�ehrávání v náhodném po�adí 
v rámci složky)
P�i p�ehrávání se dotkn�te tla�ítka  na 
obrazovce a skladby ve složce budou 
p�ehrávány v náhodném po�adí. 
V pr�b�hu p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dvakrát dotknete 
tla�ítka  p�i zobrazeném symbolu „ “.

POZNÁMKA

• Pokud jednotka z�stala v režimu 
prohledávání, normální p�ehrávání 
se obnoví, když stisknete scan.

• Až budou p�ehrány ukázky všech 
skladeb, vrátí se jednotka 
k normálnímu p�ehrávání.
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(P�ehrávání v náhodném po�adí 
v rámci CD disku)
P�i p�ehrávání se dvakrát dotkn�te tla�ítka 

 na obrazovce a skladby na CD disku 
budou p�ehrávány v náhodném po�adí. 
V pr�b�hu p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dotknete tla�ítka 

 p�i zobrazeném symbolu „ “.
Posunutí zobrazení
Pokud není možné sou�asn� zobrazit celý 
název, dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce, které se nachází napravo od 
názvu. Když se zobrazí poslední znak, 
dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce, aby 
se zobrazil první znak názvu.

Zobrazení zpráv
Pokud se na displeji objeví zpráva „CD 
Error (Chyba CD)“, znamená to, že došlo 
k n�jaké závad� na CD disku. 
Zkontrolujte, zda disk není poškozený, 
špinavý nebo poškrábaný, a potom ho 
zkuste znovu vložit do p�ístroje. Pokud se 
tato zpráva znovu objeví, sv��te p�ístroj 
kvalifikovanému opravci, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� Mazda, 
a požádejte jej o opravu.

t Jak používat pomocný  
vstup / USB port*

Hudbu m�žete poslouchat 
i z reproduktor� vozu, když p�ipojíte 
b�žn� dostupnou p�enosnou 
audiojednotku k pomocnému vstupu.
Použijte b�žn� dostupný kabel se stereo mini 
konektorem (3,5 ). Podrobnosti získáte 
u kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� Mazda.
Navíc m�žete hudbu p�ehrávat na 
audiosystému vozidla, když p�ipojíte USB 
za�ízení nebo za�ízení iPod na USB port.
Viz režim AUX/USB/iPod, stran� 5-60.
t Indikace závad
Pokud se na displeji objeví indikace 
chyby, m�žete najít její p�í�inu 
v následující tabulce. Pokud se Vám 
nepoda�í p�í�inu chyby odstranit, zaje
te 
s vozem do kvalifikovaného servisu, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

• Tla�ítko  na obrazovce se 
zobrazuje, pouze když není možné 
celý titul zobrazit sou�asn�.

• Informace, které se mohou 
zobrazovat na displeji, jsou pouze 
ty informace o CD (jako nap�íklad 
jméno interpreta, název skladby), 
které byly zaznamenány na CD.

• Tato jednotka není schopná zobrazit 
n�které znaky. Znaky, které 
nemohou být zobrazeny, jsou 
ozna�eny hv�zdi�kou ( ).

• Po�et znak�, které mohou být 
zobrazeny, je omezen.

Indikace P�í�ina �ešení

CD Error 
(Chyba CD)

CD disk byl 
do slotu 
založen 
opa�n�

Vložte CD disk do 
slotu správným 
zp�sobem. Pokud 
indikace chyby na 
displeji p�etrvává, 
pora
te se 
v kvalifikovaném 
servisu, 
doporu�ujeme obrátit 
se na autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

CD disk je 
vadný

Vložte do slotu jiný 
CD disk správným 
zp�sobem. Pokud 
indikace chyby na 
displeji p�etrvává, 
pora
te se 
v kvalifikovaném 
servisu, 
doporu�ujeme obrátit 
se na autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

*N�které modely.
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t Nastavení
Na displeji si m�žete p�izp�sobit r�zná 
nastavení, a to takto:

Displej

Viz Hlavní spína�/Ovlada� hlasitosti/
Displej/Kvalita zvuku stran� 5-42.

Zvuk

Viz Hlavní spína�/Ovlada� hlasitosti/
Displej/Kvalita zvuku stran� 5-42.

Vozidlo

• Zámky dve�í
• Ovládání osv�tlení
• Ovládání st�ra��

1. Stiskn�te tla�ítko pro nastavení ( ).

2. Dotekem na záložku  na 
obrazovce zobrazíte obrazovku pro 
nastavení vozidla.

3. Dotkn�te se požadované položky 
nastavení.

4. Dotekem vyberte požadované 
nastavení položky ze seznamu.

5. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

Jazyk

1. Stiskn�te tla�ítko pro nastavení ( ).

2. Dotekem na záložku  na 
obrazovce zobrazíte obrazovku pro 
nastavení jazyka.

3. Dotkn�te se požadovaného jazyka na 
seznamu.

4. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

Výchozí (pouze nastavení vozidla)

1. Stiskn�te tla�ítko pro nastavení ( ).

2. Dotkn�te se záložky  na 
obrazovce.

3. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

4. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

5. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

POZNÁMKA

• Zobrazí se pouze dostupné jazyky.

• U jazyk�, pro které je k dispozici 
rozeznávání hlasu / navád�ní, je 
zobrazena ikona.

• Pokud byste si zvolili jazyk, pro 
který není rozeznávání hlasu / 
navád�ní k dispozici, nebylo by 
rozeznávání hlasu funk�ní.

POZNÁMKA

Nastavení pro displej, zvuk a jazyk 
není možné vrátit na výchozí 
nastavení.
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Když je audiosystém zapnutý, je možné 
jej ovládat pomocí spína�� na volantu.

Bez hands-free sady Bluetooth

S hands-free sadou Bluetooth

t Nastavení hlasitosti
Chcete-li hlasitost zvýšit, stiskn�te spína� 
hlasitosti v horní �ásti ( ).
Chcete-li hlasitost snížit, stiskn�te spína� 
hlasitosti v dolní �ásti ( ).

Použití spína�� dálkového 
ovládání audia

POZNÁMKA

Protože bude za následujících 
podmínek audiosystém vypnutý, 
budou spína�e nefunk�ní.

• Když je zapalování vypnuté.

• Když je audiosystém vypnutý 
hlavním spína�em.

®

POZNÁMKA

• Tla�ítka Hovor, Zvednout a Zav�sit 
jsou funk�ní, jen když je 
audiojednotka vypnutá.

• V Mazd� je tento systém 
nainstalovaný v rámci prevence 
rozptylování p�i �ízení vozidla 
a používání ovládacích prvk� na 
p�ístrojové desce. Bezpe�ná jízda 
musí vždy mít nejvyšší prioritu.

®

Tlačítko Hovor
Tlačítko Zvednout

Tlačítko Hovor

Tlačítko Zavěsit
Tlačítko Zvednout
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t Spína� hledání
P�i poslouchání radiop�ijíma�e

Stiskn�te spína� hledání ( , ). 
Radiop�ijíma� p�ejde na následující/
p�edchozí uloženou stanici v po�adí, 
v jakém byla uložena (16).
P�idržením spína�e automatického lad�ní 
( , ) stisknutého m�žete vyhledat 
všechny použitelné stanice s vyšší nebo 
nižší frekvencí bez ohledu na to, zda byly 
naprogramované nebo ne.

Rozhlasové stanice, které byly d�íve 
uložené v pam�ti p�i automatickém 
lad�ní, je možné vyvolat stisknutím 
spína�e hledání ( , ), když je 
p�ijímána jakákoliv stanice uložená 
v pam�ti p�i automatickém hledání. 
Rozhlasové stanice je možné vyvolat 
v po�adí, v jakém byly uložené, a to 
každým stisknutím spína�e ( , ).

P�i p�ehrávání z CD disku, USB, za�ízení 
iPod nebo z Bluetooth  audio

Stisknutím spína�e hledání ( ) p�esko�íte 
dop�edu na za�átek následující skladby.
Pokud stisknete spína� hledání ( ) v pr�b�hu 
n�kolika sekund po za�átku skladby, p�esko�íte 
na za�átek p�edchozí skladby.
Pokud stisknete spína� hledání ( ) po 
uplynutí n�kolika sekund skladby, 
p�esko�íte na za�átek aktuální skladby.
Stisknutím a p�idržením spína�e hledání 
( , ) budete neustále p�eskakovat na 
p�edcházející nebo následující skladby.

*1Typ C / Typ D

t Spína� ztlumení*
Jedním stisknutím spína�e pro utlumení 
( ) bude reprodukce utlumena. 
Op�tovným stisknutím bude reprodukce 
obnovena.

® *1

POZNÁMKA

Pokud vypnete spína� zapalování, 
když je audio ztlumeno, dojde ke 
zrušení ztlumení. Proto p�i 
opakovaném nastartování motoru 
nebude reprodukce utlumená. Chcete-
li reprodukci op�t utlumit, stiskn�te 
spína� utlumení reprodukce ( ).

*N�které modely.
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t Použití spína�� sdruženého 
ovlada�e

Stisknutí spína�� v rámci sdruženého 
ovlada�e má následující následky:

 : Zobrazí se obrazovka audia
 : Zobrazí se naviga�ní obrazovka

 : Zobrazí se obrazovka pro 
telefonování p�es Bluetooth®

 : Zobrazí se obrazovka pro 
nastavení

 : Stejné funkce jako tla�ítko  na 
obrazovce

t Použití pá�ky sdruženého 
ovlada�e

Výb�r tla�ítka na obrazovce

1. Naklo�te pá�ku a p�esunujte kurzor ke 
skupin� tla�ítek obsahující tla�ítko, 
které chcete vybrat.

2. Otá�ejte pá�kou a p�esu�te kurzor na 
požadované tla�ítko na obrazovce.

3. Stisknutím pá�ky sdruženého ovlada�e 
vyberte tla�ítko na obrazovce.

Použití p�i nastavení

1. Naklo�te pá�ku a p�esu�te kurzor na 
skupinu položek nastavení.

2. Otá�ejte pá�kou a p�esu�te kurzor na 
požadovanou položku nastavení.

3. Stiskn�te pá�ku sdruženého ovlada�e.

Použití sdruženého 
ovlada�e*

POZNÁMKA

Pokud ovlada�em oto�íte doleva, když 
je kurzor na poslední položce, seznam 
se p�esune na první položku.
Pokud ovlada�em oto�íte doprava, když 
je kurzor na první položce, seznam se 
p�esune na poslední položku.

*N�které modely.
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4. Oto�ením nebo naklon�ním pá�ky 
zm��te nastavenou hodnotu.

5. Stisknutím pá�ky sdruženého ovlada�e 
zrušíte režim nastavení.

Hudbu m�žete poslouchat 
i z reproduktor� vozu, když p�ipojíte 
b�žn� dostupnou p�enosnou 
audiojednotku k pomocnému vstupu.
Pot�ebujete b�žn� dostupný kabel se 
stereo mini konektorem (3.5 ). 
Podrobnosti získáte u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme autorizovaného 
opravce voz� Mazda.
Navíc m�žete hudbu p�ehrávat na 
audiosystému vozidla, když p�ipojíte USB 
za�ízení nebo za�ízení iPod na USB port.

1 Jak používat režim AUX ... stran� 5-62
2 Jak používat režim USB 

 (Typ A/Typ B)................... stran� 5-64
3 Jak používat režim USB 

 (Typ C/Typ D)................... stran� 5-68
4 Jak používat režim iPod 

 (Typ A/Typ B)................... stran� 5-72
5 Jak používat režim iPod 

 (Typ C/Typ D)................... stran� 5-76

Režim AUX/USB/iPod*

Pomocný vstup / USB port

*N�které modely.
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Nikdy nenastavujte p�enosnou 
audiojednotku nebo podobné za�ízení, 
když �ídíte:
Je nebezpe�né nastavovat p�enosnou 
audiojednotku nebo podobné za�ízení 
p�i jízd�, �idi� musí plnou pozornost 
vždy v�novat �ízení, aby nedošlo 
k závažné nehod�. Vždy nastavujte 
p�enosnou audiojednotku nebo 
podobný výrobek, když v�z stojí.

• Vždy zav�ete ví�ko pomocného 
vstupu / USB portu, když je 
nepoužíváte. Pokud by se do 
pomocného vstupu / USB portu 
dostaly ne�istoty nebo kapalina, 
mohlo by dojít k poruše.

• V závislosti na konkrétním 
p�enosném audioza�ízení m�že 
docházet k rušení, když je toto 
za�ízení p�ipojené do elektrické 
zásuvky vozidla. (Pokud dochází 
k rušení, elektrickou zásuvku 
nepoužívejte.)

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

POZNÁMKA

• P�ed použitím pomocného vstupu / 
USB portu nahlédn�te do návodu 
k p�enosnému audioza�ízení.

• K p�ipojení p�enosné audiojednotky 
na pomocný vstup použijte 
komer�n� dostupný stereo konektor 
mini (3,5 ). P�ed použitím 
pomocného vstupu si p�e�t�te 
pokyny výrobce pro p�ipojení 
p�enosné audiojednotky 
k pomocnému vstupu.

• Aby nedošlo k vybití akumulátoru, 
nepoužívejte pomocný vstup p�íliš 
dlouho, když je motor vypnutý nebo 
b�ží na volnob�žné otá�ky.

• Když je za�ízení p�ipojeno na 
pomocný vstup nebo USB port, 
m�že docházet k rušení, a to 
v závislosti na p�ipojeném za�ízení. 
Pokud je za�ízení p�ipojeno do 
elektrické zásuvky vozidla, je 
možné toto rušení zmírnit jeho 
vypojením.
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t Jak p�ipojit k USB portu / 
pomocnému vstupu

P�ipojení za�ízení

1. Otev�ete víko konzoly.

2. Otev�ete ví�ko pomocného  
vstupu / USB portu.

3. P�ipojte zástr�ku za�ízení do 
USB portu.

P�ipojení pomocí kabelu

1. Otev�ete víko konzoly.

2. Otev�ete ví�ko pomocného  
vstupu / USB portu.

3. Protáhn�te kabel p�es vý�ez v konzole 
a zasu�te zástr�ku do pomocného 
vstupu.

t Jak používat režim AUX

(Typ A / Typ B)

1. P�epn�te spína� zapalování do polohy 
ACC nebo ON.

2. Stisknutím hlavního spína�e/ovlada�e 
hlasitosti zapn�te audiosystém.

3. Stiskem tla�ítka USB/AUX ( ) na 
audiojednotce p�epn�te do režimu 
AUX.

Dejte pozor, aby se p�ipojovací kabel 
nezamotal do páky parkovací brzdy 
nebo �adicí páky:
Zamotání p�ipojovacího kabelu do 
parkovací brzdy nebo �adicí páky je 
nebezpe�né, protože by mohlo 
p�ekážet p�i �ízení a výsledkem by 
mohla být nehoda.

USB port Pomocný vstup

VAROVÁNÍ

Pokud je do pomocného vstupu/USB 
portu zapojen kabel, nepokládejte na 
n�j p�edm�ty a nep�sobte na n�j silou.

POZNÁMKA

• Konektor pevn� zastr�te do 
pomocného vstupu / USB vstupu.

• Konektor zasunujte a vytahujte 
kolmo na pomocný vstup / USB 
port.

• P�i zasunování a vytahování držte 
kabel za konektor.

UPOZORNĚNÍ

Typ A / Typ B Typ C

Typ D
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(Typ C / Typ D)

1. P�epn�te spína� zapalování do polohy 
ACC nebo ON.

2. Stisknutím hlavního spína�e/ovlada�e 
hlasitosti zapn�te audiosystém.

3. Stisknutím tla�ítka audia ( ) 
zobrazíte obrazovku audia.

4. Dotekem na záložku  na 
obrazovce p�epnete do režimu AUX.

POZNÁMKA

• Když není k pomocnému vstupu 
p�ipojeno žádné za�ízení, režim se 
nep�epne na AUX.

• Nastavte hlasitost na p�enosné 
audiojednotce na maximum tak, aby 
nebyl zvuk zkreslený, potom 
nastavte hlasitost pomocí ovlada�e 
hlasitosti na audiojednotce nebo 
spína�e nahoru/dol� v rámci 
ovládacích spína�� audiosystému.

• Jiná nastavení audia než nastavení 
hlasitosti je možné provést na 
p�enosném audioza�ízení.

• Pokud vytáhnete p�ívodní kabel 
z pomocného vstupu, když bude 
systém v režimu AUX, možná 
uslyšíte hluk.
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t Jak používat režim USB (Typ A/Typ B)

P�ehrávání
1. P�epn�te spína� zapalování do polohy 

ACC nebo ON.
2. Stisknutím hlavního spína�e/ovlada�e 

hlasitosti zapn�te audiosystém.
3. Stisknutím tla�ítka USB/AUX ( ) 

p�ejdete do režimu USB a spustíte 
p�ehrávání.

Rychlý posun vp�ed/vzad
Pokud chcete reprodukci rychle posunout 
vp�ed, podržte stisknuté tla�ítko pro 
rychlý posun ( ).
Pokud chcete reprodukci rychle posunout 
dozadu, podržte stisknuté tla�ítko pro 
rychlý posun ( ).
Vyhledání skladby
Stiskn�te tla�ítko následující skladby 
( ) nebo jednou oto�te ovlada� souboru 
doprava, abyste p�esko�ili dop�edu na 
za�átek následující skladby. 
Pokud stisknete tla�ítko p�edchozí 
skladby ( ) nebo oto�íte ovlada�em 
souboru doleva v pr�b�hu n�kolika 
sekund po za�átku skladby, p�esko�íte na 
za�átek p�edchozí skladby.
Pokud stisknete tla�ítko p�edchozí 
skladby ( ) nebo oto�íte ovlada�em 
souboru doleva po uplynutí n�kolika 
sekund skladby, p�esko�íte na za�átek 
aktuální skladby.

Ovladač souboru Tlačítko SCAN

Tlačítko náhodného přehrávání
Tlačítko opakování

Tlačítko USB/AUX Tlačítko Text

Tlačítko předchozí 
složky

Tlačítko následující 
složky

Tlačítko následující skladby / 
Tlačítko rychlého posunu vpřed
Tlačítko předchozí skladby / 
Tlačítko rychlého posunu vzad

Na obrázku je příklad 
zobrazující jednotku typu A.

Typ P�ehrávané formáty
Režim USB Soubory MP3/WMA/AAC

POZNÁMKA
• Na n�kterých za�ízení, jako 

nap�íklad chytrých telefonech, je 
nutné provést zm�nu nastavení, aby 
bylo možné používat USB.

• Když není USB za�ízení p�ipojeno, 
režim se nep�epne na USB.

• Pokud se na USB za�ízení 
nenacházejí žádná data, která by 
bylo možné p�ehrát, bliká na 
displeji zpráva „NO CONTENTS 
(ŽÁDNÝ OBSAH)“.

• P�ehrávání z USB za�ízení probíhá 
v po�adí podle �ísel složek. Složky, 
ve kterých nejsou žádné soubory 
MP3/WMA/AAC, jsou p�esko�eny.

POZNÁMKA

• Neodpojujte USB za�ízení, když je 
zapnutý režim USB. Mohlo by dojít 
k poškození dat.
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Hledání složky

Chcete-li p�ejít na p�edchozí složku, 
stiskn�te tla�ítko p�edchozí složky ( ), 
nebo tla�ítkem následující složky ( ) 
p�ejd�te na další složku.

Funkce SCAN

Tato funkce prochází skladby v práv� 
p�ehrávané složce a p�ehrává deset sekund 
z každé skladby jako pomoc p�i nalezení 
skladby, kterou chcete poslouchat.
V pr�b�hu p�ehrávání stiskn�te tla�ítko 
scan ( ), chcete-li zapnout funkci 
prohledávání (�íslo skladby za�ne blikat). 
P�ehrávání ukázek zrušíte op�tovným 
stisknutím tla�ítka scan ( ).

Opakované p�ehrávání

(Opakování skladby)
B�hem p�ehrávání stiskn�te tla�ítko pro 
opakování (1), �ímž bude znovu spušt�no 
p�ehrávání práv� poslouchané skladby. 
V pr�b�hu p�ehrávání se zobrazuje 
„TRACK RPT“.
Tuto funkci zrušíte, když dvakrát 
stisknete tla�ítko pro opakování (1) p�i 
zobrazeném symbolu „TRACK RPT“.

(Opakování složky)
P�i p�ehrávání stiskn�te tla�ítko 
opakování (1) dvakrát, skladby v práv� 
p�ehrávané složce budou p�ehrávány 
opakovan�. V pr�b�hu p�ehrávání se 
zobrazuje „FOLDER RPT“.
Tuto funkci zrušíte, když stisknete 
tla�ítko pro opakování (1) p�i zobrazeném 
symbolu „FOLDER RPT“.

P�ehrávání skladeb v náhodném po�adí

(Náhodné p�ehrávání v rámci složky)

P�i p�ehrávání stiskn�te tla�ítko 
náhodného p�ehrávání (2), skladby ve 
složce budou p�ehrávány v náhodném 
po�adí. V pr�b�hu p�ehrávání se 
zobrazuje „FOLDER RDM“.
Tuto funkci zrušíte, když dvakrát 
stisknete tla�ítko náhodného p�ehrávání 
(2) p�i zobrazeném symbolu „FOLDER 
RDM“.

(Náhodné p�ehrávání v rámci média)

P�i p�ehrávání dvakrát stiskn�te tla�ítko 
náhodného p�ehrávání (2), skladby na 
USB za�ízení budou p�ehrávány 
v náhodném po�adí. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „MEDIA RDM“.
Tuto funkci zrušíte, když stisknete 
tla�ítko náhodného p�ehrávání (2) p�i 
zobrazeném symbolu „MEDIA RDM“.

Zm�na zobrazení

U soubor�, kde byl zadán název souboru 
a jiné informace, se zobrazení na displeji 
bude p�epínat mezi zobrazením názvu 
souboru a jiných informací p�i každém 
stisku tla�ítka text ( ) v pr�b�hu 
p�ehrávání.

POZNÁMKA

Pokud jednotka z�stala v režimu 
prohledávání, normální p�ehrávání se 
obnoví, když stisknete scan.

Zobrazení čísla souboru / Uplynulého času

Název složky

Název souboru

Název alba

Název skladby

Jméno autora

Číslo složky / Číslo souboru
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Posunutí zobrazení

Sou�asn� je možné zobrazit pouze 9 
znak� (název souboru) nebo 13 znak� 
(krom� názv� soubor�). Chcete-li zobrazit 
další znaky dlouhého názvu, podržte 
stisknuté tla�ítko text ( ). Na 
displeji se zobrazí dalších 13 znak�. 
Op�tovným stisknutím tla�ítka ( ) 
se po zobrazení posledních 13 znak� 
vrátíte na za�átek názvu.

Chybová hlášení

Když se na displeji objeví zpráva 
„CHECK USB (ZKONTROLUJTE 
USB)“, znamená to, že došlo k n�jaké 
chyb� v USB za�ízení. Ov��te, že na USB 
za�ízení jsou soubory MP3/WMA/AAC 
a potom ho znovu a správn� p�ipojte. 
Pokud se tato zpráva objeví znovu, 
nechejte si jednotku zkontrolovat 
u autorizovaného opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

• Informace (jméno interpreta, název 
skladby) se zobrazují, pouze pokud 
na USB za�ízení jsou uloženy 
informace, které mohou být 
zobrazeny.

• Tato jednotka není schopná zobrazit 
n�které znaky. Znaky, které 
nemohou být zobrazeny, jsou 
ozna�eny hv�zdi�kou ( ).

POZNÁMKA

Po�et znak�, které mohou být 
zobrazeny, je omezen.



5-67

POZNÁMKY



5-68

Výbava interiéru

Audiosystém

t Jak používat režim USB (Typ C / Typ D)

P�ehrávání
1. P�epn�te spína� zapalování do polohy 

ACC nebo ON.
2. Stisknutím hlavního spína�e/ovlada�e 

hlasitosti zapn�te audiosystém.
3. Stisknutím tla�ítka audia ( ) 

zobrazíte obrazovku audia.
4. Dotekem na záložku  na 

obrazovce p�ejdete do režimu USB 
a spustíte p�ehrávání.

Pozastavení
Dotekem na tla�ítko  na obrazovce 
pozastavíte p�ehrávání.
Pozastavené p�ehrávání op�t obnovíte 
dotekem na tla�ítko  na obrazovce.
Rychlý posun vp�ed/vzad
Ovládání pomocí panelu
Pokud chcete reprodukci rychle posunout 
vp�ed, podržte stisknuté tla�ítko pro 
rychlý posun ( ).
Pokud chcete reprodukci rychle posunout 
dozadu, podržte stisknuté tla�ítko pro 
rychlý posun ( ).
Ovládání pomocí obrazovky
Podržte déle stisknuté tla�ítko  na 
obrazovce, chcete-li reprodukci rychle 
posunout vp�ed.
Podržte déle stisknuté tla�ítko  na 
obrazovce, chcete-li reprodukci rychle 
posunout vzad.
Vyhledání skladby
Ovládání pomocí panelu
Stiskn�te tla�ítko následující skladby ( ) 
nebo jednou oto�te ovlada� souboru 
doprava, abyste p�esko�ili dop�edu na 
za�átek následující skladby.

Ovladač souboru

Tlačítko Audio

Hlavní spínač / 
Ovladač hlasitosti

Tlačítko následující 
skladby / Tlačítko rychlého 

posunu vpřed
Tlačítko předchozí skladby / 

Tlačítko rychlého posunu vzad

Na obrázku je příklad zobrazující jednotku typu C.

Typ P�ehrávané formáty
Režim USB Soubory MP3/WMA/AAC

POZNÁMKA

• Na n�kterých za�ízení, jako nap�íklad 
chytrých telefonech, je nutné provést 
zm�nu nastavení, aby bylo možné 
používat USB.

• Pokud na USB port není p�ipojeno 
USB za�ízení, jednotka nep�epne do 
režimu USB, i když se dotknete 
záložky  na obrazovce.

• Neodpojujte USB za�ízení, když je 
zapnutý režim USB. V opa�ném p�ípad� 
by mohlo dojít k poškození dat.
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Pokud stisknete tla�ítko p�edchozí 
skladby ( ) nebo oto�íte ovlada�em 
souboru doleva v pr�b�hu n�kolika 
sekund po za�átku skladby, p�esko�íte na 
za�átek p�edchozí skladby.
Pokud stisknete tla�ítko p�edchozí 
skladby ( ) nebo oto�íte ovlada�em 
souboru doleva po uplynutí n�kolika 
sekund skladby, p�esko�íte na za�átek 
aktuální skladby.

Ovládání pomocí obrazovky

Jedním dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce p�esunete p�ehrávání na 
za�átek další skladby.
Pokud se dotknete tla�ítka  na 
obrazovce v pr�b�hu prvních n�kolika 
sekund p�ehrávání skladby, p�esko�íte na 
za�átek p�edchozí skladby.
Pokud se dotknete tla�ítka  na 
obrazovce po uplynutí n�kolika sekund 
skladby, p�esko�íte na za�átek aktuální 
skladby.

Zobrazení seznamu skladeb

Je možné zobrazit seznam skladeb na 
USB za�ízení.

(Zobrazení libovolného seznamu)

1. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
v pr�b�hu p�ehrávání.

2. Dotkn�te se kategorie, kterou chcete 
vybrat. Zobrazí se seznam záznam� 
nebo seznam skladeb.

(Zobrazení p�ehrávaného seznamu)

Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

Výb�r ze seznamu

Výb�r požadované skladby k p�ehrání.

1. Dotekem na tla�ítko  na obrazovce 
vyberte seznam skladeb.

2. Dotkn�te se skladby, kterou chcete 
poslouchat.

Opakované p�ehrávání

Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
v pr�b�hu p�ehrávání. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dvakrát dotknete 
tla�ítka  p�i zobrazeném symbolu „ “.

P�ehrávání v náhodném po�adí

(Náhodné p�ehrávání skladeb v rámci 
p�ehrávaného seznamu)

Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
v pr�b�hu p�ehrávání. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dvakrát dotknete 
tla�ítka  p�i zobrazeném symbolu „ “.

(Náhodné p�ehrávání alba v rámci 
p�ehrávaného seznamu)

Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
dvakrát v pr�b�hu p�ehrávání. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dotknete tla�ítka 

 p�i zobrazeném symbolu „ “.

POZNÁMKA

Seznam skladeb se nemusí zobrazit 
v závislosti na podmínkách.

POZNÁMKA

Dotekem na tla�ítko  na obrazovce 
zobrazíte horní seznam.

POZNÁMKA

Vybraný seznam skladeb se stane 
seznamem skladeb pro p�ehrávání.
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Posunování textu

Pokud není možné sou�asn� zobrazit celý 
název, dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce, které se nachází napravo od 
názvu. Když se zobrazí poslední znak, 
dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce, aby 
se zobrazil první znak názvu.

Chybová hlášení

Když se na displeji objeví zpráva „USB 
Error (Chyba USB)“, znamená to, že na 
USB za�ízení nejsou žádné soubory, které 
by bylo možné p�ehrát, nebo že došlo 
k chyb� v USB za�ízení. Ov��te, že na 
USB za�ízení jsou soubory MP3/WMA/
AAC a potom ho znovu a správn� 
p�ipojte. Pokud se tato zpráva objeví 
znovu, nechejte si jednotku zkontrolovat 
u autorizovaného opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

• Tla�ítko  na obrazovce se 
zobrazuje, když není zobrazen celý 
titul.

• Informace (jméno interpreta, název 
skladby, název alba) se zobrazují 
pouze tehdy, pokud na USB za�ízení 
jsou uloženy informace, které 
mohou být zobrazeny.

• Tato jednotka není schopná zobrazit 
n�které znaky. Znaky, které 
nemohou být zobrazeny, jsou 
ozna�eny hv�zdi�kou ( ).

• Po�et znak�, které mohou být 
zobrazeny, je omezen.
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Audiosystém

t Jak používat režim iPod (Typ A / Typ B)

Je možné p�ipojit následující za�ízení 
iPod:
• iPod: 5G
• iPod classic
• iPod nano: 1/2/3/4/5G

• iPod touch*1: 1/2G

• iPhone*1: 3G/3GS
*1 Pouze pro funkce iPod

P�ehrávání

1. P�epn�te spína� zapalování do polohy 
ACC nebo ON.

2. Stisknutím hlavního spína�e/ovlada�e 
hlasitosti zapn�te audiosystém.

3. Stisknutím tla�ítka USB/AUX ( ) 
p�ejdete do režimu iPod a spustíte 
p�ehrávání.

Rychlý posun vp�ed/vzad
Pokud chcete reprodukci rychle posunout 
vp�ed, podržte stisknuté tla�ítko pro 
rychlý posun ( ).
Pokud chcete reprodukci rychle posunout 
dozadu, podržte stisknuté tla�ítko pro 
rychlý posun ( ).
Vyhledání skladby
Stiskn�te tla�ítko následující skladby 
( ) nebo jednou oto�te ovlada� souboru 
doprava, abyste p�esko�ili dop�edu na 
za�átek následující skladby.
Pokud stisknete tla�ítko p�edchozí 
skladby ( ) nebo oto�íte ovlada�em 
souboru doleva v pr�b�hu n�kolika 
sekund po za�átku skladby (závisí na 
verzi softwaru za�ízení iPod), p�esko�íte 
na za�átek p�edchozí skladby.

Ovladač 
souboru

Tlačítko SCAN

Tlačítko náhodného 
přehrávání

Tlačítko opakování Tlačítko předchozí kategorie
Tlačítko následující kategorie

Tlačítko USB/AUX Tlačítko Text

Tlačítko předchozího 
seznamu

Tlačítko následujícího 
seznamu

Tlačítko následující skladby / 
Tlačítko rychlého posunu vpřed
Tlačítko předchozí skladby / 
Tlačítko rychlého posunu vzad

Na obrázku je příklad 
zobrazující jednotku typu A.

POZNÁMKA

Když je za�ízení iPod p�ipojené 
k jednotce, není možné jeho funkce 
používat na n�m, protože je ovládá 
jednotka.

POZNÁMKA
• Když není za�ízení iPod p�ipojeno, 

režim se nep�epne na iPod.
• Pokud se na za�ízení iPod 

nenacházejí žádná data, která by bylo 
možné p�ehrát, bliká zpráva „NO 
CONTENTS (ŽÁDNÝ OBSAH)“.

• Neodpojujte za�ízení iPod, když je 
zapnutý režim iPod. V opa�ném 
p�ípad� by mohlo dojít k poškození 
dat.
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Pokud stisknete tla�ítko p�edchozí 
skladby ( ) nebo oto�íte ovlada�em 
souboru doleva po uplynutí n�kolika 
sekund skladby (závisí na verzi softwaru 
za�ízení iPod), p�esko�íte na za�átek 
aktuální skladby.

Hledání kategorie

Stiskem tla�ítka p�edchozí kategorie (5) 
vyberete p�edchozí kategorii a stiskem 
tla�ítka následující kategorie (6) vyberete 
následující kategorii.

Hledání seznamu

Stiskem tla�ítka p�edchozího seznamu 
( ) vyberete p�edchozí seznam 
a stiskem tla�ítka následujícího seznamu 
( ) vyberete následující seznam.

Funkce SCAN

Tato funkce prochází skladby v práv� 
p�ehrávaném seznamu a p�ehrává 
10 sekund z každé skladby jako pomoc p�i 
nalezení skladby, kterou chcete 
poslouchat.
V pr�b�hu p�ehrávání stiskn�te tla�ítko 
scan ( ), chcete-li zapnout funkci 
prohledávání (�íslo skladby za�ne blikat). 
P�ehrávání ukázek zrušíte op�tovným 
stisknutím tla�ítka scan ( ).

Opakované p�ehrávání

P�i p�ehrávání stiskn�te tla�ítko 
opakování (1), skladby v práv� 
p�ehrávaném seznamu budou p�ehrávány 
opakovan�. V pr�b�hu p�ehrávání se 
zobrazuje „TRACK RPT“.
Tuto funkci zrušíte, když stisknete 
tla�ítko pro opakování (1) p�i zobrazeném 
symbolu „TRACK RPT“.

P�ehrávání skladeb v náhodném po�adí

(Náhodné p�ehrávání skladeb)

P�i p�ehrávání stiskn�te tla�ítko 
náhodného p�ehrávání (2), skladby 
v seznamu budou p�ehrávány v náhodném 
po�adí. V pr�b�hu p�ehrávání se 
zobrazuje „SONG RDM“.
Tuto funkci zrušíte, když dvakrát 
stisknete tla�ítko náhodného p�ehrávání 
(2) p�i zobrazeném symbolu „SONG 
RDM“.

(Náhodné p�ehrávání alba)

P�i p�ehrávání dvakrát stiskn�te tla�ítko 
náhodného p�ehrávání (2), skladby na 
za�ízení iPod budou p�ehrávány 
v náhodném po�adí. V pr�b�hu p�ehrávání 
se zobrazuje „ALBUM RDM“.
Tuto funkci zrušíte, když stisknete 
tla�ítko náhodného p�ehrávání (2) p�i 
zobrazeném symbolu „ALBUM RDM“.

POZNÁMKA

Mezi typy kategorií pat�í Seznam 
skladeb, Interpret, Skladba, Podcast, 
Žánr, Autor a Audiokniha.

POZNÁMKA

Pokud je vybranou kategorií Skladba 
nebo Audiokniha, nezobrazuje se 
žádný seznam.

POZNÁMKA

Pokud jednotka z�stala v režimu 
prohledávání, normální p�ehrávání se 
obnoví, když stisknete scan.

POZNÁMKA

Náhodné p�ehrávání skladeb probíhá 
podle tabulky uložené na za�ízení iPod.
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Zm�na zobrazení

U soubor�, kde byl zadán název souboru 
a jiné informace, se zobrazení na displeji 
bude p�epínat mezi zobrazením názvu 
souboru a jiných informací p�i každém 
stisku tla�ítka text ( ) v pr�b�hu 
p�ehrávání.

Posunutí zobrazení

Sou�asn� je možné zobrazit pouze 13 
znak� (krom� názvu souboru). Chcete-li 
zobrazit další znaky dlouhého názvu, 
podržte stisknuté tla�ítko text ( ). 
Na displeji se zobrazí dalších 13 znak�. 
Op�tovným stisknutím tla�ítka ( ) 
se po zobrazení posledních 13 znak� 
vrátíte na za�átek názvu.

Chybová hlášení

Když se na displeji objeví zpráva 
„CHECK iPod (ZKONTROLUJTE 
iPod)“, znamená to, že došlo k n�jaké 
chyb� na za�ízení iPod. Ov��te, že na 
za�ízení iPod jsou soubory, které je možné 
p�ehrát, a potom ho správn� p�ipojte. 
Pokud se tato zpráva objeví znovu, 
nechejte si jednotku zkontrolovat 
u autorizovaného opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

• Informace (jméno interpreta, název 
skladby) se zobrazují, pouze pokud 
na za�ízení iPod jsou uloženy 
informace, které mohou být 
zobrazeny.

• Tato jednotka není schopná zobrazit 
n�které znaky. Znaky, které 
nemohou být zobrazeny, jsou 
ozna�eny hv�zdi�kou ( ).

Název alba

Název skladby

Jméno autora

Kategorie (Název seznamu 
skladeb / Název žánru / Jméno 
skladatele / Název podcastu)

Číslo souboru / Uplynulý čas POZNÁMKA

Po�et znak�, které mohou být 
zobrazeny, je omezen.
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Audiosystém

t Jak používat režim iPod (Typ C / Typ D)

Je možné p�ipojit následující za�ízení iPod:
• iPod classic
• iPod nano: 4/5/6G

• iPod touch*1: 2/3/4G

• iPhone*1: 3GS/4/4S
*1 Pouze funkce iPod

P�ehrávání

1. P�epn�te spína� zapalování do polohy 
ACC nebo ON.

2. Stisknutím hlavního spína�e/ovlada�e 
hlasitosti zapn�te audiosystém.

3. Stisknutím tla�ítka audia ( ) 
zobrazíte obrazovku audia.

4. Dotekem na záložku  na 
obrazovce p�ejdete do režimu iPod 
a spustíte p�ehrávání.

Pozastavení

Dotekem na tla�ítko  na obrazovce 
pozastavíte p�ehrávání. Pozastavené 
p�ehrávání op�t obnovíte dotekem na 
tla�ítko  na obrazovce.

Rychlý posun vp�ed/vzad

Ovládání pomocí panelu

Pokud chcete reprodukci rychle posunout 
vp�ed, podržte stisknuté tla�ítko pro 
rychlý posun ( ).
Pokud chcete reprodukci rychle posunout 
dozadu, podržte stisknuté tla�ítko pro 
rychlý posun ( ).

Ovládání pomocí obrazovky
Podržte déle stisknuté tla�ítko  na 
obrazovce, chcete-li reprodukci rychle 
posunout vp�ed.

Ovladač souboru

Tlačítko Audio

Hlavní spínač / 
Ovladač hlasitosti

Tlačítko následující 
skladby / Tlačítko rychlého 

posunu vpřed
Tlačítko předchozí skladby / 

Tlačítko rychlého posunu vzad

Na obrázku je příklad zobrazující jednotku typu C.

POZNÁMKA

Když je za�ízení iPod p�ipojené 
k jednotce, není možné jeho funkce 
používat na n�m, protože je ovládá 
jednotka.

POZNÁMKA

• Když je na USB port p�ipojeno 
za�ízení iPod zm�ní se záložka  
na obrazovce na záložku .

• Neodpojujte za�ízení iPod, když je 
zapnutý režim iPod. V opa�ném p�í-
pad� by mohlo dojít k poškození dat.
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Podržte déle stisknuté tla�ítko  na 
obrazovce, chcete-li reprodukci rychle 
posunout vzad.
Vyhledání skladby
Ovládání pomocí panelu
Stiskn�te tla�ítko následující skladby 
( ) nebo jednou oto�te ovlada� souboru 
doprava, abyste p�esko�ili dop�edu na 
za�átek následující skladby.
Pokud stisknete tla�ítko p�edchozí 
skladby ( ) nebo oto�íte ovlada�em 
souboru doleva v pr�b�hu n�kolika 
sekund po za�átku skladby (závisí na 
verzi softwaru za�ízení iPod), p�esko�íte 
na za�átek p�edchozí skladby.
Pokud stisknete tla�ítko p�edchozí skladby 
( ) nebo oto�íte ovlada�em souboru 
doleva po uplynutí n�kolika sekund skladby 
(závisí na verzi softwaru za�ízení iPod), 
p�esko�íte na za�átek aktuální skladby.
Ovládání pomocí obrazovky
Jedním dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce p�esunete p�ehrávání na 
za�átek další skladby.
Pokud se dotknete tla�ítka  na 
obrazovce v pr�b�hu prvních n�kolika 
sekund p�ehrávání skladby (závisí na 
verzi softwaru za�ízení iPod), p�esko�íte 
na za�átek p�edchozí skladby.
Pokud se dotknete tla�ítka  na obra-
zovce po uplynutí n�kolika sekund skladby 
(závisí na verzi softwaru za�ízení iPod), 
p�esko�íte na za�átek aktuální skladby.
Zobrazení seznamu skladeb
Je možné zobrazit seznam skladeb na 
za�ízení iPod.

(Zobrazení libovolného seznamu)

1. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
v pr�b�hu p�ehrávání.

2. Dotkn�te se kategorie, kterou chcete 
vybrat. Zobrazí se seznam záznam� 
nebo seznam skladeb.

(Zobrazení p�ehrávaného seznamu)

Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

Výb�r ze seznamu

Výb�r požadované skladby k p�ehrání.
1. Dotekem na tla�ítko  na obrazovce 

vyberte seznam skladeb.
2. Dotkn�te se skladby, kterou chcete 

poslouchat.

Opakované p�ehrávání

Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
v pr�b�hu p�ehrávání. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dvakrát dotknete 
tla�ítka  p�i zobrazeném symbolu „ “.

P�ehrávání v náhodném po�adí

(Náhodné p�ehrávání skladeb v rámci 
p�ehrávaného seznamu)

Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
v pr�b�hu p�ehrávání. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dvakrát dotknete 
tla�ítka  p�i zobrazeném symbolu „ “.

POZNÁMKA

Seznam skladeb se nemusí zobrazit 
v závislosti na podmínkách.

POZNÁMKA

Dotekem na tla�ítko  na obrazovce 
zobrazíte horní seznam.

POZNÁMKA

Vybraný seznam skladeb se stane 
seznamem skladeb pro p�ehrávání.
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(Náhodné p�ehrávání alba v rámci 
p�ehrávaného seznamu)

Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
dvakrát v pr�b�hu p�ehrávání. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dotknete tla-
�ítka  p�i zobrazeném symbolu „ “.

Posunování textu

Pokud není možné sou�asn� zobrazit celý 
název, dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce které se nachází napravo od 
názvu, aby se zobrazil celý název. Když 
se zobrazí poslední znak, dotkn�te se 
tla�ítka  na obrazovce, aby se zobrazil 
první znak názvu.

Chybová hlášení

Když se na displeji objeví zpráva „iPod 
Error (Chyba iPod)“, znamená to, že na 
za�ízení iPod nejsou žádné soubory, které 
by bylo možné p�ehrát, nebo že došlo 
k chyb�. Ov��te, že na za�ízení iPod jsou 
soubory, které je možné p�ehrát, a potom ho 
správn� p�ipojte. Pokud se tato zpráva obje-
ví znovu, nechejte si jednotku zkontrolovat 
u autorizovaného opravce voz� Mazda.

t Indikace závad
Pokud se na displeji objeví indikace chyby, 
m�žete najít její p�í�inu v následující 
tabulce. Pokud se Vám nepoda�í p�í�inu 
chyby odstranit, zaje
te s vozem do kvalifi-
kovaného servisu, doporu�ujeme obrátit se 
na autorizovaného opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

Náhodné p�ehrávání skladeb probíhá 
podle tabulky uložené na za�ízení 
iPod.

POZNÁMKA

• Tla�ítko  na obrazovce se 
zobrazuje, když není zobrazen celý 
titul.

• Informace (jméno interpreta, název 
skladby) se zobrazují, pouze pokud 
na za�ízení iPod jsou uloženy 
informace, které mohou být 
zobrazeny.

• Tato jednotka není schopná zobrazit 
n�které znaky. Znaky, které 
nemohou být zobrazeny, jsou 
ozna�eny hv�zdi�kou ( ).

• Po�et znak�, které mohou být 
zobrazeny, je omezen.

Indikace P�í�ina �ešení
CHECK USB 
(ZKONTRO-
LUJTE USB)

Porucha 
USB 
za�ízení

Ov��te, že na USB 
za�ízení jsou soubory 
MP3/WMA/AAC 
a potom ho znovu 
a správn� p�ipojte.
Pokud indikace chyby 
na displeji p�etrvává, 
pora
te se 
v kvalifikovaném 
servisu, 
doporu�ujeme obrátit 
se na autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

USB Error 
(Chyba 
USB)

CHECK iPod 
(ZKONTRO-
LUJTE iPod)

Závada na 
za�ízení 
iPod

Ov��te, že na za�ízení 
iPod jsou soubory, 
které je možné 
p�ehrát, a potom ho 
správn� p�ipojte.
Pokud indikace chyby 
na displeji p�etrvává, 
pora
te se 
v kvalifikovaném 
servisu, 
doporu�ujeme obrátit 
se na autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

iPod Error 
(Chyba 
za�ízení 
iPod)
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Stru�ný popis hands-free sady Bluetooth

Když je za�ízení Bluetooth® (mobilní telefon) p�ipojený k jednotce hands-free vozidla 
prost�ednictvím rádiových vln, je možné hovory uskute��ovat nebo p�ijímat stisknutím 
tla�ítek Hovor, Zvednout a Zav�sit na volantu nebo hlasovými p�íkazy nebo pomocí 
ovládacího panelu. Nap�íklad i když máte mobilní telefon v kapse, je možné uskute�nit 
hovor, aniž byste ho museli vzít do ruky a ovládat ho p�ímo.

Stru�ný popis audioza�ízení Bluetooth

Když je p�enosné audioza�ízení, které podporuje komunikaci p�es Bluetooth®, 
naprogramováno na jednotku Bluetooth® vozidla, m�žete poslouchat hudbu 
zaznamenanou na tomto p�enosném za�ízení p�es reproduktory vozu. Není nutné 
p�ipojovat p�enosné audioza�ízení k vn�jšímu vstupu vozidla. Po naprogramování m�žete 
používat ovládací panel audiosystému vozidla k p�ehrávání/zastavení p�ehrávání audia.

Použitelná aplikace Bluetooth®

Ver. 2.0 nebo vyšší

Profil odezvy

• HFP (Hands Free Profil) Ver. 1.5
• DUN (Sí�ový profil vytá�ení) Ver. 1.1
• PBAP (Profil p�ístupu k telefonnímu seznamu) Ver. 1.0
• OPP (Profil pro správu objekt�) Ver. 1.1
• MAP (Profil pro p�ístup ke zprávám) Ver. 1.0

Bluetooth®*

®

®

*N�které modely.
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t Sou�ásti systému

Audiojednotka (Typ C, Typ D)
Audiojednotka (typ C, typ D) se používá pro nastavení hlasitosti a ovládání pomocí 
dotekové obrazovky. Informace Bluetooth® se objevují na displeji. P�íslušné obrazovky 
zobrazíte dotekem na záložky jednotlivých funkcí.
Netla�te na panel p�íliš velkou silou a k ovládání nepoužívejte p�edm�t s ostrou špi�kou.

Mikrofon (Hands-Free)

Mikrofon se používá jako vstup pro hlasové p�íkazy nebo pro konverzaci.

Tla�ítko Hovor, tla�ítko Zvednout a tla�ítko Zav�sit (hands-free sada)

Základní funkce sady hands-free Bluetooth®, jako je uskute�n�ní hovoru nebo zav�šení 
hovoru, se realizují pomocí tla�ítek Hovor, Zvednout a Zav�sit na volantu.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost se nastavuje hlavním spína�em/ovlada�em hlasitosti na audiojednotce. Oto�ením 
tohoto ovlada�e doprava hlasitost zvýšíte, oto�ením sm�rem doleva ji snížíte.
Hlasitost m�žete nastavit také pomocí spína�e hlasitosti na volantu.

Mikrofon

Tlačítko Hovor, tlačítko Zvednout a tlačítko Zavěsit

Mikrofon

Tlačítko Hovor

Tlačítko Zavěsit
Tlačítko Zvednout

Audiojednotka
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Hlasitost konverzace, hlasitost hlasového navád�ní a tón vyzván�ní je možné nastavit p�edem.

1. Dotekem na záložku  na obrazovce zobrazíte obrazovku pro nastavení Bluetooth®.

2. Dotekem na tla�ítko  na obrazovce zobrazíte obrazovku pro nastavení hlasitosti.

3. (Zvýšení hlasitosti) Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.  
(Snížení hlasitosti) Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

4. Výzva: „Phone call will be at this volume (Telefonní hovory budou mít tuto hlasitost).“ nebo 
„Voice guidance will be at this volume (Hlasové navád�ní bude mít tuto hlasitost).“

t P�íprava Bluetooth®
Programování za�ízení (párování)

Aby bylo možné používat audioza�ízení 
a hands-free sadu Bluetooth®, musí být 
za�ízení využívající technologii 
Bluetooth® naprogramováno na jednotku, 
a to pomocí následujícího postupu. Je 
možné naprogramovat maximáln� sedm 
za�ízení v�etn� audioza�ízení Bluetooth® 
a hands-free mobilních telefon�.

Postup spárování

1. Stiskn�te tla�ítko telefonu ( ) na 
audiojednotce nebo sdruženém ovlada�i.

POZNÁMKA

P�i použití hands-free sady Bluetooth® není možné nastavit hlasitost audiosystému.

POZNÁMKA

• Z d�vodu bezpe�nosti je možné 
za�ízení naprogramovat, pouze když 
vozidlo stojí. Pokud se dá vozidlo 
do pohybu, bude postup párování 
ukon�en. P�ed programováním 
zaparkujte vozidlo na bezpe�ném 
míst�.

• Komunika�ní rozsah za�ízení 
vybaveného technologií Bluetooth® 
je p�ibližn� 10 metr� nebo mén�.

N�která mobilní za�ízení Bluetooth® 
nejsou kompatibilní s vozidlem.
Pora
te se s autorizovaným opravcem 
voz� Mazda, zavolejte do call centra 
Mazda nebo navštivte stránky webové 
podpory, kde získáte informace 
o kompatibilit� mobilního za�ízení 
Bluetooth®:

Telefon:
(N�mecko)
0800 4263 738 (8:0018:00 
st�edoevropského �asu)
(krom� N�mecka)
00800 4263 7383 (8:0018:00 
st�edoevropského �asu)
(celý sv�t)

 49 (0) 6838 907 287 (8:0018:00 
st�edoevropského �asu)

Web: http://www.mazdahandsfree.com

UPOZORNĚNÍ
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2. Dotkn�te se záložky  na obrazovce.
3. Dotkn�te se tla�ítka  na 

obrazovce. Zobrazí se seznam 
spárovaných za�ízení.

4. Dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce zobrazíte zprávu a p�epnete 
na provoz za�ízení.

5. Na za�ízení prove
te hledání za�ízení 
Bluetooth® (periferní za�ízení).

6. Vyberte položku „Mazda“ ze seznamu 
za�ízení nalezených za�ízením.

7. (Za�ízení s Bluetooth® verze 2.0)  
Zadejte zobrazený �ty�místný párovací 
kód do za�ízení.  
(Za�ízení s Bluetooth® verze 2.1 
nebo vyšší)
• Detekováno p�ímé párování 

(„Just Works“)   
Párování je provedeno automaticky.

• Je detekováno numerické 
porovnání  
Ujist�te se, že 6místný kód zobrazený 
na audiojednotce se zobrazuje také na 
za�ízení, a dotkn�te se tla�ítka  
na obrazovce. V závislosti na 
konkrétním za�ízení m�že být 
pot�ebné licen�ní ujednání o spojení.

Po registraci za�ízení ho systém 
automaticky identifikuje. Když aktivujete 
hands-free sadu Bluetooth® znovu nebo 
aktivujete hands-free sadu Bluetooth® 
poprvé po p�epnutí spína�e zapalování 
z polohy OFF do polohy ACC, zobrazí se 
stav p�ipojení za�ízení na displeji.

Výb�r za�ízení
Pokud bylo naprogramováno n�kolik 
za�ízení, jednotka Bluetooth® se spojí se 
za�ízením, které bylo naposledy 
naprogramováno. Pokud byste cht�li 
p�ipojit jiné naprogramované za�ízení, je 
nutné zm�nit spojení. Po�adí priorit 
za�ízení po zm�n� spojení je zachováno 
i po vypnutí spína�e zapalování.

P�ipojení jiných za�ízení
1. Dotkn�te se záložky  na 

obrazovce.
2. Dotkn�te se tla�ítka  na 

obrazovce.
3. Dotkn�te se názvu za�ízení, které 

chcete p�ipojit, aby se zobrazila 
obrazovka s informacemi o za�ízení.

4. Dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce ho p�ipojíte jako za�ízení 
hands-free. Dotekem na tla�ítko  
na obrazovce ho p�ipojíte jako 
audioza�ízení Bluetooth®.

5. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.
Jakmile je spojení navázáno, objeví se 
název za�ízení. Dotekem na tla�ítko  
na obrazovce zobrazíte obrazovku se 
seznamem za�ízení a u nov� p�ipojeného 
za�ízení se objeví ikona  nebo .

Odpojení za�ízení

1. Dotkn�te se záložky  na obrazovce.

2. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

POZNÁMKA

Pokud není možné název za�ízení 
zobrazit, p�idá se na konec zobrazené 
zprávy „...“.



5-83

Výbava interiéru

Bluetooth®

3. Dotkn�te se názvu za�ízení, které je 
práv� p�ipojené, aby se zobrazila 
obrazovka s informacemi o za�ízení.

4. Dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce odpojíte za�ízení hands-free. 
Dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce odpojíte audioza�ízení.

5. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

Vymazání za�ízení

1. Dotkn�te se záložky  na obrazovce.

2. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

3. Dotkn�te se názvu za�ízení, které 
chcete vymazat.

4. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

5. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

Zm�na kódu PIN

Kód PIN (4místný) je možné zm�nit.

1. Dotkn�te se záložky  na obrazovce.

2. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

3. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

4. Vymažte kód PIN, který je práv� 
nastavený.

5. Vložte nový kód PIN, který chcete zadat.

6. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

Obnovení výchozího nastavení

Je možné vymazat všechny informace 
o spárovaných za�ízeních i údaje 
z telefonního seznamu.

1. Dotkn�te se záložky  na obrazovce.

2. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

3. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

4. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

t Dostupné jazyky*
Systém hands-free sady Bluetooth® 
funguje v následujících jazycích:
britská angli�tina, francouzština, 
špan�lština, italština, n�m�ina, 
holandština, portugalština, ruština.

V p�ípad� švédštiny, dánštiny, norštiny 
a finštiny se zvolený jazyk zobrazí na 
displeji, ale rozeznávání hlasu pro systém 
hands-free Bluetooth® bude možné pouze 
v angli�tin�.
Viz Nastavení na stran� 5-56.

t Rozeznávání hlasu
Hands-free sada Mazda Bluetooth® m�že 
být použita k uskute�n�ní hovor� nebo 
k ovládání audiojednotky pomocí hlasového 
ovládání, které zahrnuje mnoho praktických 
p�íkaz�. V této �ásti jsou vysv�tleny základy 
používání rozeznávání hlasu.

Aktivace rozeznávání hlasu

Aktivace hlavní nabídky: Stiskn�te 
tla�ítko Hovor.
Aktivace nabídky Telefon: Stiskn�te 
tla�ítko Zvednout. Po aktivaci hlavní 
nabídky �ekn�te „Phone (Telefon)“.
Aktivace nabídky Navigace: Po aktivaci 
hlavní nabídky �ekn�te „Navigation 
(Navigace)“.

POZNÁMKA

Chcete-li vymazat všechna spárovaná 
za�ízení, obnovte výchozí nastavení.

*N�které modely.
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Ukon�ení rozeznávání hlasu

Použijte jeden z následujících zp�sob�:
• Podržte stisknuté tla�ítko Hovor.
• Stiskn�te tla�ítko Zav�sit.

P�esko�ení hlasového navád�ní (pro 
rychlejší obsluhu)

Krátce stiskn�te tla�ítko Hovor.

Výuka
Funkce výuka Vám vysv�tlí, jak používat 
hands-free sadu Bluetooth®.
Výuka nabízí celkem t�i položky: General 
(Obecné), Phone (Telefon) a Audio.
Výuku aktivujte následujícím postupem:

1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.

2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“

3. �ekn�te: [Pípnutí] „Tutorial (Výuka)“

4. Výzva: „Tutorial (Výuka)“

5. �ekn�te: [Pípnutí] „XXXXX... 
(položka výuky)“

6. Postupujte podle výzev a vyslechn�te 
si p�íslušné pokyny hlasové nápov�dy.

P�íkazy, které je možné použít kdykoliv 
v pr�b�hu rozeznávání hlasu

„Help (Nápov�da)“, „Go Back (Návrat)“, 
„Cancel (Storno)“, „Display OFF/Display 
ON (Vypnout displej / Zapnout displej)“ 
jsou p�íkazy, které je možné použít 
kdykoliv v pr�b�hu rozeznávání hlasu.

Použití funkce nápov�dy

Funkce nápov�dy informuje uživatele 
o dostupných hlasových p�íkazech za 
daných podmínek.

1. �ekn�te: [Pípnutí] „Help (Nápov�da)“

2. Postupujte podle výzev a vyslechn�te 
si p�íslušné pokyny hlasové nápov�dy.

Návrat k p�edchozí operaci

Tento p�íkaz slouží k návratu k p�edchozí 
operaci, když je systém v režimu 
rozeznání hlasu.
�ekn�te: [Pípnutí] „Go Back (Návrat)“

Cancel (Storno)

Systém hands-free Bluetooth® p�ejde do 
pohotovostního stavu, pokud provedete 
následující úkon p�i aktivaci systému.
�ekn�te: [Pípnutí] „Cancel (Storno)“

Vypnutí/zapnutí displeje

Displej audiojednotky je možné zapnout/
vypnout hlasovým p�íkazem.

POZNÁMKA

• P�i aktivaci nabídky Telefon z hlavní 
nabídky je uživatel informován 
o dostupných možnostech (Volej, 
Vyto�, Vyto� znovu, Volej zp�t nebo 
Nastavit) hlasovou navigací.

• Podrobnosti o rozeznávání hlasu 
v naviga�ním systému najdete 
v samostatné „P�íru�ce uživatele 
NAVIGA�NÍHO SYSTÉMU“.

POZNÁMKA

• Systém hands-free Bluetooth® je 
možné používat n�kolik sekund po 
p�epnutí spína�e zapalování do 
polohy ACC nebo ON (pot�ebné 
mén� než 15 sekund).

• Když používáte hands-free sadu 
Bluetooth®, nejsou slyšet zvuky 
tla�ítek p�i ovládání audiojednotky 
nebo klimatizace, ani hlasové 
navád�ní.
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�ekn�te: [Pípnutí] „Display OFF 
(Vypnutí displeje)“ (nebo „Display ON 
(Zapnutí displeje)“)

Aby nedocházelo k problém�m 
s rozeznáváním hlasu a s kvalitou 
hlasu, musíte dodržovat následující 
body:

• Systém hands-free nem�že provád�t 
rozeznávání hlasu, když práv� probíhá 
hlasové navád�ní nebo zní pípnutí. 
Po�kejte, až hlasové navád�ní nebo 
pípnutí skon�í, než vyslovíte sv�j p�íkaz.

• Funkce rozeznávání nemusí být 
schopna rozeznat dialekty nebo 
nep�esné zn�ní p�íkaz�. Použijte 
stanovené zn�ní hlasových p�íkaz�.

• Nemusíte natá�et obli�ej k mikrofonu 
ani se k n�mu nemusíte naklán�t. 
Hlasové p�íkazy vydávejte v normální 
poloze pro �ízení.

• Nemluvte p�íliš pomalu ani p�íliš 
nahlas.

• Mluvte jasn�, ned�lejte p�estávky mezi 
slovy nebo �ísly.

• P�i použití hands-free sady Bluetooth® 
zav�ete okna anebo st�ešní okno, 
abyste odstínili zvuky zvenku vozu 
nebo snižte proud vzduchu 
z klimatizace.

• Dohlédn�te na to, aby v�trací pr�duchy 
nesm��ovaly na mikrofon.

tUskute�n�ní hovoru
Použití telefonního seznamu
Telefonní hovory je možné uskute��ovat 
vyslovením jména kontaktu 
z p�eneseného telefonního seznamu nebo 
jména osoby, jejíž telefonní �íslo bylo 
zaregistrováno v hands-free sad� 
Bluetooth®. Viz Importování kontakt� 
(p�enesení telefonního seznamu).
1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.
2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“.
3. �ekn�te: [Pípnutí] „Phone call 

(Telefonní hovor)“
4. Výzva: „Name, please (Jméno prosím).”
5. �ekn�te: [Pípnutí] „XXXXX... (Nap�. 

„Karel“)“ (	ekn�te hlasovou zna�ku 
zaregistrovanou v telefonním seznamu.)  
Vyslovené jméno bude vyhledáno 
v telefonním seznamu. Pokud je nalezen 
jediný kontakt, pokra�ujte krokem 7. 
Pokud je nalezeno více kontakt�, 
pokra�ujte krokem 6.

6. Výzva: „Would you like to call XXXXX 
(Chcete zavolat XXXXX)... (možnost 1)?“  
(osoba, které chcete zavolat)  
�ekn�te: [Pípnutí] „Yes (Ano)“. Potom 
p�ejd�te na krok 7.  
(osoba, které nechcete zavolat)  
�ekn�te: [Pípnutí] „No (Ne)“ a potom 
pokra�ujte krokem 6 (maximáln� 3krát)

7. Výzva: „Would you like to call 
XXXXX (Chcete zavolat XXXXX)... 
(Nap�. „Karel“) at home, at work, or 
mobile, or other... or press the hang-up 
button to exit Hands-Free mode (dom�, 
do práce, na mobil nebo jiné... nebo 
stisknutím tla�ítka Zav�sit ukon�ete 
režim hands-free).“

8. �ekn�te: [Pípnutí] „XXXXX... (Nap�. 
„dom�“).

POZNÁMKA

Pokud rozeznávání hlasu neprobíhá 
uspokojiv�.
Viz Vyhledávání závad na  
stran� 5-102.

Hands-free sada Bluetooth®
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9. Výzva: „XXXXX... (Nap�. „Karel“) 
XXXX (nap�. „dom�“). Press the pick-up 
button to call, or say Go Back to enter 
a different name (Stisknutím tla�ítka 
Zvednout uskute�n�te hovor nebo 
�ekn�te Návrat a zadejte jiné jméno).“

10. (Vytá�ení) Stiskn�te tla�ítko 
Zvednout nebo �ekn�te „Call 
(Volej)“. Potom p�ejd�te na krok 11.  
(Oprava jména) 	ekn�te, „Go Back 
(Návrat)“. Potom se vra�te na krok 4.

11. Hovor bude uskute�n�n.

Ovládání pomocí obrazovky
1. Dotekem na záložku  na 

obrazovce zobrazíte obrazovku 
telefonního seznamu.

2. Dotkn�te se kontaktu, kterému chcete 
volat, aby se zobrazily podrobnosti 
k danému kontaktu.

3. Dotekem na požadované telefonní �íslo 
uskute�n�te hovor.

Importování kontakt� (p�enesení 
telefonního seznamu)
Údaje z telefonního seznamu ve Vašem 
za�ízení (mobilním telefonu) je možné 
odeslat a zaregistrovat do Vašeho 
telefonního seznamu hands-free sady 
Bluetooth® p�es komunikaci Bluetooth®.
1. Dotkn�te se záložky  na obrazovce.
2. Dotkn�te se tla�ítka  

na obrazovce.
3. Dotekem na tla�ítko  nebo 

 na obrazovce p�epnete na 
za�ízení.

4. Za�ne p�enášení z mobilního telefonu.
Vymazání údaj� z telefonního seznamu
1. Dotkn�te se záložky  na obrazovce.
2. Dotkn�te se informace o kontaktu, 

které chcete vymazat.
3. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.
Použití historie hovor�
Hovor je možné uskute�nit pomocí 
historie hovor� (p�íchozích/odchozích) 
p�enesené z mobilního telefonu (funkce 
Vyto� znovu a Volej zp�t). Historie 
hovor� se p�enáší automaticky p�i 
p�ipojení nebo spárování hands-free 
jednotky a mobilního telefonu.

POZNÁMKA

Je možné kombinovat p�íkaz „Call 
(Volej)“ se jménem v telefonním 
seznamu a místem.
Nap�. V kroku 3 �ekn�te „Phone Call 
John's phone (Telefonní hovor Karel 
dom�)“, potom mohou být kroky 4 a 5 
p�esko�eny.

POZNÁMKA

• Pokud byl telefonní seznam již zare-
gistrován na jednotce hands-free, 
dojde k p�epsání aktuálního telefon-
ního seznamu p�i „p�enášení všech 
telefonních seznam�“.

• Do telefonního seznamu m�že být 
zaregistrováno maximáln� 
1 000 kontakt�.

• Telefonní seznam, historie p�íchozích/
odchozích hovor� a pam�� pro 
rychlou volbu pat�í výhradn� ke 
konkrétnímu mobilnímu telefonu, aby 
bylo chrán�no soukromí.

POZNÁMKA

Pokud p�ijmete anonymní hovor, mohou 
být telefonní �ísla zobrazovaná 
v seznamu p�íchozích hovor� jen 
náhodná �ísla. Je to proto, že mobilní 
telefon vyslal náhodná �ísla do vozidla. 
V takovém p�ípad� nebudou níže 
popsaného funkce op�tovného vyto�ení 
a zp�tného volání fungovat.
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Funkce op�tovného vyto�ení
Tímto hlasovým p�íkazem uskute�níte 
hovor poslední osob�, které jste volali 
(bu
to z vašeho mobilního telefonu nebo 
z vozidla).
1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.
2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“.
3. �ekn�te: [Pípnutí] „Phone redial 

(Telefon vyto� znovu)“
4. Hovor bude uskute�n�n na �íslo 

posledního hovoru v historii hovor� 
(odchozích).

Funkce zp�tného volání
Tímto hlasovým p�íkazem uskute�níte 
hovor poslední osob�, která volala Vám.
1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.
2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“.
3. �ekn�te: [Pípnutí] „Phone call back 

(Volej zp�t)“
4. Hovor bude uskute�n�n na �íslo 

posledního hovoru v historii hovor� 
(p�íchozích).

Funkce rychlé volby
Je možné zaregistrovat maximáln� osm 
telefonních �ísel. Po zaregistrování 
telefonního �ísla bude uskute�n�ní hovoru 
rychlejší. Navíc nemusíte hledat osobu, 
které chcete zavolat, v telefonním seznamu.
Registrace rychlé volby z telefonního 
seznamu
1. Dotkn�te se záložky  na obrazovce.
2. Dotkn�te se tla�ítka  na 

obrazovce.
3. Dotkn�te se kontaktu, který byste rádi 

zaregistrovali pod rychlou volbu.
4. Dotkn�te se telefonního �ísla, které 

chcete zaregistrovat.

5. Ov��te, že se zaregistrované jméno 
a telefonní �íslo zobrazí v telefonním 
seznamu, a dotkn�te se tla�ítka  
na obrazovce.

Uskute��ování hovor� pomocí rychlé 
volby

1. Dotkn�te se záložky  na 
obrazovce.

2. Dotkn�te se informace o kontaktu, na 
který chcete volat.

Zm�na kontaktu

1. Dotkn�te se záložky  na 
obrazovce.

2. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

3. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

4. Dotkn�te se kontaktu, který byste rádi 
zaregistrovali pod rychlou volbu.

5. Dotkn�te se telefonního �ísla, které 
chcete zaregistrovat.

6. Ov��te, že se zaregistrované jméno 
a telefonní �íslo zobrazí v telefonním 
seznamu, a dotkn�te se tla�ítka  
na obrazovce.

Vymazání �ísla rychlé volby

1. Dotkn�te se záložky  na 
obrazovce.

2. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
u kontaktu, který chcete vymazat.

3. Dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce zobrazíte obrazovku pro 
potvrzení.

4. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.
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Zadání telefonního �ísla

1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.
2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“.
3. �ekn�te: [Pípnutí] „Phone dial (Vyto� 

telefon)“
4. Výzva: „Number, please (�íslo prosím).“
5. �ekn�te: [Pípnutí] 

„XXXXXXXXXXX (nap�. 
„5551234“) (telefonní �íslo)“

6. Výzva: „XXXXXXXXXXX. (nap�. 
„5551234“) (telefonní �íslo (první 
volba))“

7. Výzva: „Press the pick-up button to 
dial, or continue to add numbers 
(Stisknutím tla�ítka Zvednout m�žete 
�íslo vyto�it nebo m�žete pokra�ovat 
v p�idávání �ísel). You can also say 
'Option A' or 'Option B' to replace the 
last block of digits with the displayed 
alternate, or say 'Go Back' to delete the 
last block of digits (M�žete také �íct 
'Možnost A' nebo 'Možnost B', chceteli 
nahradit poslední blok �íslic zobrazenou 
alternativou, nebo �ekn�te 'Návrat', aby 
se smazal poslední blok �íslic).“

8. (Vyto�ení �ísla)  
Stiskn�te tla�ítko Zvednout nebo 
�ekn�te „Dial (Vyto�)“, potom p�ejd�te 
na krok 9.  
(P�idání/vložení telefonního �ísla)  
	ekn�te „XXXX“ (požadované 
telefonní �íslo). Potom p�ejd�te na 
krok 5.  
(Poslední rozeznané telefonní �íslo je 
nahrazeno Možností A nebo B)  
	ekn�te „Option A (Možnost A)“ nebo 
„Option B (Možnost B)“. Potom 
p�ejd�te na krok 6.  
(Oprava telefonního �ísla)  
	ekn�te „Go Back (Návrat)“. Systém 
odpovídá: „The last entered numbers 
have been removed (Návrat. Poslední 
zadaná �ísla byla odstran�na)“. Potom 
se vra�te zp�t na krok 4 nebo krok 7.

9. Hovor bude uskute�n�n.

Ovládání pomocí obrazovky
1. Zadejte telefonní �íslo pomocí 

numerické klávesnice.

2. Dotekem na tla�ítko  na obrazovce 
uskute�n�te hovor.

Zadání �ísel nebo symbol�
Použijte numerickou klávesnici.
Dlouhým dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce zadáte .
Dotekem na tla�ítko  na obrazovce 
vymažete práv� zadanou hodnotu.

POZNÁMKA

Tento postup si vyzkoušejte ve 
stojícím vozidle, abyste získali jistotu, 
až ho budete pot�ebovat p�i �ízení 
v náro�ném provozu. Pokud si stále 
nejste jistí, uskute��ujte hovory pouze 
v bezpe�n� zaparkovaném voze  
a v jízd� pokra�ujte, až budete moci 
plnou pozornost v�novat �ízení.

POZNÁMKA

Možnost A je druhý kandidát 
a možnost B t�etí. Podle pot�eby 
nemusíte tyto možnosti uvád�t.

POZNÁMKA

Pro urychlení je možné zkombinovat 
p�íkaz „Dial (Vyto�)“ a telefonní �íslo.
Nap�. V kroku 3 �ekn�te „Phone dial 
1234567 (Vyto� telefon 1234567)“, 
potom mohou být kroky 4 a 5 
p�esko�eny.
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t P�íjem p�íchozího hovoru
1. Výzva: „Incoming call, press the pick-

up button to answer (P�íchozí hovor, 
pro p�íjem stiskn�te tla�ítko 
Zvednout)“

2. Chcete-li hovor p�ijmout, stiskn�te 
tla�ítko Zvednout nebo se dotkn�te 
tla�ítka  na obrazovce.  
Chcete-li hovor odmítnout, stiskn�te 
tla�ítko Zav�sit nebo se dotkn�te 
tla�ítka  na obrazovce.

t Zav�šení hovoru
V pr�b�hu hovoru stiskn�te tla�ítko 
Zav�sit nebo se dotkn�te tla�ítka  na 
obrazovce.

t Ztlumení mikrofonu
Je možné ztlumit mikrofon v pr�b�hu 
hovoru.
Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.
Ztlumení zrušíte dotekem na tla�ítko 

 na obrazovce.

t P�enesení hovoru ze sady hands-
free na mobilní telefon

Komunikace mezi jednotkou hands-free  
a za�ízením (mobilním telefonem) je 
ukon�ena a linka m�že být p�epnuta na 
za�ízení (mobilní telefon) jako standardní 
hovor.
Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

t P�enesení hovoru ze za�ízení 
(mobilního telefonu) na sadu 
hands-free

Komunikace mezi mobilními za�ízeními 
(mobilními telefony) m�že být p�enesena 
na hands-free systém Bluetooth®.
Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

t P�erušení hovoru
Hovor m�že být p�erušen kv�li p�íjmu 
p�íchozího hovoru od t�etí strany.
P�epnutí na nový p�íchozí hovor.
Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
nebo stisknete tla�ítko Zvednout na 
volantu.

P�epínání mezi hovory

Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
nebo stisknete tla�ítko Zvednout na 
volantu.

Funkce spojení t�í hovor�

Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

POZNÁMKA

Nechcete-li p�ijímat telefonní hovory, 
zapn�te funkci Don't Disturb Me 
(Nerušit).

POZNÁMKA

Pokud vypnete spína� zapalování 
v pr�b�hu hovoru p�es hands-free 
sadu, dojde k automatickému 
p�epojení tohoto hovoru na za�ízení 
(mobilní telefon).

POZNÁMKA

• Po p�ijetí nového p�íchozího hovoru 
je p�edchozí hovor pozdržen.

• Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce nebo stiskn�te tla�ítko 
Zav�sit, chcete-li hovor odmítnout.
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t Vysílání DTMF (dvoutónového 
vícefrekven�ního signálu)

Tato funkce se používá k vysílání DTMF 
signálu pomocí numerické klávesnice. 
P�ijíma�em vysílání DTMF je obvykle 
domácí telefonní záznamník nebo 
automatické interaktivní call centrum 
n�jaké spole�nosti.

1. Po p�ipojení k domácímu za�ízení nebo 
služb� se dotkn�te tla�ítka  
na obrazovce, aby se zobrazila 
obrazovka pro tónové vysílání.

2. Zadejte �íslo pomocí numerické 
klávesnice.

t P�ijímání a odpovídání na zprávy 
(pouze MAP 1.0)

Zprávy p�ijaté prost�ednictvím SMS 
(služby pro krátké zprávy) a MMS 
(služby pro p�enos multimediálních 
zpráv) a E-maily p�ijaté p�ipojenými 
za�ízeními je možné stáhnout, zobrazit 
a p�ehrát (nechat p�e�íst systémem).
Navíc je také možné odpov�d�t na hovory 
a zprávy v p�ijatých zprávách.

Stahování zpráv

Až 15 nových zpráv je možné stáhnout 
a zobrazit na p�ipojeném za�ízení.

1. Dotkn�te se záložky  na 
obrazovce.

2. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

P�íjem zpráv

Když za�ízení p�ijme zprávu, zobrazí se 
upozorn�ní na p�ijatou zprávu.
Když se dotknete tla�ítka  na 
displeji, zpráva se stáhne.

Zobrazení zpráv

1. Dotkn�te se záložky  na 
obrazovce.

2. Dotkn�te se zprávy, kterou chcete 
zobrazit.

POZNÁMKA

Pokud kód DTMF obsahuje dv� nebo 
více �íslic �i symbol�, musíte je vyslat 
jednotliv�.

POZNÁMKA

• Nep�e�tené zprávy se p�enášejí jako 
první.

• P�iložená data se nep�enášejí.

• Je možné stáhnout zprávy 
o velikosti až 160 bajt�.

• Pro každé za�ízení se vytvo�í 
seznam zpráv.

• Pokud existují nep�e�tené zprávy, 
zobrazuje se ikona p�ijatých zpráv.

• Pokud p�ipojené za�ízení nereaguje 
na MAP 1.0, je použit ke stažení 
p�íkaz AT. P�enesení zprávy 
znamená, že je již p�e�tena.

• Stahování pomocí p�íkazu AT 
nemusí fungovat v závislosti na 
p�ipojeném za�ízení.

POZNÁMKA

Pokud nechcete, aby se zobrazovalo 
upozorn�ní na p�ijatou zprávu, zapn�te 
funkci Don't Disturb Me (Nerušit).



5-91

Výbava interiéru

Bluetooth®

P�ehrání zprávy

1. Dotkn�te se záložky  na 
obrazovce.

2. Dotkn�te se zprávy, kterou chcete 
p�ehrát (p�e�íst).

3. Dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

Zavolání osob�, která poslala zprávu

Je možné uskute�nit hovor osob�, která 
zaslala zprávu SMS nebo MMS.

1. Dotkn�te se záložky  na 
obrazovce.

2. Dotkn�te se zprávy, na kterou chcete 
zavolat.

3. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

Odpovídání na zprávy
Na p�ijaté zprávy je možné odpov�d�t 
odesláním zprávy vybrané z p�edem 
definovaných zpráv.
1. Dotkn�te se záložky  na 

obrazovce.
2. Dotkn�te se zprávy, na kterou chcete 

odpov�d�t.
3. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.
4. Vyberte v�tu, kterou chcete odeslat, 

z p�edem definovaných zpráv.
5. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

Vymazání zpráv
P�enesené zprávy je možné vymazat.
1. Dotkn�te se záložky  na 

obrazovce.
2. Dotkn�te se zprávy, kterou chcete 

vymazat.
3. Dotkn�te se tla�ítka  na 

obrazovce.
4. Dotkn�te se tla�ítka  na 

obrazovce.

t Funkce Don't Disturb Me (Nerušit)
Je možné nastavit systém tak, aby Vás 
neupozor�oval na p�íchozí telefonní 
hovory a p�ijaté zprávy.
1. Dotkn�te se záložky  na obrazovce.
2. Dotkn�te se tla�ítka  na 

obrazovce.

POZNÁMKA

• Dotekem na tla�ítko  na 
obrazovce zobrazíte následující 
zprávu a dotekem na  
zobrazíte p�edchozí zprávu.

• Když se dotknete tla�ítka  
(P�e�íst) na displeji, systém zprávu 
p�ehraje (p�e�te).

POZNÁMKA

Chcete-li zastavit p�ehrávání zprávy, 
dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

POZNÁMKA

Není možné zavolat osob�, která 
poslala E-mail.

POZNÁMKA

P�edem definované zprávy není 
možné zm�nit.

POZNÁMKA

Zprávy uložené v za�ízení není možné 
vymazat.
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3. Funkce nastavíte dotekem na tla�ítko 
 na obrazovce nebo na tla�ítko  

na obrazovce.
4. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

t Ovládání audiosystému pomocí 
hlasového ovládání

Zapnutí/vypnutí audiosystému, p�epínání 
audio režim� a jiné operace 
s audiosystémem je možné provád�t 
pomocí hlasového ovládání.

Zapnutí audiosystému
Audiosystém je možné zapnout pomocí 
rozeznávání hlasu.
1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.
2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“
3. �ekn�te: [Pípnutí] „Turn on audio 

(Zapni audio)“
4. Napájení audiosystému se zapne.
Vypnutí audiosystému
1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.

2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“
3. �ekn�te: [Pípnutí] „Change mode 

(Zm�nit režim)“
4. Výzva: „Available audio modes are: AM, 

FM, FM1, FM2, USB, iPod, Bluetooth® 
audio, CD, AUX, Turn off audio 
(Dostupné audiorežimy jsou: AM, FM, 
FM1, FM2, USB, iPod, Bluetooth audio, 
CD, AUX, Vypni audio)“

5. �ekn�te: [Pípnutí] „Turn off audio 
(Vypni audio)“

6. Napájení audiosystému se vypne.
P�epínání režim�
1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.
2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“
3. �ekn�te: [Pípnutí] „Change mode 

(Zm�nit režim)“
4. Výzva: „Available audio modes are: AM, 

FM, FM1, FM2, USB, iPod, Bluetooth® 
audio, CD, AUX, Turn off audio 
(Dostupné audiorežimy jsou: AM, FM, 
FM1, FM2, USB, iPod, Bluetooth audio, 
CD, AUX, Vypni audio)“

5. �ekn�te: [Pípnutí] „XXX (nap�. 
„AM“) (audiozdroj)“

6. Audiozdroj bude p�epnut.

POZNÁMKA

Následující operace jsou možné, i když je 
funkce Don't Disturb Me (Nerušit) 
zapnutá.
• Stahování zpráv
• P�enesení telefonních seznam�
• P�enesení seznamu p�íchozích/

odchozích hovor�
• Odesílání zpráv

POZNÁMKA

(P�i p�ehrávání z USB nebo iPod)
Když vyberte skladbu pomocí 
hlasového ovládání, seznam skladeb 
se nastaví na VR Playlist.

POZNÁMKA

Režimy CD, USB, iPod a BT audio 
nelze zvolit v následujících p�ípadech:
• K audiosystému není p�ipojeno 

za�ízení USB, za�ízení iPod nebo 
BT audio.

• CD disk dosud nebyl vložen.
Režim AUX je zablokovaný, dokud 
nep�ipojíte komer�n� dostupnou 
p�enosnou audiojednotku (jako 
nap�íklad p�ehráva� MP3) na 
pomocný vstup. P�ipojte p�enosnou 
audiojednotku nebo podobný 
komer�n� dostupný výrobek na 
pomocný vstup, chcete-li poslouchat 
hudbu p�es reproduktory vozu.
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P�ehrávání vybraných �ísel skladeb
(P�i p�ehrávání CD disku)
Pomocí rozeznávání hlasu je možné p�ehrát 
skladbu na CD s požadovaným �íslem.
Viz Ovládání p�ehráva�e CD disk� na 
stran� 5-52.
1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.
2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“
3. �ekn�te: [Pípnutí] „Play track (P�ehrát 

skladbu)“
4. Výzva: „What track number would 

you like to play? (Jaké �íslo skladby 
chcete p�ehrát?)“

5. �ekn�te: [Pípnutí] „XXX (nap�. „15“) 
(�íslo skladby)“

6. Skladba s vybraný �íslem bude 
p�ehrávána.

P�ehrání vybraného interpreta
(P�i p�ehrávání z USB nebo iPod)
Skladby požadovaného interpreta ze 
za�ízení USB nebo za�ízení iPod je možné 
p�ehrávat pomocí hlasového ovládání.
Viz Jak používat režim USB (Typ C / 
Typ D) na stran� 5-68. Viz Jak používat 
režim iPod (Typ C / Typ D) na  
stran� 5-76.
1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.
2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“
3. �ekn�te: [Pípnutí] „Play (P�ehrát)“
4. Výzva: „Would you like to play by 

Artist, Album, Playlist, or Genre? 
(Chcete p�ehrávat podle interpreta, 
alba, seznamu skladeb nebo žánru?)“

5. �ekn�te: [Pípnutí] „Artist (Interpret)“
6. Výzva: „What artist would you like to 

play? (Jakého interpreta chcete p�ehrát?)“
7. �ekn�te: [Pípnutí] „XXXXX... (Nap�. 

„Michael“) (název interpreta)“

8. Vyslovený název bude vyhledán na 
USB za�ízení nebo na za�ízení iPod.  
Pokud je nalezen jediný kontakt, 
pokra�ujte krokem 10.  
Pokud je nalezeno více kontakt�, 
pokra�ujte krokem 9.

9. Výzva: „Would you like to play XXXXX 
(Chcete p�ehrát XXXXX)... (možnost 1)?“  
(interpret, kterého chcete p�ehrát)  
�ekn�te: [Pípnutí] „Yes (Ano)“. Potom 
p�ejd�te na krok 10.  
(interpret, kterého nechcete p�ehrát)  
�ekn�te: [Pípnutí] „No (Ne)“ a potom 
pokra�ujte krokem 9. (Maximáln� 3krát)

10. Jsou p�ehrávány skladby vybraného 
interpreta.

P�ehrání vybraného alba
(P�i p�ehrávání z USB nebo iPod)
Skladby z požadovaného alba na za�ízení 
USB nebo za�ízení iPod je možné 
p�ehrávat pomocí hlasového ovládání.
Viz Jak používat režim USB (Typ C / Typ 
D) na stran� 5-68. Viz Jak používat režim 
iPod (Typ C / Typ D) na stran� 5-76.
1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.
2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“
3. �ekn�te: [Pípnutí] „Play (P�ehrát)“
4. Výzva: „Would you like to play by 

Artist, Album, Playlist, or Genre? 
(Chcete p�ehrávat podle interpreta, 
alba, seznamu skladeb nebo žánru?)“

5. �ekn�te: [Pípnutí] „Album“
6. Výzva: „What album would you like to 

play? (Které album chcete p�ehrát?)“
7. �ekn�te: [Pípnutí] „XXXXX... (Nap�. 

„I am“) (název alba)“
8. Vyslovený název bude vyhledán na 

USB za�ízení nebo na za�ízení iPod.  
Pokud je nalezen jediný kontakt, 
pokra�ujte krokem 10. Pokud je 
nalezeno více kontakt�, pokra�ujte 
krokem 9.
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9. Výzva: „Would you like to play XXXXX 
(Chcete p�ehrát XXXXX)... (možnost 1)?“  
(album, které chcete p�ehrát)  
�ekn�te: [Pípnutí] „Yes (Ano)“. Potom 
p�ejd�te na krok 10.  
(album, které nechcete p�ehrát)  
�ekn�te: [Pípnutí] „No (Ne)“ a potom 
pokra�ujte krokem 9. (Maximáln� 3krát)

10. Jsou p�ehrávány skladby z vybraného 
alba.

P�ehrání vybraného seznamu skladeb
(P�i p�ehrávání z USB nebo iPod)
Skladby z požadovaného seznamu 
skladeb na za�ízení USB nebo za�ízení 
iPod je možné p�ehrávat pomocí 
hlasového ovládání.
Viz Jak používat režim USB (Typ C / Typ 
D) na stran� 5-68. Viz Jak používat režim 
iPod (Typ C / Typ D) na stran� 5-76.
1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.
2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“
3. �ekn�te: [Pípnutí] „Play (P�ehrát)“
4. Výzva: „Would you like to play by 

Artist, Album, Playlist, or Genre? 
(Chcete p�ehrávat podle interpreta, 
alba, seznamu skladeb nebo žánru?)“

5. �ekn�te: [Pípnutí] „Playlist (Seznam 
skladeb)“

6. Výzva: „What playlist would you like 
to play? (Který seznam skladeb chcete 
p�ehrát?)“

7. �ekn�te: [Pípnutí] „XXXXX... (Nap�. 
„Moje oblíbené“) (Název seznamu 
skladeb)“

8. Vyslovený název bude vyhledán na 
USB za�ízení nebo na za�ízení iPod.  
Pokud je nalezen jediný kontakt, 
pokra�ujte krokem 10.  
Pokud je nalezeno více kontakt�, 
pokra�ujte krokem 9.

9. Výzva: „Would you like to play 
XXXXX (Chcete p�ehrát XXXXX)... 
(možnost 1)?“  
(seznam skladeb, který chcete p�ehrát)  
�ekn�te: [Pípnutí] „Yes (Ano)“. Potom 
p�ejd�te na krok 10.  
(seznam skladeb, který nechcete 
p�ehrát)  
�ekn�te: [Pípnutí] „No (Ne)“ a potom 
pokra�ujte krokem 9. (Maximáln� 3krát)

10. Jsou p�ehrávány skladby z vybraného 
seznamu skladeb.

P�ehrání vybraného žánru

(P�i p�ehrávání z USB nebo iPod)
Skladby požadovaného žánru ze za�ízení 
USB nebo za�ízení iPod je možné 
p�ehrávat pomocí hlasového ovládání.
Viz Jak používat režim USB (Typ C / 
Typ D) na stran� 5-68. Viz Jak používat 
režim iPod (Typ C / Typ D) na stran� 5-76.

1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.

2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“

3. �ekn�te: [Pípnutí] „Play (P�ehrát)“

4. Výzva: „Would you like to play by 
Artist, Album, Playlist, or Genre? 
(Chcete p�ehrávat podle interpreta, 
alba, seznamu skladeb nebo žánru?)“

5. �ekn�te: [Pípnutí] „Genre (Žánr)“

6. Výzva: „What genre would you like to 
play? (Jaký žánr chcete p�ehrát?)“

7. �ekn�te: [Pípnutí] „XXXXX... (Nap�. 
„Rock“) (název žánru)“

8. Vyslovený název bude vyhledán na 
USB za�ízení nebo na za�ízení iPod.  
Pokud je nalezen jediný kontakt, 
pokra�ujte krokem 10.  
Pokud je nalezeno více kontakt�, 
pokra�ujte krokem 9.
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9. Výzva: „Would you like to play 
XXXXX (Chcete p�ehrát XXXXX)... 
(možnost 1)?“  
(žánr, který chcete p�ehrát)  
�ekn�te: [Pípnutí] „Yes (Ano)“. 
Potom p�ejd�te na krok 10.  
(žánr, který nechcete p�ehrát)  
�ekn�te: [Pípnutí] „No (Ne)“ a potom 
pokra�ujte krokem 9. (Maximáln� 
3krát)

10. Jsou p�ehrávány skladby ve 
vybraném žánru.

P�ehrávání ukázek

(P�i p�ehrávání z CD nebo 
radiop�ijíma�e)
Funkci p�ehrávání ukázek pro 
radiop�ijíma� nebo p�ehráva� CD disk� je 
možné aktivovat hlasovým ovládáním.
Viz Ovládání radiop�ijíma�e (Typ C) na 
stran� 5-46.   
Viz Ovládání p�ehráva�e CD disk� na 
stran� 5-52.

1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.

2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“

3. �ekn�te: [Pípnutí] „Scan (or Scan Off) 
P�ehrávat ukázky (nebo Zastavit 
p�ehrávání ukázek)“

4. P�ehrávání ukázek je provedeno nebo 
zastaveno.

Ztlumení mikrofonu

Audiosystém je možné ztlumit pomocí 
rozeznávání hlasu.

1. Stiskn�te tla�ítko Hovor.
2. Výzva: „Ready (P�ipraven)“
3. �ekn�te: [Pípnutí] „Mute (or Mute Off) 

Ztlumit zvuk (nebo Zrušit ztlumení)“
4. Ztlumení zvuku je provedeno nebo 

zrušeno.
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t Databáze Gracenote
Databáze médií Gracenote se používá k zlepšení výsledk� rozeznávání jmen interpret� 
a názv� alb v hands-free systému Mazda. Abyste mohli co nejlépe využívat rozeznávání 
hlasu, nainstalujte si nejnov�jší databázi.

Úvod

Technologií rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®. Gracenote je 
standardem v technologiích pro rozpoznávání hudby a poskytování souvisejícího obsahu. 
Více informací najdete na adrese www.gracenote.com.

CD a údaje související s hudbou od Gracenote, Inc., copyright © 2000 až dosud, 
Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000 až dosud, Gracenote. Na tento produkt a službu se 
vztahuje jeden nebo více patent�. Neúplný seznam p�íslušných patent� pro Gracenote 
najdete na stránkách Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo a logotyp 
Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ jsou bu
to registrované obchodní zna�ky nebo 
obchodní zna�ky spole�nosti Gracenote ve Spojených státech anebo jiných zemích.

Více informací o nejnov�jší databázi Gracenote i pokyny, jak jí nainstalovat, najdete na 
stránkách firmy Mazda v�novaným hands-free:
http://www.mazdahandsfree.com

UPOZORNĚNÍ
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Gracenote® Licen�ní ujednání s koncovým uživatelem
Tato aplikace nebo za�ízení obsahuje software od spole�nosti Gracenote, Inc. z Emeryville, 
Kalifornie („Gracenote“). Software od spole�nosti Gracenote („software Gracenote“) 
umož�uje této aplikaci provád�t identifikaci disku a / nebo souboru a získávat informace 
související s hudbou, v�etn� názvu, interpreta, skladby a informací o titulu („data Gracenote“) 
z on-line server� nebo vložených databází (spole�n� nazývaných „servery Gracenote“) 
a provád�t další funkce. Data Gracenote m�žete používat pouze prost�ednictvím funkcí 
ur�ených pro koncového uživatele v této aplikaci nebo za�ízení.
Souhlasíte s tím, že budete používat data Gracenote, software Gracenote nebo servery 
Gracenote pouze pro své osobní nekomer�ní použití. Souhlasíte s tím, že nebudete p�evád�t, 
kopírovat, p�enášet nebo odesílat software Gracenote nebo jakákoliv data Gracenote žádné 
t�etí stran�. SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAT ANI VYUŽÍVAT DATA 
GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE NEBO SERVERY GRACENOTE JINÝM 
ZP�SOBEM NEŽ ZDE VÝSLOVN� UVEDENÝM.
Souhlasíte s tím, že vaše nevýhradní licence k používání dat Gracenote, softwaru Gracenote 
a server� Gracenote bude ukon�ena, pokud porušíte tato omezení. Pokud vaše licence skon�í, 
souhlasíte s tím, p�estanete používat data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote. 
Firma Gracenote si vyhrazuje všechna práva na data Gracenote, software Gracenote a servery 
Gracenote, v�etn� všech vlastnických práv. Za žádných okolností nebude spole�nost 
Gracenote odpov�dná za jakékoliv platby za vaše informace, které poskytnete. Souhlasíte 
s tím, že Gracenote, Inc. m�že prosazovat svá práva podle tohoto ujednání p�ímo proti Vám 
svým jménem.
Služba Gracenote využívá unikátní identifikátor pro sledování dotaz� pro statistické ú�ely. 
Ú�elem náhodn� p�i�azeného numerického identifikátoru je umožnit služb� Gracenote po�ítat 
dotazy bez znalosti jakýchkoliv informací o Vás. Více informací viz webové stránky, Zásady 
ochrany osobních údaj� pro službu Gracenote.
Software Gracenote i všechny položky dat Gracenote Vám jsou poskytovány „TAK, JAK 
JSOU“.
Gracenote neposkytuje žádné záruky, výslovné ani ml�ky p�edpokládané, pokud jde 
o p�esnost jakýchkoliv dat Gracenote na serverech Gracenote. Gracenote si vyhrazuje právo 
smazat data ze server� Gracenote nebo zm�nit datové kategorie z jakékoliv p�í�iny, kterou 
spole�nost Gracenote považuje za dostate�nou. Neposkytuje se žádná záruka, že software 
Gracenote nebo servery Gracenote jsou prosté chyb nebo že fungování softwaru Gracenote 
nebo server� Gracenote bude bez p�erušení. Gracenote není povinna poskytnout Vám nové 
nebo dodate�né typy dat nebo kategorie, které m�že Gracenote poskytovat v budoucnosti, 
a m�že své služby kdykoliv ukon�it.
GRACENOTE ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I P	EDPOKLÁDANÉ, 
V�ETN� ALE NIKOLIV VÝHRADN� ML�KY P	EDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK 
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ Ú�EL, NÁROK� A NEPORUŠENÍ 
PRÁV. GRACENOTE NEZARU�UJE, ŽE DOSÁHNETE VÝSLEDK�, KDYŽ 
POUŽIJETE SOFTWARE GRACENOTE NEBO JAKÝKOLIV SERVER GRACENOTE. V 
ŽÁDNÉM P	ÍPAD� NEBUDE SPOLE�NOST GRACENOTE ODPOV�DNÁ ZA 
NÁSLEDNÉ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO VÝNOS�.
© 2000 až dosud. Gracenote, Inc.
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Aktualizace databáze

Databázi médií Gracenote m�žete aktualizovat pomocí za�ízení USB.

1. P�ipojte za�ízení USB obsahující software pro aktualizaci systému Gracenote.

2. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

3. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

4. Dotekem na tla�ítko  na obrazovce procházejte zobrazeným textem.  
Až p�ejdete až na konec vysv�tlení, zobrazí se tla�ítko  na obrazovce.

5. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce. Aktualizace je zahájena.

6. Dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce.

POZNÁMKA

Nevypínejte zapalování ani neodpojujte za�ízení USB, když probíhá aktualizace 
databáze. V opa�ném p�ípad� by mohlo dojít ke ztrát� dat.
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Použitelná aplikace Bluetooth®

Ver. 2.0 nebo vyšší

Profil odezvy
• A2DP (Pokro�ilý profil pro distribuci 

audia) Ver. 1.0/1.2
• AVRCP (Profil dálkového ovládání 

audia/videa) Ver. 1.0/1.3/1.4

A2DP je profil, který vysílá pouze audio 
do jednotky Bluetooth®. Pokud Vaše 
audioza�ízení Bluetooth® odpovídá pouze 
A2DP, ale ne AVRCP, není možné jej 
ovládat pomocí ovládacího panelu 
audiosystému vozidla. V takovém p�ípad� 
je možné audioza�ízení Bluetooth® 
ovládat ovládáním za�ízení samotného, 
stejn� jako když je p�enosný audiosystém 
bez funkce komunikace Bluetooth® 
p�ipojen k pomocnému vstupu AUX.

X: K dispozici
: Není k dispozici

t Jak používat audiosystém 
Bluetooth®

P�epnutí do audiorežimu Bluetooth

Abyste mohli poslouchat hudbu nebo 
mluvené slovo zaznamenané na 
audioza�ízení Bluetooth®, p�epn�te do 
audio režimu Bluetooth®, abyste mohli 
audioza�ízení ovládat pomocí ovládacího 
panelu audiosystému. Jakékoliv 
audioza�ízení Bluetooth® musí být 
naprogramované pro jednotku Bluetooth® 
vozidla, než je možné jej použít.
Viz P�íprava Bluetooth®, stran� 5-81.

1. P�epn�te spína� zapalování do polohy 
ACC nebo ON.

Audioza�ízení Bluetooth®

Funkce A2DP
A2DP·AVRCP

Ver. 
1.0

Ver. 
1.3

Ver. 
1.4

P�ehrávání  X X X
Pozastavení  X X X
Následující/
P�edchozí soubor 
(skladba)

 X X X

Rychlý posuv vzad   X X
Rychlý posuv vp�ed   X X
Zobrazení textu   X X
Následující/
P�edchozí složka    X

Opakování    X
Náhodné po�adí    X
P�ehrávání ukázek    X

POZNÁMKA

• Abyste se ujistili, že Vaše 
audioza�ízení Bluetooth® podporuje 
verzi 1.0, 1.3 nebo 1.4, nahlédn�te 
do Uživatelské p�íru�ky 
k audioza�ízení Bluetooth®.

• Spot�eba elektrické energie 
u audioza�ízení Bluetooth® je vyšší, 
když probíhá komunikace p�es 
Bluetooth®.

• Pokud p�ipojíte b�žný telefon 
prost�ednictvím USB portu, když 
probíhá p�ehrávání p�es spojení 
Bluetooth®, dojde k p�erušení 
tohoto spojení. Z tohoto d�vodu 
nem�žete sou�asn� p�ehrávat hudbu 
p�es spojení Bluetooth® a sou�asn� 
používat vstup USB.

• Systém nemusí pracovat normáln�, 
v závislosti na audioza�ízení 
Bluetooth®.

®
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2. Zapn�te napájení audioza�ízení 
Bluetooth®.  
Ujist�te, že se na displeji 
audiojednotky zobrazuje symbol „ “.

3. Stiskn�te tla�ítko AUDIO ( ) 
a pak se dotkn�te tla�ítka  na 
obrazovce, abyste p�epnuli do 
audiorežimu Bluetooth® a zahájili 
p�ehrávání.

P�ehrávání

1. Chcete-li poslouchat audioza�ízení 
Bluetooth® p�es systém reproduktor� 
vozidla, p�epn�te režim na audio režim 
Bluetooth®. (Viz „P�epnutí do 
audiorežimu Bluetooth®“)

2. Chcete-li zastavit p�ehrávání, dotkn�te 
se tla�ítka  na obrazovce.

3. Op�tovným stisknutím tla�ítka 
obnovíte p�ehrávání.

Výb�r souboru (skladby)
Vybere následující soubor (skladbu)
Krátce stiskn�te tla�ítko následující 
skladby ( ) nebo se dotkn�te tla�ítka 

 na obrazovce.
Vybere za�átek aktuálního souboru 
(skladby)
Krátce stiskn�te tla�ítko p�edchozí 
skladby ( ) nebo se dotkn�te tla�ítka 

 na obrazovce.
Rychlé p�evíjení dop�edu/dozadu 
(AVRCP Ver. 1.3 nebo vyšší)
Rychlý posuv vp�ed
Podržte stisknuté tla�ítko rychlého 
posunu vp�ed ( ) nebo podržte déle 
stisknuté tla�ítko  na obrazovce.
Rychlý posuv vzad
Podržte stisknuté tla�ítko rychlého 
posunu vzad ( ) nebo podržte déle 
stisknuté tla�ítko  na obrazovce.
Hledání složky (pouze AVRCP Ver. 1.4)
Chcete-li p�ejít na p�edchozí složku, 
dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce 
nebo se dotkn�te tla�ítka  na 
obrazovce a p�ejdete na další složku.
P�ehrávání ukázek (pouze AVRCP Ver. 1.4)
Tato funkce prochází skladby v práv� 
p�ehrávané složce a p�ehrává 10 sekund 
z každé skladby jako pomoc p�i nalezení 
skladby, kterou chcete poslouchat.

1. Když se p�i p�ehrávání dotknete 
tla�ítka  na obrazovce, bude 
p�ehráváno prvních deset sekund každé 
skladby, po�ínaje následující skladbou.

2. Znovu se dotkn�te tla�ítka  na 
obrazovce p�i p�ehrávání skladby, 
kterou chcete poslouchat, její 
p�ehrávání bude pokra�ovat.

POZNÁMKA

N�která audioza�ízení Bluetooth® 
pot�ebují ur�itý �as, než se zobrazí 
symbol „ “ na displeji 
audiojednotky.

POZNÁMKA

• Pokud neza�ne p�ehrávání 
z audioza�ízení Bluetooth®, 
dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce.

• Pokud dojde k p�epnutí 
z audiorežimu Bluetooth® do jiného 
režimu (režimu radiop�ijíma�e), 
bude p�ehrávání audia 
z audioza�ízení Bluetooth® 
zastaveno.



5-101

Výbava interiéru

Bluetooth®

Opakované p�ehrávání  
(pouze AVRCP Ver. 1.4)
Opakování skladby
P�i p�ehrávání se dotkn�te tla�ítka  na 
obrazovce a práv� p�ehrávaná skladba 
bude p�ehrávána opakovan�. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dvakrát dotknete 
tla�ítka  p�i zobrazeném symbolu „ “.
Opakování složky
P�i p�ehrávání se dvakrát dotkn�te tla�ítka 

 na obrazovce a skladby ve složce budou 
p�ehrávány opakovan�. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dotknete tla�ítka 

 p�i zobrazeném symbolu „ “.
P�ehrávání v náhodném po�adí  
(pouze AVRCP Ver. 1.4)
P�ehrávání v náhodném po�adí v rámci 
složky
P�i p�ehrávání se dotkn�te tla�ítka  na 
obrazovce a skladby ve složce budou p�e-
hrávány v náhodném po�adí. V pr�b�hu 
p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dvakrát 
dotknete tla�ítka  p�i zobrazeném 
symbolu „ “.
P�ehrávání v náhodném po�adí v rámci 
za�ízení
P�i p�ehrávání se dvakrát dotkn�te tla�ítka  
na obrazovce a skladby na daném za�ízení 
budou p�ehrávány v náhodném po�adí. 
V pr�b�hu p�ehrávání se zobrazuje „ “.
Tuto funkci zrušíte, když se dotknete tla�ítka 

 p�i zobrazeném symbolu „ “.
Posunutí zobrazení
Pokud není možné sou�asn� zobrazit celý 
název, dotkn�te se tla�ítka  na 
obrazovce, které se nachází napravo od 
názvu. Když se zobrazí poslední znak, 
dotkn�te se tla�ítka  na obrazovce, aby 
se zobrazil první znak názvu.

t Zobrazení informací 
o audioza�ízení Bluetooth®

Pokud je p�ipojeno audioza�ízení 
Bluetooth®, zobrazují se na displeji 
následující informace.

AVRCP 
Ver. 
nižší 

než 1.3

AVRCP 
Ver. 1.3

AVRCP 
Ver. 1.4 

nebo 
vyšší

Název za�ízení X X X
Stav nabití 
baterie za�ízení  X X

Titul  X X
Jméno autora  X X
Název alba  X X
�íslo souboru  X X
Doba p�ehrávání  X X
�íslo složky   X

POZNÁMKA

N�které informace se nemusí 
zobrazovat v závislosti na za�ízení 
a pokud informace nelze zobrazit, 
objeví se na displeji „No Song Name 
(Žádný název skladby)“.
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Komunikace Bluetooth® nefunguje za následujících podmínek. Ov��te, zda n�která 
z následujících podmínek neplatí pro Vaše za�ízení Bluetooth®:
• Za�ízení není správn� používáno.
• Za�ízení není p�ipojeno k jednotce Bluetooth® osazené na vozidle.
• Baterie za�ízení je slabá.
• Ve vozidle se nachází za�ízení, které ruší p�íjem radiových vln.
• Zapalování bylo vypnuto.
Pokud nenastala žádná z výše uvedených podmínek, vyhledejte v následující tabulce 
p�íznaky odpovídající Vašemu problému.
Pokud se Vám nepoda�í problém vy�ešit, pora
te se s autorizovaným opravcem voz� 
Mazda nebo v poradn� Mazdy pro hands-free Bluetooth®.

Poradna Mazdy pro hands-free Bluetooth

Telefon:
(N�mecko)
0800 4263 738 (8:00⎯18:00 st�edoevropského �asu)
(krom� N�mecka)
00800 4263 7383 (8:00⎯18:00 st�edoevropského �asu)
(celý sv�t)

 49 (0) 6838 907 287 (8:00⎯18:00 st�edoevropského �asu)

Web: http://www.mazdahandsfree.com

Vyhledávání závad

®
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Problémy se spárováním a p�ipojením

*1 Nastavení, p�i kterém je zjiš�ována existence externího za�ízení pro jednotku Bluetooth®

P�íznak P�í�ina Zp�sob �ešení
Není možné provést spárování



Nejprve se ujist�te, že je za�ízení 
kompatibilní s jednotkou 
Bluetooth® a potom zkontrolujte, 
zda je na za�ízení zapnutá funkce 
Bluetooth® a režim vyhledávání/
viditelnost*1. Pokud i poté nebude 
spárování možné, kontaktujte 
autorizovaného opravce voz� 
Mazda nebo poradnu Mazdy pro 
hands-free Bluetooth®.

Není možné provést spárování Funkce Bluetooth® nebo režim 
vyhledávání/viditelnost*1 se mohou 
vypnout automaticky po uplynutí 
ur�ité doby, a to v závislosti na 
konkrétním za�ízení.

Zkontrolujte, zda jsou funkce 
Bluetooth® a režim vyhledávání/
viditelnost *1 na za�ízení zapnuté 
a zkuste znovu spárovat nebo 
navázat spojení.

Nep�ipojí se automaticky po 
nastartování motoru
Automaticky se p�ipojí, ale pak se 
náhle odpojí
Ob�as se odpojuje Nachází se za�ízení na míst�, kde 

m�že snadno docházet k rušení 
radiových vln? (v tašce na zadním 
sedadle, v zadní kapse kalhot)

P�esu�te za�ízení na místo, na 
kterém je rušení mén� 
pravd�podobné.
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Problémy související s rozeznáváním hlasu
P�íznak P�í�ina Zp�sob �ešení

Neuspokojivé rozeznávání hlasu • P�íliš pomalá �e�.
• P�íliš hlasitá �e� (k�ik).
• P�íkaz byl vysloven p�ed 

dozn�ním zvukového signálu.
• Hlasitý hluk (hovor nebo hluk 

zvenku/zevnit� vozidla).
• Vzduch z pr�duch� klimatizace 

proudí na mikrofon.
• Jsou používány nestandardní 

výrazy (dialekt).

Pokud jde o p�í�iny uvedené 
v levém sloupci, musíte dávat pozor 
na to, jak mluvíte. Navíc, pokud 
�íkáte n�kolik �ísel po sob�, bude 
míra rozeznání v�tší, pokud mezi 
nimi nebudete d�lat p�estávky.

Nesprávné rozeznávání �ísel

Jména v telefonním seznamu jsou 
obtížn� rozeznatelná

Systém Bluetooth® se nachází ve 
stavu, kdy je rozeznávání obtížné.

Uskute�n�ním následujících 
opat�ení m�že zlepšit rozeznávání.

• Vymažte z pam�ti telefonní 
seznam, který nepoužíváte p�íliš 
�asto.

• Nepoužívejte zkrácená jména, 
ale rad�ji úplná jména.  
(Rozeznávání je tím lepší, �ím 
delší jméno je. Když nebudete 
používat jména jako „Tom“ nebo 
„Dan“, rozeznávání se zlepší.)

Chcete-li p�esko�it navád�ní  Navád�ní lze p�esko�it, když krátce 
stisknete tla�ítko Hovor.

Když je stisknuto tla�ítko Hovor, 
je rozeznávání hlasu ukon�eno

Tla�ítko Hovor je stisknuté p�íliš 
dlouho.

Tla�ítko Hovor používejte takto:

• Stisknutím tla�ítka a jeho 
uvoln�ním do 0,7 sekundy 
zahájíte rozeznávání hlasu 
a p�esko�íte navád�ní.

• Stisknutím tla�ítka na déle než 
0,7 sekundy vypnete rozeznávání 
hlasu nebo ukon�íte konverzaci.
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Problémy s hovory

Jiné problémy

P�íznak P�í�ina Zp�sob �ešení
Na za�átku hovoru je slyšet hluk 
vozidla druhé strany

Funkce potla�ení hluku jednotky 
Bluetooth® pot�ebuje p�ibližn� t�i 
sekundy na za�átku hovoru, aby se 
p�izp�sobila prost�edí.

To však není p�íznakem problému 
se za�ízením.

Neslyším druhou stranu nebo zvuk 
z reproduktoru je slabý

Je nastavena nulová nebo nízká 
hlasitost.

Zvyšte hlasitost.

P�íznak P�í�ina Zp�sob �ešení
Stav nabití baterie se liší mezi 
za�ízením a vozidlem

Zp�sob, jakým za�ízení a vozidlo 
ur�ují zbývající nabití baterie, se 
liší.



Když je uskute�n�n hovor 
z vozidla, telefonní �íslo se 
aktualizuje v seznamu p�íchozích/
odchozích hovor�, ale jméno se 
neobjeví

�íslo nebylo zaregistrováno 
v telefonním seznamu.

Pokud je �íslo zaregistrované 
v telefonním seznamu, záznam 
o p�íchozích/odchozích hovorech 
se aktualizuje pomocí jména 
v telefonním seznamu p�i p�íštím 
nastartování motoru.

Mobilní telefon se nesynchronizuje 
s vozidlem, pokud jde o záznam 
p�íchozích/odchozích hovor�

N�které typy mobilních telefon� se 
nesynchronizují automaticky.

Použijte mobilní telefon, aby došlo 
k synchronizaci.

Trvá dlouho, než se dokon�í zm�na 
jazyka.

Trvá to maximáln� 60 sekund. 
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Chcete-li použít slune�ní clonu, sklopte ji 
sm�rem k �elnímu sklu nebo ji p�eto�te 
k bo�nímu oknu.

t Kosmetická zrcátka
Chcete-li použít kosmetické zrcátko, 
sklopte slune�ní clonu.
Je-li Vaše vozidlo vybaveno osv�tlením 
kosmetického zrcátka, rozsvítí se p�i 
odklopení krytu.

Stropní svítilny

Slune�ní clony

Sluneční clona

Osv�tlení interiéru

Poloha 
spína�e Stropní svítilny

Nesvítí

• Osv�tlení se rozsvítí p�i 
otev�ení kterýchkoliv dve�í 
vozu

• Osv�tlení se rozsvítí nebo 
zhasne, když je systém 
osv�tlení p�i nástupu zapnutý

Svítí

POZNÁMKA

Zadní bodová sv�tla se také rozsvítí 
nebo zhasnou p�i použití spína�e 
stropní svítilny.
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P�ední bodová sv�tla

Když je spína� stropní svítilny v poloze 
DOOR nebo OFF, m�žete stisknutím krytu 
rozsvítit p�ední bodová sv�tla a potom je 
op�tovným stisknutím krytu zhasnout.

Zadní bodová sv�tla

Když je spína� stropní svítilny v poloze 
DOOR nebo OFF, m�žete stisknutím 
krytu rozsvítit zadní bodové sv�tlo 
a potom ho op�tovným stisknutím krytu 
zhasnout.

POZNÁMKA

P�ední bodová sv�tla nezhasnou, 
i když stisknete jejich kryt, 
v následujících p�ípadech:

• Spína� stropní svítilny je v poloze 
ON.

• Spína� stropní svítilny je v poloze 
DOOR a dve�e jsou otev�ené.

• 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 poloze, do které je 
stropní svítilna p�epnuta.

• Zadní bodová sv�tla nezhasnou, 
i když stisknete jejich kryt, 
v následujících p�ípadech:
• Spína� stropní svítilny je 

v poloze ON.
• Spína� stropní svítilny je 

v poloze DOOR a dve�e jsou 
otev�ené.

• Systém osv�tlení p�i nástupu do 
vozidla je zapnutý.
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Osv�tlení zavazadlového prostoru

Osv�tlení ve dve�ích
Rozsvítí se, když se otev�ou n�které dve�e 
nebo když je zapnutý systém osv�tlení p�i 
nástupu do vozidla.

t Systém osv�tlení p�i nástupu do 
vozidla

Je-li systém osv�tlení p�i nástupu do vozidla 
funk�ní, rozsvítí se stropní svítilny (spína� je 
v poloze DOOR) a osv�tlení ve dve�ích:
• P�ibližn� 30 sekund poté, co jsou 

odemknuty dve�e �idi�e a je vypnuto 
zapalování.

• P�ibližn� 15 sekund poté, co jsou 
všechny dve�e zav�eny a je vypnuto 
zapalování.

• P�ibližn� 5 sekund poté, co jsou 
všechny dve�e zav�eny a zapalování 
vypnuto, pokud je startovací karta 
mimo vozidlo.

• Svítí p�ibližn� 15 sekund, když je 
spína� zapalování p�epnut zp�t z ACC 
do OFF.

Osv�tlení také zhasne, když:
• P�epnete spína� zapalování do polohy 

ON a všechny dve�e jsou zav�ené.
• Dve�e �idi�e jsou zamknuté.

Poloha 
spína�e Osv�tlení zavazadlového prostoru

Nesvítí
Osv�tlení svítí, když jsou otev�ené 
zadní výklopné dve�e

Osvětlení ve dveřích

POZNÁMKA

• Spo�i� energie akumulátoru   
Pokud necháte n�jaké dve�e nebo 
zadní výklopné dve�e / víko 
zavazadlového prostoru otev�ené, 
sv�tlo automaticky zhasne asi po 
30 minutách, aby nedošlo k vybití 
akumulátoru.

• Funkce osv�tlení vstupu je možné 
zm�nit.  
Viz Možnosti vlastního nastavení, 
stran� 9-13.
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�as se zobrazuje, když je spína� 
zapalování v poloze ACC nebo ON.

S pln� automatickou klimatizací

S manuální klimatizací

Nastavení �asu

1. P�epn�te spína� zapalování do polohy 
ACC nebo ON.

2. �as nastavte pomocí tla�ítek pro 
nastavení �asu ( , ).  
�íslo uvedené na pozici hodin se zvyšuje, 
když je stisknuté tla�ítko pro nastavení 
�asu ( ). �íslo uvedené na pozici minut 
se zvyšuje, když je stisknuté tla�ítko pro 
nastavení �asu ( ).

Vynulování �asu (Typ A)

1. P�epn�te spína� zapalování do polohy 
ACC nebo ON.

2. Stiskn�te tla�ítko: 00.

3. Když tla�ítko stisknete, bude �as 
vynulován takto:

(P�íklad)
12:01—12:29→12:00
12:30—12:59→1:00

P�epnutím mezi zobrazením v 12 
a 24hodinovém režimu (Typ B)

1. P�epn�te spína� zapalování do polohy 
ACC nebo ON.

2. Stiskn�te tla�ítko 12/24h.

Hodiny

Hodiny
Typ A

Typ B

Hodiny

Typ A

Typ B

POZNÁMKA

Když stisknete tla�ítko: 00, za�nou 
sekundy b�žet od „00”.
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Používejte pouze originální p�íslušenství 
Mazda nebo odpovídající náhrady, jejichž 
p�íkon není vyšší než 120 W 
(stejnosm�rné nap�tí 12 V, 10 A).
Spína� zapalování musí být p�epnut do 
polohy ACC nebo ON.

P�ední

St�ední

Zadní (Kombi)Elektrické zásuvky

• Abyste zabránili poškození zásuvky 
nebo poruše elektrického obvodu, 
v�nujte pozornost následujícímu:
• Nepoužívejte p�íslušenství, které 

pot�ebuje více než 120 W (12 V 
stejn., 10 A).

• Nepoužívejte p�íslušenství, které 
není originálním p�íslušenstvím 
vozu Mazda nebo ekvivalentem.

• Pokud zásuvku nepoužíváte, 
zav�ete kryt, aby do ní nezapadly 
cizí p�edm�ty nebo do ní 
nezatekla kapalina.

• Zástr�ku do zásuvky vkládejte 
správným zp�sobem.

• Nep�ipojujte zapalova� cigaret 
do elektrické zásuvky.

• M�že docházet k rušení 
audiosystému, a to v závislosti na 
za�ízení p�ipojeném do elektrické 
zásuvky.

UPOZORNĚNÍ
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Výbava interiéru

P�ipojení do elektrické zásuvky

1. Otev�ete víko.

2. Protáhn�te kabel p�es vý�ez v konzole 
a zasu�te zástr�ku do elektrické 
zásuvky.

t P�ední
Chcete-li použít držák nápoj�, musíte 
otev�ít st�edovou konzolu, a to stisknutím 
spodní st�ední �ásti jejího krytu.

• V závislosti na za�ízení p�ipojeném 
do elektrické zásuvky m�že být 
ovlivn�na elektroinstalace vozu, což 
m�že zp�sobit rozsvícení varovné 
kontrolky. Odpojte p�ipojené 
za�ízení a ujist�te se, že problém 
ustal. Pokud je problém vy�ešen, 
odpojte za�ízení ze zásuvky 
a vypn�te zapalování. Pokud se 
problém nevy�eší, pora
te se 
v kvalifikovaném servisu, 
doporu�ujeme autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

Abyste p�edešli vybití akumulátoru 
vozidla, nepoužívejte zásuvku dlouhou 
dobu, pokud neb�ží motor vozu nebo 
b�ží na volnob�h.

UPOZORNĚNÍ

Zátka

Držák nápoj�

Nikdy nepoužívejte držák nápoj� pro 
uložení nádob s horkými nápoji, když 
je vozidlo v pohybu:
Používání držáku pro uložení nádob 
s horkými nápoji b�hem jízdy je 
nebezpe�né. V p�ípad� rozlití obsahu 
m�že dojít k Vašemu opa�ení.

Do držáku neukládejte nic jiného, než 
pohárky nebo plechovky s nápoji:
Ukládání jiných p�edm�t� do držák�, 
než jsou šálky nebo plechovky, je 
nebezpe�né.
B�hem prudkého brzd�ní nebo 
manévrování mohou být cestující 
zasaženi a zran�ni. Objekty mohou být 
uvedeny do pohybu po vozidle, což by 
mohlo vyrušit �idi�e a následn� vést 
k dopravní nehod�. Proto držáky 
používejte pouze pro uložení pohárk� 
nebo plechovek s nápoji.

VAROVÁNÍ
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t Zadní
Zadní držák pohárk� se nachází na zadní 
st�edové loketní op�rce. Držáky lahví se nacházejí na vnit�ní 

stran� dve�í.

Držák lahve

Neukládejte do držák� nádoby s nápoji 
bez jejich uzáv�r�. Jejich obsah by se 
mohl vylít p�i otev�ení nebo zav�ení 
dve�í.

Držák lahve

UPOZORNĚNÍ
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t Stropní konzola
Tato schránka v konzole je zkonstruována 
pro uložení slune�ních brýlí nebo jiných 
drobností.
Otev�ete ji stla�ením a následným 
uvoln�ním.

t Odkládací kapsa*
Chcete-li ji použít, otev�ete víko.

Úložné prostory

Úložné schránky m�jte p�i jízd� 
uzav�eny:
Jízda s otev�enou úložnou schránkou 
m�že být nebezpe�ná. Abyste omezili 
nebezpe�í zran�ní v p�ípad� havárie 
nebo p�i prudkém zastavení vozidla, 
m�jte p�i jízd� úložné schránky vždy 
zav�ené.

Neukládejte p�edm�ty do úložných 
schránek bez vík:
Ukládání p�edm�t� do úložných 
schránek bez vík je nebezpe�né. 
V p�ípad� náhlého brzd�ní vozidla by 
mohly být tyto p�edm�ty vrženy do 
interiéru vozu a mohly by zp�sobit 
cestujícím zran�ní.

Nenechávejte v odkládacích 
schránkách brýle nebo zapalova�e, 
když vozidlo parkuje na slunci. 
V d�sledku vysokých teplot by mohl 
zapalova� explodovat nebo by mohlo 
dojít k deformaci a popraskání plast�, 
ze kterých jsou brýle vyrobeny.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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Výbava interiéru

t Odkládací schránka
Odkládací schránku v p�ístrojové desce 
otev�ete naklopením úchytu sm�rem 
k sob�.

t St�edová konzola
P�i jejím otevírání zatáhn�te za spodní 
uvol�ovací pá�ku.

Použití loketní op�rky*

Chcete-li loketní op�rku použít, vysu�te ji 
dop�edu.

Loketní op�rku složíte jejím zasunutím 
úpln� dozadu.

• P�i posunování loketní op�rky bu
te 
opatrní, abyste nenarazili do pohárku 
s nápojem umíst�ného v držáku nápoj� 
a nerozlili jeho obsah. P�ed vytažením 
loketní op�rky vyjm�te pohárky nebo 
jiné nádoby z držák� pohárk�.

• P�ed otev�ením st�edové konzoly 
musíte nejd�íve uložit loketní 
op�rku. Jinak by mohlo dojít 
k poškození loketní op�rky nebo 
st�edové konzoly.

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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t Oka pro zajišt�ní nákladu (kombi)

Oka instalovaná v zavazadlovém prostoru 
používejte pro zajišt�ní nákladu pomocí 
lana nebo sít�. Pevnost t�chto ok v tahu je 
196 N. Nevystavujte je v�tšímu zatížení, 
protože by mohlo dojít k jejich poškození.

t Úložný prostor pod podlahou 
zavazadlového prostoru*

(Kombi)

1. Zvedn�te dno zavazadlového prostoru.

2. Vyklopte há�ek pro nákupní tašky 
a op�ete o n�j dno zavazadlového 
prostoru.

P�ed jízdou se ujist�te, že jsou náklad 
a zavazadla zajišt�ny:
Nezajišt�ní nákladu b�hem jízdy je 
nebezpe�né, protože náklad p�i 
prudkém zastavení vozu nebo nárazu 
m�že být rozma�kán nebo se m�že dát 
do pohybu a zp�sobit zran�ní.

VAROVÁNÍ

Deska v 
zavazadlovém 
prostoru

Úložný prostor pod 
podlahou zavazadlového 
prostoru

*N�které modely.
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(Sedan)

Zvedn�te kryt podlahového 
zavazadlového prostoru.

t Há�ek pro nákupní tašky 
(kombi)

Há�ek pro nákupní tašky m�žete používat 
pro zav�šení nákupních tašek.

t Zadní há�ky na od�vy

Od�vy vždy v�šejte na há�ky na od�vy 
a pomocná madla bez ramínek.

t Zavazadlový prostor
Vaky na golfové hole m�žete p�evážet 
v zavazadlovém prostoru.
(Kombi)
Do zavazadlového prostoru m�žete uložit 
až �ty�i vaky na golfové hole.

Na há�ek pro nákupní tašky nev�šte 
p�íliš t�žký náklad, mohlo by dojít 
k jeho poškození.

Úložný prostor 
pod podlahou 
zavazadlového 
prostoru

Kryt 
podlahového 
zavazadlového 
prostoru

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nev�šejte t�žké nebo ostré 
p�edm�ty na pomocná madla a há�ky 
na od�vy:
Pov�šení t�žkých p�edm�t� nebo 
p�edm�t� s ostrými hranami, jako je 
nap�íklad ramínko, na pomocná 
madla nebo há�ky na od�vy je 
nebezpe�né, protože by mohly 
sklouznout a narazit do cestujícího 
v kabin� v p�ípad� aktivace okenních 
bezpe�nostních vzduchových vak�, 
což by mohlo zp�sobit vážný úraz 
nebo smrt.

VAROVÁNÍ

Háček na oděvy
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První dva vaky uložte do zavazadlového 
prostoru tak, aby jejich dna sm��ovala 
doprava. Poslední vak položte na n� tak, 
aby jeho dno sm��ovalo doleva.

T�etí vak nejprve naložte horní stranou 
sm��ující doprava a potom jeho dno 
uložte doleva.

�tvrtý vak nejprve naložte horní stranou 
sm��ující doleva a potom jeho dno uložte 
doprava.

(Sedan)
Do zavazadlového prostoru m�žete uložit 
až t�i vaky na golfové hole.
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Všechny t�i vaky uložte do zavazadlového 
prostoru tak, aby jejich dna sm��ovala 
doleva a potom nastavte jednotlivé vaky 
tak, aby jejich horní �ásti sm��ovaly 
doprava.

POZNÁMKA

N�které vaky na golfové hole nelze 
takto uložit, a to v závislosti na jejich 
velikosti.
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Vyjímatelný popelník je možné upevnit 
a používat v kterémkoliv z p�edních 
držák� nápoj�.

Popelník demontujte jeho vytažením 
nahoru.

Vyjímatelný popelník*

Vyjímatelný popelník používejte pouze 
upevn�ný ve správné poloze a ujist�te 
se, zda je �ádn� uložen:
Používání popelníku, který je vyjmut 
ze své stabilní pozice nebo v této 
pozici není správn� uložen, je 
nebezpe�né. Cigarety se mohou ve 
vozidle vysypat a zap�í�init vznik 
požáru. Nedopalky cigaret nebudou 
navíc ani po uzav�ení víka popelníku 
�ádn� uhašeny.

Nepoužívejte popelník pro odhazování 
odpadk�. Mohli byste zp�sobit požár.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.



5-120



6-1
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Nezbytné informace

P�i kontrole a údržb� vozidla provád�né podle pokyn� uvedených v tomto návodu bu
te 
velmi opatrní, abyste p�edešli p�ípadnému zran�ní sebe, ostatních osob nebo poškození 
Vašeho vozu.

Pokud si nejste jisti n�jakým postupem popisovaným v tomto návodu, v�ele Vám 
doporu�ujeme, abyste jej sv��ili kvalifikovanému technikovi, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Výrobcem vyškolení technici spole�nosti Mazda a originální náhradní díly p�edstavují pro 
Váš v�z to nejlepší. Bez t�chto zkušeností a náhradních díl�, které jsou vyrobené speciáln� 
pro Váš v�z Mazda, m�že být servis proveden neodborn�, neúpln� a nedostate�n�, což 
m�že mít za následek problematický provoz vozu. To m�že vést až k poškození vozu nebo 
k nehod� a zran�ní.

Odborné rady a kvalitní služby Vám poskytne kvalifikovaný opravce, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Majitel vozu by si m�l vést písemnou evidenci o správném provád�ní p�edepsané údržby 
a servisu.

Reklamace uplatn�né v pr�b�hu záru�ní lh�ty nebudou uznány, pokud bude výsledkem 
zanedbání údržby vozidla, ne vady materiálu nebo dílenského zpracování.

Úvod
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Plánovaná údržba

Systém �ízení emisí a související systémy
Zapalování a palivový systém vozidla má vysoký vliv na systém �ízení emisí a efektivní 
chod motoru. Nezasahujte do nich.
Veškeré kontroly a se�ízení musí být provád�ny kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaným opravcem voz� Mazda.

Plánovaná údržba

POZNÁMKA

• Po uplynutí uvedené doby provád�jte p�edepsanou údržbu v doporu�ených 
intervalech.

• Na základ� vizuální kontroly nebo prov��ení funkce systému (jeho výkonu) prove
te 
opravu, vy�išt�ní nebo pop�ípad� vým�nu. (Zkontrolujte a podle pot�eby prove
te 
vým�nu vzduchového filtru)
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Plánovaná údržba

t Evropa

Interval údržby
Po�et m�síc� nebo kilometr� podle toho, který stav nastane d�íve
M�síc� 12 24 36 48 60 72 84 96 108

×1 000 km 20 40 60 80 100 120 140 160 180
SKYACTIV-G 2.0 A SKYACTIV-G 2.5
Sví�ky zapalování*1 Vým�na po každých 120 000 km.

Vzduchový filtr*2 R R R
Odv�trání palivové nádrže (je-li ve výbav�) I I I
SKYACTIV-D 2.2
Palivový filtr R R R

Systém vst�ikování paliva*3 I I I
Palivová soustava (vypušt�ní vody) *4

Vzduchový filtr*2 C C R C C R C C R
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 A SKYACTIV-D 2.2
Hnací �emeny*5 I I I

Motorový olej*6*7 R R R R R R R R R

Olejový filtr*6 R R R R R R R R R
Chladicí soustava I I I I

Chladicí kapalina motoru Typ FL22*8 Poprvé vým�na po 200 000 km nebo 10 letech, 
poté každých 100 000 km nebo 5 let.

Jiné Vým�na každé 2 roky.
Vedení paliva a hadice I I I I
Hladina a specifická hustota elektrolytu 
v akumulátoru I I I I I I I I I

Brzdové vedení, hadice a spoje I I I I I I I I I

Brzdová kapalina*9 R R R R
Parkovací brzda I I I I I I I I I
Kotou�ové brzdy I I I I I I I I I
Funkce �ízení a spoje I I I I
Olej manuální p�evodovky Vým�na po každých 180 000 km.
P�ední a zadní záv�sy kol, kulové �epy a axiální 
v�le ložisek kol I I I I

Prachovky hnacího h�ídele I I I I
Výfukový systém a tepelné štíty Kontrola po každých 80 000 km nebo po 5 letech.
Šrouby a matice podvozku a karoserie T T T T
Stav karoserie (koroze a proreziv�ní) Kontrola jedenkrát ro�n�.
Pylový filtr (je-li ve výbav�) R R R R
Pneumatiky (v�etn� náhradní pneumatiky)  
(s úpravou tlaku vzduchu)*10 I I I I I I I I I

Opravná sada pneumatiky (je-li ve výbav�)*11 Kontrola jedenkrát ro�n�.
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Plánovaná údržba

Symboly v tabulce:
I: Kontrola: Kontrola a �išt�ní, oprava, se�ízení, dopln�ní nebo v p�ípad� pot�eby vým�na.
R: Vým�na
C: �išt�ní
T: Dotažení
Poznámky:
*1 V níže uvedených zemích kontrolujte zapalovací sví�ky vždy po 10 000 km nebo 12 m�sících, než je 

vym�níte ve stanoveném intervalu.
Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Makedonie, Moldávie, �erná hora, 
Rumunsko, Srbsko, Ukrajina

*2 Je-li vozidlo provozováno ve velmi prašných nebo pís�itých oblastech, provád�jte �išt�ní a v p�ípad� pot�eby 
vým�nu vložky vzduchového filtru �ast�ji než v doporu�ených intervalech.

*3 Prove
te korekci množství vst�ikovaného paliva.
*4 Vypus�te vodu z palivové soustavy, pokud indika�ní kontrolka svítí.
*5 Také zkontrolujte hnací �emeny klimatizace, je-li ve výbav�.

Je-li vozidlo provozováno za n�kterých z následujících podmínek, zkontrolujte hnací �emeny každých  
20 000 km nebo 12 m�síc�.
a) Jízda v prašném prost�edí
b) Dlouhodobý b�h motoru ve volnob�žných otá�kách nebo jízda nízkými rychlostmi
c) Dlouhodobý provoz p�i nízkých teplotách vzduchu nebo pravidelné jízdy pouze na krátké vzdálenosti
d) Jízda za extrémn� horkých podmínek
e) �ast�jší jízda v horských podmínkách

*6 Je-li vozidlo provozováno za n�kterých z následujících podmínek, provád�jte vým�nu motorového oleje 
a olejového filtru každých 10 000 km nebo �ast�ji.
a) Použití vozidla jako policejní v�z, taxi nebo auto v autoškole.
b) Jízda v prašném prost�edí
c) Dlouhodobý b�h motoru ve volnob�žných otá�kách nebo jízda nízkými rychlostmi
d) Dlouhodobý provoz p�i nízkých teplotách vzduchu nebo pravidelné jízdy pouze na krátké vzdálenosti
e) Jízda za extrémn� horkých podmínek
f) �ast�jší jízda v horských podmínkách

*7 U motoru SKYACTIV-D 2.2 vynulujte po vým�n� motorového oleje údaje o motorovém oleji.
*8 U vozidel s nápisem „FL22“ na zátce chladi�e nebo v její blízkosti používejte výhradn� chladicí kapalinu 

FL22. P�i vým�n� chladicí kapaliny používejte kapalinu FL22.
*9 Jsou-li brzdy vozidla extrémn� namáhány (nap�íklad nep�etržitou ostrou jízdou nebo jízdou v kopcovitém 

terénu) nebo je-li vozidlo provozováno v oblastech s extrémn� vysokou vlhkostí vzduchu, provád�jte vým�nu 
brzdové kapaliny každoro�n�.

*10 Zám�na pneumatik je doporu�ena každých 10 000 km.
*11 P�i provád�ní pravidelné údržby zkontrolujte každým rokem, zda nevypršela doba použitelnosti t�snicího 

tmelu. T�snicí tmel vym��te d�íve, než vyprší jeho doba použitelnosti.
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Plánovaná údržba

t Vyjma Evropy
Izrael

Interval údržby
Po�et m�síc� nebo kilometr� podle toho, který stav nastane d�íve

M�síc� 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

SKYACTIV-G 2.0 A SKYACTIV-G 2.5
Sví�ky zapalování Vým�na po každých 120 000 km nebo po 6 letech.
Palivový filtr Vým�na po každých 135 000 km.
Odv�trání palivové nádrže  
(je-li ve výbav�) I I I

Vedení paliva a hadice I I I I I I
SKYACTIV-D 2.2
Palivový filtr R R R R

Systém vst�ikování paliva*1 I I I I
Vedení paliva a hadice I I I I I I I I I I I I
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Údržba a pé�e o vozidlo

Plánovaná údržba

Interval údržby
Po�et m�síc� nebo kilometr� podle toho, který stav nastane d�íve

M�síc� 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 A SKYACTIV-D 2.2
Hnací �emeny*2 I I I I I I I I I I I I

Motorový olej*3*4 R R R R R R R R R R R R

Olejový filtr*3 R R R R R R R R R R R R

Vzduchový filtr*5 C C C R C C C R C C C R
Chladicí soustava I I I I I I

Chladicí kapalina motoru Typ FL22*6 Poprvé vým�na po 195 000 km nebo 10 letech, 
poté každých 90 000 km nebo 5 let.

Jiné Vým�na každé 2 roky.
Hladina a specifická hustota elektrolytu 
v akumulátoru I I I I I I I I I I I I

Brzdové vedení, hadice a spoje I I I I I I I I I I I I

Brzdová kapalina*7 I R I R I R I R I R I R
Parkovací brzda I I I I I I I I I I I I
Jednotka posilova�e brzd a hadice I I I I I I I I I I I I
Kotou�ové brzdy I I I I I I I I I I I I
Funkce �ízení a spoje I I I I I I
P�ední a zadní záv�sy kol, kulové �epy 
a axiální v�le ložisek kol I I I I I I I I I I I I

Prachovky hnacího h�ídele I I I I
Výfukový systém a tepelné štíty Kontrola po každých 75 000 km.
Šrouby a matice podvozku a karoserie T T T T T T T T T T T T
Stav karoserie (koroze a proreziv�ní) Kontrola jedenkrát ro�n�.
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Údržba a pé�e o vozidlo

Plánovaná údržba

Symboly v tabulce:
I: Kontrola: Kontrola a �išt�ní, oprava, se�ízení, dopln�ní nebo v p�ípad� pot�eby vým�na.
R: Vým�na
C: �išt�ní
T: Dotažení
Poznámky:
*1 Prove
te korekci množství vst�ikovaného paliva.
*2 Také zkontrolujte hnací �emeny klimatizace, je-li ve výbav�.

Je-li vozidlo provozováno za n�kterých z následujících podmínek, zkontrolujte hnací �emeny každých 
10 000 km nebo d�íve.
a) Jízda v prašném prost�edí
b) Dlouhodobý b�h motoru ve volnob�žných otá�kách nebo jízda nízkými rychlostmi
c) Dlouhodobý provoz p�i nízkých teplotách vzduchu nebo pravidelné jízdy pouze na krátké vzdálenosti
d) Jízda za extrémn� horkých podmínek
e) �ast�jší jízda v horských podmínkách

*3 Je-li vozidlo provozováno za n�kterých z následujících podmínek, provád�jte vým�nu motorového oleje 
a olejového filtru každých 10 000 km nebo �ast�ji.
a) Jízda v prašném prost�edí
b) Dlouhodobý b�h motoru ve volnob�žných otá�kách nebo jízda nízkými rychlostmi
c) Dlouhodobý provoz p�i nízkých teplotách vzduchu nebo pravidelné jízdy pouze na krátké vzdálenosti
d) Jízda za extrémn� horkých podmínek
e) �ast�jší jízda v horských podmínkách

*4 U motoru SKYACTIV-D 2.2 vynulujte po vým�n� motorového oleje údaje o motorovém oleji.
*5 Je-li vozidlo provozováno ve velmi prašných nebo pís�itých oblastech, provád�jte �išt�ní a v p�ípad� pot�eby 

vým�nu vložky vzduchového filtru �ast�ji než v doporu�ených intervalech.
*6 U vozidel s nápisem „FL22“ na zátce chladi�e nebo v její blízkosti používejte výhradn� chladicí kapalinu 

FL22. P�i vým�n� chladicí kapaliny používejte kapalinu FL22.
*7 Jsou-li brzdy vozidla extrémn� namáhány (nap�íklad nep�etržitou ostrou jízdou nebo jízdou v kopcovitém 

terénu) nebo je-li vozidlo provozováno v oblastech s extrémn� vysokou vlhkostí vzduchu, provád�jte vým�nu 
brzdové kapaliny každoro�n�.

Interval údržby
Po�et m�síc� nebo kilometr� podle toho, který stav nastane d�íve

M�síc� 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

Pylový filtr (je-li ve výbav�) R R R R R R R R R R R R
Pneumatiky (v�etn� náhradní 
pneumatiky) (s úpravou tlaku vzduchu) I I I I I I I I I I I I



6-9

Údržba a pé�e o vozidlo

Plánovaná údržba

Rusko/B�lorusko/Ázerbájdžán

Interval údržby
Po�et m�síc� nebo kilometr� podle toho, který stav nastane d�íve

M�síc� 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

Hnací �emeny*1 I I I I I I I I I I I I

Motorový olej
Rusko/
B�lorusko*2 R R R R R R R R R R R R

Ázerbájdžán*3 Vým�na po každých 5 000 km nebo po 6 m�sících.

Filtr motorového oleje
Rusko/
B�lorusko*2 R R R R R R R R R R R R

Ázerbájdžán*4 Vým�na po každých 10 000 km nebo po 12 m�sících.
Chladicí soustava I I I I I I

Chladicí kapalina motoru Typ FL22*5 Poprvé vým�na po 195 000 km nebo 10 letech, 
poté každých 90 000 km nebo 5 let.

Jiné Vým�na každé 2 roky.

Vzduchový filtr*6 Rusko/B�lorusko C C R C C R C C R C C R
Ázerbájdžán C R C R C R C R C R C R

Palivový filtr
Rusko/B�lorusko Vým�na po každých 120 000 km.
Ázerbájdžán Vým�na po každých 60 000 km.

Vedení paliva a hadice I I I I I I
Sví�ky zapalování I I I I I I I R I I I I
Odv�trání palivové nádrže (je-li ve výbav�) I I I
Hladina a specifická hustota elektrolytu 
v akumulátoru I I I I I I I I I I I I

Brzdové vedení, hadice a spoje I I I I I I I I I I I I

Brzdová kapalina*7 R R R R R R
Parkovací brzda I I I I I I I I I I I I
Kotou�ové brzdy I I I I I I I I I I I I
Funkce �ízení a spoje I I I I I I I I I I I I
Olej manuální p�evodovky R R
P�ední a zadní záv�sy kol, kulové �epy 
a axiální v�le ložisek kol I I I I I I I I I I I I

Prachovky hnacího h�ídele I I I I I I I I I I I I
Výfukový systém a tepelné štíty I I I I I I I I I I I I
Šrouby a matice podvozku a karoserie T T T T T T T T T T T T
Záv�sy a uchycení L L L L L L L L L L L L
Celý elektrický systém I I I I I I I I I I I I
Stav karoserie (koroze a proreziv�ní) Kontrola jedenkrát ro�n�.
Pylový filtr (je-li ve výbav�) R R R R R R
Pneumatiky (v�etn� náhradní pneumatiky) (s 
úpravou tlaku vzduchu)*8 I I I I I I I I I I I I

Opravná sada pneumatiky (je-li ve výbav�)*9 Kontrola jedenkrát ro�n�.
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Údržba a pé�e o vozidlo

Plánovaná údržba

Symboly v tabulce:
I: Kontrola: Kontrola a �išt�ní, oprava, se�ízení, dopln�ní nebo v p�ípad� pot�eby vým�na.
R: Vým�na
C: �išt�ní
T: Dotažení
L: Promazání
Poznámky:
*1 Také zkontrolujte hnací �emeny klimatizace, je-li ve výbav�.

Je-li vozidlo provozováno za n�kterých z následujících podmínek, zkontrolujte hnací �emeny každých 
7 500 km nebo 6 m�síc�.
a) Jízda v prašném prost�edí
b) Dlouhodobý b�h motoru ve volnob�žných otá�kách nebo jízda nízkými rychlostmi
c) Dlouhodobý provoz p�i nízkých teplotách vzduchu nebo pravidelné jízdy pouze na krátké vzdálenosti
d) Jízda za extrémn� horkých podmínek
e) �ast�jší jízda v horských podmínkách

*2 Je-li vozidlo provozováno za n�kterých z následujících podmínek, provád�jte vým�nu motorového oleje 
a olejového filtru každých 7 500 km nebo 6 m�síc�.
a) Použití vozidla jako policejní v�z, taxi nebo auto v autoškole.
b) Jízda v prašném prost�edí
c) Dlouhodobý b�h motoru ve volnob�žných otá�kách nebo jízda nízkými rychlostmi
d) Dlouhodobý provoz p�i nízkých teplotách vzduchu nebo pravidelné jízdy pouze na krátké vzdálenosti
e) Jízda za extrémn� horkých podmínek
f) �ast�jší jízda v horských podmínkách

*3 Je-li vozidlo provozováno za n�kterých z následujících podmínek, vym��te motorový olej každých 2 500 km 
nebo 3 m�síce.
a) Použití vozidla jako policejní v�z, taxi nebo auto v autoškole.
b) Jízda v prašném prost�edí
c) Dlouhodobý b�h motoru ve volnob�žných otá�kách nebo jízda nízkými rychlostmi
d) Dlouhodobý provoz p�i nízkých teplotách vzduchu nebo pravidelné jízdy pouze na krátké vzdálenosti
e) Jízda za extrémn� horkých podmínek
f) �ast�jší jízda v horských podmínkách

*4 Je-li vozidlo provozováno za n�kterých z následujících podmínek, vym��te filtr motorového oleje každých 
5 000 km nebo 6 m�síce.
a) Použití vozidla jako policejní v�z, taxi nebo auto v autoškole.
b) Jízda v prašném prost�edí
c) Dlouhodobý b�h motoru ve volnob�žných otá�kách nebo jízda nízkými rychlostmi
d) Dlouhodobý provoz p�i nízkých teplotách vzduchu nebo pravidelné jízdy pouze na krátké vzdálenosti
e) Jízda za extrémn� horkých podmínek
f) �ast�jší jízda v horských podmínkách

*5 U vozidel s nápisem „FL22“ na zátce chladi�e nebo v její blízkosti používejte výhradn� chladicí kapalinu 
FL22. P�i vým�n� chladicí kapaliny používejte kapalinu FL22.

*6 Pokud je vozidlo provozováno ve velmi prašných nebo pís�itých oblastech, provád�jte �išt�ní vzduchového 
filtru po každých 7 500 km nebo 6 m�sících.

*7 Jsou-li brzdy vozidla extrémn� namáhány (nap�íklad nep�etržitou ostrou jízdou nebo jízdou v kopcovitém 
terénu) nebo je-li vozidlo provozováno v oblastech s extrémn� vysokou vlhkostí vzduchu, provád�jte vým�nu 
brzdové kapaliny každoro�n�.

*8 Zám�na pneumatik je doporu�ena každých 10 000 km.
*9 P�i provád�ní pravidelné údržby zkontrolujte každým rokem, zda nevypršela doba použitelnosti t�snicího 

tmelu. T�snicí tmel vym��te d�íve, než vyprší jeho doba použitelnosti.
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Plánovaná údržba

Krom� Izraele/Ruska/B�loruska/Ázerbájdžánu

Interval údržby
Po�et m�síc� nebo kilometr� podle toho, který stav nastane d�íve

M�síc� 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
×1 000 km 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

SKYACTIV-G 2.0 A SKYACTIV-G 2.5
Palivový filtr Vým�na po každých 60 000 km.

Sví�ky zapalování*1 Vým�na po každých 120 000 km.
Odv�trání palivové nádrže  
(je-li ve výbav�) I I I I I I I I

SKYACTIV-D 2.2
Palivový filtr R R R R

Systém vst�ikování paliva*2 I I I
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Údržba a pé�e o vozidlo

Plánovaná údržba

Interval údržby
Po�et m�síc� nebo kilometr� podle toho, který stav nastane d�íve

M�síc� 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
×1 000 km 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 A SKYACTIV-D 2.2
Hnací �emeny*3 I I I I I I I I I I I I I I I I

Motorový 
olej*4*5

krom� níže 
uvedených zemí R R R R R R R R R R R R R R R R

Gruzie/ 
Arménie/
Kambodža

Vým�na po každých 5 000 km nebo po 6 m�sících.

Olejový filtr*4

krom� níže 
uvedených zemí R R R R R R R R R R R R R R R R

Gruzie/ 
Arménie/
Kambodža

Vým�na po každých 10 000 km nebo po 1 roku.

Chladicí soustava I I I I I I I I

Chladicí kapalina 
motoru

Typ FL22*6 Poprvé vým�na po 200 000 km nebo 10 letech, poté každých 100 000 km nebo 5 let.
Jiné Vým�na každé 2 roky.

Vzduchový filtr*7

krom� níže 
uvedených zemí C C R C C R C C

Gruzie/ 
Arménie C R C R C R C R

Vedení paliva a hadice I I I I I I I I
Hladina a specifická hustota 
elektrolytu v akumulátoru*8 I I I I I I I I

Brzdové vedení, hadice a spoje I I I I I I I I
Brzdová kapalina*9 I I I R I I I R I I I R I I I R
Parkovací brzda I I I I I I I I I I I I I I I I
Jednotka posilova�e brzd a hadice I I I I I I I I
Kotou�ové brzdy I I I I I I I I I I I I I I I I
Funkce �ízení a spoje I I I I I I I I
Olej manuální p�evodovky R
P�ední a zadní záv�sy kol, kulové 
�epy a axiální v�le ložisek kol I I I I I I I I

Prachovky hnacího h�ídele I I I I
Výfukový systém a tepelné štíty Kontrola po každých 80 000 km.
Šrouby a matice podvozku 
a karoserie T T T T T T T T

Stav karoserie (koroze 
a proreziv�ní) Kontrola jedenkrát ro�n�.

Pylový filtr (je-li ve výbav�) R R R R R R R R
Pneumatiky (v�etn� náhradní 
pneumatiky) (s úpravou tlaku 
vzduchu)

I I I I I I I I I I I I I I I I

Zám�na pneumatik Zám�na po každých 10 000 km.
Opravná sada pneumatiky 
(je-li ve výbav�)*10 Kontrola jedenkrát ro�n�.
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Údržba a pé�e o vozidlo

Plánovaná údržba

Symboly v tabulce:
I: Kontrola: Kontrola a �išt�ní, oprava, se�ízení, dopln�ní nebo v p�ípad� pot�eby vým�na.
R: Vým�na
C: �išt�ní
T: Dotažení
Poznámky:
*1 V níže uvedených zemích kontrolujte zapalovací sví�ky vždy po 10 000 km nebo 12 m�sících, než je 

vym�níte ve stanoveném intervalu.
Angola, Chile, Salvador, Guatemala, Honduras, Hongkong, Írán, Jordánsko, Macao, Nigérie, Papua Nová 
Guinea, Peru, Sýrie, Vietnam, Arménie, Gruzie, Kambodža

*2 Prove
te korekci množství vst�ikovaného paliva.
*3 Také zkontrolujte hnací �emeny klimatizace, je-li ve výbav�.

Pokud je vozidlo provozováno za n�kterých z následujících podmínek, kontrolujte hnací �emeny �ast�ji než 
v doporu�ených intervalech.
a) Jízda v prašném prost�edí
b) Dlouhodobý b�h motoru ve volnob�žných otá�kách nebo jízda nízkými rychlostmi
c) Dlouhodobý provoz p�i nízkých teplotách vzduchu nebo pravidelné jízdy pouze na krátké vzdálenosti
d) Jízda za extrémn� horkých podmínek
e) �ast�jší jízda v horských podmínkách

*4 Pokud je vozidlo provozováno za n�kterých z následujících podmínek, provád�jte vým�nu motorového oleje 
a olejového filtru �ast�ji než v doporu�ených intervalech.
a) Použití vozidla jako policejní v�z, taxi nebo auto v autoškole.
b) Jízda v prašném prost�edí
c) Dlouhodobý b�h motoru ve volnob�žných otá�kách nebo jízda nízkými rychlostmi
d) Dlouhodobý provoz p�i nízkých teplotách vzduchu nebo pravidelné jízdy pouze na krátké vzdálenosti
e) Jízda za extrémn� horkých podmínek
f) �ast�jší jízda v horských podmínkách

*5 U motoru SKYACTIV-D 2.2 vynulujte po vým�n� motorového oleje údaje o motorovém oleji.
*6 U vozidel s nápisem „FL22“ na zátce chladi�e nebo v její blízkosti používejte výhradn� chladicí kapalinu 

FL22. P�i vým�n� chladicí kapaliny používejte kapalinu FL22.
*7 Je-li vozidlo provozováno ve velmi prašných nebo pís�itých oblastech, provád�jte �išt�ní a v p�ípad� pot�eby 

vým�nu vložky vzduchového filtru �ast�ji než v doporu�ených intervalech.
*8 Pokud jezdíte s vozem v extrémn� horkých nebo extrémn� chladných oblastech, kontrolujte hladinu 

elektrolytu v akumulátoru a m�rnou hustotu vždy po 10 000 km nebo po 6 m�sících.
*9 Jsou-li brzdy vozidla extrémn� namáhány (nap�íklad nep�etržitou ostrou jízdou nebo jízdou v kopcovitém 

terénu) nebo je-li vozidlo provozováno v oblastech s extrémn� vysokou vlhkostí vzduchu, provád�jte 
vým�nu brzdové kapaliny každoro�n�.

*10 P�i provád�ní pravidelné údržby zkontrolujte každým rokem, zda nevypršela doba použitelnosti t�snicího 
tmelu. T�snicí tmel vym��te d�íve, než vyprší jeho doba použitelnosti.
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Údržba a pé�e o vozidlo

Údržba provád�ná majitelem

B�žná údržba

D�razn� doporu�ujeme, abyste kontrolu následujících položek provád�li alespo� jedenkrát 
za týden.
• Hladina motorového oleje (stran� 6-19)
• Hladina chladicí kapaliny motoru (stran� 6-24)
• Hladina brzdové a spojkové kapaliny (stran� 6-27)
• Hladina kapaliny ost�ikova�e (stran� 6-28)
• Údržba akumulátoru (stran� 6-34)
• Tlak vzduchu v pneumatikách (stran� 6-39)

Nesprávný nebo neúplný servis m�že mít za následek problémový provoz. V této �ásti jsou 
uvedeny pokyny týkající se pouze t�ch položek, které lze snadno provést.

Jak již bylo vysv�tleno v úvodu (stran� 6-2), n�které postupy a úkony smí provád�t pouze 
kvalifikovaný servisní technik vybavený pot�ebným speciálním ná�adím a nástroji.

Nesprávná údržba provád�ná majitelem b�hem záru�ní doby m�že nep�ízniv� ovlivnit 
záru�ní krytí. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné „Garan�ní knížce“, kterou jste 
obdrželi p�i p�edání nového vozu. Pokud si nejste jisti n�jakým servisním postupem nebo 
položkou údržby popisovanou v tomto návodu, obra�te se p�ímo na kvalifikovaný servis, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce voz� Mazda.

Pro likvidaci použitých olej� a kapalin platí p�ísné ekologické p�edpisy a zákony. Proto 
Vás žádáme, abyste p�i likvidaci použitých olej� a kapalin tato na�ízení dodržovali a tím 
chránili životní prost�edí.

Doporu�ujeme Vám, abyste vým�nu oleje i provozních kapalin svého vozu sv��ili 
autorizovanému opravci voz� Mazda.

Bezpe�nostní opat�ení týkající se údržby provád�né 
majitelem
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Údržba a pé�e o vozidlo

Údržba provád�ná majitelem

Nevykonávejte údržbové práce, pokud nemáte dostate�né znalosti a zkušenosti nebo 
pokud nemáte vhodné ná�adí a výbavu k provedení takové práce. Údržbu vozidla 
sv��te kvalifikovaným technik�m:
Údržbové práce na Vašem vozidle mohou být nebezpe�né, pokud nejsou vykonávány 
správn�. P�i provád�ní ur�itých údržbových operací m�žete utrp�t vážné zran�ní.

Je-li p�i práci v motorovém prostoru nutné, aby b�žel motor vozu, zkontrolujte ješt� 
p�edtím, než se p�iblížíte k motoru nebo ventilátoru, který m�že být neo�ekávan� 
spušt�n, zda na sob� nemáte n�který z uvedených p�edm�t� (zejména prsteny, 
náramky, hodinky a náhrdelníky), p�ípadn� kravaty a podobné volné �ásti od�vu:
Práce pod kapotou, když b�ží motor, je nebezpe�ná. Ješt� nebezpe�n�jší je, když na sob� 
máte n�jaké šperky nebo volné oble�ení.
M�že se stát, že n�který z t�chto p�edm�t� bude zachycen pohybujícími se sou�ástmi 
motoru, výsledkem �ehož m�že být zran�ní.

 Vypn�te spína� zapalování a ujist�te se, že ventilátor neb�ží, než za�nete pracovat 
v blízkosti ventilátoru chlazení:
Práce v oblasti motoru v blízkosti ventilátoru chlazení provád�ná v okamžiku, kdy jsou 
ventilátory chlazení v chodu, je nebezpe�ná. Ventilátor se m�že ješt� ur�itou dobu 
otá�et i po vypnutí motoru díky vysoké teplot� v motorovém prostoru. Mohli byste být 
zasaženi ventilátorem a vážn� poran�ní.

Nenechávejte nic v motorovém prostoru:
Poté, co dokon�íte kontrolu nebo servis v motorovém prostoru, dejte pozor, abyste 
v motorovém prostoru nenechali takové v�ci, jako nástroje nebo hadry.
Nástroje nebo jiné p�edm�ty zapomenuté v zavazadlovém prostoru mohou zp�sobit 
poškození motoru nebo požár, jehož následkem by mohla být neo�ekávaná nehoda.

VAROVÁNÍVAROVÁNÍ
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Údržba a pé�e o vozidlo

Údržba provád�ná majitelem

t Otevírání kapoty
1. Když je vozidlo zaparkováno, 

zatáhn�te za pá�ku pro otevírání 
kapoty motoru.

2. Vložte ruku do otvoru v kapot�, 
odsu�te bezpe�nostní pojistku sm�rem 
doprava a kapotu zvedn�te.

3. Uchopte op�rnou ty� kapoty v míst� 
m�kkého chráni�e a kapotu op�rnou 
ty�í v otvoru ozna�eném šipkou 
zap�ete tak, aby z�stala otev�ená.

Kapota

Vždy zkontrolujte, zda je kapota 
zav�ená a bezpe�n� zajišt�ná:
Kapota, která není zav�ená 
a bezpe�n� zajišt�ná, je nebezpe�ná, 
protože se m�že b�hem jízdy otev�ít 
a zablokovat výhled �idi�e z vozu, což 
m�že být p�í�inou vzniku vážné 
nehody.

VAROVÁNÍ

Uvolňovací páčka

POZNÁMKA

Když stojíte �elem k vozidlu, pojistka 
se nachází mírn� nalevo od st�edu 
kapoty.

Páka

Měkký 
chránič

Svorka
Svorka

Opěrná tyč
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Údržba a pé�e o vozidlo

Údržba provád�ná majitelem

t Zavírání kapoty
1. Zkontrolujte prostor pod kapotou, zda 

jsou na svých místech všechny uzáv�ry 
plnicích otvor� motoru a zda byly 
z motorového prostoru odstran�ny 
veškeré volné p�edm�ty (nástroje, 
nádoby s olejem apod.).

2. Otev�ete kapotu, uchopte op�rnou ty� za 
polstrovanou �ást a zajist�te ji ve svorce. 
P�ed zav�ením kapoty se ujist�te, zda je 
op�rná ty� ve svorce �ádn� zajišt�na.

3. Pomalu spoušt�jte kapotu dol� až do výšky 
p�ibližn� 20 cm od zav�ené polohy a potom 
ji nechejte spadnout vlastní váhou.

P�i zavírání kapoty na ní p�íliš netla�te. 
V opa�ném p�ípad� by mohlo dojít 
k deformaci kapoty.

SvorkaSvorka

Svorka

UPOZORNĚNÍ
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Údržba a pé�e o vozidlo

Údržba provád�ná majitelem

P�ehled motorového prostoru

Nádržka kapaliny 
ostřikovačů čelního skla

Víčko plnicího otvoru motorového oleje

Nádržka brzdové/spojkové kapaliny

Měrka motorového oleje

Akumulátor Pojistkový blok

Uzávěr chladiče Nádržka chladicí 
kapaliny motoru

Nádržka kapaliny ostřikovačů čelního skla

Víčko plnicího otvoru 
motorového oleje

Nádržka brzdové/spojkové kapaliny

Měrka motorového oleje
Akumulátor Pojistkový blok

Uzávěr chladiče Nádržka chladicí 
kapaliny motoru

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5

SKYACTIV-D 2.2
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Údržba provád�ná majitelem

t Indikace údržby motorového oleje (Evropa)
Indikace údržby motorového oleje upozor�uje, že se blíží �as, kdy je nutné vym�nit 
motorový olej (pouze n�které modely pro Evropu).
Podrobnosti zjistíte u autorizovaného opravce voz� Mazda.
Když je systém zapnutý, objeví se symbol plochého klí�e, když se celková doba p�iblíží 
jednomu roku nebo 20 000 km, podle toho, co nastane d�íve, a to od okamžiku, kdy byl 
systém zapnut nebo vynulován.

Zobrazení zpráv

Když se zbývající �as nebo zbývající vzdálenost do p�edepsané vým�ny oleje p�iblíží 
k nule, zobrazí se zpráva (p�ístrojový panel typu A) nebo se rozsvítí varovná indikace 
servisu / varovná kontrolka servisu (p�ístrojový panel typu B) vždy, když zapnete 
zapalování.
(P�ístrojový panel typu A)

Zpráva se za�ne zobrazovat, když do p�edepsané vým�ny oleje zbývá mén� než p�ibližn� 
500 km.

Motorový olej

POZNÁMKA

Vým�na motorového oleje by m�la být provád�na kvalifikovaným opravcem, 
doporu�ujeme autorizovaným opravcem voz� Mazda.



6-20

Údržba a pé�e o vozidlo

Údržba provád�ná majitelem

Postup p�i vynulování
Podržte stisknutou dolní ( ) �ást tla�ítka INFO po dobu nejmén� 5 sekund v pr�b�hu 
10sekundového intervalu po zapnutí zapalování. Hlavní varovná kontrolka bude blikat 
n�kolik sekund, než bude vynulování dokon�eno.

POZNÁMKA

Jakmile systém zapnete, musíte ho vynulovat vždy, když vym�níte motorový olej, a to 
bez ohledu na zobrazenou zprávu.
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Údržba provád�ná majitelem

� Doporu�ený typ oleje
V rámci zachování servisního intervalu (strana 6-3) a ochrany motoru p�ed poškozením 
zp�sobeným nedostate�ným mazáním je nezbytn� nutné používat motorový olej správné 
specifikace.
Nepoužívejte oleje, které nespl�ují níže uvedené specifikace nebo požadavky. Použití 
nevhodného oleje m�že mít za následek poškození motoru, které není kryto zárukou 
poskytovanou firmou Mazda..

Teplotní rozsah hodnoty viskozity podle SAE

Originální olej Mazda 5W-30 Ultra

API SL/SM/SN nebo ACEA A3/A5

Originální olej Mazda 0W-20 Supra

Kvalita alternativního oleje

Doporučené typy olejů

(Evropa)

(Vyjma Evropy)

–30 –20 –10 0 10 20 30 40 50

–20 0 20 40 60 80 100 120

–40

–40

Specifikace

Specifikace

Teplotní rozsah hodnoty viskozity podle SAE

API SG/SH/SJ/SL/SM/SN nebo 
ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV/GF-V

–30 –20 –10 0 10 20 30 40 50

–20 0 20 40 60 80 100 120

–40

–40

SKYACTIV-G 2.0 a SKYACTIV-G 2.5

5W-30
0W-20
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Údržba a pé�e o vozidlo

Údržba provád�ná majitelem

Viskozita motorového oleje neboli jeho hustota, má p�ímý vliv na spot�ebu paliva a na 
provoz v chladném po�así (startování a pr�tok oleje).
Motorové oleje s nízkou viskozitou mohou v chladném po�así p�ispívat ke snížení 
spot�eby paliva a ke zvýšení výkonu.
Naproti tomu provoz za vysokých teplot vyžaduje pro dostate�né promazání motoru 
použití motorového oleje s vyšší viskozitou.

P�i výb�ru vhodného typu motorového oleje vezm�te v úvahu, v jakých teplotních 
podmínkách budete sv�j v�z provozovat do další vým�ny oleje.
Podle této tabulky zvolte doporu�enou hodnotu viskozity oleje.

(Evropa)

(Vyjma Evropy)

Specifikace

Teplotní rozsah hodnoty viskozity podle SAE

ACEA C3

–30 –20 –10 0 10 20 30 40 50

–20 0 20 40 60 80 100 120

–40

–40

SKYACTIV-D 2.2

Teplotní rozsah hodnoty viskozity podle SAE

Specifikace

Originální olej Mazda 5W-30 Ultra DPF
Originální olej Mazda 0W-30 Supra DPF

Kvalita alternativního oleje

Doporučené typy olejů

–30 –20 –10 0 10 20 30 40 50

–20 0 20 40 60 80 100 120

–40

–40

ACEA C3
5W-30
0W-30



6-23

Údržba a pé�e o vozidlo

Údržba provád�ná majitelem

• Používání olej�, jejichž viskozita leží mimo doporu�ené hodnoty stanovené pro dané 
teplotní rozsahy, m�že mít za následek poškození motoru.

• (SKYACTIV-D 2.2) 
SKYACTIV-D 2.2 používá speciální olej. Jeho parametry si ov��te v návodu 
k obsluze. Pokud byste použili jiný motorový olej než p�edepsaný, došlo by ke 
zkrácení životnosti �ásticového filtru pro vzn�tové motory nebo by mohlo dojít 
k jeho poškození.

POZNÁMKA

(SKYACTIV-G 2.0 a SKYACTIV-G 2.5)

• U všech motor� je za normálních provozních podmínek mírná spot�eba oleje 
obvyklá.
Spot�eba motorového oleje m�že dosahovat hodnoty až 0,8 l/1 000 km. M�že to být 
následkem odpa�ování, vnit�ní ventilace 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 2.2)

• Vždy, když je vym�n�n motorový olej, je nutné co nejd�íve restartovat �ídicí jednotku 
motoru vozu podle Dílenské p�íru�ky (do 1 000 km od vým�ny motorového oleje). 
V opa�ném p�ípad� by se mohla rozsvítit varovná kontrolka motorového oleje. 
o restartování �ídicí jednotky požádejte kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce voz� Mazda.

• Pravideln� kontrolujte hladinu motorového oleje. Pokud p�i kontrole motorového oleje 
jeho hladina p�ekra�uje zna�ku „X“ na m�rce, vym��te motorový olej. Doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce voz� Mazda. 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 nízká a plná, jak je nazna�eno na obrázku.

UPOZORNĚNÍ

Značka XPlnáNízká
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Údržba provád�ná majitelem

t Kontrola hladiny motorového 
oleje

1. Zajist�te, aby vozidlo stálo na 
vodorovné ploše.

2. Zah�ejte motor na b�žnou provozní 
teplotu.

3. Vypn�te ho a vy�kejte nejmén� 
5 minut, než se olej vrátí do olejové 
vany.

4. Vytáhn�te m�rku motorového oleje, 
ot�ete ji do sucha a poté ji vra�te zp�t 
na její místo.

SKYACTIV-G 2.0 a SKYACTIV-G 2.5

SKYACTIV-D 2.2

5. M�rku znovu vytáhn�te a zkontrolujte 
výšku hladiny. Hladina je normální, 
pokud se nachází mezi zna�kami pro 
nízkou a vysokou hladinu. Pokud však 
hladina oleje leží blízko zna�ky pro 
nízkou hladinu, dolijte dostate�né 
množství oleje, aby hladina stoupla ke 
zna�ce pro vysokou hladinu.

6. P�ed zasunutím m�rky zp�t se ujist�te, 
zda je na ní správn� usazen O-kroužek.

7. M�rku znovu zasu�te zp�t.

Plná

OK

Nízká

Nízká

OK

Plná

POZNÁMKA

(SKYACTIV-D 2.2)
P�i kontrole hladiny motorového oleje 
vždy vytahuje 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.

Nep�elévejte olej nad úrove� zna�ky 
Full. Mohlo by to zp�sobit poškození 
motoru.

UPOZORNĚNÍ
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Údržba provád�ná majitelem

t Kontrola hladiny chladicí 
kapaliny motoru

Kontrolu nemrznoucí sm�si a hladiny 
chladicí kapaliny motoru ve vyrovnávací 
nádržce provád�jte alespo� jedenkrát 
ro�n�, nap�íklad na za�átku zimního 
období nebo p�ed cestou do oblastí, kde 
p�edpokládáte teploty pod bodem mrazu.

Dále prov��te stav a spoje celého 
chladicího systému a topení.
Veškeré poškozené nebo opot�ebované 
�ásti vym��te.

Hladina chladicí kapaliny v nádržce by 
m�la, když je motor studený, ležet mezi 
zna�kami F a L na nádržce.
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5

Chladicí kapalina motoru

V motorovém prostoru nepoužívejte 
zápalky nebo otev�ený ohe�. 
NEDOPL�UJTE CHLADICÍ 
KAPALINU MOTORU, KDYŽ JE 
MOTOR HORKÝ:
Horký motor je nebezpe�ný. Pokud byl 
motor ur�itou dobu v b�hu, z�stanou 
n�které sou�ásti v motorovém prostoru 
velmi horké i po jeho vypnutí. Mohli 
byste se popálit. Opatrn� prove�te 
kontrolu hladiny chladicí kapaliny ve 
vyrovnávací nádržce, ale neotvírejte ji.

 Vypn�te spína� zapalování 
a ujist�te se, že ventilátor neb�ží, než 
za�nete pracovat v blízkosti ventilátoru 
chlazení:
Práce v oblasti motoru v blízkosti 
ventilátoru chlazení provád�ná 
v okamžiku, kdy jsou ventilátory chlazení 
v chodu, je nebezpe�ná. Ventilátor se 
m�že ješt� ur�itou dobu otá�et i po 
vypnutí motoru díky vysoké teplot� 
v motorovém prostoru. Mohli byste být 
zasaženi ventilátorem a vážn� poran�ní.

 Pokud je motor a chladi� 
motoru horký, neotevírejte ani jeden 
z uzáv�r� chladi�e:
Když je motor a chladi� horký, m�že 
dojít k prudkému vyst�íknutí chladicí 
kapaliny a páry pod tlakem, což m�že 
zp�sobit závažné poran�ní.

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA

Vým�nu chladicí kapaliny by m�l 
provád�t kvalifikovaný servis, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.
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SKYACTIV-D 2.2

Dosahuje-li hladina kapaliny ke zna�ce L 
nebo pod ni, dopl�te chladicí kapalinu 
v nádržce až po zna�ku F, �ímž zajistíte 
odolnost systému proti zamrznutí 
a korozi.
Po dolití chladicí kapaliny pevn� utáhn�te 
ví�ko nádržky chladicí kapaliny motoru.

• Chladicí kapalina poškozuje 
lakované povrchy. Pokud dojde 
k pot�ísn�ní laku, rychle ji 
opláchn�te vodou.

• Používejte pouze destilovanou 
(demineralizovanou) vodu ve 
správném pom�ru s chladicí 
kapalinou. Voda, která obsahuje 
minerály, zhorší funkci chladicí 
kapaliny.

• Nep�idávejte samotnou vodu. Vždy 
dopl�te správnou sm�s chladicí 
kapaliny.

• V motoru se nacházejí hliníkové 
�ásti, které je t�eba chránit chladicí 
kapalinou na bázi etylenglykolu, 
aby nedocházelo ke korozi 
a zamrzání.

• NEPOUŽÍVEJTE chladicí kapaliny 
obsahující alkohol, metanol, 
boritany nebo silikáty. Takové 
chladicí kapaliny by mohly 
poškodit chladicí soustavu.

• NEMÍCHEJTE alkohol nebo 
metanol s chladicí kapalinou. To by 
mohlo zp�sobit poškození chladicí 
soustavy.

• Nepoužívejte roztok obsahující více 
než 60 % nemrznoucího prost�edku. 
Snížila by se ú�innost sm�si.

UPOZORNĚNÍ
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Je-li nádržka chladicí kapaliny prázdná 
nebo pokud je t�eba dopl�ovat chladicí 
kapalinu do systému �ast�ji, kontaktujte 
kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

t Kontrola hladiny brzdové/
spojkové kapaliny

Brzdy a spojka �erpají kapalinu ze 
spole�né nádržky.
Hladinu kapaliny ve vyrovnávací nádržce 
kontrolujte pravideln�. M�la by být 
udržována na zna�ce MAX.
Za normálních okolností poklesne hladina 
kapaliny úm�rn� k po�tu ujetých 
kilometr�, což plyne z opot�ebení 
brzdového a spojkového obložení. Pokud 
dojde k nadm�rnému poklesu hladiny 
kapaliny, nechejte si brzdový a spojkový 
systém zkontrolovat v kvalifikovaném 
servisu, doporu�ujeme autorizovaného 
opravce voz� Mazda.
Model s levostranným �ízením

Model s pravostranným �ízením

POZNÁMKA

Je-li na uzáv�ru chladi�e nebo v jeho 
blízkosti vyzna�en nápis „FL22“, 
používejte chladicí kapalinu typu 
FL22. Pokud byste použili jinou 
chladicí kapalinu motoru než FL22, 
museli byste ji pak vym�nit d�íve, než 
je stanovený interval vým�ny uvedený 
v �ásti Plánovaná údržba (stran� 6-3).

Brzdová/spojková kapalina
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Údržba provád�ná majitelem

t Dopln�ní brzdové/spojkové kapaliny

Je-li hladina kapaliny nízká, dopl�te ji 
tak, aby dosahovala ke zna�ce MAX.
P�ed dopl�ováním kapaliny pe�liv� 
o�ist�te prostor okolo uzáv�ru nádržky.

t Kontrola hladiny kapaliny 
ost�ikova��

Zkontrolujte hladinu kapaliny v nádobce 
ost�ikova�e a podle pot�eby ji dolijte.

Pokud nemáte k dispozici speciální 
kapalinu do ost�ikova�e, použijte �istou 
vodu.
V chladném období však používejte 
výhradn� nemrznoucí kapalinu do 
ost�ikova�e, zabráníte tak zamrznutí 
systému.

P�i práci s brzdovou kapalinou bu�te velmi 
opatrní, abyste nepot�ísnili sebe ani motor:
Rozlitá brzdová kapalina m�že být 
nebezpe�ná. Pokud Vám brzdová 
kapalina vnikne do o�í, m�že zna�n� 
poškodit Váš zrak. Pokud se tak stane, 
ihned si vypláchn�te o�i �istou vodou 
a vyhledejte léka�e. Pokud dojde 
k pot�ísn�ní horkého motoru brzdovou 
kapalinou, m�že dojít i k požáru.
Pokud zjistíte nízkou hladinu brzdové 
kapaliny, nechejte si brzdy a spojku 
zkontrolovat:
Nízká hladina brzdové/spojkové 
kapaliny m�že být nebezpe�ná. M�že 
signalizovat nadm�rné opot�ebení 
brzdového/spojkového obložení nebo 
net�snost spoj�. Brzdy Vašeho vozu 
mohou selhat, a zap�í�init tak nehodu.

• Brzdová a spojková kapalina 
poškozuje lakované povrchy. Pokud 
dojde k pot�ísn�ní laku brzdovou 
nebo spojkovou kapalinou, 
neprodlen� ji opláchn�te vodou.

• Používáním brzdových nebo spojko-
vých kapalin, které nejsou specifiko-
vány v tabulce (stran� 9-6), m�že 
dojít k poškození systém�. K poško-
zení m�že rovn�ž dojít p�i kombinaci 
r�zných druh� kapalin. Pokud brzdo-
vý/spojkový systém vyžaduje �asté 
dopl�ování nové kapaliny, pora
te se 
v kvalifikovaném servisu, doporu�u-
jeme autorizovaného opravce voz� 
Mazda.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

Kapalina ost�ikova�e oken 
a sv�tlomet�

Do nádobky ost�ikova�e dopl�ujte 
pouze speciální kapalinu pro 
ost�ikova�e nebo oby�ejnou vodu:
Použití chladicí kapaliny motoru místo 
kapaliny do ost�ikova�e m�že být 
nebezpe�né. Pokud byste ji použili 
a aplikovali na �elní sklo, došlo by ke 
zne�išt�ní skla a omezení výhledu, které 
by mohlo mít za následek nehodu.

POZNÁMKA

Systém ost�ikova�� �elního i zadního 
okna �erpá kapalinu ze stejné nádržky.

VAROVÁNÍ

L
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Všechny pohyblivé �ásti karoserie, jako 
jsou záv�sy dve�í a kapot a jejich zámky, 
by m�ly být promazány p�i každé vým�n� 
motorového oleje. V zimním období 
používejte k promazání zámk� 
nemrznoucí mazivo.

Ujist�te se, že sekundární západka kapoty 
motoru zajiš�uje kapotu p�ed otev�ením, 
když je uvoln�ná primární západka.

Zne�išt�ní �elního skla nebo pryžových 
lišt st�ra�� cizími p�edm�ty m�že snížit 
ú�innost st�ra��. Mezi nej�ast�jší 
ne�istoty pat�í hmyz, míza strom� 
a poz�statky horkých vosk�, které se 
používají v n�kterých automatických 
mycích linkách.

Mazání �ástí karoserie Lišty st�ra��

• Horké vosky, které jsou aplikovány 
v automatických mycích linkách, mají 
nep�íznivý vliv na �istitelnost skel.

• Abyste p�edešli poškození lišt 
st�ra��, nepoužívejte benzin, parafin, 
�edidla nebo jiná rozpoušt�dla na 
nich nebo v jejich blízkosti.

• Je-li pá�ka pro ovládání st�ra�� 
v poloze AUTO a spína� zapalování 
je v poloze ON, mohou být st�ra�e 
automaticky uvedeny do chodu 
v následujících p�ípadech:
• Pokud se dotknete �elního skla 

v míst� nad senzorem dešt�.
• Pokud �elní sklo v míst� nad 

senzorem dešt� ot�ete had�íkem.
• Pokud je do �elního skla ude�eno 

rukou nebo jiným p�edm�tem.
• Pokud je do �elního skla v míst� 

deš�ového senzoru ude�eno 
rukou nebo jiným p�edm�tem 
z vnit�ní strany vozidla.

Bu
te opatrní, aby nedošlo 
k p�isk�ípnutí Vašich rukou nebo 
prst�, �ímž by mohlo dojít ke zran�ní 
nebo k poškození st�ra��. P�i mytí 
nebo provád�ní servisu Vašeho vozu 
Mazda se ujist�te, zda je ovládací 
pá�ka st�ra�� v poloze OFF.

UPOZORNĚNÍ
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Pokud pryžové lišty nestírají dostate�n� 
ú�inn�, o�ist�te sklo a lišty kvalitním 
�isti�em nebo jemným �isticím 
prost�edkem, potom je d�kladn� 
opláchn�te �istou vodou. Podle pot�eby 
celý postup zopakujte.

t Vým�na pryžových lišt st�ra�� 
�elního skla

Pokud již lišty nestírají �elní sklo 
dostate�n�, jsou pravd�podobn� 
opot�ebované nebo popraskané.
Vym��te je.

1. Zvedn�te raménko st�ra�e.
2. Rozev�ete p�íchytku a sestavu stírací 

lišty stáhn�te ve sm�ru šipky.

3. Naklo�te sestavu stírací lišty a stáhn�te 
ji z raménka.

4. Uchopte konec pryžové lišty a vysu�te 
ji zcela ven z držáku lišty.

Abyste p�edešli poškození raménka st�ra�e 
nebo dalších sou�ástí jeho mechanismu, 
nepohybujte st�ra�em rukou.

POZNÁMKA

Abyste p�edešli poškození ramének 
st�ra�� p�i jejich zvedání na stran� 
�idi�e a spolujezdce, zvedn�te nejprve 
raménko na stran� �idi�e. A naopak, 
p�i pokládání ramének položte nejprve 
raménko na stran� spolujezdce.

UPOZORNĚNÍ

Abyste p�edešli poškození �elního 
skla, bu
te opatrní, aby nedošlo 
k necht�nému sklopení raménka na 
�elní okno.

UPOZORNĚNÍ
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5. Sejm�te z pryžové lišty kovové 
výztuhy a instalujte je na novou 
pryžovou lištu.

6. Opatrn� nasu�te novou pryžovou lištu. 
Poté nainstalujte celou lištu v opa�ném 
po�adí úkon�, než jak jste ji demontovali.

t Vým�na lišty st�ra�e zadního 
okna (Kombi)

Pokud již lišta nestírá zadní sklo 
dostate�n�, je pravd�podobn� 
opot�ebovaná nebo popraskaná.
Vym��te ji.

1. Zvedn�te raménko st�ra�e a oto�te 
stírací lištu sm�rem doprava, až se 
uvolní, potom ji sejm�te.

• Dejte pozor, abyste kovové výztuhy 
neohnuli. Budete je znovu 
pot�ebovat.

• Jestliže kovové p�idržovací lišty 
zam�níte, sníží se ú�innost nových 
pryžových lišt st�ra��. Proto 
nepoužívejte kovové p�idržovací 
lišty �idi�e na stran� spolujezdce 
nebo naopak.

• Zajist�te, aby p�i instalaci kovových 
výztuh na nové pryžové lišty bylo 
zachováno stejné zak�ivení jako 
u lišt p�vodních.

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ

Abyste p�edešli poškození raménka 
st�ra�e nebo dalších sou�ástí jeho 
mechanismu, nepohybujte st�ra�em rukou.

UPOZORNĚNÍ
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2. Uchopte konec pryžové lišty a vysu�te 
ji zcela ven z držáku lišty.

3. Sejm�te z pryžové lišty kovové 
výztuhy a instalujte je na novou 
pryžovou lištu.

4. Opatrn� nasu�te novou pryžovou lištu. 
Poté nainstalujte celou lištu v opa�ném 
po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.Abyste p�edešli poškození zadního 

okna, bu
te opatrní, aby nedošlo 
k prudkému sklopení raménka.

Dejte pozor, abyste kovové výztuhy 
neohnuli. Budete je znovu pot�ebovat.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ
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Akumulátor

 P�ed použitím nebo kontrolou akumulátoru si vždy pe�liv� p�e�t�te následující 
bezpe�nostní opat�ení, zajistíte tak bezpe�nou a správnou manipulaci s akumulátorem:

 P�i práci v blízkosti akumulátoru vždy používejte ochranu zraku:
Je nebezpe�né pracovat bez ochrany zraku. Elektrolyt akumulátoru obsahuje KYSELINU 
SÍROVOU, která m�že zp�sobit i oslepnutí, když se dostane do o�í. Také vodík, který se 
uvol�uje p�i b�žné �innosti akumulátoru, se m�že vznítit a zp�sobit explozi akumulátoru.

 Používejte ochranu zraku a ochranné rukavice, abyste zabránili kontaktu 
s elektrolytem akumulátoru:
Rozlitý elektrolyt akumulátoru je nebezpe�ný.
Elektrolyt akumulátoru obsahuje KYSELINU SÍROVOU, která v p�ípad� pot�ísn�ní 
od�vu nebo pokožky m�že zp�sobit vážné poškození zdraví. Pokud k takovému 
pot�ísn�ní dojde, okamžit� si za�n�te po dobu 15 minut vyplachovat o�i nebo 
pot�ísn�nou pokožku �istou vodou a vyhledejte léka�skou pomoc.

 Akumulátory vždy udržujte mimo dosah d�tí:
Je nebezpe�né, když si d�ti hrají v blízkosti akumulátoru. Elektrolyt akumulátoru 
m�že zp�sobit vážné zran�ní, když se dostane do o�í nebo na pokožku.

 Otev�ené �lánky akumulátoru chra�te p�i práci v blízkosti akumulátoru p�ed 
zdrojem jisker a p�ed ohn�m, zabra�te také kontaktu kovových sou�ástí s kladnou ( ) 
nebo zápornou ( ) svorkou akumulátoru. Nedovolte, aby se kladná ( ) svorka 
dostala do kontaktu s kostrou vozidla:
Plameny a jiskry v blízkosti akumulátoru jsou nebezpe�né. Vodík, který se uvol�uje 
p�i b�žné �innosti akumulátoru, se m�že vznítit a zp�sobit explozi akumulátoru. 
Explodující akumulátor m�že zp�sobit závažné popáleniny a zran�ní. K otev�eným 
�lánk�m akumulátoru se nep�ibližujte s otev�eným ohn�m ani zdrojem jisker, a to 
v�etn� ho�ících cigaret.

VAROVÁNÍ
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t Údržba akumulátoru

Chcete-li, aby Vám akumulátor dob�e sloužil:
• Dbejte, aby byl bezpe�n� upevn�n.
• Udržujte jej v dokonalé �istot� a v suchu.

• Dbejte na to, aby p�ípojné svorky 
a spoje byly �isté, dob�e utažené 
a nat�ené petrolejovou vazelínou nebo 
mazacím tukem na kontakty.

• Rozlitý elektrolyt okamžit� set�ete 
roztokem vody a jedlé sody.

• Pokud nebudete vozidlo delší dobu 
používat, odpojte kabely akumulátoru 
a každých šest týdn� akumulátor 
dobijte.

P�i vým�n� akumulátoru nahlédn�te do 
tabulek s podrobnými údaji (stran� 9-5).

 K otev�eným �lánk�m akumulátoru se nep�ibližujte s otev�eným ohn�m ani 
zdrojem jisker, a to v�etn� ho�ících cigaret:
Plameny a jiskry v blízkosti akumulátoru jsou nebezpe�né. Vodík, který se uvol�uje 
p�i b�žné �innosti akumulátoru, se m�že vznítit a zp�sobit explozi akumulátoru. 
Explodující akumulátor m�že zp�sobit závažné popáleniny a zran�ní.

POZNÁMKA

P�ed provedením údržby akumulátoru musíte sejmout jeho kryt zatažením za poutko.

VAROVÁNÍ

Jazýček
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t Kontrola hladiny elektrolytu
Nízká hladina elektrolytu zp�sobí, že se 
akumulátor bude rychle vybíjet.

Kontrolu hladiny elektrolytu provád�jte 
alespo� jednou týdn�. Pokud je hladina 
nízká, dopl�te pot�ebné množství destilované 
vody tak, aby se hladina pohybovala mezi 
horní a dolní ryskou (viz obrázek).
Nep�epl�ujte.
M��ení specifické hustoty elektrolytu 
provád�jte zejména v chladném po�así. Pokud 
je jeho hustota nízká, akumulátor dobijte.

t Dobíjení akumulátoru

• Pokud došlo k rychlému vybití 
akumulátoru, nap�íklad proto, že byla 
p�íliš dlouho rozsvícena sv�tla vozu, 
když byl motor vypnutý, prove
te 
pomalé dobití akumulátoru podle 
kapacity akumulátoru a nabíje�ky.

• Pokud se akumulátor vybíjí pozvolna 
v d�sledku zna�ného elektrického 
zatížení b�hem provozu vozidla, 
prove
te jeho dobití podle kapacity 
akumulátoru a nabíje�ky.

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.

Horní ryska

Dolní ryska
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Pokud tla�ítka na dálkovém ovlada�i 
nefungují a kontrolka nebliká, m�že být 
vybitá baterie.
Vym��te baterii za novou d�íve, než se 
dálkový ovlada� stane nepoužitelným.

Následující situace signalizují, že je 
baterie tém�� vybitá:
• Indika�ní kontrolka KLÍ� (zelená) 

bliká v p�ístrojovém panelu po dobu 
p�ibližn� 30 sekund po vypnutí motoru 
(u vozidel s ukazatelem typu A se 
zprávy zobrazují na p�ístrojovém 
panelu).

• Po stisku tla�ítek systém neodpovídá 
a indika�ní kontrolka nesvítí.

• Opera�ní dosah systému se zmenšil.
Abyste p�edešli poškození startovací 
karty, doporu�ujeme, abyste vým�nu její 
baterie sv��ili do rukou autorizovaného 
opravce voz� Mazda. Pokud m�níte 
baterii sami, �i
te se následujícími 
pokyny.

Vým�na baterie ve startovací kart�

1. Vytáhn�te pomocný klí�.

Vým�na baterie

• Ujist�te se, že je baterie správn� 
vložená. Pokud nebude baterie 
správn� vložena, m�že dojít 
k jejímu p�ed�asnému vybití.

• P�i vým�n� baterie bu
te opatrní, 
abyste se nedotkli vnit�ních obvod� 
a elektrických svorek, abyste 
neohnuli elektrické svorky a aby se 
do ovlada�e nedostaly ne�istoty, 
mohlo by dojít k jeho poškození.

• V p�ípad� nesprávné instalace 
baterie hrozí její exploze.

• Likvidaci použitých baterií 
provád�jte v souladu 
s následujícími pokyny.
• Kladný i záporný pól baterie 

obalte celofánem nebo jiným 
vhodným izola�ním materiálem.

• Nikdy baterii nerozebírejte.
• Nikdy neodhazujte baterie do 

ohn� ani do vody.
• Nikdy baterii nedeformujte ani 

nema�kejte.
• P�i vým�n� baterie používejte 

pouze stejný typ (CR2025 nebo 
odpovídající náhradu).

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ



6-37

Údržba a pé�e o vozidlo

Údržba provád�ná majitelem

2. Vložte malý plochý šroubovák do 
drážky nazna�ené na obrázku a lehkým 
zapá�ením otev�ete kryt.

3. Vložte malý plochý šroubovák do 
mezery mezi krytem a startovací kartou 
a potom kryt úpln� odpojte.

4. Sejm�te ví�ko baterie, potom vyjm�te 
baterii.

5. Vložte novou baterii s kladným pólem 
sm��ujícím nahoru a potom baterii 
zakryjte ví�kem.

6. Zav�ete kryt.

7. Vložte nazp�t pomocný klí�.
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Z d�vodu zachování výkonu, bezpe�nosti 
a nízké spot�eby paliva vždy udržujte 
v pneumatikách p�edepsaný tlak vzduchu. 
Krom� toho respektujte doporu�ená 
omezení pro zatížení a rozložení 
hmotnosti nákladu.

• Dávejte pozor, abyste nepoškrábali 
nebo nepoškodili pryžový kroužek 
ozna�ený na obrázku.

• Pokud se pryžový kroužek uvolní, 
musíte ho p�ed vložením nové 
baterie znovu nasadit.

UPOZORNĚNÍ

Pryžový kroužek

Pneumatiky

Používání pneumatik rozdílných 
typ�:
Provoz Vašeho vozidla 
s pneumatikami r�zných typ� je 
nebezpe�ný. Mohlo by to zp�sobit 
zhoršení jízdních vlastností vozidla 
a nedostate�né brzd�ní, což by mohlo 
vést ke ztrát� kontroly nad vozidlem.
S výjimkou situace, kdy máte na 
vozidle nainstalované náhradní kolo 
pro nouzové použití, používejte na 
všech �ty�ech kolech pneumatiky 
stejného typu (radiální, semiradiální, 
diagonální).

Používání pneumatik nesprávné 
velikosti:
Používání jakékoliv jiné velikosti 
nebo typu pneumatiky, než je 
stanoveno pro Váš v�z Mazda  
(stran� 9-10), je nebezpe�né. Mohou 
tím být zna�n� ovlivn�ny jízdní 
vlastnosti vozidla, jeho ovladatelnost, 
sv�tlá výška, výška bo�ního profilu 
pneumatik a kalibrace rychlom�ru. 
V d�sledku toho m�že dojít ke vzniku 
nehody. Proto na svém voze 
používejte výhradn� pneumatiky 
správné velikosti specifikované pro 
Váš v�z Mazda.

VAROVÁNÍ
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t Tlak vzduchu v pneumatikách

Každý m�síc kontrolujte správný tlak 
v pneumatikách (v�etn� náhradního 
kola*), když jsou studené. Udržování 
doporu�eného tlaku je zárukou bezpe�né 
jízdy, výborné ovladatelnosti vozu 
a minimálního opot�ebení pneumatik.
Viz tabulky technických parametr� 
(stran� 9-10).
Po úprav� tlaku v pneumatikách je 
nutné provést inicializaci systému 
monitorování tlaku v pneumatikách, 
aby systém fungoval normáln�.
Viz Inicializace systému monitorování 
tlaku v pneumatikách na stran� 4-152.

t Zám�na pneumatik

P�i zám�n� pneumatik si nechejte 
zkontrolovat správné vyvážení 
jednotlivých pneumatik.

Pneumatiky vždy hust�te na správnou 
hodnotu tlaku:
P�ehušt�ní nebo podhušt�ní 
pneumatik je nebezpe�né. Mají 
bezprost�ední vliv na ovládání vozu 
a náhlé selhání pneumatiky m�že 
zp�sobit závažnou nehodu.
Viz Pneumatiky, stran� 9-10.

Používejte pouze originální �epi�ku 
ventilku Mazda:
Je nebezpe�né používat neoriginální 
díl, protože nemusí být možné udržet 
správný tlak vzduchu v pneumatice, 
pokud se ventilek poškodí. Pokud 
vozidlo jede za t�chto podmínek, mohl 
by tlak v pneumatice klesnout, což by 
mohlo vést k vážné nehod�. 
Nepoužívejte žádnou �ást �epi�ky 
ventilku, která není originálním dílem 
Mazda.

VAROVÁNÍ
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 
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 
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.

Pravideln� provád�jte zám�nu pneumatik:
Nepravidelné opot�ebení pneumatik 
je nebezpe�né. Aby bylo zaru�eno 
rovnom�rné opot�ebení vzorku 
a zachovány dobré jízdní vlastnosti 
vozu i p�i brzd�ní, provád�jte zám�nu 
pneumatik vždy po 10 000 km nebo 
d�íve, pokud pozorujete 
nerovnom�rné opot�ebení.

VAROVÁNÍ

*N�které modely.
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Údržba provád�ná majitelem

Zárove� prove
te kontrolu, zda nedošlo 
k nerovnom�rnému opot�ebení vzorku 
nebo poškození pneumatiky. Neobvyklé 
opot�ebení je obvykle zp�sobeno jednou 
nebo kombinacemi následujících p�í�in:
• Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách
• Chybné se�ízení geometrie kol
• Nevyvážené kolo
• Prudké brzd�ní
Po zám�n� pneumatik upravte tlak vzduchu 
v pneumatikách na správné hodnoty  
(stran� 9-10) a zkontrolujte, zda jsou 
bezpe�n� dotaženy všechny matice kol.
Po úprav� tlaku v pneumatikách je nutné 
provést inicializaci systému monitorování 
tlaku v pneumatikách, aby systém 
fungoval normáln�.
Viz Inicializace systému monitorování 
tlaku v pneumatikách na stran� 4-152.

t Vým�na pneumatiky

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.

Při záměně kol nepoužívejte náhradní kolo 
(POUZE PRO NOUZOVÉ POUŽITÍ).

Přední strana vozu

Pneumatiky s jednosm�rným vzorem 
a radiální pneumatiky, které mají 
asymetrický vzorek nebo hroty, 
zam��ujte pouze p�ední za zadní, 
nikoliv mezi stranami. Zám�nou mezi 
stranami by byla funkce pneumatik 
výrazn� omezena.

Používejte vždy pneumatiky, které 
jsou v dobrém stavu:
Jízda s opot�ebenými pneumatikami 
je nebezpe�ná.
Dochází ke snížení ú�innosti brzd�ní, 
zhoršení p�esnosti �ízení vozu i jeho 
trak�ních vlastností, což m�že vést až 
k nehod�.

Vym��ujte všechna �ty�i kola 
sou�asn�:
Je nebezpe�né vym��ovat pouze 
jednu pneumatiku. Mohlo by to 
zp�sobit zhoršení jízdních vlastností 
vozidla a nedostate�né brzd�ní, což by 
mohlo vést ke ztrát� kontroly nad 
vozidlem. Firma Mazda Vám d�razn� 
doporu�uje, abyste všechny �ty�i 
pneumatiky vym��ovali sou�asn�.

UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ
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Údržba provád�ná majitelem

Jakmile se pneumatika rovnom�rn� 
opot�ebuje, objeví se na jejím povrchu 
indikátor opot�ebení vzorku ve tvaru 
pruhu vedoucího nap�í� vzorkem.
Pokud taková situace nastane, pneumatiku 
vym��te.

Pneumatiku byste m�li vym�nit d�íve, než 
pruh vystoupí nap�í� po celé ší�i vzorku.
Po úprav� tlaku v pneumatikách je nutné 
provést inicializaci systému monitorování 
tlaku v pneumatikách, aby systém 
fungoval normáln�.
Viz Inicializace systému monitorování 
tlaku v pneumatikách na stran� 4-152.
t Náhradní kolo pro nouzové použití*
Kontrolu náhradního kola pro nouzové 
použití provád�jte jedenkrát m�sí�n� 
a zajist�te, aby bylo správn� nahušt�no 
a uloženo.

Manipulace s náhradním kolem pro 
nouzové použití je snazší díky jeho 
konstrukci, která je leh�í a menší než 
v p�ípad� plnohodnotné pneumatiky. 
Takové kolo by m�lo být používáno 
pouze v nouzových situacích a jen na 
krátké vzdálenosti.

Náhradní kolo pro nouzové použití 
používejte, pouze dokud nebude Vaše 
plnohodnotná pneumatika opravena, což 
by m�lo být co nejd�íve.

Viz Pneumatiky, stran� 9-10.

t Vým�na kola

POZNÁMKA

Provozní stav náhradního kola pro 
nouzové použití se postupn� zhoršuje, a to 
i v p�ípad�, že toto kolo nebylo použito.

Nový vzorek

Indikátor opotřebení 
vzorku

Opotřebený 
vzorek

• Disk Vašeho nouzového náhradního 
kola nepoužívejte pro montáž zimní 
nebo b�žné pneumatiky. V obou 
p�ípadech nebude disk svými 
rozm�ry vyhovovat a m�že dojít 
k poškození jak pneumatiky, tak i 
disku.

• Do�asné náhradní kolo má 
v závislosti na stavu vozovky 
a zp�sobu jízdy provozní životnost 
p�ibližn� 5 000 km. Životnost 
vzorku m�že být ješt� kratší, a to 
v závislosti na jízdních 
podmínkách.

• A�koliv se náhradní kolo pro 
nouzové použití používá jen ob�as, 
musíte jeho pneumatiku vym�nit, 
jakmile se objeví indikátor opot�ebení 
ve tvaru pruhu (stran� 6-41).

Na svém voze vždy používejte kola 
o správné velikosti:
Použití disku o nesprávné velikosti je 
nebezpe�né. M�že být ovlivn�no 
brzd�ní i ovládání vozidla, což m�že 
vést ke ztrát� kontroly nad vozidlem 
a k nehod�.

UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ

*N�které modely.
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Údržba provád�ná majitelem

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.

Správn� vyvážené disky kol mají velký 
vliv na klid jízdy a pomáhají snižovat 
opot�ebení vzorku pneumatik. Nesprávn� 
vyvážené disky kol naproti tomu 
zp�sobují vibrace p�i jízd� a nepravidelné 
opot�ebení vzorku pneumatik, nap�íklad 
boule a plochá místa.

Disk kola nesprávné velikosti m�že 
negativn� ovlivnit:
• Uchycení pneumatiky k disku
• Životnost kola a ložiska
• Sv�tlou výšku vozidla
• Sv�tlost pro nasazení sn�hových 

�et�z�
• Kalibraci rychlom�ru
• Sklon hlavních sv�tlomet�
• Výšku nárazníku
• Systém monitorování tlaku 

v pneumatikách*

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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POZNÁMKY
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Údržba provád�ná majitelem

Žárovky

S xenonovými výbojkami světlometů

Sedan

S halogenovými světlomety

Kombi
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Údržba provád�ná majitelem

1 Sv�tlomety (dálková/tlumená sv�tla)
2 Provozní osv�tlení
3 Sv�tlomety (tlumená sv�tla)
4 Sv�tlomety (dálková sv�tla)/Provozní sv�tla*
5 P�ední mlhová sv�tla*
6 P�ední ukazatele sm�ru
7 Obrysová sv�tla
8 Bo�ní ukazatele sm�ru
9 Brzdová/Koncová sv�tla
0 Zadní ukazatele sm�ru
A Koncová sv�tla (strana víka zavazadlového prostoru / strana zadních výklopných dve�í)
B Zp�tný sv�tlomet (model s �ízením na levé stran�)
C Zadní mlhové sv�tlo*1/Zp�tný sv�tlomet*2 (model s �ízením na pravé stran�)
D Zadní mlhové sv�tlo*1/Zp�tný sv�tlomet*2 (model s �ízením na levé stran�)
E Zadní mlhové sv�tlo (model s �ízením na pravé stran�)
F P�ídavné brzdové sv�tlo
G Osv�tlení registra�ní zna�ky
H Stropní svítilny / P�ední bodová sv�tla
I Osv�tlení kosmetického zrcátka*
J Osv�tlení ve dve�ích
K Zadní bodová sv�tla
L Osv�tlení zavazadlového prostoru (sedan)
M Osv�tlení zavazadlového prostoru (kombi)

*1 Se zadním mlhovým sv�tlem
*2 Bez zadního mlhového sv�tla

*N�které modely.
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Údržba provád�ná majitelem

t Vým�na žárovek vn�jšího 
osv�tlení

Sv�tlomety (s xenonovými výbojkami)

Žárovky potkávacích/dálkových sv�tel

Žárovku potkávacích/dálkových sv�tel 
nem�žete vym�nit sami. Žárovky mohou 
být vym��ovány v kvalifikovaném 
servisu, doporu�ujeme autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

Sv�tlomety (s halogenovými 
výbojkami)

Žárovky tlumených sv�tel

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze OFF a spína� sv�tlomet� 
v poloze OFF.

2. Pokud vym��ujete žárovku pravého 
sv�tlometu, nastartujte motor, oto�te 
volantem úpln� doleva a motor 
vypn�te. Pokud pot�ebujete vym�nit 
levou žárovku, oto�te volant úpln� 
doprava.

Xenonové výbojky nevym��ujte sami:
Vým�na xenonové výbojky vlastními 
silami je nebezpe�ná. Protože tyto 
výbojky vyžadují p�ívod vysokého 
nap�tí, m�žete p�i nesprávné 
manipulaci s nimi utrp�t úraz 
elektrickým proudem. Pokud je její 
vým�na nutná, kontaktujte 
kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Nikdy se nedotýkejte sklen�né �ásti 
halogenové žárovky holou rukou a p�i 
práci s halogenovými žárovkami vždy 
používejte ochranu o�í:
Rozbití ba�ky halogenové žárovky 
m�že být nebezpe�né. Tyto žárovky 
obsahují stla�ený plyn. Dojde-li 
k jejich prasknutí, ba�ka žárovky 
exploduje a létající sklen�né st�epy by 
Vám mohly zp�sobit zran�ní.
Pokud se dotknete sklen�né �ásti 
žárovky holou rukou, dojde ke 
zne�išt�ní skla potem a mastnotou 
z prst�, což m�že zp�sobit p�eh�ívání 
žárovky a její prasknutí.

Halogenové žárovky vždy udržujte 
mimo dosah d�tí:
Hra d�tí s halogenovou žárovkou 
m�že být nebezpe�ná. D�ti se mohou 
velmi vážn� poranit, upustí-li 
halogenovou žárovku na zem nebo 
když ji jinak poškodí.

VAROVÁNÍ POZNÁMKA

• Pro vým�nu žárovky kontaktujte 
kvalifikovaný servis, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� 
Mazda.

• Pokud se náhodn� dotknete 
halogenové žárovky, m�la by být 
p�ed použitím o�išt�na �istým 
lihem.

• Použijte ochranný kryt a krabi�ku 
od náhradní žárovky pro rychlé 
odstran�ní žárovky a její uložení 
mimo dosah d�tí.
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Údržba provád�ná majitelem

3. Vytáhn�te st�edy jednotlivých 
plastových p�íchytek a p�íchytky 
vytáhn�te.

4. Oto�te šroubem proti sm�ru 
hodinových ru�i�ek a odeberte ho 
a potom �áste�n� odehn�te blatník.

5. Odpojte konektor od jednotky tak, že 
prsty stisknete jazý�ek na konektoru 
a konektor vytáhn�te sm�rem dol�.

6. Oto�te celkem objímky a žárovky 
a vytáhn�te ho. Opatrn� p�ímým tahem 
sm�rem ven žárovku z objímky 
vytáhn�te.

7. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

Žárovky dálkových sv�tel/Provozní sv�tla 
(modely s denními provozními sv�tly)

(Levá strana)

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze OFF a spína� sv�tlomet� 
v poloze OFF.

2. Otev�ete kapotu.

Demontáž

Montáž
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Údržba provád�ná majitelem

3. Demontujte sponu.

4. Demontujte kryt �isti�e vzduchy, 
abyste si ud�lali dost místa na práci.

5. Oto�te krytem proti sm�ru hodinových 
ru�i�ek a demontujte ho.

6. Oto�te celkem objímky a žárovky 
proti sm�ru hodinových ru�i�ek 
a vytáhn�te ho.

7. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

(Pravá strana)

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze OFF a spína� sv�tlomet� 
v poloze OFF.

2. Otev�ete kapotu.

3. Odpojte sponu.

 Svorka
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Údržba provád�ná majitelem

4. Demontujte nádržku s kapalinou 
ost�ikova�� �elního skla a šrouby.

5. Demontujte vodítko.

6. Oto�te krytem proti sm�ru hodinových 
ru�i�ek a demontujte ho.

7. Oto�te celkem objímky a žárovky 
proti sm�ru hodinových ru�i�ek 
a vytáhn�te ho.

8. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

Žárovky dálkových sv�tel (modely bez 
denních provozních sv�tel)

(Levá strana)

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze OFF a spína� sv�tlomet� 
v poloze OFF.

2. Otev�ete kapotu.

3. Demontujte sponu.

Nádržka kapaliny 
ostřikovačů čelního sklaŠroub

Vodítko

Vodítko
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Údržba provád�ná majitelem

4. Demontujte kryt �isti�e vzduchy, 
abyste si ud�lali dost místa na práci.

5. Odpojte konektor od jednotky tak, že 
prsty stisknete jazý�ek na konektoru 
a konektor vytáhn�te sm�rem dol�.

6. Oto�te celkem objímky a žárovky 
a vytáhn�te ho. Opatrn� p�ímým tahem 
sm�rem ven žárovku z objímky 
vytáhn�te.

7. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

(Pravá strana)

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze OFF a spína� sv�tlomet� 
v poloze OFF.

2. Otev�ete kapotu.

3. Odpojte sponu.

 Svorka
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Údržba provád�ná majitelem

4. Demontujte nádržku s kapalinou 
ost�ikova�� �elního skla a šrouby.

5. Demontujte vodítko.

6. Odpojte konektor od jednotky tak, že 
prsty stisknete jazý�ek na konektoru 
a konektor vytáhn�te sm�rem dol�.

7. Oto�te celkem objímky a žárovky 
a vytáhn�te ho. Opatrn� p�ímým tahem 
sm�rem ven žárovku z objímky 
vytáhn�te.

8. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

Provozní sv�tla / Obrysová sv�tla (s 
xenonovými výbojkami sv�tlomet�)

Vzhledem ke složitosti a obtížnosti 
postupu musí žárovky z LED diod 
vym��ovat kvalifikovaný opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

P�ední ukazatele sm�ru, obrysová 
sv�tla (s halogenovými sv�tlomety)

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze OFF a spína� sv�tlomet� 
v poloze OFF.

Nádržka kapaliny 
ostřikovačů čelního sklaŠroub

Vodítko

Vodítko

POZNÁMKA

Vým�na žárovky LED není možná, 
protože je zabudovaná v jednotce. 
Vym��te celou jednotku.
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Údržba provád�ná majitelem

2. Pokud vym��ujete žárovku pravého 
sv�tlometu, nastartujte motor, oto�te 
volantem úpln� doleva a motor 
vypn�te. Pokud pot�ebujete vym�nit 
levou žárovku, oto�te volant úpln� 
doprava.

3. Vytáhn�te st�edy jednotlivých plastových 
p�íchytek a p�íchytky vytáhn�te.

4. Oto�te šroubem proti sm�ru 
hodinových ru�i�ek a odeberte ho 
a potom �áste�n� odehn�te blatník.

5. Oto�te celkem objímky a žárovky proti 
sm�ru hodinových ru�i�ek a vytáhn�te 
ho.

6. Odpojte žárovku z objímky.

P�ední ukazatele sm�ru

Obrysová sv�tla (s halogenovými 
výbojkami)

7. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

P�ední mlhová sv�tla*

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze OFF a spína� sv�tlomet� 
v poloze OFF.

2. Pokud vym��ujete žárovku pravého 
sv�tlometu, nastartujte motor, oto�te 
volantem úpln� doleva a motor 
vypn�te. Pokud pot�ebujete vym�nit 
levou žárovku, oto�te volant úpln� 
doprava.

Demontáž

Montáž

*N�které modely.
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Údržba provád�ná majitelem

3. Vytáhn�te st�edy jednotlivých 
plastových p�íchytek a p�íchytky 
vytáhn�te.

4. Oto�te šroubem proti sm�ru 
hodinových ru�i�ek a odeberte ho 
a potom �áste�n� odehn�te blatník.

5. Odpojte konektor od jednotky tak, že 
prsty stisknete jazý�ek na konektoru 
a konektor vytáhn�te sm�rem dol�.

6. Oto�te celkem objímky a žárovky 
a vytáhn�te ho. Opatrn� vytáhn�te 
žárovku z její objímky v reflektoru 
jejím lehkým vytažením p�ímo dozadu.

7. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

Demontáž

Montáž
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Údržba provád�ná majitelem

Brzdová sv�tla / Koncová sv�tla, 
P�ídavné brzdové sv�tlo, Bo�ní 
ukazatele sm�ru

Vzhledem ke složitosti a obtížnosti 
postupu musí žárovky z LED diod 
vym��ovat kvalifikovaný opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Zadní ukazatele sm�ru

Sedan

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze OFF a spína� bo�ních 
ukazatel� v poloze OFF.

2. Zvedn�te kryt podlahového 
zavazadlového prostoru.

3. (Levá strana)  
Vytáhn�te st�edy jednotlivých 
plastových p�íchytek a demontujte 
p�íchytky a kapsu.  
(Pravá strana)  
Demontujte kapsu.

(Levá strana)

(Pravá strana)

4. Vytáhn�te st�edy jednotlivých 
plastových p�íchytek, p�íchytky 
vytáhn�te a odkryjte obložení 
zavazadlového prostoru.

5. Vytáhn�te st�edy jednotlivých 
plastových p�íchytek, p�íchytky 
vytáhn�te a odkryjte bo�ní obložení 
zavazadlového prostoru.

POZNÁMKA

Vým�na žárovky LED není možná, 
protože je zabudovaná v jednotce. 
Vym��te celou jednotku.

Demontáž

Montáž

Demontáž

Montáž
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Údržba provád�ná majitelem

6. Oto�te celkem objímky a žárovky proti 
sm�ru hodinových ru�i�ek a vytáhn�te ho.

7. Odpojte žárovku z objímky.

8. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

Kombi

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze OFF a spína� sv�tlomet� 
v poloze OFF.

2. Sejm�te krytku.

3. Oto�te celkem objímky a žárovky proti 
sm�ru hodinových ru�i�ek a vytáhn�te 
ho.

4. Odpojte žárovku z objímky.

5. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

Koncová sv�tla (strana víka 
zavazadlového prostoru / strana 
zadních výklopných dve�í), Zp�tný 
sv�tlomet, Zadní mlhové sv�tlo*

Sedan

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze OFF a spína� sv�tlomet� 
v poloze OFF.

2. Vytáhn�te st�edy jednotlivých 
plastových p�íchytek, p�íchytky 
vytáhn�te a odkryjte obložení víka 
zavazadlového prostoru.

Demontáž

Montáž

*N�které modely.
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Údržba provád�ná majitelem

3. (Zp�tný sv�tlomet, Zadní mlhové 
sv�tlo)  
Odpojte elektrický konektor od 
žárovky tak, že prsty stisknete jazý�ek 
na konektoru a konektor vytáhn�te.

4. Oto�te celkem objímky a žárovky proti 
sm�ru hodinových ru�i�ek a vytáhn�te 
ho.

5. Odpojte žárovku z objímky.

Koncová sv�tla (strana víka 
zavazadlového prostoru)

Zp�tný sv�tlomet, Zadní mlhové sv�tlo

6. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

Kombi

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze OFF a spína� sv�tlomet� 
v poloze OFF.

2. Sejm�te kryt jeho vypá�ením plochým 
šroubovákem obaleným v hadru.

3. Oto�te celkem objímky a žárovky proti 
sm�ru hodinových ru�i�ek a vytáhn�te 
ho.

4. Odpojte žárovku z objímky.
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Údržba provád�ná majitelem

Koncová sv�tla (strana zadních 
výklopných dve�í)

Zp�tný sv�tlomet, Zadní mlhové sv�tlo

5. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

Osv�tlení registra�ní zna�ky

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze OFF a spína� sv�tlomet� 
v poloze OFF.

2. Obalte plochý šroubovák m�kkým 
hadrem, aby nedošlo k poškrábání 
krytu, a svítilnu odmontujte jejím 
vypá�ením za okraj.

3. Žárovku odpojte jejím vytažením.

Sedan

Kombi

4. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

t Vým�na žárovek vnit�ního 
osv�tlení

Stropní svítilny / P�ední bodová sv�tla, 
Zadní bodová sv�tla, Osv�tlení 
kosmetických zrcátek*, Osv�tlení ve 
dve�ích

1. Obalte malý plochý šroubovák 
m�kkým hadrem, aby nedošlo 
k poškrábání krytu a svítilnu 
odmontujte jejím vypá�ením za okraj.

2. Žárovku odpojte jejím vytažením.

*N�které modely.
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Údržba provád�ná majitelem

Stropní svítilny / P�ední bodová sv�tla

Zadní bodová sv�tla

Osv�tlení kosmetického zrcátka*

Osv�tlení ve dve�ích

3. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

*N�které modely.
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Údržba provád�ná majitelem

Osv�tlení zavazadlového prostoru 
(sedan)

1. Stiskn�te ob� strany svítilny 
a vytáhn�te ji.

2. Žárovku odpojte jejím vytažením.

3. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

Osv�tlení zavazadlového prostoru 
(kombi)

1. Obalte malý plochý šroubovák 
m�kkým hadrem, aby nedošlo 
k poškrábání krytu, a svítilnu 
odmontujte jejím vypá�ením za okraj.

2. Odpojte elektrický konektor od 
žárovky tak, že prsty stisknete jazý�ek 
na konektoru a konektor vytáhn�te.

3. Vložte plochý šroubovák do mezery 
mezi krytem a jednotkou a posunutím 
šroubováku kryt uvoln�te.

P�i vým�n� žárovek vždy nejprve 
odpojte konektor. Jinak by mohlo dojít 
ke zkratu elektrických nebo 
elektronických za�ízení.

UPOZORNĚNÍ
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Údržba provád�ná majitelem

4. Žárovku odpojte jejím vytažením.

5. Poté nainstalujte novou žárovku 
v opa�ném po�adí úkon�, než jak jste ji 
demontovali.

Elektrický systém Vašeho vozu je chrán�n 
pojistkami.

Pokud p�estanou fungovat jakákoli sv�tla, 
p�íslušenství nebo ovládací prvky vozidla, 
zkontrolujte nejprve pojistku p�íslušného 
obvodu. Pokud je pojistka p�epálená, je 
roztavený její vnit�ní �lánek.

Pokud op�t dojde k p�epálení téže 
pojistky, p�esta�te p�íslušný systém 
používat a obra�te se co nejd�íve na 
kvalifikovaný servis, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

t Vým�na pojistky
Vým�na pojistek na levé stran� vozidla

Pokud elektrický systém vozu nefunguje, 
zkontrolujte nejprve pojistky na levé 
stran� vozu.

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze vypnutý a ostatní spína�e jsou 
vypnuté.

2. Otev�ete kryt pojistkové sk�í�ky.

Pojistky
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Údržba provád�ná majitelem

3. Pomocí spony na vytahování 
p�ipevn�né na krytu pojistkové sk�í�ky 
p�ímým tahem vyjm�te pojistku 
z jejího konektoru.

4. Zkontrolujte ji, a pokud je spálená, 
vym��te ji za novou.

5. Vložte novou pojistku se stejnou 
ampérovou hodnotou a zkontrolujte, zda 
je pevn� usazena. Pokud není usazená 
pevn�, nechejte si ji nasadit odborníkem. 
Doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.  
Pokud nemáte k dispozici žádné náhradní 
pojistky, m�žete si jednu o stejné hodnot� 
„vyp�j�it“ z obvodu, který není pro 
provoz vozidla nezbytn� nutný, nap�íklad 
z obvodu AUDIO nebo OUTLET.

6. Znovu nasa
te kryt a ujist�te se, že je 
bezpe�n� nasazený.

Vým�na pojistek pod kapotou

Pokud hlavní sv�tlomety nebo jiné 
elektrické za�ízení nefungují a pojistky 
v kabin� vozu jsou v po�ádku, 
zkontrolujte pojistkovou sk�í� 
v motorovém prostoru. Je-li pojistka 
p�epálená, musíte ji vym�nit. Postupujte 
takto:

1. Ujist�te se, že je spína� zapalování 
v poloze vypnutý a ostatní spína�e jsou 
vypnuté.

2. Demontujte kryt pojistkové sk�ín�.

Normální Přepálená

Pojistku vždy vym��ujte za originální 
pojistku Mazda nebo ekvivalentní 
pojistku stejné hodnoty. V opa�ném 
p�ípad� by mohlo dojít k poškození 
elektrického systému vozidla.

UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ
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Údržba provád�ná majitelem

3. Pokud je spálená MAIN (HLAVNÍ) 
pojistka, vym��te ji za novou se 
stejnou ampérovou hodnotou.

4. Znovu nasa
te kryt a ujist�te se, že je 
bezpe�n� nasazený.

Vým�nu hlavní pojistky neprovád�jte 
sami. Vým�nu hlavní pojistky 
p�enechejte kvalifikovanému opravci, 
doporu�ujeme autorizovaného 
opravce voz� Mazda:
Provád�t vým�nu hlavní pojistky 
vlastními silami je nebezpe�né, 
protože HLAVNÍ pojistka je ur�ena 
pro vysoké proudové zatížení. 
Nesprávné provedení vým�ny této 
pojistky m�že zp�sobit úraz 
elektrickým proudem, p�ípadné 
zkratování m�že zp�sobit požár.

Normální Přepálená

VAROVÁNÍ
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Údržba provád�ná majitelem

t Popis pojistkového panelu
Pojistková sk�í� (v motorovém prostoru)

POPIS HODNOTA 
POJISTKY CHRÁN	NÝ OKRUH

1 ADD FAN GE 30 A Ventilátor chlazení*
2 IG2 30 A Ochrana r�zných okruh�
3 INJECTOR 30 A 	ídicí systém motoru*
4 FAN DE 40 A Ventilátor chlazení*
5 P.WINDOW1 30 A Elektricky ovládaná okna*
6 — — —
7 ADD FAN DE 40 A Ventilátor chlazení*
8 EVVT 20 A 	ídicí systém motoru*
9 DEFOG 40 A Vyh�ívání zadního okna
10 DCDC DE 40 A Ochrana r�zných okruh�*
11 FAN GE 30 A Ventilátor chlazení*
12 — — —
13 — — —
14 — — —
15 ENG.MAIN 40 A 	ídicí systém motoru
16 ABS/DSC M 50 A ABS, Systém �ízení jízdní stability*
17 50 A Ochrana r�zných okruh�

*N�které modely.
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Údržba provád�ná majitelem

POPIS HODNOTA 
POJISTKY CHRÁN	NÝ OKRUH

18 WIPER 20 A St�ra� a ost�ikova� p�edního okna
19 HEATER 40 A Klimatizace
20 DCDC REG 30 A Ochrana r�zných okruh�*
21 ENGINE.IG1 7,5 A �ídicí systém motoru
22 C/U IG1 15 A Ochrana r�zných okruh�
23 H/L LOW L HID L 15 A Sv�tlomet (levý)*1, Tlumené sv�tlo (levé)*2

24 H/L LOW R 15 A Tlumené sv�tlo (pravé)*2

25 ENGINE3 15 A �ídicí systém motoru
26 ENGINE2 15 A �ídicí systém motoru
27 ENGINE1 15 A �ídicí systém motoru
28 AT 15 A �ídicí systém p�evodovky*, spína� zapalování
29 H/CLEAN 20 A Ost�ikova�e sv�tlomet�*
30 A/C 7,5 A Klimatizace
31 AT PUMP 15 A �ídicí systém p�evodovky*
32 STOP 10 A Brzdová sv�tla, Zadní mlhové sv�tlo*
33 R.WIPER 15 A St�ra� zadního okna*
34 H/L HI 20 A Dálková sv�tla sv�tlomet�
35 HID R 15 A Sv�tlomet (pravý)*1

36 FOG 15 A P�ední mlhová sv�tla*
37 7,5 A �ídicí systém motoru
38 AUDIO2 7,5 A Audiosystém
39 GLOW SIG 5 A �ídicí systém motoru*
40 METER2 7,5 A P�ístrojový panel*
41 METER1 10 A P�ístrojový panel
42 SRS1 7,5 A Vzduchové vaky
43 BOSE 25 A Modely vybavené audiosystémem Bose®*
44 AUDIO1 15 A Audiosystém
45 ABS/DSC S 30 A ABS, Systém �ízení jízdní stability*
46 FUEL PUMP 15 A Palivový systém*
47 FUEL WARM 25 A Vyh�ívání paliva*
48 TAIL 15 A —
49 FUEL PUMP2 25 A Palivový systém*

50 HAZARD 25 A Varovné blika�e, Ukazatele sm�ru, Koncová sv�tla, 
Obrysová sv�tla, Osv�tlení registra�ní zna�ky

51 DRL 15 A —
52 R.OUTLET2 15 A Elektrické zásuvky

*N�které modely.
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*1 S xenonovými výbojkami
*2 S halogenovými výbojkami

Pojistková sk�í
 (levá strana)

POPIS HODNOTA 
POJISTKY CHRÁN	NÝ OKRUH

53 HORN 15 A Houka�ka
54 ROOM 15 A Stropní svítilna

POPIS HODNOTA 
POJISTKY CHRÁN	NÝ OKRUH

1 P.SEAT D 30 A Elektricky ovládaná sedadla*
2 P.WINDOW3 30 A Elektricky ovládaná okna*
3 R.OUTLET3 15 A —
4 P.WINDOW2 25 A Elektricky ovládaná okna
5 SRS2/ESCL 15 A Elektronický zámek �ízení
6 D.LOCK 25 A Elektrické zámky dve�í
7 SEAT WARM 20 A Vyh�ívání sedadel*
8 SUNROOF 10 A St�ešní okno*
9 F.OUTLET 15 A Elektrické zásuvky
10 MIRROR 7,5 A Elektricky ovládaná vn�jší zp�tná zrcátka
11 R.OUTLET1 15 A Elektrické zásuvky*
12 — — —

*N�které modely.
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Údržba provád�ná majitelem

POPIS HODNOTA 
POJISTKY CHRÁN	NÝ OKRUH

13 — — —
14 — — —
15 — — —
16 — — —
17 M.DEF 7,5 A Vyh�ívání zrcátek*
18 — — —
19 — — —
20 AT IND 7,5 A —
21 P.SEAT P 30 A Elektricky ovládaná sedadla*

*N�které modely.
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Pé�e o vzhled

Technologie lakování použitá na Vašem 
voze Mazda p�edstavuje to nejnov�jší 
v oblasti technického vývoje sm�sí 
a zp�sob� aplikace.
Pokud však není laku v�nována náležitá pé�e, 
mohou negativní vlivy prost�edí zp�sobit 
porušení ochranných vlastností laku.
Zde uvádíme n�kolik p�íklad� možných 
poškození spolu s radami, jak t�mto 
poškozením p�edcházet.

Narušení povrchu zp�sobené kyselým 
dešt�m nebo pr�myslovým spadem

P�í�ina

Pr�myslový spad a výfukové plyny 
vozidel se dostávají do vzduchu, mísí se 
s dešt�m nebo rosou, a vytvá�ejí tak 
kyseliny. Tyto kyseliny se mohou 
usazovat na laku vozidla. Jakmile se voda 
odpa�í, tato kyselina se zkoncentruje 
a m�že zp�sobit poškození laku.
�ím déle z�stane kyselina na povrchu, 
tím v�tší je riziko poškození laku.

Prevence

Je nezbytné, abyste sv�j v�z myli 
a voskovali, a tím chránili jeho lak (držte 
se p�i tom pokyn� uvedených v této �ásti). 
Tyto kroky byste m�li u�init ihned, 
jakmile máte podez�ení, že povrch Vašeho 
vozu byl vystaven kyselému dešti.

Poškození zp�sobené pta�ím trusem, 
hmyzem nebo mízou ze strom�

P�í�ina

Pta�í trus obsahuje kyseliny. Pokud 
nedojde k jeho urychlenému odstran�ní, 
m�že jeho p�sobením dojít ke ztrát� lesku 
laku v d�sledku poškození laku.

Když se na povrch laku p�ilepí hmyz a za�ne 
se rozkládat, vznikají korozivní látky. Pokud 
nedojde k jeho urychleného odstran�ní, 
m�že jeho p�sobením dojít ke ztrát� lesku 
laku v d�sledku poškození laku.
Míza ze strom� zatvrdne a trvale ulpí na 
povrchu laku. Pokud se pokusíte o její 
seškrabání, když je již zatvrdlá, m�že se 
stát, že spole�n� s mízou odloupnete i �ást 
laku.

Prevence

Je nezbytné, abyste sv�j v�z myli 
a voskovali, a tím chránili jeho lak (držte 
se p�i tom pokyn� uvedených v této �ásti). 
Tuto �innost je t�eba provést co nejd�íve 
po zne�išt�ní laku vozidla.
Pta�í trus lze odstranit m�kkou houbou 
a vodou. Pokud jste na cestách a nemáte 
tyto prost�edky k dispozici, m�žete použít 
také zvlh�ený kapesník. O�išt�nou oblast 
je t�eba navoskovat podle pokyn� 
uvedených v této �ásti.
Hmyz a míza ze strom� se nejlépe 
odstra�uje m�kkou houbou a vodou nebo 
b�žn� dostupným chemickým �isticím 
prost�edkem.
Druhou možností je zakrýt zasaženou 
oblast vlhkými novinami na dobu jedné až 
dvou hodin. Po odstran�ní novin 
opláchn�te uvoln�né ne�istoty vodou.

Vodní skvrny

P�í�ina

Déš�, mlha, rosa a dokonce i voda 
z vodovodu mohou obsahovat škodlivé 
minerály jako s�l a vápenec. Pokud se na 
laku vozu usadí tekutina, obsahující tyto 
minerály, která se pozd�ji odpa�í, 
minerály se koncentrují a ztvrdnou 
v podob� bílých kruh�. Tyto prstence 
mohou poškodit lak Vašeho vozu.

Pé�e o exteriér vozu
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Prevence
Je nezbytné, abyste sv�j v�z myli 
a voskovali, a tím chránili jeho lak (držte 
se p�i tom pokyn� uvedených v této �ásti). 
M�li byste tak u�init bezprost�edn� poté, 
kdy zjistíte, že se na laku Vašeho vozu 
vytvo�ily vodní skvrny.
Odprýskání laku odletujícími kamínky
P�í�ina
K odprýskání laku dochází, když je Váš 
v�z zasažen kaménky odlétávajícími od 
pneumatik vozu jedoucího p�ed Vámi.
Jak zabránit odprýskávání laku 
odletujícími kaménky
Udržování bezpe�né vzdálenosti mezi 
Vámi a vozidlem p�ed Vámi snižuje 
riziko odprýsknutí laku letícím 
kaménkem.

P�i používání chemického �isti�e nebo 
leštidla se �i
te všemi pokyny uvedenými 
na nálepce a na obalu. P�e�t�te si všechna 
varování a upozorn�ní.

t Údržba povrchu vozu
Mytí

Abyste ochránili povrch vozu p�ed korozí 
a degradací, m�li byste sv�j v�z Mazda 
umývat d�kladn� a �asto, alespo� jednou za 
m�síc, a to vlažnou nebo studenou vodou.
P�i nesprávném zp�sobu mytí karoserie 
vozu m�že dojít k poškrábání lakovaných 
povrch�. Uvádíme n�kolik p�íklad�, kdy 
m�že k takovému poškrábání dojít.

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� uvede-
ných v této �ásti. Pokud postiženou 
oblast v�as neopravíte, m�že dojít 
k závažnému prorezav�ní 
a k následným nákladným opravám.

• Je-li pá�ka pro ovládání st�ra�� 
v poloze AUTO a spína� zapalování 
je v poloze ON, mohou být st�ra�e 
automaticky uvedeny do chodu 
v následujících p�ípadech:
• Pokud se �elního skla v míst� nad 

senzorem dešt� dotknete hadrem.
• Pokud je do �elního skla v míst� 

deš�ového senzoru ude�eno 
rukou nebo jiným p�edm�tem 
z vn�jší nebo vnit�ní strany vozu.

Nep�ibližujte své ruce nebo škrabky 
k �elnímu sklu, když je pá�ka st�ra�� 
v poloze AUTO a spína� zapalování 
v poloze ON, protože v p�ípad� 
automatické aktivace st�ra�� by 
mohlo dojít k sev�ení prst� nebo 
st�ra�� a k poškození lišt st�ra��.
P�ed �išt�ním �elního skla se ujist�te, 
zda jsou st�ra�e zcela vypnuty, 
obzvláš� p�ed odstra�ováním sn�hu 
a námrazy, a zejména pokud 
necháváte motor b�žet.

• Nest�íkejte vodu do motorového 
prostoru. Mohlo by dojít 
k problému se startováním motoru 
nebo poškození elektroinstalace.

UPOZORNĚNÍ
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K poškrábání lakovaných povrch� m�že 
dojít, pokud:
• Budete vozidlo umývat bez 

p�edchozího zvlh�ení ne�istot a jiných 
cizích �ástic vodou.

• Budete umývat vozidlo hrubým, 
suchým nebo špinavým hadrem.

• Budete vozidlo umývat v automatické 
mycí lince, která má špinavé nebo 
p�íliš tuhé kartá�e.

• Jsou použity �isticí a lešticí prost�edky 
obsahující abraziva.

Abyste minimalizovali poškrábání 
lakovaných povrch�:
• P�ed mytím spláchn�te ne�istoty nebo 

jiné cizí �ástice vlažnou nebo studenou 
vodou.

• P�i mytí vozu používejte velké množství 
vlažné nebo studené vody a m�kký hadr. 
Nepoužívejte nylonovou látku.

• P�i mytí nebo utírání vozu tla�te na 
povrch co nejmén�.

• Se svým vozem je
te pouze do takové 
automatické mycí linky, která má 
dob�e udržované mycí kartá�e.

• Nepoužívejte abrazivní �isticí 
prost�edky nebo vosk obsahující 
abrazivní složky.

P�i mytí karoserie se zam��te zejména na 
odstran�ní soli, špíny, bláta a dalších 
cizích materiál� ze spodní strany blatník� 
a ujist�te se, že jsou �isté vypoušt�cí 
otvory ve spodní �ásti dve�í a jejich 
krytek.
Hmyz, asfalt, míza strom�, pta�í trus, 
pr�myslový spad a podobné usazeniny 
mohou poškodit lak Vašeho vozu, pokud 
je neodstraníte okamžit�. Není-li ú�inné 
v�asné opláchnutí �istou vodou, použijte 
jemný roztok �isticího prost�edku 
ur�eného pro automobily.
Poté d�kladn� opláchn�te veškerý �isticí 
roztok vlažnou nebo studenou vodou. 
Nedovolte, aby �isticí prost�edek na 
povrchu laku zaschnul.
Po umytí vozidla ot�ete lak �istou jelenicí, 
aby se nevytvo�ily vodní skvrny.

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.

P�i �išt�ní chromovaných povrch� 
nebo �ástí z lešt�ného hliníku 
nepoužívejte ocelovou vatu, abrazivní 
�isticí prost�edky nebo silné �isti�e 
obsahující vysoce alkalické nebo 
žíravé složky. Mohlo by dojít 
k poškození ochranné vrstvy, �isticí 
prost�edky také mohou zm�nit barvu 
laku nebo ho poškodit.

UPOZORNĚNÍ
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P�i použití vysokotlaké my�ky

K dispozici jsou my�ky automobil�, ve 
kterých se používá voda o vysoké teplot� 
a pod vysokým tlakem. Pokud se tryska 
my�ky dostane p�íliš blízko k vozidlu, 
m�že síla proudu poškodit nebo 
deformovat lišty, narušit t�snost díl�, 
pop�ípad� m�že voda proniknout do 
interiéru. Mezi tryskou a vozidlem 
udržujte dostate�nou vzdálenost (nejmén� 
30 cm). Navíc nest�íkejte p�íliš dlouhou 
dobu na jedno místo na vozidle a bu
te 
velmi opatrní p�i st�íkání do mezer mezi 
dve�mi a v okolí oken.

Voskování

Vaše vozidlo pot�ebuje navoskovat, 
jakmile voda p�estane na povrchu laku 
tvo�it jednotlivé kapky.
P�ed voskováním je nutné vozidlo umýt 
a lak osušit. Navoskujte také všechny 
kovové dopl�ky karoserie, aby se 
zachoval jejich lesk.

1. Používejte výhradn� vosk, který 
neobsahuje žádná abraziva. Vosky 
obsahující abrazivní složky mohou 
odstranit lesk z povrchu laku, pop�ípad� 
mohou poškodit kovové �ásti.

2. Použijte vhodný stupe� p�írodního 
vosku pro odlišné barvy (metalíza, 
perle� nebo klasická barva).

3. P�i voskování nanášejte vosk na lak 
stejnom�rn� pomocí voskovací houby 
nebo m�kkého had�íku.

4. Poté vozidlo ot�ete suchým hadrem.

t Oprava poškozeného laku 
korek�ním lakem

Poškození laku zp�sobené kaménky 
odletujícími od pneumatik voz� jedoucích 
p�ed Vámi, poškození p�i parkování 
a podobn� opravte opravným lakem pro 
vozy Mazda d�íve, než se za�ne tvo�it 
koroze. Nejprve �istým m�kkým 
had�íkem odstra�te z opravovaného místa 
ne�istoty a mastnotu.

Pokud již došlo ke vzniku koroze:

1. Kompletn� odstra�te korozi skelným 
papírem.

2. O�ist�te �istým m�kkým had�íkem.

3. Nat�ete opravované místo ochranným 
prost�edkem proti reziv�ní.

4. Po úplném zaschnutí nat�ete opravované 
místo vhodným krycím lakem.

Je pochopiteln� nejvýhodn�jší, pokud tuto 
práci sv��íte kvalifikovanému servisu, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

Mokré brzdy vysušte pomalou jízdou, 
n�kolikrát uvoln�te plynový pedál a 
lehce sešlápn�te brzdový pedál, dokud 
se funkce brzd nevrátí k normálu:
Jízda s mokrými brzdami je 
nebezpe�ná. Prodloužená brzdná 
dráha nebo tažení vozu ke stran� 
b�hem brzd�ní m�že být p�í�inou 
vzniku vážné dopravní nehody. 
Mírným p�ibrzd�ním zkontrolujte, zda 
nebyla ú�innost brzd ovlivn�na.

VAROVÁNÍ

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.
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t Ochrana dutin
Dutiny v karoserii jsou ošet�eny již ve 
výrob�, ale další ochranná opat�ení b�hem 
provozu vozidla mají p�íznivý vliv na 
prodloužení životnosti karoserie vozu.
Doporu�ujeme Vám, abyste se v této 
otázce poradili v kvalifikovaném servisu, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

t Údržba lesklých kovových �ástí
• K odstra�ování asfaltu a hmyzu 

z lesklých kovových �ástí používejte 
výhradn� speciální prost�edek. Nikdy 
pro tuto práci nepoužívejte n�ž nebo 
podobný nástroj.

• Abyste p�edešli korozi povrchu 
lesklých kovových �ástí, naneste na 
tyto povrchy vosk nebo ochranný 
prost�edek na chrom a vylešt�te jej do 
vysokého lesku.

• B�hem chladného po�así nebo 
v pob�ežních oblastech chra�te lesklé 
kovové �ásti nanesením v�tší vrstvy 
vosku nebo ochranného prost�edku na 
chrom než p�i b�žné údržb�. Pom�že 
také, když je nat�ete antikorozivní 
vazelínou nebo jiným ochranným 
prost�edkem.

t Ochranný nát�r podvozku 
vozidla

Tímto speciálním nát�rem jsou nat�ena 
kritická místa spodních �ástí vozidla. 
Úkolem nát�ru je chránit vozidlo p�ed 
poškozením zp�sobeným chemickými 
látkami nebo kameny. Tento nát�r se 
b�hem provozu vozidla poškozuje. Proto 
tento nát�r pravideln� kontrolujte.

Kvalifikovaný servis, nap�íklad i 
autorizovaní opravci voz� Mazda jsou 
dob�e informováni, jak by se takové 
opravy m�ly provád�t. Kontaktujte 
kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce voz� 
Mazda.

t Údržba disk� kol z lehkých 
slitin*

Disky kol z lehkých slitin jsou chrán�ny 
�irým ochranným nát�rem. Ochrana této 
vrstvy vyžaduje zvláštní pé�i.

P�i �išt�ní chromovaných povrch� 
nebo �ástí z lešt�ného hliníku 
nepoužívejte ocelovou vatu, abrazivní 
�isticí prost�edky nebo silné �isti�e 
obsahující vysoce alkalické nebo 
žíravé složky. T�mi by mohl být 
poškozen ochranný povlak 
a zp�sobeno odbarvení nebo 
poškození laku.

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze slabý �isticí 
prost�edek. P�ed použitím jakéhokoliv 
�isticího prost�edku ov��te jeho 
složení. Produkt by mohl zm�nit barvu 
nebo vytvo�it skvrny na discích kol.

UPOZORNĚNÍ
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t Údržba plastových díl�
• P�i �išt�ní plastových díl� sv�tel nepouží-

vejte benzin, petrolej, rektifikovaný líh, 
lak, �edidlo, siln� kyselé �isticí prost�ed-
ky nebo siln� alkalické �isticí prost�edky. 
Tyto chemické prost�edky mohou poško-
dit nebo zm�nit zbarvení povrchu, 
výsledkem m�že být významná ztráta 
funk�nosti sv�tel. Pokud se plastové �ásti 
neúmysln� dostanou do kontaktu s n�kte-
rým z t�chto chemických prost�edk�, 
opláchn�te je okamžit� vodou.

• Pokud se plastové díly, jako nap�íklad 
nárazníky, dostanou neúmysln� do 
kontaktu s chemickými prost�edky nebo 
kapalinami, jako je benzin, olej, chladicí 
kapalina motoru nebo elektrolyt 
z akumulátoru, m�že dojít ke zm�n� 
jejich barvy, ke vzniku skvrn nebo 
k odlupování laku. Okamžit� ot�ete 
veškeré takové chemické prost�edky 
a kapaliny m�kkým hadrem.

• K dispozici jsou my�ky automobil�, ve 
kterých se používá voda o vysoké 
teplot� a pod vysokým tlakem. Pokud 
se tryska my�ky dostane p�íliš blízko 
k vozidlu nebo pokud je proud vody 
p�íliš dlouho nasm�rovaný na jedno 
místo, m�že dojít k deformaci 
plastových díl� nebo poškození laku.

• Nepoužívejte prost�edky obsahující 
vosk (lešt�nky). Mohlo by dojít 
k poškození laku.

• Také nepoužívejte elektrické nebo 
pneumatické ná�adí pro nanášení 
vosku. Jinak by mohlo teplo vzniklé 
t�ením zp�sobit deformaci plastových 
díl� nebo poškození laku.

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.

• Pokud disky z lehkých slitin ztratí 
sv�j lesk, navoskujte je.
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t Upozorn�ní týkající se 
p�ístrojové desky

Dejte pozor, abyste p�ístrojovou desku 
nepot�ísnili leptavými roztoky, jako jsou 
parfémy a kosmetické oleje. Poškodily by 
p�ístrojovou desku a narušily její barvu. 
Pokud se tyto roztoky dostanou do 
kontaktu s p�ístrojovou deskou, okamžit� 
je set�ete.

Horní strana p�ístrojové desky  
(m�kká výpl�)

• Pro povrch m�kké výpln� je použit 
velmi m�kký materiál. Pro �išt�ní se 
doporu�uje použít �istý ru�ník 
zvlh�ený jemným �isticím 
prost�edkem.

• Pokud byste m�kkou výpl� drhli p�íliš 
siln�, mohlo by dojít k poškození 
povrchu a ke vzniku bílých škrábanc�.

t 
išt�ní �aloun�ní a vnit�ního 
vybavení

Vinyl

Prach a usazenou špínu odstra�te z vinylu 
malým smetá�kem nebo vysava�em.
Povrch vinylu �ist�te �isti�em na vinyl a k�ži.

K�že*

Nejprve odstra�te prach a písek pomocí 
vysava�e nebo jiným zp�sobem, potom 
ot�ete ne�istoty pomocí m�kkého hadru 
namo�eného do �isti�e na k�ži nebo do 
slabého �isticího prost�edku.
Zbývající �isti� nebo mýdlo ot�ete hadrem 
namo�eným do �isté vody a po�ádn� 
vyždímaným.
Vlhkost odstra�te suchým, m�kkým 
hadrem a nechejte k�ži dále vyschnout na 
dob�e v�traném, zastín�ném míst�. Pokud 
se k�že namo�í, jako nap�íklad p�i dešti, 
také co nejd�íve odstra�te vlhkost 
a vysušte ji.

Pé�e o interiér vozu

Nest�íkejte vodu do kabiny:
Zasažení elektrických �ástí, jako jsou 
audiosystém a spína�e, st�íkající vodou 
je nebezpe�né. M�že to zp�sobit jejich 
špatnou funkci nebo požár.

Nepoužívejte lešticí prost�edky.
Lešticí prost�edky obsahují složky, 
které mohou zp�sobit zm�nu barvy, 
zvrásn�ní, praskliny a odlupování 
materiálu.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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.

• Písek a prach na povrchu sedadla 
m�že poškodit svrchní vrstvu pravé 
k�že a urychlit její opot�ebení.

• Mastné zne�išt�ní na pravé k�ži 
m�že zp�sobit deformace a skvrny.

• P�íliš silné drhnutí tvrdým kartá�em 
nebo hadrem m�že zp�sobit 
poškození povrchu.

*N�které modely.
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Tkaniny

Prach a usazenou špínu odstra�te z tkanin 
malým smetá�kem nebo vysava�em.
Povrch tkaniny vy�ist�te jemným 
mýdlovým roztokem, vhodným pro 
�išt�ní �aloun�ní a koberc�. �erstvé 
skvrny okamžit� odstra�te �isti�em skvrn 
ur�eným pro tkaniny.

Aby tkaniny vypadaly dlouho �isté 
a zá�ivé, je t�eba, abyste o n� vhodným 
zp�sobem pe�ovali. V opa�ném p�ípad� 
m�že dojít k vyblednutí barev, jejich 
trvalému zne�išt�ní a také m�že být 
snížena jejich odolnost proti požáru.

Panely ošet�ené �erným pianovým 
lakem

Následující sou�ásti jsou vybavené 
panely, které byly ošet�eny speciálním 
lakem odolným proti poškrábání.
Panel �adicí páky
Pokud je t�eba panel o�istit, ot�ete je 
m�kkým had�íkem.

Ozdobný panel p�ístrojové desky

Ozdobný panel p�ístrojové desky je 
ošet�en speciálním nát�rem, aby odolával 
poškrábání.
P�i �išt�ní panelu použijte m�kký hadr 
k set�ení ne�istot.

POZNÁMKA

• K�ži 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.

• Pokud se sedadla 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.

• Nenechávejte dlouhou dobu ležet 
vinylové produkty na sedadlech, 
protože by mohly ovlivnit kvalitu 
k�že a její barvu. Pokud by se 
teplota v kabin� p�íliš zvýšila, mohl 
by se vinyl rozpustit a p�ilepit se na 
pravou k�ži.

Používejte pouze doporu�ené �isti�e 
a zp�soby �išt�ní. Jiné �isti�e 
a postupy mohou mít nep�íznivý vliv 
na vzhled a odolnost proti požáru.

POZNÁMKA

Trhliny nebo rýhy na panelech 
zp�sobené použitím tvrdého kartá�e 
nebo látky nemusí být opravitelné.

POZNÁMKA

Škrábance nebo rýhy na ozdobném 
panelu p�ístrojové desky, které jsou 
zp�sobené použitím tvrdého kartá�e 
nebo látky, nemusí být opravitelné.

UPOZORNĚNÍ
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t 
išt�ní tkaniny bezpe�nostních 
pás�

Tkaninu bezpe�nostních pás� �ist�te 
jemným mýdlovým roztokem, vhodným 
pro �išt�ní �aloun�ní a koberc�. Dodržujte 
uvedené pokyny. Neb�lte ani nebarv�te 
tkaninu bezpe�nostních pás�, mohlo by je 
to oslabit.

Po vy�išt�ní pás� musíte popruh nechat 
d�kladn� proschnout a ujistit se, že v n�m 
nezbyla žádná vlhkost, než ho necháte 
zasunout zp�t do navíjecího mechanismu.

t 
išt�ní vnit�ních stran oken
Jakmile za�nou být okna pokrytá 
olejovitou, mastnou nebo voskovou 
vrstvou, vy�ist�te je prost�edkem na 
�išt�ní skel. Dodržujte pokyny uvedené na 
obalu prost�edku.

Poškozené bezpe�nostní pásy si 
nechejte okamžit� vym�nit 
v kvalifikovaném servisu, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda:
Používání poškozených 
bezpe�nostních pás� je nebezpe�né. 
Poškozený pás pak není schopen 
poskytovat p�i nehod� odpovídající 
ochranu.

VAROVÁNÍ

• Dejte pozor, abyste nepoškrábali 
vnit�ní stranu skla okna. Mohlo by 
dojít k poškození vodi�� vyh�ívání 
a antény.

• P�i mytí vnit�ní strany skla okna 
používejte m�kký had�ík navlh�ený 
vlažnou vodou a vodi�e vyh�ívání 
a antény otírejte velmi jemn�. 
V p�ípad� použití �isti�e skel by 
mohlo dojít k poškození vodi�� 
vyh�ívání a antény.

UPOZORNĚNÍ
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7 Pokud vzniknou potíže

Užite�né informace, co d�lat, pokud nastane n�jaký problém s vozidlem.

Nouzové parkování ....................................................................... 7-2
Nouzové parkování .................................................................... 7-2

Defekt pneumatiky ........................................................................ 7-3
Uložení náhradního kola a ná�adí .............................................. 7-3
Systém okamžité pohyblivosti (IMS), 
opravná sada pneumatiky pro stav nouze* .............................. 7-10
Vým�na pneumatiky s defektem (za náhradní kolo) ............... 7-18

Vybitý akumulátor ...................................................................... 7-24
Startování pomocí startovacích kabel� .................................... 7-24

Nouzové startování ...................................................................... 7-27
Startování zahlceného motoru 
(SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5) ................................. 7-27
Startování roztla�ením ............................................................. 7-27
Vy�erpání paliva v nádrži (SKYACTIV-D 2.2) ....................... 7-28

P�eh�ívání .................................................................................... 7-29
P�eh�ívání ................................................................................ 7-29

Nouzové odtažení vozu ................................................................ 7-31
Postup p�i tažení ...................................................................... 7-31
Tažné háky ............................................................................... 7-32

Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály ....... 7-35
Když varovné/indika�ní kontrolky svítí/blikají ....................... 7-35
Když je slyšet varovný signál .................................................. 7-48

Když není možné otev�ít zadní výklopné dve�e / víko 
zavazadlového prostoru .............................................................. 7-53

Když není možné otev�ít zadní výklopné dve�e / víko 
zavazadlového prostoru ........................................................... 7-53

*N�které modely.



7-2

Pokud vzniknou potíže

Nouzové parkování

Vždy, když zastavíte na silnici nebo v její 
blízkosti, musíte použít varovné blika�e.

Varovné blika�e upozor�ují �idi�e 
ostatních vozidel, že Vaše vozidlo tvo�í 
p�ekážku v doprav� a že p�i jeho míjení je 
t�eba dbát zvýšené opatrnosti.

Po stisknutí spína�e varovných blika�� 
budou blikat všechny ukazatele sm�ru. 
Sou�asn� blikají kontrolky varovných 
blika�� na p�ístrojovém panelu.

Nouzové parkování

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.
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Pokud vzniknou potíže

Defekt pneumatiky

Náhradní kolo i ná�adí jsou uloženy na místech uvedených na nákresu.
Sedan

Uložení náhradního kola a ná�adí

Tažné oko 
(dlouhý typ)

(S běžným náhradním kolem)

(S náhradním kolem pro nouzové použití)

Klíč na 
matice kol Rukojeť zvedáku

Tažné oko 
(dlouhý typ)

Tažné oko 
(krátký typ)

Náhradní kolo

Některé modely.

Brašna na nářadí

Brašna na nářadí

Šroubovák

Ploché klíče

Šroubovák

Ploché klíče

Přídržný šroub 
náhradního kola

Rukojeť 
zvedáku

Klíč na 
matice kol

Náhradní kolo

Zvedák

Přídržný šroub náhradního kola

Zvedák

Tažné oko 
(krátký typ)
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Pokud vzniknou potíže

Defekt pneumatiky

Systém okamžité 
pohyblivosti (IMS), 
opravná sada pneumatiky 
pro stav nouze

(Bez náhradního kola) Klíč na 
matice kol

Rukojeť 
zvedáku

Zvedák

Tažné oko 
(dlouhý typ)

Tažné oko (krátký typ)

Některé modely.

Brašna na 
nářadí

Šroubovák

Ploché klíče
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Pokud vzniknou potíže

Defekt pneumatiky

Kombi

(S náhradním kolem)

(Bez náhradního kola)

Klíč na 
matice kol Rukojeť zvedáku

Rukojeť zvedáku

Tažné oko 
(dlouhý typ)

Tažné oko 
(dlouhý typ)

Tažné oko 
(krátký typ)

Tažné oko 
(krátký typ)

Zvedák

Zvedák

Náhradní kolo

Systém okamžité pohyblivosti 
(IMS), opravná sada 
pneumatiky pro stav nouze

Přídržný šroub 
náhradního kola

Brašna na nářadí

Šroubovák

Ploché klíče

Brašna na nářadí

Šroubovák

Ploché klíče

Klíč na matice kol

Některé modely.
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Pokud vzniknou potíže

Defekt pneumatiky

t Zvedák*

Vyjmutí zvedáku

Sedan

1. Zvedn�te kryt podlahového 
zavazadlového prostoru.

2. Demontujte kapsu.

3. Povolte k�ídlový šroub otá�ením proti 
sm�ru hodinových ru�i�ek.

Kombi

1. (S náhradním kolem)   
Vyjm�te dno zavazadlového prostoru.  
(Bez náhradního kola)  
Zvedn�te dno zavazadlového prostoru.

(S náhradním kolem)

POZNÁMKA

Vaše vozidlo m�že ale nemusí být 
vybaveno zvedákem a klí�em na 
matice kol. Podrobnosti se dozvíte 
u autorizovaného prodejce voz� 
Mazda.

Kryt podlahového 
zavazadlového prostoru

Křídlová matice

Šroub zvedáku

Deska 
v zavazad-
lovém prostoru

*N�které modely.
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Pokud vzniknou potíže

Defekt pneumatiky

(Bez náhradního kola)

2. (S náhradním kolem)  
Vyjm�te úložný prostor pod podlahou.  
(Bez náhradního kola)  
Vyklopte há�ek pro nákupní tašky 
a op�ete o n�j dno zavazadlového 
prostoru.

(S náhradním kolem)

(Bez náhradního kola)

3. Vyjm�te kapsu stisknutím výstupk�.

4. Povolte k�ídlový šroub otá�ením proti 
sm�ru hodinových ru�i�ek.

Deska v 
zavazadlo-
vém prostoru

Úložný prostor pod 
podlahou zavazadlového 
prostoru

Křídlová matice

Šroub zvedáku
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Pokud vzniknou potíže

Defekt pneumatiky

Zajišt�ní zvedáku

1. Vložte k�ídlovou matici do zvedáku 
tak, aby šroub zvedáku sm��oval 
dop�edu, a oto�ením k�ídlové matice 
po sm�ru hodinových ru�i�ek ji 
do�asn� utáhn�te.

2. Oto�te šroubem zvedáku ve sm�ru 
nazna�eném na obrázku.

3. Oto�te k�ídlovou maticí pro úplné 
zajišt�ní zvedáku.

Údržba

• Vždy udržujte zvedák v �istot�.
• Dávejte pozor, aby pohybující se �ásti 

nebyly špinavé nebo zkorodované.
• Ov��te si, že je závit šroubu dostate�n� 

promazaný.

t Náhradní kolo*
Váš v�z Mazda je vybaven náhradním 
kolem pro do�asné použití.
Náhradní kolo pro do�asné použití je leh�í 
a menší než b�žná kola a je ur�eno 
výhradn� pro nouzové použití a m�lo by 
se používat pouze po VELMI krátkou 
dobu. Náhradní kolo pro do�asné použití 
se NIKDY nesmí používat po delší dobu 
a na delší jízdy.

POZNÁMKA

Pokud není zvedák dostate�n� 
zajišt�ný, m�že p�i jízd� rachotit. 
Ujist�te se, že je šroub zvedáku 
�ádn� utažený.

Křídlová matice

Šroub zvedáku

Nenasazujte náhradní kolo pro 
nouzové použití na p�ední kola 
(hnaná kola):
Jízda s náhradním kolem pro nouzové 
použití na p�edním kole je 
nebezpe�ná. V takovém p�ípad� je 
výrazn� ovlivn�no ovládání vozu. 
Mohli byste ztratit kontrolu nad 
vozidlem, zejména na ledu nebo na 
sn�hu, a zp�sobit nehodu. 
Plnohodnotné kolo tedy p�esu�te na 
p�ední kolo a náhradní kolo pro 
nouzové použití nasa�te na 
zadní kolo.

VAROVÁNÍ

*N�které modely.
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Pokud vzniknou potíže

Defekt pneumatiky

Vyjmutí náhradního kola

1. (Sedan)  
Zvedn�te kryt podlahového 
zavazadlového prostoru.  
(Kombi)  
Vyjm�te dno zavazadlového prostoru.

(Sedan)

(Kombi)

2. Oto�te p�ídržný šroub náhradního kola 
proti sm�ru hodinových ru�i�ek.

• Pokud používáte náhradní kolo pro 
nouzové použití, stabilita jízdy se 
ve srovnání s jízdou s konven�ní 
pneumatikou sníží. Je
te opatrn�.

• Abyste se vyvarovali poškození 
náhradního kola pro nouzové 
použití, dbejte následujících 
bezpe�nostních opat�ení:
• Nep�ekra�ujte rychlost 80 km/h.
• Vyvarujte se jízdy p�es p�ekážky. 

Nevjížd�jte do automatické mycí 
linky. Pr�m�r tohoto typu kola je 
menší než u b�žného kola, 
a proto je sv�tlá výška vozu 
snížena p�ibližn� o 10 mm.

• Na tomto typu náhradního kola 
nepoužívejte sn�hové �et�zy, 
nesed�ly by na kole správn�.

• Nepoužívejte náhradní kolo pro 
nouzové použití na jiném 
vozidle, toto kolo je ur�eno 
pouze pro Váš v�z Mazda.

• Na vozidle používejte sou�asn� 
vždy jen jedno kolo pro nouzové 
použití.

UPOZORNĚNÍ Kryt podlahového 
zavazadlového prostoru

Deska 
v zavazad-
lovém prostoru

Přídržný šroub náhradního kola
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Pokud vzniknou potíže

Defekt pneumatiky

Zajišt�ní náhradního kola

Uložte náhradní kolo v opa�ném po�adí 
úkon�, než jak jste ho vyjmuli. Po uložení 
ov��te, že náhradní kolo je pevn� 
zajišt�né.

Systém okamžité pohyblivosti (IMS), 
opravná sada pneumatiky pro stav nouze 
dodávaná u Vašeho vozu Mazda, je ur�en 
k do�asné oprav� lehce poškozené 
pneumatiky proražené p�ejetím h�ebíku 
nebo podobného p�edm�tu na vozovce.
P�ed nouzovou opravou pneumatiky se 
nepokoušejte vytáhnout h�ebík nebo 
podobný ostrý p�edm�t, který defekt 
zp�sobil.

Systém okamžité 
pohyblivosti (IMS), 
opravná sada pneumatiky 
pro stav nouze*

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 
opravit nebo vym�nit co nejd�íve 
u kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

*N�které modely.
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Pokud vzniknou potíže

Defekt pneumatiky

t Popis opravné sady pneumatiky 
pro stav nouze IMS

Opravná sada pneumatiky pro stav nouze 
IMS obsahuje následující položky.

Těsnicí tmel Vstřikovací hadice

Kompresor Šroubovák na 
vložku ventilku

Náhradní 
vložka ventilku

Nálepka omezení 
rychlosti

Návod

Nedovolte d�tem, aby se dotýkaly 
t�snicího tmelu:
Použití t�snicího tmelu je nebezpe�né. 
V p�ípad� náhodného požití t�snicího 
tmelu vypijte okamžit� v�tší množství 
vody a vyhledejte léka�skou pomoc.

Nedovolte d�tem, aby se dotýkaly 
t�snicího tmelu:
Zasažení zraku a pot�ísn�ní pokožky 
t�snicím tmelem je nebezpe�né. 
Pokud t�snicí tmel zasáhne o�i nebo 
pot�ísní pokožku, okamžit� postižené 
místo opláchn�te v�tším množstvím 
vody a vyhledejte léka�skou pomoc.

POZNÁMKA

• T�snicí tmel je ur�en 
k jednorázovému použití. Nový 
t�snicí tmel zakoupíte 
u autorizovaného prodejce 
voz� Mazda.

VAROVÁNÍ



7-12

Pokud vzniknou potíže

Defekt pneumatiky

t Použití opravné sady pneumatiky 
pro stav nouze IMS

1. Zaparkujte na rovné ploše mimo 
dopravní provoz a pevn� zatáhn�te 
parkovací brzdu.

2. U vozu s automatickou p�evodovkou 
p�esu�te páku voli�e do polohy pro 
parkování (P), u vozu s manuální 
p�evodovkou za�a
te zpáte�ku (R) 
nebo jedni�ku (1) a vypn�te motor.

3. Zapn�te varovné blika�e vozidla.

4. Vyložte zavazadla a nechejte cestující 
vystoupit. Vyjm�te opravnou sadu 
pneumatiky pro stav nouze.

Sedan

Kombi

5. T�snicí tmel �ádn� prot�epejte.

POZNÁMKA

• 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 dv� nebo 

více d�r.
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Pokud vzniknou potíže

Defekt pneumatiky

6. Z láhve odstra�te uzáv�r. Vst�ikovací 
hadici našroubujte tak, aby na lahvi 
z�stalo p�vodní vnit�ní ví�ko a to bylo 
šroubováním proraženo.

7. Z proražené pneumatiky sejm�te 
z ventilku �epi�ku. P�itla�te zadní �ást 
šroubováku na vložku ventilku 
a vypus�te zbývající vzduch 
z pneumatiky.

8. Vložku ventilku vyšroubujte 
šroubovákem proti sm�ru hodinových 
ru�i�ek a vyjm�te ji.

Pokud láhev s tmelem prot�epáváte 
s nasazenou vst�ikovací hadicí, m�že 
dojít k úniku tmelu. Pot�ísn�ní od�vu 
�i jiných p�edm�t� m�že být t�žko 
odstranitelné. Láhev s tmelem dob�e 
prot�epte ješt� p�ed nasazením 
vst�ikovací hadice.

POZNÁMKA

T�snicí tmel m�žete používat p�i 
venkovních teplotách až -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.

UPOZORNĚNÍ

Vstřikovací hadice

Láhev

Pokud zbývá p�i vytahování vložky 
ventilku v pneumatice vzduch, m�že 
vložka ventilku odlet�t. Vložku 
ventilku vyjímejte opatrn�.

Ventilek

Čepička 
ventilku

Šroubovák na 
vložku ventilku

UPOZORNĚNÍ

Ventilek Vložka ventilku
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Pokud vzniknou potíže

Defekt pneumatiky

9. Ze vst�ikovací hadice odstra�te zátku 
a hadici nasa
te do ventilku.

10. Láhev s tmelem podržte dnem 
vzh�ru, rukou ji stla�te a vst�íkn�te 
její obsah do pneumatiky.

11. Vst�ikovací hadici vytáhn�te 
z ventilku. Do ventilku našroubujte 
vložku otá�ením ve sm�ru 
hodinových ru�i�ek zp�t.

12. Nalepte nálepku s omezením 
rychlosti na rychlom�r.

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.

Zátka

Vstřikovací 
hadice

Ventilek

POZNÁMKA

Prázdnou láhev od t�snicího tmelu 
neodhazujte po jejím použití do b�žné-
ho odpadu. Prázdnou láhev od t�snicí-
ho tmelu vra�te u autorizovaného 
opravce voz� Mazda, kde Vám bude 
provedena vým�na pneumatiky. Prázd-
ná láhev od t�snicího tmelu bude 
použita k likvidaci vyjmutého tmelu 
z pneumatiky.
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Pokud vzniknou potíže

Defekt pneumatiky

13. Nasa
te hadici kompresoru na 
ventilek pneumatiky.

14. Vložte zástr�ku kompresoru do 
elektrické zásuvky v interiéru 
a p�epn�te spína� zapalování do 
polohy ACC (stran� 5-110).

15. Zapn�te spína� kompresoru a opatrn� 
nahust�te pneumatiku na správný tlak.

Nálepku s omezením rychlosti vozidla 
nalepte na místo, kde na ni �idi� 
dob�e uvidí:
• Nalepení nálepky s omezením 

rychlosti na volant je nebezpe�né, 
protože by mohla bránit aktivaci 
bezpe�nostního vzduchového vaku, 
což by mohlo zp�sobit vážné 
zran�ní.

• Nelepte nálepku na jiné místo, než 
na rychlom�r, jak je nazna�eno na 
obrázku.

VAROVÁNÍ

ventilek Hadice kompresoru

• P�ed vytažením zástr�ky kompresoru 
z elektrické zásuvky se ujist�te, že je 
vypína� kompresoru vypnutý.

• Kompresor se zapíná a vypíná tla-
�ítkem.

Nikdy nepoužívejte kompresor o tlaku 
vyšším než 300 kPa:
Použití kompresoru na tlaku vyšším 
než 300 kPa je nebezpe�né. Když 
plnicí tlak p�esáhne hodnotu 300 kPa, 
bude ze zadní �ásti kompresoru 
vypušt�n horký vzduch a mohlo by 
dojít k Vašemu popálení.

Středová konzola

Kompresor

Zástrčka kompresoru

UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ
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Defekt pneumatiky

16. Jakmile bude pneumatika nahušt�na 
na správný tlak, vypn�te kompresor 
a odpojte hadici kompresoru od 
ventilku pneumatiky.

17. Nasa
te �epi�ku ventilku na 
pneumatiku.

18. Uložte opravnou sadu pneumatiky 
pro stav nouze do zavazadlového 
prostoru a pokra�ujte v jízd�.

19. Po 10 minutách jízdy nebo po ujetí 
vzdálenosti 5 km zkontrolujte tlak 
v pneumatice tlakom�rem, který je 
sou�ástí kompresoru. Pokud tlak 
v pneumatice klesl pod správnou 
hodnotu, dohust�te pneumatiku na 
správný tlak postupem uvedeným od 
kroku 14.

Pokud je chod kompresoru pomalý nebo 
pokud je kompresor horký, znamená to, že 
došlo k jeho p�eh�átí. V takovém p�ípad� 
okamžit� kompresor vypn�te a nechejte 
jej vypnutý po dobu alespo� 30 minut.

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.

UPOZORNĚNÍ
• Opatrn� zaje
te ke 

kvalifikovanému opravci, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� 
Mazda a udržujte rychlost vozidla 
pod 80 km/h.

• Pokud byste jeli rychlostí 80 km/h 
nebo vyšší, mohlo by vozidlo za�ít 
vibrovat.

POZNÁMKA

(Se systémem monitorování tlaku 
v pneumatikách)
Pokud není pneumatika �ádn� 
nahušt�ná, rozsvítí se varovná 
kontrolka systému monitorování 
tlaku v pneumatikách (stran� 4-40).

UPOZORNĚNÍ
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20. Nouzová oprava pneumatiky je 
dokon�ena, když tlak v pneumatice 
neklesá. Je
te opatrn� k nejbližšímu 
odbornému opravci, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda, kde Vám bude 
pneumatika vym�n�na. Spole�nost 
Mazda doporu�uje vym�nit tuto 
pneumatiku za novou. Pokud je 
pot�ebné pneumatiku opravit a znovu 
použít, pora
te se v kvalifikovaném 
servisu, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� Mazda.  
Po vým�n� pneumatiky odlepte 
nálepku s omezením rychlosti.

t Kontrola opravné sady 
pneumatiky pro stav nouze IMS

Kontrolu opravné sady pneumatiky pro 
stav nouze provád�jte pravideln�.
• Zkontrolujte dobu použitelnosti 

t�snicího tmelu.
• Zkontrolujte funkci kompresoru.

• Pokud tlak v pneumatice poklesne 
pod 130 kPa, není možné opravu 
uskute�nit pomocí opravné sady. 
Odstavte vozidlo na rovném 
povrchu mimo ve�ejnou komunikaci 
a kontaktujte odborného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

• Pokud z�stává tlak v pneumatikách 
nízký i po opakování krok� 13 až 
20, zaparkujte s vozidlem na 
rovném povrchu mimo provoz 
a obra�te se na kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme 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.

UPOZORNĚNÍ
• V p�ípad� pneumatiky, která byla 

nouzov� opravena pomocí opravné 
sady pneumatiky pro stav nouze, 
firma Mazda doporu�uje, aby byla 
vym�n�na za novou co možná 
nejd�íve.  
Pokud je pot�ebné pneumatiku 
opravit a znovu použít, pora
te se 
v kvalifikovaném servisu, 
doporu�ujeme autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

• Pneumatika m�že být použita 
opakovan�, pouze pokud je z ní 
odstran�n veškerý t�snicí tmel 
a pokud byla pe�liv� zkontrolována. 
Avšak ventil kola nahra
te 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 prodejce voz� 
Mazda vym�nit d�íve, než vyprší jeho 
doba použitelnosti.

UPOZORNĚNÍ
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Pokud zjistíte, že došlo k poškození 
pneumatiky, pomalu zaje
te na rovnou 
plochu stranou silni�ního provozu 
a prove
te její vým�nu.
Zastavení uprost�ed provozu nebo na 
okraji rušné silnice je nebezpe�né.

1. Zaparkujte na rovné ploše mimo 
dopravní provoz a pevn� zatáhn�te 
parkovací brzdu.

2. U vozu s automatickou p�evodovkou 
p�esu�te páku voli�e do polohy pro 
parkování (P), u vozu s manuální 
p�evodovkou za�a
te zpáte�ku (R) 
nebo jedni�ku (1) a vypn�te motor.

3. Zapn�te varovné blika�e vozidla.
4. Zajist�te, aby všichni cestující 

vystoupili z vozidla a zajist�te, aby se 
zdržovali v dostate�né vzdálenosti od 
vozidla i provozu.

5. Vyjm�te zvedák, ná�adí a náhradní 
kolo (stran� 7-3).

6. Zablokujte kolo, které leží úhlop�í�n� 
proti kolu s poškozenou pneumatikou. 
P�i zajiš�ování kola umíst�te klín p�ed 
i za kolo.

Vým�na pneumatiky 
s defektem (za náhradní 
kolo)

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 d�sledn� pokyny pro 
vým�nu kola:
Vým�na kola m�že být nebezpe�ná, 
pokud se neprovádí správn�. Vozidlo 
m�že sklouznout ze zvedáku a n�koho 
vážn� zranit. Nikdo nesmí pokládat 
žádnou �ást svého t�la pod vozidlo, 
když je podep�ené zvedákem.

Nikdy nedovolte, aby n�kdo z�stal 
sed�t ve vozidle podep�eném 
zvedákem:
Je nebezpe�né, když n�kdo z�stane ve 
voze podep�eném pouze zvedákem. 
Pasažér by mohl zp�sobit sklouznutí 
vozidla se zvedáku, což by mohlo vést 
k závažnému poran�ní.

VAROVÁNÍ

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�.
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t Demontáž poškozeného kola
1. Otá�ením klí�e na matice kol povolte 

všechny matice o jednu otá�ku proti 
sm�ru hodinových ru�i�ek, ale matice 
zcela nepovolujte, dokud kola 
nezvednete ze zem�.

2. Položte zvedák na zem.

3. Otá�ejte šroubem zvedáku ve sm�ru 
nazna�eném na obrázku a nastavte 
hlavu zvedáku tak, aby byla blízko 
op�rnému bodu.

4. Zvedák umíst�te pod op�rný bod, který 
je nejbližší k vym��ované pneumatice, 
hlava zvedáku musí být p�ímo pod 
op�rným bodem.

5. Pokra�ujte ve zvedání hlavy zvedáku 
otá�ením šroubu rukou, dokud hlava 
zvedáku nezapadne do op�rného místa.

Hlava zvedáku

Opěrný bod

Podložní klíny

Opěrný bod
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6. Nasa
te rukoje� zvedáku a upevn�te 
klí� na kola na zvedák.

7. Otá�ejte rukojetí zvedáku po sm�ru 
hodinových ru�i�ek a zvedn�te vozidlo 
tak vysoko, abyste mohli nasadit kolo. 
P�ed demontováním matic z kola se 
ujist�te, zda je Váš v�z Mazda dob�e 
zajišt�n ve své poloze a zda nem�že 
sklouznout ze zvedáku nebo se dát do 
pohybu.

Používejte pouze p�ední a zadní 
op�rné body doporu�ené v tomto 
návodu:
Snaha o umíst�ní zvedáku na jiné 
místo než pod op�rné body stanovené 
v tomto návodu m�že být nebezpe�ná. 
Vozidlo by mohlo sklouznout ze 
zvedáku a n�koho t�žce zranit, nebo 
dokonce usmrtit. Proto pro zvedání 
vozu používejte pouze p�ední nebo 
zadní op�rné body doporu�ené 
v tomto návod�.

Nezvedejte vozidlo na jiném míst� než 
v ur�ených op�rných bodech 
a nepokládejte žádné p�edm�ty na 
zvedák nebo pod n�j:
Zvedání vozidla na jiném míst� než na 
ur�eném op�rném bod� nebo 
pokládání p�edm�t� na zvedák �i pod 
zvedák je nebezpe�né, protože by to 
mohlo zp�sobit deformaci karoserie 
nebo by vozidlo mohlo sklouznout ze 
zvedáku a mohlo by dojít k nehod�.

Používejte pouze zvedák dodávaný 
s Vaším vozem Mazda:
Použití zvedáku, který není ur�en pro 
Váš v�z Mazda, je nebezpe�né. 
Vozidlo m�že sklouznout ze zvedáku 
a n�koho vážn� zranit.

Pod zvedák nikdy nepodkládejte 
žádné p�edm�ty:
Zvedání vozu zvedákem podloženým 
jiným p�edm�tem je nebezpe�né. 
Zvedák by mohl sklouznout a n�kdo 
by mohl být zran�n bu�to zvedákem 
nebo padajícím vozidlem.

VAROVÁNÍ
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8. Odšroubujte matice kol jejich otá�ením 
proti sm�ru hodinových ru�i�ek, potom 
sejm�te kolo a st�edový kryt.

t Instalace náhradního kola
1. Pomocí hadru odstra�te veškeré bláto 

a ne�istoty z dosedacích ploch kola 
i náboje, v�etn� jeho šroub�.

2. Nasa
te náhradní kolo.

Nezvedejte vozidlo výše, než je 
nezbytn� nutné:
Zvedání vozidla výše, než je nutné, je 
nebezpe�né, protože by mohlo dojít 
k destabilizaci vozidla a následn� 
k nehod�.

Nestartujte motor vozu ani net�este 
s vozidlem, když je zvednuté na 
zvedáku:
Startování motoru nebo t�esení 
s vozidlem, když je zvednuté na 
zvedáku, je nebezpe�né, protože by 
mohlo zp�sobit sklouznutí vozidla ze 
zvedáku a následn� nehodu.

Nikdy nelezte pod vozidlo, když je 
zvednuté na zvedáku:
Je nebezpe�né lézt pod vozidlo, když je 
zvednuté na zvedáku, protože by 
mohlo dojít k usmrcení nebo vážnému 
zran�ní, pokud by vozidlo sklouzlo ze 
zvedáku.

VAROVÁNÍ

Ujist�te se, zda jsou instala�ní plochy 
kola, náboje a matic kol �isté, než 
vym�níte pneumatiku:
Bylo by nebezpe�né, kdybyste p�i 
vým�n� nebo zám�n� kola 
neodstranili bláto a ne�istoty 
z montážních ploch kola, náboje 
a šroub� náboje. Matice kol by se 
mohly b�hem jízdy uvolnit, kolo by 
mohlo odlet�t a výsledkem by byla 
vážná nehoda.

VAROVÁNÍ
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3. Matice kol nasa
te zkosenou hranou 
sm�rem ke kolu; utáhn�te je rukou.

4. Otá�ejte rukojetí zvedáku proti sm�ru 
hodinových ru�i�ek a spus�te vozidlo 
zp�t na zem. Pomocí klí�e na matice 
kol dotáhn�te matice v po�adí 
uvedeném na obrázku.

Pokud si nejste jisti, zda jsou matice kola 
správn� dotaženy, nechejte je 
zkontrolovat kvalifikovaným opravcem, 
doporu�ujeme autorizovaným opravcem 
voz� Mazda.

Matice a šrouby kol neošet�ujte 
olejem ani mazacím tukem 
a neutahujte je nadm�rným 
utahovacím momentem:
Je nebezpe�né nanášet na matice 
a šrouby kol olej nebo mazací tuk. 
Matice kol by se mohly b�hem jízdy 
uvolnit, kolo by mohlo odlet�t 
a výsledkem by byla vážná nehoda. 
Navíc by mohly být šrouby a matice 
poškozeny nadm�rným utažením.

VAROVÁNÍ

Utahovací moment matic kol
N·m (kgf m) 108–147 (12-14)
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5. Vyjm�te klíny a uložte ná�adí a zvedák 
zp�t do vozu.

6. Pneumatiku s defektem uložte do 
zavazadlového prostoru.

7. Zkontrolujte tlak vzduchu 
v pneumatice. Viz Pneumatiky, 
stran� 9-10.

8. Co nejd�íve si nechejte poškozenou 
pneumatiku opravit nebo vym�nit.

Matice kol utahujte vždy pevn� 
a správn�:
Nesprávn� nebo nedostate�n� utažené 
matice kola mohou být nebezpe�né. 
M�že dojít ke kmitání kola nebo 
dokonce k jeho uvoln�ní b�hem jízdy. 
To m�že vést až ke ztrát� kontroly nad 
vozidlem a k vážné nehod�.

Ujist�te se, že jste nainstalovali stejné 
matice, jaké jste demontovali, nebo je 
nahra�te za matice s metrickým 
závitem stejné konfigurace:
Protože je Váš v�z Mazda vybaven 
maticemi kol s metrickým závitem, je 
použití matic s jiným závitem 
nebezpe�né. P�i použití jiného typu 
závitu nelze pe�liv� uchytit kola, 
a proto m�že dojít k jejich uvoln�ní 
nebo sklouznutí. To by mohlo 
zap�í�init nehodu.

VAROVÁNÍ
Nejezd�te s nesprávn� nahušt�nými 
pneumatikami:
Jízda na nesprávn� nahušt�ných 
pneumatikách je nebezpe�ná. 
Pneumatiky s nesprávným tlakem 
mohou ovlivnit ovladatelnost vozidla 
a výsledkem m�že být nehoda. P�i 
pravidelných kontrolách tlaku 
vzduchu v pneumatikách kontrolujte 
i náhradní kolo.

POZNÁMKA

Zvedák i ná�adí uložte bezpe�n� tak, 
aby p�i jízd� neklepaly.

VAROVÁNÍ
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Nouzové startování pomocí startovacích kabel� m�že být nebezpe�né, když není dodržen 
správný postup. Proto musíte zde uvedený postup d�sledn� dodržovat. Pokud si správným 
provedením nejste jisti, d�razn� Vám doporu�ujeme, abyste se obrátili na kvalifikovaného 
servisního technika.

Startování pomocí startovacích kabel�

 D�sledn� dodržujte tato bezpe�nostní opat�ení:
P�ed použitím nebo kontrolou akumulátoru si vždy pe�liv� p�e�t�te následující bez-
pe�nostní opat�ení, zajistíte tak bezpe�nou a správnou manipulaci s akumulátorem.

 Zabra�te kontaktu kladného ( ) pólu akumulátoru s jakýmkoliv jiným kovo-
vým p�edm�tem, kterým by mohlo být zp�sobeno jisk�ení:
Plameny a jiskry v blízkosti akumulátoru jsou nebezpe�né. Vodík, který se uvol�uje 
p�i b�žné �innosti akumulátoru, se m�že vznítit a zp�sobit explozi akumulátoru. 
Explodující akumulátor m�že zp�sobit závažné popáleniny a zran�ní. P�i práci v blíz-
kosti akumulátoru nedovolte, aby se kovové sou�ásti dostaly do kontaktu s kladnou 
( ) nebo zápornou ( ) svorkou akumulátoru.

 K otev�eným �lánk�m akumulátoru se nep�ibližujte s otev�eným ohn�m ani 
zdrojem jisker, a to v�etn� ho�ících cigaret:
Plameny a jiskry v blízkosti akumulátoru jsou nebezpe�né. Vodík, který se uvol�uje 
p�i b�žné �innosti akumulátoru, se m�že vznítit a zp�sobit explozi akumulátoru. 
Explodující akumulátor m�že zp�sobit závažné popáleniny a zran�ní.
Nestartujte pomocí startovacích kabel� motor vozidla, jehož akumulátor je zamrzlý 
nebo má nedostatek elektrolytu:
Startování motoru pomocí startovacích kabel� u vozidla, jehož akumulátor je zamrzlý 
nebo má nedostatek elektrolytu, je nebezpe�né. Akumulátor by mohl prasknout nebo 
vybuchnout, a zp�sobit tak závažná poran�ní.
Konec záporného kabelu vždy p�ipojte k zemnícímu bodu dostate�n� vzdálenému od 
vybitého akumulátoru:
P�ipojení svorky druhého konce startovacího kabelu k zápornému ( ) pólu vybitého 
akumulátoru je nebezpe�né.  
Jiskra m�že zp�sobit výbuch plynu v blízkosti akumulátoru, a tak m�že dojít ke zran�-
ní osob v okolí.
Nikdy nep�ipojujte startovací kabel p�ímo k pohyblivým �ástem ani do jejich blízkosti:
P�ipojování konce kabelu k pohyblivé sou�ásti nebo poblíž pohyblivých sou�ástí 
motoru (ventilátory chlazení, �emeny) je nebezpe�né. Po nastartování motoru m�že 
dojít k jeho vytržení z místa upevn�ní a k p�ípadnému zran�ní osoby v okolí.

VAROVÁNÍ
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1. Sejm�te kryt akumulátoru.

2. Ujist�te se, zda jmenovité nap�tí 
startovacího akumulátoru je 12 V a zda 
se jedná o akumulátor s uzemn�ným 
záporným pólem.

3. Pokud se pomocný akumulátor nachází 
v jiném vozidle, nesmí se vozidla 
vzájemn� dotýkat. Vypn�te motor 
vozidla s pomocným akumulátorem 
a odpojte všechny nepot�ebné 
elektrické spot�ebi�e v obou vozidlech.

4. P�ipojte startovací kabely p�esn� podle 
�íselného po�adí uvedeného na obrázku.

• Nejprve spojte jeden konec kabelu 
s kladným pólem vybitého 
akumulátoru (1).

• Pak druhý konec tohoto kabelu 
p�ipojte na kladný pól pomocného 
akumulátoru (2).

• Dále p�ipojte jeden konec druhého 
kabelu k zápornému pólu 
pomocného akumulátoru (3).

Ke startování používejte pouze akumulátor o nap�tí 12 V. Pokud byste použili zdroj 
o nap�tí 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 sou�ástí elektrického systému.

UPOZORNĚNÍ

Startovací kabely zapojte v 
naznačeném pořadí, jejich odpojení 
provádějte v pořadí opačném. Startovací kabely

Pomocný akumulátor

Vybitý akumulátor
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Vybitý akumulátor

• P�ipojte druhý konec k zemnícímu 
bodu nazna�enému na obrázku, 
v dostate�né vzdálenosti od 
vybitého akumulátoru (4).

5. Nastartujte motor vozidla s pomocným 
akumulátorem a nechejte ho b�žet 
n�kolik minut. Pak teprve nastartujte 
motor druhého vozidla.

6. Zpráva „i-ELOOP charging (Nabíjení 
i-ELOOP)“ se zobrazuje na 
informa�ním displeji p�ístrojového 
panelu po nastartování motoru. Zpráva 
se p�estane zobrazovat, když motor b�ží 
a dobíjení bylo dokon�eno. Vozidlo 
m�že jet, jakmile tato zpráva zmizí.

7. Jakmile je startování dokon�eno, 
opatrn� odpojte všechny kabely 
v opa�ném po�adí, než jaké bylo 
uvedeno na obrázku.

8. Pokud jste demontovali kryt 
akumulátoru, namontujte ho pomocí 
opa�ného pracovního postupu.

POZNÁMKA

Pokud vozidlo jede, když se zobrazuje 
tato zpráva, zní zvukový signál. 
Pokusíte-li se oto�it volantem, když se 
tato zpráva zobrazuje, bude to 
obtížn�jší, to však není známkou 
ni�eho neobvyklého. Funkce �ízení se 
vrátí k normálu, když se zpráva 
p�estane zobrazovat. Neodpojujte 
startovací kabely, dokud se tato zpráva 
zobrazuje.

POZNÁMKA

Zkontrolujte, zda jsou kryty bezpe�n� 
nasazeny.
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Nouzové startování

Pokud se neda�í motor nastartovat, m�že 
to znamenat, že je p�ehlcený (je v n�m 
p�íliš mnoho paliva).

Použijte následující postup:

1. Pokud motor nenastartuje do p�ti 
sekund od prvního pokusu, po�kejte 
deset sekund a zkuste to znovu.

2. Ujist�te se, zda je zatažena parkovací 
brzda.

3. Sešlápn�te plynový pedál až k podlaze 
a v této poloze jej podržte.

4. Sešlápn�te pedál spojky (modely 
s manuální p�evodovkou) nebo 
brzdový pedál (modely s automatickou 
p�evodovkou) a potom stiskn�te 
startovací tla�ítko. Jakmile motor 
nastartuje, uvoln�te okamžit� plynový 
pedál, aby nedošlo k náhlému 
p�eto�ení motoru.

5. Pokud motor nenastartuje, proto�te ho 
bez sešlapování pedálu akcelerátoru.

Pokud motor stále nenastartuje pomocí 
výše uvedeného postupu, nechejte si 
vozidlo zkontrolovat u odborného 
opravce, doporu�ujeme autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

Váš v�z Mazda nestartujte roztla�ením.

Startování zahlceného 
motoru (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5)

Startování roztla�ením

Nikdy vozidlo nestartujte tažením:
Startování vozidla tažením je 
nebezpe�né. Náhlý pohyb taženého 
vozidla v okamžiku nasko�ení motoru 
m�že zp�sobit kolizi obou vozidel. 
Mohlo by dojít ke zran�ní cestujících.

Vozidlo, které je vybaveno manuální 
p�evodovkou, byste nem�li startovat 
roztla�ením. Mohlo by dojít 
k poškození systému �ízení emisí.

POZNÁMKA

Vozidlo, které je vybaveno 
automatickou p�evodovkou, nesmíte 
startovat roztla�ením.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
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Nouzové startování

Pokud Vašemu vozidlu dojde palivo, 
dolijte alespo� 10 l paliva a pokuste se 
motor nastartovat znovu. Protože se do 
palivového potrubí m�že dostat vzduch, 
když vozidlu dojde palivo, m�že to trvat 
déle, než motor nastartuje. Pokud se Vám 
nepoda�í nastartovat motor na první 
pokus, pokuste se o to ješt� n�kolikrát. 
Pokud nebude ani poté možné motor 
nastartovat, kontaktujte kvalifikovaný 
servis, doporu�ujeme autorizovaného 
opravce voz� Mazda.

Vy�erpání paliva v nádrži 
(SKYACTIV-D 2.2)

Nepokoušejte se startovat motor 
nep�etržit� déle než 30 sekund. Mohlo 
by tak dojít k poškození startéru. 
Pokud motor nenastartuje na první 
pokus, po�kejte p�ibližn� 10 sekund, 
než to zkusíte znovu.

UPOZORNĚNÍ
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P�eh�ívání

Pokud se Varovná kontrolka vysoké tep-
loty chladicí kapaliny motoru rozsvítí, 
vozidlo ztrácí výkon nebo pokud zaslech-
nete hlasité klepání nebo pleskavý zvuk, 
došlo pravd�podobn� k p�eh�átí motoru.

Pokud se rozsvítí varovná kontrolka 
vysoké teploty chladicí kapaliny motoru:
1. Zaje
te ke kraji vozovky a zaparkujte 

stranou silni�ního provozu.
2. U voz� s automatickou p�evodovkou 

p�esu�te páku voli�e do polohy pro 
parkování (P), u voz� s manuální 
p�evodovkou za�a
te neutrál.

3. Zatáhn�te parkovací brzdu.
4. Vypn�te klimatizaci.
5. Zkontrolujte, zda z prostoru pod kapo-

tou neuniká chladicí kapalina nebo pára.
Pokud z motorového prostoru uniká 
pára:
Nep�ibližujte se k p�ední �ásti vozidla. 
Vypn�te motor.
Vy�kejte, až p�estane pára unikat, poté 
otev�ete kapotu a nastartujte motor.

Pokud neuniká chladicí kapalina ani 
pára:
Otev�ete kapotu motoru a nechejte 
motor b�žet ve volnob�žných 
otá�kách, dokud nezchladne.

6. Ujist�te se, že ventilátor chlazení b�ží, 
potom vypn�te motor, až teplota 
poklesne.

7. Když je motor studený, zkontrolujte 
hladinu chladicí kapaliny.  
Pokud je chladicí kapaliny málo, 
zkontrolujte, zda nedochází k jejímu 
úniku z chladi�e nebo hadic.

P�eh�ívání

Vypn�te spína� zapalování 
a ujist�te se, že ventilátor neb�ží, než 
za�nete pracovat v blízkosti ventiláto-
ru chlazení:
Práce v oblasti motoru v blízkosti ven-
tilátoru chlazení provád�ná v oka-
mžiku, kdy jsou ventilátory chlazení 
v chodu, je nebezpe�ná. Ventilátor se 
m�že ješt� ur�itou dobu otá�et i po 
vypnutí motoru díky vysoké teplot� 
v motorovém prostoru. Mohli byste 
být zasaženi ventilátorem a vážn� 
poran�ní.

 Pokud je motor a chladi� 
motoru horký, neotevírejte ani jeden 
z uzáv�r� chladi�e:
Když je motor a chladi� horký, m�že 
dojít k prudkému vyst�íknutí chladicí 
kapaliny a páry pod tlakem, což m�že 
zp�sobit závažné poran�ní.

Kapotu motoru otevírejte POUZE 
TEHDY, když z motoru p�estane uni-
kat pára:
Pára unikající z p�eh�átého motoru je 
nebezpe�ná. Unikající pára by Vás 
mohla závažn� poranit.

VAROVÁNÍ

Pokud se ventilátor neto�í, když motor 
b�ží, bude se teplota motoru zvyšovat. 
V takovém p�ípad� vypn�te motor 
a telefonicky se spojte s kvalifikovaným 
opravcem, doporu�ujeme autorizovaným 
opravcem voz� Mazda.

UPOZORNĚNÍ
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P�eh�ívání

Pokud zjistíte únik kapaliny nebo jiné 
poškození systému nebo pokud 
kapalina stále uniká:
V takovém p�ípad� vypn�te motor 
a telefonicky se spojte s kvalifikovaným 
opravcem, doporu�ujeme autorizovaným 
opravcem voz� Mazda.

Pokud žádné závady nezjistíte, motor je 
studený a žádný únik kapaliny není 
patrný:
Opatrn� dopl�te chladicí kapalinu podle 
pot�eby (stran� 6-24).

Pokud se motor stále p�eh�ívá nebo se 
p�eh�ívá �asto, nechejte chladicí 
systém zkontrolovat. Pokud nebude 
závada chladicího systému odstran�na, 
m�že dojít k vážnému poškození 
motoru. Kontaktujte kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Uzávěr chladiče

Nádržka chladicí kapaliny

Ventilátor chlazení

UPOZORNĚNÍ
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Nouzové odtažení vozu

Doporu�ujeme Vám, abyste odtažení 
svého vozu sv��ili výhradn� 
kvalifikovanému opravci, nejlépe 
autorizovanému servisu voz� Mazda nebo 
profesionální odtahové služb�.

Pouze správným zdvižením a vle�ením 
vozu lze zabránit jeho poškození. 
Sou�asn� je t�eba dodržovat všechny 
platné p�edpisy.

Tažené vozidlo by obvykle m�lo spo�ívat 
pohán�nou nápravou (p�edními koly) na 
vozovce. V p�ípad� rozsáhlého poškození 
nebo jiných okolností použijte pro tento 
ú�el p�epravní podvozky.

Je-li vozidlo taženo se zadními koly na 
vozovce, uvoln�te parkovací brzdu.

Není-li v p�ípad� nouze k dispozici 
profesionální odtahová služba, lze vozidlo 
odtáhnout se všemi �ty�mi koly na 
vozovce za použití tažného háku 
instalovaného na p�ední �ásti vozidla.
Vozidlo táhn�te pouze po zpevn�ných 
komunikacích, nízkou rychlostí a pouze 
na krátké vzdálenosti.

Postup p�i tažení

Přepravní 
podvozky

• Vozidlo neodtahujte proti sm�ru jíz-
dy s p�edními koly na vozovce. 
Mohlo by dojít k poškození vnit�-
ních �ástí p�evodovky.

• K odtahování nepoužívejte za�ízení, 
jako je vázací lano. Tím by mohlo 
dojít k poškození Vašeho vozidla. 
Používejte odtahové vozidlo vybave-
né výhradn� systémy se zvedákem 
nápravy nebo s nízkou plošinou.

UPOZORNĚNÍ
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Nouzové odtažení vozu

t Tažné háky
1. Vyjm�te tažné oko a klí� na matice kol 

ze zavazadlového prostoru (stran� 7-3).

2. Obalte plochý šroubovák nebo 
podobný nástroj m�kkým had�íkem, 
abyste nepoškodili lak nárazníku, 
a otev�ete krytku nacházející se na 
p�edním nebo zadním nárazníku.

P�i tažení vozidla se všemi �ty�mi koly 
na vozovce dodržujte následující 
pokyny.
1. Za�a
te neutrál (vozidla 

s manuální p�evodovkou), nebo 
p�esu�te páku voli�e do polohy 
N (vozidla s automatickou 
p�evodovkou).

2. P�epn�te zapalování do polohy 
ACC.

3. Uvoln�te parkovací brzdu.
Pamatujte na to, že p�i vypnutém 
motoru nebude funk�ní posilova� brzd 
ani posilova� �ízení.

UPOZORNĚNÍ Tažné háky

• Tažné oko by se m�lo používat 
pouze v p�ípad� nouze (nap�íklad, 
je-li t�eba vytáhnout v�z z p�íkopu 
nebo ze záv�je).

• P�i použití tažného oka dbejte na to, 
aby lano nebo �et�z byly nataženy 
v p�ímém sm�ru, soub�žn� 
s podélnou osou vozidla. Nikdy 
nep�sobte bo�ní 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.

UPOZORNĚNÍ
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Nouzové odtažení vozu

P�ední

Zadní

3. Pomocí klí�e na matice kol nebo 
podobného nástroje bezpe�n� 
nainstalujte tažné oko.  
V takovém p�ípad� kontaktujte 
autorizovaného prodejce voz� Mazda.

P�ední

Zadní

4. Tažným okem provlékn�te tažné lano.

Nepoužívejte p�i jejím otevírání 
nadm�rnou 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.

UPOZORNĚNÍ

Klíč na matice kol

Tažné oko 
(dlouhý typ)

Tažné oko 
(krátký typ)

Klíč na matice kol
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Nouzové odtažení vozu

• Pokud není tažné oko bezpe�n� 
uchyceno, m�že p�i tažení vozidla 
dojít k jeho �áste�nému nebo 
úplnému uvoln�ní z nárazníku. 
Proto se ujist�te, že je tažné oko 
v nárazníku bezpe�n� uchyceno.

• Dejte pozor, abyste nepoškodili 
tažné oko a tažný hák, karoserii 
vozu nebo systém p�evodovky p�i 
tažení za následujících podmínek:
• Netáhn�te vozidlo, které je t�žší 

než Vaše vozidlo.
• Se svým vozem nesmíte prudce 

zrychlovat, protože by to 
zp�sobilo náhlé zatížení tažného 
oka a tažného háku nebo lana.

• Nep�ipojujte jakékoliv lano jinak 
než na tažné oko nebo tažný hák.

UPOZORNĚNÍ
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Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály

t Pokud hlavní varovná kontrolka 
svítí

Typ A

Zobrazuje se, pokud je nutné upozornit na 
poruchu systému.
Zkontrolujte zprávu na displeji a pora
te 
se v kvalifikovaném servisu, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

(P�íklad zobrazení)
Zobrazí se následující:

Zpráva na displeji a hlavní varovná 
kontrolka v p�ístrojovém panelu se 
rozsvítí sou�asn�
Znamená to poruchu v systému vozidla. 
Zkontrolujte zprávu na displeji a pora
te 
se v kvalifikovaném servisu, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda. 
Podrobnosti viz vysv�tlení u jednotlivých 
varovných/indika�ních kontrolek v �ásti 
Varovné/indika�ní kontrolky, hledejte 
podle symbolu v horní �ásti displeje. 
Pokud se na displeji nezobrazuje zpráva, 
stiskn�te spína� INFO, aby se zobrazila 
obrazovka „Warning (Varování)““.

Typ B

Tato kontrolka svítí souvisle, když 
nastane n�která z následujících situací. 
Kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.
• Došlo k závad� v �ídicím systému 

akumulátoru.
• Došlo k závad� ve spína�i brzd.

(SKYACTIV-D 2.2)

• Došlo k závad� v hydraulickém 
ovládání motoru.

• Došlo k závad� v rozvodovém �et�zu 
motoru.

• Došlo k závad� ve vyh�ívání bloku 
motoru.

Když varovné/indika�ní 
kontrolky svítí/blikají
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Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály

t Pokud svítí varovná kontrolka 
brzdové soustavy

Pokud tato kontrolka z�stane rozsvícená 
i po úplném uvoln�ní parkovací brzdy, 
m�že být problém s brzdami.

Zaje
te ke kraji vozovky a zaparkujte 
stranou od silni�ního provozu.

M�žete zpozorovat, že brzdový pedál 
klade v�tší odpor, nebo že jej lze 
sešlápnout blíže k podlaze vozu. V obou 
p�ípadech bude prodloužena brzdná dráha 
vozidla.

1. P�i zastaveném motoru otev�ete kapotu 
motoru a okamžit� zkontrolujte hladinu 
brzdové kapaliny, potom podle pot�eby 
kapalinu dolijte (stran� 6-27).

2. Po dopln�ní brzdové kapaliny tuto 
varovnou kontrolku znovu 
zkontrolujte.

Pokud varovná kontrolka svítí i po dopl-
n�ní brzdové kapaliny nebo pokud brzdy 
nefungují správn�, odstavte vozidlo 
a nejezd�te s ním. Nechejte ho odtáhnout 
ke kvalifikovanému opravci, doporu�uje-
me autorizovaného opravce voz� Mazda.

I když kontrolka zhasne, obra�te se co 
nejd�íve na odborný servis, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce voz� 
Mazda, a nechejte si brzdový systém 
zkontrolovat.

POZNÁMKA

Pot�eba ob�asného dolití brzdové 
kapaliny je n�kdy p�íznakem 
net�snosti systému. V takovém p�ípad� 
se obra�te na odborný servis, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda, 
co nejd�íve to bude možné, i když 
kontrolka brzdové kapaliny už nesvítí.

Pokud svítí výstražná kontrolka 
brzdové soustavy, nepokra�ujte 
v jízd�. Nechejte si co nejd�íve brzdy 
zkontrolovat u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda:
Jízda s rozsvícenou varovnou 
kontrolkou brzdového systému je 
nebezpe�ná. Kontrolka signalizuje, že 
brzdy nepracují spolehliv� a mohou 
kdykoliv selhat. Pokud i po kontrole 
uvoln�né parkovací brzdy z�stává tato 
kontrolka svítit, nechejte brzdy 
vozidla neprodlen� prov��it.

VAROVÁNÍ
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Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály

t Pokud svítí varovná 
kontrolka ABS

Pokud varovná kontrolka ABS z�stane 
rozsvícená i b�hem jízdy, signalizuje, že 
v systému ABS byla zjišt�na závada. 
V takovém p�ípad� budou b�žné brzdy 
vozu pracovat, jako by v�z systémem 
ABS vybaven nebyl.
Pokud by se tak stalo, co nejd�íve 
kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

t Pokud varovná kontrolka 
brzdové soustavy a varovná 
kontrolka ABS svítí sou�asn�

Pokud systém elektronického rozd�lování 
brzdné síly zjistí, že n�které sou�ásti 
nepracují správn�, m�že se zárove� 
rozsvítit varovná kontrolka brzdového 
systému a varovná kontrolka systému 
ABS. Pravd�podobn� se vyskytla závada 
v systému elektronického rozd�lování 
brzdné síly.

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.  
Viz Dobíjení akumulátoru na 
stran� 6-35.

• Systém brzdového asistenta není 
funk�ní, když varovná kontrolka 
ABS svítí.

Nepokra�ujte v jízd�, pokud svítí 
sou�asn� varovné kontrolky ABS 
a brzdového systému. Nechejte si 
vozidlo odtáhnout ke 
kvalifikovanému opravci, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda, 
aby Vám brzdy zkontroloval co 
nejd�íve:
Pokud svítí sou�asn� kontrolka ABS 
a brzdového systému, je jízda takovým 
vozidlem nebezpe�ná.
Pokud ob� kontrolky svítí, mohou se 
zadní kola p�i náhlém brzd�ní 
zablokovat mnohem rychleji než za 
b�žných okolností.

VAROVÁNÍ
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Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály

t Pokud se objeví varovná 
indikace / rozsvítí varovná 
kontrolka systému dobíjení

Pokud se tato kontrolka rozsvítí / tato 
indikace objeví b�hem jízdy vozu, 
signalizuje chybnou funkci alternátoru 
nebo systému dobíjení akumulátoru.
Zaje
te ke kraji vozovky a zaparkujte 
stranou od silni�ního provozu. 
Kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

t Pokud se objeví varovná 
indikace / rozsvítí varovná 
kontrolka motorového oleje

Tato varovná kontrolka signalizuje nízký 
tlak oleje v motoru.

(SKYACTIV-D 2.2)
Varovná kontrolka oleje se rozsvítí, když 
došlo k velkému zhoršení kvality oleje.
Pokud se kontrolka rozsvítí 
v pr�b�hu jízdy:

1. Zaje
te ke kraji vozovky a zaparkujte 
stranou mimo silni�ní provoz na rovné 
ploše.

2. Vypn�te motor a po�kejte 5 minut, než 
se olej vrátí zp�t do olejové vany.

3. Zkontrolujte hladinu motorového oleje 
(stran� 6-23). Pokud je nízká, dopl�te 
p�íslušné množství motorového oleje, 
ale bu
te opatrní, abyste nep�elili.

4. Spus�te motor a zkontrolujte stav 
varovné kontrolky.

Pokud varovná kontrolka stále svítí i po 
dopln�ní oleje, nechejte v�z odtáhnout 
k nejbližšímu kvalifikovanému opravci, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Pokud varovná kontrolka dobíjení 
svítí, nepokra�ujte v jízd�, protože se 
motor m�že neo�ekávan� zastavit.

UPOZORNĚNÍ

Nestartujte motor vozu, je-li tlak oleje 
v motoru nízký. Mohlo by dojít 
k rozsáhlému poškození motoru.

UPOZORNĚNÍ
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Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály

t Pokud varovná kontrolka 
emisního a palivového systému 
motoru svítí nebo bliká

Pokud se tato kontrolka rozsvítí b�hem 
jízdy, došlo pravd�podobn� v systému 
Vašeho vozidla k závad�. Je velmi 
d�ležité, abyste si zapamatovali, za 
jakých okolností se kontrolka rozsvítila, 
a konzultovali tuto závadu 
s kvalifikovaným opravcem, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Varovná kontrolka emisního a palivového 
systému motoru se m�že rozsvítit 
v následujících p�ípadech:
• (SKYACTIV-G 2.0, 

SKYACTIV-G 2.5)  
Hladina paliva v palivové nádrži byla 
p�íliš nízká nebo nádrž byla zcela 
vy�erpána.

• V elektrickém systému motoru vznikla 
závada.

• Závada vznikla v systému �ízení emisí 
motoru.

Pokud varovná kontrolka emisního 
a palivového systému motoru nep�etržit� 
bliká nebo trvale svítí (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5), snižte rychlost jízdy 
a co nejd�íve se spojte s kvalifikovaným 
opravcem, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

t Pokud varovná kontrolka vysoké 
teploty chladicí kapaliny motoru 
(�ervená) svítí nebo bliká

Tato kontrolka bliká, když je teplota 
chladicí kapaliny motoru mimo�ádn� 
vysoká, a svítí, když teplota chladicí 
kapaliny motoru ješt� dále vzroste.

Opat�ení

Blikající kontrolka

Je
te pomalu, abyste snížili zatížení 
motoru, dokud nenajdete bezpe�né místo, 
kde bude moci s vozidlem zastavit 
a po�kat, až motor vychladne.

Rozsvícená kontrolka

To ozna�uje možnost p�eh�átí. Okamžit� 
zaparkujte vozidlo na bezpe�ném míst� 
a vypn�te motor.
Viz P�eh�ívání (stran� 7-29).

Nejezd�te s vozidlem, když svítí 
varovná kontrolka vysoké teploty 
chladicí kapaliny motoru. Mohlo by 
dojít k poškození motoru.

UPOZORNĚNÍ
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Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály

t Pokud varovná kontrolka 
systému i-stop svítí nebo bliká

Když svítí

Pokud varovná kontrolka i-stop (žlutá) 
z�stává rozsvícená, i poté, co na delší 
dobu podržíte stisknutý spína� i-stop OFF 
za jiných podmínek než p�i otev�ené 
kapot� nebo vystoupeném �idi�i 
(bezpe�nostní pás �idi�e je rozepnutý 
a dve�e �idi�e jsou otev�ené), pora
te se 
s kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce Mazda.

Když bliká

Kontrolka bliká, když je n�jaká závada 
v systému i-stop. Kontaktujte 
kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce voz� 
Mazda.

t Pokud varovná kontrolka 
systému sledování prostoru za 
vozidlem (RVM) (žlutá) svítí*

Kontrolka z�stává svítit, když je 
v systému závada. V takovém p�ípad� 
kontaktujte autorizovaného prodejce 
voz� Mazda.

t Pokud varovná kontrolka 
systému varování p�ed 
opušt�ním jízdního pruhu 
(LDWS) (žlutá) bliká*

• Varovná kontrolka bliká, když je 
v systému závada. Nechejte si své 
vozidlo prohlédnout u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

• Systém LDWS nefunguje, když 
varovná kontrolka bliká.

POZNÁMKA

Tato varovná kontrolka se m�že 
rozsvítit následkem do�asného poklesu 
citlivosti radarového sníma�e 
zp�sobené špatným po�asím nebo 
ne�istotou na povrchu nárazníku. 
Nejedná se však o závadu.

*N�které modely.
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Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály

t Pokud se objeví varovná indikace / 
rozsvítí varovná kontrolka 
automatické p�evodovky*

Tato kontrolka se rozsvítí / indikace se 
objeví, když v systému p�evodovky 
nastala závada.

t Pokud se objeví varovná indikace / 
rozsvítí varovná kontrolka 
poruchy posilova�e �ízení

Indika�ní kontrolka poruchy posilova�e 
�ízení svítí, pokud došlo k závad� 
v posilova�i �ízení, když motor b�ží.
Pokud tato indika�ní kontrolka svítí, 
okamžit� zaparkujte vozidlo na 
bezpe�ném míst� a vypn�te motor.
Pokud indika�ní kontrolka nezhasne, 
i když poté znovu nastartujete motor, 
kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

• Pokud nastane n�který z následují-
cích p�ípad�, m�že být v systému 
závada. Nechejte si sv�j v�z pro-
hlédnout u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� 
Mazda.
• Kontrolka bliká, když 

vozidlo jede.
• Tato kontrolka se nerozsvítí p�i 

p�epnutí spína�e zapalování do 
polohy ON.

• Na všech kolech vždy používejte 
pneumatiky p�edepsané velikosti od 
stejného výrobce, které jsou stejné 
zna�ky a mají stejný vzorek. Navíc 
nepoužívejte na stejném vozidlem 
pneumatiky s výrazn� rozdílným 
opot�ebením. Pokud jsou použity 
nevhodné pneumatiky, nemusí sys-
tém LDWS fungovat normáln�.

• Když je nasazeno náhradní kolo pro 
nouzové použití. Systém nemusí 
fungovat normáln�.

UPOZORNĚNÍ
Pokud varovná kontrolka / varovná 
indikace automatické p�evodovky 
svítí, vznikla závada v elektrickém 
systému automatické p�evodovky. 
Další pokra�ování v jízd� Vaším 
vozem Mazda za t�chto okolností 
m�že zp�sobit poškození p�evodovky. 
Jakmile se tak stane, kontaktujte co 
nejd�íve kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály

t Pokud varovná kontrolka 
bezpe�nostních vzduchových 
vak�/p�edepína�� 
bezpe�nostních pás� p�edních 
sedadel svítí nebo bliká

Pokud je v daném systému zjišt�na 
závada, pak kontrolka neustále bliká, 
nep�etržit� svítí nebo se v�bec nerozsvítí 
p�i p�epnutí spína�e zapalování do polohy 
ON. Pokud nastane n�která z t�chto 
situací, kontaktujte autorizovaného 
prodejce voz� Mazda co nejd�íve. Systém 
nemusí být v p�ípad� nehody funk�ní.

t Pokud varovná kontrolka 
systému monitorování tlaku 
v pneumatikách bliká*

Pokud je porucha v systému monitorování 
tlaku v pneumatikách, varovná kontrolka 
systému monitorování tlaku 
v pneumatikách bliká p�ibližn� 1 minutu 
po zapnutí zapalování a potom svítí 
souvisle. Nechejte si co nejd�íve v�z 
zkontrolovat u kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

POZNÁMKA

• Pokud tato kontrolka svítí, nefun-
guje posilova� �ízení normáln�. 
Pokud se tak stane, je stále možné 
volant používat, ale je k tomu zapo-
t�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�ízna-
kem problému. Pokud se tak stane, 
zastavte vozidlo na bezpe�ném mís-
t� a po�kejte n�kolik minut, než se 
systém vrátí k normálu.

Nikdy neprovád�jte manipulaci se 
systémem vzduchových vak�/
p�edepína�� vlastními silami 
a veškerý servis a opravy sv��te 
kvalifikovanému opravci, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda:
Provád�ní servisu systému vlastními 
silami nebo jakékoliv zasahování do 
n�j je nebezpe�né. Bezpe�nostní 
vzduchové vaky/p�edepína�e mohou 
být náhodn� aktivovány nebo m�že 
být poškozena jejich funkce, což by 
mohlo zp�sobit zran�ní nebo smrt.

VAROVÁNÍ

*N�které modely.
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Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály

t Pokud se objeví varovná indikace / 
rozsvítí varovná kontrolka KLÍ
*

Typ A

Zobrazuje se „Keyless System 
Inspection Required (Je nutná kontrola 
inteligentního ovládání)“

Tato zpráva se zobrazuje, když je problém 
v systému inteligentního dálkového 
ovládání a startovacího tla�ítka.
Kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Zobrazuje se „Set Power to OFF 
(Vypn�te napájení)“

Tato zpráva se objeví, když jsou otev�eny 
dve�e �idi�e, aniž by byl vypnut spína� 
zapalování.

Zobrazuje se „Key not found 
(Startovací karta nenalezena)“

Tato zpráva se zobrazí, když je provedena 
n�která z následujících operací se 
startovací kartou mimo opera�ní dosah 
nebo na míst� uvnit� kabiny, kde je pro 
systém obtížn� detekovatelná.
• Je stisknuto startovací tla�ítko, když je 

zapalování vypnuté
• Je zapnuto zapalování
• Všechny dve�e jsou zav�eny bez 

vypnutí zapalování

Typ B

Pokud v inteligentním systému dálkového 
ovládání nastane n�jaká závada, bude 
svítit souvisle.

Pokud se objeví výše uvedená zpráva 
nebo indika�ní kontrolka startovacího 
tla�ítka (žlutá) bliká, nemusí motor 
nastartovat. Pokud není možné motor 
nastartovat, pokuste se použít nouzový 
postup nastartování motoru a nechejte 
si vozidlo co nejd�íve zkontrolovat 
v odborném servisu, doporu�ujeme 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

UPOZORNĚNÍ
Pokud varovná kontrolka klí�e svítí 
nebo indika�ní kontrolka startovacího 
tla�ítka (žlutá) bliká, nemusí motor 
nastartovat. Pokud není možné motor 
nastartovat, pokuste se použít nouzový 
postup nastartování motoru a nechejte 
si vozidlo zkontrolovat 
u autorizovaného opravce voz� Mazda 
co nejd�íve.

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály

t Pokud varovná kontrolka 
systému ovládání dálkových 
sv�tel (HBC) (žlutá) bliká*

Kontrolka bliká, když je n�jaká závada 
v systému ovládání dálkových sv�tel 
(HBC). Nechejte si své vozidlo 
prohlédnout u kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.
t Pokud se objeví varovná indikace / 

rozsvítí varovná kontrolka filtru pev-
ných �ástic pro vzn�tové motory*

Typ A
Když se zobrazuje „Soot accumulation in 
DPF too high (P�íliš mnoho sazí v DPF)“
Pevné �ástice (PM) není možné odstranit 
automaticky a množství 
nashromážd�ných PM dosáhne 
stanoveného objemu.
P�i jízd� vozidla udržujte rychlost vozidla 
v�tší než 40 km/h po dobu p�ibližn� 10 až 
20 minut. Tím budou pevné �ástice 
výfukových plyn� odstran�ny.
Když se objeví zpráva „DPF Inspection 
Required (Je nutná prohlídka DPF)“
Kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

Typ B

Indika�ní kontrolka filtru pevných �ástic 
pro vzn�tové motory se rozsvítí, když není 
možné odstranit pevné �ástice (PM) auto-
maticky a když množství nashromážd�-
ných PM dosáhne stanoveného objemu.  
P�i jízd� vozidla udržujte rychlost vozidla 
v�tší než 40 km/h po dobu p�ibližn� 
10 až 20 minut. Tím budou pevné �ástice 
výfukových plyn� odstran�ny.

Jestliže indika�ní kontrolka filtru pevných 
�ástic pro vzn�tové motory za�ne blikat, 
kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

Pokud vozidlo pokra�uje v jízd�, 
i když se na displeji zobrazuje „Soot 
accumulation in DPF too high (P�íliš 
mnoho sazí v DPF)“, množství 
pevných �ástic stoupá a indikace se 
m�že zm�nit na „DPF Inspection 
Required (Je nutná prohlídka DPF)“. 
Pokud se indikace zm�ní na „DPF 
Inspection Required (Je nutná 
prohlídka DPF)“ nechejte si vozidlo 
okamžit� prohlédnout 
u kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda. 
Pokud byste si nenechali vozidlo 
prohlédnout a dále s ním jezdili, mohlo 
by dojít k závad� motoru.

UPOZORNĚNÍ

*N�které modely.
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Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály

t Pokud se objeví varovná 
indikace / rozsvítí varovná 
kontrolka servisu

Typ A

Prove
te údržbu v souladu se zprávou.

Typ B

Když svítí

Varovná indikace servisu se objeví, když 
p�išel �as na vým�nu oleje.
Pokud kontrolka svítí, vym��te 
motorový olej.
Viz Motorový olej na stran� 6-19.

Když bliká (SKYACTIV-D 2.2)

V sedimentátoru se odd�luje voda 
z paliva.

Pokud se v tomto filtru shromáždí voda, 
tato varovná kontrolka za�ne blikat.
Pokud se tak stane, co nejd�íve 
kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

t Pokud se objeví varovná indikace 
sedimentátoru (SKYACTIV-D 2.2)  
(P�ístrojový panel typu A)

Palivový filtr funguje jako sedimentátor, 
který odd�luje vodu z paliva. Pokud se 
v tomto filtru shromáždí voda, objeví se 
tato varovná indikace.
Pokud se tak stane, co nejd�íve 
kontaktujte kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

Pokud by indika�ní kontrolka filtru 
pevných �ástic pro vzn�tové motory 
stále svítila a Vy byste nadále jeli 
vozem jako obvykle, množství 
pevných �ástic by se zvýšilo 
a indika�ní kontrolka by mohla za�ít 
blikat. Pokud indika�ní kontrolka filtru 
pevných �ástic pro vzn�tové motory 
za�ne blikat, nechejte si vozidlo 
okamžit� prohlédnout 
u kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda. 
Pokud byste si nenechali vozidlo 
prohlédnout a dále s ním jezdili, mohlo 
by dojít k závad� motoru.

POZNÁMKA

Když indika�ní kontrolka filtru 
pevných �ástic pro vzn�tové motory 
bliká, je výkon motoru omezen kv�li 
ochran� filtru.

UPOZORNĚNÍ
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Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály

t Pokud indika�ní kontrolka 
systému kontroly prokluzu kol 
(TCS) / systému �ízení jízdní 
stability (DSC) svítí

Pokud se tato kontrolka rozsvítí a z�stane 
svítit, pak pravd�podobn� došlo k poruše 
systému TCS, DSC nebo brzdového 
asistenta a tyto systémy nemusí fungovat 
správn�. V takovém p�ípad� p�istavte své 
vozidlo ke kvalifikovanému opravci, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

t Pokud indika�ní kontrolka 
systému �ízení jízdní stability 
(DSC) OFF svítí

Pokud z�stane tato kontrolka svítit 
v okamžiku a systém TCS/DSC není 
vypnutý, p�istavte sv�j v�z ke 
kvalifikovanému opravci, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce voz� 
Mazda. V DSC m�že být závada.

t Pokud indika�ní kontrolka 
systému adaptivních p�edních 
sv�tlomet� (AFS) OFF bliká*

Tato indika�ní kontrolka souvisle bliká, 
když je v systému závada. Kontaktujte 
kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

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.

POZNÁMKA

• I když je systém AFS nefunk�ní 
z d�vodu jakékoliv závady, z�stává nor-
mální funkce sv�tlomet� nedot�ená.

• Pokud dojde k poruše funkce automa-
tické korekce sklonu hlavních sv�tlo-
met�, bliká indika�ní kontrolka.

*N�které modely.
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t Pokud indika�ní kontrolka nízké 
teploty chladicí kapaliny motoru 
(modrá) nezhasne

Pokud indika�ní kontrolka nízké teploty 
chladicí kapaliny z�stává svítit, i když se 
motor dostate�n� zah�ál, m�že být závada 
ve sníma�i teploty. Kontaktujte 
kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

t Pokud indika�ní kontrolky 
ukazatel� sm�r� / varovných 
blika�� svítí nebo blikají 
neobvykle rychle

Pokud indika�ní kontrolka z�stane svítit 
(nebliká) nebo pokud bliká neobvykle, 
jedna ze žárovek sm�rových sv�tel m�že 
být spálená. Kontaktujte kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

t Pokud indika�ní kontrolka 
zabezpe�ení vozu svítí 
nebo bliká*

Není-li možné nastartovat motor pomocí 
správného klí�e zapalování a kontrolka 
zabezpe�ení neustále bliká nebo svítí, 
m�že být závada v systému. Pora
te se 
s autorizovaným opravcem voz� Mazda.

t Pokud indika�ní kontrolka 
rozsvíceného osv�tlení vozu bliká

Kontrolka z�stává blikat, když je 
v systému osv�tlení závada. Kontaktujte 
kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda.
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t Upozorn�ní na rozsvícené vn�jší 
osv�tlení vozu

Je-li rozsvíceno vn�jší osv�tlení vozu 
a zapalování je p�epnuto do ACC nebo je 
zapalování vypnuto, ozve se souvislý 
zvykový signál po otev�ení dve�í �idi�e.

t Varovný signál bezpe�nostních 
vzduchových vak�/p�edepína�� 
bezpe�nostních pás� p�edních 
sedadel

Je-li zjišt�na chybná funkce systému 
bezpe�nostních vzduchových vak�/
p�edepína�� bezpe�nostních pás� 
p�edních sedadel i varovné kontrolky, 
bude znít varovný zvukový signál 
p�ibližn� 5 sekund každou minutu.

Varovný zvukový signál systému 
bezpe�nostních vzduchových vak� 
a p�edepína�� bude znít p�ibližn� 35 minut.
Nechejte si co nejd�íve v�z zkontrolovat 
u kvalifikovaného opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

Když je slyšet varovný 
signál

POZNÁMKA

• Když je spína� zapalování p�epnutý 
do polohy ACC, „Varovný zvuko-
vý signál, že zapalování není 
vypnuté (STOP)“ (stran� 7-49) má 
p�ednost p�ed upozorn�ním na roz-
svícené osv�tlení.

• K dispozici je funkce nastavení hla-
sitosti signálu upozor�ujícího na 
rozsvícené vn�jší osv�tlení vozu.  
Viz Možnosti vlastního nastavení na 
stran� 9-13.

V okamžiku, kdy zní varovný zvukový 
signál vzduchových vak�/
p�edepína�� bezpe�nostních pás�, 
nepoužívejte v�z k jízd�:
Jízda vozem v okamžiku, kdy zní 
varovný zvukový signál vzduchových 
vak�/p�edepína�� bezpe�nostních 
pás�, je nebezpe�ná. V p�ípad� 
nehody nedojde k aktivaci 
bezpe�nostních vzduchových vak� ani 
p�edepína�� bezpe�nostních pás� 
p�edních sedadel, což m�že mít za 
následek smrt nebo vážné zran�ní.
Nechejte si co nejd�íve v�z 
zkontrolovat u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme obrátit se na 
autorizovaného opravce voz� Mazda.

VAROVÁNÍ
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t Varovná zvuková signalizace 
systému bezpe�nostních pás�

Pokud rychlost vozidla p�ekro�í p�ibližn� 
20 km/h a bezpe�nostní pásy �idi�e nebo 
p�edního spolujezdce nejsou zapnuté, 
za�ne znít souvislý zvukový signál. Pokud 
bezpe�nostní pás z�stane nezapnutý, zvuk 
ustane a potom op�t pokra�uje po dobu 
p�ibližn� 90 sekund. Zvukový signál 
ustane poté, co si �idi� nebo p�ední 
spolujezdec zapne bezpe�nostní pás.

t Varovný zvukový signál, že zapa-
lování není vypnuté (STOP)

(Modely ur�ené pro Evropu)
Pokud jsou dve�e �idi�e otev�eny a spína� 
zapalování je p�epnut do polohy ACC, zazní 
6krát pípnutí, aby upozornilo �idi�e, že 
zapalování nebylo vypnuto (STOP) (v p�í-
pad� vozidel s ukazatelem typu A se zprávy 
zobrazují na p�ístrojovém panelu). Pokud 
byste ho ponechali v tomto stavu, nebyl by 
systém dálkového centrálního zamykání 
funk�ní, auto by nemohlo být uzam�eno 
a docházelo by k vybíjení akumulátoru.
(Vyjma model� ur�ených pro Evropu)
Pokud jsou dve�e �idi�e otev�eny a spína� 
zapalování je p�epnut do polohy ACC, 
bude znít souvislý zvukový signál upozor-
�ující �idi�e, že zapalování nebylo 
vypnuto (STOP). Pokud byste ho pone-
chali v tomto stavu, nebyl by systém dál-
kového centrálního zamykání funk�ní, 
auto by nemohlo být uzam�eno a dochá-
zelo by k vybíjení akumulátoru.

t Varovný zvukový signál, že se star-
tovací karta nenalézá ve vozidle

Za následujících podmínek uslyšíte zvu-
kový signál a varovná kontrolka KLÍ� 
(�ervená) bude trvale blikat, pokud nebylo 
zapalování p�epnuto do polohy OFF, což 
upozor�uje �idi�e na skute�nost, že starto-
vací karta byla odnesena z vozidla (v p�í-
pad� vozidel s ukazatelem typu A se 
zprávy zobrazují na p�ístrojovém panelu). 
Jakmile bude startovací karta vrácena zp�t 
do vozu, p�estane varovná kontrolka 
KLÍ� (�ervená) blikat (v p�ípad� vozidel 
s ukazatelem typu A se zprávy zobrazují 
na p�ístrojovém panelu):
Zapalování nebylo vypnuto a všechny dve�e 
a zadní výklopné dve�e jsou zav�ené poté, 
co byla startovací karta odnesena mimo 
vozidlo. (Zvukový signál se ozve šestkrát.)

POZNÁMKA

• N�které modely nepoužívají 
varovný zvukový signál pro sedadlo 
p�edního spolujezdce.

• 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.
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t Varovný signál, že vn�jší spína� 
dve�í nefunguje (S funkcí inteli-
gentního dálkového ovládání)

Když máte u sebe startovací kartu a stisk-
nete vn�jší spína� na p�edních dve�ích, 
uslyšíte za následujících podmínek p�ib-
ližn� 2 sekundy zvukový signál oznamují-
cí, že p�ední dve�e a zadní výklopné dve�e 
není možné uzamknout.
• Jsou otev�ené dve�e (v�etn� nedov�ení).
• Zapalování nebylo vypnuto.

t Varovný signál na zapomenutou 
startovací kartu v zavazadlovém 
prostoru (S funkcí inteligentního 
dálkového ovládání)

Pokud necháte startovací kartu v zavaza-
dlovém prostoru, když jsou všechny dve�e 
zamknuté a zadní výklopné dve�e/víko 
zavazadlového prostoru zav�ené, bude po 
dobu asi 10 sekund znít zvukový signál 
varující �idi�e, že startovací karta z�stala 
v zavazadlovém prostoru. Pokud se tak 
stane, otev�ete zadní výklopné dve�e/víko 
zavazadlového prostoru pomocí elektric-
kého otvíra�e a vezm�te si startovací kartu. 
Startovací karta odebraná ze zavazadlové-
ho prostoru nemusí fungovat, protože její 
funkce mohou být do�asn� pozastavené. 
Obnovení funkcí startovací karty prove-
dete postupem popsaným v kapitole Obno-
vení funkcí startovací karty (stran� 3-7).

t Varovný signál na zapomenutou 
startovací kartu ve vozidle 
(S funkcí inteligentního dálkové-
ho ovládání)

Pokud necháte startovací kartu v kabin� 
vozu a všechny dve�e a výklopné dve�e 
jsou zamknuty jinou startovací kartou, 
bude po dobu asi 10 sekund znít zvukový 
signál varující �idi�e, že startovací karta 
z�stala v kabin� vozu.
Pokud se tak stane, dve�e a výklopné dve-
�e se zamknou, ale funkce startovací karty 
zapomenuté v kabin� vozu mohou být 
do�asn� pozastaveny.
Obnovení funkcí startovací karty prove-
dete postupem popsaným v kapitole 
Obnovení funkcí startovací karty 
(stran� 3-7).

t Varovný signál systému i-stop
• Pokud jsou dve�e �idi�e otev�eny, když 

je funkce systému i-stop aktivována 
a motor byl automaticky zastaven, bliká 
indika�ní kontrolka systému i-stop (zele-
ná) (modely ur�ené pro Evropu) a sou-
�asn� zní signál, aby upozornily �idi�e, 
že je motor zastavený. Když jsou dve�e 
�idi�e zav�eny, zvukový signál ustane.

• Pokud je proveden kterýkoliv z následují-
cích úkon� poté, co byl motor automa-
ticky zastaven, varovná kontrolka sytému 
i-stop (žlutá) se rozsvítí a bude znít sou-
vislý zvukový signál. Pokud se tak stane, 
motor op�t nenastartuje automaticky 
z bezpe�nostních d�vod�, a to i když 
�idi� uvolní brzdový pedál. K nastartová-
ní motoru použijte standardní postup.
• Otev�ení kapoty.
• 	idi� má v úmyslu vystoupit 

z vozidla (bezpe�nostní pás sedadla 
�idi�e je rozepnutý a dve�e �idi�e 
jsou otev�ené).

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.
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t Varovný signál systému 
i-ELOOP*

Pokud byste s vozidlem jeli, když se 
zobrazuje zpráva „i-ELOOP charging 
(dobíjení i-ELOOP)“, zn�l by zvukový 
signál. P�ed jízdou se ujist�te, že se tato 
zpráva již nezobrazuje.

t Upozorn�ní na rychlost vozidla*
Úkolem funkce upozorn�ní na rychlost 
vozu je upozornit �idi�e jedním pípnutím 
a varovnou indikací v p�ístrojovém 
panelu, že d�íve nastavená rychlost 
vozidla byla p�ekro�ena.
M�žete zm�nit nastavenou rychlost 
vozu, p�i které je varování aktivováno 
(stran� 4-30).

t Zvuková signalizace poklesu 
tlaku v pneumatikách*

Pokud je zjišt�n nenormální tlak 
v pneumatikách, bude znít varovný signál 
po dobu p�ibližn� 3 sekund 
(stran� 4-150).

t Zvukové varování na vn�jší 
teplotu*

Upozor�uje �idi�e na možnost zledovat�lé 
vozovky, když je vn�jší teplota nízká.
Pokud je vn�jší teplota nižší než p�ibližn� 
4 °C, zazní jeden zvukový signál 
a hodnota vn�jší teploty bliká p�ibližn� 
deset sekund. (stran� 4-24)

t Varovný zvukový signál systému 
sledování prostoru za vozidlem 
(RVM)*

Varovný zvukový signál se aktivuje 
sou�asn� s tím, když varovná kontrolka 
systému RVM za�ne blikat jako 
upozorn�ní pro �idi�e.

t Varovný signál systému varování 
p�ed opušt�ním jízdního pruhu 
(LDWS)*

Když je systém aktivován, pokud stanoví, 
že by se vozidlo mohlo vychýlit ze svého 
jízdního pruhu, zazní varovný signál.

t Varovný signál elektronického 
zámku �ízení

Varovný signál zazní, pokud není volant 
odemknutý po stisku startovacího tla�ítka 
(stran� 4-2).

POZNÁMKA

K dispozici je funkce nastavení 
hlasitosti varovného zvukového 
signálu. Viz Možnosti vlastního 
nastavení, stran� 9-13.

POZNÁMKA

• Hlasitost varovného zvuku LDWS 
lze zm�nit.  
Viz Možnosti vlastního nastavení, 
stran� 9-13.

• Typ varovného zvuku LDWS lze 
zm�nit.  
Viz Možnosti vlastního nastavení, 
stran� 9-13.

*N�které modely.



7-52

Pokud vzniknou potíže

Varovné/Indika�ní kontrolky a varovné zvukové signály

t Varování systému radarového 
adaptivního tempomatu Mazda 
(MRCC)*

Varování systému radarového adaptivního 
tempomatu Mazda (MRCC) upozor�ují 
�idi�e na poruchy v systému i na 
bezpe�nosti p�i jeho používání.
Prove
te kontrolu podle pípnutí. 

t Varování p�ed kolizí
Pokud existuje možnost kolize s vozidlem 
nebo p�ekážkou vp�edu, zazní souvislý 
zvukový signál a na displeji se zobrazí 
varování.

t Varovné pípnutí 120 km/h*
Pokud rychlost vozidla p�ekro�í  
120 km/h, zní zvukový signál 5 sekund.

Upozorn�ní Co zkontrolovat

Pípnutí zazní jednou, 
když je systému 
radarového adaptivního 
tempomatu Mazda 
(MRCC) zapnutý

Rychlost vozidla je nižší 
než 25 km/h a systém 
radarového adaptivního 
tempomatu Mazda 
(MRCC) byl 
deaktivován.

(Modely ur�ené pro 
Evropu)
Pípnutí zazní 5krát 
v pr�b�hu jízdy
(Vyjma model� 
ur�ených pro Evropu)
Pípání p�etrvává, když 
vozidlo jede.

Vzdálenost mezi Vaším 
vozidlem a vozidlem 
p�ed Vámi je p�íliš 
krátká. Zkontrolujte 
bezpe�nost okolí vozidla 
a snižte rychlost.

Když je systém 
radarového adaptivního 
tempomatu Mazda 
(MRCC) v provozu, 
ozve se pípnutí 
a varovná kontrolka 
systému radarového 
adaptivního tempomatu 
Mazda (MRCC) (žlutá) 
v p�ístrojovém panelu 
bliká.

To m�že být p�íznakem 
poruchy systému. 
Nechejte si své vozidlo 
prohlédnout 
u kvalifikovaného 
opravce, doporu�ujeme 
obrátit se na 
autorizovaného opravce 
voz� Mazda.

*N�které modely.
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Když není možné otev�ít zadní výklopné dve�e / víko zavazadlového prostoru

Pokud je akumulátor vozu vybitý nebo 
pokud se vyskytla závada v jeho elektric-
kém systému, a proto nelze zadní výklop-
né dve�e/víko zavazadlového prostoru 
otev�ít, pak p�i jeho nouzovém otev�ení 
postupujte následovn�:
(Kombi)
1. Pomocí plochého šroubováku odstra�te 

krytku na vnit�ní stran� zadních 
výklopných dve�í.

2. Oto�ením páky sm�rem doprava zadní 
výklopné dve�e odemknete.

(Sedan)

1. Otev�ete kryt.

2. (Modely ur�ené pro Evropu)   
Otev�ete ví�ko.

3. (Modely ur�ené pro Evropu)  
Oto�te šroubem proti sm�ru 
hodinových ru�i�ek a odeberte ho 
a potom ví�ko vyjm�te.

4. Oto�ením pá�ky doleva sklopte 
op�radlo.

Když není možné otev�ít 
zadní výklopné dve�e / víko 
zavazadlového prostoru

Krytka

Páka

Kryt

Krytka

Šroub

Kryt

Páka
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5. Oto�ením pá�ky doleva otev�ete víko 
zavazadlového prostoru.

Po provedení tohoto nouzového opat�ení 
nechejte vozidlo co nejd�íve zkontrolovat 
kvalifikovaným opravcem, doporu�ujeme 
autorizovaným opravcem voz� Mazda.
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Informace pro zákazníky

Záruka

Registrování Vašeho vozu v jiné zemi m�že být problematické podle toho, zda v�z spl�uje 
konkrétní normy pro emise a bezpe�nost platné v zemi, ve které chcete s vozem jezdit. 
M�že se stát, že na vozidle bude nutné provést úpravy na vlastní náklady, aby byly 
p�edpisy spln�ny.
Navíc byste si m�li uv�domit následující možné problémy:
V jiné zemi m�že být obtížné nebo nemožné zajistit uspokojivý servis pro vozidlo.

Také palivo specifikované pro Váš v�z nemusí být v dané zemi dostupné.

Nedostupné mohou být také náhradní díly, servisní technologie i nástroje pot�ebné pro 
údržbu a opravy Vašeho vozu.

V zemi, ve které plánujete se svým vozem jezdit, nemusí autorizovaný prodejce nebo 
opravce voz� Mazda v�bec existovat.

Záruka na vozy Mazda platí pouze v ur�itých zemích.

Registrace Vašeho vozu v zahrani�í
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Informace pro zákazníky

Záruka

Pamatujte prosím, že technické úpravy p�vodního stavu Vašeho vozu Mazda mohou 
zna�n� ovlivnit jeho bezpe�nost. Takovými technickými úpravami není mín�no pouze 
použití nevhodných náhradních díl�, ale také p�íslušenství, zp�sob instalace a upevn�ní, 
v�etn� disk� kol a pneumatik.

Originální náhradní díly a p�íslušenství Mazda byly navrženy speciáln� pro vozy zna�ky 
Mazda.
Ostatní náhradní díly a p�íslušenství, vyjma t�ch výše zmín�ných, nebyly spole�ností 
Mazda testovány ani schváleny, není-li tak spole�ností Mazda jednozna�n� prohlášeno. 
Nem�žeme zaru�it vhodnost takových výrobk�. Spole�nost Mazda nenese žádnou 
zodpov�dnost za jakákoliv poškození vzniklá v d�sledku použití t�chto výrobk�.

Spole�nost Mazda nep�ebírá žádnou odpov�dnost za úmrtí, zran�ní ani jakékoliv výdaje, 
které mohou vzniknout v d�sledku instalace neoriginálních díl� nebo dodate�ného 
elektrického p�íslušenství.

Dopl�kové neoriginální náhradní díly a p�íslušenství

P�i výb�ru a instalaci dodate�ného elektrického p�íslušenství, jako jsou mobilní 
telefony, vysíla�ky, audiosystémy nebo autoalarmy, bu�te velmi opatrní:
Nesprávná volba nebo instalace nevhodného elektrického nebo elektronického 
p�íslušenství nebo výb�r nedostate�n� kvalifikovaného elektroinstalatéra je 
nebezpe�ná. P�i instalaci mohou být poškozeny d�ležité systémy, takže m�že docházet 
k zastavování motoru, k aktivaci systému bezpe�nostních vzduchových vak�, 
k deaktivaci systému ABS/TCS/DSC nebo dokonce k požáru vozidla.

VAROVÁNÍ
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Mobilní telefony

Varování týkající se používání mobilních telefon�

Dodržujte prosím právní p�edpisy vztahující se na použití komunika�ních za�ízení ve 
vozidlech platné ve Vaší zemi:
Používání jakýchkoliv elektrických za�ízení, jako jsou mobilní telefony, po�íta�e, 
p�enosné radiop�ijíma�e, naviga�ní systémy nebo jiná za�ízení, �idi�em b�hem jízdy je 
velmi nebezpe�né. Vytá�ení telefonního �ísla na mobilním telefonu p�i jízd� také 
zam�stnává �idi�ovy ruce. Používání t�chto za�ízení odvádí pozornost �idi�e od �ízení 
a m�že zp�sobit závažnou nehodu. Není-li spolujezdec schopen obsluhovat takové 
za�ízení, zaje�te k pravému okraji vozovky, na bezpe�né místo, a pak teprve za�ízení 
použijte. Je-li i p�es toto varování nutné mobilní telefon používat, používejte hands-
free sadu, abyste m�li ruce k dispozici pro �ízení. Nikdy nepoužívejte mobilní telefon 
nebo jiné elektrické za�ízení, když je vozidlo v pohybu, místo toho se pln� v�nujte 
�ízení vozidla.

VAROVÁNÍ
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Prohlášení o shod�

Systém dálkového centrálního zamykání / Systém imobilizéru

Prohlášení o shod�
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Informace pro zákazníky

Prohlášení o shod�
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Informace pro zákazníky

Prohlášení o shod�
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Informace pro zákazníky

Prohlášení o shod�
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Informace pro zákazníky

Prohlášení o shod�

Inteligentní brzdový asistent (SBS) / Radarový adaptivní tempomat Mazda (MRCC) / 
Systém podpory rozpoznávání vzdálenosti (DRSS)
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Prohlášení o shod�
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Informace pro zákazníky

Prohlášení o shod�

Systém sledování prostoru za vozidlem (RVM)
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Prohlášení o shod�
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Informace pro zákazníky

Prohlášení o shod�

Hands-free sada Bluetooth®

FCC
FCC: CB2MAZGEN6HFT
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Prohlášení o shod�

IC
IC:279B-MAZGEN6HFT
Osvobození od licence
Toto za�ízení vyhovuje norm� RSS pro osvobození od licence Ministerstva pr�myslu 
Kanady. Provoz musí spl�ovat následující dv� podmínky:
(1) Toto za�ízení nesmí zp�sobovat rušení a

POZNÁMKA

Toto za�ízení vyhovuje �ásti 15 pravidel FCC. Provoz musí spl�ovat následující dv� 
podmínky:
(1) Toto za�ízení nesmí zp�sobovat škodlivé rušení a
(2) Toto za�ízení musí akceptovat jakékoli rušení, v�etn� rušení, které m�že zp�sobit 

jeho nežádoucí �innost.

Zm�ny nebo úpravy tohoto za�ízení, které nejsou výslovn� schválené výrobcem, mají 
za následek neplatnost oprávn�ní FCC používat toto za�ízení.

POZNÁMKA

Toto za�ízení bylo testováno a vyhovuje limit�m pro digitální za�ízení t�ídy B, podle 
�ásti 15 p�edpis� FCC. Tyto limity byly navrženy tak, aby poskytovaly p�im��enou 
ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto za�ízení generuje, 
používá a m�že vyza�ovat radiofrekven�ní energii a pokud není instalováno a používáno 
v souladu s pokyny, m�že zp�sobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. 
Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde p�i konkrétní instalaci. Pokud toto 
za�ízení zp�sobuje škodlivé rušení p�íjmu rozhlasu nebo televize, což lze ov��it 
zapnutím a vypnutím za�ízení, doporu�ujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení 
odstranit jedním nebo více z následujících opat�ení:

• Zm�na orientace nebo umíst�ní p�ijímací antény.

• Zv�tšení vzdálenosti mezi za�ízením a p�ijíma�em.

• P�ipojení za�ízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je p�ipojen p�ijíma�.

• Pomoc hledejte u zkušeného rozhlasového/televizního technika.

VAROVÁNÍ
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Informace pro zákazníky

Prohlášení o shod�

(2) Toto za�ízení musí akceptovat jakékoli rušení, v�etn� rušení, které m�že zp�sobit 
nežádoucí �innost za�ízení.

Symbol „IC:“ p�ed certifika�ním �íslem audiosystému znamená pouze, že technické 
specifikace Ministerstva pr�myslu Kanady byly spln�ny. Anténa používaná pro tento 
vysíla� nesmí být umíst�na v blízkosti jiné antény nebo vysíla�e, ani s nimi nesmí pracovat 
sou�asn�. Kone�ní uživatelé i dodavatelé musí být vybaveni instala�ními pokyny 
a provozními podmínkami vysíla�e, aby bylo dosaženo souladu s požadavky na vystavení 
RF zá�ení.
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Elektromagnetická kompatibilita

Váš v�z Mazda byl testován a certifikován podle p�edpisu ECE �.10, pokud jde 
o elektromagnetickou kompatibilitu. Vysíla�e v pásmu rádiových vln (RF) (nap�. mobilní 
telefony, amatérské vysíla�ky apod.) mohou být ve Vašem voze Mazda instalovány, jen 
pokud spl�ují technická data v níže uvedené tabulce.

Je na Vaší zodpov�dnosti zajistit, aby instalovaná za�ízení vyhovovala platným místním 
legislativám. Instalaci každého takového za�ízení sv��te kvalifikované proškolené osob�.

Elektromagnetická kompatibilita

• Neinstalujte žádné vysíla�e, mikrofony, reproduktory ani jiná za�ízení v míst�, které 
je v dosahu nafukování bezpe�nostního vzduchového vaku.

• Anténní vedení neupev�ujte k originální kabeláži vozidla, palivovému vedení 
a brzdovým hadi�kám. Anténní vedení pokud možno neve
te rovnob�žn� 
s kabelovými svazky.

• Anténní a napájecí vedení držte nejmén� 100 mm z dosahu elektronických modul� 
a bezpe�nostních vzduchových vak�.

• Nepoužívejte zapalova� cigaret nebo elektrickou zásuvku jako zdroj napájení pro 
za�ízení vysílající na vysoké frekvenci.

UPOZORNĚNÍ

Umístění antén:
: pravá strana střechy
: levá strana střechy
: střed střechy
: obě strany zadních 
výklopných dveří (kombi)
: obě strany víka zavazadlového 
prostoru (sedan)
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Elektromagnetická kompatibilita

*1 Pouze pro Bluetooth®

Frekven�ní pásmo (MHz) Maximální vyza�ovaný výkon (W) Umíst�ní antény

50 - 54 50

68 - 87,5 50

142 - 176 50

380 - 470 50

806 - 940 10

1200 - 1300 10

1710 - 1885 10

1885 - 2025 10

2400 - 2500 0,01*1 V kabin�*1

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.



8-18

Informace pro zákazníky

Shromaž�ování / likvidace starého vybavení / použitých akumulátor�

P�i likvidaci starých baterií dodržujte níže uvedené informace.

t Informace o likvidaci v Evropské unii

Tyto symboly p�eškrtnutých popelnic na výrobcích, obalech anebo doprovodné 
dokumentaci znamenají, že použitá elektronická za�ízení a baterie se nesmí likvidovat 
s b�žným domácím odpadem. Aby byly staré výrobky a použité baterie správn� 
zlikvidovány a recyklovány, odvezte je na p�íslušná sb�rná místa, a to v souladu s Vaší 
národní legislativou a Sm�rnicí 2006/66/EC.

Správnou likvidací t�chto výrobk� a baterií pom�žete zachránit hodnotné zdroje 
a zabráníte možným negativním dopad�m na lidské zdraví a prost�edí, které by mohly 
jinak vzniknout p�i nesprávné manipulaci s odpadem.

Více informací o odb�ru a recyklaci starých výrobk� a baterií získáte u své místní 
samosprávy, na odb�rném míst� nebo na míst�, kde jste tyto v�ci zakoupili.

Informace pro uživatele o odb�ru a likvidaci starého 
za�ízení a použitých baterií

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.
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Shromaž�ování / likvidace starého vybavení / použitých 

t Informace o likvidaci v jiných zemích mimo Evropskou unii
Výše uvedené symboly platí pouze pro Evropskou unii. Pokud chcete zlikvidovat staré 
výrobky a použité baterie, kontaktujte svoji místní samosprávu, Vaše sb�rné místo nebo se 
na správný zp�sob likvidace zeptejte na míst�, kde jste tyto v�ci zakoupili.

Shromaž�ování / likvidace starého vybavení / použitých akumulátor�
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9 Technické údaje

Technické údaje o Vašem voze Mazda.

Identifika�ní �ísla .......................................................................... 9-2
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9-2

Identifika�ní �ísla

t Identifika�ní �íslo vozidla 
(Jihoafrická republika, Rada pro 
spolupráci v Golfském zálivu)

Identifika�ní �íslo vozidla zákonn� 
identifikuje Vaše vozidlo. �íslo je 
uvedeno na štítku p�ipevn�ném na 
p�epážce nacházející se v levém rohu 
p�ístrojové desky. Tento štítek je snadno 
viditelný p�es �elní sklo.

t Štítek modelu vozidla

t 
íslo podvozku/Identifika�ní 
�íslo vozidla (modely pro Evropu 
s �ízením na pravé stran�)


íslo podvozku
Když otev�ete kryt znázorn�ný na 
obrázku, uvidíte �íslo podvozku.

Identifika�ní �íslo vozidla

Informa�ní štítky na 
vozidle
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Identifika�ní �ísla

t Informa�ní štítek o systému 
�ízení emisí vozidla (Filipíny)

t Štítek s hodnotami tlaku vzduchu 
v pneumatikách

Model s levostranným �ízením

Model s pravostranným �ízením

t 
íslo motoru
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5

SKYACTIV-D 2.2

Přední 
strana vozu

Přední strana vozu
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Identifika�ní �ísla

t Štítek se zna�kou shody (Rada 
pro spolupráci arabských stát� 
v Zálivu)

Na tomto štítku je uveden rok a m�síc 
výroby.
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t Motor
Zážehový motor

Vzn�tový motor

t Elektrický systém

*1 Q-85 nebo T-110 je ur�en pro systém i-stop (PRO ZASTAVENÍ A STARTOVÁNÍ) / systém i-ELOOP. M�ly 
by být používány pouze Q-85 nebo T-110, aby byla zajišt�na správná funkce systému i-stop (PRO 
ZASTAVENÍ A STARTOVÁNÍ) / systému i-ELOOP. Podrobnosti získáte u kvalifikovaného opravce, 
doporu�ujeme autorizovaného opravce voz� Mazda.

*2 Ne pro systém i-stop / i-ELOOP.
*3 Tyto zapalovací sví�ky zaru�í optimální výkonnost SKYACTIV-G. Podrobnosti získáte u kvalifikovaného 

opravce, doporu�ujeme autorizovaného opravce voz� Mazda.

Technické údaje

Položka Specifikace
SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-G 2.5

Typ �adový �ty�válec DOHC-16 V
Vrtání × Zdvih 83,5 × 91,2 mm 89,0 × 100 mm
Zdvihový objem 1 998 ml 2 488 ml

Kompresní pom�r Modely ur�ené pro Evropu 14,0 13,0Vyjma model� ur�ených pro Evropu 13,0

Položka Specifikace
SKYACTIV-D 2.2

Typ �adový �ty�válec DOHC-16 V
Vrtání × Zdvih 86,0 × 94,3 mm
Zdvihový objem 2 191 ml
Kompresní pom�r 14,0

Položka Klasifikace
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 SKYACTIV-D 2.2

Akumulátor Q-85*1
T-110*1

12V-55 Ah/20h*2 nebo 12V-65Ah/20h*2

�íslo zapalovací sví�ky
Originální 
zapalovací 
sví�ky Mazda*3

PE5R-18-110 nebo PE5S-18-110 —

P�i �išt�ní iridiových sví�ek nepoužívejte drát�ný kartá�. Mohlo by dojít k poškození 
jemného nánosu iridia a platinových hrot�.

UPOZORNĚNÍ
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t Kvalita maziv

*1 Viz Doporu�ený typ oleje na stran� 6-20.
*2 Originální oleje Mazda jsou speciáln� navržené/vyzkoušené pro konkrétní motory. Pro optimální výkon 

doporu�ujeme vždy používat originální oleje Mazda.
*3 Pokud nem�žete zajistit originální olej Mazda, m�žete také použít alternativní oleje spl�ující výše uvedené 

specifikace.
Nepoužívejte oleje, které nespl�ují výše uvedené specifikace nebo požadavky. Použití nevhodného oleje m�že 
mít za následek poškození motoru, které není kryto zárukou poskytovanou firmou Mazda.

Motorový olej*1 Evropa Vyjma Evropy

SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5

Doporu�ené oleje*2 Kvalita oleje
Originální olej Mazda 0W-20 Supra

API SG/SH/SJ/SL/SM/SN nebo 
ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV/GF-V

Originální olej Mazda 5W-30 Ultra
Kvalita alternativního oleje*3

API SM/SN 0W-20
API SL/SM nebo ACEA A3/A5 5W-30

SKYACTIV-D 2.2

Doporu�ené oleje*2 Kvalita oleje
Originální olej Mazda 0W-30 Supra DPF

ACEA C3 
0W-30/5W-30

Originální olej Mazda 5W-30 Ultra DPF
Kvalita alternativního oleje*3

ACEA C3 0W-30
5W-30

Mazivo Klasifikace

Olej manuální p�evodovky API Service GL-4
SAE 75W-80

Kapalina automatické 
p�evodovky

Evropa Originální olej Mazda ATF-FZ
Vyjma Evropy ATF-FZ

Brzdová/spojková kapalina SAE J1703 nebo FMVSS116 DOT-3 nebo DOT-4
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t Objemy
(P�ibližná množství)

Kontrolu hladiny olej� a kapalin provád�jte pomocí m�rek nebo zna�ek na nádržkách.

Položka Objem

Motorový olej

SKYACTIV-G 2.0 S vým�nou olejového filtru 4,2 l
Bez vým�ny olejového filtru 4,0 l

SKYACTIV-G 2.5 S vým�nou olejového filtru 4,5 l
Bez vým�ny olejového filtru 4,3 l

SKYACTIV-D 2.2 S vým�nou olejového filtru 5,1 l
Bez vým�ny olejového filtru 4,8 l

Chladicí 
kapalina 
motoru

Evropa

Model 
s levostranným 
�ízením

SKYACTIV-G 2.0

Manuální 
p�evodovka 7,3 l

Automatická 
p�evodovka 7,5 l

SKYACTIV-G 2.5 7,7 l

SKYACTIV-D 2.2

Manuální 
p�evodovka 8,5 l

Automatická 
p�evodovka 8,6 l

Model 
s pravostranným 
�ízením

SKYACTIV-G 2.0

Manuální 
p�evodovka 7,2 l

Automatická 
p�evodovka 7,3 l

SKYACTIV-D 2.2 8,8 l

Vyjma 
Evropy

Model 
s levostranným 
�ízením

SKYACTIV-G 2.0

Manuální 
p�evodovka 7,4 l

Automatická 
p�evodovka 7,5 l

SKYACTIV-G 2.5 7,7 l
SKYACTIV-D 2.2 8,6 l

Model 
s pravostranným 
�ízením

SKYACTIV-G 2.0

Manuální 
p�evodovka 7,2 l

Automatická 
p�evodovka 7,3 l

SKYACTIV-G 2.5 7,5 l
SKYACTIV-D 2.2 8,8 l

Olej manuální 
p�evodovky

SKYACTIV-G 2.0 1,70 l
SKYACTIV-D 2.2 2,40 l

Kapalina 
automatické 
p�evodovky

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 7,8 l

SKYACTIV-D 2.2 8,0 l

Palivová nádrž 62,0 l
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t Rozm�ry
Sedan

Kombi

Položka Parametry vozidla

Celková délka Bez držáku registra�ní zna�ky 4 865 mm
S držákem registra�ní zna�ky 4 870 mm

Celková ší�ka 1 840 mm
Celková výška 1 450 mm

Rozchod p�edních kol 17palcové disky kol 1 585 mm
19palcové disky kol 1 595 mm

Rozchod zadních kol 17palcové disky kol 1 575 mm
19palcové disky kol 1 585 mm

Rozvor náprav 2 830 mm

Položka Parametry vozidla

Celková délka Bez držáku registra�ní zna�ky 4 800 mm
S držákem registra�ní zna�ky 4 805 mm

Celková ší�ka 1 840 mm

Celková výška Bez st�ešního nosi�e 1 475 mm
Se st�ešním nosi�em 1 480 mm

Rozchod p�edních kol 17palcové disky kol 1 585 mm
19palcové disky kol 1 595 mm

Rozchod zadních kol 17palcové disky kol 1 575 mm
19palcové disky kol 1 585 mm

Rozvor náprav 2 750 mm
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t Žárovky
Vn�jší osv�tlení

*1 LED je zkratka pro Light Emitting Diode - sv�telnou emisní diodu.

Osv�tlení interiéru

Žárovka Kategorie
Výkon ECE R (SAE)

Hlavní 
sv�tlomety

Halogenová 
výbojka

Tlumená sv�tla 55 H11 (H11)

Dálková 
sv�tla

Modely bez 
denních provozních 
sv�tel

60 HB3 (HB3)

Modely s denními 
provozními sv�tly 55 H15 (—)

xenonová 
výbojka Dálková/Tlumená sv�tla 35 D4S (D4S)

Provozní 
osv�tlení*

S halogenovými sv�tlomety 15 H15 (—)
S xenonovými výbojkami sv�tlomet� LED*1 — (—)

Obrysová 
sv�tla

S halogenovými sv�tlomety 5 W5W (4CP)
S xenonovými výbojkami sv�tlomet� LED*1 — (—)

P�ední ukazatele sm�ru 21 WY21W (32CP)
P�ední mlhová sv�tla* 55 H11 (H11)
Bo�ní ukazatele sm�ru LED*1 — (—)
P�ídavné brzdové sv�tlo LED*1 — (—)
Zadní ukazatele sm�ru 21 WY21W (22.3CP)
Brzdová/Koncová sv�tla LED*1 — (—)
Koncová sv�tla (strana zadních výklopných dve�í / strana víka 
zavazadlového prostoru) 5 W5W (4CP)

Zp�tný sv�tlomet 21 W21W (921)
Zadní mlhová sv�tla* 21 W21W (921)
Osv�tlení registra�ní zna�ky 5 W5W (—)

Žárovka Kategorie
Výkon ECE R

Osv�tlení zavazadlového prostoru (sedan) 3 —
Osv�tlení zavazadlového prostoru (kombi) 8 —
Stropní svítilna (p�ední)/bodová sv�tla 8 —
Zadní bodová sv�tla 8 —
Osv�tlení ve dve�ích 5 W5W
Osv�tlení kosmetického zrcátka* 2 —

*N�které modely.
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t Pneumatiky

Význam ozna�ení pneumatik
Podle významu ozna�ení pneumatik vyberte ty nejvhodn�jší pneumatiky pro Váš v�z.

Typy pneumatik a p�edepsané tlaky pro hušt�ní

Rychlostní kategorie Maximální p�ípustná rychlost
Q Až 160 km/h
R Až 170 km/h
S Až 180 km/h
T Až 190 km/h
U Až 200 km/h
H Až 210 km/h
V Až 240 km/h
W Až 270 km/h
Y Až 300 km/h

ZR Více než 240 km/h

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.

Příklad označení pneumatiky a jeho význam

Nominální šířka sekce
Nominální poměr stran v %
Konstrukční kód

Bláto a sníh
Rychlostní kategorie

Index zatížení (ne na pneumatikách ZR)
Nominální průměr disku v palcích
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Informace o správném rozm�ru pneumatik i správných tlacích pro nahušt�ní naleznete na 
p�íslušném štítku (stran� 6-38).
Po úprav� tlaku v pneumatikách je nutné provést inicializaci systému monitorování tlaku 
v pneumatikách, aby systém fungoval normáln�.
Viz Inicializace systému monitorování tlaku v pneumatikách na stran� 4-152.
Standardní pneumatiky

Hmotnost 1 osoby: P�ibližn� 75 kg
• Vyjma Nové Kaledonie a Maroka  

225/45R19 92W (SKYACTIV-D 2.2)  
P�ed jízdou vysokou rychlostí zvyšte tlak v p�edních pneumatikách. Pro rychlosti vyšší než 220 km/h zvyšte 
tlak vzduchu v p�edních pneumatikách o 10 kPa.

• Nová Kaledonie a Maroko  
225/45R19 92W (SKYACTIV-D 2.2)  
P�ed jízdou vysokou rychlostí zvyšte tlak v p�edních pneumatikách. Pro rychlosti vyšší než 210 km/h zvyšte 
tlak vzduchu v p�edních pneumatikách o 20 kPa.

Náhradní kolo pro nouzové použití*
(vyjma Tchaj-wanu)

(Tchaj-wan)

Rozm�r pneumatiky Tlak vzduchu v pneumatikách
Až 3 osoby �Plné zatížení

225/55R17 97V P�ední 230 kPa 250 kPa
Zadní 230 kPa 320 kPa

225/45R19 92W P�ední 230 kPa 250 kPa
Zadní 230 kPa 320 kPa

Rozm�r pneumatiky Tlak vzduchu v pneumatikách
185/55R16 87M 320 kPa

Rozm�r pneumatiky Tlak vzduchu v pneumatikách
T125/70D17 98M 420 kPa

*N�které modely.



9-12

Technické údaje

Zimní pneumatiky

Hmotnost 1 osoby: P�ibližn� 75 kg
*1 Index zatížení a rychlostní kategorie: 98Q/98S/98T/98H/98V
*2 Index zatížení a rychlostní kategorie: 97Q/97S/97T/97H/97V
*3 Index zatížení a rychlostní kategorie: 92Q/92S/92T/92H/92V/92W
*4 Index zatížení a rychlostní kategorie: 97Q/97S/97T
*5 Index zatížení a rychlostní kategorie: 97H/97V
*6 Index zatížení a rychlostní kategorie: 92Q/92S/92T
*7 Index zatížení a rychlostní kategorie: 92H/92V/92W
• 225/45R19 92W (SKYACTIV-D 2.2)

P�ed jízdou vysokou rychlostí zvyšte tlak v p�edních pneumatikách. Pro rychlosti vyšší než 220 km/h zvyšte 
tlak vzduchu v p�edních pneumatikách o 10 kPa.

t Pojistky
Viz Pojistky, stran� 6-60.

t Brzdy
Pokud pot�ebujete informace týkající se míry opot�ebení brzdového obložení a metody 
m��ení opot�ebení, obra�te se na odborný servis, doporu�ujeme autorizovaného opravce 
voz� Mazda. Tyto informace jsou voln� dostupné.

Rozm�r pneumatiky Tlak vzduchu v pneumatikách
Až 3 osoby �Plné zatížení

215/65R16*1 M S
P�ední 240 kPa 260 kPa
Zadní 240 kPa 320 kPa

225/55R17*2 M S
P�ední 230 kPa 250 kPa

Zadní 250 kPa 320 kPa*4,
340 kPa*5

225/45R19*3 M S
P�ední 230 kPa 250 kPa

Zadní 250 kPa 320 kPa*6,
340 kPa*7
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Možnosti vlastního nastavení

K dispozici jsou následující možnosti vlastního nastavení. Tato nastavení lze zm�nit pouze u autorizovaného 
opravce voz� Mazda.
Položky, jejichž nastavení je možné zm�nit, se liší v závislosti na trhu a výbav� vozu.

Možnosti vlastního nastavení

Položka Funkce Nastavení 
z výroby Dostupná nastavení

Provozní osv�tlení Funkce provozního osv�tlení lze zm�nit Zap. Nesvítí
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Následující „Možnosti vlastního nastavení“ m�že zm�nit sám majitel vozu.
Položky, jejichž nastavení je možné zm�nit, se liší v závislosti na trhu a výbav� vozu.

Položka Funkce Nastavení 
z výroby Dostupná nastavení

Systém dálkového 
ovládání 
centrálního 
zamykání

Je možné zm�nit �as pot�ebný pro automatické 
op�tovné zamknutí dve�í po jejich odemknutí 
pomocí ovlada�e
Viz Nastavení, stran� 5-56.

30 sekund 60/90 sekund

Inteligentní systém 
dálkového ovládání

Je možné zm�nit hlasitost potvrzovacího 
pípnutí p�i použití systému dálkového 
centrálního zamykání
Viz Zamykání, odemykání pomocí vn�jšího 
spína�e dve�í (S funkcí inteligentního 
dálkového ovládání), stran� 3-13.
Viz Nastavení, stran� 5-56.

Vyp. nebo 
St�ední

Nízká/St�ední/
Vysoká nebo Vyp./

Nízká/Vysoká

Je možné zm�nit funkci, která automaticky 
zamkne dve�e, když �idi� opustí vozidlo a má 
s sebou startovací kartu
Viz Nastavení, stran� 5-56.

Nesvítí Zap.

Je možné zm�nit �as pot�ebný pro automatické 
op�tovné zamknutí dve�í po jejich odemknutí 
pomocí ovlada�e
Viz Nastavení, stran� 5-56.

30 sekund 60/90 sekund

Osv�tlení vstupu

Je možné zm�nit �as pot�ebný pro automatické 
zhasnutí osv�tlení interiéru (brání vybití 
akumulátoru, když jsou dve�e otev�ené/
nedov�ené)
Viz Nastavení, stran� 5-56.

30 minut 60 minut/10 minut

Je možné zm�nit �as, než vnit�ní osv�tlení 
automaticky zhasne po zav�ení všech dve�í
Viz Nastavení, stran� 5-56.

15 sekund 7,5/30/60 sekund

Signalizace zm�ny 
jízdního pruhu 
(inteligentní 
zatá�ení)

Je možné zm�nit funkci inteligentního zatá�ení
Viz Nastavení, stran� 5-56.

Zap. nebo 
Vyp. Vyp. nebo Zap.

Automatické 
ovládání st�ra��

Je možné zm�nit funkci automatického 
ovládání st�ra��
Viz Nastavení, stran� 5-56.

Zap. (Detekce 
dešt�) Vyp. (Cyklova�)

Automatické 
ovládání osv�tlení

Je možné zm�nit na�asování rozsvícení/
zhasnutí sv�tlomet� na základ� okolního jasu
Viz Nastavení, stran� 5-56.

St�ední
Sv�tlo / St�ední 
sv�tlo / St�ední 

tma / Tma
Systém ovládání 
dálkových sv�tel 
(HBC)

Funkci systému ovládání dálkových sv�tel 
(HBC) je možné zm�nit
Viz Nastavení, stran� 5-56.

Zap. Nesvítí

Ukazatele sm�ru Je možné zm�nit hlasitost zvuku ukazatel� sm�ru
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, stran� 4-30. Vysoká Nízká

Upozorn�ní na 
rozsvícené 
osv�tlení vozu

Je možné zm�nit hlasitost varování pro 
p�ipomenutí rozsvícení osv�tlení vozu
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, stran� 4-30.

Vysoká Nízká/Vyp.
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Položka Funkce Nastavení 
z výroby

Dostupná 
nastavení

Systém sledování 
prostoru za 
vozidlem (RVM)

Je možné zm�nit hlasitost varovného zvuku 
systému RVM
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, 
stran� 4-30.

Vysoká Nízká/Vyp.

Systém varování 
p�ed opušt�ním 
jízdního pruhu 
(LDWS)

Varovný signál pro systém varování p�ed 
opušt�ním jízdního pruhu (LDWS) je možné 
zm�nit*1

Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, 
stran� 4-30.

Bru�ení Pípnutí

Hlasitost varovného signálu pro 
systém varování p�ed opušt�ním 
jízdního pruhu (LDWS) je možné 
zm�nit
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, 
stran� 4-30.

Bru�ení Nízká St�ední/vysoká

Pípnutí Nízká Vysoká

Citlivost varování pro systém varování p�ed 
opušt�ním jízdního pruhu (LDWS) je 
možné zm�nit
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, stran� 4-30.

St�ední Výjime�n�/�asto

Je možné zm�nit na�asování, se kterým 
systém varování p�ed opušt�ním jízdního 
pruhu (LDWS) ur�uje, zda vozidlo neúmysln� 
neopouští sv�j jízdní pruh
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, stran� 4-30.

Adaptivní �asné/St�ední/
Pozdní

Displej ukazatele

Je možné zm�nit jednotku vzdálenosti  
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, stran� 4-30.

míle nebo 
kilometry kilometry nebo míle

Je možné zm�nit jazyk zpráv na displeji
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, stran� 4-30.

angli�tina, 
francouzština, 

n�m�ina, 
italština, 

špan�lština, 
ruština, 

portugalština, 
holandština, 
švédština, 

dánština, norština 
nebo finština

angli�tina / 
francouzština / 

n�m�ina / italština / 
špan�lština / ruština 

/ portugalština / 
holandština / 

švédština / dánština 
/ norština / finština

Je možné zm�nit jednotku teploty
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, stran� 4-30. °F nebo °C °C nebo °F

Inteligentní 
brzdový asistent 
(SBS)

Systém je možné nastavit tak, aby Inteligentní 
brzdový asistent (SBS) nefungoval.
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, stran� 4-30.

ON OFF

Hlasitost varování p�ed kolizí lze zm�nit.
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, stran� 4-30. Vysoká Nízká/Vyp.

Brzdový asistent 
Smart City 
(SCBS)

Systém je možné nastavit tak, aby Brzdový 
asistent Smart City (SCBS) nefungoval.
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, stran� 4-30.

ON OFF
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*1 U vozidel s audiosystémem jiným než s dotykovou obrazovkou není možné varovný zvuk zm�nit. Varovný 
signál je pouhé pípnutí.

Položka Funkce Nastavení 
z výroby

Dostupná 
nastavení

Systém podpory 
rozpoznávání 
vzdálenosti 
(DRSS)

Systém je možné nastavit tak, aby Systém 
podpory rozpoznávání vzdálenosti (DRSS) 
nefungoval.
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, 
stran� 4-30.

ON OFF

Je možné zm�nit vzdálenost, p�i které indikace 
vozidla vp�edu na displeji za�ne blikat.
Viz Palubní po�íta� a spína� INFO, 
stran� 4-30.

Blízká St�ední/Vzdálená
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