
o tomto sešite
Tento scšit obsahuje dôležité informace a va
rovné pokyny k obsluze Vašeho vozu. Oalší 
duležité informace, které sc týkají bezpečnosti 
Vás i Vašich spolucestujících, najdcte v osratních 
scšitech palubní knihy. 

Vyobrazení sc mohou v detailech lišit od prove
dení Vašeho vozu, jsou chápána jako obecné in
formace. 

Údaje o smeru sc vztahují ke sméru jízdy, pokud 
není uvedeno jinak. 

Nékreré odstavec tohoto sešitu neplatí pro 
všechna vozidla. V tom prípadč je na začátku 
odstavce uveden rozsah platnosti, napi' . .,Platí 
pro vozidla s elektrickým spouštením oken". 

® Registrované ochranné známky kompo-
nentô jsou označené značkou ®. Chybející 
označení však neznamená, že se pojmy 
mohou volné používal. 

► Odstavec pokračuje na další stranč. 

◄ Označuje konec odstavce. 

⇒ & Krížový odkaz na "POZOR!" v rámci
odstavce. U údaje s číslem stránky sc odpovída
jící "POZOR!" nachází mimo odstavec. 

⇒ (i) Krížový odkaz na "Upozornéní!" v rámci
odstavce. U údaje s číslem stránky se odpovída
jící "upozornení!" nachází mimo odstavce.

& POZOR!
-

Texty s tím to symbolem obsahují informace, 
které se vztahují k Vaší bezpečnosti a upo
zorňují na možné nebezpečí nehody a 
zranení. 

(D Upozornení! 

Texty s tím to symbolem upozorňují no možnost 
poškozcní Vašeho vozidla. 

<i' Životní prostredí 

Texry s tímto symbolcm obsahují pokyny vzta
hující sek ochrane životního prostredí. 

W Poznámka

Texry s tímto symbolem obsahují doplňující in
forrnace. 
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Obr. 1 Prehled 
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Sešit 3.1 Obsluha @ 

Usporádání prístroiu 

') Tento pŤehled Vám umožní rychlé seznámení s ukazateli a ovládacími prvky vo
zidla. 

) 

(j) Páčka dverí 
0 Spínač centrálního zamykání a 

odemykání vozidla .......... . 
0 Spínač svete! .................. . 
G) Pŕívody vzduchu 
@ Vroubkované kolečko otevírání a

zavírání prívodu vzduchu 
(0 Páčka 

- ukazatelu smeru jízdy a
dálkových svétel ......... . 

- tempomam ... , ......... . 
(j) Sdružené prístroje: 

prístroje . . . . . . ........... . 
- displej .............. . 
- kontrolní svétla ...........•... 

@ Páčka 
stéraču a ostfikovaču 

- ovládání multifunkčního ukaza-
tele ........................ . 

0 Odkládací pfihrádka, nebo 
pfívodní tryska nepfímého vétrání 

@) Tlačítko zapínání a vypínání va-
rovných svčtel ..... . 

@ Kontrolní svetlo vypnutí airbagu 

@ 

spolujezdcc ⇒ sešit 2.1, kapitola 
,,Vypnutí airbagu" 
Čelní airbag spolujezdce 
⇒ sešit 2.1, kapitola „Systém
airbag"

@ Odemykací páčka a zámek odklá-
dací pfihrádky ................. . 

@ Tlačítko odemykání víka palivové 
nádrže ⇒ sešit 3.2, kapitola„ čer
pání pohonných hmot" 

@ Spínač otevírání a zavírání oken .. 
@ Spínač nastavení vnéjších zrcátek 
@ Páčka odemykání kapoty motoro-

vého prostoru = sešit 3.2, kapitola 
,,Kapota motorového prostom" 

) 

38 

52 

56 

112 

6 

9 

20 

61 

11 

93 

55 

75 

47 
63 

@ Odkládací ptihrádka 
@ Regulátor jasu osvetlení prístroju a 

spínaču .................... . 
@) Regulátor sklonu svete! ......... . 
@ Čelní airbag fidičc ⇒ scšit 2.1, kapi

tola „Systém airbag" 
@ Iloukačka (funguje jen pfi zap

nutém zapalování) 
@ Páčka nastavitelného sloupku rí-

zení .......................... . 
@ Spínací skfíúka ................ . 
@ Vrouhkované kolečko vyhfívání le-

vého sedadla ............. . 
@ Ovládací prvky pro 

- topení a včtrání ............. . 
- climatic .................... . 
- climatronic ................. . 

@ Popelník ...................... . 
- zapalovaé cigare! 

@ Tlačítko vypínání a zapínání elek
tronického stabilizačníbo 
programu .................... . 

@ Páka ruční brzdy ............... . 
@ Tlačítko ukazatele kontroly 

pneumatík . . . . . . ........... . 
@ Držák na nápoje .... . 

@ 
- l'l.adicí páka ručne razené 

prevodovky ........... . 
- Volicí páka automatické/príma

razené prevodovky ........ . 
@ Vroubkované kolečko vyhfívání 

pravého sedadla ........... . 
@ Autorádio⇒ sešit 3.4 

W Poznámka 

54 

54 

98 

100 

72 

87 

88 

91 

80 

81 

99 

110 

29 

79 

103 

104 

72 

Nčkterá ze zobrazených vybavení patrí k 
určitým mo<lclum nebo jsou součástí rozšíre
ného vybavení. ◄ 

Interiér 5 
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Piati pro vozidla: s multifunkéním vola11tem 

Usporádání ovládacích prvku na multifunkčním 
volantu 

Témito prvky mužete ovládat ruzné funkce, aniž byste museli pustit volant. 

Obr. 2 Multifunkčni volant s ovládacími prvky pro 

telefon a zvukový zdroj 

Prístroje 

Usporádán í prístroiu 

Ovládací prvky na multifunkčním volantu 
=> obr. 2 fungují jen pfi zapnutém zapalování. 

(i) � Pfijetí tclefonního hovoru=> strana 32 

G) � Ukončení telefonního hovoru nebo od
mítnutí pfíchozího hovoru

G) @J Ztlumení reproduktorú autorádia

G) @Pl'epínání mezi zvukovými zdroji (FM
A,\1 - CD - mčníč CD) 

@ [:I nebo@) pro vyhledávání rozhlasové sta
nice. CO nebo titulu na CD 

G) � nebo Q pro nastavení hlasitosti zvuko
vého zdroje◄

Prístroje informují o provozním stavu vozidla. 

Obr. 3 Prístrojová deska: sdružené prístroje 

(i) Tlačítka pro nastavení hod in=> strana 7 

G) Oláčkomčr = strana 7

6 Interiér 

G) Ukazatel teploty chladicí kapaliny
=> strana 8

G) Displej s ruznýrni údaji=> strana 9 ►
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G) Ukazalcl zásoby paliva⇒ strana 9

Nastavení hodin 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

© Tachometr (rychlomér) 
0 Nulovací tlačírko denního počítadla kilo

metru ⇒ strana 10 ◄ 

Hodiny jsou na displeji sdružených prístroju. 

) 

Obr. 4 Sdružené prístroje: tlačítko pro nastavení 

hodín 

Otáčkomer 

- Hodiny nastavíte levým Llačítkem 
⇒ obr. 4 [El. Když tlačítko stisknete krátcc, 
nastavíte vždy o hodinu víc. 

- Minu ty nastavíte pravým tlačítkem@.
Když tlačitko stisknete krátce, nastavíte 
vždy o minutu víc. ◄ 

Otáčkomér ukazuje počet otáček bežícího motoru za minutu. 

Začátek červeného pole na oláčkomčru 
⇒ strana 6, obr. 3 @označuje u všcch 1ychlost
ních stupňu nejvyšší pŕípustný počet otáček za
jetého motoru, který je zahŕátý na provozní re-

) plotu. Pred dosažením této oblasti je tfeba
pfefadit na nejhližší vyšší tychlostní stupet'l. 
zvolil polohu D volicí páky, nebo uvolnil nohu z 
plynového pedálu. 

0 Upozornení! 

Ručička o ráčkomčru sev žádném pľipadé nes mí 
dostat do červeného pole-nebezpečí poškození 
motoru! 

ci> Životní prostredí 

Včasné zarazení vyš�ího jízdního stupne 
pomáhá snižovat spotrebu paliva a hluk zpú
sobený provozem vozidla!◄ 

Interiér 7 
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Ukazatel teploty chladicí kapaliny -F-

Tento ukazatel zobrazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. 

Obr. 5 Sdružené pŕístroje: ukozotel teploty chlodicí 
ka paliny 

Ručička v oblasti nízké teploty@ 
Vyhnčt e se vysokým otáčkám a motor zbytečné 
nezatéžujte ⇒ obr. 5. 

Ručička v oblasti normálni teploty© 
Pfi bčžném zpúsobu jízdy by se mela ručička 
ustálit ve strední části stupnice. Pri silnejším 
zatížcni motoru - pfe<levším pfi vysokých 
vnéjších teplotách - sc mu.že vychýl it více dop
rava. To není nebezpečné, <loku<l se ncrozsvítí 

IJ V závislosti na modelu 

8 Interiér 

kontrolní svčtlo .J.. nebo se na displeji neobjeví 
varovné hlášení. 

Ručička v oblasti varovóní © 
Pokud je ručička v oblasti varování, rozsvítí sc 
kontrolní svetlo⇒ strana 20.J... Na displeji 
sdružených ptístrojú se miiže navíc zobrazil va
rovný textll STOP CH L. KAPAL KONTROLA! 
NÁVOD K OBSL. Zastavte vozidlo a vypnčtc 
motor. Zkontrolujte hladinu chladicí 
kapaliny⇒ sešit 3.2, kapitola „Chladícíkapalina" 
⇒&. 

Pokud je hladina chladicí kapaliny v pofádku, 
nepokračujte v jízde, vyhledejte odbornou 
pomoc. 

&, POZOR!

Pri každé práci na motoru nebo v motorovém 
prostom respektujte bezpečnostní pokyny 
⇒ scšit 3.2 „Práce v motorovém prostoru".

(D Upozornení! 

Oopltikové díly umístené µfed prívodem stude
ného vzduchu do motorového prostoru zhoršují 
účinnost chladicí kapaliny. Pfi vyšší vnéjší te
plote a silném zatížení motoru muže dojít k jeho 
pfehfátí! ◄ 
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Ukozatel zásoby paliva i) 

Sešit 3.1 Obsluho @ 

Nádrž na pohonné hmoty má obsah asi 55 litru. 

Když se ručička ukazatele ocit ne v červeném poli 
rezervy paliva⇒ obr. 6 -šiµka-, rozsvítí sena dis
pleji kontrolní svetlo⇒ strana 20 ■ . Na displeji 
sdružených pfístrojú se môže zobrazil text2l 

NAČERPEJTE PALIVO!. Zároveň zazni výstražný 
tón jako pfipomenutí, že máte načerpal palivo. 
V nádrži máte už jen asi 7 litru paliva. ◄ 

)Obr. 6 Sdružené prístroje: ukazatel zásoby paliva 

) 

Displei ve sdružených prístroiích 

Zobrazovaná pole 

Displej sdružených prístrojľt ukazuje mimo jiné čas, počítadlo kilometni., denní 
počítadlo kilometru a polohy volicí páky. 

Obr. 7 Displej ve sdružených prístrojích: bez multifunkčníha ukozotele (vlevo), s multilunkčnim ukazatelem 
(vpravo) ► 

21 v Lávíslosti na modelu

Interiér 9 
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@ Sešit 3.1 Obsluha

Obr. 8 Displej ve sdružených prístrojích: multi· 
funkční ukazatel u vozidel s navigačním systémem 
nebo nezávislým lapením 

G) Kontrolní svetla⇒ strana 20 

G) Denní čas⇒ strana 7. U nékterých vo1.idel je 
napravo od ho Jin ukazatel vnéjší teploty.

G) Údaj o ujetých kilometrech nebo ukazatel
servisních intervalu⇒ strana 10

G) Poloha volicí páky automatické pfevo
dovky31 . Poloha volicí páky nebo zafazcný
rychlosmí stupeň (u tiptroniku) se objeví v 
zobrazovacím poli se svétlým pozadím.

@ V tomto poli se zobrazují volitelné a auto
matické údaje. 
- Volitelné údaje: napr. multifunkční uka

zatel (MFA) a ukazatel vnejší teploty

- Automatické údaje: informační texty
nebo varovná h lášení ⇒ strana 13 

@ V tomto poli se zobrazují volitelné a auto
matické údaje. 
- Volitelné údaje: napf. multifunkční uka

zatel (MFA) a ukazatel vnéjší teploty 

- Automatické údaje: informační texty
nebo varovná hlášení ⇒ strana n 

- Na displeji sc zobrazují také nal>ídky. 
které Vás informují o n°izných údajích a 
pŕes které múžete provádet rúzná nasta
vení⇒ strana 14. ◄ 

Údaje o ujetých kilometrech nebo ukazatel servisních intervalu 

Údaje o ujetých kilometrech 
l.evé počítadlo⇒ strana 9, obr. 7, ⇒ obr. 8 G) na
displeji registruje celkový počet ujetých kilo• 
mctrU. 

Pravé G) zaznamenává kratší úseky. Poslední 
číslice počítadla denních kilometru predstavuje 
rozlíšení na desetiny kilometru. Počítadlo 
denních kilometrô lze vynulovat stisknutím 
tlačítka�⇒ strana 6, obr. 3 (j). 

Ukazatel servisních intervalu 

Jakmile se priblíží termín servisní prohlídky, oh
jeví se na displeji pfedMžné upozornéni na ser

visní prohlídku. Zobrazí se symbol náfad'ového 
klíče a ukazatel „lun" s počtem kilometru, které 
zhývají do termínu servisní prohlídky. Ukazatel 
se asi po 10 sekundách zmení. Zobrazí se symbol 
hodin a počet dnô, které zbývají do termínu ser
visní prohlídky. Na displeji sdružených prístroju 
se objeví tento údaj: SERVIS ZA ----- KM ---
DNY /DNÚ. Asi 20 sekund po zapnutí zapalování 
nebo pfi béžícím motoru toto hlášení zmizí. 

31 Zvláštní vybavení

10 Interiér 

Ukazatel lzc pfcpnout do normálníbo režimu 
také stisknutím nulovacího tlačítka nebo koléb
kového spínače⇒ strana II, obr. 9@. 

Nastane-Ii termín aktuálního servisu, zazní 
akustický signál (gong) a po dobu asi 20 sekund 
bliká symbol náfad'ového klíče. Na displeji 
sdružených prístroju se objeví tento údaj: 
SERVIS NYNÍ. 

Jcstliže je zapnuté zapalování, mužete se stis
knutím nulovacího tlačítka denního počítadla 
kilometru na 2 sekundy kdykoliv dotázat na ak

tuálni servisní hlášení. 

Jestliže termín servisní prohlídky již prošel, 
zobrazované kilomctry nebo dny jsou pred 
údajem označeny znaménkem minus. 

Ukazatel premenlivých servisních intervalu u 
vozidel s Longlife servisem 

Technický pokrok umožií.uje výrazné zredukoval 
nutnost údržby. Servisem LongLife zavádí firma 
Volkswagen tcchnologii. ktcrá umožňuje pro
váúél potfebný servis jen tehdy, když je to nutné. � 
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Zvláštností je, že se servisní intervaly určují 
(max. po dvou letech) s ohledem na individuální 
podmínky provozu a osobní s tyl jízdy. 

;údaje se rnohou zobrazoval místo na počí tadle 
kilometru také na displeji ve sdružených prístro
jích. 
Jakmile se ptiblíží termín servisní prohlídky, ob
jcví sena ukazateli ujctých kilometru neho na 
displeji predbéžné upozornení na servisní 
prohlídku. Zobrazí se symbol náraďového klíče 
a ukazatel „km" s počtem kilometru, které 
zbývají do termínu servisní prohlídky. Ukazatel 
sc asi po 10 sekundách zmení. Zobrazí se symbol 
hodin a počet dnú, které zbývají do termínu ser
visní prohlídky. Na displeji sdružcných prístrojú 
se objevi tento údaj: SERVIS ZA----- KM ---

) DNY/DNO. ,\si 20 sekund po zapnutí zapalování 
nebo pfi beží cím motoru Loto hlášení zmizí. 

Plat, pro vozidlo: s nwltifunki:nim uknzatelem IMF/1) 

Multifunkční ukazatel (MFA) 

Sešit 3.1 Obsluha ® 

Počítadlo denních kilometru lze pfcpnout do 
normálního režimu také stisknutím nulovacího 
tlatítka nebo kolébkového spínače MFA ⇒ obr. 9 
® 
Nastane-Ii termín aktuálního servisu, zazní 
akustický signál (gong) a po dobu asi 20 sckund 
bliká symbol náraďového klíče. Na displeji 
sdružcných prístroju se ohjeví tento údaj: 
SERVIS NYNÍ. 

Jcstliže je zapnuté zapalování, múžete se stis
knutím nulovacího tlačítka denního počítadla 
kilometru na 2 sekundy kdykoliv dotázat na ak
tuálni servisní hlášení. 

Jestliže termín servisní prohlídky již prošel, 
zobrazované kilomctry nebo dny jsou pŕed 
údajem označeny znaménkem minus. ◄ 

Multifunkční ukazatel (MFA) zobrazuje n'ízné údaje o jízde a spotŕebe. 

Obr. 9 Póčka steraču a ostrikovaču: tlačítko@ a 
kolébkový spínač ® 

Multifunkční ukazatel je vybaven dvéma 
automaticky pracujícími paméľmi: 1-
paméť pro jednotlivou jízdu a 2 - paméť 
pro celkovou jízdu. V poli vpravo nahofe 
⇒ obr. l O je zobrazena aktuálne zvolená 

) 
paméľ. 

Obr. 10 Displej ve sdružených pristroiích: rnulti
funkčni ukazatel s ukazotelern vnejší teploty 

Volba pameti 

- Pfi zapnutém zapalování krátce stis
knéte tlačítko⇒ obr. 9 © na páčce 
sternčô, abyste mohli prepínat mezi 
obema paméťmi. 

Vymazání pameti 

- Zvoltc paméľ, kterou chcete vymazat. ►

Interiér 11 
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- Tlačítko@ na páčce steračú podržte
stisknuté minimálne dve sekundy.

Pamét' pro jednotlivou jízdu l shromažďuje in
formace o jízdé a spotrebe o<l zapnutí zapalo
vání aždo jeho vypnutí. Pokud do dvou hotlin po 
vypnutí zapalování pokračujete v jízdé, pfi
počítávají se nové hodnoty k pfedcházejícím. Pri 
prerušení jízdy, které je delší než dvé hodiny, se 
pameť automaticky vymaže. 

Parné!' pro celkovou jízdu 2 shromažďuje údaje 
o libovolném počtu jednotlivých jízd (i pokud
bylo zapalování vypnnto déle než dve hodiny) až
do celkové doby jízdy 99 hodina 59 minul, 9999
km jízdy a 999 litru spotrebovaného paliva. 
Pokud doj<le k prekročení nekteré z uvedených 
hodnot, paméľ se automaticky vymaže. 

Zobrazení pomelí 

V multifunkčním ukazateli (MFA) múžete stis
knutím kolébkového spínače⇒ strana l l, obr. 9 
© na páčce stéraču prepínal mezi náslc<lujícími 
zobrazeními: 

• Doba jíz<ly 
• Prúmérná rychl ost

• lJjetá vzdálenost
• Dojezd
• Prúmčrná spotreba paliva

• Okamžitá spotreba paliva

min - Doba jízdy 

Zobrazí se doba jíz<ly o<l zapnutí zapalování. 

Maxirnální zobrazená hodnota u obou pamétí je 
99 hodina 59 rninut. Pokud dojde k prekročení 
této hodnoty, paméľ se vymaže. 

R km/h - Prumerná rychlost 

Prumérná rychlost se po zapnmí zapalování 
zobrazí už po ujetí asi 100 metru. Do té doby se 
mí sto hodnoty zobrazují čárky. Iléhern jízdy sc 
zobrazovaná hodnota aktualizuje každých 5 se
kund. 

km - Ujetá vzdálenost 
Zobrazuje sc vzdálenosl, kterou jste ujeli od zap
nutí zapalování. 

12 Interiér 

Maxhnální zobrazená hodnota v obou 
pamétech je 9999 km. Pokud doj de k prekročení 
této hodnoty, parnéľ se vymaže. 

i) km - Dojezd
Dojezd se počítá na základč obsahu palivové 
nádrže a okamžité spotreby paliva. lJ<lává, kolik 
kilometru rnúže vozidlo stejnýrn zpúsobem 
jízdy ješté ujet. 

R 11100km - Prumerná spotreba paliva 

Prumérná spotreba paliva⇒ strana ll, obr. lOse 
po zapnutí zapalování zobrazí už po ujetí asi 100 
metru. Do té doby se místo hodnoty zobrawjí 
čárky. Behem jízdy se zobrazovaná hodnota ak
tualizuje každých S sekund. Spotrebované 
množství paliva se nezobrazuje. 

11100km nebo l/h - Okamžitá spotreba paliva 
Zobrazuje se okamžitá spotreba paliva v 1/100 
km, když se vozidlo pohybuje, nebo v l/h 
(lítr/ho<lina), když vozidlo sc zapnutým mo
torem stojí. 

Tento údaj Vám umož11uje sledovat , jakstyl jízdy 
ovlivňuje spotrebu=> sešit 3.2, kapitola „Hospo
dárná a ekologická jízda". 

Ukazatel vnejší teploty 

Méficí rozsah je -40° C až +SO' C. Pfi vnéjších te
plotách mezi -40° Ca +4° C sc v údaji vnéjší te
ploty zobrazí také symbol le<lového krystalu (va
rovná signalizace nálecli). Tento symbol ncjdfíve 
5 sckund bliká a poté svítí tak dlouho, dokud 
vnejší teplota nevzroste nad +4 °C. 

& POZOR! 

1 když se symbol krystalu jal<o varování pred 
náledím nezobrazí, muže se náledí presto 
tvoi'it. Nikdy se prato plné nespoléhejte jen na 
tento ukazatcl- nebezpečí nehody! 

[I] Poznámka 

• Existuje celá tada sdružených prístroju, a
proto mohou být zobrazení multifunkčního 
ukazatele ruzná. 
• Zobrazená teplota u stojicího vozidlA (nebo 
pfi velmi nízkých rychlostech) múže být puso
bením tepla sálajícího z motoru mírne vyšší než 
skutcčná vnéjší teplota.◄ 
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Sešit 3.1 Obsluha @ 

Piati pro vozidlo: .,e sériovým multifunkénim ukazatelern, s navigacnim systemem nebo nezóvisl)'m topením 

Varovné, resp. informační texty na displeji 

} Závady sena displeji wbrazují jako kontrolní svetla a varovné, resp. informační 
texty. 

Obr. 11 Vo rovné hlóšení no displeji: STOP tlak oleje 

Pfi zapnutí zapalování nebo za jízdy se kontro
lují nékteré funkce a stav nekterých součástí vo

zidla. funkční závady se na displeji zobrazuj! va
rovnými symboly s varovnými a informačnimi 
texty a prípadne jsou signalizovány i akusticky. 
Podle provcdení sdružeoých prístroju se muže 
:wbrazení lišit. 

Varovné symboly 
Existují červené varovné symboly (priorita 1) a 
žlulé varovné symboly (priorita 2). 

Príklady pro varovná hlášení priority 1 (červená 
barva}: 
• Symbol brzdového systému ffi s varovným 
texrem STOP BRZD . KAPALI NA NÁVOD K OBSL. 
• Symbol chladicí kapali ny¾ s varovným 
textem STOP CHL. KAPAL. KONTROLA! NÁVOD 
K OBSL.
• Symbol tlaku motorového oleje� s va
rovným textem STOP! TLAK OLEJE VYP. MOTOR! 
NÁVOD K OBSL. 

Pfi výskytu nékteré z Lčchto závad bliká nebo 
sv!tí symbol a zazní tfi výstražné tóny. Symboly 
signalizují nebezpeč!. Zastavte a vypnéte motor. 
Zkontrolujte vadnou funkci a závadu odsrrat\te. 

) Prípadné vyhledcjtc odbornou pomoc.

Pokud se vyskytuje vícc závad priority l zároveň, 
objevují se symboly postupne a svíti vždy asi 2 
sekundy. Symboly blikají, dokud není závada 
odstranéna. 

Dokmi existuje závada priority 1, nelze na dis
pleji vyvolal žádnou nabídku ⇒ strana 14. 

Pi'íklody pro varovná hlášení priority 2 (žlutá 
barva}: 
• Symbol motorového oleje s informačním
textem ZKONTROLUJTE HLADINU OLEJE!.
• Symbol paliva s inforrnačním textem 
NAČERPEJTE PALIVO! 

• Symbol vody vostfikovačích s infor
mačním textem DOPLŇTE VODU DO
OSTRIKOVAČÚ! 

• Symbol brzdového obložení s ilúor
mačním rextern ZKONTROLUJTE BRZDOVÉ
OBLOŽENÍ! 

• Symbol imobili zéru s informačním
tcxtem IMOBILIZÉR AKTIVNÍ! 

Pokud dojdc k néktcré z téchto závad, ro;i;svítí se 
symbol a zazní jeden výstražný tón. Co ncjdi'íve 
;i;kontrolujte signalizovanou funkci. 

Pokud se vyskytuje více varovných hlášení prio
rity 2 zároveň, objevují sc symboly postupné a 
svíti vždy asi 2 sekundy. Po určité dobč infor
mační text zmizí a symbol se zobrazuje na okraji 
displeje jako upozornení. 

Varovná hlášení priority 2 se zobrazí teprve 
tchdy, když se nevyskytuje žádná závada priority 
I! 

Informační texty 

Krome varovných hlášení, která jsou vyvolána 
nejakou závadou. jste pomocí displeje informo
váni o µrobíhajících procesech nebo je ud Vás 
vyžadována určitá činnosl. 

[]J Poznámka 

U displeje bez zobrazování varovných, resp. in
fonnačních texti'I se závady ohlašují výhradné 
kontrolními svetly. ◄ 
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@ Sešit 3.1 Obsluha

Nabídky ve sdružených prístrojích 

Hlavní nabídka 

Nes hlavní nabídku m11žete vyvolat räzné funkce displeje. 

- Stisknéte jednou tlačítko⇒ obr. 12 0
na páčce stéraču.

- Když podržíte kolébkový spínač© dve 
sekundy stisknutý, vrátíre se z nékteré z 
nabídek zpét do hlavní nabídky. Spínač 
prípadné stisknete a podržte opakované,
dokud se ncobjeví hlavní nabídka.

Volba nekteré z nobídek v hlavní 
nobídce 

Obr. 12 Póčko stéroču: tlačítko@ pre potvrzení 
položky nobídky o kolébkový spínač © pre zmenu 
nabídky 

- Stisknutím kolébkového spínače 
nahote nebo dole označte jednu z položek
nabídky. Označená položka se nachází 
mezi dvéma vodorovnými linkami.

Vyvolání hlavní nabídky 
- Označenou položku vyvoláte s tis· 
knutím tlačírka @.

- Zapnete zapalování. Ohjeví se pikto•
gram vozidla.

Príklad ovládání nabídck ⇒ strana 15. 

Hlavní nabídka Funkce 

Multifunkční ukazatel [MFA) Prechod k multifunkčnímu ukazateli (MFA) => strana 11 

Audio V režimu rádia se zobrazí aktuální rozhlasová stanice. 

Navigace Talo položka nabídky je k dispozici pouze u vozidcl s na,�gačním 
systémem. Navigační systém musí být zapnutý. 
Pfi aktivním navádení k cíli se wbrazují odbočovací šípky a 
pfibližovací trámky. Zobrazení se podobá symbolickému zobrazení 
v navigačním systému ⇒ sešit 3.3. 
Pokud navádení k cíli není aktivní, zobrazí se smér jízdy (funkce 
kompasu) a názcv ulice. po které práve jedete. 

Tele/on Tato položka nabídky je k dispozici pauze u vozidel s telefonem in
stalovaným ve výrn he⇒ strana 32. 

Nezávislé topení Tato položka nabídky je k dispozici pauze u vozidel s nezávislým to
pením. 

Stav vozidla 

14 Interiér 

Zde se nezávislé topení zapíná nebo vypíná a nastavují se doby 
spušténí ⇒ strana 17. 

Tato nílbídka zobrazuje aktuální varovné a informační texty 
=:> strana 17. 
Pokud jsou nejaké texty k dispozici, položka nahidky bliká. ►
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Sešit 3.1 Obsluha @ 

Hlavní nabidka Funkce 

Nastavení Nastavení času, varovná signalizace rychlosti pro zimní pneuma
tiky, jednotky, komunikační jazyk, nezávislé topení, svetla & výhled 
a komfortní fun kce. 

Vypnutý displej Znbrazení jsou vypnutá. 
Displej se znovu zapne. když vyvoláte hlavní nabídku nebo když se 
objeví varovné hlášení či hlášení o závadé nebo o servisní prohlídce. 
Po zapnutí zapalování sc na 5 sekund zobrazí hlavní nabídka, než se 
displej opét vypne. 

[I) Poznámka 

To, ktcré nabídky sena displeji zobrazí, závisí na 
vybavení vozidla elektronikou a na rozsahu 
výbavy.◄ 

Platí pro vozidlo: s navigačním syslémem nebo nezôvisl�·m topením 

Príklad ovládání nabídek 

Na základe zde popsaného princípu múžete ovládat všech ny nabídky ve 

sdružených pfístrojích. 

Obr. 13 Páčka stéročú: tlačítko© pre potvrzení 
položky nabídky a kolébkový spínač @ pre zmenu 
nabidky 

Jako pŕíklad obsluhy nabídky rni'.tže sloužil 
nastavení varovné signalizacc rych losti. 
Múže to mít smysl tehdy, když napríklad 
použijete zimní pneumatiky, kleré 
neumožňují využít maximální rychlost vo
zidla. 

1. Vyvolání hlavní nabídky

- Zapnete zapalování. Objeví se pikto
gram vozidla.

- Stisknéte jednou tlačítko⇒ obr. 13 @
na páčce sterači L 

- Když podržíte kolébkový spínač© dve
sekundy stisknutý, vrátíte se z nékteré z
nabídek zpét do hlavní nabídky. Spínač
pŤÍpadné stisknéte a podržte opakované,
dokud se neobjeví hlavní nabídka.

2. Vyvolání nabídky „Nastavení" 

- SLisknutírn kolébkového spínače
nahoŤe neho dole označte jednu z položek
nabídky. Označená položka nabídky se
nachází mezi dvéma vodorovnými lin
kami, navíc je vpravo trojúhelník ◄.

- Označte položku Nastavení. 

- Stisknéte tlačítko© na páčce steraču.
Vyvolá se nabídka Nastavení. ► 
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@ Sešit 3.1 Obsluha 

3. Vyvolání nabídky „Zimní pneu." 

- Kolébkovým spínačem označte 
položku Zimní pneu. 

- Stísknéte tlačítko@. Vyvolá sc nabídka
Zimní pneu. 

4. Nastavení varovné signalizace
rychlosti 

- Koléhkovým spínačem označte
položku+ 10 km/h, resp. - 10 km/h a stis
knétc tlačítko, čímž se rychlost zobrazená 
nahoŕe na displeji zvýší, resp. sníží.

Príklad nobídky „Zimní pneu." 

S. Zapnutí a vypnutí varovné signali
zace rychlosti

- Kolébkovým spínačem zvolte položku 
Zapnout/vypnout a stisknéle tlačítko, čímž 
varovnou signalizaci rychlosti zapnete,
resp. vypnete. Pokud je signalizace vyp
nutá, zobrazují se nahofe na displeji tfi
čárky---.

6. Opuštení nabídky „Varovná signa
lizace rychlosti"

- Zvoltc položku Zpet. 

Funkce „Zimní pneu." Vás opticky a akusticky 
upozorní, kdyi. vozidlo dosáhne nastavené 
1ychlosti. 

Na displeji 

Zimní pneu. 

Funkce 

Název zobrazené nabídky 

X km/h 
nebo---

Zapnout/vypnout 

+10 km/h 

-10 km/h 

Zpel 

W Poznámka 

Ukazatel aktuálne nastavené rychlosti, 
nebo čárky pfi vypnuté ľunkci. 

Funkce sc vypíná nebo zapíná. 

Zvýšení nastavené hodnoty o 10 km/h. 

Snížení nastavené hodnoty o 10 km/h. 

Opušténí nahídky ..Zimní pneu." a vyvolání poslední zobrazované 
nabídky. 

To, které nabídky sena displeji zobrazí, závisí na 
vybavení vozidla elektronikou a na rozsahu 
výbavy.◄ 
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P!otí pro vozidlo: s nezóvisl)'m lopernm 

Nabídka nezávislého topení 

) Touto nabidkou lze nezávislé topení zapnout nebo rypnout a naprogramovat 
dobu spuštení. 

Vyvolání nabídky Nezávislé topení 

- V hlavní nabídce ⇒ strana 14 zvolte 
položku Nezávislé topení a stisknete 
tlačítko na páfre steraču. 

Programovatelným nezávislým topením lze to
pení nebo včtrání (podle režimu) fízene zapnout 
na pŕedem nastavenou dobu provozu 
, strana 95. 

Pfíklad ovládání nabídek ⇒ strana 15. 

Nezávislé topení 

Aklivace 

Predvolba l 

Predvolba 2 

Predvolba 3 

Doba prevozu 

Provozní režim 

Den v týdnu 

Tovární nast. 

Zpet 

[I] Poznámka 

Funkce 

Chcete-Ii použít nezávislé topení, zvolte jednu ze tfí pŕedvoleb pro 
dobu spuštení zafízení. Pokud ho nechcete použil, zvolte 
Dezaktivovot. Aktuálnč nastavená hodnota je označena symholem 
.. >". 

Zdc ;e nas1avují rri možné ptedvolby, které múžctc zvolil pod 
položkou Aktivace. Pľi tom rnúžete zvolil možnost zapnutí prnvi
delne v nékterém dni v tý<lnu neho ka:i.dodennč a rovnež múžere 
nastavil presný čas zapnutí v hodinách a minutách. 

·1outo položkou se nastavuje doba pro,·ozu nezávislého topení v mi
nutách,

Vniti"ní proswr vozidla lze pudle pfání huď vytápčl, neho vélrat. 

U vo,;idcl bez hodín fízených rádiovým sigmílcm lze touto polo:í.kon 
nastavil aktuálni cle11 v týdnu. 

Volbou položky se všechny funkce v Lélo nabídce vráti zpčt na to
vární nastavení. 

Touto volbou se dostanete zpét do hlavní nabídky. 

,To, které nabídky sena displeji zobrazí, závisí na 
vybavení vozidla elektronikou a na rozsahu 
výbavy.◄ 

Nabídka ke stavu vozidla 

Tato nabídka zobrazuje varormé a informační texty. 

Vyvolání nabídky Stav vozu 

- V hlavní nabídce ⇒ strana 14 zvolte 
položku Stav vozu a stisknéte tlačítko na 
páčce stčračô. 

Varovná hlášení prinri1y2 a informační texty 
⇒ strana B po určité dobé zmizí a uloží se do 
nabíctky „S1avvozu". 

V tém nabídce si je múže1e nechal zobrazil. 
Pokucl není žáclný text k dispozici, zobrazí sena 
displeji ok. Jestliže je uloženo více tcxtú, zobra
wjí se postupnč ve čtyfsekundových 
intervalech. ◄ 

Interiér 17 
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Nabídka pro nastavení 

V nabídce "Nastavení" mäžete provádet nastavení rz°lzných funkcí vozidla. 

Vyvolání nabídky Nastavení l'ŕíklad ovládáni nahídck => strana 15. 

- V hlavni nabídce ⇒ strana 14 zvoltc 
položku Nastavení a stisknete tlačítko na
páčce steračii.. 

Nastavení 

Denní čas 

Zimní pneu. 

Jednotky 

Jazyk 

Nezóvíslé topení 

Svétla & výhled 

Komfort 

Zpét 

W Poznámke

Funkcc 

Poloz.kou lzc nastavoval hodiny a minu ty uka7.atelc času ve 
sdružených pfís1rojích a v navigačním systému. Mužele volit rnezi 
12hodinovým a 24hodinovým zobrazením a prepnout na letní čas 
(nahore na displeji se ohjcví SJ. 

·Jbuto položkou mužcte nastavil, 7.da a od jaké 1ychlosli máte být 
opticky a akustickyvarován..i. Tuto funkci použijlc napríklad, když 
máte namoncovány zimní pneumatiky, které neumož11ujf využít
maxi mál ní rychlost vozidla=> sešit 3.4 „Rady a činy", kapitola 
.. Kola". 

Zde lzc nastavil jednotky pro teplotu, spotŕehu a vzdálcnost. 

Texty na displeji a v navigačním systému se mohou zobrazoval v 
si>dmi riizných jazycích. 

V této nabídce lze zapnou1 nebo vypnolll nezávislé topení a napro
gramoval dobu jeho spušténí a provozu => strana 17. 

V nabídce Svčtla & výhlcd lze provádér ruzná nastavení k osvetlení 
vozidla� strana 18. 

Vnabídce Kom fon mľlžete provádét nastavení rúzných komfortnich 
ľunkci-,:, strana 19. 

Touto volbou se dostanete zpčl do hlavní nahidky. 

To, které nabídky sena displeji 7.ohrazí, závisí na 
vybavení vozidla elektronikou a na rozsahu 
výbavy.◄ 

Nabídka pro svetla a výhled 

V nabídce "Svetla & výhled" lze provádet nizná nastavení k osvetlení vozidla. 

Vyvolání nabídky Svetla & výhled 

- V hlavní nabídce ⇒ strana 14 zvoltc
položku Nastavení a stisknete tlačítko na
páčce steraču.

18 Interiér 

- Zvoltc položku Svetlo & výhled a stis
knete tlačítko na páčce steraču. 

Pfíklad ovládáni nabídek::::, strana 15. 
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Svetla & výhlcd 

Korni. blikáni 

Továrni nasl. 

Zpet 

[IJ Poznámka 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

Funkce 

Pokud je komfortní blikání ukazatelu smčru jízdy zapnuté, pri bli
kání za sebou následují minimálnč tfi prerušované signály 
=> strana 56. 

Volbou položky sc všcchny funkce v tétu nabídce vrátí zpet na to
vární nastavení. 

Touto volbou se dostanete zpét do nabídky pru nastavení. 

To, které nahídky sena displeji zobrazí, závisí na 
vybavení vozidla elektronikou a na rozsahu 
výbavy.◄ 

)platí pro vozidla: s navigačním sys.témern nebo nez6vislym topením 

Nabídka komfortních funkcí 

V nabídce "Komfort" mťlžete provádet nastavení ruzných komfortních funkcí vo
zidla. 

Vyvolání nabídky Komfort - Vnabídce pro nastavení zvolte položku
Komfort a stisknete tlačítko na páčce 
steraču. 

- V hlavní nabídce ⇒ strana 14 zvolte 
položku Nastavení a stisknete tlačítko na 
páčce sterači\.

Komfort 

Potvrzeni ZAS 

Korni. ovládání 

Sklopení zrcát. 

Synchr. nastav. 

Tovární nast. 

Zpet 

Corning Horne 

Leoving Horne (osvetlení okolí 
vozidla po jeho odernknutí) 

Osvetlení prostoru nohou 

Funkcc 

Aktivace zabezpečovacího zafízen í muže být podle pfání signalizo
vána. 

Komfortní ovládání oken: lze určit, zda se rnají okna pri odernknutí, 
resp. zamknutí vozidla utcviíl, resp. zavfíL Tuto funkci lze aktivoval 
pauze pro dvere ridiče. 

Pfi zapnuté funkci se vnejší zrcátka pfi couvání sklopí, aby hylo 
vidi't na okraj chodníku. 

Pfi zapnuté funkci se pri nastavování zrcátka na strané ŕidiče nasta
vuje současné i zrcátko na strane spolujezdce. 

Volbou položky se všechny funkce v této nabídce vrátí zpét na to
vární nastavení. 

Touto volbou se dostanete zpét do nabídky pro nastavení. 

Zde mľižete nastavil, jak dlouho má osvetlení zustat zapnuté po 
zamknutí vozidla. 

Zde rnMete nastavil, jak dlouho má osvčtlení zústal zapnuté po 
odemknuti vozidla. 

Intenzita usvčtlení prusturu nohou pfi zavfcných dveŕích. 

Interiér 19 
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@ Sešit 3.1 Obsluha

[I) Poznámka 

To, klcré nabídky sena displeji zobrazí, závisí na 
vybavení vozidla elektronikou a na rozsahu 
výbavy.◄ 

Kontrolní svetla 

Usporádání kontrolních svete! 

Kontrolní Slletla signalizují určitéfunkce, resp. zállady. 

Obr. 14 Sdružené prístroie s kontrolními své!ly. Nekterá ze zobrazených kontrolnich svétel patrí k určitým mo· 
delUm nebo jsou součóstí rozšííeného vybavení. 

Poz. 

0 

0 

0 

20 Interiér 

Symbol 

ii.� 

EPC 

'Uu 

1 Vý„nam kontrolnich sv�tel Ualší informace 

Záva<la výfukového systému => strana22 

Porucha motoru (zážehový motor) => strana 23 

1 

Pŕedžhavení (vznetovýmotorl 
Svítí: zapnuté predžhavcní => strana 23 
Bliká: porucha motoru 1 ►
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Sešit 3.1 Obsluha @ 

Význam kontrolních svete! 

Elektronický ímobilizér 
-

Porucha alternátoru 

Výpadek žárovky 

Zapnulé ukazatclc smčru jízdy 

'leplota / hladina chladicí ka paliny 

Tlak motorového oleje 
-

Ukazatel opotrebení brzdového 
obložení 

Ukazatel otevi'ených dverí 

Hladina vody v nádržcc ostfikovaču 

Ukazatcl otcvl'ené kapoty motoro-
vého prostom nebo zadních 
výklopných dverí 

Zásoba paliva 
--

Hladina motorového oleje 

Pripnčtc si bezpečnostní pásy! 

Porucha protiblokovacího systému 
ABS 

-
Bliká: elektronický stabilizační pro-

gram (ESP) reguluje 
Svítí: vadný neho vypnutý ESP 

Zatažcná ruční brzda, 
nebo nedostatek brzdové kapali ny, 

nebo 
závada brzdového systému 

Zapnutý tempomat 

Elektromechanické fízení 

Zapnutá diilková svétla 

I 
Zapnuté mlhavé koncové svétlo 

DaJší informacc 

⇒ strana23 

⇒ strana24 

⇒ strana 24 

----:, strana 2/4 

⇒ strana 24

⇒ strana 25 

⇒ strana 25

⇒ strana 25

⇒ slrana26

⇒strana26

⇒strana 26

⇒ strana 26

⇒ sešit 2.1, kapilola
.. Bezpečnostní pásy"

⇒ strana 27 

⇒ strana 27 

⇒ strana2!l 

⇒ strana 2!l

⇒ strana 28 

⇒ strana 29 

⇒ strana 29 
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@ Sešit 3.1 Obsluha

Poz. Symbol Význam kontrolních svčtel Další informace 

⇒ sešit 2.1, kapitula

•:1 Vadný systém airbagu nebo „Systém 
<BJ airbag"⇒ sešit 2.1, ka-,:;--\ napínaču pásu nebo vypnutý airbag pitola „Napínače 

pásu" 
: 

((S)) @ Sešlápnčte brzdový pedál -c:- strana 29 
-

Ukazatel kontroly pneumatil:: Bliká:

@ (.L) 
Došlo k závadé v systému 

1
⇒ strana 29Svftí: Tlak vzduchu v nékteré p neu-

matice je príliš nízl::ý 

& POZOR! 

• Pokud nebudete respektovat rozsvíccná
kontrolní svčtla a príslušné popisy a varovné
pokyny, mí'1že to vésl k vážným zranením 
nebo poškození vozidla. 
• Odstavené vozidlo predstavuje značné ri-
1.iko. Použijte výstražný trojúhelník, abyste na
svéstojícívozidlo upozornili ostatní účastníky
silničního provozu.
• Motorový prostor každého vozu je nebez
pečná zóna! Pfcd oteVŤením kapoty motoro
vého prostoru a praccmi na motoru nebo v
motorovém prostom vypnete motor a nechte 
ho vychla<lnout, abyste snížili nebezpečí

Kontrola em1s1 

& POZOR! Poltračovôní 

oparení nebo jiných poranení. l:lezpodmí
nečnč si pťečtétc a rcspektujte varovné po
kyny ⇒ sešit 3.2 „Práce v motorovém pros
toru". 

[I) Poznámka 

• ll vozidel bez zobrazování varovný-ch, resp.
inťonnačnich textu na displeji svítí pri poruše
výhradnč príslušné kontrolní svetlo.
• U vozidel sc zobrazovánírn varovných, resp. 
informač:ních textľI svítí ph porušc príslušné 
kontrolní svčtlo. a navíc sc na displeji objevuje 
varovný nebo informační text.◄

Kontrolní svetlo kontroluje výfukový systém. 

Kontrolní svetlo bliká: 

Výpadek z<1palování mu.že poškodit katalyzátor. 
U\'olnetc plynový pedál, opatrne dojcďte k ne~ 
jbližšimu autorizovanému servisu a nechlc 
zkontrolovat motor. 

Informační text na displeji sdru,.ených prístroju 
hlási: EMISE DO DÍLNY! 

22 Interiér 

Kontrolní svetlo svítí: 
Déhem jízdy se vyskytla závada, která zhoršuje 
kvalitu výfukových plynu (napŕ. je vadná sonda 
lambda). llvolnčtc plynový pedál, opatrné do
jPďte k nejbližšímu autorizovanému servisu a 
nechte zkontrolovat motor. 

Informační text na displeji sdružených prístroju 
hlási: EMISE DO DÍLNY! ◄ 

www.autooo.eu
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Platí pro vozidla; se zózehovým motorem 

Rízení motoru 

)Kontrolní svetlo kontroluje fízení zážehových motoru. 

Kontrolní svetlo' (Electronic Power Control) 
sc rozsvít í pri zapnutí zapalování jako kontrola 
funkčnosti zaŕízení. Po nastartování motoru 
musí zhasnout. 

Pokud se za jízdy vyskytne závada na fízen í mo
toru, kontrolní svčtlo se rozsvítí. Motor nechte 

Piati pro vozidla: s.e vznetovým motorem 

Predžhavení / závada na motoru 

co nejdfíve prohlédnout v autorizovaném ser
visu. 

Informační text na displeji sdružených prístrojú 
hlásí: MOTOR DO DÍLNY!. ◄ 

J Kontrolní svetlo svítí, dokud se motor pfedžhavuje. Pokud se vyskytla porucha 
motoru, svetlo bliká. 

Kontrolní svetlo svítí 

leslliže sc pri zapnutí zapalování kontrolní 
svčtlo rozsvítí, motor sc pfodžhavujc. 
Okamžité po zhasnutí svetla spouštejte motor. 

Elektronický imobilizér 

Kontrolní svetlo bliká 

Pokud se za jízdy vyskytne závada na fízcní mo
toru, hlásí se blikáním kontrolního svč'tla 
µfcd.žhavení . Motor nechte co nejdrívc proh-
lédnoul v autorizovaném sen�su. 

Informační text na displeji sdružených pfístrojt"i 
hlásí: MOTOR DO DÍLNY!. ◄ 

Kontrolní svetlo bliká, když dojde k použití neopráuneného klíčku k vozidlu. 

V klíčkuje zabuctován elektronický čip, kterým 
SC' pfi vsunutí klíčku do zapalování automaticky 
<lezaktívujc elektronický imobilizér. Jakmile 
klíček ze 1.apalování vyjmctc, irnobilizér se zase 
automaticky aktivuje. 

Po zapnutí zapalování svítí toto kontrolní svŕllo 
asi tfi sekundy. Pokud by! použil neoprávnený 
klíček do zapalování, kontrolní svetlo bliká. 
Informační text na displeji s<lružcných pŕístrojú 

) 

hlási: IMOBILIZÉR AKTIVNÍ! Vozidlo pak nelze 
uvést do provozu ⇒ strana 101. 

Motor však lzc spustil originálním kódovaným 
klíčkem Volkswagen. 

[I] Poznámka 

Spolehlivý provoz Vašeho vozidla je zaručcn jen 
pŕi použití originálních klíčkú Volkswagen. ◄ 
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DobíjeníO 

Kontrolní svetlo ohlašuje poruchu alternátoru. 

Kontrolní svetlo D se rozsvílí pfi zapnutí zapa
lování. Po nastartování motoru musi zhasnout. 

Pokud se kontrol ni svčtlo D rozsvítí za jízdy, 
akumulátor vozidla není již altcrnárorem 

Vedná žárovka 

<lobíjen. Neprodlene vyhlcdejte nejbližší autori
zovaný servis. 

Protože se behem jízdy akumulátor vybíji, vyp
nčtc všcchny spotrebiče, které nezbytné 
nepotrebujete. ◄ 

Kontrolní svetlo svítí, poku.d je nekterá ze žárovek vnejšího osvetlení vadná. 

Kontrolní svetlo se rozsvítí, pokud dojde k 
výpadku nekteré ze žárovek vnčjšího osvetlení 
vozidla (napr. žárovka dálkového svčtla vlevo) 
nebo prívesu. 

Ukazatele smeru jízdy Q Q 

Informační text na displeji sdružcných pŕístroju 
hlási: LEVÉ DÁLKOVÉ SVETLO VADNÉ. ◄ 

Kontrolní svetlo bliká pfi zapnutých ukazatelích smeru. 

V závislosti na tom, který ukazatel je zapnutý. 
bliká levé , neho pravé? kontrolní svétlo. Pfi 
zapnutých varovných svNlcch hlikají obč kon
trolní svétla současné . 

Pukud je nékterý ukazatel na vozidle nefunkční. 
bliká kontrolní svetlo asi dvakrát rychleji. 

Oalší pokyny k ukazatelúrn smeru jizi.ly 
::::, strana !iG. ◄ 

Hladina chladicí kapaliny / teplota chladicí kapaliny -F-

Varovné svetlo svítí, poku.d je teplota chladicí kapaliny príliš vysoká, nebo její 
hladina pfíliš nízká. 

K zóvadé v systému došlo, když: 

• kontrolní svetlo po zapnutí zapaluvání po 
nčkolika sekundách zase nezhasne. 

• sc kontrolní svetlo rozsvítí nebo bliká za 
jízdy. Pritom zazní tri výstražné tóny ⇒&.

1 lladina chladicí kapaliny múžc být príliš nízká, 
nebo její teplota pŕíliš vysoká. 

Príliš vysoká teplota chlodicí kopaliny 

Informační text na displeji sdružených prístroju 
hlásí: STOP! CHL. KAPAL. KONTROLA! NÁVOD K 
OBSL. 

24 Interiér 

Podívejte se nejdfíve na ukazatel teploty kapa
liny. Je-Ii ručička ctaleko v pravé části stupnice, je 
teplota chladicí kapaliny príliš vysoká. Zastavte, 
vypnete motor a nechte ho vychladnout. Zkon
trolujte hladinu chladicí kapaliny. 

Je-Ii hladina chladicí ka paliny v pofádku, mohl 
závadu zpúsobit V)',pa<lck ventilátoru chladiče. 
Zkontrolujte pojistku ventilátoru a prípadné ji 
nechte vymčnit::::, sešit 3.2, kapitola „l'ojistky". 

Pokud SP kontrolní svétlo béhern jízdy znovu 
brzy rozsvítí. v jízdé nepokračujte a motor vyp
nete. Spojte sc se servisem Volkswagcn nebo s 
jiným autorizovaným serviscm. ►
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Príliš nízká hladina chladicí kapoliny 

Informační text na displeji sdružených ptístrojú 
hlásí: STOP! CHL. KAPAL. KONTROLA! NÁVOD K 

1oBSL. ⇒ sešít 3.2 „Chladicí ka palina'·.

Podívcjte se nejdfíve na ukazatel teplotykapa
liny. Pokud je ukazatel v oblasti normálni te
ploty, kapalinu co nejdfíve doplňte-=>&. 

& POZOR!

• Jcstliže musíte z technických dôvodu
zastavit, odstavte vozidlo v bezpečné vzdá Ie-

Tlak motorového oleie 9:::1-: 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

& POZOR! Pokračovóni 

nosti od silničního provozu, vypnete motor a 
zapnéte varovná svetla. 

• Nikdy ncotcvírcjtc kapotu motorového
prostom, pokucl viclíte neho slyšíte, že ocltucl
uniká pára nebo chladicí kapalina - nebezpečí
oparení! Vyčkejte, až pára nebo chladici kapa
lina pfcstanou z motoru evidentné unikat.

• Motorový prostor vozidla je nebezpečná
zóna! Než v nem začnete pracoval, nechte
motor vychladnout. Bezpodmínečne respek
tujte varovné pokyny--> scšit 3.2, kapitola
,,Práce v motorovém prostom".◄ 

Varovný symbol hlásí pľili§ nízký tlak motorového oleje. 

Pokud bliká varovný symbol a pritom zazní tfi 
výstražné tóny. vypnčte motor a zkontrolujte 
hlaclinu oleje. Pfípadnč olej dopliHc ⇒ scšit 3.2, 
kapitola „Motorový olej". 

1 nformační text na displeji sdružených prístroju 
hläsí: STOP TLAK OLEJE VYP. MOTOR! NÁVOD K 
OBSLUZE 

Pokud varovný symbol hliká, ačkoli je hladina 
oleje v poŕádku, nepokračujte v jízdč. Motor 
nesmí béžet ani na volnobéžné otáčky. Vyhle
dcjtc odbornou pomoc. ◄ 

Ukazatel opotrebení brzdového obložení (0) 

Kontrolní ukazatel hlídá opot rebení pouze pfed
ního brzdového obložení. proto doporučujeme 
nechal zkontrolovat rovnéž zadní brzdové 
obložení. 

Informační text na displeji sdružcných pŕístrojô 
hlásí: ZKONTROLUJTE BRZDOVE OBLOŽENÍ!. 

Signalizace otevrených dverí � 

& POZOR! 

J akmile se rozsvítí tato varovná signalizace .. , 
bcwdldadné vyhledejte autorizovaný servis a 
nechte brzdové obložení zkontrolovat. ◄ 

Kontrolní svetlo zobrazuje pfi zapnutém zapalování otevľené dveľe. 

Kontrolní svetlo 08l musí zhasnour, když jsnu 
všechny dvef<' úplné zavfené (až clo druhé are
tační polohy). 

) 
4J Zvláštní vybavení 

Pfipadné zobrazcní41 na displeji⇒ strana IO, 
ohr. 8 © je viditelné i bez zapnutého zapalování. 
Po uzamčení vozidla musí asi po lS sekundäch 
zhasnout. ◄ 
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Voda v nádržce ostrikovaču Ó 

Kontrolní svetlo se rozsvítí pfi pfíli.{ nízké hladine vody v nádržce ustfikovaču. 

Pfi nejbližší príležitosti byste méli nádržku do
pinit ⇒ scšit 3.2, kapitola „Ostfikovače". 

Informační text na displeji sdmžených prístroju 
hlásí: DOPLŇTE VODU DO OSTRIKOVAČÚ! ◄ 

Signalizace otevfené kapoty motorového prostoru � nebo zadních 
výklopných dverí C::::::S

Kontrolní svetlo zobrazuje pfi zapnutém zapalování utevfenou kapotu motoro
vé/10 prustoru nebo otevfené zadní výklopné dvefe. 

Kontrolní svetlo P nebo= musí zhasnout, 
když jsou kapota motorového prosto ru nebo 
zadní výklopné dvere úplnč zavfené (až do 
druhé aretační polohy). 

Zásoba paliva 111) 

Prípadné zobrazení5l na displeji© je viditelné i 
bez zapnutého zapalování. Po uzamčení vozidla 
musí asi po 15 sekundách zhasnem!.◄ 

Symbol se rozsvítí, jakmile v palivové nádrži zbývá jižjen rezervní množství pa
liva. 

Pokud je v nádrži už jen asi 7 lilrô pohonných 
hmot, rozsvílí sc tento symbol•. Navíc zazní 
výstražný tón. To Vás upozorňuje, že je nutné pfi 
nejbližší príležitosti načerpat pohonné hmoty 

Hladina motorového oleje 'ť:1: 

⇒ sešit 3.2, kapitola „Čerpá ní pohonných
hmat". 

Informační text na displeji sdružcných prístroj LI 
hlásí: NAČERPEJTE PALIVO!◄ 

Kontrolní svetlo upozorr'íuje na príliš nízkou hladinu. oleje. 

Rozsvítí-li se toto kontrolní svčtlo �. zkontro
lujte cu nejdfíve hladinu motorového oleje a do
pliltc odpovídající rnnožství ⇒ sešit 3.2, kapitola 
,,Motorový olej". Navíc zazní výstražný tón. 

Informační text na displeji sdružených prístroju 
hlási: ZKONTROLUJTE HLADINU OLEJE! 

S) Zvláštni vybavení 

26 Interiér 

Jcstliže je senzor motorového oleje vadný, kon
trolní svetlo hli ká po zapnutí zapalování asi 5 se
kund. 

Informační text na displeji sdružených pfístrojú 
hlásí: SNÍMAČ OLEJE DO DÍLNY. Vyhlcdejte au
torizovaný servis. ◄ 
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Protiblokovací systém (ABS) 

\ 
Kontrolní svetlo kontroluje systém ABS afunkci integrované elektronické 

) uzáverky diferenciálu (EDS).

Kontrolní svetlo se rozsvítí na nékolik sckund 
po zapnutí zapa!ování. Jakmile automatický 
proces kontroly skončí, svetlo zhasne. 

K závode v systému ABS došla, když: 

• se kontrolní svetlo pfi zapnutí zapalování 
ncrozsvítí.

• kontrolní svetlo po ne kolika sekundách nez
hasne, 

• se kontrolní svétlo rozsvítí za jízdy.

Vozidlo pak lze brzdil pauze konvenčním 
brzdovým systémem, tedy bez ABS. Vyh!edejtc 
co nejdŕíve neklerý z autorizovaných servisu. 
Další pokyny k systému AIJS => sešit :1.2, kapitola 
.. Brzdení". 

Pfi závadé AIJS svítí rovnež kontrolní svetlo ľ.SP. 

Závada v celém brzdovém systému 

Rozsvítí-li se kontrolní svetlo ABS spolcčné s 
kontrolním svčtlcm brzdového systému «DJ, je 
patrnč vadný nejen systém ABS. ale také kon
venční brzdový systém ""? &. 

Závada elektronické uzóverky diferenciálu 
(EDS) 

Systém EDS pracuje spolcčnč s ABS. Výpadck 
Junkcc l:IJS je signalizován rozsvícením kon-

trolního svetla ABS . Vyhledejte co nejdfíve 
nekterýz autorizovaných servísiL IJalší pokyny k 
EDS=, sešil 3.2, kapitula .. Elektronická uzáverka 
diferenciálu (EDS)"'. 

& POZOR!

• Než otevfete kapotu motorového prostom,
prečtete si varovné pokyny⇒ sešit 3.2, kapi
tola „Práce v motorovém prostoru".

• Pokud se pči rychlosti nad 10 km/h rozsvítí
kontrolní svetlo brzdového systému((]) S(JO

lečné s kontrolním svčtlcm ABS , nepru<l
lcnč zastavte a zkontrolujte hladinu brzdové
kapalinyv ná<lržce = sešit 3.2, kapitola „Brz
dová ka palina". Pokml hla<lina kapaliny klesla
pod značku „MIN", nepokračujte v jízdč- ne
bezpečí nehody! Vyhledejte odbornou pomoc.

• Je-li hla<lina brz<lové kapalinyv pofádku, 
mohlo dojít k výpadku regulační funkcc sys
tému ABS. Zadní kula se pak pfi brzdení 
mohou pomerne rychle zablokoval. To mi'1žc
za určitých okolností vést k vybočení zadní 
i'ásti vozidla - nehezpcčí smyku! Opatrnč do
jcd'te k nejhližšímu autorizovanému servisu a 
nechte závadu odstranit. ◄ 

Elektronický stabilizační program (ESP) 

Kontrolní svetlo kontroluje elektronický stabilizační program. 

Kontrolní svetlo plní tyto ľunkcc: 

• Po zapnutí zapalování se ro?.svítí asi na 2 se
kundy jaka kontrola ľunkce ESP.

• Bliká, uplatňuje-Ii se za jízdy regulační
proces ESP.

• Svítí trvale. vyskytne-Ii se nejaká závada v 
systému ESP.

• Sviti, když je systém ESP vypnutý
⇒ strana 99. 

;• Svítí pri závade systému ABS, protuže ESP 
pracuje spolcčnč sc systémem ABS. 

V prípade, že se kontrolní svétlo rozsvítí hned 
po spušténí motoru, mohl se systém z tech
nických duvo<lu vypnem!. V takovém prípade 
mľižete ESP znovu aktivovat vypnutím a 
opetovným zapnutím zapalování. Když kon
trolní svétlo zhasne. je zaŕízcní opčt pinč 
funkční. 

W Poznámka 

Pokud byl akumulátor odpojen. rozsvítí se po 
zapnutí zapalování žluté kontrolní svčllo . Po 
ujetí krátké vzdälenosti musí zhasnuut. ◄ 
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www.autooo.eu



@ Sešit 3.1 Obsluha

Brzdový systém/ ruční brzda ((j)) 

Kontrolní s1Jétlo s1Jítí pfi zatažené ruční brzdé, príliš nízké hladiné brzdo1Jé kapa
liny nebo pri zá1Jadé brzdo1Jého systému. 

Kdy se rozsvítí kontrolní svetlo «D? 

• Pfi zatažené ruční brzde 

Po kud jedete se zataženuu ruční brzdou rychlcji 
než 6 kmih, objeví se na displeji sdrnž.ených 
prístroju tento text: RUČNÍ BRZDA ZATAžENÁ!. 
Navíc zazní varovný signál. 

• Pfi pfíliš nízké hladine brzdové kapaliny 
⇒ sešit3.2, kapitola „Brzdová kapalina" 

Informační text na displeji sdružcných prístrojú 
hlásí: STOP! BRZD. KAPALI NA NÁVOD K OBSL.. 

Toto kontrolní svetlo se môže ruzsvítit i společnč 
s kontrulním svčtlem ABS⇒ strana 27. 

& POZOR!

• Než otevi'ete kapotu motorového prostoru,
pi'ečtčte si varovné pokyny⇒ sešit 3.2, kapi
tola „Práce v motorovém prostom". 

• Jestližc kontrolní svetlo hrzdového sys
tému nezhasne nebo se rozsvítí za jízdy, je bud'

Plo ti pro vozidla: s iempom□tem (GRA) 

Tempomat "0 

& POZOR! Pokračovóní 
-----------

hladina brzdové kapali ny v zásobní nádržce 
⇒ sešit 3.2, kapitola „Brzdová kapalina" príliš
nízká, nebo je podpora posilovače brzd nedo
stačující. Pfi príliš nízkém stavu hrzdové ka
paliny již nepokračujte v jízdč- nebezpečí ne
hody! Vyhlcdejte odbornou pomoc. Pokud je
funkce posilovače brzd nedostačující, múžete
v jízdč opatrné pokračovat k nejbližšímu au
torizovanému servisu. Pri brzdení však musíte
sešlápnout brzdový pedál podstatne vetší
silou než normálne.

• Rozsvítí-li se kontrolní svetlo brzdového
systému ffi společne s kontrolním svčtlcm
AllS pi'i rychlosti nad 10 kmih, mohlo dojít
k výpadku regulační funkce ABS. Zadní kola se 
pak pri brzdční mohou pomerné rychle zablo
koval. To mi'ižc za určitých okolností vésl k vy
bočení zadní části vozidla - nebezpečí smyku!
Opatrnč dojed'te k nejbližšímu autorizova
nému servisu a nechte závadu odstranit. ◄

Kontrolní svetlo svítí pri zapnutém tempornatu. 

Kontrolní svčtlo n svítí pfi zapnutém tcmpo
malu. na lší pokyny k Lem po matu 
⇒ strana 112. ◄

Elektromechanické rízení � � 

Pri elcktromechanickém fízcní sc podpora rí
zení automaticky pfizpúsohuje rychlosli jízdy a 
natočení kol. 

Kontrolní svetlo sc pi'i zapnutí zapalování rozs
vítí na nekolik sekund. 

Pokud svet Io ( nebu@) nezhasne nebo se roz· 
svítí béhem jízdy, došlo k závadč v elektrome
chanickém ŕízení. Podpora ŕízení jt> buďsnížená 
(svetlo ), nebo zcela nefunkční (svétlo@ a tri 

28 Interiér 

výstražné tóny), Rízení nechte co nejdfíve pfe
kontrolovat v autorizovaném servisu. Pokud po 
novém nastartování a krátké jízdé žluté kon
trolní svétlo zhasne, není nutné servis vyhledat. 

Pfi snížené podpore fízcní nebo pri jejím 
výpadku počítejte s tím, že k fízení musíte vy
naložil podstatnč více síly než obvykle. 

U vozidla s vypnutým motorem (napr. pfi 
vlečení) není podpora rízení aktivní. ► 

\ 
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[I] Poznámka

Pokud by! akumulátor odpojen, rozsvíti se po 
} zapnutí zapalování žluté kontrolní svetlo . Po 

ujetí krátké vzdálcnosti musí zhasnout. ◄ 

Dálková svetla �D 

Sešit 3.1 Obsluha ® 

Kontrolní s1Jetlo s1Jítí pfi zapnutých dálkollých s1Jetlech. 

Kontrolní svétlo :SD se ro zsv[tí pfi zapnutých 
dálkových svčtlcd1 nebo svčtdné houkačcc. 

Plat, pro vozidla: s mlhovym koncovým svetlem 

Mlhavé koncové svetlo (h: 

Kontrolní svetlo svítí pfi zapnutém mlhovém 
koncovém svetle. Další pokyny⇒ strana 52. ◄ 

Plotí pro vozidla: s ovtornallckou pľevo<lovkou 

Sešlápnete brzdový pedál ((S)) 

Když se rozsvítí to!O kontrolní svetlo, sešlápnete 
brzdový pedál. To je nutné, když volicí páku au-

Piati pro vozidla: � ukat:otelem kontroly pnel1rnatik 

Ukazatel kontroly pneumatik (J) 

Obr. 15 Stredová konzalo: tlačítko ukazotele kon

\troly pneumatík 

61 Zvláštni vybavení 

Dal ši pokyny⇒ strana 56. ◄ 

tomatické pfevndovky6l vyfazujcte z poloh P 
nebo N. ◄ 

Ukazatel kontroly pneuma tik srovnává pomocí 
snímaču ABS otáčky, a tím i obvod jednotlivých 
pneumatík. Zmena obvodu nekterého kola se 
zobrazí na ukazateli kontroly pneumatík . Ke 
zméné obvodu pneumatiky muže dojít, když: 

• je tlak v pneumatice príliš nízký.
• je porušcna struktura pneumatiky. 
• je vozidlo zatéžováoo jednostrannč. 
• jsou silneji zatežována kola jed né nápravy
(napr. pri provozu s pťívčsern nebo pŕi jízdč v 
klcsání či sloupání). 
• jsou namontovány snehové retézy. 
• je namontováno nouzové kolo. ► 
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• na náprave hylo vymčnčno jedno kolo.

Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách 
Po zmene tlaku vzduchu v pneumatikách nebo 
po výméné jed noho či více kol se musí pfi zap
nutém zapalování slisknout a podržct tlačítko 
⇒ strana 29, obr. 15 ukazatele kontroly pneu
matik tak dlouho, dokmi nezazní aktivační tón. 

Pfi silném za tí žení kol (napr. pri provozu s 
pfívesem nebo pri velkém nalože1ú vozidla) je 
treba ZVÝŠit tlak vzduchu v pneumatikách na ho
dnotu d�poručenou pro plné zatížcní (viz štítek 
na vnitní strane víka palivové nádrže). Stiskem 
tlačítka ukazatclc kontroly pneuma tik nový llak 
potvrdíte. 

Ukazatel kontroly pneumatík (l) svítí 
Je-Ii llak vzduchu v nčkleré pneumatice pod
statnč nižší než tlak nastavený fidičem, ukazatel 
kontroly pneumatík se rozs\1tí ⇒ &. 

Ukazatel kontroly pneumatík bliká 

festliže ukazalel kontroly pneumatík hliká W, 
došlo v systému k závadé. Vyhlcdejte nejbližší 
autorizovaný servis. 

Telefon 

Piati pro vozidlo: s piípravou pro telefon 

Príprava pro telefon 

Obr. 16 Príprava pro telefon 

30 Interiér 

& POZOR!

• Když se ukazatel kontroly pneumatik rozs
vítí , snižte ih ned rychlost a vyhnete se 
prudkým manévrum pi'i jízdč a brzdení. Pri 
nejhližší príležitosti zastavte a zkontrolujte 
pneumatiky a tlak v nich. 

• Za správný tlak vzduchu v pneumatikách 
je zodpovedný i'idič. Proto se tlak musí pravi
delne kontroloval. 

• Za určitých podmínek (napr. sportovní s tyl 
jizdy, zimní nebo nezpevnéné vozovky) se 
múže ukazatel kontroly pneumatík pŤi zob· 
razování zpo1.ďovat nebo sc neobjevovat 
vúbec. 

[I] Poznámka 
Pokud hyl akumulátor odpojcn, rozsvítí se po 
zapnutí zapalování žluté kontrolní svčtlo . Po 
ujetí krátké vzdálenosti musí zhasnout. ◄ 

U vol.idel s prípravou pro telefon je na prístro
jové desce úchyt pro držák telefonu. 

Držák, který se hodí pro Váš telcfon, dostanete 
jako pi'íslušenství v servisu Volkswagen. Kryt 
⇒ obr. 16 (šípka) musíte pred upevnéním držáku
sejmout.

Používáte-li svuj mobilní telefon ve vhodném 
držáku, platí: 

• Telefon je sp o jen se strešní anténou.
• Telefon je spojcn s mikrofonem v blízkosti
pi'edního vnitfního svetla.
• Hovory jsou pl'enášeny reproduktory vc vo
zidle, u autorádia namontovaného ve výrobé se 
pri hovoru vypne zvuk. 
• 13atcric v tclefonu se podle potreby nabíjí.
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& POZOR!

Pozornost venujte v prvé i'adč déní na silnici. 
Teleľon obsluhujte, jen když to dopravní si
ttiace umožňuje. ◄ 

Sešit 3.1 Obsluha ® 

Platí pro vozidla: s tlačitky pro informační o havariioí vo!on1 na dd:óku telefonu 

Informační a havarijní volání 

Pres tlačítka(IJ a(2J na držáku tele/anu se dovoláte na centrálu havarijní služby 
Volkswagen Service Call Center. 

Blól:A-0073 

Obr. 17 Tlačítko pro informační a havarijní volóní 

Informační volání 

- Tlačítko (D podržte stisknulé cléle než
dve sekundy. Navazuje se spojení.

Havarijní volání 

)- Tlačítko (a podržte stisknuté déle než 
dvé sekundy. Navazuje se spojení. 

Dvčma tlačítky rych!é volhy ⇒ obr. 17 múžete 
navázat spojení s centrálou havarijní služby 
Volkswagen Service Call Center. Tam si múželc v 
prípadč závady privolal pomoc nebo se infor
rnovat o dopr.ivé a o své ceste. 

Systém sc pokusí automaticky Vás spojil se ser
visní centrálou Vaší domovské zeme. 

I 

& POZOR!

Pozornost včnujte v prvé fatlč <lční na silnici. 
lclcfon obsluhujte, jen když to dopravní si
tuace umoi.ňuje. 

II) Poznámka 

• Volání prosti"ednictvím tlačítka (D nebo Bna 
dr;'.áku telefonu má vyšší prioritu než normálni 
volání. Když stisknete tlačítko (D nebo B v
prubéhu norrnálního hovoru, tento hovor se
ukončí a navazuje se informační, resp. havarijní
volání.

• Poku tl stisknclc behem aktivního inľor
mačního volání tlačítko havarijního volání B,
informační volání se preruší a navazuje se hava
rijní volání. Naopak aktivní havarijní volání sc 
preruší informačním voláním. 

• Aby bylo možné provádčt informační a hava
rijní volání, musí hýt dostupný signál síté mo
bi!ních telefonú. V nékterých zemích nemusí být
služba dostupná. 

• Vzemích, kde není k dispozici číslo pro „in
formační volání•', se pri stisknutí tlačítka(D nav.i
zuje havarijní volání. 

• VOLKSWAGEN AG usiluje o to, aby Vám své 
služby mohl nabízct co ncjlcvnčji. Taríf y platné v 
jednotlivých zemích zjistíte v servisech
Volkswagen. ◄
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Piati pro vozidla: s telefonem 

Pevné zabudování telefonu 

BRA-0113 

Obr. 18 Držák telefonu 

Vložení telefonu 

- Odstraňte - pokutl je tam umísténa -
kulatou gumovou zátku na zadní strane 
krytu tclefonu. 

- Telefon vložte do držáku nejprve dole u
systémového rozhraní⇒ obr. 18 ® a pak
teprve nahofe, až zde zaaretuje. 

Vyjmutí telefonu 

- Stísknéte odjišťovací tlačítko © a te
lef on vyjmčte.

Držók telefonu 

© Odjišťovací tlačítko k vyjmulí telefonu 

© Odjišťovací tlačítko k sejmutí držáku tele
ťonu 

© Antén ní vývod 

32 Interiér 

Obr. 19 Tlačítka pro obsluhu telelonu v multi
funkčnim volantu (zvláštni výbava) 

® Systémové rozhraní. nalevo od elektrického 
napájení 

© Tlačítka informačního a havarijníhn volání 
⇒ strana 31

Tlačítka pro obsluhu telefonu v multifunkčním 

volantu {zvlóštní výbava) 

Tlačítkem ⇒ obr. 19 (i) môžete ovládat tylo 
funkcc: 

• vyvolal hlavní nabídku telefonu ⇒ strana 33
a potvrdil zvolenou položku nabídky; 

• po volbé telefonního čísla navázat spojení; 

• pfijmout príchozí hovor a aktivní hovor 
podržet; 

• pťijmout druhý hovor a pfecházet mezi 
obema hovory (pfepínání hovorú). 

Tlačítkem © múžete ovládal tyto funkce: 

• opustil aktivní nabídku; ►

www.autooo.eu



• ukončil spojení;

• odmítnout pfíchozí hovor.

/1-ilasitost hovoru 

Hlasitost nastavujte pouze regulátorem hlasi
tosti na autorádiu. Zménítc-li hlasitost tlačítky 
na telefonu, mužc sc kvalita zvuku zhoršil. 

Telefonní seznam 

Po vložení tclefonu se načte telefonní seznam, 
ahy se mohl zohrawvat i ve sdružených pfíslro
jích. To múže v závislosti na velikosti tclcľonního 
seznamu n-vat až minutu. 

Je-Ii pod jcdním jménem uloženo více tele
fonních čísel, prenáší sc pouzc první z nich, 

,resp. standardní lelcfonní číslo (viz návod k tele
/onu). 

Nastavitelná doba dobehu 

Po vypnutí zapalování zustává tclcfon ješte :lO 
minul zapnutý (doba dohčhu). 

Dobu dobčhu múžere dodatečným záznamern 
do telefonního seznamu mčnit v intervalu od O 
do 60 minul. K tomu zadejtc v lelefonním sez
namu clo editovacího pole pro jméno „TIMER" a 
do pole pro číslo požadovanou dobu clobčhu v 
minutách. 

Obsluha telefonu v držáku 

Obr. 20 Hlovní nabídka telelonu 

.Jyvolání nabídky pro telefon 

- Kolébkový spínač podržte stisknutý dve
sekundy. Zobrazí se hlavní nabídka. 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

Baterie 

Baterie telefonu vloženého do držáku se nabíjí, 
když je zapalování zapnuté, resp. po dohu 
dobéhu telefonu. 

Bluelooth / infračervené spojení 

Je-lido uržáku vložen telefon s pfíjmem Blue
touth, je hlasitý teleľon k dispozici až po zhruha 
tŤech sekundách. 

Pokud je telefon vložen do držáku behcm ak
tivního spojení Bluetooth, spojení sc ukončí. 
Béhem aktivního spojení pres infraport není te
lefon v držáku rozpoznán. Zohrazení na displPji: 
kein Hondy (žáuný mobilní teleľon). Ukončete 
proto pre<.! nasazením telefonu do držáku ak
tivní infračervené spojení. 

& POZOR!

Pozornust venujte v prvé faue den í na silnici. 
Telefon obsluhujte, jen když to dopravní si
lltacc umožňuje, 

[I] Poznámka 

Je-Ii béhern aktivního teleľonního hovoru le
lcfon vložen <.Io držáku, je hlasitý tclefon k dispo
zici až po zhruba trech sekundách.◄ 

Obr. 21 Tlačítko G) a kolébkový spínač G) pro ov
ládání nabídky na displeji 

- Kolébkovým spínačcm ⇒ ohr. 21@ 
zvolte v hlavní nabídce položku Telefon.
Zobrazí se nabídka telefonu. ► 
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Vyvolání posledních volaných čísel 

- Kolébkovým spínačem zvolte v hlavní
nabídce telefonu položku Volaná číslo.
Zobrazí se seznam posledních volaných
telefonních čísel.

- Ze seznamu zvolte požadované tele
fonní číslo a stisknéte tlačítko@. Navazuje
sc spojení.

Volání číslo z telefonního seznomu 

- Z hlavní nabídky telefonu zvolte
položku Tel. seznom. Na displeji se objeví
telefonní seznam.

- Stisknutím kulébkového spínače@
nahofe nebo dole lze v seznamu lislovat.

- Pokud je telefonní seznam pi'fliš
dlouhý, mMete preskakovat po jed
notlivých začátečních písmencch. Za tím
účclem podržte koléhkový spínač nahorc
nebo dule déle než jednu sekundu.

- Stisknutím tlačítka@zvoltc
požadovaný záznam. Zobrazí SC' jméno s
telefonním číslcm.

- Z volte položku Volat a stisknéle tlačítko
@. Navazujc se spojení.

34 Interiér 

Poslech hlasové schránky 

- Z hlavní nabídky telcfonu zvolte
položku Hlasová schránka (Sprach
mailbox). Pokud je uloženo telcfonní číslo
hlasové schránky, zahájí se volání ihned.

Kolébkovým spínačem © mi'tžete volit všcchny 
funkcc, ktcré se zobrazují na displeji. napŕ. 
Odmítnout pfi pfíchozfm hovoru. Tlačítkcm © 
se vybraná funkcc aktivuje. 

Krátké zprávy (SMS) 

PfíchoLÍ krá tká zpráva se zohrazuje ve 
sdružených ptístrojích. SMS J7e však číst pouzc 
pres telefon. 

& POZOR! 

Pozornost venujte v prvé tade tlení na silnici. 
Telefon obsluhujte, jen když to dopravní si
tuace umožňuje. 

[I) Poznámka 

• Speciální rídicí znaky, napr. "3111, které jsou
pripojenypŕed dané teleľonní číslo, nejsou pod
porovány. Prato ncl1.c žádné lclcfonní číslo s
µfedfazcnými ľídicími rnakyulo.W do tele
fonníbo SC;,'.1181llll.
• Telcfonní seznam múžcte vyvolat i behem
hovoru.
• To, které nabídky sena displeji zobrazí, závisí
na vybavení vozidla elektronikou a na rozsahu
výbavy.◄
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Nokia 6310i v držáku telefonu 

fbyste mohli slyšet zvonení príchozího 
hovoru, mčli byste jednou provést tyto 
kroky: 

- Zapnete mobilní telefon a zapalování
vozidla.

- Vložte telefon do držáku.

- Když sc na displeji zobrazí symbol vo-
zidla, vyjméte telefon z držáku.

- Na telefonu stisknete tlačítko nabíclky.

- Zvolte položku EINSTELLUNGEN

/(nastavení).

- Zvolte položku
ZUBEHOREINSTELLUNGEN (nastavení
pi'íslušenství).

- Z volte FRE ISPRECH EN (hlasitý telcfon).

- Z volte STANDARD-PROFIL (standardní
profil). 

- Zvolte profil ALLGEMEIN (všeobecný}.

Sešit 3.1 Obsluha ® 

- Nabídku opusťte červeným tlačítkem.

Pokud je telefon vložen do držáku a hlásí sc 
pŤÍchozí hovor, uslyšíte nyní zvonéní, ktcré je 
nastaveno v profilu ALLGEMEI N [všeobecný). 

W Poznámka 

• Poku d dodatcčne provedete zmeny v profilu
ALLGEMEIN (všeobecný) (napr. zmeníte vyz
vánécí melodii), bud ou platit iv režimu hlasi
tého lcleľonu.

• Po aktualizaci programového vybavení tele
fonu se Vámi provedená nastavení vymažuu, 
tzn. že musíte vyzvánécí mcludii nastavil znovu, 
jak bylo popsáno výše. 

• Pokudjc vozidlo vybaveno držákern telefonu 
a mobilním telefonem Nokia 6310i z výrohy, je 
držák vhodný výlučné pro tento model telcľonu.

• l\1á-li osvetlení displeje zuslat za jízdy zap
nuté, zapučte je v nabídce Einstellungen/Zuhe
horeinstellungen /Freisprechen/Ilcleuchtun� 
(Nastavení/Nastavení príslušcnství/ 1 llasitý 
telefon/Osvčllení). ◄
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Odemykání a zamykání 

Klíčky 

Sada klíčku 

K sade klíčku patrí krome rádiových klíč ku i plastový pŕívesek s bezpečnostním 
kódem. 

&1K-00l9 

Obr. 22 Sada klíčku 

Sada klíčkú k Vašemu vozidlu obsahujľ: 

• dva rádiové klíčky� obr. 22 @s výklopným
tčlcscrn,

• jeden plastový µťívesek@ s bezpcčnosrním
kódem klíčku.

Plastový prívesek@ 

Pouze na z.ákladé bezpečnoslního kódu nap las
tovém pfívčsku ⇒ obr. 22@ múželc nechal pti
delat další kli(:ek. Prolo: 

• uschovcjtc plastový prívések na bczpcčném
místé.

• nikdy ho nenechávejte ve vozidle.

Tento prívčsek pfedejte pŕi prodeji vozidla ku
pujícímu. 

36 Odemykání o zamykání 

Náhradní klíčky 

Potrebujete-Ii náhradní klíček. obraľle se s 
plastovým pŕívéskcm na servis Volkswagcn<sl . 

& POZOR! 

Zneužití klíčku k vozidlu tretí osobou muže 
být príčinou težkého zranení. 

• Nikdy nenechávcjte deti ani postižcné
osoby samotné vevozidlc. Nebyly by v pŕípadč
nouze schopné samy opustil vozidlo ani si
vlastními silami pomoci. 

• Klíčky od vozidla nikdy nenechá vejte ve
vozidiel Zneužití klíčkú neoprávnenou
osobou, napi'. dčtrni, muže vést k tčžkým
zranením a nehodám.

- Motor se múže nckontrolovanč spustil.

- Pokud je zapnuto zapalování, mohou
být spušténa nčkterá elektrická zat(zení -
nebezpečí pohmoždení napi'. elektrickým
spoušt�ním oken. 

- Dvere vozidla lze zamknout rádiovým 
klíčkcrn, čímž se v prípade nouzc znesna
diíuje pomoc zvenčí. 

- Proto vždy, když opouštíte vozidlo, vez
mete klíček s sebou.

• Klíček nikdy ncvytahujte ze spínací 
ski'íňky, dokud je vozidlo v pohybu. Rízcní by 
sc mohlo nečekanč zablokovat a vozidlo byste
pak nemohli ovládal.

0 Upozornéní! 

Každý klíček obsahuje elektronické součásti 1 

Ch raňte ho pred vlhkcm a silnými otfesy. ◄ 
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Centrálni zamykání 

'Popis centrálního zamykání 

Centrá/ní zamykání umožňuje společné zamykání a odemykání všech d1,eŕí 
včetne zadnich výklopných dverí. 

Centrální zamykání lze ovládat témito zamy
kacími systémy: 

• mechanicky klíčkem ve dvefích tidiče 
⇒ strana 36. 

• rádiovým dálkovým ovládáním ⇒ strana 40, 

• spínačem centrálního 7,amykání 
⇒ strana 38,

bddelené odemykání dverí 
V servisu Volkswagen® Vám mohou napro
gramoval oddélené oclcmykání dverí. 

Otočíte-Ii klíčkem v zámku vc dvctích ridiče ve 
smeru odemykání jednou, resp. stisknete-li 
jednou tlačítko-, strana 40, obr. 26@na rádi
ovém klíč ku, odcrnknou se jen dvere ŕidiče. 

Teprve pri dvojím otočení klíčkem ve smeru 
odemykání, resp, pfi dvojím stisknutí tlačítka@ 
sc odemknou všechny dvere včetne zadních 
výklopných dverí. 

Bezpečnostní pojístka 

• Aktivace

Otočte jednou klíčkem v zámku dverí tidiče vc 
sméru zamykání, nebo stisknere jednou uzamy
kací tlačítko ⇒ strana 40, obr. 2(@ rádiového 
-Jálkového ovládání. Aktivovaná bezpečnostní 
pojistka znesnadríujc neoprávnené vniknutí do 
vozidla. Aktivací bezpečnostní pojistkyse vyradí 
z funkce otevírací páčky dverí a spínač cen
trálního zamykání. Blikání kontrolního svčlla ve 

) 

ll Zvláštni vybavení 

dverích ŕidiče potvrzuje ľunkční pohotovost 
bezpečnostní pojistky. 

• Dezaktivace

Otočte jedrwll klíčkcm v zámku dverí fidičc ve 
smčru odemykání, nebo stisknéte jednou ode
mykací tlačítko@, nebo odjišťovací tlačítko 
zadních výklopných dverí [g na dálkovém ov• 
ládání. Zabezpečovací zaŕízeni proti krádeži 7l se 
také dezaktivuje. 

Je-Ii bezpečnostní pojistka deaktivovaná, lze vo
zidlo odemknout zcvnitf zatažením za otE>vírací 
páčku dverí. Oalším zatažením za otevírací 
páčku se dvere otevfou. 

& POZOR! 

PŤi aktivované bezpečnostní pojistce nesmí ve 
vozidle nikelu ziístat, nehoľ zcvnilŤ nclze 
dvere odemknoul- nebezpečí smrtelnébo 
zranční! Zamčené dvere znesnadňují v 
prípade nutnosti ptístup pomoci k osobám ve 
vozidle, ktcré by se pŤi nehode ncmohly do stat 
ven. 

(I] Poznámka 

Když dojde pri nehodé k aktivaci airbagií, 
odemkne se zároveú celé vozidlo. Až po vypnutí 
a opétovném zapnutí zapalování je možné uz
amknoul vozidlo zevnitf. Po nehodé není zam
knutí zvenčí možné, obraťtc se na nekterý z au
torizovaných servisu.◄ 
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Spínač centrálního zamykání 

Spínačem cemrálního zamykání lze vozidlo zamykat a odemykat zevnitf 

Obr. 23 Dvere no sira né ridiče: spínač centrálního 
zamykání 

Zamknutí vozidla 

- Stisknčtc tlačítko ⇒ obr. 23 � ⇒ &.

Odemknutí vozidla 

- Stisknčte tlačítko�-

Spínač centrálního zamykání je funkční i pŕi 
vypnutérn zapalováni. Tímtu spínačem nelze 
aktivoval nebo dezaktivoval be7.pečnostní po
jistku. Pfi aktivované bezpečnostní pojistcc je 
však ncfu nkční. 

�I Zvláštni vybaveni 

38 Odemykání a zamykání 

Pokud bylo vozidlo zamknuto spínacem ccn
trálního zamyká ní, platí následující: 

• Bezpečnostní pojistka a zabezpečovací zafí
zení proti krádeži8l se pfi stisknutí tlačítka S
neaktivují. 

• Otevfení dverí a zadní ch výklopných dve íl
zvenčí není možné (zajištční napf. pfi zastavení 
na cloprav1úch svétlech). 

• Jsou-Ji dvefe ŕidičc otcvfené, nezamknciu sc 
spolu s ostatními dveŕmi, abyste se omylem ne
zamkli sami ve vozidle.

• Dvere múžetc odemknout zevnitŕ jcdnotlivč
jed11ím zatažcním za otcvírací páčku dverí. 
Dalším zata1.ením za otevírací páčku sc dvere 
otcvfou. 

& POZOR! 
----

Zamčené vozidlo se miižc stát pastí pm deti 
neho postižcné osoby. 

• Nikdy nenechávejtc dt\ti ani osoby, které 
nejsou schopny samostatne opustlt vozidlo 
nebo si v nou:á pomoci samy, samotné ve vo
zidle. Po stisknutí spínače centrálniho zamy
kánl se dvere uzamknou a v pfípadč nehody
nebo nouze znesnadní poskytnutí pomoci
zvenčí.◄

\ 
) 
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Detská pojistka 

Detská pojistka znemožňuje otevfení zadních dverí zeunitf. 
/ 

Obr. 24 Détská pojistka ve dverích vlevo: A - vyp
nuto, B - zapnuto 

Zapnutí detské pojistky 

- Odemknete vozidlo a otevfete dvefc.
které se mají zajistil.

- Zárez v zámku otevfcných dverí otočte
klíčkem do polohy⇒ obr. 24 ©, resp.
⇒obr.25 @.

Vypnutí detské pojistky 

- Odemknete vozidlo a otevrete dvefe. u
kterých chcete pojistku dezaktivovat.

Obr. 25 Détská pojistka ve dverích vpravo: A- vyp

nuto, B - zopnuto 

- Zárez v zámku otevfených dverí otočte
klíčkem do polohy@.

Z hezpečnostních dúvndú lze aktívovat detskou 
pojistku, a tím zajistit. aby dčti béhem jízdy nc
otevfely nedopatrením dvere vozidla. Pokml je 
detská pojistka aktivována, je možné otevfít 
príslušné dvere pouze zvenčí. Detská pojistka se 
zapíná nebo vypíná klíčkcrn v olcvfcných 
dvefích. ◄ 
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Rádiové dálkové ovládání 

Odemykání a zamykání vozidla 

Rádiovým dálkovým ovládáním lze vozidlo odemykat a zamykat na dálku. 

Obr. 26 Tlačítko na rádiovém klíčku 

Tlačílkem na rádiovém l::líčku ::=> obr. 26 (šipka) 
se odjistí teleso klíčku. 

Odemykání vozidla@. Všcchny dvefe i zadní 
výklopné dveľe jsou odcmčené. 

Zamykání vozidla@. 

Odemykáni zadních výkloµných dverí@. Držte 
tlačítko stisknuté. dokud se krátce nero1.svítí 
všcchny ukazatele smeru jízdy na vozidle. 

Pfi stisknutí tlačítka sc ruzsvítí kontrolní svetlo 
hatcric v rádiovém klíčku ::=> strana 41, obr. 28 
{šípka). 

Vysílač včetne baterií je v rádiovém klíčku. Pri
jímač je umístčn ve vozidle. Maximální účinný 
dosah vysílače zävisí na mnoha ukolnostech. 
Jsou-li již baterie slabé. účinný dosah vysílače se 
snižuje => obr. 27. 

& POZOR! 
-----

• Nikdy nenechávejte deti ani postižené 
osoby samotné ve vozidle. Nebyly by v prf padé
nouze schopné samy opustit vozidlo ani si 
vlastními silami pomoci.

• Klíčky od vozidla nikdy nenc>chávejte ve
vozidle! Zneužití klíčkú neoprávnenou
osobou, napi'. dčtmi, mužc vést k téžkým
zranením a nehodám.

40 Odemykóní a zamykóní 

Obr. 27 Dosoh rádiového dálkového ovládáni 

& POZOR! Pok,očovôní 

- Motor sc muže nekontrolované spustil.

- Pokudjczapnuto zapalování, mohou
být spuštčna nékterá elektrická zarízení
nebe1.pečí pohmož.dení napr. elektrickým
spouštením oken.

- Dvere vozidla lzc zamknout rádiovým
kJíčkrm, čímž se v pi'ipadč nouze zncsna
dňujc pomoc zvcnči.

- Proto vždy, když opouštíle vozidlo. ve1.
mete klíček s sehou.

• Klíček nikdy nevytahujtc zc spínací
ski'íňky, dokud jr vozidlo v pohybu. Rízení hy
se mohlo nečekanč zablokoval a vo7Jdlo byste
pak nemohH ovládat.

[I) Poznámka 

• Rádiové dálkové ovládání lzc rovnež napro
gramoval tak. že pri prvním srisknutí 
odjišťovacího tlačítka rádiového klíčku se 
odcmknou pouze dvere fidiče. Pri druhém stis
knulí tlačítka se pak odemknou všechny dvefe 
včctnč zadních výl::lopných dverí. llližší infor
mace o této mo'lnosti Vám rádi poskytnou a jej! 
aktivaci provedou v nčktcrém ze servisu Volks-
wagen®. ► 
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• Rádiové dálkové ovládání funguje pauze
tehdy, když jste v jeho dosahu⇒ obr. 27 (modrá 
oblast). 
';e Pokud vozidlo odemknere a do 30 sekund ne
otevfete žádné dvere ani zadní výklopné dvefe, 
vozidlo sc opét automaticky uzamkne. Tato 

Výmena baterie 

Obr. 28 Kontrol ni svetlo boterie v ródiovém klíčku 

Synchronizoce rádiového klíčku 

Synchronizace rádiového klíčku 

- Odcmknčte vozidlo klíčkem.

- Zapnete zapalování.

)Když tlačítko⇒ strana 40, obr. 26 @často lis
knete mimo dosah rádiového dálkového ov
ládání ⇒ strana 40, obr. 27, vozidlo pak nelze 

) 
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funkce zabraí\uje neúmyslnému trvalému 
odemčení vozidla. 
• Když nejde vozidlo odcmknout nebo zam
knout rádiovým dálkovým ovládáním, je nutné 
rádiový klíček nove synchronizoval⇒ strana 41 
nebo je nutné vymenil v rádiovém k.líčku 
baterii. ◄ 

Když bude nutné baterii brzy vyménit, kontrolní 
svetlo batcrie v rádiovém k.líčku⇒ ohr. 28 
(šipka) se pri stisknulí tlačítka ucrozsvítí. 

0 Upozornení! 

Nevhodné baterie mohou klíček poškodil. 
Spotrebované haterie nahraďte novými o 
stejném proudovém zatížení a stejné velikosti. 

<ii;> Životní prostredí 

Prázdnou baterii znehodnoťte v souladu s pred
pisy na ochranu životního prostredí.◄ 

tímto ovládáním odemykat ani zamykal. Rá
diový klíček pak musíte nové synchronizoval. 

Dal ší rádiové klíčky získúte v servisu Vulks
wagen® a musíte je tam nechal nové synchroni
zoval. 

Používat lze maximálne čtyfi rádiové klíčky. ◄ 
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Zabezpečovací zarízení proti krádeži 

Plotí pro vozidlo: se iobezpečovoom zaľizením proti kródei:i 

Popis zabezpečovacího zarízení proti krádeži 

Zabezpečouací zafízení aktivuje alarm, jakmile zaregistruje neopráunenou ma
nipulaci s uozidlem. 

Aktivace zabezpečovacího zarízení 
proti krádeži 

- Zamknete vozidlo.

Vypnutí alarmu 

- Vozidlo odemknete odjišťovacím
tlačítkern rádiového dálkového ovládání.
nebo zasuňte klíček do zapalování.

Mechanické odemykání vozidla (nou
zové otevrení) 

- Pokud dojde k výpadku rádiového dál
kového ovládání a musíte vozidlo odem
knout klíčkem, postupujte takto:

- Vyklopte teleso klíčku stisknutím
tlačítka⇒ strana 40, obr. 26 (šipka).

- Odemknčte vozidlo vc dvefích fidiče.
Z<1bezpečovací zaí-ízení proti krádeži
zustává aktivované, nedoj de však ješrč k
spustení alarmu.

- Do 15 sekund zapnete zapalování. Pfi
zapnutí zapalování elektronický ímobi
lizér rozpozná platný klíček k vozidlu a
dezaktivuje zabezpečovací zafízení. Pokud
zapalování nezapnete, spustí se po 15 se
kundách alarm.

42 Odemykóní a zamykóní 

Zabezpečovací zafízení má zahránit vniknutí do 
vozidla a ztížit jeho octcizení. Aktivuje se po 
7.amknutí mechanickým klíčkem a pfi neo
právneném vniknutí do vozidla spustí akustické 
a optické varovné signály. 

Kdy se spustí alarm? 

Když u zamknutého vozidla dojdc k tčmto neo
právneným úkonum: 

• mechanickému otevfení vozidla klíčkcm,
aniž by sc do 15 sekund zapnulo zapalování, 

• otevrení nekterých dveŤÍ, 

• otevfení kapoty motorového prostoru, 

• otevfcní zadních výklopných dverí,

• zapnutí zapalování,

• pohybu ve vozidle (u vozidcl s hlidáním 
vnitiního prostoru), 

• vlečenívozidla (u vozidcl s hlidánim 
vni1fního prostoru),

• zve<lání vozidla (u vuzidel s hlidáním
vnitfního prostoru). 

l'ri tom sc asi na 30 sekund aktivují pŕerušované 
akustické a optické signály. 

[]J Pornómka 

• Pokud doj de po ukončení varovného signálu 
k vniknutí do další jišténé oblasti (napr. po otc
vfení jed nech <lveŕí sc otcvfou zadní výklopné 
dvere), ihned se znovu aktivuje varovný signál. 

• Hlídání vozidla zustane zajištené iv pfípadé, 
že je octpojen nebo nefunguje akumulátor. ◄
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Plotí pro vozidla: 5e zabezpt-Covac1rn za ŕi�e-n 1m proti kródeži, s hlidónlm vnitrniho prostom □ och,anou proti odtai:eni 
vozidlo 

Hlídóní vnitrního prostoru a ochrana proti odtažení vozidla 

Obr. 29 Tlačítko k vypnutí hlídání vnitiního pros

toru a ochrany proti odložení vozidla 

Vypnutí hlídání vnitrního prostoru 

- Hlídání vnitfního prostom dezaktivu
jete otevfenín1 dverí fidičc a stisknutím
horní plošky tlačítka⇒ obr. 29 0. V
tlačítku se rozsvítí kontrolní svetlo a svítí,
dokud vozidlo nezamknere.

- Behem 30 sekund vozidlo uzamknete.
Hlídání vniti'ního prostoru bude vypnuté
do dalšího uzamčení vozidla.

Dezaktivace ochrany proti odtažení 
vozidlo 

- Och ranu proti odtažení vozidla dezakti
vujete otevfením dverí fi<liče a stisknutím
dolní plošky tlačítka@). V tlačítku se rozs
vítí kontrolní svetlo a svítí, dokud vozidlo
nezamknete.

- Béhem 30 sekund vozidlo uzamknete.
Ochrana proti odtažení bude vypnutá do
dalšíbo uzamčení vozidla.

Pokud chcete vypnout hlídání vnitfního pros
Toru a ochranu proti odtažení vozidla současne. 
stisk.nčte nejprve horní a potom dolní plošku 
tlačítka. 

Hlíclání vnitľní110 prostoru a ochrana proti 
odtažení vozidla (snímač sklonu) se zapínají au
tomaticky společné se zabezpečovacím zal'í
zením proti krádcži. 

Hlídání vnitfního prostoru by se melu vypnout 
tehdy. když napr. nechätc v uzarnčeném vozidle 
zvíľata. krerá by pohybem aktivovala alarm. 

Ochrana proti udtažení vozidla by sc napŕ. mela 
vypnout pl'i nakládánívozidla neho pŤi jeho pi'e
pravé s jednou zdviženon nápravou. 

1 llídání vnifrního prostoru, resp. ochranu proti 
odtažcní vozidla je nutno vždy pred zamykáním 
vypnout znovu, prolužc pfi každé1n dalším za• 
mykání by se opet automaticky aktivovaly. ◄ 
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Zadní výklopné dvere 

Otevírání zadních výklopných dverí 

llK-0055 

Obr. 30 Rádiový klíček s odemykacím tlačítkem pro 
zadní výklapné dvere. 

Odemykání zadních výklopných dverí 

- Držte tlačítko⇒ obr. 30 @) na rádi
ovém klíčku stisknuté tak dlouho, dokud
se krátce nerozsvítí všcchny ukazatele
smeru jízdy na vozidle. Zadní výklopné
dvere se odcmknou. Béhem dvou minul je
musíte otevŕít, jinak se znovu uzamknou.

Otevírání zadních výklopných dverí 

- Palcern zatlačte na horní část emblému
VW ⇒ obr. 31 a vyklopte ho dolu. Rukou
sáhnéte pod emblém a výklopné dvere
otevfete.

Po kud jsou zadní výklopné dvere oLcvfcné nebo 
nesprávne zavľené, zobrazí se to na displeji 
sdružených pfístrojú. Pokud se otevfou pfi 

44 Odemykání a zamykání 

811(-0023 

Obr. 31 Otevíráni z□dních výklopných dveri zvenčí 

dosažení rychlosti 6 km/h, zazní také varovný si
gnál. 

Pokud výklopné dvere zavfcte, ale nezamknete, 
zarnknuu se automaticky po prekročení 
rychlosti 7 km/h. Pokud otevfote u stojícího vo

zidla dvere ridičc nebo spolujczdcc, zadní 
výklopné dver-e se opél odemknou. 

& POZOR! 

• Pokml za určitých okolností mu site jet s

otevfenými zadními výklopnými dvermi, re

spektujte následující pokyny, ahyste snížili
nebezpečí otravy, ke kterému môže dojít 
vniknutím výfukových plynu dovnitf vozidla.

- Zavfetc všcchna okna.

- Vypnéte režim recirkulace vzduchu.

- Vetrák zapnete na nejvyšší stupeň. ◄
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Zavírání zadních výklopných dverí 

BlK-0024 

iObr. 32 Vnitrní obložení zodních výklopných dverí: 

úchyt pro priložení 

Zavírání zadních výklopných dverí 

- Uchopte výklopné dvere za úchyt
⇒ obr. 32 (šipka) ve vnitfním obložení
⇒ & a stáhnete je dolu.

Jcstližc je vozidlo zamknuté, lze zadní výklopné 
dvere odemknout tlačítkcrn na rádiovém k.líčku. 
Výklopné dvere sc ih ned po za vrení opét auto
maticky zamknou. Zamknutí je signalizuváno 
rozsvíccním ukazatelô smeru jízdy. 

Sešit 3.1 Obsluha (@) 

Pukmi nejsuu zadní výklopné dvere správnč za
vfené, zohrazí se to na displeji s<lružených 
pfístrojú. 

& POZOR!

Nesprávne zavrené zadní výklopné dvere 
mohou být nebezpečné. 

• Pfi zavírání výklopných dverí netlačte
rukou na sklo dverí. Mohlo by se rozbít - ne
bezpečí zranení!

• Ujistéte se, že po zavfení dverí zámek op
ravdu zaaretoval. Za jízdy by se mohly samo
volnč otcvfíl.

• Nedovolte, aby si detí hrály ve vozidle nebo
v jeho blízkosti. Uzamčené vozidlo se mťí.že
podle roční dnhy extrémnč zahfát, resp. zch
ladit, což mťí.1.e zpiisohit váž.ná onemocnení
nebo dokonce i snut. Když vozidlo
neponžíváte, zavfete a zamknete jak zadní
výklopné dvcfc, tak i všechny ostatní dvere.

• Zadní výklopné dvere zavírejte vždy po
zornč a kontrolovanč, abyste nezpúsobili sobe
nebo jiným osobám vážná zranení! Vždy se 
ujistčtc, že v oblasti vyklápéní zadních 
výklopných dverí nikdo není.◄
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Nouzové odemykání zadních výklopných dverí 

Pŕi vybi tém akumulátoru nebo závade na zamykánf lze zadní výklopn.é dveŕe 
odemknout nouzové. 

a11(.0(1s6 

Obr. 33 Nouzové odemknutí zodnich výklopných 

dveii 

46 Odemykání a zamykání 

- Sejmetc kulatý kryt ve vnitfním
obložení zadnich výklopných dverí.

- Zatáhnete za odjišťovací páčku ve
smeru šipky⇒ obr. 33, čímž dvere
oc.lemknete. ◄
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Okna 

) Elektrické otevírání a zavírání oken 

Ovládacími prvky ve dveŕích fidii:e lze uuláclat ušechna okna. Vostatních dvefích 
je spínač pouze pro pŕíslušné okno. 

) 

Obr. 34 Dvere ridiče: tlačítka spaušténi prednich a 
zad nich oken 

Otevírání a zavírání oken 

- Stisknéte LlačíLko ⇒ obr. 34 @, aby se 
pŤÍslušné okno otevtelo.

- Zatáhnéte za tlačítko@, aby sc 
príslušné okno zavrelo⇒ &.

Když parkujete nebo necháváte vozidlo bez do
zoru, okna vždv úplne zavfetc ⇒ &. 

\ Po vypnutí zapalování múžete okna ovládat 
ještč asi 10 minul. pukud ncotevfete dvere ŕidičé' 
nebo spolujezdce. 

Tlačítko ve dverích ridiče 

0 Tlačítko okna v levých pfedních dveŕích 
® Tlačítko okna v pravýrh pfodních dvcfích 
G) llezpečnostní spínač9l k dezaktivaci rlačírek 

spouštení oken v zadních dverích 
G) Tlačítko okna vlevých zadních dvefíci/ll 

© Tlačítko okna v pravých za<lních dveŕích9l 

!l) Zvláštní vybavení 

Bezpečnostní spínač9) @ 

Stisknutím bezpečnostního spínače 0 ve 
dvefích fidiče múžete tlačítka spouštení okcn v 
zadních dvefích vyŕadit z provozu. 

Bezpečnostní spínač nezaaretovaný: tlačítka v 
zadních dvefích jsou funkční. 

Bezpečnostní spínač zaaretovaný: tlačítka vzad
ních dvefích ncjsou funkční. 

& POZOR!

Ncsprávné pouiívání elektrického spoušténí 
oken mÍlže zpt'.ísohit zranení! 

• Okna zavírcjlc vždy opatrnč a kontrulo
vanč, jinak hystc mohli zpusohit sohé neho
jiným osobám vážná zranční! Proto sc ujistčtc, 
že vc funkční oblasti okcn nikdo není. 

• Vždy, když opouštíte vozidlo, vezmčte
klíček s sebou. 
• Nenechá vejte deti ani osoby, které si v 
prípade nouze nejsou schopny samy pomoci,
samotné vc vozidle, zvlášté ne tehdy, když
mají prístup ke klíčkum od vozidla. Zneužití
l<líčk11 neoprávnenou osobou, napr. detmi,
rnuže vést k tčžkým zrančním a nehodám. 

- Motor se môže nekontrolované spustil. 
- Pokud je zapnuto zapalování, mohou
být spušténa nekterá elektrická zatízení -
nebezpečí pohmoždení napŕ. elektrickým
spouštčním okcn.

- Dvete vozidla lze zamknout rádiovým
klíčkem, čímž sev prípade nouze znesna
dňuje pomoc zvenčí.

- Proto vždy, když opouštíte vozidlo, vez
mete klíček s sebou.

• Spoušlční okcn sc dezaktivuje až po vyp
nutízapalování a otevrení nékterých ptedních
dverí. ► 
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ih POZOR! Pokročování 

• Je-Ii to nutné, vyraďte hezpečnoslním
spínačem z provozu spouštení zadních oken.
Ptesvedčte sc, zda je opravdu vypnuté. 

Zavírací a otevírací automatika 

[I) Poznámka 

Pokud težký chod nebo nejaká prekážka hrání 
zavirání. okno se ihncd znovu otcvfe 
=a- strana 49. Než se znovu pokusíte okno zavfít, 
zkontrolujte, co zavŕení okna bránilo.◄ 

Funkce zcwírací a otevírací automatiky Vás ušetrí držení stisknutých tlačítek. 

Tlačítka⇒ strana 47, obr. 34 mají dvč po
lohy pro otevírání a dve pro zaví rání okna. 
Kontrola otevírání a zavírání je tak jed
nodušší. 

Automatické zovírání oken 

- Zatáhnete tlačítko príslušného okna
krátce nahoru do druhého srupne. Okno
se úplne zavŕe.

Automatické otevírání oken 

- Krátce stisknéte tlačítko príslušného
okna doli'1 do druhého stupnč. Okno sc
úplné orevŕe.

Obnovení zovírocí o otevírocí auto

matiky 

- Po odpojení nebo vybití akumulátoru je
zavírací a otevírací automatika nefunkční 
a musí být :i:novu aktivována.

48 Odemykání o zomykání 

- Zavŕete všechna okna a všechny dvere. 

- Klíček zasuňte do zámku dverí a
podržte ho alespoň 1 sekundu v zamykací 
poloze. Zavírací a otevírací automatika je 
teď opčt pi'ipravena k provozu. 

Když slisknete, resp. zatáhnete llačítko do 
prvního stupnč, okno se otevírá neho zavírá tak 
dlouho, dokud tlačítko držite. Když tlačítko 
krátce stisknetc, resp. zatúhnete na druhý 
scupci1, okno se ocevfc (auwmatické orellírrínf 
oken) nebo zavre (automatické ztwírání oken) 
automaticky. Když tlačítko �lisknete hčhcm ote
vírání nebo zavírání, okuo se zastaví. 

Automatické zavirání oken po vypnutí zapalo
vání již nefunguje, a lo ani v prípade, kdy:i. je 
klíček ještč v zapalování. 

Když doj de k timkční závadč, nefunguje správn� 
.t.avirncí a otevfrací automatika ani omezovač 
síly. Vyhledejce autorizovaný servis.◄ 
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Omezovač síly pri elektrickém zavírání oken 

Spouštení oken je vybavené omezovačem síly. To snižuje nebezpečí vzniku 
) pohmoždenin pfi elektrickém zavírání oken. 

• Pokud težký chod nebo nčjaká pŕekážka 
brání zavíránL zastaví sc okno na tomto míste a
ih ned sc opčt pootevte ⇒ &. 

• Behem 10 sekund, jcšLč než okno znovu 
zkusíle zavŕít, zkontrnlujte, proč se nezavírá. Po
uplynulí IO sekund se sila pri zavírání auto
maticky zvýši.

• Pokud okno nclze kvul i težkému chodu nebo
néjaké pŕekážce i nadále zavrít, jeho pohyb sc 
zastaví. 

. • Pokud nem(1žete zjistit. proč nelze okno za
) vtít, zkustc ho do 10 sekund zavŕít znovu. Omc
zovačsíly je nyní dezaktivovaný. Okno se zavírá 
maxímální silou. 

Poč káte-Ii déle než 10 sckund, okno se pŕi sep
nutí spínače znovu úplne otevre a automatické 
zavírání oken opét funguje. 

Když doj de k funkční závadé. nefunguje správné 
zavírací a oteví.rací autornatika ani omezovilČ 
sily. Vyhlcdcjlc autorizovaný servis. 

& POZOR!
1- --------

Ncsprávné používání elektrického spouštční 
oken muže zp11subit zranení! 

Komfortní otevírání a zavírání 

� Rádiovým dálkovým ovládáním: Stis
knéte odcmykací či zamykací tlačítko na 
rádiovém dálkovém ovládání ⇒ strana 40 
na zhruba 3 sekundy. Všechna okna s elek
trickým ovládáním sc otevfou, resp. za
vfou. 

- Uvolnéním odemykacího nebo zamy
kacího Llačítka se funkce preruší. 

& POZOR! Pokračovóní 

• Pokud vť1z opustíte treba jen na okamžik,
vytáhnete vždy klíček zc zapalování. Nezapo
mei\te, že dčti ncsméjí nikdy ziístat ve vozidle
lJezdozuru.
• Spuuštení oken se deaktivuje až po vypnutí
zapalování a otevŕení nekterých pfedních
dveľí.

• Okna zavírcjte vždy opatrne a kontrolo
vanč, jinak byste mohli zpiísobit sobe nebo
jiným osobám vážná zranení! Ujistete se, že ve
funkční oblasti oken nikdo není. 
• Nikdy nenechte nlfäoho ve vozidle, když 
vozidlo zamykáte zvenčí - v prípade nouzc 
neb:e již otevi'ít okna!
• Omezovač síly nezabra11uje privfoní prstu 
nebo jiných částí téla proti rámu okcn - nebez
pečí poranení!

[I] Poznámka

Omczovač síly se však neuplatňuje pŕi kom
fortním zaví rání ukcn zvenčí klíčkem k zapal o
vání ⇒ strana 19. ◄ 

- Pres zámek dverí: Podržte klíček v 
zámku dverí fidiče v otcvírací, resp. za
vírací poloze, <lokud se neotevfou, resp. 
nezavfou všcchna okna s elektrickým ov
ládáním. 

Uvolnéním klíčku se funkcc preruší.◄ 
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Posuvná / výklopná strecha 

Plot: pro vozidla: s elť>ktrickou po'HJV�ou/výklopnou 1otľechou 

Otevírání a zavírání posuvné / výklopné strechy 

Posuvnálvýklopná stŕecha se otevírá nebo zavírá otočným spínačem pfi zap
n111ém zapalouání. 

Obr. 35 Podhled strechy: otočný spínač po

suvné/výklopné strechy 

Odsunutí posuvné/ výklopné strechy 

- Otočte spínačem do polohy--> obr. 35
®· Strecha se otcvfo tlu komfortní polohy,
vc které se minimalizuje hluk v:mikající
prou<lením vzduchu.

- Chcete-Ii stkchu otevfít víc, otočte
spínačem do polohy© a držte ho, dokud
sc strecha neotevre do požadované po
lohy.

Vyklope ní posuvné / výklopné strechy 

- Otočte spínačem do polohy©-

Zavrení posuvné / výklopné strechy 

- Otočte spínačem do polohy@⇒ &.

50 Odemykání a zamykání 

Když parkujete nebo nechávále vozidlo bez do
zoru, posuvnou/výklopnou strechu vždy úplne 
zavrere-, &. 

Po vypnutí zapalovánf muželc posuvnou/výklo
pnou strechu olvírat a zavírat je�té asi 10 minut, 
dokud neorevfete dvere ŕidiče nebo spolu
jezdce. 

Sluneční clona 

Sluneční clona se owvírá spolcčne s po
suvnou/výklopnou strechou. Clonu lze vysu
nout, pokud je �Lfecha zavŕcná. 

& POZOR! 

Nesprávné používání posuvné/výklopné 
strechy muže zpilsohit zranénf. 

• Strechu zavírejte opatrné a kontrolované,
jinak byste mohli zpusobi1 sobe nebo jiným 
osobám vážná :mmční! Ujistčte se, že ve 

funkční oblasti posuvnéivýklopné stfcchy
nikdo není.

• Vždy, když opouštíte vozidlo, vezmčte
kllček k vozidlu s sebou.

• Nikdy nenechávejte deti ani osoby, které si
v prípadč nouze nejsou schopny pomoci
samy, samotné vc vozidle, zvlášte ne tchdy,
mají-li prístup ke klíčkum od vozidla. Nekont
rolované použití k.líčku tretí osobou múže vést
k naslartování motoru nebo zapnutí elek
trického vybavení (napr. elektricky ovládané
posuvné/výklopné strechy) - nebezpečí ne
hody! Zamknutí vozidla rádiovým klíčkcm 
znesnadňuje v prípade nou7,e prístup pomoci
zvenčí. 

• Posuvná/výklopná strecha se deaktivuje až 
po vypnutí zapalování a otevfení nekterých 
p!'edních dverí.◄ 
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Piati pro vozidla: s el��trickou posuvnou/vyklopnou strechou 

Komfortní zavírání 

) - Rádiovým dálkovým ovládáním: Stis
knčtc zamykací tlačítko na rádiovém dál
kovérn ovládání na zhruba 3 sekundy. 
Stfocha se zavfc. 

- Funkce se pfernší, kdy;f. stisknctc odc
mykací tlačítko.

- Pres zámek dvei'i: Podržte klíček v
zámku dverí fidiče v zamykací poloze,
dokud se posuvná/výklopná stŕecha ne
zavte.

Uvolnéním klíčku se funkce preruší. 

Ptikomfortním zavírání se nejprve zavírají okna, 
potom posuvná strecha. 

[Ij Poznámka 

Pfi komfortním zavírání zvenčí zustane otočný 
spínač posuvné/výklopné strechy v posledné 
zvolené poloze a pred další jízdou ho musíte 
nove nastavit. ◄ 

Piati pro vozidlo· s elektrickou posuvoou/výklopeou strechou 

Omezovač síly posuvné / výklopné strechy 

, Obr. 36 Podhled strechy: otočný spínač po
l svvné/výklopné strechy 

) 

Posuvná/výklopná strecha je vybavena 0111ezo

/!ačem síly, který brání tomu. aby pfi zavírání 
strecha privrela vétší predrnčty. Ornezovač síly 
nczabraŕ1ujc pŕivfcní prsti'1. Pokud nejaká 
prekážka zavírání blokuje, strecha se zastaví a 
ihned se znovu otevfe. 

Posuvnou/výklopnou strechu znovu orevrenou 
omezovačem síly mť1žclc zavfít, jen když otočný 
spínač podržíte stisknutý v poloze--,:, obr. 36 @ 
vpŕcdu lak dlouho, dokud sc pusuvná/výklopná 
stfecha úplne nezavre. Ne7,apume11te, že nyní se 
zavírá bez pi'Jsobenl omezovačc slly. ◄ 
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Svetla a výhled 

Svetla 

Zopnutí o vypnutí svetel ·'ľ/ 

Obr. 37 Prístrojová desko: spínač svétel, mlhových 
svétlometu o mlhového koncového svétlo 

Zapnutí denních jízdních svetellO) 
- Denní jízdní svétla se zapnou, jestliže
zapnete zapalování. aniž bysrc spínač
svete! otočili z polohy O.

Zapnutí automatického ovládání jízd
ních svetel10l (ALS) 
- Automatické ovlá<lání jíz<lních svete!
zapnete otočením spínače⇒ obr. 37 do 
polohy ii.O , &.

Zapnutí obrysových svétel 
- Otočte spínačem svete! do polohy ;oo,

⇒ &.

Zapnutí jízdních svétel 
- Otočte spínačem svete! do polohy �D.

Vypnutí svetel 
- Otočte spínačem do polohy O.

IQI Zvláštnívybavení 
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Zapnutí mlhových svetlometu lO) 

- Vytáhnčte spínač z polohy ;oo:; nebo �D 
do první aretace. Na spínači se rozsvítí
symbol

Zapnutí mlhového koncového svetla 
(vozidla bez mlhových svetlometu) 
- Vytáhnete spínač z polohy �D úplné.
Kontrolní svčtlo ve sdružených pŤÍStro-
jích sc rozsvítí. 

Zapnutí mlhového koncového svetla 
(vozidla s mlhovými svetlomety) 
- Vytáhnetc spínač z polohy ;oo, nebo �D
do druhé aretace. Kontrolní svetlo ve
sdružených pfístrojích se rozsvítí.

Jizdní svčtla sv(tí jen pri zapnutém zapalování. 
Behem spoušténí motoru a po vypnutí zapalu
vání se svetlomety automaticky pŕl'pínají na 
ohrysová svétla. 

Automoticke ovlódóní jízdních svétel 
Pfi zapnutém automatickém ovládání jízdních 
svetel zapne soumrakový spínač amomaticky 
jízduí svétla, kctyž napŤ. vedne vjedete do ru
nelu. 

Když sc vozidlo pohybuje rychlustí vétší než 140 
km/h déle než 10 sekunct, "funkce pro jízdu po 
dálníci" zapne jízdní svetla. Když se vozidlu po
hybuje rychlostí menší než 65 km/h déle než 150 
sekund, "funkce pro jízctu po dálnid'" opet jízdní 
svetla vypne. 

Kdy1. zapnete pomalé stírání na délc než 5 se
kund, "funkce jízdy v <lešti" zapne jí1,dní svčtla. 
Jízdní svčtla se zase vypnou, jestliže není délť 
než 255 sekund zapnu\U pomalé stírání nebo 
SIÍrání v cyklech => strana 59. 
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Mlhavé koncové svetlo 
"'11hové koncové svétlo je nalolikjasné, že múže 

. oslnit vozidla za Vúmi. Používejte ho jen pfi 
) snížcné viditelnosti. 

Pfi jíz<lé s pfívčsem vybaveným mlhavým 
koncovým svetlem, který je ptipojen na tažné 
zatízení zabudované z. výroby, se mlhavé kon
cové svetlo na tažném vozidle automaticky 
vypne. 

& POZOR!

• Nikdy ncjczdčle jen s obrysovými svčtly
nebezpečí nehody! Obrysová svetla nernají
dostatečnou intenzitu, aby osvetlila silnici
pred Vámi nebo aby Vás videli i ostatní účast
níci silničního provozu. Proto vždy za tmy a 
špatné viditelnosti zapnete jízdní svetla.
• Pri zapnutém „automarickém ovládání 
jízdních svčtcl" sc napríklad za mihy nebo pri
silném dešti jízdní svetla nezapnou. Musíte je
zapnout spínačem svete!. Za správné zapnutí
jí1.dních svétel vždy odpovídá i'idič. ,.Auto
matické ovládání jízdních svčtel" je pouzc po
mocný prostredek, který má pomáhat l'idiči.

Piati pro vo1.idla: � funkc1 Comin�-/Leaving-Horne 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

& POZOR! Pokračovóní 
-

Prípadné musíte osvetlení vozidla zapnout 
ručné spínačem svete!. 

[I] Poznámka 

• Pokud pfi zapnutýchjízdních svétlech vytáh
nete klíček ze zapalování, zazní po otevrení 
dverí fidiče výstražný tón, který Vás u pozoníuje,
abyste vypnuli svetla. U vozidcl s automatickým

ovládáním jíz<lních svete! zazní výstražný tón
jen tehdy, když je spínač svétel v poloze o••=· 
• Mlhové koncové svčtlo je natolik jasné, že 
múže oslnit vozidla za Vámi. Používejte ho jen 
pŕi snížené vidirelnosti.
• Pfi jíz<lč s pfívčsem vybaveným mlhnvým
koncovým svétlem, který je pŕipojen na tažné
zutízení zabudo1•t111é z l!J'TOby. se mlhové kon
cové svetlo na tažném vozidle automaticky
vypne.
• Pri používání popsaného osvetlení respek
tujte zákonná ustanovení.
• Pri zapnutém .,automatickém ovládání jízd
ních svet el" ne lze zapínal ješté také mlhové 
svčllomcty a mlhové koncové svčtlo. ◄

Funkce Coming-/Leaving-Home (orientační osvetlení) 

Funkce Coming-/Leaving-llome je ŕízena 
soumrakovým snímačem. l'i"edpokladem pro 
funkci Coming-Home je, že pfedtím byla zap
nuta jízdní svétla. 

Funkce Com ing- Horne 

Pokud je spínač svčtcl-=> strana 52, obr. 37 
nastaven do polohy .,Automatické fízení jízd
ních svétel iíiC>" nebo do polohy „Jízdní svétla �D 
"a poté je vypnuto zapalování, funkce Coming
Ilome zapne na určitou stanovenou dobu orien
tační osvétlení. 

Jestliže ncvytáhnete klíčekze spínací skfíňky, po 
stanovené dobé se orientační osvetlení pŕepne 
zpátky na obrysová svetla. Po vytažení klíčku se 
vypnou i obrysová svetla. Pokud mají obrysová 
svétla zustat zapnutá, musí Sť zapnout 

)8pínačcm svčtcl. 

Funkce l.eoving-Home 

Když je vozidlo o<lemčeno, zapne ľunkce Lea
ving-Homc orientační osvéllení. Osvéllcní 
zhasne, jakmile zapnetP zapalování. 

[I] Poznómko 

• Pfi zapnutém orientač·ním osvetlení (funkce
Coming- nebo Leaving-!Iome) svítí vpredu tlu
mená a obrysová svélla a vzadu koncová svčtla a 
osvétlení státní poznávací značky.
• Když pfi zapnutém osvetlení voziula a zap
nuté funkci Coming-Home vytáhnete klíček ze 
spínací ski'íňky a otevrete dveŕe ridiče, nezazní
výstražný tón. 
• Do bu, po kterou je orientační osvétlcní u
funkce Coming-H orne zapnuto, múžete nastavil
v nabídce Komfort⇒ strana 19-za predpokladu.
že Vaše vozidlo má tuto nabídku na displeji.◄
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Osvetlení prístroju a spínaču a regulace sklonu svetel 

Obr. 38 Prístrojová des ka: regulátor osvetlení 
prístrojú o spínočú o reguloce sklonu svetel 

Osvetlení prístrojú o spínaču G) 
Pfi zapnulých svetlech je možné plynule regu
loval jas osvčtlcní pŕistrojú a spínaču oláčením 
vroubkovaného kolečka⇒ obr. 38 (D. 

Reguloce sklonu svetel ® 

Elektrickou rcgulací sklonu svétel ® rn(1žete 
svčllornety plynule ptizpô.sobit zatí7.ení vozidla. 
Tím zabrúnítc oslnení vozidcl v protismčru. 
Zároveň si správným nastavením svéllometú za
jistíte ideálni viditelnost. 

Svétlornety lze nastavoval pouze pŕi zapnu1ých 
llumených svétlcC'h. Sklápční svételného ku7.elu 
regulujte otáčením vroubkovaného kolečka® 
z.c základni polohy o dolú.

111 Zvläštní vybavení 
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Nastavovací hodnotyvroubkovaného kolečka 

odpovídají pi'ibližnč tomuto zatížení: 

- Obsazená prední sedadla a prázdný za-
vazadlový prostor.

l Obsazcná všcchna sedadla a prázdný 
zavazadlový proscor. 

2 Obsazcná všechna sedadla a pinč 
naložený zavazadlový prostor. Provoz s

zanzem. 
1 pr'.�ese�1 pti malém zatížení tažného 

� -

3 Obsazené pemze sedadlo fidiče a p!nP 

1 

naložený zavazadlový prostur. Provoz s 
pfívčscm pfi maximálním zatížcní 
tažného zafízení. 

Pfi odlišnérn zatížcnívozidla múžctc volit 
rovnéž rúzné mezipolohy. 

Dynamická reguloce sklonu svetel 
Vozidla s plynovými výhojkami11l (,.xenonová 
svétla") mají dynamickou regulaci sklonu 
svčteL To znamená, že sklon svete] se phzapnuti 
svétlomctú pt-izpúsobí záteži vozidla a „kyvnt' 
µohľby" pri rozjezdu, resp. brzdéní se auto
maticky vyrovnají. 

&i_ POZOR! 

Zapnutá jízdní svétla ptizpusobujte pomocí 
regulacc sklonu svčtel zatížení, abystc neos
lňovali protijedoucí vozidla - nebezpečí ne
hody! 
• Když je vozidlo zatížené, sklopte svétla
vrouhkovaným kolečkcm. ◄
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Varovná svetla � 

) 
Varovná svétla slouží k tomu, aby v nebezpečných situacích upozornila na Va§e 
vozidlo ostatní účastníky silničního provozu. 

Obr. 39 Prístrojová desko: spínač varovných svetel 

Pokud jste nuceni vozidlo odstavil: 

l. Odstavte ho do bezpečné vzdálenosti
od projíždčjících vozidel. 

2. Z;ipnéte varovná svčtla stisknutím
tlačítka⇒ obr. 39 ⇒ &.

3. Vypnete motor. 

4. Pevné zatáhnéte ruční brzdu. 

5. Zafaďte l. rychlostní. resp. jízdní 
stupeft. 

\ 
6. Použijte výstražnýtrojúhelník, abyste
ostatní účastníky silničního provozu upo
zornili na své vozidlo. 

7. Vždy, když opouštíte vozidlo, vezmete 
klíček s sebou. 

Varovná svetla zapnete, když napríklad: 

• dojedete na konec dopravní zácpy. 

• máte nehodu,

• máte závadu na vozidle, 

• vlečete jiné vozidlo nebo jstc sami vlečeni. 

Jsou-li varovná svčtla zapnutá, blikají všechny 
ukazatele sméru jízdy současnč. Rovnčž blikají 
obe kontrolní svétla ukazatelil smeru jízdy <:: -'> 
a kontrolní svetlo ve spínači Á. 7.arízení funguje 
i pŕi vypnutém zapalování. 

& POZOR!

• Odstavené vozidlo predstavuje značné ri
ziko. Použijtc vidy varovná svčtla a výstražný 
trojúhelník, abystc ostatní účastníky silnič
ního provozu upozornili na své stojící vozidlo. 

• Kvuli vysokým teplotám katalyzátoru 
výfukových plynu by v jeho blízkosti nikdy 
nemely hýt lehcc vznetlivé materiály (napf. 
suchá tráva neho vyteklý henzin) - nebezpečí 
požáru! 

W Poznámka 

• Akumulátor vozidla se vyhijí (i pfi vypnutém
zapalování), pokud jsou varovná svétla zapnutá 
delší duhu. 
• Pfi používánívarovných sve1el respektujte 
zákonná ustanovení.◄
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Páčka ukazatelu smeru jízdy a dálkových svetel 

Páčkou ukazatelil smeru jfzdy a dálkových svete! se zapínaji také parkovací svetla , 

a svetelná l10ukačka. 

Obr. 40 Páčka ukazatelu smeru jízdy a dálkavých 

svetel 

Páčka ukazatelu smeru jízdy a dálkových 
svete! má tyto funkce: 

Zapnutí ukazatelu smeru jízdy 

- Zatlačte páčku až na doraz nahoru
⇒ obr. 40 G) - blikají pravé ukazatele
smeru; resp. zatlačte páčku dolu 0 - bli
kají levé ukazatelc smeru.

Použití ukozatelu smeru jízdy pri 
zmene jízdního pruhu 

- Zatlačte páčku jen k tlakovému bodu
nahom G) nebo dolú 0 a uvolnéte ji. Uka
zatel smčru jízdy hlíkne trikrát. Zároveň
bliká príslušné kontrolní svetlo.

Zapnutí o vypnutí dálkových svetel 

- Otočte spínačem svete! do polohy fD. 

- lJálková svetla zapnete zatlačením 
páčky dopŕedu => obr. 40 G). 

- Dálková svetla vypnete zataženírn 
páčky zpet do puvodní polohy. 

Zopnutí svetelné houkačky 

- Svetelná houkačka se rozsvítí 
pí:itažením páčky k volantu 4.
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Zopnutí parkovacích svetel 

- Vypnete zapalování a vytáhnete klíček 
ze zámku. 

- Zatlačte páčku ukazatelô smeru jízdy
nahoru, resp. dolu - ruzsvítí se pravá, resp.
levá parkovací svetla. 

Vypnutí komfortního blikání 

Komfortní blikání lze u vozidel s navigačním 
systémem nebo s nezávislým topením vypnout 
pres nabídky ve s<lruženýd1 pfístrojích 
⇒ strana 18.

U ostatních vozi<lel lzc funkci dezaktivovat v 
nékterém ze servisú Volkswagen®. 

& POZOR! 

Dálková svetla silne oslňují ostatní ridičc- ne
bezpečí nehody! Proto dálková svčtla, resp. 
svetelnou houkačku používejte jen tehdy, 
když nikoho ncmu}.ete oslnit. 

l]J Poznámka 

• Ukazatele smeru jízdy pracují jen pfi zap
nutérn zapalování. Současne bliká príslušné
kontrolní .včllo , resp. ve sclružcných
pfístrojích.
• Na dälkova s veria lze pŕepnout jen tehdy,
když jsou zapnutá jízdní svétla. Ve sdružených 
pfístrojích se rozsvítí kontrolní svčtlu [D.
• S11érelná houkačkasvítí. pokud páčku ptitáh
nete k volantu, i kdy1. není zapnuté žádné svetlo.
Ve s<lružcných píístrojích se rozsvíti kontrolní 
svetlo [D.
• Po zapnutí parkovacích svčrel se rozsvítí na
príslušné stranč vozidla svetlomet s obrysovými 
svčtly a koncové svétlo. Parkovací svétla svítí jen
pri vytaženém klíčku ze zapalování. 
• Jakmile orevfele <lvcŕc fidiče a vytáhnete 
klíček ze zapalování, zazrlÍ pfi zapnuté páčce
ukazatelú smérn jízdy výstražný tón. Ten Vás 
upozon)uje, abyste ukazatel vypnuli (krom<'
prípadu, kdy chcetP mít zapnutá parkovací 
svčtla). ◄
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Vnitrní osvetlení vozidla 

) Vnitrní osvetlení vpredu 

Obr. 41 Podhled strechy: vnitini svetlo vpredu 

Kolébkovým spínačem ⇒ obr. 41 rnť1;,.ete volit 
tyto polohy: 

Spínóní dverním kontoktem � 

Pokud je kolébkový spínač ve strední polozc, jr 
spínání dvefnírn komaktcrn zapnuté. Vnitrni os
včtlení sc automaticky zapne vpredu i vzadu, 
jakmile odemknele vozidlo nebo vytálrnete 
klíček ze zapalování. 7.hasne asi 20 sckund po 

Svetla pro čtení vpredu 

) Obr. 42 Podhled strechy: svetla pro čtení vpredu 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

zavfení dverí. Rovné7.se vypne pri uzarnčení vo
zidla nebo po zapnutí zapalování. 

Zapnutí vnitrního osvetlení� 

Stisknutím symbolu""' na kolébkovém spínači 
zapnete vnilfní osvetlení vpredu i vzadu. 

Vypnutí vnitrního osvetlení O 

Stisknutím symbolu O na kolébkovém spínači 
vypnete vnitrní osvetlení vpredu i vzadu. 

Osvetlení odkládocí piihródky 

Pri otevrení odkládací pl'ihrádky se svetlo auto
maticky zapne a pŕi zavfení se zase vypne. 

Osvetlení zovozodlového prostoru 

Pfi otevfení zavazacJlového prostoru sc svetlo 
automaticky zapne a pfi zavi'ení se zase vypne. 

[IJ Poznámka 

festliže ncjsou všeclmy dvere vozidla zavfené, 
klíček je vytažený zc zapalování a spínání 
dvefnírn kontaktern je zapnuté. vnitŕní osvčllcní 
zhasne asi po 10 minulách. Zabráni se tak vybití 
akumulátoru vozidla. ◄ 

Zapnutí svetel pro ctení� 

Stisknutím tlačítka⇒ obr. 42 zapnete svetlo pro 
čtení. 

Vypnutí svetel pro ctení� 

Dalším stisknutím tlačítka svetlo pro čtení 
vypnete.◄ 
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Osvetlení interiéru 

Osvetlení interiéru svítí na ovládací prvky ve stredové konzole. 

Obr. 43 Podhled strechy: osvétlení interiéru 

Osvetlení interiéru⇒ obr. 43 -šipky- je aktivní, 
pokud je zapnuto zapalování a obrysová nebo 
jízdní svetla. Stredová konzola je osvetlená 
shora. ◄ 

Vnitrní osvetlení o svetla pro čtení vzadu 

�I 

Obr. 44 Podhled stŕechy: vnitŕní svetlo a svetla pro 

člení vzadu 
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Vnitrní osvetlení 

Vnitrní osvčtlení vzadu sc ovládá společnč s 
vnitrním osvetlením kolébkovým spínačem 
⇒ strana 57, obr. 41.

Zopnutí svetel pro člení "'% 

Stisknulírn tlačítka⇒ obr. 41 zapnete svčllo pro 
čtení. 

Vypnutí svetel pro člení"'% 

Dalším stisknutim tlačítka svetlo pro čtení vyp
nete. 

II] Poznámka 

JestlEte nejsou všechny dvere vozidla zavŕené, 
klíček je vytažený ze zapalování a spínání 
tlvcfním kontaktem je zapnuté, vnitfní osvetlení 
zhasne asi po 10 minutách. Zabníní se tak vybití 
akumulátoru vozidla. ◄ 
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Výhled 

) Sluneční clony 

� 

Obr. 45 Sluneční clona na strane ridiče 

Sterače 

Sterače čelního skla \\) 

8lK,0034 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

Sluneční clony na míste ťidiče a spolujezdce lze 
vyjrnoul z úchytu uprostred vozidla a priklonil je 
kc dvetím ⇒ obr. 45 G). Krome toho je možné 
posunout clony v podélném sméru dozadu. 

Ve slunečních clonách jsou zabudována kosme
tická zrcátka opatrená krytem. Pfi odsunutí 
krytu 0 se rozsvítí svétlo v podhledu stfechy. 
Svetlo zhasne, kdy:i. k ryt kosmetického zrcátka 
zasunete zpet nebo když zvednete sluneční 
clonu. 

[I] Poznámka 

Po vytažení k.líčku ze zapalování se svétla v pod
hledu strechy vypnou asi po IO minutách. Zab
ráni sc tak vybití akumulátoru vozidla.◄ 

Sterače a omývací automatika se ovládají páčkou steraču. 

Obr. 46 Páčka steraču a ostrikovaču 

Páčka steraču ⇒ obr. 46 má tyto polohy: 

Stí rání v cyklech 

- Zatlačte páčku nahoru do aretační po
lohy G). 

- Posunujte spínač 0 doleva nebo dop
rava, abyste nastavili požadovaný interval
mezijednotlivými setfeními skla. Posun 
doleva - dlouhý interval, posun doprava -
krátký interval. Spínačem 0 môžete 
nastavit intervaly slírání ve čtyfech slup
ních. 

Pomalé stírání 

- Zatlačte páčku naho ru do aretační po
lohy (v. 

Rychlé stírání 

- Zatlačte páčku nahoru do aretační po-
luhy G). ► 
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Jednorázové setrení sklo 

- Chcete-Ii pauze krárce sctfít čelní sklo,
zatlačte páčku dolu do polohy©- K<lyž
páčku podržíte dole <léle než dvč sekundy,
začne stérač stírat rychleji.

Omývocí automatika � 

- Zatáhnéte páčku k volantu - do polohy
©- Ostfikovače pracují ihned, zatímco
stéračc začnou stírat o neco pozdčji. Pfi
rychlostech nad 120 km/h pracují ostfiko
vače a stérače synchronne.

- Páčku opét uvolnéte. Stérače pak pra
cují ješté asi 4 sekundy.

Vypnutí steraču 

- Vraťte páčku do základní polohy®·

Poloha pro provoz v zime 

Pokud krátcc zapnete a zase vypnete zapalování 
a zatlač íle páčku stčraču dolľ1. stérni:c se nastaví 
do polohy pro provoz v zimč. Raménka stčraču 
se moilou odklápet. aby neprimrzla. 

Pfed zahájením jí'./,dy je ale nutné je opét pfi -
kloµit na sklo. naménka stéraéú sc po rozjetí 
nastaví zpel do výchozí polohy. 

& POZOR!

Opotrebované nebo znečišténé stírad lišty 
omezují viditelnost a snižují jízdní bez
pečnost. 
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&, POZOR! Pokračování 

• Pri nízkých teplotách použijte osti'ikovače 
tep rve tehdy, až čelní sklo zahrejete topením a
včtrákem. Prostred ek na čistčni s kel by mohl
pŕimrznout ke sklu a omezít výhlcd.

• Vždy respektujte varovné pokyny
⇒ sešit 3.2, kapitola „Výmena stíracích lišt" 

0 Upozornení!

Za mrazu se vždy pred prvním zapnutím slčračii 
presvedčte, zda neprimrzly! Pokud pŕímrzlé 
stérače zapnete, múžete poškoclít jakstírací lišty, 
tak motorck steraču. 

W Poznámka

• Stčrače fungují jen pfi zapnutém zapalování
a zavrcné kapote motorového prostoru. 

• Když pŕi zapnutých steračích v poloze 
=> strana 59, obr. 46 ® nebo 0 vozi<llo zastaví. 
sterače se automaticky pfepnou do nejbližší 
nižší polohy. Po rozjetí vozidla se opét vrätí do 
nastavené vyšší polohy. 

• Po zapnutí omývací automatiky se čelní sklo 
jedou�ího vozidla po asi µčti sekundách sctŕc 
ješte jednou.

• Pr-i zapnuté funkcí „stírání v cyklech" se in
tervaly mezi stíracími cykly fídí rychlostí jízdy.
tzn. čím vetší rychlost, tím kratší interval.

• Prípadnou prekážku na čelním skle sc stérač
sna:i.í odsunout. Pokud se mu to nepodaŕí, zús
tanc stút. Odstraňte prekážku a znovu stčrače 
zapnete. ◄
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Plalí pro vozidla: -:,e snimočem deste 

Snímač dešte 

) Snímač de.{le fídí interval stírání podle množství srážek. 

) 

Obr. 47 Páčka stéraču a ostrikovaču, nastavení sní· 
moče dešte@ 

Zapnutí snímače dešte 

- Páčku stéraču nastavte do polohy
⇒ obr.47 0-

- Posouvánírn spínače@ doleva nebo
doprava nastavíte požadovanou citlivosl
snímače dešté. Spínač doprava-vysoká ci
tlivost. Spínač doleva - nízká citlivost.

Snímač dcštč je součástí funkce srírání v cy
klech. Po vypnutí zapalování ho znovu aktiv1.1jte 
vypnurím a zapnutím funkce stí rání v cyklech. ◄ 

Sterač skla zadních výklopných dverí rs;::J 

Stérač a omývací automatika zadnfho skla se ovládají páčkou stéraču. 

Obr. 48 Páčka stéraču a ostiikovaču: stérač skla 
zadních výklapných dverí 

Zapnutí stírání v cyklech 

- Zallačte páčku dopredu do aretované
polohy⇒ obr. 48 G). SLérač pracuje vždy 
asi po 6 sekundách. 

Vypnutí stí rání v cyklech 

- Zatlačte páčku z aretační polohy G)
zpét k volantu. Pokud jste stí rání vypnuli,
mô.l'.e stérač ješte chvíli bežet.

Zapnutí omývací automatiky 

- Zatlačte páčku úplne dopredu do po
lohy⇒ obr. 48 (j). Ostrikovače pracují
ih ned, zatímco sterač začne stírat o neco
pozdéji. Dokud držíte páčku v této poloze,
sterač i ostrikovače pracují.

- Páčku opét uvolnéte. Stérač pracuje
ještč asi 4 sekundy, poté stírá upét v cy
klech.

& POZOR!

• Opotrebované nebo znečišténé stírací lišty
omczují viditelnost a snižují jízdní bez
pečnost.

• Vždy respektujtc varovné pokyny 
⇒ scšit 3.2, kapitola „Výména stíracích lišt" ► 
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(D Upozornéní! 

Pred prvním zapnutím sternčc za mrazu ne
jdfíve vyzkoušejte, zda nepfimrzl! Pokud 
pfimrzlý stérač zapnete, môžete tím poškodil 
jak stírací lištu. tak motorck stérače. 

Pioti pro vozidla: s ostŕi\.:.ovoCi svétlome1U 

Ostrikovače svetlometu 

[]J Poznámka 

• Stérač a ostŕikovač fungují jen pri zapnutém
zapalováni a zavŕených zadních výklopných
dvefích.

• Stérač zadního skla se zapne automaticky,
k.dyž jsou zapnuté sterače pfedního skla a je 
zafazen zpétný chod (ručné razená prevodovka) 
nebo poloha R volicí páky.◄

Ostfikouače wetlometLt čistí skla pŕedních suétel. 

Svítí-li tlumená či dálková svetla a pfitáhnctc-li 
páčku steračú ⇒ strana 59, obr. 46 0 alespo11 na 
1.5 sekundy k volantu. jsou pfi každém pátém 
sctfení čclního skla ornývány i svčtlomety. V pra
videlných intcrvalech, napríklad pfi čcrpání po
honných hmot, je však nutno odstrani! zc skl'l 
svétlometú nalepené nečistoty (napf. hmyz). 

Zrcátka 

Vnitrní zrcátko 

[]J Poznámka 

Aby byla zajištena ľunkce ostfikovačú svétlo
rnetu. iv zime, odstraľ\ujtc pravidelnč z trysek v 
n�razníku nánosy sučhu a ledu rozrn ra7.ovacím 
sprejem. ◄ 

Pro bezpečnou jízdu je duležité mít dobrý uýhled za uozidlo. 

Obr. 49 Automaticky zostínitelné vnitrní zrcátko 

12\ 7.vláštní vybavení

62 Svetla a výhled 

Ručne zastínitelné vnitrni zrcátko 

V základní poloze musí páčka na spodní hrane 
zrcátka smeŕovat dopredu. Stlačením páčky 
dozadu se zrcátko zastiúuje. 

Automaticky zastínitelné vnitrní zrcótko12) 

Pfi zapnutém zapalování se vnitfní zrcátko au

tomatickyzastiňujc v závislosti na dopadu svčtla 
zezadu. Pokud je zafazcn zpetný chod. vrátí se 
zrcálko do normálního nastavení. 

Automatické zastiňování lzc zapnout nebo vyp
nout spínačem na vnitfním zrcátku ⇒ obr. 49 
(D. Kontrolní svétlo 0) sc rozsvítí pfi vypnutérn 
automatickém zastiúování. ◄ 
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Piati pro vozidla: s elektrick)'m nastavavóním vn€'jších zrcatek 

Vnejší zrcátka 

)Vnejši zrcátka mužete nastavovat otočným knoflikem ve dvefich ľidiče. 

Obr. SO Dvere ridiče: otočný knoflík vnéjších 

zrcótek 

Základní nastavení vnejších zrcátek 
l. Otočte knoflíkem ⇒ obr. 50 do polohy L
(levé zrcálko). 

2. Zrcátko nastavte natočcním knoflíku
tak, abyste mčli dobrý výhled dozadu.

3. Otočte knoľlíkcm do polohy R (pravé 

zrcátko). 

4. Zrcátko nastavte natočenírn knoflíku
tak, ahyste mčli dobrývýhled dozadu
⇒ &.

)zapnutí vyhrívání vnejších zrcátek 
- Vyhfívání vnejších zrcátek zapnete
otočením knoflíku ⇒ obr. 50 do polohy@.

Vypnutí vyhrívání vnejších zrcátek 
- Otočením knoflíku do polohy L nebo R
vypnete vyhfívání vnéjších zrcálek.

) 

IJ) Zvláštni vvbavení 

Elektrické priklápení vnejších zrcátek 
13) 

- Vnéjší zrcátka priklopíte otočením
knoflíku ⇒ obr. 50 do polohy 9. Abyste
pfedešli poškození, méli byste vnčjší
zrcátka pfiklopit vždy, když projíždíte au
tomatickou myčkou.

Elektrické odklápení vnejších zrcátek 
13) 

- Vnéjší zrcátka odklopíte otočením
knoľlíku do jiné polohy⇒ &-

Synchronní nastavování zrcátek 
l. Otočte knoflíkern do polohy L (levé

zrcátko). 

2. Zrcátko nastavte natočením knoťlíku
tak, abyste mčli dobrý výhled dozadu.
Pravé zrcátko se nastaví zároveľí (syn
chronnč). Pokud je to nutné, musíte nasta
vení pravého zrcátka opravil.

& POZOR! 

• Vypouklá zrcátka (konvexní nebo asfé
rická) rozšifují výhled dozadu. Ohjekty sc však
zobrazuji zmenšené ave vetší vzdálenosti.
Pokud používáte tato zrcátka pro odhad vzdá
lenosli vozidel, ktcrá jedou za Vámi, mohli 
byste sc pfi prejíždl\ní do jiného jízdního
pruhu zm ýlit - nebezpečí nehody!

• Podle mož.nosti používejtc k odhadu vzdá
lenosti vozidel jedoucích za Vámi vniti'ní
zrcátko. 

• Pfi odklápení vnéjších zrcátek dávejtc 
pozor, abyste si neprivreli prsty mezi zrcátko a
jeho držák- nebezpečí zranční! ► 
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� Životní prostredí 

Vyhi'ívání vnéjších zrcátek by mélo zustat zap
nuté jen tak dlouho. dokud je to nezbytné nutné. 
Zbytečné se zvyšuje spotreba paliva. 

[I] Poznámka 

• Pokud dojdc k záva<lé elektrického nastavo
vání. lzc obč vnejší zrcátka nastavit rukou zat
lačením na jejich okraj.

64 Svetla a výhled 

• Pro vozidla s elektrickým pl'ik.lápéním 
vnéjších zrcátek platí: Pokud dojde k vychýlení
pouzdra zrcátka vnéjší silou (napr. nárazcm pfi
manévrování), musí se zrcá tka pi'iklopit elek

tricky až na doraz. Pouzdro nevracejte v žádném 
ptípa<le <lo výchozí polohy ručné, protože by se 
mohla narušil funkčnost zrcátka. ◄ 
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Sezení a úložné prostory 

) 
Proč ie nastavení sedadla tak dôležité?

Správné nastauení sedadla je mimo jiné duležité pro oµtimální ochrannou 
funkci bezpečnostních pás11 a systému airbag. 

Vaše vozidlo má celkem pét míst k sezení. Ovč 
sedadla vpredu a li'i místa na zadní fadé sedadel. 
Každé mís to k sezení je vyb a veno tfíbodovým 
samonavíjecím pásem. 

Sedadlo fidiče a spolujczdce lze prizpúsobit té
lesným rozmerľun cestujících ruznými zpúsoby. 

}"právné nastavení sed ad el je zvlášť Lluležité pm: 

• jednoduchou a rychlou uosa:i.itelnost všech 
ovláuacích prvku prístrojové desky, 
• uvolnené, neunavující držení téla, 
• bezpečnou jízdu ⇒ sešit 2.1 .,Bczpečnost
pŕedevším", 
• optimálni ochranný účinek bezpečnostních
pású a svstérnu airbag⇒ sešit 2.1 „Bezpečnost 
pŕedevším". 

& POZOR! 

Nesprávné sezcní fidiče a cestujících muže 
zpúsobit téžká zranení. 
• Nikdy nevozte více osob, než kolík je ve vo
zidle míst k sezení.
• Ka,.dý cestujíci musí mít správne pripnutý
a vedený bezpečnostní pás, který patrí k jeho 
sedadlu. Déti ch raňte vhodnými zádržnými 
systémy= sešit 2.1, kapitola „Bezpečná ptc
prava detí".
• Prední sedadla, všechny operky hlavy i
bezpečnostní pásy je vždy nutné nastavit

& POZOR! Pokračování 

podle télesné výšky, aby Vám a Vašim spolu
cestujícím puskytovaly optimální ochranu. 
• Za jízdy je nutné mít nohy v prostom 
nohou- nikdy je nepokládejte na prístrojovou
des ku, do oken nebo na seclák! To se týká také
spolucestujících. Pokud by v prípade brzdení
nebo nehody nesedeli na sedaclle ve správné
polo:i:e, vystavují se zvýšenému riziku ;r,ranéní.
Pfi aktivaci airbagu si pfi nesprávném sezení
mi'ižete privodil smrtclná zranení.
• Je diile:i;ité, aby l'idič i spolujezdec stále
udržovali odstup minimálne 25 cm od vo
lantu, popf. od prístrojové <lesky. J cstliže tato 
minimálni vzdálenost není dodržena, nemusí 
systém airbag s pinit svou ochrannou funkci -
pri aktivaci môže hýt životu nebezpečný! Vz
dálenost rnezi ŕidičern a volantcm, resp. rnezi 
spolujczdccm a prístrojovou deskuu by mčla 
být vždy co možná nejvétší. 
• Sedadlo tídiče nebo spolujezdce nasta
vujte pouzc u stojícího vozidla. Za jízdy by sc
sedadlo mohlo nečekanč posunout, což by 
mohlo zpi'1sobit nebezpečnou dopravní si
tuaci a zranení. Krome toho pfi nastavování
sedadla nesedíte správne - nebezpečí srnrtel
ného zranení!
• Pro pl'ipevnční detské sedačky na sedacllo
spolujezdce platí zvláštní predpisy. Pfi
montáži sedačky hezpodmínečne respektujtc
varovné pokyny⇒ sešit 2.1, kapitula „Uez
pečnost detí".◄
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Operky hlavy 

Správné nastavení operek hlavy 

Správné nastavení operek hlavy je däležitou součástí ochrany cestujících a pfi ne
hodách nzťde ve vetšiné pŕípadu snížit riziko zranéní. 

Obr. Sl Pohled zepiedu: správne nostovená 

operka hlavy a správný prubeh pásu 

- O perku hlavy nastavte tak, aby jcjí 
horní hrana byla ve výšce temene Vaší
hlavy⇒ obr. 51 a⇒ obr. 52. 

Naslavcni opérek hlavy=> strana 67. 

& POZOR!

Jízda s dcmontovanými nebo nesprávnč 
nastavenými opérkamí hlavy zvyšuje riziko 

téžkých zranení. 

66 Sezení a úložné prostory 

Obr. 52 Pohled ze strany: správne nastavená 

operko hlavy a správný prubeh pásu 

& POZOR! Pokročovóní 

- ----

• Nesprávné nastavené opérky hlavy mohou
v piípadč srážky nebo nehody zapfíčinit smrt.

• Nesprávne nastavené opérky hlavy zvyšují 
v pfípadé náhlého nebo ncočekávaného jízd
ního manévru a hrzdční riziko zranční. 

• Nastavení opčrek hlavy musí vždy odpo
vídal telesné výšce. ◄
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Nastavení a demontáž operek hlavy 

)°perky hlavy lze nastauovat posunováním nahoru nebo dolll. 

81f-OÔ09 

Obr. 53 Nastavení nebo demontáž operky hlavy 
vpredu 

Nastavení výšky 

- Operku uchopte po stranách.

- Posuiíte ji nahoru ve srnéru šipky nebo
pri stisknutérn tlačítku⇒ obr. 53 (šípka)
nebo⇒ obr. 54 (šipka 1) dolu. Správná
výška⇒ strana 66.

- Dbejte na to, aby opérka v nové poloze
bezpcčnč zaklesla.

Demontáž operky hlavy vpredu 

- Opérku hlavy posuňte úplné nahoru.
)- Stisknéte tlačítko⇒ obr. 53 -šipka-.

- Or7.te tlačítko stisknuté a zárnveľl
opérku vytábnéte.

Demontáž operky hlavy vzadu 

- O perku hlavy posuľlte úplné nahoru.

) 

Obr. 54 Nastavení nebo demontáž aperky hlavy 
vzadu 

- Stisknčte tlačítko⇒ obr. 54 0 a držte je
stisknuté.

- Současné zatlačte do otvoru® šrau
bovák z palubního náradí a požádejte
druhou osobu, aby opérku vytáhla.

Montáž operky hlavy 

- Opérku zasuľlte do vodítek príslušného
operadla.

- Posuiltc ji dolú.

Nastavte opčrku podle velikosti téla.

8 POZOR! 

Nikdy ncjczdete s demontovanými opčrkami 
hlavy- nebezpečí zranení! 

• Po montáži prizpusobte operky fyzickým 
rozmen'1m uživ a tele, abyse dosáhlo optimální
ochranné funkce.

• Respektujtc varovné pokyny ⇒ strana 66, 
,,Správné nastavení operek hlavy" ◄
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Prední sedadla 

Piati pro vozidla: s mechanickými piednirni serladly 

Mechanické nastavení predních sedadel 

Obr. 55 Ovlódací prvky levého pŕedního sedodlo 

Ovládací prvky⇒ obr. 55 na vnitfní stranč 
pravého pfedního sedadla jsou 
uspofádané zrcadlové. 

G) Nastavení sedadla v podélném
smeru 
- Zatáhnele páčku nahoru a posuňte se
dadlo dopfodu nebo dozadu.

- Uvolnete páčku G) a posunujte sed
adlem, dokud nezaklesne.

® Sklopení a zvednutí operadla14) 

- Ke sklopení operadla vpred zatáhnete
páčku 0 naho ru (pouzc u dvoudvefových
vozu) a sklopte operadlo dopredu.
Současnč mitžete posunout sedadlo
dopredu. abyste usnadnili nastupování
dozadu.

- Operadlo vraťte zpet tak, že sedadlo
nejprve posunete zcela do7.ad u a pak
zatáhnete páčku 0 nahom a operadlo
zvednete.

111 Zvláštni vybavení
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® Nastavení bederní operky14l 
- Bederní operku nastavíte otáčenírn ko
lečka po odlehčení operadla.

G) Nastavení sklonu operadla
- Operadlo odlehčete a otáčejte ko
lečkem.

0 Nastavení výšky sedadla14l 

- Zatlačte páčku (pfíp. nékolikrát) ze
základní polohy nahoru nebo dolľ1. Se
dadlo se pfi tom postupne zvedá nebo
klesá.

Nastavením opérkyvbederní č!isti se čalounénť' 
části více či méne vyklenou. Takové nastavení 
účinné podporuje pfirozcné zakrivení pálcfc. 

& POZOR!

• Sedadlo ridičc a spolujezdce nikdy nen
astavujte za jízdy. Pfi nastavování sedadla
nesedíte správné - nebezpečí smr telného 
zranení! Sc<ladlo ridičc nebo s polujczdcc
nastavujte pouze u stojícího vozidla. 

• Abystc snížili riziko zranční fidičc a spolu
jezdce pri náhlém zabrzclčni nebo pfi nehode, 
nikdy nejezdčte s opčradly príliš sklonenými 
dozadu -nebezpečí zrančni! Optimální
ochranný účin ek poskytuje bezpečnostní pás
jen tehdy, když je operadlo vc vzpfimené po
loze a fidič a spolujezdec mají správne
pripnutý bezpečnostní pás. Čím víc je 
opérad Io sklonené dozadu, tím včtší je nebez
pečí zranení nesprávným prúbéhem pásu!

• Pfi nastavování sedadla v podélnémsmčru
nebo jeho výšky buďte opatrní! Nekontrolo
vané nebo nepozorné nastavování sedadla
míižc zpíisobit pohmoždčniny - nebc.-:pečí
zranení!◄
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Piati pro vozidla, se sklopným operadlem u sedadla spolujezdce 

Sklopení operadla u sedadla spolujezdce (pri preprave dlouhých 
)?redmetu} 

Chcete-Ii pfepravovat dlouhé pľedmety, mužete sklopil dopľedu operadlo u se
dadla spolujezdce. 

Obr. 56 Sklopení opérodla u sedadla spoluiezdce 

Sklopení operadla u sedadla spolu
jezdce 

- Odjistéte opéracllo u sedadla spolu
jezclce ve smčru šipky⇒ obr. 56 G). 

- Sklopte operadlo ve smeru šipky® 
dopredu clo vodorovné polohy. Dbejte na
jeho 1.aklesnutí. 

Zvednutí operadla u sedadla spolu

jezdce 

- Chcete-Ii operadlo zvednuut, musíte ho 
zase odjistit G). 

- Zvednete operadlo dozadu, až zaare
tujc.

Sklopení operadla u sedadla spolujezdce je 
myšie no pouzc jako funkce pro pŕepravu 
dlouhých predmetu. 

& POZOR!
- ------

Volná zavazadla nebo jiné predmety vc vo-
1.idle mohou zpúsobit vážná ,.ranení. 

• Volné predmety v zavazadlovérn prostom 
se mohou pri náhlérn ,.abrzdéní nebo nehode 
posunout vozitllcm dopredu a zranit cestující. 

• Ptcdevšírn u težkých pfedmčn'l používejte 
vhodné upínací pásky. 

• Ktlyž pfcpravujete težké predmety, nikdy
nezaporneŕíte, že sczmčnou téžište mť'1ž.e dojít
i ke zmčnč jízdních vlastností vozidla.

• Respektujte informace a varovné pokyny k 
bezpečné jízdé::;. sešit 2.l. ◄

Sezení a úložné prostory 69 
www.autooo.eu



@ Sešit 3.1 Obsluha

Piati pro vozidla: s elektrickým na stavovóním s.edadel 

Ovládací prvky elektrického nastavování sedadel 

Ovládací prvky jsou funkční i pŤi vypnutém zapalování. 

Obr. 57 Ovládací prvky elektrického nmlovování sedadla 

Prední sedadlo nastavíte podle telesné výšky 
príslušným spínačem ⇒ obr. 57 ⇒ & v „Nasta
vení ptedního sedadla". 

(,) Nastavení scdáku v podélném 
sméru a nastavení jeho výšky a 
sklonu. . ........ , ... , .. 

81k•0038 

70 

G) Nastavení sklonu opčradla. 70 

@ Nastavení beclcrní opérky. . . . . 70 ◄ 

Piati pro vozidlo: s elektrid:ym nastovovon;tn sedadel 

Nastavení predního sedadla 

Spínače symbolizuJí prední sedadlo pfi pohledu ze strany. Nastavení sedadla, se
dáku, operadla a bederní opérky vyplývá z pohybi°l príslušného spínače. 

Obr. 58 Spínačem se nastavuje sedadlo v podé· 
lném smeru, výška a sklon sedáku 

70 Sezení a úložné prostory 

Obr. 59 Spínačem@ se nastavuje operadlo a 
spínačem @ bederní opeirko. 

►
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Nastavení sedadla v podélném smeru 
a nastavení výšky a sklonu sedáku 

} Prední sedadlo v podélném smeru 
nastavíte pohybem spínače ve smeru šipky 
⇒ strana 70, obr. 58 G) ⇒ &.

- Výšku scdáku vpredu nebo vzadu
nastavíte pohybem spínače ve smeru
šípek 0 nebo®· Výšku sedadla nastavíte
současným pohybem spínače ve smeru 
šipekG)a G). 

Nastavení operadla 

- Operadlo mužete naklonil pohybem 

)
spínače⇒ strana 70, ohr. 59 @ve smeru 
šipky G). 

- Operadlo nastavíte do vzpfímené po
lohy pohybcm spínače ve sméru šipky G).

Bederní operka 

- Zatlačte na plochu 0 spínače
⇒ strana 70, ohr. 59 ®• čímž se polstro
vaná část sedadla více vyklene. 

- Zatlačte na plochu 0 spínače, čímž se 
polstrovaná část sedadla vyklcne méne. 

- Zatlačte na plochu® spínače, čímž se 
bederní opčrka posune dolu. 

- Zatlačte na plochu © spínače, čímž se 
bederní opčrka posune nahom.

)• Spínal:em ⇒ strana 70, obr. 58 se sedadlo 
plynule nastavuje v podélnérn smeru a sedák tlo 
výšky. Současnč lze sedák sklonil, resp. celkové 
nastavil jeho výšku. 

) 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

• Spínačcm ⇒ strana 70, obr. 59 © se plynule
nastavuje sklon operadla. 
• Spínačem@sc plynule nastavuje vyklenutí 
bederní opérky. Nastavením v bederní části se 
čalounéné části více či ménč vyklenou. Takové 
nastavení účinné podporuje pfirozcné zakrivení 
pátefe. 

8 POZOR!

• Sedadlo i'idiče a spolujezdce nikdy nen
astavujte za jízdy. Pri nastavování sedadla 
nesedíte správne - nebezpečí smrtelného
zranení! Sedadlo fidiče nebo spolujezdce 
nastavujte pouze u stojícfho vozidla.
• Elektrické nastavování prední ch sedadcl je
funkční i pi'i vypnutém zapalování. Prato 
nikdy nencchte deti ve vozidle bez dozoru -
ncbez.pečí zranční! 
• Pfi nastavování sedadla vpodélném smeru 
nebo jebo výšky bucľte opatrní! Nekontrolo
vané nebo nepozorné nastavování predního
sedadla m(1že zpt'tsobit pohmoždčniny - ne
bezpečí zranení! 
• Abyste snížili riziko zranéní tidiče a spolu
jezdce pfi náhlém zabrzdéní nebo pfi nehode,
nikdy ncjezdčtc s opčradly pfíliš sklonenými
dozadu- nebezpečí zranční! Optimální
ochranný účinek poskytuje bezpečnostní pás
jen tehdy, když je operadlo ve vzpfímcné po
loze a ridič a spolujezdec mají správnč
pripnutý bezpečnostní pás. Čím víc je
opčradlo sklonené dozadu, tím včtší je nebez
pečí zranční nesprávným pnibehem pásu!

(D Upozornení!

Abyste nepoškodili elektrické součásti ptedních 
scdadel, neklekejte na ne a scdák a operadlo ani 
jiným zpusobem bodové nezatežujte. ◄ 
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Piati pro vozidla: s vyhľivánim sedadel 

Vyhrívání sedadel .J 

Plochy sedákä a operadel pŕedních sedadel lze elektricky vyhŕívat. 

Obr. 60 Vroubkovaná kolečka vyhiívání predních 
sed ad el 

Plcd1 pro vozidla: '5 loketni operkov vpredu 

Stredová loketní operka vpredu 

- Vyhfívání sedadel zapnete otočením
príslušného vroubkovaného kolečka
⇒ obr. 60. V základní poloze O je vyhrívání
8edadel vypnuté.

Vyhfívání sedadel funguje jen pfi zapnutém za• 
palování. Levé vroubkované kolečko ovládá levé 
sedadlo, pravé kolečko pravé sedadlo. 

0 Upozornení! 

J\bystc nepoškodili topné prvky vyhfívání sed
adel. neklekejte na sedadla ani je jiným zpô
sobcm bodové nezatčžujte. ◄ 

Stredovou loketní operku mäžete nastavitjak uýškove, tak i II podélném smeru. 

Obr. 61 Stredová loketni o perka vpredu 

72 Sezení a úložné prostory 

Nastavení výšky loketní operky 

- Opérku stupňovite posuňte nahom ve

smeru šipky⇒ obr. 61 až do požadované
polohy.

- Operku sklopíte tak, že ji nejprve zved
nete úplne nahom. Potom lze opérku
sklo pit dolť1.

Nastavení loketní operky v podélném 

smeru 

- Vytáhnéte operku úplne dopredu, až
zaaretuje, resp. ji posuňte úplne dozadu.◄ 
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Zadní sedadla 

Sklopení operadla 

Obr. 62 Zadni sedadla, odjištení apéradla 

- Príslušné (u dvoudílného operadla)
odjišťovací tlačítko⇒ obr. 62 v operadle
zatáhnétc ve smeru šipky dopredu.

Zvednutí operadla 

Obr. 64 Zajištení operadel zadních sedadel 

) 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

Obr. 63 Sklopení zadního operadla 

- Sklopte operadlo dopredu⇒ obr. 63.
Pokudjsou prední sedadla posunutá príliš
dozadu, musíte pfed sklopením zadních
operadel prípadné demontoval opčrky
hlavy⇒ strana 67.

u◄ 

- Zvednéte operadlo dozadu a zatlačte
ho pevné do zajišténí. Červená značka
nesmí být videt ⇒ obr. 64.

& POZOR! 
-

--------

Pfi zvedání operadla buďte opatrní! Nekont-
rolované nebo nepozorné zvcdání operadla 
rnuže zpusobit pohmoždeniny. ◄ 
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Zavazadlový otvor 

Díky zavazadlovému otvoru lze v interiéru vozu pfepravovat dlouhé pfedméty 
(napf. lyže). 

Obr. 65 Otevrení zavazadlového otvoru 

Otevíróní 

- Orevfctc zadní výklopné dvere.

- Zatlačte odjišťovací tlačítko ve smeru
šipky dolú a vyklopte dopredu víko zavaz
adlového otvoru.

- Predmety zasuflte do otvoru ze strany
zavazadlového prostoru.

74 Sezení a úložné prostory 

- Zajistete je bczpečnostním pásem
⇒ &.

- ZavŤete kryt zavazadlového prostoru.

Zaví ró ní 

- Otevrete zadní výklopné dveŤe.

- Vyjméte pfedméty ze zavazadlového
otvoru.

- Priklopte víko zavazadlového otvoru
dozadu, až zaklesne. Červená značka
nesmí být videt.

- Zavrcte kryt zavazadlového prostom.

& POZOR! 

Predmety vždy zajistéte bezpečnostním 
pásem, aby pfi náhlém wbrzdční ncvypadly 
do interiérn vozu - nebezpečí nehody. 

[I) Poznámka 

Aby se interiér vozidla neznečistil. meli byste 
špinavé pŕedmety pred zasunutím do zavazad
lovéhn orvorn napr. zahalir do deky.◄ 
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Prihrádky 

)Odklódací prihrádka na strane ridiče 

Obr. 66 Sfrona ridiče: odklódací prihródka 

Odkládací prihráclku otevfete zatažením za 
úchyt ve sméru šipky⇒ ohr. 66. 

& POZOR! 

Za jízdy má být odkládací pi'ihrádka vždy za• 
vi'ená, abyste se o ni pri náhlém brzdení nebo 
v pfipade nehody neporanili.◄ 

Odkládací prihrádka na strane spolujezdce 

Do odkládací pŕihrádky na strane spolujezdce muže proudit ch Lazený vzduch. 

) 

Obr. 67 Strana spolujezdce: odklódací pŕihródko 

Prihrádka se otevírá zatažením za otevírací 
páčku⇒ ohr. 67. Když je zárez zámku ve vodo
rovné poloze, je piihrádka zamčená. 

Prihródka na palubní knihu 

) 
Palubní kniha⇒ obr. 68 @by rnčla být vždy v 
odkládací prihrádce. 

Obr. 68 Strana spolujezdce: afevrenó odklódací 
prihródka s palubní knihou @ o prívod vzduchu © 

Chlazení pfihródky 
Vlevo na zadní stranč je prívod vzduchu®· 
kte1ým je pfi zapnuté klimatizaci privádčn do 
pfihrádky chlazený vzduch. Prívod lze otočením 
otevfíl nebo zavfít. ► 
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& POZOR!

Zu jízdy nechte víko odldádací pfihrádky vždy 
zavfené, abyste se o ne pfi náhlém jízdním 
manévru nebo v prípade nehody neporanili.◄ 

Odkládací prihrádka ve stredové loketní operce vpredu 

V loketní operce je odkládací pŕihrádka. 

Obr. 69 Loketní operka vpredu s odkládací 
prihrádkou 

Otevírání a zavírání odklódací 

prihrádky 

- Odkládací pfihrádku otevŤetc zvcd
nutím loketní opérky nahoru ve sméru
šipky⇒ obr. 69.

151 Zvlá?-itní vybavení

76 Sezení a úložné prostory 

- Zavrete ji stlačením loketní operky
dolu.

Chlazení nebo vyhrívání odkládací prihrádky 

U vozidel s klimatizací15l je v odkládací 
pfihrádce (bez meniče CD) umíslčna Lryska pro 
prívod vzduchu1ól , klerou sev závislosti na 
nastavení pŕedních ovládacích prvkú 
-, strana 88 nebo=> strana 91 phvádí do 
pfihrádky chlazený. nebo ohfívaný vzduch. 
Prívod vzduchu lzc otočením otevŕít neho zavrít. 

& POZOR! 

Za jízdy nechte odkládací pl'ihrádku vždy za

vi'enou, ahy se behem náh lého brzdční nebo v 

prípadč nehody snížilo riziko zranéní. 

[I] Poznámka 

V této odkládací pfihrádce je z výroby dodávaný 
menič CD.◄ 
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Platí pro votidla: s odklodoc, pfihrádkou ve stŕedove konzol� s otv1rákem lahv• 

Odkládací prihrádka ve stredové konzole s otvírákem lahví 

Obr. 70 Otevrenó odklódocí prihrodko joko držák 
no nápoje 

- Posuňte kryt dopredu. 

- Postavte napr. láhcv nebo plechovku s 
ná pojem do držáku a posuňte orvírák lahví 

⇒ obr. 70 tlopfedll nebo do1.adu, až láhcv 
pevne obemkne. 

Zásuvky pod predními sedadly 

Obr. 71 Otevrenó odklódocí prihródko 

Pokud odkládací pfihrádku nechcete používal 
jako dri:ák na nápoje, vyjmete otvírák lahví z 
postranních úchytu smérem nahoru a /.akles
nete ho na dnč prihrádky - viz=> obr. 71. Pak 
mMcte do pŕihrádky ukládat včtši pfedmčty. ◄ 

Pod každým pŕedním sedadlem je zásuvka a pŕihrádka s víkem. 

Obr. 72 Zásuvky pod predními sedodly 

161 7vlá�tní vybavení 

Zásuvka16l pod prední mi sc<ladly => obr. 72 se 
vysouvá dopredu. ◄ 
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Prihrádka na brýle ve streše 

Pfihrádkyjsou v podhledu stfechy vpfedu uprostred. 

Obr. 73 Prihrádko no brýle ve st/eše 

Další prihrádky 

Další pfihrádky jsou umístčny v obložení dverí 
(vpredu a vzadu). 
Háčky na šaty jsou u zadních držadel ve streše. V 
zava%adlovérn prostoru jsou navíc háčky na 
.zavčšení tašck. 

& POZOR! 

• Na prístrojovou desku neodk.ládejte žádné
predmety. Bčhem jízdy by mohly vletel do in
teriéru (pfi akcclcraci, pi'i brzdční nebo pri 
jízdé do zatáčky), a mohly by tak odvést Vaši 
pozornost od tízení.

78 Sezení a úložné prostory 

- Víku pfihrádky olevfete stisknutím
⇒ obr. 73 -šipka-. Víko se otevŤC sa
močinnč.

- Pfi zavírání zatlačte víko nahom, až
zaklesne.

& POZOR! 
-

Za jízdy nechte víko odk.ládací pl'ihrádky vždy 
zavl'ené, aby se pri náhlém brzdení nebo pfi 
nchodč snížilo rizíko zranční a aby ncbyly 
predmety vymrštény do vnitfního prosto ru 
vozidla.◄ 1 

& POZOR! Pokračovóni 

• Presvedčte se, že sc žádné pŕcdmčty ne
mo hou za jízdy dostat ze stredové konzoly
neho z ostatních pi'ihrádek do prosto ru nohou
tictičc. Pak hystc v prípade náhlého jízdního
manévru nebyli schopní brzdit, sešlápnoul 
spojku ani pridat plyn - nebezpečí nehody!
• Zavčšcné odčvy nesmčjí omczovat výhled 
fidiče - nebezpečí nehody! Háčky na šaty jsou
určené jen na zavešování lehkých odévu. V 
zavčšených odčvech nenechávejte žádné 
tvrdé, ostré a tčžké pfcdmčly. Pfi náhlém brz
dční neho nehode, zvláštč s aktivací airbagu,
mohou zranit cestující. ◄ 
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Držák nápoju ve stredové konzole 

) Obr. 74 Držák nápoju ve stredové konzole 

Držáky na nápoje vzadu 

Sešit 3.1 Obsluha � 

Dva držáky na nápoje171 ⇒ obr. 74 jsou ve stre
dové konzole mezi pfedními sedadly. 

& POZOR! 

Do držáku nevkládejte horké nápoje. V 
prípade bežného, a zejména náh lého jízdního 
manévru, pri náhlém brzdení nebo pri nehode 
by se horké nápoje mohly rozlít - nebezpečí 
oparení!◄ 

Podle vybavení vozidla je ve stfedové konzole vzadu buď odkrytý, nebo vysouvací 
držák nápoju. 

) 

Obr. 75 Odkrytý držák na nápoje ve stredové kon
zole vzodu 

Otevírání nebo zavírání vysouvacího 

držáku na nápoje 

- Držák na nápoje otevfete vyklopením 
víčka ⇒ obr. 76 dolú vc smeru šipky. 

- Zvednutím víčka držák uzavrete.

17> Zvláštni vybavení

Obr. 76 Vysouvací držák na nápoje ve sfredové 
konzole vzadu 

& POZOR! 
--------

Do držákä nevkládejte horké nápoje. V 
ptípadč bežného, a z.ejména náblého jízdního 
manévru, pfi náhlém brzdení nebo pri nehode 
by se horké nápoje mohly rozlít- nebezpečí 
oparení!◄ 
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Popelníky, zapalovač cigaret a zásuvky 

Piati pro vozidlo: s popeln,ky 

Popelník vpredu 

Obr. 77 Otevrení popelníku vpredu 

Otevrení a zovrení popelníku 

- Pfihrádku otevfte krátkým zatlačením
na kryt vc srnčru šipky⇒ obr. 77. Kryt se 
otevfe samovolné.

- Zatlačením kryt.u úplné dolu popelník
zavrete.

Vyprázdnení papelníku 

- Otevfete popelník.

80 Sezení o úložné prostory 

Obr. 78 Popelník vpredu 

- Uchopte vložku popelníku po s tra né za
vytvarovanou plošku ⇒ ubr. 78 -šipka- a
vyjméte ji nahom.

- Po vyprázdnení ji shora vložte zpčt do
popelníku.

8 POZOR! 

Do popelníku nikdy nedá vejte papír. Od hor
kého popelu by se mohl vznítit. ◄ 
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Piati pro voz.id la: :; popelníky 

Popelník vzadu 

) 

) Obr. 79 Popelník vzadu 

Pla11 pťo votidlc: se ic.palovoéem cigaret 

Zapalovač cigaret 

Obr. 80 Zapalovoč cigare! v popelniku 

- Otevfetc popelník ⇒ strana 80, obr. 77.

- Zamáčknete hlavu⇒ obr. 80 zapalo-
vače ⇒ &.

) 

Sešit 3.1 Obsluha � 

Otevrení a zavi'ení popelníku 
- Zvednutím víčka nahoru ve smeru
šipky⇒ obr. 79 otevfete popelník v
pravých zadních dvefích. Zavfete jej
stlačením víčka dolu proti smeru šipky.

Vyprázdnení popelníku 
- Otevfete popelník, vytáhnete ho za
víčko nahom a vyprázdnete jej.

- Potom popelník shora vložte do
obložení dvefí.

,6 POZOR!

IJo popelníku nikdy nedá vejte papír. Od hor
kého popclu by se mohl vznítit. ◄ 

- Počkcjte, až povyskočí.

- Zapalovač vytáhnčte a rozžhavenou
spirálkou zapalte cigaretu.

,6 POZOR!
--------------1 

• Neopatrné používání 1.apalovačc cigaret 
miíže zpiísobit zranéní nebo zavi nit požár. 

• Zapalovač použivejte opatrné! Nepozorné 
neho nekontrolované zacházení se zapalo

vačem m uže zpiísohil popáleniny-nebezpeč!
zranení! 

• Zapalovač cigaret je funkční i pi'i vyp
nutém zapalování, resp. pti vytaženém klíčku 
ze zapalování. Proto nikdy nenechlc dčli ve
vozidle bez dozoru - nebezpeč! požáru! ◄ 
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Zásuvky 

Do každé zásuvky 12 V lze zapojit elektrické spotrebiče. 

Obr. 81 Zásuvka v zavazadlovém prostoru 

7.ásuvku 12 V v popelníku, jakož i zásuvku181 vza
vazadlovém prostoru ⇒ ohr. 81 múžete použít 
pro elektrické pl'ÍStroje z pfíslušenství vozidla. 

L.ékárnička a výstražný trojúhelník 

Obr. 82 Úchyt pro lékárničku a výstražný tro
júhelník 

18) V závislosti na modelu

82 Sezení a úložné prostory 

Príkon spotrebiče v jednotlivé zásuvce nesmí 
prekročil 120 W. 

6 POZOR! 

Zásuvky, a tedy i pripojené elektrické spotre
biče jsou funkční i pi'i vypnutém zapalování, 
resp. pi'i vytaženém kličku ze zapalování. 
Nesprávné používání zásuvek nebo elek
trických spotrebiču múže zpi1sobit vážná por
anení, resp. požár. Prato nikdy nenechte deti 
ve vozidle bez dozoru- nebezpečí poranení! 

[iJ Poznámka 

• Zapnuté elektrické spotrebiče vybíjejí aku
mulátor vozidla s vypnutým motorem

• Pred zakoupením príslušenství si prečtčtc
pokyny⇒ sešit 3.2. kapitola „Pfíslušcnství. 
zmény a výmena dílô.". ◄

Béžnč prodávaná lé.kárnička se hodí společné s 
výstražným trojúhelníkem (ve vyobrazeném 
provedení) do úchytu vlcvo v zavazadlovém 
prostom⇒ obr. 82. Upevfn,jí se gumovým 
páskem. 

[iJ Poznámka 

• Lékárnička a výstražný trojúJ1elník nejsou 

součástí dodávky vozidla.

• Lékárnička musí udpovídat zákonným 
požadavkúm.

• Dbejte na datum použitelnosti obsahu lékár
ničky. Po tomto datu hyste si mčli co ncjrychleji
koupit novou.

• Pred zakoupením pfíslušenství a náhradní ch 
dílu si pfečtéte pokyny� sešit 3.2, kapitola
,,Príslušcnství, zmeny a výména dílú". ◄
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Zavazadlový prostor 

) Ukládání zovazodel 

Sešit 3.1 Obsluha � 

Všechna zavazadla musejí být bezpečne uložená. 

Abyste zachovali dobré jízdní vlastnosti 
svého vozidla, dodržujte tyto zásady: 

- Dhejte na rovnomerné rozložení nák
ladu.

- Težké predmčty uložte do zavazadlo
vého prostom co nejvíce dopredu.

- Zavazadla v zavazadlovém prostoru
) pi'ipevnete upínacími pásky k upevňo

vacím očkúm. 

& POZOR! 

Volná zavazadla nebo jiné pi'edmčty vc vo
zidle rnohou zpi'isobit vážná zranení. 

• Volné pfedméry v zavazadlovém prostom
sc rnohou nečekané posunout, a zménit tak
j ízdní vlastnosti vozidla.

Kryt zavazadlového prostoru 

)i..-=-------'---=== 
Obr. 83 Demontáž o montáž krytu zavazadlového 

prostoru 

Lf:I POZOR! Pokročování 

• Volné predmety v zavazadlovém pcostoru
sc mohou pfi náhlém zabrzdční nebo nehodč 
posunout vozidlem dopredu a zranil cestujfcí.

• Predmety ukládejtc vždy do zavazadlo
vého prostom, a zejména pro težké veci
pcmžívcjtc vhodné upínací pásky.

• Když prepravujete težké pfedmety, nikdy
nczapomeňte, že se zmenou težišté môže dojít
i ke zmene jízdních vlastností vozidla. 

• Hespektujte pokyny k bezpečné jízde 
=> sešit 2.1.

CD Upozornení!

Topná vlákna nebo anténa ve skle zadních 
výklopných dverí se mohou poškodil ostrými 
predmety na krytu zavazadlového prostom. 

(1) Poznámka 

Aby mohl z vozidla unikal spotrebovaný vzduch, 
nezakrývejte odvčtrávací štérhiny pŕe<l zadními 
hočními okny. ◄ 

Pfi otevfení výklopných dverí se kryt za
vazadlového prostom automaticky nadz
vedne. Pfopravujete-li rozmerná zavaz
adla, lze kryt vyjmout. 

Demontáž krytu zovazadlového pros
toru 

- Z výklopných dverí uvolnete
pfidržovací pásky ⇒ obr. 83 -šipky nahofe

- Kryt vytáhnčtc z bočních úchytú
smčrcm dozadu⇒ ohr. 83 -šipky dole-.

Sezení a úložné prostory 83 
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@ Sešit 3.1 Obsluha 

Montáž krytu zavazadlového pros

toru 

Kryt zasuňte smérem dopredu do 
bočních úchytô. 

- Na výklopné dvere zaveste pfidržovací
pásky.

Na ktyt zavazadlového prostom mužete od
kládat odévy. Dbejte, aby výhled dozadu nebyl 
odloženými odčvy omczcn. 

& POZOR! 

V kapsách odevu a na krytu zavazadlového 

prostom nikdynenechávcjte tvrdé, težké neho 

Strešní nosič zavazadel 

& POZOR! Pokračovóní 

ostré predméty. Na krytu zavazadlového pros

toru nesmí být ani zvirata. Pfináhlém brzdení 
nebo jizdnim manévru i pfi nehodé by byli 

cestující ohroženi- nebezpečí zranení! 

CD Upozornení!

Topná vlákna nebo anténa vc skle zadních 
výklopných dverí se rnohou poškodil ostrými 
predmety na krytu zavazadlového prostom. 

(I] Poznámko 

Aby mohl z vozidla unikat spotrebovaný vzduch, 
nezakrývcjte od vetrávací šterbiny pod bočními 
konzolami krytu zavazadluvého prostom.◄ 

Znočky k pripevnení záklodních nosiču 

Obr. 84 Upevňovací body u dvoudveiových vo
z idei 

Dvoudvefová vozidla 

Vpredu: U pcvňovací otvory sc nacházejí na spo
dní ch stranách⇒ obr. 84 -šípka- slčcšních nos
níkô - lze je vidét pfi otevfených dvefích. 

Vzadu: Značky jsou urnístény vždy nahofe na 
zadních bočních oknech. ⇒ obr. (l4 

Čtyrdvefová vozidla 

Vpredu: Upevúovací otvory se nacházejí na spo
dních stranách⇒ obr. 85 -šipka- stfešních nos
níku - lze je videt pfi otevfených dverích. 

84 Sezení a úložné prostory 

Obr. 85 Upevňovací body u čtyidverových vozidel 

Vzadu: Značky jsou umísteny na spodní ch 
stranách-, obr. 85 stl'ešních nosníku - lze je 
vi det pfi otevfených dverích. 

& POZOR! 

Strešní nosič zavazadel se smí montoval 
pouze na značky na obrázcích. ◄ 

www.autooo.eu



Sešit 3.1 Obsluha @ 

Pokyny pro manipulaci se strešním nosičem zavazadel 

) Když montujete strešní nosič zavazadel, respek
tujte tylo pokyny: 
• Protože dešťové žlábky na stfeše mají aero
dynamický tvar, nemohou se používal bežné 
stresní m,siče. Doporučujeme Vám používat
pauze námi schválené základní nosiče, resp.
strešní nosiče zavaza<lcl.
• Tyto nosiče jsou základem kompletníhu sys
tému stŕešních nosiču. Pro prepravu zavazadcl, 
jízdních kol, surfových plaváku, lyží a lodí je
nutné z bezpečnustních duvodu používat 
prídavné držáky. Lze je získat v serviscch Volks
wagen.

) • Strešní nosič zavazadel bystc mčli odmon
toval, pokud 

- ho již ncpoužíváte. Ušetríte tím palivo.

- s vozidlem projíždíte automatickou myčkou.

& POZOR! 

• Pfi pou7.ívání sttcšního nosiče bezpodmí-
nečné respektujte pokyny uvedené v pi'ipo
jcnérn montážním návodu.
• Pripevnení a šroubové spoje po krátké
jízdé zkontrolujte a popt. dotáhnete. Kontro
lujte je i pozcleji v pravidelných intervalech. 
• Použijete-Ii strešní nosiče, které nejsou 
schválené firmou Volkswagcn, nebo strešní 
nosiče i'ádnč nenamontujete, mn hou sc 
uvolnit a pi'ípadnč i s nákladem spadnem! na 
strechu a na silnici - nebezpečí nehody a
zranení! 

0 Upozornení! 

• Pfi používání stŕešních nosiču, kleré nejsou 
schválené firmou Volkswagen, nebo pri ne
dodržování návodu kmontážijsou takto vzniklé 
škody na vozidle vyloučcny ze záruky.
• Výška Vašeho vozidla se montáží sti'cšního 
nosiče a pripevnením zavazadel zmení.◄

Sezení a úložné prostory 85 
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Pripevnení nákladu 

Náklad musí být na stfešním nosiči bezpečné upevnén. Pfi pŕepravé nákladu se 
méní jízdní vlastnosti vozidla. 

Prípustné zatíž.ení strechy Vašeho vozu je 75 kg. 
Údaj zahrnuje hmotnost nosiče a hmotnost 
nákladu. 

Náklad rovnomerne rozdéltc. Pfi použili nosiču 
s nižší nosností nelze pfípustné zatížení na 
stŕechu využít. Nosič mužete zatížit jen hmot
ností, klcrá je uvedena v návodu k jeho montáži. 

& POZOR! 

• Tenké, poškozené nebo nevhodné upínací
pásky, které se používají k pripevnení pred
mčtu na stfešním nosiči, sc mohou pri
náhlém zahrzdení ptetrhnout. Mohlo hy to
vésl k nchodč a tčžkým zranením.

• Abyste pfodméty na stfošním nosiči zavaz
adel správne zajistili proti posunutí neho od
létnutí, používcjlc vhodné upínací pásky.
Náklad musí být vždy bezpečné pfipevnén. 

• V žádném pfípadč neprekročte prípustné 
zatížení na strechu, na nápravy ani celkovou 
prípustnou hmotnost vozidla - nebezpečí ne
hody! ----> sešit 3.3 „Technická dala"

86 Sezení a úložné prostory 

& POZOR! Pokračovóní 

• Pri preprave tčžkých, resp. rozmerných
pfcdmčtú na slicšním nosiči sc mční jízdní
vlastnosti vozidla v dúsledku zmeny jeho 
téžišté, resp. v dúsledku zmény jeho aerody
namických vlastností - nebezpečí nehody!
Proto když na stčcšním nosiči prepravujete 
náklad, prizpúsobtc tomu styl a rychlost jízdy
a vyvarujte se prudkého brzdení a náhlých
jízdních manévrú.

0 Upozornéní! 

Dbejte na to, aby otevŕené zadní výklopné dvere 
nebo jcjich sklo ncnarazily do nákladu na slľcšc 
- nebezpečí poškození vozidla'

'i> Životní prostredí 

Strešní nosič zavazadel zústává často pfi
pcvnčný na vozidle z pouhé pohodlnosti, i kctyž 
už není používán. Zvýšením aerodynamického 
odporu vzrustá spolfeha pohonných hmot. 
Proto stfešní nosič po použití sejrnéte. ◄ 
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Klimatizace 

T ; ,open, 

Obsluha 

Obr. 86 Stredovó konzola: avlódocí prvky topení 

- Pomocí regulátorú ⇒ obr. 86 0 a© a
spínačem ©nastavíte teplotu, rozdčlo
vání vzduchu a srupeil vetrání.

- Funkci zapnete, resp. vypnete stis
knutím príslušného tlačítka© nebo©
Když je funkce zapnutá, svítí v tlačítku
svétlo.

) 0 Teplota 
Pomocí tohoto regulátoru múžete nastavovat te
plotu. Požadovaná vnilfní teplota nemuže být 
nižší než tepluta vnéjšího vzduchu. Ma
ximálního topného výkonu a rychlého od mra
zení skel m1)žete <lucílit teprve tehdy, až teplota 
lllotoru dosáhne provuzní hodnoty. 

® Vyhrívóní zodního sklo 4W 
Asi IO mi1111t po zapnutí se vyhrívání auto
maticky vyµnc. Stisknutím tlačítka lze vyhfívání 
vypnour di'íve. 

0 Tlačítko pro okamžité zapnutí topení fil 

) Interiér vozidel s nPzávislýrn topením lze rychlc 
1.ahfát stisknutím tohoto tlačítka⇒ strana 95. 
Chcete-Ii nezávislé topení vypnout, stisknéte 
tlačítko znovu. 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

© Režim recirkulace ,O 
Hcžim rccirkulace (svítí svetlo v Llačltku) 
znemožríuje vniknutl silného zápachu, který se 
vyskytuje napr. v tunelu nebo v dopravní zácpč. 
do vnitl'ního prostoru vozidla⇒ 6-

Pl'i nlzké vnejší teplotč sev režimu rccirkulacc 
zlepšuje top ný výkon, protožc se pak mís to 
chladného vnčjšího vzduchu ohtívá vzduch z 
vnitfního prostom vozidla. 

(D Rozdelení vzduchu 
Tímto rcgulátorem mtižetc proud vzuuchu 
nastavit do požadovaného smčru. 

® - Pfivádční vzduchu k čelnímu sklu. V této 
poloze se z hczpečnostních dúvodu vypne režim 
recirkulace. Mužetc ho opét zapnout stisknutím 
tlačítka@. 
;ô - Vzduch na horní část téla. 

� - Vzdurh do prostoru nohou. 

� - Vzduch k čelnímu sklu a do prostoru nohou. 

©Vetrák 
Tímto spínačcm lze výménu vzduchu zapnout 
ve čtytech stupních. Vetrák by mél pŕi pomalé 
jízclé vždy pracoval na nižší stupeň. ► 

Klimatizace 87 
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& POZOR! 

• Pro bczpcčnost jízdy je dôležité, aby byl ze 
všech oken odstranén led a sníh a aby skla ne
hyla zamlžená. Jen tak je zaručen dobrý
výhled. Prostudujte si proto pečlive návod k
obsluze topení a včtrání včctnč odmlžování a 
odmrazování sket.

Climatic 

Platí pro vozidlo: s climotll..em 

Ovládací prvky 

Obr. 87 Stredovó konzola: ovládací prvky climatiku 

Klimatizacc pracuje pauze pfi bežícím 
motoru a zapnutém vetráku. 

- Pomocí regulátoru⇒ obr. B7 G) a© a
spínačem 0 nastavíte teplotu, rozdélo
vání vzduchu a stupeň vétrání.

- Určitou funkci zapnete, resp. vypnete
stisknutím príslušného tlačítka© až (D. 
Když je funkce zapnutá, svítí v pííslušném
tlačítku svčtlo.

(D Regulátor teploty⇒ strana 89 

0 Tlačítko I ECON )- zapnutí ekonomického 
provozu. Když svítí svetlo v tlačítku, je kli
matizace vypnutá, čímž se šetrí pohonné 

88 Klimatizace 

&, POZOR! Pokročovóni 

• V režimu recirkulace neproudí do vozidla 
čerstvý vzduch zvenčí. Navíc sc pfi vypnutém 
topení mohou okna rychle zamlžit. Nen
echávejte proto režim recirkulace zapnutý
delší dobu - nebezpečí nehody!

(I] Poznámka

Respektujte všeohecné pokyny ⇒ strana 95. ◄ 

hmoty. U vozidcl s nezávislým topením se 
vypíná rovnež toto topení au vozidel se vz

nétovým motorem také prídavné topení pro 
chladicí kapalinu motoru, topný výkon je 
prato v ekonomickém provozu nižší. 

® Tlačítko�- vyhfívání skla zadních 
výklopných dverí. Asi 10 min ut po :lapnutí sc 
vyhčívání automaticky vypne. Stisknutím 
tlačítka ho lze vypnout dŕíve. 

© Tlačítko@- režim recirkulace ⇒ strana 90 

(D Tlačítko O[) pro okamžité zapnutí topení. In
teriér vozidel s nezávislým topením lze 
rychle zahrát stisknutím tohoto tlačítka 
⇒ strana 95. Chcete-Ii nezávislé topení vyp-
nout, stisknete tlačítko znovu. ►
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© 
0 

negulátor rozdčlovánf vzduchu ⇒ strana 89 
Spínač vétráku. Priilok vzduchu lze nasta
voval ve čcytcch stupních. Vétrák by mel pfi 
pomalé jízdé vždy pracoval na nižší stupeň. 

& POZOR! 

Pro bezpečnost jízdy je duležité, aby byl ze 
všech oken odstrančn leda sníh a aby skla ne
byla zamlžená. Jen tak je zaručcn dohrý 

Ploti pro 110?1dlo: s dimohlrnm 

Vytápení a chlazení interiéru 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

& POZOR! Pokračovóní 

výhled. Prostudujte si proto pcčlive návod k 
obsluze topení a včlrání včetne odmlžování a 
odmrazování sket. 

[I] Poznámka 

Respcklujte všeobecné pokyny⇒ strana 95. ◄ 

Nastavená teplota se automaticky udržuje jako konstantní. 

Obr. 88 Stredová konzola: ovládací prvky climatiku 

Vytépení interiéru 

) - Otočte regulátorem teµloty ⇒ obr. 88
G) doprava na požadovaný top ný výkon. 

- Otočením spínače vetráku 0 nastavte
jeden Zt: stupňu 1-4.

- Heguláturem rozdelení vzduchu© pii
vádejte vzduch v požadovaném smeru:�
(kčelnímu sklu),@(na horní část tela}.@
(do prustoru nohou) a� (k čelnímu sklu a
do prostoru nohou).

Chlazení interiéru 

) - Tlačítkem ⇒ obr. 88 IECONl zapnete kli
malizaci (kontrolní svetlo v tlačítku nesmí

svltit). 

- Otočte regulátorem teploty doleva na 
požadovaný výkon chlazení.

- Otočením spínače vetráku nastavte
jeden ze stupňu 1 - 4.

- Regulátorem roz<lelovánívzduchu pi'i
vádejte vzduch v požadovaném smeru:�
(kčelnímu sklu),@](na horní část tela),@
(do prostom nohou) a@ (k čelnímu sklu a
do prostoru nohou).

Topení 
Maximálního topného výkonu a rychlého od m
razení skel mužcte docílit tep rve tchdy, až te
plota motoru dosáhnc provozní hodnoty. 

Chlození 
Pfi zapnutém chlazení sc vc vnitrnírn prostom 
vozidla snižujc nejen teplota. ale i vlhkost Vl- ► 

Klimatizace 89 
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duchu. Tím se zvyšuje pohodlí ccstujících i pfi 
vyšší vnéjší vlhkosti a ncdochází k zamlžován í 
skel. 

Pokud nelze chlazení zapnout, muže to mít tylo 
príčiny: 

• Není spušt<'n motor. 

• Je vypnutý včtrák .

Piati pro vozidla: s climatikern 

Recirkulace vzduchu @ 

• Vnčjší teplota je nižší než +3 'C. 

• Kompresor chlazení byl pŕcchodnč vypnut
kvôli príliš vysoké tcplotč chladicí kapali ny mo
toru.

• Je vadná pojistka pro klimatizaci.

• Na vozidle jsou ješté jiné závady. Nechte kli
matizaci zkontrolovat v nčktcrém z autori
zovaných servisu.◄

Režim recirkula.ce zabraiíuje vniknutí znečisteného vnejšího vzduchu do vozidla. 

Obr. 89 Stredová konzola: ovládací prvky climotiku 

Hežim recirkulace ⇒ obr. 89@(v tlačítku svítí 
svetlo) znemož11uj<> vniknutí silného zápachu, 
který se vyskytuje napr. v tunelu neho v dopravní 
zácpč, do vnitfního prostom vo7.idla. 

Pri nízké vnéjší teplo té sc v režimu recirkulace 
zlepšuje ropný výkon, protože se pak místo 
chladného vnéjšího vzduchu ohhvá vzduch z 
vnitfního prosturu vozidla. 

Pfi vyšší vnéjší teplote sc v režimu recirkulacc 
zlepšuje výkon chlazení, protože se mís to tep
lého vnéjšího vzduchu chladí vzduch zvnitrního 
prostoru vozidla. 

90 Klimatizace 

Z bezpcčnostních dúvodú se režim recirkulace 
vypne tehdy, když rcgulátorpm rozdelování vz
duchu otočíte do polohy®. Mužctc ho opet 
zapnout stisknulím tlačítka@. 

& POZOR! 

V režimu recirkulace ncproudí do vozidla 
čerstvý vzduch zvenčí. Navíc se pri vypnutém 
chlazení mohou okna rychle zamlžit. Nen
echávejte proto režim recirkulace zapnutý 
delší dobu • nebezpečí nehody!◄ 
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Climatronic 

) Platí pro vozidlo: s climotronikem 

Ovládací prvky 

Ovládací prv/..,y umožňují oddélené nastavení klímatizace pro levou a pravou 
stranu. 

Obr. 90 Ve stredové konzole: ovládací prvky climolroniku 

Klimatizace pracuje pouzc pri bčžícítn 
motoru a zapnutém vetráku. 

- Otočením regulátoru teploty::::, obr. 90
0 nebo@ nastavíte tt'plotu pro levou,
resp. pravou stranu.

- Stisknutím tlačítka 0 až G) zapnete
pŕíslušnou funkci. Když je ľunkce zapnutá,
svítí v tlačítku svetlo. Funkci vypnete
opetovným stisknulím tlačítka.

Teplotu je možno nastavil pro levou a pravou 
stranu interiéru oddélene. 
0 Ukazatel zvolené vniti"ni teploty pro levou 

stranu 
(D Tlačítko@)- režim recirkulace ⇒ srrana 94 
(D Tlačítko@-vzduch uprostred 
© ľlačírko@-vzduch dole 
© flačítko@-vzduch nahorc 
© lJka.i:atel zvolené vnittní teploty pro pravou 

strnnu 
) (j) Tlačírko@- funkce odmrazování čclního 

skla. Nasávanývnej�f vzduch je pŕivádčn na 
čelní sklo. Tato ftmkcc sev rc2.imu recir
kulace vypne, jak.míle se zapne odmrazo-

vání. Pri teploté nad 3 •c sc automaticky 
zapne chlazení a výkon vetráku se zvýší o 
jeden stupcll, čímž se snížl vlhkost pfivádé
ného vzduchu. 

© Tlačítko@)-vyhrívání skla zadních 
výklopný ch dveŤÍ. Asi IOmimll po zapnutí sc 
vyhtívání automaticky vypne. Vyhtivánl l7e 
vypnottt <lríve opétovným stisknntím 
úačítka. 

© Regulátor teploty pro levou stranu 
⇒ strana 92 

® Regulátor vetráku⇒ strana 93 
@ Tlačítko pro okamžité zapnutí topení(j[]. In

teriér vozidel s nezávislým topením lze 
rychle zahfát stisknt1tírn tohoto tlačítka 
⇒ strana 95. Chcete-Ii nezávislé topení vyp
nout, stisknéte tlačítko znovu.

@ Tlačítko @m- zapnutí a vypnutí clirnatro
niku ==> strana 93 

@ Tlačítko [AUTO!, automatická rcgulace te
ploty. včtrání a roz<lélení vzduchu 
==> strana 92. Pokud tlačílko podr1.ítc stis
knuté déle než dve sekundy, prevezrnou sc 
na�tavení na strane fidičc rovnéž pro stranu 
spolujczdce. ► 
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@) Tlačítko I ECON)- zapnutí ekonomického 
provozu. Když svítí svétlo v tlačítku, je kli
matízace vypnutá, čímž se šetrí pohonné 
hmoty. U vozidcl s nezávislým topením se 
vypíná rovnéž toto topení au vozidel se vz
nčtovým motorem také pŕídavné topení pro 
chladicí ka palinu motoru, top ný výkon je 
prato v ekonomickém provozu nižší. 

@ Regulátor teploty pro pravou stranu 
=- slrana 92 

Platí pro vozidlo: s climatronikem 

Automatický režim 

& POZOR!

Pro bezpečnost jízdy je duležité, aby hyl ze 
všech oken odstrančn led a sníh a aby skla nc
byla zamlžená. Jen tak je zaručen dobrý 
výhled. Prostudujte si prato pečlive návod k 

ohsluze topení a vetrá.ní včetne odmlžování a 
odmrazování skel. 

[1J Poznámka 

Respektujte všeobecné pokyny=- strana 95. ◄ 

Teplota vzduchu, množství a rozdelení proudícího vzduchu jsou automaticky re
gulovány tak, že se co nejrychleji dosáhne zadané teploty a jej[ úroveň se udržuje 
jaka konstantní, 

Teplotu lze regulovat pro levou a pravou 
stranu interiéru oddelené, 

Zapnutí automatického režimu 

- Stisknete tlačítko jAUTOJ ⇒ strana 91, 
obr. 90. V tlačítku se rozsvítí svetlo. 

- Regulátory teploty otočte tak, abyste 
nastavili požadovanou teplotu pro levou a
pravou stranu vnitfního prostoru. Do
poručujeme nastavení na 22 °C (72 °F). 

V automatickérn režimu dosáhnt'te pri nasta
vení 22 °c (72 °F) rychle príjemného prostredí ve 
vozidle. Toto nastavení mčilte jen tehdy, 
vyžadujc~li to Vaše pohodlí nebo jiné okolnosti. 

92 Klimatizace 

Teplotu uvnitf voz.idla lze nastavit mezi +16 "C 
(61 "FJ a +29,5 'C (86 °F). [edná se o pŕibližné ho
dnoty, které mohou být v závislosti na vnéjšich 
podmínkách trochu vyšší neho nižši. 

Climatronic automaticky udržuje nastavenou 
teplotu, Prato se samočinné méní teplota pri
vádčného vzduchu, nastavení vetráku a rozde
lení vzduchu. Zaŕízení here v úvahu i silné slu
nečni záfení, takže nevyžaduje ruční dolaďo
váni. Automatický pruvoz lak vytváfí stále ty ne
jlepší predpoklady pro dobrý pocit cestujících v 
každérn ročním obdobi. 

Automatický režim opustíte stisknutím nékte
rého tlačítka pro rozdelení vzduchu nebo pfcs 
regulátor vetráku. Teplota je i nadálc 
regulována. ◄ 
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Piati pro vozidla: s dimotroni�em 

Neprímé vetrání 

Obr. 91 Stredový prívod vzduchu © o pŕívod vz
duchu © pro nepiímé vétráni 

Piati pro votídlo: s dnrntronikem 

Režim ručního ovládání 

Sešit 3.1 Obsluha (fj;} 

Ahyste dosáhli včtrání bez prúvanu, mužete za
vŕít prívody vzduchu⇒ obr. 91 © a vroub
kovaným kolečkem otevtít prívod®· ◄ 

V režimu ručního ovládání si m11žete sami nastavit teplotu vzduchu a množství i 
rozdélení proudícího uzduchu. 

Obr. 92 Ve stredové konzole: ovládací prvky climotroniku 

Zapnutí režimu ručního ovládání 

- Stisknete jedno z tlačítek ⇒ obr. \12 © 
až (D, nebo otočte reguláturem včtráku @. 
Svetlo v tlačítku [AUTOJ zhasne. 

) Teplota 
Levá a pravá strana interiéru má oddelený re
gulátor teploty. Nastavená teplota se zobrazuje 

nad príslušným regulátorern. Teplotu uvnitf vo
zidla lze nastavil mczi +JG 'C (61 °F) a +29,S 'C (86 
°F). Jedná se o pŕihližné hodnoty, které mohou 
být v závislosti na vnéjších podmínkách trochu 
vyšší nebo nižší. 
Zvolíte-Ii teplotu pod +16 °C (61 "F), objeví sena 
ukazateli LO. Zaŕízení pak pracuje na maximá Iní 
chladicí výkon, teplota není regulována. ► 
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Zvolíte-Ii teplotu nad +29,5 °C (86 °F), objeví se 
na ukazateli Hl. Zaŕízení pak pracuje na ma
ximální topný výkon, teplota není regulována. 

Vetrák 

Vetrák lze nastavoval plynule regulátorem@). 
Včtrák by mel pfi nízké rychlosti jízdy vždy hežet 
na nižší stupeň, aby by! do vozidla stále pŕi
vádén čerstvý vzduch. Jestliže je nastaven na 
stupeň O, climatronic je vypnutý. 

Rozdélování vzduchu 

Tlačílky �.(ma@) lze reguloval roz<lčlcuí vz
duchu. Když je funkce zapnutá, svítí v 
pfíslušném tlačítku svetlo, Kromé toho múžete 
nékteré pfívody vzduchu otevfít nebo zavŕít sa
mostatné. 

Piati pro vozidla: s dimotronikern 

Režim recirkulace @ 

Zapnutí a vypnutí climatroniku 

Celý climatronic sc zapíná a vypíná llačítkcm 
�- Zaŕízení vypínejte pauze výjimečné, napr. 
pfi závadé na zafízení. Pfi vypnutém zaľízení se 1 

rozsvítí v tlačítku svétlo. 

Zapnutí úsporného režimu 

Tlačítkem I ECON I mužete zapnout úsporný 
režim. Když svílí svčtlo v tlačílku, je klimatizace 
vypnutá, éímž se šetrí pohonné hmoty. U vo
zidel s ne7.ávislým topením se vypíná rovnéž toto 
topení a u  vozidel se vznetovým motorern také 
prídavné topení pro chladicí kapalinu motoru, 
lopný výkon je proto v ekonomickém provozu 
nižší.◄ 

Režim recirkulace zabraňuje uniknutí znečisténého unejšího uzduchu do uozidla. 

- Režim recirkulace zapnete nebo vyp
nete stisknutím tlačítka@⇒ strana 93,
obr. 92 @. V tlačítku se rozsvítí svetlo,
režim je aktivovaný.

Hežim recirkulace znemožňuje vniknutí silného 
zápachu zvenčí. napf. v tunelu nebo v dopravní 
zácpé, do vnitfního prostom vozidla. 

Pŕi nízké vnejší teplote sev režimu recirkulace 
zlepšuje top ný výkon, protože se pak mís to 
chladného vnéjšího vzduchu ohŕívá vzduch z 
vnitfního prostom vozidla. 

94 Klimotizace 

Pri vyšší vnéjši teplote se v režimu recirkulacc 
?.lepšuje výkon ch laze ní, prnluže se místo tep
lého vnéjšího vzduchu chladí vzduch z vnilfního 
prostom vozidla. 

Z bezpečnostních dúvodú se režim recirkulace 
vypne, když stísknetc tlačítko�- Múžete ho 
opčt zapnoul stisknutím tlačítka@. 

& POZOR! 

V režimu recirkulace neproudí do vozidla 
čerstvý vzduch zvenčí. Navíc se pfi vypnutém 
chlazení mohou okna rychle zamlžit. Ncn
echávejte prato režim recirkulace zapnutý 
del ší dobu · nebezpečí nehody!◄ 
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Všeobecne 

filtr na emise 
Fil tr na emise (fil tr částic a fil tr s aklivním uhlím) 
redukuje znečišténí vnéjšího vzduchu (napŕ. za
chycuje prach nebo pyl). 

Fil tr na cmise je nutné menil v intervalech 
uvedených v Scrvisním plánu, aby nedošlo k 
omezení výkonu klimalizace. 

1 estližc účinnost filtru za provozu vozidla v silnč 
znečišténém ovzduší klesne, je nutné filtr 
vyménit i mezi stanovenými scrvisními prohlíd
kanli. 

ff) Upozornení! 

• Máte-Ii podezfení, ze je klimatizace poško
zcná, vypnéte ji tlačílkem jECON) (abystc zabrá
nili dalšímu poškození) a nechte ji co nejdfíve
zkontrolovat v autorizovaném servisu.
• Opravárenské práce na klimatizaci vyžatlují
odborné znalosti a speciální náradí. Pŕi závadé 
proto doporučujeme vyhledat co nejtlfívc auto
rizovaný servis.

Nezávislé topení 

Pletí pro vozidlo· s nez6visl)'m topením 

Úvod 

) 
Nezávislé topení pracuje nezávisle na topení vo
zidla a lze ho použít jak bé hem jíz<ly, lak u sto
jícího vozidla. Nezávislé topení je zásohováno z 
palivové ná<lrže vozidla. 

) 

Topení je možné naprogramoval ve sdružených 
pfístrojích . 

Tlačítko pro okamžité zapnutí nezávislého to
pení QiD je umísténo 11 ovládacích prvku pw to
pení. climatic nebo clímatronic. Slisknete-li 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

(I] Poznámka

• Pfl vysoké vlhkosti vnéjšího vzduchu a
vysokých vnéjších teplotách muže z výparníku 
odkapávat kondenzovaná voda a vytváfcl pod
vozi<llem kaluže. To je normálni a není to pro
jevem netesnosti! 
• Abyste neomezili topný, resp. chla<licí výkon 
a zamczili zamlžování skel, nesmí být prívod vz
duchu pŕed čelním sklem zanesen ledem, 
snéhem nebo lístím.

• Vzduch pricházející z prívodô a prou dicí in
teriérem vozu se odsává výstupními šterbinami
pod zadními bočními skly. Proto <lbcjtc, abyste
tylo šlčrbiny nezakryli odévy nebo jinými pred
mety.
• Klimatizace pracuje nejúčinneji, když jsou
okna a posuvnálvýklopná strecha• zavŕené. Je-Ii
však vnitŕní prostor stojícího vozidla silnč ro
zehtátý sluncem, m(1žete ochlazcní urychlit
krátkým otevfením oken. 
• Je-Ii režim recirkulacc zapnutý, nekuŕte,
protože nasávaný kouf se usazuje vc výparníku 
chlazení a zpi1sohuje trvalý zápach. ◄

tlačítko pro okamžité zapnutí topení (v tlačítku 
svítí svetlo). interiér vozidla se vyhfívá pfes ne
závislé topení. Chcete-Ii nezávislé topení vyp
nout. stisknete tlačítko znovu. 

& POZOR!

Pfečtéte si a respcktujte bezpečnostní pokyny 
k manipulaci s nezávislým topením 
⇒ strana 97. ◄
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Rádiové dálkové ovládání 

Nezávislé topení lze pohodlné zapínat a vypínat také pomocí rádiového dálko
vého ouládání. 

Obr. 93 Nezávislé topení: rádiové dálkové ov
ládání 

@BJ Nezávislé topení se zapne⇒ obr. 93. 
@fil Nezávislé topení sc vypne. 

Kontrolní svetlo v ródiovém dólkovém ovlódóní 
(šipka) 
Kontrolní svétlo v rádiovém dálkovém ovládání 
po stisk.nutí tlačítka ukazuje. zda toµcní prijalo 
rádiový signál a jaký je srav nabití haterií. 

Indikátor 

Svítí dvé sekundy ze-
lenč. 

Svítí dvé sekundy čer-
vené. 

Bliká clvč sekundy ze-
Jene. 

-

Bliká uve sekundy 
če1vené. 

-

Svírí dve sekundy 
oranžové, poLOm ze-
lené, resp. červené. 

96 Klimatizace 

Význam 

Nezávislé topení hyln 
zapnutu. 

Nezávislé topení bylo 
vypnuto. 

Rádiový signál pro 
zapnutí nebyl pfijat. 

Rádiový signál pro 
vypnutí nehy! prijal. 

Baterie jsou témčf vy-
1 bité. rádiový signál 

pro zapnutí, resp. 
vypnutí však hyl 
prijat. 

Svítí dvé sekundy 
oranžové, potom 
bliká zelené, resp. čer
vené. 

Bliká pét sekund 
oranžové. 

Dosah 

Baterie jsou témef vy
bité, rádiový signál 
pro zapnutí, resp. 
vypnutí nebyl pfijat. 

Baterie jsou úplne vy
bité, rádiový signál 
pro zapnutí, resp. 
vypnutí nehy] pľijat. 

Prijímač je uvnitŕ vozidla. Dosah rádiového 
klíčkuje pfi nabitých bateriích až fiOO metru. 
Prekážky mezi rádiovým dálkovým ovládáním a 
vozidlem, špatné povétrnostní podmínky a 
slabé haterie tento dosah nekdy i výrazné 
snižují. 

Dálkovým ovládáním lze nezávislé topení zap
nout nebo vypnout pouze tchdy, pokud rnc1.i ov
ládánírn a vozidlern je vzdálenost 111i11imá/11é2 
metry. 

Výmena baterií 
Baterie lz.e po otevŕení vika na zadní strané dál
kového uvládání vymčnit. Dbejtc pfi výmčnč 
haterií na správnou polaritu a použijte baterie 
stcjného provcdení (dva kusy 12 V Duraccll 
MN21, Energizer E23i\, Kodak K23A, Panasonic 
LR08. Ucar E23A nebo Varta V23GA). 

& POZOR!

Ptečtete si a respektujte bezpečnostní pokyny 
k manipulad s nezávislým topením 
⇒ strana !17. 

0 Upozornení! 

Dálkové ovláclání obsahuje elektronické 
součásti! Chraiilc ho pred vlhkem a silnými 
otresy. 

<i> Životní prostredí

Pnízdné haterie znehodnoťte v souladu s pred
pisy na ochranu živutního prostredí.◄ 
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Plotí pro vozidla: s nezavislym topením 

Bezpečnostní pokyny k provozu nezávislého topení 

)Jestliže nezávislé topení béží opakované po delší 
dobu, vyhíjí sc akumulátor. Tomu múžetc zab
ránil, když pŤed dalším zapnutím nezávislého 
topení popojedete s vuzidlcrn pár kilometrú 
nebu necháte akumulátor dobil mutorcm 
hé}.ícím na volnobéh. 

Výfukový systém nezávisléhu lopen i, který je 
pod vozidlem uprostred, se nesmí zanést nebo 
ucpat snéhem, blátem nebo jinými pŕedméty. 
Výfukuvé plyny musí tucty volne odcházet. 

Bčžící nezávislé topení je zásobováno palivem z 
nádrže vozidla. Prato ho nezapinejte. když je v 

)nádrži málo paliva. 

& POZOR!

• Nezávislé topení musí hýt pfi tankování
vypnuté.
• Nezávislé topení nikdy nezapíncjte ani 
nenechá vejte béžet v nevčtraných nebo uza
vrených prostorech. Výfukové plyny z topení 
obsahují mimo jiné jedovatý plyn • oxid 

& POZOR! PokrnCOvóní 

uhelnatý, který je bez harvy a zápachu - ne
bezpečí ohrožení života! Môže vyvolal bezve
domí a zapŕíčinit srnrt. 
• Nikdy neparkujte v místech, kde mohou
horký výfukový systém nebo horké zpludiny
ptijít do styku sc suchou trávou, krovím, vy
telclým palivem nebo !chce vznetlivými mate
riály. 
• Nikdy neumísľujte žádné ptedmčty, potra
viny nehu léky pfed pŕívud teplého vzduchu
nezávislého topení. Proudící teplý vzduch
muže prcdméty citlivé na teplo poškodil; po
traviny a léky sc mohou zkazit a jsou pak
nepoužitclné.

W Poznámka 

• Výfukové plyny z nezávislého topení jsou od
vá<leny výfukovým potrubím, které je pi'i
pevnéno na spodku vozidla.◄
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Jízda 

Rízení 

Plotí pro vozidla: 'j; nastov1teln'fm volontem 

Nastavení polohy volantu 

Polohu volantu lze plynule nastavovat VJíškove i podélne. 

Obr. 94 Nastavení polohy volantu 

- Nastavte sedadlo fidiče do správné po
lohy.

- Sklopte páčku..::> obr. 94 pod sloupkem
fízení dolu⇒ &,.

- Volant nastavte tak, jak je potfcbné
⇒ obr. 95.

- Potom pevne zatlačte páčku opet
nahoru ⇒ &,.

& POZOR!

Nesprávné nastavení polohy volantu a 
nesprávná poloha pfi sezení mohou zpusobit 
vážná zranení. 

• Abyste sc vyvarovali nebezpečné dopravní 
situace nebo nehody, nastavujte volant jedine 
u stojícího vozidla- nebezpečí nehody! 

98 Jízda 

Obr. 95 Správná poloha ridiče pri sezeni 

& POZOR! Pokračování 

• Nastavte sedadlo i'idičc neho volant tak, 
aby vzdálcnost mezi volantem a hrudníkem 
byla nejménč 25 cm=> ohr. 95. Jestliže tato mi
nimálni vzdálenost není dodržcna, nemusí
systém airbag splnit svou ochrannou funkci -
pri aktivaci muže být životu nebezpečný!

• Pokud hyste kvuli telesným rozmérum ne
mohli zachoval minimální vzdálenost 25 cm, 
spojte se se servisern Volkswagen ®. Tam zjistí,
zda lzc provést určité zvláštni úpravy. 

• Pokud byste volant nastavili více smércm k
obličcji, omezili byste tím v pi'ípadč nehody
ochrannou funkci airbagu ridiče. Presvedčte
se, zda volant smHuje k hrudníku.

• l:lčhem jízdy dr;,,te volant pevné obema ru
kama po stranách za vnčjší okraj v poloze 9 
hodín a 3 hodiny. Volant nikdy nedržte v po
loze 12 hodín ani jiným zpúsohcm (napf. 
uprostred nebo za vnitrní okraj). V takovém 
pfípadč byste si pi'i aktivaci airbagu mohli pfi
vodit težká zranení paží, rukou a hlavy.◄ 
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Bezpečnost 

) Elektronický stabilizační program (ESP) 

Pomocí systému ESP se zvyšuje bezpečnost jízdy v extrémních jízdních situacích. 

Obr. 96 Stredová konzole: tločitko ESP 

Elektronický stabilizační program (ESP) zahr
nuje elektronickou uzávérku diferenciálu (EOS) 
a regulaci trakčního prokluzu (ASR). ESP pracuje 
společnč s protíblokovacím systémem (ABS). Pi'i 
výpadku ESP nebo ABS svítí obč kontrolní svetla. 

Se spuštením motoru se automaticky zapne 
systém ESP. 

Systém ESP by mel být vždy zapnutý. Pauze v 
určitých situacích, když je prokluz žádoucí, 
systém vypnete tlačítkem "" obr. 96 (@. 

NapŤiklad: 

• pŕi jízdé se snéhovými ŕetézy,

• pfi jízdé v hlubokém snehu nebo na mékkém 
podkladu, 

• pfi vyhoupávání zapadlého vozidla.

Poté byste méli systém ESP tlačítkem znovu zap
nout. 

Vypnutím ESP se současne vypíná/\SR a EDS. To 
znamená, že tato technika není funkční, pokud 
je vypnutý program ESP. 

Kdy svítí v tlačítku O nápis ? 

• Svítí trvale, vyskytne-Ii sc néjaká závada v 
systému r.sr. 

• Svítí, když je systém ESP vypnutý.

& POZOR! 

• Ani elektronický stabilizační program 
(ESP) nemúžc pŕckročit fyzikálne dané hra
nice. Na to je tfeha pamatovat ptcdcvším na
hladké a mokré vozovce a pi'i jízdé s pfívesem. 

• S tyl jízdy proto stále pi'izptlsobojlc sta vo 
vozovky a dopravní situaci. Zvýšená hez
pečnost vozidla se systémcm ESP Vás nes mí 
zlákal k tomu, abystc pri jízdč riskovali! 

• Rcspektujtetaké príslušné varovné pokyny 
pro ESP v-=> sešit 3.2. ◄

Jízdo 99 
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Spínací skríňka 

Polohy klíčku v zapalování 

Obr. 97 Polohy klíčku v iopolovóní 

Vypnuté zopolovóní, zómek volantu@ 

V Lélo poloze ⇒ obr. 97 © je zapalování vypnuté 
a fízení lze uzamknout. 

Jl.ízcní sc uzamkne tak, že po vyjmutí klíčku ze 
zapalování trochu pootočítc volantem, až se 
ozve zaskočení západky. Pfi opušténí vozidla 
bysre vždy méli fízení zamknoul. Tím zncsnad
níte prípadné odcizení vozidla�&. 

Zopnutí zopalovóní, resp. predžhovení G) 

Otočte klíčkern v zapalování do této polohy a 
uvolnéte ho. l'okud nclzc otočil klíčkcm z po
lohy@do polohyG) neho to jde jen ohtížné, 
pootočte nekolikrát volantem, čímž zámek vo
lanlu uvohiílc. 

Pojistka proti vytažení klíčku 

Spuštení motoru (D 

V této poloze se motor spouští. Pritom se 
pŕechodné vypínají elektrické spotrebiče s 
vetším pľíkonem. 

Pred každým novým spoušténím motoru se 
musí klíček vrátil do polohy@. Startovací po
jistka spínací skfíňky zabraňuje, aby spouštéč 
pracoval pri héžícím motoru, a Lím sc poškodil. 

& POZOR!

• Klíček vyjímejte ze zapalování až po
úplném zastavení vozidla. Zámek volantu
mt'.1žc okamžité zaklesnout - nebezpečí ne
hody!

• Pokud vi'tz treba jenom na okamžik opus
títe, vždy vytáhnétc klíček zc zapalování. To
platí zejména v prípade, kdy ve vozidle
zô.stávají déti nebo osoby, které si v nouzi
ncjsou schopny samy pomoci. Mohly by na
startovat motor nebo zapnout elektrické vyba
vení (napi'. elektrické ovládání oken) - nebez
pečí zranení!

• Nekontrolované použití klíčku k vozidlu
mô.ževést k tomu, žcsc napi'. nastartuje motor
nebo se zapnou systémy jako elektrické
spouštení oken apod., což mi'tže zpúsobit
vážná zranční. 

(D Upozornení! 

Spouštéč se smí spínat pouze pfi vypnutém mo
toru (poloha klíčku v zapalování@). Pokud se 
znovu scpne ihncd po vypnutí motoru, múže se 
spouštéč, resp. motor poškodil.◄ 

Klíček lze vyjmou.t ze zapalování jen v poloze P volicí páky. 

Po vypnutí zapalování múžete klíček vytáhnout, 
jen když je volicí páka automatické/pfímo fa-

100 Jízda 

zcné prevodovky v poloze P. Po vytažcní klíčku 
ze zapalování sc volicí páka zablokuje.◄ 
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Elektronický imobilizér 

) Elektronický imobilizér brání neoprávnenému uvedení Vafoho vozidla do pro
vozu. 

V klíčkuje zahu<lován elektronický čip, kterým 
se pri vsunutí klíčku <lo zapalování automaticky 
dezaktivuje elektronický imohilizér. 

Elektronický imuhilizér se automaticky aktivuje, 
jakmile vytáhnete klíček ze zapalování. 

Proto môžete motor startovat je<linč odpovída
jícím kódovaným originálním klíčkem Volks
wagen. 

[I] Poznámka 

Spolehlivý provoz Vašeho vozidla je zaručen jen 
pfi použití originálních klíčkú Volkswagen. ◄ 

\ 
Spouštení a vypnutí motoru 

Plotí pro vozidlo: se zôi.ehovym ,...,otorem 

Spouštení zážehového motoru 

Motor mľtžete startovat jedine kódovaným originálnírn klíčkem Volkswagen, 
který patrí k uozidlu. 

Radicí páku nastavte do neutrálni po
lohy (u automatické prevodovky: volicí 
páku nastavte do polohy P nebo N). 

- Uvozidel s ručné razenou prevodovkou
úplne sešlápnete spojkový pedál a podržte
ho v této poloze - spoušteč pak musí
protáčet jen motorem.

- Otočte klíčkem v zapalování do polohy

\
:::::>strana 100, obr. 97 0 a nastartujte 
motor. 

- Jakmile motor nastartuje, klíček
okamžite uvolnete - spouštéč sc ncsmí
otáčet společné s motorem.

Po nastartování velmi zahfátého motoru rnúže 
být potrebné pfidat mírné plyn. 

Po spuštení studeného moturu môže jeho hluk 
krátkodobé zesílit, neboť sev hydraulickém vy

mezování vule ventilu musí nej prve vytvofit tlak 
oleje. To je normálni a není tteha se tím 7.nepo
kojovat. 

) Pokud motor ncnastartuje, po 10 sekundách 
spouštční pŕerušte a opakujte bo až po pôl mi
nuté. 

Pfi problémech se startováním ⇒ scšít 3.2, kapi
tola „Pomoc pri startování". 

& POZOR! 

• Motor nikdy nestartujte ani ncnechte 
béžet v nevčtraných nebo uzavrených prosto
rcch. Výfukové plyny motoru obsahuji mimo 
jiné jedovatý plyn - oxid uhclnatý, který je bez 

harvy a zápachu -nebezpečí ohrožcní života! 
Môže vyvolal bezve<lomi a zapŕíčinit smrt. 
• Vozidlo s hežicím motorem nikdy ncn
echávejtc bez dozoru. 
• Nikdy nepoužívejte prípravky pro rychlé 
spouštení motoru. Pfípravek by mohl explo
doval nebo zpusohit náhlé vytočení motoru -
nebezpečí zranení! 

0 Upozornení! 

• U studeného motoru se vyvarujte vysokých 
otáček, jizdy na plný plyn a silného zatížení-ne
bezpečí poškození motoru! 
• Motor hy sc nemel startovat roztahováním 
ani vlečením na vz<lálcnost delší než asi 50 
metru. Nespálené pohonné hmoty hy se mohly 
dostal do katalyzátoru a poškodil ho. ► 
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• }ešte než zkusí1 e vozidlo startovat rnztaho
vánfm nebu vlečením, pokustc se nastartovat ho
pomocí akumulátoru jiného vozidla. Respek
tujte pokyny⇒ sešit 3.2, kapilola „Pomoc pfi
startování".

Platí pro vozidla: s.e vzm�lovym motorem 

Spouštení vznetového motoru 

<i' Životní prostredí 

Motor nezahfívejtc na místč. Po nastartování co 
nejdríve vyje cťte. Tím se motor rychleji zahŕeje 
na provozní teplotu. a sníží se tak produkce 
škodlivín do ovzduší. ◄ 

Motor mužete startovat jedine kódovaným originálním klíčkem Volkswagen, 
který patŤÍ k uozidlu. 

- Ŕadicí páku nastavte do ncutrální po
lohy (u automatické pŕevodovky: vulicí 
páku nastavte do polohy P nebo N). 

- U vozidel s ručne razenou prevodovkou 
úplné sešlápnčtc spojkový pedál a podržte 
ho v této poloze - spouštéč pak musí
protáčet jen motorem.

- Otočte klíčkem do polohy⇒ strana 100,
obr. 97 CD-pokud se aktivuje pfodžha
vení, rozsvítí se kontrolní svčtlo 

- Když kontrolní svetlo zhasne, otočte
klíčkem do polohy spoušténí motoru 0-
nepfidávejte plyn. 

- Jakmile motor nastartuje, klíček
okamžité uvolnéte - spouštčč se nesmí
otáčet společ:né s motorem. 

Po spuštení studeného rn otoru môže jeho hluk 
krátkodobé zesílit. neboť sev hydraulickém vy
rnczování vôle ventilu musí nej prve vytvoril tlak 
oleje. To je normálni a není treba se tím znepo
kojoval. 

Pfi problémech se startováním ⇒ sešil 3.2, kapi
tola „Pomoc pri startování". 

Predžhavení 

Hehem pfcdžhavení nezapínejte žádné včtší 
elektrické spotŕebiče. aby se akumulátor 
zbytečnč nenamáhal. 

Motor spouštéjte bezprostredné po zhasnutí 
kontrulního svetla pfedžhavcní ⇒ strana 23. 
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Spouštení vznetového motoru po vyprázdnení 
palivové nádrže 
Po úplném vyprázdnéní nádržc a po 11ačcrpání 
motorové nafty mi'Iže spoušténí vznetového mo
toru trval déle než obvykle - až minu tu. Behem 
spoušténí sc musí palivový systém nej prve 
odvzdušnil. 

&, POZOR!
L-

• Motor nikdy nestartujte ani nenechte
bčžet v nevétraných nebo uzavrených prosto
rech. Výfukové plyny motoru obsahují mimo 
jiné jedovatý plyn - oxidu hclnatý, který je hez
harvy a zápachu - nebezpečí ohrožcní života! 
Mi'Iže vyvolal hezvčdomí a zapríčinil srn rt. 

• Vozidlo s bčlícím motorem nikdy nen
cchávejte hez dozoru.

• Nikdy ncpoužívejte prípravky pro rychlé
spouštení motoru. Pfípravck by mohl explo
dovat nebo zpÍlsobit náhlé vytočení motoru -
nebezpečí zraneni!

0 Upozornení!

• lJ studeného motoru se vyvarujte vysokých
otáček, jízdy na plný plyn a silného zatížcní- ne
bezpečí poškození motoru! 

• Motor by se nemel startovat roztahováním
ani vlečením na vzctálenost delší než asi 50 
metru. Nespálené pohonné hmoty by se mohly 
clostat do katalyzátoru a poškodit ho. 

• Jcšté než zkusíte vozidlo starrovat roztaho
váním nebu v leče ním. po ku ste se nastartovat ho
pumod akumulátoru jiného vozidla. Respek
tujte pokyny⇒ sešit :1.2 „Pomoc pri starluvání". �
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� Životní prostredí 
Motor nczahfívejte na místé. Po nastartování co 

) ncjdfíve vyjcďte. Tím se motor rychlcji zahreje 

Vypnutí motoru 

- Zastavte vozidlo. 

- Otočte klíčkcm v zapalování do polohy 
⇒ strana 100, obr. 97 ®·

Ješté asi 10 min ut po vypnutí motoru muže i pfi 
vypnutém zapalování béžet ventilátor chladiče, 
Ventilátor se môže zapnout samočinné, když u 

) zahrátého motoru vzrostc nahromadeným 
teplcm teplota chladicí kapaliny nebo když je 
motorový prostor silne zahfíván slunccm. 

) 

& POZOR!

• Nikdy nevypíncjte motor, dokud vozidlo
úplné nezastaví.

Piati pre v,.n1dlo; i n;cné ŕazenou pľevodovkou 

Ručne razená prevodovka 

Obr. 98 Stredová konzola: schéma razení petis· 

tupňové ručne ŕazené pfevodovky 

) Zarazení zpetného chodu
- lJ stojícíh o vozidla (motor na vo lno beh)
úplne sešlápnete spojkový pedál. 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

na provozní teplom, a sníží sc tak produkce 
škodlivín do ovzduší.◄ 

& POZOR! Pokročování 

• Posilovač brzd pracuje pouze pfi héžícím 
motoru. Pokud brzdíte pfi vypnutém motoru,
mu site na to vynaložil více síly. Protože
nemôžete zastavil tak, jak jste zvyklí, mí1že
dujít k nehode a k vážným zrančnim. 
• Když vytáhnete klíček ze zapalování, môže 
zámek volantu ih ned zaklesnout. Vozidlo pak 
nelze iídit • nebezpečí nehody!

(D Upozornení! 
Po déletrvajícírn velkém zatížení mowru 
dochází po jeho vypnutí k velkému nahroma
déní tepla v motorovém prosto ru - nebezpečí 
poškození motoru! Než motor vypnete, nechte 
ho proto jcšté asi 2 minu ty hežet na volnoheh. ◄ 

Obr. 99 Stredová konzola: schéma razení šestís· 

tupňové ručné razené pľevodovky 

- Radicí páku zaraďte do neulrální po
lohy (nezai'azujte žádný rychlostní
stupeň). ► 
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- Páku zatlačte dolil a potom ji posuňte
úplne doleva a dopredu do polohy zpét
ného chodu⇒ strana 103, ohr. 98 ® nebo
⇒ strana 103, obr. 99 ® podle schématu
razení na hlavé páky.

Pfi zafazeném zpetnérn chodu a zapnutérn za
palování se aktivují tylo funkce: 

• rozsvítí se zpétná svetla,

• topení nebo klirnatizace se automaticky 
prepne na režim recirkulace,

• pokud jsou zapnuty stérače čelního skla,
zapne se také sterač zadního skla.

& POZOR!

• Když motor beží, vozidlo se rozjede, jak
mile zaradíte rychlostní stupeň a uvolníte
spojkový pedál.

& POZOR! Pokračování 

• Zpetný chod nikdy neraďte za jízdy- ne

bezpečí nehody!

0 Upozornení!

• Bčhcm jízdy by ruka ne mela ležet na fadicí
páce. Tlak ruky se pfenáší na fadicí vidlice v pfe
vodovce a mttže zpúsobir jejich predčasné
opotrebení.

• Pfi razení rychlostních srupňťi vždy úplne 
sešlápnete spojkový pedál, aby se zabránilo
zbytečnému opotrebení a poškození spojky. 

• Pfi jízde do svahu nepfidrž.ujte vozidlo spo
jkou „v prokluzu". To vede k jejímu pfedčas
nému opotrebení a poškozcní. ◄ 

Automatická / prímo razená prevodovka 

Jízdní programy 

Automatickálprímo razená prevodovka má dva jízdní programy. 

Obr. 100 Stredová konzolo: volicí páka auto

matické/primo razené prevodovky 

104 Jízda 

Volba normálního programu 

- Volicí páku⇒ obr. 100 nastavte do po
lohy O.

Volba sportovního programu 

- Volicí páku nastavte do polohy S.

Když zvolíte normální program D, jedete na hos
podárný jízdní program, který je určen ke 
snížení spotreby paliva. Prevodovka radí nahoru 
dfíve a dolú pozdeji. 

Když zvolíte sportovní program S, jedete na 
sportovné orientovaný jízdní program, který 
pozdejším razením vyšších jízdních stupňú plne 
využívá výkonové rezervy motoru.◄ 
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Zámek volicí páky 

\ Zámek volicí páky v poloze P nebo N brání nežádoucímu rozje tí, pokud je nedo
J pati'ením zafazena nekterá jízdní poloha. 

) 

Obr. 101 Stredová konzola: volicí páka auto

matické/prímo razené prevodovky 

Jízda s automatickou prevodovkou 

Zámek volicí páky uvolníte takto: 

- Zapnete zapalování.

- Sešlápnéte brzdový pedál a současné
stisknčte blokovací tlačítko vlevo ve volicí
páce ⇒ obr. 101.

Zámek volicí páky je aktívni pauze u stojícího 
vozidla nebo pfi rychlosti do 5 kmih. Pri vyšších 
rychlostcch sev poloze N automaticky vypíná. 

Pfi p lynulém razení pres polohu N (napr. z R na 
Ul není volicí páka zamčená. Tím je umožneno 
napr. ,,vyhoupávání" zapadlého vozidla. Pokud 
je volicí páka pri nesešlápnutém brzdovérn pe
dálu v poloze N délc než asi 1 sekundu, zámek 
volicí páky se zamkne.◄ 

Dopfedné rychlostní stupne se pfefazují nahoru. a dolu automaticky. 

) 

Obr. 102 Stredová konzola: volicí páka auto

matické/prímo razené prevodovky 

Spouštení motoru 

- Motor spouštejte s volicí pákou v po-
) loze P nebo N. Další pokyny viz

⇒ strana 101. 

Jízda 

- Scšlápnéte brzdový pedál a držte ho
sešlápnutý.

- Držte stisknuté blokovací tlačítko
(tlačítko vlevo ve volicí páce) ⇒ obr. 102 a
zaraďte jízdní stupeň (R, D nebo S).

- Uvolnčte blokovací tlačítko a chvíli
počkejte, až prevodovka zaradí (je cítit
lehké trhnutí).

- Uvolnéte brzdový pedál a pfidejte plyn

⇒ &.

Dočasné zastavení 

- Zastavte vozidlo sešlápnutím brzdo
vého pedálu, abystc zabránili „plazení"
(napr. pfed dopravními svetly). Pfi tom ne
musíte volicí páku pi'cfadit do polohy P

aniN.

- Nepfidávejte plyn. ► 
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Parková ní 

- Sešlápnete brzdový pedál a držte ho
sešlápnutý, dokud vozidlo úplne nezastaví

⇒ &.

Pevne zatáhnéte ruční brzdu.

- Držte stisknuté blokovací tlačítko, vo
licí páku nastavte do polohy P a tlačítko
uvolnete.

Jízdo v klesání 

- Volicí páku v poloze D zatlačte doprava
do uličky tiptroniku.

- Krátce ji zatlačte dozadu, čímž prera
díte na nižší rychlostní stupeň.

Zostavení v kopci 

- Vždy pridržujte stojící vozidlo
scšlápnutým brzdovým pedálem, aby ne
popojíždelo dozadu ⇒ &. Nesnažte se

bránil vozidlu se zarazeným jízdním
stu pnem v „popojíždení dozadu"
zvýšením otáček motoru.

Rozjezd do kopce 

- Zaraďte jízdní stupeň, sejmete nohu z
brzdového pedálu a pfidávejte plyn.

Čím je klesání strmejší, tím nižší rychlostní 
stupc11 zaraďte. Zvýší se tím brzdný účinek mo
toru. Velmi strmé klesání jeďte napr. na 3. 
1ychlostní stupe 11. Když brzdný účinek motoru 
nestačí. vozidlo zrychlí. Aby sc motor nepretočil, 
automatickálpfímo razená prevodovka auto
maticky preradí na nejbližší vyšší stupei\. 
Rychlost musíte snížit brzdovým pedálem a pak 
prefadit tiptronikem dolu na 3. stupeň⇒&. 

Vaše vozidlo je vybavené automatickou po
jistkou, která bráni tomu, aby sc volicí páka 
mohla z poloh P nebo N preradil do polohy 
dopfedné jízdy nebo zpétného chodu bez 
sešlápnutí brzdového pedálu. 

Volicí páka musí být v poloze P, aby bylo možné 
vytáhnout klíček zc zapalování. 

106 Jízda 

& POZOR!

• Vozidlo s bežícím motorem a zarazeným
jízdnim stupnem nikdy neopouštejte. Pokud 
ho musíte opustit, pevne zatáhnete parkovací
brzdu a zaraďte parkovací pojistku P.

• Vozidlo s bežicím motorem a zarazeným 
jízdním stupnem (D, S nebo R) musíte
pfidržovat brzdovým pedálem, protože ani pri
volnobéžných otáčkách není úplné pl'erušen
prenos síly-vozidlo se „plazí".

• Pfi zmčné polohy volicí páky nikdy nepi'i
dávejte plyn -nebezpečí nehody!

• Za jízdy nikdy neraďte volicí páku do po
lohy H nebo P - nebezpečí nehody!

• Pred strmým klesáním snižte rychlost a 
tiptronikem preraďte na nižší rychlostní
stupeň. 

• Pokud musíte zastavil v kopci, pridržujte
vozidlo vždy sešlápnutím brzdového pedálu,
aby nepopojíždélo.

• Brzdový pedál nenechávejte prokluzovat
ani nebrzdčte príliš často či priliš dlouho.
Dlouhým hrzdéním se prehi'ívají brzdy a pod
statné se snižuje brzdný výkon, prodlužuje se
brzdná dráha a muže dojít i k úplnému
výpadku brzdového systému.

• Vozidlo nikdy nenechávejte sjíždét z kopce
v neutrálni poloze N nebo v poloze D volicí 
páky, a to nezávisle na tom, zda motor beží či 
ne. 

0 Upozornení! 

• Pfi zastavení v kopci nezkoušejte zabránil
vozidlu v popojíždéní dozadu zafazením jízd
ního stupne a pfidáváním plynu. Tím by se 
mohla automatická/pfímo razená prevodovka
pfchfál a poškodil. Abystc zabránili popojclí vo-
7.idla, za tá hnete pevne ruční brzdu, nebo sešláp
nete brzdový pedál.

• Když pojedete s vypnutým motorem a volicí
pákou v poloze N, automarickálpfímo razená
prevodovka se muže poškodil, protože není pro
mazávána. 

[IJ Poznámka 

Dvojitá spojka u pfímo razené prevodovky má 
pojistku proti pfetí,.ení, napf. když vozidlo 
pridrfojclc na svahu prokluzující spojkou, 
pfičemž se nadmérné zvyšuje teplota pi'evodo- ► 
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vého oleje. Pl'etižení spojky je signalizováno 
škubáním vozidla v podélném smeru a blikáním 
ukazatele volicí páky. Aby se predešlo poškození 

)spojky, preruší se prenos síly mezi motorem a 
prevodovkou, takže není možné jet dále 

Razení s tiptronikem 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

dopredu. Když je spojka kvôli pl'etížení auto
maticky rozpojena, sešlápnéte nožní brzdu. Vy
čkcjle nekolik sekund, než budete pokračovat v 
jízdé. ◄ 

Tiptronic umožňuje ridiči i'adit rychlostní stupne také ručne. 

) 

Obr. 103 Stredová konzola: automotická/prímo ra

zená prevodovka v poloze tiptroniku 

Razení s tiptronikem (volicí pákou) 

- Volicí páku v poloze D zatlačte doprava

do uličky tiptroniku ⇒ obr. 103.

- Krátce ji zatlačte dopredu+, čímž

preradíte na vyšší rychlostní stupeň.

- Krátce ji zatlačte dozadu-, čfmž prera

díte na nižší rychlostní stupeň.

Pfi akceleraci automatická prevodovka/pfímo 
razená prevodovka preradí krátce pred 
dosažením nejvyšších prípustných otáček na 
nejbližší vyšší jizdni stupei'i. 

Pokud zvolíte prerazení z vyššího stupne na 
nižší, automatická/pľimo razená prevodovka 
prefadí, až když již není možné pretočení mo
toru. 

Pokud je behcm jízdy automatická/prímo ra
zená prevodovka v 3. stupni polohy D a je pak 
prefazena na tiptronic, je tiptronic zafazen 
rovnčž v 3. stupni.◄ 
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@ Sešit 3.1 Obsluha

Polohy volicí páky 

Na displeji sdružených prístroju se zobrazují polohy volicí páky a jízdní stupne. 

Obr. 104 Sdružené prístroje: ukozatel polohy volicí 
páky se zarazenou polohou D a 4. jízdním stupnem 

Poloha volicí páky 

Zarazená poloha volicí páky se zobrazuje na 
boku volicí páky i na displeji⇒ obr. 104 
sdružených pi'ístrojô. Navíc se na displeji mbra
zuje právé zarazený jízdní stu per, auto
malické/pfímo razené prevodovky. 

Zobrazení stupňu u tiptroniku 

Když se automatická/pfímo razená prevodovka 
radí ručnč tiptronikem, mbra;,.ují sc na displeji 
� obr.105 jednotlivé stupne. 

P - Parkovací pojistka 

V této poloze volicí páky jsou hnací kola mecha
nicky zablokovaná. 

Parkovací polohu lze zaradil jen u stojícího vo
zidla�&. 

K vyjmutí volicí páky z polohy P je nutné stis
knout blokovací tlačítko (v hlavé volicí páky) a 

současne pfi zapnutém zapalování sešlápnout 
brzdový pedál. 

K zarazení volicí páky do polohy P je nutné stis
knout blokovací tlačítko. 

Pfi vybi tém akumulátoru nelze volicí páku z po
lohy P vyfadit. 

R - Zpetný chod 

\1 této jízdní poloze je zafazen zpétný chod. 

Zpétný chod lze zafadit pouzc u stojícíhovozidla 

pfi volnobežných otáčkách motoru⇒&. 
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Obr. 105 Sdružené prístroje: ukozotel razení se 
zarazeným 4. rychlostním stupném tiptroniku 

Pfi zafazování jízdního stup né R je mnné stis
knout blokovací tlačítko a současne pfi zap
nurém zapalování sešlápnout brzdový pedál. 

Pfi zarazené poloze R volicí páky a zapnutém za
palování sc aktivují tyto funkcc: 

• rozsvítí se zpétná svčtla,

• topení nebo klimatizace se automaticky
prepne na režim recirkulacc,

• pokt1tl jsou zapnuty stérače čelního skla, 
zapne se také sterač zadního skla.

N - Neutrál (volnobeh) 

V této poloze volicí páky je prevodovka zarazena 
na neutrál (volnobéh). na kola se nepfenáší 
žádná síla a není k dispozici brzdný účinek mo
toru. 

Polohu N volicí páky nikdy nepoužívejte pfi 
jízdč z kopce- nemáte k dispozici brzdný účinek 
motoru. Nožní brzde tím neodlehčíte. 

Jízda z kopce s polohou N volicí páky a 
vypnutým motorem môže automatickou/pfírno 
razenou prevodovku poškodil. 

D - Permanentní poloha pro doprednou jízdu 

(normálni program) 

V této poloze se všechny dopfcdné jízdní stupne 
prefazují nahoru a dolú amomaticky. To závisí 
na namáhání motoru, individuálním stylu jízdy 
a 1ychlosti. kterou jedete. Brzdný účinck motoru 
pfi jízde z kopce je minimálni. Na displeji sc ► 
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krome polohy D volicí páky zobrazí i príslušný 
jízdní stupeľi ⇒ obr. 104. 

\Pokud rychlost vozidla nepfesáhne 5 km/h,
)lOpf. když vozidlo stojí. musí se pfi razení jízdní 
polohy Dz polohy N scšlápnout brzdový pedál 
⇒&.. 

S - Permanentní poloha pro doprednou jízdu 

(sportovní program) 

V této poloze se všechny do predné jízdní stupne 
automaticky radí naho ru pozdéji a dolú dfíue

než v poloze D, aby se plne využily výkonové re
zervy motoru. To závisí na namáhání molom, in
ctividuálním s tylu jízdy a rychlosti, kterou jedete. 
Brzdný účinek motoru pri jízde z kopce je mi
nimální. Na displeji se krome polohy S volicí 

)Páky zobrazí i príslušný jízdní stupe11.

&, POZOR! 

• Za jízdy nikdy neraďte volicí páku do jízd
ního stupne R nebo P - nebezpečí nehody!
• Abyste neztratili kontrolu nad vozidlem,
nikdy nejeďte s vypnutým motorem a s 
vypnutým zapalovánim. Posilovač brzd pra
cuje pouze pri bčžícím motoru a elektrome
chanické rízení pouze pri zapnutém zapalo
vání. Pfi vypnutém motoru, resp. zapalování

Zarízení kick-down 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

& POZOR! Pokročováni 

musíte vynakládat na fízení nebo brzdéní více 
síly. Protože nemúžete rídit a brzdil tak, jak 
jste bežné zvyklí, múže dojít k nehode a k 
vážným zranením. 

0 Upozornení! 

Když pojcdctc s vypnutým motorem a volicí 
pákou v poloze N, automatická/pŤÍmo razená 
prevodovka se mllŽe poškodil, protože není pro
mazávána. 

[I] Poznámka 

• Pokud za jízdy omylem zaradíte polohu N 
pred zafazcním polohy O, uberte plyn a 
počkejte, až motor dosáhne volnobežných
otáček.
• Pokud jsou na displeji všechna zobrazení
poloh volicí páky automatické/pfímo razené 
prevodovky na svetlém podklade, došlo k 
závadé v systému a prevodovka funguje v nou
zovém programu. Meli bystc auto
matickou/pfímo razenou prevodovku nechat
zkontrolovat v nčktcrém z autorizovaných
servisú. ◄

Zafízen.í kick-down. umožňuje maximá/ní zrychlen.í. 

Když úplné sešlápnete plynový pedál, automa-

)
tika prevodovky preradí v závislosti na rychlosti 
a otáčkách motoru na ni,.ší jízdní stuperi, aby se 
plné využilo zrychlení vozidla. 

) 

Pri sešlápnutém zafízení kick-down se radí na 
nej bližší vyšší stupeň teprve po dosažení ma
ximálních prípustných otáček motoru. 

&, POZOR!

Príliš velké zrychlení na kluzkých vozovkách 
múže vést ke ztráté kontroly nad vozidlem. 
Následkem mohou být vážné úrazy. 
• Zejména na kluzkých vozovkách buďte pfi
používání zafízení kick-down opatrní.
• Zal'ízení kick-down používejte, jen když to 
umožňuje dopravní situacc a povčtrnostní
podmínky. ◄
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@ Sešit 3.1 Obsluha 

Ruční brzda 

Ovládání ruční brzdy 

Pevné zatažená ruční brzda brání neúmyslnému rozjetí vozidla. 

Obr. 106 Ruční brzda mezi predními sedadly 

Vždy, když opouštíte nebo parkujete vo
zidlo, pevne zatáhnete ruční brzdu. 

Zatažení ruční brzdy 

- Zatáhnčtc páku ruční brzdy pevne
nahoru ⇒ obr. 106.

Uvolnení ruční brzdy 

- Páku mírne nadzvednete, stisknete po
jistné tlačítko ve smčru šipky⇒ obr. 106 a
spusťte ji úplne dolu. ⇒ &.

Parková ní 

Ruční brzdu vždy zatáhnéte pevne, abyste 
omylem nejezdili s lehce zataženou brzdou 
⇒&. 

Pf-i zatažené ruční brzde a zapnutém zapalování 
svítí kontrolní svetlo «Dl. Pri uvolnéní brzdy kon
trolní svčUo zhasne. 

Pokud jedetc sc zatažcnou ruční brzdou rychlcji 
než 6 km/h, ohjeví sena displeji sdružených 
prístrojú tento text: RUČNÍ BRZDA ZATAŽENÁ!. 
Navíc zazní varovný signál. 

& POZOR! 

• Ruční brzdu nikdy nepoužívejte k zabrz
dení jedoucího vozidla. Brzdná dráha je
mnohem delší, protože jsou brzdena jen zadní
kola - nebezpečí nehody!

• Nikdy nejezdete s částečne zataženou
ruční brzdou. Mohlo by dojil k prchrátf zad
ních brzd, což by mohlo mft negativní vliv na 
funkci brzdového systému - nebezpečí ne
hody! Krome toho se predčasne opoti'ebovává 
zadní brzdové obložení. 

0 Upozornení! 

Vždy, když opouštíte vozidlo, meli byste pevne 
zatáhnout ruční brzdu. >lavíc zaraďte 1. 
rychlostní, resp. jízdní stupcŕ1. ◄ 

Pfi parkování by ruční brzda mela být vždy pevné zatažená. 

Když parkujete, respektujte tyto pokyny: 

- Vozidlo zastavte nožní brzdou.

- Pevne zatáhnčte ruční brzdu.

- Zaraďte l. rychlostní stupeň ručne ra-
zené prevodovky, resp. nastavte volicí
páku automatické prevodovky do polohy
P.

110 Jízda 

- Vypnete motor a vytáhnete klíček ze za

palování. Pootočte volantem, aby zámek 
volantu zaklesl. 

- Klíček si vždy vezmete s sebou ⇒ &.

Doplňující pokyny k parkování ve svahu 

Pro prípad, že by se vozidlo dalo pf-ece jen do po
hybu, natočte volant tak, aby se rozjclo k obrub-
níku. ►
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• Stojí-Ii vozidlo ve smeru klesání, natočte 
prední kola doprava, aby smefovala k obrub

níku. 

), Stojí-Ii vozidlo ve smeru stoupání, natočte 
prední kola doleva, aby sméfovala od obrubníku.

• Vozidlo zajistéte jako obvykle, pfičemž pevné
zatáhnetc ruční brzdu a zaraďte 1. rychlostní,
resp. jízdní stupeň.

& POZOR!

Když vozidlo necháváte bez dozoru, snižte 
možná rizika. 
• Nikdy neparkujte v místech, ve kterých
horký výfukový systém muže pfijíl do styku se

Piati pro vozidlo: s kontrolou vzdolenosti pfi porkovoni 

Kontrola vzdálenosti pri parkování 

Sešit 3.1 Obsluha ® 

& POZOR! Pokračovóní 

suchou trávou, krovím, vyteklým palivem 
nebo lehce vznetlivými materiály. 
• Nedovolte, aby cestující zustávali v uzam
knutém vozidle, protožc by zcvniti' nemohli
otevi'ít dvere a okna a v pi'ípadé nouze by ne
mohli opustil vozidlo. Kromé toho zavi'ené 
dvere ztéžují pomoc cestujícím zvenčí.
• Nikdy nenechte deti ve vozidle bez dozoru.
Mohly by napríklad povolil ruční brzdu
a/neho pohnout fadicí/volicí pákou, a tak ne
kontrolované rozjet vozidlo.
• Podle ročniho období mohou být v zapar
kovaném vozidle lakové teploty, které
ohrožují život. ◄

Kontrola vzdálenosti pfi parkování varuje pľed pľekážkami za vozidlem. 

Kontrola vzdálenosti pfi parkování napomáhä 
fidiči pfi manévrování a parkování. Když se vo
zidlo priblíží zezadu k prekážce, zazní 
prerušovaný tón. Cím je vzdálenost menší, tím 
jsou intervaly mezi jednotlivými tóny kratší. 
Pokud je prekážka již velmi blízko, ozve se 
neprerušovaný tón. 

Pti dalším pfibližování by prekážka již nemu
sela být rozpoznána! 

Kontrola vzdálenosti pfi parkování zjišťuje po
mocí čtyf ullrazvukových snímačú v zadním 
ľárazníku vzdálenost od prekážky. Snímače jsou
árovei'í. vysílači i prijímači ultrazvukových vin. 

Elektronika vypočítává vzdálenost vozidla od 
prekážky z doby šírení ultrazvukových vin (tedy 
z vysilací dráhy, odrazu od prekážky a prijímací 
dráhy). 

Zapnutí kontroly vzdálenosti pri parkování 
Zafazením zpetného chodu se pri zapnutém za
palování zapne kontrola vzdálenosti pfi parko
vá ní. Pfi tom zazní akustický signál. Pokud tento 
signál nezazní. kontrola vzdálenosti pfi parko
vání se nezapnula. Nechte zafízení zkontrolovat 
v nčktcrém z autorizovanvch servisu. 

}ypnutí kontroly vzdálen�sti pri parkování 
Vyrazením zpčtného chodu se kontrola vzdälc
nosti pfi parkování vypne. 

& POZOR!

Kontrola vzdálenosti pi'i parkování nemuže 
nahradil pozornost i'idiče. Zodpovčdnost pfi 
parkování a podobných manévrech je na fi
diči. 
• Snímače mají mrtvé oblasti, ve kterých ne
mohou zachytil osoby ani objekty.
• Dejte pozor zejména na malé deti azvíi'ata, 
protože snímače je nemohou ve všech pi'ípa
dcch identifikoval.

Q) Upozornení! 
• Predmety jako oje prívesu, tenké tyče, ploty a
kúly, které komrola vzdálenosti pfi parkování za
určitých okolností nezjistí, mohou zpúsobit
poškození vozidla.
• Konlrola vzdálenosti pfi parkováníje funkční
jen pfi rychlostech asi do 15 km/h.
• Aby kontrola vzdálenosti pfi parkování fung
ovala korektne. snímače v náraznících udržujte 
čisté a bez Jedu. Pfi čištení vysokotlakým mycím 
zafízením nebo tlakovou vodou ostfikujte sní
mače pfímo jen krátce a ze vzdálenosti vetší než 
10cm. ► 
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(Il Poznámka 

• Kontrola vzdálenosti pfi parkováni vozidel s
ražným zafízením zabudovaným již 1. výroby se 
pfi zarazení zpetného chodu neaktivuje.

Tempomat (GRA) 

pl pro 1idla: s te, •p ,motem (GRA) 

Popis tempomatu 

• Systém kontroly registruje vodu jako 
pi'eká�.ku.

• Hlasitost varovného signálu si mužetc ne
chal nastavil v servisu Volkswagen®. ◄

Tempomat udržuje nasravenou rychlost mezi cca 30 až 180 kmih. 

Když dosáhnete požadované rychlosti a uložíte 
ji, mM.ete scjmout nohu 1. plynového pedálu. 

Tcmpomat není funkční pfi zafazeném 1. 
rychlostním stupni (ručnč razená prevodovka) 
nebo v polohách P, N čin (automatická prevo
dovka). 

& POZOR! 
------

Používání tempom atu (GRA) muže být nebez
pečné, když nemiižcte jet nastavenou 
rychlostí bezpečné. 

• V hustém provozu nebo na pfíkrých, 
točitých nebo kluzkých úsecích (napi'. na
snčhu, lecle, mokré vozovce nebo šterku) tem
pornat nikely ncpoužívejte - nebezpečí ne
hody!

• nychlost jíz;dy a bezpečnou vzdálenost od
vozidla jcdoucího pred Vámi vždy pl'iz;pusobte
dopravní situaci a svým schopnostem. GRA 
slouží jen jako pomocný prostfodek pro fidiče.

• V žádném pfipacle nepoužívejte ternpomat
v terénu nebo na nezpevnéných cestách. Toto

112 Jízda 

& POZOR! Pokroč
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vybavení je určeno pouze pro zpevnčné cesty· 
jinak hrozí nebezpečí nehody! 

• Abyste zabránili neúmyslnérnu použivání
GHA, zai'ízení vždy po použití vypnete.

• Je nebezpečné pi'evzít uloženou rychlost,
je-Ii pro stav vozovky nebo dopravní či po
vétrnostni podmínky ptiliš vysoká - nebez
pečí nehody! 

0 Upozornení! 

Vozidla s ručné razenou prevodovkou: Pokucl pfi 
1.apnutém tempomam pferazujete na 
volnobčh, sešlápnčte vždy spojkový pedál1 )inak 
se motor pretočí do vyšších otáček, a tím sc 
mM.e poškodil. 

(Il Poznámka 

Pfi jízde v klesání ncmuže rempomat (GRA) 
udržct konstantní rychlost. Rychlost sc zvyšuje 
pôsobením vlastní hmotnosti vozidla. Preraďte 
na ni7,ší stupeň (u automatické prevodovky 
pfeľaďte pomocí tiptroniku) a/nebo pribrzďujte 
vozidlo nožní brzdou. ◄ 

\ 
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Piati pro vozidla: s tempomatem (GRA) 

Obsluha tempomatu 

Páčka ukazotelu sméru jízdy a dálkových 
svetel: kolébkové tlačítko @ a spínač© tempo matu 
(GRA) 

Zapnutí tempomatu 

- Posuňte spínač⇒ obr. 107 © doleva na
ON. Pfi zapnutém ternpomatu svítí ve
sdružených pfístrojích symbol '·

Vypnutí tempomatu 

- Posuňte spínač© doprava na OFF.

Uložení rychlosti 

- Po dosažcní rychlosti, kterou chcete
uložit, stisknéte krátce koléhkové tlačítko
@ (fil) dole. Aktuální rychlost se uloží a

f1držuje se jako konstantní.

) 

Sešit 3.1 Obsluha ® 

Zvýšení uložené rychlosti 

- Tisknéte kolébkové tlačítko© nahoi'e
!RES+ 1 tak dlouho, dokud nedosáhnete
požadované rychlosti.

Snížení uložené rychlosti 

- Tisknéte kolébkové tlačítko@ dole (fil]
tak dlou ho, dokud ncdosáhnete požado
vané rychlosti. Rychlost se sníží ubráním
plynu, nikoliv aktivním brzdením.

Když rychlost zvýšíte plynovým pedálem, vrátí 
se po uvolnení pedálu automaticky zpét na 
puvodné uloženou hodnotu. Pokud byla 
uložená rychlost pfekročena délc než 5 min ut o 
více než 10 km/h, je treba uložit ji znovu. 

Kclyž uloženou rychlost snížítc scšlápnutírn brz
dového pedálu, regulace uložené rychlosti se 
vypne. Stisknutím horní části kolébkového 
tlačítka RES+@mt'.'1žcte tcmpomat znovu akti
voval. 

& POZOR!

Je nebezpečné pl'cvzít uloženou rychlost, je-Ii 
pro stav vozovky nebo dopravní či po
včtrnostní podmínky príliš vysoká - nebez
pečí nehody! ◄ 

Jízda 113 
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Pla11 pro vozidla s tempomatem (GRA) 

Dočasné vypnutí tempomotu 

Obr. 108 Páčka ukazatelu smeru jízdy a dálkových 

svete 1: spínač a kolébkové tlačítko tempom atu (GRA) 

Ternpomat mužete dočasne vypnout 

takto: 

114 Jízda 

- Sešlápnete brzdový pedál, nebo

- sešlápnete spojkový pedál, nebo

- posuňte spínač⇒ obr. 108 ve smeru
OFF, avšak ne až do aretační polohy.

Pfi dočasném vypnutí tempomatu zustane 
právé uložená rychlost zachová na. Chcete-Ii 
tempomat znovu zapnout, stisknete jednou 
nahote kolébkové tlačítko (fil)⇒ obr. 108@. 

& POZOR! 

Je nebezpečné prevzít uloženou rychlost, je-Ii 
pro stav vozovky nebo dopravní či po
vétrnostní podmínky príliš vysoká- nebez
pečí nehody!⇒ & v „Popis tempomatu" na 
stranč ll2 ◄ 

www.autooo.eu
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ABS 
kontrolní svetlo 27 

Aktivace (nezávislé topení) 17 
Alarm 42 
Alternátor 24 
Automatické ovládání jízdních svétel 

(ALS) 52 
Automatický režim 

Climatronic 92 

13 

Bezpečnostní pojistka 37 
Bezpečnostní pokyny 

teplota chladicí kapaliny 25 
Brzdová kapalina 

kontrolní svetlo 13 
Brzdové obložení 

varovné hlášení 13 
Brzdový pedál 

kontrolní svčtlo 29 
Brzdový systém 

kontrolní svetlo 28 
Bzučák 56, 100 

C 

Centrálni zamykání 37 
) oddelené odemykání dverí '.17 
Clirnatic 88 
Climatronic 

všeobecné 95 
Coming Horne 19 

č 

čas na hodinách 7 

D 

Dálková svetla 56 
) kontrolní svetlo 29 
Den v týclnu (nezávislé topení) 17 
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Denní jízdní svetla 52 
Detská pojistka 39 
Digitálni hodiny 7 
Displej 9, 14 
Doba jízdy 12 
Doba provozu (nezávislé topení) 17 
Dobíjení 

kontrolní svetlo 24 
Dojezd 12 
Držák na nápoje vpredu 

s otvírákem lahví 77 
Držák nápojú ve stredové konzole 79 
Držák telefonu 35 
Držáky na nápoje vzadu 79 
Dvere 

kontrolní svetlo 25 
Dynamická regulace sklonu svete! 54 

E 

EDS 
kontrolní svetlo 27 

Elektrická podpora fízení 
kontrolní svetlo 28 

Elektrické nastavení sedacie] 
Viz Nastavení sedadla 

Elektrické nastavování secladel 70 
Elektrický spoti"ebič 97 
Elektromechanické fízení 

kontrolní svétlo 28 
Elektronická uzávérka diferenciálu 

kontrolní svetlo 27 
Elektronický imobilizér 101 

kontrolní svetlo 23 
Elektronický stabilizační program 27 

kontrolní svčtlo 27, 99 
popis 99 

ESP 27 
Viz též Elektronický stabilizační program 

F 

Filtr na cmise 95 
Funkce Coming-Home 53 
funkce Leaving-llome 53 
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H Komfortní zavírání 
okna 49 

Havarijní volání 31 

Háčky na šaty 78 

Hladina chladicí kapaliny 
symbol chladicí kapaliny 24 

Hladina motorového oleje 
kontrolní svetlo 26 

1 Iladina oleje 
varovné hlášcní 13 

Hlasová schránka 34 

Hlídání vnitfního prostoru 
vypnutí 43 

Hodiny 7 

Houkačka 5 

Ch 

C:hladicí kapali na 
kontrolní svetlo 13 

Tmobilizér 23 
varovné hlá;ení 13 

Informační servis 31 

Informační texty na displeji 13 

Interiér 4 

J 

)ízd ní svetl.a 52 

K 

Kapota motorového prostoru 
kontrolní svčtlo 26 

Klíček do zapalování 100 

Klíčky 36 

Klimatizace 88 
Climatronic 91 
všeobecne 95 

Komfort 19 

Komfortní otevírání 

okna 49 

Komfortní ovládání {ulevírání oken) 19 

Komfortní ovládání ukazatelu smeru jízdy 19 
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posuvná/výklopná strecha 51 

Kompas 14 

Kontrola vzdálenosti pfi parkování 111 

Kontrolní svetla 20 

Kontrolní svetlo emisí 
kontrolní svetlo 22 

Kryt zavazadlového prostom 83 

L 

l.eaving Home 19 

Lékárnička 82 

Loketní opčrka vpredu 72 

M 

Menič CD 76 

Mf-A II 

Mlhové koncové svetlo 52 
kontrolní svetlo 29 

Mlhové svčtlomety 52 

Multifunkční ukazatel J1 

Multifunkční volant 6 

N 

Nabídka ke stavu vozu 17 

Nabídka komfortních funkcí 19 

Nabídka nezávislého topení 17 

Nahídka pro nastavení 18 

Nabídka pro svetla a výhled 18 

Nabídky 
príklad ovládání 15 

Nastavení 
nahídka 18 

Nastavení bederní operky 68 

Nastavení jazyka 18 

Nastavení pfedního sedadla 68 

Nastavení sedadla 65, 68 

Nastavení výšky volantu 98 

Nastavování času 18 

Nastavování sedadel 
elekl rické 70 

Náhradní klíček 36 

Náhradní klíčky 36 

Nepfímé vetrání 93 
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Nezávislé topení 95 
bezpečnostní pokyny 97 
nahídka 17 
programování 17 
rádiové dálkové ovládání 96 

Nokia 6310i 35 
Nouzove odemknout zadní výklopné 

dvere 46 
Nouzové odemykání zadních výklopných 

dverí 46 
Nouzové otevrení 

dvere 42 

o 

í)b1ysová svetla 52 
Jddelené odemykání dverí 37 
oddelené odemykání dverí 19 
Odemykání zadních výklopných dverí 44 
Odkládací pfihrádka 

strana fidiče 75 
strana spolujezdce 75 

Ochrana proti odtažení vozidla 43 
Okamžitá spotreba paliva 12 
Okna 47 
Omezovač síly 

okna 49 
posuvná/výklopná strecha 51 

Omývací automatika čelního skla 59 
Omývací automatika skla zadních výklo

pných dverí 61 
Opčrky hlavy 

demontáž 67 
l nastavení 67

správné nastavení 66
Opotrebení brzdového obložení 

kontrolní svetlo 25 
Orientační osvčtlení 53 
Osvetlení odkládací prihrádky 57 
Osvetlení prostom nohou 19 
Osvčtlení pfístrojô 5 
Osvetlení prístrojô a spínačô 54 
Osvetlení spínaču 5 
Otáčkomčr 7 
r)tevírání zadních výklopných dverí 44 
Jvládací prvky

elektrické spouštční oken 47 
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p 

Palivová nádrž 
obsah palivové nádrže 9 
zásoba paliva 9 
Viz též Zásoba pohonných hmot 

Parkovací svčtla 56 
Parkování llO 
Páčka dverí 5 
Pilot pro parkování lll 
Plastový pfívčsek ke klíčkum 36 
Pomoc pfi parkování lll 
Popelník vpredu 80 
Popclník vzadu 81 
ľosuvná/výklopná strecha 50 
Prachový filtr 95 
Protiblokovací systém (ABS) 

kontrolní svetlo 27 
Provozní režim (nez.ávislé topení) 17 
Prômerná rychlost 12 
Prúmerná spotreba paliva 12 
Pfedvolba (nezávislé topení) 17 
Pfed;i,havcní 102 

kontrolní svetlo 23 
Pfeprava dlouhých pfedmetú 69 
Pfefazování 1ychlostních stupňú 

Viz Ručne ŕazená prevodovka 
Pfihrádka 

stredová loketní operka 76 
strecha 78 

Pfihrádka na palubní knihu 75 
Pfihrádka v prístrojové desce 75 
Pfihrádky 

ďalší pfihrádky 78 
prední sedadla 77 

Pripevnení nákladu 86 
Prístroje 6 
Prístrojová deska 5 
l'fívesek ke klíčkú m 36 
Pylový filtr 95 

R 

Rádiové dálkové ovládání 40 
nezávislé topení 96 
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Rádiový klíček 
synchronizace 41 
tlačítka 40 
výmčna baterie 41 

Recirkulace vzduchu 
ručné ovládaná klimatizace 90 

Regulace sklonu svete! 54 
Rezerva paliva 

varovné hlášení 13 
Režim recirkulace 

climatronic 94 
Režim ručního ovládání 

climatronic 93 
Ručné razená prevodovka 103 
Ruční brzda 110 

kontrolní svčtlo 28, 110 

R 

Ŕada sedadel 73 
Rízení 98 

zablokování fízen í 100 
ňízení motoru 

kontrolní svetlo 23 

s 

Schéma razení 103 
Sklopení operadla u sedadla spolujezdce 69 
Sklopení zrcátek 19 
Sluneční clona 

posuvná/výklopná stfecha 50 
Sluneční clony 59 
Snímač deštč 61 
součásti 6 
Spínač 

elektrická vnéjší zrcátka 63 
elektrické spouštční oken 47 
posuvná/výklopná strecha 50 
spínač svete! 52 

Spínač centrálního zamykání 38 
Spínače 

varovná svetla 55 
Spouštení motoru 101, 102 

po vyprázdnční palivové nádrže 102 
Spouštení vznčtového motoru 102 
Spoušténí zážehového motoru 101 
Stav vozidla 17 
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Stav vozu 17 
Sterač skla zadních výklopných dverí 61 
Stérače 

funkce pro zimní období 60 
servisní poloha 60 
snímač dešté 61 

Stérače čelního skla 59 
Stírání čel ního skla v cyklcch 59 
Strešní nosič zavazadel 84, 86 
Strešní nosič zavazadel - úspora pohonných 

hmot 86 
Svetelná houkačka 56 
Svetla 52 
Svetla & výhled 

nabídka 18 
Svčtla pro čtení vpredu 57 
Svetla pro čtení vzadu 58 
Svetlomety 

mlhové svčtlomety 52 
ostfikovače 62 

Synchronizované nastavování 19 

T 

Telefon 
obsluha 33 
pevné zabudování 32 
pľíprava 30 

Tempomat 112 
kontrolní svetlo 28 

Teplota chladicí kapaliny 
bezpečnostní pokyny 25 
symbol chladicí kapaliny 24 
ukazatel 8 

Tlak motorového oleje 
kontrolní svetlo 13, 25 

ľlumená svetla 52 
Topení 87 

u 

Údaje o ujetých kilometrech 10 
Ujetá vzdálenost 12 
Ukazatel kontroly pneumatík 29 
Ukazatel servisn ích in tervalú 10 
Ukazatel vnéjší teploty 

jednobarevný displej 12 
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Ukazatele smeru jízdy 56 
kontrolní svetlo 24, 56 

Ukazatele smeru jízdy na prívesu 
) kontrolní svetlo 56 
Ukazatele volící páky 108 
úspora pohonných hmat - strešní nosič 

zavazadcl 86 
Uspotádání 

v 

kontrolní svetla 20 
multifunkční volant 6 
prístroje 6 
prístrojová dcska 5 

radná žárovka 24 
kontrolní svetlo 24 

Varovná svetla 55 
kontrolní svetlo 24 

Varovné texty na displeji 13 
Vniti"ní osvetlení vpfedu 57 
Vnitfní osvetlení vzadu 58 
Vnitfní zpetné zrcátko 62 
Voda v nádržce osthkovačú 

kontrolní svetlo 26 
Voda v ostfikovačích 

varovné hlášení 13 
Volant 

tlačítka 6 
Vyhfívaná prední sedadla 72 
Vyhfívání sedadel 72 
Vyhfívání skla zadních výklopných dverí 

climatronic 91 
hhtívání zadního skla 87 

Climatic 88 
Výklopná strecha 50 
Výmena batcrie 

rádiový klíček 41 
Vypnutí motoru 103 
Výstražný tón 100 
Výstražný trojúhelník 82 

) 
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z 

Zabezpečovací zafízení 
vypnutí 42 

Zabezpečovací zafízení proti krádeži 42 
vypnutí 42 

Zadní rada sedadel 73 
Sklopení operadla 73 
Zvednutí operadla 73 

Zadní sedadla 73 
Zadní výklopné dvere 44 

kontrolní svčtlo 26 
7apalovač cigaret 81 
Zatížení strechy 86 
Zavazadlový otvor 74 
7avazadlový prostor 83 
Zavírací a otevírací automatika 

elektrické spouštení oken 48 
Zavírání zadních výklopných dverí 45 
Základní nosič 84 
Zámek zapalování 100 
Zásoba paliva 

ukazatel 9 
Zásoba pohonných hmot 

kontrolní svetlo 26 
Zásuvka 77 
Zásuvky 82 
Závada na motoru 

kontrolní svetlo 23 
Zimní pneumatiky 

varovná signalizace rychlosti 18 
7mena jednotek 18 
Zobrazení 

jednobarevný displej 14 
Zpetný chod 

ručné razená prevodovka 103 
7rcátka 

elektrická vnéjší zrcátka 63 
kosmctická zrcátka 59 
vnitfní zpélné zrcátko 62 

Zvonení 35 
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) 
Dodatek 
Volkswagen i\G neustále pracuje na dalším 
vývoji všech rypú a modelú. Mčjlc prosím 
pochopení pro to, že kdykoliv mohou nastal 
zmeny vc forme, vybavení a technologii do
dávaných vozidcl. Na údajích, obrázcích a popi
sech v tomto návodu nclzc proto zakládat žádné 
nároky. 

Texty, vyobrazení a normy v tomto návodu od-

J
povídají stavu v dobe redakční uzávčrky. 

Pf'etisk, rozmnožování nebo pi'eklady i po112e 
částí textu nejsou povolené bez písemného svo-

lcní firmy Volkswagen i\G.

Všechna zákonná autorská práva zľlsrávají vlasr
nictvím firmy Volkswagen AG. Zmeny jsou vy
hrazeny. 

Vyrobeno v .\Jčrnccku 

© Volkswagen AG 

<ii? Životní prostredí 

Tento papír byl vyroben z buničiny bélené bez 
použití chloru. 
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