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O tomto sešitě 
1, ,11 .. •. , .. . 11 1d l' .. 1l 1111 ť c1 1 ·,1 ť 1. il ť i11l1J r 111 ;1 c ť a hez

l q 1 11 11 ·. 11111 11 , k\ 11\ k1 d1-.. l 11 1,· v;1s1·l1o vo1.11,jakož i 

111 i1 , 11 \, I 11 · 1" 1 1 ,·, l ť 11wl i 1.11 :í l ;1 respek to va t kv ůli 

. , , . l,, · 1 i w 1 11 rť, l 1 ;1 lw 1. p ťn1o s ti vašich spolu -
·. 111 I" " I , I l:, I" i, ,i , 1111i;1ťť 11,1jd e te v osta tních 

', l " , l l ť! 11 p ; tl11 I H11 k11ili y . 

1,11ť)lť 11;1 1( 1. ; 1h ~1 v phpad č zapůjčení vozidla 
,,.. 1," j, ·1111 Jll()(l ť j e byl te nto seš it ve voz idl e . 

I', 'I rn l11<·· d ,il š í dodatky najde te hn ed za seš it e m 
t ·.-111u1 1_1í 11,\·11.1í rejst{ík. 

N:i k<J11 ť i seš itu najd ete abecedně ser-a,.e ný 
vi·ť11ý rej s třík. 

N ,·ktťré ods tavce tohoto seš itu n e pl at í pro 
1·s1Tl111a voz idla . V tomto pf-íp ad ě je na začii tku 
11d s ta vce uveden rozsah platnosti , např. ., Pla tí 
pro vo zidl a: s multifun kčním vol a nte m ". 

Vyobrazení se mohou v de ta il ech li š it od prove-
1li-11í Vašeho voz u. jsou chápána jako obecn é i11-
lúrn1acc. 

Údaje o směru se vz tahují ke sm ěru jízdy. pokud 
11 e 11í uvede no jinak. 

Vysvětlivky k symbolúm: 

► Označuje pokračování odstavce na d a lší 
strún cc. 

◄ Označ uj e kon ec od sta vce . 

@ Označ uje reg istro vané ochra nné z námky. 
Chybějící označení však neznamen á , že se 
pojm y mohou volně používat. 

⇒ & K ří i.o vý odkaz na „P07'.0ll1" v rá m c i 
od s tavce nebo na dané stránce. 

⇒ 0 Kr-ížový odkaz na „ lJpozo rně ní 1 " v rá m c i 
od stavce nebo na dané strúncc . 

& POZOR! 

Texty s tímto symbolem upozorí'íují na možné 
nebezpečí ne hody a zranění. 

CI) Upozornění! 
Te xt y s tímto sy mbo le m o bsahují informace, jak 
zabr.á nit mož 1;ým škodám na voz idle. 

~ Životní prostředí 
Texty s tímto symbole m obsahují p o kyny vz ta 
hujíc í se k och ran č í ivo tního pro s tře dí. 

[I] Poznámka 

Texty s tímto symbolem obsahují cl o pliíující in
forma ce. 
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® Sešit 3.1 Obsluha 

Obr. l Přehled u vozidlo s řízením vlevo 

2 Interiér 
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Sešit 3.1 Obsluha ® 

Interiér 

Přehled 
Tento přehled vám umožní rychlé seznámení s ukazateli a ovládacími prvky vo
zidla. 

Obr. 2 Přeh l ed u vozidla s řízením vpravo 

~čkterá ze zo brazených vybavení patří k 
urč itým modelúm nebo jsou součástí ro zš íře 

ného vybavení. 

0 Páčka dveř í 

0 Spínač centrálního zamykání a 
odemykání vozid la 46 

0 Spínač svě t e l . . . . . . . . . . 66 

© Přívod vzduchu 

0 Vroubkované kolečko otevírání a 
zavírání p řívodu vzduchu 

(0 Páčka 

- ukaza t elů směru jízdy a 
dálkových svě te l . . . . . . . . . . . . . . 72 

- regu lace rychlosti 
(tempomat) ⇒ sešit 3.2 „Jízda", 

kapitola „Regulace rychlosti 
(C RJ\J" 

0 Ovládací prvky mu l tifunkčního 

volantu .. . ....... . .. . ......... . 

© Sdružené přístroje : 

- přístroje ... . . .. .. .... . . .... . . 

- d isplej ..... . 

- kontrolní světla . . . .. . 

0 Páčka 

- s tě račů a ostřikovačú 

- pro obsluhu multifunkčního 
ukazatele ... ......... . 

@ Tlačítko zapínání a vypíná ní va-
rovných světel . .. . . ....... . . . .. . 

30 

9 

13 

5 

78 

18 

71 ► 
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@ Sešit 3.1 Obsluha 

(11) ť :clní airbag spolujezdce ⇒ sešit 2.1 
„13czpečnost především" , kapitola 
.. Celní airbagy" 

@ Zámkový vypínač pro odpojení 
čelního airbagu spolujezdce 
⇒ sešit 2.1 „Bezpečnost 
pfodcvším", kapitola „Vypnutí 
čelního airbagu spolujezdce" 

@ Odemykací páčka se zámkem u od -
kládací přihrádky ... .... .. ..... . 

@ Tlačítko otevírání a zavírání okna 
na straně spolujezdce .......... . 

@) Bezpečnostní spínač zadních oken 

@ Tlačítka otevírání a zavírání zad-
ních oken ..................... . 

@ Tlačítka otevírání a zavírání před -
ních oken ... 

@ Spínač nastavení vnějších zrcátek 
@ Odkládací přihrádka ........... . 

@ Páčka odemykání kapoty motoro-
vého prostoru ⇒ sešit 3.3 „Rady a 
činy", kapitola „Práce v motorovém 
prostoru" 

@ Regulátor jasu osvětlení přístrojů a 
spínačů .... ....... . 

@ Ovladač regulace sklonu světci .. . 
@ Páčka automatické regulace vzdále

nosti (ACC)⇒ sešit 3.2 „Jízda", kapi 
tola „A utomatická regulace vzdále
nosti (ACC)" 

@ Čelní airbag řidiče ⇒ sešit 2.1 „Bez
pečnost především ", kapitola 
.. čelní airbagy" 

@ Páčka nastavitelného sloupku 
řízení ..... 

@ Pedá ly ⇒ sešit 2.1 „Bezpečnost 
především", kapitola „Oblast pe
dálů " 

@ Houkačka (funguje jen při zap
nutém zapalování) 

@ Zámek zapalování ⇒ seš it 3.2 
.. Jízda" , kapitola „Zámek zapalo
vání" 

@ Odkládací přihrádka ve středové lo-
ketní opěrce ... . ............... . 

@ Autorádio nebo autorádio s navi 
gačním systémem ⇒ sešil 3.4 

@ Tl ačítko vyhřívání levého sedadla 

@ Ruční brzda ⇒ sešit 3.2 „Jízda", ka
pito la „Ruční brzda" 

4 Interiér 
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54 
54 

54 
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70 

70 

32 

LOG 

95 

@ Tlačítka 

- vypínání elektronického stabi li 
začního programu (ESP) nebo re 
gulace trakčního prokluzu (ASR) 
⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", kapi
tola „Brzdy" 

- zapínání a vypínání asistenta pro 
parkování (ParkAssis t )⇒ sešit 3.2 
„Jízda", kapitola „Asistent pro 
parkování (Park Assist)" 

- k zapnutí a vypnutí režimu start
stop ⇒ sešit 3.2 „Jízda", kapitola 
.,Režim start-stop" 

- zapínání a vypínání kontroly vz
dálenosti při parkování vpředu a 
vzadu (ParkPilot) ⇒ sešit 3.2 
., Jízda", kapitola „Kontrola vzdá
lenosti při parkování (ParkPilot)" 

- ukazatele kontroly 
pneumatik ⇒ seš it 3.3 „Rady a 
činy", kapitola „Kola" 

@ držák nápojů nebo odkládací 
přihrádka s otvírákem na lahve 110, l05 

@ Kryt 
- odkládací přihrádky se zásuvkou 

12V ................ ...... ... l04 

- popelníku se zapalovačem 
cigaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

@ Páčka 

- ručně řazené převodovky 

⇒ sešit 3.2 „Jízda", kapitola 
,.Ručně řazená převodovka" 

- automat ická převodovka nebo 
převodovka s dvojitou spojkou 
DSGc,) ⇒ sešit 3.2 „Jízda", kapi 
tola „Automatická převodovka 
nebo převodovka s dvojitou spo
jkou DSG09" 

@ Kontrolní světlo vypnutí čelního 
airbagu spolujezdce ⇒ sešit 2. 1 
„Bezpečnost především", kapitola 
,.Vypnutí čelního airbagu spolu 
jezdce" 

@ Tlačítko vyhřívání pravého 
sedadla . . . . . . 95 

@) Ovládací prvky pro 

- topení a větrání 

- Climatic . .. 

- Climatronic 

127 

121, 

133 ◄ 
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Sešit 3.1 Obsluha @ 

Kontrolní světla 

Jspořádání kontrolních světel 

Kontrolní světla signalizuji určité funkce, resp. závady. 

Obr. 3 Sdružené při stroie s kontrolními světly 

Některá ze zo brazených ⇒ obr. 3 a v následu
jících tabulkách uvedených varovných a kon -

tro ln ích svě tel patří k určitým modelům nebo 
jsou součástí rozšířeného vybavení. 

Jarovná a kontrolní světla v otáčkoměru (D 

Symbol Význam 1 Další informace 

Závada v řízení motoru (zážehové motory) -vyhledejte 
⇒ sešit 3.3 „Rady a č iny" , 

kapitola „Řízení motoru a 
autorizovaný servis 

výfukový systém" 
f--

⇒ sešit 3.2 „Jízda" , kapi -
Svítí: předžhavení je zapnuté (vznětové motory) tola „Spuštění vznětového 

w motoru" 

Bliká: závada v řízení motoru (vznětové motory) - vyhle-
⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", 
kapitola „Řízení motoru a 

dejte autorizovaný servis 
výfukový systém" 

I 
t:3 

⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", 

Závada alternátoru -vyhledejte autorizovaný servis kapitola „Akumulátor vo-
zidla" 

Interiér 5 
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® Sešit 3.1 Obsluha 

Symbol Význam Další informace 

⇒ sešit 3.3 „Rady a činy" , I 
Závada filtru pevných částic (vznětové motory) kapitola „Řízení motoru a 

výfukový systém" 

~ 
Příliš nízký tlak motorového oleje - vypněte motor a ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", 
zkontrolujte stav motorového oleje kapitola „Motorový olej" 

⇒ seš it 3.3 „Rady a činy", 
Svítí: výpadek žárovky nebo vadné dynamické světlo pro kapitola „Výměna 

-YJf- jízdu do zatáčky (AFSJ žárovky" nebo ⇒ strana 67, 
,,, ,,Světla a vidění - funkce" 

Bliká: vadné dynamické světlo pro jízdu do zatáčky ⇒ strana 67, ,,Světla a 
(AFSJ vidění - funkce" 

o~ Zapnuté mlhové koncové světlo 
⇒ strana 66, ,,Spínač 
světel ·"!;i. " 

⇒ strana 72, ,,Páčka ukaza-
~D Zapnutá dálková svět l a te l ů směru jízdy a 

dálkových světel '' 

.. -. ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", 
Q Nízký stav naplnění v nádržce ostřikovačů kapitola „Ostřikovače a 

stírací lišty" 

snížení elektromechanické podpory řízení - vyhledejte 

autorizovaný servis ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", 

~ výpadek elektromechanické podpory řízení - vyhledejte kapitola „Řízení" 

autorizovaný servis 

.c Závada výfukového systému - vyhledejte autorizovaný 
⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", 
kapitola „Řízení motoru a 

servis 
výfukový systém" 

⇒ strana 11, ,,Ukazatel te-
Teplota chladicí kapaliny motoru je příliš vysoká nebo ploty chladicí kapaliny 

-~- hladina chladicí kapaliny je příliš nízká: zastavte a motoru 4-" nebo 
nechte vychladnout motor. Zkontrolujte hladinu chla- ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", 
<licí kapaliny. kapitola „Chladicí kapa-

lina" I 

Kontrolní světla ukazatelů směru (v 

Symbol Význam Další informace 

Q Zapnutý ukazatel smčru jízdy vlevo ⇒ strana 72, .,Páčka ukaza-

Q 
telů smčru jízdy a 

Zapnutý ukazatel směru jízdy vpravo dálkových světel '' ► 
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Sešit 3.1 Obsluha @ 

Varovná a kontrolní světla na displeji® 

Symbol Význam Další informace 

� 
Příliš nízký tlak motorového oleje -vypněte motor a ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", 
zkontrolujte stav motorového oleje kapitola „Motorový olej" -
Příliš nízká hladina motorového oleje -kontrola hladiny ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy",

- motorového oleje kapitola .Motorový olej" 

((5)) 
Požadavek automatické regulace vzdálenosti (ACC) na 

⇒ sešit 3.2 „Jízda", kapi-

brzdění 
tola „Automatická regulace
vzdálenosti (ACC)"

Varovná a kontrolní světla v tachometru © 

Symbol Význam Další informace 

I Závada na systému airbag-vyhledejte autorizovaný 
⇒ sešil 2.1 „Bezpečnost 

,,,,, především", kapitola
servis 

,,Systém airbag" 

'9· 
⇒ sešit 2.1 „Bezpečnost

- Vadné napínače pásů -vyhledejte autorizovaný servis především", kapitola
.Napínače pásů"

� Otevřené dveře-dbejte na to, aby byly všechny dveře za- ⇒ strana 50, ,,Zavírání 
vřené (až do druhé aretační polohy). � 
Opotřebované brzdové obložení-vyhledejte autori-
zovaný servis 

� Otevřené zadní výklopné dveře 

Porucha protiblokovacího systému (ABS) -vyhledejte 
autorizovaný servis 

i;t Bliká: elektronický stabilizační program (ESP) reguluje 
.... 

Svítí: vadný nebo vypnutý ESP 

(CD) Zatažená ruční brzda

nedostatek brzdové kapaliny-vypněte motor a zkontro-

(Q)) 
lujte hladinu brzdové kapaliny 

závada v br,;dovém systému -vyhledejte autorizovaný 
servis 

� Regulace rychlosti (GRA) reguluje rychlost jízdy. 

CD 
Tlak vzduchu v pneumatice je příliš nízký-zkontrolujte 
tlak nebo zda není závada v systému -vyhledejte autori-
zovaný servis 

,(,. Připněte si bezpečnostní pásy! 

dveří"

⇒ sešit 3.3 „Rady a činy",
kapitola „Brzdění"

⇒ strana 52, ,,Otevírání
zadních výklopných
dveří"

_ ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", 
kapitola .Brzdění" 

⇒ sešit 3.2 „Jízda", kapi-
tola „Ruční brzda"

⇒ sešit 3.3 „Rady a činy",
kapitola „Brzdění"

⇒ sešit 3.2 „Jízda", kapi-
tola „Regulace rychlosti
(GRA)''

⇒ sešit 3.3 .Rady a činy",
kapitola „Kola"

⇒ sešit 2.1 „Bezpečnost
především", kapitola
,.Bezpečnostní pásy"

Interiér 7 
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@ Sešit 3.1 Obsluha 

Symbol Význam Další informace 

⇒ sešit 3.2 „Jízda", kap i-

(&) Sešlápnutí brzdového pedálu (automatická převodovka tola „Automatická převo-

nebo převodovka s dvojitou spojkou DSG@) dovka nebo převodovka s 

dvojitou spojkou DSG09" 

⇒ strana 12, ,,Ukazatel zá-
soby paliva Bil" nebo 

~ Nízká zásoba pohonných hmot (rezervní množství) ⇒ sešit 3.3 „Rady a č iny", 

& POZOR! 

• Pokud nebudete respektovat rozsvícená 
kontrolní světla a příslušné popisy a bez
pečnostní pokyny, může to vést k vážným 
zraněním nebo poškození vozidla. 

• Odstavené vozidlo představuje značné ri
ziko. Používejte vždy varovná světla a 
výstražný trojúhelník, abyste ostatní účast
níky silničního provozu upozornili na své sto
jící vozidlo. 

• Motorový prostor vozidla je nebezpečná 
zóna! Před otevřením kapoty motorového 
prostoru a před prací na motoru nebo v moto
rovém prostoru: vypněte motor a nechte ho 
vychladnout, abyste snížili nebezpečí opaření 
nebo jiných poranění. Bezpodmínečně re-

IJ Zvláštní vybavení 

8 Interiér 

kapitola „čerpání po-
honných hmot" 

& POZOR! Pokračování 

spektujte bezpečnostní pokyny ⇒ sešit 3.3 
„Rady a činy", kapitola „Práce v motorovém 
prostoru". 

[I] Poznámka 

• U vozidel bez zobrazování varovných, resp. 
informačních textů na displeji svítí při poruše 
výhradně příslušné kontrolní světlo. 

• U vozidel se zobrazováním varovných, resp. 
informačních textů na displeji svítí při poruše 
příslušné kontrolní svět lo, a navíc se na displeji 
sd ružených přístrojů může objevit hlášení1l , 
které vás informuje nebo požaduje provedení 
potřebných úkonů. ◄ 

I 
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Sešit 3.1 Obsluha {m) 

Sdružené přístroie 

Přehled sdružených přístrojů 

Přístroje informují o provozním stavu vozidla. 

Obr. 4 Přístrojová deska: sd ružené přistroje 

(D Tl ačítko pro nastavení hodin ⇒ strana 9 

0 Otáčkoměr ⇒ strana IO 
G) Ukazatel teploty chladicí kapaliny 

⇒ strana 11 

© Displej s různými ukazateli ⇒ strana 13 

Platí pro vozidla: s hodinami 

Nastavení hodin 

(D Ukaza tel zásoby paliva ⇒ strana 12 

© Tachometr (rychlomě r) 

0 Nulovací tlačítko denního počítadla kilo
metrů ⇒ strana 14 a nastavovací tlačítko 
hodin ⇒ strana 9 ◄ 

Denní čas se zobrazuje na displeji sdružených přístrojů. 

Obr. S Sdružené přístro j e: Tl ačítka pro nastavení hod in ► 

Interiér 9 
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® Sešit 3.1 Obsluha 

I lodiny se nastavují v okamžiku, kdy se na 
displeji sdružených přístrojů zobrazuje 
denní čas a není právě překrytý jiným uka
zatelem. Nastavení denního času probíhá 
pomocí tlačítek ⇒ strana 9, obr. 5 (§) a 
(o.o I SET) ve sdružených přístrojích. 

- Abyste na displeji sdružených přístrojů 
označ ili ukazatel hodin, stiskněte 
tlačítko(§). 

- Krá tce stiskně te tlačítko (o.o I SET), aby se 
ukazatel posunul o jednu hodinu dopředu . 

Podržíte-li tlačítko stisknuté, nastavují se 
hodiny průběžně. 

Platí pro vozidla: s otáčkoměrem 

Otáčkoměr 

- Opětovným stisknutím tlačítka (§) oz
načíte ukazatel minut. 

- Krátce stiskněte tlačítko I o.o/ SET), aby se 
ukazatel posunul o jednu minutu 
dopředu . Podržíte-li t l ačítko stisknuté, 
nastavují se minuty průběžně. 

- Dalším stisknutím tlačítka(§) nastavo
vání denního času ukončíte. 

[I] Poznámka 

Denní čas můžete nastavit rovněž přes nabídku 
na displeji sdružených přístrojů2 l ⇒ strana 25, 
,.Nabídka pro nastavení "' . ◄ 

Otáčkoměr ukazuje počet otáček běžícího motoru za minutu. 

Obr. 6 Sdružené přístroje: otáčkoměr 

Začátek červeného pole na otáčkoměru ⇒ obr. 6 
(šipka) označuje u všech 1ychlostních stupňů 

21 Zvláštní vybavení 

10 Interiér 

nejvyšší přípustný počet otáček zajetého mo
toru , který je zahřátý na provozní teplotu. Před 
dosažením této oblasti je t řeba přeřadit na ne
jbližší vyšš í 1ychlostní stu peň, zvolit polohu D 
vo licí páky, nebo uvolnit nohu z plynového pe
dálu. 

0 Upozornění! 
Ukaza tel otáčkoměru nesmí být trvale v červené 

oblasti stupnice - nebezpečí poškození motoru! 

W Životní prostředí 
Včasné zařazení vyššího jízdního stupně 
pomáhá snižova t spotřebu paliva a hluk způ 

sobený provozem vozidla! ◄ 

www.autooo.eu
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Platí pro vozidlo: s ukazatelem teploty chladicí kapaliny 

Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru -1=-
Ukazatel chladicí kapaliny motoru zobrazuje teplotu chladicí kapaliny a upo
zorňuje na její nízký stav. 

Obr. 7 Sdružené přístroje: ukazatel teploty ch ladicí 

kapa liny 

Ručička v oblasti nízké teploty @ 

Dokud se ručka pohybuje v oblasti nízké tep loty 
⇒ obr. 7 @, vyvarujte se jízdy při vysokých 
otáčkách a silnému zatížení motoru. 

Ručička v oblasti normální teploty © 

Při bčžném způsobu jízdy by se měla ručička 

us tálit ve střední čás ti stupnice. Při silnějším 
za tížení motoru - především při vysokých 
vnějších teplotách - se může vychýlit více dop
rava. Toto vychýlení není pods tatné, dokud se 
ne rozsvítí kontrolní svět l o 4- a nezobrazí 

3l Zvláštní vybavení 

hlášení3l na displeji sdružených přístrojů s in
formacemi nebo potřebnými úkony. 

Ručička v oblasti varování © 

Pokud je ruč ička v oblasti varování, rozsvítí se 
kontrolní světlo .Je. Navíc se může na displeji 
sdru žených přís trojt"1 objevil hlášen(!) s infor
macemi nebo pokyny k potřebným úkonům . 

Zastavte vozidlo a vypněte motor! Zkontro lujte 
hladinu chladicí kapaliny motoru ⇒ seš it 3.3 
,,Rady a činy" , kapitola „Chladicí kapalina" 
⇒&. 

I když je hladina chladicí kapaliny motoru v 
pořádku , nepokračuj te v jízdě , vyhledejte od 
bornou pomoc. 

& POZOR! 

Při každé práci na motoru nebo v motorovém 
prostoru respektujte bezpečnostní pokyny 
⇒ sešil 3.3 „Rady a činy", kapitola „Práce v 
motorovém prostoru". 

0 Upozornění! 
Doplňkové díly umístěné před přívodem stude
ného vzduchu do motorového prostoru zhoršují 
účinnost chladicí kapaliny. Při vyšší vnější te
plotě a silném zat ížení se motor může přehřát! ◄ 
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Platí pro vozidla: s ukazatelem zásoby paliva 

Ukazatel zásoby paliva jj) 

Obr. 8 Sdružené přístroje: ukazatel zásoby poliva 

Palivová nádrž pojme asi 55 litrů (u vozidel s 
náhonem na všechna kola asi 60 litrů) benzinu 
nebo motorové nafty. 

41 Zvláštní vybavení 

12 Interiér 

Když se ručička ukazatele ocitne v červeném poli 
rezervy paliva ⇒ obr. 8(šipka), rozsvítí se kon
trolní světlo ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", kapitola 
„Čerpání pohonných hmot". Navíc se může na 
displeji sdružených přístrojů objevit hlášení41 s 
informacemi nebo pokyny k potřebným 
úkonům. Současně zazní výstražný tón jako při
pomenutí, že máte načerpat palivo. V nádrži 
máte už jen asi 7 litrů paliva (u vozidel s 
náhonem na všechna kola 8 litrů). 

[I] Poznámka 

Malá šipka vedle symbolu palivového 
čerpadla~• na displeji sdružených přístrojů 
ukazuje na tu stranu vozidla, na níž je umístěno 
víko palivové nádrže. ◄ 
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Sešit 3.1 Obsluha @ 

Displei sdružených přístroiů 

Platí pro vozidlo: s displejem ve sdružených přístrojích 

Zobrazovací pole 

Displej sdružených přístrojů ukazuje mimo jiné čas, počítadlo kilometrů, denní 
počítadlo kilometrů a polohy volicí páky. 

BJC-0717 

Obr. 9 Ukazatel no displeji : otevřené přední dveře 

0 Ukazatel kompasu") ⇒ strana 14, hodiny 
⇒ strana 9, doporučení k řazení 1ychlost
ních stupňů5 l ⇒ sešit 3.2 „Jízda", kapitola 
,,Doporučení k řazení rychlostních stupňů", 
ukaza tel režimu start-stop5l ⇒ sešit 3.2 
,,Jízda", kapitola „Režim start-stop", uka
zatel polohy volicí páky automatické 
převodovky5l nebo převodovky s dvojitou 
spojkou (DSGJ 005l ⇒ sešit3.2 „Jízda", kapi 
tola „Automatická převodovka nebo převo 

dovka s dvojitou spojkou DSG'"'". U vozidel s 
tiptronikem se zobrazuje v režimu tiptro
niku pouze zařazený rychlostní stupcf\. 

0 V tomto poli se zobrazují volitelné a auto
matické ukazatele. 

- Volitelné ukazatele: např. multifunkční 
ukazatel (MFOJ5l 

- Automatické ukazatele: informační texty, 
varovná hlášení ⇒ strana 16 nebo uka
za tel servisních intervalů ⇒ strana 15 

51 Zvláštní vybavení 

i BiC-0657 

Obr. 10 Zobrazení no displeji sdružených přístrojů 
s multifunkčním ukazatelem 

G) V tomto poli se zobrazují volitelné údaje, 
např. ukazatel vnější teploty nebo dvojitý 
ukazatel rychlosti 

© Údaje o ujetých kilometrech ⇒ strana 14 

Dvojitý ukazatel rychlosti (mph nebo km/h) 

Rychlost jízdy se dopii'íkovč k tachometru zobra
zuje v i jiných jednotkách. 

• Kolébkovým s pínačem na páčce ukazatelů 
smčru jízdy ⇒ strana 18, resp. tlačítky na multi
funkčním volantu"1 ⇒ strana 19 zvolte nabídku 
Nastavení ⇒ strana 25. 

• Označte položku Druhá rychl. a stiskněte 
tlačítko@Kl na páčce stěračů, resp. na multi 
funkčním volantu5l. 

Vnější teplota (°C nebo°F) 

• Kolébkovým spínačem na páčce ukazatelů 
směru jízdy ⇒ strana 18, resp. tlačítky na multi
funkčním voiantu"l ⇒ strana 19 zvolte nabídku 
Nastaveni ⇒ strana 25. 

Interiér 13 
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® Sešit 3.1 Obsluha 

• Označte položku Jednotky a stiskněte 
t lačítko~ na páčce stěračů, resp. na multi 
funkčním volantu"1. 

[I] Poznámka 

• U provedení modelu pro země, ve kterých je 
zákonem požadováno zobrazení rychlosti v 
obou jednotkách, nelze dvojitý ukazatel 
rychlosti vypnout. 

Pla tí pro vozidla: s počítad lem ki lometrů 

Ukazatel ujetých ki lometrů 

• Existuje celá řada provedení sdružených 
přístrojů , a proto mohou být zobrazení ukaza
te l ů na displeji různá. 

• U vozidel bez zobrazováni nabídky na dis
pleji sdružených přístrojů se některé ukazatele 
zobrazují jako varovná, resp. kontrolní světla 
(např. kontrolní světlo otevřených dveří) 
⇒ strana 5. ◄ 

Ukazatel ujetých kilometrů je na displeji sdružených přístrojů. 

Počítadlo celkových k i lometrů 

Levé počitadlo ⇒ strana 13, obr. lO @ na displeji 
sdružených přístrojů regis truje celkový poče t 

ujetých k i lometrů vozidla. 

Počítadlo krátkých vzdáleností „trip" 

Pravé počítadlo zobrazuje vzdálenost, kterou 
jste ujeli od posledního nulováni počítad la 

krá tkých vzdáleností. Poslední číslice předsta 

vuje rozlišení na stovky metrů. Denní počítadlo 
lze vynulovat stisknutím nulovacího tlačítka 
IO.O I SETI ⇒ strana 9, obr. 4 (D. ◄ 

Platí pro vozidlo: s rád io -navigačním systémem zabudovaným ve výrobě 

Ukazatel kompasu 

Světová strana se zobrazuje na displeji sdružených pNstrojů. 

Obr. 11 Ukazatel kompasu no displeji sdružených 

přístrojů 

14 Interiér 

Při zapnutém zapalování se vlevo nahoře na dis
pleji sdružených přístrojů zobrazuje aktuá lní 
směr jízdy (azimut) ⇒ ob r. 11 . 

Ukaza tel kompasu pracuje pouze při zapnutém 
rádio-navigačním systému. 

[I) Poznámka 

• Ukaza tel kompasu na displeji používá infor
mace rádio - navigačního systému, ruč ní kali b
race není potřebná. 

• Existuje celá řada provedení sdružených 
přístrojů , a proto mohou být zobrazení ukaza
te l ů na displej i různá. ◄ 
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Platí pro vozidla: s ukazatelem servisních intervalů 

Ukazatel servisních intervalů 

- Ukazatel servisní události je u vozidel se zobra
zením nabídky61 na displeji sdružených 
přístrojů ⇒ strana 13, obr. l() @, u vozidel bez 
zobrazení nabídky li l na displeji sdružených 
přístrojů ⇒ strana 13, obr. IO 0 a © -

U vozidel se servisem závislým na čase nebo 
počtu ujetých km jsou určeny pevné servisní in
tervaly. U vozidel se servisem LongLife se ter
míny intervalového servisu určují individuálně 
⇒ strana 16, ,,Pokyny pro vozidla s LongLife ser
visem". 

Termíny servisních prohlídek u Volkswagenu se 
• rozlišují na prohlídky s výměnou oleje (např. in
, tervalový servis) a na prohlídky bez výměny oleje 

(např. inspekční servis). Ukazatel servisních in
tervalů vašeho vozidla vás informuje pouze o 
termínech servisní prohlídky, které obsahují 
výměnu motorového oleje. Všechny ostatní ter
míny servisních prohlídek, jako např. inspekční 
servis nebo výměnu brzdové kapaliny naleznete 
na nálepce na sloupku dveří řidiče nebo v ser
visním plánu. 

Předběžné upozornění na servisní prohlídku 

Jakmile se přiblíží termín servisní prohlídky, ob
jeví se na displeji sdružených přístrojů při zap
nutí zapalování předběžné upozornění na ser
visní prohlídku. U vozidel bez textových 
hlášení61 na displeji sdružených přístrojů se ob
jeví symbol „nářaďového klíče" (,...c) a ukazatel 
,,km" s počtem kilometrů , které zbývají do ter
mínu servisní prohlídky. Navíc se zobrazí 
„symbol hodin" a počet dnů, které zbývají do 
termínu servisní prohlídky. U vozidel s textovým 
hlášením61 na displeji sdružených přístrojů se 
objeví tyto údaje: Servis za --- km nebo --- dnů. 

Po několika sekundách nebo po zapnutí motoru 
hlášení zmizí. Stisknutím tlačítka@Kl na páčce 
stěračů ⇒ strana 18, obr. 13 @ , resp. na multi
funkčním volantuf;J ⇒ strana 19, obr. 14 můžete 
přepnout do normálního zobrazení. 

Servisní prohlídka 

Nastane-li termín aktuálního servisu, zazní při 
zapnutí zapalování akustický signál (gong) a ně 

kolik sekund bliká symbol nářaďového klíče 

lil Zvláštní vybavení 

Sešit 3.1 Obsluha ® 

(,...c) a ukazatel SERVIS. U vozidel s textovým 
hlášením61 na displeji sdružených přístrojů se 
objeví tyto údaje: Servis nyní. 

Po několika sekundách nebo po zapnutí motoru 
hlášení zmizí. Stisknutím tlačílka@Kl na páčce 
stěračů ⇒ strana 18, obr. 13 @ ,resp.na multi 
funkčním volantu1i l ⇒ strana 19, obr. 14 můžete 
přepnout do normálního zobrazení. 

Vyvolání servisního hlášení 

Jestliže je zapnuté zapalov;iní , motor je vypnutý 
a vozidlo stojí na místě, můžete se kdykoliv 
dotázat na aktuální servisní hlášení. 

Vozidla s ukazatelem nabídkyi;J ve sdružených 
přístrojích: 

• Kolébkovým spínačem na páčce ukazatelů 
směru jízdy ⇒ strana 18, obr. 13 @ ,resp. tlačítky 
na multifunkčním volantu61 ⇒ strana 19, obr. 14 
zvolte nabídku Nastavení⇒ strana 25. 

• V podnabídce Servis označte položku lnlo a 
stiskněte tlačítko@Kl na páčce stěračů, resp. na 
multifunkčním volantu61. 

Při servisu po termínu se na displeji sdružených 
přístrojů objeví loto hlášení: Servis před --- km 
nebo --- dny. 

Vozidla bez ukazatele nabídkyfi1 ve sdružených 
přístrojích: 

• Opakovaně stiskněte tlačítko ~ ve 
sdružených přístrojích ⇒ strana 9, ohr. 4 G), 
dokud se neobjeví symbol n;Haďového klíče 
(,...C), 

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

Vynulování ukazatele servisních intervalů 

Jestliže práce neprovádí servis Volkswagen, je 
nutné ukazatel vynulovat. 

Vozidla s ukazatelem nabídky61 ve sdružených 
přístrojích: 

• Kolébkovým spínačem na páčce ukazatelů 
směru jízdy, resp. tlačítky na multifunkčním 
volantu61 ⇒ strana 18 zvolte nabídku Nastavení. ► 

Interiér 15 www.autooo.eu



@ Sešit 3.1 Obsluha 

• V podnabídce Servis označte položku Reset a 
sl isknutím tlačítka@Kl na páčce stěračů, resp. 
na multifunkčním volantuGl vynulujte ukazatel 
servisních intervalů. Následující kontrolní dotaz 
potvrďte ještě jednou tlačítkem@K). 

Vozidla bez ukazatele nabídky61 ve sdružených 
přístrojích: 

• Vypněte zapalování a stiskněte 
tlačítko lo.o I SETI ⇒ strana 9, obr. 4 (D. 
• Podržte tlačítko [O.O I SET) stisknuté a 
současně zapněte zapalování. Ukazatel servis
ních intervalů je nyní v resetovacím režimu. 

• Tlačítko uvolnčte!O.o I SETI a během 20 se
kund stiskněte tlačítko(§] ⇒ strana 9, obr. 4 G). 
Po chvíli displej přepne <lo normálního zobra
zení. 

Pokyny pro vozidla s Longlife servisem 

Technický pokrok umožňuje výrazně zredukovat 
nutnost údržby. Servisem LongLife zavádí firma 
Volkswagen technologii, která vám umožňuje 
provádět potřebný servis jen tehdy, když je to 
nutné. Zvláštností je, že se servisní intervaly 
určují (max. po dvou letech) s ohledem na indi
viduální podmínky provozu a osobní styl jízdy. 

Předběžné upozornění na pravidelnou servisní 
prohlídku se poprvé objeví 20 dnů před 

Platí pro vozidla: s multifunkčním ukazatelem (MFD) 

potřebným servisem. Zobrazený počet zbýva
jících kilometrů je zaokrouhlen na stovky, resp. 
zbývající doba na dny. Na aktuální servisní 
hlášení se můžete dotázat teprve od 500 km po 
poslední servisní prohlídce. Do té doby se na 
ukazateli zobrazují pouze vodorovné čárky. 

Přečtěte si a respektujte také informace a po
kyny k LongLife servisu ⇒ sešit 1.1 „Servisní 
plán", kapitola „Servisní intervaly". 

[I] Poznámka 

• Pokud ukazatel servisních intervalů vynulu
jete sami, upozornění na další servisní 
prohlídku se objeví po 15 000 km nebo po 
jednom roce. Servisní intervaly se nenastavují 
individuálně. 

• Ukazatel mezi servisními intervaly nenu
lujte, protože jinak ukazatel zobrazuje chybné 
údaje. 

• Pokud byl akumulátor vozidla s LongLife ser
visem delší dobu odpojen, propočet doby zbýva
jící do další servisní prohlídky se nemusí zobra
zovat. Údaje servisního ukazatele na displeji 
sdružených přístrojů mohou být chybné. V 
tomto případě dodržte maximálně přípustné 
servisní intervaly ⇒ sešit 1.1 „Servisní plán". ◄ 

Varovné, resp. informační texty na displeji 

Závady se na displeji sdružených přístrojů zobrazují jako kontrolní světla a va
rovné, resp. informační texty. 

Obr. 12 Symbol a varovné hlášení na displeji 
sdružených přístrojů 

16 Interiér 

Při zapnutí zapalování nebo za jízdy se kontro
lují některé funkce a stav některých součástí vo
zidla. funkční závady se na displeji sdružených 
přístrojů zobrazují varovnými symboly s va
rovnými a informačními texty a případně jsou 
signalizovány i akusticky. Podle provedení 
sdružených přístrojů se může zobrazení lišit. 

Ukazatel otevřených dveří 

Otevřené dveře, zadní výklopné dveře a kapota 
motorového prostoru se zobrazují na displeji 
sdružených přístrojů. Upozornění zhasne ně

kolik sekund po zavření dveří řidiče, když jsou 
všechny dveře, zadní výklopné dveře a kapota 
motorového prostoru zavřené. ► 
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Varovné symboly 

Existují červené varovné symboly (priorita 1) a 
- žluté varovné symboly (priorita 2). 

Příklad pro varovné hlášení priority l (červená 
barva): 

• Symbol tlaku motorového oleje ~ s va
rovným textem Tlak oleje - vypněte motor! Návod 
k obsluze 

Při této závadě bliká nebo svítí symbol a zazní tři 
po sobě jdoucí výstražné tóny. Symboly signa li 
zují nebezpečí. Zastavte a vypněte motor ⇒ &
Zkontrolujte vadnou funkci a závadu odstra!Íte. 
Případně vyhledejte odbornou pomoc. 

Pokud se vyskytuje více závad priority l zároveií, 
~ objevují se symboly postupně a svítí vždy asi pět 
, sekund. Symboly blikají, dokud není závada od

straněna. 

Varovné hlášení, které se případně během jízdy 
zobrazí na displeji sdružených přístrojů, se zpra
vidla zobrazuje po dobu pěti sekund. Stisknutím 
tlačítka @R)na páčce stěračů ⇒ strana l8, obr. 13 
@ , resp.na multifunkčním volantu71 

⇒ strana 19, obr. 14 můžete varovné hlášení vyp-
110ut dříve . 

Příklady pro varovná hlášení priority 2 (žlutá 
barva) 

• Symbol motorového oleje s informačním 
textem Zkontrolujte hladinu oleje!: zkontrolujte co 
nejdříve hladinu motorového oleje a dopliíte od
povídající množství ⇒ sešil 3.3 „Rady a činy", 
kapitola „Motorový olej". 

71 Zvláštní vybavení 

Sešit 3.1 Obsluha ® 
• Symbol brzdového obložení s infor-
mačním textem Zkontrolujte brzdové obložení!: 
nechte brzdová obložení zkontrolovat v něk
terém z autorizovaných servisů. 

Pokud dojde k některé z těchto závad, rozsvítí se 
symbol a zazní jeden výstražný tón. Co nejdříve 
zkontrolujte signalizovanou funkci. 

Pokud se vyskytuje více varovných hlášení prio 
rity 2 zárovelÍ, objevují se symboly postupně a 
svítí vždy asi pět sekund. 

Informační texty 

Kromě varovných hlúšcní, která jsou vyvolána 
nějakou závadou, jste pomocí displeje 
sdružených přístrojů informováni o probíha
jících procesech nebo je od vús vyžadována 
určitá činnost. 

& POZOR! 

• Odstavené vozidlo představuje značné ri
ziko. Používejte vždy varovná světla a 
výstražný trojúhelník, abyste ostatní účast
níky silničního provozu upozornili na své sto
jící vozidlo. 

• Odstavte vozidlo co nejdál od kolem 
projíždějících vozidel a pak proveďte 
potřebné úkony. 

II] Poznámka 

Existuje celá řada provedení sdružených 
přístrojů, a proto mohou být zobrazení ukaza
telů na displeji různá. ◄ 
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Nabídka na displeii sdružených přístroiů 

Platí pro vozidlo: bez multifunkčního volantu , s uka zatelem nabídky ve sdružených přístrojích 

Příklad ovládání nabídky páčkou stěračů 

Na základě popsaného principu můžete ovládat všechny nabídky na displeji 
sdružených přístrojů. 

Obr. 13 Páčko stěračů: tlačítka @ pro potvrzení 

položky nabídky a kolébkový spínač © pro změnu 
nabídky 

Jako příklad obsluhy nabídky může sloužit 
nastavení varovné signalizace rychlosti 
pro zimní pneumatiky. Může to mít smysl 
tehdy, když například použije te zimní 
pneumatiky, které neumožňují využít ma
ximální rychlost vozidla. 

Vyvolání hlavní nabídky 

- Zapně te zapalování. Objeví se p ikto
gram vozidla. 

- S ti skněte jednou tlačítko ⇒ obr. 13 @ 
na páčce stěračů . 

- Když podržíte kolébkový spínač © ně
kolik sekund stisknutý, vrátíte se z nabídek 
zpě t do hl avní nabídky. Nebo 

- zvolte položku nabídky Zpět a s ti skně te 

tlačítko @. 

18 Interiér 

Vyvolání nabídky Nastavení 

- Stisknutím ko lébkového spínače © 
nahoře nebo dole označ te jednu z položek 
nabídky. Označená položka se nachází 
mezi dvěma vodorovnými linkami. Navíc 
je vpravo trojúhelník ◄ . 

- Označte položku Nastavení. 

- S ti skně te t l ačítko @ na páčce s tě račů. 
Vyvo lá se nabídka Nastavení. 

Vyvolání nabídky Zimní pneu 

- Kolébkovým spínačem © označte 
položku Zimní pneu. 

- S tiskně te t l ačítko @. Vyvolá se nabídka 
Zimní pneu . 

Zapnutí a vypnutí varovné signalizace 
rychlosti pro zimní pneumatiky 

- Kolébkovým spínačem © zvolte 
položku Zap./vyp. a sti skně te tlačítko @, 
čím ž varovnou signalizaci rychlosti zap
ne te, resp. vypnete. Pokud je signalizace 
vypnutá, zobrazují se nahoře na displeji tř i 

čárky --- . 

Nastavení varovné signalizace 
rychlosti pro zimní pneumatiky 

- Kolébkovým spínačem © označ te 
položku +10 km/ h, resp. -10 km/ h a stis
kně te t l ačítko @, čímž se rychlost zo bra
zená nahoře na displeji zvýší, resp. sníží. 
Pokud podržíte tl ačítko stisknuté, rychlost 
se automaticky zvyšuje, resp. sn ižuje. ~ 
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Opuštění nabídky Zimní pneu 

- Zvolením položky nabídky Zpět pod
nabídku opustíte. 

Příklad nabídky Zimní pneu 

Na displeji 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

Funkce Zimní pneu. vás opticky a akusticky upo
zorní, když vozidlo překročí nastavenou 
rychlost. 

Funkce 

Zimní pneu 

X km/ h 
nebo ---

Název zobrazené nabídky 

Ukazatel aktuáln ě nastavené rychlosti, 
nebo čárky při vypnuté funkci. 

Zap. / vyp. 

+10 km/h 

-10 km/ h 

Zpět 

Funkce se vypíná nebo za pín,í. 

Zvýšení nastavené hodnot y o IO km /h. 

Snížení nastavené hodnot y o IO km / h. 

Opuštění nabídky Zimní pneu a vyvolání posledně zobrazované 
nabídky. 

[]J Poznámka 

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

Platí pro vozid la : s multifunkčním volantem , s ukazatelem nabídky ve sdružených přístrojích 

Příklad ovládání nabídky přes multifunkční volant 

Na základě popsaného principu můžete ovládat všechny nabídky na displeji 
sdružených přístrojů. 

Obr. 14 Pravá strano multifunkčního volantu 

Jako příklad obsluhy nabídky může sloužit 
nastavení va rovné signalizace rychlosti 
pro zimní pneumatiky. Může to mít smysl 
tehdy, když například použijete zimní 

pneumatiky, které neumožfíují využít ma
ximální rychlost vozidla. 

Vyvolání nabídky Nastavení 

- Zapněte za palování. Objeví se pikto
gram vozid la . 

- Stiskněte tlačítko @Kl ⇒ obr. 14. 

- Opakovaně tiskněte tlačítko (B nebo@) 
na multifunkčním volantu, dokud se ne
zobrazí nabídka Nastavení. 

Vyvolání nabídky Zimní pneu 

- Stisknutím tlačítka~ nebo~ označíte 
položku nabídky Zimní pneu .. Označená 
položka se nachází mezi dvěma vodo
rovnými linkami. Navíc je vpravo tro-
júhelník ◄. ► 
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Stiskněte tlačítko@RJ. Vyvolá se 
11;1hídka Zimní pneu. 

Zapnutí a vypnutí varovné signalizace 
rychlosti pro zimní pneumatiky 

- Tlačítkem~ nebo@) zvolte položku 
Zap./vyp. a stiskněte tlačítko@RJ, čímž va
rovnou signalizaci rychlosti zapnete nebo 
vypnete. Pokud je signalizace vypnutá, 
zobrazují se nahoře na displeji sdružených 
přístrojů tři čárky---. 

Příklad nabídky Zimní pneu 

Na displeji 

Nastavení varovné signalizace 
rychlosti pro zimní pneumatiky 

- Tlačítkem~ nebo@) označte položku 
+10 km/h, resp. -10 km/h a stiskněte 
tlačítko@RJ, čímž se rychlost zobrazená 
nahoře na displeji zvýší, resp. sníží. 

Opuštění nabídky Zimní pneu 

- Stiskněte tlačítko~' abyste se dostali 
do nejbližší vyšší úrovně nabídky. 

Funkce Zimní pneu. vás opticky a akusticky upo
zorní, když vozidlo překročí nastavenou 
rychlost. 

Funkce 

Zimní pneu 

X km/h 
nebo ---

Název zobrazené nabídky 

Zap. /vyp. 

+10 km/h 

-10 km/h 

Zpět 

[i] Poznámka 

Ukazatel aktuálně nastavené rychlosti, 
nebo čárky při vypnuté funkci. 

Funkce se vypíná nebo zapíná. 

Zvýšení nastavené hodnoty o 10 km/h. 

Snížení nastavené hodnoty o 10 km/h. 

Opuštění nabídky Zimni pneu a vyvolání posledně zobrazované 
nabídky. 

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

Platí pro vozidla: s ukazatelem nabídky ve sdružených přístrojích, bez multifunkčního volantu 

Hlavní nabídka 

Při zapnutém zapalování můžete vyvolat přes nabídku různé funkce displeje. 

Příklad obsluhy nabídky páčkou stěračů nejdete 
na strana 18, resp. příklad obsluhy na mulli-
funkčním volantu8l na strana 19. ► 

BI Zvláštní vybavení 
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MFD 

Acc11l 

AudioHl 

Na displeji 

NovigoceHJ 

TelefonHJ 

Nezávislé topení11) 

A sistentBl 

Stov vozu 

Nastavení 

' W Poznámka 

Sešit 3.1 Obsluha ® 

Funkce 

Multifunkční ukazatel (MFA) ⇒ strana 23. 

Tento ukazatel je k d ispozici pouze u vozidel vybavených auto
mat ickou regulací vzdálenosti (Adaptive Cruise Control) ⇒ sešit 3.2 
,.Jízda", kapitola „Automatická regulace vzdá lenosti (ACC)" . 

V režimu rádia se zobrazí aktuální rozhlasová stanice. V režimu CD 
se zobrazí aktuální CD ⇒ sešil 3.4. 

Tato položka nabídky je k di spozici pouze u vozidel s navigačním 
systémem. Nav igační sys tém musí být zapnutý. 
Během navádě ní k cíli se zobrazují odbočovací šipky a při b ližovací 

trámky. Zobrazení se podobá symbolickému zobrazení v navi
gačním systému ⇒ seš it ].4. 
Pokud navádění k cíli není akt ivní, zobrazí se smě r jízdy (funkce 
kompasu) a název ulice, po které pnívč jede te. 

Tento bod nabídky je aktivní pouze u vozidel s ves tavěnou 
přípravou pro mobi lní telefon Premium ⇒ seš it 3.4. 

Tato položka nabídky je k dispozici pouze u vozidel s přídavným 
(nezávislým) topením. 
Zde se přídavné topení zapíná nebo vypíná a nastavují se doby 
spuštění , jakož i způsob provozu ⇒ strana 142. 

V této nabídce může te zapínat nebo vypínat různé as is te n ční sys
témy řidiče ⇒ seš it 3.2 „Jízda" , kapito la „As i s te nčn í systémy řidiče ". 

Tato nabídka zobrazuje aktuální varovné a informační texty 
⇒ strana 25 

Pokud jsou nějaké texty k dispozici, objeví se příslušná položka 
nabídky. 

Tato nabídka nabízí různé možnosti nastavení, např . nas tavení pro 
zobrazování da t na mu l tifunkčním ukazateli , komfortních funkcí, 
světe l a vidění , denního času , jazyka, jednotek, as i s tenčních sys
témů ⇒ strana 25. 

• To, které nabídky se na displej i sdružených 
přístrojů zobrazí, závisí na vybavení vozidla 
elektronikou a na rozsahu výbavy. 

• I Il avní nabídka se na displeji sdružených 
p ř í s t rojů zob rawje pouze př i obsluze páčkou 
s t ě račťt. ◄ 
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Platí pro vozidla: s ukazatelem nabídky ve sdružených přístrojích 

Struktura nabídky 

Tyto nabídky závisí na vybavení vozidla: 

■ MFA (multifunkční ukazatel) ⇒ strana 23 

■ Doba jízdy 

■ Okamžitá spotřeba 

■ Průměrná spotřeba 

■ Dojezd 

■ Ujetá vzdálenost 

■ Průměrná rychlost jízdy 

■ Digitální ukazatel rychlosti9l 

■ Teplota oleje 

■ Varovná signalizace rychlosti 

■ ACC (Adaptive Cruise Control) ⇒ sešit 3.2 
,,Jízda"', kapitola „Automatická regulace vzdále
nosti (ACC)" 

■ Audio ⇒ sešit 3.4 

■ Navigace ⇒ sešit 3.4 

■ Telefon ⇒ sešit 3.4 

■ Nezávislé topení ⇒ strana 142, 

■ Aktivace 

■ Program zap./vyp. 

■ Deaktivace 

■ Předvolba 1-3 

Den v týdnu 

■ Hodina 

■ Minuta 

■ Aktivovat 

■ Doba provozu 

■ Provozní režim 

■ Topení 

■ Větrání 

■ Den v týdnu 

■ Tovární nastavení 

■ Asistent 

■ Zatáčkové světlo zap. / vyp. 

■ Stav vozu ⇒ strana 25 

■ Nastavení ⇒ strana 25 

■ ÚdajeMFD 

Doba jízdy 

" 1 Žádné zobrazení při současné aktivaci druhé rychlosti 
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■ Okamžitá spotřeba 

■ Průměrná spotřeba 

Ujetá vzdálenost 

■ Dojezd 

■ Průměrná rychlost jízdy 

■ Digitální ukazatel rychlosti 

■ Teplota oleje 

■ Varovná signalizace rychlosti 

■ Komfort 

■ Otevírání dveří 

■ Ručně 

■ Automaticky 

■ Ovládání oken 

■ Vypnuto 

■ Vše 

Řidič 

■ Sklopení zrcátka 

■ Zapnuto 

■ Vypnuto 

■ Nastavení zrcátek 

■ Jednotlivě 

■ Synchronně 

■ Tovární nastavení 

■ Světla & vidění 

■ Coming Horne 

■ Leaving Horne 

■ Světlo v prostoru nohou 

■ Komť. blikání 

■ Cestovní režim 

■ Vypnuto 

■ Zapnuto 

■ Tovární nastavení 

■ Denní čas 

■ Zimní pneu 

■ Jazyk 

■ Jednotky 
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■ Asistent 

■ ACC ⇒ sešit 3.2 „Jízda", kapitola „Au
tomatická regulace vzdálenosti (ACC)" 

■ Základní nastavení 

■ Odstup 

■ Druhá rychlost 

■ Servis 

■ lnfo 

Platí pro vozidla, s multifunkčním ukazatelem (MFD) 

Multifunkční ukazatel (MFD) 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

■ Reset 

■ Tovární nastavení 

[1J Poznámka 

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

Multifunkční ukazatel (MFD) zobrazuje různé údaje o jízdě a spoliebě. 

Obr. 15 Displej ve sdružených př ístrojích: multi 
funkční ukazatel (MFD) 

Multifunkční ukazatel (MFA) je vybaven 
dvěma automaticky pracujícími paměťmi: 
'1 - paměť pro jednotlivou jízdu a 2 -
paměť pro celkovou jízdu. V poli vpravo 
nahoře ⇒ obr. 15 je zobrazena aktuálně 
zvolená paměť. 

Vyvolání nabídky MFD (multifunkční 
ukazatel) 

- V hlavní nabídce ⇒ strana 20 zvolte 
nabídku MFD a stiskněte tlačítko[QK) na 
páčce stěračů, resp. na multifunkčním vo
lantu10l. 

IO) Zvláštní vybavení 

Volba paměti 

- Při zapnutém zapalování krátce stis
kněte tlačítko ⇒ strana 18, obr. 13 @ na 
páčce stěračů nebo tlačítko [QKl na multi
funkčním volantu101 ⇒ strana 19, obr. 14, 
čímž přepínáte mezi oběma pamětmi. 

Vymazání paměti 

- Zvolte paměť, kterou chcete vymazat. 

- Tlačítko @ na páčce stěračů nebo 
tlačítko [QKl na multifunkčním volantu101 

podržte alespoň dvě sekundy stisknuté. 

Paměť pro jednotlívou jízdu 1 shromažďuje in 
formace o jízdě a spotřebě od zapnutí zapalo 
vání až do jeho vypnutí. Pokud do dvou hodin po 
vypnutí zapalování pokračujete v jízd ě , při 

počítávají se nové hodnoty k předcházejícím. Při 
přeru še ní jízdy, které je delší než dvě hodiny, se 
paměť automaticky vymaže. 

Paměť pro celkovou jízdu (2) shromažďuje 
údaje o libovolném počtu jednotlivých jízd (i 
pokud bylo zapalování vypnuto déle než dvč ho
diny) až do celkové doby jízdy 99 hodin a 59 
minut nebo 9999 km jízdy. Pokud dojde k pře
kročení některé z uvedených hodnot, paměť se 
automaticky vymaže. 

Zobrazení pamětí 

Stisknutím kolébkového tlačítka ⇒ strana 18, 
obr. 13 © na páčce stěračů nebo stisknutím ► 
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tlačítka~ nebo tlačítka@) ⇒ strana 19, obr. 14 
na multifunkčním volantu 101 můžete přepínat 
mezi těmito ukazateli: 

• Dobajízdy 

• Okamžitá spotřeba paliva 

• Průměrná spotřeba paliva 

• Dojezd 

• Ujetá vzdálenost 

• Průměrná 1ychlost 

• Digitální ukazatel 1ychlosti11 1 

• Teplota oleje 

• Varování při --- km/h 

Individuální výběr ukazatelů 

Podle svého přání si můžete určit, které ukaza
tele se mají na displeji zobrazovat: 

• V nabídce Nastavení zvolte podnabídku 
Údaje MFD ⇒ strana 18. 

• Jednotlivé ukazatele můžete aktivovat nebo 
deaktivovat tím, že označíte příslušné body 
nabídky a stisknete tlačítko@R) na páčce stěračů 
⇒ strana 18, resp. na multifunkčním volantu 1111 

⇒ strana 19. 

Doba jízdy v h a min 

Zobrazuje se doba jízdy od zapnutí zapalování. 

Maximální zobrazená hodnota u obou pamětí je 
99 hodin a 59 minut. Pokud dojde k překročení 
této hodnoty, paměť se vymaže. 

Okam. spotř. (okamžitá spotřeba paliva) v 
11100km nebo I/h 

Zobrazuje se okamžitá spotřeba paliva v 1/100 
km, když se vozidlo pohybuje, nebo v 1/h 
(litr/hodina), když vozidlo se zapnutým mo
torem stojí. 

Tento údaj vám umožňuje sledovat, jak styl jízdy 
ovlivňuje spotřebu ⇒ sešit 3.2 „jízda", kapitola 
,,Hospodárná a ekologická jízda". 

O spotřeba (průměrná spotřeba) v 1/100 km 

Průměrná spotřeba paliva ⇒ strana 23, obr. 15 se 
po zapnutí zapalování zobrazí už po ujetí asi 100 
metrů. Do té doby se zobrazují jen čárky. Během 
jízdy se zobrazovaná hodnota aktualizuje 
každých 5 sekund. Spotřebované množství pa
liva se nezobrazuje. 

Dojezd v km 

Dojezd se počítá na základě obsahu palivové 
nádrže a okamžité spotřeby paliva. Udává, kolik 
kilometrů může vozidlo stejným způsobem 
jízdy ještě ujet ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", kapitola 
,,čerpání pohonných hmot" . 

Ujetá vzdálenost v km 

Zobrazuje se vzdálenost, kterou jste ujeli od zap
nutí zapalování. 

Maximální zobrazená hodnota v obou 
pamětech je 9999 km. Pokud dojde k překročení 
této hodnoty, paměť se vymaže. 

O rychlost (průměrná rychlost) v km/h 

Průměrná rychlost se po zapnutí zapalování 
zobrazí už po ujetí asi 100 metrů. Do té doby se 
zobrazují jen čárky. Během jízdy se zobrazovaná 
hodnota aktualizuje každých 5 sekund. 

Digitální ukazatel rychlosti11) 

Na displeji sdružených přístrojů ⇒ strana 13, 
obr. IO CD se digitálně zobrazuje rychlost jízdy. 

Teplota oleje 

Na displeji sdružených přístrojů ⇒ strana 13, 
obr. LO CD se digitálně zobrazuje teplota motoro
vého oleje. 

Varování při --- km/h 

Tato funkce vám může napomoci při dodržování 
rychlostních omezení. Stisknutím tlačítka@R) 
na páčce stěračů ⇒ strana 18, obr. 13 @ ,resp.na 
multifunkčním volantu 1111 ⇒ strana 19, obr. l4 se 
nastaví aktuální rychlost. Na displeji sdružených 
přístrojů se zobrazí nastavená rychlost s rá
mečkem, např. Rych. varování 120 km/h. 
Během pčt sekund můžete kolébkovým 
tlačítkem ⇒ strana 18, obr. l3 © nebo tlačítky~ 
nebo@) na multifunkčním volantu IO) 

⇒ strana 19, obr. l4 varování při určité rychlosti 
změnit v rozsahu od 30 km/h do 250 km/h. Stis
knutím tlačítka@R) nebo po pěti sekundách se 
nastavená rychlost uloží a varování se aktivuje. 
Když uloženou rychlost překročíte, zazní 
výstražný tón a objeví se varovný text. Toto varn 
vání trvá do té doby, než je rychlost vozidla ale
spoň o 4 km/h nižší než uložená rychlost. 
Opětovným stisknutím tlačítka@R) se funkce 
zase vypne. Na displeji sdružených přístrojů se 
zobrazí Rych. varování --- km/h. 

11 1 Žádné zobrazení při současné aktivaci druhé rychlosti 
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U kazatel vnější teploty 

Měři cí rozsah je -40 •c (-40 °F) až +50 •c 
(+125 °F) . Př i vněj š ích teplotách nižších než+4° C 
+39,2° F) se v údaji vněj š í tep loty navíc zobrazí 

,,symbol ledového krys talu" (varovná signali -
zace náledí) . Tento symbol nejdříve několik se
kund bliká a poté svítí tak dlouho, dokud vněj š í 

tep lota nes toupne nad +6 •c (+42,8 °F). 

& POZOR! 

I když se „symbol krystalu" jako varování před 
náledím nezobrazí, může se náledí přes to 
tvořit. Nikdy se proto plně nespoléhejte jen na 
tento ukazatel - nebezpečí nehody! 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

[I] Poznámka 

• Zobrazená vněj š í teplo ta u stojícího vozidla 
(ne bo při velmi nízkých rychlostech) může být 
působením tepla sálajícího z motoru mírně vyšší 
než skutečná vněj š í teplota. 

• Ve vozidlech s multifunkčním volantem JO ) 

odpadají tlač ítka v páčce s tě račů. Multi funkční 

ukaza tel se pak ovládá výhradně t lačítky multi 
funkčního volantu --> strana 30. 

• Ex istuje ce lá řada provedení sdružených 
p ř i s troji"i. a prnto mohou být zobrazen í ukaza
t e l ů na displeji r ťizn ;í. ◄ 

Platí pro vo zidlo: s ukazatelem nabídky ve sdružených přístrojích 

Nabídka Stav vozu 

Tato nabídka zobrazuje varovné a informační tex ty. 

Vyvolání nabídky Stav vozu 

- V hlavní nabídce ⇒ strana 20 zvolte 
položku Stav vozu a s ti skně te tlačítko~ 
na páčce s t ěračů ⇒ strana 18, obr. 13 @. 
Nebo 

- tiskně te tl a čítko~ nebo@) na multi
funkčním volantu12l ⇒ strana 19, obr. 14 
tolikrá t, dokud se nezobrazí nabídka Stav 
vozu . 

Varovná hlášení priority 2 a informační tex ty 
⇒ st rana 16 po urč ité době automaticky zmizí a 
uloží se do na bídky Stav vozu. 

V této nabídce si je můžete nechat zobrazit. 
Pokud nejsou aktuá lní žádná va rovná hlášení 
nebo informace ke stavu vozidla, položka 
nabídky Stav vozu se nezobrazí. Jes tli že je 
uloženo více textů , zobrazuji se postupně po ně 

kolikasekundových intervalech. 

Příklad obsluhy nabídky na páčce s těrači°, naj
dete v strana 18, resp. obsluhy na bídky přes 
multifunkční volant12l v strana 19. 

[I] Poznámka 

Pokud se nezobrazuje žádné va rovné hlášení, 
ne ní nabídka k di s pozic i . ◄ 

Platí pro vozid lo : s ukazatelem nabídky ve sdru žených přístrojích 

Nabídka pro nastavení 

V nabídce Nastavení můžete provádět nastavení různých funkcí vozidla. 

Vyvolání nabídky Nastavení 

- V hlavní nabídce ⇒ strana 20 zvolte 
položku Nastavení a stiskněte tlačítko~ 
na páčce s těračů ⇒ strana 18, obr. 13 @. 
Nebo 

12l Zvláštní vybavení 

- tiskně te tlačítko~ nebo@) na multi 
funkčním volantu131 ⇒ strana 19, obr. 14 
tolikrát, dokud se nezobrazí nabídka 
Nastavení. ► 
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@ Sešit 3.1 Obsluha 

l'ni-.lad obsluhy nabídky na páčce stěračů naj
d,·11' v s ira na IB, resp. obsluhy nabídky přes 
1111il1i1'11nkč ní volantu) v strana 19. 

Na displeji 

Údaje MFD 

Komfort 

Světla a viděni 

Čas 

Zimní pneu 

Jazyk 

Jednotky 

Asistent 

Druhá rychlost 

Servis 

Tovární nast. 

Funkce 

V nabídce Údaje MFD lze 11rči1, které údaje se budou v nabídce MFD 
na displeji sdružených přístrojů zobrazovat ⇒ strana 2:l. 

V nabídce Komfort můžete provádět nastavení různých komfortních 
funkcí vozidla ⇒ strana 27. 

V nabídce Světla a vidění můžete provádět různá nastavení osvětlení 
vozidla ⇒ strana 28. 

Položkou lze nastavovat hodiny a minuty ukazatele času ve 
sdružených přístrojích a v navigačním systému. i'.de můžete volit 
mezi zobrazením 12 a 24hodinovým a pf·epnout na letní čas. 

Touto položkou můžete nastavit, zda a od které rychlosti máte být 
opticky a akusticky varováni. Tuto funkci použijte například, když 
máte namontovány zimní pneumatiky, které neumož1iují využít 
maximální rychlost vozidla ⇒ sešit :l.3 „Rady a činy", kapitola 
.. Kola". 

Texty na displeji a v navigačním systému se mohou zobrazovat v 
různých jazycích. 

Zde si můžete nastavit jednotky pro zobrazení teploty, spotřeby pa
liva a vzdálenosti. 

Tato nabídka nabízí možnosti nastavení různých asistenčních sys 
témů řidiče. 

Na displeji sdružených přístrojů se navíc rychlost jízdy zobrazuje na 
tachometru v druhé měrné jednotce (mil/h, resp. km/h) 
⇒ strana 13. 

Dotazování na servisní událost a vynulování ukazatele servisních 
intervalů ⇒ strana 15. 

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

Zobrazení se vrátí zpět do hlavní nabídky. 

<t ) Pouze pf-i obsluze pl"es púčku stčračť1. 

[I] Poznámka 

• To, které nabídky se na displeji sdružených 
přístrojů zobrazí, závisí na vybavení vozidla 
elektronikou a na rozsahu výbavy. 

UJ Zvláštní vybavení 
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• Servis Volkswagen může v závislosti na vyba
vení vozidla naprogramovat nebo změnit další 
funkce. 

• Nabídku Nastavení lze vyvolat pouze u sto 
jícího vozidla. ◄ 
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Sešit 3.1 Obsluha @ 

Platí pro vozid lo : s ukazatelem nabídky ve sdružených přístrojích 

Nabídka komfortních funkcí 

V nabídce Komfort můžete provádět nastavení různých komfortních funkcí. 

Vyvolání nabídky Komfort - tiskně te tla čítko~ nebo@) na multi 
funkčním vo lantu 141 ⇒ s trana 19, obr. 14 
to likrát, dokud se nezo brazí nabídka 
Nastavení. 

- V hlavní nabídce ⇒ strana 20 zvolte 
položku Nastavení a st i skněte tlačítko @EJ 
na páčce stčračí'.1 ⇒ s trana Hl , obr. 1:1 @. 
Nebo - Zvolte položku Komfort. 

Na displeji 

Otev. dveří 

Ovládání oken 

Sklopení zrcátka 

Nast. zrcátek 

Tovární nast. 

Zpět 

a l 7.v lúšlni vybaveni 

1·11 7.vlášllli vybaveni 

Ručně 

Příklad obsluhy nabídky na p,í čce stěračů naj 
dete v strana l8, resp. obsluhy nabídky přes 
multifunkč ní volant 141 v s tra na 19. 

l'unkce 

Všechny dveře : zapnulo olevíníní všech dveř í, i zad n ích 
výklopných. 
Jednotlivé dveře : zapnuto oddě leného ode mykání dveří. 
Str. vozidla: za pnutí otevírání dveří pro stra nu řidi če . 

U vozidel se systémem zamyk.í ní a spouštění KESSY (Keyless 

En try Start Exil Sys tem)"!: za pnutí o tevír,i ní dveří na stra nč 
vozidla. na které je majitel k líčů. jakož i pro dveře řidiče. 
Individuální: u voz ide l se systémem zamvkání a s pouštění 

KESSY (Keyless Entry Start Exil Sys tem)"1: za pnut í olevír,íní 
dvef-í na st ra n ě voz idla, na které je m ajite l k l íč ů, a na víc i dvei'í 
f-idi če. 

Automaticky Aut. zamk.(Auto Lock): clvcf"e se od rychlosti a s i l:i k111 / h u za 
mykají. 
Autom. otev.(Auto Unlock): d ve i•e se od emknou , kd v?. vv t,íh -
nete klíček ze zapalovti ní. 

Ovládání oken: mť1že l e urč it. , .da se 111 a jí všl'chna okn;i př'i od e 111 k1111Lí, res p . 
zamknutí vo,.idla ot evří t, resp . ,.avi'ít. l'unkci 01cví r,ini 111ť1 :i.etc ,1kt ivo vat 
ta ké pouze pro d vcf"c hdičc > s trana :i7. 

Př i zapnuté fu n kc i se zrc.ítko na s 1r,111 ě spo lujc,.dcc při couv,í ní sklopí. aby 
bylo vidě t na okraj chodníku _ , strana B:i. 

Při zapnuté funkcí pro vněj ší zrcátka se při nas tavová ní zrcá tka na stra ně ři 

d iče nastavuje současně i zrcátko na s traně spolujezdce. 

Vo lhou položky se všechny funkce v této nabídce vrátí zpě t na to vární nasta 
vení. 

Ukaza tel se přepne zpět do nabídky Nastavení. 
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@ Sešit 3.1 Obsluha 

[I] Poznámka 

To. k1cré nabídky se na displeji sdrnžených 
phsl rojú zobrazí, závisí na vybavení vozidla 
ťleklronikou a na rozsahu výbavy. ◄ 

Platí pro vozidla: s ukazatelem nabídky ve sd ružených přístrojích 

Nabídka pro světla a vidění 

V nabídce Světla a vidění můžete provádět různá nastavení k osvětlení vozidla. 

Vyvolání nabídky Světla a vidění - ti skně te tlačítko~ nebo@) na mulli
ťunkčním volantu 1" 1 ⇒ s tran a 19, obr. 14 
tolikrá t, dokud se nezobrazí nabídka 
Nastavení. 

- V hlavní nabídce ⇒ strana 20 zvolte 
položku Nastavení a stiskněte tlačítko @gJ 
na páčce stčrači'.1 ⇒ strana 18, obr. 1:l @. 
Nebo - Zvo lte položku Světla a vidění. 

Na displeji 

Corning Horne 

Leaving Horne 

Světlo v prost. nohou 

Kornf. blikání 

Cestovní režim 

Tovární nast. 

Zpět 

1" 1 Zvláštní vybavení 
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Příklad obsluhy nabídky páčkou stěrači\ nejdete 
na strana 18, resp. příklad obsluhy na multi 
funkčním volan1 u"'1 na s1rana 19. 

Funkce 

Zde může1e nastavit. jak dlouho má osvětlení zůs 1a1 zapnuté po 
zamknutí vozidla . Funkci Com ing I lome zde múže1c laké zapnou I 
nebo vypnou! ⇒ slrana 6!:J. 

Zde můžete nastavil, jak dlouho má osvětlení zůstat zapnuté po 
odemknulí vozidla. Funkci Coming I-lome zde můžete 1aké zapnou I 
nebo vypno u! ⇒ s1rana 69. 

V nabídce Světlo v prost. nohou nas1av1e jas osvč1lení prostorn 
nohou při otevřených dveřích. 

i'.de zapnele nebo vypnele funkci komfonního ovládání ukazalelů 
smčrn. Pokud je komfonní blikání ukaza1clů smčrn jízdy zapnu1é, 
ukazatelé zablikají minimálně ti"ikrát⇒ strana 72. 

Zde zapnele nebo vypnele funkci ceslOvního režimu. 
C:cs1ovní režim vypnutý: Naslavcní svč1 lome1ů pro provoz na si l
nicích země, pro k1erou je vozidlo schváleno ⇒ sešil 3.2 „Jízda", ka 
pitola „Jízdy do zahraničí". 

Nastavení cestovn ího režimu na zapnuto: nastavení světlomelů pro 
jízdy do zemí. ve kterých se jezdí na opačné sl ranč vozovky 
⇒ sešil 3.2 „Jízda", kapitola „Jízdy do zahraničí". 

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

Ukaza1el se pi·epne zpčl do nabídky Nastavení. ► 
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[I] Poznámka 

To, které nabídky se na disp leji sdružených 
přístrojů zobrazí, závisí na vybavení vozidla 
elektronikou a na rozsahu výbavy. ◄ 

Sešit 3.1 Obsluha @ 
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@ Sešit 3.1 Obsluha 

Volant 

Platí pro vozidla: s multifunkčn ím volantem 

Multifunkční volant 

Ovládacími prvky na volantu můžete provádět různé funkce, aniž byste museli 
volant pustit. 

Obr. 16 Levá strano multifunkčního volantu s ovlá 

dacími prvky pro telefon o audiosoustavu. 

Obr. 17 Pravá strano multifunkčního volantu s ovlá 

dacími prvky pro nabídku ve sdružených příst roiích 

Symbol Použití Funkce 

0 @) J\ udio , navigace"1 Krátké nebo dlouhé stisknutí tlačítka : jednání závisí na 
p řís troji a akti vním zvukovém zd ro ji. 

Audio, navigace"1, 
Krátké nebo dlouhé stisknutí tlačítka: zvýšení hlas itosti 

0 ~ autorádia , telefonního hovoru nebo navigačního 
telefo n"1 

hlášení. 

Krátké stisknutí tlačítka: 
- umožňuje p řepnut í do základní nabídky telefonu . 

G) 0 Tclefo n"1 - p ř ije tí nebo ukončení telefonníh o hovoru. 
- vy t áčení z nabídky. 
Dlouhé stisknutí tlačítka: odmítnut í pi·íchozího ho-
voru. 

~ - ~ 

0 ~ J\ uclio, navigace"1 Krátké nebo dlouhé stisknutí tlačítka: jednání závisí na 
p i· ís lroji a aktivním zvukovém zdroji. 

Krátké stisknutí tlačítka : akt ivace nebo deaktivace sys-

0 81 I llasové ovládá ní al tému hlasové ko munikace. 
Dlouhé stisknutí tlačítka: bez funkce. 

Audio , navi gace"1, 
Krátké nebo dlouhé stisknutí tlačítka : snížení hlasitos ti 

© Q autorádia , telefonního hovoru nebo nav i gačního 
1elefon"1 

hlášení 

Nabídka na di sple ji 
Krátké stisknutí tlačítka : pos tupné spíná ní předcháze-

(j) @) sdružených pi'í s troj ů 
jících komponent hlavn í na bídky clo pupi·edí. 
Dlouhé stisknutí tlačítka: bez funkce. 
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Sešit 3.1 Obsluha @ 

Symbol Použiti Punkce 

Multiťunkční uka -
Přepínání multiťunkčního ukazate le směrem nahoru 

za te l (M FJ\) 

Krátké stisknuti tlačítka: 
- pohyb výběrové li šty směrem nahoru. 

© ~ 
Nabídka na di spleji - nastavení hodnoty o jeden krok nahoru. 
sdružených přís trojů Dlouhé stisknutí tlačítka : 

- rych lý posun v nabídce. 
- opaková ní při nastavo vání hodnoty. 

- ---

Audio , navigace"1 Krátké nebo dlouhé stisknutí tlačítka: jedná ní závis í na 
přís troji a akti vním zvukové m zdroji . 

Krátké stisknutí tlačítka: 

M ultiťunkč ní uka-
- přepín á ní m ezi pamětí M l'A I a 2. 

za te l (M l'J\) 
- opaková n í při nas tavuv;íní hodnot y. 
Dlouhé stisknutí tlačítka : vynulov,íní údajť1 aktuá lní 
pamětiMFD 

0 ~ 
Krátké stisknuti tlačítka : 

Na bídka na di spleji - výbč r aktuá lního záznamu v nabídce . 
sdružených p ř í strojů - nas tave ní hodnoty o jede n krok. 

Dlouhé stisknuti tlačítka: funkce opakování 

Potvrzení Potvrzování např. varování, informací. 
--

Audio , navigace"1 jednání závi sí na p ř í stroji a a kti vním zvuko vém zdroji . 

Nabídka na disple ji 
Krátké stisknutí t l ačítka: postupné spírníní následu -

@) (B sdružených přístrojů 
jících komponent hla vní nabídky do popředí. 
Dlouhé stisknutí t lačítka: bez ťunkce. 

Na bídka na di sple ji 
Krátké stisknutí tlačítka: návrat zp č t do nejbližš í vyšší 

® ~ sdružených přístrojů 
úrovně nabídky. 
Dlouhé stisknuti tlačítka: bez ťunkce . 

---
Multifunkční uka-

Přepínání multifunkčního uka7.a te le smě rem dolů. 
zatel (MFA) 

---
Krátké stisknutí tlač ítka: 

Nabídka na di spleji 
- pohyb výbě rové liš ty smě rem dolů . 

® ~ sdružených přís trojů 
- nas tave ní hodnoty o jeden kro k dolů. 
Dlouhé stisknutí tlač ítka: rychl ý posun v nabídce. 
opakování (lř'i nastavov;íní hodnot y. 

Audio , navigace"1 
Krátké nebo dlouhé stisknutí tlačítka: jedná ní závisí na 
p řístroji a aktivním zvukovém zdroji. 

al / .vlúštní vybavení 

[I] Poznámko 

• Ovládací prvky na multiťunkčním volantu 
fungují jen při zapnutém zapalování. 

• Ve vozidlech s multifunkčním volantem od 
padají tlač ítka v páčce s tě rač ů. Obsluha ( např. 

multifunkčního ukazatele) probíhá výhradně 
tlač ítky na multifunkčním volantu . ◄ 
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Platí pro vozidla: s nastavitelným volantem 

Nastavení polohy volantu 

Polohu volantu lze plynule nastavovat výškově i podélně. 

Obr. 18 Nastavení polohy volantu 

- Nastavte sedadlo řidiče do správné po
lohy. 

- Sklopte páčku ⇒ obr. Ill G) pod 
sloupkem řízení dolů ⇒ & . 
- Volant nastavte tak, jak je potřebné 
⇒ obr. 19. 

- Potom pevně zatlačte páčku zpět 
nahoru ⇒&. 

& POZOR! 

Nesprávné nastavení polohy volantu a 
nesprávná poloha při sezení mohou způsobit 
vážná zranění. 

• Po nastavení sloupku řízení zatáhněte 
páčku ⇒ obr. lil G) vždy pevně nahoru, aby se 
během jízdy nemohla poloha volantu ne
očekávaně změnit. 

• Abyste se vyvarovali nebezpečné dopravní 
situace nebo nehody, nastavujte volant jedině 
u stojícího vozidla - nebezpečí nehody! 
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Obr. 19 Minimální od stup řidiče od volantu musí 
být 25 cm. 

8 POZOR! Pokračování 

• Sedadlo řidiče nebo volant nastavte tak, 
aby vzdálenost mezi volantem a hrudníkem 
byla nejméně 25 cm ⇒ ohr. 19. Jestliže tato mi
nimální vzdálenost není dodržena, nemusí 
systém airbag splnit svou ochrannou funkci -
při aktivaci může být životu nebezpečný! 

• Pokud byste kvůli tělesným rozměrům ne
mohli zachovat minimální vzdálenost 25 cm, 
spojte se svým servisem Volkswagen. Tam 
zjistí, zda lze provést určité zvláštní úpravy. 

• Pokud byste volant nastavili více směrem 
ke svému obličeji, omezili byste tím v případě 
nehody ochrannou funkci čelního airbagu ři
diče. Dbejte, aby volant směřoval k hrudníku. 

• Během jízdy držte volant vždy pevně 
oběma rukama po stranách za vnější okraj v 
poloze 9 hodin a 3 hodiny. Volant nikdy 
nedržte v poloze 12 hodin ani jiným způsobem 
(např. uprostřed nebo za vnitřní okraj). V ta
kovém případě byste si při aktivaci čelního 
airbagu mohli přivodit těžká zranění paží, 
rukou a hlavy. ◄ 
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Sešit 3.1 Obsluha @ 

Příprava pro mobilní telefon 

Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon nebo s přípravou Premium pro mobilní telefon 

Přípravy pro mobilní telefon ve vozidle 

K dispozici jsou dva druhy pNprav pro mobilní telefon od Volkswagenu. 

Příprava pro mobilní telefon: 

► uchycení (základní deska) pro nabíjecí 

pouzdro"1 na palubní desce, 

► nabíjecí pouzdro"1 s informačním a hava 
rijním tlačítkem, 

► bez ukazatele na displeji sdružených 
přístrojů. 

► autorádioal , resp. rádio s navigačním 

systémcm"1• 

► vo lit elně: multifunkč ní volanlal . 

► Další informace ⇒ strana 34, ,,Popis přípravy 
pro mobilní telefon". 

a} Zvláš tní vybave ní 

[I) Poznámka 

Kvalita telefonního hovoru ve vozidle je ov
livn ěna vysokou rychlostí vozidla, špatnými po -

Příprava Premium pro mobilní telefon: 

► mobilní lelcfonal s profilem 131uetooth'"l Re
mole SIM -Access (RSAP). 

► modul s lfemi tla č ítk y ( tlač ítko havarijního 
volání, dopravních inlimnací a hlasového ov
ládání) 

► ukazatel na displeji sdružených phstrojů , 

► autorádio, resp. rádio s navigačním sys
tém em. 

► multifunkč ní volanť' 1 (funkce je akti vní je n při 
zapnutém zapalování) . 

► Další informace ⇒ sešit 3.4 „Příprava pro mo
bilní telefon Premium". 

včtrnnstními podmínkami a silničním pro 
vozem stejn ě jako kvalitou signálu s ít ě . ◄ 
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Platí pro vozid la : s přípravou pro mobilní telefon 

Popis přípravy pro mobilní telefon 

PFíprava pro mobilní telefon je komfortní hlasitý telefon, kterou lze přes Blue
tooth® spojit s mobilním telefonem. 

Obr. 20 Základní deska: od jí št'ovocí tla čítk o k 

odejmutí držáku telefonu 

Pro použití přípravy pro mobilní telefon je nutné 
ho spá roval s přípravou pro mobilní te lefon 
⇒ strana 35. 

U vozide l s přípravou pro mobilní telefon je na 
přís trojové desce úchyt (základní deska) pro 
držák telefonu . Vhodný držák pro svůj mobilní 
telefon dostanete ve svém servisu Vo lkswagen. 

K přípravě pra mobilní telefon jsou potřebné 
tyto součásti: 

• a uloráclio 1fi1, resp. rádio s navigačním sys
témem osazené z výroby161 • 

• základní deska (k uchycení držáku telefonu 
ne bo univerzální adaptér pá rování) , 

• držák telefonu líi l pro mobilní telefon s infor
mačním a havarijním tlačítkem nebo univer
zá lní adaptér párování1íi1, 

• voli t eln ě multifunkční volant1íi1 (funkce je 
akt ivní jen při zapnutém zapalování) . 

Jestliže je mobilní telefon spojen přes Blue
tooth® s přípravou pro mobilní telefon, platí : 

• Mobilní telefon je spojen s mikrofonem v 
hlízkos ti předního vnitřního světla . 

• I lovory jsou vedeny přes reproduktory ve vo
zidle. Reprodukce rozhlasového vysílání, c oHi J, 

IGI Zvlášlllí vybavení 
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Obr. 21 Levá strana multifunkčního volantu 

atd. autorádiem vestavěným z výroby se přitom 
přeruš í (vypnutí zvuku). 

• Přes tlačítko (2) ⇒ obr. 2 l na multifunkčním 
volantu HiJ je možné telefonní hovory přijmout, 
odmítnout a ukončit (funguje pouze při zap
nutém zapalování). 

• Příprava pro mobilní tele fon je aktivní p ři 

zapnutém zapalování nebo pokud je klíček za
sunut v zámku zapalování a je zapnuté ráclio 16l 
nebo rád io s navigačním sys témem loJ. 

• Telefonní hovor je předán na mobilní te
lefon , když během hovoru vytáhne te klíček ze 
zapa lová ní. 

• U mobilních telefonů , kte ré podporují profil 
„Aclvancecl Audio Distribution" (A2DP), je 
hudba uložená v mobilním telefonu reproduko 
vána přes vhodné autorádio Hi) nebo rádio s na
vigačn ím systémem 1íiJ ⇒ strana 37. 

Pokud je v držáku spárovaný mobilní telefon, 
platí: 

• Mobilní tele fon je s vněj š í anténou spojen 
přes držák telefonu. 

• Držáky telefonu s integrovanou funkcí 
nabíjení zajišťují současně v případě potřeby 
nabíjení baterie mobilního telefonu. Které ► 
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držáky jsou k tomu vhodné. se dozvíte ve svém 
servisu Volkswagen. Při používání držáku bez 
integrované funkce nabíjení se ba terie mo 
bilního telefonu nenabíjí. 

Autorádio ló) 

Je-li autorádio vypnuté. automaticky se při zap
nutém zapalování zapne současné s příchozím 
nebo odcházejícím telefonním hovorem přes 
přípravu pro mobilní telefon. 

Během příchozího nebo odcháze jícího hovoru 
se zvuk programu rádia nebo jiného hudebního 
zdroje vypne. aby hovor nebyl rušen 
nežádoucími zvuky na pozadí. 

Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon 
® 

Bluetooth 

Technologie Blue tooth '"' slouží ke spojení mo 
bilního telefonu s hlasitým telefonem vozidla. 
Pf-i použití přípravy pro mobilní telefon s tele
fon em s funkcí Bluetooth'"' je nutná jednorázová 
aktivace s pojení ⇒ strana 35. 

Po zapnutí zapalování je již známý mobilní te 
lefon s funkcí Bluetooth'"' automaticky roz
poznán a připojen. Při tom musí být jak vlastní 
mobilní telefon , tak funkce Bluetootl/"' te lefonu 
zapnuta a všechna aktivní spojení Bluetooth '"' k 
jiným přístrojům odpojena. 

Připojení Bluetoothc,, je bezplatné. 

Platí pro vozidla , s přípravo u pro mobilní te lefon 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

Hlasitost 

Hlasitost nastavíte regulátorem hlasitosti au 
torádia nebo tlačítky~ a~ na multifunkčním 
volantu lli l . Na mobilním telefonu nejsou nutná 
žádná nastavení. 

Navigační přístroj 16 l 
Pokud bylo zahájeno navádění k cíli, pi"ís troj vy
dává navigační pokyny i během telefonního ho
voru. 

[I] Poznámka 

Dodržujte spec ifické předpi sy v jednotli vých 
zemích pro použív;íní mobilních t e l efonů ve 
vozidl e . ◄ 

Technologie Bluetooth'"' je registrovaná značka 
Bluetooth '"' SIG, inkl. 

[I] Poznámka 

• V někt e rých 1.cmích může být použív,í ní 
přístrojů s funkcí Bluetooth'"' omezeno. Infor
mace k tomu obdržíte u místních úi"adů. 

• Pokud připojíte přípravu pro mobilní telefon 
s přístrojem prostřednictvím technologie Blue 
tooth'"'. pf·eč t čtc si návod k obsluze. ab ys te byli 
seznámeni podrobně s bezpečnostními pokyny. 
Používejte pouze kompatibilní produkty. Které 
produkty jsou kompatibilní. se dozvíte ve svém 
servisu Volkswage n. ◄ 

Párování mobilního telefonu s přípravou přes Bluetooth® 

Mobilní telefony je nutné jednorázově spárovat přes Bluetooth® s přípravou pro 
mobilní telefon. 

Ukonče te případně všechna aktivní spo
jení Bluetooth® připojovaného mobilního 
tel efonu . Před nastavením telefonu si 
přečtěte návod k obsluze výrobce mo
bilního telefonu a respektujte ho. 

Přepnutí přípravy pro mobilní telefon 
do viditelného režimu Bluetooth® 

- Zapněte zapalování. 

- Pokud vozidlo stojí na místě, je příprava 
pro mobilní telefon pě t minut po zapnutí 
zapalování automa ti cky uidi1el11rí. Nebo ► 
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@ Sešit 3.1 Obsluha 

- stiskněte během pěti sekund postupně 
nejprve informační tlačítko a následně ha
varijní tlačítko ⇒ strana 40, obr. 23, aby se 
příprava pro mobilní telefon viditelně zap
nula. Nebo 

- stiskněte dvakrát krátce za sebou 
tlačítko 0 ⇒ strana 38, obr. 22 na mulli
ťunkčním volantu17l (ozve se zvukový si
gnál z reproduktorů). 

- Během asi 5 minut je nutné jednorá
zově spárovat mobilní telefon s přípravou. 
V případě, že nedojde k navázání spojení, 
viditelný režim funkce Bluetooth® se asi 
po pěti minutách vypne. 

Obsluha na mobilním telefonu (páro
vání mobilního telefonu) 

- Zapněte mobilní telefon. 

- Aktivujte funkci Bluetooth®. 

- Na mobilním telefonu vyhledejte 
přístroje Bluetooth® v okolí. Na telefonu se 
zobrazí seznam nalezených přístrojů. 

- Zvolle přístroj VW UHV. 

- Navázání spojení Bluetooth® potvrďte 
na mobilním telefonu. 

- Hlášení na telefonu požaduje zadání 
hesla k autorizaci. 

- Zadejte heslo 0000. Pokud bylo zadáno 
chybné heslo, proces párování se přeruší a 
přípravu pro mobilní telefon musíte opět 
přepnout do viditelného režimu pro Blue
tooth® ⇒ strana 35. 

- Pokud se v závislosti na mobilním tele
fonu zobrazí dotaz, zda se má příště na
vázat spojení Bluetooth® bez zadání hesla, 
potvrďte dotaz položkou Ano. Po zapnutí 
zapalování se automaticky navazuje spo
jení přes Bluetooth®. 

- Mobilní telefon je nyní spárován s 
přípravou. 

171 Zvláštní vybavení 
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Ukončení spojení Bluetooth® 

- Stiskněte příslušné tlačítko na mo
bilním telefonu. Pokyny k tomu si přečtěte 
v návodu k obsluze telefonu. 

Navázání spojení přípravy pro mo
bilní telefon s již známým přístrojem 
Bluetooth® 

- Příprava pro mobilní telefon rozpozná 
vložený přístroj automaticky již jako 
známý přístroj. K vyhledávání přístrojů 
dochází po zapnutí zapalování v pořadí 
posledně připojených mobilních telefonů . 

Naváže se spojení Bluetooth®. 

- Aby se mobilní telefon automaticky 
spojil s přípravou pro telefon, může se stát, 
že bude nutné provést určitá nastavení 
mobilního telefonu. 

Vymazání seznamu všech známých 
přístrojů z přípravy pro mobilní te
lefon 

- Zapněte zapalování. 

- Odpojte případně existující připojení 
Bluetooth® mobilního telefonu 
⇒ strana 36. 

- Havarijní tlačítko (2) ⇒ strana 40, 
obr. 23 nebo tlačítko 0 na multifunkčním 
volantu 171 ⇒ strana 38, obr. 22 podržte sti
sknuté déle než deset sekund. 

- Zvukový signál potvrdí vymazání sez
namu. 

Určitá nastavení můžete provádět pouze na 
svém mobilním telefonu, jako např. deaktivaci 
blokování tlačítek nebo tónů tlačítek a 
výstražných tónů, nebo aktivovat osvětlení dis
pleje mobilního telefonu. 

Pro spárování není nutné, aby byl mobilní te
lefon vložen do držáku telefonu. 

Po autorizaci spojení Bluetoothc,J (zadáním 
hesla) se telefon a příprava pro mobilní telefon 
poznávají automaticky. Příprava pro mobilní te-
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lefon je schopná uložit si až 7 různých přístrojů. 
Pokud s přípravou párujete další přístroj, je au
tomaticky vymazána autorizace nejdéle 
nepoužitého přístroje. 

0 Upozornění! 
Na mobilní telefon použijte příslušný držák. 
Pokud použijete jiný držák, může se příprava pro 
mobilní telefon vážné poškodil. Přečtěte si are
spekllljte informace a pokyny v návodu k ob s
luze výrobce držáku na mobilní telefon. 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

[I] Poznámka 

• V někte rých zemích může být používání 
přístrojů s funkcí Bluetooth<") omezeno. Infor
mace k tomu obdržíte u místních úřadů. 

• Někt eré přístroje Bluetooth'"' nebo adaptér 
mohou být nastaveny tak, že s přípravou pro 
mobilní telefon spojují samočinně. Pokud tomu 
chcete zabránit. doporučujeme během párování 
nepotřebné přís troje Bluetooth<'" a adaptéry 
vy pnou 1. 

• Proces připojov,íní mobilního telefonu k 
přípravě pro mobilní tel efon může trvat až 3 
minut y. ◄ 

I Platí pro vozid la: s přípravou pro mobilní telefon a Bluetooth Audio 

Bezdrátové komunikační rozhraní „Bluetooth ® Audio" 

Pomocí bezdrátového komunikačního rozhraní„Bluetooth® Audio"je možné 
uloženou hudbu v mobilním telefonu reprodukovat pl"es autorádio nebo rádio s 
navigačním systémem ve vozidle. 

Abyste mohli „Bluetooth® Audio" 
používat , musí mobilní telefon minimálně 
podporoval proťil Bluetooth® ,,Advanced 
Audio Distribution Proťile" (A2DP). A2DP 
slouží k bezdrátovému přenosu zvuko
vého signálu stereo ve vyšší kvalitě. 

Zahájení r~rodukce hudby přes 
,,Bluetooth• Audio" 

- Mobilní telefon musí být spárován s 

1 přípravou ⇒ strana 35, aby bylo možné 
.,Bluetooth® Audio" spustit. 

- Zvolte program přehrávání hudby na 
mobilním telefonu ( např. Reprodukce přes 

sluchátka nebo Reprodukce přes Bluetooth). 

Jakým způsobem zvolit program 
přehrávání hudby u svého mobilního tele
fonu, si přečtěte v návodu k obsluze tele
fonu od výrobce. 

- Zvolte přístroj VW UHV. 

1111 Zvláštní vybavení 

- Na autorádiu 18l nebo rádiu s navi
gačním systémem 18l zvolte nabídku médií 
stisknutím tlačítka!Medio). 

- Zahájí se reprodukce hudby. 

Ukončení reprodukce hudby přes 
,,Bluetooth ® Audio" 

- Reprodukci ukončete přes program re
produkce hudb y v mobilním telefonu . 

Schválená autorádia a rádia s navigačním sys
témem 

Použív,íní „13 luetooth''0 Audio" je možné pouze s 
určit ými a utorádii Volkswagen, resp.autorádii 
Vo lkswagen s navigačními systémy. Další infor
mace naleznete ⇒ seš it 3.4. 

Obsluha během reprodukce hudby přes „Blue
tooth ® Audio" 

Nastavení zvuku a změna hudebního zdroje 
probíhá přes autor,íclio 1111 nebo rádio s navi 
gačním systémem 111 1 ⇒ seš it 3.4. 

Výbě r hudebního titulu, jakož i posun dopředu a 
dozadu probíhá přes tlačítka mobilního tele- ► 
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@ Sešit 3.1 Obsluha 

fcrnu. Pokyny k tomu si přečtěte v návodu k obs
luze tele fonu. 

Telefonování během reprodukce hudby přes 
,.Bluetooth ® Audio" 

Telefonování během reprodukce hudby přes 
„Bluetooth<"J Audio" je plně k dispozici. Během 
telefonování se reprodukce hudby vypíná. 

Párování přístrojů audio s funkcí Bluetooth® 

Pokud chcete dodatečně spárovat k mobilnímu 
telefonu přis troj audio s funkci Bluetooth<"J 
(např. přehrávač MP3) přes přípravu pro mo
bilní telefon, dbejte na tyto pokyny: 

• Zrušte všechna aktivní spojeni Bluetooth<'l 
mezi mobilním telefonem a přípravou. 

• Spárujte přistroj audio s funkcí Bluetooth@ s 
při pravou pro mobilní telefon , ⇒ strana 35, 
resp. návod k obsluze výrobce přís troje. 

• Nejprve opět připojte od přípravy odpojený 
mobilní telefon přes volbu Opětovné navázání 
spojení s při pravou. 

[I] Poznámka 

• Zahájení reprodukce hudby přes Blue tooth 0" 

Audio může trvat až 70 sekund. 

• U některých mobilních t elefonů je možné 
měnit hlasitost přímo na telefonu. Na mobilním 
telefonu doporučujeme nastavit maximální hla
sitost a změny hlasitosti provádět během repro
dukce na autorádiu 18l nebo rádiu s navigačním 
sys témem 111l. ◄ 

Obsluha přípravy pro mobilní telefon 

Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon 

Telefonování 

Po jednorázovém phpojení je příprava pro mobilní telefon k dispozici jako kom
fortní hlasitý telefon. 

Obr. 22 Levá strono multifunkčního valontu 

Volání 

- Na mobilním telefonu zadejte telefonní 
číslo nebo zvolte jeden ze záznamů 
adresáře vašeho mobilního telefonu. 

1'11 Zvláštní vybavení 
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- Stisknutím příslušného tlačítka tele
fonu navážete spojení. Pokyny k tomu si 
přečt ě te v návodu k obsluze mobilního te
lefonu od výrobce. 

Přijetí hovoru 

- Stiskněte příslušné tlačítko na mo
bilním telefonu. Pokyny k tomu si přečtěte 
v návodu k obsluze mobilního telefonu od 
výrobce. Nebo 

- krá tce stiskněte tlačítko 0 na multi
funkčním volantu191 ⇒ obr. 22. Nebo 

- stiskněte krátce tlačítko (D v držáku tele-
fonu ⇒ strana 40, obr. 23. ► 
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Odmítnutí hovoru 

- Stiskněte příslušné tlačítko na mo
bilním telefonu. Pokyny k lomu si přečlěle 
v návodu k obsluze mobilního telefonu od 
výrobce. Nebo 

- podržte tlačítko 0 na multifunkčním 
volantu19l stisknuté déle než 2 seku ndy. 

Ukončení hovoru 

- Stiskněte příslušné tl ačítko na 1110 -

bilním telefonu. Pokyny k lomu si přečtěte 
v návodu k obsluze mobilního telefonu od 
výrobce. Nebo 

- krátce stiskněte tlačí tko 0 na multi
funkčním volantu 19l . Nebo 

- sliskn č l e králce tla čítko [D v držáku tele
fonu. 

Další funkce 

- Stisknutím tlačítka 0 na multi 
funkčním volantu19l na více než dvě se 
kundy lze převés t aktivní hovor z hl as it ého 
telefonu do mobilního telefon u na tzv. 
osobní hovor (bez hlasi tého odposlechu). 
Stisknutím tlačítka 0 na multifunkčním 
volantu 19l po dobu více než dvč sekundy 
přejde hovor z osobního režimu opčl do 
režimu hlas itého telefonu . V režimu bez 
hlasitého odposlechu lze hovořit pouze 
přes telefon . 11espektujle rozdíly dané 
typem telefonu. Pokyny k lomu si přečtěte 
v návodu k obsluze mobilního telefonu od 
výrobce. 

- Další funkce, jako například přepínání 
hovorů , jsou možné pouze na mobilním 
telefonu , pokud jsou telefonem podporo
vá ny. Pokyny k Lomu si přečlčle v návodu k 
obsluze mobilního telefonu od výrobce. 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

& POZOR! 

• Pozornost věnujte v prvé řadě dění na sil
nici! Mohilní telefon obsluhujte, jen když to 
dopravní situace umoží'íuje. 

• V ohlastech bez dostupného signálu a 
podle okolností i v tunelech, garážích a pod
jezdech nelze navázat žádné telefonní spojení, 
včetně nouzového volání! 

• Dhejte na to, aby byl mobilní telefon v 
držáku a držák na základní desce správně zaa
retován. Během nehody by mohl nesprávně 
zajišt ěný telefon z držáku vypadnout a zpú
sohit zranění. 

• Nikdy nenechávejte rnohilní telefon ležet 
na sedadle, přístrojové desce neho jiném 
místě, ze kterého hy mohl být při náhlém 
zabrzdění, nehodě nebo nárazu vymrštěn. 
Tím by mohlo dojít ke zranění cestujících ve 
vozidle. Vždy správně vložte mobilní telefon 
do pevně instalovaného držáku. 

0 Upozornění! 
Pokud není mobilní telefon správně zaj i š těný , 

může během jízdy vypadnout a poškodit se. 

CIJ Poznámka 

• Na místech bez s ignálu může docházet k 
poruch,ím pf-íjmu, které mohou ovlivnit výkon 
telefonu. 

• Dodržujt e specifické př·edp i sy v jednotlivých 
zemích pro používání mobilních telefonů ve vo 
zidle. 

• Multil'unkéni vo lant l !> I je funkč ní pouze pf-i 
zapnutém zapalov,íní. 

• Pf-i stisknuti tlač ítek telefonu mohou být tón y 
tla čítek a výstražné tóny reprodukov.ín y pf-es 
aulor.ídio 1!JI nebo rádio s navigačním 
sys témem1~11• Doporučujeme vypnout repro
dukci tónů tlačítek a výstražné tóny na mo
bilním telefonu vyp nout. Pokyny k tomu s i 
pf-ečtčte v návod u k obsluze mobilního telefonu 
od výrobce . ◄ 
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Platí pro vozidla: s přípravou pro mobilní telefon 

Informační a havarijní volání 

Přes tlačítka CD a~ na držáku telefonu se dovoláte na centrálu havarijní služby 
Volkswagen Service Call Center. 

BRA-0156 

Obr. 23 Tlačítka pro informační a havarijní voláni 

Dvěma tlačítky rychlé volby můžete na
vázat spojení s centrálou havarijní služby 
Volkswagen Service Cali Center. Tak si 
můžete v případě závady přivolat pomoc 
nebo se informovat o dopravě a o své 
cestě. Telefonní spojení lze navázat pouze 
tehdy, když je zapnutý mobilní telefon 
spojen s hlasitým telefonem přes Blue
tooth®. 

Informační volání 

- Tlačítko [D ⇒ obr. 23 podržte stisknuté 
déle než dvě sekundy. Navazuje se spojení. 

Havarijní volání 

- Tlačítko (2) podržte stisknuté déle než 
dvě sekundy. Navazuje se spojení. 

Stisknutím tlačítka informačního volání (D zís
káte informace ke značce Volkswagen a k vy
braným službám, které se týkají dopravy a vaší 
cesty. 

40 Interiér 

Stisknutím tlačítka havarijního volání B se 
vám v případě závady nebo nehody neprodleně 
dostane pomoci. Celoplošná síť autorizovaných 
servisů Volkswagen se svými mobilními dílnami 
je vám nepřetržitě k dispozici. 

Systém se pokusí automaticky vás spojit se ser
visní centrálou vaší domovské země. 

& POZOR! 

• Pozornost věnujte v prvé řadě dění na sil
nici! Telefon obsluhujte, jen když to dopravní 
situace umož11uje. 

• V oblastech bez dostupného signálu a 
podle okolností i v tunelech, garážích a pod
jezdech nelze navázat žádné telefonní spojení, 
včetně nouzového volání! 

W Poznámka 

• Volání prostřednictvím tlačítka(D nebo B na 
držáku telefonu má vyšší prioritu než normální 
volání. Když stisknete tlačítko (D nebo B v 
průběhu normálního hovoru, tento hovor se 
ukončí a navazuje se informační, resp. havarijní 
volání. 

• Pokud stisknete během aktivního infor
mačního volání tlačítko havarijního volání (a, 
informační volání se přeruší a navazuje se hava
rijní volání a opačně. 

• Aby bylo možné provádět informační a hava
rijní volání, musí být dostupný signál mobilní 
sítě. V některých zemích nemusí být služba 
dostupná. 

• V zemích, kde není k dispozici číslo pro „in 
formační volání", se při stisknutí tlačítka (D nava
zuje havarijní volání. 

• Společnost Volkswagen AG usiluje o to, aby 
vám své služby mohla nabízet co nejlevněji. Ta
rify platné v jednotlivých zemích zjistíte v servi 
sech Volkswagen. ◄ 
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Platí pro vozidla : s přípravou pro mobilní telefon 

Prohlášení o shodě 

- Společnost NOKIA CORPORATION plně za
ručuje, že produkt I IT- I odpovídá předpisům 
směrnice Rad y Evropské unie 1999/5/EC. Plný 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

text Prohlášení o shodě obdržíte přes firemní 
hotline. 

(€0434 ◄ 

Používání mobilního telefonu ve vozidle bez připojení k vnější anténě 

Mobilní telefony vys ílají a p řijímají rádiové vln y 
jak během hovoru , tak také v režimu Sta nd -by. V 
aktuální odborné lit era tu ře je upozoriíov,íno na 
lo, že rádiové vlny mohou působit škodlivě na 
lidský orga nizmus, pokud jejich frekvence pře
kroč í urč ité hraniční hodnoty. Vládní místa a 
meziná rodní výbory stanovili hranice hodnot a 
směrnice, aby elektromagnetické záře ní vychá 
zející z mobilních telefonů bylo v oblast i, kde 
hodnoty tohoto záření jsou pro lidské zdraví za
nedbatelné. Avšak neexistují žádné důkazy o 
tom , že be1.drátové te lefony jsou absolutně bez
pečné. 

7. tohoto důvodu volají někteří odborníci po 
zdrženlivém postoji vůči u;i.ívání mobilních te le
fonů, dokud nebudou k di spozici ověřené 
výsledky právě probíhajíc ích výzkumů. 

Při používání mobilního tele fonu uvnitř vozidla, 
který není připojen na vnč j š í anténu , může elek
tromagneti cké zá ře ní pi·e kračovat aktuálně 

platnou hraniční hodnotu. Proto doporučuj eme 

provowva l mobilní telefon ve vozidle pouze za 
před pokladu, že je připojen k vnější nebo externí 
anténě . 

Pokud je vozidlo vybaveno p řípravou pro mo
bilní telefon, s plňuje zákonné předpisy mnoha 
zemí, které použív,íní mobilních tel efonů ve vo 
zidle povo lují pouze jaku hlasitý telefon. 

I llasitý te lefon ve vašem voz idle je určen pro 
použití běžných mobilních telefonů a mobilních 
t elefonť1 kompatibilních přes llluelooth'"'. Mo
bilní te lefony musí hýl uloženy ve vhodném 
držáku a tento držák musí být bezpečně zaa re
tován na základní desce. Pouze takto je mobilní 

telefo n bezpečně upevnčn na přístrojové desce 
a je v;i.dy v dosahu, a současně je připojen k 
vnějš í te lefonní anténě voz idl,1. Připoj e ní mo
bilního te lefonu na integrova nou vnější tele
fonní anténu nebo na ex terní vnější a nt én u 
snižuje z te lefonu vyzařované elektromagne
tické záření , které působí škodlivě na lidské tělo. 
Kromě toho se tím zlepšuje kvalita spojení. 
Pokud je mobilní te lefon uvnit ř vozidla 
používá n bez hlasitého te lefonu, není telefon ve 
vozidle bezpečně připevně n , není pro s třed 

nictvím dr;i.,iku dobíjen a není připojen k vněj š í 

anténě vozidla. Rovněž je možné očekáva l , že 
stávající telefonní spojení bude přerušeno nebo 
se sníží jeho kvalita. 

Proto doporučujeme, abys te ve vozidle používali 
mobilní telefon pouze tehdy, je-li připojen k hla 
sitému te lefonu s vnější anténou. Váš servis 
Volkswagen vám rád pod á vyčerpávající infor
maci o p řípravách pro mobilní telcl'on 
dostupných na trhu. 

Dodržujte specifické pi'edpisy v jednotli vých 
zemích pro pou žív.iní mobilních telefonťi ve vo 
zidle. 

Technologie 131uetooth'"' je registrovaná značka 
131ue tooth '"' Sl(;, inkl. 

& POZOR! 

Nikdy nenechávejte mobilní telefon ležel na 
sedadle, přístrojové desce nebo jiném místě, 
ze kterého hy mohl být při náhlém zahrzdční, 
nehodě nebo nárazu vymrštčn. Tím by mohlo 
dojít ke zranční cestujících ve vozidle. ◄ 
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Odemykání a zamykání 

Sada klíčků 

j BlJ.0197 

Obr. 24 Sada klíč ků 

Sada klíčkú k vašemu vozidlu obsahuje dva20l 

rádiové klíčky ⇒ obr. 24 s výklopným tělesem 

klíčku. 

Náhradní klíčky 

Potřebujete- li náhradní klíček , obraťte se s 
číslem podvozku na svúj servis Volkswagen. 

& POZOR! 

• Nikdy nenechávejte děti ani postižené 
osoby samotné ve vozidle. Nebyly byv případě 

1111 Podle exportn í země 

42 Odemykání a zamykání 

Le, POZOR! Pokračování 

nouze schopné samy opustit vozidlo ani si 
vlastními silami pomoci. 

• Klíčky od vozidla nikdy nenechávejte bez 
dozoru nebo ve vozidle! Zneužití klíčků neo
právněnou osobou, např. dětmi, může vést k 
těžkým zraněním a nehodám. 

- Motor se může nekontrolovaně spustit. 

- Pokud je zapnuto zapalování, mohou 
být spuštěna některá elektrická zařízení -
nebezpečí pohmoždění např. elektrickým 
spouštěním oken. 

- Zamknutí vozidla rádiovým klíčkem 
znesnadňuje v případě nouze přístup po
moci zvenčí. 

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

• Dokud je vozidlo v pohybu, nikdy nevyta
hujte klíček ze zámku zapalování. Zámek vo
lantu by se mohl nečekaně zablokovat a vo
zidlo byste pak nemohli ovládat. 

0 Upozornění! 
• Každý klíček obsahuje elektronické součásti! 
Chrai'ltc ho před vlhkem a silnými otřesy. 

• Nevhodné baterie mohou klíček poškodit. 
Spotřebované baterie nahraďte novými o 
ste jném napětí a stejné veliko sti. ◄ 
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Rádiový klíček 

Platí pro vozid la: s rádiovým klíčkem 

Odemykání nebo zamykání vozidla 

Rádiovým klíčkem lze vozidlo odemykat nebo zamykat na dálku. 

l:IK-0006 

Obr. 25 Tl ačítka na rádiovém kl ič k u 

Odemknutí vozidla 

- Chce te-l i otevřít všechny dveře včetně 
zadních výklopných dveí"í, stiskněte 
tlačítko@ na rádiovém klíčku ⇒ obr. 25 . 

Zamykání vozidla 

- Chcete- li zamknout všechny dveře 
včetně zadních výklopných dveří, stis
kněte tlačítko (ID na rádiovém klíčku. 

Odemknutí zadních výklopných dveří 

- Tlačítko~ na rádiovém klíčku pod6.te 
stisknuté asi sekundu. 

Tlačítkem na rádiovém klíčku ⇒ obr. 25 (šipka) 
se odjistí t ě l eso klíčku. 

Ph stisknutí tlačítka se rozsvítí kontrolní svět lo 

haterie v rádiovém klíčku ⇒ s trana 44, obr. 2ti 
(šipka). 

Vysílač včetně baterie je v rádiovém klíčku. Při 

jímač je umístěn uvnit ř vozidla. Dosah rádio 
vého klíčku je při plně nabité baterii několik 
metrů kolem vozidla . Překážky mezi rádiovým 

1 11 Zvl,íštní vybavení 

klíčkem a vozidlem, špatné povětrnostní pod 
mínky a s labá haterie lento dosah snižují 
-;, s trana 44. 

6 POZOR! 

• Nikdy nenechávejte dč ti ani postižené 
osoby samotné ve vozidle. Nebyly hy v případč 
nouze schopné samy opustil vozidlo ani si 
vlastními silami pomoci. 

• Klíčky od vozidla nikdy nenechávejte bez 
dozoru nebo ve vozidle! Zneužití klíčků neo
právněnou osobou, např. dětmi, může vést k 
těžkým zraněním a nehodám. 

- Motor se může nekontrolovaně spustil. 

- Pokud je zapnuto zapalování, mohou 
být spuštěna některá elektrická zařízení -
nebezpečí pohmoždění např. elektrickým 
spouštěním oken. 

- Zamknutí vozidla rádiovým k.líčkem 
znesnadr'íuje v případě nouze přístup po
moci zvenčí. 

- Proto vždy, když opouštíte vozidlo, vez
měte k.líček s sebou. 

• Dokud je vozidlo v pohybu, nikdy nevyta
hujte klíček ze zámku zapalování. Zámek vo
lantu hy se mohl nečekané zablokovat a vo
zidlo byste pak nemohli ovládat. 

[I] Poznámka 

• Vozid lo nelze při otevřených dveřích řidiče 
rádiovým klíčkem zamknout , abyste se omylem 
sami nezamkli. 

• Otevírání jednot li vých dvci'í lze napro 
gramovat v nabídce Komforr! 11 ⇒ st rana 27 nebo 
to mohou udě l at v servisu Volkswagen. Při 
prvním stisknutí odemykacího tlačítka@ na rá 
diovém klíčku se odemykají pouze dveí"c ř idi če 
⇒ strana 45. Při druhém stisknu tí tla čítka se pak 
odemknou všechny dveře včetně zadn ích ► 
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výklopných dveří. Bližší informace o této 
111ož11osti vám rádi poskytnou a její aktivaci pro 
vedou v některém ze servisů Volkswagen. 

• íládiovým klíčkem lze odemykat nebo za-
111 yka t vozidlo pouze tehdy, pokud je v oblasti 
úč innosti. 

• Pokud vozidlo odemknete a do 30 sekund ne
otevřete žádné dveře ani zadní výklopné dveře, 
vozidlo se opět automaticky uzamkne. Tato 
funkce zabraňuje neúmyslnému trvalému 
odemknutí vozidla. 

• Když nejde vozidlo odemknout nebo zam
knout rádiovým klíčkem, je nutné rádiový klíček 

Platí pro vozidla: s rádiovým klíčkem 

Výměna baterie 

Obr. 26 Kontrolní světlo baterie v rádiovém klíčku 

Platí pro vozidla: s rádiovým klíčkem 

Synchronizace rádiového klíčku 

nově synchronizovat ⇒ strana 44 nebo je nutné 
vyměnit v rádiovém klíčku baterii ⇒ strana 44. 

• Funkce rádiového klíčku může být dočasně 
omezena v důsledku překrytí jinými vysílači v 
blízkosti vozidla, které pracují ve stejném kmi
točtovém pásmu (např. rádiový přístroj, mobilní 
telefon). 

• Dveře a zadní výklopné dveře je možné při 
výpadku rádiového klíčku nebo centrálního za
mykání odemknout, resp. zamknout ručně 
⇒ strana 48 resp. ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", kapi 
tola „Nouzové zamknutí nebo odemknutí". ◄ 

Když bude nutné baterii brzy vyměnit, kontrolní 
světlo baterie v rádiovém klíčku ⇒ obr. 26 
(šipka) se při stisknutí tlačítka nerozsvítí. 

Doporučujeme, abyste baterii nechali měnit v 
autorizovaném servisu. 

(D Upozornění! 
Nevhodné baterie mohou klíček poškodit. 
Spotřebované baterie nahraďte novými o 
stejném napětí a stejné velikosti. 

~ Životní prostředí 
Prázdnou baterii znehodnoťte v souladu s před
pisy na ochranu životního prostředí. ◄ 

Když rádiový klíček již neodemyká ani nezamyká vozidlo, je třeba jej nově syn
chronizovat. 

- Stiskněte tlačílko@v rádiovém klíčku 
⇒ strana 43, obr. 25. 

- Během jedné minuty odemkněte vo
zidlo klíčkem. 

Když tlačítko@ ⇒ strana 43, obr. 25 často tis
knete mimo dosah rádiového ovládání, nelze již 

44 Odemykání a zamykání 

vozidlo rádiovým klíčkem odemykat ani za
mykat. Rádiový klíček pak musíte nově synchro
nizovat. 

Další rádiové klíčky získáte v servisu Volkswagen 
a musíte je tam nechat nově synchronizovat. 

Používat lze maximálně čtyři rádiové klíčky. ◄ 
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Centrální zamykání 

1 
Platí pro vozidla : s centrálním zamykáním 

Popis centrálního zamykání 

Centrální zamykáni umožňuje společné zamykáni nebo odemykáni všech dvdi 
včetně zadních výklopných dveří. 

Centrální zamykání lze ovládat t ě mito zamy
kacími sys témy: 

• rádio vým klíčkem ⇒ strana 43, 

• tlačítkem centrálního zamyk,íní ⇒ strana 4fi. 

Oddělené odemykání dveří22) 

Otevírání jednotlivých dveří lze naprogramovat 
v nab ídce Komlort221 ⇒ s trana 27 nebo to mohou 
udě l a l v servisu Volkswagen. 

Pokud sti skne te t lačítko@ ⇒ s tra na 43, obr. ;>'., 
na rádiovém klíčku jednou, otevřou se pouze 
dveře řidi če . 

Teprve při dvojím stisknutí tlačítka@ na rádi 
ovém klíčku se odemknou všechny dveře a zadní 
výklopné dveře . 

Automatické zamykání (Autom. zom.)22) 

V nabídce Komlort221 lze naprogramoval auto
ma tické zamykání ⇒ strana 27. Od rychlosti 15 

km / h se všechny dvef·e a zadní výklopné dve f·e 
automa ticky zamknou. 

Po zastavení můžete vozidlo opě t centrálně 

odemknout , když stiskne te tlačítko centrálního 
zamykání ⇒ s trana 46 nebo je -li zapnulo .,auto 
matické odemykání" 221 vyjmutím klíčku ze za
palování. 

Automatické odemykání (Aut. odem .)22) 

Předpokladem pro funkci automatického ode
mykání je, aby byla v nabídce Komlort221 napro 
gramována funkce automatického zamykání. 

n i Zvláštní vybavení 

V nabídce Komlort221 lze na programovat auto 
mati cké odemyk;íní ⇒ st rana 27. Všechny dveře 
a zadní výklopné dve ře se automaticky odem
knou , kdyi vy t,íhnele rádio vý klíček ze zapalo
vúní. 

& POZOR! 

Při aktivované bezpečnostní pojislce221 
(⇒ strana 47) nesmí ve vozidle nikdo zůstal, 
neboť zevnitř nelze dveře odemknout. 
Zamčené dveře znesnadňují v případě nut
nosti přístup pomoci k osobám ve vozidle, 
které hy se v nouzi nemohly dostat ven. 

[I] Poznámko 

• Když dojde při nehodě k aktivaci airbagů , 

odemkne se zároverí celé vozidlo. /\ž po vypnutí 
a opětovném zapnutí zapalová ní je možné uz
amknout vozidlo zevnitř. Po nehodě je možné 
zamknout vozidlo zvenč í po vypnutí a 
opě to vném zapnutí zapalování a po otevře ní 

někt erých dveří , nebo po vytáhnutí klíčku ze za
palování a otevře ní nčktc rÝch dve ří. 

• Dveře a zadní výklopné d veře je mo;i,né pí·i 
vý padku rádio vého klíč ku nebo centrálního za
mvkání odemknout , resp. zamknout ručně 
⇒ strana 48, resp. ---> seš il 3.3 „Rady a čin y", kapi 
to la „Nou1.ové za mknutí nebo odemknutí". ◄ 
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Plot i pro vozidlo : se tla čítkem centrá lního zamykání 

Spínač centrálního zamykání 

Spínačem centrálního zamykání ve dveřích lidiče lze vozidlo zamykat nebo ode
mykat zevniti'. 

Obr. 27 Dveře no straně řidiče: tlačítko centrá lního 

zamykání 

Zamykání vozidla 

- Stiskně te tl ačítku (ID centrá lního zamy
kání ⇒ obr. 27 ⇒ & . 

Odemknutí vozidla 

- St iskněte tlačítko@. 

Spínač centrálního zamykání je funkční i při 
vypnutém zapalování. Tímto spínačem nelze 
ak ti vova t nebo deaktivovat bezpečnostní po
jistku2:si ani zabezpečovací za řízení prot i 

z:si Zvláštní vybavení 
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krádeži23l. Při aktivované bezpečnos tní pojistce 
je však nefunkční ⇒ strana 47. 

Pokud bylo vozidlo zamknuto spínačem cen
trálního zamykání, platí následující: 

• Bezpečnos tní pojistkarn a zabezpečovací 
zařízení proti krádeži2:Sl se při stisknutí tlačítka 
(ID neaktivují. 

• Otevřen í dveří a zadních výklopných dveří 

wenčínení možné (zajištěn í např. při zas tavení 
na dopravních svě tlech ). 

• Jsou-li dvefo řid i če otevřené, nezamknou se 
spolu s ostatními dveřmi , abyste se omylem 
sami nezamkli. 

• Dveře můžete zevnitř opě t odemknout a o te
vřít jedním zatažením za přís lušnou otevírací 
páčku. 

& POZOR! 

Zamčené vozidlo se může stá t pro děti nebo 
postižené osoby pastí. 

• Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které 
nejsou schopny samostatně opustil vozidlo 
nebo si v nouzi pomoci samy, samotné ve vo
zidle. Po stisknutí spínače centrálního zamy
káni se dveře uzamknou. a v případě nehody 
nebo nouze znesnadní poskytnuti pomoci 
zvenčí. ◄ 
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Sešit 3.1 Obsluha (fj}; 

Platí pro vozidla: s bezpečnostní pojistkou 

Bezpečnostní pojistka 

Bezpečnostní pojistka vyfoz uje z funkce otevírací páčky dveří a spínač cen
trálního zamykání u zamknutého vozidla, a tak ztěžuje případný pokus o neo
právněné vniknutí do vozidla. 

Aktivace bezpečnostní pojistky 

- Stiskně t e jednou zamykací tlačítko (ID 
na rádiovém klíčku. Nebo 

- otočte jednou klíčkem v zámku dveří ři 

diče do zamykací polohy. Blikání krlll 
lrolního svě tla ve dveřích řidi če potvrzuje 
funkční pohotovost bezpečnos tní pojistky. 
Kontrolní světlo ve dveřích řidiče bliká v 
krátkých intervalech asi 2 sekundy a 
polom trochu pomaleji. 

Deaktivace bezpečnostní pojistky u 
zamknutého vozidla 

- Stiskn ěte během dvou sekund duakrrít 
odemykací tlačítko (ID na rádiovém klíčku . 

Vozidlo je nyní zamknuté bez bez
pečnostní pojistky. Kontrolní světlo ve 
dveřích řidi če bliká po dobu zhruba dvou 
sekund a zhasne. Po uplynutí 30 sekund 
kontrolní světlo ve dveřích řidiče bliká 
znovu . 

Je -li bezpečnostní pojistka deaktivovaná, lze vo 
zidlo ode mknout a otevřít zevnitř jedním 
zatažením za otevírac í páčku dveří. /.a b ezpečo -

2·1l Zv léíš tní vybavení 

vací zařízení proti krádeži2-l 1 ⇒ s trana 48 
zůs tává při deaktivované bezpečno s tní pojistce 
akti vní. I Ilídání vnitřního prostoru2-l l a ochra na 
proti odtažení vozidla2·11 jsou dea kti vován y. 

& POZOR! 

Při aktivované bezpečnostní pojistce nesmí ve 
vozidle nikdo zůstat, neboť zevnitř nelze 
dveře odemknout! Zamčené dveře znesna
dňují v případě nutnosti přístup pomoci k 
osobám ve vozidle, které hy se v nouzi ne
mohly dostat ven . 

[I] Poznámka 

• Pokud dveře f-idi če odemknete mechanicky, 
otevř"ou se pouze tyto dveře a nikoliv celé vo
zidlo. Teprve při zapnutí zapalování se bez
pečno s tní pojis tka všech dve ří deaktivuje -
dvci"e zůs távají ale zamčené - a akti vuje se 
tl ač ítko centrálního zamykání. Respektujte ta ké 
⇒ strana 48, ,, Popis zabezpečovacího zaříze ní 
proti krádeži". 

• Závada centr,ílního zamykání nebo zabez
pečovacího zaříze ní proti krádeži je signali zo 
vána rozsvíceným kont ro lním svč tl em ve 

dveřích řidi če po dobu zh ruba :IO sekund po 
zamče ní. ◄ 
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@ Sešit 3.1 Obsluha 

Zabezpečovací zařízení proti krádeži 

Platí pro vozidla: se zabezpečovacím zařízením proti krádeži 

Popis zabezpečovacího zařízení proti krádeži 

Zabezpečovací zařízeni aktivuje alarm, jakmile zaregistruje neoprávněnou ma
nipulaci s vozidlem. 

Aktivace zabezpečovacího zařízení 
proti krádeži 

- Vozidlo zamkněte rádiovým klíčkem. 

Vypnutí alarmu 

- Vozidlo odemkněte odjišťovacím 
tlačítkem rádiového klíčku, nebo zapněte 
zapalování. 

Mechanické odemykání vozidla {nou
zové otevření) 

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

- Vyklopte těleso klíčku stisknutím 
tlačítka ⇒ strana 43, obr. 25 (šipka). 

- Odemkněte vozidlo ve dveřích řidiče 
⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", kapitola „Nou
zové zamknutí a odemknutí". Zabezpečo
vací zařízení proti krádeži zůstává aktivo
vané, nedojde však ještě k spuštění 
alarmu. 

- Do 15 sekund zapněte zapalování. Při 
zapnutí zapalování elektronický imobi
lizér rozpozná platný klíček od vozidla a 
deaktivuje zabezpečovací zařízení. Pokud 
zapalování nezapnete, spustí se po 15 se
kundách alarm. 

Zabezpečovací zařízení má zabránit vniknutí do 
vozidla a ztížit jeho odcizení. Po vniknutí nepo
volané osoby do vozidla nebo ihned po odem-

25l Zvláštní vybavení 
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knutí mechanickým klíčkem a otevření dveří se 
zapnou akustické a optické varovné signály 
(houkání a blikání). 

Kdy se spustí alarm? 

Když u zamknutého vozidla dojde k těmto neo
právněným úkonům: 

• mechanickému odemknutí vozidla klíčkem, 
otevření mechanicky odemknutých dveří, aniž 
by se do 15 sekund zapnulo zapalování, 

• otevření některých dveří, 

• otevření kapoty motorového prostoru, 

• otevření zadních výklopných dveří, 

• zapnutí zapalování neplatným klíčkem k vo
zidlu, 

• pohybu ve vozidle (u vozidel s hlídáním 
vnitřního prostoru25l) , 

• vlečení vozidla (u vozidel s ochranou proti 
odtažení vozidla2"1 ), 

• nadzvednutí vozidla (u vozidel s ochranou 
proti odtažení vozidla251J, 

• odpojení přívěsu připojeného při aktivo
vaném zabezpečovacím zařízení proti krádeži 
(neplatí pro přívěsy s koncovými světly a ukaza
teli směru jízdy v provedení LED), 

• odpojení akumulátoru vozidla. 

Při neoprávněném vniknutí do vozidla se asi na 
30 sekund zapnou akustické a až na pět minut 
optické varovné signály. 

W Poznámka 

Pokud dojde po ukončení alarmu k vniknutí 
j eště jednou do stejné nebo do jiné oblasti (např. 
po otevření dveří se otevřou zadní výklopné 
dveře), dojde ihned k nové aktivaci alarmu. ◄ 

www.autooo.eu



Sešit 3.1 Obsluha (f/j) 

Platí pro vozidla: se zabezpečovacím zařízením proti krádeži, s hlídáním vnitřního prostoru a ochrano u proti odtažení 
vozidla 

, Hlídání vnitřního prostoru a ochrana proti odtažení vozidla 

Obr. 28 Hlídání vnitřního prostoru: Tlačítka k vyp 

nutí hlídání vnitřního prostoru a ochrany proti 

odtažení vozid la 

1 llídání vnitřního prostoru a ochranu proti 
odtažení vozidla lze vypnout pouze tehdy, 
když v tlačítku ⇒ obr. 2íl svítí ori entační 

osvětlení. Orientační osvětlení se zapne, 
když vytáhnete klíček ze zapalování a ote
vřete jedny dveře , např. dveře řidiče. 

Aktivace hlídání vnitřního prostoru a 
ochrany proti odtažení vozidla 

- Zapněte zabezpečovací zařízení proti 
krádeži ⇒ strana 4B. Př i zapnutém ,.abez
pečovacím zařízení proti krádeži jsou akt i-

\ vovány rovněž hlídání vnitřního prostoru a 
ochrana proti odtažení vozidla. 

- Dbejte, aby byla odkládací 
přihrádka26 l ⇒ obr. 29 G) ve střešní kon
zole zavřená (přihrádka na brýle), protože 
jinak nel ze zcela zaručit funkčnost hlídání 
vni t řního prostoru (šipky). 

Vypínání hlídání vnitřního prostoru a 
ochrany proti odtažení vozidla 

- Vytáhněte klíček ze zapalování. 

l!i l Zvláštní vybavení 

Obr. 29 Hl ídání vnitřního prostoru: snímače ve 

střešní konzole 

- Hlídání vnitřního prostoru a ochranu 
proti odtažení vozidla vypněte stisknutím 
tlačítka[ ""' OFF ) ⇒ obr. 2B . V tlačítku se rozs
vítí žluté kontrolní svět l o a svítí, dokud vo
zidlo nezamknete. 

- Zamkněte vozidlo. Hlídání vnitřního 
prostoru a ochrana proti odtažení vozid la 
budou do dalšího uzamčení vozid la vyp
nuty. 

I !Jídání vnitf-ního prostoru a ochranu proti 
odtaženi vozid la (snírnaé sk lonu) vypněte, když 
nech,í v,i te v uzamčeném vozidle zvířata, která 
by poh ybem aktivovala alarm, nebo při nak-
1.íd,íní vm.idla a při jeho přepravě s jednou 
zdviženou nápravo u. 

I Ilídání vnitřního prostoru a ochranu proti 
odtažení vozidla je nutno vždy před zamykáním 
znovu vypnout, protože se při kaJ.dém da lším 
zamykání opět automaticky aktivu jí. 

Nebezpečí falešné aktivace alarmu 

Bezchybná funkce hlídání vn it řn ího prostoru je 
možná pouze při úplně uzamčeném voz idle. Re 
spektujte zákonné předpisy. 

Planý poplach může nastal, když: 

Odemykání a zamykání 49 
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@ Sešit 3 .1 Obsluha 

• jsou otevřená okna (úpln ě nebo částečně). 

• je otevřená posuvná/výklopná střecha26l 
(úplně nebo částečně). 

• ve voz idle zůstanou předměty, jako např . 

volné papíry, přívěsky na zpětném zrcátku 
(voňavé stromečky) atd. 

[I] Poznámka 

• Vibrační vyzvánění zapomenutého telefonu 
může spust it alarm hlídání vnitřního prostoru, 
protože snímače pohybu a otřesů reagují na 
pohyb uvnitř vozidla. 

Dveře 

Zavírání dveří 

• Pokud jsou při aktivaci zabezpečovacího 
zařízení proti krádež i ještě otevřené některé 

dveře nebo zadní výklopné dveře, aktivuje se 
pouze Loto zařízení. Teprve po zavření dveří 
nebo zadních výklopných dveří se aktivuje také 
hlídání vnitřního prostoru a ochrana proti 
odtažení vozidla. 

• Dbejte, aby byla přihrádka26l ve střešní kon
zole (přihrádka na brýle) zavřená, protože jinak 
nelze zcela zaručit funkčnost hlídání vnitřního 
pros toru. ◄ 

Nesprávně zavřené dveře se mohou během j ízdy otevřít. 

Pokud nejsou některé dveře správně za
vřené, objeví se ve sdružených přístrojích 
kontrolní světlo Ocil nebo ukazatele27l na 
displeji. Ukaza tel svítí také při vypnutém 
zapalování a zhasne asi 15 sekund po zam
knutí vozidla. 

- Zastavte vozidlo. 

- Otevře t e příslušné dveře a opět je za -
vřete (až k druhé aretaci). 

ni Zvláštní vybavení 
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& POZOR! 

Nesprávně zavřené dveře se mohou samy ote
vřít, a může tak dojít ke zranění a nehodě! 

• Dveře zavírejte vždy opatrně a kontrolo
vaně. Jinak byste mohli způsobit sobě nebo 
jiným osobám vážná zranění! Dbejte, aby v 
oblasti otevírání a zavírání příslušných dveří 

nikdo nebyl. ◄ 
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Sešit 3.1 Obsluha @ 

Platí pro vozidla: se čtyřmi dveřmi a mechanickou dětskou pojistkou 

Dětská pojistka 

Dětská pojistka znemožňuje otevření zadních dveří zevnitř. 

Obr. 30 Děts ká poj istka v levých dveříc h : @ vyp 
nutá , ® zapnutá 

Zapnutí dětské pojistky 

- Odemkněte vozidlo a otevřete dveře, 
které se mají zajistit. 

- Zářez v zámku otevřených dveří otočte 
klíčkem do polohy ⇒ obr. J O ®, resp. 
⇒ obr. 3 1 @ ⇒&. 

Vypnutí dětské pojistky 

- Odemkněte vozidlo a otevřete dveře , u 
kterých chcete pojistku deaktivovat. 

- Štěrbinu v zámku otevřených dveř í 
otočte klíčkem clo polohy ⇒ ob r. :m @, 
resp. ⇒ obr. :n @. 

Z bezpečnostních důvodů lze aktivovat dět skou 

pojistku, a tím zabránit, aby děti během jízdy 

Obr. 31 Dětská poj istko v pravých dveřích: @ vyp 

nutá , ® zapnutá 

otevřely nedopati·en ím dveře vozidla. Pokud je 
dětská pojistka aktivována, je možné otevřít 
příslušné dveře pouze zvenčí. Dětská pojistka se 
zapíná nebo vypíná klíčkem v otevřených 
dver-ích. 

& POZOR! 

Je-li dětská pojistka zapnutá, nelze zadní 
dveře zevnitř otevřít. 

• Nikdy nenechávejte děti ani postižené 
osoby samotné ve vozidle, když je zapnutá 
dětská pojistka. llzamknuté osohy hy v 
případě nouze nehyly schopné samy opustil 
vozidlo ani si vlastními silami pomoci. 

• Podle ročního období mohou být v zapar
kovaném vozidle teploty ohrožující lidský 
život i život zvířat. ◄ 
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,,:11 Seši t 3.1 Obsluha 

Zadní výklopné dveře 

l ' lq l1 p1 u voz idla : s rádiovým klíčkem 

Otevírání zadních výklopných dveří 

Obr. 32 Rádiový klíček s odemykacím tl ačítkem pro 
zodní výkl opné dveře 

Odemknutí zadních výklopných dveří 
rádiovým klíčkem 

- Tlačítko 8 ⇒ obr. :12 na rádiovém 
klíčku podržte stisknuté asi dvě sekundy. 
Zadní výklopné dveře se odemknou. 
Během dvou minut je otevřete, jinak se 
znovu uza mknou. 

Otevření zadních výklopných dveří je
jich madlem 

- Vozidlo odemkněte tlačítkem@ na rá
diovém klíčku ⇒ strana 43 nebo otevřete 
některé dveře. 

- Nadzvedněte dveře za tlačítko 
⇒ obr. 3:1 (šipka) a zadní výklopné dveře 
otevřete. 

Pokud jsou výklopné dveře otevřené nebo 
š patně zavřené , svítí ve sdružených přístrojích 
kontrolní světlo = nebo se objeví ukaza tel211l na 
displeji. 

Pokud výklopné dveře zavřete , ale nezamknete, 
zamknou se automaticky po překročení 

Zl!) Zvláštní vybavení 
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Obr. 33 Otevírání zadních výk lopných dveří zvenčí 

rychlosti 7 km /h. Můžete je opět odemknout, 
když u stojícího vozidla otevřete dveře řidiče 
nebo spolujezdce nebo sti sknete tlačítku@ 
spínače centrálního zamykání ⇒ strana 46 ve 
dveřích řidiče. 

& POZOR! 

Pokud musíte za určitých okolností jet s ote
vřenými zadními výklopnými dveřmi, respek
tujte tyto bezpečnostní pokyny: 

• Abyste snížili nebezpečí otravy, ke které 
může dojít vnikáním výfukových plynů do vo
zidla: 

- zavřete všechna okna, 

- zavřete posuvnou a výklopnou střechu, 

- vypněte režim recirkulace vzduchu, 

- otevřete přívody vzduchu v přístrojové 
desce, 

- větrák zapněte na nejvyšší stupeii 
větrání. 

• Jeďte opatrně a předvídavě. Vyhněte se 
náhlým a prudkým jízdním manévrům a brz
dění, protože by se otevřené zadní výklopné ► 
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6 POZOR! Pokračování 

dveře mohly dát nekontrolovaně do pohybu -
nebezpečí zranění! 

• Předměty vyčnívající ze zavazadlového 
prostoru je nutné výrazně označit- nebezpečí 
nehody! Dodržujte zákonné předpisy. 

• V každém případě bezpečně zajistěte 
všechny předměty v zavazadlovém prostoru. 
Volné předměty mohou z vozidla vypadnout a 
zranit účastníky silničního provozu jedoucí za 
vámi. 

• Pokud musíte jet s otevřenými zadními 
výklopnými dveřmi, vždy sejměte nosič za -

Zavírání zadních výklopných dveří 

Obr. 34 Vn i t řní obložení zadních výk lopných dveří : 

p roh l ubeň mad la k přitažení 

Při zavírání zadních výklopných dveří ne
zapomei'lte rádiový klíček v zavazadlové m 
prostoru . 

Zavírání výklopných dveří 

- Uchopte výklopné dve í-c za jednu z 
prohlubní ⇒ ob r. :14 (š ipky) ve vnitřním 
obložení ⇒ & a stáhněte je dolů . 

Jes tliže je vozidlo zamknuté , lze zadní výklopné 
dveře odemknout tlačítkem na rádiovém klíč ku. 
Ihned po zavře ní se výklopné dve ře opě t auto 
maticky zamknou. 

L~ll Zvláštní vybavení 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

Li'-, POZOR! Pokročovóní 

vazadel i s nákladem, který máte na těchto 
dveřích namontovaný. 

• Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní po
kyny pro manipulaci se zadními výklopnými 
dveřmi ⇒ strana 54. 

[I] Poznámka 

Zadní výklopné dvci"e je možné pr-i výpadku rá 
diového klíčku nebo centnílního zamykání 
odemknout . resp. za mknout ru čně ⇒ seš it 3.3 

„Racl y a č in v". ka pitola „Nou zové zamknutí 
nebo od em knutí". ◄ 

Pokud jsou výklopné dve ře otevřené nebo 
špatně zavřen é, svítí ve sdružených přístrojích 
kon trolní světlo = neho se objeví ukaza tel2'.II na 
di spleji. 

& POZOR! 

Nesprávně zavřené zadní výklopné dveře 
mohou hýl nebezpečné. 

• Zadní výklopné dveře zavírejte vždy kon
trolovaně, jinak byste mohli způsohit sohě 
neho jiným osobám vážná zranění! Dbejte, 
aby v oblasti vyklápění zadních výklopných 
dveří nikdo nebyl. 

• Dbejte, aby po zavření zadních výklopných 
dveří zámek úplně a bezpečně zaaretoval. Za 
jízdy by se mohly samovolné otevřít. 

• Nedovolte, aby si děti hrály ve vozidle nebo 
v jeho blízkosti. Uzamčené vozidlo se může 
podle roční doby extrémně zahřát, resp. zch
ladit, což může způsobit vážná onemocnění, 
nebo dokonce i smrt. Když vozidlo 
nepoužíváte, zavřete a zamkněte jak zadní 
výklopné dveře, tak i všechny ostatní dveře. 

• Netlačte rukou na sklo dveří. Mohlo hy se 
rozbít - nebezpečí poranění! 

• Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní po
kyny pro manipulaci se zadními výklopnými 
dveřmi ⇒ strana 54. ◄ 
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Bezpečnostní pokyny k zadním výklopným dveřím 

6 POZOR! 

/ .a ji,.dy mějte výklopné dveře vždy úplně za
vřené . Nesprávně zavřené zadní výklopné 
d vl'ře mohou být nebezpečné. 

• llhejte, aby po zavření zadních výklopných 
dveří zámek úplně a bezpečně zaaretoval. Za 
ji,.dy by mohlo dojít k samovolnému otevření 
zadních výklopných dveří. 

• Zadní výklopné dveře zavírejte vždy kon
trolovaně, jinak byste mohli způsobit sobě 
nebo jiným osobám vážná zranění! Dbejte, 
aby v oblasti vyklápění zadních výklopných 
dveří nikdo nebyl. 

• Volné předměty, které při otevírání zad
ních výklopných dveří vypadnou, mohou způ
sobit poranění. 

• Pokud jsou na nosiči na dveřích např. 
jízdní kola, může se stát, že dveře nepůjdou 
úplně otevřít, resp. že se vlivem tohoto 

Elektrické spouštění oken 

Platí pro vozidla: s elektrickým spouštěním oken 

Otevírání a zavírání oken 

&, POZOR! Pokračování 

zatížení samy sklopí. Proto je nutné otevřené 
výklopné dveře ještě podepřít, nebo náklad z 
nosiče předem sejmout - nebezpečí poranění! 

• Nedovolte, aby si děti hrály ve vozidle nebo 
v jeho blízkosti. Uzamčené vozidlo se může 
podle roční doby extrémně zahřát, resp. zch
ladit, což může způsobit vážná onemocnění, 
nebo dokonce i smrt. Když vozidlo 
nepoužíváte, zavřete a zamkněte jak zadní 
výklopné dveře, tak i všechny ostatní dveře. 
Nejprve se přesvědčte, že ve vozidle nikdo ne
zůstal. 

• Pokud za určitých okolností musíte jet s 
otevřenými výklopnými dveřmi, respektujte 
bezpodmínečně všechny pokyny ⇒ strana 52, 
„Otevírání zadních výklopných dveří", abyste 
mimo jiné snížili nebezpečí otravy, ke které 
může dojít vnikáním výfukových plynů do 
vozidla. ◄ 

Ovládacími prvky ve dveřích řidiče lze ovládat všechna okna. V ostatních dveřích 
jsou spínače pouze pro příslušná okna. 

Obr. 35 Dveře na straně řidiče: tlačítka předních a 
zadních oken 
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Otevírání nebo zavírání oken 

- Stiskněte příslušné tlačítko~ 
⇒ obr. :l:l G), Ci), G) nebo G), aby se 
příslušné okno otevřelo. 

- Zatáhněte za tlačítko~. aby se okno 
zavřelo ⇒ &. 

Když parkujete nebo necháváte vozidlo bez do
zoru, okna vždy úplně zavřete ⇒ &. 

Po vypnutí zapalování můžete okna ovládat 
ještě asi 10 minut, pokud neotevřete dveře řidiče 
nebo spolujezdce. Přečtěte si informace a bez
pečnostní pokyny ke komfortnímu otevírání a 
zavírání a respektujte je ⇒ strana 57. ► 
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Tlačítka ve dveřích řidiče 

0 Tlačítko okna v levých předních dveřích 

0 Tlač ítko okna v pravých předních dveřích 
1 0 Bezpečnostní spína(lOI k deaktivaci tlačítek 

spouš tění oken v zadních dveřích 

0 Tlač ítko okna v levých zadních dveřícl130 1 

0 Tlačítko okna v pravých zadních dveřícl, : 111 1 

Bezpečnostní spínač30) ~ 

Stisknutím bezpečno stního spínače 

⇒ strana 54, obr. :I:, 0 ve dveřích řidi če můžete 

tlačítka spouštění oken v zadních dve řích 

vyřadit z provozu. Pokud svítí žluté kontrolní 
světlo v bezpečnostním spínač i , jso u tlačítka 
s pouštění oken v zadních dveřích deaktivov{ina. 

L'.r:, POZOR! 

Nespr{ivné používání elektrického spouštění 
oken múže zpúsobit zranění! 

• Okna zavírejte vždy opatrně a kontrolo
vaně. Mohli byste tak způsobil sobě nebo 
jiným osobám vážná zranění! Proto dbejte, 
aby ve funkční oblasti oken nikdo nebyl. 

• Vždy, když opouštíte vozidlo, vezměte 
klíček s schnu. 

Platí pro vozidla: s elektrickým spouštěním oken 

Zavírací a otevírací automatika 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

& POZOR! Pokračování 

• Nenechávejte děli ani osoby, které si v 
případě nouze nejsou schopny samy pomoci, 
samotné v zamknutém vozidle, zvláště ne 
tehdy, když mají přístup ke klíčkům od vo
zidla. Zneužití klíčků neoprávněnou osobou, 
např. dětmi, může vést k těžkým zraněním a 
nehodám. 

- Motor se může nekontrolovaně spustil. 

- Pokud je zapnulo zapalování, mohou 
hýl spuštěna některá elektrická zařízení -
nebezpečí pohmoždění, 

např. elektrickým spouštěním oken. 

- Zamknutí vozidla rádiovým klíčkem 
znesnadí'íuje v případě nouze přístup po
moci zvenčí. 

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

• Je-li to nutné, vyřaďte bezpečnostním 
spínačem z provozu spouštění zadních oken. 
Dbejte, aby systém byl opravdu vypnutý. 

[I) Poznámka 

Pokud t ěžký chod ne bo nějak,í pře k,ížka !míní 
zavírání , okno se ihned znovu otevr-e 
⇒ strana 5fi , ,,Omezovač síl y spouš tě ní oken". 
Než se znovu pokusíte okno zavřít, zkontrolujte, 
co zavf·cní okna brá nilo. ◄ 

' Funkce zavírací a otevírací automatiky vás u.fr tlí držení stisknutých tlačítek. 

Tlačítka ⇒ strana 54, obr. :15 G), Ci), G) a (D 
mají dva stupně pro otevírání a dva pro za
vírání okna. Kontrola otevírání a zavírání je 
tak jednodušší. 

Automatické zavírání oken 

- Zatáhně te tlačítko příslušného okna 
krátce nahoru do druhého stupně. Okno 
se úplně zavře. 

:mi Zvláš lní vybavení 

Automatické otevírání oken 

- Zatáhně te tlačítko přís lu š ného okna 
krátce dolů do druhého stupně. Okno se 
úplně otevře. 

Obnovení zavírací a otevírací auto
matiky 

- Po odpojení nebo vybití akumulátoru je 
zavírací a otevírací automatika spouštěčů 
oken nefunkční a musí být znovu aktivo
vána. 

Odemykání a zamykání 55 
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- Zapněte zapalování. 

- Zavřete všechna okna a všechny dveře. 

Zatáhněte tlačítka spouštěčů oken 
nahoru a podržte je al espoň sekundu v 
této poloze. 

- Tlačítka uvolněte a opě t je přidržte 

zatažené nahoru. Zavírací a otevírací auto
matika je opě t připravena k provozu. Za
vírací a otevírací automatiku oken můžete 

obnovit jednotlivě pro každý spouš těč , 

nebo pro více spouštěčů současn ě. 

Když stiskne te, resp. zatáhnete tlačítko do 
prvního stupně , okno se otevírá nebo zavírá, 

Platí pro vozidla : s elektrickým spouštěním oken 

Omezovač síly spouštění oken 

dokud tlačítko držíte. Když tlačítko krátce stis
knete, resp. za táhnete na druhý stupeň , okno se 
otevře (aucomalické otevírání oke11) nebo zavře 

(automatické zavírání oken) automaticky. Když 
tl a čítko stisknete během otevírání nebo za
vírání, okno se zastaví. 

Zavírací a otevírací automatika je funkční ješ tě 

asi do 10 minut po vypnutí zapalování, dokud 
neotevře t e dveře řidiče nebo spolujezdce. 
Přečtěte si informace a bezpečnos tní pokyny ke 
komfortnímu otevírání a zavírání a respektujte 
je ⇒ strana 57. 

Když dojde k funkční závadě, nefunguje správně 
zavírací a otevírací automatika ani omezovač 

síly. Vyhledejte autorizovaný serv i s. ◄ 

Omezovač síly spouštěčů oken snižuje nebezpečí vzniku pohmožděnin ph elek
trickém zavírání okna. 

• Pokud těžký chod nebo nčjaká překážka 
brání automatickému zavírání okna, okno se 
zastaví na tomto místě a ihned se opě t pootevře 

⇒ &. 

• J eš tě než okno znovu zkusíte zavřít, zkontro
lujte, proč se nezavírá. 

• Pokud je během 10 sekund po prvním zasta 
vení a opělOvném otevření okna se okno p ři au
tomatickém zavírání zastaví kvůli těžkému 
chodu neho něja ké překážce, je funkce auto
matického zavírání na 10 sekund mimo provoz. 

• Pokud okno stále nelze kvůli těžkému chodu 
nebo nějaké překážce zavří t, jeho pohyb se 
zastaví. 

• Pokud nemůžete zjistit, proč nelze okno za
vřít , zkuste ho clo 10 sekund podržením stisknu 
tého tlačítka zavří t znovu. Omezovač síly je nyní 
na několik milimetrů deaktivovaný. Potom je 
omezovač síly opět aktivní a při další překážce 
opět zastaví chod oken. 

Počká te -li déle než 10 sekund, okno se při stis
knutí tlačítka znovu úplnč otevře a automatické 
zavírání oken opě t funguje. 
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Když dojde k funkční závadě , nefunguje správně 
zavírací a otevírací automatika ani omezovač 
síly. Vyhledejte autorizovaný servis. 

& POZOR! 

Nesprávné používání elektrického spouštění 
oken může způsobil zranění! 

• Pokud vůz opustíte třeba jen na okamžik, 
vytáhněte vždy klíček ze zapalování. Dbejte, 
abyste nikdy nenechávali děti ve vozidle bez 
dozoru. 

• Okna zavírejte vždy opatrně a kontrolo
vaně. Jinak byste mohli způsobit sobě nebo 
jiným osobám vážná zranění! Dbejte, aby ve 
funkční oblasti oken nikdo nebyl. 

• Když vozidlo zamykáte zvenčí, nesmí být 
nikdo uvnitř- v případě nouze nelze již otevřít 
okna! 

• Omezovač síly nezabra11uje přivření prstů 
nebo jiných částí těla proti rámu oken -
nebezpečí poranění! 

I]] Poznámka 

Omezovač síly se uplat11uje také při komfortním 
zavírání oken zvenčí ⇒ s trana 57. ◄ 
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Platí pro vozidla : s elektrickým spouštěním oken , s ko mfortním otevíráním a za víráním 

Komfortní otevírání a zavírání 

Okna můžete otevírat a zavírat zvenčí. 

- Podržte odemykací nebo zamykací 
tl ačítko rádiového klíčku ⇒ strana 43 tak 
dlouho , dokud se všechna okna s elek
tri ckým ovládáním neo tevřou nebo neza
vřou ⇒ &. 

- Uvolněním odemykacího nebo za my
kacího tl ačítka se funkce přeruš í. 

V nabídce Komfort:S IJ může t e provádě t různá 
nastavení ovládání oken ⇒ strana 27. 

Po vypnutí zapa lování může te každé okno s 
elek trickým spouš t ě n ím ovládat as i IO minul 
j edno tlivě , dokud neotevr-cte dveře řidi če a spol
ujezdce. Jakmile vytáhne te klíček ze zapalování 
a ot evře te dve ře řidi če , může t e všechna elek
tri cky ot evřená okna o tev f"íl nebo zavf"íl stis
knut ím a podržení tla č ítka pro okno ř idi če . Po 

:rn Zv!tištn í vybavení 

ně ko lika sekundách se zahájí funkce ko mfort 
ního o tevírání, resp. zav írá ní ⇒ &-

& POZOR! 

Okna zavírejte vždy opa t rně a kontrolovaně. 

Jinak byste mohl i způsobit sobě nebo jiným 
osobám vážná zranění! P ř i komfortním za
vírání se okna zavírají s omezovačem sí ly. 
Dbej te, aby ve funkční oblasti oken nikdo 
nebyl. 

[I] Poznámka 

Funkce rádiového klíčku může být dočasně 

omezena v d ůs ledku přek ry t í jinými vys íl ač i v 
blízkosti vozidla , kte ré pracuj í ve stejném kmi
toč tovém pásmu ( např. rádiový přís t roj . mob il ní 
telefon). Dalším sti sknutím odemykacího ne bo 
zamykacího tl ačítka lze jeho funkci obnovit. ◄ 
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Posuvná a výklopná střecha 

l'lc1 tí pro vozidla: s elektrickou posuvnou a výklopnou střechou 

Otevírání a zavírání posuvné a výklopné střechy 

I 'osuvná a výklopná střecha se otevírá a zavírá otočným spínačem při zapnutém 
zapalování. 

Obr. 36 Podhled střechy: otočný spínoč posuvné o 
výklopné střechy 

Odsunutí posuvné a výklopné střechy 

- Otočte spínač do polohy ⇒ obr. 36 @. 
Střecha se otevře do komfortní polohy, ve 
které se minimalizuje hluk vznikající prou
děním vzduchu. 

- Chcete-li střechu otevřít víc, otočte 
spínač do polohy © a držte ho, dokud se 
střecha neotevře do požadované polohy. 

Vyklopení posuvné a výklopné 
střechy 

- Otočte spínač do polohy ® · 

Zavření posuvné a výklopné střechy 

- Otočte spínačem do polohy@⇒&. 

Když parkujete nebo necháváte vozidlo bez do
zoru, posuvnou a výklopnou střechu vždy úplně 
,.avřete ⇒ & , ⇒ 0. 
l'o vypnutí zapalování můžete posuvnou a 
výklopnou střechu otvírat a zavírat ještě asi IO 
minut, pokud neotevřete dveře řidiče nebo spol
ujezdce. 
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Posuvný kryt 

Posuvný kryt se otevírá společně s posuvnou a 
výklopnou střechou . Lze jej vysunout , pokud je 
střecha zavřená. 

& POZOR! 

Nesprávné používání posuvné a výklopné 
střechy může způsobit zranění. 

• Střechu otevírejte a zavírejte kontrolo
vaně, jinak byste mohli způsobit sobě nebo 
jiným osobám vážná zranění! Při komfortním 
zavírání se posuvná a výklopná střecha zavírá 
s omezovačem síly. Dbejte, aby ve funkční ob
lasti střechy nikdo nebyl. 

• Vždy, když opouštíte vozidlo, vezměte 
klíček k vozidlu s sebou. 

• Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které si 
v případě nouze nejsou schopny pomoci 
samy, samotné ve vozidle, zvláště ne tehdy, 
mají-li přístup ke klíčkům od vozidla. Nekont
rolované použití klíčků k vozidlu třetí osobou 
může vést k nastartování motoru nebo zap
nutí elektrického vybavení (např. elektricky 
ovládané posuvně a výklopně střechy) - ne
bezpečí nehody! Zamknutí vozidla rádiovým 
klíčkem znesnadňuje v případě nouze přístup 
pomoci zvenčí. 

(D Upozornění! 
Náhlý déšť může při otevřené posuvné a 
výklopné střeše vnitřní prostor vozidla promáčet 
a vozidlo poškodit. 

[IJ Poznámka 

• Posuvnou a výklopnou střechu lze při závadě 
zavřít ručně ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", kapitola 
.,Nouzové zamknutí nebo odemknutí" 

• Posuvná a výklopná střecha při vypnutém 
zapalování funguje, dokud neotevřete některé 
přední dveře. ◄ 
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Platí pro vozidlo: s elektrickou posuvnou a výklopnou s třechou, s komfortním zavíráním 

Komfortní zavírání 

1 
- Stiskněte zamykací tlačítko na rádi
ovém klíčku ⇒ strana 43 na zhruba tři se
kundy. Posuvná a výklopná střecha se 
zavře ⇒ &. 

- r:unkce se přeruší, když stisknete ode
mykací tlačítko . 

Při komfortním zavírání se nejprve zavírají okna 
a potom posuvná/výklopná s třecha. Přečtěte si 
informace a bezpečnostní pokyny ke komťort 

nímu otevírání a zavírání oken => strana :i7. 

& POZOR! 
Nesprávné používání posuvné a výklopné 
střechy může způsobit zranění. 

11:, POZOR! Pokračováni 

• Střechu zavírejte kontrolovaně, jinak byste 
mohli způsobil sobč nebo jiným osobám 
vážná zranění! Při komfortním zavírání se po
suvná a výklopná střecha zavírá s omezo
vačem síly. Dbejte, aby ve íunkční oblasti 
střechy nikdo nebyl. 

[]J Poznámka 

• Při komli,rtnírn 1.avírúní zven č í zústane 
otočný spínač posuvné a výklopné střech v v pos
ledně zvolené poloze a před další jízdou ho 
musíte nově nastavit. 

• Funkce rádiového klíčku můJ.e být dočasné 
omezena v důsledku překrytí jinými vysílači v 
blízkosti vozidla, které pracují ve stejném kmi 
toč tovém pásmu ( n apř. rádiový přístroj, mobilní 
telefon ). Dalším stisknutím za mykacího tlačítka 
lze jeho ťunkci obnovit. ◄ 

Platí pro vozidla: s e lektrickou posuvnou a výklopnou s třech ou 

Omezovač síly u posuvné a výklopné střechy 

Obr. 37 Podhled střechy: otočný spínač posuvné a 

výklopné střechy 

Posuvná a výklopná stfocha je vybavena 0111e::.o-
11a1:elll síly. Omezovač síly nezabra1íujc přivření 
prs t ů . Pokud nějaká překážka střechu při za-

vírání blokuje, s t řecha se zas taví a ihned se 
znovu olcvřc. 

Posuvnou a výklopnou střechu znovu otevřenou 
omezovačem síly může te zavř ít , jen když otočný 
spínač otoč ít e do polohy => obr. :17 @ a zatúh
ne tc ho vzadu tak dlouho dolťi , dokud se po 
suvná a výklopná střecha úplně nezavře. Neza
pomerítc, že nyní se zavírá bez působení ome
zovače síly. 

& POZOR! 
Nesprávné používání posuvné a výklopné 
střechy mi'Iže způsobit zranční. 

• Střechu otevírejte a zavírejte kontrolo
vaně, jinak byste mohli způsobit sobč nebo 
jiným osobám vážná zranění! Dbejte, aby ve 
funkční oblasti střechy nikdo nebyl. ◄ 
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Panoramatická posuvná střecha 

Plalí pro vozidlo: s panoramatickou posuvnou střechou 

Vyklopení / otevření nebo zavření panoramatické posuvné střechy 

Po noramatická posuvná střecha se při zapnutém zapalování otevírá nebo zavírá 
uJOčným spínačem. 

Obr. 38 Podhled střechy: otočný spínač panora
matické posuvné střechy 

Vyklopení panoramatické posuvné 
střechy 

- Otoč te sp ínačem ⇒ obr. 38 G) do 
základní polohy @ . 

- Krátkým stisknutím spínače ⇒ obr. 39 
G) vzadu (šipka @ ) střechu úplně vy
klopíte. Dalším krátkým za tažením za 
spínač lze vyklápění střechy zastavit v 
jakékoli po loze. Abyste ručně nastavili 
některou z mezi poloh, tiskněte spínač G) 
tak dlouho, dokud se s třecha nenastaví do 
požadované polohy. 

Zavření vyklopené panoramatické 
posuvné střechy 

- Zatáhnete-li krátce spínač G) vzadu 
(šipka © l, střecha se automaticky zavře . 
Dalším krátkým zatažením za spínač lze 
zavírání s třechy zastavit v jakékoli poloze. 

60 Odemykání a zamykání 

Obr. 39 Podhled střechy: panoramatická posuvná 
střecha 

- Chcete-li střechu zavřít ručně, 

za táhněte za spínač G) vzadu (šipka © la 
-podržte ho tak dlouho- , dokud se s třecha 
nenastaví do požadované polohy. 

Otevření panoramatické posuvné 
střechy až do komfortní polohy 

- Otočte spínač ⇒ obr. 38 G) do polohy 
@, až s l yšitelně zaaretuje. Střecha se 
otevře až do komfortní polohy a větrný 
kryt se samočinně vysune na přední 
hranu. Hluk vzniklý prouděním vzd uch u 
se tím sníží na minimum. Abyste nastavili 
požadovanou mezipolohu, otočte 
spínačem do příslušné aretační polohy. 

Otevření panoramatické posuvné 
střechy 

- Otočte spínačem G) do polohy © a v 
této poloze ho přidrž te, dokud střecha ne
dosáhne požadované pozice. V této poloze 
může být hluk vznikaj ící prouděním vz-
duchu silněj ší. ► 
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Zavření otevřené panoramatické po
suvné střechy 

~ Střechu zavřete otočením spínače 

⇒ strana 60, obr. 38 G) do polohy © 
Abyste nastavili požadovanou mezi po
lohu, otočte spínačem do příslušné are
tační polohy. 

Když parkujete nebo nechúv.íte vozid lo bez do 
zoru. panoramatickou střechu vždy úplně za
vřete ⇒ & , ⇒ (D. 

Po vypnutí zapalování můžete střechu ješ tč asi 
IO minut otvíral a zavírat, dokud neotevřete 
dveře řidiče nebo spolujezdce. 

& POZOR! 

Nesprávné používání panoramatické posuvné 
střechy může způsobit zranění. 

• Střechu otevírejte a zavírejte kontrolo
vaně, jinak byste mohli způsobit sobě nebo 
jiným osobám vážná zranění! Při komfortním 
zavírání se panoramatická posuvná střecha 
zavírá s omezovačem síly. Přesto dbejte, aby 
ve funkční oblasti panoramatické posuvné 
střechy nikdo nebyl. 

Sešit 3.1 Obsluha ® 

& POZOR! Pokračování 

• Vždy, když opouštítc vozidlo, vezměte 
klíček k vozidlu s sebou. 

• Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které si 
v případě nouze nejsou schopny pomoci 
samy, samotné ve vozidle, zvláště ne tehdy, 
mají-li přístup ke klíčkům od vozidla. Nekont
rolované použití klíčku třetí osobou může vést 
k nastartování motoru nebo zapnutí elek
trického vybavení (např. panoramatické po
suvné střechy) - nebezpečí nehody! Zamknutí 
vozidla rádiovým klíčkem znesnadňuje v 
případě nouze přístup pomoci zvenčí. 

0 Upozornění! 
Panoramatickou střechu vždy pí·i opuštění vo
zidla zavřete . Při otevřené panoramatické po
suvné střeše může núhlý déšť pro1míčet vnitřní 
vybavení vozidla a způsobit tak poškození vo 
zidla. 

[IJ Poznámka 

• Panoramatická posuvná střecha při vyp
nutém zapa lování funguje , dokud neotevře te 

některé předn í clvef·e. 

• Panoramatickou posuvnou str-echu lze ve 
vašem servisu Volkswagen při závaclč zavřít 
ručně ⇒ seši t 3.3 „Rady a činy", kapitola „Nou
zové zamknutí nebo odemknutí" ◄ 
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Platí pro vozidla: s panoramatickou posuvnou střechou 

Vysunutí a zasunutí sluneční žaluzie 

Panoramatická posuvná střecha je chráněná proti slunečnímu záření sluneční 
žaluzií. 

Obr. 40 Podhled střechy: t l očítko ovládání sluneční 
žaluzie 

Vysunutí sluneční žaluzie 

- Sluneční žaluzii automaticky úplně vy
sunete krátkým stisknutím tlačítka 
⇒ obr. 40 G). Dalším krátkým stisknutím 
tlačít ek G) nebo ® lze vysunování žaluzie 
zastavit v jakékoliv poloze. 

- Chce te-li vysunout žaluzii ručně, 
podržte tlačítko G) tak dlouho, dokud 
žaluzie nedosáhne požadovanou polohu. 

Platí pro vozidla: s panoramatickou posuvnou střechou 

Zasunutí sluneční žaluzie 

- Sluneční žaluzii automaticky úplně za
sunete krátkým stisknutím tlačítka ®· 
Dalším krátkým stisknutím tlačítek G) 
nebo {I) lze zasunování žaluzie zastavil v 
jakékoliv poloze. 

- Mezi polohu nastavíte ručně tak, že tis
knete tlačítko G) nebo 0 (podle polohy 
žaluzie) tak dlouho, dokud žaluzie ne
dosáhne požadovanou polohu. 

& POZOR! 

Nesprávné používání sluneční žaluzie může 
způsobit zranění. 

• Sluneční žaluzii zavírejte opatrně a kon
trolovaně. Jinak byste mohli způsobit sobě 
nebo jiným osobám vážná zranění! Proto 
dbejte, aby ve funkční oblasti sluneční žaluzie 
nikdo nebyl. 

[I) Poznámka 

Sluneční žaluzii můžete při závadě nechat zasu
nout v servisu Volkswagen ručně ⇒ sešit 3.3 
„Rady a činy", kapitola „Nouzové zamknutí 
nebo odemknutí" ◄ 

Komfortní otevírání a zavírání panoramatické posuvné střechy 

Komfortní otevírání 

- Stiskněte odemykací tlačítko rádiového 
klíčku déle než tři sekundy. Panoramatická 
posuvná střecha se otevře a elektricky ov
ládaná slun eční žaluzie se vysune. 

- Uvolněním odemykacího tlačítka rádi
ového klíčku se funkce přeruší. 
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Komfortní zavírání 

- Stiskněte zamykací tlačítko rádiového 
klíčku na dobu delší než tři sekundy. Pano
ramatická posuvná střecha se zavře a elek
tricky ovládaná sluneční žaluzie se zasune 
⇒&. 

- Uvolněním zamykacího tlačítka rádio
vého klíčku se funkce přeruší. 
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Komfortní zavírání přes zámek dveří 

- Podržte klíček od vozidla v zámku dveří 
řidiče v zamykací poloze, dokud se pa110-
ramatická posuvná střecha nezavře a elek
tricky ovládaná sluneční žaluzie nezasune 
⇒&. 

- Uvolněním klíčku se funkce přeruší. 

& POZOR! 

Nesprávné používání panoramatické posuvné 
střechy a sluneční žaluzie může způsobit 
zranění. 

• Se střechou a sluneční žaluzií manipulujte 
vždy opatrně a kontrolovaně, jinak byste 
mohli způsobit sobě nebo jiným osobám 
vážná zranění! Při komfortním zavírání se pa
noramatická posuvná střecha zavírá a slu-

Platí pro vozidla: s panoramatickou posuvnou střechou 

Sešit 3.1 Obsluha ® 

& POZOR! Pokračování 

neční žaluzie zasunuje s omezovačem síly. 
Dbejte, aby ve funkční oblasti střechy a slu
neční žaluzie nikdo nebyl. 

[I] Poznámka 

• Při komfortním zavírání/otevírání zvenčí 
zůstane otočný spínač panoramatické posuvné 
střechy v posledné zvo lené poloze a před další 
jízdou ho musíte nové nastavit. 

• Při komfortním zavírání se nejprve zavírají 
okna a potom panoramatická posuvná střecha a 

zasunuje sluneč ní /'.aluzie. 

• Funkce r,idiového klíčku mťiže být dočasně 
omezena v důsledku překrytí jinými vysí l ači v 
blízkosti vozidla. které pracují ve stejném kmi
točtovém p.ísmu ( např. rádiový přístroj. mobilní 
telefon). Dalším stisknutím odemykacího nebo 
zamykacího tlačítka lze jeho funkci obnovit. ◄ 

Omezovač síly panoramatické posuvné střechy a sluneční žaluzie 

O br. 41 Podhled střechy: otočný spínač ponoro
motické posuvné s třechy 

Panoramatická posuvná střecha je vybavena 
elektricky ovládanou sluneční ža luzií s 011tezo-

11ačem sily. Omezovač síly nezabrařrnje přivření 
prstů. Pokud nějaká překážka střechu nebo slu 
neční ža luzii při zavírání blokuje, střecha nebo 
žaluzie se zastaví a ihned se znovu otevřou. 

Obr. 42 Podhled střec hy: tlačítka ovládáni slu n eční 
žaluzie 

Zavření panoramatické posuvné střechy {pře
konání těžkého chodu) 

Panoramatickou posuvnou střechu znovu ote
vřenou omezovačem síly můžete zavřít, když 
otočný spínač ⇒ o br. 4 1 0 zatáhnete asi po 
dobu pěti sekund do polohy @ vzadu, dokud se 
střecha úplně nezavře. Nezapomeúte, že nyní se 
střecha zavírá bez omezovače síly. ► 
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@ Sešit 3.1 Obsluha 

Zasunutí sluneční žaluzie {překonání těžkého 

chodu) 

Sluneční žaluzii znovu vysunutou omezovačem 
síly můžete zavřít, když u otočného spínače v 
poloze ⇒ strana 63, obr. 41 0 stisknete as i po 
dobu pě ti sekund tlačítko ⇒ strana 63, obr. 42 
®, dokud se žaluzie úplně nezasune. Přitom ne
zapomeňte, že se teď sluneční žaluzie zavírá 
bez působení omezovače síly. 

Platí pro vozidla: s programovatelným dálkovým ovládáním 

& POZOR! 

Nesprávné používání panoramatické posuvné 
střechy a sluneční žaluzie může způsobit 
zranění. 

• Panoramatickou posuvnou střechu za
vírejte nebo sluneční žaluzii zasunujte opa
trně a kontrolovaně, jinak byste mohli způ
sobit sobě nebo jiným osobám vážná zranění! 
Dbejte, aby ve funkční oblasti střechy nebo 
sluneční žaluzie nikdo nebyl. ◄ 

Programovatelné dálkové ovládání 

Na tlačítka ve sluneční cloně je možno přenést funkce až tN dálkových ovládání. 

Obr. 43 Ovládací jednotka: tlačítka a vysílací jed

notka programovatelného dálkového ovládání ve 

sluneční cloně 

Zásadně platí 

Na tlač ítka(D,rnaGJ můžete převést funkce až tří 
různých dálkově ovládaných zařízení ( n a př. 
elektrického pohonu vnějších vra t u domu a 
garážových vrat, domácího alarmu nebo osvět

len í) ⇒ obr. 43. 

Rádiové dá lkové ovládání pracuje na základě 
pevného nebo proměnlivého kódu. Programo
vání zařízení kompatibilních s pevným kódem je 
bezproblémové. Po naprogramouání zařízení s 
promě nli vým kódem je nutná ještě synchroni
zace systému ⇒ strana 65, .,Synchronizace dál
kového ovládání s proměnlivým kódem". 

Doporučujeme vám, abyste se před nákupem 
rádiového dálkového ovládání obrátili na svůj 
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servis Vo lkswagen. Tam vám mohou poradit, 
která zaříze ní jsou s programovatelným 
dálkovým ovládáním kompatibilní. Tato zař íze ní 

mohou být naším programova telným dálkovým 
ovládáním obsluhována okamžitě. Pro os tatní 
sys témy, které kompatibilní nejsou, je nutná od
borná instalace univerzá ln ího přijímače, aby 
byla zajiš těna kompatibilita zařízení. 

Před programováním dá lkového ovládání se 
seznamte s návodem výrobce příslušného za ří 

zení. 

Vozidlo bezpečně odstavte v dosahu 
příslušného za řízení a na dobu programování 
zapněte zapalování. 

Vzdálenost mezi programovaným dálkovým ov
ládáním a rádiovým dálkovým ovládáním zaří
zení závisí na systému, který chcete pro
gramovat. Případně musíte provést více pokusů . 

Každou testovanou pozici ponechte nejméně 15 
sekund, než vyzkoušíte jinou. 

Naprogramování 

• Respektuj te nejprve pokyny ⇒ strana 64, 
.,Zásadně platí". 

• Zapněte zapalování vozid la. 

• Během zhruba 60 sekund proveďte následu 
jící kroky: 

• Stiskněte tlačítka O a I] ⇒ obr. 43 a podržte 
je, dokud nezačne blikat kontro lní světlo nad 
tlačítkemrn. Potom obě tl ačítka uvolněte . Tím se 
vymaže tová rní nastavení. Ten to proces již ne
musíte při programování dalších tlačítek opa- ► 
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kovat. Pokud tlač í tka podržíte stisknutá déle, 
původní nastavení z výrob y se opč t obnoví. Pak 
musíte s programováním za č ít znovu od 
začá tku. 

• Rádio vé dálko vé ovládá ní příslu š ného zaří 

~-ení ( např . o vladač garážových vra t) podr;í.te 
zhruba ve vzdálenos ti do ,JO cm od tl ačít ek ve 
s l uneční clonč ⇒ s tra na 64, obr. -13. 

• Stiskněte a podržte požadované t l ač ítko dál
kového ovládání souča sn ě s tla čítkem (I),® nebo 
@ tak dlouho, dokud kontrolní svě tlo nad 
tl ačítkem® nezačne nejprve pomalu a potom 
rychle blika t. 

• Poté tlač ítka uvolně t e . Funkce rádiového tl.í l
ko vého ovl,ídání daného zařízení je nyní převe 

dena na odpovídající tlač ítko. Při programování 
dal ších funkcí na osta tní tlač ítka dálkového ov-
1,íd ,íní postupujte podle již popsaného způsobu 
programování i u t ěchto tl ač ítek. 

Ovládán í 

Vozidlo musí být v dosahu ovládá ní garážových 
nebo vně j š ích vrat. 

• Zapnět e zapalování voz idla. 

• S ti skně te odpovída jící t l ačítko na obslužné 
jednotce ve sluneční cloně ⇒ s trana 64, obr. -U, 
aby bylo možné provést požadovanou funkci 
⇒ &. 

Přep rogramován í tla čítka 

Pokud chce te s te jnou funkci nebo jiné d álkové 
ovládání nějakého zař ízení přenés t na již obsa 
zené tla č ítko, postupujte podle nás ledujících 
krok ů. Ex is tu jící naprogramování se p ři tom 
vy,nažc. 

• Respektujte nejprve pokyn y = s tra na 64 , 
. .Zásadně pla tí". 

• Za pnět e zapalov,íní vozid la. 

• R,ídiové dálkové ovládání příslu š n ého zaří 

zení ( např. ovladač ga rážových vrat) podržte 
zhruba ve vzdá lenosti do :!O cm od vys ílací jed 
notky ve s l uneční cloně ⇒ s trana 64, obr. 4:1. 

• Stiskně te a podržte t l ačítko dálkového ov
ládání současně s t l ačítkem (I), ® nebo@tak 
dlouho, dokud kontro ln í svět l o nad t l ačítkem® 
nezačne nejp rve pomalu a potom rychle blikat. 

• Poté tlač ítka uvo l něte. Přís lušná funkce rádi -
, ového dálkového ovládání byla přenesena na 

odpovídající tlač ítko . 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

Synchronizace dálkového ovládání s 
prom ě nl ivým kódem 

• Respektujt e nejprve pokyny ⇒ st rana 64, 
,,Zásadně pla tí". 

• Zapněte zapalová n í vozidla. 

• Nah l édnět e do návodu k obsluze ganížových 
nebo vs tupních vrat a vyhledejte „nastavovací 
tlačítko" pro synchronizaci nového rádiového 
dá lko vého ovládá ní na hnacím mo toru . 

• Nejpozději do 30 sekund po s tisknut í „nas ta 
vovacího t l ačítka" na hnacím motoru musíte s ti
sknout jedno z tl ač ít e k(l), ® nebo@⇒ stra na 64, 
obr. -1 :1. Programová n í ukonč ít e s ti sknutím s te j
ného t l ač ítka podru hé . lJ n ěk t e rých sys t é 111ť1 je 
však nutné s ti sknout t l ač ítko potře t í. 

Vymazání předvolby všech tla čítek ve s l u n eční 

cloně 

Pokud voz id lo někomu půjčujete nebo ho pro 
dává te, doporučuj eme vymaza t všechny před 

vo lby pod t l ač ítky ve slu neč ní cloně . 

• Respektu jte ne jp rve pokyny ⇒ strana 64, 
.,Zásadně pla tí". 

• Zapně te zapalování vozidla. 

• S ti skně te současn é t l ač í tka (I) a@ 
⇒ strana 64, obr. ~:; a podržte je , dokud nezačne 
kontro lní svě tlo nad t l ač ítkem® blika t rychleji. 
Potom tlačí tka okamžitě uvolně te . Předvo lb y 

všech tl a č ítek se vymažou . 

• Pokud chce te naprogra movat nov.i nasta 
vení , pos tupujte podle po pi su ⇒ s trana 64, .,Na 
programování". 

& POZOR! 

Nesprávná manipu lace s programovate lným 
rádiovým dálkovým ovládáním může způ 

sobit zranění! 

• Dbejte např. při zavírání garážových vrat 
na to, aby v oblasti jejich zavírání nikdo nebyl. 
Mohl i byste někomu způsobit vážná zrančn í! 

[I) Poznámka 

Da lší informace k programovatelnému dálko
vé mu ovládání nebo programování proměn li 

vého kódu obdržíte ve svém se rvisu 
Volkswagen. ◄ 
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Světla a výhled 

Světla 

Spínač světel -'tj_-

Obr. 44 Přístrojová desko: spínač světel, auto
matické ovládání tlumených světel, mlhových světlo
metů o mlhového koncového svět l o 

Základní funkce spínače světel 

Vypnuté zapalování 

o Tlumená a obrysová svě tla jso u vypnutá. 

Orientač ní osvě tl e ní al lze zapnout 
⇒ strana 69. 

'oo: Obrysové svě tl o je zapnuté. 

io Tlumená a obrysová svě tla jso u vypnutá. 

a) Zvláštn í vybavení 

li l V závislosti na modelu 

Výstražné tóny nevypnutých světel 

Pokud vytáhnete klíček ze zapalování, zazní při 
otevřených dveřích řidiče za následujících pod
mínek výs tražné tóny. kte ré vás upozorní, abyste 
světl a p řípadně vypnuli. 

• Jsou-li zapnutá pa rkovací světl a ⇒ strana 72. 

• Je-li s pínač světe l v poloze~'•=· 

66 Světla a výhled 

Při používání popsaného osvětlení respek
tujte zákonná ustanovení. 

Zapnutí nebo vypnutí světel 

- Otoč te spínačem svě te l ⇒ obr. 44 do 
požadované polohy ⇒ tab. na straně 66. 

Zapnutí nebo vypnutí mlhových světel 

- Chcete-li zapnout mlhové koncové 
světlo nebo mlhové světlomety, vytáhně te 

spínač z polohy ':ooé nebo io. 

- Mlhové koncové svě tlo nebo mlhové 
světlomety vypnete za tlačením spínače 

směrem k přístrojové desce. 

Zapnuté zapalování 

Denní svícení tlumených světel") / trvalé 

svícení tlumených svě te l al ⇒ strana 67. 

Automa tické ovládání tlumených světe l " ) a 

případně denní'' l / trvalé"1 svícení tlumených 
světel je zapnuto ⇒ strana 68. 

Ob1ysové světlo je zapnuté. 

Tlumená a obrysová svě tla jsou zapnutá. 

Mlhové koncové světlo32l 
Mlhové koncové světlo je nato lik jasné, že může 

oslni t vozidla za vámi. Používejte ho jen při 
snížené viditelnosti. 

Zapnutí: 11 voz idel bez mlhových s11ětlomett"t 

úplně vytáhněte s pínač z polohy 1[D, u 11ozidel s 
mlho11ými s 11ět/ometyvytáhněte spínač z polohy ► 
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,oo, nebo 1[D do druhé are tace ⇒ &-Kontrolní 
svě tlo ve sdružených přís trojích se rozsvítí. 

Pf-i jízdě s přívěsem vybaveným mlhovým 
koncovým světl em , který je připojen na tažné 
zařízení zabudované z výroby, se mlhové kon 
cové svě tlo na tažném vozidle automaticky 
vypne. 

Mlhové světlomety32l 

Mlhové světlome ty zapne te vytažením s pínače z 
polohy ,oo, nebo ;D do první aretace. Na s pínač i 

se rozsvítí kontrolní svět lo 

6 POZOR! 
Nikdy nejezděte jen s obrysovými světly - ne
bezpečí nehody! Obrysová světla nemají dos-

Světla a vidění - funkce 

Trvalé svícení tlumených světei 33l 
Trvalé svícení tlumených svě tci s louží ke 1.výšcní 
dopravní bezpečnosti u vozide l s bixeno
nonovými světlomety. Zahrnuje tlumená světla , 

obrysová svě tla a osvě tl e ní regi s tra ční značky. 

Pokud je spína č svě tci v poloze O, resp. AUTO, 
zapne funkce trvalého svícení tlumená svě tla se 
zapnutím zapalování. Na aktivovanou funkci 
trvalého svíce ní tlumených svět e l upozo níuje 
kontrolní svě tlo ve spínač i svě t c i 

⇒ s trana 66, obr. 44. 

Trvalé svícení tlumených svě te l n elze zapnout. 
resp. vypnout. Pokud chcete funkci trvalého 
svícení tlumených svět e l deaktivova t, obraťt e se 
na některý z autorizovaných serv i sů . 

Je- li spínač světe l v poloze AUTO, o svě tl e ní 
p řístrojo vé desky s spínačů se zapímí, resp. 
vypíná automaticky podle světelných podmínek 
přes soumrakový snímač . 

Denní svícení tlumených světel 

Denní svícení slouží ke zvýšení dopravní bez
pečnos ti u vozide l s halogenovými světlomety. V 
obou světlome tech jsou integrovány zvláš tní 

:121 Zvláštní vybavení 

Sešit 3.1 Obsluha ® 

,& POZOR! Pokračování 

tatcčnou intenzitu, aby osvětlila silnici před 
vámi nebo aby vás viděli i ostatní účastníci sil 
ničního provozu. Proto vždy za tmy a špatné 
viditelnosti zapněte tlumená nebo dálková 
světla . 

[I) Poznámka 

Při ces tách do zemí. ve kterých se jezdí na 
opačné s tran ě vozovky, os l!'iujc asyme tri cké 
seříze ní svě tlome tů protijedoucí vozidla. Abys te 
je n eo s l ř10 vali , je nutné svě tl omety pře l epit, 

resp. p řes ta v it --:, seš it :l. 2 „lí1.da", ka pitol a „Jízdy 
do za hra ni č í ". ◄ 

světla pro denní sv ícení. Pokud je s pínač svě te l v 
poloze O, resp. AUTO, za pne se s každým zap 
nutím zapalování. 

Automatické ovládání tlumených světel ve spo

jení s denním svícením 

Pokud jsou funkce (1111u111(1/ickC'l10 
zapí11n11íl11ypí11Cí11 í s 11ětlo111e111 a delll1ího suícení 
současně aktivované, tlumená světla a osvě tl e ní 

p ř ís troj ů se v odpovídajíc í situaci ( např. p ř i jízd ě 

v tunelu ) automaticky zapnou a funkce denního 
svícení vypne. Pokud jsou tlumená svě tla funkcí 
automati ckého za píná ní/ vy pínání vypnuta 
( nap ř . po vy je tí z tune lu ), svě tl , 1 de nního sv ícení 
se opě t zapnou . 

Deaktivace / oktívace denního svícení33l 

lJ voz ide l s funkcí denního svíce ní341 lze auto 
ma ti cké zapíná ní/vypínání světlome tů zapnout 
nebo vypnout určitým postupem přes páčku 

ukazatelů směru jízdy a dálkových světel. U vo 
zidel bez funkce denního svícení je toto nas ta 
vení možné pouze v ně kt erém z autori zovan ých 
se rvi sů. ► 

:ni Pouze ve voz idlech pro ně kt e ré zcmč jako zvl.iš tní výbava 

:H ) Zvláš lní vybavení 
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11 ,,. ,klivace automatického zapínání/ vypínání 
11 v11llornetU 

· ,11 •.k11i'le páčku ukazatelů směru jízdy a 
d .dk11 vých světe l směrem dolů a dozadu (ukaza
,..i .. , 111 čru doleva a světelná houkačka) a pevně 
I' podržte v této poloze. 

/ .q111ěte zapalování na 3 sekundy a opět ho vyp-
111 · IL'. Automatické zapínání/vypínání světlo -

1111'lťi je deaktivováno a nelze ho již zapnout. 

Aktivace automatického zapínání/vypínání 
světlometů 

l'ostupně st i skně te páčku ukazatelů směru jízdy 
a dálkových světel nahoru a dozadu (ukazatele 
s měru doprava a světelná houkačka) a pevně ji 
podržte v této poloze. 

Zapněte zapalování na 3 sekundy a opět ho vyp
něte . Automatické zapínání/vypínání svět l o

metů je ak ti vováno a může být zapnuto. 

Automatické ovládání tlumených světel34l AUTO 
Při zapnutém a utomatickém ovládání 
tlumených světel zapne soumrakový spínač au
tomaticky tlumená světla, když např. ve dne vje
dete do tunelu. 

Když se voz idlo pohybuje rychlostí větší než 140 
km/h několik sekund, "funkce pro jízdu po dál
nici " zapne tlumená svě tl a. Když se vozid lo po
hybuje rychlostí menší než 65 km/ h několik 
minut , tlumená světla se vypnou. 

Dešťový senzor zapne tlumená světla, jestliže je 
trvalé stírání zapnuté několik sekund. Tlumená 
nebo dálková svě tl a se zase vypnou, jestliže není 
několik minut zapnuto žádné pomalé stírání 
nebo stírání v cyk l ech ⇒ strana 78, .,Stěrače 
čelního skla IV". 

Při vypn utých tlumených světlech svítí ve 
spínači světe l při zapnutém automat ickém ov
ládání tlumených svě tel kontrolní světlo 
⇒ strana 66, obr. 44. Pokud jsou tlumená svět l a 

automaticky vypnuta, zapne se osvětlení 
přístrojové desky a spínačů. 

Odbočovací světlo34l 

Zapnutím ukaza tele směru jízdy se při odbočo 

vání nebo ve velmi úzkých zatáčkách auto
maticky zapne pravé nebo levé odbočovací 
světlo. Odbočovací světlo je aktivní pouze tehdy, 
když je současně za pnuté tlumené svě tlo. 
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Dynamické světlo pro jízdu do zatáčky34l (AFS) 

Dynamická světla pro jízdu do zatáčky fungují 
pouze při rychlosti nad 10 km / h, pokud jsou tlu
mená světla zapnutá. Při jízdě do zatáčky je sil
nice natáčejícími se světlomety s plynovými 
výbojkami osvětlována lépe než běžnými 
pevnými světlomety. 

Systémová závada se zobrazuje blikáním kon-
trolního světla ve sdružených přístrojích. 
Navíc se může na displeji sdružených přístrojů 
objevit hlášení s informacemi nebo potřebnými 
pokyny. Poruchu nechte odstranit v některém z 
a utorizovaných servisů. 

Když svítí ve sdružených přístrojích kontrolní 
svět lo , ale všechny žárovky jsou v pořádku 
⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", kapitola „Výměna 
žárovek", je možné, že je vad né rovněž dyna
mické svě tlo pro jízdu do zatáčky. Poruchu 
nechte odstranit v některém z autorizovaných 
servisů. 

& POZOR! 

Při zapnutém „automatickém ovládání 
tlumených světel" se například za mlhy tlu
mená světla nezapnou. Musíte je zapnout 
spínačem světel. Za správné zapnutí 
tlumených a dálkových světel vždy odpovídá 
řidič . .,Automatické ovládání tlumených 
světci" je pouze pomocný prostředek řidiče. 
Případně musíte osvětlení vozidla zapnout 
ručně spínačem světel. 

[I) Poznámka 

• Za chladného nebo vlhkého počasí se mohou 
světlomety dočasné zamlžit: 

- Důvodem je teplotní rozdíl mezi vnitřním 
a vnějším prostředím skel světlometů. 

- Po zapnutí tlumených nebo dálkových 
světe l se plocha světlometů po krátké chvíli 
odmlží, ale skla světlometů mohou být na 
okrajích ještě zamlžená. 

- To se může projevit i na skle koncových 
svě te l a ukazate lů směru jízdy. 

- Ten to jev nemá žádný vliv na životnost 
světelných zařízení vozidla. 

• Odbočovací světlo:;41 může být podle mo
delu vestavěno v mlhovém svět lometu34 1 nebo 
ve hlavním světlometu. ◄ 
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Platí pro vozidla : s funkcí Comíng- a l eaving- Home 

Funkce Coming- a Leaving-Home (orientační osvětlení) 

1 Funkce Coming-Home se ovládá ručně. Funkce Leaving-Home je Nzena soum
rakovým snímačem. 

Při zapnutém funkci Coming- ne bo Leaving-
1--lome svítí jako orientač ní osvětlení vpředu tlu 
mená a obrysová světla , osvě tlení okoI(15l ve 
vnějším zrcá tku , vzadu koncová svět la a osvě t 

lení reg i s trační značky. 

Funkce Coming-Home 

Funkce Coming-1 lome se aktivuje vypnutím za 
palování a nás ledným krátkým stisknutím svč 

teh1 é houkačky ⇒ strana Tl.. Osvě tle ní Coming
Home se zapne po otevření dveří řidiče. Jsou-li 
při krMkém stisknutí světeln é houkačky dveře 
řidiče 01evf·cné, osvč1lcní Co ming-1 lomc se 
okamžité zapne. 

S uzamknutím posledních dveří , resp. zadních 
výklopných dve ří se 1/.ahájí doba dosvitu J'unkce 
Coming-1 lomc. 

Orientační osvětlení zhasne za těchto pod
mínek: 

• Nastaven.i doba dosvitu po zavření všech 
dveř í vozid la a výklopných dveří uplynula. 

• Pokud jsou ješ tě asi 30 sekund po zapnutí 
j eš t ě otevřené n ěkteré dveře nebo zadní 
výklopné dveře. 

• Spínač svě te l byl otočen do polohy O. 
• Je zapnulo zapalování. 

Funkce Leoving- Home 

Pf'i odemknutí vozidla se zapne funkce Leaving-
1 lome, když 

• spínač svělC I je nastaven v poloze a 

• soumrakový snímač „rozpozná tmu". 

:l:,J Zvláštní vybavení 

Osvětlení Leaving-1 lome zhasne za těchto pod
mínek: 

• Nastavená doba dosvitu uplynula. 

• Vm.idlo bylo opět uzamknuto. 

• Spínač svě tel byl otočen do polohy O. 
• Je zap nulo zapalov,íní. 

Osvětlení okolí ve vnějších zrcátkách35l 

Světla ve vnějších zrcá tkách osvět lu jí bezpros
třední okolí dveří během nastupování a vyslll 
povúní. 

Osvětl e ní se zapne pl'i odemykání vozidla , pi'i 
otevření některých dveří a aktivní funkci osvět 

lení Coming-Home nebo Leaving-Home. 

Je-li vozidlo vybaveno soumrakovým 
snímačem:!:, ) je funkce osvě tl ení okolí ve 
vnějších zrcátkách zapnutá pouze za tmy. 

[I] Poznámko 

• V nabídce Světla o vidění ⇒ strana 28 můžete 

nastavil dobu dosvitu pro funkce Coming Horne 
a Leaving I lome a rovn ě7. J'unkcc zapnout nebo 
vypnou!. 

• Pokud při zapnutém osvě tlení vozidla vytá h
nete klíček ze zapalování. krátce s ti sknete svě

telnou houkačku a polom otevf'cte dveře řidi če, 

nezazní žádné zvukové va ruv.í ní. pro!Ože je 
funkce Coming- Homezapnutá a svě tlo se po ně 

jaké době automaticky vypne. S výjimkou , je-li 
spín ač světc i v poloze ooo, nebo pokud jste za p
nuli parkovací svě tla. ◄ 
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O w«! llcní přístrojů a spínačů a regulace sklonu světel 

Obr. 45 Přístrojová desko: regulátor osvětlení 

přístrojů a spínočů 0 , jakož i sklonu světel G). 

G) Osvětlení přístrojů a spínačů 

í'ři zapnutých světlech je možné plynule regu
lovat jas osvětlení přístrojů a spínačů otáčením 
regulátoru ⇒ obr. 4:i 0 -
0 Regulace sklonu světel36l 
Elektrickou regulací sklonu světci G) můžete 
světlomety plynule přizpůsobovat zatížení vo
zidla. Tím zabráníte oslnění vozidel v protis
měru. Současně si správným nastavením světlo
metů zajistíte ideální viditelnost. 

Světlomety lze nastavovat pouze při zapnutých 
tlumených světlech. Sklápění světelného kuželu 
se reguluje otáčením regulátoru G) ze základní 
polohy- dolů. 

:Hll V závislosti na 1nodelu 

:171 Zvláštní vybavení 
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Nastavovací hodnoty na regulátoru odpo-
vídají přibližně tomuto zatížení: 

- Obsazená přední sedadla a prázdný za-
vazadlový prostor. 

1 Obsazená všechna sedadla a prázdný 
zavazadlový prostor. 

2 Obsazená všechna sedadla a plně 
naložený zavazadlový prostor Provoz s 
přívěsem při malém zatížení tažného 
zařízení. 

3 Obsazené pouze sedadlo řidiče a plně 
naložený zavazadlový prostor. Provoz s 
přívěsem při maximálním zatížení 
tažného zařízení. 

Při odlišném zatížení vozidla můžete volit jiné 
mezipolohy. 

Dynamická regulace sklonu světel37l 
Vozidla s plynovými výbojkami37l (xenonová 
světla) mají dynamickou regulaci sklonu světel. 
To znamená, že sklon světel se při zapnutí svět
lometů přizpůsobí zatížení vozidla a „kyvné po 
hyby" při rozjezdu, resp. brzdění se automaticky 
vyrovnají. Regulátor G) není k dispozici. 

& POZOR! 

• Zapnutá tlumená světla přizpůsobujte po
mocí regulace sklonu světel zatížení, abyste 
neoslňovali protijedoucí vozidla - nebezpečí 
nehody! 

• Když je vozidlo zatížené, sklopte světla 
regulátorem. ◄ 
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Varovná světla J1. 
Varovná světla v nebezpečných situacích upozorňují na vaše vozidlo ostatní 
účastníky silničního provozu. 

Obr. 46 Přístrojová desko: tl ač ítko varovnýc h světel 

Pokud jst e nuceni vozidlo odstavil: 

I. Odstavte ho v bezpečné vzdál enosti od 
projíždějících vozidel. 

2. Zarněle varovná svě tla stisknutím 
tl ač ítka ⇒ ob r. 4b ⇒ & . 
3. Zařaďte 1. rychlostní stupeň ručně řa
zené převodovky, resp . nastavte volicí 
páku automat ické převodovky38 1 nebo 
převodovky s dvojitou spojkou DSG®38) do 
polohy P. 

4. Vypně te motor. 

5. Pevně zatáhněte ruční brzdu ⇒ sešil 3.2 
.. Jízda", kapitola „ Ruč ní brzda". 

6. Použijte výstražný tro júhelník, abyste 
ostatní účastníky si lničního provozu upo
zorn ili na své vozidlo . 

7. Vždy, když opouš tí te vozidlo, vezmě t e 

si klíček s sebou. 

Při používání varovných svě tci respektujte z,í
kunmí ustanovení. V některých zemích je nap ř . 

povinné nošení výstražné vesty. 

'. IIIJ Zv láštní vybave n i 

Varovnú svě tla zapně te, když napřík lad : 

• dojede te na konec dopravní zácpy, 

• máte nehodu, 

• mát e závadu na vozidle, 

• v l eče t e jiné vozidlo nebo js te sami v leče ni. 

Jsou-li varovnú svě tla zapnutá, blikají všechny 
ukazat ele směru jízdy. ílo vnčž blikají obč kon 
trolní svě tl , 1 ukazate li', s lll č ru jízdy a kon 
trolní svě tlo ve spínaé i &, . /.ai'ize ní funguje i při 
vypnutém zapalov,íní. 

Pokud je vaše vozidlo vl ečeno se zapnut vmi va 
rovnými svě tl y a zapnutým zapalov,íním , 
můžete používat ukazatele smč ru. Pá čku ukaz.a 
telů směru jízdy posuňte do pf-íslušného směru . 

Na dobu , kdy vozidlo ukazuje směrodbočení , se 
přeru š í blikání varovných svě t c i. Jakmile se 
páčka ukazatelů směru vnítí do neutrální po 
lohy, bliká ní va rovných světci se opět auto 
maticky zapne. 

Ukazatel nouzového brzdění38 ) 
Při úplném seš lápnutí brzdo vého pedálu při 
rychlos ti přes 60 km / h jsou vozid la za vámi varn 
vána opakovaným bliká ním brzdových svě t e l. 

Pokud brzdění přctrv;ívá, automa ti cky se 
zapnou při rychlosti pod 10 km i h varovmí svě tla 

a brzdové svě tl o svítí trvale. Pokud vozid lo opět 
zrychlí. vypnou se varovn,í svě tla opě t auto 
maticky. 

&, POZOR! 

• Odstavené vozidlo před s tavuje značné ri 
ziko. Používejte vždy varovná světla a 
výstražný trojúhelník, abyste ostatní účas t 

níky si lničního provozu upozornili na své sto
jící vozidlo. 

• Kvůli vysokým teplotám katalyzátoru 
výfukových plynů by v jeho blízkosti nikdy 
neměly být lehce vzně tli vé materiály (např. 
suchá tráva nebo vyteklý benzin) - nebezpečí 

požáru! ► 
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[ J J Pornámka 

• 1'1, 111111 1.iv,ini varovných světci respeklUjte 
1.,k,1111i;111st.1novcní. V někte rých zemích je 
"·'I" . povinné nošení výstražné vesty. 

• Akumulátor vozid la se vybíjí (i při vypnutém 
zapalování), pokud jsou varovná světla zapnutá 
delší dobu. 

• Jestliže varovná světla nefungují, musíte 
ostatní účastníky silničního provozu upozornit 
na své vozidlo jiným způsobem - v souladu s 
platnými předpisy. ◄ 

Páčka ukazatelů směru jízdy a dálkových světel 

l'ríčkou ukazatelů směru jízdy a dálkových světel se zapínají také parkovací světla 
r1 suětelná houkačka. 

Obr. 47 Páčka ukazatelů směru jízdy a dálkových 
světel 

Páčka ukazatelů směru jízdy a dálkových 
světel má tyto funkce: 

Zapnutí ukazatelů směru jízdy 

- Zat l ač te páčku až nadoraz naho ru 
⇒ obr. 47 G) - bli kají pravé ukazatele 
směru; zat l ačte páčku do l ů ® - blikají levé 
ukaza tele směru. 

Použití ukazatelů směru jízdy při 
změně jízdního pruhu (komfortní ov
ládání) 

- Zatlačte páčku jen k tlakovému bodu 
nahoru G) nebo do l ů G) a uvolně te ji. Když 
je zapnuto komfortní blikání, ukazatel 
směru jízdy zabl iká tři král. Současně bliká 
přís l ušné kontrolní svět l o. 

:l' I I Zvláštní vybavení 
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Zapnutí a vypnutí dálkových světel 

- Otočte spínačem svě t el do polohy io 
⇒ strana 66, obr. 44. 

- Dálková svě t la zapnete zatlačením 

páčky dopředu ⇒ obr. 47 G). Při 
zapnutých dálkových svě tlech svítí ve 
sdružených přís t rojích kontroln í světl o \D. 

- Dálková svě tla vypnete zatažením 
páčky zpět do původní polohy. 

Zapnutí světelné houkačky 

- Světe l ná houkačka se rozsvítí 
přitažením páčky k volan tu © -

Zapnutí parkovacích světel 

- Vypněte zapalování. 

- Zatlač te páčku ukazate lů směru jízdy ze 
s tředové po lohy nahoru , resp. do l ů - rozs
vítí se pravá , resp. levá parkovací světl a. 

Vypnutí komfortn ího ovládání ukazatelů směru 

jízdy 

Komfortní b likání lze přes nabídku391 na d ispleji 
sdružených přístrojů vypnout ⇒ strana 28, 
,.Nabídka pro světla a vidě ní". 

U ostatních vozidel můžete funkci deaktivoval 
ve svém servisu Volkswagen . ► 
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& POZOR! 

Dálková světla s il ně oslťlují ostatní řidiče - ne
bezpečí nehody! Proto dálková světla, resp. 
světelnou houkačku používejte jen tehdy, 
když nikoho nemůžete oslnit. 

[I] Poznámka 

• Ukazatele s111ěr11 ji:;r/y pracují jen při zap
mllém zapalová ní. Současně bliká p f-ís lu šné 
kontrolní svět l o , resp. ve sdružených 
příst rojích. 

• Při zapnu tých varovných světlech blikaj í obč 
kontro lní svě tla souča sn ě. 

• Pokud dojde k výpadku některého ukaza te le 
směru na vozid le vpředu nebo vzadu, jakož i na 
přívěsu , bliká kontrolní svě tlo asi dvakrát 
,ychlcji. 

Vnitřní osvětlení vozidla 

Platí pro vozidlo: s vnitřn ím světlem vpředu 

Vnitřní osvětlení vpředu 

Obr. 48 Podh led střechy u voz ide l bez hlídání 

vni t řního prostoru: spínač Ci) pro vni t řní světlo 
vpředu. 

Kolébkovým spínačem ⇒ obr. 4B CD (vo
zidla bez hlídání vnitřního prostoru), 
resp .. ⇒ obr. 4Y CD (vozid la s h lídáním 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

• Na dálkouá suětla lze přepnout jen tehdy, 
když jsou zapnutá tlumená svě tla. Ve 
sdru l'.ených phstrojích se rozsvítí kontrolní 
světlo a:O. 

• S/lěte/11á '1011knčka sví tí tak dlouho, dokud 
páčku držíte přitaženou , i když není zapnlllé 
žádné svě tlu. Ve sdružených pr-ís trojích se rozs
vítí kontrolní světlo ~D. 

• Po zapnutí parko11acíc'1 s11ě te/ se ro zsvítí na 
phslušné s tran ě voz id la svět l omet s obrysový mi 
svě t Iv a koncové svě tlo . Parkovací svě tla sv ítí jen 
p ř i vypnuté m zapalování. 

• Pokud při 1/.apnuté p.í čce ukazatelů směru 

jín ly vy t,ilrnet e klíče k w za palov;íní a otevi·ete 
d veí"c i"idi čc , zazní výs tra?.né tún y. Ten v;"1s upo
zon'íuje, abyste ukazatel vypnu li ( kromě 

případu . kd y chcete mít zapnutá parkovací 
svět l a ) . 

• Dbejte také na pokyny k funkci Coming-
1 Icimc:19l ⇒ st rana 69. ◄ 

Obr. 49 Podhled střechy u vozide l s hlídáním 

vnitřního prostoru: spínač 0 pro vni t řní svět lo 

vpředu. 

vnitřního prostoru40l) můžete zvolit tyto 
polohy: ► 
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Zapnutí vnitřních světel~ 

Sl isk11utím symbolu~ na kolébkovém 
, pí11a č· i za pnete vnitřní osvětlení vpředu i 
v1.adu . 

Vypnutí vnitřního osvětlení O 
Stisknutím symbolu O na kolébkovém 

s pínač i vypnete vnit řní osvětlen í vpředu i 
v1.adu . 

Spínání dveřním kontaktem 

l'okud je kolébkový spínač ⇒ strana 73, obr. 4f! 
(0, resp . ⇒ strana 73, obr. 49 0 ve střední po
loze, je spínání dveřním kontaktem zapnuté. 
Vnitřní osvě tlení se automaticky zapne, jakmile 
odemknete vozidlo, otevřete některé dveře nebo 
vytáhne te klíček ze zapa lování. Světlo zhasne 
několik sekund po zavření dveří. Rovněž se 
vypne při uzamčení vozid la nebo po zapnutí za
palování. 

Platí pro vozid lo: se světl y pro čtení vpředu 

Světla pro čtení vpředu 

Obr. 50 Podhled střechy u voz ide l bez hlídání 
vnitřního prostoru: tlačítko světel pro čtení 0 
vpředu. 

Zapnutí světel pro čtení ~ 

- Světlo pro čtení rozsvítíte stisknutím 
příslušného tlačítka ⇒ obr. 50 CD (vozid la 

'1111 Zvláštní vybavepí 
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Osvětlení odkládací přihrádky 

Při otevření odkládací přihrádky na straně spol
ujezdce se svě tlo automaticky zapne a při za
vření se zase vypne. 

Osvětlení zavazadlového prostoru 

Při otevření zadních výklopných dveří se světlo 
automaticky zapne a p ři zavření zase vypne. 

[I) Poznámka 

• Když klíček ze zapalování vytáhnete, vnitřní 
osvět l ení po několika minutách zhasne, jestliže 
nejsou všechny dveře vozidla zavřené. Zabrání 
se tak vybití akumulátoru vozidla. 

• Vnitřní osvětlení lze znovu zapnout krátkým 
zapnutím zapa lování. 

• Tl ačí tky~, (Da(a ⇒ strana 73, obr. 48 na 
modulu s třemi tlačítky401 je možné zahá jil hla
sové ovládání401 a spojit se s centrálou havarijní 
služby Volkswagen Service Cali Center 
⇒ sešit 3.4 „Příprava pro mobilní telefon Pre
mium", kapitola „Modul s třemi tlačítky" . ◄ 

Obr. Sl Podhled střechy u vozidel s hlídáním 
vnitřního prostoru: tločítko světel pro čtení 0 
vpředu. 

bez hlídání vnitřního prostoru), 
resp. ⇒ obr. 51 CD (vozidla s hlídáním 
vnitřního prostoru41l). 
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Vypnutí světel pro čtení~ 

- Dalším stisknutím tlačítka světlo pro 
čtení vypne te. 

Platí pro vozidlo : s osvětlením interiéru 

Osvětlení interiéru 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

[I) Poznámka 

• Svě tla pro č tení se zhasnou uzamčením vo 
zidla nebo po několika minutách, když vytáh 
nete klíček ze zapalování. Zabrání se tak vybití 
akumulá toru vozidla. 

• Vnitřní osvětlení lze znovu zapnout krátkým 
zapnutím zapalová ní. ◄ 

Osvětlení interiéru svítí na ovládací prvky ve sl l'edoué konzole. 

Obr. 52 Pod hl ed s třechy: osvětlen í inte riéru 

·11 1 Zvltíšlní vybavení 

Osvětlení interi éru ⇒ obr. '.i~ (š ipky) je funkč ní , 

pokud jsou zapnutá obrysová nebo tlu 
mená /dálková světla. S tředová konzo la je osvět 

lená shora. ◄ 
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1'1111 1 pro vozid la: s vnit řním osvětl e ním a světly pro čtení vzadu 

Vnitřní osvětlení a světla pro čtení vzadu 

V11 i I hú osvětlení zadní části se dodává v různém provedení. 

Obr. 53 Podhled střechy: vnitřní světl o vzadu 

Vnitřní osvětlení vzadu se ovládá společně 
s vnitřním osvětl ením vpředu kolébkovým 
spínačem ⇒ strana 74, obr. 50, resp. 
⇒ strana 73, obr. 49. 

Zapnutí a vypnutí vnitřního světla ~ 

- Vnitřní světlo zapnete stisknutím 
tlačítka~ ⇒ obr. 53. 

- Dalším stisknutím tlačítka~ vnitřní 
světlo vypnete. 

Zapnutí a vypnutí světel pro čtení~ 

- Stisknutím tlačítka~ ⇒ obr. 54 zap
nete světlo pro čtení. 

76 Světla a výhled 

Obr. 54 Pod hl ed střechy: vnitřní světlo a světl o pro 
čtení vzadu 

- Dalším stisknutím tlačítka~ světlo pro 
čtení vypnete. 

[I] Poznámka 

• Pokud jste klíček ze zapalování vytáhli, 
vnitřní osvětlení po několika minutách zhasne, 
jestliže nejsou všechny dveře vozidla zavřené. 
Zabrání se tak vybití akumulátoru vozidla. 

• Světla pro čtení se zhasnou uzamčením vo
zidla nebo po několika minutách, když vytáh 
nete klíček ze zapalování. Zabrání se tak vybití 
akumulátoru vozidla. 

• Vnitřní osvětlení lze znovu zapnout krátkým 
zapnutím zapalování. ◄ 
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Platí pro vozidlo : s vnitřními světly vlevo a vpravo vzadu 

Vnitřní světla vlevo a vpravo vzadu 

Kolébkovým spínačem v podhledu stlechy lze nastavit vnitlni světla do polohy 
pro trvalé svícení~, spínáni dvefoim kontaktem~ a do polohy O (vypnuto). 

"" .. ., ... ... ... ,., 
.:::::: ::'.::::::: o ... ,, .. . , ..... ,., , 
·····••""''"'""''" ,.,.,:,, ,i, , ...... ,>'!,,., 

Obr. 55 Vnitřní světlo vzadu 

r BlK-0011 

Sklo vnit řního světla =., obr. :,:, slou ží sou časně 

jako s pín ač. M ůže te zvo lit tyto polohy: 

Vypnutí vnitřního osvětlení O 

V poloze O je svě tlo vypnuté. 

Spínání dveřním kontaktem ~ 

V poloze~ se vnitřní světlo se automaticky 
zapne , jak mile odemkne te vozidlo nebo vytáh
nete klíče k ze za palov,í ní. 7.hasne as i 30 sekund 
po zavf·ení d vef"í. Rovné1/. se vypne pf-i uzamčení 
vozidla ne bo po zapnutí zapalová ní. 

Zapnutí vnitřního osvětlení %' 

V poloze%' je vnitřní svě tlo 1/.ap nuté. 

[I) Poznámko 

• Kdy;,. klíček ze zapalov.íní vyt,íhnete. vnitÍ"llí 
osvětlení po několika minut.ích zhasne. jes tliže 
nejsou všechny dveře vozidl a zavřené . Zabrání 
se tak vybití akumu látoru vozid la . 

• Vnitřní svě tla zhasnou uzamčením vozidla 
ne bo po několika minut.í ch , když vyt.íhnetc 
klíček ze zapalování. 7.abrá ní se tak vybití ak u
mul.ítoni vo zidla . 

• Vn it řní osvět l e ní lze znovu za pnout kr,ítkým 
zapnutím zapalová ní. ◄ 
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Výhled 

Sluneční clony 

BlK-0034 

Obr. 56 Sluneční clono no straně řidiče 

Sluneční clony na místě řidiče a spolujezdce lze 
vyjmout z úchytů uprostřed vozidla a přiklonit je 

Stěrače 

Stěrače čelního skla '9 

ke dveřím ⇒ o br. 56 (D. Kromě toho je možné 
posunout clony v podélném směru42 l dozadu. 

Ve slunečních clonách jsou zabudována kosme
tická zrcátka opatřená krytem. Při odsunutí 
krytu 0 se rozsvítí světlo42 l nad sluneční 
clonou. 

Světlo42 l nad sluneční clonou zhasne, když kryt 
kosmetického zrcátka zasunete zpět nebo když 
zvednete sluneční clonu. 

W Poznámka 

Světlo42 l nad sluneční clonou se zhasne uz
amčením vozidla nebo po několika minutách, 
když vytáhnete klíček ze zapalování nebo ote
vřete či zavřete některé dveře. Zabrání se tak vy
bití akumulátoru vozidla. ◄ 

Stěrače a omývaci automatika se ovládají páčkou stěračů. 

Obr. 57 Páčko stěračů 

'" ' Zvláštní vybavení 
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Páčka stěračů čelního skla ⇒ obr. 57 má 
tyto polohy: 

Stírání v cyklech 

- Zatlačte páčku nahoru do aretované 
polohy G). 

- Posunujte spínač © doleva nebo dop
rava, abyste nastavili požadovaný interval 
mezi jednotlivými setřeními skla. Posun 
doleva - dlouhý interval, posun doprava -
krátký interval. Spínačem © můžete 
nastavit intervaly stírání ve čtyřech stup-
ních. ► 
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Pomalé stírání 

- Zatlačte páčku nahoru do aretované 
polohy @ . 

Rychlé stírání 

- Zatlačte páčku nahoru do aretované 
polohy @ . 

Jednorázové setření skla 

- Chcete-li pouze králce setřít čelní sklo, 
zatlačte páčku dolů do polohy G). Když 
páčku podrží te dole déle, začne stěrač 
stírat rychleji. 

Omývací automatika ~ 

- Zatáhněte páčku k volantu do polohy 
0). Ostřikovače pracují ihned, za tímco 
stěrače začnou stírat o něco později. Při 

rychlosti nad 120 km / h pracují ostřikovače 
a stěrače synchronně. 

- Páčku opět uvolněte . Stěrače pak pra
cují ješ tě asi 4 sekundy. 

Vypnutí stěračů 

- Vraťte páčku do základní polohy @ . 

Servisní poloha 

Pokud krátce zap nete a zase vypnete zapalování 
a zatlačíte páčku stěračů dolů , stěrače se nastaví 
do servisní polohy. Raménka s t ěraců se mohou 
odklápět, aby na př. v zimě nepi'ilmzla. 

Před za hájením jízdy je ale nutné je opět při 

klopit na sklo. Raménka stěračů se po zaháje ní 
jízdy nastaví zpět do výchozí polohy. 

Zvednutí nebo odklopení stírací lišty 

Při zvedání nebo odklápění stírací lišty ji 
uchopte pouze v oblasti je jího uchycení. 

4:i i Zvláštní vybave ní 

Sešit 3.1 Obsluha ® 
Vyhřívané trysky ostřikavačů43) 

Vyhhváni rozmrazuje za mrzlé trysky ostřiko 

vačů. Topný výkon vyhřívá ní trysek ostf"ikovačů 
se automaticky reguluje po zapnutí zapalování 
podle vněj ší teploty. 

& POZOR! 

Opotřebované nebo znečištěné stírací lišty 
omezují viditelnost a snižují jízdní bez
pečnost. 

• Při nízkých teplotách použijte ostřikovače, 
až když se čelní sklo zahřejete topením a 
větrákem. Prostředek na čistění skel hy mohl 
přimrznout ke sklu a omezit výhled. 

• Přečtěte si a vždy respektujte bezpečnostní 
pokyny ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", kapitola 
,.Ostřikovače a stírací lišty". 

(D Upozornění! 
Za mrazu se vždy pf·ed prvním zapnutím stěračů 
pf·esvčdč t e, zda nepřimrzl y! Pokud přimrzlé 
stěrače za pnete, můžete poškodit jak s tí rací li šty, 
tak motorek stěračů. 

[I] Poznámka 

• Stěrače fungují jen při zapnutém zapalování 
a zavřené kapotě motorového prostoru . 

• Když při zapnutých s t ěračích v poloze 
⇒ s trana 78, obr. :,, G) nebo G) voz idlo zastaví, 
stěrače se automaticky přepnou do nejbližší 
nižší polohy. Po rozjetí vozidla se opět vr,ítí do 
nasta ve né vyšší polohy. 

• 13ě hem automatického s tírúní se klimatizace 
přepne asi na 30 sekund do režimu recirkulace, 
aby se do vnitřního prostoru nedostal zápach 
vody z osthkovačů. 

• Při zapnuté funkci stírání v cyklech se inter
valy mezi stíracími cykly řídí rychlostí jízdy, tzn. 
čím větší rychlost, tím kratší interval. 

• Připadnou pf·ckážku na čelním skle se s tě ra č 

snaJ.í odsunout. Pokud se mu to nepodaří, zůs 

tane stát. Odstral1le překážku a znovu stěrače 
zapnět e. ◄ 
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Platí pro vozidlo: s dešťovým senzorem 

Dešťový senzor 

Zapnutý dešťový senzor samočinně řídí intervaly stírání. 

Obr. 58 Páčka s těra čů : nastavení dešťového sen
zoru @ 

Zapnutí dešťového senzoru 

- Páčku s těračů nastavte do polohy 
⇒ obr. 5B G). 

- Posouváním spínače © doleva nebo 
doprava nastavíte požadovanou citlivost 
deš ťového senzoru. Spínač doprava - vy
soká ci tlivost. Spínač doleva - nízká citli
vost. 

Vypnutí dešťového senzoru 

- Páčku s těračů nastavte z polohy pro 
stírání v cyklech G) do základní polohy @ , 
abyste dešťový senzor vypnuli. 

Dešťový senzor je součást í funkce stírání v cy
klech. Po vypnutí a opětném zapnutí zapalování 
zůstává dešťový senzor aktivovaný a fun guje 
opě t, když je páčka stěračů v poloze G) a jedete 
rychleji než 16 km/h. 

Zapnutý dešťový senzor automaticky aktivuje 
při spuštění deště nebo jiném působení vlhkosti 
na čelní sklo stěrač a interval stírání se při způ 

sobí i ntenzitě deš t ě. Ru č ní přizpůsobení ci tli 
vosti dešťového senzoru lze provést nastavením 
spínače © na páčce stěračů. 

Svítivá dioda uvnitř dešťového senzoru vydává 
nevid itelné infračervené svět lo, které se odráží 

80 Světla a výhled 

Obr. 59 Citlivá plocho dešťového senzoru 

od vnějšího povrchu čelního skla a je měřeno fo
todiodami ⇒ obr. 59 (š ipka). Pokud svět l o pro
nikne bez ztrá t až k fotodiodě, je čeln í sklo 
suché. Vodní film nebo kapky na čelním skle 
zlomí vyslaný paprsek svě tl a, fotodioda naměří 
ztrátu a akt ivuje elektroniku stě račů. Protože 
měřen í probíhá permanentně, může elektronika 
intervaly st írání optimálně řídit. 

Možné příčiny změn chování dešťového sen
zoru při aktivaci: 

• Poškozené stírací li šty - vodní film nebo 
pruhy po setření poškozenými stíracími li štam i 
na citlivé ploše ⇒ obr. 59 dešťového senzo ru 
mohou prodloužit dobu zapnutí stěračů, 
výrazně zkráti t intervaly stírání nebo způsobit 
trvalé rych lé stírání. 

• Hmyz - dopad hmyzu na citlivou plochu 
⇒ obr. 59 dešťového senzoru vede k aktivaci 
stěračů. 

• Zasolení - při provozu v zimním období 
může díky zasolen í skla docházet k mimořádně 
dlouhém u zpožděnému se t ření téměř suchého 
skla. 

• Neč i s toty - suchý prach, vosk, vrstva na skle 
(lotosový efekt), zbytky č isticích prostředků (při 
čištění ulic) na ci tlivé p loše ⇒ obr. 59 může po
tencioná lně způsobit necitlivost senzoru nebo 
opožděnou a pomalou reakci dešťového sen-
zoru. ► 
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• Prasklé sklo - náraz kamene na citlivou 
plochu ⇒ strana 80, obr. :i9 aktivuje při zap
nutém dešťovém senzoru jedno setf·ení. Poté 
senzor rozpozná snížení cit livé plochy a nastaví 
se podle toho. Jak se chování senzoru při akti
vaci změní závisí na velikosti kamene a síle jeho 
nárazu na sklo . 

& POZOR! 
Dešťový senzor funguje pouze jako asistent. 
Řidiče nezbavuje povinnosti zapnout stěrače 
ručně podle aktuální viditelnosti. 

Platí pro vozidla: se stěračem skla zadních výklopných dveří 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

[I] Poznámka 

Abyste zajist ili bezchybnou funkci dešťového 
senzoru, pravidelně čistěte citlivé plochy 
dešťového senzoru a kontrolujte stírací lišty, zda 
nejsou poškozené. Pro bezpečné odstranění 
vosků a ochranných nátčrú laku doporučujeme 
čis ti č oken s obsahem alkoholu . ◄ 

Stěrač skla zadních výklopných dveří~ 

Stěrač a omývací automatika zadního skla se ovládají páčkou stěračů. 

Obr. 60 Páč ka s těračů: stěrač skl a zadních 

výk lopných dveři 

Zapnutí stírání v cyklech 

- Zat lačte páčku stěračů dopředu do are
tované polohy ⇒ obr. bO G). Stěrač pracuje 
vždy asi po šesti sekundách. 

Vypnutí stírání v cyklech 

- Zatlačte páčku stěračů z aretační po
lohy G) zpět k volantu. Po vypnutí stírání v 
cyklech během stírání může stěrač ještě 
chvíli běžel. 

Zapnutí omývací automatiky 

- Zatlačte páčku stěračů úplně dopředu 

do polohy (D. Ostřikovače pracují ihned, 
za tím co stěrač začne stíral o něco později. 
Dokud držíte páčku v léto poloze, stěrač i 
ostřikovače pracují. 

- Páčku opět uvolněte. Stěrač pracuje 
ještě několik sekund, poté stírá opět v cy
klech. 

Zvednutí nebo odklopení stírací lišty 

Při zvedání nebo odkl ápění stírací li šty ji 
uchopte pouze v oblasti jejího uchycení. 

& POZOR! 

• Opotřebované nebo znečištěné stírací lišty 
omezují viditelnost a snižují jízdní bez
pečnost. 

• Přečtěte si a vždy respektujte bezpečnostní 
pokyny ⇒ sešil :-1.3 „Rady a činy", kapitola 
,,Ostřikovače a stírací lišty". 

0 Upozornění! 
Před prvním zapnutím stěrače za mrazu ne
jdhve vyzkoušejte, zda nephmrzl! Pokud 
přimrzlý stěrač zapnete, můžete tím poškodit 
jak stírací lištu, tak motorek stěrače. ► 
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[I] Poznámka 

• Stěrač a ostřikovač funguje jen při zapnutém 
zapalov1iní a zavřených zadních výklopných 
d veřích. 

Platí pro vozidla: s ostříkovačí světlometů 

Ostřikovače světlometů 

• Stěrač skla výklopných dveří se zapne auto 
maticky, když jsou zapnuté stěrače předního 
skla a je zařazen zpětný chod (ručně řazen1i pře

vodovka) nebo poloha R44l volicí páky. ◄ 

Ostnkovače světlometů čistí skla předních světel. 

Svítí-li tlumená č i dálková svět la a přitáhnete - li 

páčku stěračů ⇒ strana 78, obr. 57 0 k volantu, 
jsou po zapnutí zapalování při prvním a pak při 
každém pátém setření čelního skla omývány i 
světlomety. V pravidelných inte rvalech, 
například při čerpání pohonných hmot, je nutno 
odstranil ze skel světlometů nalepené nečistoty 
(např. hmyz). 

Čelní sklo 

Platí pro vozid la: s fototropním čelním sklem 

Fototropní čelní sklo 

[I] Poznámka 

Aby byla zajištěna funkce ostřikovačů světlo 

metů i v zimě, odstra1íujte pravidelně z trysek v 
nárazníku nánosy sněhu a ledu rozmrazovacím 
sprejem. ◄ 

Fototropní čelní skla jsou potažená reflexní infračervenou vrstvou. 

O br. 61 Komunikační okénka u vozidel s automatickou regulací vzdálenosti (ACC) 

Vozidla s fototropním čelním sklem mají oblast 
hez ochranné vrstvy (komunikační 
okénko) ⇒ obr. 61. Tato část okna slouží kov-

"' 1 /,vláštní vybavení 
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ládání elektronických komponent z 
příslušens tví vozidla. ► 

www.autooo.eu



(I) Poznámka 

• Po výměně čelního skla je nutné u vozidel s 
automatickou regulací (ACCJ 4" 1 lase rový snímač 
nechat kalibrovat v autorizovaném servisu. 

Zrcátka 

Vnitřní zrcátko 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

• U vozidel s automatickou regulací vzdále
nosti (ACC) 4

' '1 se nesmějí v oblas ti lasero vého 
snímače ⇒ sešit 3.2 „Jízda", ka pitola „Auto
matická regulace vzdálenosti (ACC)" provádě t 

žádné opravy čelního skla (např. u poško zení 
nárazem kamene) . ◄ 

Pro bezpečnou jízdu je důležité mí! dob,ý výhled za vozidlo. 

,,$( ·/! 

.... ,. B1K~Os64 

Obr. 62 R učně zastínitelné vni t řn í zrcátko 

Ručně zastínitelné vnitřní zrcátko 

V základní poloze musí páčka na spodní hraně 
zrcá tka smčf"ova t dopředu ⇒ obr. fi2. Za tažením 
páč ky dozadu se zrcátko zasti1iuje. 

Automaticky zastínitelné vnitřní zrcátko46l 

Při zapnutém zapalování se vnitřní zrcátko a11 -

10111alickyzasti!'1uje v závislosti na dopadu svě tla 

zezadu. Pokud je zařazen zpětný chod , vrátí se 
zrcá tko do normálního nastavení. 

Automatické zasti1iování lze zapnout nebo vyp
nout spínačem na vnith1ím zrcá tku ⇒ obr. fi '.l 
G). Kontrolní světlo G) se rozsvítí p ř i zapnutém 
automatickém zastiúování. 

Když jsou pi-celní vnitf-11 í svě tla a svě tla pro čtení 
zapnutá, automa tické zasti1iování vnitřního4 1' 1 a 
vnějších46 1 zrcátek není aktivní. 

.,,:,) Zvl{1štní vybavení 
4i; J Zvláštní vybavení 
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Obr. 63 Au tomoticky zastínitelné vn i třní zrcátko 

& POZOR! 

U automaticky zastínitelných zrcátek může z 
rozbitého skla unikat elektrolyt. Tato tekutina 
může způsohit podráždění kůže, očí a 
dýchacích orgánů. Při potřísnění tekutinou 
okamžitě omyjte postižené místo větším 
množstvím vody. Případně vyhledejte lékaře. 

0 Upozornění! 
U automaticky zas tínitelných zrcá tek může z 
rozbitého skla unikat elektrolyt. Tilla kapalina 
poškozuje plastové povrchy. Tekutinu co ne
jrychle ji odstraí\te , například namočenou 
houbo u. ◄ 

Světla a výhled 83 www.autooo.eu



l'l. 11 1 I' ' " v11 rn llo : •, l' lc kt r ickým nastavováním vnějších zrcátek 

Vn újší zrcátka 
- - - ----------------------------

1111, f;í ;:, rcrí I krt mu.žete nastavovat otočným knoflíkem ve dveřích řidiče. 

Obr. 64 Dveře na straně řidiče: otočný knoflík 
vně j ších zrcátek 

Základní nastavení vnějších zrcátek 

I. Otočte knoflíkem ⇒ obr. G4 do polohy L 
(levé vnější zrcátko). 

2. Zrcátko nastavte natočením knoflíku 
tak, abyste měli dob1ý výhled dozadu. 

3. Otočte knoflíkem do polohy R (pravé 
vnější zrcátko). 

4. Zrcátko nastavte natočením knoflíku 
tak, abyste měli dobrý výhled dozadu 
⇒ &. 

Zapnutí vyhřívání vnějších zrcátek 

- Vyhřívání vnějších zrcátek zapnete 
otočením knoflíku ⇒ obr. 64 do polohy C@. 

Vypnutí vyhřívání vnějších zrcátek 

- Otočením knoflíku do polohy L, R nebo 
O vypnete vyhřívání vnějších zrcátek. 

471 Zvláštní vybavení 
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Elektrické přiklápění vnějších 
zrcátek47l 

- Vnější zrcátka přiklopíte otočením 
knoflíku ⇒ obr. 64 do polohy 9. Abyste 
předešli poškození, měli byste vnější 
zrcátka přiklopit vždy, když projíždíte au
tomatickou myčkou. 

Elektrické odklopení vnějších 
zrcátek47l 

- Vnější zrcátka sklopíte otočením 
knoflíku ⇒ obr. 64 do jiné polohy ⇒ & . 

Synchronní nastavování zrcátek47l 

- Chcete-li vnější zrcátka nastavovat jed
notlivě nebo synchronně , zvolte nabídku 
komfortních funkcí (Komfort) ⇒ strana 27. 
Synchronní nastavování vnějších zrcátek: 

1. Otočte knoflíkem ⇒ obr. G4 do polohy L 
(levé vnější zrcátko). 

2. Zrcátko nastavte natočením knoflíku 
tak, abyste měli dobrý výhled dozadu. 
Současně (synchronně) se nastavuje pravé 
vnější zrcátko. Pokud je to nutné, opravte 
nastavení pravého zrcátka otočením 
knoflíku ⇒ obr. 64 do polohy R. 

Automaticky zastínitelné vnější zrcátko47l na 
straně řidiče 

Při zapnutém zapalování se vnější zrcátko na 
straně řidiče zastiříuje automaticky v závislosti 
na dopadu světla zezadu. Při tom musí být 
tlačítko na spodní straně vnitřního zrcátka stis
knuté (svítí zelené kontrolní světlo ve vnitřním 
zrcátku). 

Když jsou přední vnitřní svě tla a světla pro čtení 
zapnutá , automatické zastiiíování vnitřního47l a 
vnějších47l zrcátek není aktivní. ► 
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Vnější zrcátko na straně řidiče se v každém 
případě přepne do normální polohy, jakmile 
zařadíte zpětný chod R. 

1 Paměť pro vnější zrcátko na straně řidiče 
{zpětná jízda)47) 

U vozidel s pamětí pro zrcátko na straně spolu
jezdce se vnější zrcátko po vložení zpětného 
chodu automaticky nastaví do přednastavené 
polohy. Při parkování to umožňuje výhled ke 
hraně chodníku. 

• Pro uložen í polohy zrcátek odemkněte vo
zidlo rádiovým klíčkem a zapněte zapa lová ní. 

• V nabídce Nastavení/komfort na displeji 
sdružených přístrojů aktivujte funkci Sklopení 
zrcátka. 

• Zařaďte zpětný chod a otočte otočný knoflík 
do polohy R. 

• Nastavte zrcátko spolujezdce tak, abyste 
mohli dobře vidět hranu obrubníku. 

Hodnoty nastavení se automaticky ukládají a 
přiřazují aktivnímu rádiovému klíčku. Uložená 
poloha vnějšího zrcátka na straně spolujezdce se 
pak vždy nastaví, když je při zapnutém zapalo
vání zařazen zpětný chod a otočný knoflík 
vnějších zrcátek je v poloze R. Zrcátko se vrátí 
opět do výchozí polohy, jakmile jede te 1ychleji 
než 15 km/h směrem vpřed nebo jakmile nasta
víte otočný knoflík pro nastavení vnějších 
zrcátek z polohy R do polohy O nebo L. 

& POZOR! 

• Vypouklá zrcátka (konvexní nebo asfé
rická) rozšiřují výhled dozadu. Objekty se však 
zobrazují zmenšené a ve větší vzdálenosti. 
Pokud používáte tato zrcátka pro odhad vzdá
lenosti vozidel, která jedou za vámi, mohli 
byste se při přejíždění do jiného jízdního 
pruhu zmýlit - nebezpečí nehody! 

Sešit 3.1 Obsluha ® 

& POZOR! Pokračování 

• Podle možnosti používejte k odhadu vzdá
lenosti vozidel jedoucích za vámi vnitřní 
zrcátko. 

• Při odklápění vnějších zrcátek dávejte 
pozor, abyste si nepřivřeli prsty mezi zrcátko a 
jeho držák - nebezpečí zranění! 

• U automaticky zastínitelných zrcátek 
může z rozbitého skla unikat elektrolyt. Tato 
tekutina může způsobit podráždění kůže, očí 
a dýchacích orgánů. Při potřísnění tekutinou 
okamžitě omyjte postižené místo větším 
množstvím vody. Případně vyhledejte lékaře. 

(D Upozornění! 
U au tomaticky zas tínitelných zrcátek může z 
rozbitého skla unikat elektrolyt. Tato kapalina 
poškozuje plastové povrchy. Tekutinu co ne
jrychleji odstraňte, například namočenou 
houbou. 

~ Životní prostředí 
Vyhřívání vnějších zrcátek by mělo zůstat zap
nuté jen tak dlou ho. dokud je to nezbytně nutné. 
Jinak se zbytečně zvyšuje spotřeba paliva. 

W Poznámka 

• Vyhřívání vnějších zrcátek je funkční pouze 
při vnější teplotě pod +20 °C (+68 •n. 
• Vyhřívání vnějších zrcátek se zapne asi na 2 
minuty na nejvyšší topný výkon. Potom se topný 
výkon přizpť1sobuje vnější teplotě. 

• Pokud dojde k závadě elek trického nastavo
vání , lze obě vnější zrcá tka nastavil rukou za t
l ačením na jejich okraj. 

• Pro vozidla s elektrickým přiklápěním 
vnějších zrcátek platí: Pokud dojde k vychýlení 
pouzdra zrcátka vnější silou (např. nárazem při 
manévrování), musí se zrcátka přiklopit elek
tricky až na doraz. Pouzdro zrcátka nevracejte v 
žádném případě do výchozí polohy ručně, 
protože by se mohla narušit funkčnost zrcátka. ◄ 
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Sezení a úložné prostory 

Proč ie nastavení sedadla tak důležité? 

S1náuné nastavení sedadla je mimo jiné důležité pro optimální ochrannou 
Jit 11kci bezpečnostních pásů a systému airbag. 

V;1še vozidlo má celkem pět míst k sezení. Dvě 
sedadla vpředu a tři místa na zadní řadě sedadel. 
Každé sedadlo je vybavené tříbodovým bez
pečnostním pásem. 

Sedadlo řidiče a spolujezdec lze přizpůsobit tě
lesným rozměrům cestujících různými způsoby. 

Správné nastavení sedadel je zvlášť důležité pro: 

• jednoduchou a rychlou dosažitelnost všech 
ovládacích prvků přístrojové desky, 

• uvolněné, neunavující držení těla, 

• bezpečnou jízdu ⇒ sešit 2.1 „Bezpečnost 
především", 

• optimální ochranný účinek bezpečnostních 
pásů a systému airbag ⇒ sešit 2.1 „Bezpečnost 
především". 

6 POZOR! 

Nesprávné sezení řidiče a cestujících může 
způsobit těžká zranění. 

• Nikdy nevozte více osob, než kolik je ve vo
zidle míst k sezení. 

• Každý cestující musí mít správně připnutý 
a vedený bezpečnostní pás, který patří k jeho 
sedadlu. Dčti chraňte vhodnými dětskými se
dačkami ⇒ sešit2.l „Bezpečnost především", 
kapitola „Bezpečná přeprava dětí". 

• Přední sedadla, všechny opěrky hlavy i 
bezpečnostní pásy je nutné vždy nastavit 
podle tělesné výšky, aby vám a vašim spolu
cestujícím poskytovaly optimální ochranu. 

86 Sezení a úložné prostory 

& POZOR! Pokračováni 

• Za jízdy je nutné mít nohy v prostoru 
nohou- nikdy je nepokládejte na přístrojovou 
desku, do oken nebo na sedák! To se týká také 
spolucestujících. Pokud by v případě brzdění 
nebo nehody spolujezdec neseděl na sedadle 
ve správné poloze, vystavuje se zvýšenému ri
ziku zranění. Aktivace airbagu při 
nesprávném sezení může přivodit smrtelná 
zranění. 

• Je důležité, aby řidič stále udržoval odstup 
minimálně 25 cm od volantu. Spolujezdec 
musí dodržovat dostatečný odstup od přístro
jové desky. Jestliže tato minimální vzdálenost 
není dodržena, nemusí systém airbag splnit 
svou ochrannou funkci - při aktivaci může být 
životu nebezpečný! Vzdálenost mezi řidičem a 
volantem, resp. mezi spolujezdcem a přístro
jovou deskou by měla být vždy co možná ne
jvětší. 

• Sedadlo řidiče nebo spolujezdce nasta
vujte pouze u stojícího vozidla. Za jízdy by se 
sedadlo mohlo nečekaně posunout, což by 
mohlo způsobit nebezpečnou dopravní si
tuaci a zranění. Kromě toho při nastavování 
sedadla nesedíte správně- nebezpečí smrtel
ného zranění! 

• Pro připevnění dětské sedačky na sedadlo 
spolujezdce platí zvláštní předpisy. Při 
montáži sedačky bezpodmínečně respektujte 
bezpečnostní pokyny ⇒ sešit 2.1 „Bezpečnost 
především", kapitola „Bezpečná přeprava 
dětí". ◄ 
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Opěrky hlavy 

Platí pro vozidla: s nastavitelnými opěrkami hlavy 

Správné nastavení opěrek hlavy 

Správné nastavení opěrek hlavy je důležitou součástí ochrany cestujících a při ne
hodách může ve většině případů snížit riz iko zranění. 

l 630-0062 

O b r. 65 Pohled zepředu : správně nastavená 

opěrka hlavy a správný průběh pásu 

Opěrky hlavy musejí být správně nasta
veny, aby poskytovaly optimální ochranný 
účinek ⇒ strana 88. 

- Opěrku nastavte tak, aby její horní 
hrana byla pokud možno v jedné přímce s 
temenem hlavy - ne však níže než v úrovni 
očí. Týl hl avy mějte co nejblíže opěrce 

, hlavy ⇒ obr. 65 a ⇒ obr. 66. 

- Nezapomeňte, že prostřední opěrka 
hlavy zadní řady sedadel nelze nastavovat. 
Pokud poloha prostřední opěrky hlavy ne
odpovídá popsané poloze ⇒ obr. 65 a 
⇒ obr. 66, může se zvýšit riziko zranění v 
případě nehody. V takovém případě 
vyměňte místo k sezení. 

Nastavení opčrek hlavy ⇒ strana 88. 

Nastavení opěrky hlavy pro malé osoby 

Opěrku hlavy posuňte úplně dolů, i když je hlava 
pod horní hranou opěrky. 

: 811-0388 

Obr. 66 Pohled ze strany: správně nastavená 

opěrka hlavy a správný průběh pásu 

Nastavení opěrky hlavy pro vysoké osoby 

Posuíí.te opěrku hlavy až na doraz úplně nahoru. 

& POZOR! 

Jízda s demontovanými, nesprávně 
nastavenými neho špatnč namontovanými 
opčrkami hlavy zvyšuje riziko tčžkých 
zranční. 

• Nastavení opčrek musí vždy odpovídat tě
lesné výšce. 

• Nesprávně nastavené opěrky mohou v 
případě nehody zapříčinit smrt. 

• Nesprávné nastavení opěrek hlavy zvyšuje 
v případě náhlého neho neočekávaného jízd
ního manévru a brzdční riziko zranění. 

• Každá opěrka musí být nastavena podle 
odpovídající tělesné výšky. Horní hrana 
opěrky by měla být pokud možno v úrovni te
mene vaší hlavy - ale ne pod úrovní očí. Týl 
hlavy mějte co nejblíže opěrce hlavy. ◄ 
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Platí pro vozidlo: s nastavitelnými opěrkami hlavy 

Nastavení, demontáž a montáž opěrek hlavy 

Opěrky hlavy lze nastavovat posunováním nahoru nebo dolů. 

Obr. 67 Nastavení nebo demontáž opěrky hlavy 
vpředu 

Nastavení výšky (přední sedadla) 

- Opěrku uchopte po stranách. 

- Posuiíte ji nahoru ve směru šipky nebo 
při stisknutém tlačítku ⇒ obr. 67 (šipka) 
dolů. Správná výška ⇒ strana 87. 

- Dbejte na to, aby opěrka v nové poloze 
bezpečně zaklesla. 

Nastavení výšky (opěrky hlavy 
vnějších zadních sedadel) 

- Opěrku uchopte po stranách. 

- Posuňte ji nahoru nebo dolů. Správná 
výška ⇒ strana 87. 

- Dbejte na to, aby opěrka v nové poloze 
bezpečně zaklesla. 

Snížení opěrek hlavy zadních sedadel 

- Pokud chcete snížit opěrku hlavy pros
tředního sedadla úplně, musíte podržet 
tlačítko ⇒ ob r. 68 G) stisknuté. 

Demontáž opěrky hlavy 

- Opěrku posuňte úplně nahoru. 

88 Sezení a úložné prostory 

Obr. 68 Nastavení nebo demontáž opě rky hlavy 
vzadu 

- Tlačítko ⇒ obr. (i7 (š ipka), resp. 
⇒ obr. 68 G) držte stisknuté a současně 
opěrku vytáhněte. 

Montáž opěrky hlavy 

- Opěrku zasu11.te do vodítek příslušného 
opěradla. 

- Opěrku posuňte doli'.i. 

- Nastavte ji podle tělesné výšky 
⇒ strana 87. 

& POZOR! 

Nikdy nejezděte s demontovanými opěrkami 
hlavy - nebezpečí zranění! 

• Po montáži přizpůsobte opěrku tě lesným 

rozměrům uživatele, aby se dosáhlo optim ální 
ochranné funkce. 

• Pokud vaše poloha sezení na prostředním 
zadním sedadle neodpovídá kritériím pro 
správnou polohu opěrek hlavy, vyměňte si 
místo k sezení. 

• Přečtěte si bezpečnostní pokyny a respek
tujte je ⇒ strana 87, ,,Správné nastavení 
opěrek hlavy". 

www.autooo.eu



[I] Poznámka 

Opěrku hlavy prostředního sedadla vzadu nelze 
výškově nastavovat. ◄ 

Přední sedadla 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

Platí pro vozidla, s mechanicky nastavitelným předním sedadlem 

Mechanické nastavování předních sedadel 

O b r. 69 Ovládací prvky levého předního sedadla 

Ovládací prvky ⇒ obr. 69 na vnitřní straně 
pravé ho předního sedadla jsou 
uspořádané zrcadlově . 

G) Nastavení sedadla v podélném 
směru 

- Za táhněte páčku nahoru a posufíte se
dadlo dopředu nebo dozadu ⇒ & . 
- Uvolněte páčku G) a posunujte sed
adlem, dokud nezaklesne. 

0 Nastavení bederní opěrky48l 
- Bederní opěrku nastavíte po odlehčení 
opěradla otáčením kolečka, resp. páčkou . 

@ Nastavení sklonu opěradla 

- Opěradlo odlehče te a otáčejte ko
lečkem. 

4Bl Zvláštn í vybavení 

G) Nastavení výšky sedadla48l 

- Zatlačte páčku (příp. několikrát) ze 
základní polohy nahoru nebo dolů . Se
dadlo se při tom postupně zvedá nebo 
klesá ⇒&. 

Nastavením opěrky v bederní části se čalouněné 
části více č i méně vyklenou. Takové nastavení 
účinně podporuje přirozené zakřivení páteře . 

& POZOR! 

• Sedadlo řidiče a spolujezdce nikdy nen
astavujte za jízdy. Při nastavování sedadla 
nesedíte správně- nebezpečí smrtelného 
zranění! Sedadlo řidiče nebo spolujezdce 
nastavujte pouze u stojícího vozidla. 

• Abyste snížili riziko zranění řidiče a spolu
jezdce při náhlém zabrzdění nebo p ř i nehodě, 

nikdy nejezdě te s opěradly příliš skloněnými 
dozadu - nebezpečí zranění! Optimální 
ochranný účinek poskytuje bezpečnostní pás 
jen tehdy, když je opěradlo ve vzpřímené po
loze a řidič a spolujezdec mají správně 
připnutý bezpečnostní pás. Čím víc je 
opěradlo skloněné dozadu, tím větší je nebez
pečí zranění způsobené nesprávným 
průběhem pásu! 

• Při nastavování sedadla v podélném směru 
nebo jeho výšky buďte opatrní! Nekontrolo
vané nebo nepozorné nastavování předního 
sedadla může způsobit pohmožděniny - ne-
bezpečí zranění! ► 
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llJ Poznámko 

• \'11dil' provedení modelu se mohou prvky 
11l is l11b y li š it. Například mechanické a elektrické 
11 vl;idaci prvky se u většiny sedadel kombinují. 

• Ovládací prvky sedadla spolujezdce se 
mohou lišit od prvků sedadla řidiče. ◄ 

Plc,t i pro vozidla : s mechanickými předními sedadly a elektrickým nastavením bederní opěrky 

Mechanické přední sedadlo s elektrickým nastavením bederní opěrky 

Obr. 70 Elektrické nastavení bederní opěrky 

Nastavení bederní opěrky 

- Zatlačte na plochu G) spínače 
⇒ obr. 70, čímž se polstrovaná část 
opěradla více vyklene. 

- Zatlačte na plochu ® spínače, čímž se 
polstrovaná část opěradla vyklene méně . 

- Zatlač te na plochu 0 spínače , čím ž se 
bederní opěrka posune dolů. 

- Zatlač te na plochu @ spínače , čímž se 
bederní opěrka posune nahoru. 

Osta tní nastavení sedadel proveďte jak je 
popsáno v ⇒ strana 89. ◄ 

Platí pro vozidla : s ele ktricky nastavitelným předním sedadle m 

Ovládací prvky elektrického nastavování sedadel 

Ovládací prvky jsou funkční i pN vypnutém zapalování. 

Obr. 71 Ovládací prvky elektrického nastavování sedadla 

Přední sedadlo nas tavíte podle tě l esné výšky 
přísluš ným spínačem ⇒ o br. 7l ⇒ & v „Elek-
trické nastavení sedadla řidiče" na straně 91. ► 
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0 Nastavení sedadla v podélném 
směru a nastavení výšky a sklonu 
sedáku. . ... .. ..... . . . . . . . .. . .. . 

0 Nastavení sklonu opěradla. . .... . 
G) Nastavení bederní opčrky49l . . ... . 

91 

91 

91 

Pla tí pro vozidla: s elektricky nastavitelným sedadlem řidiče 

Elektrické nastavení sedadla řidiče 

Sešit 3 .1 Obsl uha @ 

[I] Poznámka 

Výšku sedadla a bederní opěrku spolujezdce lze 
nastavovat pouze mechanicky ⇒ & v „Mecha
nické nastavování předních sedadel" na 
straně 89. Sklon sedáku spolujezdce nastavit 
nelze. ◄ 

Spínače napodobují pFední sedadlo ph pohledu ze strany. Sedadlo, sedák, 
opěradlo a bederní opěrka se nastavuji pNslušnými spínači. 

Obr. 72 Spínačem se nastavuie sedadlo v podé
lném směru a výško a sklon sedáku 

Nastavení sedadla v podélném směru 
a nastavení výšky a sklonu sedáku 

- Přední sedadlo v podélném směru 
nastavíte pohybem spínače ve směru šipky 
⇒ obr. 72 G) ⇒&. 

- Pohybem spínače ve směru šipky 
nastaví te sklon sedáku vpředu 0 nebo 
vzadu@ . Výšku celého sedad la nastavíte 
současným pohybem spínače ve směru 
šipek @ a @ . 

Nastavení opěradla 

- Opěradlo můžete naklonit pohybem 
spínače ⇒ obr. 73 @ ve směru šipky G). 

4ii1 Zvláštní vybavení 

!'iOJ Zvláštní vybavení 

Obr. 73 Spínačem © se nastavuie opěradlo a 
spínačem © bederní opěrka. 

- Opěrad l o nastaví te do vzpřímené po
lohy pohybem spínače ve směru šipky ® · 

Bedern í opěrka50l 
- Zatlačte na plochu @ spínače @, čímž 
se polstrovaná část opěrad la více vyklene. 

- Zatlačte na plochu © spínače, čímž se 
polstrovaná část opěradla vyklene méně. 

- Zatl ačte na plochu 0 spínače, čímž se 
bederní opěrka posune dolů. 

- Zatlačte na ploch u © spínače, čímž se 
bederní opěrka posune nahoru. ► 
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Spínačem ⇒ strana 91, obr. 73 ® se plynule 
nastavuje vyklenutí bederní opěrky. Nastaven ím 
v bederní čás ti se čal ouněné části více č i méně 

vyklenou. Takové nastavení účinně podporuje 
přirozené zakřivení pá t eře . 

& POZOR! 

• Sedadlo řidiče a spolujezdce nikdy nen
astavujte za jízdy. Při nastavování sedadla 
nesedíte správně- nebezpečí smrtelného 
zranění! Sedadlo řidiče nebo spolujezdec 
nastavujte pouze u stojícího vozidla. 

• Elektrické nastavování předních sedadel je 
funkční i při vypnutém zapalování. Proto 
nikdy nenechte děti ve vozidle bez dozoru -
nebezpečí zranění! 

• Při nastavování sedadla v podélném směru 

nebo jeho výšky buďte opatrní! Nekontrolo
vané nebo nepozorné nastavování předního 
sedadla může způsobit pohmožděniny - ne
bezpečí zranění! 

6 POZOR! Pokračování 

• Abyste snížili riziko zranění řidiče a spolu
jezdce při náhlém zabrzdění nebo při nehodě, 

nikdy nejezděte s opěradly příliš skloněnými 
dozadu - nebezpečí zranění! Optimální 
ochranný účinek poskytuje bezpečnostní pás 
jen tehdy, když je opěradlo ve vzpřímené po
loze a řidič a spolujezdec mají správně 
připnutý bezpečnostní pás. Čím víc je 
opěradlo skloněné dozadu, tím větší je nebez
pečí zranění způsobené nesprávným 
průběhem pásu! 

(D Upozornění! 
Abyste nepoškodili elektrické součásti předních 
sedadel , neklekejte na ně a sedák a opěradlo ani 
jiným způsobem bodově nezatěžujte. 

[I) Poznámka 

Podle provedení modelu se mohou prvky obs
luhy lišit. Například mechan ické a elektrické ov
ládací prvky se u větši ny sedadel kombinují. ◄ 

Platí pro vozidla : s elektricky nastavitelným sedad lem ř idiče a s paměti sedadla 

Uložení nastavení pro sedadlo řidiče a vnější zrcátka 

Paměťovými tlačítky můžete uložit a opět vyvolat tři různá nastavení poloh se
dadla Fidiče a vnějších z rcátek. 

Obr. 74 Paměťová tlačítka na sedadle řidiče: při 
ukládáni stiskněte nejprve tlačítko SET a potom 
paměťové tlačítko l, 2 nebo 3. 
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Uložení nastavených hodnot pro jízdu 
dopředu 

- Zapně te zapalování. Zpětný chod nes
míte zařadit. 

- Nastavte sedadlo a vněj š í zrcátka. 

- Podržte tlačítko @TI) ⇒ obr. 74 stisknuté 
déle než sekundu. 

- Během 10 sekund s tiskně te jedno z 
paměťových tlačítek . Uložení je potvrzeno 
akustickým signálem (gong). 

Uložení polohy vně~šího zrcátka na 
straně spolujezdce5 ) pro jízdu 
dozadu 

- Zapně te zapalování. ► 
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- Stiskněte paměťové tlačítko , které 
chcete při nastavování zrcátka spolujezdce 
přiřadit pro jízdu zpět. 

- Zařaďte zpě tný chod. 

- Nastavte vnější zrcátko na straně spolu-
jezdce tak, abyste mohli vidět např. hranu 
obrubníku. Nastavení se automaticky 
uloží. Stisknete-li tlačítko (ill), nastavení 
se neuloží. 

Vyvolání nastavených poloh 

- U stojícího vozidla krátce stiskně te při 
zapnutém zapalování příslušné paměťové 
tlačítko. 

- Pokud není zapalování zapnuté nebo 
pokud vozidlo nestojí (rychlost jízdy pod 5 
km/h), je nutné paměťové tlačítko k vy
volání nastavení podržet tak dlouho, 
dokud se sedadlo nedostane do uložené 
polohy. 

Nastavení můžete přiřadit rádiovému klíčku . Má 
to smysl tehdy, když určitý klíček používá 
vět šinou stejná osoba ⇒ strana 94. 

Uložení polohy vnějšího zrcátka na straně spol
ujezdce pro jízdu dozadu51l 

Při zařazení zpětného chodu se vnější zrcátko na 
straně spolujezdce automaticky přestaví do 
nastavené polohy, pokud je otočný knoník 
vnějších zrcátek v poloze R. Při parkování to 
umožúuje výhled ke hraně chodníku. Zrcá tko se 
vrátí opět do výchozí polohy, jakmile jedete 
rychleji než 15 km/h směrem vpřed nebo jakmile 
nastavíte otočný knoflík pro nastavení vně j ších 

zrcátek z polohy R do polohy O nebo L. 

"11 Zvláštní vybavení 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

&, POZOR! 

• Sedadlo řidiče a spolujezdce nikdy nen
astavujte za jízdy. Při nastavování sedadla 
nesedíte správně - nebezpečí smrtelného 
zranění! Sedadlo řidiče nebo spolujezdce 
nastavujte pouze u stojícího vozidla. 

• Elektrické nastavování předních sedadel je 
funkční i při vypnutém zapalování. Proto 
nikdy nenechte děti ve vozidle bez dozoru -
nebezpečí zranění! 

• Při nastavování sedadla v podélném směru 
nebo jeho výšky huďte opatrní! Nekontrolo
vané nebo nepozorné nastavování předního 
sedadla může způsobit pohmožděniny - ne
bezpečí zranění! 

• Abyste snížili riziko zranění řidiče a spolu
jezdce při náhlém zabrzdění nebo při nehodě, 
nikdy nejezděte s opěradly příliš skloněnými 
dozadu - nebezpečí zranění! Optimální 
ochranný účinek poskytuje bezpečnostní pás 
jen tehdy, když je opěradlo ve vzpřímené po
loze a řidič a spolujezdec mají správně 
připnutý bezpečnostní pás. Čím víc je 
opěradlo skloněné dozadu, tím větší je nebez
pečí zranění způsobené nesprávným 
průběhem pásu! 

[IJ Poznámka 

• Od určité zadní polohy opěradla není 
uložení polohy z bezpečnostních důvodů 
možné. 

• Pokud bčhem vyvolá ní nastavení sedadla z 
pamě ti stiskne te s pínač elektrického nastavo
vá ní nebo začn e t e spou š t ě l motor, proces nasta
vování se přeru š í. ◄ 
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l'luli pro vozidlo: s elektricky nastavitelným sedadlem řidiče o s pamětí sedadlo 

Přiřazení uložených hodnot pro sedadlo řidiče rádiovému klíčku 

Koždému rádiovému klíčku lze přiřadit uloženou polohu sedadla, která se pak 
11oslavuje automaticky. 

Každé nové nastavení vymaže staré hod
not y nastavení pod příslušným 
paměťovým tlačítkem. 

Přiřazení rádiového klíčku 

1. Zapněte zapalování. 

2. Stiskněte tlačítko~ ⇒ strana 92, 
obr. 74. 

:1. Stiskněte paměťové tlačítko, pod 
kterým je uloženo nastavení sedadla ři 

diče. 

4. Vytáhněte klíček ze zapalování. 

5. Po asi třech sekundách (ale nejpozději 
do 10 sekund) stiskněte otevírací 
tlačítko@ na rádiovém klíčku 
⇒ strana 43, obr. 25. Zazní akustický signál 
(gong). Rádiový klíček je nyní přiřazen 
paměťovému tlačítku, které jste před tím 
stiskli. 

- Pokud chcete rádiový klíček přiřadit již 
obsazenému paměťovému tlačítku, stis
kněte toto tlačítko před tím, než začnete s 
tímto postupem ⇒ strana 92, .,Uložení 
nastavení pro sedadlo řidiče a vnější 
zrcá tka". Sedadlo při tom zajede do polohy 
uložené pod paměťovým tlačítkem. 

Vyvolání nastavených poloh 

- U zamknutého vozidla jednou stiskněte 
odemykací tlačítko rádiového klíčku. 

- Otevřete dveře řidiče . Sedadlo řidiče a 
vnější zrcátka se nastaví. 

Uložené nastavení pro sedadlo řidiče můžete 
přiřadil k některému rádiovému klíčku. Má to 
smysl tehdy, když určitý klíček používá většinou 
stejná osoba. Přiřazení rádiového klíčku 
paměťovému tlačítku zůstane zachováno, 
dokud tomuto rádiovému klíčku nepř i řadíte jiné 
paměťové tlačítko nebo tomuto paměťovému 
tlačítku nepřiřadíte nový rádiový klíček. ◄ 

Platí pro vozidlo: s elektricky nastavitelným sedadlem řidiče o s pamětí sedadlo 

Inicializace paměti sedadla 

- Otevřete dveře řidiče. 

- Opěradlo nastavte až na doraz úplně 
dopředu ⇒ strana 91. 

- Spínač pro nastavení opěradla podržte 
stisknutý po dosažení koncové polohy 
ještě více než pět sekund. Inicializace je 
ukončena zvukovým signálem (zdvojený 
gong). 

94 Sezení a úložné prostory 

Při inicializaci se vymažou všechny paměti a 
všechna přiřazení. Paměťová tlačítka se pak 
mohou nově naprogramovat a přiřadit někte

rému rádiovému klíčku. ◄ 
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Sešit 3.1 Obsluha ® 
Platí pro vozidla: s vyhříváním sedadel 

Vyhřívání sedadel J 
Plochy sedáků a opěradel předních sedadel lze elektricky vyhřívat. 

Obr. 75 Vozidla s klimatizací: tlačítka vyhřívání 
předních sedadel 

Vyhřívání sedadel funguje jen při zap
nutém zapalování. 

Vozidla s klimatizací 

- Vždy stiskněte příslušné tlačítko toli
krát, dokud se nezobrazí požadovaný 
stupeň vyhřívání. 

- Levým tlačítkem ⇒ obr. 75 @ se ovládá 
vyhřívání levého sedadla, pravým ® vy
hřívání pravého sedadla. Nastavený te
plotní stupeň se zobrazuje diodami 
LED @ v tlačítkách. Pokud svítí tři diody 
LED, je nastavený nejvyšší teplotní stupefí, 
pokud nesvítí žádná dioda LED, je vyv
hřívání sedadla vypnuté. U vozidel s cli
matronikem521 a autorádiem nebo rádiem 
s navigačním systémem521 zabudovaným 
z výroby lze nastavený teplotní stupeň 
zobrazit doplňkově na obrazovce au
torádia nebo rádia s navigačním sys
témem @ . 

Vozidla s topením 

- Vyhřívání sedadel zapnete otočením 
příslušného ovladače ⇒ obr. 7fi . 

SZI Zvláštní vybavení 

Obr. 76 Vozidla s topením: ovladače vyhřívá n í 

předních sedadel 

- V základní poloze O je vyhřívání vyp
nuté. Levým ovladačem se nastavuje vy
hřívání levého sedadla, pravým ovladačem 
vyhřívání pravého sedadla. 

Pokud trpíte omezeným vnímáním bolesti a 
tepla, např. vlivem užívání některých léků , při 

ochrnutí nebo chronických onemocněních 

(např. u cukrovky), doporučujeme funkci vy
hřívání sedadel nepoužíva l ⇒ &. Jinak může 
dojít k těžce l éč it eln ým popáleniná m na zádech, 
hýJ'.dích a nohou. J\hy si mohlo t č lo v uvedených 
případech od zá t čže během jízdy odpočinout, 

doporuč ujeme pi'i jízdách na delší vzdálenosti 
za i"azoval pravidelné přestá vky. Konkré tní si
tuaci konzultujte se svým o šetřujícím lékařem. 

&. POZOR! 

Popáleniny na zádech, hýždích a nohou 
mohou vzniknout v případě, že řidič nebo 
spolujezdec trpí omezeným vnímáním bolesti 
a tepla. V těchto případech se vyhřívání sed-
adel nesmí používat. ► 
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0 Upozornění! 
Abyste nepoškodili topné prvky vyhřívání sed
adel, neklekejte na sedadla ani je jiným způ 

sobem bodově neza t ěžujte. 

<i> Životní prostředí 
Vyhřívání sedadel by mělo zůstat zapnuté jen 
tak dlouho, dokud je to nezbytně nutné. Jinak se 
zbytečně zvyšuje spotřeba paliva. 

[i] Poznámka 

U některých provedení sedadel jsou vyhřívány 
pouze plochy sedáků, ne opěradel. ◄ 

Platí pro vozidla: se sklopným opěradlem sedadla spolujezdce 

Sklopení opěradla sedadla spolujezdce 

Opěradlo sedadla spolujezdce lze sklopit a zajistit ve vodorovné poloze. 

Obr. 77 Sklopení opěradla sedadla spolujezdce 

Sklopení opěradla sedadla spolu
jezdce 

- Sedadlo spolujezdec posuiítc úplnč 
dolů ⇒ strana 89. 

- Opěrku hlavy posuiíte úpln ě dolů 
⇒ strana 88. 

- Sedadlo posuňte úplně dozadu 
⇒ strana 89. 

- Odjistěte opčradlo sedadla spolujezdce 
ve směru šipky ⇒ obr. 77 G). 
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Obr. 78 Odjištěn í sklápěcího sedadla spolujezdce 

- Sklopte opěrad l o ve směru šipky ® 
dopředu do vodorovné polohy. Při 
sklápění dbejte, aby oblast sedáku byla 
bez předmě tů, které by mohly omezit bez
pečné zaji š tění opěradla sedadla spolu
jezdec. 

- Dbejte, aby opěradlo sedadla spolu 
jezdec ve sklopen é poloze bezpečnč zaare
tovalo. 

Zvednutí opěradla sedadla spolu
jezdce 

- Chcete-li opěradlo zvednout, musíte ho 
odjis tit ⇒ obr. 78. 

- Zvednčtc opěradlo dozadu do svislé 
polohy, až zaaretuje. ► 
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Při sklopeném sedadle spolujezdce nesmí nikdo 
sedět na sedadle za ním nebo na prostředním 
sedadle zadní řady sedadel. Pokud je sedadlo 

1spolujezdce sklopené, je možné na zadních sed 
adlech obsadit pouze vnější sedadlo vlevo ⇒&. 

Při odklápění opěradla sedadla spolujezdce zpět 
dbejte, aby v oblasti kloubů nic nepřekáželo . 

Přečtě te si a respektujte informace a bez
pečnostní pokyny k ukládání předmětů ve vo
zidle ⇒ strana 117. 

& POZOR! 

Otevřená ukotvení a klouby sklopeného 
opěradla spolujezdce mohou způsobit při brz
dění nebo nehodě těžká zranění cestujícím ve 
vozidle. 

• Nenechte nikoho sedět při sklopeném sed
adle spolujezdce na místě za ním nebo na 
prostředním sedadle zadní řady sedadel. To 
platí také pro děti v dětských sedačkách. 
Náhlý brzdný manévr nebo nehoda mohou 
zvýšit riziko zranění. 

• Pokud je sedadlo spolujezdce sklopené, je 
možné na zadních sedadlech obsadit pouze 
vnější sedadlo vlevo. 

& POZOR! 

Nesprávné používání sklopného opěradla se
dadla spolujezdce může způsobit těžká 
zranění. 

• Při zvedání opěradla spolujezdce do svislé 
polohy dbejte, abyste si nepořezali nebo nep
ohmoždili ruce, prsty a nohy součástmi 
kloubů sedadla a jeho zámkového mecha
nismu. 

• Dbejte, aby se do kloubů sedadla spolu
jezdce nezaklínily rohožky nebo podobné 
předměty. Při zvedání opěradla spolujezdce 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

& POZOR! Pokračování 

do svislé polohy to může vést k jeho nespráv
nému zajištění. 

• Při zvedání opěradla do svislé polohy 
dbejte, aby správně zaklaplo zpět a bylo bez
pečně zajištěno. Nesprávně zajištěné 

opěradlo spolujezdce se může náhle pohnout 
a způsobit těžká zranění, obzvláště tehdy, je-li 
někdo na zadních sedadlech. 

• Při nastavování výšky a při sklápění 
opěradla sedadla spolujezdce huďte opatrní! 
Nepozorné nastavování předního sedadla, 
resp. sklápění opěradla spolujezdce může 
způsobit pohmožděniny - nebezpečí zranění! 

& POZOR! 

Volné předměty v zavazadlovém prostoru se 
mohou při náhlém zabrzdění nebo nehodě 
posunout dopředu a zranit cestující. Pokud 
jsou v oblasti účinnosti čelního airbagu spolu
jezdce nějaké předměty, mohou být předměty 
po aktivaci airbagu vrženy vozidlem -
nebezpečí zranění! Respektováním těchto 
bodů snížíte riziko těžkých zranění: 

• Zavazadla a jiné těžké předměty ukládejte 
vždy do zavazadlového prostoru. 

• Pokud na sedadle spolujezdec přcvá).ítc 

nějaké předměty zasahující aJ. na sklopené se
dadlo spolujezdec, vypněte airhai.; sp,,lujezdce 
⇒ sešil 2 .1 „Bezpečnost především ", kapitola 
,,Systém airhai.;". 

• Zavazadla ncho jiné předmět y vždy ve vo
zidle připevněte vhodnými upínacími 
popruhy neho pásky, ahy při prudkém brzdění 
ncho nehodě nemohly vletět do oblasti účin
nosti bočních nebo čelních airbagů. 

• Pozorně si přečtěte informace a bez
pečnostní pokyny k jízdě ⇒ sešit 2.l „Bez
pečnost především", kapitola „Bezpečná 
jízda". ◄ 
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Platí pro vozidla: se středovou loketní opěrkou vpředu 

Středová loketní opěrka vpředu 

Středovou loketní opěrku můžete nastavit jak výškově, tak i v podélném směru . 

Obr. 79 Středová loketní opěrko vpředu 

Zadní sedadla 

Platí pro vozidla: se středovou loketní opěrkou vzadu 

Středová loketní opěrka vzadu 

Obr. 80 Středová loketní opěrko vzadu 
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Nastavení výšky středové loketní 
opěrky 

- Středovou loketní opěrku stupňovitě 
zvedejte nahoru ve směru šipky ⇒ obr. 79 
© do požadované polohy. 

- Opěrku sklopíte tak, že ji nejprve zved
nete úplně nahoru a pak ji sklopíte dol ů. 

Nastavení středové loketní opěrky v 
podélném směru 

- Vytáhněte středovou loketní opěrku ve 
směru šipky ® úplně dopředu, až zaare
tuje, resp. ji posu1íte úplně dozadu . ◄ 

- Zatáhněte za poutko ve směru šipky 
⇒ obr. 80 a sklopte středovou loketní 
opěrku dopředu. 

- Opěrku vrátíte zpět jejím zvednutím a 
zatlačením do opěradla, až opěrka zaare
tuje do opěradla zadního sedadla. 

& POZOR! 

Pokud je loketní opěrka sklopená dopředu, 
nesmí na prostředním sedadle zadní řady 
nikdo sedět (ani dítě). ◄ 
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Pla tí pro vozidla: se sklopným opěradlem sedadla 

Zvednutí opěradla 

O br. 81 Za dni sedadla: od j ištěni opěradla 

Opěradlo je dělené. Každý z dílů lze jed
notlivě sklopit. 

- Opěrku hlavy posuí'ltc úplně dolů 
⇒ strana 88. 

- Odjišťovací tlač ítko ⇒ obr. Hl v opěr

adle sedadla zatáhn ě te ve směru šipky 
dopředu . 

- Sklopte opěradlo dopředu ⇒ ob r. 82 . 
Pokud jsou přední sedadl a posunutá příli š 
dozadu, musíte před sklopením zadních 
opěrad e l případně demontovat opěrky 
hlavy ⇒ strana 88. 

Sešit 3.1 Obsluha ® 

Obr. 82 Za dni řada sedadel: sklopené opěradla 

& POZOR! 

Pokud je opěradlo zadního sedadla sklopené, 
nesmí se na těchto místech k sezení přepra
voval žádné osoby nebo dčti. 

(D Upozornění! 
Abyste předeš li poškozením, musíte před 
sklápěn ím opěradel nastavit p řední sedadl a tak, 
aby do nich opěrky hlavy nebo čalouněn í 

opěradl a zadních sedadel nemohlo narazit. ◄ 
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Platí pro vozidla: se sklopným opěradlem sedadla 

Zvednutí opěradla 

Obr. 83 Zadní sedadla: zajištění opěradlo 

- Zvedněte opěradlo sedadla dozadu a 
zatlačle ho pevně do zajištění. Červená 
značka ⇒ obr. l33 nesmí být vidět. 

& POZOR! 

• Neopatrné a nekontrolované sklápění a 
přiklápění opěradla může způsobit 

pohmožděniny- nebezpečí úrazu! 

• Dbejte, aby se bezpečnostní pásy při 
zvedání opěradla nevzpříčily, a tím se 
nepoškodily. 

• Opěradlo musí být bezpečně zaaretováno, 
aby při náhlém brzdění nemohl žádný 
předmět ze zavazadlového prostoru sklouz
nout dopředu. Červená značka v odjištění 
⇒ obr. B3 signalizuje nezaaretované opěradlo; 
pokud jsou všechna opěradla zaaretovaná, 
červená značka nesmí být vidět. 

• Pokud je sedák nebo opěradlo sklopené, 
nesmí se na těchto místech k sezení přepra
vovat žádné osoby nebo děli. ◄ 

Sklopení a zvednutí zadních sedadel 

Zadní sedadla můžete sklopit, a tím zvětšit zavazadlový prostor. 

Obr. 84 Zadní sedadla: sklopení sedáku dopředu 

Zadní sedadla jsou dělená. Každý z dílů lze 
jednotlivě sklopit. 
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Obr. 85 Sklopená zadní sedadlo 

Sklopení zadních sedadel 

- Opěrku hlavy dopředu sklápěného 
opěradla ⇒ strana 88 a položte ji do pros
toru nohou za řidičem, resp. spolujezdcem 
⇒ &. ► 
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- Zatáhněte za poutko a nadzvedně te 

sedák za přední hranu ⇒ strana 100, 
obr. 84 0). 

- Sklopte sedák dopředu ®· 

- Zatáhněte odjišťovací tlačítko opěradla 

a sklopte opěradlo dopředu ⇒ strana 99. 

Zvednutí zadních sedadel 

- Zvedněte opěradlo dozadu a zatlačte 
ho pevně do zajištění. Červená značka na 
odjišťovacím tlačítku již nesmí být vidět 
⇒ strana 100. 

- Opěrku hlavy opět namontujte do 
opěradla zadního sedadla. 

- Sedák nastavte do původní polohy. 
Dbejte na to, aby všechny zámky pásů 
zůstaly přístupné. 

Jsou-li všechna zadní sedadla sklopená, lze na 
dopředu sklopená opěradla upevnil síťovou od
dělovací stěnu ⇒ strana 122. 

& POZOR! 

• Pokud jsou sedák nebo opěradlo sklopené, 
nesmí se na těchto místech k sezení přepra
vovat žádné osoby nebo děti. 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

& POZOR! Pokračování 

• Zadní opěradlo musí být bezpečně zaare
tované, aby při náhlém zabrzdění nemohly 
předměty ze zavazadlového prostoru sklouz
nout dopředu a aby byl zajištěn ochranný 
účinek bezpečnostního pásu na prostředním 
sedadle. Červená značka v odjištění signali
zuje nezaaretované opěradlo; pokud jsou 
všechna opěradla zaaretovaná, červená 
značka nesmí být vidět. 

• Nekontrolované a neopatrné sklápění a 
přiklápění sedáku a opěradla může způsobit 
pohmožděniny- nebezpečí úrazu! 

• Dbejte, aby se bezpečnostní pásy při 
zvedání opěradla nevzpříčily, a tím se 
nepoškodily. 

& POZOR! 

• Demontovanou opěrku hlavy nepoklá
dejte během jízdy na zadní sedadla nebo do 
zavazadlového prostoru, aby se nemohla 
během náhlého zabrzdění nebo v případě ne
hody volně pohybovat vnitřním prostorem 
vozidla. 

0 Upozornění! 
Pokud sklápíte opěradlo zad11ího sed;1dl;i , 
dbejte, aby v odkládac í111 pros to ni op('radla 11 e
byly žádné pfw lm t:' ty 11 eho 1H:- jaký ,.droj 
zneč i š t (' ní. Jinak 111 C1í.L' dojít v d Cis ll'dk11 toho k 
zneč i š t ě ní , poško t.t. 'llÍ 11 cho p fe trv,ív; 1jíc í111 de
l'on11ací111 na pol stro v;i11í . ◄ 
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l'l, 111 p, o voz idla : se zavazadlovým otvorem 

Zavazadlový otvor 

I >í ky zavazadlovému otvoru lze v interiéru vozu přepravovat dlouhé předměty 
( 1101n' . lyže). 

Obr. 86 Zadní opěradla: otevření zavazadlového 
otvoru 

Otevření zavazadlového otvoru 

- Odklopte středovou loketní opěrku 
dopředu. 

- Zatáhněte odjišťovací tlačítko 

⇒ obr. 86 G) a sklopte kryt zavazadlového 
otvoru úplně dopředu. 

- Otevřete zadní výklopné dveře. 

- Předměty zasuúte do otvoru ze strany 
zavazadlového prostoru. 

- Zajistěte je bezpečnostním pásem 
⇒&. 

- Zavřete zadní výklopné dveře . 

Uzavření zavazadlového otvoru 

- Otevřete zadní výklopné dveře. 

- Vyjměte předměty ze zavazadlového 
otvoru. 
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Obr. 87 V zavazadlovém prostoru: otevření zavaz
adlového otvoru 

- Přiklopte víko zavazadlového otvoru 
dozadu, až zaklesne. Červená značka na 
boku zavazadlového prostoru nesmí být 
vidět. 

- Zavřete zadní výklopné dveře. 

- Loketní opěrku případně zase odklopte 
dozadu. 

& POZOR! 

• Předměty vždy zajistěte bezpečnostním 
pásem, aby při náhlém zabrzdění nevypadly 
do interiéru vozu - nebezpečí nehody! 

• Pokud je loketní opěrka sklopená dopředu, 
nesmí na prostředním sedadle zadní řady 
nikdo sedět (ani dítě). 

(I) Poznámka 

• Zavazadlový otvor můžete otevřít také ze za
vazadlového prostoru. Stiskněte odjišťovací 
tlačítko ⇒ obr. B7 směrem dolů a víko zatlačte 
dopředu. 

• Aby se interiér vozidla neznečistil, měli byste 
špinavé předměty před zasunutím do zavazad
lového otvoru např. zabalit do deky. ◄ 
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Sešit 3.1 Obsluha ® 
Platí pro vozidla: s vakem na lyže a snowboard 

Vak na lyže a snowboard 

Pomocí vaku na lyže a snowboard lze bez znečištění interiéru vozu pFepravovat 
dlouhé pFedměty (např. lyže). 

Nakládání a zajištění vaku na lyže a 
snowboard 

- Otevřete zadní výklopné dveře. 

- Otevřete zavazadlový otvor 
⇒ strana 102 nebo sklopte dopředu jeden 
díl zadníh o opěradla ⇒ strana 99. 

- Rozložte vak na lyže a snowboard a 
i předměty zasuňte ze zavazadlového pros
toru dovnitř. 

- Zasuňte pojistný pás vaku do zámku 
prostředního pásu. 

Přihrádky 

Platí pro vozidla: s odkládací přihrádkou na straně řidiče 

- Pás napněte za volný konec ⇒&. 

& POZOR! 

Naložený vak na lyže a snowboard zajistěte 

upínacím pásem - nebezpečí zranění! 

0 Upozornění! 
Kdybyste prázdný vak na lyže a snowboard 
složi li vlhký, mohlo by dojít následkem vlhkosti 
k tvoření skvrn a k plesn ivění. Abyste lomu zab
ránili , měli byste vlhký vak na lyže a snowboard 
před složením vyčistit suchým hadrem. ◄ 

Odkládací přihrádka na straně řidiče 

Obr. 88 Odkládací přihrádka na straně řidiče 

- Odkládací přihrádku otevlete stis
knutím odjišťovacího tlačítka ⇒ obr. 8B G) 
dolů a za tažením za madlo ve smě ru šipky. 

& POZOR! 

Za jízdy nechte odkládací přihrádku vždy za
vřenou, aby se při náhlém brzdění nebo při 
nehodě snížilo riziko zranění a aby nebyly 
předměty vymrštěny do vnitřního prostoru 
vozidla. ◄ 
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Platí pro vozidla: s odkládací přihrádkou ve dveřích řidiče 

Přihrádka ve dveřích řidiče 

Ve dveřích řidiče je jedna odkládací přihrádka. 

Obr. 89 Přihrádka ve dveřích řidiče 

Plati pro vozidla : s odkládací přihrádkou vpředu 

Do přihrádky ve dveřích řidiče můžete umístit 
např. bezpečnostní vestu. 

0 Upozornění! 
Do přihrádky ve dveřích řidiče neukládejte 
žádné předměty citlivé na teplo , jako např. audi 
okazety, čokoládu nebo l éky. ◄ 

Odkládací přihrádka ve středové konzole vpředu 

Odkládací přihrádka je ve středové konzole vpředu. 

Obr. 90 Přihrádka vpředu 

531 Zvláštní vybavení 

104 Sezení a úložné prostory 

Otevírání a zavírání odkládací 
přihrádky 

- Odkládací přihrádku otevřete krátkým 
stisknutím krytu53l ve směru šipky 
⇒ obr. 90. Kryl se olcvřc samočinně. 

- Zatlačením krytu úplně dolů popelník 
zavřete. 

& POZOR! 

Za jízdy nechte odkládací přihrádku vždy za
vřenou, aby se při náhlém brzdění nebo při 
nehodě snížilo riziko zranění a aby nebyly 
předměty vymrštěny do vnitřního prostoru 
vozidla. 

[I] Poznámka 

V odkládací přihrádce je zásuvka 12 V. ◄ 

www.autooo.eu



Sešit 3.1 Obsluha @ 

Platí pro vozid lo: s přihrádkou ve středové konzole s otvírákem no láhve 

Odkládací přihrádka ve středové konzole s otvírákem lahví 

Obr. 91 Otevřená odkládací přihrádka jako držák 

nápoj ů 

- Posuňte kryt dopředu. 

Pokud nechcete přihrádku používat jako držák 
nápojů, vyjměte otvírák na láhve nahoře z 
postranních vodítek a zasuf'Jte ho zamáčkně te 

ho tak, jak je zobrazeno v ⇒ obr. 92 do dna 
přihrádky. Pak je možné do přihrádky ukláda t i 
rozměrnější předměty. 

& POZOR! 

• Do držáků nevkládejte horké nápoje. V 
případě běžného, ale zejména náhlého jízd-

Obr. 92 Otevřená odkládací přihrádka 

/1 POZOR! Pokračování 

ního manévru, při náhlém brzdění nebo při 
nehodě by se horké nápoje mohly rozlít - ne
bezpečí opaření! 

• Zavřené láhve nikdy nenechávejte déle na 
přímém slunci nebo uvnitř silně zahřátého 
vozidla. Mohly by explodovat. 

CI) Upozornění! 
Nenechávejte během jízdy v držáku žádné ná
poje. Mohou se např. při hrzdční vylít a způsobit 

škodu. ◄ 
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l'lcr tí pro vozidla: s odkládací přihrádkou ve středové loketní opěrce vpředu 

Odkládací přihrádka ve středové loketní opěrce vpředu 

Ve středové loketní opěrce je odkládací přihrádka. 

Obr. 93 Středová loketní opěrka vpředu s 
přihrádkou 

- Odkládací přihrádku otevřete zved
nutím loketní opěrky úplně nahoru ve 
směru šipky ⇒ obr. 93. 

Platí pro vozidla: s odkládací přihrádkou ve střešní konzole 

- Zavřete ji stlačením loketní opěrky 
dolů . 

V této přihrádce může být z výroby vestavěný 
měnič CD"41, vstup USB"41 , zdířka AUX-IN541 

nebo multimediální zdířka (MEDIA-INJ"4l 

⇒ sešit 3.4. 

& POZOR! 

Za jízdy nechte odkládací přihrádku vždy za
vřenou, aby se při náhlém brzdění nebo při 
nehodě snížilo riziko zraněni a aby nebyly 
předměty vymrštěny do vnitřního prostoru 
vozidla. 

(D Upozornění! 
Do přihrádky ve středové loketní opěrce vpředu 
neukládejte žádné předměty citlivé na teplo , 
jako např. audiokazety, čokoládu nebo léky. ◄ 

Odkládací přihrádka v střešní konzole 

Odkládací přihrádka na brýle je vpředu uprostřed střechy 

Obr. 94 Odkládací přih rádka (na brýle) ve střešní 
konzole 

·,,n Zvláštní vybavení 
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- Box otevťete stisknutím tlačítka 
⇒ obr. 94 (šipka) . Víko se otevře sa
močinně. 

- Při zavírání zatlačte víko nahoru, až 
zaklesne. 

& POZOR! 

Za jízdy nechte odkládací přihrádku vždy za
vřenou, aby se při náhlém brzdění nebo při 
nehodě snížilo riziko zranění a aby nebyly 
předměty vymrštěny do vnitřního prostoru 
vozidla. ► 

www.autooo.eu



[I] Poznámka 

Dbejte, aby byla odkládací přihrádka ve střešní 
I konzole (přihrádka na brýle) při zamykání vo-

Sešit 3.1 Obsluha ® 
zidla zavřená, protože jinak nelze zcela za ru čit 

funkčnost hlídání vnitřního prostoru5"l. ◄ 

Platí pro vozidla: s odkládací přihrádkou na straně spolujezdce 

O dkládací přihrádka na straně spolujezdce 

Do odkládací přihrádky na straně spolujezdce může proudit chlazený vzduch. 

Obr. 9 5 Strana spolujezdce: odkládací přihrádka 

- Přihrádku otevřete zatažením otevírací 
páčky ⇒ obr. 95. Když je zářez zámku ve 
svislé poloze, je přihrádka zamčená. 

- Přihrádku zavřete zatlačením krytu 
nahoru. 

Přihrádka na palubní knihu 

Palubní kniha ⇒ obr. 96 0 by měla být vždy v 
odkládací přihrádce. Palubní knihu uložte za
sunutím otevřenou stranou do odkládací 
přihrádky. 

Chlazení přihrádky 

V zadní straně je přívod vzduchu 56l @, kterým 
je při zapnuté klimatizaci"(;) přiváděn do 
přihrádky chlazený vzduch. Přívod vzduchu lze 
otočením otevřít nebo zavřít. 

''''1 Zvláštní vybavení 

' '"
1 Zvláštní vybavení 

Obr. 96 Strana spolujezdce: otevřená odk ládací 
přihrádka s palubní knihou 0 o přívodem vzduchu 

© 

& POZOR! 

Za jízdy nechte odkládací přihrádku vždy za
vřenou, aby se při náhlém hrzdění nebo při 
nehodě snížilo riziko zranění a aby nebyly 
předměty vymrštěny do vnitřního prostoru 
vozidla. 

0 Upozornění! 
U některých modelů jsou odkládací přihrádky 
na straně spolujezdce konstrukčně podmíněny 
otvory, např. za přihrádkou na palubní knihou, 
kterými mohou menší předměty propadnout za 
obložení. To může způsobit nezvyklé zvuky a 
poškození vozidla. Proto bys te neměli do odklá
dací přihrádky ukládat drobné předměty. ◄ 
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Platí pro vozidla: se zásuvkami pod předními sedadly 

Zásuvky pod předními sedadly 

Pod předním sedadlem je jedna úložná zásuvka. 

Obr. 97 Zásuvka pod předním sedadlem 

- Stisknutím odjišt'ovacího tl ačítka na 
madle zásuvky⇒ obr. 97 a jejím vytažením 
dopředu zásuvku otevťete. 

- Zatlačením zásuvky směrem dozadu až 
do aretace zásuvku zavťete. 

& POZOR! 

Za jízdy nechte odkládací přihrádku vždy za
vřenou , aby se při náhlém brzdční nebo při 
nehodě snížilo riziko zranční a aby nebyly 
předměty vymrštěny do vnitřního prostoru 
vozid la. ◄ 

Přihrádky ve variabilní podlaze zavazadlového prostoru 

Ve variabilní podlaze zavazadlového prostoru jsou dvě přihrádky k ukládání 
předmětů. 

611(-0653 

Obr. 98 Přihrádky vpředu a vzadu ve variab ilní po
dlaze zavazadlového prostoru 

á?) Zvláštní vybavení 

108 Sezení a úložné prostory 

Přihrádka v zavazadlovém prostoru 
vpředu 

- K otevření přihrádky nadzvedněte za 
poutko ⇒ obr. 98 (D přední čás t podlahy 
zavazad lového prostoru a podržte ji v této 
poloze. 

Přihrádka v zavazadlovém prostoru 
vzadu 

- K otevlenípřihrádky odklopte dopředu 
za držadlo ® zadní čás t podlahy zavazad
lového prostoru. 

- Po opětovném sklopení podlahu zavaz
adlového prostoru opět držadlem ® za
jistěte. 

Pod zadní odkládací přihrádkou je palubn í 
nářadí, rezervní kolo"7l, souprava na opravy 
pneumatik a tažné za řízení"7l. ◄ 
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Platí pro vo zidla: s dalšími přihrádkami 

Další přihrádky 

Obr. 99 V zavazadlovém prosto ru : boč ní od kl á
dací přihrádka 

Odkládací přihrádka v zavazadlovém prostoru 

Boční s těnu odkládací přihrádky vpravo"111 v za
vazadlovém prostoru může te vyjmout ve směru 

šipky ⇒ obr. 99 směrem nahoru, aby zde bylo 
možné uložit vět š í předmě ty. 

Další možnosti odkládání 

• v obložení dveří (vp ředu a vzadu). 

• kapsy"111 na zadní s tra n ě opěrade l p ředních 
sedadel, 

• háčky na šaty"11l v blízkosti prostředn ího 
sloupku dveří a na zadn ích madlech ve s třeše , 

• háčky na tašky'J!J v zavazadlovém prostoru 
⇒ strana 119. 

,,OJ Zvláštní vybavení 
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& POZOR! 

• Na přístrojovou desku neodkládejte žádné 
předměty. Během jízdy by mohly vletět do in
teriéru (při akceleraci, při brzdění nebo při 
jízdě do zatáčky), a mohly by tak odvést vaši 
pozornost od řízení. 

• V kapsách oděvů a na krytu za opěradly 
zadních sedadel nikdy nenechávejte tvrdé, 
těžké nebo ostré předměty. Na krytu by 
neměla být ani zvířata . Při náhlém brzdění 
nebo jízdním manévru i při nehodě hy byli 
cestující ohroženi - nebezpečí zranění! 

• Dbejte, aby se žádné předměty nemohly 
dostat za jízdy ze středové konzoly nebo z 
ostatních přihrádek do prostoru nohou řidiče. 
Pak byste v případě náhlého jízdního ma
névru nebyli schopni brzdit, sešlápnout 
spojku ani přidat plyn - nebezpečí nehody! 

• Zavěšené oděvy nesmějí omezovat výhled 
řidiče - nebezpečí nehody! Háčky na šaty jsou 
určené jen na zavěšování lehkých oděvů. V 
zavěšených oděvech nenechávejte žádné 
tvrdé, ostré a těžké předměty. Při náhlém brz
dění nebo při nehodě, zvláště s aktivací air
bagu, mohou zranit cestující. 

(D Upozornění! 
Topná vlákna nebo anténa na zadním skic se 
mohou poškodil ostrými p řcdrnč l y na krytu za
vazadlového pro s toru . ◄ 
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Držáky na nápoie 

Pla tí pro vozidla: s držákem nápojů ve středové konzole vpředu 

Držák nápojů ve středové konzole vpředu 

Dua držáky na nápoje jsou ve středové konzole mezi předními sedadly. 

Obr. 100 Držák nápojů ve s tředové konzole vpředu 

- Nápoj vložte do držáku ⇒ obr. lOO. 
Nebo 

- nápoj postavte do držáku ⇒ obr. 101 a 
posuňte otvírák na láhve dopředu nebo 
dozadu, až otvírák na láhve pevně sevře 
nápoj. 

& POZOR! 

• Do držáků nevkládejte horké nápoje. V 
případě běžného, ale zejména náhlého jízd
ního manévru, při náhlém brzdění nebo při 

110 Sezení a úložné prostory 

Obr. 101 Otevřená odkládocí přihrádka jako držák 
na nápoje 

& POZOR! Pokračování 

nehodě by se horké nápoje mohly rozlít - ne
bezpečí opaření! 

• Zavřené láhve nikdy nenechávejte déle na 
přímém slunci nebo uvnitř silně zahřátého 
vozidla. Mohly by explodovat. 

0 Upozornění! 
Nenech ávejte během jízdy v držáku žádné ná
poje. Mohou se např. při brzdění vylít a způsobit 
škodu . ◄ 
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Platí pro vozidla: s držákem nápojů ve středové konzole vzadu 

Držák nápojů ve středové konzole vzadu 

Podle vybavení vozidla může být vzadu ve středové loketní opěrce otevřený nebo 
vysunovací držák nápojů. 

Obr. 102 Volně přístupný držák nápo j ů ve středové 

konzole vzadu 

Otevírání nebo zavírání vysouvacího 
držáku nápojů 

- Držák nápojů otevfotevyklopcním 
krytu dolů ve směru šipky ⇒ obr. 1m. 

- Zvednutím ktytu držák nápojů uza
vřete. 

& POZOR! 

• Do držáků nevkládejte horké nápoje. V 
případě běžného, ale zejména náhlého jízd-

Obr. 103 Vysouvací držák nápojů ve středové kon 
zole vzadu 

& POZOR! Pokračování 

ního manévru, při náhlém brzdění nebo při 
nehodě by se horké nápoje mohly rozlít - ne
bezpečí opaření! 

• Zavřené láhve nikdy nenechávejte déle na 
přímém slunci nebo uvnitř silně zahřátého 
vozidla. Mohly by explodoval. 

0 Upozornění! 
Nenechávejte během jízdy v držáku žádné ná
poje. Mohou se např. při brzdění vylít a způsobit 
škodu . ◄ 

Platí pro vozidla: s držákem nápojů ve dveřích řidiče a spolujezdce 

Držáky na láhve ve dveřích řidiče a spolujezdce 

Držáky na láhve jsou v otevřených 
přihrádkách ve dveřích řidiče a spo lu
jezdce. 

& POZOR! 

Nesprávné používání držáku na láhve může 
způsobit poraněni. 

• Do každého držáku lze umístit jen jednu 
běžnou láhev s obsahem maximálně 1,5 I. 

& POZOR! Pokračování 

• Do držáků nevkládejte horké nápoje. V 
případě běžného, ale zejména náhlého jízd
ního manévru, při náhlém brzděni nebo při 
nehodě by se horké nápoje mohly rozlít - ne
bezpečí opaření! 

• Dbejte na to, aby se láhve ani jiné před-
měty nedostaly za jízdy do prostoru nohou ři
diče. Mohly by se dostat do oblasti pedálů, a ► 
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Lr, POZOR! Pokračováni 

omezit tak jejich ovládání. Pak byste v případě 
náhlého jízdního manévru nebo brzdění ne
byli schopni brzdit, sešlápnout spojku nebo 
přidat plyn - nebezpečí nehody! 

& POZOR! Pokračování 

• Zavřené láhve nikdy nenechávejte déle na 
přímém slunci nebo uvnitř silně zahřátého 
vozidla. Mohly by explodovat. 

0 Upozornění! 
Nenechávejte během jízdy v držáku žádné ná
poje. Mohou se např. při brzdění vylít a způsobit 
škodu. ◄ 

Popelníky, zapalovač cigaret a zásuvky 

Platí pro vozidla : s popelníkem vpředu 

Popelník vpředu 

Obr. 104 Otevřeni popelníku ve střed ové konzole 
vpředu 

Otevření a zavření popelníku 

- Popelník otevřete krátkým stisknutím 
jeho krytu ve směru šipky ⇒ obr. 104. Kryt 
se otevře samočinně . 

- Zatl ačením krytu úplně dolů popelník 
zavřete. 

Vyprázdnění popelníku 

- Otevřete popelník. 

112 Sezení a úložné prostory 

Obr. 105 Vyjmutí popelníku ve středové konzole 
vpředu 

- Uchopte vložku popelníku po straně za 
vytvarovanou plošku ⇒ ohr. l05 (šipka) a 
vyjměte ji nahoru. 

- Po vyprázdnění ji vložte shora zpě t do 
popelníku. 

& POZOR! 

Do popelníku nikdy nedávejte papír. Od hor
kého popelu by se mohl vznítit. ◄ 
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Platí pro vozidla : se zapalovačem cigaret 

Zapalovač cigaret 

Obr. 106 Zapalovač cigaret v pope lníku ve stře

dové konzole vpředu 

- Otevřete popelník ⇒ strana 112, 
obr.104. 

- Zapně te zapalování. 

- Knoflík zapalovače ⇒ obr. 106 
zamáčkně te ⇒ & . 
- Počkej te, až povys koč í. 

Zapalovač vytáhněte a rozžhavenou 
spirálkou zapalte cigaretu ⇒ &. 

Zapalovač cigaret funguje jen při zapnutém za
palování. 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

& POZOR! 

• Neopatrné používání zapalovače cigaret 
může způsobit zranění nebo zavinit požár. 
Proto nikdy nenechte děti ve vozidle bez do
zoru - nebezpečí požáru! 

• Zapalovač používejte opatrně! Nepozorné 
nebo nekontrolované zacházení se zapalo
vačem může způsobit popáleniny - nebezpečí 

zranění! 

0 Upozornění! 
• Abyste předešli poškození elektrického za ří 

zení vozidla, nikdy nepřipojujte e lektrické 
napájecí příslušens tví. jako např . solární panel 
nebo nabíječky akumuláto rů vozidla do zásuvky 
12 V nebo do zapalovače cigare t. 

• Používejte pouze 10 příslušenství , které od
povídá směrnic i EU 2004/ 104/EC, týkající se 
elektromagne tické tolerance. 

• Před zapnutím a vypnutím zapalování, jakož 
i před spouštěním motoru vypněte spo třebi če 

připojené k zásuvce 12 V, abyste vyloučili poško
zení spotřebičů a kolísání napětí. 

[I) Poznámka 

• Př i vypnutém motoru, zap nutém zapa lování 
a zapnutých přís t rojích e lek trického 
příslušens t ví se aku mulá tor vozid la vybíjí. 

• Pf-ed za koupením p ř í s lu šen s t v í si přečt ě te 

pokyny ⇒ seš it 3.3 „Rady a čin y", kapitola 
,,Př í slu šens t ví, výměna díl ů, opravy a změny" . ◄ 
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l' l. t1 1 I'' " vo rnlln : <;C Lá suvko u 72 V 

/ ú~uvka 12 V 

I 111 k11;:,dé zrísuvky 12 V lze zapojit elektrický spotřebič. 

Obr. 107 Zásuvka ve středové konzole 

Zapalovač cigaret"\Jl a zásuvky 12 V jso u funkční 
pouze při zapnutém zapalování"9l. 

Zásuvku 12 y:i9l v odkládací přihrádce středové 
konzoly vpředu, resp. a také zapalovač cigaret v 
popelníku vpředu"9l, jakož i zásuvky 12 y:i(J) pod 
loketní opěrkou vpředu⇒ obr. IO? a v zavazad 
lovém prostoru ⇒ obr. LOB může te použít pro 
elektrické přístroje z příslušenství vozidla. 
Příkon spotřebiče v jednotlivé zásuvce nesmí 
překročit 120 W. 

Přístro je připojené do zapalovače cigaret nebo 
zásuvky zapínejte pouze krátce, abyste zabránili 
vybití akumulátoru. 

& POZOR! 

Zásuvky a s tím i připojené přístroje elek
trického příslušenství jsou funkční při zap
nutém zapalování nebo běžícím motoru. 
Nesprávné používání zásuvek nebo elek
lrickýcb spotřebičů může způsobit vážná 
zranění, resp. požár. Proto nikdy nenechte děti 

ve vozidle bez dozoru zvláště, když mají klíček 
k vozidlu - nebezpečí poranění! 

' ,'I J Zvláštní vybavení 

114 Sezení a úložné prostory 

Obr. 108 Zásuvka v zavazadlovém prostoru 

0 Upozornění! 
• Abyste předešli poškození elektrického zaří

zení vozidla. nikdy nepřipojujte elektrické 
napájecí příslušenství. jako např. solární panel 
nebo nabíječky akumulátorů vozidla do zásuvky 
12 V nebo do zapalovače cigaret. 

• Používejte pouze to příslušenství, které od
povídá směrnici EU 2004/l04/EC, týkající se 
elektromagnetické tolerance. 

• Před zapnutím a vypnutím zapalování, jakož 
i před spouštěn ím motoru vypněte spotřebiče 
připojené k zásuvce 12 V, abyste vyloučili poško
zení spotřebičů a kolísání napětí. 

CI] Poznámko 

• Při vypnutém motoru, zapnutém zapalování 
a zapnutých přístrojích elektrického 
příslušenství se akumulátor vozidla vybíjí. 

• Před zakoupením příslušenství si přečtěte 
pokyny ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy·· , kapitola 
,,Příslušenství, výměna dílů, opravy a změny" . ◄ 
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Platí pra vozidla: s eurozósuvkou 230 V 

Eurozásuvka 230 V ve vozidle 

Eurozásuvku 230 V ve středové konzole lze použ ívat pro elektrické příslušenství 
vozidla. 

Obr. 109 Středová konzola vzadu: eurozásuvka 
230 V 

Eurozásuvku 230 V lze používat pouze při 
běžícím motoru ⇒&. 

- Odklopte kryl zásuvky ve středové kon
zole dolů ⇒ obr. l09 . 

- Do zásuvky zasu11te eurozástrčku. 
Dětská pojistka se tím odjistí. 

- Případně ještě zatlačte eurozástrčku až 
na doraz do zásuvky, aby konektor byl 
pevně zasunutý a nevypadl např. při otře 

sech během jízdy. 

Ukazatel LED nad zásuvkou 

Trvale svítící zelené dětská pojistka je 
světlo: odjištěná, zásuvka je 

funkční. 

Blikající červené v systému je závada, 
světlo: např. vypnutí prou-

dové nebo tepelné 
pojistky. 

Přístroje, které je možné připojit 

Do eurozásuvky 230 V lze připojit elektrické 
přístroje s eurozástrčkou. Příkon spotře biče za-

pojeného do zásuvky 230 V nesmí překroč it 150 
W (s maximálním výkonem 300 W). 

I když do zásuvky 230 V zapojíte více přístrojů, 
nesmí celkový příkon na zásuvce překročit 150 
W. Případně zkontrolujte příkon připojovaných 
přístrojů na jejich typových štítcích. 

Připojované přístroje by měly být v bezchybném 
stavu, neměly by být vadné. 

& POZOR! 

• U těžkých přístrojů nebo konektorů 
(např. zdrojových měničů), které visí přímo 
na eurozásuvce 230 v; se může úchyt 
poškodit - nebezpečí zranění! 

• Všechny připojené přístroje během jízdy 
bezpečně uložte, aby v případě náhlého brzd
ného manévru nebo při nehodě nemohly být 
vrženy vnitřním prostorem vozidla - ohrožení 
života! ⇒ strana 117, ,,Uložení zavazadel". 

• Nad zásuvkou nevylívejte žádné tekutiny -
nebezpečí ohrožení života! Pokud se do zá
suvky dostane vlhkost, postarejte se před jejím 
dalším použitím, aby byla úplně vysušena. 

• Nesprávné používání zásuvky nebo elek
trických spotřebičů může způsobit vážná 
zranění, resp. požár - nebezpečí zranění! 

• Nikdy nenechte děti ve vozidle s běžícím 
motorem bez dozoru - nebezpečí zranění! 

• Připojené přístroje se chovají jinak než při 
zapojení do veřejné sítě. Připojené přístroje se 
mohou během provozu zahřívat - nebezpečí 

zranění! 

• Při použití adaptérů a prodlužovacích ka
belů je dětská pojistka eurozásuvky 230 V vyp
nuta a zásuvka je pod proudem - nebezpečí 

zranění! 

• Do kontaktů zásuvky nezasunujte žádné 
vodivé předměty, např. pletací jehlice - nebez
pečí ohrožení života! 

• Připojené přístroje vypněte, pokud se 
měnič napětí vlivem přehřátí vypne - nebez-
pečí zranění! ► 
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l J,,o , o r nUní! 

• 11, .. ,1wkl1q1, · 1;ik ť· 11 ,ivod y na použití připo -

14 , , .111 \ 1 11 JH 1, 11ojC1! 

• 1· .. k11d I" prikon p ř ipojených přís trojů vyšší 
, "' ' I' ,I I \\I, 1.;ilihv;í se měnič napětí v zásuvce. 
l',,k ,1111, ·plo1a pí·e kroč í určitou hodnotu, měnič 

11 .q wl, "' vy pne. K vypnutí může dojít také při 
v1,..,111,·111 pi'ikonu v případě, že je vysoká vněj š í 

1,·pl111 ;i . l'o vychladnutí se měnič napě tí opě t au-
1, 1111 ;11 icky zapne. Připojené zapnuté přístroje se 
p;ik ro v n ěž aktivují ⇒ 6 . 
• Ne pf-i pojujtc la mpy, které mají neonové 
výbojky. '/. technických důvodů může dojít k 
po.škození lampy. 

• Nepřipojujte přís troje 115 V do eurozásuvky 
L:10 V. Přís troj se může poškodit. Případně pře

kontrolujte přípustné napě tí podle typového 
š títku přístroje . 

• U některých síťových zdrojů , na př pro note
booky, zapnutí brá ní zabudovaná nadproudová 
pojis tka na základě vysokého startovacího 

Platí pro vozidla: s lékárničkou a výstražným trojúhelníkem 

proudu. V tomto případě zdroj od spotřebiče od
pojte a připojte znovu po asi LO sekundách. 

(I] Poznámka 

• Nestíněné přístroj e mohou rušit rádio a elek
troniku vozidla. 

• Eurozásuvka je vybavená integrovanou 
dětskou pojistkou. Zásuvka je pod proudem te
prve tehd y, kd yž ji úplně zasune te. 

• U mnohých přístrojů může na základě níz
kého příkonu ( počtu wattů) docházet kov
livn ění funkčnosti. 

• 7.ásuvku lze používat také pro napě tí 115 V, 
které se používá v některých zemích. K tornu 
musí být ale z výroby namon tován jiný měnič 

napětí. Soupravu pro dodatečnou montáž 
obdržíte ve svém servisu Volkswagen. Nepřipo 

jujte přístroje 115 V do eurozásuvky 230 V. 

• Pokud v blízkosti anté ny v zadním skic pra
cují elektrické přístroje, může docházel k 
poruchám p říjmu autorádia v rozsahu AM. ◄ 

Lékárnička a výstražný troiúhelník 

Obr. 110 Přihrádka pro lékárničku a výstražný tro

júhelník v zavazadlovém prostoru vlevo. 

- Otevřete zadní výklopné dveře 
⇒ strana 52. 

- Odkládací přihrádku otevřete otočením 
uzávěrů na krytu ⇒ obr. I IO ve směru 

šipky. 

116 Sezení a úložné prostory 

O br. 111 Držák na lékárničku a výstražný tro

júhelník. 

Běžně prodávaná lékárničkami) a výstražný tro
júhelník (ve vyobrazeném provedení) se hodí do 
úchytů vlevo v zavazadlovém prostoru 
⇒ ohr. Ul. 

Lékárnička a výs tražný trojúhelník se upevňují 
p řidržovacími pásky. ► 

www.autooo.eu



[I] Poznámka 

• Lékárnička a výstražný trojúhelník nejsou v 
některých zemích součástí dodávky vozidla. 

• Lékárnička musí odpovídat zákonným 
požadavkům . 

• Dbejte na datum použitelnosti obsahu lékár
ničky. Po uplynutí data použitelnos ti bys te si 

Zavazadlový prostor 

Uložení zavazadel 

Sešit 3.1 Obsluha ® 
měli co nejdříve koupi t novou lékárni čku , 

kterou by bylo možné také umístit do tohoto 
držáku. 

• Před zakoupením příslušenství a náhradních 
dílů si přeč tě te pokyny ⇒ seš it 3.3 „Rady a činy" , 

kapitola „ Př íslu šenství, výměna dílů, opravy a 
změny" . ◄ 

Všechna zavazadla musejí být bezpečně uložená. 

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

- Dbejte na rovnoměrné rozložení nák
ladu. 

- Těžké předměty uložte do zavazadlo
vého prostoru co nejvíce dopředu . 

- Zavazadla v zavazadlovém prostoru 
připevněte upínacími pásky k upevňo
vacím očkům ⇒ strana 119. 

& POZOR! 
Volná zavazadla nebo jiné předměty ve vo
zidle mohou způsobit vážná zranění. 

• Volné předměty v zavazadlovém prostoru 
se mohou neočekávaně posunout, a změnit 
tak jízdní vlastnosti vozidla. 

• Volné předměty v zavazadlovém prostoru 
se mohou při náhlém zabrzdění nebo nehodě 
posunout dopředu a zranit cestující. 

• Předměty ukládejte vždy do zavazadlo
vého prostoru, a zejména pro těžké věci 
používejte vhodné upínací pásky. 

1ml Výbava vozidla závisející na exportní zemi 
lil) Zvláš tní vybavení 

& POZOR! Pokračování 

• Když přepravujete těžké předměty, nikdy 
nezapomeňte, že se změnou těžiště může dojít 
i ke změně jízdních vlastností vozidla. 

• Respektujte pokyny k bezpečné jízdě 
⇒ sešit 2.1 „Bezpečnost především" , kapitola 
,.Bezpečná jízda". 

0 Upozornění! 
Topná vlákna nebo an téna na zadním skle se 
mohou poškodit ostrými předměty na krytu za
vazadlového pros toru. 

[I] Poznámka 

• Aby mohl z vozidla unika t s pot řebovaný vz
duch, nezakrýve jte odvě trávací š t ěrbiny pod 
bočními konzolami krytu zavazadlového pros
toru. 

• Tlak vzduchu v pneumatikách je nutné přiz

pů sobit naložení vozidla - viz štítek s hodno
tami tlaku na víku palivové nádrže ⇒ sešit 3.3 
,, Rady a činy", kapitola „Kola". 

• U vozidel s ukazatelem kontroly pneu
matik1iI ) je nutné „sděli t " sys tému nový stav 
naložení vozidla ⇒ sešit 3.3 „Rady a činy", kapi 
tola „Kola" . 

• Respektujte rovněž informace ke krytu za
vazadlového prostoru ⇒ strana 119. ◄ 
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@ Sešit 3 .1 Obsluha 

l'l, ,t, 111, , v11111 ll , 1 •, 1,pcv1iovocími očky 

U 1wvňovací očka 
- - ----------------------------

\ · .·111 10..:,or//011ém prostoru jsou očka pro připevnění zavazadel a pledmětů. 

O br. 112 Zavazadlový prostor: upevňovací očko 

V zavazadlovém prostoru jsou čtyři upe
vňovací očka ⇒ obr. 112 (šipky) pro při
pevnění zavazadel a předmětů. Po jednom 
očku je na pravé a levé straně přední části 
zavazadlového prostoru. Další dvě očka 
jsou v blízkosti hrany úložného prostoru. 

Při kolizi nebo nehodě získávají i malé a lehké 
předměty takovou kinetickou energii , že mohou 
způsobit těžká zranění. Velikost energie v rozho
dující míře závisí na rych losti vozidla a na hmot-

118 Sezení a úložné prostory 

nosti předmětu. Rychlost vozidla však hraje 
důležitějš í roli. 

Příklad: Předmět o hmotnosti 4,5 kg leží ne
zajištěný ve vozidle. Při čelním nárazu rych lostí 
50 km /h získá sílu, která odpovídá dvacetiná
sobku jeho hmotnosti. To znamená, že 
hmotnost předmětu vzroste asi na cca 90 kg. 
Můžete si představil, jaká vzniknou zranění , 

když takový „projektil" letící vozidlem zasáhne 
cestujícího. Toto nebezpečí zranění ještě 

narůstá v okamžiku, kdy je volně se pohybující 
předmět zasažen aktivovaným airbagem. 

& POZOR! 

Kdybyste zavazadla nebo předměty připevnili 
k upevifovacím očkům nevhodnými nebo 
poškozenými upevňovacími popruhy, mohlo 
by v případě brzdění nebo nehody dojít ke 
zranění. 

• Abyste zabráni li pohybu zavazadel a před
mětů dopředu, používejte vhodné popruhy 
nebo upínací pásky, které bezpečně při
pevníte k upevúovacím očkům. 

• K upevňovacím očkům na hraně ložného 
prostoru nikdy nepřipevúujte dětskou 
sedačku. ◄ 
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Platí pro vozid la : s háčky na tašky 

Háčky na zavěšení tašek 

Nahoře v zavazadlovém prostoru jsou háčky na zavěšení tašek. 

Obr. 113 Zavazadlový prostor: háčky na zavěšení 
tašek 

Platí pro vozidla: s krytem zavazadlového prostoru 

Kryt zavazadlového prostoru 

- Zatlačte ve směru šipky ⇒ obr. ll3 ® 
na očko, čímž háčky na tašky vyhákněte. 

- Za tl ačte ve směru šipky G) na hák, čímž 
vyklopí te očka k zavěšení sítě na zavaz
adla621 . 

.&, POZOR! 

Nepoužívejte háčky na tašky jako upeviíovací 
očka . Při náhlém zabrzdění neho při nehodě 
nemohou háčky upevněná zavazadla udr✓.et -
nebezpečí zranění! ◄ 

Kryt zakrývá pohled do zavazadlového prostoru. 

Obr. 114 Otevřené zadní výklopné dveře se 
zavěšeným krytem 

Vytažení krytu zavazadlového pros
toru 

- Navinutý kryt přitáhněte za úchyt rov
./ noměrnč směrem dozadu. 

lil i Zvláštní vybavení 

Obr. 115 Demontáž a montáž krytu zavazadlového 
prostoru 

- Zavěste konce příčné tyče do otvorů v 
obložení vlevo a vpravo ⇒ obr. ll4 (šipky). ► 
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Zpětné navinutí krytu zavazadlového 
prostoru 

Kryl zatáhněte za úchyt trochu směrem 
dozadu. 

Kryl podržte a vyvěste ho z bočních 
i'1 d1y t ů směrem nahoru. 

Rukou veďte kryt směrem dopředu tak, 
aby se neuvolnil příliš rychle. 

Demontáž krytu zavazadlového pros

toru 

- Držák ⇒ strana ll9, obr. 11 5 @zatlačte 
ve směru šipky. 

- Kryt zvedn ě te za držák © nahoru. 

Montáž krytu zavazadlového pros
toru 

- Kryt vložte nejprve vlevo do 
příslušného uchycení v bočním obložení. 

- Držák © vložte do pravého úchytu a 
potom za llač le kryl směrem dolů. 

Platí pro vozidlo : se síti v zavazad lovém prostoru 

Síť v zavazadlovém prostoru 

- Zko ntrolujte, zda držák © bezpečně a 
s lyšitelně zaaretoval. 

Na k1y t zavazadlového prostoru můžete od
kládat l ehč í části oděvu . Dbejte, aby výhled 
zadním sklem nebyl odloženými oděvy omezen. 

& POZOR! 

V kapsách oděvú a na krytu zavazadlového 
prostoru nikdy nenechávejte tvrdé, těžké nebo 
ostré předměty. Na krytu zavazadlového pros
toru nesmí hýt ani zvířata. Při náhlém brzdění 
nebo jízdním manévru i při nehodě by byli 
ces tuj ící ohroženi - nebezpečí zranění! 

0 Upozornění! 
Topná vlákna nebo anténa na zadním skle se 
mohou poškodit ostrými předměty na krytu za
vazadlového prostoru. 

[I] Poznámka 

Aby mohl z vozidla unikat spotřebovaný vzduch, 
nezakrývejte odvětrávací štěrbiny v bočn ích 

konzolách. ◄ 

Sít' v zavazadlovém prostoru brání posunutí lehkých zavazadel. 

Obr. 116 Zavazadlový prostor : vodorovně 
,ověšená síť no zavazad la 

Fxisluje mnoho variant, jak v zavazad-

120 Sezení o úložné prostory 

; 81K-0649 

Obr. 117 Zavazadlový prostor: zavěšen í sítě na 
hraně 

lovém prostoru síť zavěsit. ► 
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Zavěšení sítě v zavazadlovém pros
toru na plocho 

- Zavěste háčky sítě do upevi'10vacích 
) oček ⇒ strana 120, obr. 116 (j). Zip sítě v 

zavazadlovém prostoru musí být nahoře. 

- Potom zavěste háčky sítě do upevňo
vacích oček ®· 

Platí pro vozidla : se síťovou oddělovací stěnou 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

Zavěšení sítě na nakládací hranu 

- Zavěs te prostřední háček sítě háčků na 
tašky⇒ strana 119. Zip sítě v zavazadlovém 
prostoru musí být nahoře ⇒ strana 120, 
obr. 117. 

- Po tom zavěste háčky do upevňovacích 
oček ⇒ strana 120, obr. 116 G). ◄ 

Použití síťové oddělovací stěny za zadními sedadly 

Síťová oddělovací stěna zabraňuje pohybu volných pPedmětů ze zavazadlového 
prostoru do prostoru pro cestující (např. ph brzdění). 

Obr. 118 Zavěšení s íťové oddělovací stěny 

Zavěšení síťové oddělovací stěny 

- Otevřete víka63l vzadu v obložení 
střešních nosníků ⇒ obr. llB (detai l) 
vpravo i vlevo ve směru šipky, abyste 
zpřístupnili uchycení pro síťovou oddělo
vací stěnu . 

- Stěnu vytáhněte za očko @ z pouzdra 
@ nahoru. 

- Zavěste ji na pravé straně © (detail). 

- Stěnu zavěste na levé straně za tlačením 

p říčné tyče do uchycení ® · 

" 11 V závislost i na modelu 

O br. 119 Demo ntáž síťové oddělovací stěny 

Navinutí síťové oddělovací stěny 

- Vyvěs t e příčnou tyč z uchycení © a @ . 

- Síťovou stěnu nechejte pomalu zaro -
lova t do pouzdra ® · 

- Zasuňte víka63l otvorů pro uchycení. 

Demontáž síťové oddělovací stěny 

- Otevřete zad ní dveře. 

- Sklopte opěrad la zadních sedadel 
dopředu ⇒ strana 100. 

- Stiskněte odjišťovací t l ačítko ⇒ obr. 119 
(j) a pouzdro vyjměte z uchycení šikmo 
nahoru G). ► 
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Montáž síťové oddělovací stěny 

( H evř-c le zadní dveře. 

Sklopte opěradla zadních sedadel 
dopředu. 

Pouzdro zasw1te do uchycení. 

Pouzdro lehce zatl ačte vlevo a vpravo 
š ikmo dolů přes upevňovací třmen , až zaa 
retuje (vpravo i vlevo). Červená značka na 
mljišťovacím tlačítku⇒ strana 121, obr. ll9 
0 nesmí být nyní vidět. 

& POZOR! 

Při neodborné montáži síťové oddělovací 
s těny může dojít k poranění. 

Pla tí pro vozid la : se síťovou oddě lovací stěnou 

& POZOR! Pokračováni 

• Síťovou mezistěnu je možné uchytit v 
obložení podhledu střechy správně teprve po 
zaháknutí jejího zakončení ve tvaru T do 
příslušných úchytů. 

• Nezajištěné těžké, špičaté nebo ostré před
měty mohou při náhlém zabrzdění nebo ne
hodě způsobit poranění. To platí, i když je 
síťová s těna správně namontovaná. 

• Během jízdy se nesmějí za síťovou oddělo
vací stěnou nacházet žádné osoby. 

(D Upozornění! 
Nenechte síťovou stěnu „samovolně"' spadnout 
do lů . Tím by se mohla ona neho jiné část i vo
zidla poškod it. Proto ji vždycky stahujte až dolů 
rukou. ◄ 

Použití síťové oddělovací stěny při sklopených zadních opěradlech 

Obr. 120 Montáž síťové oddě l ovací stěny no zadní 
opěradla. 

Montáž síťové oddělovací stěny 

- Otevřete zadní dveře. 

- Sklopte obě část i zadních sedadel 
dopředu ⇒ strana 100. 

- Síťovou stěnu demontujte z bočních 
konzol ⇒ strana 121. 

Nasaďte pouzdro s těny do vybrání ve 
vodicích lištách ⇒ obr. 120 0 -

122 Sezení a úložné prostory 

Obr. 121 Zavěšení síťové oddělovací stěny na 
sklopených zadních opěrad l ech . 

- Posui'lte ho k levé straně vozidla až na 
doraz ® . 

Zavěšení síťové oddělovací stěny 

- Otevře te víka64l vpl'edu v obložení 
s třešních nosníků ⇒ strana 121, obr. llfl 
(šipka) vpravo ® a vlevo @ , abyste 
zpřístupnili uchycení pro síťovou oddělo -

vací stěnu . ► 
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- Stěnu vytáhněte za očko ⇒ strana 121, 
obr. 118 @ z pouzdra @ nahoru . 

- Zavěste ji na levé straně ⇒ strana 121, 
obr. 118 © (detail). 

- Stěnu zavěste na levé straně zatlačením 
příčné tyče do uchycení @. 

Navinutí síťové oddělovací stěny 

- Vyvěste příčnou tyč z uchycení. 

- Síťovou stěnu nechejte pomalu zaro-
lovat do pouzdra ⇒ strana 121, obr. 118 @ . 

- Zasuňte víka64l otvorů pro uchycení. 

Demontáž síťové oddělovací stěny 

- Otevřete zadní dveře vpravo. 

- Přitáhněte pouzdro síťové oddělovací 

stěny asi 5 cm k pravé straně vozidla a 
vyjměte stěnu z vodicích lišt ⇒ strana 122, 
obr. 120 G). 

- Případně síťovou stěnu opět namon
tujte do bočních konzol ⇒ strana 122. 

" 11 V závislosti na modelu 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

- Odklopte obě části zadních sedadel 
opět dozadu ⇒ strana 100. 

Zadní sedadla je možné opě t zvednout až po de
montáži síťové oddělovací stěny. 

& POZOR! 

Při neodborné montáži síťové oddčlovací 
stěny může dojít k poranění. 

• Síťovou oddělovací stěnu je možné uchytit 
v obložení střešních nosníků správně teprve 
po zaháknutí jejího zakončení ve tvaru T do 
příslušných úchytů. Kromě toho musí být 
síťová stěna bezpečně upevněná ke sklope
nému zadnímu opěradlu. 

• Nezajištěné těžké, špičaté nebo ostré před

měty mohou při náhlém zabrzdění nebo ne
hodě způsobit poranění. To platí, i když je 
síťová stěna správně namontovaná. 

• Během jízdy se nesmějí za síťovou oddčlo

vací stěnou nacházet žádné osoby. 

0 Upozornění! 
Nenechte sít'ovou stěnu ,,samovolně" spadnou! 
dolů. Tím by se mohla ona nebo jiné č.ís 1i vo
zidla poškodit. Prolo ji vždycky s1ahujte a:i. dolť1 
rukou. ◄ 
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l'l o ti pro vozidla: s variabilní podlahou zavazadlového prostoru 

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru 

I Íložný prostor v zavazadlovém prostoru lze zvednutím podlahy rozdělit, čímž se 
upevní náklad mezi zadními opěradly a zvednutou podlahou. 

Obr. 122 Zavazadlový prostor: otevření podlahy 
zavazadlového prostoru 

Odjištění a zvednutí podlahy zavaz
adlového prostoru 

- Otevřete zadní výklopné dveře. 

- Madlo ⇒ obr. 122 vyklopte ve směru 
šipky z variabilní podlahy zavazadlového 
prostoru. 

- Pomocí úchytu podlahu zvedněte a za
jistěte vnější hrany na levé a pravé straně v 
příslušných zadních vybráních ⇒ obr. 12:l 
(šipky) nebo podlahu vyklopte úplně 
dopředu . 

Menší předměty můžete uložit i do prohlubně 
pod podlahou. 

124 Sezení a úložné prostory 

Obr. 123 Zavazadlový prostor: zvednutá podlaha 

& POZOR! 

Nezajištěné těžké, špičaté nebo ostré před
měty mohou při náhlém zabrzdění nebo ne
hodě způsobil zranění! 

0 Upozornění! 
Při zvednuté podlaze zavazadlového prostoru se 
smějí mezi zadními opěradly a zvednutou pod
lahou přepravovat pouze předměty, které 
nepřekročí 2/3 výšky nakládání a hmotnost cca 
7,5kg. 

[I] Poznámka 

Doporučujeme upevnit předměty upínacím 
páskem k upevi'íovacím očkům vlevo a vpravo . ◄ 
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Střešní nosič zavazadel 

Platí pro vozidlo: se střešním nos ičem zavazadel 

./ Značky k připevnění základních nosičů 

Obr. 124 Oblosti upínání základního nosiče. 

Platí pro vozidla : se střešním nosičem zavazade l 

Oblasti upínání základního nosiče 

Základní nos i če se montují na podélný s třešní 
nos ič ⇒ obr. 124. Přitom je nutné dodrže t odstup 
nosníků 70 - 75 cm. V každém případě je nutné 
montovat základní nosiče do oblasti mezi svislé 
šipky. 

& POZOR! 

Střešní nosič zavazadel se smí montovat 
pouze na značky ⇒ obr. 124 zobrazené na 
obrázku. ◄ 

Pokyny k manipulaci se střešním nosičem zavazadel 

Postupujte plesně podle pliloženého návodu k montáž i stlešního nos iče. 

Když montuje te střeš ní nosič zavazad el, respek
tujte tyto pokyny: 

• Protože dešťové žlábky na střeše mají aero
dynamický tvar. nemohou se používa t běžné 
střešní nos i če . Doporučujeme vám používat 
pouze námi schválené základní nos i če, res p. 
střešní nos i če zavazadel. 

_, • Základní nosiče jsou základe m komple tního 
systému střešních nos ič ů. Pro přepravu zavaz
adel, jízdních kul, surfových plováků , lyží a lodí 
je nutné z bezpečnostních důvodů pou j.ívat 
přídavné držáky. Všechny potřebné kompo
nenty může te získa t ve svém servisu Volks
wagen. 

• Doporučujeme ponechat montážní návod 
dodaný výrobcem nosiče u palubní literatury. 

• Střešní nosič zavazadel byste měli odmon
tovat, pokud 

- ho již nepoužíváte. Ušetř íte tím palivo. 

) - s vozidlem projíždíte automatickou myčkou . 

& POZOR! 

Střešní nosič zavazadel se srní n1onloval 

pouze na značky > ohr. ll 1I zohrazcné na 
ohrázku . 

• Postupujte přesně podle přilol.eného 

návodu k montM.i střešního nosiče. 

• Po krátké dohě jízdy zkontrolujte šroubové 
spoje a připevnění. P řípadně je dotáhněte a v 
příslušných odstupech je opět zkontrolujte. 

• Poul.ijete-li základní nosiče, které nejsou 
schválené firmou Volkswagen, nebo základní 
nosiče řádně nenamontujete, mohou se 
uvolnit a případně i s nákladem spadnout na 
střechu a na silnici - nebezpečí nehody a 
zranění! 

(D Upozornění! 
• Výška vašeho vozidla se montáží střešního 
nosiče a připevněním zavazadel změní. Nezapo
meúte na to, když např. projíždíte vraty garáže 
ne bo nízkými podjezdy - nebezpeč í poškození 
vozidla! ► 
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• I llH'jt e. ahy střeš ní nosič, resp. připevněný 
11 :1~latl nezasahoval do funkční oblasti posuvné 
.1 vý klopn é střcchyh"l nebo panoramatické po
s t 1v11 é s t fochy6"l a zadních výklopných dveří, 
ji11 ,1k se mohou poškodit. 

• l J vozidel se střešní anténou je nutné dodržet 
dos tatečný odstup nosiče, resp. upevněného 

Platí pro vozidla: se střešním nosičem zavazadel 

Připevnění nákladu 

nákladu od antény tak, aby nedošlo k jejímu 
poškození. 

• Škody, které na vozidle vzniknou 
nesprávným připevněním základních nosičů 
nebo systému střešních nosičů, jsou vyloučené 
ze záruky. ◄ 

Náklad musí být na střešním nosiči bezpečně upevněn. Při přepravě nákladu se 
mění jízdní vlastnosti vozidla. 

Přípustné zatížení střechy vašeho vozu je 75 kg. 
Údaj zahrnuje hmotnost nosiče a hmotnost 
nákladu. 

Náklad rozložte rovnoměrně. Při použití nosičů 
s nižší nosností nelze přípustné zatížení na 
střechu využít. Nosič můžete zatížit jen hmot
ností, která je uvedena v návodu k jeho montáži. 

& POZOR! 

• Tenké, poškozené nebo nevhodné upínací 
pásky, které se používají k připevnění před
mětů na střešním nosiči, se mohou při 
náhlém zabrzdění přetrhnout. Mohlo by to 
vést k nehodě a těžkým zraněním. 

• Abyste předměty na střešním nosiči zavaz
adel správně zajistili proti posunutí nebo od
létnutí, používejte vhodné upínací pásky
nebezpečí zranění! Náklad musí být vždy bez
pečně připevněn. 

• V žádném případě nesmíte překročit pří -
pustné zatížení na střechu, přípustné zatížení 
na nápravy ani přípustnou celkovou 

fial Zvláštní vybavení 

126 Sezení a úložné prostory 

& POZOR! Pokračování 

hmotnost vozidla - nebezpečí nehody! 
⇒ sešit 3.5 „Technická data". 

• Připřepravětěžkých,resp.rozměrných 

předmětů na střešním nosiči se mění jízdní 
vlastnosti vozidla v důsledku změny jeho 
těžiště, resp. v důsledku změny jeho aerody
namických vlastností - nebezpečí nehody! 
Proto když na střešním nosiči přepravujete 
náklad, přizpůsobte tomu styl a rychlost jízdy 
a vyvarujte se prudkého brzdění a náhlých 
jízdních manévrů. 

(D Upozornění! 
Dbejte na to, aby otevřená kapota zavazadlo
vého prostoru nebo její sklo nenarazily do nák
ladu na střeše - nebezpečí poškození vozidla! 

~ Životní prostředí 
Střešní nosič zavazadel často zůstává při 

pevněný na vozidle z pouhé pohodlnosti, i když 
není používán. Zvýšením aerodynamického od 
poru vzrůstá spotřeba pohonných hmot. Proto 
střešní nosič po použití sejměte. ◄ 
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Klimatizace 

Topení 

Platí pro vozid la : s topením bez klimatizace 

Ovládací prvky 

Obr. 125 Středová konzolo: ovládací prvky topení 

- Pomocí regulátorů ⇒ obr. 125 (j) a ® a 
spínače © nastavíte teplotu, rozdělování 
vzduchu a stupeň větrání. 

- Určitou funkci zapnete, resp. vypnete 
stisknutím příslušného tlačítka 0 až G). 
Když je funkce zapnutá, svítí v tlačítku 
kontrolní světlo. 

0 Teplota 

Pomocí tohoto regulá toru můžete nas tavovat te
plotu. Požadovaná vnitřní teplota nemže být 
nižší než teplota vnějšího vzduchu. Ma
ximálního topného výkonu a rychlého odmra
zení skel můžete docílit, až když teplota motoru 
dosáhne provozní hodnoty. 

® Vyhřívání zadního skla QiP 

Vyhřívání zadního skla pracuje pouze při 
běžícím motoru. 

Asi 10 minut po zapnutí se vyhřívání zadního 
skla automaticky vypne. Stisknutím t l ačítka lze 
vyhřívání vypnout dříve . 

liGJ Zvláštní vybavení 

Sešit 3.1 Obsluha ® 

G) Tlačítko pro okamžité zapnutí topení 1!.I, 
Tlačítkem pro okamžité zapnutí topení můžete 

zapínal i vypínat přídavné topení6r;J (nezávislé 
topení) ⇒ strana 142, .,Přídavné (nezávislé) to 
pení". Přídavné topení pracuje nezávisle na to
pení vozidla a t ep lotě motoru vozid la a lze ho 
použít ja k během jízdy, tak u s tojícího vozidla. 
Pi'i vypnutém motoru můžete zvolit, zda se má 
vniti"r1í prostor vozidla vytápě l nebo větral. 

0 Režim recirkulace O 
Režim recirkulace (svítí kontrolní světlo v 
tlačítku) znemožňuj e vniknutí silného zápachu, 
který se vyskytuje např. v tunelu nebo v dopravní 
zácpě, do vnitřního prostoru vozidla ⇒&. 

Při nízké vněj ší teplotě se v režimu recirkulace 
zlepšuje topný výkon, protože se tak místo 
chladného vnějšího vzduchu ohřívá vzduch z 
vnitřního prostoru vozidla. 

© Rozdělení vzduchu 

Tímto regulátorem můžete proud vzduchu 
nastavit do požadovaného směru. ► 
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· 111 · 1 ·,' "'" I 1•1tl1 wl 111 k .-, ·l11í1m1 sklu. V této po-
1 .. , ,. ·. ,· 1 l w 1 p ťť 1111 s 111í cl 1 d i", vodů vypne režim 
, , ., 11 I, , d . 11 <' . ~ I iú.ť t l' ho opě t zapnout stisknutím 
I I.i, 11 ~, I [J ). 

;.,1 I ' , 111 11 d v1.d11 <.:hu na horn í část t ěl a. 

:!,J) I ', 111 11 d v1.du <.:hu do pros toru nohou. 

,, I', 11111d vzdudrn k čelnímu sklu a do prostoru 
11 n l11111. 

(1,) Větrák 

l'r ť,tok vzdudrn lze nastavova t ve č t yřech stup-
11 íc l1. Vě t rá k by měl vždy běžet na ni ?.ší stupe1'í , 
ahy hyl do vozidla stále přiváděn čers tvý vzduch. 

& POZOR! 

Špatné podmínky viditelnosti skrze okna 
zvyšují nebezpečí nehody a zranění. 

• Pro bezpečnost jízdy je důležité, aby byl ze 
všech oken odstraněn led a sníh a aby skla ne
byla zamlžená. Jen tak je zaručen dobrý 
výhled. 

Climatic 

Platí pro vozidla: s climatikem 

Ovládací prvky 

Obr. 126 Středová konzolo : ovládací prvky cl imotiku 

Klimatizace (kompresor) pracuje pouze 
při běžícím motoru a zapnutém větráku . 

128 Klimatizace 

6 POZOR! Pokračování 

• Prostudujte si pečlivě návod k obsluze to
pení a větrání včetně odmlžování a odmrazo
vání skel. 

• V režimu recirkulace neproudí do vozidla 
čerstvý vzduch zvenčí. Okna se tak mohou 
rychle zamlžit a podstatně omezit výhled ven 
nebezpečí nehody! 

• Vypněte režim recirkulace vždy, když už 
není zapotřebí. 

& POZOR! 

Vydýchaný nebo špatný vzduch v interiéru 
může vést k rychlé únavě a nesoustředěnosti 
řidiče . Ta k může dojít k nehodě nebo zranění. 

[I) Poznámka 

• Respektujte všeobecné pokyny ⇒ strana 141. 

• Podle vybavení se může rozmís t ění tlačíte k 

lišit, jejich popis však zůs tává s tejný. ◄ 

- Pomocí regulátorů ⇒ obr. 12(, 0) a © a 
spínače ® nastavíte teplotu, rozdělování 
vzduchu a stupeň vě trání. ► 
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- Určitou funkci zapnete, resp. vypnete 
stisknutím příslušného tlačítka (D až ® · 
Když je funkce zapnutá, svítí v tlačítku 
kontrolní světlo. 

CD Regulátor teploty ⇒ strana 130. 

G) Tlačítko@-zapnutí chlazení (kompresor). 
Svítí-li kontrolní svě tlo v tla čítku, je chlazení 
zapnuté. 

G) Tlačítko@-vyhřívání zadního skla. Vy
hřívání zadního skla pracuje pouze při 
b ěžícím motoru. Asi 10 minut po zapnutí se 
vyhřívání automaticky vypne. Stiskn utím 
tlačítka ho lze vypnout dříve . 

© TlačítkoQiD- pro okamžité zapnutí topení';71 

⇒ strana 142, ,.Přídavné (nezávislé) topení"' . 

0 Tlačítko0- režim recirkulace ⇒ strana ťll 
© Reguláto r rozdělování vzduchu - tímto re

gulátorem můžete proud vzduchu nastavit 
do požadovaného směru . 

- ® - Přívod vzduchu k čelnímu sklu. 
Nasávaný vnější vzduch je přiváděn na 
če lní sklo. Pokud při zapnutém režimu re
cirkulace není zajiš těno rozmrazování, 
režim recirkulace se vypne, jakmile zap
nete funkci rozmrazování. 

- :O - přívod vzduchu na horní část těla . 

- !,O - Přívod vzduchu do prostoru nohou. 

- l!o - Přívod vzduchu k čelnímu sklu a do 
prostoru nohou. 

0 Tlačítko [g- vyhřívání sedadla vpředu 
vpravo ⇒ strana 95 

© Spínač větráku - proudění vzduchu lze 
nastavovat ve čtyřech stupních. Větrák by 

GlJ Zvláštní vybavení 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

měl vždy běžet na nižší stupeň, aby byl do 
vozidla stále přiváděn čerstvý vzduch. 

0 Tlačítko 0-vyhřívání sedadla vpředu vlevo 
⇒ strana 95 

& POZOR! 

Špatné podmínky viditelnosti skrze okna 
zvyšují nebezpečí nehody a zranění. 

• Pro bezpečnost jízdy je důležité, aby byl ze 
všech oken odstraněn led a sníh a aby skla ne
byla zamlžená. Jen tak je zaručen dobrý 
výhled. 

• Prostudujte si peč livě návod k obsluze to
pení a větrání včetnč odmlžování a odmrazo
vání skel. 

• V režimu recirkulace neproudí do vozidla 
čerstvý vzduch zvenčí. Při vypnutém chlazení 
v režimu recirkulace se mohou okna rychle 
zamlžit a podstatně omezit výhled ven - ne
bezpečí nehody! 

• Vypněte režim recirkulace vždy, když už 
není zapotřebí. 

& POZOR! 

Vydýchaný nebo špatný vzduch v interiéru 
může vést k rychlé únavě a nesoustředěnosti 
řidiče. Tak může dojít k nehodě nebo zranění. 

[I] Poznámka 

• Respektujte všeobecné pokyny ⇒ strana 141. 

• Podle vybavení se může rozmístě ní tl ačít e k 

lišit, jejich popis však zůstává stejný. ◄ 
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~'~ Sešit 3.1 Obsluha 

l'l, 111 I" '' vozidlo : s climotikem 

Vytápění nebo chlazení vnitřního prostoru 

< :ti11/(/fic reguluje teplotu vzduchu tak, aby se co nejrychleji dosáhlo zadané te-
11!n1y a její úroveň se pak udržuje konstantní. 

Obr. 127 Středová konzola: ovládací prvky climatiku 

Vytápění interiéru 

- Chlazení vypněte tlačítkem@ 
⇒ obr. 127 ®· Kontrolní světlo v tlačítku 
zhasne. 

- Regul á tor teploty CD otočte na požado
vanou teplotu. Doporučujeme nastavení 
teploty +22 °C (+72 °F) . 

- Otočením spínače větráku ® nastavte 
jeden ze stupl'íů 1-4. 

- Regul á torem rozdělení vzduchu © při
vádějte vzduch v požadovaném směru:~ 
(k čelnímu sklu) ,~ (na horní čás t tčla), ~ 
(do prostoru nohou) nebo@ (k čelnímu 
sklu a do pros toru nohou) . 

Chlazení interiéru 

- Chlazení zapně te tlačítkem@ ®· 
Kontrolní svě tlo v tlačítku musí svítit. 

- Regul á tor teploty CD otočte na požado
vanou teplotu. Doporučujeme nastavení 
lcploty +22 °C (+72 °F). 

- Otočením spínače větráku ® nastavte 
jeden ze stup11ů 1-4. 

130 Klimatizace 

- Regulátorem rozdě l ení vzduchu © při
vád ějte vzduch v požadovaném smčru: ~ 
(k čelnímu sklu),~ (na horní čás t tě la),~ 
(do pros toru nohou) nebo @ (k čelnímu 
sklu a do prostoru nohou). 

Vypnutí chladicího zařízení 

- Chlazení vypněte tlačílkem@ ®· 
Kontrolní světlo v tla čítku zhasne. 

Vypnutí climatiku 

- climatic vypnete otočením spínače 
větráku ® do polohy O. Do prostoru přes to 
proudí díky proudění vzduchu vzn ika
jícímu pohybem vozidla vzduch z okolí. 

Topení 

Maximálního topného výko nu a rychlého odm
razení skel může te docílit, až když teplota mo
toru dosáhne provozní hodnoty. 

Chlazení 

Př i zapnutém chlazení se ve vnitřním prostoru 
vozidla snižuje nejen teplota, ale i vlhkost vz
duchu. Tím se zvyšuje pohodlí cestuj ících i při 
vyšš í vnější vlhkosti a nedochází k zamlžování 
ske l. ► 
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Pokud nelze chlazení zapnout, může to mít tyto 
příčiny: 

• Není spuštěn motor. 

• Je vypnutý větrák. 

• Vnější teplota je nižší než +3 °C (+38 °F). 

• Kompresor chlazení byl přechodně vypnut 
kvůli příliš vysoké teplotě chladicí kapaliny mo
toru. 

• Je vadná pojistka pro klimatizaci. 

• Na vozidle jsou ještě jiné závady. Nechte kli 
matizaci zkontrolovat v některém z autori 
zovaných serv i sů. 

& POZOR! 

Špatné podmínky viditelnosti skrze okna 
zvyšují nebezpečí nehody a zranční. 

• Pro bezpečnost jízdy je důležité, aby byl ze 
všech oken odstraněn led a sníh a aby skla ne
byla zamlžená. Jen tak je zaručen dobrý 
výhled. 

Platí pro vozidla: s climatikem 

Režim recirkulace 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

& POZOR! Pokračování 

• Prostudujte si pečlivě návod k obsluze to
pení a včtrání včetně odmlžování a odmrazo
vání skel. 

• V režimu recirkulace neproudí do vozidla 
čerstvý vzduch zvenčí. Při vypnutém chlazení 
v režimu recirkulace se mohou okna rychle 
:i:amlžit a podstatně omezit výhled ven - ne
bezpečí nehody! 

• Vypněte režim recirkulace vždy, když už 
není zapotřebí. 

& POZOR! 

Vydýchaný nebo špatný vzduch v interiéru 
může vést k rychlé únavč a nesoust ředěnosti 

řidiče. Tak může dojít k nehodč nebo zranění. 

[I) Poznámka 

• Respektujte všeobecné pokyny ⇒ strana 141. 

• Podle vybavení se může rozmístění tlačítek 
liš it, jejich popis však zůstává s tej n ý. ◄ 

Režim recirkulace zabraňuje vniknutí vnějšího vzduchu do vozidla. 

Obr. 128 Středová konzolo: ovládací prvky climotiku 

- Režim recirkulace zapnete nebo vyp
nete stisknutím tlačítka 0 ⇒ obr. 128 ®· 
V tlačítku se rozsvítí kontrolní světlo , režim 
je aktivovaný. 

Režim recirkulace 0 znemož1'iu je vniknutí 
vnějšího vzduchu, např. se silným zápachem v 
tunelu nebo v dopravní zácpč, do vnitřního 
prostoru vozidla. ► 
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~''.0 Sešit 3.1 Obsluha 

I '1, 111 1 "" v1H'j ši teplotě se v režimu recirkulace 
11, ·1"·"1'' topn ý výkon. protože se tak místo 
, I 1l.11l1H'lio vně j šího vzduchu ohřívá vzduch z 
1·111t111il1<1 prostoru vozidla. 

I '1, vvss í vn ě j š í teplotě se v režimu recirkulace 
1l, ·ps11j,· výkon chlazení. protože se místo tep-
10'!11, vně j š ího vzduchu chladí vzduch z vnitřního 
pi os loru vozidla. 

/. lil't.pečnostních důvodů se režim recirkulace 
vy pne tehdy, když regulátorem rozdělování vz
duchu otočíte do polohy®. Můžete ho opět 
1apnout stisknutím tlačítka 0. 
l' fi couvání a během automatického stírání se 
cli matic přepne do režimu recirkulace , aby se do 
vozidla nedostaly nepříjemné zápachy zvenčí. 

& POZOR! 

Špatné podmínky viditelnosti skrze okna 
zvyšují nebezpečí nehody a zranění. 

• Pro bezpečnost jízdy je důležité, aby byl ze 
všech oken odstraněn led a sníh a aby skla ne-

Platí pro vozidla: s climatikem a větráním vzadu 

Větrání vzadu 

Obr. 129 Středová konzola: přívody vzduchu pro 

větrání vzadu 

132 Klimatizace 

8 POZOR! Pokračování 

byla zamlžená. Jen tak je zaručen dobrý 
výhled. 

• Prostudujte si pečlivě návod k obsluze to
pení a větrání včetně odmlžování a odmrazo
vání skel. 

• V režimu recirkulace neproudí do vozidla 
čerstvý vzduch zvenčí. Při vypnutém chlazení 
v režimu recirkulace se mohou okna rychle 
zamlžit a podstatně omezit výhled ven - ne
bezpečí nehody! 

• Vypněte režim recirkulace vždy, když už 
není zapotřebí. 

& POZOR! 

Vydýchaný nebo špatný vzduch v interiéru 
může vést k rychlé únavě a nesoustředěnosti 
řidiče. Tak může dojít k nehodě nebo zranění. 

CI) Upozornění! 
Je-li režim recirkulace zapnutý, nekuřte, protože 
nasávaný kouř se usazuje ve výparníku chlazení, 
prachovém a pylového filtru a způsobuje trvalý 
zápach. ◄ 

Aby byl vzduch přiváděn k zadním sedadlům, 
můžete přívod vzduchu ⇒ obr. 129 © otevřít 
vroubkovaným kolečkem. ◄ 

www.autooo.eu



Sešit 3.1 Obsluha @ 

Climatronic 

Platí pro vozidla : s climatronikem 

Ovládací prvky 

Ovládací prvky umožňují oddělené nastaveni klimatizace pro stranu Ndiče a 
spolujezdce. 

1 

Obr. 130 Středová konzola: ovládací prvky climatroniku 

Klimatizace (kompresor) pracuje pouze 
při běžícím motoru a zapnutém větráku. 

- Otočením regulátoru teploty⇒ obr. 130 
@ nebo 0 nastavíte teplotu pro stranu ři
diče nebo spolujezdce. 

- Stisknutím tlačítek G) až © zapnete 
příslušnou funkci. V t l ačítku se rozsvítí 
kontrolní světlo . funkci vypne te 
opětovným stisknutím tlačítka. Příslušné 
kontrolní světlo zhasne. 

Teplotu interiéru lze nastavovat odděleně pro 
stranu řidi če i spolujezdce. 

Diody LED v ovládacích prvcích zobrazují akti 
vaci právě zvolené funkce. Navíc se zobrazují na 
displeji autorádiafilll nebo rádia s navigačním 
systémem6Bl informace o climatroniku. 

CD Tlačítko 00- funkce odmrazování čelního 
skla Nasávaný vněj ší vzduch je přiváděn na 
čelní a boční skla. Pokud při zapnutém 
režimu recirkulace není zajištěno rozmrazo
vání, režim recirkulace se automaticky 

68l Zvláštní vybavení 

vypne. Při teplotě nad +1° C (+34° F) se auto
maticky zapne ch lazení (kompreso r) a 
výkon větráku se zvýší o jeden swpeií, čímž 
se sníží vlhkost přiváděného vzduchu, čímž 
se čeln í a boční skla co nej rychleji odmlží, 
resp. odmrazí. 

0 Tlačí tko~ - rozdě l e ní vzduchu směřuje 
nahoru 

G) Tla čí t ko G,D - phvod vzduchu na horní část 
t ě la . 

© Tlačítko @- přívod vzduchu do prostoru 
nohou 

G) Tlačítko [c:a:, Aj - režim recirkulace, auto
matická recirkulace ⇒ strana 139 

© Tl ačítko @-vyhřívání zadního skla. Vy
hřívání zadního skla je funkční pouze při 
běžícím motoru. Vyhřívání zadního skla 
zapnete stisknutím tlačítka @. Při zap
nutém vyhřívání se rozsvítí v tlačítku@ 
kontrolní světlo . Vyhřívání zadního skla se 
automaticky vypne po asi 10 minutách. 
Opětovným stisknutím tlačítka@ lze vy-
hřívání vypnout dříve. ► 
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Sešit 3.1 Obsluha ® 
Platí pro vozidlo: s Climotronikem o ukazatelem informací Climotroniku 

Ukazatel informací ke climatroniku 

Na displeji z výroby namontovaného autorádia nebo rádia s navigačním sys
témem se mohou podle vybavení zobrazovat informace o climatroniku. 

Obr. 131 Barevný disp lej: informace o cl imatroniku 

Diody LED v ovládacích prvcích climatroniku 
zobrazují aktivaci právě zvolené funkce. 

Navíc se na displeji z výroby namontovaného 
autorádia70 1 nebo rádia s navigačním 
systémem70l krátce zobrazí při změnách nasta
vení (např. změně teploty) aktuální nastavení 
climatroniku. 

Symboly na displeji autorád ia nebo rádia s navi 
gační systémem jsou stejné, jako symboly ovlá
dacích prvků climatroniku. 

V horní části ukazatele ⇒ obr. 131 (D nebo 
⇒ ob r. 132 (D se zobrazují pomocí symbolů tyto 
provozní stavy: 

@D- funkce odmrazování čelního skla 

,.,.,, AJ- režim recirkulace, automat ická recir
kulace 

@- vyhřívání zadního skla 

IAUTOJ - funkceAUTO Low, AUTO High 

7o1 Zvláštní vybavení 

Obr. 132 Jednobarevný displej: informace o clima· 

Ironiku 

(j[)- nezávislé topení70l 

@ - režim AC 

IDUALJ - režim DUAL 

Navíc se zobrazují tyto informace ⇒ obr. 131 
nebo ⇒ obr. 132: 

G) teplota pro levou stranu 

G) rozdělení vzduchu na levé straně nebo 
stupeň vyhřívání sedadla 7oJ na levé straně 

0 stupeň nastavení větráku 

0 rozdělení vzduchu na pravé straně nebo 
s tupeň vyhřívání sedadla70l na pravé straně 

© teplota pro pravou stranu 

[I) Poznámka 

Přepnu tí jednotek teploty mezi stupni Celsia a 
Fahrenheita probíhá přes nabídku ve 
sdružených přístrojích ⇒ strana 18, .,Nabídka na 
displeji sdružených přístrojů" . ◄ 
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{ff;; Sešit 3.1 Obsluha 

(i) Regulátor teploty pro pravou stranu 
⇒ strana 136 

® Tlačítko (9 - vyhřívání sedadla vpředu 
vpravo ⇒ strana 95 

0 Tlačítko@- zapnutí a vypnutí chlazení 
(kompresoru) Svítí-li kontrolní světlo v 
tlačítku@, je chlazení zapnuté. Respek
tujte rovněž pokyny ohledně automatického 
provozu klimatizace ⇒ strana 136. 

@ tlačítko [DUAL) - svítí -li v tlačítku kontrolní 
světlo, lze nastavit pro stranu řidiče a stranu 
spolujezdce rozdílné teploty. Stisknete-li 
tlačítko - kontrolní světlo zhasne, nastavení 
na straně řidiče se převezme i pro stranu 
spolujezdce. Pokud opět stisknete tlačítko 
nebo regulátor teploty 0 pro pravou stranu, 
může te opět nastavit teplotu ro zdílně pro 
obě s trany. Kontrolní světlo v tl ačítku opět 
svítí. Vozidla s přídavným topením (nezá
vislé topení): dbejte na popis tlačítka [AUTO) 
@. 

® Tlačítko(ID - pro okamžité zapnutí topení"m 
⇒ s trana 142, ,, Přídavné (nezávislé) topení". 

@ Regulátor větráku@ ⇒ strana 137 

@ Tlačítko@ffi - zapnutí a vypnutí climatro
niku ⇒ strana 137. Při vypnutém zaříze ní se 
rozsvítí v tlačítku kontrolní světlo. 

@ Tlač ítko [AUTO)- automatická regulace te
ploty, vět rání a rozdělení vzduchu 
⇒ strana 136 

@ Regulátor teploty pro levo u 
stranu ⇒ strana 136. 

@ Tl ačí tko Gí)-vyhřívání sedadla vpředu vlevo 
⇒ strana 95 

, .. ,, v1;h,1v,1 vozidla závisející na exportní zemi 
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& POZOR! 

Špatné podmínky viditelnosti skrze okna 
zvyšují nebezpečí nehody a zranění. 

• Pro bezpečnost jízdy je důležité, aby byl ze 
všech oken odstraněn led a sníh a aby skla ne
byla zamlžená. Jen tak je zaručen dobrý 
výhled. 

• Prostudujte si pečlivě návod k obsluze to
pení a větrání včetně odmlžování a odmrazo
vání skel. 

• V režimu recirkulace neproudí do vozidla 
čerstvý vzduch zvenčí . Při vypnutém chlazení 
v režimu recirkulace se mohou okna rychle 
zamlžit a podstatně omezit výhled ven - ne
bezpečí nehody! 

• Vypněte režim recirkulace vždy, když už 
není zapotřebí. 

& POZOR! 

Vydýchaný nebo špatný vzduch v interiéru 
může vést k rychlé únavě a nesoustředěnosti 
řidiče. Tak může dojít k nehodě nebo zranění. 

[I] Poznámka 

• Respektujte všeobecné pokyny ⇒ strana 141. 

• Podle vybavení se může rozmístění tlačítek 

lišit, jejich popis však zůstává stejný. 

• Zapnutí nebo vypnutí chlazení nezávisí na 
provozním stavu přídavného topení68) (nezávis
lého topení) a p řídavných topných pros
tředků"9l motoru u vznětových motorů nebo 
motorů se slabým tepelným výkonem. ◄ 
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V závislosti na počtu cestujících se může 
potřeba množství vzduchu přepínat mezi AUTO 
Low a AUTO High. AUTO Low znamená nízký 
výkon větráku s akusticky optimalizovanou re
gulací klima. Nas tavení je určeno pro jízdy s 
jedním nebo dvěma cestujícími ve vozidle. Ne
zapomeňte, že při nas tavení AUTO Low může 
být nastavená teplota dosažena později a okna 
mohou být lehce zamlžená ⇒ &-AUTO High 
znamená vyšší stupeťí výkonu větráku. Nasta
vení je určeno pro jízdy s plně obsazeným vo
zidlem. Při nastavení AUTO High se nastavená 
teplota dosahuje co možná nejrychleji a 
zamlžení oken je minimální. 

Automatický režim opustíte stisknutím někte
rého tlačítka pro rozdělení vzduchu, odmrazo
vání nebo regulátoru vě tráku . Teplota je regulo
vána i nadále. 

& POZOR! 

Špatné podmínky viditelnosti skrze okna 
zvyšují nebezpečí nehody a zranění. 

• Pro bezpečnost jízdy je důležité, aby byl ze 
všech oken odstraněn led a sníh a aby skla ne-

Platí pro vozidla: s clímatroníkem 

Režim ručního ovládání 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

& POZOR! Pokračování 

byla zamlžená. Jen tak je zaručen dobrý 
výhled. 

• Prostudujte si pečlivě návod k obsluze to
pení a větrání včetně odmlžování a odmrazo
vání skel. 

• V režimu recirkulace neproudí do vozidla 
čerstvý vzduch zvenčí. Při vypnutém chlazení 
v režimu recirkulace se mohou okna rychle 
zamlžit a podstatně omezit výhled ven - ne
bezpečí nehody! 

• Vypněte režim recirkulace vždy, když už 
není zapotřebí. 

& POZOR! 

Vydýchaný nebo špatný vzduch v interiéru 
může vést k rychlé únavě a nesoustředěnosti 
řidiče. Tak může dojít k nehodě nebo zranění. 

[I) Poznámka 

Při zapn utém automa tickém režimu je zapn utý 
kompresor chlazení, a tím se zamezuje 
zamlžování oken. Kontrolní světlo v 
tlačítku@ © se rozsvít í. ◄ 

V režimu ručního ovládáni můžete sami nastavit teplotu vzduchu a množství i 
rozdělení proudícího vzduchu. 

Obr. 134 Středová konzola: ovládací prvky climotron iku 

Klimatizace 137 
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Platí pro vozidla: s climatronikem 

Automatický režim 

'ťeplota vzduchu, jakož i množství a rozdělení proudícího vzduchu jsou auto
maticky regulovány tak, aby se co nejrychleji dosáhlo zadané teploty a její úroveň 
se udržovala konstantní. 

Obr. 133 Středová konzola: ovládací prvky climatroniku 

Teplotu lze regulovat pro levou a pravou 
stranu interiéru odděleně. 

- Stiskněte tlačítkolAUTO] ⇒ obr.13:l @ . 
Funkce AUTO 1-Iigh (vyšší stupeň výkonu 
větráku) je zapnutá. V tlačítku se rozsvítí 
pravé kontrolní světlo. 

- Stiskněte tlačítko !AUTO ] @ještě jednou. 
Funkce AUTO Low (nižší stupe11 výkonu 
větráku) je zapnutá. V tlačítku se rozsvítí 
levé kontrolní světlo. 

- Regulátory teploty @ a 0 otočte lak, 
abyste nastavili požadovanou teplotu pro 
levou a pravou stranu vnitřního prostoru. 
Doporučujeme nastavení na +22 °C 
(+72 °F). 

Informace o climatroniku se navíc k diodám 
LED v ovládacích prvcích climatroniku zobra
zují také na displeji autorádia71 1 nebo rádia s na
v igačním systémem7IJ. 

V automatickém režimu dosáhnete při nasta
vení +22 °C (+72 °F) rychle příjemného prostředí 
ve vm.idle. Toto nastavení měňte jen tehdy, 

-;" I ) / .vl;í š!lli vyh;1v(•11í 
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vyžaduje-li to vaše pohodlí nebo jiné okolnosti . 
Vnitřní teplotu můžete nastavit mezi +18 °C (64 
0 I') a +26 'C (80 "F). Nastavená teplota se zobra
zuje na příslušném rcgulátoru @ a 0 -Navíc se 
zobrazují na displeji autorádia711 nebo rádia s 
navigačním systémem711 informace o climatro
niku. Jsou to přibližné hodnoty, které mohou být 
v závislosti na vnějších podmínkách trochu vyšší 
nebo nižší. 

Zvolíte-li teplotu pod+l8' C (+64° F), objeví se na 
ukaza teli LO. Zařízení pak pracuje na maximální 
chladicí výkon, teplota není regulována. 

Zvolíte-li teplotu nad +26° C (+80° F), objeví se 
na ukazateli Hl. Zařízení pak pracuje na ma
ximální topný výkon, teplota není regulována. 

Climatronic automaticky udržuje nastavenou 
teplotu. Proto se samočinně mění teplota při 

váděného vzduchu, nastavení větráku a rozdě
lení vzduchu. Zařízení bere v úvahu i silné slu
neční záření, takže nevyžaduje ruční dolaďo
vání. Automatický provoz tak vytváří téměř ve 
všech případech ty nejlepší předpoklady pro 
dobrý pocit cestujících v každém ročním ob-
dobí. ► 
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& POZOR! Pokračování 

v režimu recirkulace se mohou okna rychle 
zamlžit a podstatně omezit výhled ven - ne
bezpečí nehody! 

• Vypněte režim recirkulace vždy, když už 
není zapotřebí. 

Platí pro vozidla: s climatronikem 

Režim recirkulace 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

& POZOR! 

Vydýchaný nebo špatný vzduch v interiéru 
může vést k rychlé únavě a nesoustředěnosti 
řidiče. Tak může dojít k nehodě nebo 
zranění. ◄ 

Režim recirkulace zabraňuje uniknutí vnějšího vzduchu do vozidla. 

Obr. 135 Středová konzo la: ovládací prvky cli matroniku 

Ruční zapnutí nebo vypnutí režimu re
cirkulace 

- Pro zapnutí opakovaně tiskněte 
tlačítko I""' A] ⇒ obr. 135 G), až se rozsvítí 
levé kontrolní světlo v tlačítku. 

- Pro vypnutí opakovaně tiskněte 
tlačítko'""' A] G), až v tlačítku nesvítí žádné 
kontrolní světlo. 

Zapnutí nebo vypnutí automatického 
režimu recirkulace 

- Pro zapnutí opakovaně tiskněte 
tlačítko I""' A] G), až se rozsvítí pravé kon
trolní světlo v tlačítku . 

- Pro vypnutí opakovaně tiskněte 
' tlačítko I""" A] G), až v tlačítku nesvítí žádné 

kontrolní světlo. 

Dočasné vypnutí automatického 
režimu recirkulace 

- Jedenkrát stiskněte tlačítko I""" A] G), 
aby se při nepříjemném zápachu, které 
snímač kvality vzduchu nemůže rozeznat, 
dočasně přepnulo na ruční režim recir
kulace . 

- Znovu stiskněte tlačítko[""' A] G) na 
dobu delší než dvě sekundy, aby se opět 
zapnul automatický režim recirkulace. 

V režimu recirkulace se do vozidla nedostává 
žádný vzduch z vnějšího prostředí. Místo toho se 
nasává a cirkuluje vzduch z vozidla. Režim recir
kulace se volí většinou tehdy, když je nutné zab
rán it vniknutí znečistěného vzduchu a 
nepříjemného zápachu do vozidla. 

Při vysoké vněj ší teplotě se v režimu recirkulace 
zlepšuje výkon chlazení, protože uvnitř vozidla ► 
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Zapnutí režimu ručního ovládání 

- S tiskněte jedno z tlačítek ⇒ obr. 134 G) 
až (D, nebo otočte regulátorem 
větráku@@. Kontrolní světlo v 
tlačítku [AUTO )@ zhasne. 

Vypnutí režimu ručního ovládání 

- Stisknutím tlačítka [AUTO )@ vypnete 
ruční a zapnete automatický režim klima
ti zace ⇒ strana 136. 

Informace o climatroniku se navíc k diodám 
LED v ovládacích prvcích climatroniku zobra
zují také na displeji autorádia72l nebo rádia s na
vigačním systémem72l. 

Teplota 

Levá a pravá strana interiéru má oddělený re
gulátor teploty. Vnitřní teplotu můžete nastavit 
mezi +18 °C (64 °ř) a +26 °C (80 °F) . Nastavená te
plota se zobrazuje na příslu šném regulátoru. 
Jsou to přibliž né hodnoty, které mohou být v zá
vislosti na vnějších podmínkách trochu vyšší 
nebo nižší. 

Zvolíte-li teplotu pod +18° C (+64° F), objeví se na 
ukazateli LO. Zařízení pak pracuje na maximální 
chladicí výkon, teplota není regulována. 

Zvolíte-li tep lotu nad +26° C (+80° FJ, objeví se 
na ukazateli Hl. Zařízení pak pracuje na ma
ximální topný výko n, teplota není regulována. 

Větrák 

Větrák lze nastavovat v sedmi stupních regu lá
torem větráku@ ⇒ strana 137, obr. 134 @ . 
Větrák by měl vždy běže t m inimálně na nižší 
stupei'l, aby byl do vozidla stá le přiváděn čerstvý 
vzduch. Jestliže je větrák nastaven na stupeť'l O 
(všechny diody LED jsou zhasnuté), climatronic 
je vypnutý. Kontro lní svět lo v t lačítku@) @ 
svítí. 

Rozdělení vzduchu 

Tlačítky~0, (2)®,@l 0 a ~ @ lze regulovat 
rozdělení vzduchu. Když je funkce zapnutá, svítí 
v příslušném t l ačítku kontrolní světlo. Kromě 
toho můžete některé přívody vzduchu otevřít 

nebo zavřít samostatně. 

;: •i 1/.vláštn í vybavení 
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Zapnutí a vypnutí climatroniku 

Vypnutý cl imatronic lze stisknutím libovolného 
tlačítka, kromě těch pro recirkulaci I.., A) 0 , vy
hřívání zadního skla @D © a tlačítko pro 
okamžité zapnutí topení (ID @. 

Celý climatronic se zapíná a vypíná 
tlačítkem@) @) nebo regulátorem 
větráku@@ na O. Zařízen í vypínejte pouze 
výj imečně, např. při závadě na zařízení. Při vyp
nutém zařízení se rozsvítí v tlačítku@) @) kon
trolní světlo ⇒ &. 

Zapnutí nebo vypnutí chlazení 

Tlačítkem@© můžete zapnout a vypnout 
chlazení. Sví tí-li kontrolní světlo v tlačítku@ 
0 , je chlazení zapnuté. 

Při zapnu tém chlazení se ve vnitřním prostoru 
vozid la snižuje nejen teplota, ale i vlhkost vz
duchu. Tím se zvyšuje pohodlí cestujících i při 
vyšší vněj š í vlh kosti a nedochází k zamlžování 
skel. 

Pokud nelze chlazení zapnout, může to míl tyto 
příčiny: 

• Není spuštěn motor. 

• Je vypnutý větrák. 

• Vnějš í teplota je nižší než +l °C (+34 °F) . 

• Kompresor chlazení byl přechodně vypnut 
kvů li příliš vysoké teplotě chladicí kapaliny mo
toru. 

• Je vadná pojistka pro klimatizaci. 

• Na vozidle jsou j eš tě jiné závady. Nechte kli
matizaci zkontro lovat v některém z autori
zovaných servisů. 

& POZOR! 

Špatné podmínky viditelnosti skrze okna 
zvyšují nebezpečí nehody a zranění. 

• Pro bezpečnost jízdy je důležité, aby byl ze 
všech oken odstraněn led a sníh a aby skla ne
byla zamlžená. Jen tak je zaručen dobrý 
výhled. 

• Prostudujte si pečlivě návod k obsluze to
pení a větrání včetně odmlžování a odmrazo
vání skel. 

• V režimu recirkulace neproudí do vozidla 
čerstvý vzduch zvenčí. Při vypnutém chlazení 
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Platí pro vozidla: s dimatronikem a větráním vzadu 

Větrání vzadu 

Obr. 136 S tředová konzola: přívody vzduchu pro 
větrání vzadu 

Platí pro vozidla: s climatikem nebo climatronikem 

Všeobecně 

Filtr na emise 

Filtr na emise (filtr částic a filtr s aktivním uhlím) 
redukuje znečištění vnějšího vzduchu (např. za
chycuje prach nebo pyl). 

Filtr na emise je nutné měnit v intervalech 
uvedených v servisním plánu, aby nedošlo k 
omezení výkonu klimatizace. 

Jestliže účinnost filtru při provozu vozidla v silně 
znečištěném ovzduší klesne, je nutné filtr 

, vyměnit i mezi stanovenými servisními prohlíd
kami. 

Přídavné topení spalující palivo vozidla731 

Vozidla se vznětovým motorem mohou být vy
bavena přídavným topením. Toto topení spaluje 
pohonné hmoty z nádrže vozidla. Při jeho čin 

nosti se mohou dočasnč tvořit vodní páry a vz
nikat zápach vně vozidla. To jsou normální jevy 
při provozu a neznamenají žádnou závadu ani 
špatnou funkci zařízení. 

Pokud v palivové nádrži zbývá již jen málo paliva 
(rezerva) , přídavné topení se vypne. 

7-ll V závislosti na modelu 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

Aby byl vzduch přiváděn k zadním sedadlům, 

můžete přívod vzduchu ⇒ obr. 136 @ otevřít 
vroubkovaným kolečkem. ◄ 

& POZOR! 

Špatné podmínky viditelnosti skrze okna 
zvyšují nebezpečí nehody a zranění. 

• Pro bezpečnost jízdy je důležité, aby byl ze 
všech oken odstraněn led a sníh a aby skla ne
byla zamlžená. Jen tak je zaručen dobrý 
výhled. 

• Prostudujte si pečlivě návod k obsluze to
pení a větrání včetně odmlžování a odmrazo
vání skel. 

• V režimu recirkulace neproudí do vozidla 
čerstvý vzduch zvenčí. Při vypnutém chlazení 
v režimu recirkulace se mohou okna rychle 
zamlžit a podstatně omezit výhled ven - ne
bezpečí nehody! 

• Vypněte režim recirkulace vždy, když už 
není zapotřebí. 

& POZOR! 

Vydýchaný nebo špatný vzduch v interiéru 
může vést k rychlé únavě a nesoustředěnosti 
řidiče . Tak mi'1že dojít k nehodě nebo zranění. ► 
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, 11 k 1il11jť 111is to teplého vzduchu vzduch z 
v11i1111ilt11 prostoru vozidla. 

Ali y se 11k11a nezamlžovala, režim recirkulace 
vy pnete sti sknutím tlačítka Defrost ~ 0 -
Automatický režim recirkulace 

l' i" i ,1utomatickém režimu recirkulace měří 
sni mač kvality vzduchu nasávaný vnější vzduch 
11a výfukové plyny obsahující škodlivé látky. 
1'11kud snímač kvality vzduchu zjistí skokový 
v1.es tup škodlivých látek, dočasně se zapne 
reí.im recirkulace. Jakmile škodliviny klesnou na 
normální hodnoty, recirkulace vzduchu se auto
maticky vypne, aby mohl do vozidla opět 
proudit čerstvý vzduch. 

Při vypnutém kompresoru se v automatickém 
režimu recirkulace nasávaný vzduch neodvl
hčuje. Aby se zamezilo zamlžování skel, do
poručujeme zapnout chladicí zařízení (kom
presor). Stiskněte tlačítko@ ©. Kontrolní 
světlo v tlačítku musí svítit. 

Je -li vnější teplota nižší než +4° C (+39° F), 
systém nepřepne automaticky do režimu recir
kulace, aby se zamezilo zamlžování oken. 

Climatronic přepne automaticky do režimu re 
cirkulace, když vnější teplota vyšší než +4° C 
(+39° F) a jsou splněny tyto podmínky: 

• Omývací automatika stěračů pracuje. Po 
stírání se s časovým zpožděním opět přepne do 
režimu čerstvého vzduchu. 

• Při zpětné jízdě. 

• Pokud teplota uvnitř vozidla výrazně pře
kročí na regulátorech teploty 0 a @ nastavenou 
teplotu a vnější teplota je vyšší než +25° C 
(+77° F), přepne se režim kvůli rychlejšímu 
dosažení požadované vnitřní teploty na recirku
laci. Kontrolní světlo v tlačítku[ ""> Al 0 přesto 
nesvítí. 
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& POZOR! 

Špatné podmínky viditelnosti skrze okna 
zvyšují nebezpečí nehody a zranění. 

• Pro bezpečnost jízdy je důležité, aby byl ze 
všech oken odstraněn led a sníh a aby skla ne
byla zamlžená. Jen tak je zaručen dobrý 
výhled. 

• Prostudujte si pečlivě návod k obsluze to
pení a větrání včetně odmlžování a odmrazo
vání skel. 

• V režimu recirkulace neproudí do vozidla 
čerstvý vzduch zvenčí. Při vypnutém chlazení 
v režimu recirkulace se mohou okna rychle 
zamlžit a podstatně omezit výhled ven - ne
bezpečí nehody! 

• Vypněte režim recirkulace vždy, když už 
není zapotřebí. 

& POZOR! 

Vydýchaný nebo špatný vzduch v interiéru 
může vést k rychlé únavě a nesoustředěnosti 
řidiče. Tak může dojít k nehodě nebo zranění. 

0 Upozornění! 
Je-li režim recirkulace zapnutý, nekuřte, protože 
nasávaný kouř se usazuje ve výparníku chlazení, 
prachovém a pylového filtru a způsobuje trvalý 
zápach. 

[I] Poznámka 

Snímač kvality vzduchu registruje pouze vzduch 
se zvýšeným obsahem škodlivin, ale nedetekuje 
nepříjemný zápach. Chcete-li zabránit vstupu 
nepříjemného zápachu do vozidla, vypněte 
dočasně automatický režim recirkulace 
⇒ strana l39. ◄ 
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Kdy se přídavné topení nezapne? 

• Přídavné topení je zásobováno palivem z 
nádrže vozidla. Pokud se zásoba pohonných 

1 hmot v nádrži vyčerpá až na rezervu, přídavné 
topení se automaticky vypne nebo ho nelze zap
nout. Na displeji sdružených přístrojů se objeví 
hlášení75) s informacemi nebo potřebnými po
kyny. 

• Přídavné topení vyžaduje pouze asi tolik 
proudu jako tlumená světla . Pokud stav nabití 
akumulátoru vozidla příliš klesne, automaticky 
se vypne přídavné topení nebo ho nelze zap
nout, aby se zamezilo problémům se 
spouštěním motoru. Na displeji sdružených 
přístrojů se objeví hlášení7"l s informacemi 
nebo potřebnými pokyny. Pro obnovení stavu 
nabití akumulátoru vozidla je obzvl áště v 
chladnu nutná určitá doba jízdy s vozidlem, 

Platí pro vozidla : s přídavným topením 

Rádiové dálkové ovládání 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

která odpovídá předcházející době zapnutí 
přídavného topení. 

• Aktivace topení je vždy pouze jednorázová. 
Dobu předvo lby je nutné před každým zap
nutím topení znovu aktivovat. 

& POZOR! 

Přečtěte si a respektujte bezpečnostní pokyny 
k manipulaci s přídavným topením 
⇒ strana 146. 

[I] Poznámka 

Pokud je aktivována předvolba, rozsvítí se po 
vyp nutí zapalování zhruba na deset sekund kon
trolní světlo v tlačítku pro okamžité zapnutí to 
pení@. ◄ 

Přídavné topení je možné zapínat a vypínat pomocí rádiového dálkového ov
ládání. 

Obr. 137 Nezávislé topení: rádiové dálkové ov
ládání, @ anténo. 

@ill Přídavné topení se zapne ⇒ obr. 137. 

@ill Přídavné topení se vypne. 

Kontrolní světlo v rádiovém dálkovém ovládání 

Kontrolní světlo v rádiovém dálkovém ovládání 
⇒ obr. 137 (šipka) po stisknutí tlačítka ukazuje, 
zda topení přijalo rádiový signál a zda je baterie 
dostatečně silná. 

Zobrazení 

Svítí dvě sekundy ze-
l eně . 

Svítí dvě sekundy čer-

veně . 

Bliká dvě sekundy po -
matu ze l eně. 

Bliká dvě sekundy 
rychle zeleně. 

Bliká dvě sekundy 
červeně. 

Svítí dvě seku ndy 
oranžově, polom ze-
leně, resp. červeně. 

Význam 

Přídavné topen í se 
zapíná tlačítkem @ill. 

Přídavné topení se 
vypíná tlačítkem@ill. 

Rádiový signál pro 

zapnutí nebyl přijat."l 

Přídavné topení je za-
blokované, na pr-. 
proto, že palivová 
nádrž je téměř 

prázdná nebo došlo k 
závadě na topení. 

Rádiový signál pro 

vypnutí nebyl přijat.") 

Baterie je slabá, rá -
diový signál pro zap-
nutí, resp. vypnutí 
však byl přijal. 

Klimatizace 143 
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0 Upozornění! 
• M,i le-li podezření, že je klimatizace poško-
1,• 11 ,i. 1. , 1 řízení vypněte (abyste zabránili dalšímu 
poskození) a nechte ji co nejdříve zkontrolovat v 
autorizovaném servisu. 

• Opravárenské práce na klimatizaci vyžadují 
odborné znalosti a speciální nářadí. Při závadě 
proto doporučujeme vyhledat co nejdříve auto
rizovaný servis. 

• Je-li režim recirkulace zapnutý, nekuřte, 

prolože nasávaný kour· se usazuje ve výparníku 
chlazení, prachovém a pylového filtru a způso 

buje trvalý zápach. 

[I) Poznámka 

• Při vysoké vlhkosti vnějšího vzduchu a 
vysokých vnějších teplotách může z výparníku 
odkapávat kondenzovaná voda a vytvářet pod 
vozidlem kaluže. To je normální a není to pro
jevem netěsnosti! 

• Abyste neomezili topný, resp. chladicí výkon 
a zamezili zamlžování skel , nesmí být přívod vz
duchu před čelním sklem zanesen ledem, 
sněhem nebo listím. 

• Klimatizace pracuje nejúčinněji, když jsou 
okna a posuvná a výklopná střecha74l zavřená. 
Je-li však vnitřní prostor stojícího vozidla silně 
rozehřátý sluncem, může te ochlazení urychlit 
krátkým otevřením oken. ◄ 

Přídavné (nezávislé) topení 

Platí pro vozidla: s přídavným topením 

Zapnutí a vypnutí přídavného topení 

Přídavné topení pracuje nezávisle na topení vo
zidla a teplotě motoru vozidla a lze ho použít jak 
během jízdy, tak u stojícího vozidla. Můžete 

zvolit, zda se má vnitřní prostor vozidla vytápěl 
nebo větral. 

Zapnutí přídavného topení 

Přídavné topení lze ve sdružených přístrojích 
zapnout tlačítkem pro okamžité zapnuti QiD to 
pení ⇒ strana 127 climatiku 7"l ⇒ strana 128, 

resp. climatroniku 7"l ⇒ strana 133, dálkovým 
ovládáním ⇒ strana 143 nebo naprogramo
vanou „ předvolbou " ⇒ strana 144 ve 
sdružených přístrojích. 

Podle nastaveného „provozního režimu" se 
vnitřní prostor vozidla vytápí nebo větrá ⇒ tab. 
na straně 145. 

Výfukové plyny vznikající při zapnutém 
přídavném topení jsou odváděny výfukovým 
potrubím, které je připevněno na spodku vo
zid la. 

Př i vytápění vnitřního prostoru vozidla je teplý 
vzd uch vháněn v závislosti na vnější teplotě ne-

7'11 Zvláštní vybavení 
7~•1 Zvl;išlní vybavení 

142 Klimatizace 

jprve na čelní sklo, potom teprve přes přívody 
vzduchu do vnitřního prostoru. Nastavením 
přívodů vzduchu, např. k bočním sklům, může te 

ovlivnit rozdělování vzduchu. 

Teplota, na kterou přídavné topení vnitřní 
prostor vytápí, může být v závislosti na vnější te
plotě trochu vyšší, pokud před zapnutím přídav
ného topení byla teplota nastavena na re
gulátoru na nejvyšší stupeň. 

Vypnutí přídavného topení 

Po uplynutí doby zapnUlí (,, Doba provozu") 
nastavené v nabídce Přídav. topení (nezávislé to 
pení) ve sdružených přístrojích se přídavné to 
pení automaticky vypne ⇒ strana 144. 

Pokud chcete činnost přídavného topení 
ukončit dříve , stiskněte buď tlačítko okamžitého 
zapnutí topení QiD (kontro lní světlo v tlačítku 
zhasne). nebo tlačítko @ffi na dálkovém ov
ládání ⇒ strana 143. 

Po vypnutí bčží přídavné topení ještě nějakou 
dobu dále, aby se v topení spálilo zbytkové pa-
livo a odvedly se ven výfukové plyny. ► 
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Příklad obsluhy nabídky na páčce stěračů naj 
dete v ---; strana 18, resp. obsluhy nabídky přes 
multifunkční volant76l v ⇒ strana 19. 

Nezávislé lopení Funkce 

Zde zvolte a aktivujte předvolbu den ního času, kdy má být přídavné 
(nezávislé) topení zapnu to. 
Pokud chcete předvolbu času zapnutí deaktivovat, aktivujte jinou 
předvolbu nebo zvolte Deaktivovat. 

Aktivovaná předvolba času zapnutí je označena,,◄". Aktivace nebo 
Aktivace deaktivace předvolby času zapnutí se potvrdí as i na osm sekund na 

displej i sd ružených přístrojů. 
Pokud je nějaká předvolba akt ivována, na displeji se objeví Program 
zap .. 
Pokud není žádná předvolba aktivována, na d ispleji se objeví 
Program vyp„ 

Zde se nastavují t ři možné předvo l by, které můžete zvolit pod 
položko u Aktivace . Čas zapnutí přídavného topení můžete nastavit 
v hodinách a minutách. Pokud chcete přídavné topení aktivovat 

Předvolba 1 pouze určitý den v týdnu, můžete k času zapnutí zvolit i určitý den v 
Předvolba 2 týdnu. 
Předvolba 3 Pod položkou nabídky Aktivace můžete aktivovat právě nastavenou 

předvolbu času zapnutí. Aktivace předvo lby času zapnutí se potvrdí 
asi na osm sekund na displeji sdružených přístrojů. 
Vždy lze nastavit pouze jednu předvolbu . 

Touto položkou se nastavuje doba provozu přídavného (nezávis-
Doba provozu lého) topení v minutách. Dobu provozu lze nastavovat od 10 do 60 

minut v krocích po 5 minutách. 

Vnitřní prostor vozid la lze podle přání buď vytápět, nebo vč trat. Tak 

Provozní režim 
lze napřík l ad i při velmi vysoké vnějš í teplotě nebo silném slu -
nečním záření vyvětráním dosáhnout p říjemné teploty ve vni třním 
prostoru vozidla. 

Den v týdnu 
U vozidel bez ukaza tele data lze touto položkou nastavit aktuáln í 
den v týdnu. 

Tovární nast. 
Volbou položky se všechny funkce v této nabídce vrátí zpět na to-
vární nastavení. 

Zpět Touto volbou se dostanete zpět do hlavní nabídky. 

(1] Poznámka 

Před programováním přídavného (nezávislého) 
topení zkontrolujte nastavení dne v týdnu . ◄ 
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/ .c,l>r:11.cní Význam 

·, v,11 d vč sekundy Baterie je slabá, rá -
111a111.ovč, potom diový signál pro zap-
lilik.í i.c l eně, resp. čer - nutí, resp. vypnutí 
\l ťll l·. nebyl přijat. 

llli k.í pět sekund Baterie je vybitá, rá-
,,ran žově . diový signál pro zap-

nutí, resp . vypnutí 
ne byl přijat. 

" 1 Na hranici dosahu nemusí dá lkové ovládání 
obdržet potvrzovací signál od přijímače ve vo
zidle. Dálkové ovládání pak ohlásí chybu, ačkoliv 

zapnut í, resp. vypnutí přídavného topení 
proběhlo. Popojdě t e blíže k vozidlu a znovu stis
kněte příslušné tla č ítko dá lkového ovládá ní. 

Výměna baterie 

Když bude nutné baterii brzy vyměnit, kontroln í 
svět l o baterie v rádiovém dá lkovém ovládání 
⇒ strana 143, obr. l:17 (š ipka) se při stisknutí 
tlač ítka nerozsvítí. 

Baterie jsou pod krytem na zadní straně rádio 
vého dálkového ovládání. Kryt otevřete 
otočením zářezu plochým, tupým předmětem 
(např. mincí) doleva. Při výměně baterií dbejte 
na správnou polaritu a použijte stejné prove
den í ⇒ 0 . 

Dosah 

Přijímač je umístěn uvnitř vozidla. Dosah rádio
vého klíčku je při nabitých bateriích až několik 

stovek metrů. Překážky mezi rádiovým 
dálkovým ovládáním a vozidlem, špatné po
větrnostní podmínky a sla bé baterie tento dosah 
někdy i výrazně snižují. 

Optimální dosah docílíte, když dálkové ovládání 
držíte svisle anténou © nahoru a přitom ji 
nezakrýváte ani prsty, ani dlaní. 

Dálkovým ovládáním lze přídavné topení zap
nout nebo vypnout pouze tehdy, pokud mezi ov
ládáním a vozidlem je vzdálenost mi11. i111á l11.ě2 

me try. 

& POZOR! 

Přeč tě te si a respektujte bezpečnostní pokyny 
k manipulaci s přídavným topením 
⇒ s trana 146. 

0 Upozornění ! 
• Dálkové ovládání obsahuje elektronické 
součás ti! Chra11te ho před vlhkem, silnými 
otřesy a přímým slunečním zářením. 

• Nevhodné baterie mohou dálkové ovládání 
poškodit. Spotřebované baterie nahraďte 
novými o stejném napě tí a stejné velikosti. 

W Životní prostředí 
Prázdné baterie znehodnoťte v souladu s před
pisy na ochranu životního prostředí. ◄ 

Platí pro vozidla: s přídavným topením a multifunkč ním ukazatelem (MFD) 

Programování přídavného (nezávislého) topení 

Režim, dobu provozu a čas zapnutí přídavného topení můžete naprogramovat. 

Vyvolání nabídky Přídav. topení 

- V hlavní nabídce ⇒ strana 20 zvolte 
nabídku Přídav. topení a st iskn ěte tlačítko 

(2K) na páčce stěračů ⇒ strana 18. Nebo 

7' ;1 Zvláštní vybavení 

144 Klimatizace 

- tiskně te tlačítko~ nebo@) na multi
funkčním volantu75l ⇒ strana 19, obr. l4 

tolikrát, dokud se nezobrazí nabídka Příd. 
topení, pak st iskněte tlačítko (2K) v multi
funkčním volantu76l. 

Programovatelným přídavným (nezávislým) to 
pením lze topení nebo větrá ní (podle režimu) ří
zeně zapnout na předem nastavenou dobu pro-
vozu. • 
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Věcný reistřík 

A 
AFS (světlo pro jízdu do zatáčky) 68 

Aktivace (nezávislé topení) 145 
Aktivace automatického zapínání/vypínání 

světlometů 67 

Alarm 48 

Asistent 26 

AUTOHigh 
climatronic 136 

Auto Lock 27 
AUTOLow 

climatronic 136 
Aulo Unlock 27 

Automatické odemykání 45 
Automatické otevírání 27 
automatické ovládání tlumených svě tel 66 

Automat ické ovládání tlumených světel 
(ALS) 66, 68 

Automatické sklopení zrcátka na straně 
spolujezdce 85 

Automatické zamykání 27, 45 
Automatický režim 

climatronic 136 
Automaticky zastínitelné vnější zrcátko 84 

Automaticky zastín ite lné vnitřní zrcátko 83 

AUX-IN 106 

B 
Bezpečnostní pojistka 47 
Bluetooth Audio 37 
Brzdové obložení 

varovné hlášení 17 

C 
Centrální zamykání 45 

oddělené odemykání dveří 27, 45 
Cestovní režim 28 

Climatic 128 
ovládací prvky 128 
režim recirkulace 131 
Větrání vzad u 132 

Sešit 3.1 Obsluha @ 

všeobecně 141 
vytápění nebo chlazení vnitřního 

prostoru 130 
Climatronic 133 

AUTO High 136 
AUTO Low 136 
automatický režim 136 
automatický režim recirkulace 140 
informace 135 
ovládací prvky 133 
režim recirkulace 139 
ruční ovládání 137 
ukazatel 135 
Větrání vzadu 141 
všeobecně 141 

Coming I lome 28 

č 
Čelní sklo 

stírání v cyklech 78 
z fotortopního skla 82 

Čelní sklo potažené vrstvou kovu 82 

D 
Dálková svět l a 

kontrolní světlo 72 

Dálkové ovládání vrat garáže 64 
Deaktivace automatického 

zapínán í/vypíná ní světlometů 67 

Den v týdnu (nezávislé topení) 145 
Denní počítadlo kilometrů 14 
Dešťový senzor 80 
Dětská pojistka 51 
Digitální hodiny 9 
Displej 13, 16 
Doba jízdy 24 
Doba provozu nezávislého topení 145 
Dojezd 24 
Druhá rychlost 26 
Držák nápojů 

středová konzola vpředu 110 
vzadu lll 

Držák nápojů vpředu 
s otvírákem lahví 105 

Věcný rejstřík 147 
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l 'l , 11 1 I"'' v ,,, 1111 0 : •. p řídavným topením 

B .. ,pečnostní pokyny k provozu přídavného (nezávislého) topení 

1, .. . 11 11 ,· prida vné topení běží opakovaně po delší 
,1„ 1,11 . vy biji se akumulátor. Tomu předejdete 
1., k. 1 , · , v, 11.id lem mezitím projedete dostatečně 
, ti, ,111>1111 ji,.du a baterii opět nabijete. Pro stano
,.,.,,, 1ť·10 dohy platí pravidlo: Doba jízdy pro do
·. 1:i1,·t'·11 (• dobití akumulátoru vozidla odpovídá 
I" ilili í.11 6 předcházející době provozu přídav

,,,.110 topení. 

Výlukový systém přídavného topení, který je 
pod vm,idlem, se nesmí zanést nebo ucpat 
s11 (· hem, blátem nebo jinými předměty. Výfu 
kové plyny musí volně odcházet. 

Přídavné topení je zásobováno palivem z nádrže 
vozid la. Proto ho nezapínejte, když je v nádrži 
111álo paliva. Jestli že se ve sdružených přístrojích 
rozsvítí kontrolní světlo , zapnuté přídavné to 
pení se automaticky vypnulo. V tomto případě 
můžete přídavné topení znovu zprovoznit te
prve tehdy, až načerpáte dostatek pohonných 
hmot. Navíc se může na displeji sdružených 
přístrojů objevit hlášení77l s informacemi nebo 
pokyny k potřebným úkonům. 

&, POZOR! 

• Přídavné topení musí být při tankování 
vypnuté. 

• Přídavné topení nikdy nezapínejte ani 
nenechávejte běžet v nevětraných nebo uza
vřených prostorech. Výfukové plyny z topení 

::, /.vl,íštní vybavení 

146 Klimatizace 

& POZOR! Pokračování 

obsahují mimo jiné jedovatý plyn oxid 
uhelnatý, který je bez barvy a zápachu - ne
bezpečí ohrožení života! Oxid uhelnatý může 
vyvolat bezvědomí a být příčinou smrti. 

• Nikdy neparkujte v místech, kde může 
horký výfukový systém nebo horké zplodiny 
přijít do styku se suchou trávou, křovím, vy
teklým palivem nebo lehce vznětlivými mate
riály. 

0 Upozornění! 
Nikdy neumísťujte žádné předměty, potraviny 
nebo léky před přívody teplého vzduchu do 
vnitřního prostoru. Teplý vzduch může před

měty citlivé na teplo poškodit; potraviny a léky 
se mohou zkazit. 

[]J Poznámka 

• Výfukové plyny z přídavného topení jsou od
váděny výfukovým potrubím, které je na spodku 
vozidla. 

• Při vyšší vnější vlhkosti a nižší teplotě se 
může vypařovat přes přídavné topení konden
zovaná voda. V tomto případě může pod vo
zidlem unikat pára. To je normální, nejedná se o 
žádnou závadu. ◄ 
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Kontrolní světlo 
dálková světla 72 
dveře 50 
zadní výklopné dveře 52, 53 

Kosmetická zrcátka 78 
Kryt zavazadlového prostoru 119 

L 
Leaving Horne 28 

Lékárnička 116 
Loketní opěrka 

vpředu 98 
vzadu 98 

M 
MEDIA-IN 106 

MěničCD 106 

Ml'D 23 
Mlhové koncové světlo 66 
Mlhové světlomety 67 

Multifunkční ukazatel 23 
Multifunkční volant 30 

ovládání nabídky 19 

N 
Nabídka 

komfortní funkce 27 
multifunkční ukazatel 23 
nastavení 25 
nezávislé topení 144 
ovládání páčkou stěračů 18 
ovládání přes multifunkční volant 19 
přídavné topení 144 
stavvozu 25 
struktura 22 
světla a vidění 28 

Nabídka nezávislého topení 144 
Nabídka pro nastavení 25 
Nabídka pro světla a vidění 28 
Nabídka přídavného topení 144 
Nastavení bederní opěrky 89, 90 
Nastavení jazyka 26 
Nastavení jednotek 26 
Nastavení sedadel 86 

mechanicky 89 
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Nastavení sedadla 
sedadlo řidiče 91 

Nastavení výšky volantu 32 
Nastavování sedadel 

elektricky 90 
uložení 92 

Náhradní klíček 42 
Nezávislé topení 142 

bezpečnostní pokyny 146 
programování 144 

No uzové otevření 
dveře 48 

o 
Obrysové světlo 66 
Odbočovací světlo 68 
Oddělené odemykání dveří 27, 45 

Odkládací přihrádka 
strana řidiče 103, 107 

střed přístrojové desky 105 
středová konzola vpředu 104 
středová loketní opěrka vpředu 106 

Odkládací přihrádky 
přední sedadla 108 

Ochrana proti odtažení vozidla 49 
Okamžitá spotřeba paliva 24 
Okna 54 

Omezovač síly 
panoramatická posuvná střecha 63 

posuvná a výklopná střecha 59 
sluneční žaluzie 63 
spouštění oken 56 

Omývací automatika 
sklo zadních výklopných dveří 81 

Omývací automatika čelního skla 78 
Opěrky hlavy 

demontáž 88 
montáž 88 
nastavení 88 
správné nastavení 87 

Orientační osvětlení 69 
Osvětlení interiéru 75 

Osvětlení odkládací přihrádky 74 

Osvětlení přístrojů a spínačů 70 
Osvětlení spínačů 4 
Otáčkoměr 10 
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I>, , .,k v '"' 1,íhve li I 
v 1•11·d11iťh dveřích 111 

I >11,1k v 11a 11,ípoje 110 

lll l/\1 1:\11 

I l V ťlť 

k1>111rolnísvětlo 50 
,.,1vir,íní 50 

I lvojit ý ukazatel rychlosti 13 
I >y11amická regulace sklonu svčtel 70 

E 
Llektrické nastavení sedadla 

sedadlo řidiče 91 

l' lektrické nastavování sedadel 
ovládací prvky 90 

Elektrické spotřebiče 146 

Elektrické spouštění oken 54 
Elektrický spotřebič 113, 114 

F 
Filtr na emise 141 

Funkce Coming-Home 69 
Funkce Leaving-Home 69 

H 
Havarijní volání 40 

I láčky na tašky 119 

Hladina motorového oleje 
varovné hlášení 17 

I Ilavní nabídka 20 
I Ilídání vnitřního prostoru 

vypnutí 49 
Hodiny 9 

nastavení 26 
Houkačka 4 

Ch 
Chladicí kapalina 

ukazatel teploty 11 

( :hladicí kapalina motoru 
ukazatel teploty 11 
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Informační servis 40 

Informační texty na displeji 16 

Inicializace paměti sedadla 94 
Interiér 3 
Interval stírání 

sklo zadních výklopných dveří 81 

K 
Klíček 42 
Klíček zapalování 42 
Klíčky 

náhrada 42 
sada 42 

Klimatizace 
climatic 128 
climatronic 133 
všeobecně 141 

Komfort 26 
nabídka 27 
otevírání panoramatické posuvné 
střechy 62 

zavírání panoramatické posuvné 
střechy 62 

Komfortní blikání 28 

Komfortní funkce 
otevírání oken 57 
zavírání oken 57 
zavření posuvné a výklopné střechy 59 

Komfortní otevírání 
okna 57 
panoramatická posuvná střecha 62 

Komfortní ovládání 
blikání 72 

Komfortní ovládání (otevírání oken) 27 
Komfortní zavírání 

okna 57 
panoramatická posuvná střecha 62 
posuvná a výklopná střecha 59 

Kompas 21 

Koncové mlhové světlo 
kontrolní světlo 66 

Kontrolní světla 5 
uspořádání 5 
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tlačítka 43 
výměna baterie 44 

Regulace sklonu světel 70 
Režim recirkulace 

automatický (Climatronic) 140 
climatic 131 
climatronic 139 

Ruční ovládání 
climatronic 137 

Různě nastavitelná podlaha zavazadlového 
prostoru 124 

Ř 
Řada sedadel 98 
Řízení 30 

s 
Sada klíčků 42 
Sdružené přístroje 9 

nabídka 18 
nabídky 20 
struktura nabídky 22 
zobrazovací pole 13 

Sedadla 
inicializace 94 

Servis 26 
Servisní poloha stěračů 79 
Sešlápnutí brzdového pedálu 8 
Síť na zavazadla 

zavěšení sítě na zavazadla 120 
Síť v úložném prostoru 

zavěšení sítě v ú ložném prostoru 120 
Síť v zavazad lovém prostoru 

zavěšení sítě v zavazadlovém 
prostoru 120 

Síťová oddělovací stčna 121, 122 
Sklápěcí opěradlo sedadla spolujezdce 96 
Sklo s ochranou proti infračervenému 

zářen í 82 
Sklopení opěradla sedadla spolujezdce 96 
Sklopení zrcátka 27 
Sklopení zrcátka na straně spolujezdce 85 
Sluneční clona 78 

Sešit 3.1 Obsluha ® 
Sluneční žaluzie 

omezovač síly 63 
panoramatická posuvná střecha 62 

Snímač kvality vzduchu 140 
Součásti 9 
Spínač 

elektrický spouštěč oken 54 
panoramatická posuvná střecha 60 
posuvná a výklopná střecha 58 
spínač světel 66 
vnější zrcátka 84 

Spínač centrálního zamykání 46 
Spínač světe l 66 
Spínače 

varovná světla 71 
Stav vozu (nabídka) 25 
Stěrače 

čelního skla 78 
dešťový senzor 80 
servisní po loha 79 
sklo zadních výklopných dveří 81 

Stírání v cyklech 
čelní sklo 78 

Středová konzola vzadu 
zásuvka 115 

Středová loketní opěrka 
vpředu 98 
vzadu 98, 102 

Střešní nosič zavazadel 125 
Pokyny k manipulaci 125 
úspora pohonných hmot 126 
zatížení střechy 126 
základ ní nosič 125 

Světelná houkačka 72 
Světla 66 

výstražné tóny 66 
Světla & vidění 26 
Světla pro č tení 

vzadu 76 
Světlo pro čtení 

vpředu 74 
Světlo pro jízdu do zatáčky 

dynamické 68 
Světlo v prostorn nohou 28 
Světlomety 66 

mlhové světlomety 67 
ostřikovače 82 

Symbol nářaďového klíče 15 
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( )lť \ ' 11 , 1111 

. 111l11111.1liťk y '.!.7 

I )[ť \1 11.1111 d V ('ťÍ '!.7 

11 vl.1<l.1<, prvky :,4 

p 

I '.ili v11v,i 11;1dr;,, 

11lis; il1 palivové nádrže 12 
1.,isnha paliva 12 

I ';i1l<>ra111atická posuvná střecha 60 
komfortní otevírání 62 
komfortní zavírání 62 
omezovač síly 63 
otevření 60 
sluneční žaluzie 62 
vyklopení 60 
zavření 60 

Parkovací světla 72 
Páčka dálkových světel 72 
Páčka dveří 3 
Páčka stěračú 

ovládání nabídky 18 
Páčka ukazatelú směru jízdy 72 
Počítadlo celkových kilometrú 14 

Počítadlo krátkých vzdáleností 14 

Počítadlo ujetých kilometrech 14 

Podélný střešní nosič 
základní nosič 125 

Podlaha zavazadlového prostoru 124 

Pokyny 
k manipulaci se střešním nosičem 125 

Popelník 
vpředu 112 

Posuvná a výklopná střecha 58 
Posuvný kryt 

posuvná a výklopná střecha 58 
Používání mobilního telefonu ve vozidle 41 

Prachový filtr 141 

Programovatelné dálkové ovládání 64 

Provozní režim (nezávislé topení) 145 

Prúměrná rychlost 24 

Prúmčrná spotřeba paliva 24 

Přední sedadla 89 
Přední sedadlo 

mechanické nastavení 89 
Předvolba (nezávislé topení) 145 
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Přehled 

přístroje 9 
přístrojová deska 3 

sdružené přístroje 9 

Přehled kontrolních světel 5 

Přestavení světlometú 28 

Přídavné topení 142 
aktivace 145 
bezpečnostní pokyny 146 
den v týdnu 145 
doba provozu 145 
programování 144 
provozní režim 145 
předvolba 145 
radiové dálkové ovládání 143 
tvorba vodních par 141 
tvorba zápachu 141 
vypnutí 142 
zapnutí 142 

Přihrádka 106 
další přihrádky 109 
podlaha zavazadlového prostoru 108 

Přihrádka na palubní knihu 107 

Přihrádka v přístrojové desce 107 
Přihrádky 103 

Připevnění nákladu 126 

Příprava Premium pro mobilní telefon 33 
popis 33 

Příprava Premium pro telefon 33 
Příprava pro mobilní telefon 33 

Bluetooth Audio 37 
obsluha 38 
popis 34 
různá provedení 33 

Příprava pro telefon 33 

Přístroje 9 
Přístrojová deska 3, 109 
přístrojová deska 106 
Pylový filtr 141 

R 
Rádiové dálkové ovládání (přídavné topení) 

výměna baterie 144 

Rádiové klíčky 43 

Rádiový klíček 
automatické nastavení sedadla řidiče 94 
synchronizace 44 
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z 
Zabezpečovací zařízení 

vypnutí 48 
Zabezpečovací zařízení proli krádeži 48 

vypnutí 48 
Zadní řada sedadel 98 

Zvednu tí opěradla 100 
zvednutí opěradla 99 

Zadní sedadla 98 
sklopení a zvednutí zadních sedadel 100 

Zadní výklopné dveře 52 
bezpečnostní pokyny 54 
jízda s otevřenými výklopnými dveřmi 54 
kontrolní světlo 52, 53 
odemykání 52 
otevírání 52 
zavírání 53 

Zamknutí vozidla po nehodě 45 

Zapalovač cigaret 113 
Zatížení s t řechy 126 

Zavazadlový otvor 102 

Zavazadlový prostor 117 
kryt 119 
síťová oddělovací stěna 121, 122 
zásuvka 114 

Sešit 3.1 Obsluho @ 

Zavazadlový vak 103 
Zavírací a otevírací automatika 

elektrické spouštění oken 55 
Zavření 

panoramatická posuvná střecha 60 

Zásoba paliva 
ukazatel 12 

Zásuvka 108 

Zásuvky 104 
12 V 114 
230V 115 

Zimní pneumatiky 
varovná signalizace rychlosti 26 

Zpětná zrcátka 
automaticky zastínitelná 83 
synchronní nastavení 27 
uvnitř 83 
vně 84 

Zpětné zrcátko 
ručně zastínitelné 83 

Zrcátka 
kosmetická zrcá tka 78 

synchronní nastavení 27 
synchronní nastavování 84 
uvnitř 83 
vnější zrcátka 84 
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T 
·1 ,·ťl111ická data 

,.a tížení střechy 126 

Tl'lt:l'on 
[liuetooth 35 
obsluha 38 
párování mobilního telefonu 35 
párování přes Bluetooth 35 
popis 34 
příprava 33 
telefonování 38 

Telefonování 38 
Teplota chladicí kapaliny motoru 

ukazatel 11 

Teplota motorového oleje 24 

Teplota oleje 24 

Tlak motorového oleje 
kontrolní světlo 17 

Tlumená světla 66 

Tlumená/dálková světla 66 

Topení 127 
ovládací prvky 127 

Tovární nastavení 26 

Trvalé svícení tlumených světel 66 

Trysky ostřikovačů 
vyhřívané 79 

Tvorba vodních par 141 

Tvorba zápachu 141 

u 
ÚdajeMFD 26 

Ujetá vzdálenost 24 

Ukazatel nouzového brzdění 71 
lJkazatel servisních intervalů 15 

lJkazatel směru jízdy 
kontrolní světlo 71 

lJkazatel teploty 25 
l J kazatele směru jízdy 72 

kontrolní světlo 73 
l Jložení zavazadel 117 

l J 11iverzální příprava Premium pro mobilní 
telefon 33 

1 lpcvííovací očka 118 

ťispora pohonných hmot 
st řcšní nosič zavazadel 126 
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Uspořádání 

v 

kontrolky 5 
kontrolní světla 5 
multifunkční volant 30 

Vak na lyže 103 
Vak na snowboard 103 
Variabilní podlaha zavazadlového 

prostoru 108, 124 

Varování při --- km/h 24 

Varovná signalizace rychlosti 24 

Varovná světla 71 
ukazatel nouzového brzdění 71 

Varovné texty na displeji 16 

Větrání vzadu 132, 141 

Vnější teplota 13 

Vnější zrcátka 
automatické sklopení 85 
automaticky zastínitelná 84 
nastavení 84 
uložení nastavení 92 

Vnitřní osvětlení 

vpředu 73 
vzadu 76, 77 

Vnitřní zrcátko 83 
Volant 30 

nastavení výšky 32 
tlačítka 30 

Vstup USB 106 
Vyhřívaná přední sedadla 95 
Vyhřívání sedadel 95 
Vyhřívání zadního skla 127 

Climatic 129 
climatronic 133 

Výklopná střecha 58 
Výměna baterie 

rádiové dálkové ovládání (přídavné 
topení) 144 

rádiový klíček 44 
Výstražné tóny 

nevypnutých světel 66 
Výstražný trojúhelník 116 

Vytápění nebo chlazení vnitřního prostoru 
climatic 130 
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