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쌂VODEM

V쌴쏹en썿 z쌴kazn썿ci,

D썙kujeme, 쏹e jste si vybrali nov썗 vozidlo Kia.

Spole썊nost Kia se jako glob쌴ln썿 automobilov쏯 v쏯robce zam썙쎼en쏯 na v쏯robu vysoce 
kvalitn썿ch vozidel s mimo쎼쌴dnou hodnotou v쏹dy sna쏹썿 poskytovat z쌴kaznick쏯 servis, 
kter쏯 p쎼ekon쌴 va쏃e o썊ek쌴v쌴n썿.

V p쎼썿pad썙, 쏹e budete pot쎼ebovat technickou pomoc, se m쏪쏹ete obr쌴tit na autorizova-
n썗ho prodejce Kia, kde jsou k dispozici odborn썙 쏃kolen썿 technici, doporu썊en썗 speci-
쌴ln썿 n쌴쎼ad썿 a origin쌴ln썿 n쌴hradn썿 d썿ly.

V t썗to u쏹ivatelsk썗 p쎼썿ru썊ce se dozv썿te, jak pou쏹썿vat vybaven썿 a funkce n쌴le쏹ej썿c썿 ke 
standardn썿 nebo voliteln썗 v쏯bav썙 vozidla, a tak썗 zde najdete pokyny pro 쏒dr쏹bu vozi-
dla. Proto se m쏪쏹ete setkat i s popisy a vyobrazen썿mi, kter썗 neodpov썿daj썿 konkr썗t-
n썿mu vozidlu. Doporu썊ujeme d쏪sledn썙 se sezn쌴mit s touto publikac썿 a postupovat 
podle pokyn쏪 a doporu썊en썿. P쎼썿ru썊ku ulo쏹te ve vozidle pro pozd썙j쏃썿 pot쎼ebu.

Ve쏃ker썗 informace obsa쏹en썗 v t썗to u쏹ivatelsk썗 p쎼썿ru썊ce jsou aktu쌴ln썿 a p쎼esn썗 v oka-
m쏹iku jej썿ho vyd쌴n썿. Kia v쏃ak neust쌴v쌴 v dal쏃썿m v쏯voji sv쏯ch produkt쏪 a spole썊nost si 
proto vyhrazuje pr쌴vo prov쌴d썙t zm썙ny v p쎼썿ru썊ce nebo na vozidlech bez ozn쌴men썿 
a jak쏯chkoli z쌴vazk쏪.

Dbejte na bezpe썊nou j썿zdu a u쏹썿vejte si j썿zdu ve vozidle Kia!
© 2022 Kia Slovakia s. r. o.

Ve쏃ker쌴 pr쌴va vyhrazena. Bez p썿semn썗ho souhlasu Kia Slovakia s. r. o. tato publikace nesm썿 b쏯t reproduko-
v쌴na nebo p쎼ekl쌴d쌴na jako celek ani po 썊쌴stech.

Vyti쏃t썙no spole썊nost썿 Kia Slovakia
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Jak pou쏹썿vat tuto p쎼썿ru썊ku
Chceme v쌴m dopomoci k tomu, abyste z 
쎼썿zen썿 va쏃eho vozidla m썙li ten nejv썙t쏃썿 
po쏹itek. U쏹ivatelsk쌴 p쎼썿ru썊ka v쌴m m쏪쏹e 
pomoci v mnoha ohledech.
D쏪razn썙 doporu썊ujeme, abyste si p쎼e-
썊etli celou p쎼썿ru썊ku. Abyste minimalizo-
vali rizika zran썙n썿 nebo 쏒mrt썿, p쎼e썊t썙te si 
ve쏃ker썗 썊쌴sti t썗to p쎼썿ru썊ky ozna썊en썗 
nadpisy V쌦STRAHA a VAROV숼N슕.
Text t썗to p쎼썿ru썊ky dopl쎜uj썿 ilustrace, 
kter썗 nejl썗pe vysv썙tl썿, jak si j썿zdu s va쏃썿m 
vozidlem u쏹썿t. B썙hem 썊ten썿 t썗to p쎼썿ru썊ky 
se dozv썿te o funkc썿ch, d쏪le쏹it쏯ch bez-
pe썊nostn썿ch informac썿 a tipech pro j썿zdu 
v r쏪zn쏯ch j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch.
쉗len썙n썿 p쎼썿ru썊ky je uvedeno v obsahu. 
Pokud hled쌴te konkr썗tn썿 oblast nebo 
t썗ma, pou쏹ijte rejst쎼썿k, ve쏃ker썗 infor-
mace uveden썗 v t썗to p쎼썿ru썊ce jsou v 
n썙m 쎼azeny abecedn썙.
Kapitoly: Tato p쎼썿ru썊ka obsahuje dev썙t 
kapitol a rejst쎼썿k. Ka쏹d쌴 kapitola za썊썿n쌴 
stru썊n쏯m soupisem obsahu, tak쏹e 
m쏪쏹ete v okam쏹iku ur썊it, zda jsou v 
kapitole uvedeny informace, kter썗 hle-
d쌴te.
V p쎼썿ru썊ce najdete r쏪zn쌴 V쌦STRAHA, 
VAROV숼N슕 a UPOZORN쉫N슕. Tato VARO-
V숼N슕 byla navr쏹ena pro zv쏯쏃en썿 va쏃i 
osobn썿 bezpe썊nosti. U쏹ivatel vozidla by 
m썙l b쏯t sezn쌴men a dodr쏹ovat 
V싩ECHNY pokyny a doporu썊en썿, kter쌴 
obsahuj썿 uveden쌴 V쌦STRAHA, VARO-
V숼N슕 a UPOZORN쉫N슕.

V\STRAHA
V쌦STRAHA uv쌴d썿 situaci, p쎼i kter썗 by 
mohlo doj썿t k 쏒jm썙, v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 
nebo 쏒mrt썿, pokud by v쏯straha z쏪stala 
bez pov쏃imnut썿.

VAROV@NL
VAROV숼N슕 uv쌴d썿 situaci, p쎼i kter썗 by 
mohlo doj썿t k po쏃kozen썿 vozidla, pokud 
by varov쌴n썿 z쏪stalo bez pov쏃imnut썿.

UPOZORN5NL
UPOZORN쉫N슕 uv쌴d썿 zaj썿mav썗 nebo u쏹i-
te썊n썗 informace.
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쌂vod
N쌴roky na kvalitu paliva

Bezolovnat쏯 benzin

Pro Evropu
Pro dosa쏹en썿 optim쌴ln썿ho v쏯konu vozi-
dla doporu썊ujeme pou쏹썿vat bezolovnat쏯 
benzin s oktanov쏯m 썊썿slem 95 
a s indexem samoz쌴pal쏪 AKI 91 nebo 
vy쏃쏃썿m.
M쏪쏹ete pou쏹썿t i bezolovnat썗 palivo 
s oktanov쏯m 썊썿slem RON 91~94 
a indexem samoz쌴pal쏪 AKI 87~90, 
av쏃ak v tomto p쎼썿pad썙 m쏪쏹e doj썿t 
k m썿rn썗mu poklesu v쏯konu vozidla. 
(Nepou쏹썿vejte paliva s metanolem.)

Mimo Evropu
Va쏃e nov썗 vozidlo Kia je konstruov쌴no 
pouze pro pou쏹썿v쌴n썿 bezolovnat썗ho 
olova s oktanov쏯m 썊썿slem 91 
a s antidetona썊n썿 odolnost썿 87 nebo 
vy쏃쏃썿. (Nepou쏹썿vejte paliva s metano-
lem.)
Va쏃e nov썗 vozidlo je konstruov쌴no tak, 
aby poskytovalo maxim쌴ln썿 v쏯kon 
s bezolovnat쏯m palivem, p쎼i jeho쏹 pou쏹썿-
v쌴n썿 jsou rovn썙쏹 minimalizov쌴ny v쏯fu-
kov썗 emise a zan쌴쏃en썿 sv썿썊ek 
zapalov쌴n썿.

V\STRAHA
僅 Po automatick썗m vypnut썿 hubice p쎼i 

tankov쌴n썿 ji쏹 nep쎼id쌴vejte dal쏃썿 mno쏹-
stv썿 paliva.

僅 V쏹dy zkontrolujte pevn썗 uta쏹en썿 v썿ka 
palivov썗 n쌴dr쏹e, aby v p쎼썿pad썙 
nehody nedo쏃lo k 쏒niku paliva.

VAROV@NL
Nikdy nepou쏹썿vejte olovnat썗 palivo. Pou-
쏹썿v쌴n썿 olovnat썗ho benzinu po쏃kozuje 
katalyz쌴tor, po쏃kozuje kysl썿kov썗 썊idlo 
motoru a negativn썙 ovliv쎜uje sni쏹ov쌴n썿 
emis썿.
Nikdy do palivov썗 n쌴dr쏹e nep쎼id쌴vejte 
jin썗 ne쏹 specifikovan썗 p쎼썿pravky pro 썊i쏃-
t썙n썿 palivov썗 n쌴dr쏹e. (Kia doporu썊uje 
obr쌴tit se na autorizovan쏯 servis 썊i pro-
dejce Kia, kde z썿sk쌴te dal쏃썿 informace.)

Benzin obsahuj썿c썿 alkohol nebo 
metanol
Sm썙s benzinu a etanolu (rovn썙쏹 zn쌴m쌴 
jako obiln쏯 alkohol) a sm썙s benzinu a 
metanolu (rovn썙쏹 zn쌴m쌴 jako d쎼evn쏯 
alkohol) jsou na trhu nab썿zeny jako 
n쌴hrada nebo alternativa 
k bezolovnat썗mu benzinu.
Nepou쏹썿vejte benzinovou sm썙s obsahu-
j썿c썿 v썿ce ne쏹 10 % etanolu a jakoukoli 
benzinovou sm썙s obsahuj썿c썿 metanol. 
Tato paliva mohou zp쏪sobit probl썗my s 
poj썿zdnost썿 a po쏃kozen썿 palivov썗ho sys-
t썗mu, ovl쌴dac썿ho syst썗mu motoru a sys-
t썗mu regulace emis썿.
V p쎼썿pad썙, 쏹e dojde k probl썗m쏪m s 
poj썿zdnost썿, p쎼esta쎜te pou쏹썿vat benzi-
nov썗 sm썙si jak썗hokoli druhu.
Na po쏃kozen썿 vozidla nebo probl썗my 
s poj썿zdnost썿 se nemus썿 vztahovat 
z쌴ruka v쏯robce, pokud jsou d쏪sledkem 
pou쏹썿v쌴n썿:
1. Benz썿nov썗 sm썙si obsahuj썿c썿 v썿ce ne쏹 

10 % etanolu.
2. Benzin nebo benzinov쌴 sm썙s obsahu-

j썿c썿 metanol.
3. Olovnat쌴 nebo bezolovnat쌴 benz썿-

nov쌴 sm썙s.
21
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VAROV@NL
Nikdy nepou쏹썿vejte benz썿novou sm썙s 
obsahuj썿c썿 metanol. P쎼esta쎜te pou쏹썿vat 
jakoukoli benz썿novou sm썙s, kter쌴 zhor-
쏃uje poj썿zdnost.

Ostatn썿 paliva
Pou쏹썿v쌴n썿 paliv, jako nap쎼썿klad
僅 Palivo obsahuj썿c썿 k쎼em썿k (Si),
僅 Paliva obsahuj썿c썿 MMT 

(Methylcyklopentadienyl mangan tri-
karbonylu), mangan (Mn),

僅 Palivo obsahuj썿c썿 ferocen (Fe) nebo
僅 Paliva s obsahem kov쏪 (s metalick쏯mi 

aditivy),
m쏪쏹e po쏃kodit vozidlo nebo motor nebo 
zp쏪sobit ucp쌴n썿, vynech쌴v쌴n썿, 쏃patnou 
akceleraci, 쏃kub쌴n썿 motoru, roztaven썿 
katalyz쌴toru, abnorm쌴ln썿 korozi, zkr쌴-
cen썿 쏹ivotnosti atd.
Rovn썙쏹 se m쏪쏹e rozsv썿tit kontrolka poru-
chy (MIL).

UPOZORN5NL
Po쏃kozen썿 palivov썗ho syst썗mu nebo 
probl썗my s v쏯konem zp쏪soben썗 pou쏹썿-
v쌴n썿m t썙chto paliv nemus썿 b쏯t kryty 
omezenou z쌴rukou za nov썗 vozidlo.

Pou쏹it썿 MTBE
Kia nedoporu썊uje v tomto vozidle pou쏹썿-
vat paliva, obsahuj썿c썿 v썿ce ne쏹 15,0 % 
MTBE (Methyl terci쌴rn썿 butyl 썗ter) (S 
hmotnostn썿m obsahem kysl썿ku 2,7 %) ve 
vozidle.
Palivo obsahuj썿c썿 objemov썙 v썿ce ne쏹 
15,0 % MTBE (S hmot. obsahem kysl썿ku 
2,7 % hmotnosti) mohou sni쏹ovat v쏯kon 
vozidla, ucp쌴vat palivov쏯 syst썗m v쏯pary 
nebo zhor쏃ovat startov쌴n썿 motoru.

VAROV@NL
Omezen쌴 z쌴ruka na nov썗 vozidlo nepo-
kr쏯v쌴 쏃kody v palivov썗m syst썗mu ani 
jak썗koli probl썗my s v쏯konem motoru, 
kter썗 jsou zp쏪soben썗 palivem obsahuj썿-
c썿m metanol a palivy obsahuj썿c썿mi v썿ce 
ne쏹 15,0 % MTBE (Methyl-terc. butyl 
썗ter) (Hmot. obsahem kysl썿ku 2,7 %).

Nepou쏹썿vejte metanol
Pro va쏃e vozidlo byste nem썙li pou쏹썿vat 
paliva obsahuj썿c썿 metanol (d쎼evn쏯 alko-
hol). Tento typ paliva m쏪쏹e sn썿쏹it v쏯kon 
vozidla a po쏃kodit sou썊쌴sti palivov썗ho 
syst썗mu, ovl쌴dac썿ho syst썗mu motoru a 
syst썗mu regulace emis썿.

Aditiva paliva
Kia doporu썊uje bezolovnat쌴 paliva 
s oktanov쏯m 썊썿slem RON 95 
a s indexem samoz쌴pal쏪 AKI 91 nebo 
vy쏃쏃썿m (pro Evropu), resp. s oktanov쏯m 
썊썿slem RON 91 a s indexem samoz쌴pal쏪 
AKI 87 nebo vy쏃쏃썿m (mimo Evropu).
Pokud z쌴kazn썿ci nepou쏹썿vaj썿 pravideln썙 
kvalitn썿 benzin v썊etn썙 aditiv do paliva a 
maj썿 probl썗my se startov쌴n썿m nebo 
motor neb썙쏹썿 hladce, by m썙li p쎼i v쏯m썙n썙 
motorov썗ho oleje p쎼idat do palivov썗 
n쌴dr쏹e jednu l쌴hev aditiv.
Aditiva lze zakoupit v kter썗mkoli odbor-
n썗m servisu, kde tak썗 z썿sk쌴te informace, 
jak je pou쏹썿vat. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

Provozov쌴n썿 vozidla v zahrani썊썿
P쎼ed j썿zdou do zahrani썊썿 postupujte 
podle n쌴sleduj썿c썿ch pokyn쏪:
僅 Dodr쏹ujte p쎼edpisy t쏯kaj썿c썿 se regist-

race a poji쏃t썙n썿.
31
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僅 Zjist썙te, zda bude k dispozici pot쎼ebn썗 
palivo.

Vzn썙tov쏯 motor

Nafta
Pro vzn썙tov썗 motory lze pou쏹썿vat pouze 
b썙쏹n썙 dostupnou naftu odpov썿daj썿c썿 EN 
590 nebo obdobn쏯m norm쌴m. (EN je 
zkratka pro "Evropsk썗 normy".) Nepou쏹썿-
vejte lodn썿 naftu, topn썗 oleje nebo 
neschv쌴len쌴 aditiva. Mohlo by doj썿t ke 
zv쏯쏃en썗mu opot쎼eben썿 a n쌴sledn썙 
po쏃kozen썿 motoru a palivov썗ho syst썗mu. 
Pou쏹썿v쌴n썿 neschv쌴len쏯ch paliv nebo adi-
tiv p쎼edstavuje poru쏃en썿 z쌴ru썊n썿ch pod-
m썿nek.
Pro toto vozidlo pou쏹썿vejte naftu s ceta-
nov쏯m 썊썿slem 51 a vy쏃쏃썿m. Pokud jsou 
dod쌴v쌴ny dva typy nafty, podle okoln썿ch 
podm썿nek pou쏹썿vejte n쌴le쏹it썗 palivo pro 
letn썿 nebo zimn썿 obdob썿.
僅 Nad -5 °C (23 °F) ... Letn썿 nafta.
僅 Pod -5 °C (23 °F) ... Zimn썿 nafta.
Mno쏹stv썿 paliva v n쌴dr쏹i sledujte velmi 
obez쎼etn썙: Jestli쏹e motor zhasne kv쏪li 
tomu, 쏹e do쏃lo palivo, je nutn썗 p쎼ed 
nov쏯m nastartov쌴n썿m motoru vy썊istit 
celou palivovou soustavu.

VAROV@NL
U vozidel se vzn썙tov쏯m motorem, kter쌴 
jsou vybavena syst썗mem DPF, doporu-
썊ujeme pou쏹썿vat b썙쏹nou motorovou 
naftu. (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

VAROV@NL
僅 V p쎼썿pad썙 pou쏹it썿 nafty se zv쏯쏃en쏯m 

obsahem s썿ry (v썿ce ne쏹 50 ppm) a 
neschv쌴len쏯ch aditiv se m쏪쏹e po쏃ko-
dit syst썗m SPF a m쏪쏹e se uvol쎜ovat 
b썿l쏯 d쏯m. (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

僅 Nedopus쏉te, aby do n쌴dr쏹e vnikl ben-
z썿n nebo voda. Po od썊erp쌴n썿 by bylo 
nutn썗 cel쏯 syst썗m odvzdu쏃nit, aby se 
p쎼ede쏃lo zaseknut썿 vst쎼ikova썊쏪 a 
po쏃kozen썿 motoru.

Bionafta
Komer썊n썙 dostupnou naftu, neobsahu-
j썿c썿 v썿ce ne쏹 7 % bionafty, obecn썙 ozna-
썊ovanou jako 씮B7 Diesel“, lze ve vozidle 
pou쏹썿vat, pokud odpov썿d쌴 EN 14214 
nebo obdobn쏯m norm쌴m. (EN je zkratka 
pro "Evropsk썗 normy".) Pou쏹it썿 biopaliv s 
vy쏃쏃썿m obsahem ne쏹 7 % methylesteru 
쎼epkov썗ho oleje (RME), methylesteru 
mastn쏯ch kyselin (FAME), methylesteru 
rostlinn쏯ch olej쏪 (VME) atd. nebo m썿sen썿 
bionafty s naftou v pom썙ru vy쏃쏃썿m ne쏹 7 
% zp쏪sobuje vy쏃쏃썿 opot쎼eben썿 nebo 
po쏃kozen썿 motoru a palivov썗ho syst썗mu. 
Opravy a v쏯m썙ny opot쎼ebovan쏯ch a 
po쏃kozen쏯ch sou썊쌴st썿, kter썗 vzniky v 
d쏪sledku pou쏹썿v쌴n썿 nevhodn썗ho paliva, 
nepokr쏯vaj썿 z쌴ru썊n썿 podm썿nky v쏯robce.

VAROV@NL
僅 Nikdy nepou쏹썿vejte jak썗koli palivo, a쏉 

u쏹 naftu nebo bionaftu B7 nebo jin썗, 
kter썗 neodpov썿d쌴 aktu쌴ln썿m standar-
d쏪m petrochemick썗ho pr쏪myslu. (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

僅 Nikdy nepou쏹썿vejte jak쌴koli aditiva a 
prost쎼edky, kter썗 nejsou schv쌴len썗 a 
doporu썊en썗 v쏯robcem vozidla. (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
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쌂pravy vozidla
Vozidlo by nem썙lo b쏯t upravov쌴no. 
쌂pravami vozidla m쏪쏹e doj썿t ke zhor쏃en썿 
vlastnost썿, bezpe썊nosti nebo 쏹ivotnosti a 
k poru쏃en썿 z쌴vazn쏯ch bezpe썊nostn썿ch a 
emisn썿ch p쎼edpis쏪.
Na po쏃kozen썿 a zhor쏃en썿 vlastnost썿, zp쏪-
soben쌴 쏒pravami vozidla, se nav썿c 
nevztahuje z쌴ruka.
僅 P쎼i pou쏹it썿 neschv쌴len쏯ch elektronic-

k쏯ch prvk쏪 m쏪쏹e doj썿t k abnorm쌴l-
n썿mu chov쌴n썿 vozidla, po쏃kozen썿 
elektroinstalace, vybit썿 akumul쌴toru 
nebo po쏹쌴ru. Pro svoji bezpe썊nost 
nepou쏹썿vejte neschv쌴len썗 elektro-
nick썗 prvky.

Zaj썿쏹d썙n썿 vozidla
Dodr쏹en썿m n썙kolika jednoduch쏯ch pra-
videl pro prvn썿ch 1 000 km (600 mil) 
m쏪쏹ete zlep쏃it v쏯konnost, hospod쌴r-
nost a 쏹ivotnost va쏃eho vozidla.
僅 Motor nevyt쌴썊ejte do vysok쏯ch ot쌴-

썊ek.
僅 P쎼i j썿zd썙 udr쏹ujte rychlost motoru do 

3 000 ot쌴썊ek za minutu.
僅 Neudr쏹ujte stejn썗 ot쌴썊ky po dlouhou 

dobu, a쏉 u쏹 vysok썗, nebo n썿zk썗. Pro 
spr쌴vn썗 zajet썿 motoru je t쎼eba m썙nit 
rychlost ot쌴썊ek.

僅 Krom썙 nouzov쏯ch situac썿 se vyhn썙te 
n쌴hl쏯m zastaven썿m, aby se mohly 
brzdy 쎼쌴dn썙 usadit.

僅 B썙hem prvn썿ch 2 000 km (1 200 mil) 
provozu nepou쏹썿vejte p쎼썿v썙s.

僅 Spot쎼eba paliva a v쏯kon motoru 
mohou v pr쏪b썙hu procesu zaj썿쏹d썙n썿 
vozidla kol썿sat. Ust쌴l썿 se po ujet썿 
zhruba 6 000 km (4 000 mil). B썙hem 
zaj썿쏹d썙n썿 vozidla m쏪쏹e nov쏯 motor 
vykazovat v썙t쏃썿 spot쎼ebu oleje.
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D쌴vejte pozor na rizika vzpla-
nut썿 p쎼i parkov쌴n썿 nebo zasta-
ven썿 vozidla
僅 Neparkujte ani nezastavujte vozidlo 

nad ho쎼lav쏯mi p쎼edm썙ty, jako je 
such쌴 tr쌴va 썊i jin쌴 vegetace, pap썿r, 
nafta, pneumatiky atd., ani v jejich 
bl썿zkosti. Takov썗 p쎼edm썙ty v bl썿zkosti 
v쏯fukov썗ho syst썗mu mohou zname-
nat riziko vzniku po쏹쌴ru.

僅 Pokud je vozidlo zaparkov쌴no zadn썿 
stranou t썙sn썙 u st썙ny a nech쌴te 
motor na volnob썙h vyt쌴썊et do vyso-
k쏯ch ot쌴썊ek, m쏪쏹e vysok쌴 teplota 
nebo v쏯fukov썗 plyny vych쌴zej썿c썿 
z v쏯fuku zp쏪sobit zm썙nu barvy povr-
chu nebo po쏹쌴r. Mezi z쌴d썿 vozidla a 
st썙nou v쏹dy ponechte dostatek vol-
n썗ho prostoru.

僅 P쎼i spu쏃t썙n썗m motoru nebo t썙sn썙 po 
jeho vypnut썿 se nedot쏯kejte syst썗mu 
v쏯fuku 썊i katalyz쌴toru. Vzhledem k 
extr썗mn썙 vysok쏯m teplot쌴ch uvede-
n쏯ch komponent hroz썿 pop쌴leniny.

Pokyny pro 쎼썿zen썿 vozidla
Obdobn썙 jako u jin쏯ch vozidel tohoto 
typu m쏪쏹e nespr쌴vn쏯 zp쏪sob 쎼썿zen썿 v썗st 
ke ztr쌴t썙 kontroly a nehod썙 nebo p쎼e-
vr쌴cen썿 vozidla.
Specifika konstrukce vozidla (vy쏃쏃썿 
sv썙tl쌴 v쏯쏃ka, u쏹쏃썿 rozchod kol, atd.) zvy-
쏃uj썿 polohu t썙쏹i쏃t썙 vozu oproti jin쏯m 
typ쏪m vozidel. Jin쏯mi slovy nejsou navr-
쏹en쌴 pro proj썿쏹d썙n썿 zat쌴썊ek stejnou 
rychlost썿, jako u b썙쏹n쏯ch vozidel s poho-
nem jedn썗 n쌴pravy.
Vyhn썙te se ostr썗mu zat쌴썊en썿 a prudk쏯m 
man썗vr쏪m. Nespr쌴vn쏯 zp쏪sob 쎼썿zen썿 
tohoto vozidla v썗st ke ztr쌴t썙 kontroly a 
nehod썙 nebo p쎼evr쌴cen썿 vozidla.
Nezapome쎜te si p쎼e썊썿st "Sn썿쏹en썿 rizika 
p쎼evr쌴cen썿" strana 6-203.
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Va쏃e vozidlo v kostce
Popis exteri썗ru vozidla

쉗eln썿 pohled

* Podle zvolen쏯ch mo쏹nost썿 nebo aktu쌴ln썿ho regionu nemusej썿 b쏯t n썙kter썗 funkce 
va쏃eho vozidla dostupn썗.

1. Kapota 4-33
2. 쉗eln썿 sv썙tlomet 4-66, 8-67
3. Kola a pneumatiky 8-44, 9-6
4. Vn썙j쏃썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko 4-43
5. Panoramatick썗 st쎼e쏃n썿 okno 4-37
6. St썿rac썿 li쏃ty 썊eln썿ho skla 4-74, 8-39
7. Okna 4-28
8. P쎼edn썿 ultrazvukov썗 썊idlo 6-184
9. Radar vp쎼edu 6-70, 6-129, 6-151
10.P쎼edn썿 kamera 6-60

ONQ5E011001L
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11.P쎼edn썿 mlhov쌴 sv썙tla 8-65
12.St쎼e쏃n썿 nosi썊 4-105
13.SVM – p쎼edn썿 kamera 6-160
32
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Zadn썿 v쏯hled

* Podle zvolen쏯ch mo쏹nost썿 nebo aktu쌴ln썿ho regionu nemusej썿 b쏯t n썙kter썗 funkce 
va쏃eho vozidla dostupn썗.

1. Dve쎼e 4-13
2. Dv썿쎼ka palivov썗 n쌴dr쏹e 4-34
3. Zadn썿 sdru쏹en썗 sv썙tlo 8-66, 8-67
4. T쎼et썿 brzdov썗 sv썙tlo 8-66
5. P쌴t썗 dve쎼e 4-20
6. Ant썗na 5-2
7. Zadn썿 kamera 6-157
8. Zadn썿 ultrazvukov썗 썊idlo 6-181
9. Zadn썿 st썙ra썊 4-74, 8-39
10.Zadn썿 mlhov썗 sv썙tlo 8-66
11.Z쌴lo쏹n썿 sv썙tlo 8-66

ONQ5EP011002L
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P쎼ehled vnit쎼n썿ho vybaven썿

* Podle zvolen쏯ch mo쏹nost썿 nebo aktu쌴ln썿ho regionu nemusej썿 b쏯t n썙kter썗 funkce 
va쏃eho vozidla dostupn썗.

1. Vnit쎼n썿 klika dve쎼썿 4-14
2. Pam썙쏉 nastaven썿 sedadla 4-18
3. Ovlada썊 nastaven썿 vn썙j쏃썿ch zp썙tn쏯ch zrc쌴tek 4-43
4. Sp썿na썊 skl쌴p썙n썿 vn썙j쏃썿ch zp썙tn쏯ch zrc쌴tek 4-43
5. Sp썿na썊 centr쌴ln썿ho zamyk쌴n썿/odemyk쌴n썿 dve쎼썿 4-14
6. Sp썿na썊e elektrick썗ho ovl쌴d쌴n썿 oken (Vp쎼edu) 4-29
7. Sp썿na썊e elektrick썗ho ovl쌴d쌴n썿 oken (Vzadu) 4-29
8. Blokov쌴n썿 elektricky ovl쌴dan쏯ch oken 4-30
9. Nastaven썿 sklonu volantu/teleskopick쌴 p쌴ka 4-40
10.Volant 4-40
11.Sp썿na썊 pro nastaven썿 p쎼edn썿ch sv썙tlomet쏪 4-73
12.Tla썊썿tko vypnut썿 ESC 6-47
13.Sp썿na썊 syst썗mu EPB (Elektronick썗 parkovac썿 brzdy) 6-43

ONQ5011003L
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14.Tla썊썿tko otev썿r쌴n썿/zav썿r쌴n썿 elektricky ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 4-20
15.P쌴썊ka otev썿r쌴n썿 kapoty motoru 4-33
16.Pojistka p쎼썿strojov썗ho panelu 8-53
17.Sedadlo 3-3
18.싡adic썿 p쌴ka/voli썊 쎼azen썿 6-15
19.Brzdov쏯 ped쌴l 6-15
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P쎼ehled palubn썿 desky

* Podle zvolen쏯ch mo쏹nost썿 nebo aktu쌴ln썿ho regionu nemusej썿 b쏯t n썙kter썗 funkce 
va쏃eho vozidla dostupn썗.

1. Tla썊썿tko d쌴lkov썗ho ovl쌴d쌴n썿 audiosyst썗mu 4-40
2. P쎼edn썿 airbag 쎼idi썊e 3-37
3. Klakson 4-42
4. Tla썊썿tko j썿zdn썿ho asistenta 6-126, 6-129
5. P쎼썿strojov쌴 deska 4-46
6. Ovl쌴d쌴n썿 sv썙tlomet쏪/p쌴썊ka sm썙rov쏯ch sv썙tel 4-66

P쌴썊ka ovl쌴d쌴n썿 st썙ra썊쏪 a ost쎼ikova썊쏪 4-74
7. Informa썊n썿 syst썗m 4-106
8. Sp썿na썊 nouzov쏯ch blika썊쏪 7-3
9. Syst썗m ovl쌴d쌴n썿 ventilace (Klimatizace) 4-79

Informa썊n썿 syst썗m/ovlada썊 klimatizace 4-84, 4-86
10.Tla썊썿tko ENGINE START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) 6-10, 6-10
11.Tla썊썿tko vyh쎼썿v쌴n썿 p쎼edn썿ch sedadel a ventilace p쎼edn썿ch sedadel 4-98

ONQ5E011007L_2
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12.Tla썊썿tko vyh쎼썿v쌴n썿 volantu 4-41
13.Tla썊썿tko DBC 6-48
14.Tla썊썿tko funkce p쎼ibrzd썙n썿 (AUTO HOLD) 6-46
15.Tla썊썿tko Parking Safety (Bezpe썊n썗 parkov쌴n썿) 6-181, 6-185
16.Tla썊썿tko Parking/View (Parkov쌴n썿/Zobrazen썿) 6-158, 6-162
17.Integrovan쏯 syst썗m 쎼썿zen썿 v re쏹imu Drive 6-52, 6-55
18.Syst썗m bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 chytr쏯ch telefon쏪 4-102
19.Odkl쌴dac썿 schr쌴nka st쎼edov썗 konzoly 4-95
20.P쎼edn썿 airbag spolujezdce 3-37
21.Odkl쌴dac썿 p쎼ihr쌴dka 4-98
22.Tla썊썿tko vypnut썿 syst썗mu ISG 6-33
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Motorov쏯 prostor
Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
ONQ5E061107L

ONQ5E061106L
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Smartstream G2.0

* Skute썊n쏯 vzhled motorov썗ho prostoru vozidla se m쏪쏹e li쏃it od vyobrazen썿.
1. N쌴dr쏹ka chladic썿 kapaliny motoru 8-31
2. N쌴dr쏹ka brzdov썗 kapaliny 8-33
3. Vzduchov쏯 filtr 8-37
4. Uz쌴v썙r pln썿c썿ho otvoru motorov썗ho oleje 8-28
5. M썙rka motorov썗ho oleje 8-28
6. N쌴dr쏹ka kapaliny do ost쎼ikova썊쏪 썊eln썿ho skla 8-35
7. Kladn쏯 p쎣l akumul쌴toru (+) 7-5, 8-41
8. Z쌴porn쏯 p쎣l akumul쌴toru (–) 7-5, 8-41
9. Pojistkov쌴 sk쎼썿쎜ka 8-51

ONQ5061084L
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Bezpe썊nostn썿 funkce va쏃eho vozidla
Sedadlo

* Podle zvolen쏯ch mo쏹nost썿 nebo aktu쌴ln썿ho regionu nemusej썿 b쏯t n썙kter썗 funkce 
va쏃eho vozidla dostupn썗.

P쎼edn썿 sedadlo
1 Vp쎼ed a vzad
2 Sklon op썙radla
3 V쏯쏃ka sedadla
4 N쌴klon v쏯pln썙 sedadla
5 Bedern썿 podpora
6 Syst썗m pam썙ti polohy 쎼idi썊e
7 Op썙rka hlavy
8 Sp썿na썊 skl쌴p썙n썿 (sedadlo spolujezdce)

Sedadlo ve druh썗 쎼ad썙
9. N쌴klon/slo쏹en썿 op썙radla
10.Loketn썿 op썙rka
11.Op썙rka hlavy
12.Sklopen썿 zadn썿ho sedadla

ONQ5E021001L_8
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Vlastnosti sedadel s ko쏹en쏯mi 
potahy
僅 Sedadla na쏃ich vozidel jsou 썊aloun썙na 

kombinac썿 p쎼썿rodn썿ch a um썙l쏯ch usn썿. 
P쎼썿rodn썿 usn썙 jsou vyr쌴b썙n썗 z vn썙j쏃썿 
vrstvy zv썿쎼ec썿 k쏪쏹e, kter쌴 pro pou쏹it썿 
proch쌴z썿 speci쌴ln썿m procesem. 
Vzhledem k tomu, 쏹e jde o p쎼썿rodn썿 
materi쌴l, m쏪쏹e se tlou쏃쏉ka a hustota 
jednotliv쏯ch 썊쌴st썿 li쏃it. V z쌴vislosti na 
teplot썙 a vlhkosti se tak썗 m쏪쏹e 
vr쌴snit.

僅 Potah sedadla je zhotoven z elastic-
k썗ho materi쌴lu, zvy쏃uj썿c썿ho komfort 
cestuj썿c썿ch.

僅 쉗쌴sti, o n썙쏹 se op썿r쌴 t썙lo cestuj썿c썿ho, 
jsou odpov썿daj썿c썿m zp쏪sobem zak쎼i-
veny a sedadla maj썿 hlubok썗 bo썊n썿 
op썙rn썗 plochy, co쏹 poskytuje maxi-
m쌴ln썿 komfort a stabilitu p쎼i j썿zd썙.

僅 P쎼i pou쏹it썿 se mohou p쎼irozen쏯m zp쏪-
sobem tvo쎼it z쌴hyby 썊i zvr쌴sn썙n썿. 
Nejedn쌴 se o vadu v쏯robku.

VAROV@NL
僅 Na zvr쌴sn썙n썿 ani od쎼en썗 plochy, kter썗 

se objev썿 jako p쎼irozen쏯 d쏪sledek 
pou쏹썿v쌴n썿, se nevztahuje z쌴ruka.

僅 L쌴tkov썗 potahy sedadel mohou 
po쏃kodit kovov썗 spony opask쏪, zipy 
nebo kl썿썊e 썊i jin썗 ostr썗 p쎼edm썙ty v 
zadn썿ch kaps쌴ch cestuj썿c썿ch.

僅 Dbejte na to, aby nedo쏃lo k polit썿 썊i 
prom쌴썊en썿 sedadel. Vlhkost m쌴 vliv na 
vlastnosti p쎼썿rodn썿 usn썙.

僅 Povrch l쌴tkov쏯ch potah쏪 m쏪쏹e zne-
썊istit d쏹썿nov썗 oble썊en썿 nebo od썙vy 
n쌴chyln썗 k blednut썿 a pou쏃t썙n썿 barvy.

Informa썊n썿 syst썗m

V nab썿dce Settings (Nastaven썿) → 
Vehicle (Vozidlo) → Seat (Sedadlo) z 
nab썿dky Settings (Nastaven썿) m쏪쏹ete 
zvolit r쏪zn썗 funkce pro zv쏯쏃en썿 sv썗ho 
pohodl썿.
僅 V쏯straha zm썙ny polohy sedadla: 

Kdy쏹 se zm썙n썿 poloha sedadla, zob-
raz썿 se spolu se sedadlem podrobn썗 
쏒daje t썗to zm썙ny.

僅 Funkce vyt쌴p썙n썿/v썙tr쌴n썿
- Automatick썗 ovl쌴dac썿 prvky, 

kter썗 vyu쏹썿vaj썿 nastaven썿 klimati-
zace (pro sedadlo 쎼idi썊e): Teplota 
sedadla se reguluje automaticky.

僅 Sedadla se zjednodu쏃en쏯m p쎼썿stu-
pem
- Sedadla se zjednodu쏃en쏯m p쎼썿-

stupem: P쎼i n쌴stupu nebo v쏯stupu 
쎼idi썊e z vozidla lze zvolit mo쏹nost 
automatick썗ho posunut썿 sedadla.

Pokud je vozidlo vybaveno informa썊n썿m 
syst썗mem, m쏪쏹ete informace 
o nastaven썿 vyhledat na webu prost쎼ed-
nictv썿m QR k쎣du ve stru썊n썗 referen썊n썿 
p쎼썿ru썊ce k informa썊n썿mu syst썗mu.
* Poskytovan썗 informace se mohou li쏃it 

podle funkc썿 dostupn쏯ch v konkr썗tn썿m 
vozidle.

Nastaven썿 p쎼edn썿ho sedadla

쉗innost
Sedadlo je mo쏹n썗 nastavit pomoc썿 ovl쌴-
dac썿ch p쌴썊ek, kter썗 se nach쌴zej썿 na 
vn썙j쏃썿 stran썙 sed쌴ku.

ONQ5041291L
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INFORMACE
Polohu sedadla nastavte p쎼ed j썿zdou a 
ujist썙te se, 쏹e je sedadlo bezpe썊n썙 
uzam썊eno tak, 쏹e se pokus썿te se seda-
dlem posunout bez pou쏹it썿 p쌴ky. Pokud 
se sedadlo pohybuje, nen썿 spr쌴vn썙 
uzam썊eno.

Ru썊n썙 ovl쌴dan썗 sedadlo

1 Vp쎼ed/vzad
2 Sklon op썙radla
3 V쏯쏃ka sedadla

Elektricky ovl쌴dan썗 sedadlo (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

1 Vp쎼ed/vzad
2 Sklon op썙radla
3 V쏯쏃ka sedadla

4 N쌴klon v쏯pln썙 sedadla

Bedern썿 podpora (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

1 Zv쏯쏃en썿 podpory
2 Sn썿쏹en썿 podpory

Sp썿na썊 pro nastupov쌴n썿 cestuj썿-
c썿ch (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Spolujezdec na p쎼edn썿m sedadle m쏪쏹e 
pomoc썿 sp썿na썊쏪 ovl쌴dat p쎼edn썿 sedadlo 
spolujezdce.
Posun dop쎼edu nebo dozadu:
僅 Chcete-li p쎼edn썿 sedadlo spolujezdce 

posunout dop쎼edu, stiskn썙te sp썿na썊 
(1). Chcete-li p쎼edn썿 sedadlo spolu-
jezdce posunout dozadu, stiskn썙te 
sp썿na썊 (2).

Nastaven썿 sklonu:
僅 Chcete-li p쎼edn썿 sedadlo spolujezdce 

sklopit dop쎼edu, stiskn썙te sp썿na썊 (3). 
Chcete-li p쎼edn썿 sedadlo spolujezdce 
sklopit dozadu, stiskn썙te sp썿na썊 (4).

ONQ5E021029L
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Kapsa v op썙r쌴ku sedadla (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

1 Kapsa v op썙r쌴ku sedadla
2 USB nab썿je썊ka

V\STRAHA
僅 Voln썗 p쎼edm썙ty v prostoru chodidel 

쎼idi썊e by mohly br쌴nit ovl쌴d쌴n썿 no쏹-
n썿ch ped쌴l쏪 a zp쏪sobit tak nehodu. 
Pod p쎼edn썿 sedadla neumis쏉ujte 
쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty.

僅 P쎼i vracen썿 sedadla zp썙t do vzp쎼썿men썗 
polohy sedadlo dr쏹te a pomalu jej vra-
cejte. P쎼edt썿m se ujist썙te, 쏹e v okol썿 
sedadla nejsou ostatn썿 cestuj썿c썿. 
Pokud by se sedadlo vracelo zp썙t bez 
dr쏹en썿 a kontroly nad jeho pohybem, 
mohlo by se op썙radlo sedadla sklopit 
zp썙t dop쎼edu, zas쌴hnout cestuj썿c썿ho a 
zp쏪sobit mu zran썙n썿.

僅 J썿zda ve vozidle se sklopen쏯m seda-
dlem by v p쎼썿pad썙 nehody mohla v썗st 
k v쌴쏹n썗mu nebo fat쌴ln썿mu zran썙n썿.
Pokud je sedadlo b썙hem nehody sklo-
pen썗, boky cestuj썿c썿ho mohou pod-
klouznout pod p쌴nevn썿 썊쌴st썿 
bezpe썊nostn썿ho p쌴su, kter쏯 tak vel-
kou silou zatla썊썿 na nechr쌴n썙nou 
oblast b쎼icha. To by mohlo v썗st k v쌴쏹-
n쏯m nebo fat쌴ln썿m zran썙n썿m. 싡idi썊 je 
povinen cestuj썿c썿ho sd썙lit, aby op썙ra-
dlo sedadla udr쏹oval ve vzp쎼썿men썗 
poloze, kdykoli je vozidlo v pohybu.

僅 Nepou쏹썿vejte sedac썿 pol쏃t쌴쎼, kter쏯 sni-
쏹uje t쎼en썿 mezi sedadlem a cestuj썿c썿m. 
Boky cestuj썿c썿ho mohou v p쎼썿pad썙 

nehody nebo prudk썗ho zastaven썿 
podklouznout pod p쌴nevn썿 썊쌴st썿 bez-
pe썊nostn썿ho p쌴su. Jeliko쏹 by tak bez-
pe썊nostn썿 p쌴s nemohl fungovat 
spr쌴vn썙, mohlo by doj썿t k v쌴쏹n썗mu 
nebo dokonce smrteln썗mu zran썙n썿.

僅 Nikdy se nepokou쏃ejte 쏹쌴dn썗 sedadlo 
nastavovat, pokud je vozidlo v 
pohybu. Mohlo by to v썗st ke ztr쌴t썙 
kontroly a k nehod썙 s v쌴쏹n쏯m 썊i smr-
teln쏯m zran썙n썿m nebo ke hmotn썗 
쏃kod썙.

僅 Nedovolte, aby cokoli br쌴nilo nor-
m쌴ln썿 poloze op썙radla. Ulo쏹en썿 p쎼ed-
m썙t쏪 zap쎼en쏯ch v쏪썊i op썙radlu nebo 
jak쏯mkoli zp쏪sobem br쌴n썿c썿m 쎼쌴d-
n썗mu uzam썊en썿 polohy sedadla by 
mohlo v p쎼썿pad썙 prudk썗ho zastaven썿 
nebo sr쌴쏹ky zp쏪sobit v쌴쏹n썗 nebo 
fat쌴ln썿 zran썙n썿.

僅 V쏹dy 쎼i썑te se z쌴dovou op썙rkou ve 
vzp쎼썿men썗 poloze a s p쌴nevn썿 썊쌴st썿 
bezpe썊nostn썿ho p쌴su p쎼es boky. V p쎼썿-
pad썙 nehody se z hlediska ochrany 
jedn쌴 o nejlep쏃썿 polohu.

僅 Abyste se vyhnuli zbyte썊n쏯m a leckdy 
v쌴쏹n쏯m zran썙n썿m zp쏪soben쏯m airb-
agem, se썑te v쏹dy co nejd쌴le od 
volantu, ale z쌴rove쎜 tak, aby pro v쌴s 
ovl쌴d쌴n썿 vozidla bylo pohodln썗. N쌴mi 
doporu썊ovan쌴 vzd쌴lenost mezi hrud-
n썿kem a volantem je alespo쎜 250 mm 
(10 palc썿ch).

僅 Op썙radlo zadn썿ho sedadla mus썿 b쏯t 
bezpe썊n썙 zaji쏃t썙no. Pokud by nebylo, 
cestuj썿c썿 a p쎼edm썙ty by v p쎼썿pad썙 
prudk썗ho zastaven썿 nebo n쌴razu 
mohli b쏯t vr쏹eni sm썙rem vp쎼ed, co쏹 
by mohlo v썗st k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 
nebo 쏒mrt썿.

僅 Zavazadla a ostatn썿 p쎼epravovan썗 
p쎼edm썙ty by m썙ly b쏯t naplocho ulo-
쏹eny v zavazadlov썗m prostoru. Pokud 

ONQ5EP021057L
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jsou p쎼edm썙ty rozm썙rn썗, t썙쏹k썗 nebo 
mus썿 b쏯t nahromad썙n썗, je t쎼eba je 
zajistit. Za 쏹쌴dn쏯ch okolnost썿 nesm썿 
b쏯t n쌴klad nahromad썙n v쏯쏃e ne쏹 do 
v쏯쏃ky op썙radel. Neuposlechnut썿 
t썙chto varov쌴n썿 m쏪쏹e v p쎼썿pad썙 prud-
k썗ho zastaven썿, sr쌴쏹ky nebo p쎼evr쌴-
cen썿 v썗st k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 nebo 
쏒mrt썿.

僅 Pokud je vozidlo v pohybu, cestuj썿c썿 
by nem썙li cestovat v zavazadlov썗m 
prostoru ani by nem썙li sed썙t nebo 
le쏹et na sklopen쏯ch sedadlech. P쎼i 
j썿zd썙 mus썿 b쏯t v쏃ichni cestuj썿c썿 쎼쌴dn썙 
usazeni a spr쌴vn썙 p쎼ipout쌴ni.

僅 P쎼i vracen썿 op썙radla zp썙t do vzp쎼썿-
men썗 polohy se zatla썊en썿m na op썙ra-
dlo sm썙rem vp쎼ed a vzad ujist썙te, 쏹e 
je bezpe썊n썙 uzam썊en썗.

僅 Abyste zamezili riziku pop쌴len썿, nikdy 
neodstra쎜ujte koberec v zavazadlo-
v썗m prostoru. Za쎼썿zen썿 pro sni쏹ov쌴n썿 
emis썿 nach쌴zej썿c썿 se pod touto podl쌴쏹-
kou generuj썿 vysok썗 teploty.

僅 Po nastaven썿 sedadla v쏹dy zkontro-
lujte, 쏹e je bezpe썊n썙 zaji쏃t썙no na 
sv썗m m썿st썙. Kontrolu prove썑te tak, 쏹e 
se pokus썿te se sedadlem pohnout 
sm썙rem vp쎼ed a vzad, ani쏹 byste pou-
쏹ili odji쏃쏉ovac썿 p쌴썊ku. N쌴hl쏯 nebo 
ne썊ekan쏯 pohyb sedadla 쎼idi썊e by 
mohl zp쏪sobit ztr쌴tu kontroly nad 
vozidlem a zap쎼썿썊init nehodu.

僅 Polohu sedadla nenastavujte, pokud 
m쌴te zapnut쏯 bezpe썊nostn썿 p쌴s. 
Pohyb pol쏃t쌴쎼e sedadla vp쎼ed m쏪쏹e 
zp쏪sobit siln쏯 tlak na oblast b쎼icha.

僅 B썙hem pohybu sedadla dbejte maxi-
m쌴ln썿 opatrnosti, aby se do sedadla 
mechanismu sedadla nezachytily ruce 
nebo jin썗 p쎼edm썙ty.

僅 Na podlahu nebo na sedadla nepokl쌴-
dejte zapalova썊 cigaret. P쎼i pohybu 

sedadla by ze zapalova썊e mohl unik-
nout plyn, kter쏯 by mohl zp쏪sobit 
po쏹쌴r.

僅 Pokud jsou na zadn썿ch sedadlech ces-
tuj썿c썿, bu썑te p쎼i nastavov쌴n썿 polohy 
p쎼edn썿ho sedadla opatrn썿.

僅 P쎼i zved쌴n썿 mal쏯ch p쎼edm썙t쏪 zachy-
cen쏯ch pod sedadly nebo mezi seda-
dlem a st쎼edovou konzolou bu썑te 
maxim쌴ln썙 opatrn썿. Mohli byste si 
po쎼ezat nebo poranit ruce o ostr썗 
hrany mechanismu sedadla.

僅 Elektricky ovl쌴dan썗 sedadlo je mo쏹n썗 
ovl쌴dat i p쎼i vypnut썗m zapalov쌴n썿. 
D썙ti by proto nikdy nem썙ly b쏯t pone-
ch쌴v쌴ny ve voze bez dozoru.

VAROV@NL
僅 Elektricky ovl쌴dan썗 sedadlo je poh쌴-

n썙no elektromotorem. Jakmile dos쌴h-
nete po쏹adovan썗ho nastaven썿, 
ukon썊ete nastavov쌴n썿. Nadm썙rn썗 
pou쏹썿v쌴n썿 m쏪쏹e po쏃kodit elektrick썗 
vybaven썿.

僅 Elektricky ovl쌴dan쌴 sedadla maj썿 
velk쏯 p쎼썿kon. Pokud motor neb썙쏹썿, 
nenastavujte elektricky ovl쌴dan쌴 
sedadla d썗le, ne쏹 je nezbytn썗, abyste 
zbyte썊n썙 nevyb썿jeli akumul쌴tor.

僅 Nepracujte s dv썙ma nebo v썿ce ovl쌴da-
c썿mi tla썊썿tky nastaven썿 elektricky ovl쌴-
dan쏯ch sedadel sou썊asn썙. V opa썊n썗m 
p쎼썿pad썙 m쏪쏹e doj썿t k poru쏃e motoru 
elektricky ovl쌴dan쏯ch sedadel nebo 
elektrick쏯ch komponent.
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Se쎼썿zen썿 zadn썿ho sedadla
Se쎼썿zen썿 sklonu zadn썿ho sedadla

쉗innost
1. P쎼it쌴hn썙te p쌴ku nakl쌴n썙n썿 op썙r쌴ku.
2. p쎼idr쏹te p쌴ku a nastavte sklon op썙-

r쌴ku do po쏹adovan썗 polohy.
3. Uvoln썙te p쌴ku a ujist썙te se, 쏹e je op썙-

radlo ve sv썗 poloze uzam썊eno. (Aby 
do쏃lo k uzam썊en썿 polohy op썙radla, 
p쌴ka se MUS슕 vr쌴tit do sv썗 p쏪vodn썿 
polohy.)

Sklopen썿 zadn썿ho sedadla
Typ A

Typ B

1 Op썙r쌴k sedadla na lev썗 stran썙
2 Op썙r쌴k sedadla na prav썗 stran썙

쉗innost
1. P쎼ezku bezpe썊nostn썿ho p쌴su/textiln썿 

p쌴s vlo쏹te do kapsy/vod썿tka.
2. U typu A zat쌴hn썙te za p쌴ku skl쌴p썙n썿 

sedadla a sedadlo sklopte dol쏪.
3. U typu B zat쌴hn썙te za p쌴ku skl쌴p썙n썿 

sedadla (1) a (2) v zavazadlov썗m pro-
storu.

INFORMACE

Chcete-li sklopit prost쎼edn썿 sedadlo 
samostatn썙, stiskn썙te p쌴ku skl쌴p썙n썿 
sedadla na op썙radle prost쎼edn썿ho seda-
dla.
僅 Na zadn썿m prost쎼edn썿m sedadle 

zasu쎜te op썙rku hlavy do nejni쏹쏃썿 
polohy.

V\STRAHA
Skl쌴p썙n썿 prav썗ho sedadla ve druh썗 
쎼ad썙

Pokud je ve druh썗 쎼ad썙 sedadel sklo-
pen썗 st쎼edn썿 sedadlo, p쎼i skl쌴p썙n썿 pra-
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ONQ5EP021004L
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v썗ho sedadla postupujte opatrn썙. Mohlo 
by doj썿t k po쏃kozen썿 nebo zran썙n썿.
僅 Polohu sedadla se nikdy nepokou쏃ejte 

upravovat za j썿zdy nebo pokud na 
zadn썿m sedadle sed썿 cestuj썿c썿, jeliko쏹 
by mohlo doj썿t k n쌴hl썗mu pohybu 
sedadla a zran썙n썿 cestuj썿c썿ho sed썿c썿ho 
na sedadle.

僅 Sklopen썿 op썙r쌴k쏪 zadn썿ch sedadel 
umo쏹n썿 p쎼evoz dlouh쏯ch p쎼edm썙t쏪, 
kter썗 by se do zavazadlov썗ho pro-
storu neve쏃ly. Nikdy vozidlem nep쎼e-
pravujte osoby na sklopen쏯ch 
op썙r쌴c썿ch zadn썿ch sedadel. V t썗to 
nespr쌴vn썗 poloze nelze pou쏹썿t bez-
pe썊nostn썿 p쌴sy. P쎼i n쌴hl썗m zastaven썿 
nebo nehod썙 by mohlo doj썿t k v쌴쏹-
n썗mu nebo i fat쌴ln썿mu zran썙n썿. P쎼ed-
m썙ty, p쎼epravovan썗 na sklopen쏯ch 
op썙r쌴c썿ch, by nem썙ly b쏯t vy쏃쏃썿, ne쏹 
op썙r쌴ky p쎼edn썿ch sedadel. P쎼i n쌴h-
l썗m zastaven썿 by mohlo doj썿t k posu-
nut썿 n쌴kladu vp쎼ed a zran썙n썿 osob 
nebo po쏃kozen썿.

僅 Zadn썿 sedadla neskl쌴p썙jte, pokud se 
na nich nach쌴zej썿 cestuj썿c썿, zv썿쎼ata 
nebo zavazadla. V takov썗m p쎼썿pad썙 
hroz썿 zran썙n썿 cestuj썿c썿ch nebo zv썿쎼at 
nebo po쏃kozen썿 zavazadel.

僅 P쎼i vracen썿 sedadla zp썙t do vzp쎼썿men썗 
polohy sedadlo dr쏹te a pomalu jej vra-
cejte. Pokud by se sedadlo vracelo 
zp썙t bez dr쏹en썿, mohlo by se op썙radlo 
sedadla sklopit zp썙t dop쎼edu, zas쌴h-
nout cestuj썿c썿ho a zp쏪sobit mu zra-
n썙n썿.

僅 N쌴klad by m썙l b쏯t v쏹dy zaji쏃t썙n tak, 
aby se v p쎼썿pad썙 n쌴razu nepohyboval 
po vozidle a nezp쏪sobil zran썙n썿 cestu-
j썿c썿m ve vozidle. P쎼edm썙ty neumis-
쏉ujte na zadn썿 sedadla, jeliko쏹 je na 
nich nelze bezpe썊n썙 zajistit a v p쎼썿-
pad썙 n쌴razu by mohly zas쌴hnout ces-
tuj썿c썿 na p쎼edn썿ch sedadlech.

僅 P쎼i nakl쌴d쌴n썿 a vykl쌴d쌴n썿 n쌴kladu se 
ujist썙te, 쏹e je motor vypnut쏯, automa-
tick쌴 썊i dvouspojkov쌴 p쎼evodovka je 
v poloze P (Parkov쌴n썿) nebo 쏹e je 
manu쌴ln썿 p쎼evodovka v poloze R 
(Zp쌴te썊ka) nebo na 1. rychlostn썿m 
stupni a 쏹e ru썊n썿 brzda je bezpe썊n썙 
zata쏹en쌴. Pokud nepodniknete tyto 
kroky, vozidlo by se p쎼i ne쏒mysln썗m 
posunut썿 쎼adic썿 p쌴ky nebo posunut썿 
voli썊e do jin썗 polohy mohlo rozjet.

僅 Polohu sedadla se nikdy nepokou쏃ejte 
upravovat za j썿zdy nebo pokud na 
zadn썿m sedadle sed썿 cestuj썿c썿, jeliko쏹 
by mohlo doj썿t k n쌴hl썗mu pohybu 
sedadla a zran썙n썿 cestuj썿c썿ho sed썿c썿ho 
na sedadle.

僅 Dejte pozor, abyste si p쎼i se쎼썿zen썿 
sedadla nesk쎼썿pli do jeho mechanismu 
ruku nebo prsty.

僅 P쎼i vracen썿 zadn썿ch sedadel zp썙t do 
vzp쎼썿men썗 polohy pamatujte vr쌴tit 
ramenn썿 bezpe썊nostn썿 p쌴sy zadn썿ch 
sedadel zp썙t na jejich m썿sto. Veden썿 
bezpe썊nostn썿ho p쌴su skrze vod썿tka 
zadn썿ho bezpe썊nostn썿ho p쌴su 
pom쏪쏹e zamezit zachycen썿 p쌴s쏪 za 
sedadly nebo pod nimi.

僅 Pokud skl쌴p썿te op썙r쌴k zadn썿ho seda-
dla vlo쏹te p쎼ezku bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su do kapsy mezi z쌴dovou op썙rku 
a 썊aloun썙n썿m zadn썿ho sedadla. Zabr쌴-
n썿te tak po쏃kozen썿 p쎼ezky zadn썿m 
sedadlem.
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Op썙rka hlavy
Sedadla jsou pro bezpe썊nost a pohodl썿 
cestuj썿c썿ch vybavena op썙rkami hlavy.

Se쎼썿zen썿 op썙rky hlavy
P쎼edn썿

Zadn썿

쉗innost
1. Pro zv썙t쏃en썿 v쏯쏃ky op썙rky hlavy ji 

vyt쌴hn썙te.
2. Pro sn썿쏹en썿 op썙rky p쎼idr쏹te stisknut썗 

uvol쎜ovac썿 tla썊썿tko (1).

INFORMACE
Op썙rku hlavy je mo쏹n썗 nastavit sm썙rem 
vp쎼ed do 3 r쏪zn쏯ch poloh tak, 쏹e ji zatla-
썊썿te dop쎼edu.

Demont쌴쏹/op썙tovn쌴 mont쌴쏹 
op썙rky hlavy

P쎼edn썿

Zadn썿

쉗innost
1. Op썙rku hlavy t쌴hn썙te vzh쏪ru a dr쏹te 

uvol쎜ovac썿 tla썊썿tko (1).
2. Pro op썙tovn썗 nasazen썿 op썙rky postu-

pujte v opa썊n썗m po쎼ad썿.

V\STRAHA
僅 Pro maxim쌴ln썿 쏒썊innost v p쎼썿pad썙 

nehody by op썙rky hlavy m썙ly b쏯t 
nastaveny tak, aby jejich st쎼edn썿 썊쌴st 
byla ve stejn썗 v쏯쏃ce jako t썙쏹i쏃t썙 hlavy 
cestuj썿c썿ho. Obecn썙 m쌴 v썙t쏃ina lid썿 
t썙쏹i쏃t썙 hlavy v rovin썙 s horn썿 썊쌴st썿 o썊썿. 
Op썙rku hlavy nastavte rovn썙쏹 co nej-
bl썿쏹e k hlav썙 cestuj썿c썿ho. Z tohoto 
d쏪vodu nedoporu썊ujeme pou쏹썿vat 
pol쏃t쌴쎼e, kter썗 udr쏹uj썿 t썙lo d쌴l od 
sedadla.

ONQ5021013L
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僅 Nejezd썙te s vozem bez namontova-
n쏯ch op썙rek hlavy nebo s opa썊n썙 
nasazen쏯mi op썙rkami, proto쏹e v p쎼썿-
pad썙 nehody by mohlo doj썿t ke zra-
n썙n썿 cestuj썿c썿ch. P쎼i spr쌴vn썗m 
nastaven썿 mohou op썙rky hlavy zabr쌴-
nit zran썙n썿 krku.

僅 Polohu op썙rky hlavy u sedadla 쎼idi썊e 
nenastavujte, pokud je vozidlo v 
pohybu.

僅 Ujist썙te se, 쏹e je op썙rka zaji쏃t썙n쌴 v 
po쏹adovan썗 poloze pro n쌴le쏹itou 
ochranu cestuj썿c썿ch.

僅 NIKDY nedovolte, aby cestuj썿c썿 cesto-
val na sedadle se sejmutou op썙rkou 
hlavy.

僅 Po op썙tovn썗m nasazen썿 op썙rky hlavy 
a jej썿m spr쌴vn썗m nastaven썿 se v쏹dy 
ujist썙te, 쏹e op썙rka hlavy je ve sv썗 
poloze zaji쏃t썙na.

VAROV@NL
僅 Pokud na zadn썿ch sedadlech 쏹쌴dn썗 

osoby necestuj썿, nastavte op썙rky do 
nejni쏹쏃썿 polohy. Zadn썿 op썙rky hlavy 
mohou br쌴nit ve v쏯hledu vzad.

僅 Pokud z쌴dovou op썙rku sklop썿te sm썙-
rem dop쎼edu a op썙rka hlavy a pol쏃t쌴쎼 
sedadla jsou ve zv쏯쏃en썗 poloze, 
op썙rka hlavy m쏪쏹e p쎼ij썿t do kontaktu 
se slune썊n썿 clonou nebo jin쏯mi 썊쌴stmi 
vozidla.

OCV031014L OCV031061L
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Loketn썿 op썙rka
Se쎼썿zen썿 loketn썿 op썙rky

쉗innost
1. Loketn썿 op썙rku vyt쌴hn썙te ze z쌴dov썗 

op썙rky sm썙rem dop쎼edu.

Bezpe썊nostn썿 p쌴sy
Bezpe썊nostn썿 p쌴sy jsou konstruov쌴ny 
tak, aby vedly p쎼es kostern썿 썊쌴sti lid-
sk썗ho t썙la. Podle mo쏹nost썿 by m썙ly b쏯t 
vedeny n썿zko p쎼es p쎼edn썿 stranu p쌴nve, 
hrudi a ramen.

V\STRAHA
僅 Pokud je vozidlo v pohybu, cestuj썿c썿 

mus썿 m썿t v쏹dy zapnut썗 bezpe썊nostn썿 
p쌴sy, aby se zaru썊ila maxim쌴ln썿 
mo쏹n쌴 ochrana.

僅 Bezpe썊nostn썿 p쌴sy jsou nej쏒썊inn썙j쏃썿, 
pokud jsou op썙r쌴ky ve svisl썗 poloze.

僅 D썙ti ve v썙ku do 13 let mus썿 b쏯t v쏹dy 
쎼쌴dn썙 p쎼ipout쌴ny na zadn썿ch seda-
dlech. Nikdy nenechte cestuj썿c썿 nespl-
쎜uj썿c썿 tato krit썗ria cestovat na p쎼edn썿 
seda썊ce. Pokud je nutn썗, aby d썿t썙 
star쏃썿 ne쏹 13 let sed썙lo na p쎼edn썿m 
sedadle, mus썿 b쏯t 쎼쌴dn썙 p쎼ipout쌴no 
bezpe썊nostn썿m p쌴sem a sedadlo mus썿 
b쏯t posunuto co nejv썿ce dozadu.

僅 Nikdy neumis쏉ujte ramenn썿 popruh 
pod pa쏹i nebo za z쌴da. Nespr쌴vn썙 
um썿st썙n쏯 ramenn썿 p쌴s m쏪쏹e p쎼i 
nehod썙 zp쏪sobit v쌴쏹n쌴 zran썙n썿. 
Ramenn썿 p쌴s by m썙l v썗st st쎼edem 
ramene p쎼es kl썿썊n썿 kost.

僅 Bezpe썊nostn썿 p쌴s nikdy neve썑te p쎼es 
k쎼ehk썗 p쎼edm썙ty. P쎼i n쌴hl썗m brzd썙n썿 
nebo n쌴razu by je bezpe썊nostn썿 p쌴s 
mohl po쏃kodit.

僅 Nikdy nepou쏹썿vejte p쎼ekroucen썗 bez-
pe썊nostn썿 p쌴sy. P쎼ekroucen쏯 p쌴s 
nem쏪쏹e spr쌴vn썙 fungovat. P쎼i nehod썙 
by se dokonce mohl za쎼썿znout do t썙la. 
Ujist썙te se, 쏹e p쌴s vede p쎼썿mo a bez 
p쎼ekroucen썿.

僅 Dbejte na to, aby nedo쏃lo k po쏃kozen썿 
tkaniny p쌴su ani jeho sou썊쌴st썿. Po쏃ko-
zen쏯 p쌴s nebo sou썊쌴sti vym썙쎜te.

ONQ5021002
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僅 Bezpe썊nostn썿 p쌴sy jsou konstruov쌴ny 
tak, aby vedly p쎼es kostern썿 썊쌴sti lid-
sk썗ho t썙la. Podle mo쏹nost썿 by m썙ly 
b쏯t vedeny n썿zko p쎼es p쎼edn썿 썊쌴st 
p쌴nve nebo p쎼es p쌴nev, hru썑 a 
ramena; nep쎼ipus쏉te veden썿 bedern썿 
썊쌴sti p쌴su p쎼es b쎼icho. Bezpe썊nostn썿 
p쌴sy by m썙ly b쏯t nastaveny tak, aby 
byly v r쌴mci pohodl썿 co nejv썿ce 
napnut썗 a pevn썗, aby poskytovaly 
ochranu, pro kterou byly navr쏹eny. 
Voln쏯 p쌴s poskytuje cestuj썿c썿mu 
v쏯razn썙 hor쏃썿 ochranu. Dbejte na to, 
aby nedo쏃lo ke zne썊ist썙n썿 bezpe썊-
nostn썿ho p쌴su le쏃tidly, oleji nebo 
jin쏯mi chemik쌴liemi a obzvl쌴쏃t썙 elekt-
rolytem akumul쌴toru. 쉗ist썙n썿 prov쌴-
d썙jte s pou쏹it썿m slab썗ho m쏯dla a 
vody. V p쎼썿pad썙 rozt쎼epen썿, zne썊ist썙n썿 
nebo po쏃kozen썿 by m썙l b쏯t bezpe썊-
nostn썿 p쌴s vym썙n썙n. Po n쌴razu je 
nutn썗 kv쏪li opot쎼eben썿 vym썙nit celou 
sestavu i v p쎼썿pad썙, 쏹e po쏃kozen썿 nen썿 
patrn썗. Nepou쏹썿vejte p쎼ekroucen썗 
bezpe썊nostn썿 p쌴sy. Ka쏹d쏯 bezpe썊-
nostn썿 p쌴s lze pou쏹썿t pouze pro jednu 
osobu; je nebezpe썊n썗 p쎼ipoutat 
p쌴sem d썿t썙, kter썗 sed썿 dal쏃썿 osob썙 na 
kl썿n썙.

僅 U쏹ivatel by nem썙l prov쌴d썙t 쏹쌴dn썗 
쏒pravy a roz쏃i쎼ov쌴n썿 syst썗mu, kter썗 
by za쎼썿zen썿m pro nastaven썿 bezpe썊-
nostn썿ho p쌴su nebo br쌴nily v jeho 
nap썿n쌴n썿 nebo by br쌴nily nastaven썿 
sestavy bezpe썊nostn썿ho p쌴su tak, aby 
byl p쌴s napnut쏯.

僅 P쎼i zap썿n쌴n썿 bezpe썊nostn썿ho p쌴su 
dbejte na to, aby nedo쏃lo k jeho 
zapnut썿 do z쌴mku p쌴su jin썗ho seda-
dla. Je to velmi nebezpe썊n썗 a p쌴s by 
nemusel zajistit n쌴le쏹itou ochranu.

僅 Bezpe썊nostn썿 p쌴s za j썿zdy nerozep썿-
nejte ani neopakujte rozep썿n쌴n썿 a 
zap썿n쌴n썿. Mohlo by to v썗st ke ztr쌴t썙 

kontroly a k nehod썙 s v쌴쏹n쏯m 썊i smr-
teln쏯m zran썙n썿m nebo ke hmotn썗 
쏃kod썙.

僅 P쎼i zap썿n쌴n썿 bezpe썊nostn썿ho p쌴su se 
ujist썙te, 쏹e p쌴s nevede p쎼es tvrd썗 
nebo k쎼ehk썗 p쎼edm썙ty.

僅 Zkontrolujte, 쏹e nic nebr쌴n썿 v zapnut썿 
p쎼ezky. Bezpe썊nostn썿 p쌴s by nemusel 
j썿t spr쌴vn썙 zapnout.

Bezpe썊nostn썿 p쌴sy sedadel
Varovn쌴 kontrolka bezpe썊nost-
n썿ho p쌴su
Varovn쌴 kontrolka p쎼edn썿ho bez-
pe썊nostn썿ho p쌴su

Provozn썿 podm썿nky
僅 Kdy쏹 je vozidlo v pohybu

- Varovn쌴 kontrolka bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su p쎼edn썿ho sedadla se rozsv썿t썿 
asi na 6 sekund.

僅 Kdy쏹 je bezpe썊nostn썿 p쌴s p쎼edn썿ho 
sedadla rozepnut쏯.
- Varovn썗 zvukov썗 upozorn썙n썿 bez-

pe썊nostn썿ho p쌴su sedadla 쎼idi썊e se 
rozezn썿 asi na 6 sekund.

- Varovn쌴 kontrolka bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su p쎼edn썿ho sedadla z쏪stane sv썿-
tit.

僅 Kdy쏹 se bezpe썊nostn썿 p쌴s p쎼edn썿ho 
sedadla za j썿zdy rozepne a rychlost 
vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 asi 20 km/h 
(12 mil/h)

ONQ5021070L
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- Varovn쌴 kontrolka bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su p쎼edn썿ho sedadla se rozsv썿t썿.

僅 Kdy쏹 je rychlost j썿zdy vozidla vy쏃쏃썿 ne쏹 
p쎼ibli쏹n썙 20 km/h (12 mil/h)
- Varovn썗 zvukov썗 upozorn썙n썿 bude 

zn썿t asi 100 sekund.
- Varovn쌴 kontrolka bezpe썊nostn썿ho 

p쌴su p쎼edn썿ho sedadla bude blikat.

Varovn썗 kontrolky bezpe썊nost-
n썿ho p쌴su zadn썿ho sedadla (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

僅 Zadn썿 sedadlo: (1) Strana 쎼idi썊e, (2) 
St쎼ed, (3) Strana spolujezdce

Provozn썿 podm썿nky

Zadn썿 lev썗 a prav썗 sedadlo
僅 Kdy쏹 je vozidlo v pohybu

- Varovn쌴 kontrolka bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su zadn썿ho sedadla se rozsv썿t썿 asi 
na 6 sekund.

僅 Kdy쏹 se bezpe썊nostn썿 p쌴s za j썿zdy 
rozepne a rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 
asi 20 km/h (12 mil/h)
- Varovn쌴 kontrolka bezpe썊nostn썿ho 

p쌴su zadn썿ho sedadla z쏪stane sv썿-
tit.

僅 Kdy쏹 je rychlost j썿zdy vozidla vy쏃쏃썿 ne쏹 
p쎼ibli쏹n썙 20 km/h (12 mil/h)
- Varovn썗 zvukov썗 upozorn썙n썿 bez-

pe썊nostn썿ho p쌴su zadn썿ho sedadla 
se rozezn썿 asi na 35 sekund.

- Varovn쌴 kontrolka bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su zadn썿ho sedadla bude blikat.

僅 Kdy쏹 vozidlo jede a bezpe썊nostn썿 p쌴s 
nen썿 zapnut쏯 nebo 쎼idi썊 rozepne bez-
pe썊nostn썿 p쌴s p쎼i rychlosti vozidla 
vy쏃쏃썿 ne쏹 asi 20 km/h (12 mil/h)
- Varovn썗 zvukov썗 upozorn썙n썿 bez-

pe썊nostn썿ho p쌴su zadn썿ho sedadla 
se rozezn썿 asi na 35 sekund.

- Varovn쌴 kontrolka bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su zadn썿ho sedadla bude blikat.

Pro zadn썿 prost쎼edn썿 sedadlo
僅 Kdy쏹 je vozidlo v pohybu

- Varovn쌴 kontrolka bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su zadn썿ho sedadla se rozsv썿t썿 asi 
na 6 sekund.

僅 Kdy쏹 se bezpe썊nostn썿 p쌴s za j썿zdy 
rozepne a rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 
asi 20 km/h (12 mil/h)
- Varovn쌴 kontrolka bezpe썊nostn썿ho 

p쌴su zadn썿ho sedadla se rozsv썿t썿 asi 
na 70 sekund.

僅 Kdy쏹 je rychlost j썿zdy vozidla vy쏃쏃썿 ne쏹 
p쎼ibli쏹n썙 20 km/h (12 mil/h)
- Varovn썗 zvukov썗 upozorn썙n썿 bez-

pe썊nostn썿ho p쌴su zadn썿ho sedadla 
se rozezn썿 asi na 35 sekund

- Varovn쌴 kontrolka bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su zadn썿ho sedadla bude blikat.

Podm썿nky, kdy syst썗m nelze pou-
쏹썿t
僅 Kdy쏹 se zadn썿 dve쎼e otev쎼ou nebo 

zav쎼ou a rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 
10 km/h (6 mil/h)
- Varovn쌴 kontrolka a varovn썗 zvu-

kov썗 upozorn썙n썿 bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su se nespust썿 ani kdy쏹 bude 
rychlost vozidla vy쏃쏃썿 ne쏹 asi 
20 km/h (12 mil/h).

ONQ5021067L
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V\STRAHA
J썿zda v nespr쌴vn썗 poloze m쏪쏹e nep쎼썿z-
niv썙 ovlivnit 썊innost varovn썗ho syst썗mu 
p쎼edn썿ch bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪. Je d쏪le-
쏹it썗, aby 쎼idi썊 informoval spolucestuj썿c썿 o 
pokynech pro spr쌴vn썗 sezen썿, uvede-
n쏯ch v t썗to p쎼썿ru썊ce.

UPOZORN5NL
僅 I v p쎼썿pad썙, 쏹e p쎼edn썿 sedadlo spolu-

jezdce nen썿 obsazen썗, varovn쌴 kont-
rolka blik쌴 nebo sv썿t썿 6 sekund.

僅 Varov쌴n썿 bezpe썊nostn썿ho p쌴su seda-
dla spolujezdce se m쏪쏹e objevit i v 
p쎼썿pad썙, 쏹e na sedadlo spolujezdce 
um썿st썿te zavazadlo.

Zapnut썿 a rozepnut썿 bezpe썊nost-
n썿ho p쌴su
Bezpe썊nostn썿 p쌴s s t쎼썿bodov쏯m 
syst썗mem a nav썿jec썿m za쎼썿zen썿m 
s funkc썿 blokov쌴n썿

쉗innost
1. Kovov쏯 jaz쏯썊ek vlo쏹te do p쎼ezky.
2. Stiskn썙te uvol쎜ovac썿 tla썊썿tko na zaji쏃-

쏉ovac썿 p쎼ezce.

INFORMACE
P쎼i zapadnut썿 jaz쏯썊ku do p쎼ezky usly쏃썿te 
씮kliknut썿“.

1 P쎼ezka bezpe썊nostn썿ho p쌴su na zad-
n썿m sedadle vpravo

2 P쎼ezka bezpe썊nostn썿ho p쌴su na zad-
n썿m prost쎼edn썿m sedadle (se zna썊kou 
CENTER (Prost쎼edn썿))

3 P쎼ezka bezpe썊nostn썿ho p쌴su na zad-
n썿m sedadle vlevo

V\STRAHA
僅 P쌴nevn썿 썊쌴st bezpe썊nostn썿ho p쌴su 

byste m썙li um썿stit co nejn썿쏹e p쎼es 
boky, nikoli p쎼es pas. Pokud je p쌴ne-
vn썿 썊쌴st um썿st썙na p쎼썿li쏃 vysoko v pase, 
m쏪쏹e v p쎼썿pad썙 sr쌴쏹ky zv쏯쏃it riziko 
zran썙n썿. Pod bezpe썊nostn썿m p쌴sem 
byste nem썙li m썿t ob썙 ruce. Jedna ruka 
by m썙la b쏯t pod p쌴sem a druh쌴 by 
m썙la spo썊썿vat p쎼es n썙j, jak je zn쌴zor-
n썙no na ilustraci. Nikdy nem썙jte bez-
pe썊nostn썿 p쌴s pod rukou, kter쌴 je 
bl썿쏹e dve쎼썿m.

僅 P쎼ed upevn썙n썿m zadn썿ch bezpe썊nost-
n썿ch p쌴s쏪 se ujist썙te, 쏹e z쌴padku 
zasouv쌴te do odpov썿daj썿c썿 p쎼ezky bez-
pe썊nostn썿ho p쌴su. N쌴siln썙 zapnut썿 
bezpe썊nostn썿ho p쌴su prav썗ho nebo 
lev썗ho sedadla do st쎼edov썗 p쎼ezky 
m쏪쏹e v썗st k nespr쌴vn썗mu p쎼ipou-
t쌴n썿, kter썗 v쌴s v p쎼썿pad썙 nehody 
nebude chr쌴nit.

OCV031019L
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VAROV@NL
Je-li st쎼edov쏯 bezpe썊nostn썿 p쌴s vzadu 
zapnut쏯, NESKL숼P쉫JTE levou 썊쌴st op썙-
r쌴ku zadn썿ho sedadla. P쎼ed sklopen썿m 
lev썗 썊쌴sti op썙r쌴ku zadn썿ho sedadla 
V쌰DY st쎼edov쏯 bezpe썊nostn썿 p쌴s vzadu 
ODEPN쉫TE. Pokud je st쎼edov쏯 bezpe썊-
nostn썿 p쌴s vzadu zapnut쏯 a lev쌴 썊쌴st 
op썙r쌴ku zadn썿ho sedadla je sklopen쌴, 
m쏪쏹e doj썿t k deformaci a po쏃kozen썿 
horn썿 썊쌴sti op썙r쌴ku sedadla a oblo쏹en썿 
bezpe썊nostn썿ho p쌴su, co쏹 by mohlo v썗st 
k zablokov쌴n썿 op썙r쌴ku sedadla ve sklo-
pen썗 poloze.

Bezpe썊nostn썿 p쌴s zadn썿ho st쎼ed-
n썿ho sedadla
Upevn썙n썿 p쌴su na prost쎼edn썿m 
sedadle vzadu
1. Vyt쌴hn썙te miniz쌴padku z otvoru na 

krytu bezpe썊nostn썿ho p쌴su (1) a pak 
pomalu vyt쌴hn썙te bezpe썊nostn썿 p쌴s 
ze zatahovac썿ho mechanismu.

2. Vyt쌴hn썙te t쎼menovou desti썊ku 
z dr쏹쌴ku na bezpe썊nostn썿m p쌴su (2).

3. Zasu쎜te miniz쌴padku (A) do otev쎼e-
n썗ho konce p쎼ezky (C), dokud neusly-
쏃썿te z쎼eteln썗 cvaknut썿 signalizuj썿c썿 

zaji쏃t썙n썿 z쌴padky. Ujist썙te se, 쏹e p쌴s 
nen썿 p쎼ekroucen쏯.

4. Vyt쌴hn썙te t쎼menovou desti썊ku (B) a 
zasu쎜te ji do otev쎼en썗ho konce 
p쎼ezky (D), dokud neusly쏃썿te z쎼eteln썗 
cvaknut썿 signalizuj썿c썿 zaji쏃t썙n썿 
z쌴padky. Ujist썙te se, 쏹e p쌴s nen썿 p쎼e-
kroucen쏯.

V\STRAHA
P쎼i pou쏹it썿 bezpe썊nostn썿ho p쌴su na zad-
n썿m prost쎼edn썿m sedadle je nutn썗 
spr쌴vn썙 zacvaknout v쏃echny t쎼menov썗 
desti썊ky v p쎼ezk쌴ch. Pokud nen썿 n썙kter쌴 
p쎼ezka nebo t쎼menov쌴 desti썊ka spr쌴vn썙 
zaji쏃t썙na, zvy쏃uje se riziko zran썙n썿 v p쎼썿-
pad썙 n쌴razu.

Odepnut썿 p쌴su na prost쎼edn썿m 
zadn썿m sedadle
1. Stiskn썙te uvol쎜ovac썿 tla썊썿tko na 

p쎼ezce (D) a vysu쎜te t쎼menovou des-
ti썊ku (B) z p쎼ezky (D).
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2. Chcete-li na prost쎼edn썿m sedadle 
vzadu zajistit navinut썿 p쌴su, zasu쎜te 
do uvol쎜ovac썿ho otvoru p쌴su (C) 
t쎼menovou desti썊ku nebo podobn쏯 
pevn쏯 쏒zk쏯 p쎼edm썙t. Zat쌴hn썙te za 
popruh p쌴su (A) a nechte p쌴s auto-
maticky navinout do nav썿jec썿ho 
mechanismu.

3. Zasu쎜te t쎼menovou desti썊ku do 
dr쏹쌴ku (1) v bezpe썊nostn썿m p쌴su 
a potom zasu쎜te miniz쌴padku do 
otvoru na krytu bezpe썊nostn썿ho (2) 
p쌴su.

쌂prava v쏯쏃ky ramenn썿ho p쌴su

쉗innost
1. Mechanismus nastaven썿 v쏯쏃ky vyt쌴h-

n썙te nahoru (1).
2. Stiskn썙te tla썊썿tko (2) mechanismu 

nastaven썿 v쏯쏃ky a mechanismus 
zatla썊te sm썙rem dol쏪 (3).

V\STRAHA
僅 Pokud bezpe썊nostn썿 p쌴sy po nehod썙 

nevym썙n썿te, po쏃kozen썗 bezpe썊nostn썿 
p쌴sy ji쏹 v p쎼썿pad썙 dal쏃썿 kolize nepo-
skytnou p쎼썿slu쏃nou ochranu a mohou 
v썗st ke zran썙n썿 nebo 쏒mrt썿. Bezpe썊-
nostn썿 p쌴sy po nehod썙 co nejd쎼썿ve 
vym썙쎜te.

僅 Ov썙쎼te, 쏹e je kotevn썿 bod ramenn썿ho 
p쌴smu zaji쏃t썙n na sv썗m m썿st썙 ve 
vhodn썗 v쏯쏃ce. Ramenn썿 p쌴s nikdy 
neve썑te p쎼es krk nebo obli썊ej.

VAROV@NL
僅 Nesna쏹te se zatla썊it p쌴s lev썗ho nebo 

prav썗ho sedadla do p쎼ezky p쌴su 
sedadla uprost쎼ed s pou쏹it썿m s썿ly. 
V쏹dy zkontrolujte, 쏹e zap썿n쌴te bez-
pe썊nostn썿 p쌴s sedadla uprost쎼ed do 
spr쌴vn썗 p쎼ezky prost쎼edn썿ho sedadla. 
V opa썊n썗m p쎼썿pad썙 se m쏪쏹e st쌴t, 쏹e 
nespr쌴vn썙 zapnut쏯 p쌴s nebude 
poskytovat dostate썊nou ochranu.

僅 P쎼i vytahov쌴n썿 bezpe썊nostn썿ho p쌴su, 
kter쏯 chcete zapnout, by m썙l b쏯t jaz쏯-
썊ek pomalu vysunut z vod썿tka bez-
pe썊nostn썿ho p쌴su, aby se vod썿tko 
bezpe썊nostn썿ho p쌴su neuvolnilo 
z krytu.

UPOZORN5NL
Pokud se v쌴m neda쎼썿 vyt쌴hnout bezpe썊-
nostn썿 p쌴s z nav썿jec썿ho za쎼썿zen썿, pevn썙 
za p쌴s zat쌴hn썙te a uvoln썙te jej. Pot썗 
budete schopni p쌴s plynule nat쌴hnout.
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Bezpe썊nostn썿 p쌴s s p쎼edp썿na썊em
Toto vozidlo je na sedadle 쎼idi썊e, sedadle 
spolujezdce vp쎼edu i na zadn썿ch seda-
dlech pro cestuj썿c썿 (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) 
vybaveno bezpe썊nostn썿mi p쌴sy 
s p쎼edp썿na썊i.

Toto vozidlo je vybaveno p쎼edn썿mi bez-
pe썊nostn썿mi p쌴sy s p쎼edp썿na썊i.
P쎼edp썿na썊 zaji쏃쏉uje t썙sn썗 obepnut썿 t썙la 
cestuj썿c썿ho p쎼i ur썊it쏯ch typech koliz썿.
P쎼edp썿na썊e bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪 se 
mohou aktivovat p쎼i nehod썙 p쎼i stano-
ven썗 intenzit썙 n쌴razu.
P쎼i n쌴hl썗m zastaven썿 nebo p쎼i p쎼썿li쏃 rych-
l썗m p쎼edklon썙n썿 se odv썿jen썿 p쌴su 
zasekne. P쎼i ur썊it썗m 썊eln썿m n쌴razu se 
aktivuj썿 p쎼edp썿na썊e a p쎼it쌴hnou bezpe썊-
nostn썿 p쌴s do t썙sn썙j쏃썿ho kontaktu s 
t썙lem osoby.
1 Retrak썊n썿 p쎼edp썿na썊 zaji쏃쏉uje spr쌴vn썗 

nap썙t썿 ramenn썿 썊쌴sti bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su v쏪썊i t썙lu cestuj썿c썿ho p쎼i ur썊it썗m 
typu 썊eln썿ch n쌴raz쏪.

Pokud syst썗m zjist썿 p쎼썿li쏃n썗 nap썙t썿 bez-
pe썊nostn썿ho p쌴su p쎼i aktivov쌴n썿 p쎼edp썿-
na썊e, omezova썊 zat썿쏹en썿 v retrak썊n썿m 
p쎼edp썿na썊i sn썿쏹썿 tah bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su. (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Syst썗m p쎼edp썿na썊쏪 bezpe썊nostn썿ch 
p쌴s쏪 se skl쌴d쌴 p쎼edev쏃썿m z n쌴sleduj썿-
c썿ch sou썊쌴st썿. Jejich um썿st썙n썿 je zn쌴zor-
n썙no na vyobrazen썿:

1 Varovn쌴 kontrolka airbag쏪 SRS
2 Sestava p쎼edn썿ho retrak썊n썿ho p쎼edp썿-

na썊e
3 싡썿dic썿 jednotka SRS

Provozn썿 podm썿nky
僅 P쎼i n쌴hl썗m zastaven썿 nebo p쎼i p쎼썿li쏃 

rychl썗m p쎼edklon썙n썿 se odv썿jen썿 p쌴su 
zasekne.

僅 P쎼i ur썊it썗m 썊eln썿m n쌴razu se aktivuj썿 
p쎼edp썿na썊e a p쎼it쌴hnou bezpe썊nostn썿 
p쌴s do t썙sn썙j쏃썿ho kontaktu s t썙lem 
osoby.

僅 Kdy쏹 syst썗m zjist썿 p쎼썿li쏃n썗 nap썙t썿 bez-
pe썊nostn썿ho p쌴su p쎼edn썿ho sedadla 
p쎼i aktivov쌴n썿 p쎼edp썿na썊e, omezova썊 
zat썿쏹en썿 v retrak썊n썿m p쎼edp썿na썊i sn썿쏹썿 
tah p쎼썿slu쏃n썗ho bezpe썊nostn썿ho p쌴su.

V\STRAHA
僅 Z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 kontrolujte 

po쏃kozen썿 tkaniny i p쎼eto썊en썿 bezpe썊-
nostn썿ho p쌴su a na sedadle se썑te 
v쏹dy ve spr쌴vn썗 poloze.

僅 Aby byly v쏃echny vlastnosti p쎼edp썿-
na썊쏪 bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪 vyu쏹썿v쌴ny 
v maxim쌴ln썿 m썿쎼e, dodr쏹ujte n쌴sledu-
j썿c썿 pokyny:
1. Bezpe썊nostn썿 p쌴sy mus썿 b쏯t 

spr쌴vn썙 nasazeny a um썿st썙ny ve 
spr쌴vn썗 poloze. Seznamte se v쏃emi 
d쏪le쏹it쏯mi informacemi a pokyny 
t쏯kaj썿c썿mi se bezpe썊nostn썿ch sys-
t썗m쏪 vozidla – v썊etn썙 bezpe썊nost-
n썿ch p쌴s쏪 a syst썗mu airbag쏪, kter썗 
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jsou uvedeny v t썗to p쎼썿ru썊ce – 
a dodr쏹ujte je.

2. V쏹dy se ujist썙te, 쏹e jsou bezpe썊-
nostn썿 p쌴sy v쏃ech osob ve vozidle 
zapnuty.

僅 Syst썗my p쎼edp썿na썊쏪 bezpe썊nostn썿ch 
p쌴s쏪 jsou konstruov쌴ny na jedno pou-
쏹it썿. Po aktivov쌴n썿 mus썿 b쏯t vym썙n썙ny. 
Po nehod썙 by m썙ly b쏯t vym썙n썙ny 
rovn썙쏹 v쏃echny pou쏹it썗 bezpe썊nostn썿 
p쌴sy.

僅 Sestava mechanismu bezpe썊nostn썿ch 
p쌴s쏪 s p쎼edp썿na썊em se p쎼i aktivov쌴n썿 
zah쎼eje. Po aktivov쌴n썿 se sestav bez-
pe썊nostn썿ch p쌴s쏪 s p쎼edp썿na썊em 
n썙kolik minut nedot쏯kejte.

僅 Nepokou쏃ejte se o opravu 썊i v쏯m썙nu 
bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪 s p쎼edp썿na썊em 
sv썗pomoc썿. Nechte vozidlo zkontrolo-
vat v odborn썗m servisu. Kia doporu-
썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 
썊i prodejce Kia.

僅 V 쏹쌴dn썗m p쎼썿pad썙 se nepokou쏃ejte o 
jakoukoli 쏒dr쏹bu nebo opravu sys-
t썗mu bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪 s p쎼edp썿-
na썊em.

僅 Nespr쌴vn쌴 manipulace se sestavami 
bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪 s p쎼edp썿na썊em 
a nerespektov쌴n썿 upozorn썙n썿 na 
nebezpe썊썿 쏒der쏪 do sestav bezpe썊-
nostn썿ch p쌴s쏪 s p쎼edp썿na썊e 썊i jejich 
쏒prav, kontroly, v쏯m썙ny, 쏒dr쏹by nebo 
oprav m쏪쏹e v썗st k nespr쌴vn썗 funk썊-
nosti nebo necht썙n썗 aktivaci a k v쌴쏹-
n썗mu zran썙n썿.

僅 P쎼i 쎼썿zen썿 vozidla nebo cestov쌴n썿 v 
n썙m v쏹dy pou쏹썿vejte bezpe썊nostn썿 
p쌴s.

僅 V p쎼썿pad썙 pot쎼eby v쏯m썙ny p쎼edp썿-
na썊쏪 bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪 se obra쏉te 
na odborn쏯 servis. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

僅 Servisn썿 쏒kony na p쎼edn썿 썊쌴sti karose-
rie vozidla mohou po쏃kodit syst썗m 
bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪 s p쎼edp썿na썊em. 
Proto nechte syst썗m zkontrolovat v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

VAROV@NL
Pokud p쎼edp썿na썊e p쌴s쏪 nepracuje 
spr쌴vn썙, rozsv썿t썿 se varovn쌴 kontrolka 
airbag쏪 SRS, p쎼esto쏹e syst썗m airbag쏪 
쏹쌴dnou poruchu nem쌴. Pokud se 
varovn쌴 kontrolka syst썗mu airbag쏪 SRS 
nerozsv썿t썿 po p쎼epnut썿 sp썿na썊e zapalo-
v쌴n썿 do polohy ON (Zapnuto), z쏪stane 
sv썿tit i po uplynut썿 p쎼ibli쏹n썙 3~6 sekund 
nebo se rozsv썿t썿 za j썿zdy, nechte syst썗m 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

UPOZORN5NL
僅 P쎼edp썿na썊 se aktivuje nejen p쎼i 썊eln썿m 

n쌴razu, ale i p쎼i bo썊n썿m n쌴razu, pokud 
je vozidlo vybaveno bo썊n썿mi nebo 
okenn썿mi airbagy.

僅 Aktivov쌴n썿 p쎼edp썿na썊쏪 bezpe썊nost-
n썿ch p쌴s쏪 m쏪쏹e b쏯t prov쌴zeno hlasi-
t쏯m zvukov쏯m projevem a oblakem 
prachu v interi썗ru vozidla. Jde o p쎼썿-
znaky spr쌴vn썗 썊innosti syst썗mu, kter썗 
nejsou nebezpe썊n썗.

僅 P쎼esto쏹e ne쏃kod썿 zdrav썿, jemn쏯 prach 
m쏪쏹e zp쏪sobit podr쌴쏹d썙n썿 poko쏹ky a 
nem썙l by b쏯t dlouhodob썙 vdechov쌴n. 
Po nehod썙, p쎼i kter썗 byly aktivov쌴ny 
p쎼edp썿na썊e bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪 pe썊-
liv썙 omyjte ve쏃ker썗 zasa쏹en썗 썊쌴sti 
poko쏹ky.

僅 Kontrolka airbag쏪 SRS je propojen쌴 s 
bezpe썊nostn썿mi p쌴sy s p쎼edp썿na썊i. 
Varovn쌴 kontrolka airbag쏪 SRS na 
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p쎼썿strojov썗m panelu sv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 3~6 
sekund po p쎼epnut썿 syst썗mu vozidla 
do polohy ON (Zapnuto) a pot썗 by 
m썙la zhasnout.

Prevence p쎼i pou쏹썿v쌴n썿 bezpe썊-
nostn썿ho p쌴su

V\STRAHA
V쏃ichni cestuj썿c썿 ve vozidle mus썿 m썿t bez-
pe썊nostn썿 p쌴s neust쌴le zapnut쏯. P쎼i 
nehod썙, nebo nenad쌴l썗m brzd썙n썿, sni-
쏹uj썿 bezpe썊nostn썿 p쌴sy a d썙tsk썗 z쌴dr쏹n썗 
syst썗my riziko v쌴쏹n썗ho i fat쌴ln썿ho zra-
n썙n썿 v쏃ech osob ve vozidle. Bez pou쏹it썿 
bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪 by mohlo doj썿t k 
nebezpe썊n썗mu p쎼ibl썿쏹en썿 osob k nafuku-
j썿c썿m se airbag쏪m, n쌴razu na vybaven썿 
interi썗ru, nebo vypadnut썿 z vozidla. 
Spr쌴vn썙 zapnut쏯 bezpe썊nostn썿 p쌴s tato 
rizika v쏯znamn썙 sni쏹uje. V쏹dy dodr쏹ujte 
pokyny pro pou쏹썿v쌴n썿 bezpe썊nostn썿ch 
p쌴s쏪, airbag쏪 a sezen썿 osob ve vozidle 
uveden썗 v t썗to p쎼썿ru썊ce.

Kojenec nebo mal썗 d썿t썙
M썙li byste zn쌴t specifick썗 po쏹adavky ve 
va쏃썿 zemi. Seda썊ky pro d썙ti nebo p쎼썿-
padn썙 pro kojence mus썿 b쏯t spr쌴vn썙 
um썿st썙ny a nainstalov쌴ny na zadn썿m 
sedadle.

INFORMACE
Viz "D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m (CRS)" 
strana 3-23.

V\STRAHA
Ka쏹d쌴 osoba ve vozidle mus썿 b쏯t za 
v쏃ech okolnost썿 쎼쌴dn썙 p쎼ipoutan쌴, 
v썊etn썙 kojenc쏪 a d썙t썿. Pokud je vozidlo v 
pohybu, nikdy d썿t썙 nedr쏹te v ruk쌴ch 
nebo na kl썿n썙. Velk썗 s썿ly p쏪sob썿c썿 p쎼i 

n쌴razu by v쌴m d썿t썙 vyrazily z rukou a 
vrhly ho proti interi썗ru vozidla. V쏹dy 
pou쏹썿vejte d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m 
vhodn쏯 pro v쏯쏃ku a v쌴hu d썿t썙te.

UPOZORN5NL
Mal썗 d썙ti jsou v p쎼썿pad썙 nehody nejl썗pe 
chr쌴n썙ny p쎼ed zran썙n썿m, kdy쏹 jsou 
쎼쌴dn썙 p쎼ipoutan썗 na zadn썿m sedadle v 
d썙tsk썗m z쌴dr쏹n썗m syst썗mu, kter쏯 spl-
쎜uje po쏹adavky bezpe썊nostn썿ch stan-
dard쏪 va쏃썿 zem썙. P쎼ed n쌴kupem 
d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu se ujist썙te, 
쏹e je syst썗m opat쎼en 쏃t썿tkem potvrzuj썿-
c썿m soulad s bezpe썊nostn썿mi standardy 
va쏃썿 zem썙. D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m mus썿 
b쏯t vhodn쏯 pro v쏯쏃ku a v쌴hu d썿t썙te. Tuto 
informaci naleznete na 쏃t썿tku d썙tsk썗ho 
z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu. Viz "D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 
syst썗m (CRS)" strana 3-23.

V썙t쏃썿 d썙ti
D썙ti, kter썗 jsou ji쏹 p쎼썿li쏃 vysok썗 na pou쏹썿-
v쌴n썿 d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu by 
v쏹dy m썙ly sed썙t vzadu a pou쏹썿vat 
bedern썿/ramenn썿 p쌴s. P쌴nevn썿 썊쌴st bez-
pe썊nostn썿ho p쌴su by m썙la b쏯t zapnuta 
co nejn썿쏹e na boc썿ch. Pravideln썙 kontro-
lujte, zda bezpe썊nostn썿 p쌴s dob쎼e sed썿. 
D썙tsk썗 o쏃썿v쌴n썿 m쏪쏹e zm썙nit polohu bez-
pe썊nostn썿ho p쌴su. P쎼i nehod썙 je nejbez-
pe썊n썙j쏃썿, pokud d썙ti sed썿 ve spr쌴vn썗m 
z쌴dr쏹n썗m syst썗mu, um썿st썙n썗m na zad-
n썿m sedadle. Pokud je nezbytn썗, aby 
v썙t쏃썿 d썿t썙 (star쏃썿 13 let) sed썙lo na p쎼ed-
n썿m sedadle, m썙lo by b쏯t bezpe썊n썙 p쎼i-
pout쌴no pomoc썿 dostupn썗ho 
p쌴nevn썿ho/ramenn썿ho bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su a sedadlo by m썙lo b쏯t posunuto co 
nejv썿ce dozadu. D썙ti ve v썙ku 13 let a 
mlad쏃썿 by m썙ly b쏯t bezpe썊n썙 p쎼ipout쌴ny 
na zadn썿m sedadle. D썙ti ve v썙ku 13 let a 
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mlad쏃썿 NIKDY neusazujte na p쎼edn썿 
sedadlo. Na p쎼edn썿 sedadlo vozidla 
NIKDY neumis쏉ujte dozadu 썊el썿c썿 d썙t-
skou seda썊ku.
Pokud se ramenn썿 썊쌴st bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su m썿rn썙 dot쏯k쌴 krku nebo tv쌴쎼e 
d썿t썙te, pokuste se d썿t썙 usadit bl썿쏹e st쎼edu 
vozidla. Pokud se ramenn썿 썊쌴st bezpe썊-
nostn썿ho p쌴su i nad쌴le dot쏯k쌴 krku nebo 
tv쌴쎼e d썿t썙te, je t쎼eba d썿t썙 usadit do d썙t-
sk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu.

V\STRAHA
僅 Nikdy nedovolte, aby byla ramenn썿 

썊쌴st bezpe썊nostn썿ho p쌴su v kontaktu 
s krkem nebo tv쌴쎼썿 d썿t썙te, kdy쏹 je 
vozidlo v pohybu.

僅 Pokud nejsou bezpe썊nostn썿 p쌴sy 
쎼쌴dn썙 upraveny pro usazen썿 d썙t썿, exis-
tuje riziko 쏒mrt썿 nebo v쌴쏹n썗ho zra-
n썙n썿.

T썙hotn썗 쏹eny
Pou쏹썿v쌴n썿 bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪 je dopo-
ru썊eno i v t썙hotenstv썿, aby se minimali-
zovalo riziko zran썙n썿 p쎼i nehod썙. Spodn썿 
썊쌴st bezpe썊nostn썿ho p쌴su mus썿 v썗st co 
nejn썿쏹e a nejpohodln썙ji p쎼es boky, nikoli 
p쎼es b쎼icho. Speci쌴ln썿 doporu썊en썿 kon-
zultujte s l썗ka쎼em.

V\STRAHA
T썙hotn썗 쏹eny by nikdy nem썙ly bezpe썊-
nostn썿 p쌴s v썗st p쎼es oblast um썿st썙n썿 
plodu nebo nad b쎼ichem, kde by mohl 
p쌴s p쎼i n쌴razu plod stla썊it.

Zran썙n쌴 osoba
P쎼i p쎼eprav썙 zran썙n썗 osoby by se m썙l 
pou쏹썿t bezpe썊nostn썿 p쌴s. Pokud je to 
nezbytn썗, m썙li byste kontaktovat l썗ka쎼e 
a zeptat se na jeho doporu썊en썿.

Jedna osoba na jeden p쌴s
Dv썙 osoby (v썊etn썙 d썙t썿) by nikdy nem썙ly 
b쏯t p쎼ipoutan썗 jedn썿m bezpe썊nostn썿m 
p쌴sem. P쎼i nehod썙 by mohlo doj썿t k v쌴쏹-
n썗mu zran썙n썿.

Nelehejte si
Za 쏒썊elem sn썿쏹en썿 rizika zran썙n썿 v p쎼썿-
pad썙 nehody a za 쏒썊elem dosa쏹en썿 
maxim쌴ln썿 efektivity z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu 
by v쏃ichni cestuj썿c썿 m썙li p쎼i j썿zd썙 vzp쎼썿-
men썙 sed썙t a p쎼edn썿 sedadla by m썙la 
b쏯t ve vzp쎼썿men썗 poloze. Pokud osoba 
na zadn썿m sedadle le쏹썿 nebo pokud je 
p쎼edn썿 sedadlo ve sklon썙n썗 poloze, bez-
pe썊nostn썿 p쌴s nedok쌴쏹e poskytnout 
spr쌴vnou ochranu.

V\STRAHA
J썿zda se sklon썙nou z쌴dovou op썙rkou 
zvy쏃uje riziko v쌴쏹n쏯ch nebo smrteln쏯ch 
zran썙n썿 v p쎼썿pad썙 kolize nebo n쌴hl썗ho 
zastaven썿. Ochrana, kterou poskytuje 
z쌴dr쏹n쏯 syst썗m (bezpe썊nostn썿 p쌴sy a 
airbagy) je sklopen썿m sedadla v쏯razn썙 
sn썿쏹ena. Aby bezpe썊nostn썿 p쌴sy fungo-
valy spr쌴vn썙, mus썿 v썗st p쎼es boky a 
hrudn썿k. 쉗썿m v썿ce je z쌴dov쌴 op썙rka sklo-
n썙na, t썿m v썙t쏃썿 je riziko, 쏹e boky cestuj썿-
c썿ho podklouznou pod p쌴sem a p쌴s tak 
zp쏪sob썿 v쌴쏹n쌴 vnit쎼n썿 zran썙n썿 nebo 쏹e se 
krk cestuj썿c썿ho dostane do kontaktu s 
ramenn썿m p쌴sem. 싡idi썊i a cestuj썿c썿 by 
m썙li b쏯t v쏹dy spr쌴vn썙 usazeni ve sv쏯ch 
sedadlech se spr쌴vn썙 zapnut쏯mi bez-
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pe썊nostn썿mi p쌴sy a se z쌴dov쏯mi op썙r-
kami ve vzp쎼썿men썗 poloze.

P썗썊e o bezpe썊nostn썿 p쌴sy
Syst썗m bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪 nerozeb썿-
rejte ani jakkoli neupravujte. Pro zaji쏃-
t썙n썿, aby nedo쏃lo k po쏃kozen썿 p쌴su nebo 
jeho sou썊쌴st썿 mechanismy sedadla a 
dve쎼mi, je nutn쌴 ur썊it쌴 p썗썊e.

V\STRAHA
僅 P쎼i navr쌴cen썿 sklopen썗ho op썙r쌴ku 

zadn썿ho sedadla do vzp쎼썿men썗 polohy 
dbejte, aby nedo쏃lo k po쏃kozen썿 p쌴su 
nebo p쎼ezky. Ujist썙te se, 쏹e nedo쏃lo k 
zachycen썿 썊i p쎼im쌴썊knut썿 p쌴su ani 
p쎼ezky op썙r쌴kem zadn썿ho sedadla. 
Bezpe썊nostn썿 p쌴s s po쏃kozenou tkani-
nou nebo p쎼ezkou m쌴 ni쏹쏃썿 pevnost a 
mohl by p쎼i nehod썙 nebo n쌴hl썗m brz-
d썙n썿 selhat a zp쏪sobit v쌴쏹n썗 zran썙n썿. 
Pokud do쏃lo k po쏃kozen썿 tkaniny p쌴su 
nebo p쎼ezky, neprodlen썙 je nechte 
vym썙nit.

僅 Za slune썊n썗ho po썊as썿 mohou b쏯t bez-
pe썊nostn썿 p쌴sy hork썗. Mohlo by doj썿t k 
pop쌴len썿 kojenc쏪 a mal쏯ch d썙t썿.

Pravideln쌴 kontrola
V쏃echny bezpe썊nostn썿 p쌴sy se d쏪razn썙 
doporu썊uje pravideln썙 kontrolovat z hle-
diska opot쎼eben썿 nebo po쏃kozen썿 jak썗-
hokoli druhu. Ve쏃ker썗 po쏃kozen썿 썊쌴sti by 
m썙ly b쏯t okam쏹it썙 vym썙n썙ny.

Bezpe썊nostn썿 p쌴sy udr쏹ujte 썊ist썗 
a such썗
Bezpe썊nostn썿 p쌴sy by m썙ly b쏯t udr쏹o-
v쌴ny 썊ist썗 a such썗. P쎼i zne썊ist썙n썿 je lze 
o썊istit jemn쏯m m쏯dlem a horkou vodou. 
Odbarvova썊e, barviva, 쏒썊inn썗 썊ist썿c썿 pro-
st쎼edky nebo abraziva nelze pou쏹썿t, 
nebo쏉 by mohly zp쏪sobit po쏃kozen썿 tka-
niny.

V쏯m썙na bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪
Po nehod썙 by m썙la b쏯t vym썙n썙ny 
v쏃echny prvky bezpe썊nostn썿ho p쌴su 
nebo p쌴s쏪. V쏯m썙na by m썙la b쏯t prove-
dena, p쎼esto쏹e nen썿 patrn썗 쏹쌴dn썗 vidi-
teln썗 po쏃kozen썿. V tomto p쎼썿pad썙 je 
nutn썗 nechat syst썗m vym썙nit v odbor-
n썗m servisu. Kia doporu썊uje obr쌴tit se 
na autorizovan쏯 servis 썊i prodejce Kia.
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D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m (CRS)
Na쏃e doporu썊en썿: D썙ti v쏹dy usa-
zen썗 vzadu
Kojenci a mal썗 d썙ti je t쎼eba p쎼ipoutat ve 
vhodn썗m d썙tsk썗m z쌴dr쏹n썗m syst썗mu 
oto썊en썗m proti sm썙ru j썿zdy nebo po 
sm썙ru j썿zdy; d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m je 
t쎼eba nejprve p쎼ipevnit k sedadlu vozi-
dla. Prostudujte si pokyny pro mont쌴쏹 a 
pou쏹썿v쌴n썿 poskytnut썗 v쏯robcem d썙t-
sk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu a 쎼i썑te se jimi.
D썙ti mlad쏃썿 13 let by m썙ly b쏯t v쏹dy usa-
zen썗 na zadn썿ch sedadlech a mus썿 b쏯t 
v쏹dy 쎼쌴dn썙 p쎼ipout쌴ny, aby se minimali-
zovalo riziko zran썙n썿 v p쎼썿pad썙 nehody, 
prudk썗ho zastaven썿 nebo n쌴hl썗ho 
man썗vru.
Podle statistik nehod jsou d썙ti ve v썙t쏃썿m 
bezpe썊썿, pokud jsou 쎼쌴dn썙 p쎼ipoutan썗 
na zadn썿ch sedadlech sp썿쏃e ne쏹 na p쎼ed-
n썿m sedadle. D썙ti, kter썗 jsou p쎼썿li쏃 velk썗 
na usazen썗 do d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho sys-
t썗mu mus썿 pou쏹썿vat bezpe썊nostn썿 p쌴sy.
V썙t쏃ina zem썿 m쌴 pr쌴vn썿 p쎼edpisy, kter썗 
vy쏹aduj썿, aby d썙ti cestovaly ve schv쌴le-
n쏯ch d썙tsk쏯ch z쌴dr쏹n쏯ch syst썗mech.
Z쌴kony, kter썗 stanovuj썿 v썙kov쌴 nebo 
v쏯쏃kov쌴/hmotnosti omezen썿 toho, kdy je 
mo쏹n썗 bezpe썊nostn썿 p쌴s pou쏹썿t nam썿sto 
d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu, se v jed-
notliv쏯ch zem썿ch li쏃썿, m썙li byste se proto 
sezn쌴mit se specifick쏯mi po쏹adavky ve 
va쏃썿 zemi a v m썿stech, kam cestujete.
D썙tsk썗 z쌴dr쏹n썗 syst썗my mus썿 b쏯t 
spr쌴vn썙 nainstalov쌴ny na sedadle vozi-
dla. V쏹dy pou쏹썿vejte komer썊n썙 dostupn쏯 
d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m, kter쏯 spl쎜uje 
po쏹adavky va쏃썿 zem썙.

V\STRAHA
僅 D썙ti ve vozidle v쏹dy 쎼쌴dn썙 upoutejte. 

D썙ti v jak썗mkoliv v썙ku jsou ve v썙t쏃썿m 
bezpe썊썿, pokud jsou p쎼ipoutan썗 na 

zadn썿ch sedadlech. D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 
syst썗m v obr쌴cen썗 poloze nikdy neu-
mis쏉ujte na p쎼edn썿 sedadlo spolu-
jezdce, leda쏹e by byl deaktivov쌴n 
airbag.

僅 V쏹dy se 쎼i썑te pokyny v쏯robce d썙t-
sk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu pro mont쌴쏹 
a pou쏹썿v쌴n썿.

僅 D썿t썙 v쏹dy 쎼쌴d썙 p쎼ipoutejte do d썙t-
sk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu.

僅 Nepou쏹썿vejte d썙tskou seda썊ku nebo 
d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m, kter쏯 se zav썙-
쏃uje p쎼es z쌴dovou op썙rku sedadla, 
proto쏹e v p쎼썿pad썙 nehody nemus썿 
poskytovat dostate썊nou ochranu.

僅 Po nehod썙 nechte syst썗m zkontrolo-
vat v odborn썗m servisu. Kia doporu-
썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 
썊i prodejce Kia.

Volba d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho sys-
t썗mu (CRS)

쉗innost
1. D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m volte 

v z쌴vislosti na v쏯쏃ce a hmotnosti 
d썿t썙te. Tyto 쏒daje jsou obvykle uve-
deny na 쏃t썿tku nebo v pokynech.

2. D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m volte tak썗 
podle toho, kde bude ve vozidle upev-
n썙n a zda na toto m썿sto pasuje.

INFORMACE
僅 Ov썙쎼te, zda m쌴 d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 sys-

t썗m ozna썊en썿, potvrzuj썿c썿 spln썙n썿 
쏒zemn썙 platn쏯ch bezpe썊nostn썿ch 
n쌴rok쏪.
D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m lze upevnit 
pouze v souladu s po쏹adavky ECE-
R44 nebo ECE-R129.

僅 D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m volte 
v z쌴vislosti na v쏯쏃ce a hmotnosti 
233
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d썿t썙te. Tyto 쏒daje jsou obvykle uve-
deny na 쏃t썿tku nebo v pokynech.

僅 D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m volte tak썗 
podle toho, kde bude ve vozidle upev-
n썙n a zda na toto m썿sto pasuje.
Vhodnost jednotliv쏯ch m썿st pro upev-
n썙n썿 d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu 
ov썙쎼te v 썊쌴sti "Vhodnost jednotliv쏯ch 
poloh d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu 
(CRS) upevn썙n썗ho p쌴sy nebo syst썗-
mem ISOFIX podle sm썙rnic UN (Infor-
mace ur썊en썗 pro pou쏹it썿 u쏹ivateli 
vozidel a v쏯robci d썙tsk쏯ch z쌴dr쏹n쏯ch 
syst썗m쏪)" strana 3-28.

僅 Seznamte se a dodr쏹ujte upozorn썙n썿 a 
pokyny pro mont쌴쏹 a pou쏹썿v쌴n썿, 
dod쌴van썗 s d썙tsk쏯m z쌴dr쏹n쏯m syst썗-
mem.

Typy d썙tsk쏯ch z쌴dr쏹n쏯ch sys-
t썗m쏪

D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m obr쌴cen쏯 
dop쎼edu/dozadu

D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m s orientac썿 proti 
sm썙ru j썿zdy umo쏹쎜uje upevnit d썿t썙 k 
povrchu sedadla za z쌴dy d썿t썙te. Syst썗m 
popruh쏪 dr쏹썿 d썿t썙 na m썿st썙 a v p쎼썿pad썙 
nehody je zadr쏹썿 v d썙tsk썗m z쌴dr쏹n썗m 
syst썗mu a omez썿 zat썿쏹en썿 k쎼ehk쏯ch 썊쌴st썿 
t썙la, zejm썗na krku a p쌴te쎼e.
V쏃echny d썙ti do v썙ku jednoho roku mus썿 
v쏹dy cestovat v d썙tsk썗m z쌴dr쏹n썗m sys-
t썗mu s orientac썿 proti sm썙ru j썿zdy. Exis-
tuj썿 r쏪zn썗 typy d썙tsk쏯ch z쌴dr쏹n쏯ch 
syst썗m쏪 s orientac썿 proti sm썙ru j썿zdy: 

d썙tsk썗 z쌴dr쏹n썗 syst썗mu ur썊en썗 pouze 
pro kojence se sm썿 pou쏹썿vat pouze s ori-
entac썿 proti sm썙ru j썿zdy. Pro nastaviteln썗 
d썙tsk썗 z쌴dr쏹n썗 syst썗my a d썙tsk썗 
z쌴dr쏹n썗 syst썗my typu 3 v 1 jsou zpravi-
dla stanoveny vy쏃쏃썿 hodnoty maxim쌴ln썿 
v쏯쏃ky a hmotnosti pro orientaci proti 
sm썙ru j썿zdy, d썿ky 썊emu쏹 m쏪쏹ete d썿t썙 
p쎼ev쌴쏹et s orientac썿 proti sm썙ru j썿zdy 
del쏃썿 dobu.
D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m s orientac썿 proti 
sm썙ru j썿zdy pou쏹썿vejte, dokud d썙ti spl-
쎜uj썿 po쏹adavky na v쏯쏃ku a hmotnost 
stanoven썗 v쏯robcem p쎼썿slu쏃n썗ho d썙t-
sk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu.
D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m s orientac썿 po 
sm썙ru j썿zdy dr쏹썿 t썙lo d썿t썙te na m썿st썙 
pomoc썿 popruhu. Dbejte na to, aby d썙ti 
cestovaly v d썙tsk썗m z쌴dr쏹n썗m syst썗mu 
s orientac썿 po sm썙ru j썿zdy, dokud nedo-
s쌴hnou maxim쌴ln썿 v쏯쏃ky nebo hmot-
nosti povolen썗 v쏯robcem p쎼썿slu쏃n썗ho 
d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu.
Kdy쏹 d썿t썙 vyroste z d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho 
syst썗mu s orientac썿 po sm썙ru j썿zdy, 
m쏪쏹e p쎼ej썿t na sezen썿 na podsed쌴ku.

Sed쌴ky
Sed쌴k je d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m, kter쏯 
slou쏹썿 k lep쏃썿mu p쎼ipout쌴n썿 s pou쏹it썿m 
syst썗mu bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪 vozidla. 
Sed쌴k vede bezpe썊nostn썿 p쌴s tak, aby 
spr쌴vn썙 p쎼ech쌴zel p쎼es pevn썙j쏃썿 썊쌴sti 
t썙la d썿t썙te. Dbejte na to, aby d썙ti sed썙ly 
na sed쌴c썿ch, dokud nebudou dost velk썗 
na to, aby se mohly 쎼쌴dn썙 p쎼ipoutat bez-
pe썊nostn썿m p쌴sem vozidla.
Bezpe썊nostn썿 p쌴s vozidla je veden 
spr쌴vn썙, pokud bedern썿 썊쌴st pohodln썙 
le쏹썿 na horn썿 stran썙 stehen, nikoli na 
쏹aludku. Ramenn썿 p쌴s by m썙l pohodln썙 
le쏹et na rameni a hrudi. Nem썙l by v썗st 
p쎼es krk 썊i tv쌴쎼. D썙ti mlad쏃썿 13 let mus썿 

OCV031024L_2
243



3

Bezpe썊nostn썿 funkce va쏃eho vozidla Kotevn썿 m썿sta syst썗mu ISOFIX a stropn썿 kotevn썿 bod (upevn썙n썿
ISOFIX) pro d썙tsk썗 z쌴dr쏹n썗 syst썗my

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 25  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
b쏯t v쏹dy 쎼쌴dn썙 p쎼ipout쌴ny, aby se mini-
malizovalo riziko zran썙n썿 v p쎼썿pad썙 
nehody, prudk썗ho zastaven썿 nebo n쌴h-
l썗ho man썗vru.

Upevn썙n썿 d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho 
syst썗mu (CRS)

쉗innost
1. D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m spr쌴vn썙 upev-

n썙te do vozidla.
2. Ujist썙te se, 쏹e je d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 sys-

t썗m pevn썙 upevn썙n쏯.
3. Do d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu 

upevn썙te d썿t썙.

V\STRAHA
僅 P쎼ed upevn썙n썿m d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho 

syst썗mu v쏹dy: 쉗t썙te a postupujte 
podle pokyn쏪 v쏯robce d썙tsk썗ho 
z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu. Nedodr쏹en썿 
n썙kter썗ho upozorn썙n썿 nebo pokyn쏪 
m쏪쏹e zv쏯쏃it riziko v쌴쏹n썗ho nebo smr-
teln썗ho zran썙n썿 v p쎼썿pad썙 nehody.

僅 Pokud spr쌴vn썗mu upevn썙n썿 d썙tsk썗ho 
z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu br쌴n썿 op썙rka 
hlavy, um썿st썙te tuto op썙rku hlavy p쎼썿-
slu쏃n썗ho sedadla do jin썗 polohy nebo 
ji zcela odstra쎜te.

VAROV@NL
D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m se v zav쎼en썗m 
vozidle m쏪쏹e zah쎼쌴t na vysokou teplotu. 
P쎼ed um썿st썙n썿m d썿t썙te do d썙tsk썗ho 
z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu zkontrolujte teplotu 
povrch쏪 a p쎼ezek.

Kotevn썿 m썿sta syst썗mu ISOFIX 
a stropn썿 kotevn썿 bod (upev-
n썙n썿 ISOFIX) pro d썙tsk썗 
z쌴dr쏹n썗 syst썗my
Ukotven썿 ISOFIX tvo쎼썿 kovov썗 ty썊e zabu-
dovan썗 ve voze. Jsou k dispozici dva 
spodn썿 kotevn썿 body pro ka쏹dou polohu 
sezen썿 ISOFIX, kter썗 d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 sys-
t썗m zajist썿 pomoc썿 spodn썿ch 쏒chyt쏪.

1 Ozna썊en썿 kotevn썿ho m썿sta syst썗mu 
ISOFIX

2 쌂chyt ISOFIX
Kotvy ISOFIX jsou ur썊eny pouze pro 
instalaci na krajn썿 prav썗 nebo lev썗 zadn썿 
sedadlo.

V\STRAHA
D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m se pomoc썿 kotev 
ISOFIX nepokou쏃ejte instalovat na pro-
st쎼edn썿 zadn썿 sedadlo. Pro toto sedadlo 
nejsou kotvy ISOFIX k dispozici. Pokud 
kotvy krajn썿ch sedadel pou쏹ijete k insta-
laci d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu na 
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prost쎼edn썿 zadn썿 sedadlo, m쏪쏹e doj썿t k 
po쏃kozen썿 kotev.

Upevn썙n썿 d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho 
syst썗mu kotevn썿m syst썗mem 
씮ISOFIX“
P쎼i nepou쏹it썿 syst썗mu ISOFIX mus썿 b쏯t 
v쏃echny d썙tsk썗 z쌴dr쏹n썗 syst썗my p쎼ipev-
n썙ny k zadn썿mu sedadlu pomoc썿 bedern썿 
썊쌴sti t쎼썿bodov썗ho p쌴su.

쉗innost
1. Z prostoru kotevn썿ch m썿st ISOFIX 

odstra쎜te bezpe썊nostn썿 p쌴s.
2. V okol썿 kotevn썿ch bod쏪 nenech쌴vejte 

쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty.
3. D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m um썿st썙te na 

sedadlo vozidla a podle pokyn쏪 v 
n쌴vodu k z쌴dr쏹n썗mu syst썗mu ho 
upevn썙te na kotevn썿 body ISOFIX.

4. Pro spr쌴vn썗 upevn썙n썿 a spojen썿 se 
syst썗mem ISOFIX postupujte podle 
pokyn쏪 v쏯robce d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho 
syst썗mu.

V\STRAHA
P쎼i pou쏹it썿 syst썗mu ISOFIX postupujte 
podle n쌴sleduj썿c썿ch preventivn썿ch 
pokyn쏪:
僅 P쎼e썊t썙te si a dodr쏹ujte ve쏃ker썗 

pokyny k instalaci dod쌴van썗 s va쏃썿m 
d썙tsk쏯m z쌴dr쏹n쏯m syst썗mem.

僅 Pro zabr쌴n썙n썿 dosahu d썿t썙te na nepo-
u쏹썿van썗 bezpe썊nostn썿 p쌴sy zapn썙te 
p쎼ezky v쏃ech nepou쏹썿van쏯ch p쌴s쏪 do 
jejich z쌴mk쏪 tak aby byly p쌴sy za 
d썿t썙tem. Pokud by se hrudn썿 썊쌴st p쌴su 
dostala na krk d썿t썙te, mohlo by p쎼i 
napnut썿 p쌴su doj썿t k udu쏃en썿.

僅 Na jedno kotevn썿 m썿sto ISOFIX neu-
mis쏉ujte NIKDY v썿ce d썙tsk쏯ch z쌴dr쏹-
n쏯ch syst썗m쏪. Mohlo by doj썿t k 

uvoln썙n썿 nebo prasknut썿 kotevn썿ho 
bodu nebo 쏒chytu.

僅 Po nehod썙 nechte kotevn썿 syst썗m 
ISOFIX (i-Size) zkontrolovat u sv썗ho 
prodejce. P쎼i nehod썙 m쏪쏹e doj썿t k 
po쏃kozen썿 kotevn썿ch bod쏪 ISOFIX a 
nemus썿 b쏯t zaru썊eno spr쌴vn썗 upev-
n썙n썿 d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu.

Upevn썙n썿 d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho 
syst썗mu 씮stropn썿m kotevn썿m 
p쌴sem“

쉗innost
1. P쌴s pro upevn썙n썿 d썙tsk썗ho z쌴dr쏹-

n썗ho syst썗mu ve썑te p쎼es op썙r쌴k.
2. Stropn썿 kotevn썿 p쌴s p쎼ipojte ke strop-

n썿mu kotevn썿mu bodu.
3. Stropn썿 kotevn썿 p쌴s ut쌴hn썙te podle 

pokyn쏪 v쏯robce d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho 
syst썗mu.

V\STRAHA
P쎼i instalaci stropn썿ho kotevn썿ho p쌴su 
postupujte podle n쌴sleduj썿c썿ch bezpe썊-
nostn썿ch pokyn쏪:
僅 P쎼e썊t썙te si a dodr쏹ujte ve쏃ker썗 

pokyny k instalaci dod쌴van썗 s va쏃썿m 
d썙tsk쏯m z쌴dr쏹n쏯m syst썗mem.

僅 K jednomu stropn썿mu 쏒chytu ISOFIX 
NIKDY nep쎼ipev쎜ujte v썿ce ne쏹 jeden 
d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m. Mohlo by doj썿t 
k uvoln썙n썿 nebo zlomen썿 kotvy nebo 
쏒chytu.

僅 Stropn썿 kotevn썿 p쌴s p쎼ipevn썙te pouze 
ke spr쌴vn썗mu stropn썿mu kotevn썿mu 
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bodu. V p쎼썿pad썙 upevn썙n썿 k n썙썊emu 
jin썗mu by nemusel fungovat spr쌴vn썙.

僅 Kotevn썿 m썿sta pro upevn썙n썿 d썙tsk썗ho 
z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu jsou dimenzovan쌴 
na zat썿쏹en썿, p쏪soben쌴 d썙tsk쏯m z쌴dr쏹-
n쏯m syst썗mem. Za 쏹쌴dn쏯ch okolnost썿 
nesm썿 b쏯t pou쏹ity pro upevn썙n썿 bez-
pe썊nostn썿ch p쌴s쏪 pro dosp썙l썗 osoby 
nebo upevn썙n썿 p쎼edm썙t쏪 nebo vyba-
ven썿 ve vozidle.

Upevn썙n썿 d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho 
syst썗mu hrudn썿m/bedern썿m bez-
pe썊nostn썿m p쌴sem

쉗innost
1. Um썿st썙te d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m na 

zadn썿 sedadlo a prot쌴hn썙te p쌴nevn썿/
ramenn썿 bezpe썊nostn썿 p쌴s kolem d썙t-
sk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu nebo skrz 
n썙j.

2. Upn썙te sponu p쌴nevn썿ho/ramenn썿ho 
bezpe썊nostn썿ho p쌴su do p쎼ezky.

3. V co nejv썙t쏃썿 m썿쎼e se zbavte pr쏪v썙su 
p쌴su zatla썊en썿m na d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 
p쌴s sm썙rem dol쏪 a navinut썿m co nej-
v썙t쏃썿 mo쏹n썗 d썗lky p쌴su zp썙t do nav썿-
jec썿ho za쎼썿zen썿.

4. D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m zkuste zatla-
썊it a zat쌴hnout, abyste se ujistili, 쏹e jej 
bezpe썊nostn썿 p쌴s dr쏹썿 pevn썙 na sv썗m 
m썿st썙.

5. Pokud v쏯robce va쏃eho d썙tsk썗ho 
z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu doporu썊uje pou-
쏹썿vat stropn썿 ukotven썿 spolu 
s bedern썿m/ramenn썿m p쌴sem, nalez-
nete informace v 썊쌴sti Upevn썙n썿 d썙t-
sk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu pomoc썿 
stropn썿ho kotevn썿ho syst썗mu v t썗to 
kapitole.

6. Pokud chcete d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m 
vyjmout, stiskn썙te uvol쎜ovac썿 tla썊썿tko 
na p쎼ezce a vyt쌴hn썙te t쎼썿bodov쏯 p쌴s z 
d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu a 
nechejte jej zcela navinout.

OCV031029L_2
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Vhodnost jednotliv쏯ch poloh d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu (CRS) 
upevn썙n썗ho p쌴sy nebo syst썗mem ISOFIX podle sm썙rnic UN 
(Informace ur썊en썗 pro pou쏹it썿 u쏹ivateli vozidel a v쏯robci d썙tsk쏯ch 
z쌴dr쏹n쏯ch syst썗m쏪)

僅 Ano: Vhodn썗 pro pou쏹it썿 v ur썊en썗 kategorii d썙tsk쏯ch z쌴dr쏹n쏯ch syst썗m쏪
僅 Ne: Nevhodn썗 pro pou쏹it썿 v ur썊en썗 kategorii d썙tsk쏯ch z쌴dr쏹n쏯ch syst썗m쏪
僅 씮-“: Nelze pou쏹썿t
僅 Tabulka je ur썊en쌴 pro vozidla s levostrann쏯m 쎼썿zen썿m. S v쏯jimkou sedadla pro spolujezdce vp쎼edu tabulka plat썿 i pro vozidla s pra-

vostrann쏯m 쎼썿zen썿m.
Pro sedadlo spolujezdce vp쎼edu ve vozidle s pravostrann쏯m 쎼썿zen썿m pou쏹ijte informace pro sedadlo 썊썿slo 3.

F: Orientace po sm썙ru j썿zdy
R: Orientace proti sm썙ru j썿zdy

* 1. Aby bylo mo쏹n썗 univerz쌴ln썿 d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m nainstalovat, mus썿 b쏯t op썙ra-
dlo sedadla spolujezdce v 1. 쎼ad썙 v co nejsvislej쏃썿 poloze.

Kategorie d썙tsk쏯ch z쌴dr쏹n쏯ch syst썗m쏪

Poloha um썿st썙n썿

1, 2

3 4

5

6

Zapnut썿 
airbagu 
(ON)

Vypnut썿 
airbagu 
(OFF)

Pro Evropu Mimo 
Evropu Pro Evropu Mimo 

Evropu

Z쌴dr쏹n쏯 syst썗m s upevn썙-
n썿m p쌴sem

V쏃echny hmot-
nostn썿 skupiny - Ne Ano*1

(F, R)
Ano
(F, R)

Ano
(F, R)

Ano
(F, R)

Ano
(F, R)

Ano
(F, R)

Z쌴dr쏹n쏯 syst썗m i-size
ISOFIX CRF:

F2, F2X, R1, R2
- Ne Ne

Ano
(F, R)

Ne -
Ano
(F, R)

Ne

Korba
(stranov썙 orientovan쏯 d썙t-
sk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m 
ISOFIX)

ISOFIX CRF:
L1, L2

- Ne Ne Ne Ne - Ne Ne

D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m 
ISOFIX pro kojence*
(*: D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m 
ISOFIX pro novorozence)

ISOFIX CRF:
R1

- Ne Ne Ano Ano - Ano Ano

Z쌴dr쏹n쏯 syst썗m ISOFIX 
pro batole – mal쏯

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R2, R2X

- Ne Ne
Ano
(F, R)

Ano
(F, R)

-
Ano
(F, R)

Ano
(F, R)

D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m 
ISOFIX pro batole – velk쏯*
(*: bez podsed쌴k쏪)

ISOFIX CRF:
F3, R3

- Ne Ne
Ano
(F, R)

Ano
(F, R)

-
Ano
(F, R)

Ano
(F, R)

Podsed쌴k – Redukovan쌴 
쏃썿쎼e ISO CRF: B2 - Ne Ano*1 Ano Ano Ano Ano Ano

Podsed쌴k – Pln쌴 쏃썿쎼e ISO CRF: B3 - Ne Ano*1 Ano Ano Ano Ano Ano
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* Pokud op썙rka hlavy br쌴n썿 spr쌴vn썗mu upevn썙n썿 d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu, 
op썙rku hlavy sedadla um썿st썙te do jin썗 polohy, nebo ji zcela odstra쎜te.

* D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m s orientac썿 proti sm썙ru j썿zdy nikdy neumis쏉ujte na p쎼edn썿 
sedadlo spolujezdce, leda쏹e by byl deaktivov쌴n airbag.

Doporu썊en쏯 d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m pro vozidlo dle sm썙rnic UN 
(Informace ur썊en썗 pro pou쏹it썿 u쏹ivateli vozidel a v쏯robci d썙tsk쏯ch 
z쌴dr쏹n쏯ch syst썗m쏪)

Pokyny v쏯robce d썙tsk쏯ch z쌴dr쏹n쏯ch syst썗m쏪
Britax: http://www.britax.com
Graco: http://www.gracobaby.com

쉗썿slo sedadla Poloha ve vozidle Poloha um썿st썙n썿

1 P쎼edn썿 lev썗

2 P쎼edn썿 st쎼edn썿

3 P쎼edn썿 prav썗

4 Lev썗 sedadlo ve druh썗 쎼ad썙

5 St쎼edn썿 sedadlo ve druh썗 쎼ad썙

6 Prav썗 sedadlo ve druh썗 쎼ad썙

Hmotnostn썿 
skupina Ozna썊en썿 V쏯robce Zp쏪sob upevn썙n썿 Schvalovac썿 k쎣d ECE

Skupina 0+ / I BABY-SAFE 3 i-SIZE a
Flex Base i-Sense Britax Romer

ISOFIX s op썙rnou nohou
(orientovan쏯 vzad)

E1*129R03/04*0060

Skupina I TRIFIX2 i-SIZE Britax Romer ISOFIX a horn썿 kotevn썿 
popruh E1*129R02/06*0015

Skupina II Kidfix2 R Britax Romer

ISOFIX a bezpe썊nostn썿 p쌴s 
vozidla

(d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m 
vyu쏹썿vaj썿c썿 vod썿tko beder-

n썿ho p쌴su)

R44/04 - E1 - 04301304

Skupina III Junior III Graco Bezpe썊nostn썿 p쌴s vozidla
R44/04 – E11 – 03.44.164
R44/04 – E11 – 03.44.165

ONQ5021068L
293



Bezpe썊nostn썿 funkce va쏃eho vozidla Airbag – dopl쎜kov쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 30  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Airbag – dopl쎜kov쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m

* Podle zvolen쏯ch mo쏹nost썿 nebo aktu쌴ln썿ho regionu nemusej썿 b쏯t n썙kter썗 funkce 
va쏃eho vozidla dostupn썗.

1 P쎼edn썿 airbag 쎼idi썊e
2 P쎼edn썿 airbag spolujezdce
3 Bo썊n썿 airbag*
4 Okenn썿 airbagy*
5 Centr쌴ln썿 p쎼edn썿 bo썊n썿 airbag*
* : je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy

ONQ5E021015L
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Princip 썊innosti syst썗mu airbag쏪?
僅 Airbagy se aktivuj썿 (tj. v p쎼썿pad썙 

pot쎼eby jsou p쎼ipraveny na nafouk-
nut썿) pouze tehdy, je-li syst썗m vozidla 
v poloze ON (Zapnuto) nebo p쎼ibli쏹n썙 
do 3 minut po vypnut썿 zapalov쌴n썿.

僅 P쎼i siln썗m 썊eln썿m nebo bo썊n썿m n쌴razu 
(pokud je vozidlo vybaveno bo썊n썿mi 
nebo okenn썿mi airbagy) se airbagy 
okam쏹it썙 nafouknou, aby chr쌴nily 
cestuj썿c썿 p쎼ed v쌴쏹n쏯m fyzick쏯m zran썙-
n썿m.

僅 Nen썿 stanovena konkr썗tn썿 rychlost, p쎼i 
kter썗 by do쏃lo k nafouknut썿 airbag쏪. 
Airbagy jsou obecn썙 konstruov쌴ny 
tak, aby se nafoukly podle z쌴va쏹nosti 
a sm썙ru n쌴razu. Tyto dva faktory 
ur썊uj썿, zda dojde k vysl쌴n썿 elektronic-
k썗ho povelu pro odp쌴len썿/nafouknut썿.

僅 Airbagy se obecn썙 nafouknou 
v z쌴vislosti na z쌴va쏹nosti a sm썙ru 
n쌴razu atd. Ne ka쏹d쏯 n쌴raz nebo 
nehoda zp쏪sob썿 nafouknut썿 airbag쏪.

僅 쉗eln썿 airbagy se b썙hem okam쏹iku 
zcela nafouknou i vyfouknou. Je prak-
ticky nemo쏹n썗 nafukov쌴n썿 airbag쏪 p쎼i 
nehod썙 vn썿mat. Mnohem pravd썙po-
dobn썙j쏃썿 je, 쏹e je uvid썿te a쏹 po nehod썙 
vyfouknut썗 a vis썿c썿 z p쎼썿slu쏃n쏯ch 쏒lo쏹-
n쏯ch prostor쏪.

僅 Kv쏪li poskytnut썿 ochrany p쎼i v쌴쏹n썗 
nehod썙 se airbagy mus썿 nafouknout 
velmi rychle. Rychlost nafouknut썿 air-
bag쏪 odpov썿d쌴 extr썗mn썙 kr쌴tk쏯m 
썊as쏪m n쌴razu p쎼i kolizi, kdy se airbag 
mus썿 nafouknout mezi cestuj썿c썿m a 
pevn쏯mi 썊쌴stmi vozidla d쎼썿ve, ne쏹 ces-
tuj썿c썿 do pevn쏯ch 썊쌴st썿 vozidla naraz썿. 
Rychlost nafouknut썿 sni쏹uje p쎼i v쌴쏹n썗 
nehod썙 riziko t썙쏹k썗ho i fat쌴ln썿ho zra-
n썙n썿, a je proto ned썿lnou sou썊쌴st썿 
n쌴vrhu syst썗mu airbag쏪.

僅 Nafouknut썿 airbag쏪 v쏃ak m쏪쏹e zp쏪so-
bit i zran썙n썿, nap쎼썿klad od쎼eniny v obli-
썊ej, pohmo쏹d썙niny 썊i zlomeniny kost썿, 
nebo쏉 rychl썗 nafouknut썿 zp쏪sobuje 
expanzi airbag쏪 mimo쎼쌴dn썙 velkou 
silou.

僅 Za ur썊it쏯ch okolnost썿 m쏪쏹e kontakt 
s airbagem u 쎼idi썊e zp쏪sobit i smr-
teln썗 zran썙n썿, obzvl쌴쏃쏉 pokud 쎼idi썊 
sed썿 velmi bl썿zko u volantu.

V\STRAHA
僅 P쎼esto쏹e je vozidlo vybaveno syst썗-

mem airbag쏪, cestuj썿c썿 mus썿 m썿t v쏹dy 
zapnut썗 bezpe썊nostn썿 p쌴sy, aby se 
minimalizovalo riziko a m썿ra zran썙n썿 v 
p쎼썿pad썙 kolize nebo ve v썙t쏃in썙 situac썿 
s p쎼evr쌴cen썿m vozidla.

僅 Airbagy SRS a p쎼edp썿na썊e p쌴s쏪 obsa-
huj썿 v쏯bu쏃n썗 chemik쌴lie. P쎼i likvidaci 
vozidla bez demontovan쏯ch airbag쏪 
SRS a p쎼edp썿na썊쏪 p쌴s쏪 m쏪쏹e doj썿t ke 
vzniku po쏹쌴ru. P쎼ed likvidac썿 vozidla 
kontaktujte odborn쏯 servis. Kia dopo-
ru썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho ser-
visu 썊i prodejce Kia.

僅 Sou썊쌴sti syst썗mu SRS a jejich vodi썊e 
chra쎜te p쎼ed vodou i jin쏯mi tekuti-
nami. Pokud jsou sou썊쌴sti syst썗mu 
airbag쏪 SRS nefunk썊n썿 kv쏪li kontaktu 
s vodou 썊i jin쏯mi tekutinami, mohou 
zp쏪sobit po쏹쌴r nebo v쌴쏹n썗 zran썙n썿.

僅 Aby se zabr쌴nilo v쌴쏹n썗mu, p쎼썿padn썙 
fat쌴ln썿mu zran썙n썿 zp쏪soben썗mu 
nafouknut썿m airbagu p쎼i nehod썙, m썙l 
by 쎼idi썊 sed썙t co nejd쌴le od volantu. 
Spolujezdec vp쎼edu by si m썙l sedadlo 
v쏹dy posunout co nejv썿ce dozadu a 
sed썙t vzp쎼썿men썙.

僅 Airbagy se p쎼i nehod썙 okam쏹it썙 
nafouknou, a pokud cestuj썿c썿 nesed썿 
ve spr쌴vn썗 poloze, m쏪쏹e nafukuj썿c썿 se 
airbag zp쏪sobit zran썙n썿.
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僅 P쎼i nafouknut썿 airbag쏪 m쏪쏹e doj썿t ke 
zran썙n썿, nap쎼. k od쎼en썿 t썙la 썊i obli썊eje 
a k poran썙n썿 zp쏪soben썗mu rozbit쏯mi 
br쏯lemi.

UPOZORN5NL
Pokud je vozidlo vybaveno 썊idlem 
p쎼evr쌴cen썿
Pokud je vozidlo vybaveno bo썊n썿mi 
nebo okenn썿mi airbagy, v p쎼썿pad썙 p쎼e-
vr쌴cen썿 vozidla se airbagy rovn썙쏹 
nafouknou, aby cestuj썿c썿 chr쌴nily p쎼ed 
v쌴쏹n쏯m fyzick쏯m zran썙n썿m.

Hluk a kou쎼
Kdy쏹 se airbag nafukuje, vytv쌴쎼썿 hlasit쏯 
hluk a ve vzduchu uvnit쎼 vozidla zane-
ch쌴v쌴 kou쎼 a pr쌴쏃ek. Jedn쌴 se o nor-
m쌴ln썿 stav, kter쏯 je zp쏪soben sepnut썿m 
nafukova썊e airbagu. Po nafouknut썿 air-
bagu m쏪쏹ete poci쏉ovat nepohodln썗 a 
zt썿쏹en썗 d쏯ch쌴n썿 v d쏪sledku kontaktu 
hrudi s bezpe썊nostn썿m p쌴sem a vdecho-
v쌴n썿m kou쎼e a pr쌴쏃ku z airbagu.
Co nejd쎼썿ve po n쌴razu otev쎼ete dve쎼e 
a okna, abyste omezili nepohodl썿 a 
zabr쌴nili dlouhodob썗mu vystaven썿 
kou쎼i a pr쌴쏃ku.
A썊koli je kou쎼 a pr쌴쏃ek netoxick쏯, mohou 
zp쏪sobit podr쌴쏹d썙n썿 k쏪쏹e (o썊썿, nosu a 
hrdla atd.). Pokud se tak stane, posti-
쏹en쌴 m썿sta okam쏹it썙 omyjte a opl쌴ch-
n썙te studenou vodou a v p쎼썿pad썙 
p쎼etrv쌴v쌴n썿 symptom쏪 se pora썑te s 
l썗ka쎼em.

V\STRAHA
僅 Po spu쏃t썙n썿 airbagu jsou 썊쌴sti volantu 

souvisej썿c썿 s airbagem a/nebo p쎼썿stro-
jov쏯 panel a/nebo ob썙 strany st쎼e쏃-
n썿ch li쏃t nad p쎼edn썿mi a zadn썿mi 
dve쎼mi velmi hork썗. Abyste zabr쌴nili 
zran썙n썿, nedot쏯kejte se vnit쎼n썿ch sou-
썊쌴st썿 prostoru pro ulo쏹en썿 airbagu 
ihned po jeho nafouknut썿.

僅 쌰쌴dn썗 p쎼썿slu쏃enstv썿 neupev쎜ujte nebo 
neumis쏉ujte do oblast썿 funk썊n썿 z쎣n air-
bag쏪 jako jsou palubn썿 deska, okna, 
sloupky a stropn썿 li쏃ty.

Varovn쌴 a signaliza썊n썿 kontrolka 
airbag쏪
Varovn쌴 kontrolka airbag쏪 

Provozn썿 podm썿nky
僅 Kdy쏹 je motor spu쏃t썙n쏯, varovn쌴 kon-

trolka by se m썙la rozsv썿tit asi na 
3~6 sekund a potom zhasnout.

Porucha
僅 Pokud je motor vozidla spu쏃t썙n쏯, kon-

trolka se kr쌴tce nerozsv썿t썿.
僅 Kontrolka po 쏒vodn썿ch zhruba 3~6 

sekund쌴ch z쏪stane nad쌴le sv썿tit.
僅 Kontrolka se rozsv썿t썿 p쎼i j썿zd썙 vozidla.
僅 Pokud je motor spu쏃t썙n쏯, kontrolka 

blik쌴.
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Sp썿na썊 ON/OFF (Zapnut썿/
Vypnut썿)  p쎼edn썿ho airbagu spo-
lujezdce (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Pokud je na p쎼edn썿m sedadle spolu-
jezdce nainstalov쌴n d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 sys-
t썗m nebo pokud na p쎼edn썿m sedadle 
spolujezdce nikdo nesed썿, je mo쏹n썗 
p쎼edn썿 airbag spolujezdce deaktivovat 
pomoc썿 sp썿na썊e zapnut썿/vypnut썿 (ON/
OFF) p쎼edn썿ho airbagu spolujezdce.

쉗innost
僅 Do sp썿na썊e ON/OFF (Zapnut썿/

Vypnut썿)  p쎼edn썿ho airbagu spolu-
jezdce vlo쏹te hlavn썿 kl썿썊

僅 P쎼edn썿 airbag spolujezdce aktivujete/
deaktivujete oto썊en썿m kl썿썊e.
- Kdy쏹 je na p쎼edn썿m sedadle spolu-

jezdce nainstalov쌴n d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 
syst썗m.

- Kdy쏹 je sedadlo neobsazen썗.

INFORMACE
Pokud je za v쏯jime썊n쏯ch okolnost썿 
nezbytn썗 na p쎼edn썿 sedadlo spolujezdce 
nainstalovat dozadu sm썙쎼uj썿c썿 d썙tskou 
seda썊ku, mus썿 b쏯t pro zaji쏃t썙n썿 bezpe썊-
nosti d썿t썙te deaktivov쌴n p쎼edn썿 airbag 
spolujezdce.

Kontrolka ZAPNUT슕/VYPNUT슕 
airbagu spolujezdce vp쎼edu 

Provozn썿 podm썿nky
僅 Kdy쏹 bylo vozidlo uvedeno do pohybu

- Indik쌴tor ON/OFF (Zapnut썿/
Vypnut썿)  airbagu p쎼edn썿ho spolu-
jezdce se rozsv썿t썿 asi na 4 sekundy.

僅 Kdy쏹 je sp썿na썊 ON/OFF (Zapnut썿/
Vypnut썿)  p쎼edn썿ho airbagu spolu-
jezdce p쎼epnut do polohy ON/OFF 
(Zapnut썿/Vypnut썿) 
- Kontrolka ON/OFF (Zapnut썿/

Vypnut썿)  airbagu p쎼edn썿ho spolu-
jezdce sv썿t썿.

Podm썿nky, kdy syst썗m nelze pou-
쏹썿t
僅 Kdy쏹 se vozidlo rozjede do asi 3 minut 

od vypnut썿
- Indik쌴tor ON/OFF (Zapnut썿/

Vypnut썿)  p쎼edn썿ho airbagu spolu-
jezdce se nerozsv썿t썿.

V\STRAHA
僅 Pro oto썊en썿 sp썿na썊em ON/OFF 

(Zapnut썿/Vypnut썿)  airbagu lze pou쏹썿t 
podobn쏯 mal쏯 pevn쏯 p쎼edm썙t. Polohu 
sp썿na썊e ON/OFF (Zapnut썿/Vypnut썿)  
airbagu a kontrolku ON/OFF (zapnu-
t썗ho/vypnut썗ho) airbagu v쏹dy zkont-
rolujte.

僅 Za spr쌴vnou polohu sp썿na썊e airbagu 
spolujezdce odpov썿d쌴 쎼idi썊.

ONQ5E021079L

ONQ5E051120L
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僅 Deaktivujte p쎼edn썿 airbag spolujezdce 
pouze p쎼i vypnut썗m tla썊썿tku v poloze 
OFF (Vypnuto), jinak by mohlo doj썿t 
k po쏃kozen썿 쎼썿dic썿 jednotky SRS.
Rovn썙쏹 by hrozilo nebezpe썊썿, 쏹e 
p쎼edn썿 airbagy 쎼idi썊e a spolujezdce a/
nebo bo썊n썿 a okenn썿 airbagy se p쎼i 
nehod썙 nenafouknou nebo se napl-
n썙n썿 spust썿 nespr쌴vn썙.

僅 D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m s um썿st썙n썿m 
d썿t썙te tv쌴쎼썿 vzad nikdy neumis쏉ujte na 
sedadlo spolujezdce, pokud nebyl 
vypnut쏯 airbag p쎼ed t썿mto sedadlem. 
P쎼i nehod썙 by mohlo nafouknut썿m air-
bagu doj썿t k v쌴쏹n썗mu i smrteln썗mu 
zran썙n썿 d썿t썙te.

僅 P쎼esto쏹e je airbag p쎼ed p쎼edn썿m 
sedadlem spolujezdce vybaven vyp썿-
na썊em, d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m na 
p쎼edn썿 sedadlo spolujezdce neumis-
쏉ujte. D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m by nikdy 
nem썙l b쏯t umis쏉ov쌴n na p쎼edn썿 seda-
dlo. D썙ti, kter썗 jsou ji쏹 p쎼썿li쏃 vysok썗 na 
pou쏹썿v쌴n썿 d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho sys-
t썗mu by v쏹dy m썙ly sed썙t vzadu a 
pou쏹썿vat bedern썿/ramenn썿 p쌴s. P쎼i 
nehod썙 je nejbezpe썊n썙j쏃썿, pokud d썙ti 
sed썿 ve spr쌴vn썗m z쌴dr쏹n썗m syst썗mu 
um썿st썙n썗m na zadn썿m sedadle.

僅 Neprodlen썙 pot썗, co ji쏹 nen썿 pot쎼eba 
umis쏉ovat d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m na 
p쎼edn썿 sedadlo op썙t zapn썙te airbag 
spolujezdce.

僅 Nikdy neumis쏉ujte nebo nevkl쌴dejte 
쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty na a do mal쏯ch 
otvor쏪 pobl썿쏹 쏃t썿tk쏪 bo썊n썿ch airbag쏪, 
um썿st썙n쏯ch na sedadlech vozidla. P쎼i 
aktivaci airbag쏪 by mohly p쎼edm썙ty 
ovlivnit nafouknut썿 a zp쏪sobit ne쏹쌴-
douc썿 komplikace nebo v쌴쏹n썗 zran썙n썿.

僅 Na moduly airbagu na volantu, p쎼썿-
strojov썗 desce, u 썊eln썿ho skla nebo na 
썊eln썿m panelu nad odkl쌴dac썿 sk쎼썿쎜kou 

spolujezdce ani do jejich bezpro-
st쎼edn썿 bl썿zkosti neupev쎜ujte 쏹쌴dn썗 
p쎼edm썙ty – nap쎼썿klad chr쌴n썿tka, dr쏹쌴k 
mobiln썿ho telefonu, dr쏹쌴k n쌴poj쏪, 
automobilov쏯 parf썗m nebo n쌴lepky. V 
p쎼썿pad썙 n쌴razu dostate썊n썙 siln썗ho na 
aktivaci airbag쏪 by tyto p쎼edm썙ty 
mohly zp쏪sobit poran썙n썿 pos쌴dky 썊i 
jin썗 쏃kody. Neumis쏉ujte 쏹쌴dn썗 p쎼ed-
m썙ty nad airbag ani mezi airbag a 
sebe.

VAROV@NL
僅 Pokud sp썿na썊 ON/OFF (Zapnut썿/

Vypnut썿)  airbagu spolujezdce nefun-
guje spr쌴vn썙, na p쎼썿strojov썗m panelu 
se rozsv썿t썿 varovn쌴 kontrolka. Indik쌴-
tor vypnut썿 airbagu spolujezdce 
vp쎼edu ( ) se nerozsv썿t썿 (rozsv썿t썿 se 
kontrolka zapnut썿 airbagu spolu-
jezdce) a 쎼썿dic썿 jednotka syst썗mu air-
bag쏪 SRS tento airbag reaktivuje a p쎼i 
썊eln썿m n쌴razu se airbag spolujezdce 
se nafoukne i v p쎼썿pad썙, 쏹e je sp썿na썊 
zapnut썿/vypnut썿 airbagu spolujezdce 
p쎼epnut do polohy OFF (Vypnuto) 
( ). V takov썗m p쎼썿pad썙 nechte sys-
t썗m zkontrolovat v odborn썗m ser-
visu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce 
Kia.

僅 Pokud varovn쌴 kontrolka syst썗mu air-
bag쏪 SRS blik쌴 nebo nesv썿t썿 po 
zapnut썿 tla썊썿tka EV do polohy ON 
(Zapnuto) nebo za j썿zdy sv썿t썿 b썿le, 
nechte syst썗m zkontrolovat 
v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.
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UPOZORN5NL
僅 Pokud je sp썿na썊 ON/OFF (Zapnut썿/

Vypnut썿)  airbagu spolujezdce 
zapnut쏯 (ON), airbag je aktivovan쏯 a 
na p쎼edn썿 sedadlo by se nem썙l upev-
쎜ovat d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m.

僅 Pokud je sp썿na썊 airbagu vypnut쏯 
(OFF), airbag spolujezdce je deaktivo-
van쏯.

Sou썊쌴sti syst썗mu airbag쏪 SRS 
a jejich funkce

* Podle zvolen쏯ch mo쏹nost썿 nebo aktu쌴l-
n썿ho regionu nemusej썿 b쏯t n썙kter썗 
funkce va쏃eho vozidla dostupn썗.

1 P쎼edn썿 modul airbagu 쎼idi썊e
2 P쎼edn썿 modul airbagu spolujezdce
3 Bo썊n썿 moduly airbag쏪
4 Okenn썿 moduly airbag쏪
5 Sestava nap썿n쌴ku p쎼edp썿na썊쏪
6 Varovn쌴 kontrolka airbag쏪
7 싡썿dic썿 jednotka syst썗mu airbag쏪 SRS 

(SRSCM) / 썊idlo p쎼evr쌴cen썿
8 쉗idla 썊eln썿ho n쌴razu
9 쉗idla bo썊n썿ho n쌴razu
10 Bo썊n썿 tlakov쌴 썊idla
11 Sp썿na썊 ON/OFF (Zapnut썿/Vypnut썿)  

p쎼edn썿ho airbagu spolujezdce

12 St쎼edn썿 modul airbagu 쎼idi썊e
13 Sestava nap썿n쌴ku p쎼edp썿na썊쏪 (zadn썿 

strana)

쉗innost
僅 Po spu쏃t썙n썿 motoru se varovn쌴 kont-

rolka airbag쏪 SRS na p쎼썿strojov썗m 
panelu rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 6 sekund.

Varovn쌴 kontrolka syst썗mu airbag쏪 SRS 
na p쎼썿strojov썗m panelu sv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 
6 sekund po p쎼epnut썿 syst썗mu vozidla 
do polohy ON. Pot썗 by varovn쌴 kont-
rolka syst썗mu airbag쏪 m썙la zhasnout.

V\STRAHA
Pokud nastane jak쌴koli z n쌴sleduj썿c썿ch 
situac썿, v syst썗mu SRS nastala porucha. 
V takov썗m p쎼썿pad썙 nechte syst썗m zkon-
trolovat v odborn썗m servisu. Kia dopo-
ru썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 
썊i prodejce Kia.
僅 Bezprost쎼edn썙 po zapnut썿 vozidla do 

stavu ON (Zapnuto) se kontrolka 
nerozsv썿t썿.

僅 Kontrolka po 쏒vodn썿ch zhruba 6 vte쎼i-
n쌴ch z쏪stane nad쌴le sv썿tit.

僅 Kontrolka se rozsv썿t썿 p쎼i j썿zd썙 vozidla.
僅 Kontrolka blik쌴, pokud je vozidlo ve 

stavu ON (Zapnuto).

P쎼edn썿 airbag 쎼idi썊e (1)

ONQ5EP021061L

OCV031036L
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P쎼edn썿 airbag 쎼idi썊e (2)

P쎼edn썿 airbag 쎼idi썊e (3)

P쎼edn썿 airbag spolujezdce

Moduly airbag쏪 jsou um썿st썙n썗 ve st쎼edu 
volantu a v panelu nad uzav썿ratelnou 
schr쌴nkou p쎼ed spolujezdcem. Pokud 
쎼썿d썿c썿 jednotka SRSCM zachyt썿 definova-
nou intenzitu n쌴razu do p쎼edn썿 썊쌴sti 
vozidla, automaticky odp쌴l썿 p쎼edn썿 air-
bagy.
Tlakem, vznikaj썿c썿m p쎼i pln썙n썿 airbag쏪, 
dojde k protr쏹en썿 definovan쏯ch z쎣n 
p쎼썿mo tvarovan쏯ch do kryt쏪 modul쏪 air-
bag쏪. N쌴sledn썗 rozev쎼en썿 kryt쏪 umo쏹n썿 
pln썗 nafouknut썿 airbag쏪.
Zcela napln썙n쏯 airbag, v kombinaci se 
spr쌴vn썙 um썿st썙n쏯m bezpe썊nostn썿m 
p쌴sem, zpomal썿 dop쎼edn쏯 pohyb t썙la 
쎼idi썊e a spolujezdce vp쎼edu a sn썿쏹썿 riziko 
poran썙n썿 hlavy a hrudn썿ku.
Po 쏒pln썗m nafouknut썿 se airbag za썊ne 
okam쏹it썙 vyfukovat tak, aby umo쏹nil 

쎼idi썊i v쏯hled vp쎼ed, 쎼썿zen썿 vozidla a dal쏃썿 
쏒kony.

V\STRAHA
僅 Ve vozidlech s airbagem spolujezdce 

neumis쏉ujte nad odkl쌴dac썿 schr쌴nkou 
p쎼ed sedadlem spolujezdce vp쎼edu 
쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty (dr쏹쌴ky n쌴poj쏪, 
dr쏹쌴k CD, n쌴lepky, apod.) P쎼i aktivo-
v쌴n썿 airbagu by se z nich staly nebez-
pe썊n썗 projektily a zp쏪sobily by 
zran썙n썿.

僅 N쌴dobku s osv썙쏹ova썊em vzduchu 
neumis쏉ujte na p쎼썿strojov쏯 panel, ani 
do jeho bl썿zkosti.
P쎼i aktivov쌴n썿 airbagu by se z n썿 mohl 
st쌴t nebezpe썊n쏯 projektil a zp쏪sobit 
zran썙n썿 spolujezdce.

僅 Aktivov쌴n썿 airbagu m쏪쏹e b쏯t prov쌴-
zeno hlasit쏯m hlukem a uvoln썙n썿m 
oblaku jemn썗ho prachu do vozidla. 
Tyto projevy jsou obvykl썗 a nejsou 
nebezpe썊n썗 - airbagy jsou ulo쏹eny v 
jemn썗m z쌴sypu. Prach, vznikaj썿c썿 akti-
vac썿 airbagu, m쏪쏹e zp쏪sobit podr쌴쏹-
d썙n썿 poko쏹ky nebo zraku a u 
n썙kter쏯ch osob nep쎼썿zniv썙 ovlivnit 
onemocn썙n썿 d쏯chac썿ch cest. Po 
nehod썙, p쎼i kter썗 dojde k aktivov쌴n썿 
airbag쏪, v쏹dy pe썊liv썙 omyjte zasa쏹e-
nou poko쏹ku studenou vodou a jem-
n쏯m m쏯dlem.

僅 Syst썗m airbag쏪 SRS funguje pouze 
pokud je syst썗m vozidla v poloze ON 
(Zapnuto). Pokud varovn쌴 kontrolka 
syst썗mu airbag쏪 SRS nesv썿t썿 nebo 
pokud po 쏒vodn썿ch zhruba 
6 vte쎼in쌴ch sv썿t썿 i nad쌴le, kdy쏹 je sys-
t썗m vozidla v poloze ON (Zapnuto), 
nebo pokud se po nastartov쌴n썿 
motoru rozsv썿t썿 v pr쏪b썙hu j썿zdy, sys-
t썗m SRS nefunguje spr쌴vn썙. V tako-
v썗m p쎼썿pad썙 nechte syst썗m 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 

OCV031037L
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doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

僅 P쎼ed v쏯m썙nou pojistky nebo odpoje-
n썿m kabelu z p쎣lu akumul쌴toru oto썊te 
sp썿na썊 zapalov쌴n썿 do polohy LOCK 
(Zamknuto) a vyjm썙te kl썿썊 zapalov쌴n썿 
nebo vypn썙te tla썊썿tko ENGINE START/
STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru). 
Nikdy nevyj썿mejte ani nevym썙쎜ujte 
pojistky syst썗mu airbag쏪, kdy쏹 je sys-
t썗m vozidla v poloze ON (Zapnuto). 
P쎼i nedodr쏹en썿 tohoto upozorn썙n썿 
zp쏪sob썿 rozsv썿cen썿 varovn썗 kontrolky 
syst썗mu airbag쏪 SRS.

P쎼edn썿 airbagy 쎼idi썊e a spolu-
jezdce

Indik쌴tory p쎼썿tomnosti syst썗mu jsou p썿s-
mena 씮AIR BAG“ vyleptan쌴 na krytu air-
bagu na volantu a na p쎼edn썿m panelu 
nad odkl쌴dac썿 p쎼ihr쌴dkou na stran썙 spo-
lujezdce.

V\STRAHA
僅 싡idi썊 by m썙l volant dr쏹et rukama 

v poloze 9 a 3 hodiny. Ostatn썿 osoby 
ve vozidle by m썙ly m썿t ruce na kl썿n썙.

僅 V쏹dy pou쏹썿vejte bezpe썊nostn썿 p쌴sy 
a d썙tsk썗 z쌴dr쏹n썗 syst썗my – p쎼i ka쏹d썗 
cest썙, v kter쏯koli 썊as, v쏃ichni! Airbagy 
se nafouknou v okam쏹iku a se zna썊-
nou silou. Bezpe썊nostn썿 p쌴sy udr쏹uj썿 
cestuj썿c썿 ve spr쌴vn썗 pozici, ve kter썗 
mohou maxim쌴ln썙 t썙쏹it z ochrann썗 
funkce airbagu. I s airbagy mohou b쏯t 
nespr쌴vn썙 usazen썿 a nep쎼ipoutan썿 
cestuj썿c썿 v쌴쏹n썙 zran썙ni nafukuj썿c썿m se 

airbagem. V쏹dy dodr쏹ujte bezpe썊-
nostn썿 pokyny pro pou쏹썿v쌴n썿 bezpe썊-
nostn썿ch p쌴s쏪, airbag쏪 a sezen썿 osob 
ve vozidle uveden썗 v t썗to p쎼썿ru썊ce.

僅 Abyste sn썿쏹ili riziko v쌴쏹n쏯ch nebo 
fat쌴ln썿ch zran썙n썿 a maxim쌴ln썙 vyu쏹ili 
v쏯hod z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu:
- Nikdy neusazujte d썿t썙 v d썙tsk썗 

seda썊ce na p쎼edn썿 sedadlo.
- D썙ti v쏹dy p쎼ipoutejte na n썙kter썗m 

ze zadn썿ch sedadel. Pro d썙ti jak썗-
hokoliv v썙ku se jedn쌴 
o nejbezpe썊n썙j쏃썿 m썿sto.

- P쎼edn썿 a bo썊n썿 airbagy mohou zra-
nit nespr쌴vn썙 sed썿c썿 cestuj썿c썿 na 
p쎼edn썿ch sedadlech.

- Posu쎜te sedadlo co nejv썿ce dozadu 
od p쎼edn썿ch airbag쏪 tak, abyste 
st쌴le m썙li kontrolu nad vozidlem.

- Vy ani cestuj썿c썿 byste si nikdy 
nem썙li sedat nebo se nakl쌴n썙t zby-
te썊n썙 bl썿zko airbag쏪m. Nespr쌴vn썙 
sed썿c썿 쎼idi썊i a cestuj썿c썿 mohou b쏯t 
nafukuj썿c썿mi se airbagy v쌴쏹n썙 zra-
n썙ni.

- Nikdy se nenakl쌴n썙jte ve sm썙ru ke 
dve쎼썿m nebo ke st쎼edov썗 konzole – 
v쏹dy se썑te ve vzp쎼썿men썗 pozici.

- Na airbagy a pobl썿쏹 nich na volantu, 
p쎼썿strojov썗ho panelu nebo panelu 
nad 쏒lo쏹nou schr쌴nkou p쎼ed spolu-
jezdcem nesm썿 b쏯t umis쏉ov쌴ny 
쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty, nebo쏉 p쎼i nehod썙, 
p쎼i kter썗 by do쏃lo k nafouknut썿 air-
bag쏪, by mohly zp쏪sobit poran썙n썿 
osob nebo hmotn썗 쏃kody.

- S vodi썊i ani dal쏃썿mi prvky syst썗mu 
SRS nemanipulujte ani je neodpo-
jujte. P쎼i ne쏒mysln썗m aktivov쌴n썿 
썊innosti airbagu by mohlo by doj썿t 
k poran썙n썿 a nefunk썊nosti syst썗mu 
SRS.

ONQ5021017_2
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- Pokud b썙hem j썿zdy sv썿t썿 varovn쌴 
kontrolka airbag쏪 SRS, doporu썊u-
jeme nechat syst썗m zkontrolovat 
v odborn썗m servisu. Kia doporu-
썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho ser-
visu 썊i prodejce Kia.

- Airbagy lze pou쏹썿t pouze jednou – 
po aktivaci je nutn썗 nechat syst썗m 
vym썙nit v odborn썗m servisu.
Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizo-
van썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

- Syst썗m SRS je navr쏹en tak, aby se 
p쎼edn썿 airbagy spustily pouze 
v p쎼썿pad썙, 쏹e je n쌴raz dostate썊n썙 
siln쏯 a v p쎼썿pad썙, 쏹e je 쏒hel n쌴razu 
men쏃썿 ne쏹 30° od p쎼edn썿 pod썗ln썗 
osy vozidla. Airbagy se spust썿 
pouze jednou. Bezpe썊nostn썿 p쌴sy je 
t쎼eba pou쏹썿vat za v쏃ech okolnost썿.

- P쎼edn썿 airbagy nejsou navr쏹eny 
tak, aby se spustily p쎼i n쌴razu 
zboku nebo zezadu nebo p쎼i p쎼e-
vr쌴cen썿 vozidla. P쎼edn썿 airbagy se 
rovn썙쏹 nespust썿 p쎼i 썊eln썿ch sr쌴쏹-
k쌴ch, jejich intenzita nedos쌴hne 
prahu pro spu쏃t썙n썿 airbagu.

- D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m by nikdy 
nem썙l b쏯t umis쏉ov쌴n na p쎼edn썿 
sedadlo. P쎼i nehod썙 by mohlo 
nafouknut썿m airbagu doj썿t 
k v쌴쏹n썗mu i smrteln썗mu zran썙n썿 
d썿t썙te.

- D썙ti ve v썙ku 13 let a mlad쏃썿 mus썿 
b쏯t v쏹dy spr쌴vn썙 p쎼ipout쌴ny na 
zadn썿ch sedadlech. Nikdy nenechte 
cestuj썿c썿 nespl쎜uj썿c썿 tato krit썗ria 
cestovat na p쎼edn썿 seda썊ce. Pokud 
bude d썿t썙 star쏃썿 13 let cestovat na 
p쎼edn썿m sedadle, mus썿 b쏯t 쎼쌴dn썙 
p쎼ipout쌴no na sedadle posunut썗m 
co nejv썿ce vzad.

- Pro dosa쏹en썿 maxim쌴ln썿 bezpe썊-
nosti a ochrany p쎼i v쏃ech typech 

sr쌴쏹ek by v쏃ichni cestuj썿c썿 v썊etn썙 
쎼idi썊e m썙li v쏹dy pou쏹썿vat bezpe썊-
nostn썿 p쌴sy bez ohledu na to, zda je 
pro jejich sedadlo k dispozici air-
bag, aby minimalizovali riziko v쌴쏹-
n썗ho zran썙n썿 nebo 쏒mrt썿 v p쎼썿pad썙 
nehody. Pokud je vozidlo v pohybu, 
nese썑te a nenakl쌴n썙jte se zby-
te썊n썙 bl썿zko k airbagu.

- Nespr쌴vn쌴 pozice p쎼i sezen썿 m쏪쏹e v 
p쎼썿pad썙 nehody v썗st k v쌴쏹n썗mu 
nebo fat쌴ln썿mu zran썙n썿. V쏃ichni 
cestuj썿c썿 by a쏹 do zaparkov쌴n썿 vozi-
dla a vyjmut썿 kl썿썊e ze zapalov쌴n썿 
m썙li sed썙t vzp쎼썿men썙 na st쎼edu 
pol쏃t쌴쎼e sedadla, op쎼eni o z쌴dovou 
op썙rku, se zapnut쏯mi bezpe썊nost-
n썿mi p쌴sy, s nata쏹en쏯ma nohama 
a s chodidly na podlaze.

- Aby syst썗m airbag쏪 SRS v p쎼썿pad썙 
sr쌴쏹ky poskytl pot쎼ebnou ochranu, 
mus썿 se spustit velmi rychle. Pokud 
cestuj썿c썿 nesed썿 ve spr쌴vn썗 poloze a 
nem쌴 zapnut쏯 bezpe썊nostn썿 p쌴s, 
airbag m쏪쏹e cestuj썿c썿ho velkou 
silou zas쌴hnout a zp쏪sobit v쌴쏹n쌴 
nebo fat쌴ln썿 zran썙n썿.

僅 Na moduly airbagu na volantu, p쎼썿-
strojov썗 desce, u 썊eln썿ho skla nebo na 
썊eln썿m panelu nad odkl쌴dac썿 sk쎼썿쎜kou 
spolujezdce ani do jejich bezpro-
st쎼edn썿 bl썿zkosti neupev쎜ujte 쏹쌴dn썗 
p쎼edm썙ty (nap쎼썿klad chr쌴n썿tka, dr쏹쌴k 
mobiln썿ho telefonu, dr쏹쌴k n쌴poj쏪, 
automobilov쏯 parf썗m nebo n쌴lepky). 
V p쎼썿pad썙 n쌴razu dostate썊n썙 siln썗ho 
na aktivaci airbag쏪 by tyto p쎼edm썙ty 
mohly zp쏪sobit poran썙n썿 pos쌴dky 썊i 
jin썗 쏃kody. Neumis쏉ujte 쏹쌴dn썗 p쎼ed-
m썙ty nad airbag ani mezi airbag a 
sebe.
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Bo썊n썿 airbag a p쎼edn썿 st쎼edn썿 air-
bag (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Toto vozidlo je vybaveno bo썊n썿mi air-
bagy a centr쌴ln썿mi p쎼edn썿mi airbagy 
u obou p쎼edn썿ch sedadel.

* Skute썊n쏯 tvar airbag쏪 se m쏪쏹e od 
vyobrazen썿 li쏃it.

쌂썊elem airbag쏪 je poskytnout 쎼idi썊i a/
nebo spolujezdci vp쎼edu v썙t쏃썿 ochranu, 
ne쏹 poskytuje samotn쏯 bezpe썊nostn썿 
p쌴s.
Bo썊n썿 airbagy a centr쌴ln썿 p쎼edn썿 airbag 
jsou konstruov쌴ny pouze pro nafouknut썿 
p쎼i ur썊it쏯ch bo썊n썿ch n쌴razech v z쌴vislosti 
na intenzit썙 n쌴razu. Bo썊n썿 airbagy 
a 썊eln썿 centr쌴ln썿 airbag 쎼idi썊e nejsou 
konstruov쌴ny pro nafouknut썿 p쎼i v쏃ech 
typech bo썊n썿ch n쌴raz쏪.

* Skute썊n쏯 tvar airbag쏪 se m쏪쏹e od 
vyobrazen썿 li쏃it.

V\STRAHA
僅 Nedovolte cestuj썿c썿m ve vozidle op썿rat 

se hlavou 썊i t썙lem o dve쎼e, pokl쌴dat 
ruce na dve쎼e, vystrkovat ruce ven z 
oken nebo umis쏉ovat p쎼edm썙ty mezi 
dve쎼e a cestuj썿c썿, pokud sed썿 na seda-
dlech vybaven쏯ch bo썊n썿m a/nebo 
okenn썿m airbagem.

僅 Bo썊n썿 airbagy a centr쌴ln썿 p쎼edn썿 air-
bag p쎼edstavuj썿 dopln썙k bezpe썊nost-
n썿ch p쌴s쏪 쎼idi썊e a spolujezdce, av쏃ak 
nenahrazuj썿 je. Pokud je vozidlo v 
pohybu, bezpe썊nostn썿 p쌴s mus썿 b쏯t 
v쏹dy spr쌴vn썙 upevn썙n. Airbagy se 
nafouknou jen p쎼i n썙kter쏯ch bo썊n썿ch 
n쌴razech nebo p쎼evr쌴cen썿 vozidla 
(pouze vozidla vybaven쌴 썊idlem p쎼e-
vr쌴cen썿) s natolik vysokou z쌴va쏹nost썿, 
쏹e by mohlo doj썿t k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 
osob ve vozidle.

僅 Pro prevenci zran썙n썿 nafukuj썿c썿mi se 
bo썊n썿mi airbagy, by osoby vp쎼edu 
m썙ly sed썙t ve vzp쎼썿men썗 poloze s 
bezpe썊nostn썿m p쌴sem ve spr쌴vn썗 
poloze.

僅 Nepou쏹썿vejte 쏹쌴dn썗 p쎼썿davn썗 potahy 
sedadel.

僅 P쎼ekryt썿 sedadel by mohlo zhor쏃it 
쏒썊innost syst썗mu.

僅 Pokud je syst썗m vozidla v poloze ON 
(Zapnuto) a neuplynuly v썿ce ne쏹 
3 minuty od vypnut썿 vozidla do polohy 
OFF (Vypnuto), chra쎜te bo썊n썿 썊idla 
n쌴razu p쎼ed 쏒dery, aby se zabr쌴nilo 
samovoln썗mu nafouknut썿 bo썊n썿ho air-
bagu, co쏹 by mohlo zp쏪sobit zran썙n썿.

僅 P쎼i po쏃kozen썿 sedadel nebo potah쏪 
sedadel nechte tyto sou썊쌴sti opravit v 
odborn썗m servisu.
Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

ONQ5021054
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僅 Neumis쏉ujte 쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty nad air-
bag ani mezi airbag a sebe. D쌴le neu-
mis쏉ujte 쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty ani do 
prostoru, do kter썗ho se airbag nafu-
kuje, jako je prostor dve쎼썿, bo썊n썿ho 
skla dve쎼썿, nebo p쎼edn썿ho 썊i zadn썿ho 
sloupku.

僅 Neumis쏉ujte 쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty mezi 
dve쎼e a sedadlo. V p쎼썿pad썙 aktivace 
airbag쏪 se z t썙chto p쎼edm썙t쏪 mohou 
st쌴t nebezpe썊n썗 projektily.

僅 Neumis쏉ujte 쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty na m썿sta 
bo썊n썿ch airbag쏪 ani do jejich bl썿zkosti.

UPOZORN5NL
Pokud je vozidlo vybaveno 썊idlem 
p쎼evr쌴cen썿
Pokud je vozidlo vybaveno bo썊n썿mi 
nebo okenn썿mi airbagy, v p쎼썿pad썙 p쎼e-
vr쌴cen썿 vozidla se airbagy rovn썙쏹 
nafouknou, aby cestuj썿c썿 chr쌴nily p쎼ed 
v쌴쏹n쏯m fyzick쏯m zran썙n썿m.

Okenn썿 airbagy

* Skute썊n쏯 tvar airbag쏪 se m쏪쏹e od 
vyobrazen썿 li쏃it.

Okenn썿 airbagy se nach쌴zej썿 na obou 
stran쌴ch st쎼e쏃n썿ch li쏃t nad p쎼edn썿mi a 
zadn썿mi dve쎼mi.

Jsou navr쏹eny tak, aby ochr쌴nily hlavu 
cestuj썿c썿ch na p쎼edn썿m sedadle spolu-
jezdce a na zadn썿ch sedadlech p쎼i bo썊-
n썿m n쌴razu.
Okenn썿 airbagy jsou konstruov쌴ny pro 
nafouknut썿 p쎼i ur썊it쏯ch bo썊n썿ch n쌴ra-
zech v z쌴vislosti na intenzit썙 n쌴razu. 
Okenn썿 airbagy nejsou konstruov쌴ny 
tak, 쏹e se aktivuj썿 ve v쏃ech situac썿ch, kdy 
dojde k bo썊n썿mu n쌴razu nebo n쌴razu 
zep쎼edu 썊i zezadu, nebo ve v썙t쏃in썙 situ-
ac썿 s p쎼evr쌴cen썿m vozidla.

V\STRAHA
僅 Nedodr쏹en썿 uveden쏯ch pokyn쏪 m쏪쏹e 

v p쎼썿pad썙 nehody v썗st ke zran썙n썿 
nebo 쏒mrt썿 cestuj썿c썿ch ve vozidle.
- Z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 nezav썙-

쏃ujte na h쌴썊ky t썙쏹k썗 p쎼edm썙ty.
- Aby bo썊n썿 a okenn썿 airbagy posky-

tovaly nejlep쏃썿 mo쏹nou ochranu, 
m썙li by cestuj썿c썿 na p쎼edn썿ch seda-
dlech a na vn썙j쏃썿ch zadn썿ch seda-
dlech sed썙t ve vzp쎼썿men썗 pozici s 
쎼쌴dn썙 zapnut쏯mi bezpe썊nostn썿mi 
p쌴sy.
D썙ti by m썙ly sed썙t na zadn썿m seda-
dle ve spr쌴vn썗m d썙tsk썗m z쌴dr쏹-
n썗m syst썗mu.

- Pokud jsou d썙ti usazeny na vn썙j-
쏃썿ch zadn썿ch sedadlech, mus썿 b쏯t 
usazeny ve spr쌴vn썗m d썙tsk썗m 
z쌴dr쏹n썗m syst썗mu.
Zajist썙te, aby pozice d썙tsk썗ho 
z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu byla co mo쏹n쌴 
nejd쌴le od dve쎼썿, a zajist썙te d썙tsk쏯 
z쌴dr쏹n쏯 syst썗m v uzam썊en썗 
poloze.

- Nedovolte cestuj썿c썿m ve vozidle op썿-
rat se hlavou 썊i t썙lem o dve쎼e, 
pokl쌴dat ruce na dve쎼e, vystrkovat 
ruce ven z oken nebo umis쏉ovat 
p쎼edm썙ty mezi dve쎼e a cestuj썿c썿, 

ONQ5021055
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pokud sed썿 na sedadlech vybave-
n쏯ch bo썊n썿m a/nebo okenn썿m airb-
agem.

- Nikdy se nepokou쏃ejte otev썿rat 
nebo opravovat jak썗koli kompo-
nenty okenn썿ch airbag쏪. V p쎼썿pad썙 
pot쎼eby nechte syst썗m zkontrolo-
vat v odborn썗m servisu. Kia dopo-
ru썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

僅 Neumis쏉ujte 쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty na air-
bag. D쌴le neumis쏉ujte 쏹쌴dn썗 p쎼ed-
m썙ty ani do prostoru, do kter썗ho se 
airbag nafukuje, jako je prostor dve쎼썿, 
bo썊n썿ho skla dve쎼썿, p쎼edn썿ho 썊i zad-
n썿ho sloupku nebo stropn썿ho madla.

僅 Na v썙쏃쌴k na 쏃aty nev썙쏃te 쏹쌴dn썗 tvrd썗 
ani k쎼ehk썗 p쎼edm썙ty.

UPOZORN5NL
Pokud je vozidlo vybaveno 썊idlem 
p쎼evr쌴cen썿
Pokud je vozidlo vybaveno bo썊n썿mi 
nebo okenn썿mi airbagy, v p쎼썿pad썙 p쎼e-
vr쌴cen썿 vozidla se airbagy rovn썙쏹 
nafouknou, aby cestuj썿c썿 chr쌴nily p쎼ed 
v쌴쏹n쏯m fyzick쏯m zran썙n썿m.
413
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Kolizn썿 썊idla airbagu

* Podle zvolen쏯ch mo쏹nost썿 nebo aktu쌴ln썿ho regionu nemusej썿 b쏯t n썙kter썗 funkce 
va쏃eho vozidla dostupn썗.

1 싡썿dic썿 jednotka dopl쎜kov썗ho zabezpe썊ovac썿ho syst썗mu (SRS)/썊idlo p쎼evr쌴cen썿*
2 쉗idlo 썊eln썿ho n쌴razu
3 Bo썊n썿 tlakov쌴 썊idla (p쎼edn썿 dve쎼e)*
4 쉗idlo bo썊n썿ho n쌴razu (B-sloupek)*
5 쉗idlo bo썊n썿ho n쌴razu (C-sloupek)*
* : je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy

1 2 3 4 5

ONQ5E021023L
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V\STRAHA
僅 Zabra쎜te n쌴raz쏪m nebo 쏒der쏪m 

p쎼edm썙ty do oblast썿 um썿st썙n썿 airbag쏪.
Mohlo by doj썿t k necht썙n썗 aktivaci a 
nebezpe썊썿 v쌴쏹n썗ho i fat쌴ln썿ho zran썙n썿.

僅 Pokud by bylo jak쏯mkoli zp쏪sobem 
zm썙n썙no um썿st썙n썿 nebo orientace 
썊idel airbag쏪, airbagy se mohou 
samovoln썙 nafouknout nebo se 
naopak v p쎼썿pad썙 pot쎼eby nenafouk-
nou a mohlo by doj썿t k v쌴쏹n썗mu 
i fat쌴ln썿mu zran썙n썿.
Z tohoto d쏪vodu neprov쌴d썙jte 쏒dr쏹bu 
썊idel a v jejich bl썿zkosti. Nechte sys-
t썗m zkontrolovat v odborn썗m ser-
visu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce 
Kia.

僅 K probl썗m쏪m m쏪쏹e rovn썙쏹 doj썿t p쎼i 
zm썙n썙 쏒hlu 썊idla v d쏪sledku defor-
mace p쎼edn썿ho n쌴razn썿ku, karos썗rie, 
nebo B-sloupku, kde jsou um썿st썙n쌴 
bo썊n썿 kolizn썿 썊idla. V takov썗m p쎼썿pad썙 
nechte syst썗m opravit v odborn썗m 
servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce 
Kia.

僅 Toto vozidlo je konstruov쌴no tak, aby 
p쎼i ur썊it썗m typu koliz썿 do쏃lo k nafouk-
nut썿 airbag쏪 a pohlcen썿 n쌴razu. Mon-
t쌴쏹 ochrann쏯ch r쌴m쏪 nebo v쏯m썙na 
n쌴razn썿k쏪 za neorigin쌴ln썿 d썿ly m쏪쏹e 
nep쎼썿zniv썙 ovlivnit chov쌴n썿 vozidla p쎼i 
nehod썙 a vyu쏹it썿 syst썗mu airbag쏪.

僅 Pokud je vozidlo vybaveno 썊idlem 
p쎼evr쌴cen썿
Pokud je vozidlo vybaveno bo썊n썿mi 
a okenn썿mi airbagy, p쎼epn썙te sp썿na썊 
zapalov쌴n썿 nebo tla썊썿tko ENGINE 
START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru) do polohy OFF (Vypnuto) 
nebo ACC (P쎼썿slu쏃enstv썿) a vy썊kejte 

p쎼ed zah쌴jen썿m odtahov쌴n썿 vozidla 3 
minuty.
Pokud by byl syst썗m vozidla p쎼epnut 
do polohy ON (Zapnuto) nebo by od 
p쎼epnut썿 do polohy OFF neuplynuly 
je쏃t썙 3 minuty, mohlo by doj썿t 
k nafouknut썿 bo썊n썿ch a okenn썿ch air-
bag쏪, proto쏹e by 썊idlo p쎼evr쌴cen썿 
mohlo zaznamenat n쌴klon podobn쏯 
p쎼evr쌴cen썿 vozidla.

Podm썿nky nafouknut썿 airbag쏪

INFORMACE
Bo썊n썿 a okenn썿 airbagy (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
Stranov썗 a okenn썿 airbagy jsou rovn썙쏹 
konstruovan썗 pro nafouknut썿, pokud 
썊idlo zaznamen쌴 p쎼evr쌴cen썿 vozidla.
P쎼esto쏹e jsou p쎼edn썿 airbagy (p쎼ed seda-
dlem 쎼idi썊e a spolujezdce) konstruov쌴ny 
pro nafouknut썿 pouze p쎼i 썊eln썿m n쌴razu, 
mohou se nafouknou i p쎼i jin썗m typ 
nehod, pokud 썊idlo 썊eln썿ho n쌴razu 
zaznamen쌴 dostate썊n쏯 podn썙t. Bo썊n썿 
airbagy (bo썊n썿 a/nebo okenn썿) jsou 
ur썊en썗 pro nafouknut썿 p쎼i bo썊n썿m 
n쌴razu, av쏃ak mohou se nafouknout i p쎼i 
jin썗m typu nehody, pokud 썊idlo bo썊n썿ho 
n쌴razu zaznamen쌴 dostate썊n쏯 podn썙t.

Podm썿nky nafouknut썿 airbag쏪

P쎼edn썿 airbagy jsou navr쏹eny 
tak, aby se nafoukly p쎼i 썊eln썿 
sr쌴쏹ce v z쌴vislosti na intenzit썙, 
rychlosti nebo 쏒hlu 썊eln썿 
sr쌴쏹ky.

Bo썊n썿 a okenn썿 airbagy jsou 
ur썊en썗 pro nafouknut썿 p쎼i 
nehod썙, p쎼i n썿쏹 je 썊idly na 
z쌴klad썙 intenzity, rychlosti a 
쏒hlu zji쏃t썙n bo썊n썿 n쌴raz.

ONQ5021024

ONQ5021055

ONQ5021025
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Bo썊n썿 a okenn썿 airbagy se nap쎼썿klad 
mohou nafouknout, pokud 썊idla p쎼evr쌴-
cen썿 zjist썿, 쏹e by k p쎼evr쌴cen썿 mohlo doj썿t 
(i kdy쏹 k n썙mu nakonec nedojde), nebo 
v jin쏯ch situac썿ch v썊etn썙 naklon썙n썿 vozi-
dla b썙hem jeho odtahov쌴n썿. I kdy쏹 bo썊n썿 
a/nebo okenn썿 airbagy neposkytuj썿 
ochranu p쎼ed n쌴razem p쎼i p쎼evr쌴cen썿 
vozidla, aktivuj썿 se, aby se zabr쌴nilo 
vymr쏃t썙n썿 cestuj썿c썿ch, zejm썗na t썙ch, kte쎼썿 
jsou p쎼ipout쌴ni bezpe썊nostn썿mi p쌴sy.
Pokud, p쎼i p쎼ej썿쏹d썙n썿 nerovnosti nebo 
p쎼ek쌴쏹ky, dojde k n쌴razu na podvozek 
vozidla, m쏪쏹e doj썿t k nafouknut썿 airbag쏪. 
P쎼i j썿zd썙 na nekvalitn썿ch cest쌴ch nebo v 
m썿stech, kter썗 nejsou ur썊en썗 pro provoz 
vozidel je썑te opatrn썙 pro prevenci akti-
vov쌴n썿 airbag쏪.

UPOZORN5NL
Pokud je vozidlo vybaveno 썊idlem 
p쎼evr쌴cen썿
Stranov썗 a okenn썿 airbagy jsou rovn썙쏹 
konstruovan썗 pro nafouknut썿, pokud 
썊idlo zaznamen쌴 p쎼evr쌴cen썿 vozidla.

Situace, ve kter쏯ch nedojde k 
nafouknut썿 airbag쏪

V\STRAHA
僅 Syst썗m SRS je navr쏹en tak, aby se 

p쎼edn썿 airbagy spustily pouze 
v p쎼썿pad썙, 쏹e je n쌴raz dostate썊n썙 siln쏯 
a v p쎼썿pad썙, 쏹e je 쏒hel n쌴razu men쏃썿 
ne쏹 30° od p쎼edn썿 pod썗ln썗 osy vozi-
dla.

僅 P쎼edn썿 airbagy nejsou navr쏹eny tak, 
aby se spustily p쎼i n쌴razu zboku nebo 
zezadu nebo p쎼i p쎼evr쌴cen썿 vozidla. 
P쎼edn썿 airbagy se rovn썙쏹 nespust썿 p쎼i 
썊eln썿ch sr쌴쏹k쌴ch, jejich intenzita nedo-
s쌴hne prahu pro spu쏃t썙n썿 airbagu.

Situace, ve kter쏯ch nedojde k nafouknut썿 airbag쏪

P쎼i ur썊it쏯ch sr쌴쏹k쌴ch v n썿zk썗 
rychlosti nemus썿 doj썿t 
k aktivaci airbag쏪.

Airbagy nejsou ur썊eny 
k tomu, aby se nafoukly p쎼i 
n쌴razu zezadu.

ONQ5021024

ONQ5021026

Prudk썗 brzd썙n썿 sni쏹uje p쎼edn썿 
썊쌴st vozidla a zp쏪sobuje, 쏹e 
vozidlo 씮zajede“ pod vozidlo 
s vy쏃쏃썿 sv썙tlou v쏯쏃kou.
Airbagy se v t썗to situaci 
nemus썿 aktivovat, proto쏹e 
zpomalovac썿 s썿ly zazname-
nan썗 senzory mohou b쏯t p쎼i 
tomto druhu sr쌴쏹ky v쏯razn썙 
sn썿쏹eny.

P쎼i 쏒hlov썗 sr쌴쏹ce m쏪쏹e s썿la 
n쌴razu cestuj썿c썿mi pohnout do 
sm썙ru, kde by airbagy nebyly 
schopny poskytnout 쏹쌴dnou 
dopl쎜kovou ochranu, senzory 
tud썿쏹 airbagy nemus썿 aktivo-
vat.

P쎼edn썿 airbagy se p쎼i bo썊n썿m 
n쌴razu nemusej썿 nafouknout.
Pokud je v쏃ak vozidlo vyba-
veno bo썊n썿mi a okenn썿mi air-
bagy, m쏪쏹e v z쌴vislosti na 
intenzit썙 a 쏒hlu n쌴razu a rych-
losti vozidla doj썿t k aktivaci 
t썙chto airbag쏪.

Airbagy se nemus썿 aktivovat 
p쎼i nehod썙, p쎼i n썿쏹 dojde k p쎼e-
vr쌴cen썿 vozidla, proto쏹e vozi-
dlo nemus썿 b쏯t schopn썗 v쏹dy 
spr쌴vn썙 detekovat nehodu 
s p쎼evr쌴cen썿m.

Airbagy se nemus썿 nafouk-
nout, pokud se vozidlo st쎼etne 
s objekty, jako jsou sloupy 
ve쎼ejn썗ho osv썙tlen썿 nebo 
stromy, kdy je bod n쌴razu 
soust쎼ed썙n na jednu oblast a 
pln쌴 s썿la n쌴razu se nep쎼enese 
na senzory.

Situace, ve kter쏯ch nedojde k nafouknut썿 airbag쏪

ONQ5021027

ONQ5021038

ONQ5021025

ONQ5021039

ONQ5021028
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僅 Airbagy se nafouknou jen p쎼i n썙kte-
r쏯ch bo썊n썿ch n쌴razech nebo p쎼evr쌴-
cen썿 vozidla (pouze vozidla vybaven쌴 
썊idlem p쎼evr쌴cen썿) s natolik vysokou 
z쌴va쏹nost썿, 쏹e by mohlo doj썿t 
k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 osob ve vozidle.

僅 Pokud je vozidlo vybaveno bo썊n썿mi 
a okenn썿mi airbagy, p쎼epn썙te sp썿na썊 
zapalov쌴n썿 nebo tla썊썿tko ENGINE 
START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru) do polohy OFF (Vypnuto) 
nebo ACC (P쎼썿slu쏃enstv썿) a vy썊kejte 
p쎼ed zah쌴jen썿m odtahov쌴n썿 vozidla 3 
minuty. Pokud by byl sp썿na썊 zapalo-
v쌴n썿 p쎼epnut do polohy ON (Zapnuto) 
nebo zapalov쌴n썿 do polohy OFF d쎼썿ve 
ne쏹 po uplynut썿 3 minut, mohlo by 
doj썿t k nafouknut썿 bo썊n썿ch a okenn썿ch 
airbag쏪, proto쏹e by 썊idlo p쎼evr쌴cen썿 
mohlo zaznamenat n쌴klon podobn쏯 
p쎼evr쌴cen썿 vozidla.

僅 Deaktivaci airbagu prov쌴d썙jte pouze 
p쎼i vypnut썗m sp썿na썊i zapalov쌴n썿 nebo 
tla썊썿tku ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru), jinak 
by mohlo doj썿t k po쏃kozen썿 쎼썿dic썿 jed-
notky syst썗mu SRS. Rovn썙쏹 by hrozilo 
nebezpe썊썿, 쏹e p쎼edn썿 airbagy 쎼idi썊e 
a spolujezdce a/nebo bo썊n썿 a okenn썿 
airbagy se p쎼i nehod썙 nenafouknou 
nebo se napln썙n썿 spust썿 nespr쌴vn썙.

僅 Zabra쎜te n쌴raz쏪m nebo 쏒der쏪m 
p쎼edm썙ty do oblast썿 um썿st썙n썿 airbag쏪. 
Mohlo by doj썿t k necht썙n썗 aktivaci a 
nebezpe썊썿 v쌴쏹n썗ho i fat쌴ln썿ho zran썙n썿.

僅 Pokud by bylo jak쏯mkoli zp쏪sobem 
zm썙n썙no um썿st썙n썿 nebo orientace 
썊idel airbag쏪, airbagy se mohou 
samovoln썙 nafouknout nebo se 
naopak v p쎼썿pad썙 pot쎼eby nenafouk-
nou a mohlo by doj썿t k v쌴쏹n썗mu 
i fat쌴ln썿mu zran썙n썿. Z tohoto d쏪vodu 
neprov쌴d썙jte 쏒dr쏹bu 썊idel a v jejich 
bl썿zkosti. Nechte syst썗m zkontrolovat 

v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

僅 Toto vozidlo je konstruov쌴no tak, aby 
p쎼i ur썊it썗m typu koliz썿 do쏃lo k nafouk-
nut썿 airbag쏪 a pohlcen썿 n쌴razu. Mon-
t쌴쏹 ochrann쏯ch r쌴m쏪 nebo v쏯m썙na 
n쌴razn썿k쏪 za neorigin쌴ln썿 d썿ly m쏪쏹e 
nep쎼썿zniv썙 ovlivnit chov쌴n썿 vozidla p쎼i 
nehod썙 a vyu쏹it썿 syst썗mu airbag쏪.

僅 Aktivov쌴n썿 airbagu m쏪쏹e b쏯t prov쌴-
zeno hlasit쏯m hlukem a uvoln썙n썿m 
oblaku jemn썗ho prachu do vozidla. 
Tyto podm썿nky nejsou nebezpe썊n썗.

僅 Airbagy jsou ulo쏹eny v jemn썗m 
pr쌴쏃ku. Prach, vznikaj썿c썿 aktivac썿 air-
bagu, m쏪쏹e zp쏪sobit podr쌴쏹d썙n썿 
poko쏹ky nebo zraku a u n썙kter쏯ch 
osob nep쎼썿zniv썙 ovlivnit onemocn썙n썿 
d쏯chac썿ch cest. Po nehod썙, p쎼i kter썗 
dojde k aktivov쌴n썿 airbag쏪, v쏹dy pe썊-
liv썙 omyjte zasa쏹enou poko쏹ku stude-
nou vodou a jemn쏯m m쏯dlem.

僅 Pro 썊ist썙n썿 kryc썿ch povrch쏪 airbag쏪 
pou쏹썿vejte pouze such썗, m썙kk썗 texti-
lie, navlh썊en썗 썊istou vodou.

僅 쉗ist썿c썿 prost쎼edky a chemik쌴lie mohou 
po쏃kodit kryc썿 panely airbag쏪 a nega-
tivn썙 ovlivnit 썊innost airbag쏪.

僅 Sou썊쌴sti syst썗mu SRS a jejich vodi썊e 
chra쎜te p쎼ed vodou i jin쏯mi tekuti-
nami. Pokud jsou sou썊쌴sti syst썗mu 
airbag쏪 SRS nefunk썊n썿 kv쏪li kontaktu 
s vodou 썊i jin쏯mi tekutinami, mohou 
zp쏪sobit po쏹쌴r nebo v쌴쏹n썗 zran썙n썿.

僅 Pokud nastane jak쌴koli z n쌴sleduj썿c썿ch 
situac썿, v syst썗mu SRS nastala poru-
cha. V takov썗m p쎼썿pad썙 nechte sys-
t썗m zkontrolovat v odborn썗m servisu. 
Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.
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- Kontrolka se nerozsv썿t썿 bezpro-
st쎼edn썙 po oto썊en썿 sp썿na썊e zapalo-
v쌴n썿 do polohy ON (Zapnuto).

- Kontrolka po 쏒vodn썿ch zhruba 6 
vte쎼in쌴ch z쏪stane nad쌴le sv썿tit.

- Kontrolka se rozsv썿t썿 p쎼i j썿zd썙 vozi-
dla.

- Kontrolka blik쌴, pokud je sp썿na썊 
zapalov쌴n썿 nebo tla썊썿tko ENGINE 
START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru) v poloze ON (Zapnuto).

僅 P쎼ed v쏯m썙nou pojistky nebo odpoje-
n썿m kabelu z p쎣lu akumul쌴toru oto썊te 
sp썿na썊 zapalov쌴n썿 nebo tla썊썿tko 
ENGINE START/STOP (Nastartov쌴n썿/
vypnut썿 motoru) do polohy LOCK 
(Zamknuto) a vyjm썙te kl썿썊 zapalov쌴n썿 
nebo vypn썙te tla썊썿tko ENGINE START/
STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru). 
Nikdy neodstra쎜ujte nebo nevym썙-
쎜ujte pojistky syst썗mu airbag쏪, pokud 
je sp썿na썊 zapalov쌴n썿 nebo tla썊썿tko 
ENGINE START/STOP (Nastartov쌴n썿/
vypnut썿 motoru) v poloze ON 
(Zapnuto). P쎼i nedodr쏹en썿 tohoto upo-
zorn썙n썿 zp쏪sob썿 rozsv썿cen썿 varovn썗 
kontrolky syst썗mu airbag쏪 SRS.

僅 S elektrick쏯mi vodi썊i ani jin쏯mi sou-
썊쌴stmi syst썗mu SRS neodborn썙 
nemanipulujte ani je neodpojujte, ani 
na kryty airbag쏪 nelepte samolepky 
ani nem썙쎜te konstrukci karoserie. P쎼i 
nedodr쏹en썿 tohoto pokynu hroz썿 zhor-
쏃en썿 funkce syst썗mu SRS a zran썙n썿. V 
p쎼썿pad썙 pot쎼eby nechte syst썗m zkont-
rolovat v odborn썗m servisu. Kia dopo-
ru썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

僅 Pokud do쏃lo k zatopen썿 vozu a voda 
se nas쌴kla do koberc쏪 nebo z쏪st쌴v쌴 
na podlaze vozu, nezkou쏃ejte nastar-
tovat motor; v takov썗m p쎼썿pad썙 
nechte vozidlo zkontrolovat v odbor-

n썗m servisu. Kia doporu썊uje obr쌴tit se 
na autorizovan쏯 servis 썊i prodejce Kia.

僅 Airbagy lze pou쏹썿t pouze jednou. 
Pokud do쏃lo k nafouknut썿 airbag쏪, 
nechte syst썗m vym썙nit v odborn썗m 
servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce 
Kia.

僅 Pokud je nutn썗 sou썊쌴sti syst썗mu air-
bag쏪 vym썙nit, nebo p쎼i likvidaci vozi-
dla, je nutn썗 dodr쏹et ur썊it쌴 
bezpe썊nostn썿 opat쎼en썿, nap쎼. odebrat 
syst썗m SRS a p쎼edp썿na썊e, aby nehro-
zil po쏹쌴r. Nedodr쏹en썿 t썙chto pokyn쏪 
m쏪쏹e b쏯t p쎼썿썊inou zran썙n썿. Autorizo-
van쏯 prodejce Kia je s t썙mito 쏒kony 
sezn쌴men a m쏪쏹e tyto nezbytn썗 
informace poskytnout.

UPOZORN5NL
僅 Pokud je vozidlo vybaveno 썊idlem 

p쎼evr쌴cen썿
Stranov썗 a okenn썿 airbagy jsou kon-
struovan썗 pro nafouknut썿, pokud 썊idlo 
p쎼evr쌴cen썿 zaznamen쌴 p쎼evr쌴cen썿 
vozidla. Tyto airbagy se mohou p쎼i 
p쎼evr쌴cen썿 nafouknout, pokud senzor 
vyhodnot썿, 쏹e do쏃lo k p쎼evr쌴cen썿.

僅 Pokud vozidlo nen썿 vybaven썗 
썊idlem p쎼evr쌴cen썿
Pokud je vozidlo vybaveno bo썊n썿mi a 
okenn썿mi airbagy, mohou se bo썊n썿 a/
nebo okenn썿 airbagy nafouknout, 
kdy쏹 dojde k p쎼evr쌴cen썿 vozidla v 
d쏪sledku bo썊n썿ho n쌴razu.
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P썗썊e o SRS
Syst썗m airbag쏪 SRS je prakticky 
bez쏒dr쏹bov쏯 syst썗m a neobsahuje 
쏹쌴dn썗 썊쌴sti, kter썗 by vy쏹adovaly 쏒dr쏹bu 
sv썗pomoc썿.
Pokud se varovn쌴 kontrolka airbag쏪 SRS 
nerozsv썿t썿 nebo z쏪st쌴v쌴 trvale rozsv썿-
cen쌴, doporu썊ujeme nechat syst썗m 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
僅 쌂pravy sou썊쌴st썿 syst썗mu SRS nebo 

kabel쌴쏹e, v썊etn썙 p쎼id쌴n썿 jak쏯chkoli 
n쌴lepek nebo kryt쏪 na p쎼썿slu쏃n썗 povr-
chy, m쏪쏹e nep쎼썿zniv썙 ovlivnit 썊innost 
syst썗mu airbag쏪 SRS a potenci쌴ln썙 
zp쏪sobit zran썙n썿.

僅 Pro 썊ist썙n썿 kryc썿ch povrch쏪 airbag쏪 
pou쏹썿vejte pouze such썗, m썙kk썗 texti-
lie, navlh썊en썗 썊istou vodou. 쉗ist썿c썿 
prost쎼edky a chemik쌴lie mohou 
po쏃kodit kryc썿 panely airbag쏪 a nega-
tivn썙 ovlivnit 썊innost airbag쏪.

僅 Na airbagy a pobl썿쏹 nich na volantu, 
p쎼썿strojov썗ho panelu a panelu nad 
쏒lo쏹nou schr쌴nkou p쎼ed spolujezd-
cem, by nem썙ly b쏯t umis쏉ov쌴ny 
쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty, nebo쏉, p쎼i nehod썙, 
p쎼i kter썗 by do쏃lo k nafouknut썿 air-
bag쏪, by mohly zp쏪sobit po쏃kozen썿.

僅 Pokud do쏃lo k nafouknut썿 airbag쏪, 
nechte syst썗m vym썙nit v odborn썗m 
servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce 
Kia.

僅 S vodi썊i ani dal쏃썿mi prvky syst썗mu 
SRS nemanipulujte ani je neodpojujte. 
P쎼i ne쏒mysln썗m aktivov쌴n썿 썊innosti 
airbagu by mohlo by doj썿t k poran썙n썿 
a nefunk썊nosti syst썗mu SRS.

僅 Pokud je nutn썗 sou썊쌴sti syst썗mu air-
bag쏪 vym썙nit, nebo p쎼i likvidaci vozi-
dla, je nutn썗 dodr쏹et ur썊it쌴 
bezpe썊nostn썿 opat쎼en썿. Autorizovan쏯 
prodejce Kia je s t썙mito 쏒kony sezn쌴-
men a m쏪쏹e tyto nezbytn썗 informace 
poskytnout. Nedodr쏹en썿 t썙chto 
pokyn쏪 m쏪쏹e b쏯t p쎼썿썊inou zran썙n썿.

僅 Pokud do쏃lo k zatopen썿 vozu a voda 
se nas쌴kla do koberc쏪 nebo z쏪st쌴v쌴 
na podlaze vozu, nezkou쏃ejte nastar-
tovat motor; v takov썗m p쎼썿pad썙 
nechte vozidlo zkontrolovat v odbor-
n썗m servisu. Kia doporu썊uje obr쌴tit se 
na autorizovan쏯 servis 썊i prodejce Kia.

Dopl쎜uj썿c썿 bezpe썊nostn썿 opat쎼en썿
僅 Nikdy nedovolte cestuj썿c썿m jet v 

zavazadlov썗m prostoru nebo sed썙t 
na sklopen썗m sedadle. V쏃ichni ces-
tuj썿c썿 by m썙li sed썙t vzp쎼썿men썙 usazeni 
v sedadlech, se zapnut쏯mi bezpe썊-
nostn썿mi p쌴sy a s chodidly na pod-
laze.

僅 Cestuj썿c썿 by se nem썙li pohybovat po 
vozidle nebo m썙nit sedadla, kdy쏹 je 
vozidlo v pohybu. Cestuj썿c썿, kter쏯 
nen썿 p쎼ipout쌴n bezpe썊nostn썿m 
p쌴sem, m쏪쏹e b쏯t v p쎼썿pad썙 sr쌴쏹ky 
nebo nouzov썗ho zastaven썿 vymr쏃t썙n 
proti interi썗ru vozidla nebo ostatn썿m 
cestuj썿c썿m 썊i ven z vozidla.

僅 Ka쏹d쏯 bezpe썊nostn썿 p쌴s je konstru-
ov쌴n pro zadr쏹en썿 jednoho cestuj썿-
c썿ho. Pokud jeden bezpe썊nostn썿 p쌴s 
pou쏹썿v쌴 v썿ce ne쏹 jedna osoba, m쏪쏹e 
p쎼i sr쌴쏹ce doj썿t k jejich v쌴쏹n썗mu zra-
n썙n썿 nebo 쏒mrt썿.

僅 Nepou쏹썿vejte jak썗koli p쎼썿slu쏃enstv썿 
pro bezpe썊nostn썿 p쌴sy. Za쎼썿zen썿, 
kter쌴 쏒dajn썙 zlep쏃uj썿 pohodl썿 cestuj썿-
c썿ho nebo kter쌴 m썙n썿 polohu bezpe썊-
nostn썿ho p쌴su, mohou sn썿쏹it 쏒rove쎜 
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ochrany poskytovan썗 bezpe썊nostn썿m 
p쌴sem a zv쏯쏃it riziko v쌴쏹n썗ho zran썙n썿 
v p쎼썿pad썙 sr쌴쏹ky.

僅 Cestuj썿c썿 by do prostory mezi nimi a 
airbagy nem썙li umis쏉ovat tvrd썗 
nebo ostr썗 p쎼edm썙ty. Dr쏹en썿 tvrd쏯ch 
nebo ostr쏯ch p쎼edm썙t쏪 na kl썿n썙 nebo 
v 쏒stech m쏪쏹e v p쎼썿pad썙 nafouknut썿 
airbag쏪 zp쏪sobit zran썙n썿.

僅 Udr쏹ujte cestuj썿c썿 mimo dosah kryt쏪 
airbag쏪. V쏃ichni cestuj썿c썿 by m썙li 
sed썙t vzp쎼썿men썙 usazeni v sedadlech, 
se zapnut쏯mi bezpe썊nostn썿mi p쌴sy a 
s chodidly na podlaze. Pokud jsou 
cestuj썿c썿 p쎼썿li쏃 bl썿zko kryt쏪m airbag쏪, 
mohlo by v p쎼썿pad썙 nafouknut썿 air-
bag쏪 doj썿t k jejich zran썙n썿.

僅 Na kryty airbag쏪 a jejich okol썿 
nep쎼ipev쎜ujte a neumis쏉ujte 쏹쌴dn썗 
p쎼edm썙ty. Jak쏯koli p쎼edm썙t p쎼ipev-
n썙n쏯 nebo um썿st썙n쏯 na krytu p쎼ed-
n썿ho nebo bo썊n썿ho airbagu by mohl 
br쌴nit spr쌴vn썗mu fungov쌴n썿 airbagu.

僅 Neupravujte p쎼edn썿 sedadla. 쌂prava 
p쎼edn썿ch sedadel by mohla br쌴nit 
fungov쌴n썿 dopl쎜uj썿c썿ch sn썿ma썊쏪 
z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu nebo bo썊n썿ch air-
bag쏪.

僅 Pod p쎼edn썿 sedadla neumis쏉ujte 
쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty. Um썿st썙n썿 p쎼edm썙t쏪 
pod p쎼edn썿 sedadla by mohlo br쌴nit 
fungov쌴n썿 dopl쎜uj썿c썿ch sn썿ma썊쏪 
z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu a veden썿 
kabel쌴쏹e.

僅 Nikdy nedr쏹te kojence nebo d썿t썙 na 
kl썿n썙. V p쎼썿pad썙 nehody by mohlo 
doj썿t k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 nebo 쏒mrt썿 
kojence nebo d썿t썙te. V쏃echny d썙ti by 
m썙ly b쏯t 쎼쌴dn썙 p쎼ipoutan썗 v bezpe썊-
nostn썿ch d썙tsk쏯ch seda썊k쌴ch nebo 
pomoc썿 bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪 na zad-
n썿ch sedadlech.

V\STRAHA
僅 Nespr쌴vn쌴 pozice sezen썿 m쏪쏹e cestu-

j썿c썿 dostat p쎼썿li쏃 bl썿zko nafukuj썿c썿mu se 
airbagu, v썗st k n쌴razu do struktury 
interi썗ru nebo k vymr쏃t썙n썿 z vozidla a 
n쌴sledn썗mu v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 nebo 
쏒mrt썿.

僅 V쏹dy se썑te vzp쎼썿men썙 na st쎼edu pol쏃-
t쌴쎼e sedadla, op쎼eni o z쌴dovou 
op썙rku ve vzp쎼썿men썗 poloze, se 
zapnut쏯mi bezpe썊nostn썿mi p쌴sy, s 
nata쏹en쏯ma nohama a s chodidly na 
podlaze.

P쎼썿slu쏃enstv썿 a 쏒pravy vozidel 
vybaven쏯ch syst썗mem airbag쏪
P쎼i 쏒prav쌴ch karos썗rie vozidla, n쌴raz-
n썿k쏪, 썊eln썿ch nebo bo썊n썿ch panel쏪 nebo 
zm썙n썙 sv썙tl썗 v쏯쏃ky vozidla m쏪쏹e b쏯t 
ovlivn썙na funk썊nost syst썗mu airbag쏪.

Varovn쏯 쏃t썿tek airbag쏪

Varovn쏯 쏃t썿tek airbag쏪 (Typ A)
ONQ5021020_2

OCV031062L
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Varovn쏯 쏃t썿tek airbag쏪 (Typ B)

Varovn썗 쏃t썿tky airbag쏪 slou쏹썿 k upozor-
n썙n썿 osob ve vozidle na mo쏹n쌴 rizika 
syst썗mu airbag쏪.
Pamatujte, 쏹e tato z쌴konn쌴 varov쌴n썿 se 
zam썙쎼uj썿 na rizika hroz썿c썿 d썙tem. Neza-
pome쎜te, 쏹e rizika popsan쌴 na p쎼edcho-
z썿ch str쌴nk쌴ch hroz썿 i dosp썙l썗mu.

V\STRAHA
僅 D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m s orientac썿 

proti sm썙ru j썿zdy nikdy neumis쏉ujte na 
p쎼edn썿 sedadlo spolujezdce, pokud 
nen썿 deaktivov쌴n airbag spolujezdce. 
Nafukuj썿c썿 se airbag spolujezdce by 
mohl zas쌴hnout d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 sys-
t썗m s orientac썿 proti sm썙ru j썿zdy a d썿t썙 
usmrtit.

僅 Extr썗mn썿 nebezpe썊썿! Nikdy nepou쏹썿-
vejte d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m 
s orientac썿 proti sm썙ru j썿zdy na seda-
dle vybaven썗m airbagem!

僅 D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m nikdy neumis-
쏉ujte na p쎼edn썿 sedadlo spolujezdce. 
P쎼i nafouknut썿 airbagu spolujezdce by 
mohlo doj썿t k v쌴쏹n썗mu i fat쌴ln썿mu 
zran썙n썿.

僅 NIKDY nepou쏹썿vejte d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 
syst썗m s orientac썿 proti sm썙ru j썿zdy na 
sedadle vybaven썗m AKTIVN슕M AIRB-
AGEM; mohlo by doj썿t k V숼쌰N쉩MU a쏹 
SMRTELN쉩MU ZRAN쉫N슕 D슕T쉫TE.

僅 V p쎼썿pad썙 um썿st썙n썿 d썙tsk썗ho z쌴dr쏹-
n썗ho syst썗mu na zadn썿 krajn썿 sedadla 
ve vozidle vybaven썗m bo썊n썿mi a/
nebo okenn썿mi airbagy dbejte na to, 

aby byl z쌴dr쏹n쏯 syst썗m um썿st썙n co 
nejd쌴le ode dve쎼썿 a spr쌴vn썙 upevn썙n.
Nafouknut썿 bo썊n썿ch a/nebo okenn썿ch 
airbag쏪 m쏪쏹e zp쏪sobit v쌴쏹n썗 i fat쌴ln썿 
zran썙n썿 d썙t썿 i nezletil쏯ch.

UPOZORN5NL
Pokud je vozidlo vybaveno 썊idlem 
p쎼evr쌴cen썿
僅 Pokud je vozidlo vybaveno bo썊n썿mi 

nebo okenn썿mi airbagy, v p쎼썿pad썙 p쎼e-
vr쌴cen썿 vozidla se airbagy rovn썙쏹 
nafouknou, aby cestuj썿c썿 chr쌴nily p쎼ed 
v쌴쏹n쏯m fyzick쏯m zran썙n썿m.

僅 Bo썊n썿 nebo okenn썿 airbag se m쏪쏹e 
nafouknout, pokud 썊idlo p쎼evr쌴cen썿 
vyhodnot썿 situaci jako p쎼evr쌴cen썿 vozi-
dla.

OCV031063L
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Funkce va쏃eho vozidla
* Poskytovan썗 informace se mohou li쏃it 

podle funkc썿 dostupn쏯ch v konkr썗tn썿m 
vozidle.

Kl썿썊e

쉗썿slo kl썿썊e si poznamenejte
쉗썿slo kl썿썊e je vyra쏹eno na 쏃t썿tku p쎼썿v썙sku 
se sadou kl썿썊쏪.
P쎼i ztr쌴t썙 kl썿썊쏪 Kia doporu썊uje kontakto-
vat autorizovan쏯 servis nebo prodejce 
Kia.
P쎼썿v썙쏃ek s k쎣dem odd썙lte od kl썿썊쏪 a 
uschovejte jej na bezpe썊n썗m m썿st썙. 쉗썿slo 
kl썿썊e si poznamenejte rovn썙쏹 na vhodn썗 
m썿sto (ne ve vozidle).

Pou쏹썿v쌴n썿 d쌴lkov썗ho ovlada썊e

1 Tla썊썿tko zamknut썿
2 Tla썊썿tko odemknut썿
3 Odemknut썿/otev쎼en썿 dve쎼썿 zavazadlo-

v썗ho prostoru (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
4 Uvol쎜ovac썿 tla썊썿tko mechanick썗ho 

kl썿썊e

쉗innost
1. Stiskn썙te p쎼썿slu쏃n썗 tla썊썿tko.
2. Stiskn썙te uvol쎜ovac썿 tla썊썿tko mecha-

nick썗ho kl썿썊e (4) a sou썊asn썙 mecha-
nick쏯 kl썿썊 sklopte.

Podm썿nky, kdy syst썗m nelze pou-
쏹썿t
僅 Mechanick쏯 kl썿썊 je ve sp썿na썊i zapalo-

v쌴n썿.
僅 Vzd쌴lenost od vozidla p쎼ekra썊uje p쎼썿-

pustn쏯 dosah (p쎼ibli쏹n썙 10 m [30 ft.]).
僅 Baterie v kl썿썊i je t썗m썙쎼 vybit쌴.
僅 Jin쌴 vozidla nebo p쎼edm썙ty br쌴n썿 p쎼e-

nosu sign쌴lu.
僅 Za extr썗mn썙 chladn썗ho po썊as썿.
僅 Kl썿썊 se nach쌴z썿 v bl썿zkosti n썙kter썗ho 

z vys썿la썊쏪, nap쎼. rozhlasov썗ho vys썿la썊e 
nebo leti쏃tn썿ch syst썗m쏪, kter썗 mohou 
naru쏃it b썙쏹nou funkci d쌴lkov썗ho ovla-
da썊e.

INFORMACE
僅 Po stisknut썿 tla썊썿tka zamknut썿/ode-

mknut썿 (1, 2) na kl썿썊i za썊nou blikat 
v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla.

僅 30 sekund po stisknut썿 tla썊썿tka ode-
mknut썿 (2) se v쏃echny dve쎼e automa-
ticky zamknou, pokud v t썗to dob썙 
nedojde k jejich otev쎼en썿.

僅 Dve쎼e zavazadlov썗ho prostoru ode-
mknete stisknut썿m a podr쏹en썿m ode-
mykac썿ho tla썊썿tka dve쎼썿 
zavazadlov썗ho prostoru (3). Po ote-
v쎼en썿 a op썙tn썗m zav쎼en썿 se dve쎼e 
zavazadlov썗ho prostoru automaticky 
uzamknou.

僅 Pokud n썙kter썗 dve쎼e, kapota nebo 
dve쎼e zavazadlov썗ho prostoru z쏪sta-
nou otev쎼en썗, v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla neza썊-
nou blikat.

V\STRAHA
僅 Kl썿썊e nikdy nenech쌴vejte ve vozidle

Nech쌴vat d썙ti bez dozoru ve vozidle 
s kl썿썊i je nebezpe썊n썗, i kdy쏹 ve vozidle 
nen썿 zvolena poloha ACC (P쎼썿slu쏃en-
stv썿) nebo ON (Zapnuto).

ONQ5031065L
54



Funkce va쏃eho vozidla Kl썿썊e

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 6  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
D썙ti bez dozoru by mohly zasunout 
kl썿썊 do zapalov쌴n썿 nebo stisknout tla-
썊썿tko ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) 
a mohly by manipulovat s elektrick쏯m 
stahov쌴n썿m oken nebo jin쏯mi ovl쌴da-
c썿mi prvky, p쎼썿padn썙 by mohly 
dokonce uv썗st vozidlo do pohybu, co쏹 
by mohlo v썗st k V숼쌰N쉩MU ZRAN쉫N슕 
NEBO 쌂MRT슕. Pokud b썙쏹썿 motor, 
nikdy nenech쌴vejte kl썿썊e ve vozidle s 
d썙tmi bez dozoru.

僅 Kia doporu썊uje v쏹dy pou쏹썿vat 
n쌴hradn썿 d썿ly zakoupen썗 
v autorizovan썗m servisu nebo 
u prodejce Kia. Pokud pou쏹썿v쌴te kl썿썊 
od jin썗ho v쏯robce, syst썗m vozidla se 
po nastartov쌴n썿 nemus썿 vr쌴tit do 
polohy ON (Zapnuto). Pokud k tomu 
dojde, start썗r bude pokra썊ovat 
v 썊innosti, 썊썿m쏹 dojde k po쏃kozen썿 
start썗ru motoru a k riziku po쏹쌴ru v 
d쏪sledku p쎼썿li쏃 vysok썗ho proudu 
v elektroinstalaci.

VAROV@NL
Kl썿썊 nezav썿rejte bez stisknut썿 uvol쎜ova-
c썿ho tla썊썿tka. Mohlo by doj썿t k jeho 
po쏃kozen썿.

UPOZORN5NL
僅 Dbejte na to, aby d쌴lkov쏯 ovlada썊 

nep쎼i쏃el do kontaktu s vodou 썊i jin쏯mi 
kapalinami ani ohn썙m. Pokud se 
dovnit쎼 d쌴lkov썗ho ovlada썊e dostane 
vlhkost (nap쎼썿klad z n쌴poj쏪) nebo 
pokud se zah쎼eje, m쏪쏹e doj썿t k poru쏃e 
vnit쎼n썿ho okruhu, na co쏹 se nevzta-
huje z쌴ruka na vozidlo.

僅 Nenechte d쌴lkov쏯 ovlada썊 spadnout 
a neh쌴zejte j썿m.

僅 Chra쎜te d쌴lkov쏯 ovlada썊 p쎼ed 
extr썗mn썿mi teplotami.

僅 Pokud d쌴lkov쏯 ovlada썊 nepracuje 
spr쌴vn썙, otev쎼ete/zav쎼ete dve쎼e 
mechanick쏯m kl썿썊em. P쎼i probl썗mech 
s d쌴lkov쏯m ovlada썊em doporu썊uje 
spole썊nost Kia obr쌴tit se na autorizo-
van썗ho prodejce 썊i servis Kia.

僅 Pokud je d쌴lkov쏯 ovlada썊 v t썙sn썗 bl썿z-
kosti mobiln썿ho telefonu nebo smart-
phonu, m쏪쏹e doch쌴zet k ru쏃en썿 
sign쌴lu ovlada썊e b썙쏹nou 썊innost썿 
tohoto mobiln썿ho telefonu nebo 
smartphonu. To m썙jte na pam썙ti 
zejm썗na v situac썿ch, kdy je telefon 
aktivn썿 (nap쎼. v pr쏪b썙hu hovoru, p쎼i 
p쎼썿choz썿m vol쌴n썿, p쎼썿jmu zpr쌴v a p쎼ij썿-
m쌴n썿/odes썿l쌴n썿 dat).

僅 Vyhn썙te se um썿st썙n썿 d쌴lkov썗ho ovla-
da썊e a mobiln썿ho telefonu ve stejn썗 
kapse kalhot 썊i bundy a udr쏹ujte mezi 
nimi p쎼im썙쎼enou vzd쌴lenost.

Pou쏹썿v쌴n썿 chytr썗ho kl썿썊e (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

1 Tla썊썿tko zamknut썿
2 Tla썊썿tko odemknut썿
3 Tla썊썿tko odemknut썿/otev쎼en썿 dve쎼썿 

zavazadlov썗ho prostoru (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

ONQ5041321L

ONQ5E041325L
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4 Tla썊썿tko vzd쌴len썗ho nastartov쌴n썿 (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
僅 Stiskn썙te p쎼썿slu쏃n썗 tla썊썿tko.

Podm썿nky, kdy syst썗m nelze pou-
쏹썿t
僅 Kl썿썊 se nach쌴z썿 v bl썿zkosti n썙kter썗ho 

z vys썿la썊쏪, nap쎼. rozhlasov썗ho vys썿la썊e 
nebo leti쏃tn썿ch syst썗m쏪, kter썗 mohou 
naru쏃it b썙쏹nou funkci chytr썗ho kl썿썊e.

僅 V bl썿zkosti mobiln썿ho telefonu nebo 
r쌴diov썗ho syst썗mu s funkc썿 vys썿la썊e i 
p쎼ij썿ma썊e.

僅 V bl썿zkosti vozidla je v 썊innosti chytr쏯 
kl썿썊 jin썗ho vozidla.

INFORMACE
僅 Po stisknut썿 tla썊썿tka zamknut썿/ode-

mknut썿 (1, 2) na kl썿썊i za썊nou blikat 
v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla.

僅 30 sekund po stisknut썿 tla썊썿tka ode-
mknut썿 (2) se v쏃echny dve쎼e automa-
ticky zamknou, pokud v t썗to dob썙 
nedojde k jejich otev쎼en썿.

僅 Chcete-li odemknout nebo otev쎼썿t 
dve쎼e zavazadlov썗ho prostoru, stisk-
n썙te a podr쏹te tla썊썿tko odemknut썿/
otev쎼en썿 dve쎼썿 zavazadlov썗ho pro-
storu (3) (podle v쏯bavy vozidla). Po 
otev쎼en썿 a op썙tn썗m zav쎼en썿 se dve쎼e 
zavazadlov썗ho prostoru automaticky 
uzamknou.

僅 Pokud n썙kter썗 dve쎼e, kapota nebo 
dve쎼e zavazadlov썗ho prostoru z쏪sta-
nou otev쎼en썗, v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla neza썊-
nou blikat.

UPOZORN5NL
僅 P쎼i p쎼썿padn썗 ztr쌴t썙 chytr썗ho kl썿썊e 

nebudete moci nastartovat vozidlo. V 
p쎼썿pad썙 pot쎼eby zajist썙te odtah vozi-
dla a kontaktujte odborn쏯 servis. Kia 
doporu썊uje obr쌴tit se na autorizovan쏯 
servis 썊i prodejce Kia.

僅 K jednomu vozidlu lze zaregistrovat 
maxim쌴ln썙 2 chytr썗 kl썿썊e. P쎼i ztr쌴t썙 
chytr썗ho kl썿썊e Kia doporu썊uje kontak-
tovat autorizovan쏯 servis nebo pro-
dejce Kia.

僅 Pokud chytr쏯 kl썿썊 nepracuje spr쌴vn썙, 
otev쎼ete/zav쎼ete dve쎼e mechanick쏯m 
kl썿썊em. P쎼i probl썗mech s chytr쏯m kl썿-
썊em Kia doporu썊uje obr쌴tit se autori-
zovan썗ho prodejce 썊i servis Kia.

Vzd쌴len썗 spu쏃t썙n썿 syst썗mu vozi-
dla (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
1. Zamkn썙te dve쎼e stisknut썿m tla썊썿tka 

pro uzam썊en썿 (1) ne d쌴le ne쏹 10 m (32 
ft.) od vozidla.

2. Do 4 sekund od uzamknut썿 dve쎼썿 
stiskn썙te a podr쏹te tla썊썿tko vzd쌴le-
n썗ho spu쏃t썙n썿 (4) a podr쏹te je alespo쎜 
2 sekundy.

3. Dal쏃썿m stisknut썿m tla썊썿tka vzd쌴len썗ho 
spu쏃t썙n썿 (4) vypn썙te syst썗m vozidla.

INFORMACE
Nedojde-li k 쏹쌴dn썗 dal쏃썿 akci ovl쌴d쌴n썿/
쎼썿zen썿 vozidla, vypne se jeho syst썗m po 
10 minut쌴ch od vzd쌴len썗ho spu쏃t썙n썿 
jeho syst썗mu.
74



Funkce va쏃eho vozidla Kl썿썊e

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 8  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Vyjmut썿 mechanick썗ho kl썿썊e 
z chytr썗ho kl썿썊e

1 Panel
2 Mechanick쏯 kl썿썊

쉗innost
1. Stisknut썿 a p쎼idr쏹en썿 tla썊썿tka (1).
2. Vyt쌴hn썙te mechanick쏯 kl썿썊 (2).

V쏯m썙na baterie v kl썿썊i

쉗innost
1. Kryt kl썿썊e odklopte jemn쏯m zap쌴썊e-

n썿m.
2. Vym썙쎜te starou baterii za novou.

V\STRAHA
TENTO V쌦ROBEK OBSAHUJE KNO-
FL슕KOVOU BATERII
P쎼i po쏹it썿 m쏪쏹e lithiov쌴 knofl썿kov쌴 bate-
rie do 2 hodin zp쏪sobit v쌴쏹n쌴 nebo smr-
teln쌴 zran썙n썿.
Baterie uchov쌴vejte mimo dosah d썙t썿.
Pokud se domn썿v쌴te, 쏹e baterie mohly 
b쏯t spolknuty nebo vlo쏹eny do jak썗koli 
썊쌴sti t썙la, okam쏹it썙 vyhledejte l썗ka쎼skou 
pomoc.

INFORMACE
Typ baterie je CR2032 (3 V).

V\STRAHA
Nech쌴vat d썙ti bez dozoru ve vozidle 
s kl썿썊i je nebezpe썊n썗, i kdy쏹 ve vozidle 
nen썿 zvolena poloha ACC (P쎼썿slu쏃enstv썿) 
nebo ON (Zapnuto).
D썙ti bez dozoru by mohly zasunout 
mechanick쏯 kl썿썊 do zapalov쌴n썿 nebo 
stisknout tla썊썿tko ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) a mohly 
by manipulovat s elektrick쏯m stahov쌴-
n썿m oken nebo jin쏯mi ovl쌴dac썿mi prvky, 
p쎼썿padn썙 by mohly dokonce uv썗st vozi-
dlo do pohybu, co쏹 by mohlo zp쏪sobit 
V숼쌰N쉩 ZRAN쉫N슕 NEBO SMRT OSOB.
Pokud b썙쏹썿 motor, nikdy nenech쌴vejte 
kl썿썊e ve vozidle s d썙tmi bez dozoru.

VAROV@NL
僅 D쌴lkov쏯 ovlada썊 a chytr쏯 kl썿썊 je navr-

쏹en tak, aby v쌴m roky bezprobl썗mov썙 
slou쏹il, v p쎼썿pad썙 vystaven썿 vlhkosti 
nebo statick썗 elekt쎼in썙 v쏃ak m쏪쏹e 
doj썿t k jeho poru쏃e. Pokud si nejste 
jisti, jak vys썿la썊 pou쏹썿vat nebo jak 
vym썙nit jeho baterii, Kia doporu썊uje 
obr쌴tit se na autorizovan썗ho prodejce 
썊i servis Kia.

僅 Pou쏹it썿 nespr쌴vn썗 baterie m쏪쏹e zp쏪-
sobit poruchu d쌴lkov썗ho ovlada썊e 
nebo chytr썗ho kl썿썊e. Ujist썙te se, 쏹e 
pou쏹썿v쌴te spr쌴vnou baterii.

僅 Aby se zamezilo po쏃kozen썿 d쌴lkov썗ho 
ovlada썊e nebo chytr썗ho kl썿썊e, dbejte 
na to, a쏉 neupadne na zem, nene-
chejte jej navlhnout a nevystavujte jej 
horku ani p쎼썿m썗mu slune썊n썿mu svitu.

OCV041004L

OCV041005L
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僅 Nespr쌴vn썙 zlikvidovan쌴 
baterie m쏪쏹e b쏯t 쏃kodliv쌴 
pro 쏹ivotn썿 prost쎼ed썿 a lid-
sk썗 zdrav썿. Akumul쌴tor zli-

kvidujte v souladu s m썿stn썿mi z쌴kony 
a p쎼edpisy.

Zabezpe썊ovac썿 syst썗m

Aktivovan쏯 alarm

쉗innost
1. Dve쎼e zamkn썙te tla썊썿tkem z쌴mku na 

kl썿썊i nebo klice dve쎼썿.
2. Jedno bliknut썿 v쏯stra쏹n쏯ch sv썙tel 

ozn쌴m썿, 쏹e syst썗m je aktivovan쏯.
3. Jestli쏹e n썙kter썗 dve쎼e z쏪stanou ote-

v쎼en썗, zvukov쌴 signalizace bude zn썿t 
p쎼ibli쏹n썙 3 sekundy.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 30 sekund po zav쎼en썿 a uzamknut썿 

v쏃ech dve쎼썿.
僅 Mechanick쏯 kl썿썊 je vysunut ze sp썿na썊e 

zapalov쌴n썿.
僅 Tla썊썿tko ENGINE START/STOP 

(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) je 
v poloze OFF (Vypnuto).

Ultrazvukov썗 썊idlo ochrany proti 
vniknut썿 (UIP) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
Ultrazvukov썗 썊idlo ochrany proti vnik-
nut썿 spust썿 poplach, pokud syst썗m dete-
kuje pohyb v kabin썙 vozidla po jeho 
zam썊en썿.

쉗innost
僅 Na obrazovce informa썊n썿ho syst썗mu 

vyberte Settings (Nastaven썿) → 
Vehicle (Vozidlo) → Convenience 
(Komfort) → Advanced anti-theft 
(Pokro썊il쌴 ochrana proti kr쌴de쏹i).

Syst썗m p쎼i spu쏃t썙n썿 akti-
vuje zvukov쏯 alarm, pro-
v쌴zen쏯 blik쌴n썿m 
v쏯stra쏹n쏯ch sv썙tel. Tento 
syst썗m pracuje se t쎼emi 
stavy.
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Zabezpe썊en썿 alarmem

쉗innost
1. Zazn썿 klakson.
2. Po dobu p쎼ibli쏹n썙 30 sekund budou 

blikat v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla.
3. Syst썗m vypnete tak, 쏹e odemknete 

dve쎼e kl썿썊em.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Ultrazvukov썗 썊idlo ochrany proti vnik-

nut썿 (UIP) je vypnut썗:
- P쎼edn썿 dve쎼e nebo zadn썿 dve쎼e se 

otev썿raj썿 bez pou쏹it썿 chytr썗ho kl썿썊e 
(nebo vzd쌴len썗ho kl썿썊e).

- V쏯klopn썗 dve쎼e se otev썿raj썿 bez 
pou쏹it썿 chytr썗ho kl썿썊e (nebo vzd쌴le-
n썗ho kl썿썊e).

- Je otev쎼en쌴 kapota.
僅 Ultrazvukov썗 썊idlo ochrany proti vnik-

nut썿 (UIP) je zapnut썗:
- Dojde k pohybu osob uvnit쎼 vozidla.
- N쌴klon vozidla se zm썙nil na ur썊itou 

m썿ru.
- P쎼edn썿 dve쎼e nebo zadn썿 dve쎼e se 

otev썿raj썿 bez pou쏹it썿 chytr썗ho kl썿썊e 
(nebo vzd쌴len썗ho kl썿썊e).

- V쏯klopn썗 dve쎼e se otev썿raj썿 bez 
pou쏹it썿 chytr썗ho kl썿썊e (nebo vzd쌴le-
n썗ho kl썿썊e).

- Kapota je zav쎼en쌴.

Deaktivovan쏯 alarm

쉗innost
1. Dv썙 zablik쌴n썿 v쏯stra쏹n쏯ch sv썙tel po 

odemknut썿 dve쎼썿.
2. Pokud po stisknut썿 odemykac썿ho tla-

썊썿tka dve쎼썿 nedojde k otev쎼en썿 jak쏯ch-
koli dve쎼썿 (nebo p쌴t쏯ch dve쎼썿) do 
30 sekund, syst썗m se znovu aktivuje.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Stisknut썿 tla썊썿tka pro odemknut썿 dve쎼썿.
僅 Motor je nastartov쌴n.
僅 Vozidlo je v poloze ON (Zapnuto) d썗le 

ne쏹 p쎼ibli쏹n썙 30 sekund. (Pro d쌴lkov쏯 
ovlada썊)

僅 Je stisknuto tla썊썿tko vn썙j쏃썿 kliky dve쎼썿. 
(Pro chytr쏯 kl썿썊)

VAROV@NL
僅 Nepokou쏃ejte se tento syst썗m m썙nit 

ani do n썙j p쎼id쌴vat dal쏃썿 za쎼썿zen썿. 
Mohlo by doj썿t k probl썗m쏪m elektric-
k쏯ch syst썗m쏪 a k nefunk썊nosti vozi-
dla.

僅 Zabezpe썊ovac썿 syst썗m se nepokou-
쏃ejte m썙nit nebo upravovat, jinak by 
mohlo doj썿t k jeho poru쏃e. V takov썗m 
p쎼썿pad썙 nechte syst썗m opravit v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.
Poruchy zp쏪soben썗 nespr쌴vn쏯mi 
z쌴sahy nebo 쏒pravami zabezpe썊ova-
c썿ho syst썗mu nejsou kryty z쌴rukou 
v쏯robce vozidla.

僅 Nepokou쏃ejte se tento syst썗m m썙nit 
ani do n썙j p쎼id쌴vat dal쏃썿 za쎼썿zen썿. 
Mohlo by doj썿t k probl썗m쏪m elektric-
k쏯ch syst썗m쏪 a k nefunk썊nosti vozi-
dla.

僅 Ultrazvukov썗 썊idlo ochrany proti vnik-
nut썿 neaktivujte, pokud m쏪쏹e doj썿t 
k naklon썙n썿 vozidla zp쏪soben썗mu 
vn썙j쏃썿mi vlivy (nap쎼. cestov쌴n썿 trajek-
tem, automatizovan썗 parkovac썿 v썙쏹e 
atd.), mohlo by doj썿t k necht썙n썗mu 
spu쏃t썙n썿 alarmu.

僅 Pokud je syst썗m v 썊innosti, ujist썙te se, 
쏹e jsou zav쎼ena v쏃echna okna. Pokud 
ne, ultrazvukov썗 썊idlo ochrany proti 
vniknut썿 zjist썿 ne쏒mysln쏯 pohyb uvnit쎼 
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vozidla (nap쎼썿klad p쏪soben썿 v썙tru 
nebo poletuj썿c썿 mot쏯l) a spust썿 alarm.

僅 Pokud jsou ve vozidle do v쏯쏃ky vysk-
l쌴d쌴ny krabice, ultrazvukov썗 썊idlo 
ochrany proti vniknut썿 nemus썿 deteko-
vat pohyb za krabicemi. Rovn썙쏹 p쎼e-
pravovan썗 p쎼edm썙ty mohou 
spadnout a spustit alarm.

僅 Pokud je ultrazvukov썗 썊idlo ochrany 
proti vniknut썿 zne썊i쏃t썙no ciz썿 l쌴tkou, 
nap쎼썿klad kosmetick쏯m p쎼썿pravkem, 
sprejov쏯m osv썙쏹ova썊em vzduchu 
nebo sprejov쏯m 썊isti썊em oken, 
nemus썿 썊idlo fungovat norm쌴ln썙.

UPOZORN5NL
僅 Ultrazvukov썗 썊idlo ochrany proti vnik-

nut썿 je zapnut썗 a byl op썙t nastartov쌴n 
motor.

僅 Nesna쏹te se nastartovat vozidlo p쎼i 
aktivovan썗m alarmu. Je-li vozidlo 
zabezpe썊eno alarmem, je start썗r 
motoru zablokov쌴n.

僅 Pokud se syst썗m nedeaktivuje 
pomoc썿 d쌴lkov썗ho ovlada썊e, zastr썊te 
mechanick쏯 kl썿썊 do zapalov쌴n썿, oto썊te 
sp썿na썊em zapalov쌴n썿 do polohy ON 
a po썊kejte 30 sekund. Syst썗m se 
deaktivuje.

Syst썗m imobiliz썗ru (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)
Syst썗m imobiliz썗ru sni쏹uje riziko neo-
pr쌴vn썙n썗ho pou쏹썿v쌴n썿 vozidla.
Sest쌴v쌴 z mal썗ho odpov썿da썊e ve sp썿na썊i 
zapalov쌴n썿 a z elektronick쏯ch za쎼썿zen썿 
uvnit쎼 vozidla. Syst썗m provede kontrolu 
a ov썙쎼썿, zda je kl썿썊 zapalov쌴n썿 platn쏯 썊i 
nikoli.
Pokud je kl썿썊 platn쏯, motor nastartuje. 
Pokud je kl썿썊 ur썊en jako neplatn쏯, motor 
nenastartuje.

Vozidla s d쌴lkov쏯m ovlada썊em

쉗innost
1. Chcete-li deaktivovat syst썗m imobili-

z썗ru, zastr썊te mechanick쏯 kl썿썊 do 
zapalov쌴n썿 a oto썊te ho do polohy ON 
(Zapnuto).

2. Chcete-li syst썗m imobiliz썗ru aktivo-
vat, oto썊te mechanick쏯 kl썿썊 do polohy 
OFF (Vypnuto).

3. Syst썗m imobiliz썗ru se aktivuje auto-
maticky. Bez platn썗ho d쌴lkov썗ho 
ovlada썊e nelze vozidlo nastartovat.

Vozidla s chytr쏯m kl썿썊em (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
1. Chcete-li deaktivovat syst썗m imobili-

z썗ru, p쎼epn썙te tla썊썿tko ENGINE 
START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru) do polohy ON (Zapnuto).

2. Chcete-li syst썗m imobiliz썗ru aktivo-
vat, p쎼epn썙te tla썊썿tko ENGINE START/
STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) 
do polohy OFF (Vypnuto).

3. Syst썗m imobiliz썗ru se aktivuje auto-
maticky. Bez platn썗ho chytr썗ho kl썿썊e 
nelze vozidlo nastartovat.
114



Funkce va쏃eho vozidla Syst썗m imobiliz썗ru

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 12  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
V\STRAHA
Abyste zamezili kr쌴de쏹i vozidla, nene-
ch쌴vejte nikde ve vozidle n쌴hradn썿 kl썿썊e. 
Va쏃e heslo pro imobiliz썗r je jedine썊n썗 
heslo z쌴kazn썿ka a m썙lo by b쏯t uchov쌴-
v쌴no v d쏪v썙rnosti. Toto 썊썿slo nepone-
ch쌴vejte poznamenan썗 nikde ve vozidle.

VAROV@NL
僅 Do bl썿zkosti sp썿na썊e zapalov쌴n썿 ani 

tla썊썿tka ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) neu-
mis쏉ujte kovov썗 p쎼edm썙ty. Kovov썗 
p쎼썿slu쏃enstv썿 m쏪쏹e ru쏃it sign쌴l odpov썿-
da썊e a br쌴nit v nastartov쌴n썿 vozidla.

僅 Odpov썿da썊 uvnit쎼 kl썿썊e je d쏪le쏹itou 
sou썊쌴st썿 syst썗mu imobiliz썗ru. Je zkon-
struov쌴n pro n썙kolikalet쏯 bezprobl썗-
mov쏯 chod, m썙li byste se v쏃ak 
vyh쏯bat vlhkosti, statick썗 elekt쎼in썙 a 
hrub썗mu zach쌴zen썿. Jinak m쏪쏹e doj썿t 
k poru쏃e syst썗mu imobiliz썗ru.

僅 Syst썗m imobiliz썗ru se nepokou쏃ejte 
m썙nit, upravovat nebo nastavovat, 
mohlo by doj썿t k jeho poru쏃e. V tako-
v썗m p쎼썿pad썙 nechte syst썗m opravit v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

僅 Poruchy zp쏪soben썗 nespr쌴vn쏯mi 
z쌴sahy nebo 쏒pravami syst썗mu imo-
biliz썗ru nejsou kryty z쌴rukou v쏯robce 
vozidla.

僅 Nepokou쏃ejte se tento syst썗m m썙nit 
ani do n썙j p쎼id쌴vat dal쏃썿 za쎼썿zen썿. 
Mohlo by doj썿t k probl썗m쏪m elektric-
k쏯ch syst썗m쏪 a k nefunk썊nosti vozi-
dla.

UPOZORN5NL
僅 P쎼i startov쌴n썿 motoru nepou쏹썿vejte 

kl썿썊 v bl썿zkosti jin쏯ch kl썿썊쏪 s imobiliz썗-
rem. Motor by nemusel nastartovat 
nebo by se kr쌴tce po nastartov쌴n썿 
mohl vypnout. Abyste zamezili 
poruch쌴m p쎼i startov쌴n썿, uchov쌴vejte 
ka쏹d쏯 kl썿썊 odd썙len썙.

僅 Pokud pot쎼ebujete dal쏃썿 kl썿썊e nebo 
pokud kl썿썊e ztrat썿te, Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho prodejce/
servisn썿ho partnera Kia.
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Z쌴mky dve쎼썿
Vn썙j쏃썿 z쌴mky dve쎼썿 vozidla
Zamyk쌴n썿/odemyk쌴n썿 chytr쏯m 
kl썿썊em

쉗innost
1. Stiskn썙te tla썊썿tko kliky p쎼edn썿ch dve쎼썿 

(na stran썙 쎼idi썊e).
2. V쏯stra쏹n쌴 sv썙tla budou blikat a bude 

zn썿t zvukov쏯 sign쌴l.
僅 Zamyk쌴n썿: Jednou
僅 Odemyk쌴n썿: Dvakr쌴t

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 V쏃echny dve쎼e jsou zav쎼en썗
僅 V okruhu 0,7~1 m (28~40 in) je 

detekov쌴na p쎼썿tomnost chytr썗ho kl썿썊e

Podm썿nky, kdy syst썗m nelze pou-
쏹썿t
僅 Chytr쏯 kl썿썊 je ve vozidle.
僅 Vozidlo je zapnut썗 v poloze ACC (P쎼썿-

slu쏃enstv썿) nebo ON (Zapnuto).
僅 Dve쎼e (krom썙 dve쎼썿 zavazadlov썗ho 

prostoru) jsou otev쎼en썗.

INFORMACE
Jestli쏹e dve쎼e z쏪stanou zamknut썗, bude 
po dobu 3 sekund zn썿t zvukov쌴 signali-
zace.

VAROV@NL
Kdy쏹 opou쏃t썿te vozidlo s chytr쏯m kl썿썊em, 
nezapome쎜te zav쎼썿t v쏃echny dve쎼e 
(v썊etn썙 kapoty a p쌴t쏯ch dve쎼썿) 
a zkontrolujte je stisknut썿m tla썊썿tka p쎼ed-
n썿ch dve쎼썿. Pokud toto tla썊썿tko nen썿 stisk-
nut썗, dve쎼e jsou odemknut썗.

UPOZORN5NL
僅 Po stisku tohoto tla썊썿tka se v쏃echny 

dve쎼e automaticky zamknou, pokud 
do 30 sekund nedojde k jejich ote-
v쎼en썿.

僅 Zata쏹en썿m za vn썙j쏃썿 madlo dve쎼썿 na 
stran썙 쎼idi썊e m쏪쏹ete vyzkou쏃et, zda 
jsou dve쎼e uzam썊en썗, 썊i nikoli.

僅 Ujist썙te se, 쏹e jsou dve쎼e bezpe썊n썙 
zav쎼en썗.

僅 Pokud jsou dve쎼e n썙kolikr쌴t v rychl썗m 
sledu uzam썊eny/odem썊eny kl썿썊em 
k vozidlu nebo sp썿na썊em z쌴mku dve쎼썿, 
syst썗m m쏪쏹e do썊asn썙 p쎼estat fungo-
vat za 쏒썊elem ochrany obvodu a 
zabr쌴n썙n썿 po쏃kozen썿 sou썊쌴st썿 sys-
t썗mu.

僅 P쎼ed opu쏃t썙n썿m vozidla 
a ponech쌴n썿m bez dozoru v쏹dy p쎼ep-
n썙te sp썿na썊 zapalov쌴n썿 nebo tla썊썿tko 
ENGINE START/STOP (Nastartov쌴n썿/
vypnut썿 motoru) do polohy OFF 
(Vypnuto), aktivujte parkovac썿 brzdu, 
zav쎼ete v쏃echna okna a zamkn썙te 
v쏃echny dve쎼e.

僅 Je-li aktivov쌴na funkce uv썿tac썿ho 
osv썙tlen썿/zrc쌴tek, dojde p쎼i odemknut썿 
dve쎼썿 automaticky tak썗 k vyklopen썿 
zrc쌴tek.

Omezen썿
僅 V okruhu 0,7~1 m (28~40 palc쏪) je 

detekov쌴na p쎼썿tomnost chytr썗ho kl썿썊e.

ONQ5031074
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Zamyk쌴n썿/odemyk쌴n썿 mechanic-
k쏯m kl썿썊em

1 Panel
2 Kryt

쉗innost
1. Zat쌴hn썙te za rukoje쏉 dve쎼썿 na stran썙 

쎼idi썊e a p쎼idr쏹te ji.
2. Zastr썊te kl썿썊 do panelu (1).
3. Zdvihn썙te kryt (2).
4. Oto썊te kl썿썊em.

僅 Zamyk쌴n썿: Vlevo
僅 Odemyk쌴n썿: Vpravo

V\STRAHA
僅 Pokud dve쎼e bezpe썊n썙 nezav쎼ete, 

mohly by se otev쎼썿t.
僅 Bu썑te opatrn썿, abyste p쎼i zav썿r쌴n썿 

dve쎼썿 nep쎼iv쎼eli ruce nebo 썊쌴st t썙la 
pobl썿쏹 stoj썿c썿 osoby.

僅 Musej썿-li osoby str쌴vit del쏃썿 dobu ve 
vozidle, kdy쏹 je venku velk썗 horko 
nebo zima, existuje riziko zran썙n썿 
nebo dokonce smrti. Nikdy nezamy-
kejte zvn썙j쏃ku vozidlo, kdy쏹 se v n썙m 
nach쌴zej썿 jak썗koli osoby.

VAROV@NL
Vyvarujte se opakovan썗ho zamyk쌴n썿 a 
odmyk쌴n썿 dve쎼썿 rychle za sebou. P쎼i 썊in-
nosti zav썿rac썿ho mechanismu netla썊te na 
dve쎼e nadm썙rnou silou.

UPOZORN5NL
僅 P쎼i zamyk쌴n썿 dve쎼썿 mechanick쏯m kl썿-

썊em pamatujte, 쏹e zamknout/odemk-
nout lze pouze dve쎼e 쎼idi썊e.

僅 Pro zamknut썿 v쏃ech dve쎼썿 pou쏹ijte sp썿-
na썊 centr쌴ln썿ho zamyk쌴n썿 ve vozidle. 
Otev쎼ete dve쎼e vozidla vnit쎼n썿 klikou, 
dve쎼e zav쎼ete a mechanick쏯m kl썿썊em 
dve쎼e 쎼idi썊e zamkn썙te.

僅 Postup uzamknut썿 vozidla zevnit쎼 je 
pops쌴n v 썊쌴sti "Z쌴mky dve쎼썿 uvnit쎼 
vozidla" strana 4-14.

僅 Dbejte, aby nedo쏃lo ke ztr쌴t썙 nebo 
po쏃kr쌴b쌴n썿 krytu p쎼i vyj썿m쌴n썿.

僅 Pokud krytka kl썿썊e zamrzne a nejde 
otev쎼썿t, lehce na ni poklepejte nebo 
nep쎼썿mo zah쎼ejte (teplem dlan썿, 
apod.).

僅 P쎼i ovl쌴d쌴n썿 dve쎼썿 nebo jejich kliky 
nepou쏹썿vejte p쎼썿li쏃nou s썿lu. Mohlo by 
doj썿t k po쏃kozen썿.

僅 Pokud jsou dve쎼e n썙kolikr쌴t v rychl썗m 
sledu uzam썊eny/odem썊eny kl썿썊em k 
vozidlu nebo sp썿na썊em z쌴mku dve쎼썿, 
syst썗m m쏪쏹e do썊asn썙 p쎼estat fungo-
vat za 쏒썊elem ochrany obvodu a 
zabr쌴n썙n썿 po쏃kozen썿 sou썊쌴st썿 sys-
t썗mu.

Z쌴mky dve쎼썿 uvnit쎼 vozidla
Odemknut썿 klikou dve쎼썿

ONQ5031007_2
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쉗innost
僅 P쎼edn썿 dve쎼e

Pokud zat쌴hnete za vnit쎼n썿 kliku dve쎼썿, 
kdy쏹 jsou dve쎼e zam썊en썗, dve쎼e se 
odemknou a otev쎼ou.

僅 Zadn썿 dve쎼e
Pokud jednou zat쌴hnete za vnit쎼n썿 
kliku dve쎼썿, kdy쏹 jsou dve쎼e zam썊en썗, 
dve쎼e se odemknou. Pokud za vnit쎼n썿 
kliku dve쎼썿 zat쌴hnete je쏃t썙 jednou, 
dve쎼e se otev쎼ou.

V\STRAHA
僅 Pokud dojde k poru쏃e elektricky ovl쌴-

dan썗ho z쌴mku dve쎼썿 a ve vozidle jsou 
osoby, pokuste se z vozidla dostat 
n썙kter쏯m z n쌴sleduj썿c썿ch postup쏪:
- Opakovan썗 zkou쏃ejte odemknout 

z쌴mek dve쎼썿 (jak elektronicky tak 
manu쌴ln썙) se sou썊asn쏯m tahem za 
kliku dve쎼썿.

- Vyzkou쏃ejte z쌴mek a kliku jin쏯ch 
dve쎼썿 vp쎼edu i vzadu.

- St쌴hn썙te okno a kl썿썊em zkuste ode-
mknout dve쎼e zvenku.

- P쎼em썿st썙te se do zavazadlov썗ho 
prostoru a otev쎼ete zadn썿 dve쎼e.

僅 Za j썿zdy se vyvarujte zata쏹en썿 za 
vnit쎼n썿 kliku u dve쎼썿 쎼idi썊e (nebo spolu-
jezdce).

Zamyk쌴n썿/odemyk쌴n썿 sp썿na썊em 
centr쌴ln썿ho zamyk쌴n썿 dve쎼썿

1 Tla썊썿tko zamyk쌴n썿 dve쎼썿
2 Tla썊썿tko odemyk쌴n썿 dve쎼썿

3 Kontrolka dve쎼썿

쉗innost
僅 Stiskn썙te p쎼썿slu쏃n썗 tla썊썿tko n썿쏹e.

- Sp썿na썊 (1): Zamknuto
- Sp썿na썊 (2): Odemknuto

INFORMACE
僅 Kdy쏹 jsou v쏃echny dve쎼e vozidla zam-

knut썗, rozsv썿t썿 se sv썙teln쏯 indik쌴tor 
dve쎼썿 (3) na dve쎼썿ch u 쎼idi썊e a dve쎼썿ch 
u spolujezdce. Pokud jsou n썙kter썗 
dve쎼e odemknut썗, indik쌴tory zhas-
nou.

僅 Pokud je kl썿썊 ve vozidle (nebo pokud 
je ve vozidle chytr쏯 kl썿썊) a n썙kter썗 
z dve쎼썿 jsou otev쎼en썗, dve쎼e se neza-
mknou ani v p쎼썿pad썙 stisknut썿 sp썿-
na썊e centr쌴ln썿ho zamyk쌴n썿.

V\STRAHA
僅 Pro prevenci necht썙n썗ho otev쎼en썿 

dve쎼썿 za j썿zdy by m썙ly b쏯t v쏃echny 
dve쎼e za j썿zdy spr쌴vn썙 zav쎼en썗 a 
zam썊en썗. Zamknut썗 dve쎼e potenci-
쌴ln썙 rovn썙쏹 zabr쌴n썿 n쌴siln썗mu vnik-
nut썿 do vozidla p쎼i zastaven썿 nebo 
pomal썗 j썿zd썙.

僅 P쎼i otv썿r쌴n썿 dve쎼썿 d쌴vejte pozor na 
vozidla, cyklisty a chodce, p쎼ibli쏹uj썿c썿 
se k vozidlu v dr쌴ze dve쎼썿. Otev쎼en썿m 
dve쎼썿 komukoli do cesty m쏪쏹e doj썿t ke 
쏃kod썙 nebo ke zran썙n썿.

僅 Odemknut쌴 vozidla mohou b쏯t l쌴ka-
dlem pro zlod썙je 썊i vandaly nebo m썿s-
tem 쏒krytu nezvan쏯ch osob b썙hem 
va쏃썿 nep쎼썿tomnosti. P쎼ed opu쏃t썙n썿m 
vozidla a jeho ponech쌴n썿 bez dozoru 
v쏹dy vyjm썙te kl썿썊 zapalov쌴n썿, aktivujte 
parkovac썿 brzdu, zav쎼ete v쏃echna 
okna a zamkn썙te v쏃echny dve쎼e.

ONQ5031009_2
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僅 V zav쎼en썗m vozidle m쏪쏹e b쏯t 
extr썗mn썙 vysok쌴 teplota a m쏪쏹e doj썿t 
k v쌴쏹n썗mu ohro쏹en썿 zdrav썿 썊i k 쏒mrt썿 
d썙t썿 nebo zv썿쎼at ponechan쏯ch bez 
dozoru, kter쌴 z vozidla nemohou unik-
nout. D썙ti by rovn썙쏹 mohly pou쏹썿vat 
ovl쌴dac썿 prvky vozidla a mohly by se 
zranit nebo by k 쏒jm썙 mohlo doj썿t v 
d쏪sledku umo쏹n썙n썿 vstupu do vozi-
dla nezvan쏯m osob쌴m. Nikdy nene-
ch쌴vejte d썙ti ani zv썿쎼ata ve vozidle bez 
dozoru.

Funkce z쌴mku dve쎼썿
Funkce va쏃eho vozidla automaticky 
vozidlo uzamknou nebo odemknou 
podle nastaven썿, kter썗 vyberete na p쎼썿-
strojov썗 desce nebo obrazovce infor-
ma썊n썿ho syst썗mu.

Automatick썗 uzam썊en썿 na 
z쌴klad썙 rychlosti
Po nastaven썿 t썗to funkce na p쎼썿strojov썗 
desce nebo obrazovce informa썊n썿ho 
syst썗mu se v쏃echny dve쎼e automaticky 
uzamknou, kdy쏹 rychlost vozidla p쎼e-
kro썊썿 15 km/h (9 mph).

Automatick썗 uzam썊en썿 na 
z쌴klad썙 쎼azen썿
Po nastaven썿 t썗to funkce na p쎼썿strojov썗 
desce nebo obrazovce informa썊n썿ho 
syst썗mu se v쏃echny dve쎼e automaticky 
uzamknou, kdy쏹 bude vozidlo nastarto-
v쌴no a bude p쎼e쎼azeno z polohy P 
(Parkov쌴n썿).

Automatick썗 odem썊en썿 po p쎼e쎼a-
zen썿 na P
Po nastaven썿 t썗to funkce na p쎼썿strojov썗 
desce nebo obrazovce informa썊n썿ho 
syst썗mu se v쏃echny dve쎼e automaticky 
uzamknou, kdy쏹 bude vozidlo nastarto-
v쌴no a bude p쎼e쎼azeno z polohy P 
(Parkov쌴n썿).

Automatick썗 odem썊en썿 p쎼i 
vypnut썿 vozidla
Po nastaven썿 t썗to funkce na p쎼썿strojov썗 
desce nebo obrazovce informa썊n썿ho 
syst썗mu se v쏃echny dve쎼e automaticky 
odemknou, kdy쏹 bude vozidlo vypnuto.

Syst썗m odemknut썿 dve쎼썿 s 썊idlem 
n쌴razu
V쏃echny dve쎼e se automaticky odemk-
nou p쎼i n쌴razu, kter쏯 zp쏪sob썿 nafouknut썿 
airbag쏪.

P쎼썿davn쌴 bezpe썊nostn썿 funkce 
odem썊en썿 p쎼i nafouknut썿 airbagu
Po nastaven썿 t썗to funkce na p쎼썿strojov썗 
desce nebo obrazovce informa썊n썿ho 
syst썗mu se v쏃echny dve쎼e automaticky 
odemknou, kdy쏹 bude vozidlo vypnuto.

Blokov쌴n썿 dve쎼썿 (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
N썙kter쌴 vozidla jsou vybavena syst썗-
mem blokov쌴n썿 dve쎼썿. Je-li aktivov쌴n 
syst썗m blokov쌴n썿 dve쎼썿, zabra쎜uje ote-
v쎼en썿 dve쎼썿 zevnit쎼 i zvenku, co쏹 p쎼edsta-
vuje dal쏃썿 bezpe썊nostn썿 prvek vozidla.
Chcete-li vozidlo zajistit syst썗mem blo-
kov쌴n썿 dve쎼썿, je nutn썗 dve쎼e zamknout 
pomoc썿 chytr썗ho kl썿썊e. K odemknut썿 je 
op썙t nutn썗 pou쏹썿t chytr쏯 kl썿썊.

Ru썊n썿 sp썿na썊 zamyk쌴n썿 dve쎼썿

쉗innost
1. Otev쎼ete dve쎼e.
2. Vlo쏹te mechanick쏯 kl썿썊.

ONQ5EP031002L
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3. Kl썿썊em oto썊te do polohy uzam썊en썿.
4. Dve쎼e bezpe썊n썙 zav쎼ete.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Sp썿na썊 elektrick썗ho uzamyk쌴n썿 dve쎼썿 

nefunguje.

UPOZORN5NL
Pokud nap쌴jen썿 z쌴mku dve쎼썿 nefunguje 
(nap쎼썿klad z d쏪vodu vybit썗 autobaterie) 
a p쌴t썗 dve쎼e jsou zav쎼en썗, nebude 
mo쏹n썗 zadn썿 dve쎼e otev쎼썿t, dokud se 
nap쌴jen썿 neobnov썿.

Z쌴mky zadn썿ch dve쎼썿
D썙tsk쌴 pojistka v zadn썿ch dve쎼썿ch

쉗innost
1. Vlo쏹te mechanick쏯 kl썿썊.
2. D썙tskou pojistku p쎼estavte do 

uzam썊en썗 polohy (1).
3. Chcete-li umo쏹nit otev썿r쌴n썿 zadn썿ch 

dve쎼썿 zevnit쎼 vozidla, odemkn썙te d썙t-
skou pojistku.

4. Zadn썿 dve쎼e otev쎼ete venkovn썿 klikou 
dve쎼썿 (2).

V\STRAHA
僅 Pokud by d썿t썙 omylem otev쎼elo zadn썿 

dve쎼e vozidla za j썿zdy, mohlo by 
vypadnout a zp쏪sobit si v쌴쏹n썗 a쏹 smr-
teln썗 zran썙n썿. D썙tsk쌴 pojistka v zad-
n썿ch dve쎼썿ch by m썙la b쏯t aktivov쌴na 
v쏹dy, kdy쏹 jsou ve vozidle d썙ti, aby se 
zabr쌴nilo otev쎼en썿 zadn썿ch dve쎼썿 
zevnit쎼 vozidla d썙tmi.

僅 Syst썗m nezjist썿 ka쏹d쏯 p쎼edm썙t bl썿쏹썿c썿 
se k m썿stu vystupov쌴n썿 z vozidla.

僅 Za nehodu, k n썿쏹 dojde b썙hem vystu-
pov쌴n썿 z vozidla, jsou odpov썙dn썿 쎼idi썊 
a spolujezdec. P쎼ed vystupov쌴n썿m 
z vozidla v쏹dy zkontrolujte okol썿 vozi-
dla.

Upozorn썙n썿 na obsazen썿 zadn썿ch 
sedadel (ROA)
Upozorn썙n썿 na obsazen썿 zadn썿ch seda-
del (ROA) pom쌴h쌴 zabr쌴nit situaci, kdy 
byste ne쏒mysln썙 opustili vozidlo se 
zapomenut쏯m cestuj썿c썿m na zadn썿m 
sedadle.

쉗innost
僅 V nab썿dce Settings (Nastaven썿) 

vyberte volby Convenience → Rear 
Occupant Alert (Komfort → Upo-
zorn썙n썿 na obsazen썿 zadn썿ch 
sedadel).

쉗innost funkce upozorn썙n썿

A: Zkontrolujte zadn썿 sedadla

ONQ5EP031003L _2
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Pokud vozidlo vypnete, otev쎼ete 
a zav쎼ete zadn썿 dve쎼e nebo dve쎼e zava-
zadlov썗ho prostoru a potom otev쎼ete 
dve쎼e 쎼idi썊e, zobraz썿 se na p쎼썿strojov썗m 
panelu varovn썗 hl쌴쏃en썿.

V\STRAHA
Syst썗m upozorn썙n썿 na obsazen썿 zadn썿ch 
sedadel upozorn썿 쎼idi썊e, aby zkontrolo-
val zadn썿 sedadla, ale nedok쌴쏹e rozpo-
znat, zda se na zadn썿ch sedadlech 
nach쌴zej썿 cestuj썿c썿 nebo p쎼edm썙ty. P쎼ed 
opu쏃t썙n썿m vozidla poka쏹d썗 nezapo-
me쎜te zkontrolovat zadn썿 sedadla.

VAROV@NL
Kdy쏹 쎼idi썊 vypne motor a zamkne dve쎼e 
vozidla, inicializuje se historie otv썿r쌴n썿 
a zav썿r쌴n썿 dve쎼썿. I kdy쏹 nejsou zadn썿 
dve쎼e znovu otev쎼eny, m쏪쏹e se 
v p쎼썿pad썙, 쏹e nen썿 inicializov쌴na p쎼ed-
choz썿 historie, spustit v쏯straha. Jestli쏹e 
nap쎼썿klad 쎼idi썊 nezamkne dve쎼e vozidla 
a po zazn썙n썿 v쏯strahy otev쎼e dve쎼e kv쏪li 
vystoupen썿 z vozidla, m쏪쏹e se spustit 
v쏯straha.

Pam썙쏉 nastaven썿 sedadla 
쎼idi썊e (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Nastaven썿 polohy do pam썙ti

쉗innost
1. M쏪쏹ete se쎼썿dit n쌴sleduj썿c썿 polohy:

僅 Poloha sedadla 쎼idi썊e (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

2. Pot썗 stiskn썙te tla썊썿tko 씮1“ nebo 씮2“.
僅 Potom je p쎼idr쏹te stisknut썗 p쎼i-

bli쏹n썙 na 1 sekundu.
僅 Dvakr쌴t se ozve zvukov쏯 sign쌴l.

INFORMACE
Pro pou쏹it썿 t썗to funkce by m썙lo b쏯t vozi-
dlo zapnut썗.

Vyvol쌴n썿 poloh z pam썙ti

쉗innost
1. Stiskn썙te tla썊썿tko 씮1“ nebo 씮2“.

僅 Zazn썿 jedno zvukov썗 upozorn썙n썿
2. Pot썗 budou ulo쏹en썗 pozice upraveny.

Podm썿nky, kdy syst썗m nelze pou-
쏹썿t
僅 Kdy쏹 rychlost vozidla p쎼ekro썊썿 3 km/h 

(2 mil/h).

ONQ5031006
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Reset syst썗mu pam썙ti nastaven썿 
sedadla 쎼idi썊e

쉗innost
1. Pokud je vozidlo v poloze ON 

(Zapnuto).
2. Sedadlo 쎼idi썊e pot쌴hn썙te do mezn썿 

polohy dop쎼edu.
3. Op썙radlo sedadla nastavte do zcela 

vzp쎼썿men썗 polohy.
4. Pot썗 stiskn썙te tla썊썿tko 씭1‘ a sou썊asn썙 

zatla썊te sp썿na썊 se쎼썿zen썿 sedadla 
dop쎼edu na dobu p쎼ibli쏹n썙 2 sekund.

Inicializace
1. Otev쎼ete dve쎼e u 쎼idi썊e.
2. Sedadlo a op썙r쌴k se budou pohybo-

vat dozadu.
僅 Bude zn썿t nep쎼etr쏹it썙 zvukov쏯 sig-

n쌴l.
3. Sedadlo a op썙r쌴k sedadla se p쎼esu-

nou do st쎼edov썗 polohy.
僅 Zvukov쏯 sign쌴l se vypne.

Funkce snadn썗ho p쎼썿stupu

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Sedadlo 쎼idi썊e se posune vzad, pokud:

- Vozidlo je vypnut썗 v poloze OFF 
(Vypnuto)

- Dve쎼e 쎼idi썊e jsou otev쎼en썗
僅 Sedadlo 쎼idi썊e se posune vp쎼ed, 

pokud:
- Vozidlo je zapnut썗 v poloze ACC 

(P쎼썿slu쏃enstv썿) nebo ON (Zapnuto)
- Kdy쏹 m쌴te s sebou chytr쏯 kl썿썊, 

dve쎼e 쎼idi썊e jsou zav쎼en썗.

INFORMACE
V nab썿dce Settings (Nastaven썿) m쏪쏹ete 
aktivovat 썊i deaktivovat funkce snad-
n썗ho p쎼썿stupu.

V\STRAHA
Nikdy nepou쏹썿vejte pam썙쏉 syst썗mu 
nastaven썿 polohy 쎼idi썊e, pokud je vozidlo 
v pohybu. Mohlo by to v썗st ke ztr쌴t썙 
kontroly a k nehod썙 s v쌴쏹n쏯m 썊i smrtel-
n쏯m zran썙n썿m nebo ke hmotn썗 쏃kod썙.

UPOZORN5NL
僅 Po odpojen썿 akumul쌴toru se nastaven썿 

z pam썙ti vyma쏹ou.
僅 Pokud syst썗m pam썙ti polohy 쎼idi썊e 

nefunguje norm쌴ln썿m zp쏪sobem, 
doporu썊ujeme nechat syst썗m zkont-
rolovat v autorizovan썗m servisu nebo 
u prodejce Kia.
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P쌴t썗 dve쎼e
Otev쎼en썿/zav쎼en썿 ru썊n썙 ovl쌴da-
n쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿

쉗innost
1. Chcete-li otev쎼썿t v썿ko zavazadlov썗ho 

prostoru, stiskn썙te sp썿na썊 venkovn썿 
kliky (1).

2. Dve쎼e zavazadlov썗ho prostoru vyt쌴h-
n썙te nahoru.

3. Zav쎼ete je tak, 쏹e je dov쎼ete pevn쏯m 
zatla썊en썿m. Ujist썙te se, 쏹e jsou 
spr쌴vn썙 zaji쏃t썙n썗.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Dve쎼e zavazadlov썗ho prostoru byly 

zam썊eny nebo odem썊eny kl썿썊em 
nebo sp썿na썊em centr쌴ln썿ho zamyk쌴n썿 
dve쎼썿.

Otev썿r쌴n썿/zav썿r쌴n썿 elektricky 
ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
僅 Tla썊썿tko otev썿r쌴n썿/zav썿r쌴n썿 elek-

tricky ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 – 
chytr쏯 kl썿썊 (1)/uvnit쎼 vozidla (2)
Pokud jsou p쌴t썗 dve쎼e zav쎼en썗, 
dlouze stiskn썙te tla썊썿tko otev썿r쌴n썿/
zav썿r쌴n썿 elektricky ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch 
dve쎼썿. P쌴t썗 dve쎼e se otev쎼ou automa-
ticky a rozezn썿 se varovn썗 zvukov썗 
upozorn썙n썿. Dal쏃썿m stisknut썿m tla-
썊썿tka otev쎼en썿/zav쎼en썿 p쌴t쏯ch dve쎼썿 
se funkce zastav썿.
Pokud jsou p쌴t썗 dve쎼e otev쎼en썗, 
dlouze stiskn썙te tla썊썿tko otev썿r쌴n썿/
zav썿r쌴n썿 elektricky ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch 
dve쎼썿. P쌴t썗 dve쎼e se zav쎼ou automa-
ticky a rozezn썿 se varovn썗 zvukov썗 
upozorn썙n썿. Dlouze tiskn썙te tla썊썿tko 
otev썿r쌴n썿/zav썿r쌴n썿 elektricky ovl쌴da-
n쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿, dokud se p쌴t썗 
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dve쎼e zcela nezav쎼ou. Jestli쏹e b썙hem 
zav썿r쌴n썿 p쌴t쏯ch dve쎼썿 nen썿 stisknut썗 
tla썊썿tko jejich otev썿r쌴n썿/zav썿r쌴n썿, elek-
trick썗 ovl쌴d쌴n썿 p쌴t쏯ch dve쎼썿 p쎼estane 
fungovat a p쎼ibli쏹n썙 na 5 sekund 
zazn썿 v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l.

僅 Tla썊썿tko otev쎼en썿 elektricky ovl쌴da-
n쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 – vn썙 vozidla (3)
Je-li detekov쌴n chytr쏯 kl썿썊, stiskn썙te 
tla썊썿tko otev썿r쌴n썿 elektricky ovl쌴da-
n쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿. P쌴t썗 dve쎼e se ote-
v쎼ou a zazn썿 v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l. Pokud 
jsou dve쎼e odemknut썗, dve쎼e zavaza-
dlov썗ho prostoru lze otev쎼썿t nebo 
zav쎼썿t bez chytr썗ho kl썿썊e.

僅 Tla썊썿tko zav썿r쌴n썿 elektricky ovl쌴da-
n쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 – uvnit쎼 vozidla 
(4)
Stiskn썙te tla썊썿tko zav썿r쌴n썿 elektricky 
ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿. P쌴t썗 dve쎼e 
se zav쎼ou a zazn썿 v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Syst썗m vozidla je v poloze ZAPNUTO 

(ON) a 쎼azen썿 vozidla je v poloze P 
(Parkov쌴n썿) (pro automatickou p쎼evo-
dovku) nebo v poloze N (Neutr쌴l) (pro 
manu쌴ln썿 p쎼evodovku).

僅 Vozidlo je vypnut썗 v poloze OFF 
(Vypnuto).

僅 Chytr쏯 kl썿썊 je po ruce.

Podm썿nky, kdy syst썗m nelze pou-
쏹썿t
僅 Rychlost vozidla je vy쏃쏃썿 ne쏹 3 km (2 

mil/h)

INFORMACE
Je-li rychlost vozidla vy쏃쏃썿 ne쏹 3 km/h 
(2 mil/h), otev썿r쌴n썿 p쌴t쏯ch dve쎼썿 nebude 
fungovat.

Automatick썗 obr쌴cen썿 chodu 
elektricky ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch 
dve쎼썿
Elektricky ovl쌴dan썗 p쌴t썗 dve쎼e se znovu 
automaticky otev쎼ou, bude-li jejich 
pohyb blokovat n썙jak쏯 p쎼edm썙t 
nebo 썊쌴st t썙la.
Pokud je p쎼i otev썿r쌴n썿 p쌴t쏯ch dve쎼썿 
detekov쌴n odpor, zastav썿 se a za썊nou se 
pohybovat opa썊n쏯m sm썙rem.

V\STRAHA
僅 Pokud 쎼썿d썿te s otev쎼en쏯mi p쌴t쏯mi 

dve쎼mi, nebezpe썊n썗 v쏯fukov썗 plyny 
se mohou dostat do vozidla 
a zp쏪sobit tak v쌴쏹n썗 zran썙n썿 nebo 
쏒mrt썿 cestuj썿c썿ch ve vozidle. Pokud 
mus썿te 쎼썿dit s otev쎼en쏯mi p쌴t쏯mi 
dve쎼mi, m썙jte pr쏪duchy i v쏃echna 
okna otev쎼en쌴, aby do vozidla mohl 
proudit vzduch zven썊썿.

僅 Ujist썙te sem 쏹e je za쎼azeno P 
(Parkov쌴n썿) a zat쌴hn썙te parkovac썿 
brzdu.

僅 Cestuj썿c썿 by nikdy nem썙li cestovat v 
zavazadlov썗m prostoru, kde nejsou k 
dispozici 쏹쌴dn썗 z쌴dr쏹n썗 syst썗my. 
Abyste zamezili zran썙n썿 v p쎼썿pad썙 
nehody nebo n쌴hl썗ho zastaven썿, ces-
tuj썿c썿 by v쏹dy m썙li b쏯t 쎼쌴dn썙 p쎼ipou-
t쌴ni.

僅 Zadn썿 dve쎼e se otev썿raj썿 vzh쏪ru. P쎼i 
otev썿r쌴n썿 zadn썿ch dve쎼썿 se ujist썙te, 쏹e 
v bl썿zkosti nejsou 쏹쌴dn썗 osoby ani 
p쎼edm썙ty.

僅 P쎼i zav썿r쌴n썿 zadn썿ch dve쎼썿 m썙jte ruce, 
nohy i jin썗 썊쌴sti t썙la mimo dr쌴hu jejich 
pohybu.

僅 Nikdy nenech쌴vejte d썙ti ani zv썿쎼ata ve 
vozidle bez dozoru. D썙ti nebo zv썿쎼ata 
by se mohly dostat k ovl쌴d쌴n썿 elek-
tricky ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿, co쏹 by 
mohlo v썗st ke zran썙n썿 jich samotn쏯ch 
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nebo ostatn썿ch nebo k po쏃kozen썿 vozi-
dla.

僅 P쎼ed otev쎼en썿m nebo zav쎼en썿m elek-
tricky ovl쌴dan쏯ch zadn썿ch dve쎼썿 zava-
zadlov썗ho prostoru se ujist썙te, 쏹e v 
bl썿zkosti nejsou 쏹쌴dn썗 osoby ani p쎼ed-
m썙ty. S vykl쌴d쌴n썿m 썊i nakl쌴d쌴n썿m 
zavazadel vy썊kejte, dokud se dve쎼e 
zavazadlov썗ho prostoru 쏒pln썙 neote-
v쎼ou a nezastav썿 v koncov썗 poloze.

僅 P쎼ed pou쏹it썿m elektricky ovl쌴dan쏯ch 
zadn썿ch dve쎼썿 (nebo chytr쏯ch p쌴t쏯ch 
dve쎼썿) se ujist썙te, 쏹e v jejich cest썙 
nestoj썿 쏹쌴dn썗 osoby nebo objekty. V 
p쎼썿pad썙 kontaktu s elektricky ovl쌴da-
n쏯mi p쌴t쏯mi dve쎼mi (nebo chytr쏯mi 
p쌴t쏯mi dve쎼mi) by mohlo doj썿t k v쌴쏹-
n썗mu zran썙n썿 nebo k po쏃kozen썿 vozi-
dla nebo okoln썿ch objekt쏪.

- A: 70 cm
- B: 70 cm

僅 Pokud vozidlo jede rychleji ne쏹 3 km/
h (2 mph) a p쌴t썗 dve쎼e jsou otev쎼en썗, 
bude zn썿t nep쎼eru쏃ovan쌴 zvukov쌴 
signalizace. Vozidlo okam쏹it썙 zastavte 
na bezpe썊n썗m m썿st썙 a zkontrolujte, 
zda jsou p쌴t썗 dve쎼e otev쎼en썗.

僅 Nikdy z쌴m썙rn썙 neumis쏉ujte 쏹쌴dn쏯 
p쎼edm썙t ani 썊쌴st t썙la do dr쌴hy zad-
n썿ch dve쎼썿 pro uji쏃t썙n썿, zda automa-
tick썗 oto썊en썿 chodu funguje.

僅 Motorizovan썗 otev썿r쌴n썿 dve쎼썿 nikdy 
nepou쏹썿vejte p쎼i zat썿쏹en썿 t썙쏹k쏯mi 
p쎼edm썙ty (nap쎼. j썿zdn썿mi koly). Mohlo 
by doj썿t k po쏃kozen썿 elektricky ovl쌴da-
n쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿.

VAROV@NL
僅 P쎼ed j썿zdou se ujist썙te, 쏹e zadn썿 dve쎼e 

jsou zav쎼en썗. Pokud by p쎼i j썿zd썙 
nebyly zadn썿 dve쎼e zav쎼en썗, mohlo by 
doj썿t k po쏃kozen썿 plynov쏯ch zvedac썿ch 
vzp썙r a mechanismu z쌴mku.

僅 P쎼ed zav썿r쌴n썿m se ujist썙te, 쏹e v bl썿z-
kosti z쌴mku dve쎼썿 nejsou 쏹쌴dn썗 p쎼ed-
m썙ty. Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 
z쌴mku zadn썿ch dve쎼썿.

僅 P쎼i otev썿r쌴n썿 a zav썿ran썿 v썿ka zavazadlo-
v썗ho prostoru nebo vkl쌴d쌴n썿 a vyj썿-
m쌴n썿 p쎼edm썙t쏪 bu썑te opatrn썿, 
proto쏹e m쏪쏹e doj썿t k 쏒razu nebo 
po쏃kozen썿 v썙c썿, pokud budou zachy-
ceny ostr쏯mi hranami nebo rohy. 
Pokud d썙ti naraz썿 obli썊ejem, hlavou 
atd. do oblasti kolem v썿ka zavazadlo-
v썗ho prostoru, mohou utrp썙t 쏒raz, a 
proto bu썑te opatrn썿.

僅 Elektricky ovl쌴dan썗 p쌴t썗 dve쎼e neza-
v썿rejte a neotev썿rejte ru썊n썙. Mohlo by 
doj썿t k po쏃kozen썿 elektricky ovl쌴da-
n쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿. Pokud je nezbytn썗 
elektricky ovl쌴dan썗 p쌴t썗 dve쎼e zav쎼썿t 
nebo otev쎼썿t ru썊n썙, nap쎼썿klad pokud je 
vybit쏯 nebo odpojen쏯 akumul쌴tor, 
nepou쏹썿vejte hrubou s썿lu.

僅 Elektricky ovl쌴dan썗 p쌴t썗 dve쎼e 
nespou쏃t썙jte v썿cekr쌴t ne쏹 5kr쌴t za 
sebou. Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 
syst썗mu elektricky ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch 
dve쎼썿. Pokud kv쏪li soustavn썗 썊innosti 
dojde k p쎼et썿쏹en썿 mechanismu, zvu-
kov쌴 signalizace zazn썿 t쎼ikr쌴t a p쌴t썗 
dve쎼e p쎼estanou fungovat. P쎼esta쎜te 
ovl쌴dat p쌴t썗 dve쎼e na dobu alespo쎜 1 
minuty.

ONQ5E031354L
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UPOZORN5NL
僅 P쎼i ovl쌴d쌴n썿 elektricky ovl쌴dan쏯ch 

p쌴t쏯ch dve쎼썿 na n썙 nepokl쌴dejte t썙쏹k썗 
p쎼edm썙ty. Dal쏃썿 v쌴ha p쏪sob썿c썿 na p쌴t썗 
dve쎼e by mohla zp쏪sobit po쏃kozen썿 
syst썗mu.

僅 Pokud je vozidlo zapnut썗 v poloze ON 
(Zapnuto), je mo쏹n썗 s elektricky ovl쌴-
dan쏯m v썿kem zavazadlov썗ho prostoru 
manipulovat, pokud je 쎼azen썿 v poloze 
P (Parkov쌴n썿).

僅 Elektricky ovl쌴dan썗 p쌴t썗 dve쎼e je 
mo쏹n썗 ovl쌴dat, i kdy쏹 vozidlo nen썿 
v chodu. Ovl쌴d쌴n썿 elektricky ovl쌴da-
n쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 v쏃ak spot쎼ebov쌴v쌴 
velk썗 mno쏹stv썿 elektrick썗 energie 
vozidla. Abyste zamezili vybit썿 akumu-
l쌴toru, neovl쌴dejte p쌴t썗 dve쎼e nad-
m썿ru, nap쎼썿klad opakovan썙 10kr쌴t za 
sebou.

僅 Abyste zamezili vybit썿 akumul쌴toru, 
nenech쌴vejte elektricky ovl쌴dan썗 
p쌴t썗 dve쎼e dlouho v otev쎼en썗 poloze.

僅 Jakoukoli 썊쌴st elektricky ovl쌴dan쏯ch 
p쌴t쏯ch dve쎼썿 sami neupravujte ani 
neopravujte. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce 
Kia.

僅 P쎼i zved쌴n썿 vozidla za 쏒썊elem v쏯m썙ny 
pneumatiky nebo opravy vozidla neo-
vl쌴dejte elektricky ovl쌴dan썗 p쌴t썗 
dve쎼e. Takov쏯 postup by mohl v썗st k 
nespr쌴vn썗mu fungov쌴n썿 elektricky 
ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿.

僅 V chladn쏯ch a vlhk쏯ch klimatick쏯ch 
podm썿nk쌴ch nemus썿 elektricky ovl쌴-
dan썗 dve쎼e 쎼쌴dn썙 fungovat kv쏪li mra-
ziv쏯m podm썿nk쌴m.

僅 Za studen썗ho a vlhk썗ho po썊as썿 
nemus썿, kv쏪li n쌴mraze, z쌴mek a 
mechanismus dve쎼썿 fungovat spr쌴vn썙.

僅 Elektricky ovl쌴dan썗 v썿ko zavazadlo-
v썗ho prostoru se m쏪쏹e zastavit, je-li 
b썙hem otev썿r쌴n썿/zav썿r쌴n썿 detekov쌴na 
v썿ce ne쏹 jedna operace. V takov썗 p쎼썿-
pad썙 otev쎼ete/zav쎼ete v썿ko zavazadlo-
v썗ho prostoru ru썊n썙 a prove썑te 
elektricky ovl쌴danou funkci v썿ka zava-
zadlov썗ho prostoru.

Nastaven썿 elektricky ovl쌴dan썗ho 
v썿ka zavazadlov썗ho prostoru

쉗innost
僅 V nab썿dce Settings (Nastaven썿) 

vyberte volby Door → Power tailgate 
(Dve쎼e → Elektricky ovl쌴dan썗 p쌴t썗 
dve쎼e).

Nastaven썿 rychlosti elektricky 
ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿

쉗innost
1. V nab썿dce Settings (Nastaven썿) 

vyberte volby Door → Power tailgate 
opening speed → Normal/Fast 
(Dve쎼e → Rychlost otev썿r쌴n썿 p쌴t쏯ch 
dve쎼썿 → Norm쌴ln썿/Vysok쌴).

2. V쏯choz썿 nastaven썿 je Fast (Vysok쌴).

Nastaven썿 v쏯쏃ky elektricky ovl쌴-
dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿

ONQ5031370L
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쉗innost
僅 V nab썿dce Settings (Nastaven썿) 

vyberte volby Door (Dve쎼e) → Power 
tailgate opening height (Nastaven썿 
v쏯쏃ky elektricky ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch 
dve쎼썿) → Level 1 (쌂rove쎜 1)/Level 2 
(쌂rove쎜 2)/Level 3 (쌂rove쎜 3)/Full 
open (Zcela otev쎼eno)/User height 
setting (Nastaven썿 v쏯쏃ky u쏹ivate-
lem).

쌂prava nastaven썿 v쏯쏃ky u쏹ivate-
lem

쉗innost
1. Nastavte p쌴t썗 dve쎼e do po쏹adovan썗 

v쏯쏃ky.
2. Dr쏹te tla썊썿tko zav썿r쌴n썿 elektricky ovl쌴-

dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 stisknut썗 p쎼i-
bli쏹n썙 3 sekundy, dokud nezazn썿 
zvukov쏯 sign쌴l.

UPOZORN5NL
僅 Je-li v쏯쏃ka otev쎼en썿 v썿ka zavazadlo-

v썗ho prostoru ru썊n썙 upravena, nasta-
ven썿 v nab썿dce Settings (Nastaven썿) se 
zm썙n썿 na User height setting 
(Nastaven썿 v쏯쏃ky u쏹ivatelem).

僅 V쏯쏃ka otev쎼en썿 p쌴t쏯ch dve쎼썿 bude 
stejn쌴 jako Full open (Zcela ote-
v쎼eno) p쎼ed nastaven썿m User height 
setting (Nastaven썿 v쏯쏃ky u쏹ivate-
lem).

僅 Jestli쏹e je vybr쌴an mo쏹nost User hei-
ght setting (Nastaven썿 v쏯쏃ky u쏹iva-

telem) po nastaven썿 Full open (Zcela 
otev쎼eno)/Level 3 (쌂rove쎜 3)/Level 
2 (쌂rove쎜 2)/Level 1 (쌂rove쎜 1), 
nastav썿 se p쎼edchoz썿 nastaven썿 v쏯쏃ky 
u쏹ivatelem.

Reset elektricky ovl쌴dan썗ho v썿ka 
zavazadlov썗ho prostoru

쉗innost
1. Vozidlo vypn썙te OFF nebo za쎼a썑te P 

(Parkov쌴n썿) 썊i N (Neutr쌴l).
2. Chcete-li v썿ko zavazadlov썗ho prostoru 

otev쎼썿t, stiskn썙te tla썊썿tko elektrick썗ho 
ovl쌴d쌴n썿 v썿ka zavazadlov썗ho prostoru 
elektricky.

3. Nejd쎼썿ve stiskn썙te a p쎼idr쏹te vnit쎼n썿 
tla썊썿tko zav쎼en썿 p쌴t쏯ch dve쎼썿 a sou-
썊asn썙 stiskn썙te vn썙j쏃썿 tla썊썿tko otev쎼en썿 
p쌴t쏯ch dve쎼썿 a p쎼idr쏹te je stisknut썗 
d썗le ne쏹 3 sekundy a zazn썿 v쏯straha.

4. Zav쎼ete v썿ko zavazadlov썗ho prostoru 
ru썊n썙.

5. Vn썙 vozidla stiskn썙te tla썊썿tko otev쎼en썿 
elektricky ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿.

6. V썿ko zavazadlov썗ho prostoru se ote-
v쎼e a rozezn썿 se zvukov썗 upozorn썙n썿.

7. Jestli쏹e se p쌴t썗 dve쎼e zastav썿 d쎼썿ve, 
ne쏹 se zcela otev쎼ou, resetov쌴n썿 se 
neprovede. Po썊kejte, a쏹 se p쌴t썗 dve쎼e 
쏒pln썙 otev쎼ou a zastav썿.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Vozidlo je zapnut썗 v poloze P 

(Parkov쌴n썿).

UPOZORN5NL
僅 Pokud elektricky ovl쌴dan썗 dve쎼e 

nefunguj썿 norm쌴ln썙, znovu zkontro-
lujte, zda je 쎼azen썿 ve spr쌴vn썗 poloze.

ONQ5041204L
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僅 Elektricky ovl쌴dan썗 v썿ko zavazadlo-
v썗ho prostoru je t쎼eba resetovat za 
n쌴sleduj썿c썿ch podm썿nek:
- Akumul쌴tor (12V) se dob썿j썿
- Akumul쌴tor (12V) se znovu montuje
- P쎼썿slu쏃n쌴 pojistka se znovu montuje

Otev쎼en썿 chytr썗ho v썿ka zavaza-
dlov썗ho prostoru (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

쉗innost
僅 V nab썿dce Settings (Nastaven썿) 

vyberte volby Door → Smart tailgate 
(Dve쎼e → Chytr썗 p쌴t썗 dve쎼e).

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Po 15 sekund쌴ch po zav쎼en썿 a uzam-

썊en썿 v쏃ech dve쎼썿.
僅 Setrv쌴n썿m v detek썊n썿 z쎣n썙 po dobu 

alespo쎜 3 sekund.
僅 Odpojen썿 nab썿jec썿ho konektoru

Podm썿nky, kdy syst썗m nelze pou-
쏹썿t
僅 Chytr쏯 kl썿썊 je detekov쌴n do 15 sekund 

po zav쎼en썿 a zamknut썿 v쏃ech dve쎼썿 a je 
detekov쌴n nep쎼etr쏹it썙.

僅 Chytr쏯 kl썿썊 je detekov쌴n do 15 sekund 
po zav쎼en썿 a zamknut썿 v쏃ech dve쎼썿 
a 1,5 m od kliky p쎼edn썿ch dve쎼썿 (u vozi-
del vybaven쏯ch uv썿tac썿m sv썙tlem).

僅 N썙kter썗 z dve쎼썿 nejsou zav쎼en썗 nebo 
zamknut썗.

僅 Chytr쏯 kl썿썊 je ve vozidle.

Omezen썿
僅 Chytr쏯 kl썿썊 nen썿 detekov쌴n ve vzd쌴le-

nosti s polom썙rem 50~100 cm 
(20~40 palc쏪) za vozidlem

Detekce a v쏯strahy

쉗innost
1. V쏯stra쏹n쌴 sv썙tla zablikaj썿.
2. P쎼i detekci chytr썗ho kl썿썊e se rozezn썿 

v쏯straha.

Automatick썗 otev쎼en썿

쉗innost
1. V썿ko zavazadlov썗ho prostoru se ote-

v쎼e.
2. V쏯stra쏹n쌴 sv썙tla zablikaj썿.
3. V쏯straha zazn썿 6kr쌴t.

Deaktivace chytr쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 
pomoc썿 chytr썗ho kl썿썊e.

쉗innost
1. Pro deaktivaci t썗to funkce stiskn썙te 

b썙hem f쌴ze 씮Detect and Alert“ 
(Detekce a v쏯strahy) kter썗koli z n쌴sle-
duj썿c썿ch tla썊썿tek chytr썗ho kl썿썊e.
僅 Tla썊썿tko zamyk쌴n썿 dve쎼썿
僅 Tla썊썿tko odemyk쌴n썿 dve쎼썿
僅 Tla썊썿tko otev썿r쌴n썿/zav썿r쌴n썿 p쌴t쏯ch 

dve쎼썿

UPOZORN5NL
僅 Pokud stisknete tla썊썿tko pro odem썊en썿 

dve쎼썿, funkce chytr쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 se 
syst썗mem 씮Auto Open“ (Automatick썗 
otev썿r쌴n썿) bude do썊asn썙 deaktivo-
v쌴na. Pokud v쏃ak do 30 sekund neo-
tev쎼ete 쏹쌴dn썗 dve쎼e, funkce chytr쏯ch 

ONQ5E031011L
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p쌴t쏯ch dve쎼썿 se syst썗mem Auto Open 
se znovu aktivuje.

僅 Pokud stisknete tla썊썿tko pro otev쎼en썿 
p쌴t쏯ch dve쎼썿 na v썿ce ne쏹 1 sekundu, 
p쌴t썗 dve쎼e se otev쎼ou.

僅 Pokud stisknete tla썊썿tko pro uzam썊en썿 
dve쎼썿 nebo tla썊썿tko pro otev쎼en썿 
p쌴t쏯ch dve쎼썿, kdy쏹 funkce chytr쏯ch 
p쌴t쏯ch dve쎼썿 se syst썗mem Auto Open 
nen썿 v detek썊n썿 a signaliza썊n썿 f쌴zi, 
funkce chytr쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 se sys-
t썗mem Auto Open nebude deaktivo-
v쌴na.

僅 V p쎼썿pad썙, 쏹e jste deaktivovali funkci 
chytr쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 se syst썗mem 
Auto Open stisknut썿m tla썊썿tka na chyt-
r썗m kl썿썊i a otev쎼eli jste dve쎼e, funkce 
chytr쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 se syst썗mem 
Auto Open bude po zav쎼en썿 
a uzam썊en썿 v쏃ech dve쎼썿 znovu aktivo-
v쌴na.

Podm썿nky, kdy syst썗m nelze pou-
쏹썿t
僅 Chytr쏯 kl썿썊 se nach쌴z썿 v bl썿zkosti 

n썙kter썗ho z vys썿la썊쏪, nap쎼. rozhlaso-
v썗ho vys썿la썊e nebo leti쏃tn썿ch syst썗m쏪, 
kter썗 mohou ovlivnit funkci chytr썗ho 
kl썿썊e.

僅 Chytr쏯 kl썿썊 je v bl썿zkosti mobiln썿ho 
telefonu nebo obousm썙rn썗 vys썿la썊ky.

僅 V bl썿zkosti vozidla je v 썊innosti chytr쏯 
kl썿썊 jin썗ho vozidla.

僅 Detek썊n썿 z쎣na se m쏪쏹e zv썙t쏃it nebo 
zmen쏃it v t썙chto situac썿ch:
- Jedna strana vozidla je zvednut쌴 p쎼i 

v쏯m썙n썙 pneumatik nebo kontrole 
vozidla.

- Vozidlo je zaparkov쌴no v n쌴klonu 
ve svahu nebo na nezpevn썙n썗 
cest썙 apod.

V\STRAHA
僅 P쎼ed j썿zdou se ujist썙te, 쏹e zadn썿 dve쎼e 

jsou zav쎼en썗.
僅 P쎼ed otev쎼en썿m nebo zav쎼en썿m zad-

n썿ch dve쎼썿 se ujist썙te, 쏹e v bl썿zkosti 
nejsou 쏹쌴dn썗 osoby ani p쎼edm썙ty.

僅 P쎼i otev썿r쌴n썿 zadn썿ch dve쎼썿 ve svahu 
dbejte, aby p쎼edm썙ty ze zavazadlo-
v썗ho prostoru nevypadly ven. Mohlo 
by doj썿t k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿.

僅 P쎼ed myt썿m vozidla nezapome쎜te 
funkci chytr쏯ch zadn썿ch dve쎼썿 se sys-
t썗mem Auto Open vypnout. Zadn썿 
dve쎼e by se mohly samovoln썙 otev쎼썿t.

僅 Kl썿썊 by m썙l b쏯t ulo쏹en mimo dosah 
d썙t썿. D썙ti by mohly p쎼i h쎼e v bl썿zkosti 
za vozidlem chytr썗 zadn썿 dve쎼e se 
syst썗mem Auto Open ne쏒mysln썙 ote-
v쎼썿t.

VAROV@NL
僅 Do detek썊n썿 z쎣ny nevstupujte, pokud 

nem쌴te v 쏒myslu dve쎼e otev쎼썿t. Pokud 
necht썙n썙 vstoup썿te do detek썊n썿 z쎣ny, 
za썊nou blikat varovn쌴 sv썙tla a zn썿t 
zvuk zvonu, detek썊n썿 z쎣nu s chytr쏯m 
kl썿썊em opus쏉te. Zadn썿 dve쎼e z쏪stanou 
zav쎼en썗.

UPOZORN5NL
僅 Pokud se v쏯쏃ka otev쎼en썿 elektricky 

ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 nastav썿 
ru썊n썙 a pot썗 se v nab썿dce Settings 
(Nastaven썿) vybere polo쏹ka User Hei-
ght Setting (Nastaven썿 v쏯쏃ky u쏹iva-
telem), dve쎼e se automaticky otev쎼ou 
do v쏯쏃ky nastaven썗 ru썊n썙 u쏹ivatelem.

僅 Pokud nebyla v쏯쏃ka otev쎼en썿 elek-
tricky ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 nasta-
vena ru썊n썙, dve쎼e se po v쏯b썙ru 
polo쏹ky User height setting (Nasta-
ven썿 v쏯쏃ky u쏹ivatelem) v nab썿dce 
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Settings (Nastaven썿) otev쎼ou v pln썗m 
rozsahu.

僅 Kdy쏹 bude v nab썿dce Settings (Nasta-
ven썿) vybr쌴na jedna z mo쏹nost썿 Full 
Open (Zcela otev쎼en썗)/Level 3 
(쌂rove쎜 3)/Level 2 (쌂rove쎜 2)/
Level 1 (쌂rove쎜 1) a pot썗 bude 
vybr쌴na mo쏹nost User Height 
Setting (Nastaven썿 v쏯쏃ky u쏹ivate-
lem), nastav썿 se v쏯쏃ka otev쎼en썿 elek-
tricky ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 na 
p쎼edchoz썿 ulo쏹enou v쏯쏃ku.

Nouzov썗 bezpe썊nostn썿 uvoln썙n썿 
p쌴t쏯ch dve쎼썿

쉗innost
1. Mechanick쏯 kl썿썊 zasu쎜te do kl썿썊ov썗 

d썿rky.
2. Mechanick쏯m kl썿썊em pohn썙te 

doprava (1).
3. Na p쌴t썗 dve쎼e zatla썊te sm썙rem 

vzh쏪ru.

V\STRAHA
僅 Z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 se 

seznamte s um썿st썙n썿m bezpe썊nostn썿 
p쌴ky zadn썿ch dve쎼썿 a zp쏪sobu otev썿-
r쌴n썿, pro p쎼썿pad, 쏹e by nedopat쎼en썿m 
do쏃lo k zam썊en썿 osoby v zavazadlo-
v썗m prostoru.

僅 Nikomu za 쏹쌴dn쏯ch okolnost썿 nedo-
volte zdr쏹ovat se v zavazadlov썗m 
prostoru. Zavazadlov쏯 prostor je velmi 
nebezpe썊n쌴 oblast v p쎼썿pad썙 nehody.

僅 Bezpe썊nostn썿 p쌴ku pou쏹썿vejte pouze v 
p쎼썿pad썙 nouze. P쎼i jej썿m pou쏹it썿 bu썑te 
maxim쌴ln썙 opatrn썿, obzvl쌴쏃t썙 pokud 
je vozidlo v pohybu.

僅 Nedot쏯kejte se 썊쌴st썿, kter썗 maj썿 na 
starosti upevn썙n썿 a zdvih쌴n썿 zadn썿ch 
dve쎼썿 (plynov쏯 zvedac썿 mechanismus), 
proto쏹e m쏪쏹e doj썿t k v쌴쏹n썗mu zra-
n썙n썿.

ONQ5E031012L
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Okna

1 Sp썿na썊 elektrick썗ho ovl쌴d쌴n썿 okna 쎼idi썊e
2 Sp썿na썊 elektrick썗ho ovl쌴d쌴n썿 okna p쎼edn썿ch dve쎼썿 spolujezdce
3 Sp썿na썊 elektrick썗ho ovl쌴d쌴n썿 okna zadn썿ch dve쎼썿 (vlevo)
4 Sp썿na썊 elektrick썗ho ovl쌴d쌴n썿 okna zadn썿ch dve쎼썿 (vpravo)
5 Sp썿na썊 blokov쌴n썿 elektrick썗ho ovl쌴d쌴n썿 oken

ONQ5E031014L_4
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Ovl쌴d쌴n썿 sp썿na썊e elektrick썗ho 
ovl쌴d쌴n썿 oken (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

僅 Typ A: 1
僅 Typ B: 1, 2 (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
僅 Stiskn썙te nebo vyt쌴hn썙te sp썿na썊 do 

polohy prvn썿 nebo druh썗 z쌴padky (1, 
2).

INFORMACE
Pouze u typu B je k dispozici automa-
tick쌴 funkce nahoru/dol쏪.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Vozidlo je zapnut썗 v poloze ON 

(Zapnuto)

V\STRAHA
Do prostoru oken neumis쏉ujte 쏹쌴dn썗 p쎼썿-
slu쏃enstv썿. P쎼edm썙ty mohou br쌴nit 
spr쌴vn썗 funkci ochrann썗ho syst썗mu 
proti zablokov쌴n썿.

UPOZORN5NL
僅 P쎼i j썿zd썙 s otev쎼en쏯mi zadn썿mi okny 

nebo se st쎼e쏃n썿m oknem (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy) v otev쎼en썗 (nebo 썊쌴ste썊n썙 
otev쎼en썗) poloze, m쏪쏹e doch쌴zet k 
hluku zp쏪soben썗mu n쌴razy v썙tru. 
Jedn쌴 se o norm쌴ln썿 stav, kter쏯 lze 
omezit nebo eliminovat n쌴sleduj썿c썿mi 
kroky. Pokud ke hluku doch쌴z썿, pokud 

je otev쎼en썗 jedno nebo ob썙 zadn썿 
okna, 썊쌴ste썊n썙 otev쎼ete ob썙 p쎼edn썿 
okna, p쎼ibli쏹n썙 o 2,5 cm (1 palec). 
Pokud ke hluku doch쌴z썿, kdy쏹 je ote-
v쎼en썗 st쎼e쏃n썿 okno, st쎼e쏃n썿 okno m썿rn썙 
p쎼iv쎼ete.

僅 V chladn쏯ch a vlhk쏯ch klimatick쏯ch 
podm썿nk쌴ch nemus썿 elektrick썗 ovl쌴-
d쌴n썿 쎼쌴dn썙 fungovat kv쏪li p쎼imrznut썿 
oken.

Reset elektricky ovl쌴dan쏯ch oken

쉗innost
1. Zav쎼ete okno.
2. Zat쌴hn썙te za sp썿na썊 elektrick썗ho 

ovl쌴d쌴n썿 oken
僅 B썙hem asi 1 sekundy

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Vozidlo je zapnut썗 v poloze ON 

(Zapnuto)

Automatick썗 obr쌴cen썿 chodu 
elektricky ovl쌴dan쏯ch oken (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
1. Posuv okna se zastav썿 a okno se bude 

posouvat dol쏪.
僅 P쎼ibli쏹n썙 30 cm (12 palc쏪)

2. Okna se budou posouvat dol쏪.
僅 P쎼ibli쏹n썙 2,5 cm (1 palc쏪)

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Je detekov쌴n p쎼edm썙t nebo 썊쌴st t썙la 

osoby
僅 Je detekov쌴na p쏪sob썿c썿 s썿la

ONQ5031015L
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V\STRAHA
僅 P쎼ed zav썿r쌴n썿m oken v쏹dy kontrolujte, 

zda zav쎼en썿 nic nebr쌴n썿, aby nedo쏃lo 
ke zran썙n썿 nebo k po쏃kozen썿 vozidla. 
Pokud dojde k p쎼iv쎼en썿 p쎼edm썙tu s 
pr쏪쎼ezem men쏃썿m ne쏹 4 mm (0,16 
palce) mezi sklem a horn썿m 쏹l쌴bkem 
r쌴mu, automatick썗 oto썊en썿 chodu 
nemus썿 detekovat zv쏯쏃en썿 odporu, 
pohyb nezastav썿 ani nezm썙n썿 jeho 
sm썙r.

僅 Automatick쌴 zm썙na sm썙ru pohybu 
okna nen썿 aktivn썿 b썙hem obnovov쌴n썿 
썊innosti automatick썗ho syst썗mu zav썿-
r쌴n썿 oken. P쎼i zav썿r쌴n썿 oken v쏹dy 
zkontrolujte, 쏹e se v dr쌴ze pohybu 
okna nenach쌴z썿 쏹쌴dn쌴 썊쌴st t썙la a 쏹e 
v쏃echny p쎼edm썙ty jsou v bezpe썊n썗 
vzd쌴lenosti tak, aby nedo쏃lo ke zra-
n썙n썿 nebo po쏃kozen썿 vozidla.

UPOZORN5NL
Automatick쌴 zm썙na sm썙ru pohybu okna 
je aktivn썿 pouze v p쎼썿pad썙, 쏹e je 쏒pln쏯m 
p쎼ita쏹en썿m sp썿na썊e aktivovan쌴 funkce 
씮auto up“ (automatick썗 zved쌴n썿). Funkce 
automatick썗 zm썙ny pohybu nefunguje, 
pokud k posuvu skla vzh쏪ru pou쏹ijete 
jen polovinu zdvihu sp썿na썊e.

Tla썊썿tko blokov쌴n썿 elektricky 
ovl쌴dan쏯ch oken

쉗innost
1. Stiskn썙te tla썊썿tko blokov쌴n썿 elektricky 

ovl쌴dan쏯ch oken.
僅 Zadn썿 okno spolujezdce nelze ovl쌴-

dat.
2. P쎼edn썿 okno 쎼idi썊e a spolujezdce lze 

ovl쌴dat.

V\STRAHA
僅 Pokud b썙쏹썿 motor, NIKDY nenech쌴-

vejte kl썿썊e ve vozidle s d썙tmi bez 
dozoru.

僅 NIKDY nenech쌴vejte v aut썙 d썙ti bez 
dozoru. Dokonce i velmi mal썗 d썙ti 
mohou zp쏪sobit rozjet썿 vozidla a zp쏪-
sobit zran썙n썿 sob썙 nebo jin쏯m oso-
b쌴m.

僅 V쏹dy, p쎼ed zav썿r쌴n썿m, nejprve pe썊liv썙 
zkontrolujte, zda v bl썿zkosti okna 
nem쌴 쏹쌴dn쌴 z osob ruce, hlavu nebo 
jin썗 썊쌴sti t썙la.

僅 Nedovolte, aby si s elektrick쏯m staho-
v쌴n썿m oken hr쌴ly d썙ti. Sp썿na썊 z쌴mku 
elektrick썗ho stahov쌴n썿 zadn썿ch oken 
nech쌴vejte v poloze LOCK 
(Uzam썊eno, stisknut쌴 poloha). P쎼i 
ne쏒mysln썗m pou쏹it썿 d썙tmi by mohlo 
doj썿t k V숼쌰N쉩MU ZRAN쉫N슕.

僅 Pokud je vozidlo v pohybu, nevykl쌴-
n썙jte z okna hlavu ani 쏹쌴dn썗 kon썊e-
tiny.

VAROV@NL
僅 Pro prevenci po쏃kozen썿 elektrick썗ho 

stahov쌴n썿 oken, neotv썿rejte nebo 
nezav썿rejte sou썊asn썙 v썿ce ne쏹 dv썙 
okna. Prodlou쏹썿te t썿m rovn썙쏹 쏹ivotnost 
pojistek.

僅 Nikdy nezkou쏃ejte ovl쌴dat stahov쌴n썿 
n썙kter썗ho z oken z m썿sta 쎼idi썊e a sou-
썊asn썙 u konkr썗tn썿ho okna ovlada썊em 
v opa썊n썗m sm썙ru. Pokud by k takov썗 

ONQ5031016
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situaci do쏃lo, pohyb okna se zastav썿 a 
nep쏪jde otev쎼썿t ani zav쎼썿t.

D쌴lkov썗 zav썿r쌴n썿/otv썿r쌴n썿 oken 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

1 Tla썊썿tko zamknut썿
2 Tla썊썿tko odemknut썿
Je-li vozidlo vybaven썗 funkc썿 automatic-
k썗ho vytahov쌴n썿 nahoru / stahov쌴n썿 
dol쏪 (bezpe썊nostn썿 funkce okna), 
m쏪쏹ete p쎼i vypnut썗m motoru nad쌴le 
ovl쌴dat p쎼썿slu쏃n썗 pohyby oken.

쉗innost
1. Stisknut썿m a podr쏹en썿m tla썊썿tka pro 

zam썊en썿 dve쎼썿 (1) na chytr썗m kl썿썊i 
zav쎼ete okna. Okna se budou zav썿rat, 
dokud budete dr쏹et tla썊썿tko stisknut썗.

2. Stisknut썿m a podr쏹en썿m tla썊썿tka pro 
odem썊en썿 dve쎼썿 (2) na chytr썗m kl썿썊i 
otev쎼ete okna. Okna se budou otv썿rat, 
dokud budete dr쏹et tla썊썿tko stisknut썗.

3. D쌴lkov썗 ovl쌴d쌴n썿 oken m쏪쏹ete aktivo-
vat nebo deaktivovat pomoc썿 nab썿dky 
Settings (Nastaven썿).

V\STRAHA
僅 Do prostoru oken neumis쏉ujte 쏹쌴dn썗 

p쎼썿slu쏃enstv썿. P쎼edm썙ty mohou br쌴nit 
spr쌴vn썗 funkci ochrann썗ho syst썗mu 
proti zablokov쌴n썿.

僅 P쎼ed zav썿r쌴n썿m oken v쏹dy kontrolujte, 
zda zav쎼en썿 nic nebr쌴n썿, aby nedo쏃lo 
ke zran썙n썿 nebo k po쏃kozen썿 vozidla. 
Pokud dojde k p쎼iv쎼en썿 p쎼edm썙tu s 
pr쏪쎼ezem men쏃썿m ne쏹 4 mm (0,16 
palce) mezi sklem a horn썿m 쏹l쌴bkem 
r쌴mu, automatick썗 oto썊en썿 chodu 
nemus썿 detekovat zv쏯쏃en썿 odporu, 
pohyb nezastav썿 ani nezm썙n썿 jeho 
sm썙r.

僅 Automatick쌴 zm썙na sm썙ru pohybu 
okna nen썿 aktivn썿 b썙hem obnovov쌴n썿 
썊innosti automatick썗ho syst썗mu zav썿-
r쌴n썿 oken. P쎼i zav썿r쌴n썿 oken v쏹dy 
zkontrolujte, 쏹e se v dr쌴ze pohybu 
okna nenach쌴z썿 쏹쌴dn쌴 썊쌴st t썙la a 쏹e 
v쏃echny p쎼edm썙ty jsou v bezpe썊n썗 
vzd쌴lenosti tak, aby nedo쏃lo ke zra-
n썙n썿 nebo po쏃kozen썿 vozidla.

僅 Pokud b썙쏹썿 motor, NIKDY nenech쌴-
vejte kl썿썊e ve vozidle s d썙tmi bez 
dozoru.

僅 NIKDY nenech쌴vejte v aut썙 d썙ti bez 
dozoru. Dokonce i velmi mal썗 d썙ti 
mohou zp쏪sobit rozjet썿 vozidla a zp쏪-
sobit zran썙n썿 sob썙 nebo jin쏯m oso-
b쌴m.

僅 V쏹dy, p쎼ed zav썿r쌴n썿m, nejprve pe썊liv썙 
zkontrolujte, zda v bl썿zkosti okna 
nem쌴 쏹쌴dn쌴 z osob ruce, hlavu nebo 
jin썗 썊쌴sti t썙la.

僅 Nedovolte, aby si s elektrick쏯m staho-
v쌴n썿m oken hr쌴ly d썙ti. Sp썿na썊 z쌴mku 
elektrick썗ho stahov쌴n썿 zadn썿ch oken 
nech쌴vejte v poloze LOCK 
(Uzam썊eno, stisknut쌴 poloha). P쎼i 
ne쏒mysln썗m pou쏹it썿 d썙tmi by mohlo 
doj썿t k V숼쌰N쉩MU ZRAN쉫N슕.
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僅 Pokud je vozidlo v pohybu, nevykl쌴-
n썙jte z okna hlavu ani 쏹쌴dn썗 kon썊e-
tiny.

僅 P쎼i zav썿r쌴n썿 oken v쏹dy zkontrolujte, 쏹e 
se v dr쌴ze pohybu okna nenach쌴z썿 
쏹쌴dn쌴 썊쌴st t썙la a 쏹e v쏃echny p쎼ed-
m썙ty jsou v bezpe썊n썗 vzd쌴lenosti tak, 
aby nedo쏃lo ke zran썙n썿 nebo po쏃ko-
zen썿 vozidla.

VAROV@NL
僅 Pro prevenci po쏃kozen썿 elektrick썗ho 

stahov쌴n썿 oken, neotv썿rejte nebo 
nezav썿rejte sou썊asn썙 v썿ce ne쏹 dv썙 
okna. Prodlou쏹썿te t썿m rovn썙쏹 쏹ivotnost 
pojistek.

僅 Nikdy nezkou쏃ejte ovl쌴dat stahov쌴n썿 
n썙kter썗ho z oken z m썿sta 쎼idi썊e a sou-
썊asn썙 u konkr썗tn썿ho okna ovlada썊em 
v opa썊n썗m sm썙ru. Pokud by k takov썗 
situaci do쏃lo, pohyb okna se zastav썿 a 
nep쏪jde otev쎼썿t ani zav쎼썿t.

UPOZORN5NL
僅 P쎼i j썿zd썙 s otev쎼en쏯mi zadn썿mi okny 

nebo se st쎼e쏃n썿m oknem (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy) v otev쎼en썗 (nebo 썊쌴ste썊n썙 
otev쎼en썗) poloze, m쏪쏹e doch쌴zet k 
hluku zp쏪soben썗mu n쌴razy v썙tru. 
Jedn쌴 se o norm쌴ln썿 stav, kter쏯 lze 
omezit nebo eliminovat n쌴sleduj썿c썿mi 
kroky. Pokud ke hluku doch쌴z썿, pokud 
je otev쎼en썗 jedno nebo ob썙 zadn썿 
okna, 썊쌴ste썊n썙 otev쎼ete ob썙 p쎼edn썿 
okna, p쎼ibli쏹n썙 o t쎼i centimetry. Pokud 
ke hluku doch쌴z썿, kdy쏹 je otev쎼en썗 
st쎼e쏃n썿 okno, st쎼e쏃n썿 okno m썿rn썙 p쎼i-
v쎼ete.

僅 V chladn쏯ch a vlhk쏯ch klimatick쏯ch 
podm썿nk쌴ch nemus썿 elektrick썗 ovl쌴-
d쌴n썿 쎼쌴dn썙 fungovat kv쏪li p쎼imrznut썿 
oken.

僅 Automatick쌴 zm썙na sm썙ru pohybu 
okna je aktivn썿 pouze v p쎼썿pad썙, 쏹e je 
쏒pln쏯m p쎼ita쏹en썿m sp썿na썊e aktivo-
van쌴 funkce 씮auto up“ (automatick썗 
zved쌴n썿). Funkce automatick썗 zm썙ny 
pohybu nefunguje, pokud k posuvu 
skla vzh쏪ru pou쏹ijete jen polovinu 
zdvihu sp썿na썊e.
324
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Kapota
Otev쎼en썿 kapoty

1 P쌴썊ka otev썿r쌴n썿 kapoty motoru
2 Sekund쌴rn썿 z쌴padka kapoty
3 Kapota
4 Podp썙rn쌴 ty썊

쉗innost
1. Zat쌴hn썙te za p쌴썊ku otev썿r쌴n썿 kapoty 

(1).
2. Zatla썊te sekund쌴rn썿 z쌴padku (2) sm썙-

rem vlevo.
3. Kapotu (3) zdvihn썙te.
4. Vyjm썙te podp썙rnou ty썊 (4).
5. Zajist썙te otev쎼enou kapotu podp썙r-

nou ty썊썿.

V\STRAHA
僅 Kapotu otev썿rejte na rovn썗m m썿st썙 po 

vypnut썿 motoru, p쎼esunut썿 쎼azen썿 do 
polohy P (Parkov쌴n썿) a aktivaci parko-
vac썿 brzdy.

僅 Podp썙rnou ty썊 chytejte v 썊쌴sti oba-
len썗 gumou. Guma zabr쌴n썿 va쏃emu 
pop쌴len썿 hork쏯m kovem v p쎼썿pad썙 
zah쎼쌴t썗ho motoru.

僅 P쎼i kontrole motorov썗ho prostoru je 
v쏹dy nutn썗 otev쎼enou kapotu zajistit 
podp썙rnou ty썊썿, zcela zasunutou do 
p쎼썿slu쏃n썗ho otvoru. Tak je zaji쏃t썙no, 
쏹e se kapota nem쏪쏹e zav쎼썿t a zp쏪sobit 
v쌴m zran썙n썿.

Zav쎼en썿 kapoty

쉗innost
1. P쎼ed zav쎼en썿m kapoty zkontrolujte:

僅 V쏃echny uz쌴v썙ry pln썿c썿ch otvor쏪 v 
motorov썗m prostoru mus썿 b쏯t 
spr쌴vn썙 upevn썙n썗.

僅 Z motorov썗ho prostoru mus썿 b쏯t 
odstran썙ny hadry, rukavice a 
ostatn썿 ho쎼lav썗 p쎼edm썙ty.

2. P쎼iv쎼ete kapotu do v쏯쏃ky p쎼ibli쏹n썙 
30 cm (12 palc쏪) nad zav쎼enou 
polohu a pot썗 ji pus쏉te a nechte vol-
n쏯m p쌴dem zaklapnout. Zkontrolujte, 
zda je zaji쏃t썙na v uzav쎼en썗 poloze.

3. Zkontrolujte, zda je kapota 쎼쌴dn썙 
zaji쏃t썙na.
僅 Pokud lze kapotu lehce nadzdvih-

nout, nen썿 쎼쌴dn썙 zaji쏃t썙na.
僅 Otev쎼ete ji a znovu ji zav쎼ete s o 

n썙co v썙t쏃썿 silou.

ONQ5031017_4
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V\STRAHA
僅 P쎼ed zav썿r쌴n썿m se ujist썙te, 쏹e zav쎼en썿 

nebr쌴n썿 쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty. P쎼iv쎼en썿 
p쎼edm썙t쏪 p쎼i zav썿r쌴n썿 kapoty by 
mohlo zp쏪sobit 쏃kodu nebo v쌴쏹n썗 
zran썙n썿.

僅 V motorov썗m prostoru nenech쌴vejte 
hadry, rukavice ani jin썗 ho쎼lav썗 p쎼ed-
m썙ty. V opa썊n썗m p쎼썿pad썙 m쏪쏹e doj썿t 
k po쏹쌴ru.

僅 P쎼ed j썿zdou v쏹dy p쎼ekontrolujte, 쏹e je 
kapota spr쌴vn썙 zaji쏃t썙na. Nezaji쏃t썙n쌴 
kapota by se mohla za j썿zdy otev쎼썿t, 
zcela zaclonit v쏯hled a zp쏪sobit 
nehodu.

僅 Vozidlem se zvednutou kapotou 
nepopoj썿쏹d썙jte. Kapota by br쌴nila ve 
v쏯hledu a mohla by spadnout nebo se 
po쏃kodit.

Dv썿쎼ka palivov썗 n쌴dr쏹e
Otev쎼en썿 dv썿쎼ek hrdla palivov썗 
n쌴dr쏹e

쉗innost
1. Vypn썙te motor.
2. Ujist썙te se, 쏹e jsou v쏃echny dve쎼e 

odemknut썗.
3. Dv썿쎼ka hrdla palivov썗 n쌴dr쏹e (1) ote-

v쎼ete stisknut썿m u st쎼edu zadn썿ho 
okraje.

4. Uz쌴v썙r palivov썗 n쌴dr쏹e (2) 
vy쏃roubujte ot쌴썊en썿m proti sm썙ru 
hodinov쏯ch ru썊i썊ek.

5. V썿썊ko um썿st썙te na dv썿쎼ka hrdla pali-
vov썗 n쌴dr쏹e.

V\STRAHA
Ne쏹 za썊nete dopl쎜ovat palivo, ujist썙te 
se, jak쏯 druh paliva se ve va쏃em vozidle 
pou쏹썿v쌴.
Kdybyste omylem doplnili naftu do vozi-
dla se z쌴쏹ehov쏯m motorem nebo 
naopak benz썿n do vozidla se vzn썙tov쏯m 
motorem, mohlo by to m썿t negativn썿 
dopady na palivov쏯 syst썗m a zp쏪sobit 
v쌴쏹n썗 po쏃kozen썿 vozidla.

UPOZORN5NL
僅 Kdy쏹 budou odem썊eny dve쎼e u 쎼idi썊e, 

budou odblokov쌴na i dv썿쎼ka palivov썗 
n쌴dr쏹e.
Odemknut썿 dv썿쎼ek hrdla palivov썗 
n쌴dr쏹e:

ONQ5H031008
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- Stiskn썙te tla썊썿tko pro odemknut썿 na 
chytr썗m kl썿썊i.

- Stiskn썙te tla썊썿tko odemknut썿 cent-
r쌴ln썿ho zamyk쌴n썿 na 썊aloun썙n썿 
op썙rky dve쎼썿 쎼idi썊e.

- Zat쌴hn썙te za vnit쎼n썿 dve쎼n썿 rukoje쏉 
sm썙rem ven.

Dv썿쎼ka palivov썗 n쌴dr쏹e se zamknou 
p쎼i zamknut썿 v쏃ech dve쎼썿.
Zamknut썿 dv썿쎼ek hrdla palivov썗 
n쌴dr쏹e:
- Stiskn썙te tla썊썿tko pro zamknut썿 na 

chytr썗m kl썿썊i.
- Stiskn썙te tla썊썿tko zamknut썿 centr쌴l-

n썿ho zamyk쌴n썿 na 썊aloun썙n썿 op썙rky 
dve쎼썿 쎼idi썊e.

* Jakmile vozidlo p쎼ekro썊썿 rychlost 15 
km/h (9,3 mil/hod), v쏃echny dve쎼e 
se automaticky zamknou Dv썿쎼ka 
hrdla palivov썗 n쌴dr쏹e se rovn썙쏹 
zav쎼ou, pokud rychlost vozidla p쎼e-
kro썊썿 15 km/h (9,3 mil/h).

僅 Pokud se kv쏪li n쌴mraze v okol썿 dv썿쎼ka 
hrdla palivov썗 n쌴dr쏹e neotev쎼ou, 
lehce na n썙 poklepejte nebo zatla썊te, 
aby se led poru쏃il a dv썿쎼ka uvolnila. 
Nepokou쏃ejte se dv썿쎼ka vyp쌴썊it. V p쎼썿-
pad썙 pot쎼eby nast쎼썿kejte kolem dv썿쎼ek 
rozmrazovac썿 kapalinu (nepou쏹썿vejte 
nemrznouc썿 chladic썿 kapalinu) nebo 
p쎼eje썑te na teplej쏃썿 m썿sto, kde led roz-
mrzne.

Uzav쎼en썿 dv썿쎼ek hrdla palivov썗 
n쌴dr쏹e

쉗innost
1. Uz쌴v썙r palivov썗 n쌴dr쏹e (2) ot쌴썊ejte ve 

sm썙ru hodinov쏯ch ru썊i썊ek, dokud 
neusly쏃썿te cvaknut썿.

2. Dv썿쎼ka hrdla palivov썗 n쌴dr쏹e (1) 
zav쎼ete stisknut썿m u st쎼edu zadn썿ho 
okraje.

3. Zkontrolujte, zda jsou v쏃echny dve쎼e 
i dv썿쎼ka hrdla palivov썗 n쌴dr쏹e zam-
knut썗.

V\STRAHA
Paliva pro automobily jsou ho쎼lav썗 
materi쌴ly. P쎼i tankov쌴n썿 opatrn썙 postu-
pujte podle n쌴sleduj썿c썿ch pokyn쏪. Nedo-
dr쏹en썿 t썙chto pokyn쏪 m쏪쏹e v썗st k 
v쌴쏹n쏯m zran썙n썿m, pop쌴lenin쌴m nebo 
쏒mrt썿 v d쏪sledku po쏹쌴ru nebo v쏯buchu.
僅 P쎼e썊t썙te si ve쏃ker쌴 varov쌴n썿 vyv썙쏃en쌴 

na 썊erpac썿 stanici a postupujte podle 
nich.

僅 P쎼ed tankov쌴n썿m zjist썙te um썿st썙n썿 
nouzov썗ho zastaven썿 p쎼썿vodu paliva 
썊erpac썿 stanice, pokud je k dispozici.

僅 P쎼ed kontaktem s 썊erpac썿 pistol썿 byste 
m썙li eliminovat potenci쌴ln썿 riziko 
vzniku n쌴boje statick썗 elekt쎼iny. 
V bezpe썊n썗 vzd쌴lenosti od hrdla pali-
vov썗 n쌴dr쏹e, 썊erpac썿 pistole nebo 
jin썗ho zdroje paliva se holou rukou 
dotkn썙te n썙kter썗 kovov썗 썊쌴sti vozidla.

僅 B썙hem tankov쌴n썿 nepou쏹썿vejte 
mobiln썿 telefon. Elektrick쏯 proud a/
nebo elektronick썗 ru쏃en썿 z mobiln썿ho 
telefonu m쏪쏹e potenci쌴ln썙 vzn썿tit 
v쏯pary z paliva a zp쏪sobit po쏹쌴r.

僅 Po zah쌴jen썿 tankov쌴n썿 neusedejte 
zp썙t do vozidla. Dotykem nebo t쎼en썿m 
o p쎼edm썙t nebo l쌴tku ve vozidle 
schopnou tvorby statick썗 elekt쎼iny 
byste mohli zp쏪sobit vznik n쌴boje sta-
tick썗 elekt쎼iny. V쏯boj statick썗 elekt쎼iny 
by mohl vzn썿tit v쏯pary z paliva 
a zp쏪sobit po쏹쌴r. Pokud mus썿te znovu 
vstoupit do vozidla, m썙li byste pot썗 
znovu eliminovat potenci쌴ln썿 nebez-
pe썊썿 v쏯boje statick썗 elekt쎼iny. 
V bezpe썊n썗 vzd쌴lenosti od hrdla pali-
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vov썗 n쌴dr쏹e, 썊erpac썿 pistole nebo 
jin썗ho zdroje paliva se holou rukou 
dotkn썙te n썙kter썗 kovov썗 썊쌴sti vozidla.

僅 P쎼ed tankov쌴n썿m v쏹dy p쎼esu쎜te 
쎼azen썿 do polohy P (Parkov쌴n썿), akti-
vujte parkovac썿 brzdu a p쎼epn썙te sp썿-
na썊 zapalov쌴n썿 nebo tla썊썿tko ENGINE 
START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru) do polohy LOCK/OFF (Zam-
knuto/Vypnuto).

僅 Jiskry produkovan썗 elektrick쏯mi kom-
ponenty motoru mohou vzn썿tit v쏯pary 
paliva a zp쏪sobit po쏹쌴r.

僅 P쎼i pou쏹it썿 schv쌴len썗 p쎼enosn썗 
n쌴doby na palivo n쌴dobu p쎼ed zah쌴-
jen썿m tankov쌴n썿 postavte na zem. 
V쏯boj statick썗 elekt쎼iny z n쌴doby by 
mohl vzn썿tit v쏯pary z paliva a zp쏪sobit 
po쏹쌴r. Po zah쌴jen썿 tankov쌴n썿 by m썙l 
b쏯t a쏹 do ukon썊en썿 tankov쌴n썿 udr쏹o-
v쌴n kontakt hol썗 ruky s vozidlem.

僅 Pou쏹썿vejte pouze schv쌴len썗 p쎼enosn썗 
plastov썗 n쌴doby ur썊en썗 pro p쎼enos a 
uchov쌴v쌴n썿 benzinu.

僅 Na 썊erpac썿 stanici a zejm썗na b썙hem 
tankov쌴n썿 nepou쏹썿vejte sirky nebo 
zapalova썊 a neku쎼te ani nenech쌴vejte 
zap쌴lenou cigaretu ve vozidle.

僅 N쌴dr쏹 vozidla nenapl쎜ujte zcela ani ji 
nep쎼epl쎜ujte, aby nedo쏃lo k rozlit썿 
benz썿nu.

僅 V p쎼썿pad썙 vypuknut썿 po쏹쌴ru b썙hem 
tankov쌴n썿 opus쏉te okol썿 vozidla, oka-
m쏹it썙 kontaktujte spr쌴vce 썊erpac썿 sta-
nice a kontaktujte nejbli쏹쏃썿 po쏹쌴rn썿 
stanici. Postupujte podle bezpe썊nost-
n썿ch pokyn쏪, kter썗 v쌴m sd썙l썿.

僅 Pokud palivo pod tlakem vyst쎼썿kne 
ven, m쏪쏹e se v쌴m dostat na oble썊en썿 
nebo k쏪쏹i a vystavit v쌴s riziku po쏹쌴ru 
a pop쌴lenin. V썿ko palivov썗 n쌴dr쏹e 
v쏹dy sn썿mejte opatrn썙 a pomalu. 
Pokud p쎼es v썿ko unik쌴 palivo nebo 

pokud sly쏃썿te sy썊iv쏯 zvuk, po썊kejte, 
p쎼ed 쏒pln쏯m sejmut썿 v썿ka po썊kejte, 
dokud stav nepomine.

僅 V쏹dy zkontrolujte pevn썗 uta쏹en썿 v썿ka 
palivov썗 n쌴dr쏹e, aby v p쎼썿pad썙 
nehody nedo쏃lo k 쏒niku paliva.

VAROV@NL
B썙hem myt썿 vozidla (p쎼i myt썿 vysokotla-
kou vodou, v automatick썗 automy썊ce 
apod.) nech쌴vejte dve쎼e v poloze LOCK 
(zamknuto).

UPOZORN5NL
僅 Chcete-li dv썿쎼ka palivov썗 n쌴dr쏹e zamk-

nout, je t쎼eba nastavit dve쎼e vozidla do 
polohy LOCK (zamknuto) a dv썿쎼ka pali-
vov썗 n쌴dr쏹e zcela zav쎼썿t. Pokud dv썿쎼ka 
palivov썗 n쌴dr쏹e nejsou zcela zav쎼en쌴, 
nezamknou se.

僅 Dbejte na to, aby dopl쎜ovan썗 palivo 
spl쎜ovalo n쌴roky na kvalitu paliva.

僅 Nerozlijte palivo na vn썙j쏃썿 povrchy 
vozidla. Jak쏯koli typ paliva rozlit썗ho na 
lakovan쏯 povrch vozidla m쏪쏹e zp쏪so-
bit jeho po쏃kozen썿.

僅 Pokud je t쎼eba vym썙nit z쌴tku hrdla 
palivov썗 n쌴dr쏹e, pou쏹썿vejte pouze ori-
gin쌴ln썿 z쌴tku Kia nebo ekvivalentn썿 
z쌴tku p쎼edepsanou pro va쏃e vozidlo. 
Nespr쌴vn썗 v썿ko plnic썿ho hrdla palivov썗 
n쌴dr쏹e m쏪쏹e zp쏪sobit v쌴쏹nou poru-
chu palivov썗ho syst썗mu a syst썗mu 
sni쏹ov쌴n썿 emis썿.

僅 Nerozlijte palivo na vn썙j쏃썿 povrchy 
vozidla. Jak쏯koli typ paliva rozlit썗ho na 
lakovan쏯 povrch vozidla m쏪쏹e zp쏪so-
bit jeho po쏃kozen썿.

僅 Po natankov쌴n썿 zkontrolujte pevn썗 
uta쏹en썿 v썿ka palivov썗 n쌴dr쏹e, aby v p쎼썿-
pad썙 nehody nedo쏃lo k 쏒niku paliva.
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Panoramatick썗 st쎼e쏃n썿 okno 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Pokud je vozidlo vybaven썗 st쎼e쏃n썿m 
oknem, m쏪쏹ete odsunout nebo vyklopit 
st쎼e쏃n썿 okno sp썿na썊em ovl쌴d쌴n썿 st쎼e쏃-
n썿ho okna na stropn썿m panelu.

St쎼e쏃n썿 okno lze ovl쌴dat jen tehdy, kdy쏹 
je sp썿na썊 zapalov쌴n썿 nebo tla썊썿tko 
ENGINE START/STOP (Nastartov쌴n썿/
vypnut썿 motoru) v poloze ON (Zapnuto) 
nebo START.
St쎼e쏃n썿 okno lze ovl쌴dat p쎼ibli쏹n썙 
3 minuty po p쎼epnut썿 sp썿na썊e zapalov쌴n썿 
nebo tla썊썿tka ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) do 
polohy ACC (P쎼썿slu쏃enstv썿) nebo LOCK/
OFF (Zamknuto/Vypnuto). Jsou-li v쏃ak 
p쎼edn썿 dve쎼e otev쎼en썗, st쎼e쏃n썿 okno 
nelze ovl쌴dat ani v 3minutov썗m limitu.

V\STRAHA
僅 St쎼e쏃n썿 okno nebo slune썊n썿 clonu 

nikdy nenastavujte b썙hem j썿zdy. 
Mohlo by doj썿t ke ztr쌴t썙 kontroly nad 
vozidlem a k nehod썙 s n쌴sledkem 
zran썙n썿 nebo po쏃kozen썿 majetku.

僅 Pokud b썙쏹썿 motor, nikdy nenech쌴vejte 
kl썿썊e ve vozidle s d썙tmi bez dozoru. 
D썙ti bez dozoru by mohly manipulo-
vat se st쎼e쏃n썿m oknem a mohlo by 
doj썿t k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿.

僅 Na horn썿 썊쌴sti vozidla si nesedejte. 
M쏪쏹e doj썿t ke zran썙n썿 nebo 
k po쏃kozen썿 vozidla.

UPOZORN5NL
Se st쎼e쏃n썿m oknem nemanipulujte, 
pokud jsou na vozidle nainstalov쌴ny 
st쎼e쏃n썿 ty썊e nebo pokud je na st쎼e쏃e 
n쌴klad.

Elektricky ovl쌴dan쌴 slune썊n썿 
clona

Slune썊n썿 clonu pou쏹썿vejte na zast썿n썙n썿 
p쎼썿m썗ho slune썊n썿ho sv썙tla, proch쌴zej썿-
c썿ho sklem st쎼e쏃n썿ho okna.
僅 Stiskn썙te sp썿na썊 st쎼e쏃n썿ho okna sm썙-

rem vzad do prvn썿 zar쌴쏹ky, elektricky 
ovl쌴dan쌴 slune썊n썿 clona se automa-
ticky otev쎼e.

僅 Stiskn썙te sp썿na썊 st쎼e쏃n썿ho okna sm썙-
rem vp쎼ed do prvn썿 zar쌴쏹ky, elektricky 
ovl쌴dan쌴 slune썊n썿 clona se automa-
ticky zav쎼e. Pokud je v쏃ak st쎼e쏃n썿 
okno otev쎼en썗, zav쎼e se jako prvn썿 
ono.

Posuv elektricky ovl쌴dan썗 slune썊n썿 clony 
lze v libovoln썗 poloze zastavit kr쌴tk쏯m 
zatla썊en썿m ovl쌴dac썿ho sp썿na썊e 
v libovoln썗m sm썙ru.

UPOZORN5NL
Elektrickou slune썊n썿 clonou nemanipu-
lujte p쎼썿mo rukou, mohlo by doj썿t k 
po쏃kozen썿 nebo poru쏃e.

OCV041027L
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INFORMACE
Z쌴hyby na materi쌴lu elektrick썗 slune썊n썿 
clony jsou obvykl쏯m projevem vlastnost썿 
materi쌴lu.

Otev쎼en썿/sklopen썿

僅 Ovl쌴dac썿 sp썿na썊 st쎼e쏃n썿ho okna 
posu쎜te nahoru, sklo st쎼e쏃n썿ho okna 
se vyklop썿. Je-li v쏃ak slune썊n썿 clona 
zav쎼en쌴, otev쎼e se jako prvn썿 ona.

僅 Pokud je st쎼e쏃n썿 okno otev쎼en썗, 
posu쎜te ovl쌴dac썿 sp썿na썊 st쎼e쏃n썿ho 
okna nahoru nebo dop쎼edu, sklo 
st쎼e쏃n썿ho okna se automaticky zav쎼e.

Posuv st쎼e쏃n썿ho okna lze v libovoln썗 
poloze zastavit kr쌴tk쏯m zata쏹en썿m nebo 
zatla썊en썿m ovl쌴dac썿ho sp썿na썊e.

Vysunut썿 do otev쎼en썗 polohy/
Zasunut썿 do zav쎼en썗 polohy

僅 Ovl쌴dac썿 sp썿na썊 st쎼e쏃n썿ho okna 
posu쎜te sm썙rem dozadu do polohy 
prvn썿 z쌴padky, sklo st쎼e쏃n썿ho okna se 
bude otev썿rat. Pokud je v쏃ak elek-
trick쌴 slune썊n썿 clona zav쎼en쌴, nejprve 
se otev쎼e slune썊n썿 clona.
Ovl쌴dac썿 sp썿na썊 st쎼e쏃n썿ho okna 
posu쎜te sm썙rem dop쎼edu do polohy 
prvn썿 z쌴padky, sklo st쎼e쏃n썿ho okna se 

bude zav썿rat. Je-li v쏃ak st쎼e쏃n썿 okno 
zav쎼en썗, zav쎼e se elektrick쌴 slune썊n썿 
clona.

僅 Ovl쌴dac썿 sp썿na썊 st쎼e쏃n썿ho okna 
posu쎜te sm썙rem dop쎼edu nebo 
dozadu do polohy druh썗 z쌴padky, 
elektrick쌴 clona a sklo st쎼e쏃n썿ho okna 
bude ovl쌴d쌴no automaticky (funkce 
automatick썗ho vysunut썿).
Posuv st쎼e쏃n썿ho okna lze v libovoln썗 
poloze zastavit kr쌴tk쏯m zata쏹en썿m 
nebo zatla썊en썿m ovl쌴dac썿ho sp썿na썊e.

Automatick썗 obr쌴cen썿 chodu

Pokud elektricky ovl쌴dan쌴 slune썊n썿 
clona p쎼i automatick썗m zav썿r쌴n썿 zazna-
men쌴 jakoukoli p쎼ek쌴쏹ku, sm썙r pohybu 
se obr쌴t썿 a potom se clona v ur썊it썗 
poloze zastav썿.
Funkce automatick썗ho obr쌴cen썿 chodu 
nemus썿 fungovat p쎼i zachycen썿 p쎼썿li쏃 ten-
k썗ho nebo m썙kk썗ho p쎼edm썙tu mezi 
posouvaj썿c썿 se elektricky ovl쌴danou slu-
ne썊n썿 clonou a r쌴mem st쎼e쏃n썿ho okna.

V\STRAHA
僅 P쎼i manipulaci se st쎼e쏃n썿m oknem se 

ujist썙te, 쏹e v dr쌴ze jeho pohybu 
nem쌴te hlavu nebo jin썗 썊쌴sti t썙la 
a p쎼edm썙ty. M쏪쏹ou se zachytit 썊쌴sti 
t썙la nebo p쎼edm썙ty, 썊썿m m쏪쏹e doj썿t ke 
zran썙n썿 nebo k po쏃kozen썿 vozidla.

僅 Nikdy z쌴m썙rn썙 nezkou쏃ejte funkci 
automatick썗ho obr쌴cen썿 sm썙ru chodu 
pomoc썿 썊쌴st썿 va쏃eho t썙la. Elektricky 

ONQ5E031417L_2
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ovl쌴dan쌴 slune썊n썿 clona m쏪쏹e obr쌴tit 
sm썙r chodu, ale je riziko zran썙n썿.

UPOZORN5NL
僅 Po dosa쏹en썿 krajn썿 polohy otev쎼en썿, 

zav쎼en썿 nebo vyklopen썿, ovl쌴dac썿 tla-
썊썿tko slune썊n썿 d쌴le nep쎼idr쏹ujte. 
Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 motoru 
st쎼e쏃n썿ho okna.

僅 Opakovan썗 썊innosti jako otev썿r쌴n썿, 
zav썿r쌴n썿, skl쌴p썙n썿 a pod. m쏪쏹ou v썗st 
k selh쌴n썿 motoru nebo syst썗mu st쎼e쏃-
n썿ho okna.

僅 Pravideln썙 odstra쎜ujte n쌴nos prachu 
z kolejnice st쎼e쏃n썿ho okna.

僅 Prach nahromad썙n쏯 mezi st쎼e쏃n썿m 
oknem a st쎼e쏃n썿m panelem m쏪쏹e 
zp쏪sobovat hluk. Proto pravideln썙 p쎼i 
otev쎼en썗m st쎼e쏃n썿m okn썙 odstra쎜ujte 
prach a ne썊istoty 썊ist쏯m hadrem.

僅 Nepokou쏃ejte se st쎼e쏃n썿 okno otev쎼썿t, 
kdy쏹 je teplota pod bodem mrazu 
nebo kdy쏹 je st쎼e쏃n썿 okno pokryto 
sn썙hem nebo ledem. St쎼e쏃n썿 okno 
nemus썿 fungovat spr쌴vn썙 a m쏪쏹e se 
zlomit, pokud je otev썿r쌴no silou.

僅 Neotev썿rejte sklo st쎼e쏃n썿ho okna, ani s 
otev쎼en쏯m st쎼e쏃n썿m oknem nejezd썙te 
bezprost쎼edn썙 po de쏃ti nebo po omyt썿 
vozidla. Voda m쏪쏹e prom쌴썊et interi썗r 
vozidla.

僅 P쎼i j썿zd썙 do st쎼e쏃n썿ho okna nevsou-
vejte 쏹쌴dn쌴 zavazadla. P쎼i n쌴hl썗m 
zastaven썿 vozidla m쏪쏹e doj썿t k jeho 
po쏃kozen썿.

V\STRAHA
P쎼i j썿zd썙 nevykl쌴n썙jte ze st쎼e쏃n썿ho okna 
hlavu, ruce, 썊쌴sti t썙la nebo p쎼edm썙ty. P쎼i 
n쌴hl썗m zastaven썿 vozidla m쏪쏹e doj썿t k 
poran썙n썿m.

Resetov쌴n썿 st쎼e쏃n썿ho okna

Za ur썊it쏯ch okolnost썿 m쏪쏹e b쏯t pot쎼ebn썗 
vykonat resetov쌴n썿 st쎼e쏃n썿ho okna. Mezi 
n썙kter썗 p쎼썿klady, kdy m쏪쏹e b쏯t reseto-
v쌴n썿 st쎼e쏃n썿ho okna pot쎼ebn썗, pat쎼썿:
僅 Kdy쏹 je 12V akumul쌴tor odpojen쏯 

nebo vybit쏯
僅 P쎼i v쏯m썙n썙 pojistky st쎼e쏃n썿ho okna
僅 Pokud jednodotekov쏯 쏒kon AUTO 

OPEN/CLOSE (Automatick썗 otev썿r쌴n썿/
zav썿r쌴n썿) nefunguje spr쌴vn썙

Postup resetov쌴n썿 st쎼e쏃n썿ho okna
1. Doporu썊uje se prov썗st postup reseto-

v쌴ni, kdy쏹 je motor vozidla v chodu. 
Nastartujte vozidlo v poloze P 
(Parkov쌴n썿).

2. Ujist썙te se, 쏹e jsou elektricky ovl쌴dan쌴 
slune썊n썿 clona a sklo st쎼e쏃n썿ho okna 
v 쏒pln썙 zav쎼en썗 poloze. Jsou-li elek-
tricky ovl쌴dan쌴 slune썊n썿 clona a 
st쎼e쏃n썿 okno otev쎼en썗, tla썊te na sp썿na썊 
sm썙rem vp쎼ed, dokud se clona a okno 
zcela nezav쎼ou.

3. Sp썿na썊 uvoln썙te, a쏹 budou elektricky 
ovl쌴dan쌴 slune썊n썿 clona a st쎼e쏃n썿 
okno pln썙 zav쎼en썗.

4. Zatla썊te sp썿na썊 dop쎼edu, dokud se 
elektricky ovl쌴dan쌴 slune썊n썿 clona a 
sklo st쎼e쏃n썿ho okna m썿rn썙 nepohnou. 
Pot썗 sp썿na썊 uvoln썙te.

5. Znovu zatla썊te na sp썿na썊 st쎼e쏃n썿ho 
okna a p쎼idr쏹te ho, dokud se elek-
trick쌴 slune썊n썿 clona a sklo st쎼e쏃n썿ho 
okna nevysune a nezav쎼e. Sp썿na썊 
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neuvol쎜ujte, dokud se operace nedo-
kon썊썿.
Pokud sp썿na썊 b썙hem operace uvol-
n썿te, opakujte postup od kroku 2.

INFORMACE
Pokud po vybit썿 nebo odpojen썿 akumul쌴-
toru nebo sp쌴len썿 p쎼썿slu쏃n썗 pojistky 
neprob썙hne resetov쌴n썿 st쎼e쏃n썿ho okna, 
nemus썿 okno fungovat norm쌴ln썿m zp쏪-
sobem.

Upozorn썙n썿 na otev쎼en썿 st쎼e쏃n썿ho 
okna

Pokud 쎼idi썊 vypne motor, pokud st쎼e쏃n썿 
okno nen썿 zcela zav쎼en썗, na n썙kolik 
sekund se rozezn썿 v쏯stra쏹n쌴 zvukov쌴 
signalizace a na LCD displeji se zobraz썿 
varovn쌴 zpr쌴va ohledn썙 otev쎼en썗ho 
st쎼e쏃n썿ho okna.
P쎼ed opu쏃t썙n썿m vozidla st쎼e쏃n썿 okno 
bezpe썊n썙 uzav쎼ete.

VAROV@NL
P쎼ed opu쏃t썙n썿m vozidla se ujist썙te, 쏹e je 
st쎼e쏃n썿 okno 쏒pln썙 zav쎼en썗. Ponech쌴-li 
se slune썊n썿 st쎼echa otev쎼ena, d썗쏃쏉 nebo 
sn썿h m쏪쏹ou prom쌴썊et interi썗r vozidla. 
Ponech쌴-li se slune썊n썿 st쎼echa otev쎼ena 
v 썊ase nep쎼썿tomnosti obsluhy, m쏪쏹e to 
b쏯t taky p쎼썿le쏹itost ke kr쌴de쏹i.

Volant
Nastaven썿 sklonu a v쏯쏃ky volantu

쉗innost
1. Zat쌴hn썙te za odji쏃쏉ovac썿 p쌴썊ku (1)
2. Volant nastavte do po쏹adovan썗ho 

sklonu (2) a v쏯쏃ky (3).
3. Vyt쌴hn썙te odji쏃쏉ovac썿 p쌴썊ku sm썙rem 

vzh쏪ru

INFORMACE
P쎼ed j썿zdou nezapome쎜te nastavit 
spr쌴vnou polohu volantu.

V\STRAHA
僅 Nikdy nem썙쎜te nastaven썿 skonu 

a v쏯쏃ky volantu za j썿zdy. Mohlo by 
doj썿t ke ztr쌴t썙 kontroly nad vozidlem 
a k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿, 쏒mrt썿 썊i nehod썙.

僅 Po nastaven썿 polohy zah쏯bejte volan-
tem nahoru a dol쏪 pro uji쏃t썙n썿, 쏹e je 
v poloze zaji쏃t썙n쏯.

僅 P쎼i nastavov쌴n썿 쏒hlu a v쏯쏃ky volantu 
netla썊te na volant ani za n썙j netahejte 
velkou silou, aby nedo쏃lo k po쏃kozen썿 
sloupku.
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VAROV@NL
P쎼i nastavov쌴n썿 netla썊te na volant ani za 
n썙j netahejte velkou silou. M쏪쏹e doj썿t 
k po쏃kozen썿 sloupku volantu.

UPOZORN5NL
僅 Po nastaven썿 se n썙kdy m쏪쏹e st쌴t, 쏹e 

upev쎜ovac썿 p쌴ka volant nezajist썿.
To nen썿 p쎼썿znak poruchy. Tato situace 
m쏪쏹e nastat v ur썊it썗 poloze mechani-
smu. V takov썗m p쎼썿pad썙 nastavte 
volant znovu a zajist썙te upev쎜ovac썿 
p쌴kou.

僅 P쎼i b썙쏹n썗m provozu se mohou objevit 
n쌴sleduj썿c썿 projevy:
- Varovn쌴 kontrolka EPS nesv썿t썿.
- Ihned po oto썊en썿 sp썿na썊e zapalo-

v쌴n썿 nebo tla썊썿tka ENGINE START/
STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru) do polohy ON (Zapnuto) je 
nutn썗 vyv썿jet pro ot쌴썊en썿 volantem 
velk썗 쏒sil썿. Syst썗m EPS v tu chv썿li 
prov쌴d썿 diagnostiku. Po ukon썊en썿 
diagnostiky se s썿la, pot쎼ebn쌴 pro 
ot쌴썊en썿 volantu, vr쌴t썿 na obvyklou 
쏒rove쎜.

- Po p쎼epnut썿 sp썿na썊e zapalov쌴n썿 
nebo tla썊썿tka ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) do 
polohy ON (Zapnuto) nebo LOCK 
(Zamknuto) se z rel썗 syst썗mu EPS 
m쏪쏹e ozvat cvaknut썿.

- P쎼i zastaven썿 nebo p쎼i j썿zd썙 malou 
rychlost썿 m쏪쏹e b쏯t sly쏃et hluk 
motoru.

- Pokud je zji쏃t썙no nestandardn썿 cho-
v쌴n썿 syst썗mu elektrick썗ho posilo-
va썊e 쎼썿zen썿, funkce asisten썊n썿ho 
syst썗mu 쎼썿zen썿 se vypnout, aby se 
zabr쌴nilo mo쏹n썗 smrteln썗 nehod썙. 
V takov썗 situaci za썊ne sv썿tit nebo 
blikat v쏯stra쏹n썗 sv썙tlo na p쎼썿stro-

jov썗 desce a nap쌴jen썿 posilova썊e 
쎼썿zen썿 se odpoj썿. Zastavte vozidlo na 
bezpe썊n썗m m썿st썙 a prove썑te oka-
m쏹itou kontrolu.

- S썿la, pot쎼ebn쌴 pro ot쌴썊en썿 volantu, 
vzroste p쎼i pr쏪b썙쏹n썗m ot쌴썊en썿 
volantu p쎼i st쌴n썿 vozidla na m썿st썙. 
Po n썙kolika minut쌴ch se v쏃ak vr쌴t썿 
na obvyklou 쏒rove쎜.

- Pokud elektronick쏯 posilova썊 쎼썿zen썿 
nepracuje spr쌴vn썙, na p쎼썿strojo-
v썗m panelu se rozsv썿t썿 varovn쌴 
kontrolka. Ot쌴썊en썿 volantu m쏪쏹e 
b쏯t obt썿쏹n썗 nebo neobvykl썗. V 
takov썗m p쎼썿pad썙 nechte syst썗m 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. 
Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizo-
van썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

- Ot쌴썊en썿 volantu za n썿zk쏯ch teplot 
m쏪쏹e prov쌴zet neobvykl쏯 hluk. Po 
zv쏯쏃en썿 teploty hluk ustane. Jde o 
norm쌴ln썿 stav.

- Pokud je t쎼eba vozidlo nastartovat 
pomoc썿 kabel쏪 v d쏪sledku vybit썿 
akumul쌴toru, nemus썿 volant 쎼쌴dn썙 
fungovat. Jedn쌴 se o do썊asnou 
situaci zp쏪sobenou vybit썿m akumu-
l쌴toru a po del쏃썿m nab썿jen썿 akumu-
l쌴toru za썊ne volant fungovat op썙t 
norm쌴ln썙. P쎼ed j썿zdou s vozidlem 
pohybujte volantem, abyste se ujis-
tili, 쏹e volant funguje spr쌴vn썙.

Vyh쎼썿van쏯 volant (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
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쉗innost
1. Stiskem tohoto tla썊썿tka vyh쎼썿v쌴n썿 

volantu zapnete nebo vypnete.
2. Vyh쎼썿van쏯 volant se vr쌴t썿 do polohy 

OFF (Vypnuto) p쎼i op썙tovn썗m nastar-
tov쌴n썿 vozidla.

INFORMACE
Kdy쏹 je vozidlo zapnut썗, funkce vyh쎼썿-
v쌴n썿 volantu automaticky nastavuje tep-
lotu volantu podle okoln썿 teploty. 
Podrobnosti viz 썊쌴st "Syst썗m chytr썗 
regulace tepeln썗ho komfortu (pro seda-
dlo 쎼idi썊e) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 
4-91.

V\STRAHA
Pokud se volant zah쎼eje p쎼썿li쏃, vypn썙te 
syst썗m vyh쎼썿v쌴n썿. Vyh쎼썿v쌴n썿 volantu 
m쏪쏹e zp쏪sobit pop쌴len썿 i p쎼i n썿zk썗 tep-
lot썙, zvl쌴쏃t썙 v p쎼썿padech, kdy je pou쏹썿-
v쌴no dlouhodob썙.

VAROV@NL
僅 Na volant nenavl썗kejte 쏹쌴dn쏯 potah, 

mohl by m썿t nep쎼썿zniv쏯 vliv na funk썊-
nost syst썗mu vyh쎼썿v쌴n썿 volantu.

僅 P쎼i 썊i쏃t썙n썿 vyh쎼썿van썗ho volantu nepo-
u쏹썿vejte organick쌴 rozpou쏃t썙dla, jako 
jsou 쎼edidla, benzen, l썿h nebo benz썿n. 
Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 povrchu 
volantu.

僅 Pokud by byl povrch volantu po쏃ko-
zen ostr쏯m p쎼edm썙tem, m쏪쏹e doj썿t 
tak썗 k po쏃kozen썿 komponent sys-
t썗mu vyh쎼썿v쌴n썿 volantu.

UPOZORN5NL
Vyh쎼썿v쌴n썿 volantu se automaticky vypne 
p쎼ibli쏹n썙 po 30 minut쌴ch od zapnut썿.

Klakson

쉗innost
僅 Stiskn썙te symbol klaksonu na volantu.

VAROV@NL
僅 Do oblasti pro rozezn썙n썿 klaksonu 

netlu썊te silou nebo p썙st썿. Na oblast 
klaksonu netla썊te ostr쏯mi p쎼edm썙ty.

僅 P쎼i 썊i쏃t썙n썿 volantu nepou쏹썿vejte orga-
nick쌴 rozpou쏃t썙dla jako 쎼edidla, ben-
zen, l썿h nebo benz썿n. Mohlo by doj썿t k 
po쏃kozen썿 volantu.
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Zrc쌴tka
Vnit쎼n썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko
Nastaven썿 denn썿ho/no썊n썿ho zp썙t-
n썗ho zrc쌴tka (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

僅 A: Denn썿
僅 B: No썊n썿

쉗innost
1. Za dne zatla썊te na p쌴썊ku denn썿/no썊n썿 

(1).
2. P쎼i slab썗m sv썙tle a j썿zd썙 v noci tahem 

na p쌴썊ku denn썿/no썊n썿 (2) sn썿쏹썿te osl-
n썙n썿 od p쎼edn썿ch sv썙tel.

Elektrochromatick썗 zrc쌴tko 
(ECM) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Sn썿ma썊 detekuje intenzitu sv썙tla a auto-
maticky upravuje s썿lu 썊eln썿ch sv썙tlomet쏪 
za 쏃era a v noci.

V\STRAHA
僅 Na zadn썿 sedadla a do zavazadlov썗ho 

prostoru neumis쏉ujte p쎼edm썙ty, kter썗 
by mohly br쌴nit ve v쏯hledu zadn썿m 
oknem.

僅 Vnit쎼n썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko nenastavujte za 
j썿zdy. Nesoust쎼ed썙n썿 na j썿zdu by 
mohlo v썗st ke ztr쌴t썙 kontroly nad 
vozidlem a k nehod썙 s V숼쌰N쌦M nebo 
SMRTELN쌦M ZRAN쉫N슕M 썊i 쏃kodami 
na majetku.

僅 Vnit쎼n썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko neupravujte ani 
na n썙 neumis쏉ujte roz쏃i쎼uj썿c썿 n쌴stavec. 

P쎼i nehod썙 by mohl zp쏪sobit zran썙n썿 
nebo aktivaci airbag쏪.

Vn썙j쏃썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko
Nastaven썿 vn썙j쏃썿ho zp썙tn썗ho 
zrc쌴tka

쉗innost
1. P쎼estaven썿m sp썿na썊e vn썙j쏃썿ho zp썙t-

n썗ho zrc쌴tka (1) zvolte levou nebo 
pravou stranu zrc쌴tka.

2. 쌂pravou se쎼izovac썿ho prvku zrc쌴tka 
(2) posunete vybran썗 zrc쌴tko.

V\STRAHA
僅 Venkovn썿 zp썙tn쌴 zrc쌴tka jsou kon-

vexn썿. Objekty v zrc쌴tku jsou bl썿쏹e, 
ne쏹 se zdaj썿 b쏯t.

僅 Pro ur썊en썿 vzd쌴lenosti za v쌴mi jedou-
c썿ch vozidel p쎼i zm썙n썙 j썿zdn썿ho pruhu 
pou쏹ijte vnit쎼n썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko nebo 
p쎼썿m쏯 pohled.

僅 Vnit쎼n썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko nenastavujte 
ani neskl쌴p썙jte za j썿zdy. Nesoust쎼e-
d썙n썿 na j썿zdu by mohlo v썗st ke ztr쌴t썙 
kontroly nad vozidlem a k nehod썙 
s V숼쌰N쌦M nebo SMRTELN쌦M ZRA-
N쉫N슕M 썊i 쏃kodami na majetku.

VAROV@NL
僅 Led z povrchu zrc쌴tka nese쏃krabujte. 

Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 povrchu 
skla. Pokud led br쌴n썿 pohybu zrc쌴tka, 
na zrc쌴tka netla썊te silou. Pro odstra-
n썙n썿 ledu pou쏹ijte rozmrazovac썿 sprej 
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nebo houbi썊ku 썊i m썙kkou l쌴tku 
namo썊enou v tepl썗 vod썙.

僅 Pokud je zrc쌴tko zaseknut썗 kv쏪li p쎼썿-
tomnosti ledu, na zrc쌴tko netla썊te 
silou. Pro uvoln썙n썿 zamrzl썗ho mecha-
nismu pou쏹ijte schv쌴len쏯 rozmrazo-
vac썿 sprej (ne nemrznouc썿 kapalinu do 
chladi썊e) nebo vozidlo p쎼esu쎜te na 
tepl썗 m썿sto a po썊kejte, a쏹 led roztaje.

僅 Po dosa쏹en썿 krajn썿 polohy rozsahu 
pohybu se pohyb zrc쌴tka zastav썿, 
av쏃ak motor pokra썊uje v 썊innosti, 
dokud je ovlada썊 stisknut쏯. Ovlada썊 
netiskn썙te d썗le, ne쏹 je nutn썗, mohlo 
by doj썿t k po쏃kozen썿 motoru.

僅 Nepokou쏃ejte se vn썙j쏃썿 zp썙tn쌴 zrc쌴tka 
nastavovat rukou. Mohlo by doj썿t k 
po쏃kozen썿 sou썊쌴st썿.

Sklopen썿 vn썙j쏃썿ch zp썙tn쏯ch zrc쌴-
tek

쉗innost
僅 Uchopte zrc쌴tko za vn썙j쏃썿 kryt 

a p쎼iklopte je k vozidlu sm썙rem 
dozadu.

Elektrick썗 skl쌴p썙n썿 (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

쉗innost
僅 Stisknut썿m tla썊썿tka zrc쌴tko sklop썿te 

nebo vyklop썿te.

Funkce automatick썗ho couv쌴n썿 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Vn썙j쏃썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko se sklon썿 sm썙rem 
dol쏪, kdy쏹 bude za쎼azeno R (Zp쌴te썊ka), 
a usnadn썿 tak parkov쌴n썿 s couv쌴n썿m.

쉗innost
僅 Poloha sp썿na썊e (1) vn썙j쏃썿ho zp썙tn썗ho 

zrc쌴tka ur썊uje pohyb zrc쌴tka:
- L/R: Vn썙j쏃썿 zp썙tn쌴 zrc쌴tka se daj썿 

do pohybu.
- St쎼ed: Vn썙j쏃썿 zp썙tn쌴 zrc쌴tka se 

nebudou pohybovat.

U쏹ivatelsk썗 nastaven썿 funkce 
automatick썗ho couv쌴n썿

쉗innost
僅 P쎼e쎼a썑te do polohy P (Parkov쌴n썿).
僅 Sp썿na썊 nastavte do polohy L nebo R 

podle toho, kter썗 zrc쌴tko chcete se쎼썿-
dit.

僅 Za쎼a썑te R (Zp쌴te썊ka).
僅 Upravte nastaven썿 zrc쌴tka.

ONQ5031027L

ONQ5031027_2

ONQ5EP031417L_2
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Nastaven썿 funkce 
automatick썗ho couv쌴n썿

쉗innost
僅 P쎼e쎼a썑te do polohy P (Parkov쌴n썿).
僅 Sp썿na썊 nastavte do polohy L nebo R 

podle toho, kter썗 zrc쌴tko chcete se쎼썿-
dit.

僅 Za쎼a썑te R (Zp쌴te썊ka).
僅 Nastavte zrc쌴tko v쏯쏃e ne쏹 je stan-

dardn썿 쏒hel.
僅 Za쎼a썑te jin쏯 p쎼evodov쏯 stupe쎜.

V\STRAHA
僅 Venkovn썿 zp썙tn쌴 zrc쌴tka jsou kon-

vexn썿. Objekty v zrc쌴tku jsou bl썿쏹e, 
ne쏹 se zdaj썿 b쏯t.

僅 Pro ur썊en썿 vzd쌴lenosti za v쌴mi jedou-
c썿ch vozidel p쎼i zm썙n썙 j썿zdn썿ho pruhu 
pou쏹ijte vnit쎼n썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko nebo 
p쎼썿m쏯 pohled.

僅 Vnit쎼n썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko nenastavujte 
ani neskl쌴p썙jte za j썿zdy. Nesoust쎼e-
d썙n썿 na j썿zdu by mohlo v썗st ke ztr쌴t썙 
kontroly nad vozidlem a k nehod썙 
s V숼쌰N쌦M nebo SMRTELN쌦M ZRA-
N쉫N슕M 썊i 쏃kodami na majetku.

VAROV@NL
僅 Led z povrchu zrc쌴tka nese쏃krabujte. 

Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 povrchu 
skla. Pokud led br쌴n썿 pohybu zrc쌴tka, 
na zrc쌴tka netla썊te silou. Pro odstra-
n썙n썿 ledu pou쏹ijte rozmrazovac썿 sprej 
nebo houbi썊ku 썊i m썙kkou l쌴tku 
namo썊enou v tepl썗 vod썙.

僅 Pokud je zrc쌴tko zaseknut썗 kv쏪li p쎼썿-
tomnosti ledu, na zrc쌴tko netla썊te 
silou. Pro uvoln썙n썿 zamrzl썗ho mecha-
nismu pou쏹ijte schv쌴len쏯 rozmrazo-
vac썿 sprej (ne nemrznouc썿 kapalinu do 
chladic썿 soustavy) nebo vozidlo p쎼e-

su쎜te na tepl썗 m썿sto a po썊kejte, a쏹 led 
roztaje.

僅 Po dosa쏹en썿 krajn썿 polohy rozsahu 
pohybu se pohyb zrc쌴tka zastav썿, 
av쏃ak motor pokra썊uje v 썊innosti, 
dokud je ovlada썊 stisknut쏯. Ovlada썊 
netiskn썙te d썗le, ne쏹 je nutn썗, mohlo 
by doj썿t k po쏃kozen썿 motoru.

僅 Nepokou쏃ejte se vn썙j쏃썿 zp썙tn쌴 zrc쌴tka 
nastavovat rukou. Mohlo by doj썿t k 
po쏃kozen썿 sou썊쌴st썿.

僅 Vn썙j쏃썿 zp썙tn쌴 zrc쌴tka s elektrick쏯m 
skl쌴p썙n썿m funguj썿 i v p쎼썿pad썙, 쏹e je 
vozidlo v poloze OFF (Vypnuto). Aby 
v쏃ak nedoch쌴zelo ke zbyte썊n썗mu 
vyb썿jen썿 akumul쌴toru, nenastavujte 
zrc쌴tka p쎼썿li쏃 dlouho pokud se vozidlo 
nepohybuje.

僅 Vn썙j쏃썿 zp썙tn쌴 zrc쌴tka s elektrick쏯m 
skl쌴p썙n썿m neskl쌴p썙jte ru썊n썙. Mohlo 
by doj썿t k po쏃kozen썿 motoru.

僅 N쌴sleduj썿c썿 postup doporu썊ujeme pro 
zm썙nu nebo iniciaci u쏹ivatelsk썗ho 
nastaven썿 funkce auto reversing. 
Pokud p쎼ejdete k dal쏃썿mu kroku p쎼ed 
dokon썊en썿m p쎼edchoz썿ho, zm썙na 쏒hlu 
se nemus썿 projevit nebo iniciace 
neprob썙hne sprvn썙.
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P쎼썿strojov쌴 deska
Typ A

Typ B

1. Rychlom썙r
僅 km/h, mil/h
僅 Rychlost vozidla v kilometrech za 

hodinu (km/h) nebo m썿l썿ch za hodinu 
(mph).

2. Ot쌴썊kom썙r
僅 Uv쌴d썿 p쎼ibli쏹n쏯 po썊et ot쌴썊ek motoru 

za minutu.

3. Ukazatel teploty chladic썿 kapa-
liny
僅 Ud쌴v쌴 teplotu chladic썿 kapaliny 

motoru.

4. Palivom썙r
僅 Zobrazuje p쎼ibli쏹n썗 mno쏹stv썿 paliva 

zb쏯vaj썿c썿ho v palivov썗 n쌴dr쏹i.

ONQ5031126L

ONQ5E031356L
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5. Po썊썿tadlo kilometr쏪
僅 Uv쌴d썿 celkovou vzd쌴lenost ujetou 

vozidlem.

6. Dojezdov쌴 vzd쌴lenost
僅 Vyjad쎼uje odhadovanou vzd쌴lenost, 

kterou lze ujet se zb쏯vaj썿c썿m mno쏹-
stv썿m paliva.

7. Ukazatel za쎼azen썗ho p쎼evodo-
v썗ho stupn썙 (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
僅 Zobrazuje zvolenou polohu 쎼azen썿.

Indik쌴tor 쎼azen썿 automatick썗 p쎼e-
vodovky (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Tento indik쌴tor zobrazuje zvolenou 
polohu 쎼azen썿 automatick썗 p쎼evodovky.
僅 Parkov쌴n썿: P
僅 Zp쌴te썊ka: R
僅 Neutr쌴l: N
僅 J썿zda: D
Re쏹im ru썊n썿ho 쎼azen썿
僅 싡azen썿 nahoru: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
僅 싡azen썿 dol쏪: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5
* : je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy

Indik쌴tor 쎼azen썿 automatick썗 p쎼e-
vodovky v re쏹imu manu쌴ln썿ho 
쎼azen썿 (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
V re쏹imu manu쌴ln썿ho 쎼azen썿 tento indi-
k쌴tor informuje o tom, kter쏯 rychlostn썿 
stupe쎜 by m썙l b쏯t za쎼azen z hlediska 
쏒spory spot쎼eby paliva.

僅 싡azen썿 nahoru: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
僅 싡azen썿 dol쏪: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5
* : je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy
P쎼썿klad
僅 ▲3: Doporu썊uje p쎼e쎼azen썿 na 

3. rychlostn썿 stupe쎜 (쎼adic썿 p쌴ka je 
v poloze 2. nebo 1. stupn썙).

僅 ▼3: Doporu썊uje p쎼e쎼azen썿 na 
3. rychlostn썿 stupe쎜 (쎼adic썿 p쌴ka je 
v poloze 4., 5. nebo 6. stupn썙).

Pokud syst썗m nefunguje spr쌴vn썙, dopo-
ru썊en썗 쎼azen썿 se nezobrazuje.

ONQ5E031149L

ONQ5E031150L
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Indik쌴tor 쎼azen썿 manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovky (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Zobrazuje, jak쏯 stupe쎜 by m썙l b쏯t aktu-
쌴ln썙 za쎼azen쏯 pro dosa쏹en썿 p쎼썿zniv썗 spo-
t쎼eby paliva.
僅 싡azen썿 nahoru: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
僅 싡azen썿 dol쏪: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4,▼5
P쎼썿klad
僅 ▲3: Doporu썊uje p쎼e쎼azen썿 na 

3. rychlostn썿 stupe쎜 (쎼adic썿 p쌴ka je 
v poloze 2. nebo 1. stupn썙).

僅 ▼3: Doporu썊uje p쎼e쎼azen썿 na 
3. rychlostn썿 stupe쎜 (쎼adic썿 p쌴ka je 
v poloze 4., 5. nebo 6. stupn썙).

Pokud syst썗m nefunguje spr쌴vn썙, dopo-
ru썊en썗 쎼azen썿 se nezobrazuje.

Inteligentn썿 manu쌴ln썿 p쎼evodovka 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Tento indik쌴tor zobrazuje zvolenou 
polohu 쎼adic썿 p쌴ky inteligentn썿 manu쌴ln썿 
p쎼evodovky.
僅 Parkov쌴n썿: P
僅 Zp쌴te썊ka: R
僅 Neutr쌴l: N
僅 J썿zda: D
僅 Manu쌴ln썿 re쏹im: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Indik쌴tor 쎼azen썿 dvouspojkov썗 
p쎼evodovky (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

Tento indik쌴tor zobrazuje zvolenou 
polohu 쎼adic썿 p쌴ky.
僅 Parkov쌴n썿: P
僅 Zp쌴te썊ka: R
僅 Neutr쌴l: N
僅 J썿zda: J썿zda: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

僅 Manu쌴ln썿 re쏹im: S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7

8. Venkovn썿 teplom썙r
僅 Ukazuje aktu쌴ln썿 teplotu venkovn썿ho 

vzduchu.

9. Varovn썗 a informa썊n썿 kont-
rolky
僅 Viz "Varovn썗 a informa썊n썿 kontrolky" 

strana 4-61.

V\STRAHA
僅 Pokud je motor zah쎼쌴t쏯, nikdy neotv썿-

rejte v썿썊ko n쌴dr쏹ky s chladic썿 kapali-
nou. Chladic썿 kapalina je pod tlakem a 
mohlo by doj썿t k opa쎼en썿. P쎼ed dopl쎜o-
v쌴n썿m chladic썿 kapaliny do n쌴dr쏹ky 
nechte motor vychladnout.

僅 Spot쎼ebov쌴n썿 ve쏃ker썗ho paliva m쏪쏹e 
cestuj썿c썿 ve vozidle vystavit nebezpe썊썿. 
Po rozsv썿cen썿 v쏯stra쏹n썗 kontrolky 
n썿zk썗 hladiny paliva ( ) nebo po p쎼i-
bl썿쏹en썿 ru썊i썊ky palivom썙ru k 쏒rovni 씮E“ 

ONQ5E031150L

ONQ5E031150L

ONQ5E031151L
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(씮0“) je nutn썗 co nejd쎼썿ve doplnit 
palivo.

VAROV@NL
僅 Informace na LCD p쎼썿strojov썗 desce 

(typu B) se zobrazuj썿 po p쎼ijet썿 od 
poskytovatele informac썿 o po썊as썿 pro-
st쎼ednictv썿m GPS. V z쌴vislosti na kva-
lit썙 p쎼썿jmu GPS se informace mohou 
li쏃it od skute썊n썗ho po썊as썿 v dan썗 
oblasti. Pokud prost쎼ednictv썿m GPS 
nejsou p쎼ijaty 쏹쌴dn썗 informace (nap쎼. 
nen썿 p쎼ihl쌴쏃en odb썙r slu쏹by Kia 
Connect), zobraz썿 se na p쎼썿strojov썗m 
panelu po썊as썿 씮slune썊no“ a denn썿 
doba 씮noc“.

僅 P쎼i j썿zd썙 bu썑te opatrn썿, nebo쏉 dyna-
mick썗 animace mohou odv쌴d썙t 
pozornost 쎼idi썊e a zp쏪sobit nenad쌴lou 
nehodu.

僅 Motor nikdy nevyt쌴썊ejte do ot쌴썊ek 
v 썊erven썗 z쎣n썙 ot쌴썊kom썙ru. P쎼et쌴썊en썿 
m쏪쏹e zp쏪sobit v쌴쏹n썗 po쏃kozen썿 
motoru.

僅 Pokud se ru썊i썊ka ukazatele pohybuje 
za b썙쏹n쏯 rozsah sm썙rem k hodnot썙 
씮H“ (씮130“), znamen쌴 to, 쏹e motor je 
p쎼eh쎼쌴t쏯 a m쏪쏹e doj썿t k jeho po쏃ko-
zen썿. S p쎼eh쎼쌴t쏯m motorem nepokra-
썊ujte v j썿zd썙. Pokud se vozidlo 
p쎼eh쎼썿v쌴, postupujte podle 썊쌴sti "P쎼i 
p쎼eh쎼쌴t썿 motoru" strana 7-7.

UPOZORN5NL
僅 Kapacita palivov썗 n쌴dr쏹e je uvedena 

v "Doporu썊en쌴 maziva a mno쏹stv썿" 
strana 9-7.

僅 Palivom썙r je dopln썙n v쏯stra쏹nou kon-
trolkou n썿zk썗 hladiny paliva ( ), kter쌴 
se rozsv썿t썿, kdy쏹 je palivov쌴 n쌴dr쏹 
t썗m썙쎼 pr쌴zdn쌴.

僅 Ve svaz썿ch nebo zat쌴썊k쌴ch m쏪쏹e uka-
zatel palivom썙ru kol썿sat nebo se kont-
rolka n썿zk썗 hladiny paliva v n쌴dr쏹i 
m쏪쏹e rozsv썿tit d쎼썿ve ne쏹 obvykle. D썙je 
se tak v d쏪sledku pohybu paliva v 
n쌴dr쏹i.

僅 Pokud vozidlo nen썿 na rovin썙 nebo byl 
odpojen akumul쌴tor, nemus썿 ukazatel 
dojezdov썗 vzd쌴lenosti fungovat 
spr쌴vn썙.

僅 Dojezdov쌴 vzd쌴lenost se m쏪쏹e do 
skute썊n썗 dosa쏹iteln썗 vzd쌴lenosti li쏃it, 
nebo쏉 jde o odhad vzd쌴lenosti.

僅 Po썊썿ta썊 ujet썗 vzd쌴lenosti nemus썿 zare-
gistrovat, pokud je do n쌴dr쏹e vozidla 
dopln썙no m썗n썙 ne쏹 6 litr쏪 (1,6 galon) 
paliva.

僅 Spot쎼eba paliva a dojezdov쌴 vzd쌴le-
nost z쌴vis썿 na j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch, 
technice j썿zdy a stavu vozidla.

僅 P쎼썿padn썗 otisky prst쏪 jemn썙 ot쎼ete 
썊ist쏯m m썙kk쏯m had쎼썿kem 
z mikrovl쌴ken.
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LCD displej
1 : Tla썊썿tko MODE pro zm썙nu re쏹im쏪
2 / : Sp썿na썊 MOVE pro v쏯b썙r 

polo쏹ek
3 OK: Tla썊썿tko SELECT/RESET pro 

nastaven썿 nebo nulov쌴n썿 zvolen썗 
polo쏹ky

Re쏹imy LCD displeje

* : je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy

ONQ5031029

 Mode (Re쏹im)

J썿zdn썿 asistent Po썊썿ta썊 denn썿ch 
kilometr쏪

Postupn쌴 navi-
gace Turn By Turn 

(TBT)*

U쏹ivatelsk썗 nasta-
ven썿 Informace Hlavn썿 v쏯stra쏹n쌴 

signalizace

Nahor
u/dol쏪

Asisten썊n썿 syst썗m 
pro p쎼edch쌴zen썿 
썊eln썿mu n쌴razu

Asistent udr쏹ov쌴n썿 
v j썿zdn썿m pruhu

Asisten썊n썿 syst썗m 
pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m vmrtv썗m 

쏒hlu*
Adaptivn썿 tempo-

mat*
Syst썗m sledov쌴n썿 
j썿zdn썿ho pruhu

Informace o j썿zd썙 Trasa navigace J썿zdn썿 asistenti*
Distribuce v쏯konu 

(4WD)*

Hlavn썿 v쏯stra쏹n쏯 
re쏹im zobrazuje 
varovn쌴 hl쌴쏃en썿 
t쏯kaj썿c썿 se vozidla, 
pokud jeden nebo 

v썿ce syst썗m쏪 
nefunguje obvyk-
l쏯m zp쏪sobem.

Syst썗m sledov쌴n썿 
bd썙losti 쎼idi썊e

Od posledn썿ho 
dopln썙n썿 paliva

Info o c썿lov썗m 
m썿st썙 P쎼썿strojov쌴 deska TPMS

Inteligentn썿 asis-
tent pro rychlostn썿 

omezen썿

Souhrnn썗 infor-
mace Sv썙tla* Mno쏹stv썿 mo썊o-

viny*

Digit쌴ln썿 rychlom썙r* Dve쎼e*

Komfort*

Jednotky

Jazykov쌴 verze

Resetovat
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Spot쎼eba paliva

1 Pr쏪m썙rn쌴 spot쎼eba paliva
2 Okam쏹it쌴 spot쎼eba paliva

1. Pr쏪m썙rn쌴 spot쎼eba paliva
Pr쏪m썙rn쌴 spot쎼eba paliva se po썊썿t쌴 z 
celkov썗 ujet썗 vzd쌴lenosti a spot쎼ebova-
n썗ho paliva od p쎼edchoz썿ho vynulov쌴n썿 
hodnoty pr쏪m썙rn썗 spot쎼eby.
僅 Po nastartov쌴n썿 vozidla: Informace 

se automaticky vynuluj썿, jakmile se 
otev쎼ou dve쎼e 쎼idi썊e po vypnut썿 sys-
t썗mu vozidla, nebo p쎼ibli쏹n썙 po uply-
nut썿 3 minut po vypnut썿 syst썗mu 
vozidla.

僅 Po dopln썙n썿 paliva: Po dopln썙n썿 v썿ce 
ne쏹 6 litr쏪 (1,5 galonu) paliva a j썿zd썙 
rychlost썿 vy쏃쏃썿 ne쏹 1 km/h (1 mil/h) 
vozidlo provede vynulov쌴n썿 automa-
ticky.

僅 Ru썊n썙: P쎼i zobrazen썿 pr쏪m썙rn썗 spo-
t쎼eby paliva podr쏹te stisknut썗 tla썊썿tko 
OK na volantu.

2. Okam쏹it쌴 spot쎼eba paliva
Zobrazuje aktu쌴ln썿 spot쎼ebu paliva 
v pr쏪b썙hu posledn썿ch n썙kolika sekund, 
pokud je rychlost vozidla vy쏃쏃썿 ne쏹 
10 km/h (6 mil/h).

INFORMACE
Tento 쏒daj se v쏹dy zobrazuje vespodu 
ve st쎼edn썿 썊쌴sti LED p쎼썿strojov썗ho panelu 
(typ B).

Re쏹im j썿zdn썿ho asistenta 
V tomto re쏹imu se zobrazuje 
stav syst썗m쏪:
僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 

썊eln썿mu n쌴razu
Asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu
Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu
Adaptivn썿 tempomat
Syst썗m sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu

僅 Syst썗m sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e
僅 Inteligentn썿 asistent pro rychlostn썿 

omezen썿

Re쏹im denn썿ch kilometr쏪 
* Polo쏹kami m쏪쏹ete proch쌴zet 

v n쌴sleduj썿c썿m po쎼ad썿.

J썿zdn썿 informace

A: J썿zdn썿 informace
1 Sou썊et denn썿ch j썿zd
2 Pr쏪m썙rn쌴 spot쎼eba paliva
3 Celkov쌴 doba j썿zdy
쌂daje po jednom cyklu zapalov쌴n썿.
Obrazovka s informacemi pro 쎼idi썊e se 
resetuje v okam쏹iku, kdy쏹 se po vypnut썿 
syst썗mu vozidla otev쎼ou dve쎼e 쎼idi썊e 
nebo je po uplynut썿 3 minut syst썗m vozi-
dla znovu zapnut.

ONQ5E031121L

ONQ5031137L

ONQ5E031137L
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Ru썊n썿 resetov쌴n썿 provedete tak, 쏹e p쎼i 
zobrazen썿 informac썿 pro 쎼idi썊e p쎼idr쏹썿te 
tla썊썿tko OK na volantu.

Od posledn썿ho dopln썙n썿 paliva

A: Od posledn썿ho dopln썙n썿 paliva
1 Sou썊et denn썿ch j썿zd
2 Pr쏪m썙rn쌴 spot쎼eba paliva
3 Celkov쌴 doba j썿zdy
Informace po dopln썙n썿 paliva.
Ru썊n썿 resetov쌴n썿 provedete tak, 쏹e p쎼i 
zobrazen썿 쏒daje Od posledn썿ho dopl-
n썙n썿 paliva p쎼idr쏹썿te tla썊썿tko OK na 
volantu.

Souhrnn썗 informace

A: Souhrnn썗 informace

1 Sou썊et denn썿ch j썿zd
2 Pr쏪m썙rn쌴 spot쎼eba paliva
3 Celkov쌴 doba j썿zdy
Tyto 쏒daje jsou na썊썿tan썗 od p쎼edchoz썿ho 
vynulov쌴n썿.
Ru썊n썿 resetov쌴n썿 provedete tak, 쏹e p쎼i 
zobrazen썿 쏒daj쏪 Souhrnn썗 informace 
p쎼idr쏹썿te tla썊썿tko OK na volantu.

UPOZORN5NL
僅 Pr쏪m썙rn쌴 spot쎼eba paliva se 

z d쏪vodu p쎼esn썙j쏃썿ho v쏯po썊tu zob-
raz썿 a쏹 pot썗, co vozidlo po zapnut썿 
syst썗mu vozidla do polohy ON 
(Zapnuto) jede po dobu alespo쎜 
10 sekund nebo ujede alespo쎜 
50 metr쏪 (0,03 m썿le).

僅 쌂daje o spot쎼eb썙 se vypo썊tou, jakmile 
vozidlo ujede alespo쎜 300 metr쏪.

僅 쌂daje se shroma쏹썑uj썿 i b썙hem doby, 
kdy motor spu쏃t썙n쏯, ale vozidlo nen썿 
v pohybu.

AUTO STOP (Automatick썗 
vypnut썿 motoru) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

A: 쉗as
V re쏹imu AUTO STOP se zobrazuje uply-
nul쏯 썊as automatick썗ho vypnut썿 syst썗-
mem ISG (Idle stop and go).
Pokud nen썿 syst썗m ISG (Idle stop and 
go) v 썊innosti, zobraz썿 se d쏪vod (je-li tato 
funkce sou썊쌴st썿 v쏯bavy).

ONQ5E031138L

ONQ5E031415L

ONQ5031139L

ONQ5E031139L

ONQ5E031389L
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Podrobnosti viz 썊쌴st "Syst썗m vyp썿n쌴n썿 
motoru Stop and Go (ISG) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)" strana 6-33.

Digit쌴ln썿 rychlom썙r

Ukazuje aktu쌴ln썿 rychlost vozidla

Distribuce v쏯konu (AWD) (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Ukazuje rozlo쏹en썿 hnac썿 s썿ly na p쎼edn썿 
a zadn썿 kola.
Podrobnosti viz 썊쌴st "Syst썗m pohonu 
v쏃ech kol (AWD) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" 
strana 6-55.

Ukazatel mno쏹stv썿 mo썊oviny (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

A: Mno쏹stv썿 mo썊oviny
V tomto re쏹imu se zobrazuje zb쏯vaj썿c썿 
mno쏹stv썿 mo썊oviny v n쌴dr쏹i mo썊oviny.

Tok energie (pro vozidla typu 
mild hybrid) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
Mild hybridn썿 syst썗m informuje 쎼idi썊e o 
toku energie v r쏪zn쏯ch provozn썿ch re쏹i-
mech.

Zastaven썿 vozidla

A: Tok energie

Posilova썊

A: Tok energie

Vyv썿jen썿 energie motorem/rekuperace

A: Tok energie

Re쏹im postupn썗 navigace Turn 
By Turn (TBT) 
Tento re쏹im zobrazuje stav navigace.

ONQ5031105K

ONQ5041308L

ONQ5061048L

ONQ5E031386L

ONQ5E031387L

ONQ5E031388L
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Informa썊n썿 re쏹im 

Tlak v pneumatik쌴ch

A: N썿zk쏯 tlak v pneumatik쌴ch
Informace o tlaku v pneumatik쌴ch.
Viz "Kontrolka poruchy syst썗mu monito-
rov쌴n썿 tlaku v pneumatik쌴ch (TPMS)" 
strana 7-11.

Re쏹im hlavn썿 v쏯stra쏹n썗 signali-
zace 

Tento re쏹im informuje o n쌴sleduj썿c썿ch 
situac썿ch:
僅 Porucha j썿zdn썿ho asistenta, omezen썿 

nebo zablokov쌴n썿 radaru/kamery
僅 Porucha 썊eln썿ho LED sv썙tlometu
僅 Porucha sv썙tlometu
僅 Z쌴vada syst썗mu TPMS, n썿zk쏯 tlak 

v pneumatik쌴ch atd.
Po uplynut썿 t썗to doby se rozsv썿t썿 hlavn썿 
v쏯stra쏹n쌴 kontrolka ( ). Je-li varovn쌴 
situace vy쎼e쏃ena, hlavn썿 v쏯stra쏹n쌴 kont-
rolka zhasne a symbol hlavn썿 v쏯strahy.

Servisn썿 interval

A: Servisn썿 interval
1 Rozvrh servisn썿ch interval쏪
Stanovuje a zobrazuje pl쌴novan썗 
n쌴v쏃t썙vy servisu (v kilometrech nebo 
dnech).
Chcete-li vynulovat servisn썿 interval, 
vyberte v nab썿dce Settings (Nastaven썿) 
volby Cluster → Service Interval → 
Reset (P쎼썿strojov쌴 deska → Servisn썿 
interval → Vynulovat).

UPOZORN5NL
僅 Pokud zb쏯vaj썿c썿 vzd쌴lenost nebo 

썊asov쏯 odstup dos쌴hne hodnoty 
1 500 km (900 mil) nebo 30 dn쏪, 
bude se po ka쏹d썗m zapnut썿 vozidla 
do polohy ON (Zapnuto) na n썙kolik 
sekund zobrazovat hl쌴쏃en썿 Service in 
(Servis za).

僅 Pokud nedojde k servisu vozidla ve 
stanoven썗m intervalu, zobraz썿 se hl쌴-
쏃en썿 Service required (Nav쏃tivte ser-
vis) p쎼i ka쏹d썗m p쎼epnut썿 syst썗mu 
vozidla do polohy ON (Zapnuto).

僅 P쎼i n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch nemus썿 b쏯t 
vzd쌴lenost a doba zobrazov쌴na 
spr쌴vn썙.
- Do쏃lo k odpojen썿 kabelu akumul쌴-

toru.
- Vybit썿 akumul쌴toru.

OCV041126L

ONQ5031140L

OCV041124L
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Re쏹im u쏹ivatelsk썗ho nastaven썿

V tomto re쏹imu m쏪쏹ete m썙nit nastaven썿 
p쎼썿strojov썗ho panelu, dve쎼썿, osv썙tlen썿 
atd.
* Poskytovan썗 informace se mohou li쏃it 

v z쌴vislosti na funkc썿ch, dostupn쏯ch 
v konkr썗tn썿m vozidle.

1. J썿zdn썿 asistent (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

2. P쎼썿strojov쌴 deska (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)

3. Sv썙tla (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

4. Dve쎼e (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Polo쏹ky Popis

Usnadn썙n썿 쎼썿zen썿
僅 Asistent j썿zdy na d쌴lnici
僅 Automatick쌴 zm썙na rychlosti na 

d쌴lnici

Rychlostn썿 omezen썿

僅 Odchylka od rychlostn썿ho limitu
僅 Asistent omezen썿 rychlosti/

V쏯straha asistenta omezen썿 rych-
losti/Vypnuto

쉗asov쌴n썿 v쏯strahy 僅 Standardn썿/Pozd썙j쏃썿

Hlasitost v쏯strahy 僅 Vysok쌴 / St쎼edn썿 / N썿zk쌴 / Vypnuto

Haptick쌴 v쏯straha 僅 Aktivace / Deaktivace

Syst썗m sledov쌴n썿 
bd썙losti 쎼idi썊e

僅 Upozorn썙n썿 na rozjet썿 vozidla 
vp쎼edu

僅 Varov쌴n썿 p쎼i zn쌴mk쌴ch nepozor-
nosti

Bezpe썊썿 p쎼ed vozi-
dlem

僅 Aktivn썿 asistent / Pouze varov쌴n썿 / 
Vypnuto

Bezpe썊nost j썿zdy 
v pruz썿ch

僅 Asistence / Pouze varov쌴n썿 / 
Vypnuto

Detekce mrtv썗ho 
쏒hlu

僅 SEW (Varov쌴n썿 pro bezpe썊n썗 
vystupov쌴n썿)

僅 Aktivn썿 asistent / Pouze varov쌴n썿 / 
Vypnuto

ONQ5031372L

Bezpe썊n썗 parkov쌴n썿

僅 Automatick썗 zapnut썿 syst썗mu zob-
razov쌴n썿 okol썿

僅 Automatick썗 zapnut썿 v쏯stra쏹n썗ho 
syst썗mu parkovac썿ho odstupu

僅 Varov쌴n썿 p쎼ed proj썿쏹d썙j썿c썿m vozi-
dlem vzadu

僅 Zadn썿 aktivn썿 asistent / Pouze varo-
v쌴n썿 vzadu / Vypnuto

Polo쏹ky Popis

V쏯b썙r motivu 僅 Motiv A / Notiv B / NotivC /
Dynamicky

Zobrazen썿 st썙ra썊쏪/sv썙tel Aktivace

Dopravn썿 zna썊ky Aktivace

V쏯straha namrzl썗 
vozovky Aktivace

Hlasitost hlasov썗 navi-
gace v p쎼썿strojov썗 desce 僅 쌂rove쎜 0~3

Uv썿tac썿 zvuk Aktivace

Polo쏹ky Popis

Jas zobrazen썿 僅 쌂rove쎜 1~20

Funkce One Touch Turn 
Signal (Zapnut썿 sm썙rov썗ho 
sv썙tla jedn썿m dotykem)

僅 Vypnuto, 3, 5, 7 bliknut썿

Jas ambientn썿ho osv썙tlen썿 僅 Vypnuto, 1, 2, 3, 4

Barva osv썙tlen썿 prostoru 8 barev

Zpo쏹d썙n썿 zhasnut썿 p쎼edn썿ch 
sv썙tel Aktivace

Asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel Aktivace

Polo쏹ky Popis

Automatick썗 uzam썊en썿
僅 Aktivace po za쎼azen썿 / Akti-

vace po dosa쏹en썿 ur썊it썗 
rychlosti / Vypnuto

Automatick썗 odem썊en썿

僅 Po za쎼azen썿 stupn썙P / Sys-
t썗m vozidla je vypnut쏯 / Kl썿썊 
nen썿 v zapalov쌴n썿 (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy) / Vypnuto

Polo쏹ky Popis
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INFORMACE
僅 Automatick썗 uzam썊en썿

- Aktivace po za쎼azen썿: V쏃echny 
dve쎼e budou automaticky ode-
m썊eny po p쎼esunut썿 p쌴ky voli썊e do 
polohy P (Parkov쌴n썿) z polohy R 
(Zp쌴te썊ka), N (Neutr쌴l) nebo D 
(J썿zda). (Aktivace po p쎼epnut썿 sys-
t썗mu vozidla do polohy ON)

- Aktivace po dosa쏹en썿 ur썊it썗 rych-
losti: V쏃echny dve쎼e budou auto-
maticky uzam썊eny, jakmile rychlost 
vozidla p쎼ekro썊썿 15 km/h (9 mph).

僅 Automatick썗 odem썊en썿
- Po za쎼azen썿 stupn썙 P: V쏃echny 

dve쎼e budou automaticky ode-
m썊eny po p쎼esunut썿 p쌴ky voli썊e do 
polohy P (Parkov쌴n썿). (P쎼i spu쏃t썙-
n썗m motoru je funkce aktivov쌴na.)

- Syst썗m vozidla je vypnut쏯 / kl썿썊 
nen썿 v zapalov쌴n썿 (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy): V쏃echny dve쎼e se auto-
maticky odemknou po vyta쏹en썿 
kl썿썊e zapalov쌴n썿 ze sp썿na썊e zapalo-
v쌴n썿 nebo po p쎼epnut썿 sp썿na썊e 
ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) do 
polohy OFF (Vypnuto).

5. Usnadn썙n썿 pou쏹썿v쌴n썿 (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)

6. Jednotky

7. Jazykov쌴 verze

8. Resetovat

Elektricky ovl쌴dan썗 p쌴t썗 
dve쎼e Aktivace

Rychlost otev썿r쌴n썿 elektricky 
ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 僅 Rychl썗 / Norm쌴ln썿

V쏯쏃ka otev쎼en썿 elektricky 
ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿

僅 쌂pln썗 otev쎼en썿 / 
쌂rove쎜3, 2, 1 / U쏹ivatelsk썗 
nastaven썿 v쏯쏃ky

Chytr썗 p쌴t썗 dve쎼e Aktivace

D쌴lkov썗 ovl쌴d쌴n썿 oken (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy) Aktivace

Polo쏹ky Popis

Polo쏹ky Popis

Sedadla se zjednodu쏃en쏯m 
p쎼썿stupem

僅 Vypnuto/Norm쌴ln썿/Prodlou-
쏹en쏯

Syst썗m upozorn썙n썿 na 
obsazen썿 zadn썿ch sedadel Aktivace

Servisn썿 interval

僅 Aktivace zobrazen썿 servis-
n썿ho intervalu

僅 Nastaven썿 intervalu
僅 Resetovat

Syst썗m bezdr쌴tov썗ho dob썿-
jen썿 Aktivace

Automatick썗 set쎼en썿 zad-
n썿ho okna (v poloze R 
(Zp쌴te썊ka))

Aktivace

Polo쏹ky Popis

Jednotky rychlosti 僅 km/h, mil/h

Jednotky teploty 僅 ℃, ℉

Jednotky spot쎼eby paliva 僅 km/l, l/100km

Jednotky tlaku v pneumati-
k쌴ch 僅 psi/kPa/bar

Polo쏹ky Popis

Jazykov쌴 verze Aktivace

Polo쏹ky Popis

Resetovat Resetovat
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Pro nastaven썿 j썿zdn썿ho asistenta 
(Informa썊n썿 syst썗m) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

Pro nastaven썿 funkce J썿zdn썿 asistent 
vyberte na obrazovce informa썊n썿ho sys-
t썗mu polo쏹ku Settings (Nastaven썿) → 
Vehicle (Vozidlo) → Driver assistance 
(J썿zdn썿 asistenti).
僅 J썿zdn썿 asistent

- Rychlostn썿 omezen썿
- 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy
- Hlasitost v쏯strahy
- Haptick쌴 v쏯straha
- Syst썗m sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e 

(DAW)
- Bezpe썊썿 p쎼ed vozidlem
- Bezpe썊nost j썿zdy v pruz썿ch
- Detekce mrtv썗ho 쏒hlu
- Bezpe썊n썗 parkov쌴n썿

ONQ5E041406L
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Zpr쌴vy na LCD displeji

LCD displeje Zobrazovan쏯 obsah

A: P쎼썿strojov쌴 deska typuA
B: P쎼썿strojov쌴 deska typuB
Otev쎼en썗 dve쎼e, kapota, p쌴t썗 dve쎼e, st쎼e쏃n썿 okno

A: N썿zk쏯 tlak vpneumatik쌴ch
Zobrazen썿 v쏯strahy n썿zk썗ho tlaku pneumatik

僅 A: Sv썙tla
僅 1: 

僅 2: 
僅 3: AUTOMATICK쌦 RE쌰IM
僅 4: OFF (O – Vypnuto)

僅 A: P쎼edn썿 st썙ra썊
僅 1: OFF (O – Vypnuto)
僅 2: AUTOMATICK쌦 RE쌰IM
僅 3: LO (1)
僅 4: HI (2)

N썿zk쌴 hladina kapaliny v ost쎼ikova썊썿ch N쌴dr쏹ka kapaliny do ost쎼ikova썊쏪 je t썗m썙쎼 pr쌴zdn쌴.

P쎼eh쎼쌴t썿 motoru Teplota motoru je vy쏃쏃썿 ne쏹 120 °C (248 °F).

Baterie kl썿썊e vybit쌴 (pro syst썗m chytr썗ho kl썿썊e) Baterie chytr썗ho kl썿썊e je vybit쌴

Kl썿썊 nen썿 ve vozidle (syst썗m chytr썗ho kl썿썊e) Ve vozidle nen썿 chytr쏯 kl썿썊 p쎼i stisknut썿 tla썊썿tka ENGINE START/
STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru)

V쏯straha namrzl썗 vozovky Teplota na venkovn썿m teplom썙ru je ni쏹쏃썿 ne쏹 cca 4 °C (40 °F).

Kl썿썊 nenalezen (syst썗m chytr썗ho kl썿썊e) Chytr쏯 kl썿썊 nebyl p쎼i stisknut썿 tla썊썿tka ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) detekov쌴n

Nastavte voli썊 do polohy P (Parkov쌴n썿) nebo N (Neutr쌴l)
(syst썗m chytr썗ho kl썿썊e)

Sna쏹썿te se nastartovat motor bez p쎼e쎼azen썿 do polohy P 
(Parkov쌴n썿) nebo N (Neutr쌴l)

Pro nastartov쌴n썿 vozidla se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l
(pro syst썗m chytr썗ho kl썿썊e)

Tla썊썿tko ENGINE START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) se 
p쎼epne do polohy ACC (P쎼썿slu쏃enstv썿), pokud je opakovan썙 stisk-
nete bez se쏃l쌴pnut썿 brzdov썗ho ped쌴lu

ONQ5031124_2

OCV041126L

ONQ5041286L

ONQ5041287L
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INFORMACE
僅 Pokud nen썿 s ovl쌴d쌴n썿m probl썗m a 

v쏯쏃e uveden쌴 hl쌴쏃en썿 se st쌴le zobra-
zuj썿, nechte vozidlo zkontrolovat v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
obr쌴tit se na autorizovan쏯 servis 썊i 
prodejce Kia.

僅 V쏯straha namrzl썗 vozovky
Nastanou-li n쌴sleduj썿c썿 podm썿nky, 
v쏯stra쏹n쌴 kontrolka (v썊etn썙 venkov-
n썿ho teplom썙ru) 5kr쌴t zablik쌴 a potom 
z쏪stane rozsv썿cen쌴. Krom썙 toho jed-
nou zazn썿 v쏯stra쏹n쏯 zvukov쏯 sign쌴l.

僅 Vyb썿jen썿 akumul쌴toru v d쏪sledku 
extern썿ch elektronick쏯ch za쎼썿zen썿
Vozidlo m쏪쏹e detekovat samovyb썿-
jen썿 akumul쌴toru v d쏪sledku p쎼ep썙t썿 
generovan썗ho neautorizovan쏯m elek-
tronick쏯m za쎼썿zen썿m, nap쎼썿klad doda-
te썊n썙 montovanou palubn썿 kamerou 
b썙hem parkov쌴n썿.
Pokud v쏯straha p쎼etrv쌴v쌴 i po odstra-
n썙n썿 extern썿ho elektronick썗ho za쎼썿-
zen썿, nechte vozidlo zkontrolovat v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
obr쌴tit se na autorizovan쏯 servis 썊i 
prodejce Kia.

僅 Stiskn썙te znovu tla썊썿tko START
- Dal쏃썿m stisknut썿m tla썊썿tka ENGINE 

START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru) m쏪쏹ete motor nastartovat.

- Pokud se zobraz썿 varovn썗 hl쌴쏃en썿 
po ka쏹d썗m stisknut썿 tla썊썿tka 
ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru), 
nechte vozidlo zkontrolovat 
v odborn썗m servisu. Kia doporu-
썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho ser-
visu 썊i prodejce Kia.

UPOZORN5NL
僅 Pokud se na p쎼썿strojov썗 desce zobra-

zuje upozorn썙n썿, m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e se 
zpr쌴va s informacemi o j썿zd썙 nezob-
raz썿.

僅 Podrobn썗 informace t쏯kaj썿c썿 se nasta-
ven썿 doby nab썿jen썿 a/nebo 썊asu 
v dan썗m klimatu naleznete 
v samostatn썙 dod쌴van썗 p쎼썿ru썊ce 
k naviga썊n썿mu syst썗mu vozidla.

僅 Pokud se b썙hem j썿zdy zobraz썿 varo-
v쌴n썿 p쎼ed namrzlou vozovkou, m썙li 
byste 쎼썿dit pozorn썙ji a bezpe썊n썙ji a 
m썙li byste se vyhnout j썿zd썙 vysokou 
rychlost썿, prudk썗mu zrychlov쌴n썿, n쌴h-
l썗mu brzd썙n썿, prudk썗mu zat쌴썊en썿 atd.

僅 Pokud by do쏃lo k poru쏃e elektronic-
k썗ho stabiliza썊n썿ho syst썗mu (ESC), 
vedle rozsv썿cen썿 kontrolky ESC se 
m쏪쏹e zobrazit varovn썗 hl쌴쏃en썿 elek-
tronicky 쎼썿zen썗ho odpru쏹en썿 (ECS).

Vyb썿jen썿 akumul쌴toru v d쏪sledku extern썿ch elektronick쏯ch za쎼썿-
zen썿

Samovyb썿jen썿 akumul쌴toru v d쏪sledku p쎼ep썙t썿, generovan썗ho 
neautorizovan쏯mi elektronick쏯mi za쎼썿zen썿mi

Check Electronic Suspension (Zkontrolujte elektronicky 쎼썿zen썗 
odpru쏹en썿)

Syst썗m ECS (Electronic Control Suspension) signalizuje z쌴vadu 
nebo nepracuje spr쌴vn썙.

Znovu stiskn썙te tla썊썿tko START (syst썗m chytr썗ho kl썿썊e) Tla썊썿tko ENGINE START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) 
nelze ovl쌴dat n쌴sledkem probl썗mu s t썿mto tla썊썿tkem

Tla썊썿tko START stiskn썙te kl썿썊em (syst썗m chytr썗ho kl썿썊e)
Tla썊썿tko ENGINE START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) je 
stisknuto p쎼i zobrazen썿 varovn썗ho hl쌴쏃en썿 씮Key not detected“ (Kl썿썊 
nen썿 detekov쌴n)

Zkontrolujte syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 vmrtv썗m 쏒hlu Probl썗m se syst썗mem varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 vmrtv썗m 쏒hlu (BCW)

Check 48V system (Zkontrolujte syst썗m 48V) Pokud se vyskytl probl썗m s 쎼썿dic썿m syst썗mem vozidla typu mild 
hybrid

LCD displeje Zobrazovan쏯 obsah
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Nastaven썿 vozidla (Informa썊n썿 
syst썗m) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

1. Stiskn썙te tla썊썿tko Settings (Nasta-
ven썿) na hlavn썿 jednotce informa썊n썿ho 
syst썗mu.

2. Vyberte polo쏹ku Vehicle (Vozidlo) a 
zm썙쎜te nastaven썿 jeho funkc썿.

Nab썿dka Vehicle Settings (Nastaven썿 
vozidla) v informa썊n썿m syst썗mu obsa-
huje u쏹ivatelsk썗 volby pro 쎼adu nasta-
ven썿 v썊etn썙 funkc썿 odemyk쌴n썿/zamyk쌴n썿 
dve쎼썿, funkc썿 pro usnadn썙n썿 pou쏹썿v쌴n썿, 
nastaven썿 asistence pro 쎼idi썊e apod.
僅 Vehicle Settings

- J썿zdn썿 asistenti
- P쎼썿strojov쌴 deska
- Klimatizace
- Sedadlo
- Sv썙tla
- Dve쎼e
- Komfort

V\STRAHA
Nab썿dku Vehicle Settings (Nastaven썿 
vozidla) za j썿zdy neovl쌴dejte. Mohlo by 
doj썿t ke ztr쌴t썙 pozornosti a k nehod썙.

UPOZORN5NL
Poskytovan썗 informace se mohou li쏃it 
v z쌴vislosti na funkc썿ch, kter썗 m쌴te ve 
vozidle k dispozici.

ONQ5E041406L
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Varovn썗 a informa썊n썿 kontrolky
Jakmile nastav썿te vozidlo do polohy ON (ZAPNUTO), rozsv썿t썿 se symboly uveden썗 d쌴le. Jestli쏹e tyto symboly nad쌴le sv썿t썿 nebo nefun-
guj썿, doporu썊ujeme nechat vozidlo zkontrolovat u autorizovan썗ho prodejce/servisn썿ho partnera Kia.

Symbol 쉗as Pozn쌴mky

6 sekund Varovn쌴 kontrolka airbagu se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 6 sekund a pak zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 Airbag bezpe썊nostn썿ho z쌴dr쏹n썗ho syst썗mu (SRS) m쌴 poruchu.

Nep쎼eru쏃ovan썙
Varovn쌴 kontrolka bezpe썊nostn썿ho p쌴su upozor쎜uje 쎼idi썊e, 쏹e bezpe썊nostn썿 p쌴s nen썿 zapnut쏯.
Viz "Bezpe썊nostn썿 p쌴sy" strana 3-12.

3 sekundy Varovn쌴 kontrolka parkovac썿 brzdy a brzdov썗 kapaliny se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 3 sekundy a potom 
zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙
僅 Pokud je parkovac썿 brzda zata쏹en쌴.
僅 Pokud je mno쏹stv썿 brzdov썗 kapaliny v n쌴dr쏹ce mal썗.

3 sekundy Varovn쌴 kontrolka syst썗mu ABS se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 3 sekundy a pak zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 Pokud do쏃lo k poru쏃e syst썗mu ABS.

Nep쎼eru쏃ovan썙 Varovn쌴 kontrolka elektronick썗ho syst썗mu distribuce brzdn썗ho 쏒썊inku (EBD) se rozsv썿t썿 pokud nastal 
probl썗m s t썿mto syst썗mem.

3 sekundy Varovn쌴 kontrolka elektrick썗ho posilova썊e 쎼썿zen썿 (EPS) se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 3 sekundy apak 
zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 Pokud do쏃lo k poru쏃e elektrick썗ho posilova썊e 쎼썿zen썿.

3 sekundy Varovn쌴 kontrolka syst썗mu nab썿jen썿 se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 3 sekundy a pak zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 Kdy쏹 nastane porucha altern쌴toru nebo elektrick썗ho syst썗mu nab썿jen썿.

Nep쎼eru쏃ovan썙
Hlavn썿 varovn쌴 kontrolka se rozsv썿t썿 p쎼i poru쏃e r쏪zn쏯ch funkc썿 vozidla.
Popis pro identifikaci varov쌴n썿 je uveden ve varovn썗m hl쌴쏃en썿 na LCD displeji.

3 sekundy Kontrolka poruchy se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 3 sekundy a pak zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 Kdykoli dojde k poru쏃e syst썗mu sni쏹ov쌴n썿 emis썿, motoru nebo pohonu vozidla.

Nep쎼eru쏃ovan썙
Varovn쌴 kontrolka tlaku oleje sv썿t썿 a쏹 do nastartov쌴n썿 motoru.
僅 N썿zk쏯 tlak motorov썗ho oleje.

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 Kdy쏹 je palivov쌴 n쌴dr쏹 t썗m썙쎼 pr쌴zdn쌴.

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 Kdy쏹 dojde k poru쏃e syst썗mu filtru pevn쏯ch 썊쌴stic (DPF) nebo syst썗mu filtru pevn쏯ch 썊쌴stic z쌴쏹e-
hov썗ho motoru (GPF).

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 Kdy쏹 je n쌴dr쏹 mo썊oviny t썗m썙쎼 pr쌴zdn쌴.

Nep쎼eru쏃ovan썙
僅 Kdy쏹 prob썿h쌴 p쎼edeh쎼ev motoru.
僅 Pot썗, co kontrolka 쏹haven썿 zhasne, je mo쏹n썗 motor nastartovat.

3 sekundy Varovn쌴 kontrolka palivov썗ho filtru se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 3 sekundy a pak zhasne (Pro vzn썙tov쏯 
motor)

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 Pokud se ve filtru nahromadila voda.

5 sekund Kontrolka AUTO STOP se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 5 sekund a pak zhasne (Pro vzn썙tov쏯 motor)

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 Kdy쏹 motor p쎼ejde do re쏹imu automatick썗ho vypnut썿 v r쌴mci syst썗mu ISG (Idle Stop and Go).

EPB
3 sekundy Varovn쌴 kontrolka elektronick썗 parkovac썿 brzdy EPB se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 3 sekundy a pak zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 V쏹dy, kdy쏹 dojde k poru쏃e elektronick썗 parkovac썿 brzdy EPB
614
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3 sekundy Varovn쌴 kontrolka n썿zk썗ho tlaku pneumatik se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 3 sekundy a pak zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 Pokud je zji쏃t썙no v쏯razn썗 podhu쏃t썙n썿 jedn썗 nebo v썿ce pneumatik.

Blik쌴
僅 Pokud do쏃lo k poru쏃e syst썗mu TPMS.
Viz "Kontrolka poruchy syst썗mu monitorov쌴n썿 tlaku v pneumatik쌴ch (TPMS)" strana 7-11.

3 sekundy Varovn쌴 kontrolka 씮Forward Safety“ (Bezpe썊썿 p쎼ed vozidlem) se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 3 sekundy a pak 
zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙

僅 Vzdy, kdy쏹 se vyskytne porucha v souvislosti s asistentem pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu.
Viz "Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu (FCA) (Pouze typ s 썊eln썿 kamerou) (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-60 nebo "Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu (FCA) (Kombino-
van쌴 썊idla) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-70.

Nep쎼eru쏃ovan썙

Kontrolka Bezpe썊nost j썿zdy v pruz썿ch se rozsv썿t썿:
僅 Zelen쌴: Pokud jsou spln썙n썗 provozn썿 podm썿nky funkce Asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu.
僅 싩ed쌴: Pokud nejsou spln썙n썗 provozn썿 podm썿nky funkce Asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu.
僅 쌰lut쌴: P쎼i poru쏃e asistenta udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu.
Viz "Syst썗m udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu (LKA) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-83.

Nep쎼eru쏃ovan썙

Rozsv썿t썿 se kontrolka syst썗mu sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu.
僅 Zelen쌴: Kdy쏹 je asistent sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu v 썊innosti.
僅 싩ed쌴: Pokud nejsou spln썙n썗 provozn썿 podm썿nky funkce Asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu
Viz "Syst썗m sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu (LFA) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-148.

Nep쎼eru쏃ovan썙
Je aktivov쌴n re쏹im 4WD Lock (z쌴mek pohonu v쏃ech kol).
Viz "Syst썗m pohonu v쏃ech kol (AWD) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-55.

3 sekundy Varovn쌴 kontrolka 썊eln썿ch sv썙tlomet쏪 LED se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 3 sekundy a pak zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 Pokud nastane porucha 썊eln썿ch LED sv썙tlomet쏪.

Blik쌴 僅 Pokud nastane porucha sou썊쌴sti souvisej썿c썿 s 썊eln썿mi LED sv썙tlomety.

Nep쎼eru쏃ovan썙 Varovn쌴 kontrolka namrzl썗 vozovky a ukazatel venkovn썿 teploty blik쌴 a pak z쏪stane sv썿tit. Krom썙 toho 
jednou zazn썿 zvukov썗 upozorn썙n썿.

3 sekundy Kontrolka elektronick썗ho stabiliza썊n썿ho syst썗mu (ESC) se rozsv썿t썿 asi na 3 sekundy apot썗 zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙 僅 Pokud do쏃lo k poru쏃e syst썗mu ESC.

3 sekundy Kontrolka vypnut썿 syst썗mu ESC se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 3 sekundy a pak zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙
僅 Pokud deaktivujete syst썗m ESC stiskem tla썊썿tka ESC OFF.
Viz "Syst썗m elektronick썗 stabilizace (ESC)" strana 6-47.

Nep쎼eru쏃ovan썙 Kdy쏹 vozidlo zjist썿 p쎼썿tomnost kl썿썊e uvnit쎼 a syst썗m je v poloze ACC (P쎼썿slu쏃enstv썿) / ON (Zapnuto)

Blik쌴
僅 Kdy쏹 ve vozidle nen썿 kl썿썊.
僅 Pokud do쏃lo k poru쏃e syst썗mu imobiliz썗ru.

2 sekundy Kdy쏹 vozidlo nem쏪쏹e detekovat kl썿썊.

Blik쌴 Kdy쏹 je zapnut썗 sm썙rov썗 sv썙tlo.

Nep쎼eru쏃ovan썙 Kdy쏹 jsou rozsv썿cen쌴 p쎼edn썿 d쌴lkov쌴 sv썙tla.

Nep쎼eru쏃ovan썙 Kdy쏹 jsou rozsv썿cen쌴 p쎼edn썿 potk쌴vac썿 sv썙tla.

Nep쎼eru쏃ovan썙 Kdy쏹 je sp썿na썊 osv썙tlen썿 v poloze ON (Zapnuto)

Nep쎼eru쏃ovan썙 Pokud je zapnut썗 p쎼edn썿 mlhov썗 sv썙tlo.

Nep쎼eru쏃ovan썙 Pokud je zapnut썗 zadn썿 mlhov썗 sv썙tlo.

Nep쎼eru쏃ovan썙
僅 Kdy쏹 je asistent p쎼ep썿n쌴n썿 d쌴lkov쏯ch sv썙tel (HBA) zapnut쏯.
Viz "Asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 4-68.

Symbol 쉗as Pozn쌴mky
624



4

Funkce va쏃eho vozidla Varovn썗 a informa썊n썿 kontrolky

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 63  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
INFORMACE
僅 Dvou okruhov쏯 diagon쌴ln썿 brzdov쏯 

syst썗m
Toto vozidlo je vybaveno dvouokru-
hov쏯m diagon쌴ln썿m brzdov쏯m syst썗-
mem. V p쎼썿pad썙 poruchy jednoho z 
okruh쏪 z쏪stane zachov쌴na funk썊nost 
brzd na dvou kolech.
P쎼i 썊innosti pouze jednoho brzdov썗ho 
okruhu je, pro zastaven썿 vozidla, 
pot쎼eba v썙t쏃썿 s썿la se쏃l쌴pnut썿 i v썙t쏃썿 
zdvih brzdov썗ho ped쌴lu. S 썊쌴ste썊n썙 
funk썊n썿m brzdov쏯m syst썗mem bude 
del쏃썿 i brzdn쌴 dr쌴ha, pot쎼ebn쌴 pro 
zastaven썿.

僅 Varovn쌴 kontrolka tlaku motoro-
v썗ho oleje  – Signalizuje n썿zk쏯 
tlak oleje v motoru
- Opatrn썙 doje썑te na nejbli쏹쏃썿 

vhodn썗 m썿sto a vozidlo zastavte.
- Vypn썙te motor a zkontrolujte 

mno쏹stv썿 motorov썗ho oleje 
(podrobnosti viz 썊쌴st "Motorov쏯 
olej" strana 8-28). Pokud je mno쏹-

stv썿 mal썗, podle pot쎼eby olej 
dopl쎜te.

- Pokud po dopln썙n썿 oleje varovn쌴 
kontrolka tlaku oleje ( ) 
nezhasne nebo pokud nen썿 olej 
k dispozici, nechte vozidlo co nej-
d쎼썿ve zkontrolovat v odborn썗m ser-
visu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce 
Kia. Pokra썊ov쌴n썿 v j썿zd썙 se sv썿t썿c썿 
v쏯stra쏹nou kontrolkou m쏪쏹e zp쏪-
sobit poruchu motoru.

僅 Varovn쌴 kontrolka v쏯fukov썗ho sys-
t썗mu (DPF) 
- Varovn쌴 kontrolka v쏯fukov썗ho sys-

t썗mu (DPF) ( ) m쏪쏹e zhasnout, 
jakmile rychlost vozidla p쎼ekro썊썿 
p쎼ibli쏹n썙 60 km/h (40 mil/h) nebo 
jakmile jedete po ur썊itou dobu na 
2. rychlostn썿 stupe쎜 p쎼i 
1 500~2 500 ot./min (p쎼ibli쏹n썙 
25 minut).

- Pokud varovn쌴 kontrolka blik쌴 i 
nad쌴le navzdory u썊in썙n쏯m kro-
k쏪m (v tomto okam쏹iku se zobraz썿 
varovn쌴 zpr쌴va na LCD), nechte 

3 sekundy Kontrolka syst썗mu 쎼썿zen썿 brzd p쎼i j썿zd썙 z kopce (DBC) se rozsv썿t썿 asi na 3 sekundy apot썗 zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙
僅 Pokud syst썗m aktivujete stiskem tla썊썿tka DBC.
Viz "Syst썗m ovl쌴d쌴n썿 brzd p쎼i j썿zd썙 ze svahu (DBC)" strana 6-48.

AUTO 
HOLD Nep쎼eru쏃ovan썙 Kdy쏹 je aktivovan쌴 funkce p쎼ibrzd썙n썿 AUTO HOLD

AFS
3 sekundy Varovn쌴 kontrolka inteligentn썿ho syst썗mu 썊eln썿ch sv썙tel se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 3 sekundy a pak 

zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙
僅 Kdy쏹 nastane porucha inteligentn썿ho syst썗mu 썊eln썿ch sv썙tel.
Viz "Inteligentn썿 syst썗m 썊eln썿ch sv썙tel (IFS) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 4-71.

SOS
3 sekundy Varovn쌴 kontrolka SOS se rozsv썿t썿 p쎼ibli쏹n썙 na 3 sekundy a pak zhasne.

Nep쎼eru쏃ovan썙
僅 Pokud do쏃lo k poru쏃e syst썗mu eCall.
Viz "Celoevropsk쏯 syst썗m eCall" strana 7-31.

ECO
SPORT
SMART

Nep쎼eru쏃ovan썙
Kdy쏹 jako re쏹im j썿zdy vyberete jednotliv썗 re쏹imy.
Viz "Integrovan쏯 syst썗m 쎼썿zen썿 v re쏹imu Drive" strana 6-52.

Nep쎼eru쏃ovan썙
Pokud vozidlo 쎼썿d썿te rychlost썿 vy쏃쏃썿 ne쏹 120 km/h.
Po dobu p쎼ibli쏹n썙 5 sekund rovn썙쏹 zazn썿 zvukov쌴 signalizace vysok썗 rychlosti.

Symbol 쉗as Pozn쌴mky
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syst썗m co nejd쎼썿ve zkontrolovat 
v odborn썗m servisu. Kia doporu-
썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho ser-
visu 썊i prodejce Kia.

僅 V쏯stra쏹n쌴 kontrolka v쏯fukov썗ho 
syst썗mu (GPF) 
- Varovn쌴 kontrolka v쏯fukov썗ho sys-

t썗mu (DPF) ( ) m쏪쏹e zhasnout, 
jakmile rychlost vozidla p쎼ekro썊썿 
p쎼ibli쏹n썙 80 km/h (50 mil/h) nebo 
jakmile jedete po ur썊itou dobu na 
3. rychlostn썿 stupe쎜 p쎼i 
1 500~4 000 ot./min (p쎼ibli쏹n썙 
30 minut).

- Pokud varovn쌴 kontrolka blik쌴 i 
nad쌴le navzdory u썊in썙n쏯m kro-
k쏪m (v tomto okam쏹iku se zobraz썿 
varovn쌴 zpr쌴va na LCD), nechte 
syst썗m co nejd쎼썿ve zkontrolovat 
v odborn썗m servisu. Kia doporu-
썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho ser-
visu 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
僅 Parkovac썿 brzda a varovn쌴 kont-

rolka brzdov썗 kapaliny 
- Pokud sv썿t썿 varovn쌴 kontrolka, j썿zda 

s vozidlem je nebezpe썊n쌴. Pokud 
p쎼i uvoln썙n썿 parkovac썿 brzdy sv썿t썿 
varovn쌴 kontrolka parkovac썿 brzdy 
a mno쏹stv썿 brzdov썗 kapaliny, signa-
lizuje mal썗 mno쏹stv썿 brzdov썗 kapa-
liny.

- V tomto p쎼썿pad썙 je nutn썗 nechat 
vozidlo zkontrolovat v odborn썗m 
servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce 
Kia.

僅 Varovn쌴 kontrolka syst썗mu elektro-
nick썗 distribuce brzdn썗ho 쏒썊inku 
(EBD) 
- Pokud sou썊asn썙 sv썿t썿 varovn쌴 kont-

rolka syst썗mu ABS i kontrolka par-
kovac썿 brzdy a mno쏹stv썿 brzdov썗 
kapaliny, brzdov쏯 syst썗m nefun-
guje spr쌴vn썙 a p쎼i n쌴hl썗m brzd썙n썿 
by mohly nastat ne썊ekan썗, nebez-
pe썊n썗 situace.

- V takov썗m p쎼썿pad썙 se vyhn썙te 
rychl썗 j썿zd썙 a n쌴hl썗mu brzd썙n썿. 
Doporu썊ujeme nechat vozidlo co 
nejd쎼썿ve zkontrolovat 
u autorizovan썗ho prodejce/servis-
n썿ho partnera Kia.

僅 Bezpe썊n썗 zastaven썿
- Syst썗m TPMS v쌴s nedok쌴쏹e upo-

zornit na v쌴쏹n썗 a n쌴hl썗 po쏃kozen썿 
pneumatiky zp쏪soben썗 vn썙j쏃썿mi 
faktory.

- Pokud si pov쏃imnete nestability 
vozidla, okam쏹it썙 sundejte nohu z 
plynov썗ho ped쌴lu, postupn썙 a 
zlehka zabrzd썙te a vozidlo pomalu 
odstavte na bezpe썊n썗 m썿sto mimo 
silnici.

VAROV@NL
僅 V쏯stra쏹n쌴 kontrolka n썿zk썗 hladiny 

paliva 
- Jestli쏹e budete pokra썊ovat v j썿zd썙 

po rozsv썿cen썿 v쏯stra쏹n썗 kontrolky 
n썿zk썗 hladiny paliva v n쌴dr쏹i nebo 
p쎼i hladin썙 paliva pod ukazatelem 
씮E“, m쏪쏹e doj썿t k vynech쌴v쌴n썿 
motoru.

僅 Kontrolka poruchy 
- Pokud sv썿t썿 kontrolka poruchy, je 

mo쏹n썗, 쏹e do쏃lo k po쏃kozen썿 kata-
lyz쌴toru, kter썗 by mohlo v썗st ke 
ztr쌴t썙 v쏯konu motoru. V tomto p쎼썿-
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pad썙 je nutn썗 nechat vozidlo zkont-
rolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

僅 Varovn쌴 kontrolka palivov썗ho fil-
tru 
- Pokud sv썿t썿 varovn쌴 kontrolka pali-

vov썗ho filtru, m쏪쏹e poklesnout 
v쏯kon motoru (rychlost j썿zdy vozi-
dla a volnob썙쏹n썗 ot쌴썊ky).

- Pokud pokra썊ujete v j썿zd썙 se sv썿t썿c썿 
kontrolkou palivov썗ho filtru ( ), 
m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 sou썊쌴st썿 
motoru (vst쎼ikova썊쏪, li쏃ty common 
rail, vysokotlak썗ho palivov썗ho 썊er-
padla). V takov썗m p쎼썿pad썙 je nutn썗 
neprodlen썙 nechat vozidlo zkontro-
lovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

僅 Varovn쌴 kontrolka v쏯fukov썗ho sys-
t썗mu 
- Pokud pokra썊ujete v j썿zd썙 i pot썗, co 

varovn쌴 kontrolka ( ) dlouho 
blik쌴, m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 sys-
t썗mu a ke zv쏯쏃en썿 spot쎼eby paliva.

UPOZORN5NL
僅 P쎼ed nastartov쌴n썿m vozidla se ujis-

t썙te, 쏹e v쏃echny varovn썗 kontrolky 
zhasly. Pokud n썙kter쌴 sv썿t썿, upozor-
쎜uje na stav, kter쏯 vy쏹aduje pozor-
nost.

僅 Kontrolka poruchy 
- J썿zda s rozsv썿cenou kontrolkou 

poruchy m쏪쏹e v썗st k po쏃kozen썿 
syst썗mu sni쏹ov쌴n썿 emis썿, kter썗 by 
mohlo ovlivnit poj썿zdnost a/nebo 
spot쎼ebu paliva.

- Pokud se n쌴sledkem n썿zk썗 hladiny 
oleje aktivuje syst썗m roz쏃썿쎼en썗 
ochrany motoru, v쏯kon motoru se 

omez썿. Pokud takov쌴 situace 
nastane opakovan썙, rozsv썿t썿 se kon-
trolka poruchy (MIL).

僅 Varovn쌴 kontrolka syst썗mu elektro-
nick썗 distribuce brzdn썗ho 쏒썊inku 
(EBD) 
- Pokud sv썿t썿 varovn쌴 kontrolka sys-

t썗mu ABS nebo sv썿t썿 sou썊asn썙 kon-
trolka ABS i varovn쌴 kontrolka 
parkovac썿 brzdy a mno쏹stv썿 brz-
dov썗 kapaliny, nemus썿 fungovat 
rychlom썙r nebo po썊썿tadlo celkov썗 
썊i denn썿 vzd쌴lenosti. Rovn썙쏹 se 
m쏪쏹e rozsv썿tit kontrolka EPS a s썿la 
pot쎼ebn썿 pro 쎼썿zen썿 se m쏪쏹e zv쏯쏃it 
nebo sn썿쏹it.

- V takov썗m p쎼썿pad썙 se vyhn썙te 
rychl썗 j썿zd썙 a n쌴hl썗mu brzd썙n썿. 
Doporu썊ujeme nechat vozidlo co 
nejd쎼썿ve zkontrolovat 
u autorizovan썗ho prodejce/servis-
n썿ho partnera Kia.

僅 V쏯stra쏹n쌴 kontrolka elektronick썗 par-
kovac썿 brzdy EPB
- V쏯stra쏹n쌴 kontrolka elektronick썗 

parkovac썿 brzdy (EPB) se m쏪쏹e roz-
sv썿tit, kdy쏹 se rozsv썿t썿 indik쌴tor sys-
t썗mu elektronick썗 stabilizace 
vozidla (ESC), kter쏯 indikuje, 쏹e sys-
t썗m ESC nefunguje spr쌴vn썙 (to 
neznamen쌴, 쏹e do쏃lo k poru쏃e 
EPB).

僅 Trval쌴 j썿zda s rozsv썿cenou nebo blika-
j썿c썿 kontrolkou 썊eln썿ch LED sv썙tlo-
met쏪 m쏪쏹e zp쏪sobit krat쏃썿 쏹ivotnost 
썊eln썿ch LED sv썙tlomet쏪.

僅 Pokud se varovn쌴 kontrolka zledova-
t썙l썗 vozovky rozsv썿t썿 b썙hem j썿zdy, m썙li 
byste 쎼썿dit pozorn썙ji a bezpe썊n썙ji a 
m썙li byste se vyhnout j썿zd썙 vysokou 
rychlost썿, prudk썗mu zrychlov쌴n썿, n쌴h-
l썗mu brzd썙n썿, prudk썗mu zat쌴썊en썿 atd.
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僅 Varovn쌴 kontrolka tlaku motoro-
v썗ho oleje 
- Pokud je tlak motorov썗ho oleje 

n썿zk쏯 z d쏪vodu nedostate썊n썗ho 
mno쏹stv썿 oleje apod., rozsv썿t썿 se 
kontrolka tlaku motorov썗ho oleje 
( ).

- Aktivuje se syst썗m roz쏃썿쎼en썗 
ochrany motoru, kter쏯 omezuje 
v쏯kon motoru. Pokud se tlak moto-
rov썗ho oleje obnov썿, varovn쌴 kont-
rolka motorov썗ho oleje zhasne 
a syst썗m roz쏃썿쎼en썗 ochrany motoru 
se vypne.

- Pokud se v p쎼썿pad썙 motoru Smart-
stream G2.0 tlak motorov썗ho oleje 
obnov썿, varovn쌴 kontrolka motoro-
v썗ho oleje zhasne a syst썗m roz쏃썿-
쎼en썗 ochrany motoru se vypne po 
nov썗m nastartov쌴n썿 motoru.

Osv썙tlen썿
Funkce osv썙tlen썿
Funkce prevence vybit썿 akumul쌴-
toru
쌂썊el t썗to funkce je chr쌴nit akumul쌴tor 
p쎼ed vybit썿m.
Po vypnut썿 motoru a otev쎼en썿 dve쎼썿 쎼idi썊e 
syst썗m automaticky vypne parkovac썿 
sv썙tla.
Pokud v쏃ak p쎼epnete sp썿na썊 sv썙tel a쏹 po 
vypnut썿 motoru, z쏪stanou obrysov쌴 
sv썙tla rozsv썿cen쌴 i po otev쎼en썿 dve쎼썿 
쎼idi썊e.
Pokud chcete ponechat obrysov쌴 sv썙tla 
rozsv썿cen쌴 i nad쌴le, po vypnut썿 motoru 
je vypn썙te a znovu zapn썙te sp썿na썊em 
썊eln썿ch sv썙tel na sloupku 쎼썿zen썿.

VAROV@NL
Chcete-li zabr쌴nit vybit썿 akumul쌴toru, 
neponech쌴vejte p쎼edn썿 sv썙tla a osv썙tlen썿 
interi썗ru zapnut썗 del쏃썿 dobu, pokud 
neb썙쏹썿 motor.

Doprovodn쌴 funkce 썊eln썿ch sv썙-
tel (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
僅 쉗eln썿 sv썙tlomety z쏪stanou zapnut썗 

p쎼ibli쏹n썙 5 minut.
僅 Pokud dojde k otev쎼en썿 a zav쎼en썿 

dve쎼썿 쎼idi썊e, 썊eln썿 sv썙tlomety zhasnou 
po 15 sekund쌴ch.

僅 Pro vypnut썿 썊eln썿ch sv썙tlomet쏪:
- Stiskn썙te 2kr쌴t tla썊썿tko zamyk쌴n썿 

na kl썿썊i
- Sp썿na썊 썊eln썿ch sv썙tlomet쏪 p쎼e-

stavte do polohy OFF (Vypnuto)
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Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Vozidlo je nastaven썗 na ACC (P쎼썿slu-

쏃enstv썿) nebo OFF (Vypnuto) a 썊eln썿 
sv썙tlomety jsou zapnut썗

Sv썙tla pro denn썿 sv썿cen썿 (DRL)

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Vozidlo je zapnut썗 v poloze ON 

(Zapnuto)
僅 Sp썿na썊 썊eln썿ch sv썙tlomet쏪 je v poloze 

OFF (Vypnuto)
僅 Parkovac썿 brzda je uvoln썙n쌴

INFORMACE
Pokud je t쎼eba ponechat obrysov쌴 sv썙tla 
rozsv썿cen쌴 i po vypnut썿 syst썗mu vozidla, 
postupujte takto:
僅 Otev쎼ete dve쎼e u 쎼idi썊e.
僅 Zapn썙te obrysov쌴 sv썙tla.

Ovl쌴dac썿 prvky sv썙tel
Ovl쌴d쌴n썿 sv썙tel

쉗innost
1 /

2 

僅 Zadn썿 sv썙tla a 썊eln썿 sv썙tlomety se 
zapnou nebo vypnou automaticky 
podle intenzity sv썙tla vn썙 vozidla.

3 Obrysov쌴 a zadn썿 sv썙tla ( )

4 Potk쌴vac썿 sv썙tla ( )

INFORMACE
Pro zapnut썿 썊eln썿ch sv썙tlomet쏪 mus썿 b쏯t 
vozidlo p쎼epnut썗 na ON (Zapnuto).

VAROV@NL
僅 Pro zaji쏃t썙n썿 spr쌴vn썗 funkce syst썗mu 

automatick썗ho osv썙tlen썿 nikdy neu-
mis쏉ujte 쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty na 썊idlo 
um썿st썙n썗 na p쎼썿strojov썗m panelu.

僅 쉗idlo neum쏯vejte 썊istic썿m prost쎼ed-
kem na okna, mohl by zanechat na 
povrchu tenk쏯 film s negativn썿m 
dopadem na 썊innost 썊idla.

僅 Pokud m쌴 vozidlo t쎣novan썗, nebo 
jin쏯m zp쏪sobem pokoven썗 썊eln썿 sklo, 
썊idlo syst썗mu automatick썗ho osv썙t-
len썿 nemus썿 fungovat spr쌴vn썙.

Pou쏹썿v쌴n썿 sm썙rov쏯ch sv썙tel

쉗innost
僅 Posu쎜te p쌴썊ku nahoru nebo dol쏪 (A).

UPOZORN5NL
Pokud je blik쌴n썿 indik쌴toru abnorm쌴ln썙 
rychl썗 nebo pomal썗, mohlo doj썿t k vyho-
쎼en썿 쏹쌴rovky nebo k nespr쌴vn썗mu napo-
jen썿 elektrick썗ho obvodu.
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Funkce signalizace zm썙ny j썿zd-
n썿ho pruhu jedn썿m dotykem

쉗innost
僅 P쌴썊kou sm썙rov쏯ch sv썙tel pohn썙te 

vzh쏪ru nebo dol쏪 (B).
僅 P쌴썊ku uvoln썙te.

INFORMACE
僅 Funkci signalizace odbo썊ov쌴n썿 jed-

n썿m dotykem m쏪쏹ete zapnout 썊i 
vypnout nebo nastavit po썊et bliknut썿 
(3, 5 nebo 7) tak, 쏹e v nab썿dce 
Settings (Nastaven썿) vyberete polo쏹ku 
Lights (Sv썙tla) → One Touch Turn 
signal (Signalizace odbo썊ov쌴n썿 jed-
n썿m dotykem).

僅 Pokud kontrolka sv썿t썿 nep쎼eru쏃ovan썙 
nebo blik쌴 neobvykl쏯m zp쏪sobem, 
mohlo doj썿t ke sp쌴len썿 n썙kter썗 ze 
쏹쌴rovek a je nutn썗 ji vym썙nit.

Ovl쌴d쌴n썿 mlhov쏯ch sv썙tel (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
僅 Oto썊te sp썿na썊 p쎼edn썿ch mlhov쏯ch 

sv썙tel (1) do p쎼썿slu쏃n썗 polohy.
僅 P쎼edn썿: ( ) / Zadn썿: ( )

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 쉗eln썿 sv썙tlomet je zapnut쏯.

VAROV@NL
Zapnut쌴 mlhov쌴 sv썙tla maj썿 velk쏯 p쎼썿kon. 
Pou쏹썿vejte je pouze p쎼i 쏃patn썗 viditel-
nosti.

Pou쏹썿v쌴n썿 d쌴lkov쏯ch sv썙tel

쉗innost
僅 Pro pou쏹it썿 d쌴lkov쏯ch sv썙tel na p쌴썊ku 

zatla썊te.
僅 Pro bliknut썿 d쌴lkov쏯mi sv썙tly p쎼it쌴h-

n썙te p쌴썊ku k sob썙 ( )

V\STRAHA
Pokud je v bl썿zkosti jin썗 vozidlo, d쌴lkov쌴 
sv썙tla nepou쏹썿vejte. D쌴lkov쌴 sv썙tla 
mohou ostatn썿 쎼idi썊e osl쎜ovat.

Asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel je funkce, 
kter쌴 automaticky nastavuje dosah d쌴l-
kov쏯ch sv썙tel (p쎼ep썿n쌴n썿m d쌴lkov쏯ch 
a potk쌴vac썿ch sv썙tel) v z쌴vislosti na jasu 
sv썙tel detekovan쏯ch vozidel a ur썊it쏯ch 
j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch.
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Detek썊n썿 썊idlo
P쎼edn썿 kamera

P쎼edn썿 kamera slou쏹썿 jako detek썊n썿 썊idlo 
pro zji쏃쏉ov쌴n썿 okoln썿ho sv썙tla a jeho jasu 
b썙hem j썿zdy. P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊-
n썿ho 썊idla je zn쌴zorn썙no na obr쌴zku 
v쏯쏃e.

VAROV@NL
Dbejte na to, aby p쎼edn썿 kamera st쌴le 
byla v dobr썗m stavu, aby asistent d쌴lko-
v쏯ch sv썙tel fungoval optim쌴ln썿m zp쏪so-
bem.
Podrobn썙j쏃썿 informace 
o bezpe썊nostn썿ch opat쎼en썿ch 
v souvislosti s p쎼edn썿 kamerou naleznete 
v 썊쌴sti"Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu (FCA) (Pouze typ 
s 썊eln썿 kamerou) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" 
strana 6-60 a "Asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu (FCA) 
(Kombinovan쌴 썊idla) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)" strana 6-70.

Nastaven썿 asistenta d쌴lkov쏯ch 
sv썙tel
Nastaven썿 funkc썿

A: Nastaven썿 vozidla
1 Sv썙tla
2 Asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zapnete 
asistenta d쌴lkov쏯ch sv썙tel tak, 쏹e 
v nab썿dce Settings (Nastaven썿) vyberete 
polo쏹ku Lights → High Beam Assist 
(Sv썙tla → Asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel).

V\STRAHA
Z d쏪vod쏪 sv썗 bezpe썊nosti upravujte 
nastaven썿 a쏹 po zaparkov쌴n썿 vozidla na 
bezpe썊n썗m m썿st썙.

Pou쏹it썿 asistenta d쌴lkov쏯ch sv썙tel
Asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel – zob-
razen썿 a ovl쌴d쌴n썿
僅 Po v쏯b썙ru volby High Beam Assist 

(Asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel) 
v nab썿dce Settings (Nastaven썿) bude 
asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel fungovat 
podle n쌴sleduj썿c썿ho postupu.
- P쎼epn썙te sp썿na썊 p쎼edn썿ch sv썙tel do 

polohy AUTO (Automaticky) 
a zatla썊te p쌴썊ku p쎼edn썿ch sv썙tel 
sm썙rem k p쎼썿strojov썗mu panelu. Na 
p쎼썿strojov썗m panelu se rozsv썿t썿 kon-
trola asistenta d쌴lkov쏯ch sv썙tel ( ) 
a funkce se aktivuje.

- Je-li tato funkce aktivov쌴na, d쌴l-
kov쌴 sv썙tla se zapnou, kdy쏹 se 
vozidlo pohybuje rychlost썿 vy쏃쏃썿 ne쏹 
40 km/h (25 mil/h). Je-li rychlost 
vozidla ni쏹쏃썿 ne쏹 25 km/h (15 mil/h), 
d쌴lkov쌴 sv썙tla se nezapnou. Pokud 
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d쌴lkov쌴 sv썙tla sv썿t썿, na p쎼썿strojov썗m 
panelu sv썿t썿 kontrolka d쌴lkov쏯ch 
sv썙tel ( ).

僅 Pokud je asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel v 
썊innosti a je pou쏹ita p쌴썊ka p쎼ep썿n쌴n썿 
sv썙tel, funguje takto:
- Pokud p쌴썊ku d쌴lkov쏯ch sv썙tel p쎼i-

t쌴hnete k sob썙, kdy쏹 d쌴lkov쌴 sv썙tla 
nesv썿t썿, d쌴lkov쌴 sv썙tla se zapnou. 
Kdy쏹 p쌴썊ku 썊eln썿ch sv썙tlomet쏪 
pust썿te, asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel se 
znovu zapne.

- Pokud p쌴썊ku d쌴lkov쏯ch sv썙tel p쎼i-
t쌴hnete k sob썙, kdy쏹 d쌴lkov쌴 sv썙tla 
sv썿t썿, zapnou se potk쌴vac썿 sv썙tla a 
asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel se vypne.

- Pokud sp썿na썊 sv썙tel zatla썊썿te sm썙-
rem k p쎼썿strojov썗mu panelu, roz-
sv썿t썿 se d쌴lkov쌴 sv썙tla a asistent 
d쌴lkov쏯ch sv썙tel se deaktivuje.

- Pokud sp썿na썊 d쌴lkov쏯ch sv썙tel p쎼e-
pnete z polohy AUTO (Automa-
ticky) do jin썗 polohy (d쌴lkov쌴 sv썙tla 
/ parkovac썿 sv썙tla / vypnuto), asis-
tent d쌴lkov쏯ch sv썙tel se vypne 
a rozsv썿t썿 se p쎼썿slu쏃n쌴 sv썙tla.

僅 Kdy쏹 je asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel 
v provozu, d쌴lkov쌴 sv썙tla se p쎼ep썿naj썿 
na potk쌴vac썿, pokud nastane kter쌴koli 
z n쌴sleduj썿c썿ch podm썿nek:
- Kdy쏹 jsou zji쏃t썙na p쎼edn썿 sv썙tla 

protijedouc썿ho vozidla.
- Kdy쏹 jsou zji쏃t썙na koncov쌴 sv썙tla 

vozidla jedouc썿ho p쎼ed v쌴mi.
- Kdy쏹 je zji쏃t썙no p쎼edn썿 nebo kon-

cov썗 sv썙tlo motocyklu nebo j썿zd-
n썿ho kola.

- Kdy쏹 je okoln썿 sv썙tlo natolik jasn썗, 
쏹e d쌴lkov쌴 sv썙tla nejsou zapot쎼eb썿.

- Kdy쏹 je zji쏃t썙no pouli썊n썿 osv썙tlen썿 
nebo jin쌴 sv썙tla.

Z쌴vada a omezen썿 asistenta d쌴l-
kov쏯ch sv썙tel
Z쌴vada asistenta d쌴lkov쏯ch sv썙-
tel

A: Zkontrolujte Asistenta d쌴lkov쏯ch 
sv썙tel (HBA)
Kdy쏹 asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel nefun-
guje spr쌴vn썙, zobraz썿 se na p쎼썿strojov썗m 
panelu varovn쌴 zpr쌴va a rozsv썿t썿 se 
varovn쌴 kontrolka ( ). Doporu썊ujeme 
nechat vozidlo zkontrolovat 
u autorizovan썗ho prodejce / servisn썿ho 
partnera Kia.

Omezen썿 asistenta d쌴lkov쏯ch 
sv썙tel
僅 Sv썙tlo vozidla nen썿 zji쏃t썙no z d쏪vodu 

po쏃kozen썿 sv썙tlometu, z d쏪vodu jeho 
쏃patn썗 viditelnosti apod.

僅 P쎼edn썿 sv썙tlomet vozidla je pokryt 
prachem, sn썙hem nebo vodou.

僅 P쎼edn썿 sv썙tla vozidla jsou vypnut쌴, 
mlhov쌴 sv썙tla jsou v쏃ak zapnut쌴 
apod.

僅 M썿j썿te lampu podobn썗ho tvaru jako 
sv썙tla protijedouc썿ch vozidel.

僅 P쎼edn썿 sv썙tla vozidla jsou po쏃kozen쌴 
nebo nebyla 쎼쌴dn썙 opravena.

僅 P쎼edn썿 sv썙tla nejsou spr쌴vn썙 se쎼썿zena.
僅 Jedete po 쏒zk썗 klikat썗 silnici, po 

nerovn썗m povrchu, do kopce nebo 
z kopce.

僅 Vozidlo p쎼ed v쌴mi je 썊쌴ste썊n썙 vidi-
teln썗 na k쎼i쏹ovatce nebo v zat쌴썊ce.

OCV051213L
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僅 P쎼ed v쌴mi je semafor, reflexn썿 zna-
썊en썿, blikaj썿c썿 zna썊en썿 nebo zrcadlo.

僅 P쎼ed v쌴mi je do썊asn쌴 odrazov쌴 plo-
cha nebo blika썊 (z쎣na stavby).

僅 Stav vozovky je 쏃patn쏯 nap쎼썿klad 
v d쏪sledku vlhkosti nebo ledov썗 썊i 
sn썙hov썗 pokr쏯vky.

僅 V zat쌴썊ce se n쌴hle objev썿 vozidlo.
僅 Vozidlo je naklon썙n썗 v d쏪sledku 

pr쌴zdn썗 pneumatiky nebo ta쏹en썿.
僅 Sv썙tlo vozidla nen썿 zji쏃t썙no kv쏪li v쏯fu-

kov쏯m zplodin쌴m, kou쎼i, mlze, sn썙-
쏹en썿 apod.

UPOZORN5NL
僅 Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobra-

zeny odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifika-
c썿ch a t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

僅 Podrobn썙j쏃썿 informace t쏯kaj썿c썿 se 
mo쏹nost썿 p쎼edn썿 kamery naleznete 
v 썊쌴sti "Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu (FCA) (Pouze 
typ s 썊eln썿 kamerou) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)" strana 6-60 nebo "Asisten썊n썿 
syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu (FCA) (Kombinovan쌴 썊idla) (je-
li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-70.

V\STRAHA
僅 Asistent p쎼ep썿n쌴n썿 d쌴lkov쏯ch sv썙tel 

nemus썿 v쏹dy fungovat spr쌴vn썙. Tato 
funkce slou쏹썿 pouze pro pohodl썿 쎼idi썊e. 
Za dodr쏹ov쌴n썿 z쌴sad bezpe썊n썗 j썿zdy 
a neust쌴l썗 sledov쌴n썿 stavu vozovky 
z d쏪vodu bezpe썊nosti odpov썿d쌴 쎼idi썊.

僅 Pokud asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel 
nefunguje norm쌴ln썙, p쎼ep썿nejte mezi 
pozicemi d쌴lkov쏯ch a potk쌴vac썿ch 
sv썙tel manu쌴ln썙.

Inteligentn썿 syst썗m 썊eln썿ch sv썙tel 
(IFS) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Inteligentn썿 syst썗m 썊eln썿ch sv썙tel zaji쏃-
쏉uje 쎼idi썊i jasn쏯 v쏯hled p쎼i j썿zd썙 v noci 
s d쌴lkov쏯mi sv썙tly.

Nastaven썿 inteligentn썿ho sys-
t썗mu 썊eln썿ch sv썙tel

A: Sv썙tla
1 Inteligentn썿 썊eln썿 sv썙tla
2 Rychleji ne쏹 60 km/h
3 Rychleji ne쏹 40 km/h
4 Rychleji ne쏹 20 km/h
5 Vypnuto
P쎼i syst썗mu vozidla zapnut썗m v poloze 
ON (Zapnuto) m쏪쏹ete zapnout syst썗m 
inteligentn썿ch 썊eln썿ch sv썙tlomet쏪 tak, 쏹e 
v nab썿dce Settings (Nastaven썿) vyberete 
volby Lights → Intelligent front-ligh-
ting (Sv썙tla → Inteligentn썿 썊eln썿 sv썙t-
lomety). Zru쏃en썿m v쏯b썙ru polo쏹ky 
syst썗m op썙t vypnete.

V\STRAHA
Z d쏪vod쏪 sv썗 bezpe썊nosti upravujte 
nastaven썿 a쏹 po zaparkov쌴n썿 vozidla na 
bezpe썊n썗m m썿st썙.
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쉗innost inteligentn썿ho syst썗mu 
썊eln썿ch sv썙tel

Zobrazen썿 a ovl쌴d쌴n썿

Inteligentn썿 syst썗m 썊eln썿ch sv썙tel fun-
guje podle n쌴sleduj썿c썿ho postupu.
僅 P쎼epn썙te sp썿na썊 p쎼edn썿ch sv썙tel do 

polohy AUTO (Automaticky) a zatla썊te 
p쌴썊ku p쎼edn썿ch sv썙tel sm썙rem 
k p쎼썿strojov썗mu panelu. Na p쎼썿strojo-
v썗m panelu se rozsv썿t썿 kontrolka inte-
ligentn썿ho syst썗mu 썊eln썿ch sv썙tel ( ) 
a syst썗m se aktivuje.

僅 Kdy쏹 je syst썗m aktivov쌴n, inteligentn썿 
syst썗m 썊eln썿ch sv썙tel se 쎼썿d썿 rychlost썿 
nastavenou v informa썊n썿m syst썗mu. 
Syst썗m se uvede do chodu, kdy쏹 vozi-
dlo dos쌴hne rychlosti 40 km/h (25 
mph).

僅 D쌴lkov쌴 sv썙tla LED se 썊쌴ste썊n썙 
vypnou, pokud p쎼edn썿 kamera dete-
kuje protijedouc썿 vozidlo nebo vozidlo 
vp쎼edu.

僅 Jestli쏹e inteligentn썿 syst썗m 썊eln썿ch 
sv썙tel detekuje protijedouc썿 vozidlo 
nebo vozidlo vp쎼edu p쎼i j썿zd썙 vysokou 
rychlost썿 (p쎼ibli쏹n썙 nad 100 km/h (60 
mph), vypne se 썊eln썿 sv썙tlomet na 
stran썙 쎼idi썊e a syst썗m bude 쎼썿dit 
pouze 썊eln썿 sv썙tlomet na stran썙 spo-
lujezdce.

Z쌴vady a omezen썿 inteligentn썿ho 
syst썗mu 썊eln썿ch sv썙tel
Z쌴vada inteligentn썿ho syst썗mu 
썊eln썿ch sv썙tel

A: Zkontrolujte inteligentn썿 syst썗m 
썊eln썿ch sv썙tel (IFS)
Kdy쏹 inteligentn썿 syst썗m 썊eln썿ch sv썙tel 
nefunguje spr쌴vn썙, zobraz썿 se na p쎼썿-
strojov썗m panelu na n썙kolik sekund 
varovn썗 hl쌴쏃en썿. Pot썗, co hl쌴쏃en썿 zhasne, 
varovn쌴 kontrolka AFS z쏪stane sv썿tit. 
Doporu썊ujeme nechat vozidlo zkontrolo-
vat u autorizovan썗ho prodejce/servis-
n썿ho partnera Kia.

A: Inteligentn썿 syst썗m 썊eln썿ch sv썙tel 
(IFS) vypnut쏯. Kamera je zablokov쌴na
Kdy쏹 je p쎼edn썿 kamera pokryt쌴 쏃p썿nou, 
sn썙hem nebo bl쌴tem, inteligentn썿 sys-
t썗m 썊eln썿ch sv썙tel nemus썿 do썊asn썙 fun-
govat spr쌴vn썙. V takov썗m p쎼썿pad썙 se na 
p쎼썿strojov썗 desce zobraz썿 varovn썗 hl쌴-
쏃en썿.
Po odstran썙n썿 prachu, ne썊istot nebo 
sn썙hu za썊ne syst썗m norm쌴ln썙 fungovat.
Inteligentn썿 syst썗m 썊eln썿ch sv썙tel nemus썿 
spr쌴vn썙 fungovat v n썙kter쏯ch oblastech 
(nap쎼. v otev쎼en썗 krajin썙), kde po nastar-
tov쌴n썿 vozidla nejsou detekov쌴ny 쏹쌴dn썗 
objekty nebo vozidla.
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I kdy쏹 se na p쎼썿strojov썗m panelu nezob-
raz썿 varovn쌴 zpr쌴va, nemus썿 tento sys-
t썗m fungovat spr쌴vn썙.

Omezen썿 inteligentn썿ho syst썗mu 
썊eln썿ch sv썙tel
Inteligentn썿 syst썗m 썊eln썿ch sv썙tel nemus썿 
fungovat spr쌴vn썙 v n쌴sleduj썿c썿ch situa-
c썿ch.
僅 Sv썙tlo vozidla nen썿 zji쏃t썙no z d쏪vodu 

po쏃kozen썿 sv썙tlometu, z d쏪vodu jeho 
쏃patn썗 viditelnosti apod.

僅 P쎼edn썿 sv썙tlomet vozidla je pokryt 
prachem, sn썙hem nebo vodou.

僅 M썿j썿te lampu podobn썗ho tvaru jako 
sv썙tla protijedouc썿ch vozidel.

僅 P쎼edn썿 sv썙tla vozidla jsou vypnut쌴, 
mlhov쌴 sv썙tla jsou v쏃ak zapnut쌴 
apod.

僅 P쎼edn썿 sv썙tla vozidla jsou po쏃kozen쌴 
nebo nebyla 쎼쌴dn썙 opravena.

僅 P쎼edn썿 sv썙tla nejsou spr쌴vn썙 se쎼썿zena.
僅 Jedete po 쏒zk썗 klikat썗 silnici, po 

nerovn썗m povrchu, do kopce nebo 
z kopce.

僅 Vozidlo p쎼ed v쌴mi je 썊쌴ste썊n썙 vidi-
teln썗 na k쎼i쏹ovatce nebo v zat쌴썊ce.

僅 P쎼ed v쌴mi je semafor, reflexn썿 zna-
썊en썿, blikaj썿c썿 zna썊en썿 nebo zrcadlo.

僅 P쎼ed v쌴mi je do썊asn쌴 odrazov쌴 plo-
cha nebo blika썊 (z쎣na stavby).

僅 Stav vozovky je 쏃patn쏯 nap쎼썿klad 
v d쏪sledku vlhkosti nebo ledov썗 썊i 
sn썙hov썗 pokr쏯vky.

僅 V zat쌴썊ce se n쌴hle objev썿 vozidlo.
僅 Vozidlo je naklon썙n썗 v d쏪sledku 

pr쌴zdn썗 pneumatiky nebo ta쏹en썿.
僅 Na ulici je mnoho lamp nebo je ven-

kovn썿 sv썙tlo intenzivn썿.
僅 Sv썙tlo vozidla nen썿 zji쏃t썙no kv쏪li v쏯fu-

kov쏯m zplodin쌴m, kou쎼i, mlze, sn썙-
쏹en썿 apod.

僅 쉗eln썿 sklo je pokryt썗 ciz썿m materi쌴lem.

Sp썿na썊 se쎼썿zen썿 썊eln썿ch sv썙tlo-
met쏪 (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
1. 쉗썿m vy쏃쏃썿 je 썊썿slo polohy sp썿na썊e, t썿m 

ni쏹쏃썿 je 쏒rove쎜 썊eln썿ch sv썙tlomet쏪.
2. V쏹dy udr쏹ujte vhodn쏯 sklon썊eln썿ch 

sv썙tlomet쏪, jinak by p쎼edn썿 sv썙tla 
mohla osl쎜ovat ostatn썿 쏒썊astn썿ky pro-
vozu.

Stav zat썿쏹en썿 Poloha sp썿na썊e

Pouze 쎼idi썊 0

싡idi썊 + Spolujezdec na p쎼edn썿m sedadle 0

V쏃echna sedadla obsazena (v썊etn썙 쎼idi썊e) 1

V쏃echna sedadla obsazena (v썊etn썙 쎼idi썊e) + 
Maxim쌴ln썿 dovolen쌴 z쌴t썙쏹 2

싡idi썊 + Maxim쌴ln썿 dovolen쌴 z쌴t썙쏹 3

ONQ5031036
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St썙ra썊e a ost쎼ikova썊e
St썙ra썊e
Ovl쌴d쌴n썿 st썙ra썊쏪

쉗innost
1 Ovl쌴d쌴n썿 rychlosti (p쎼edn썿ch) st썙ra썊쏪

僅 1x/MIST: Jedno set쎼en썿

僅 / : Vypnuto

僅 ---/INT: P쎼eru쏃ovan썗 st썿r쌴n썿

*: Automatick썗 쎼썿zen썿 st썙ra썊쏪

僅 1/LO: N썿zk쌴 rychlost st썙ra썊쏪
僅 2/HI: Vysok쌴 rychlost st썙ra썊쏪

2 Ost쎼썿knut썿 s kr쌴tk쏯m cyklem st썙ra썊e
3 Ovl쌴d쌴n썿 rychlosti (zadn썿ch) st썙ra썊쏪

僅 2/HI: Nep쎼etr쏹it썗 st썿r쌴n썿
僅 1/LO: P쎼eru쏃ovan썗 st썿r쌴n썿

僅 / : Vypnuto

* : je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy

UPOZORN5NL
Pokud je na 썊eln썿m skle nahromad썙n쏯 
sn썿h nebo led, pro umo쏹n썙n썿 spr쌴vn썗 
썊innosti st썙ra썊쏪, odmrazujte 썊eln썿 sklo 
p쎼ibli쏹n썙 10 minut, nebo dokud se sn썿h 
a/nebo led nerozpust썿 a teprve pot썗 

pou쏹썿vejte st썙ra썊e. Pokud p쎼ed pou쏹it썿m 
st썙ra썊쏪 neodstran썿te sn썿h a/nebo led, 
m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 syst썗mu st썙ra썊쏪 
a ost쎼ikova썊쏪.

Automatick썗 쎼썿zen썿 st썙ra썊쏪 (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

僅 A: De쏃쏉ov쏯 senzor
僅 B: Sp썿na썊 ovl쌴d쌴n썿 rychlosti st썙ra썊쏪

쉗innost
1. De쏃쏉ov쏯 senzor (A) zjist썿 s썿lu de쏃t썙 a 

rychlost st썙ra썊쏪 nastav썿 na vhodn쏯 
interval.

2. Oto썊en썿m sp썿na썊e ovl쌴d쌴n썿 rychlosti 
(B) nastav썿te rychlost st썙ra썊쏪.

VAROV@NL
僅 Pokud je sp썿na썊 zapalov쌴n썿 nebo tla-

썊썿tko ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) 
v poloze ON (Zapnuto) a sp썿na썊 st썙-
ra썊e 썊eln썿ho skla je p쎼epnut do re쏹imu 
AUTO, d쌴vejte v n쌴sleduj썿c썿ch situa-
c썿ch pozor, abyste zamezili zran썙n썿 
rukou nebo jin쏯ch 썊쌴st썿 t썙la:
- Nedot쏯kejte se horn썿 썊쌴sti 썊eln썿ho 

skla v oblasti de쏃쏉ov썗ho senzoru.

ONQ5E031040L
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- Neot썿rejte horn썿 썊쌴st 썊eln썿ho skla 
vlhkou nebo mokrou l쌴tkou.

- Nevyv썿jejte tlak na 썊eln썿 sklo.
僅 P쎼i myt썿 vozidla p쎼epn썙te sp썿na썊 ovl쌴-

d쌴n썿 st썙ra썊e do polohy OFF (Vypnuto) 
(0), 썊썿m쏹 vypnete automatick썗 zapnut썿 
st썙ra썊e.
Pokud je sp썿na썊 p쎼i myt썿 vozidla 
nastaven do re쏹imu AUTO, m쏪쏹e doj썿t 
ke spu쏃t썙n썿 st썙ra썊e a jeho n쌴sled-
n썗mu po쏃kozen썿.

僅 Neodstra쎜ujte kryt senzoru nach쌴ze-
j썿c썿 se na horn썿m konci 썊eln썿ho skla na 
stran썙 spolujezdce. Mohlo by doj썿t k 
po쏃kozen썿 sou썊쌴st썿 syst썗mu, na kter썗 
by se nemusela vztahovat z쌴ruka.

僅 P쎼i startov쌴n썿 vozidla v zim썙 p쎼epn썙te 
sp썿na썊 ovl쌴d쌴n썿 st썙ra썊e do polohy 
OFF (Vypnuto) (0). St썙ra썊e by se jinak 
mohly spustit a led by mohl st썿rac썿 
li쏃ty st썙ra썊쏪 썊eln썿ho skla po쏃kodit. 
P쎼ed spu쏃t썙n썿m st썙ra썊쏪 썊eln썿ho skla 
v쏹dy odstra쎜te ve쏃ker쏯 sn썿h a led a 
nechejte 썊eln썿 sklo 쎼쌴dn썙 odmrazit.

僅 P쎼i t쎣nov쌴n썿 썊eln썿ho skla dbejte aby se 
쏹쌴dn쌴 kapalina nedostala na 썊idlo, 
um썿st썙n썗 v horn썿 썊쌴sti ve st쎼edu 썊el-
n썿ho skla. Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿.

Ost쎼ikova썊e
Ovl쌴d쌴n썿 ost쎼ikova썊쏪

쉗innost
1. P쎼epn썙te sp썿na썊 ovl쌴d쌴n썿 rychlosti 

ost쎼ikova썊쏪 do polohy / .

2. P쎼it쌴hnut썿m p쌴썊ky rozst쎼썿knete kapa-
linu ost쎼ikova썊e po 썊eln썿m skle.

3. Nechte st썙ra썊e prov썗st n썙kolik cykl쏪.

V\STRAHA
Ost쎼ikova썊 nepou쏹썿vejte v teplot쌴ch pod 
bodem mrazu, pokud p쎼edt썿m 썊eln썿 sklo 
nezah쎼ejete pomoc썿 odmrazova썊e; 
kapalina ost쎼ikova썊e by mohla na 썊eln썿m 
skle zmrznout a br쌴nit ve v쏯hledu.

VAROV@NL
僅 Abyste zamezili mo쏹n썗mu po쏃kozen썿 

썊erpadla ost쎼ikova썊e, nepou쏹썿vejte 
ost쎼ikova썊, pokud je n쌴dr쏹ka kapaliny 
ost쎼ikova썊e pr쌴zdn쌴.

僅 Abyste zamezili mo쏹n썗mu po쏃kozen썿 
st썙ra썊쏪 nebo 썊eln썿ho skla, nepou쏹썿vejte 
st썙ra썊e, pokud je 썊eln썿 sklo such썗.

僅 Abyste zamezili po쏃kozen썿 st썿rac썿ch 
li쏃t st썙ra썊쏪, nepou쏹썿vejte na n썙 nebo v 
jejich bl썿zkosti benzin, petrolej, 쎼edidlo 
na barvy 썊i jin쌴 rozpou쏃t썙dla.

僅 Abyste zamezili po쏃kozen썿 ramen st썙-
ra썊쏪 a dal쏃썿ch prvk쏪, nepokou쏃ejte se 
pohybovat st썙ra썊i manu쌴ln썙.

僅 Abyste zamezili mo쏹n썗mu po쏃kozen썿 
syst썗mu st썙ra썊쏪 a ost쎼ikova썊쏪, pou쏹썿-
vejte v zim썙 nebo za chladn썗ho po썊as썿 
nemrznouc썿 kapalinu do ost쎼ikova썊쏪.

ONQ5E031042L
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Uv썿tac썿 syst썗m
Okol썿 nebo interi썗r bude osv썙tlen, kdy쏹 
쎼idi썊 p쎼ich쌴z썿 k vozidlu nebo od n썙j 
odch쌴z썿.

Funkce osv썙tlen썿
Osv썙tlen썿 madla dve쎼썿

쉗innost
僅 Sv썙tlo kliky dve쎼썿 se rozsv썿t썿 na p쎼i-

bli쏹n썙 15 sekund.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 V쏃echny dve쎼e (a p쌴t썗 dve쎼e) jsou 

zav쎼en썗 a zam썊en썗.

Doprovodn쌴 funkce 썊eln썿ch sv썙-
tel

쉗innost
僅 쉗eln썿 sv썙tlomety z쏪stanou zapnut썗 

p쎼ibli쏹n썙 5 minut, je-li p쎼itom vozidlo 
p쎼epnut썗 na ACC (P쎼썿slu쏃enstv썿) nebo 
OFF (Vypnuto).
- Pokud dojde k otev쎼en썿 a zav쎼en썿 

dve쎼썿 쎼idi썊e, p쎼edn썿 sv썙tla zhasnou 
po 15 sekund쌴ch.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Vozidlo je p쎼epnuto na ACC (P쎼썿slu-

쏃enstv썿)
僅 Dve쎼e 쎼idi썊e se otev쎼ely a zav쎼ely.

Osv썙tlen썿 interi썗ru

쉗innost
僅 Vnit쎼n썿 sv썙tlo se rozsv썿t썿.

- Na p쎼ibli쏹n썙 30 sekund.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Sp썿na썊 stropn썿ho sv썙tla je v re쏹imu 

DOOR.
僅 V쏃echny dve쎼e (a p쌴t썗 dve쎼e) jsou 

zav쎼en썗 a zam썊en썗.
僅 Se syst썗mem chytr썗ho kl썿썊e

- Po stisknut썿 tla썊썿tka odemyk쌴n썿 
dve쎼썿 na chytr썗m kl썿썊i.

- Po stisknut썿 tla썊썿tka na vn썙j쏃썿 klice 
dve쎼썿.

ONQ5031058L
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Osv썙tlen썿 interi썗ru
Funkce automatick썗ho zhasnut썿

쉗innost
僅 Sv썙tla v interi썗ru se vypnou.

- Po p쎼ibli쏹n썙 5 minut쌴ch.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Vozidlo je vypnut썗 v poloze OFF 

(Vypnuto).
僅 Sv썙tla jsou zapnut쌴.

V\STRAHA
Osv썙tlen썿 interi썗ru nepou쏹썿vejte b썙hem 
j썿zdy za tmy. Mohlo by doj썿t k nehod썙 v 
d쏪sledku 쏃patn썗ho v쏯hledu z vozidla 
zp쏪soben썗ho osv썙tlen썿m interi썗ru.

VAROV@NL
Osv썙tlen썿 interi썗ru nepou쏹썿vejte po 
dlouh썗 썊asov썗 쏒seky, pokud motor 
neb썙쏹썿. Mohlo by doj썿t k vybit썿 akumul쌴-
toru.

쉗tec썿 lampi썊ka
Typ A

Typ B

쉗innost
僅 Stropn썿 sv썙tlo zapnete zatla썊en썿m na 

optick쏯 kryt (1).
僅  (2): Re쏹im DOOR
僅  (3): P쎼edn썿 a zadn썿 vnit쎼n썿 sv썙tla, 

zapnut썿 a vypnut썿.

INFORMACE
僅 Stropn썿 sv썙tlo a vnit쎼n썿 sv썙tlo se roz-

sv썿t썿 asi na 30 sekund.
- Kdy쏹 se dve쎼e otev쎼ou.
- Kdy쏹 se dve쎼e odemknou chytr쏯m 

kl썿썊em, ale neotev쎼ou.
僅 Stropn썿 sv썙tlo a vnit쎼n썿 sv썙tlo z쏪sta-

nou sv썿tit
- Pokud dojde k otev쎼en썿 dve쎼썿, je tla-

썊썿tko ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) 
v poloze ACC (P쎼썿slu쏃enstv썿) nebo 
OFF (Vypnuto). (5 minut)

- Pokud dojde k otev쎼en썿 dve쎼썿, je tla-
썊썿tko ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) p쎼e-
pnuto do polohy ON (Zapnuto). 
(nep쎼eru쏃ovan썙)

僅 Stropn썿 sv썙tlo a vnit쎼n썿 sv썙tlo zhasnou
- Kdy쏹 je vozidlo p쎼epnuto do polohy 

ON (Zapnuto) nebo jsou v쏃echny 
dve쎼e uzam썊eny. (okam쏹it썙)

UPOZORN5NL
Re쏹im DOOR (Dve쎼e) a re쏹im ROOM 
(Kabina) nelze zvolit sou썊asn썙.

ONQ5H031011
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Vnit쎼n썿 sv썙tlo (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

쉗innost
僅 Stisknut썿m tohoto p쎼ep썿na썊e rozsv썿-

t썿te nebo zhasnete vnit쎼n썿 sv썙tlo.

Osobn썿 lampi썊ka (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

쉗innost
僅 Stisknut썿m tohoto p쎼ep썿na썊e rozsv썿-

t썿te nebo zhasnete osobn썿 lampi썊ku.

Osv썙tlen썿 zavazadlov썗ho pro-
storu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
僅 Otev쎼ete dve쎼e zavazadlov썗ho pro-

storu. Sv썙tlo se rozsv썿t썿.

Osv썙tlen썿 zrc쌴tka ve slune썊n썿 
clon썙

쉗innost
僅 : Sv썙tlo se zapne t썿mto tla썊썿tkem.
僅 : Sv썙tlo se vypne t썿mto tla썊썿tkem.

UPOZORN5NL
Kryt zrc쌴tka ve slune썊n썿 clon썙 po pou쏹it썿 
zrc쌴tka zav쎼ete, aby se zabr쌴nilo zbyte썊-
n썗mu vyb썿jen썿 nab썿jec썿ho syst썗mu.

Osv썙tlen썿 odkl쌴dac썿 p쎼ihr쌴dky

쉗innost
僅 Osv썙tlen썿 odkl쌴dac썿 schr쌴nky se roz-

sv썿t썿 otev쎼en썿m schr쌴nky.

UPOZORN5NL
Pro prevenci zbyte썊n썗ho vyb썿jen썿 
schr쌴nku po pou쏹it썿 v쏹dy pe썊liv썙 uza-
v쎼ete.
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Syst썗m ovl쌴d쌴n썿 ventilace 
(Klimatizace)

Sou썊쌴sti syst썗mu klimatizace

僅 A: Venkovn썿 vzduch
僅 B: Recirkulovan쏯 vzduch
僅 C: Vzduchov쏯 filtr klimatizace
僅 D: Ventil쌴tor
僅 E: J쌴dro v쏯parn썿ku
僅 F: V쏯m썙n썿k tepla
Vzduchov쏯 filtr klimatizace nainstalo-
van쏯 za odkl쌴dac썿 p쎼ihr쌴dkou filtruje 
prach 썊i jin썗 zne썊i쏃쏉uj썿c썿 l쌴tky, kter썗 se 
do vozidla dost쌴vaj썿 zven썊썿 skrze syst썗m 
topen썿 a klimatizace.
Pokud se v pr쏪b썙hu 썊asu ve filtru nahro-
mad썿 prach nebo jin썗 zne썊i쏃쏉uj썿c썿 l쌴tky, 
proud썙n썿 vzduchu z pr쏪duch쏪 m쏪쏹e 
zesl쌴bnout. To m쏪쏹e v썗st 
k nahromad썙n썿 vlhkosti na vnit쎼n썿 stran썙 
썊eln썿ho skla i v p쎼썿pad썙, 쏹e je vybr쌴na 
poloha venkovn썿ho (썊erstv썗ho) vzduchu.
V takov썗m p쎼썿pad썙 si nechte vym썙nit 
vzduchov쏯 filtr regulace klimatizace v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

VAROV@NL
僅 Nadm썙rn썗 pou쏹썿v쌴n썿 klimatizace

V p쎼썿pad썙 pou쏹썿v쌴n썿 klimatizace p쎼i 
j썿zd썙 do kopce nebo za siln썗ho pro-
vozu pe썊liv썙 sledujte ukazatel teploty, 
je-li venkovn썿 teplota vysok쌴. 쉗innost 
klimatizace m쏪쏹e zp쏪sobit p쎼eh쎼쌴t썿 

vozidla. Pokud ukazatel teploty signa-
lizuje p쎼eh쎼썿v쌴n썿 vozidla, pou쏹썿vejte 
nad쌴le ventil쌴tor, av쏃ak vypn썙te kli-
matizaci.

僅 Syst썗m klimatizace by se m썙l pou쏹썿-
vat pouze p쎼i zav쎼en쏯ch oknech 
a st쎼e쏃n썿m okn썙, aby se zabr쌴nilo 
kondenzaci vlhkosti uvnit쎼 vozidla, je쏹 
by mohla zp쏪sobit po쏃kozen썿 elektric-
k쏯ch komponent.

UPOZORN5NL
僅 Filtr vym썙쎜ujte v souladu s pl쌴nem 

쏒dr쏹by. Pokud v쏪z pou쏹썿v쌴te 
v n쌴ro썊n쏯ch podm썿nk쌴ch, jako jsou 
nap쎼썿klad pra쏃n썗 썊i nekvalitn썿 silnice, 
je t쎼eba filtr klimatizace kontrolovat 
a vym썙쎜ovat 썊ast썙ji.

僅 Pokud rychlost proud썙n썿 vzduchu 
n쌴hle poklesne, nechte syst썗m zkont-
rolovat v odborn썗m servisu. Kia dopo-
ru썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

싩t썿tek chladic썿ho m썗dia klimati-
zace

P쎼썿klad – Typ A

P쎼썿klad – Typ B

ONQ5EP041426L

ONQ5041297L

ONQ5E041297L
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1 Za쎼azen썿 chladic썿ho m썗dia
2 Mno쏹stv썿 chladic썿ho m썗dia
3 Za쎼azen썿 maziva kompresoru
4 Varov쌴n썿
5 Ho쎼lav썗 chladic썿 m썗dium
6 쌂dr쏹bu syst썗mu klimatizace mus썿 

prov쌴d썙t autorizovan쏯 technik
7 Servisn썿 p쎼썿ru썊ka
Na 쏃t썿tku v motorov썗m prostoru zjist썿te, 
jak썗 chladic썿 m썗dium je ve vozidle pou-
쏹ito.
Podrobn썙j쏃썿 informace najdete v 썊쌴sti 
"싩t썿tek chladic썿ho m썗dia" strana 9-11.

INFORMACE
Pokud je mno쏹stv썿 chladic썿ho m썗dia 
n썿zk썗, funk썊nost klimatizace bude ome-
zen쌴. Nep쎼썿zniv쏯 vliv na funk썊nost klima-
tizace m쌴 v쏃ak i p쎼썿li쏃n썗 mno쏹stv썿 
chladic썿ho m썗dia.
Pokud syst썗m nefunguje spr쌴vn썙, 
nechte ho zkontrolovat v odborn썗m ser-
visu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizo-
van썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
僅 Vozidla vyu쏹썿vaj썿c썿 m썗dium R-134a

Vzhledem k tomu, 쏹e chladic썿 
m썗dium je v syst썗mu klimati-
zace pod vysok쏯m tlakem, 

쏒dr쏹bu syst썗mu mohou prov쌴d썙t 
pouze vy쏃kolen썿 specializovan썿 tech-
nici. Spr쌴vn썗 mno쏹stv썿 oleje a chladi-
c썿ho m썗dia je pro funk썊nost syst썗mu 
velmi d쏪le쏹it썗.
Jinak by mohlo doj썿t k po쏃kozen썿 vozi-
dla a zran썙n썿 osob.

僅 Vozidla vyu쏹썿vaj썿c썿 m썗dium R-
1234yf*

St쎼edn썙 ho쎼lav썗 chladic썿 m썗dium je 
v syst썗mu klimatizace pod vysok쏯m 
tlakem, a proto mohou 쏒dr쏹bu sys-
t썗mu prov쌴d썙t pouze vy쏃kolen썿 tech-
nici s certifikac썿.
Spr쌴vn썗 mno쏹stv썿 oleje a chladic썿ho 
m썗dia je pro funk썊nost syst썗mu velmi 
d쏪le쏹it썗. Ve쏃ker썗 chladic썿 m썗dium je 
nutn썗 ods쌴t p쎼썿slu쏃n쏯m vybaven썿m. 
Vypu쏃t썙n썿 chladic썿ho m썗dia do atmo-
sf썗ry 쏃kod썿 lidem i 쏹ivotn썿mu pro-
st쎼ed썿. Nedodr쏹en썿 t썙chto v쏯strah 
m쏪쏹e v썗st k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿.

VAROV@NL
Oprava klimatizace
Spr쌴vn썗 mno쏹stv썿 oleje a chladic썿ho 
m썗dia je pro funk썊nost syst썗mu velmi 
d쏪le쏹it썗. Jinak by mohlo doj썿t 
k po쏃kozen썿 vozidla a zran썙n썿 osob. 
Z preventivn썿ch d쏪vod쏪 mohou 쏒dr쏹bu 
syst썗mu klimatizace prov쌴d썙t pouze 
vy쏃kolen썿 autorizovan썿 technici Kia.
804
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Syst썗m ovl쌴d쌴n썿 klimatizace

Mode (Re쏹im) 쉗innost Proud vzduchu

Proud썙n썿 vzduchu je zam썿쎼eno na horn썿 썊쌴st t썙la a obli썊ej. B, D, F

Proud vzduchu je zam썿쎼en na tv쌴쎼 a na podlahu. B, C, D, E, F

Nejv썙t쏃썿 proud vzduchu je nam썿쎼en na podlahu, mal썗 mno쏹stv썿 
vzduchu je nam썿쎼eno na 썊eln썿 sklo, odmrazova썊e bo썊n썿ch oken 
a postrann썿 pr쏪duchy.

A, C, D, E, F

Nejv썙t쏃썿 proud vzduchu je nam썿쎼en na podlahu a 썊eln썿 sklo, mal썗 
mno쏹stv썿 vzduchu je nam썿쎼eno na odmrazova썊e bo썊n썿ch oken 
a postrann썿 pr쏪duchy.

A, C, D, E, F

Nejv썙t쏃썿 proud vzduchu je nam썿쎼en na 썊eln썿 sklo, mal썗 mno쏹stv썿 
vzduchu je nam썿쎼eno na odmrazova썊e bo썊n썿ch oken a postrann썿 
pr쏪duchy.

A, D

ONQ5E031309L
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쉗innost
1. Nastartujte vozidlo.
2. Nastavte tla썊썿tka volby re쏹im쏪 podle 

sv쏯ch p쎼edstav. Pro zv쏯쏃en썿 쏒썊inku 
topen썿 a chlazen썿:
僅 Topen썿: ( )
僅 Chlazen썿: ( )

3. Nastavte ovlada썊 teploty na po쏹ado-
vanou 쏒rove쎜 teploty.

4. P쎼썿vod vzduchu nastavte na vn썙j쏃썿 
(썊erstv쏯) vzduch (je-li to t쎼eba).

5. Polohu ovlada썊e rychlosti ventil쌴toru 
nastavte tak, aby ventil쌴tor b썙쏹el 
po쏹adovanou rychlost썿.

6. V p쎼썿pad썙 pot쎼eby zapn썙te klimati-
zaci s vysokou nastavenou teplotou, 
aby se ze vzduchu p쎼ed jeho vstupem 
do kabiny odstranila vlhkost.
Pokud se 썊eln썿 sklo zaml쏹썿, vyberte 
re쏹im 씮Front Defrost“ (Rozmrazov쌴n썿 
vp쎼edu) ( ).

V쏯b썙r re쏹im쏪 proud썙n썿 vzduchu
Ru썊n썿 skl쌴p썙n썿

Automatick쏯 typ (A/B)

쉗innost
僅 Vyberte sm썙r proud썙n썿 vzduchu sys-

t썗mem ventilace.
僅 Vzduch m쏪쏹e proudit na podlahu, do 

pr쏪duch쏪 na palubn썿 desce nebo na 
썊eln썿 okno.

僅 M쏪쏹ete tak썗 vybrat 1~3 re쏹imy sou-
썊asn썙.

Ovl쌴d쌴n썿 p쎼썿vodu vzduchu
Bez tla썊썿tka sm썙ru nas쌴v쌴n썿 vn썙j쏃썿ho 

vzduchu

쉗innost
僅 Vyberte venkovn썿 (썊erstv쏯) vzduchu 

nebo recirkulovan쏯 vzduch.
僅 Poloha pro venkovn썿 (썊erstv쏯) vzduch: 

Do vozidla vstupuje vzduch zvenku. 
U model쏪 bez tla썊썿tka sm썙ru nas쌴v쌴n썿 
vn썙j쏃썿ho vzduchu je kontrolka 
zhasnut쌴.

僅 Poloha pro recirkulovan쏯 vzduch: 
Vzduch z prostoru pro cestuj썿c썿 bude 
썊erp쌴n p쎼es syst썗m topen썿. U model쏪 
bez tla썊썿tka sm썙ru nas쌴v쌴n썿 vn썙j쏃썿ho 
vzduchu je kontrolka rozsv썿cen쌴.

V\STRAHA
僅 Dlouhodob썗 pou쏹썿v쌴n썿 klimatizace 

v poloze vnit쎼n썿 recirkulace vzduchu 
m쏪쏹e umo쏹nit zv쏯쏃en썿 vlhkosti uvnit쎼 
vozidla, kter썗 m쏪쏹e v썗st k zaml쏹en썿 
skla a sn썿쏹en썿 viditelnosti.

僅 Nesp썙te ve vozidle se zapnutou kli-
matizac썿 nebo topen썿m. V d쏪sledku 
poklesu 쏒rovn썙 kysl썿ku a/nebo t썙lesn썗 

ONQ5E031311L

ONQ5E031332L_2

ONQ5031312L
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teploty m쏪쏹e doj썿t k v쌴쏹n썗 쏒jm썙 nebo 
쏒mrt썿.

僅 Dlouhodob썗 pou쏹썿v쌴n썿 klimatizace 
v poloze vnit쎼n썿 recirkulace vzduchu 
m쏪쏹e zp쏪sobit ospalost a ztr쌴tu kont-
roly nad vozidlem. P쎼i j썿zd썙 co nejv썿ce 
vyu쏹썿vejte mo쏹nosti nas쌴v쌴n썿 venkov-
n썿ho (썊erstv썗ho) vzduchu.

UPOZORN5NL
Dlouhodob쏯 chod topen썿 v poloze vnit쎼n썿 
recirkulace vzduchu (bez aktivn썿 klimati-
zace) m쏪쏹e zp쏪sobit zaml쏹en썿 썊eln썿ho 
skla a bo썊n썿ch oken a vzduch v kabin썙 
vozidla se m쏪쏹e st쌴t vyd쏯chan쏯m. Dlou-
hodob쏯 chod klimatizace v poloze vnit쎼n썿 
recirkulace vzduchu zp쏪sob썿, 쏹e vzduch 
v kabin썙 vozidla bude p쎼썿li쏃 such쏯.

Pr쏪duchy na p쎼썿strojov썗m panelu

쉗innost
1. Upravte sm썙r vzduchu vystupuj썿c썿ho 

z pr쏪duch쏪.
2. Chcete-li vzduchov쏯 pr쏪duch uzav쎼썿t, 

zatla썊te na p쌴썊ku pr쏪duchu 
v opa썊n썗m sm썙ru od cestuj썿c썿 osoby.

3. Chcete-li vzduchov쏯 pr쏪duch otev쎼썿t, 
zatla썊te na p쌴썊ku pr쏪duchu stejn쏯m 
sm썙rem k cestuj썿c썿 osob썙.

Zapnut썿 klimatizace (A/C) (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
僅 Stiskn썙te tla썊썿tko A/C.

ONQ5031300_2

ONQ5031313L
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Manu쌴ln썿 ovl쌴d쌴n썿 klimatizace (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

1 Oto썊n쏯 knofl썿k ovl쌴d쌴n썿 rychlosti ventil쌴toru
2 Tla썊썿tko rozmrazov쌴n썿 썊eln썿ho skla
3 Tla썊썿tko rozmrazov쌴n썿 zadn썿ho skla
4 Ovl쌴dac썿 tla썊썿tko p쎼썿vodu vzduchu (vnit쎼n썿)
5 Ovl쌴dac썿 tla썊썿tko p쎼썿vodu vzduchu (vn썙j쏃썿)
6 Tla썊썿tko volby re쏹im쏪
7 Tla썊썿tko klimatizace (A/C) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
8 Oto썊n쏯 knofl썿k ovl쌴d쌴n썿 teploty

ONQ5E031494BR
844



4

Funkce va쏃eho vozidla Manu쌴ln썿 ovl쌴d쌴n썿 klimatizace

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 85  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Regulace teploty/regulace ot쌴썊ek 
ventil쌴toru

Teplota

Ot쌴썊ky ventil쌴toru

쉗innost
1. Ot쌴썊ky ventil쌴toru nebo teplotu 

m쏪쏹ete regulovat ot쌴썊en썿m knofl썿ku 
doleva nebo doprava.

2. Chcete-li ventil쌴tory vypnout, oto썊te 
ovlada썊 rychlosti ventil쌴toru do 
polohy 씮0“.

Re쏹im Max A/C (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

쉗innost
僅 Re쏹im Max A/C zapnete oto썊en썿m 

ovlada썊e doleva.
- Klimatizace bude v쏹dy zapnut쌴.
- Ovl쌴d쌴n썿 nas쌴v쌴n썿 vzduchu bude 

nastaveno do re쏹imu recirkulace 
vzduchu.

- Proud vzduchu bude nastaven na 
쏒rove쎜 obli썊eje.

VAROV@NL
Pou쏹썿v쌴n썿 ventil쌴toru, pokud je syst썗m 
vozidla v poloze ON (Zapnuto), m쏪쏹e 
v썗st k vybit썿 akumul쌴toru. Ventil쌴tor 
pou쏹썿vejte p쎼i chodu motoru.

ONQ5031315

ONQ5031314

ONQ5031316
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Syst썗m automatick썗ho ovl쌴d쌴n썿 klimatizace (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

Typ A (tla썊썿tko)

Typ B (ovl쌴dac썿 panel)
ONQ5E031495L

ONQ5E031326BR
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Zadn썿 sedadla

1 Ovlada썊 teploty u 쎼idi썊e
2 Ovlada썊 teploty u spolujezdce
3 Tla썊썿tko AUTO (automatick썗 쎼썿zen썿)
4 Tla썊썿tko OFF
5 P쎼ep썿na썊 ovl쌴d쌴n썿 rychlosti ventil쌴toru
6 Tla썊썿tko volby re쏹im쏪
7 Tla썊썿tko rozmrazov쌴n썿 썊eln썿ho skla
8 Tla썊썿tko rozmrazov쌴n썿 zadn썿ho skla
9 Tla썊썿tko SYNC
10 Ovl쌴dac썿 tla썊썿tko p쎼썿vodu vzduchu
11 Tla썊썿tko klimatizace (A/C)
12 Nastaven썿 klimatizace
13 Tla썊썿tko p쎼ep썿n쌴n썿 re쏹imu informa썊n썿ho syst썗mu/klimatizace
14 Tla썊썿tko ovl쌴d쌴n썿 teploty na zadn썿ch sedadlech

VAROV@NL
Pou쏹썿v쌴n썿 ventil쌴toru, pokud je syst썗m 
vozidla v poloze ON (Zapnuto), m쏪쏹e 
v썗st k vybit썿 akumul쌴toru. Ventil쌴tor 
pou쏹썿vejte p쎼i chodu motoru.

ONQ5E031402BR
874
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Pou쏹썿v쌴n썿 p쎼ep썿nac썿ho ovlada썊e 
informa썊n썿ho syst썗mu/ovl쌴da-
c썿ho panelu klimatizace (Pro 
typ B)

Stisknut썿m tla썊썿tka na p쎼ep썿nac썿m ovla-
da썊i p쎼ep썿nejte mezi informa썊n썿m syst썗-
mem a ovl쌴dac썿m panelem klimatizace.
Dlouh쏯m stisknut썿m tla썊썿tka vyberte 
v쏯choz썿 re쏹im ovl쌴dac썿ho panelu.

P쎼ep썿n쌴n썿 mezi panely
Ovl쌴dac썿 panel informa썊n썿ho syst썗mu

Ovl쌴dac썿 panel klimatizace

Stisknut썿m tla썊썿tka na p쎼ep썿nac썿m ovla-
da썊i vyberte po쏹adovan쏯 ovl쌴dac썿 panel.
Ikona vybran썗ho ovl쌴dac썿ho panelu se 
rozsv썿t썿 a ovl쌴dac썿 panel se zm썙n썿.
僅 Displej s knofl썿ky bude osv썙tlen쏯 

podle vybran썗ho re쏹imu ovl쌴dac썿ho 
panelu.

僅 Jestli쏹e je vozidlo v poloze ACC, akti-
vuje se pouze informa썊n썿 syst썗m.

Nastaven썿 v쏯choz썿ho re쏹imu

Dlouh쏯m stisknut썿m tla썊썿tka vyberte 
v쏯choz썿 re쏹im ovl쌴dac썿ho panelu.
僅 Po nastaven썿 se ovl쌴dac썿 panel vr쌴t썿 

po uplynut썿 ur썊it썗 doby do v쏯choz썿ho 
re쏹imu, i kdy쏹 je ovl쌴dac썿 panel p쎼ep-
nut쏯 do jin썗ho re쏹imu.

僅 Jestli쏹e je re쏹im nastaven na 씭OFF‘ 
(Vypnuto), bude ovl쌴dac썿 panel zobra-
zovat re쏹im, kter쏯 byl pou쏹it d쎼썿ve.

Automatick썗 ovl쌴d쌴n썿 topen썿 
a klimatizace

Typ A (tla썊썿tko)

Typ B (ovl쌴dac썿 panel)

OCV041315

OCV041316

ONQ5E041316L

OCV041559L

ONQ5031318

ONQ5031319
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쉗innost
1. Nastavte po쏹adovanou teplotu.
2. Stiskn썙te tla썊썿tko AUTO pro ovl쌴d쌴n썿 

t썙chto polo쏹ek:
僅 Mode (Re쏹im)
僅 Ot쌴썊ky ventil쌴toru
僅 P쎼썿vod vzduchu
僅 Klimatizace

Pro typ A (tla썊썿tko)

Pro typ B (ovl쌴dac썿 panel)

* Funkce regulace pr쏪toku vzduchu nen썿 
nab썿zena ve vozidlech s evropskou 
specifikac썿.

UPOZORN5NL
僅 Pro vypnut썿 automatick썗ho ovl쌴d쌴n썿 

pou쏹ijte n썙kter쏯 z n쌴sleduj썿c썿ch ovla-
da썊쏪 nebo tla썊썿tek:

- P쎼ep썿na썊 ovl쌴d쌴n썿 rychlosti ventil쌴-
toru

- Tla썊썿tko volby re쏹im쏪
- Tla썊썿tko odmrazov쌴n썿 썊eln썿ho skla 

(Dal쏃썿m stiskem tla썊썿tka funkci 
odmrazov쌴n썿 썊eln썿ho skla vypnete. 
Symbol AUTO se na displeji op썙t 
rozsv썿t썿.)

Zvolenou funkci nastavte ru썊n썙, 
ostatn썿 budou fungovat automaticky.

僅 Pro pohodl썿 osob ve vozidle a zlep쏃en썿 
쏒썊innosti klimatizace pou쏹썿vejte tla-
썊썿tko AUTO pro nastaven썿 teploty do 
22 °C (72 °F).

Ovl쌴d쌴n썿 teploty
Typ A (tla썊썿tko)

Typ B (ovl쌴dac썿 panel)

쉗innost
僅 Knofl썿kem oto썊te doleva nebo 

doprava pro dosa쏹en썿 po쏹adovan썗 
teploty.

UPOZORN5NL
Pro zaji쏃t썙n썿 spr쌴vn썗 funkce syst썗mu 
topen썿/klimatizace nikdy neumis쏉ujte 

쌂rove쎜 Indik쌴tor LCD displej Proud vzdu-
chu*

Vysok쌴 2~8

St쎼edn썿 1~7

N썿zk쌴 1~5

쌂rove쎜 Indik쌴tor LCD displej Proud vzdu-
chu*

Vysok쌴 2~8

St쎼edn썿 1~7

N썿zk쌴 1~5

ONQ5031320

ONQ5031302
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쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty na 썊idlo, um썿st썙n썗 na 
p쎼썿strojov썗m panelu.

Nastaven썿 stejn썗 teploty pro 
stranu 쎼idi썊e i spolujezdce

쉗innost
1. Stiskn썙te tla썊썿tko 씮SYNC“ (Synchroni-

zovat).
2. Posu쎜te ovlada썊 teploty pro sedadlo 

쎼idi썊e.

Zm썙na jednotek teploty (Pro 
typ A (Tla썊썿tko))

쉗innost
僅 Chcete-li p쎼epnout jednotky teploty 

z °C na °F, stiskn썙te sou썊asn썙 tla썊썿tka 
AUTO a OFF.
- Podr쏹te je po dobu del쏃썿 ne쏹 p쎼i-

bli쏹n썙 3 sekundy.

Ovl쌴d쌴n썿 rychlosti ventil쌴toru
Typ A (tla썊썿tko)

Typ B (ovl쌴dac썿 panel)

쉗innost
僅 Pro 쏒pravu ot쌴썊ek stiskn썙te lev썗 nebo 

prav썗 tla썊썿tko.

Vypnut썿 ventil쌴toru
Typ A (tla썊썿tko)

Typ B (ovl쌴dac썿 panel)

쉗innost
僅 Ventil쌴tory vypnete stisknut썿m tla썊썿tka 

씮OFF“ nebo stisknut썿m lev썗ho ovla-
da썊e.

ONQ5031304L

ONQ5031322

ONQ5031305

ONQ5E031323L

ONQ5E031529BR
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Funkce ovl쌴d쌴n썿 klimatizace
Automatick썗 v썙tr쌴n썿 (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)
Pokud je syst썗m topen썿 a klimatizace 
zaji쏃쏉uj썿c썿 v썙tr쌴n썿 vozidla v provozu a 
re쏹im recirkulace vzduchu je aktivn썿 30 
minut 썊i d썗le p쎼i n썿zk썗 teplot썙, p쎼epne se 
automaticky v z쌴vislosti na venkovn썿 
teplot썙 do re쏹imu venkovn썿ho (썊ers-
tv썗ho) vzduchu.

Postup ovl쌴d쌴n썿 automatick썗ho 
v썙tr쌴n썿
Automatick썗 sni쏹ov쌴n썿 vlhkosti se akti-
vuje tak, 쏹e na obrazovce informa썊n썿ho 
syst썗mu v nab썿dce Settings (Nastaven썿) 
vyberete volbu Settings (Nastaven썿) → 
Vehicle (Vozidlo) → Climate (Klimati-
zace) → Automatic Ventilation (Automa-
tick썗 v썙tr쌴n썿) → Auto dehumidify 
(Automatick썗 sni쏹ov쌴n썿 vlhkosti).
Dal쏃썿 informace z썿sk쌴te po naskenov쌴n썿 
QR k쎣du v samostatn썙 dod쌴van썗 
stru썊n썗 referen썊n썿 p쎼썿ru썊ce 
k informa썊n썿mu syst썗mu vozidla.

St쎼e쏃n썿 okno p쎼i vnit쎼n썿 recirkulaci 
vzduchu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Pokud je otev쎼eno st쎼e쏃n썿 okno a syst썗m 
topen썿/klimatizace je v provozu, automa-
ticky se zvol썿 poloha venkovn썿ho (썊ers-
tv썗ho) vzduchu.
Kdy쏹 zvol썿te polohu recirkulovan썗ho 
vzduchu, syst썗m se bude podle t썗to 
volby 쎼썿dit 3 minuty a pot썗 automaticky 
zvol썿 polohu vn썙j쏃썿ho (썊erstv썗ho) vzdu-
chu.
Po zav쎼en썿 st쎼e쏃n썿ho okna se pro volbu 
p쎼썿vodu vzduchu obnov썿 p쏪vodn썿 
vybran쌴 poloha.

Aktivace v p쎼썿pad썙 pou쏹it썿 kapa-
liny ost쎼ikova썊e (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
Aby se zabr쌴nilo vniknut썿 aromatu 
dovnit쎼 vozidla, ventila썊n썿 syst썗m na 
kr쌴tk쏯 썊as p쎼ejde p쎼i ost쎼썿knut썿 썊eln썿ho 
skla kapalinou ost쎼ikova썊e do re쏹imu 
recirkulace vzduchu.
Na obrazovce informa썊n썿ho syst썗mu 
vyberte postupn썙 volby Settings (Nasta-
ven썿) → Climate (Klimatizace) → Recircu-
late Air (Recirkulace vzduchu) → 
Activate upon Washer Fluid Use (Akti-
vace p쎼i pou쏹it썿 kapaliny ost쎼ikova썊e).
Dal쏃썿 informace z썿sk쌴te po naskenov쌴n썿 
QR k쎣du v samostatn썙 dod쌴van썗 
stru썊n썗 referen썊n썿 p쎼썿ru썊ce 
k informa썊n썿mu syst썗mu vozidla.

Syst썗m chytr썗 regulace tepel-
n썗ho komfortu (pro sedadlo 
쎼idi썊e) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Teplota funkce vyh쎼썿v쌴n썿 sedadel, venti-
lace sedadel a vyh쎼썿v쌴n썿 volantu je 
b썙hem provozu vozidla regulov쌴na 
automaticky v z쌴vislosti na vnit쎼n썿 
a venkovn썿 teplot썙 vozidla.
P쎼i restartov쌴n썿 vozidla se funkce vyh쎼썿-
v쌴n썿 volantu a vyh쎼썿v쌴n썿/ventilace seda-
del standardn썙 vypnou (poloha OFF). 
Jsou-li v쏃ak zapnuty automatick썗 
funkce, kter썗 vyu쏹썿vaj썿 nastaven썿 klimati-
zace, vyh쎼썿v쌴n썿 volantu a vyh쎼썿v쌴n썿 seda-
dla/ventilace se budou zap썿nat a vyp썿nat 
podle venkovn썿 teploty.
914
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쉗innost
僅 Na obrazovce informa썊n썿ho syst썗mu 

yberte mo쏹nost Settings (Nastaven썿) 
→ Vehicle (Vozidlo) → Seat (Seda-
dlo) → Heating/Ventilation 
(Topen썿/Ventilace) → Auto. Cont-
rols That Use Climate Control 
Settings (Aut. ovl쌴dac썿 prvky, kter썗 
vyu쏹썿vaj썿 nastaven썿 klimatizace) → 
Steering wheel warmer (Vyh쎼썿v쌴n썿 
volantu)/Seat warmer/ventilation 
(Vyh쎼썿v쌴n썿/ventilace sedadla).

UPOZORN5NL
Podrobn썗 informace najdete ve stru썊n썗 
referen썊n썿 p쎼썿ru썊ce k naviga썊n썿mu sys-
t썗mu.

Odmrazov쌴n썿 a odml쏹ov쌴n썿 
썊eln썿ho skla
Rozmrazov쌴n썿/odml쏹ov쌴n썿 썊el-
n썿ho skla

Ru썊n썿 skl쌴p썙n썿

Automatick쏯 typ A (tla썊썿tko)
ONQ5031327L_4

ONQ5E031328L_4
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Automatick쏯 typ B (ovl쌴dac썿 panel)

쉗innost
1. Rychlost ventil쌴toru nastavte na po쏹a-

dovanou hodnotu.
2. Nastavte po쏹adovanou teplotu.
3. Zvolte ( ) nebo ( ).
4. P쎼썿sun venkovn썿ho (썊erstv썗ho) vzdu-

chu a klimatizovan썗ho vzduchu se 
nastav썿 automaticky.

V\STRAHA
Vyh쎼썿v쌴n썿 썊eln썿ho skla
P쎼i chodu klimatizace za extr썗mn썙 vlh-
k썗ho po썊as썿 nepou쏹썿vejte polohu  

nebo . Rozd썿l mezi teplotou venkov-
n썿ho vzduchu a teplotou 썊eln썿ho skla 
m쏪쏹e zp쏪sobit zaml쏹en썿 vn썙j쏃썿ho povr-
chu 썊eln썿ho skla a zhor쏃en썿 v쏯hledu. V 
takov썗m p쎼썿pad썙 nastavte voli썊 re쏹imu 
do polohy  a ovl쌴d쌴n썿 rychlosti 
ventil쌴toru na ni쏹쏃썿 rychlost.

Syst썗m automatick썗ho odml쏹en썿 
pro automatickou klimatizaci 

쉗innost
僅 Automatick썗 odml쏹ov쌴n썿 se bude 

zap썿nat n쌴sledovn썙:
1. Tla썊썿tko A/C se p쎼i n썿zk썗 teplot썙 

zapne.
2. Re쏹im se zm썙n썿 na odmrazov쌴n썿, 

aby proud vzduchu sm썙쎼oval na 
p쎼edn썿 sklo.

3. Rychlost v썙tr쌴ku se zv쏯쏃썿.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Pokud je spu쏃t썙no vyh쎼썿v쌴n썿 nebo kli-

matizace.
僅 Ve vozidle je detekov쌴na vysok쌴 vlh-

kost vzduchu.

Zru쏃en썿 nebo vynulov쌴n썿 automa-
tick썗ho odml쏹ov쌴n썿

쉗innost
僅 Stiskn썙te ( ) na 3 sekundy.

- P쎼i zru쏃en썿 zablik쌴 kontrolka tla-
썊썿tka 3kr쌴t.

- P쎼i vynulov쌴n썿 zablik쌴 kontrolka tla-
썊썿tka 6kr쌴t.

UPOZORN5NL
僅 Kdy쏹 syst썗m automatick썗ho odml쏹o-

v쌴n썿 zapne klimatizaci a pokus썿te se ji 
vypnout, klimatizace se nevypne.

ONQ5031308L_4

ONQ5031043
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僅 Chcete-li zachovat 쏒썊innost syst썗mu 
automatick썗ho odml쏹ov쌴n썿, nevyb썿-
rejte re쏹im recirkulace, kdy쏹 je syst썗m 
v provozu.

僅 Kdy쏹 je syst썗m automatick썗ho odml-
쏹ov쌴n썿 v provozu, ovlada썊 nastaven썿 
rychlosti ventil쌴toru, ovlada썊 nasta-
ven썿 teploty a ovl쌴dac썿 tla썊썿tko p쎼썿-
vodu vzduchu se deaktivuj썿.

僅 Neodstra쎜ujte kryt senzoru nach쌴zej썿-
c썿ho se na horn썿m okraji 썊eln썿ho skla 
na stran썙 쎼idi썊e.
Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 sou썊쌴st썿 
syst썗mu, na kter썗 by se nemusela 
vztahovat z쌴ruka.

Odmrazova썊 zadn썿ho okna/ven-
kovn썿ch zrc쌴tek

쉗innost
1. Stiskn썙te tla썊썿tko odmrazova썊e zad-

n썿ho okna. P쎼i zapnut썿 odmrazova썊e 
se rozsv썿t썿 kontrolka.

2. Vypne se po p쎼ibli쏹n썙 20 minut쌴ch 
nebo s vypnut썿m vozidla.

VAROV@NL
Vodi썊e
Abyste zamezili po쏃kozen썿 vodi썊쏪 p쎼ile-
pen쏯ch na vnit쎼n썿 povrch zadn썿ho okna, 
na 썊i쏃t썙n썿 okna nikdy nepou쏹썿vejte ostr썗 
n쌴stroje nebo 썊istic썿 prost쎼edky na okna 
obsahuj썿c썿 abrazivn썿 materi쌴ly.

Vynulov쌴n썿 logick쏯ch obvod쏪 
odml쏹ov쌴n썿

쉗innost
1. Vozidlo zapn썙te do polohy ON 

(Zapnuto).
2. Zvolte ( ).
3. Stiskn썙te tla썊썿tko klimatizace (A/C) 

a sou썊asn썙 b썙hem 10 sekund stisk-
n썙te 5kr쌴t tla썊썿tko p쎼썿vodu vzduchu.
Kontrolka zablik쌴 3kr쌴t.
P쎼i vybit썿 nebo odpojen썿 akumul쌴toru 
se vynuluje i stav logick쏯ch obvod쏪 
odml쏹ov쌴n썿.

ONQ5031307

ONQ5041305L_3
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쌂lo쏹n쏯 prostor
Odkl쌴dac썿 schr쌴nka ve st쎼edov썗 
konzole
Otev쎼en썿 schr쌴nky ve st쎼edov썗 
konzole (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
僅 Odkl쌴dac썿 schr쌴nku st쎼edov썗 konzoly 

otev쎼ete zata쏹en썿m za p쌴썊ku.
僅 Odkl쌴dac썿 p쎼ihr쌴dku otev쎼ete tahem 

za rukoje쏉.

V\STRAHA
僅 Ho쎼lav썗 materi쌴ly

Ve vozidle nep쎼echov쌴vejte l쌴hve, 
plynov썗 zapalova썊e, baterie, n쌴poje 
v plechovk쌴ch, spreje, plynov썗 kar-
tu쏃e, tuby s kosmetikou nebo jin썗 ho쎼-
lav썗/v쏯bu쏃n썗 l쌴tky. P쎼i del쏃썿m 
vystaven썿 vozidla vysok쏯m teplot쌴m 
by mohlo by doj썿t ke vzplanut썿/v쏯bu-
chu.

僅 Odkl쌴dac썿 p쎼ihr쌴dka
Pro minimalizaci rizika poran썙n썿 p쎼i 
nehod썙 nebo n쌴hl썗m zabrzd썙n썿 m썙jte 
v썿ko odkl쌴dac썿 schr쌴nky v쏹dy zav쎼en썗.

VAROV@NL
僅 Pro prevenci kr쌴de쏹e neponech쌴-

vejte v 쏒lo쏹n쏯ch prostorech cenn썗 
p쎼edm썙ty.

僅 Za j썿zdy v쏹dy ponech쌴vejte v썿ka 쏒lo쏹-
n쏯ch prostor쏪 zav쎼en쌴. Do 쏒lo쏹n쏯ch 
prostor쏪 ned쌴vejte v썿c p쎼edm썙t쏪 ne쏹 
umo쏹n썿 spolehliv썗 uzav쎼en썿.

僅 V odkl쌴dac썿 schr쌴nce nep쎼echov쌴-
vejte potraviny.

Loketn썿 op썙rka s mo쏹nost썿 
posuvu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Pohyb dop쎼edu:
僅 Uchopte p쎼edn썿 썊쌴st op썙rky (1) 

a zata쏹en썿m ji vysu쎜te dop쎼edu
Pohyb dozadu:
僅 Dlan썿 zatla썊te op썙rku ruky dozadu.

V\STRAHA
P쎼i posouv쌴n썿 op썙rky ruky dozadu 
nechytejte p쎼edn썿 썊쌴st op썙rky ruky (1). 
Mohlo by doj썿t ke sk쎼썿pnut썿 prst쏪.

ONQ5031044_2

ONQ5E031384L
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Dr쏹쌴k zavazadlov썗 s썿쏉ky

V prostoru pro n쌴klad jsou 4 dr쏹쌴ky. 
Zavazadlovou s썿쏉ku (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy) lze upevnit dv썙ma zp쏪soby.

V\STRAHA
Dbejte na to, aby nedo쏃lo k poran썙n썿 o썊썿. 
Zavazadlovou s썿쏉ku NENAP슕NEJTE p쎼썿li쏃. 
Obli썊ej a t썙lo V쌰DY udr쏹ujte stranou od 
dr쌴hy zp썙tn썗ho r쌴zu zavazadlov썗 s썿쏉ky. 
Zavazadlovou s썿쏉ku NEPOU쌰슕VEJTE, 
pokud je popruh viditeln썙 opot쎼eben쏯 
nebo po쏃kozen쏯.

VAROV@NL
Abyste zamezili po쏃kozen썿 p쎼edm썙t쏪 
nebo vozidla, v썙nujte p쎼eprav썙 k쎼ehk쏯ch 
nebo voln썙 lo쏹en쏯ch p쎼edm썙t쏪 v zava-
zadlov썗m prostoru n쌴le쏹itou p썗썊i.

Panel zavazadlov썗ho prostoru
僅 Pokud je zavazadlov쏯 prostor vyba-

ven m썿stem pro nouzov썗 nebo plno-
hodnotn썗 n쌴hradn썿 kolo, m쏪쏹ete tam 
um썿stit tak썗 v쏯stra쏹n쏯 troj쏒heln썿k.

僅 Pokud je zavazadlov쏯 prostor vyba-
ven m썿stem pro sadu TMK, m쏪쏹ete 
tam um썿stit tak썗 l썗k쌴rni썊ku, n쌴쎼ad썿 
atd., kde k t썙mto pom쏪ck쌴m budete 
m썿t snadn쏯 p쎼썿stup.

1. Uchopte rukoje쏉 naho쎼e na krytu 
a kryt zdvihn썙te (1).

2. Zadn썿 썊쌴st panelu zavazadlov썗ho pro-
storu vyklopte vp쎼ed.

3. Panel zavazadlov썗ho prostoru 
vyklopte sm썙rem nahoru a dop쎼edu 
(panel zavazadlov썗ho prostoru).

Kryt zavazadlov썗ho prostoru (je-
li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Instalace rolety zavazadlov썗ho 
prostoru

ONQ5EP031062L_2

ONQ5E031385L

ONQ5EP031024L
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1 Madlo rolety zavazadlov썗ho prostoru
2 Vod썿tko rolety zavazadlov썗ho pro-

storu

쉗innost
1. Ta쏹en썿m za madlo (1) vysu쎜te kryt 

zavazadlov썗ho prostoru sm썙rem 
dozadu.

2. Zasu쎜te kol썿ky do vodic썿ch dr쌴쏹ek (2).

V\STRAHA
僅 Na kryt zavazadlov썗ho prostoru 

nepokl쌴dejte 쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty. P쎼i brz-
d썙n썿 nebo nehod썙 by se p쎼edm썙ty 
mohly pohybovat v interi썗ru a zranit 
osoby ve vozidle.

僅 Nikdy nep쎼ev쌴쏹ejte osoby v zavaza-
dlov썗m prostoru. Zavazadlov쏯 prostor 
je ur썊en v쏯hradn썙 pro p쎼ev쌴쏹en썿 
n쌴kladu.

僅 Dbejte na vyv쌴쏹en썿 vozidla a n쌴klad 
umis쏉ujte co nejv썿ce dop쎼edu.

UPOZORN5NL
僅 Na kryt zavazadlov썗ho prostoru 

nepokl쌴dejte 쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty, mohlo 
by doj썿t k jeho po쏃kozen썿.

僅 Kryt zavazadlov썗ho prostoru vyta-
hujte madlem uprost쎼ed a dbejte na 
to, aby kol썿ky z dr쌴쏹ek po stran쌴ch 
nevyklouzly.

僅 Nen썿-li kryt zavazadlov썗ho prostoru 
vysunut쏯 쏒pln썙, m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e se do 
nav썿jec썿ho mechanismu automaticky 
nenavine. V takov썗 p쎼썿pad썙 jej vyt쌴h-
n썙te 쏒pln썙 a pot썗 jej uvoln썙te.

Demont쌴쏹 rolety zavazadlov썗ho 
prostoru

쉗innost
1. Na vodic썿 썊ep zatla썊te v ur썊en썗m 

sm썙ru.
2. Vyt쌴hn썙te roletu zavazadlov썗ho pro-

storu.
3. Otev쎼ete podlahov쏯 panel zavazadlo-

v썗ho prostoru (1) a kryt bo썊n썿 p쎼i-
hr쌴dky (2) a ulo쏹te kryt 
zavazadlov썗ho prostoru do p쎼ihr쌴dky 
(3) (u model쏪 se z쌴쏹ehov쏯m motorem 
a mal쏯m n쌴hradn썿m kolem 
v zavazadlov썗m prostoru a u model쏪 
se vzn썙tov쏯m motorem a soupravou 
TMK v zavazadlov썗m prostoru).

ONQ5EP031364L

ONQ5051105L
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Vlastnosti interi썗ru
Osv썙tlen썿 okol썿 (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

Osv썙tlen썿 okol썿 je pou쏹ito na p쎼edn썿 sku-
pinu tla썊썿tek a st쎼edovou konzolu.

Dr쏹쌴ky n쌴poj쏪

Chcete-li pou쏹썿t dr쏹쌴k n쌴poj쏪, stiskn썙te 
tla썊썿tko. Poh쌴rky nebo mal썗 n쌴pojov썗 
plechovky lze um썿stit do dr쏹쌴k쏪. Po 
vysunut썿 m쏪쏹ete dr쏹쌴k n쌴poje pou쏹썿t 
jako odkl쌴dac썿 p쎼ihr쌴dku.

V\STRAHA
僅 Hork썗 tekutiny

- Pokud je vozidlo v pohybu, neumis-
쏉ujte do dr쏹쌴k쏪 hork썗 n쌴poje bez 
v썿썊ka. P쎼i rozlit썿 hork썗ho n쌴poje by 
mohlo doj썿t k opa쎼en썿. Opa쎼en썿 
쎼idi썊e by mohlo v썗st ke ztr쌴t썙 kont-
roly nad vozidlem.

- Pro minimalizov쌴n썿 rizika zran썙n썿 
osob p쎼i n쌴hl썗m brzd썙n썿 nebo 
nehod썙 neumis쏉ujte za j썿zdy do 

dr쏹쌴k쏪 otev쎼en썗 lahve, poh쌴rky bez 
v썿썊ka, n쌴doby atd.

僅 Lahve a jin썗 n쌴doby chra쎜te p쎼ed p쎼썿-
m쏯m slune썊n썿m svitem a ned쌴vejte je 
do rozp쌴len썗ho vozidla. Mohly by 
explodovat.

UPOZORN5NL
僅 P쎼i j썿zd썙 p쎼echov쌴vejte n쌴poje 

zav쎼en썗 pro prevenci rozlit썿. P쎼i rozlit썿 
by se n쌴poj mohl dostat do elektric-
k쏯ch/elektronick쏯ch syst썗m쏪 vozidla 
a po쏃kodit elektrick썗/elektronick썗 
sou썊쌴sti vozidla.

僅 P쎼i 썊ist썙n썿 rozlit쏯ch n쌴poj쏪 nevysu-
쏃ujte dr쏹쌴k n쌴poj쏪 vysokou teplotou. 
Mohlo by doj썿t k jeho po쏃kozen썿.

Vyh쎼썿v쌴n썿/v썙tr쌴n썿 sedadla (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Vyh쎼썿v쌴n썿/v썙tr쌴n썿 sedadla slou쏹썿 
k vyt쌴p썙n썿/ochlazov쌴n썿 p쎼edn썿ch seda-
del a sedadel v zadn썿 쎼ad썙.
* V썙tr쌴n썿 sedadla je k dispozici pouze u 

p쎼edn썿ch sedadel.

ONQ5EP031022L

ONQ5031045_2
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쉗innost
1. Funkci lze ovl쌴dat stisknut썿m tla썊썿tka.
2. Kdy쏹 je vozidlo zapnut썗, automaticky 

p쎼ech쌴z썿 do polohy OFF (Vypnuto).
3. Kdy쏹 je vozidlo zapnut썗, funkce vyh쎼썿-

v쌴n썿/v썙tr쌴n썿 sedadla automaticky 
nastavuje teplotu sedadla podle 
okoln썿 teploty. Podrobnosti viz 썊쌴st 
"Syst썗m chytr썗 regulace tepeln썗ho 
komfortu (pro sedadlo 쎼idi썊e) (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 4-91.

4. Nastaven썿 teploty sedadla m썙n썿 n쌴sle-
duj썿c썿m zp쏪sobem:

* U zadn썿ch sedadel nen썿 st쎼edn썿 teplota 
k dispozici.

V\STRAHA
Nebezpe썊썿 pop쌴len썿
Cestuj썿c썿 ve vozidle by, p쎼i pou쏹it썿 vyh쎼썿-
v쌴n썿 sedadel, m썙ly db쌴t na to, aby nedo-
쏃lo k p쎼eh쎼쌴t썿 nebo pop쌴len썿. Vyh쎼썿v쌴n썿 
sedadel m쏪쏹e zp쏪sobit pop쌴len썿 i p쎼i 
n썿zk썗 teplot썙, zvl쌴쏃t썙 v p쎼썿padech, kdy je 
pou쏹썿v쌴no dlouhodob썙. Z toho d쏪vodu 
mus썿 쎼idi썊 db쌴t zv쏯쏃en썗 opatrnosti v p쎼썿-
pad썙 n쌴sleduj썿c썿ch spolucestuj썿c썿ch 
osob:
僅 D썙ti, 썊i nezletil썿 a star쏃썿, nemocn썗, 

nebo znev쏯hodn썙n썗 osoby
僅 Osoby s citlivou poko쏹kou nebo 

snadno se opaluj썿c썿 osoby
僅 Unaven썗 osoby
僅 Osoby pod vlivem psychotropn썿ch 

l쌴tek

僅 Osoby pod vlivem l썗k쏪, p쏪sob썿c썿ch 
ospalost nebo sp쌴nek (l썗ky na span썿, 
nachlazen썿, atd.)

VAROV@NL
僅 P쎼i 썊i쏃t썙n썿 sedadel nepou쏹썿vejte orga-

nick쌴 rozpou쏃t썙dla jako 쎼edidla, ben-
zen, l썿h nebo benz썿n. Mohlo by doj썿t k 
po쏃kozen썿 sedadel nebo syst썗mu 
vyh쎼썿v쌴n썿.

僅 Pro prevenci p쎼eh쎼쌴t썿 syst썗mu vyh쎼썿-
v쌴n썿 nepokl쌴dejte, p쎼i 썊innosti sys-
t썗mu vyh쎼썿v쌴n썿, na sedadla p쎼edm썙ty 
s tepeln썙-izola썊n썿mi vlastnostmi, nap쎼. 
potahy, pol쏃t쌴쎼e, p쎼ehozy a ochrann썗 
pokr쏯vky.

僅 Na sedadla vybaven쌴 vyh쎼썿v쌴n썿m 
nepokl쌴dejte t썙쏹k썗 a ostr썗 p쎼edm썙ty. 
Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 sou썊쌴st썿 
syst썗mu vyh쎼썿v쌴n썿.

僅 Nem썙쎜te potah sedadel. Mohlo by 
doj썿t k po쏃kozen썿 vyh쎼썿v쌴n썿 nebo ven-
tila썊n썿ho syst썗mu.

僅 Po쏃kozen썿 sedadel
- P쎼i 썊i쏃t썙n썿 sedadel nepou쏹썿vejte 

organick쌴 rozpou쏃t썙dla jako 쎼edi-
dla, benzen, l썿h nebo benz썿n. V 
opa썊n썗m p쎼썿pad썙 m쏪쏹e doj썿t k 
po쏃kozen썿 funkce ventilace seda-
del.

UPOZORN5NL
Pokud je tla썊썿tko vyh쎼썿v쌴n썿 sedadel 
zapnut썗 v poloze ON, syst썗m vyh쎼썿v쌴n썿 
sedadel se zap썿n쌴 a vyp썿n쌴 automaticky 
podle v z쌴vislosti na nastaven썗 teplot썙.

Teplota Doba

VYPNUTO -

Vysok쌴 30 minut

St쎼edn썿 60 minut

N썿zk쌴 -
994
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Slune썊n썿 clona

쉗innost
1. Zat쌴hn썙te sm썙rem dol쏪 a vycvakn썙te 

ji z dr쏹쌴ku (1).
2. Vyklopte ji do strany (2).

僅 V p쎼썿pad썙 pot쎼eby slune썊n썿 clonu 
posu쎜te (3).

僅 Pro pou쏹it썿 zrc쌴tka sklopte slune썊n썿 
clonu a odsu쎜te kryt zrc쌴tka (4).

僅 Dr쏹쌴k (5) m쏪쏹e obsahovat nap쎼썿-
klad doklady z m쏯tn썗 br쌴ny.

V\STRAHA
Kv쏪li vlastn썿 bezpe썊nosti dbejte na to, 
aby v쌴m slune썊n썿 clona p쎼i pou쏹it썿 
nebr쌴nila ve v쏯hledu.

UPOZORN5NL
Do dr쏹쌴ku nevkl쌴dejte v썿c doklad쏪 
najednou. Dr쏹쌴k by se mohl po쏃kodit.

USB nab썿je썊ka/port (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

USB nab썿je썊ka vozidla umo쏹쎜uje 쎼idi썊i 
a cestuj썿c썿m nab썿jet elektronick쌴 za쎼썿zen썿, 
jako jsou mobiln썿 telefony, tablety apod.

INFORMACE
僅 Pro telefony a tablety podporuj썿c썿 

rychlonab썿jen썿 je k dispozici technolo-
gie Power Delivery 3,0. Lze ji pou쏹썿t 
pro digit쌴ln썿 za쎼썿zen썿 s konektorem 
typu USB-C. Rychlost nab썿jen썿 z쌴vis썿 
na nab썿jec썿ch parametrech p쎼ipoje-
n썗ho digit쌴ln썿ho za쎼썿zen썿.

僅 Jmenovit쏯 v쏯stup
- Digit쌴ln썿 za쎼썿zen썿 s rychlonab썿jen썿m: 

9,0 V / max. 3,0 A
- Digit쌴ln썿 za쎼썿zen썿 s norm쌴ln썿m nab썿-

jen썿m: 5,0 V / max. 3,0 A

VAROV@NL
僅 USB nab썿je썊ku pou쏹썿vejte p쎼i nastarto-

van썗m motoru. Jinak by mohlo doj썿t k 
vybit썿 akumul쌴toru vozidla.

僅 Pro nab썿jen썿 pou쏹썿vejte origin쌴ln썿 
kabel, dod쌴van쏯 v쏯robcem.

僅 Ujist썙te se, aby do styku s USB z쌴suv-
kou nep쎼i쏃ly 쏹쌴dn썗 ciz썿 p쎼edm썙ty a 
tekutiny. Voda nebo ciz썿 p쎼edm썙ty 
mohou USB nab썿je썊ku po쏃kodit.

ONQ5E041328L

ONQ5H031038_3
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僅 Nepou쏹썿vejte za쎼썿zen썿 jejich쏹 prou-
dov쌴 spot쎼eba p쎼esahuje 2,1 A.

僅 Nep쎼ipojujte elektrick쌴 za쎼썿zen썿, gene-
ruj썿c썿 do USB z쌴suvky vozidla p쎼썿li쏃n썗 
elektromagnetick썗 ru쏃en썿. P쎼i pou쏹썿-
v쌴n썿 audiosyst썗mu by mohlo doch쌴-
zet k probl썗m쏪m.

僅 P쎼i nespr쌴vn썗m p쎼ipojen썿 k nab썿je썊ce 
m쏪쏹e doj썿t k v쌴쏹n썗mu po쏃kozen썿 za쎼썿-
zen썿. Pamatujte, 쏹e na po쏃kozen썿 v 
d쏪sledku 쏃patn썗ho p쎼ipojen썿 se 
nevztahuje z쌴ruka.

Elektrick쌴 z쌴suvka (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

Elektrick쌴 z쌴suvka umo쏹쎜uje cestuj썿c썿m 
nab썿jet elektronick쌴 za쎼썿zen썿, jako jsou 
chytr썗 telefony, tablety apod.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Tato za쎼썿zen썿 by v p쎼썿pad썙, kdy je vozi-

dlo zapnut썗, nem썙la odeb썿rat v썿ce ne쏹 
15 A.

V\STRAHA
僅 Elektrickou z쌴suvku pou쏹썿vejte pouze 

v p쎼썿pad썙, 쏹e je vozidlo nastartovan썗, 
a po pou쏹it썿 vyjm썙te koncovku pro 
p쎼ipojen썿 p쎼썿slu쏃enstv썿. Pou쏹썿v쌴n썿 kon-
covky pro p쎼ipojen썿 p쎼썿slu쏃enstv썿 po 

del쏃썿 dobu v p쎼썿pad썙, 쏹e vozidlo nen썿 
zapnut썗, by mohlo zp쏪sobit vybit썿 
akumul쌴toru.

僅 Pou쏹썿vejte pouze 12V elektrick쌴 p쎼썿slu-
쏃enstv썿 s odb썙rem proudu maxim쌴ln썙 
15 A.

僅 P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 elektrick썗 z쌴suvky 
nastavte klimatizaci nebo topen썿 na 
nejni쏹쏃썿 stupe쎜.

僅 Pokud z쌴suvku nepou쏹썿v쌴te, zav쎼ete 
kryt.

僅 N썙kter쌴 elektronick쌴 za쎼썿zen썿 mohou 
po p쎼ipojen썿 do elektrick썗 z쌴suvky 
vozidla p쏪sobit elektrick썗 ru쏃en썿. Tato 
za쎼썿zen썿 mohou zp쏪sobit nadm썙rn썗 
statick썗 쏃um썙n썿 a nespr쌴vn썗 fungo-
v쌴n썿 ostatn썿ch elektronick쏯ch syst썗m쏪 
nebo za쎼썿zen썿 pou쏹썿van쏯ch ve va쏃em 
vozidle.

僅 Zasu쎜te z쌴str썊ku a쏹 na doraz. Pokud 
nen썿 kontakt dostate썊n쏯, m쏪쏹e se 
z쌴str썊ka p쎼eh쎼쌴t a pojistka se m쏪쏹e 
rozpojit.

僅 Jako dopl쎜kov쌴 elektronick쌴 za쎼썿zen썿 
s p쎼ipojen썿m k akumul쌴toru p쎼ipojujte 
pouze za쎼썿zen썿 s ochranou proti 
inverzn썿mu proudu. Proud 
z akumul쌴toru m쏪쏹e t썗ci do obvod쏪 
elektrick썗ho/elektronick썗ho syst썗mu 
vozidla a zp쏪sobit poruchu syst썗mu.

僅 Z쌴sah elektrick쏯m proudem
Nevsunujte prsty ani ciz썿 p쎼edm썙ty 
(nap쎼. pero atd.) do elektrick썗 z쌴suvky 
a nedot쏯kejte se elektrick썗 z쌴suvky 
mokr쏯ma rukama. Mohli byste utrp썙t 
elektrick쏯 쏃ok.

ONQ5031047_2
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Syst썗m pro bezdr쌴tov썗 dob썿jen썿 
mobiln썿ho telefonu (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

僅 A: Indik쌴tor
僅 B: Bezdr쌴tov쌴 nab썿jec썿 plo쏃ka

쉗innost
僅 Polo쏹te chytr쏯 telefon doprost쎼ed 

podlo쏹ky pro bezdr쌴tov썗 dob썿jen썿.
僅 Jakmile za썊ne prob썿hat bezdr쌴tov썗 

dob썿jen썿, indik쌴tor se rozsv썿t썿 oran-
쏹ov썙. Po dokon썊en썿 dob썿jen썿 se sv썙tlo 
zm썙n썿 na zelen썗.

僅 V nab썿dce Settings (Nastaven썿) 
m쏪쏹ete zvolit, zda bude funkce bez-
dr쌴tov썗ho nab썿jen썿 zapnut쌴 nebo 
vypnut쌴.

Podm썿nky pro spu쏃t썙n썿
僅 Syst썗m bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 je 

navr쏹en pro nab썿jen썿 jednoho mobil-
n썿ho telefonu vybaven썗ho funkc썿 QI.

INFORMACE
僅 Pokud funkce bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 

nepracuje, lehce chytr쏯m telefonem 
pohybujte po podlo쏹ce, dokud se indi-
k쌴tor dob썿jen썿 nerozsv썿t썿 oran쏹ov썙. U 
n썙kter쏯ch chytr쏯ch telefon쏪 se indik쌴-
tor dob썿jen썿 po dokon썊en썿 dob썿jen썿 
nemus썿 rozsv썿tit zelen썙.

僅 Pokud funkce bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 
nepracuje spr쌴vn썙, bude oran쏹ov썗 
sv썙tlo blikat po dobu deseti sekund a 
pot썗 zhasne. V takov쏯ch p쎼썿padech 

odeberte chytr쏯 telefon z podlo쏹ky a 
znovu jej um썿st썙te na podlo쏹ku nebo 
p쎼ekontrolujte stav dob썿jen썿.

僅 Kdy쏹 vypnete syst썗m vozidla, otev쎼ete 
p쎼edn썿 dve쎼e a v쌴쏃 smartphone je p쎼i-
tom st쌴le um썿st썙n na bezdr쌴tov썗 
nab썿je썊ce, syst썗m zobraz썿 na p쎼썿strojo-
v썗m panelu varovnou zpr쌴vu.

V\STRAHA
Pokud se mezi syst썗mem bezdr쌴tov썗ho 
dob썿jen썿 a chytr쏯m telefonem nach쌴z썿 
jak쏯koli kovov쏯 p쎼edm썙t, nap쎼썿klad 
mince, m쏪쏹e se dob썿jen썿 p쎼eru쏃it. Kovov쏯 
p쎼edm썙t se nav썿c m쏪쏹e zah쎼쌴t.

VAROV@NL
僅 Pokud se vnit쎼n썿 teplota syst썗mu bez-

dr쌴tov썗ho dob썿jen썿 zv쏯쏃썿 nad nastave-
nou hodnotu, p쎼estane funkce 
bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 pracovat. Po 
sn썿쏹en썿 vnit쎼n썿 teploty pod prahovou 
hodnotu bude funkce bezdr쌴tov썗ho 
dob썿jen썿 pokra썊ovat v 썊innosti.

僅 Pokud se mezi podlo쏹kou pro bezdr쌴-
tov썗 dob썿jen썿 a chytr쏯m telefonem 
nach쌴z썿 jak쏯koli kovov쏯 p쎼edm썙t, 
ihned chytr쏯 telefon odeberte. Kdy쏹 
kovov쏯 p쎼edm썙t zcela vychladne, 
odstra쎜te jej.

僅 Funkce bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 nemus썿 
pracovat spr쌴vn썙 v p쎼썿pad썙 t썙쏹k썗ho 
p쎼썿davn썗ho krytu chytr썗ho telefonu.

僅 Funkce bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 p쎼e-
stane pracovat, je-li pou쏹ita funkce 
bezdr쌴tov썗ho hled쌴n썿 chytr썗ho kl썿썊e, 
aby nedoch쌴zelo k ru쏃en썿 r쌴diov썗ho 
sign쌴lu.

僅 Funkce bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 p쎼e-
stane pracovat, pokud chytr쏯 kl썿썊 
opust썿 vozidlo a zapalov쌴n썿 je zapnuto 
(ON).

ONQ5H031001
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僅 Funkce bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 p쎼e-
stane pracovat, pokud se otev쎼ou kte-
r썗koli dve쎼e (t쏯k쌴 se vozidel 
vybaven쏯ch chytr쏯m kl썿썊em).

僅 Funkce bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 p쎼e-
stane pracovat, je-li vozidlo vypnuto 
(OFF).

僅 Funkce bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 p쎼e-
stane pracovat, pokud se chytr쏯 tele-
fon zcela nedot쏯k쌴 podlo쏹ky pro 
bezdr쌴tov썗 dob썿jen썿.

僅 P쎼edm썙ty s magnetick쏯mi sou썊쌴stmi, 
jako jsou platebn썿 karty, telefonn썿 
karty, 쏃ekov썗 kn썿쏹ky, j썿zdenky a dal쏃썿, 
se b썙hem bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 
mohou po쏃kodit.

僅 Nejlep쏃썿ch v쏯sledk쏪 dos쌴hnete, 
pokud chytr쏯 telefon um썿st썿te 
doprost쎼ed podlo쏹ky pro dob썿jen썿. Je-li 
chytr쏯 telefon polo쏹en u okraje pod-
lo쏹ky pro dob썿jen썿, nemus썿 funkce 
dob썿jen썿 pracovat. Kdy쏹 se chytr쏯 tele-
fon zcela nabije, m쏪쏹e se zna썊n썙 
zah쎼쌴t.

僅 V p쎼썿pad썙 chytr쏯ch telefon쏪 bez inte-
grovan썗ho syst썗mu bezdr쌴tov썗ho 
dob썿jen썿 je t쎼eba pou쏹썿t odpov썿daj썿c썿 
p쎼썿slu쏃enstv썿.

僅 Chytr썗 telefony n썙kter쏯ch v쏯robc쏪 
mohou v p쎼썿pad썙 n썿zk썗ho proudu 
zobrazovat zpr쌴vy. Tento stav je 
d쏪sledkem konkr썗tn썿 charakteristiky 
chytr썗ho telefonu a nevypl쏯v쌴 z n썙j, 
쏹e funkce bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 
nepracuje spr쌴vn썙.

僅 V p쎼썿pad썙 chytr쏯ch telefon쏪 n썙kte-
r쏯ch v쏯robc쏪 m쏪쏹e indik쌴tor sv썿tit 
쏹lut썙 i po 쏒pln썗m nabit썿 chytr썗ho tele-
fonu. Tento stav je d쏪sledkem kon-
kr썗tn썿 charakteristiky chytr썗ho 
telefonu, nejedn쌴 se o nespr쌴vnou 
funkci bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿.

僅 Pokud je na podlo쏹ku pro dob썿jen썿 
um썿st썙n jak쏯koli chytr쏯 telefon bez 
funkce bezdr쌴tov썗ho dob썿jen썿 nebo 
kovov쏯 p쎼edm썙t, m쏪쏹e zazn썿t zvuk. 
Tento zvuk indikuje, 쏹e vozidlo zji쏃쏉uje 
kompatibilitu p쎼edm썙tu um썿st썙n썗ho 
na podlo쏹ku pro dob썿jen썿. Na vozidlo 
ani chytr쏯 telefon nem쌴 쏹쌴dn쏯 vliv.

僅 Syst썗m bezdr쌴tov썗ho nab썿jen썿 mobil-
n썿ch telefon쏪 nemus썿 podporovat 
ur썊it썗 mobiln썿 telefony, pro kter썗 nen썿 
ov썙쎼ena specifikace Qi (  ).

僅 V p쎼썿pad썙 n썙kter쏯ch mobiln썿ch tele-
fon쏪 s vlastn썿 ochranou m쏪쏹e rychlost 
bezdr쌴tov썗ho nab썿jen썿 klesnout 
a bezdr쌴tov썗 nab썿jen썿 se m쏪쏹e zasta-
vit.

UPOZORN5NL
V p쎼썿pad썙 chytr쏯ch telefon쏪 n썙kter쏯ch 
v쏯robc쏪 v쌴s syt썗m nemus썿 varovat, 
i kdy쏹 bude chytr쏯 telefon ponech쌴n p쎼i-
pojen쏯 k bezdr쌴tov썗 dob썿jec썿 stanici. 
Tento stav je d쏪sledkem konkr썗tn썿 cha-
rakteristiky chytr썗ho telefonu, nejedn쌴 
se o nespr쌴vnou funkci bezdr쌴tov썗ho 
dob썿jen썿.

H쌴썊ek na od썙v
H쌴썊ky na od썙v se nach쌴zej썿 na madlech 
pro dr쏹en썿 v prostoru zadn썿ch sedadel 
a tak썗 na op썙rk쌴ch hlavy u p쎼edn썿ch 
sedadel (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy).

ONQ5031072_2
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V\STRAHA
Na v썙쏃쌴k v썙쏃te jen od썙vy. Nev썙쏃te na 
n썙j 쏹쌴dn썗 tvrd썗 p쎼edm썙ty, jako nap쎼썿-
klad ram썿nka. V kaps쌴ch od썙v쏪 nene-
ch쌴vejte 쏹쌴dn썗 t썙쏹k썗, ostr썗 nebo k쎼ehk썗 
p쎼edm썙ty. V p쎼썿pad썙 nehody nebo akti-
vace okenn썿ch airbag쏪 by mohly zp쏪so-
bit po쏃kozen썿 vozidla nebo zran썙n썿 osob.

VAROV@NL
V썙쏃en썿 od썙v쏪
Na h쌴썊ek nezav썙쏃ujte t썙쏹k썗 oble썊en썿, 
mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 h쌴썊ku.

Bo썊n썿 clona (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
1. Pomoc썿 tla썊썿tka (1) zdvihn썙te clonu.
2. Zav썙ste clonu na ob썙 strany h쌴ku.

UPOZORN5NL
僅 V쏹dy na h쌴k zav썙ste ob썙 strany clony. 

Pokud by byla zav썙쏃ena jen jedna 
strana clony, mohlo by doj썿t 
k po쏃kozen썿 bo썊n썿 clony.

僅 Zabra쎜te tomu, aby se mezi oblo쏹en썿 
dve쎼썿 a bo썊n썿 clonu dostal jak쏯koli ciz썿 
p쎼edm썙t. Bo썊n썿 clona nemus썿 b쏯t 
zvednut쌴.

쌂chyty autokoberce

Dbejte, aby autokoberec byl upevn썙n na 
쏒chytech a neposouval se dop쎼edu.

V\STRAHA
Neorigin쌴ln썿 autokoberec
Neinstalujte neorigin쌴ln썿 autokoberce, 
kter썗 nelze bezpe썊n썙 upevnit k 쏒chyt쏪m 
autokoberce na podlaze vozidla. Neu-
pevn썙n썗 autokoberce mohou br쌴nit 
pou쏹썿v쌴n썿 ped쌴l쏪.

Popeln썿k

Chcete-li popeln썿k pou쏹썿t, vlo쏹te ho do 
dr쏹쌴ku n쌴poj쏪.

V\STRAHA
Pou쏹썿v쌴n썿 popeln썿ku
僅 Popeln썿k vozidla nepou쏹썿vejte jako 

schr쌴nku na odpadky.
僅 Odlo쏹en썿m ho쎼썿c썿 cigarety nebo sm썿-

ch쌴n썿m cigaretov썗ho popela s jin쏯mi 
ho쎼lav쏯mi p쎼edm썙ty v popeln썿ku 
m쏪쏹e zp쏪sobit vzplanut썿.

OMQ4N040421
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Vlastnosti exteri썗ru
St쎼e쏃n썿 nosi썊 (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

Typ A

Na st쎼e쏃e vozidla m쏪쏹ete p쎼epravovat 
n쌴klad.

V\STRAHA
僅 N쌴sleduj썿c썿 specifikace uv쌴d썿 maxi-

m쌴ln썿 hmotnost, kterou lze st쎼e쏃n썿 
nosi썊 zat썿쏹it. Z쌴t썙쏹 co nejrovnom썙rn썙ji 
rozlo쏹te na p쎼썿썊n썿ky (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy) a st쎼e쏃n썿 nosi썊 a b쎼emeno 
pevn썙 zajist썙te.

Nalo쏹en썿 n쌴kladu nebo zavazadel 
s vy쏃쏃썿 ne쏹 maxim쌴ln썿 dovolenou 
hmotnost썿 na st쎼e쏃n썿 nosi썊 m쏪쏹e va쏃e 
vozidlo po쏃kodit.

僅 Po nalo쏹en썿 p쎼edm썙t쏪 na st쎼e쏃n썿 nosi썊 
bude t썙쏹i쏃t썙 vozidla polo쏹eno v쏯쏃e. 
Vyh쏯bejte se prudk쏯m rozjezd쏪m, 
brzd썙n썿, ostr쏯m zat쌴썊k쌴m a n쌴hl쏯m 
man썗vr쏪m ve vysok쏯ch rychlostech, 
kter썗 mohou vyplynout ve ztr쌴tu kon-
troly nad vozidlem nebo p쎼evr쌴cen썿 
a n쌴slednou nehodu.

僅 P쎼i p쎼eprav썙 p쎼edm썙t쏪 na st쎼e쏃n썿m 
nosi썊i v쏹dy jezd썙te pomalu a zat쌴썊ky 
proj썿쏹d썙jte opatrn썙. Siln썗 vzestupn썗 
proud썙n썿 v썙tru zp쏪soben썗 proj썿쏹d썙j썿-
c썿mi vozidly nebo p쎼썿rodn썿mi vlivy 
m쏪쏹e zp쏪sobit n쌴hl쏯 vzestupn쏯 tlak 
na p쎼edm썙ty p쎼epravovan썗 na st쎼e쏃-

n썿m nosi썊i. Plat썿 to zejm썗na pro roz-
m썙rn썗, ploch썗 p쎼edm썙ty, jako jsou 
nap쎼썿klad d쎼ev썙n썗 desky nebo mat-
race. P쎼edm썙ty by mohly spadnout ze 
st쎼e쏃n썿ho nosi썊e a zp쏪sobit 쏃kodu na 
va쏃em vozidle nebo 쏃kodu ostatn썿m 
okolo v쌴s.

僅 Abyste zabr쌴nili po쏃kozen썿 nebo 
ztr쌴t썙 n쌴kladu b썙hem j썿zdy, n쌴klad 
p쎼ed j썿zdou a v pr쏪b썙hu j썿zdy 썊asto 
kontrolujte, abyste se ujistili, 쏹e jsou 
p쎼edm썙ty na st쎼e쏃n썿m nosi썊i bez-
pe썊n썙 upevn썙ny.

VAROV@NL
僅 P쎼i p쎼eprav썙 n쌴kladu na st쎼e쏃n썿m 

nosi썊i p쎼ijm썙te nezbytn쌴 bezpe썊-
nostn썿 opat쎼en썿, aby n쌴klad nepo쏃ko-
dil st쎼echu vozidla.

僅 P쎼i p쎼eprav썙 velk쏯ch p쎼edm썙t쏪 na 
st쎼e쏃n썿m nosi썊i zajist썙te, aby p쎼ed-
m썙ty nep쎼esahovaly celkovou d썗lku 
nebo 쏃썿쎼ku st쎼echy.

僅 P쎼i p쎼eprav썙 n쌴kladu na st쎼e쏃n썿m 
nosi썊i nepou쏹썿vejte st쎼e쏃n썿 okno. (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

UPOZORN5NL
僅 P쎼썿썊n썿ky (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) je t쎼eba 

p쎼ed um썿st썙n썿m p쎼epravovan쏯ch 
p쎼edm썙t쏪 na st쎼e쏃n썿 nosi썊 um썿stit do 
pozic pro spr쌴vn썗 rozlo쏹en썿 v쌴hy 
n쌴kladu.

僅 Pokud je vozidlo vybaveno st쎼e쏃n썿m 
oknem, neumis쏉ujte n쌴klad na st쎼e쏃n썿 
nosi썊 zp쏪sobem, kter쏯 by br쌴nil ovl쌴-
d쌴n썿 st쎼e쏃n썿ho okna.

僅 Pokud st쎼e쏃n썿 nosi썊 zrovna nen썿 pou-
쏹썿v쌴n k p쎼eprav썙 n쌴kladu a p쏪soben썿 
v썙tru na nosi썊 p쏪sob썿 hluk, m쏪쏹e b쏯t 
t쎼eba zm썙nit polohu p쎼썿썊n썿k쏪.

ST싡E싩N슕 
NOSI쉗

100 kg (220 liber)
ROVNOM쉫RN쉫 ROZLO쌰ENO

ONQ5EP031019L
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Informa썊n썿 syst썗m
Pou쏹썿v쌴n썿 p쎼ep썿nac썿ho ovlada썊e 
informa썊n썿ho syst썗mu/ovlada썊e 
klimatizace (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Stisknut썿m tla썊썿tka na p쎼ep썿nac썿m ovla-
da썊i p쎼ep썿nejte mezi informa썊n썿m syst썗-
mem a ovl쌴dac썿m panelem klimatizace.
Dlouh쏯m stisknut썿m tla썊썿tka vyberte 
v쏯choz썿 re쏹im ovl쌴dac썿ho panelu.

P쎼ep썿n쌴n썿 mezi panely
Ovl쌴dac썿 panel informa썊n썿ho syst썗mu

Ovl쌴dac썿 panel klimatizace

Stisknut썿m tla썊썿tka na p쎼ep썿nac썿m ovla-
da썊i vyberte po쏹adovan쏯 ovl쌴dac썿 panel.
Ikona vybran썗ho ovl쌴dac썿ho panelu se 
rozsv썿t썿 a ovl쌴dac썿 panel se zm썙n썿.
僅 Displej s knofl썿ky bude osv썙tlen쏯 

podle vybran썗ho re쏹imu ovl쌴dac썿ho 
panelu.

僅 Jestli쏹e je vozidlo v poloze ACC, akti-
vuje se pouze informa썊n썿 syst썗m.

Nastaven썿 v쏯choz썿ho re쏹imu

Dlouh쏯m stisknut썿m tla썊썿tka vyberte 
v쏯choz썿 re쏹im ovl쌴dac썿ho panelu.
僅 Po nastaven썿 se ovl쌴dac썿 panel vr쌴t썿 

po uplynut썿 ur썊it썗 doby do v쏯choz썿ho 
re쏹imu, i kdy쏹 je ovl쌴dac썿 panel p쎼ep-
nut쏯 do jin썗ho re쏹imu.

僅 Jestli쏹e je re쏹im nastaven na 씭OFF‘ 
(Vypnuto), bude ovl쌴dac썿 panel zobra-
zovat re쏹im, kter쏯 byl pou쏹it d쎼썿ve.

OCV041315

OCV041316
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Informa썊n썿 syst썗m
Audiosyst썗m
Ant썗na

Typ A/B

僅 Ant썗na typu 쏹ralo썊썿 ploutev (Typ A)
- Ant썗na typu 쏹ralo썊썿 ploutev umo쏹-

쎜uje bezdr쌴tov썗 vys썿l쌴n썿 a p쎼썿jem 
sign쌴lu, nap쎼썿klad AM/FM, DAB, 
GNSS, LTE atd.

僅 Mikroty썊ov쌴 ant썗na (Typ B)
- Mikroty썊ov쌴 ant썗na umo쏹쎜uje p쎼썿-

jem rozhlasov썗ho vys썿l쌴n썿 
v p쌴smech AM i FM.

UPOZORN5NL
僅 Typy sign쌴lu, kter썗 dok쌴쏹e ant썗na 

vys썿lat p쎼ij썿mat, se mohou li쏃it podle 
쏒rovn썙 v쏯bavy vozu.

僅 Pokud vozidlo opat쎼썿te neorigin쌴ln썿mi 
v쏯bojkov쏯mi sv썙tlomety HID, m쏪쏹e 
doj썿t k poru쏃e audiosyst썗mu a dal쏃썿ch 
elektronick쏯ch prvk쏪 vozidla.

僅 Vyhn썙te se nan쌴쏃en썿 metalick쏯ch 
povlak쏪 obsahuj썿c썿ch Ni, Cd apod. 
Mohou sn썿쏹it kvalitu p쎼썿jmu rozhlaso-
v썗ho vys썿l쌴n썿 AM a FM.

USB vstup

Do USB vstupu lze p쎼ipojit USB za쎼썿zen썿.

V\STRAHA
Pou쏹it썿 mobiln썿ho telefonu
Mobiln썿 telefon nepou쏹썿vejte p쎼i 쎼썿zen썿 
vozidla. P쎼ed pou쏹썿v쌴n썿m mobiln썿ho tele-
fonu zastavte na vhodn썗m m썿st썙.

VAROV@NL
僅 Pokud kryt uzav쎼ete silou, v z쌴vislosti 

na velikosti, d썗lce nebo tvaru USB 
pam썙ti,m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 nebo 
deformaci USB za쎼썿zen썿 nebo se kryt 
m쏪쏹e op썙t otev쎼썿t kv쏪li jeho uv썿znut썿. 
Pokud dojde k uv썿znut썿, n쌴siln썗 otev썿-
r쌴n썿 krytu m쏪쏹e rovn썙쏹 za쎼썿zen썿 
po쏃kodit. Pokud USB za쎼썿zen썿 do pro-
storu nepasuje, kryt nezav썿rejte a pou-
쏹ijte USB pam썙쏉 s jin쏯mi rozm썙ry.

僅 P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 komunika썊n썿ch syst썗m쏪 
jako jsou mobiln썿 telefony nebo roz-
hlasov썗 p쎼ij썿ma썊e ve vozidle, je nutn썗 
pou쏹썿t extern썿 ant썗nu. Pokud pou쏹i-
jete mobiln썿 telefon nebo radiop쎼ij썿-
ma썊 pouze s intern썿 ant썗nou, m쏪쏹e 
doj썿t k ru쏃en썿 audiosyst썗mu vozidla 
a k ovlivn썙n썿 bezpe썊nosti p쎼i pou쏹썿-
v쌴n썿 vozidla.

ONQ5H031020_2

ONQ5031048
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Funkce r쌴dia ve voze

P쎼썿jem vys썿l쌴n썿 v p쌴smu FM

Rozhlasov썗 vys썿l쌴n썿 v p쌴smu AM a FM se 
p쎼en쌴쏃썿 z vys썿la썊쏪 v okol썿 m썙st. Vys썿l쌴n썿 
p쎼ij썿m쌴 ant썗na na vozidle. Sign쌴l se zpra-
cov쌴v쌴 v rozhlasov썗m p쎼ij썿ma썊i a 
n쌴sledn썙 p쎼en쌴쏃썿 do reproduktor쏪 vozi-
dla.
V n썙kter쏯ch situac썿ch v쏃ak sign쌴l, p쎼i-
ch쌴zej썿c썿 do vozidla, nemus썿 b쏯t dosta-
te썊n썙 siln쏯 nebo neru쏃en쏯.
Jeho kvalitu ovliv쎜uje 쎼ada faktor쏪 jako 
vzd쌴lenost od vys썿la썊e, jin썗 siln썗 vys썿l쌴n썿 
na bl썿zk썗m kmito썊tu nebo vysok썗 
budovy a jin썗 p쎼ek쌴쏹ky v okol썿.

P쎼썿jem vys썿l쌴n썿 v p쌴smu AM

AM vys썿l쌴n썿 lze p쎼ij썿mat na v썙t쏃썿 vzd쌴le-
nost ne쏹 FM vys썿l쌴n썿. V썙t쏃썿 dosah m쌴 AM 
vys썿l쌴n썿 kv쏪li n썿zk썗 vys썿lac썿 frekvenci. 
Dlouh썗, n썿zkofrekven썊n썿 vlny nepro-
ch쌴z썿 atmosf썗rou p쎼썿mo, ale sleduj썿 
zak쎼iven썿 zemsk썗ho povrchu. Dok쌴쏹ou 
rovn썙쏹 obt썗kat p쎼ek쌴쏹ky a proto posky-
tuj썿 lep쏃썿 pokryt썿 sign쌴lem.

Rozhlasov썗 stanice v p쌴smu FM

FM vys썿l쌴n썿 se p쎼en쌴쏃썿 na vysok쏯ch frek-
venc썿ch, kter썗 neumo쏹쎜uj썿 zak쎼iven썿 
podle zemsk썗ho povrchu. Z tohoto 
d쏪vodu se s rostouc썿 vzd쌴lenost썿 od 
vys썿la썊e FM kvalita sign쌴lu zhor쏃uje. FM 
vys썿l쌴n썿 je rovn썙쏹 n쌴chyln썙j쏃썿 na ru쏃en썿 
budovami, horami a dal쏃썿mi p쎼ek쌴쏹kami. 
To m쏪쏹e v썗st ke zhor쏃en썿 kvality posle-
chu a za n썙kter쏯ch okolnost썿 se m쏪쏹e 
zd쌴t, 쏹e do쏃lo k poru쏃e p쎼ij썿ma썊e.
N쌴sleduj썿c썿 projevy jsou norm쌴ln썿 a 
nejsou p쎼썿znakem poruchy:
僅 Zhor쏃en썿 p쎼썿jmu - P쎼i j썿zd썙 vozidla 

sm썙rem od vys썿la썊e sign쌴l sl쌴bne a 
kvalita zvuku se zhor쏃uje. V takov썗 
situaci doporu썊ujeme p쎼eladit na jinou 
stanici se siln썙j쏃썿m sign쌴lem.

ODEEV068216NR

ODEEV068217NR

ODEEV068219NR
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僅 Statick썗/kol썿sav썗 ru쏃en썿 - U slab쏯ch 
FM sign쌴l쏪 nebo pokud jsou velk썗 
p쎼ek쌴쏹ky mezi vys썿la썊em a p쎼ij썿ma-
썊em m쏪쏹e doch쌴zet ke statick썗mu 
nebo kol썿sav썗mu ru쏃en썿 sign쌴lu. 
Potla썊en썿m v쏯쏃ek v nastaven썿 zvuku 
m쏪쏹ete tyto projevy sn썿쏹it dokud 
ru쏃en썿 nezmiz썿.

僅 Z쌴m썙na stanic – P쎼i sl쌴bnouc썿m FM 
sign쌴lu m쏪쏹e za썊썿t hr쌴t jin쌴 stanice se 
siln썙j쏃썿m sign쌴lem na bl썿zk썗 frekvenci. 
Je to z d쏪vodu konstrukce p쎼ij썿ma썊e, 
udr쏹uj썿c썿ho p쎼썿jem nej썊ist쏃썿ho sign쌴lu. 
Pokud takov쌴 situace nastane, p쎼e-
la썑te na jinou stanici se siln썙j쏃썿m sig-
n쌴lem.

僅 V썿cesm썙rn썗 ru쏃en썿 sign쌴lu - Pokud je 
p쎼ij썿m쌴no vys썿l쌴n썿 z r쏪zn쏯ch sm썙r쏪, 
m쏪쏹e doj썿t ke zkreslen썿 nebo kol썿s쌴n썿. 

Toto ru쏃en썿 m쏪쏹e vznikat p쎼i p쎼썿jmu 
p쎼썿m썗ho a odra쏹en썗ho sign쌴lu stej-
n썗ho vys썿l쌴n썿 nebo sign쌴l쏪 dvou vys썿-
l쌴n썿 na bl썿zk썗 frekvenci. Pokud takov썗 
ru쏃en썿 nastane, p쎼ela썑te na jinou sta-
nici dokud se podm썿nky nezlep쏃썿.

Pou쏹썿v쌴n썿 mobiln썿ho telefonu 
nebo vys썿la썊ek
P쎼i pou쏹it썿 mobiln썿ho telefonu uvnit쎼 
vozidla se m쏪쏹e z audiosyst썗mu oz쏯vat 
ru쏃en썿. Nejedn쌴 se o poruchu audiosys-
t썗mu. V tomto p쎼썿pad썙 se pokuste s 
mobiln썿m telefonem od audiosyst썗mu co 
nejv썿ce vzd쌴lit.

VAROV@NL
P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 komunika썊n썿ch syst썗m쏪 
jako jsou mobiln썿 telefony nebo rozhla-
sov썗 p쎼ij썿ma썊e ve vozidle, je nutn썗 pou쏹썿t 
extern썿 ant썗nu. Pokud pou쏹ijete mobiln썿 
telefon nebo radiop쎼ij썿ma썊 pouze 
s intern썿 ant썗nou, m쏪쏹e doj썿t k ru쏃en썿 
audiosyst썗mu vozidla a k ovlivn썙n썿 bez-
pe썊nosti p쎼i pou쏹썿v쌴n썿 vozidla.

V\STRAHA
Pou쏹it썿 mobiln썿ho telefonu
Mobiln썿 telefon nepou쏹썿vejte p쎼i 쎼썿zen썿 
vozidla. P쎼ed pou쏹썿v쌴n썿m mobiln썿ho tele-
fonu zastavte na vhodn썗m m썿st썙.

OSK3048403NR

ODEEV068220NR
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Audio (Bez dotykov썗ho displeje) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
P쎼ehled syst썗mu
Vzhled syst썗mu – ovl쌴dac썿 panel

(S bezdr쌴tovou technologi썿 Bluetooth씾)
* Skute썊n쏯 vzhled syst썗mu a rozlo쏹en썿 se m쏪쏹e li쏃it podle typu vozidla a v쏯bavy.
1. Tla썊썿tko AUDIO

僅 Po stisknut썿 se zobraz썿 okno pro v쏯b썙r re쏹imu r쌴dia/m썗di썿.
僅 Po zobrazen썿 okna v쏯b썙ru re쏹imu vyberte ot쌴썊en썿m voli썊e [TUNE] po쏹adovan쏯 

re쏹im a pot썗 voli썊 stiskn썙te.
僅 Pokud v nab썿dce [MENU/CLOCK] ▶ Mode popup (Informa썊n썿 okno re쏹imu) 

nen썿 vybr쌴no informa썊n썿 okno re쏹imu, m쏪쏹ete re쏹im r쌴dia zm썙nit stisknut썿m tla-
썊썿tka [AUDIO] na ovl쌴dac썿m panelu.
Ka쏹d쏯m stisknut썿m tla썊썿tka [AUDIO] na ovl쌴dac썿m panelu dojde k p쎼epnut썿 
re쏹imu: r쌴dio ▶ m썗dia (v tomto po쎼ad썿).

2. Tla썊썿tko telefonu
僅 Stiskem zah쌴j썿te p쎼ipojov쌴n썿 mobiln썿ho telefonu p쎼es Bluetooth.
僅 Po p쎼ipojen썿 telefonu rozhran썿m Bluetooth stiskem p쎼ejdete od nab썿dky telefonu.

3. Tla썊썿tko FAV (Obl썿ben썗)
僅 P쎼i poslechu rozhlasov썗ho vys썿l쌴n썿 stiskem p쎼ejdete na n쌴sleduj썿c썿 stranu 

seznamu p쎼edvoleb.
4. Tla썊썿tko POWER (Nap쌴jen썿)/VOL (Hlasitost)

僅 Stiskem se syst썗m zap썿n쌴 a vyp썿n쌴.
僅 Ot쌴썊en썿m vlevo nebo vpravo se nastavuje hlasitost zvuku syst썗mu.

1

2

3

4
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(S bezdr쌴tovou technologi썿 Bluetooth씾)
* Skute썊n쏯 vzhled syst썗mu a rozlo쏹en썿 se m쏪쏹e li쏃it podle typu vozidla a v쏯bavy.
5. Tla썊썿tko SEEK/TRACK (Vyhled쌴v쌴n썿/Skladba)

僅 M썙n썿 stanice/skladby/soubory.
僅 P쎼idr쏹en썿m stisku p쎼i poslechu rozhlasov썗ho vys썿l쌴n썿 zah쌴j썿te vyhled쌴v쌴n썿 stanic.
僅 P쎼idr쏹en썿m stisku p쎼i p쎼ehr쌴v쌴n썿 m썗di썿 p쎼esunete p쎼ehr쌴v쌴n썿 zrychlen썙 vp쎼ed 

nebo vzad (mimo re쏹imu Bluetooth audio).
6. Tla썊썿tko MENU/Tla썊썿tko CLOCK

僅 Stisknut썿m p쎼ejdete do nab썿dky aktu쌴ln썿ho re쏹imu.
僅 P쎼idr쏹en썿m stisku p쎼ejdete do zobrazen썿 nastavov쌴n썿 썊asu.

7. Ovlada썊 lad썙n썿 TUNE/Volby soubor쏪 FILE/Potvrzen썿 ENTER
僅 P쎼i poslechu rozhlasov썗ho vys썿l쌴n썿 se ot쌴썊en썿m m썙n썿 frekvence.
僅 P쎼i p쎼ehr쌴v쌴n썿 m썗di썿 se ot쌴썊en썿m vyb썿raj썿 skladby/soubory (mimo re쏹imu Blue-

tooth audio).
僅 Jestli쏹e hled쌴te skladby ot쌴썊en썿m voli썊e, m쏪쏹ete aktu쌴ln썿 skladbu nebo soubor 

vybrat stisknut썿m voli썊e (krom썙 re쏹imu Bluetooth audio).
8. Tla썊썿tka s 썊썿slicemi (1 RPT ~ 4 BACK)

僅 P쎼i poslechu rozhlasov썗ho vys썿l쌴n썿 stiskem p쎼elad썿te na ulo쏹enou stanici.
僅 P쎼idr쏹en썿m stisku p쎼i poslechu rozhlasov썗ho vys썿l쌴n썿 ulo쏹썿te moment쌴ln썙 

poslouchanou stanici do p쎼edvolby.
僅 V re쏹imu USB/Bluetooth audio m쏪쏹ete stisknut썿m tla썊썿tka [1 RPT] p쎼epnout 

re쏹im opakovan썗ho p쎼ehr쌴v쌴n썿. Stisknut썿m tla썊썿tka [2 SHFL] m쏪쏹ete p쎼epnout 
re쏹im n쌴hodn썗ho p쎼ehr쌴v쌴n썿.

僅 Stisknut썿m tla썊썿tka [4 BACK] se vr쌴t썿te na p쎼edchoz썿 obrazovku (s v쏯jimkou 
seznamu rozhlasov쏯ch p쎼edvoleb).

8
7

6

5
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Vzhled syst썗mu – d쌴lkov썗 ovl쌴-
d쌴n썿 na volantu

(Modely vybaven썗 technologi썿 Blue-
tooth씾)
* Skute썊n쏯 vzhled syst썗mu a rozlo쏹en썿 se 

m쏪쏹e li쏃it podle typu vozidla a v쏯bavy.
1. Tla썊썿tko vypnut썿 zvuku

僅 Stiskem vypnete a zapnete zvuk 
syst썗mu.

僅 P쎼i telefonov쌴n썿 stiskem vypnete a 
zapnete mikrofon.

僅 P쎼i p쎼ehr쌴v쌴n썿 m썗di썿 stiskem p쎼eru-
쏃썿te a obnov썿te p쎼ehr쌴v쌴n썿. (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

2. Tla썊썿tko MODE
僅 Stiskem p쎼ep썿n쌴te mezi rozhlaso-

v쏯m p쎼ij썿ma썊em a m썗dii.
僅 Stisknut썿m a p쎼idr쏹en썿m se syst썗m 

zap썿n쌴 a vyp썿n쌴.
3. Ovlada썊 hlasitosti

僅 Pohybem nahoru nebo dol쏪 upra-
vujete hlasitost.

4. P쌴썊ka nahoru/dol쏪
僅 M썙n썿 stanice/skladby/soubory.
僅 P쎼i poslechu rozhlasov썗ho vys썿l쌴n썿 

posunut썿m p쎼elad썿te na n쌴sleduj썿c썿/
p쎼edchoz썿 ulo쏹enou stanici.

僅 P쎼idr쏹en썿m posunut썗 p쌴썊ky p쎼i 
poslechu rozhlasov썗ho vys썿l쌴n썿 
zah쌴j썿te vyhled쌴v쌴n썿 stanic.

僅 P쎼idr쏹en썿m stisku p쎼i p쎼ehr쌴v쌴n썿 
m썗di썿 p쎼esunete p쎼ehr쌴v쌴n썿 zrych-
len썙 vp쎼ed nebo vzad (mimo 
re쏹imu Bluetooth audio).

5. Tla썊썿tko vol쌴n썿/P쎼ijmut썿 hovoru
僅 Stiskem zah쌴j썿te p쎼ipojov쌴n썿 mobil-

n썿ho telefonu p쎼es Bluetooth.
僅 Po p쎼ipojen썿 telefonu p쎼es rozhran썿 

Bluetooth m쏪쏹ete stisknut썿m vstou-
pit do historie vol쌴n썿. P쎼idr쏹en썿m 
stisku vol쌴te na naposledy pou쏹it썗 
telefonn썿 썊썿slo. Stiskem p쎼ijmete p쎼썿-
choz썿 hovor.

僅 P쎼i hovoru stiskem p쎼ep썿n쌴te mezi 
aktivn썿m hovorem a p쎼idr쏹en쏯m 
hovorem. P쎼idr쏹en썿m stisku p쎼ep썿-
n쌴te hovor mezi syst썗mem a mobil-
n썿m telefonem.

6. Tla썊썿tko ukon썊en썿 hovoru
僅 Stiskem odm썿tnete p쎼썿choz썿 hovor.
僅 V pr쏪b썙hu vol쌴n썿 t썿mto tla썊썿tkem 

hovor ukon썊썿te.

V\STRAHA
Informace o j썿zd썙
僅 Za j썿zdy tento syst썗m nepou쏹썿vejte. 

Rozptylov쌴n썿 b썙hem 쎼썿zen썿 m쏪쏹e 
potenci쌴ln썙 v썗st ke ztr쌴t썙 kontroly 
nad vozidlem, nehod썙 a v쌴쏹n썗mu zra-
n썙n썿 nebo 쏒mrt썿. Hlavn썿 odpov썙dnost썿 
쎼idi썊e je bezpe썊n썗 ovl쌴d쌴n썿 vozidla v 
souladu s p쎼edpisy. Ru썊n썿 p쎼썿stroje 썊i 
za쎼썿zen썿, nebo syst썗my vozidla, kter썗 
odv쌴d썿 pozornost 쎼idi썊e od bezpe썊-
n썗ho ovl쌴d쌴n썿 vozidla, by se p쎼i 쎼썿zen썿 
vozidla nem썙ly pou쏹썿vat.

僅 P쎼i j썿zd썙 nesledujte displej syst썗mu. 
Nepozornost p쎼i 쎼썿zen썿 m쏪쏹e b쏯t p쎼썿썊i-
nou nehody. Nejprve zastavte na 
vhodn썗m m썿st썙 a teprve pot썗 pou쏹ijte 
funkce vy쏹aduj썿c썿 v썿ce 쏒kon쏪.

僅 Telefon pou쏹썿vejte a쏹 po zastaven썿 
vozidla. Pou쏹썿v쌴n썿 telefonu p쎼i j썿zd썙 

1 2

3 4

5 6
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m쏪쏹e v썗zt k dopravn썿 nehod썙. V nut-
n썗m p쎼썿pad썙 pou쏹ijte pro vol쌴n썿 
funkci Bluetooth Handsfree a dobu 
hovoru co nejv썿ce zkra쏉te.

僅 Hlasitost udr쏹ujte na takov썗 쏒rovni 
aby nep쎼ehlu쏃ila vn썙j쏃썿 zvuky. J썿zda 
bez vn썿m쌴n썿 vn썙j쏃썿ch zvuk쏪 m쏪쏹e v썗zt 
k dopravn썿 nehod썙. Dlouhodob쏯 
poslech hlasit썗 hudby m쏪쏹e zp쏪sobit 
po쏃kozen썿 sluchu.

V\STRAHA
Informace o zach쌴zen썿 se syst썗mem
僅 Syst썗m nerozeb썿rejte ani neupra-

vujte. Mohlo by doj썿t k nehod썙, vzpla-
nut썿, nebo 쏒razu elektrick쏯m 
proudem.

僅 Zabra쎜te vniknut썿 tekutin a ne썊istot 
do syst썗mu. Kapaliny nebo dal쏃썿 l쌴tky 
mohou zp쏪sobit 쏃kodliv썗 v쏯pary, 
vzplanut썿 nebo poruchu syst썗mu.

僅 P쎼i poru쏃e syst썗mu, nap쎼. kdy쏹 nefun-
guje zvukov쏯 v쏯stup nebo zobrazo-
v쌴n썿 na displeji, syst썗m nepou쏹썿vejte. 
Pokra썊ov쌴n썿 pou쏹썿v쌴n썿 po쏃kozen썗ho 
syst썗mu m쏪쏹e v썗zt ke vzplanut썿, 
쏒razu elektrick쏯m proudem nebo zni-
썊en썿 syst썗mu.

僅 P쎼i bou쎼ce se nedot쏯kejte ant썗ny, 
mohlo by doj썿t k 쏒razu zp쏪soben썗ho 
bleskem.

VAROV@NL
Informace o pou쏹썿v쌴n썿 syst썗mu
僅 Syst썗m pou쏹썿vejte pokud je motor v 

chodu. P쎼i dlouhodob썗m pou쏹썿v쌴n썿 s 
vypnut쏯m motorem m쏪쏹e doj썿t k 
vybit썿 akumul쌴toru.

僅 Nep쎼ipojujte neschv쌴len썗 produkty. 
Pou쏹it썿 neschv쌴len쏯ch produkt쏪 m쏪쏹e 
zp쏪sobit poruchu syst썗mu. Na poru-
chy syst썗mu, zp쏪soben썗 p쎼ipojen썿m 

neschv쌴len쏯ch za쎼썿zen썿, se nevztahuje 
z쌴ruka.

VAROV@NL
Informace o zach쌴zen썿 se syst썗mem
僅 P쎼i ovl쌴d쌴n썿 nepou쏹썿vejte p쎼썿li쏃nou 

s썿lu. P쎼썿li쏃n쏯 tlak m쏪쏹e po쏃kodit displej 
nebo dotykov쏯 panel.

僅 P쎼ed 썊ist썙n썿m displeje nebo panelu s 
tla썊썿tky se ujist썙te, 쏹e je motor 
vypnut쏯 a pou쏹ijte m썙kkou suchou 
textilii. Ot썿r쌴n썿 displeje a tla썊썿tek hru-
bou tkaninou nebo chemik쌴liemi (l썿h, 
benz썿n, 쎼edidla, atd.) m쏪쏹e zp쏪sobit 
po쏃kr쌴b쌴n썿 nebo po쏃kozen썿 povrchu.

僅 Pokud na m쎼썿쏹ku ventilace um썿st썿te 
tekut썗 osv썙쏹ova썊e vzduchu, m쏪쏹e 
doj썿t k deformac썿m povrchu v 
d쏪sledku zm썙ny proud썙n썿 vzduchu.

僅 Pokud chcete zm썙nit m썿sto um썿st썙n썿 
za쎼썿zen썿, kontaktujte prodejn썿 m썿sto 
nebo servis. Pro instalaci nebo 
demont쌴쏹 za쎼썿zen썿 jsou nezbytn썗 
technick썗 znalosti.

UPOZORN5NL

僅 P쎼i jak쏯chkoli probl썗mech se syst썗-
mem vozidla Kia doporu썊uje nav쏃t썿vit 
autorizovan썗ho prodejce 썊i servis Kia.

僅 P쎼ibl썿쏹en썿 informa썊n썿ho syst썗mu do 
prost쎼ed썿 s elektromagnetick쏯m ru쏃e-
n썿m m쏪쏹e zp쏪sobovat poruchy.
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Zapnut썿 a vypnut썿 syst썗mu
Chcete-li syst썗m zapnout, nastartujte 
motor.
僅 Pokud nechcete p쎼i j썿zd썙 syst썗m pou-

쏹썿vat, m쏪쏹ete ho vypnout stiskem tla-
썊썿tka nap쌴jen썿 [POWER] na ovl쌴dac썿m 
panelu. Pro zapnut썿 pot썗 stiskn썙te 
op썙t tla썊썿tko nap쌴jen썿 [POWER].

Po vypnut썿 motoru se syst썗m po chv썿li 
automaticky vypne nebo kdy쏹 otev쎼ete 
dve쎼e 쎼idi썊e.
僅 V z쌴vislosti na modelu vozidla nebo 

v쏯bav썙 se syst썗m nemus썿 vypnout 
bezprost쎼edn썙 po vypnut썿 motoru.

僅 Po zapnut썿 je syst썗m v naposled pou-
쏹썿van썗m re쏹imu a nastaven썿.

V\STRAHA
僅 Z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 nelze 

n썙kter썗 funkce pou쏹썿vat za j썿zdy. Jsou 
dostupn썗 pouze pokud vozidlo stoj썿. 
P쎼ed jejich pou쏹it썿m zastavte vozidlo 
na vhodn썗m m썿st썙.

僅 P쎼i poru쏃e syst썗mu, nap쎼. kdy쏹 nefun-
guje zvukov쏯 v쏯stup nebo zobrazo-
v쌴n썿 na displeji, syst썗m nepou쏹썿vejte. 
Pokra썊ov쌴n썿 pou쏹썿v쌴n썿 po쏃kozen썗ho 
syst썗mu m쏪쏹e v썗zt ke vzplanut썿, 
쏒razu elektrick쏯m proudem nebo zni-
썊en썿 syst썗mu.

VAROV@NL
Syst썗m lze zapnout pokud je sp썿na썊 
zapalov쌴n썿 v poloze 씮ACC“ nebo 씮ON“. 
P쎼i dlouhodob썗m pou쏹it썿 syst썗mu bez 
b썙쏹썿c썿ho motoru dojde k vybit썿 akumul쌴-
toru. Pokud chcete pou쏹썿vat syst썗m del쏃썿 
dobu, nastartujte motor.

Zapnut썿 a vypnut썿 displeje
Pro zamezen썿 osl쎜ov쌴n썿 lze displej 
vypnout. Zobrazen썿 lze vypnout pouze 
pokud je syst썗m zapnut쏯.
1. Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla-

썊썿tko [MENU/CLOCK] (Nab썿dka/
hodiny).

2. Po zobrazen썿 okna v쏯b썙ru volby 
vyberte ot쌴썊en썿m voli썊e [TUNE] mo쏹-
nost Display off (Vypnout displej) 
a pot썗 voli썊 stiskn썙te.
僅 Displej znovu zapnete stiskem libo-

voln썗ho tla썊썿tka na ovl쌴dac썿m 
panelu.

Z쌴kladn썿 sezn쌴men썿 s ovl쌴d쌴n썿m
Polo쏹ky lze volit a nastavovat numeric-
k쏯mi tla썊썿tky a ovlada썊em lad썙n썿 [TUNE] 
na ovl쌴dac썿m panelu.

Volba polo쏹ky
O썊썿slovan썗 polo쏹ky
Stiskn썙te odpov썿daj썿c썿 tla썊썿tko.
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Ne썊썿slovan썗 polo쏹ky
Ot쌴썊en썿m ovlada썊e lad썙n썿 [TUNE] 
vyberte po쏹adovanou polo쏹ku a v쏯b썙r 
potvr썑te stisknut썿m ovlada썊e.

Nastaven썿 zvolen썗 polo쏹ky
Ot쌴썊en썿m ovlada썊e lad썙n썿 [TUNE] 
nastavte hodnotu a stiskem zm썙nu 
nastaven썿 ulo쏹썿te.
Ot쌴썊en썿m ovlada썊e lad썙n썿 [TUNE] 
vpravo se hodnota zvy쏃uje, ot쌴썊en썿m 
ovlada썊e [TUNE] vlevo se hodnota sni-
쏹uje.

R쌴dio
Zapnut썿 rozhlasov썗ho p쎼ij썿ma썊e
1. Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla-

썊썿tko [AUDIO].
2. Po zobrazen썿 okna v쏯b썙ru re쏹imu 

vyberte ot쌴썊en썿m voli썊e [TUNE] po쏹a-
dovan쏯 re쏹im r쌴dia a pot썗 voli썊 stisk-
n썙te.

Re쏹im FM/AM

1. Aktu쌴ln썙 zvolen쏯 re쏹im
2. Informace nalad썙n썗 stanice
3. Seznam p쎼edvoleb
Stisknut썿m tla썊썿tka [MENU/CLOCK] na 
ovl쌴dac썿m panelu p쎼ejdete 
k n쌴sleduj썿c썿m volb쌴m:
僅 Autostore (Automatick썗 ulo쏹en썿): Ulo-

쏹en썿 rozhlasov쏯ch stanic do seznamu 
p쎼edvoleb.

僅 Scan (Proch쌴zen썿): Syst썗m postupn썙 
vyhled쌴v쌴 rozhlasov썗 stanice se sil-
n쏯m sign쌴lem a ka쏹dou p쎼ehr쌴v쌴 p쎼i-
bli쏹n썙 p썙t sekund.

僅 Sound Settings (Nastaven썿 zvuku): 
Zde m쏪쏹ete m썙nit nastaven썿 t쏯kaj썿c썿 
se zvuku, jako polohu v prostoru a 
hlasitost v cel썗m rozsahu.
- Position (Poloha): Zvolte prostoro-

vou polohu koncentrace zvuku ve 
vozidle. Zvolte Fader (P쎼edozadn썿 
vyv쌴쏹en썿) nebo Balance (Stranov썗 
vyv쌴쏹en썿), ovlada썊em lad썙n썿 
[TUNE] nastavte po쏹adovanou 
polohu a ovlada썊 stiskn썙te. Pro rov-
nom썙rn썗 rozm썿st썙n썿 zvuku ve vozi-
dle pou쏹ijte volbu Centre (Center) 
(St쎼ed).

- Equaliser (Tone) (Ekvaliz썗r / barva 
zvuku): Nastaven썿 v쏯stupn썿 쏒rovn썙 
v jednotliv쏯ch frekven썊n썿ch p쌴s-
mech.

- Sound experience (Nastaven썿 
zvuku) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy): 
Zvolte prostorov썗 rozlo쏹en썿 zvuku 
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ve vozidle (mezi sedadlem 쎼idi썊e 
a ostatn썿mi sedadly).

- Speed dependent vol. (Hlasitost 
podle rychlosti): 쌂rove쎜 hlasitosti 
se bude m썙nit v z쌴vislosti na 
moment쌴ln썿 rychlosti j썿zdy.

UPOZORN5NL
僅 Podle typu a vybaven썿 vozidla se 

mohou mo쏹nosti li쏃it.
僅 V z쌴vislosti na vlastnostech syst썗mu 

nebo zesilova썊e konkr썗tn썿ho vozidla 
se mohou mo쏹nosti syst썗mu li쏃it.

僅 Mode popup (Informa썊n썿 okno 
re쏹imu): Po stisknut썿 tla썊썿tka [AUDIO] 
na ovl쌴dac썿m panelu se zobraz썿 okno 
pro v쏯b썙r re쏹imu.

僅 Date/Time (Datum/쉗as): 쉗as a 
datum, zobrazovan쏯 na displeji sys-
t썗mu lze zm썙nit.
- Set date (Nastaven썿 data): Nasta-

vuje datum pro zobrazen썿 na dis-
pleji syst썗mu.

- Set time (Nastaven썿 썊asu): Nasta-
vuje 썊as pro zobrazen썿 na displeji 
syst썗mu.

- Time format (Form쌴t zobrazen썿 
썊asu): Volba 12- nebo 24hodino-
v썗ho form쌴tu zobrazov쌴n썿 썊asu.

- Display (Power Off) (Displej/
vypnut썿): Je-li zapnuta tato funkce, 
bude se na displeji vypnut썗ho sys-
t썗mu zobrazovat 썊as.

僅 Language (Jazykov쌴 verze): Jazyk 
zobrazen썿 na displeji m쏪쏹ete zm썙nit.

Re쏹im FM/AM (Model s RDS)

1. Aktu쌴ln썙 zvolen쏯 re쏹im
2. Informace nalad썙n썗 stanice
3. Seznam p쎼edvoleb
Stisknut썿m tla썊썿tka [MENU/CLOCK] na 
ovl쌴dac썿m panelu p쎼ejdete 
k n쌴sleduj썿c썿m volb쌴m:
僅 Traffic announcement (Dopravn썿 

zpravodajstv썿): Zapnut썿 nebo vypnut썿 
dopravn썿ho zpravodajstv썿. Hl쌴쏃en썿 a 
programy jsou p쎼ij썿m쌴ny automaticky, 
jsou li k dispozici.

僅 Autostore (Automatick썗 ulo쏹en썿): Ulo-
쏹en썿 rozhlasov쏯ch stanic do seznamu 
p쎼edvoleb.

僅 Scan (Proch쌴zen썿): Syst썗m postupn썙 
vyhled쌴v쌴 rozhlasov썗 stanice se sil-
n쏯m sign쌴lem a ka쏹dou p쎼ehr쌴v쌴 p쎼i-
bli쏹n썙 p썙t sekund.

僅 Sound Settings (Nastaven썿 zvuku): 
Zde m쏪쏹ete m썙nit nastaven썿 t쏯kaj썿c썿 
se zvuku, jako polohu v prostoru a 
hlasitost v cel썗m rozsahu.
- Position (Poloha): Zvolte prostoro-

vou polohu koncentrace zvuku ve 
vozidle. Zvolte Fader (P쎼edozadn썿 
vyv쌴쏹en썿) nebo Balance (Stranov썗 
vyv쌴쏹en썿), ovlada썊em lad썙n썿 
[TUNE] nastavte po쏹adovanou 
polohu a ovlada썊 stiskn썙te. Pro rov-
nom썙rn썗 rozm썿st썙n썿 zvuku ve vozi-
dle pou쏹ijte volbu Centre (Center) 
(St쎼ed).

- Equaliser (Tone) (Ekvaliz썗r / barva 
zvuku): Nastaven썿 v쏯stupn썿 쏒rovn썙 
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v jednotliv쏯ch frekven썊n썿ch p쌴s-
mech.

- Speed dependent vol. (Hlasitost 
podle rychlosti): 쌂rove쎜 hlasitosti 
se bude m썙nit v z쌴vislosti na 
moment쌴ln썿 rychlosti j썿zdy.

UPOZORN5NL
僅 Podle typu a vybaven썿 vozidla se 

mohou mo쏹nosti li쏃it.
僅 V z쌴vislosti na vlastnostech syst썗mu 

nebo zesilova썊e konkr썗tn썿ho vozidla 
se mohou mo쏹nosti syst썗mu li쏃it.

僅 Mode popup (Informa썊n썿 okno 
re쏹imu): Po stisknut썿 tla썊썿tka [AUDIO] 
na ovl쌴dac썿m panelu se zobraz썿 okno 
pro v쏯b썙r re쏹imu.

僅 Date/Time (Datum/쉗as): 쉗as a 
datum, zobrazovan쏯 na displeji sys-
t썗mu lze zm썙nit.
- Set date (Nastaven썿 data): Nasta-

vuje datum pro zobrazen썿 na dis-
pleji syst썗mu.

- Set time (Nastaven썿 썊asu): Nasta-
vuje 썊as pro zobrazen썿 na displeji 
syst썗mu.

- Time format (Form쌴t zobrazen썿 
썊asu): Volba 12- nebo 24hodino-
v썗ho form쌴tu zobrazov쌴n썿 썊asu.

- Display (Power Off) (Displej/
vypnut썿): Je-li zapnuta tato funkce, 
bude se na displeji vypnut썗ho sys-
t썗mu zobrazovat 썊as.

僅 Language (Jazykov쌴 verze): Jazyk 
zobrazen썿 na displeji m쏪쏹ete zm썙nit.

Re쏹im DAB (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

1. Aktu쌴ln썙 zvolen쏯 re쏹im
2. Informace nalad썙n썗 stanice
3. Seznam p쎼edvoleb
Stisknut썿m tla썊썿tka [MENU/CLOCK] na 
ovl쌴dac썿m panelu p쎼ejdete 
k n쌴sleduj썿c썿m volb쌴m:
僅 Traffic announcement (Dopravn썿 

zpravodajstv썿): Zapnut썿 nebo vypnut썿 
dopravn썿ho zpravodajstv썿. Hl쌴쏃en썿 a 
programy jsou p쎼ij썿m쌴ny automaticky, 
jsou li k dispozici.

僅 List (Seznam): Zobraz썿 v쏃echny 
dostupn썗 rozhlasov썗 stanice.

僅 Scan (Proch쌴zen썿): Syst썗m postupn썙 
vyhled쌴v쌴 rozhlasov썗 stanice se sil-
n쏯m sign쌴lem a ka쏹dou p쎼ehr쌴v쌴 p쎼i-
bli쏹n썙 p썙t sekund.

僅 Sound Settings (Nastaven썿 zvuku): 
Zde m쏪쏹ete m썙nit nastaven썿 t쏯kaj썿c썿 
se zvuku, jako polohu v prostoru a 
hlasitost v cel썗m rozsahu.
- Position (Poloha): Zvolte prostoro-

vou polohu koncentrace zvuku ve 
vozidle. Zvolte Fader (P쎼edozadn썿 
vyv쌴쏹en썿) nebo Balance (Stranov썗 
vyv쌴쏹en썿), ovlada썊em lad썙n썿 
[TUNE] nastavte po쏹adovanou 
polohu a ovlada썊 stiskn썙te. Pro rov-
nom썙rn썗 rozm썿st썙n썿 zvuku ve vozi-
dle pou쏹ijte volbu Centre (Center) 
(St쎼ed).

- Equaliser (Tone) (Ekvaliz썗r / barva 
zvuku): Nastaven썿 v쏯stupn썿 쏒rovn썙 
v jednotliv쏯ch frekven썊n썿ch p쌴s-
mech.
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- Speed dependent vol. (Hlasitost 
podle rychlosti): 쌂rove쎜 hlasitosti 
se bude m썙nit v z쌴vislosti na 
moment쌴ln썿 rychlosti j썿zdy.

UPOZORN5NL
僅 Podle typu a vybaven썿 vozidla se 

mohou mo쏹nosti li쏃it.
僅 V z쌴vislosti na vlastnostech syst썗mu 

nebo zesilova썊e konkr썗tn썿ho vozidla 
se mohou mo쏹nosti syst썗mu li쏃it.

僅 Mode popup (Informa썊n썿 okno 
re쏹imu): Po stisknut썿 tla썊썿tka [AUDIO] 
na ovl쌴dac썿m panelu se zobraz썿 okno 
pro v쏯b썙r re쏹imu.

僅 Date/Time (Datum/쉗as): 쉗as a 
datum, zobrazovan쏯 na displeji sys-
t썗mu lze zm썙nit.
- Set date (Nastaven썿 data): Nasta-

vuje datum pro zobrazen썿 na dis-
pleji syst썗mu.

- Set time (Nastaven썿 썊asu): Nasta-
vuje 썊as pro zobrazen썿 na displeji 
syst썗mu.

- Time format (Form쌴t zobrazen썿 
썊asu): Volba 12- nebo 24hodino-
v썗ho form쌴tu zobrazov쌴n썿 썊asu.

- Display (Power Off) (Displej/
vypnut썿): Je-li zapnuta tato funkce, 
bude se na displeji vypnut썗ho sys-
t썗mu zobrazovat 썊as.

僅 Language (Jazykov쌴 verze): Jazyk 
zobrazen썿 na displeji m쏪쏹ete zm썙nit.

Zm썙na re쏹imu r쌴dia
1. Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla-

썊썿tko [AUDIO].
2. Po zobrazen썿 okna v쏯b썙ru re쏹imu 

vyberte ot쌴썊en썿m voli썊e [TUNE] po쏹a-
dovan쏯 re쏹im r쌴dia a pot썗 voli썊 stisk-
n썙te.

僅 Ka쏹d쏯m stisknut썿m tla썊썿tka [MODE] 
na volantu dojde k p쎼epnut썿 re쏹imu 
r쌴dia v po쎼ad썿 FM ▶ AM (pokud 
nejsou p쎼ipojen쌴 쏹쌴dn쌴 dal쏃썿 
m썗dia).

UPOZORN5NL
Pokud v nab썿dce [MENU/CLOCK] ▶ 
Mode popup (Informa썊n썿 okno re쏹imu) 
nen썿 vybr쌴no informa썊n썿 okno re쏹imu, 
m쏪쏹ete re쏹im r쌴dia zm썙nit stisknut썿m 
tla썊썿tka [AUDIO] na ovl쌴dac썿m panelu.
Ka쏹d쏯m stisknut썿m tla썊썿tka [AUDIO] na 
ovl쌴dac썿m panelu dojde k p쎼epnut썿 
re쏹imu r쌴dia v po쎼ad썿 FM ▶ AM (pokud 
nejsou p쎼ipojen쌴 쏹쌴dn쌴 dal쏃썿 m썗dia).

Proch쌴zen썿 dostupn썗ho rozhlaso-
v썗ho vys썿l쌴n썿
Pro zvolen썿 preferovan썗ho po쎼adu sys-
t썗m nab썿z썿 poslech n썙kolika sekund vys썿-
l쌴n썿 v쏃ech dostupn쏯ch stanic.
1. V zobrazen썿 rozhlasov썗ho p쎼ij썿ma썊e 

stiskn썙te tla썊썿tko [MENU/CLOCK] na 
ovl쌴dac썿m panelu.

2. Po zobrazen썿 okna v쏯b썙ru volby 
vyberte ot쌴썊en썿m voli썊e [TUNE] mo쏹-
nost Scan (Proch쌴zet) a pot썗 voli썊 
stiskn썙te.
僅 Syst썗m postupn썙 vyhled쌴v쌴 rozhla-

sov썗 stanice se siln쏯m sign쌴lem a 
ka쏹dou p쎼ehr쌴v쌴 p쎼ibli쏹n썙 p썙t 
sekund.

3. Pokud nab썿zenou stanici chcete 
poslouchat, stiskn썙te ovlada썊 lad썙n썿 
[TUNE].
僅 Zvolen쌴 stanice z쏪stane nalad썙n쌴.

Vyhled쌴v쌴n썿 rozhlasov쏯ch stanic
Pro vyhled쌴n썿 p쎼edchoz썿 nebo dal쏃썿 sta-
nice stiskn썙te jedno z tla썊썿tek [< SEEK] / 
[TRACK >] na ovl쌴dac썿m panelu.
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僅 P쎼idr쏹en썿m tla썊썿tka [< SEEK] / 
[TRACK >] m쏪쏹ete m썙nit frekvenci 
rychleji. Po uvoln썙n썿 tla썊썿tka se stanice 
se siln쏯m sign쌴lem nalad썿 automa-
ticky.

Pokud zn쌴te frekvenci, na kter썗 vys썿l쌴 
po쏹adovan쌴 stanice, ot쌴썊en썿m ovlada썊e 
lad썙n썿 [TUNE] na ovl쌴dac썿m panelu 
nastavte p쎼썿slu쏃nou hodnotu.

Ulo쏹en썿 rozhlasov썗 stanice
Obl썿ben썗 rozhlasov썗 stanice si m쏪쏹ete 
ulo쏹it a volit je ze seznamu p쎼edvoleb.

Ulo쏹en썿 aktu쌴ln썙 nalad썙n썗 roz-
hlasov썗 stanice
P쎼i poslechu r쌴dia stiskn썙te a podr쏹te 
tla썊썿tko s po쏹adovan쏯m 썊썿slem na ovl쌴-
dac썿m panelu.
僅 Poslouchan쌴 stanice se ulo쏹썿 do zvole-

n썗ho 썊썿sla.
僅 N쌴sleduj썿c썿 str쌴nku seznamu p쎼edvo-

leb ulo쏹썿te stisknut썿m tla썊썿tka [FAV].

UPOZORN5NL
僅 V ka쏹d썗m re쏹imu lze ulo쏹it a쏹 12 roz-

hlasov쏯ch stanic.
僅 Je-li pro 썊썿slo vybran썗 p쎼edvolby u쏹 

ulo쏹ena n썙kter쌴 stanice, bude pr쌴v썙 
poslouchanou stanic썿 nahrazena.

Pou쏹it썿 funkce automatick썗ho 
ukl쌴d쌴n썿
V oblastech se siln쏯m sign쌴lem m쏪쏹ete 
snadno hledat rozhlasov썗 stanice. 
V쏯sledky hled쌴n썿 mohou b쏯t automa-
ticky ukl쌴d쌴ny do seznamu p쎼edvoleb.
僅 V zobrazen썿 rozhlasov썗ho p쎼ij썿ma썊e 

stiskn썙te tla썊썿tko [MENU/CLOCK] na 
ovl쌴dac썿m panelu.

僅 Po zobrazen썿 okna v쏯b썙ru volby 
vyberte ot쌴썊en썿m voli썊e [TUNE] mo쏹-

nost Autostore (Automatick썗 ulo-
쏹en썿) a pot썗 voli썊 stiskn썙te.

Poslech ulo쏹en쏯ch rozhlasov쏯ch 
stanic
Re쏹im FM/AM
1. Zvolte 썊썿slo p쎼edvolby rozhlasov썗 sta-

nice, kterou chcete poslouchat.
僅 Dal쏃썿 str쌴nku seznamu p쎼edvoleb 

lze zobrazit stisknut썿m tla썊썿tka 
[FAV].

2. Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla-
썊썿tko s po쏹adovan쏯m 썊썿slem.
僅 Dal쏃썿 mo쏹nost썿 je volba po쏹adovan썗 

stanice p쌴썊kou nahoru/dol쏪 na 
volantu.

P쎼ehr쌴va썊 m썗di썿
Pou쏹썿v쌴n썿 p쎼ehr쌴va썊e m썗di썿
P쎼ehr쌴vat lze hudbu z r쏪zn쏯ch pam썙쏉o-
v쏯ch za쎼썿zen썿 jako jsou nap쎼. USB disky 
nebo chytr썗 telefony.
1. Za쎼썿zen썿 p쎼ipojte k USB vstupu ve 

vozidle.
僅 V z쌴vislosti na za쎼썿zen썿, kter썗 p쎼ipo-

jujete k syst썗mu m쏪쏹e p쎼ehr쌴v쌴n썿 
za썊썿t bezprost쎼edn썙.

2. Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla-
썊썿tko [AUDIO].

3. Po zobrazen썿 okna v쏯b썙ru re쏹imu 
vyberte ot쌴썊en썿m voli썊e [TUNE] po쏹a-
dovan쏯 re쏹im a pot썗 voli썊 stiskn썙te.

UPOZORN5NL
僅 Chcete-li zapnout p쎼ehr쌴va썊 m썗di썿, 

stiskn썙te na ovl쌴dac썿m panelu tla썊썿tko 
[AUDIO].

僅 Re쏹im m쏪쏹ete tak썗 m썙nit opakova-
n쏯m stiskem tla썊썿tka [MODE] na 
volantu.
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僅 P쎼ed p쎼ipojen썿m nebo odpojen썿m USB 
za쎼썿zen썿 se ujist썙te, 쏹e je vypnuto 
nap쌴jen썿 syst썗mu.

僅 Pokud v nab썿dce [MENU/CLOCK] ▶ 
Mode popup (Informa썊n썿 okno 
re쏹imu) nen썿 vybr쌴no informa썊n썿 okno 
re쏹imu, m쏪쏹ete zm썙nit p쎼ehr쌴va썊 
m썗di썿 stisknut썿m tla썊썿tka [AUDIO] na 
ovl쌴dac썿m panelu.
Ka쏹d쏯m stisknut썿m tla썊썿tka [AUDIO] 
na ovl쌴dac썿m panelu dojde k p쎼epnut썿 
re쏹imu v tomto po쎼ad썿: zvuk Bluetooth 
▶ USB ▶ FM ▶ AM.

僅 V z쌴vislosti na modelu vozidla a jeho 
vybaven썿 se um썿st썙n썿 tla썊썿tek nebo 
vzhled a um썿st썙n썿 USB vstupu m쏪쏹e 
li쏃it.

僅 Telefony a MP3 p쎼ehr쌴va썊e nep쎼ipo-
jujte sou썊asn썙 v썿ce zp쏪soby, nap쎼썿klad 
p쎼es USB a Bluetooth. Mohlo by doj썿t k 
probl썗m쏪m se zvukem a poru쏃e sys-
t썗mu.

僅 Pokud je na p쎼ipojen썗m za쎼썿zen썿 
i v syst썗mu aktivov쌴na funkce ekvali-
z썗ru Equaliser (Tone), m쏪쏹e doj썿t 
vz쌴jemn썗mu ovlivn썙n썿, degradaci 
a zkreslen썿 zvuku. Pokud je to mo쏹n썗, 
na p쎼ipojen썗m za쎼썿zen썿 ekvaliz썗r 
vypn썙te.

Pou쏹썿v쌴n썿 re쏹imu USB
P쎼ehr쌴vat lze soubory ulo쏹en썗 v p쎼enos-
n쏯ch za쎼썿zen썿ch jako jsou USB pam썙ti a 
MP3 p쎼ehr쌴va썊e. P쎼ed pou쏹it썿m ov썙쎼te 
kompatibilitu USB za쎼썿zen썿 a jeho sou-
bor쏪.
Za쎼썿zen썿 p쎼ipojte k USB vstupu ve vozi-
dle.
僅 P쎼ehr쌴v쌴n썿 se zah쌴j썿 okam쏹it썙.
僅 Stisknut썿m tla썊썿tka [AUDIO] na ovl쌴-

dac썿m panelu zobrazte okno v쏯b썙ru 
re쏹imu, ot쌴썊en썿m voli썊e [TUNE] 

vyberte mo쏹nost USB a pot썗 voli썊 
stiskn썙te.

1. Po쎼ad썿 aktu쌴ln썿ho souboru a celkov쏯 
po썊et soubor쏪

2. Doba p쎼ehr쌴v쌴n썿
3. Informace o moment쌴ln썙 p쎼ehr쌴van썗 

skladb썙
Stisknut썿m tla썊썿tka [MENU/CLOCK] na 
ovl쌴dac썿m panelu p쎼ejdete 
k n쌴sleduj썿c썿m volb쌴m:
僅 List (Seznam): Zobrazen썿 seznamu 

soubor쏪.
僅 Folder list (Seznam slo쏹ek): Zobra-

zen썿 seznamu slo쏹ek.
僅 Information (Informace): Informace o 

moment쌴ln썙 p쎼ehr쌴van썗 skladb썙.
僅 Sound Settings (Nastaven썿 zvuku): 

Zde m쏪쏹ete m썙nit nastaven썿 t쏯kaj썿c썿 
se zvuku, jako polohu v prostoru a 
hlasitost v cel썗m rozsahu.
- Position (Poloha): Zvolte prostoro-

vou polohu koncentrace zvuku ve 
vozidle. Zvolte Fader (P쎼edozadn썿 
vyv쌴쏹en썿) nebo Balance (Stranov썗 
vyv쌴쏹en썿), ovlada썊em lad썙n썿 
[TUNE] nastavte po쏹adovanou 
polohu a ovlada썊 stiskn썙te. Pro rov-
nom썙rn썗 rozm썿st썙n썿 zvuku ve vozi-
dle pou쏹ijte volbu Centre (Center) 
(St쎼ed).

- Equaliser (Tone) (Ekvaliz썗r / barva 
zvuku): Nastaven썿 v쏯stupn썿 쏒rovn썙 
v jednotliv쏯ch frekven썊n썿ch p쌴s-
mech.

- Speed dependent vol. (Hlasitost 
podle rychlosti): 쌂rove쎜 hlasitosti 
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se bude m썙nit v z쌴vislosti na 
moment쌴ln썿 rychlosti j썿zdy.

UPOZORN5NL
僅 Podle typu a vybaven썿 vozidla se 

mohou mo쏹nosti li쏃it.
僅 V z쌴vislosti na vlastnostech syst썗mu 

nebo zesilova썊e konkr썗tn썿ho vozidla 
se mohou mo쏹nosti syst썗mu li쏃it.

僅 Song information (Media Display) 
(Informace o skladb썙 (Zobrazen썿 
m썗di썿)): Vyberte informace, kter썗 se 
maj썿 zobrazovat p쎼i p쎼ehr쌴v쌴n썿 MP3 
soubor쏪, nap쎼썿klad Folder/File 
(Slo쏹ka/Soubor) nebo Artist/Title/
Album (Um썙lec/N쌴zev/Album).

僅 Mode popup (Informa썊n썿 okno 
re쏹imu): Po stisknut썿 tla썊썿tka [MEDIA] 
na ovl쌴dac썿m panelu se zobraz썿 okno 
pro v쏯b썙r re쏹imu.

僅 Date/Time (Datum/쉗as): 쉗as a 
datum, zobrazovan쏯 na displeji sys-
t썗mu lze zm썙nit.
- Set date (Nastaven썿 data): Nasta-

vuje datum pro zobrazen썿 na dis-
pleji syst썗mu.

- Set time (Nastaven썿 썊asu): Nasta-
vuje 썊as pro zobrazen썿 na displeji 
syst썗mu.

- Time format (Form쌴t zobrazen썿 
썊asu): Volba 12- nebo 24hodino-
v썗ho form쌴tu zobrazov쌴n썿 썊asu.

- Display (Power Off) (Displej/
vypnut썿): Je-li zapnuta tato funkce, 
bude se na displeji vypnut썗ho sys-
t썗mu zobrazovat 썊as.

僅 Language (Jazykov쌴 verze): Jazyk 
zobrazen썿 na displeji m쏪쏹ete zm썙nit.

Rychl쏯 posun vp쎼ed/vzad
Na ovl쌴dac썿m panelu p쎼idr쏹te stisknut썗 
tla썊썿tko [< SEEK] / [TRACK >].
僅 Lze rovn썙쏹 p쎼idr쏹et p쌴썊ku na volantu 

posunutou nahoru/dol쏪.

N쌴vrat na za썊쌴tek p쎼ehr쌴van썗 
skladby
Po p쎼ehr쌴n썿 2 sekund skladby stiskn썙te 
na ovl쌴dac썿m panelu tla썊썿tko [< SEEK].
僅 Lze rovn썙쏹 p쎼idr쏹et p쌴썊ku posunutou 

nahoru na volantu.

P쎼ehr쌴v쌴n썿 p쎼edchoz썿 nebo n쌴sle-
duj썿c썿 skladby
Pro p쎼ehr쌴n썿 p쎼edchoz썿 skladby stiskn썙te 
do 2 sekund p쎼ehr쌴v쌴n썿 aktu쌴ln썿 skladby 
tla썊썿tko [< SEEK]. Pro p쎼ehr쌴v쌴n썿 n쌴sle-
duj썿c썿 skladby stiskn썙te na ovl쌴dac썿m 
panelu tla썊썿tko [TRACK >].
僅 Pokud bylo p쎼ehr쌴no v썿ce ne쏹 

2 sekundy aktu쌴ln썿 skladby, pro 
n쌴vrat k p쎼edch쌴zej썿c썿 skladb썙 stisk-
n썙te na ovl쌴dac썿m panelu tla썊썿tko [< 
SEEK] dvakr쌴t.

僅 Lze rovn썙쏹 p쎼idr쏹et p쌴썊ku posunutou 
nahoru/dol쏪 na volantu.

UPOZORN5NL
Stisknut썿m tla썊썿tka [MENU/CLOCK] na 
ovl쌴dac썿m panelu zobrazte okno v쏯b썙ru 
re쏹imu, ot쌴썊en썿m voli썊e [TUNE] vyhle-
dejte po쏹adovanou skladbu a potom 
stisknut썿m voli썊e spus쏉te p쎼ehr쌴v쌴n썿 
skladby.
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Opakovan썗 p쎼ehr쌴v쌴n썿
Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla썊썿tko 
[1 RPT]. Ka쏹d쏯m stiskem se m썙n썿 re쏹im 
opakovan썗ho p쎼ehr쌴v쌴n썿. Na displeji se 
zobraz썿 odpov썿daj썿c썿 symbol re쏹imu 
a p쎼ehr쌴v쌴n썿 skladby se bude opakovat.

P쎼ehr쌴v쌴n썿 v n쌴hodn썗m po쎼ad썿
Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla썊썿tko 
[2 SHFL]. Ka쏹d쏯m stiskem se n쌴hodn썗 
p쎼ehr쌴v쌴n썿 aktivuje nebo deaktivuje. 
Pokud aktivujete n쌴hodn썗 p쎼ehr쌴v쌴n썿, 
odpov썿daj썿c썿 symbol se zobraz썿 na dis-
pleji. Je-li zapnut썗 n쌴hodn썗 p쎼ehr쌴v쌴n썿, 
budou se dostupn썗 skladby p쎼ehr쌴vat 
v n쌴hodn썗m po쎼ad썿.

Proch쌴zen썿 slo쏹ek
1. Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla-

썊썿tko [MENU/CLOCK] (Nab썿dka/
hodiny).

2. Po zobrazen썿 okna v쏯b썙ru volby 
vyberte ot쌴썊en썿m voli썊e [TUNE] mo쏹-
nost Folder list (Seznam slo쏹ek) a pak 
voli썊 stiskn썙te.

3. P쎼ejd썙te do po쏹adovan썗 slo쏹ky v 
seznamu slo쏹ek Folder list a potom 
stiskn썙te voli썊 [TUNE].
僅 P쎼ehr쌴v쌴n썿 se zah쌴j썿 od prvn썿ho 

souboru zvolen썗 slo쏹ky.

VAROV@NL
僅 P쎼ed p쎼ipojov쌴n썿m USB za쎼썿zen썿 

nastartujte motor vozidla. Startov쌴n썿 s 
p쎼ipojen쏯m USB za쎼썿zen썿m m쏪쏹e zp쏪-
sobit po쏃kozen썿 USB za쎼썿zen썿.

僅 P쎼ed p쎼ipojov쌴n썿m nebo odpojov쌴-
n썿m USB za쎼썿zen썿 dbejte na to, abyste 
se zbavili statick썗 elekt쎼iny. V쏯boj sta-
tick썗 elekt쎼iny m쏪쏹e zp쏪sobit poruchu 
syst썗mu.

僅 쌰쌴dnou 썊쌴st썿 t썙la ani jin쏯mi p쎼edm썙ty 
se nedot쏯kejte USB vstupu. Mohlo by 
doj썿t k nehod썙 a poru쏃e syst썗mu.

僅 Neprov쌴d썙jte p쎼ipojen썿 a odpojen썿 
opakovan썙 bezprost쎼edn썙 po sob썙. 
Mohlo by doj썿t k chyb썙 za쎼썿zen썿 nebo 
po쏃kozen썿 syst썗mu.

僅 USB vstup nepou쏹썿vejte pro jin썗 쏒썊ely 
ne쏹 pro p쎼ehr쌴v쌴n썿 soubor쏪. Pou쏹it썿 
USB vstupu pro nab썿jen썿 nebo topen썿 
m쏪쏹e zp쏪sobit zhor쏃en썿 vlastnost썿 a 
poruchu syst썗mu.

UPOZORN5NL
僅 Pro p쎼ipojen썿 USB za쎼썿zen썿 nepou쏹썿-

vejte prodlu쏹ovac썿 kabel. Zapojte ho 
p쎼썿mo do USB vstupu. P쎼i pou쏹it썿 USB 
rozbo썊ova썊e nebo prodlu쏹ovac썿ho 
kabelu nemus썿 b쏯t za쎼썿zen썿 rozpo-
zn쌴no.

僅 USB konektor zasu쎜te zcela do USB 
vstupu. Nedostate썊n쏯 kontakt by 
mohl zp쏪sobit probl썗my s p쎼enosem 
dat.

僅 Po odpojen썿 USB za쎼썿zen썿 se m쏪쏹e 
oz쏯vat zkreslen쏯 ruch.

僅 Syst썗m je schopen p쎼ehr쌴vat pouze 
soubory ve standardn썿ch form쌴tech.

僅 N쌴sleduj썿c썿 typy USB za쎼썿zen썿 nemus썿 
b쏯t rozpozn쌴ny nebo nemus썿 praco-
vat spr쌴vn썙:
- P쎼ehr쌴va썊e MP3 se 쏃ifrov쌴n썿m
- Nerozpoznan쌴 USB za쎼썿zen썿 jako 

v쏯m썙nn썗 disky
僅 USB za쎼썿zen썿 nemus썿 b쏯t rozpozn쌴no 

v z쌴vislosti na podm썿nk쌴ch.
僅 N썙kter썗 USB za쎼썿zen썿 nejsou s t썿mto 

syst썗mem kompatibiln썿.
僅 V z쌴vislosti na typu USB za쎼썿zen썿, 

kapacit썙 a form쌴tu soubor쏪 m쏪쏹e 
rozpozn쌴n썿 USB za쎼썿zen썿 trvat d썗le.

僅 Video a obr쌴zky zobrazovat nelze.
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Bluetooth
P쎼ipojen썿 za쎼썿zen썿 s technologi썿 
Bluetooth
Bluetooth je technologie bezdr쌴tov썗 
komunikace na kr쌴tkou vzd쌴lenost. 
Bluetooth umo쏹쎜uje bezdr쌴tov썗 p쎼ipo-
jen썿 mobiln썿ch za쎼썿zen썿 v dosahu pro 
odes썿l쌴n썿 a p쎼ij썿m쌴n썿 dat mezi propoje-
n쏯mi za쎼썿zen썿mi. Umo쏹쎜uje efektivn썿 
pou쏹썿v쌴n썿 za쎼썿zen썿.
Pro vyu쏹썿v쌴n썿 rozhran썿 Bluetooth mus썿te 
nejprve za쎼썿zen썿, jako jsou mobiln썿 tele-
fony nebo MP3 p쎼ehr쌴va썊e s aktivova-
n쏯m rozhran썿m Bluetooth, p쎼ipojit do 
syst썗mu. Ujist썙te se, 쏹e za쎼썿zen썿, kter썗 
chcete p쎼ipojit podporuje technologii 
Bluetooth.

V\STRAHA
P쎼ed p쎼ipojov쌴n썿m za쎼썿zen썿 pomoc썿 Blue-
tooth zastavte vozidlo na vhodn썗m 
m썿st썙. Nepozornost p쎼i j썿zd썙 m쏪쏹e b쏯t 
p쎼썿썊inou dopravn썿 nehody s v쌴쏹n쏯m i 
fat쌴ln썿m zran썙n썿m.

UPOZORN5NL
僅 Na tomto syst썗mu m쏪쏹ete vyu쏹썿vat 

pouze Bluetooth Handsfree a funkce 
audiosyst썗mu. P쎼ipojte mobiln썿 tele-
fon, podporuj썿c썿 ob썙 mo쏹nosti.

僅 N썙kter쌴 za쎼썿zen썿 Bluetooth mohou 
zp쏪sobit poruchu infosyst썗mu nebo 
generovat interferen썊n썿 ruchy. V tako-
v썗m p쎼썿pad썙 m쏪쏹e pomoci p쎼em썿st썙n썿 
za쎼썿zen썿 na jin썗 m썿sto.

僅 Podle vlastnost썿 p쎼ipojen썗ho za쎼썿zen썿 
Bluetooth nebo mobiln썿ho telefonu 
nemus썿 b쏯t n썙kter썗 funkce k dispozici.

僅 Pokud je syst썗m nestabiln썿 kv쏪li pro-
bl썗m쏪m s komunikac썿 Bluetooth mezi 
vozidlem a za쎼썿zen썿m, sma쏹te sp쌴ro-

van썗 za쎼썿zen썿 a p쎼ipojte ho pomoc썿 
Bluetooth znovu.

僅 Pokud nen썿 p쎼ipojen썿 pomoc썿 Blue-
tooth stabiln썿, postupujte znovu n쌴sle-
dovn썙.
1. Na za쎼썿zen썿 vypn썙te a znovu 

zapn썙te Bluetooth. Pot썗 za쎼썿zen썿 
znovu p쎼ipojte.

2. Za쎼썿zen썿 vypn썙te a zapn썙te. Pot썗 ho 
znovu p쎼ipojte.

3. Vyjm썙te akumul쌴tor za쎼썿zen썿 a 
znovu ho nasa썑te. Pot썗 za쎼썿zen썿 
zapn썙te a znovu p쎼ipojte.

4. Zru쏃te sp쌴rov쌴n썿 na za쎼썿zen썿 i v sys-
t썗mu a pot썗 ho znovu sp쌴rujte a 
p쎼ipojte.

僅 Komunikace pomoc썿 Bluetooth nen썿 
mo쏹n쌴 pokud je funkce Bluetooth na 
za쎼썿zen썿 vypnut쌴. Zkontrolujte zapnut썿 
funkce Bluetooth na za쎼썿zen썿.

P쌴rov쌴n썿 za쎼썿zen썿 v tomto sys-
t썗mu
Pro p쎼ipojen썿 pomoc썿 Bluetooth, nejprve 
sp쌴rujte za쎼썿zen썿 se syst썗mem aby se 
p쎼idalo do seznamu za쎼썿zen썿 Bluetooth. 
Lze zaregistrovat a쏹 p썙t za쎼썿zen썿.
1. Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla-

썊썿tko [PHONE] a potom vyberte volby 
Phone Settings (Nastaven썿 telefonu) 
▶ Add new device (P쎼idat nov썗 za쎼썿-
zen썿).
僅 Pokud p쌴rujete za쎼썿zen썿 se syst썗-

mem poprv썗 nebo pokud nejsou 
p쎼ipojen쌴 쏹쌴dn쌴 jin쌴 za쎼썿zen썿, 
m쏪쏹ete p쌴rov쌴n썿 zah쌴jit tak썗 stisk-
nut썿m tla썊썿tka vol쌴n썿/p쎼ijet썿 hovoru 
na volantu.

2. Na za쎼썿zen썿 Bluetooth, kter썗 chcete 
p쎼ipojit aktivujte Bluetooth, vyhledejte 
a zvolte syst썗m vozidla.
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僅 Zkontrolujte Bluetooth n쌴zev sys-
t썗mu, kter쏯 se p쎼i nov썗 registraci 
zobraz썿 v do썊asn썗m okn썙 na dis-
pleji syst썗mu.

3. Pro potvrzen썿 spojen썿 zadejte a 
potvr썑te heslo.
僅 Pokud se zobrazen썿 pro zad쌴n썿 

hesla objev썿 na displeji za쎼썿zen썿 
Bluetooth, zadejte heslo ‘0000’, 
kter썗 se zobrazuje na displeji sys-
t썗mu.

僅 Pokud se na displeji za쎼썿zen썿 Blue-
tooth zobrazuje 6썊썿seln썗 heslo, 
zkontrolujte, zda je heslo stejn썗 
jako heslo zobrazovan썗 na displeji 
syst썗mu a potvr썑te p쎼ipojen썿 za쎼썿-
zen썿.

UPOZORN5NL
僅 Zobrazen썿 displeje v t썗to p쎼썿ru썊ce 

slou쏹썿 jako p쎼썿klad. Skute썊n쏯 n쌴zev 
vozidla a za쎼썿zen썿 Bluetooth ov썙쎼te v 
syst썗mu sv썗ho vozidla.

僅 V쏯choz썿 vstupn썿 k쎣d je ‘0000’.
僅 Po povolen썿 p쎼썿stupu k za쎼썿zen썿 m쏪쏹e 

p쌴rov쌴n썿 se syst썗mem ur썊itou dobu 
trvat. Po vytvo쎼en썿 spojen썿 se v horn썿 
썊쌴sti displeje objev썿 ikona stavu Blue-
tooth.

僅 Opr쌴vn썙n썿 m쏪쏹ete m썙nit v nastaven썿 
Bluetooth telefonu. Dal쏃썿 podrobnosti 
najdete v p쎼썿ru썊ce mobiln썿ho telefonu.

僅 Pro zaregistrov쌴n썿 nov썗ho za쎼썿zen썿 
opakujte kroky 1 a쏹 3.

僅 Pokud pou쏹썿v쌴te funkci automatic-
k썗ho p쎼ipojen썿 p쎼es Bluetooth, m쏪쏹e v 
bl썿zkosti vozidla, pokud je nastarto-

van쏯 motor, doj썿t k p쎼epnut썿 hovoru 
na Handsfree vozidla. Pokud 
nechcete, aby se syst썗m k za쎼썿zen썿 
p쎼ipojoval automaticky, vypn썙te Blue-
tooth na za쎼썿zen썿.

僅 Pokud je za쎼썿zen썿 k syst썗mu p쎼ipojen썗 
pomoc썿 Bluetooth, akumul쌴tor za쎼썿-
zen썿 se m쏪쏹e vyb썿jet rychleji.

P쎼ipojen썿 sp쌴rovan썗ho za쎼썿zen썿
Chcete-li v syst썗mu pou쏹썿vat za쎼썿zen썿 
Bluetooth, je nutn썗 je p쎼ipojit a se syst썗-
mem sp쌴rovat. Syst썗m umo쏹쎜uje 
v ka쏹d썗m okam쏹iku p쎼ipojen썿 v쏹dy 
pouze jednoho za쎼썿zen썿.
1. Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla-

썊썿tko [PHONE] a potom vyberte volby 
Phone settings (Nastaven썿 telefonu) 
▶ Paired Devices (Sp쌴rovan쌴 za쎼썿-
zen썿).
僅 Pokud nen썿 k dispozici 쏹쌴dn썗 p쎼ipo-

jen썗 za쎼썿zen썿, zah쌴j썿te p쌴rov쌴n썿 
stisknut썿m tla썊썿tka vol쌴n썿/p쎼ijet썿 
hovoru na volantu.

2. Ot쌴썊en썿m ovlada썊e lad썙n썿 [TUNE] 
vyberte p쎼ipojovan썗 za쎼썿zen썿 a ovla-
da썊 stiskn썙te.
僅 Pokud je ji쏹 n썙jak썗 za쎼썿zen썿 p쎼ipo-

jen썗, odpojte ho od syst썗mu. Zvolte 
odpojovan썗 za쎼썿zen썿.

UPOZORN5NL
僅 Pokud se spojen썿 p쎼eru쏃썿 v d쏪sledku 

vzd쌴len썿 za쎼썿zen썿 z komunika썊n썿ho 
dosahu nebo dojde k chyb썙 za쎼썿zen썿, 
spojen썿 se automaticky obnov썿 po 
navr쌴cen썿 za쎼썿zen썿 do oblasti komuni-
ka썊n썿ho dosahu nebo po odstran썙n썿 
chyby za쎼썿zen썿.

僅 V z쌴vislosti na priorit썙 automatick썗ho 
p쎼ipojen썿 m쏪쏹e p쎼ipojen썿 za쎼썿zen썿 trvat 
del쏃썿 dobu.
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Odpojen썿 za쎼썿zen썿
Pokud chcete ukon썊it pou쏹썿v쌴n썿 za쎼썿zen썿 
Bluetooth nebo p쎼ipojit jin썗 za쎼썿zen썿, 
odpojte aktu쌴ln썙 p쎼ipojen썗 za쎼썿zen썿.
1. Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla-

썊썿tko [PHONE] a potom vyberte volby 
Phone settings (Nastaven썿 telefonu) 
▶ Paired Devices (Sp쌴rovan쌴 za쎼썿-
zen썿).

2. Ot쌴썊en썿m voli썊e [TUNE] vyberte aktu-
쌴ln썙 p쎼ipojen썗 za쎼썿zen썿 a pak voli썊 
stiskn썙te.

3. Stiskn썙te tla썊썿tko [1 RPT] a zvolte 
mo쏹nost Yes (Ano).

Smaz쌴n썿 sp쌴rovan쏯ch za쎼썿zen썿
Pokud ji쏹 nebudete pot쎼ebovat p쎼ipojen썿 
sp쌴rovan썗ho za쎼썿zen썿 Bluetooth nebo 
pokud chcete p쎼ipojit dal쏃썿 za쎼썿zen썿 a 
seznam sp쌴rovan쏯ch za쎼썿zen썿 je pln쏯, 
sma쏹te sp쌴rovan쌴 za쎼썿zen썿.
1. Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla-

썊썿tko [PHONE] a potom vyberte mo쏹-
nosti Phone settings ▶ Delete 
devices (Nastaven썿 telefonu ▶ Sma-
zat za쎼썿zen썿).

2. Ot쌴썊en썿m ovlada썊e lad썙n썿 [TUNE] 
vyberte za쎼썿zen썿 pro smaz쌴n썿 a ovla-
da썊 stiskn썙te.

3. Stiskn썙te tla썊썿tko [1 RPT] a zvolte 
mo쏹nost Yes (Ano).

UPOZORN5NL
僅 Kdy쏹 odstran썿te sp쌴rovan썗 za쎼썿zen썿, 

odstran썿 se tak썗 historie hovor쏪 
a kontakty ulo쏹en썗 v syst썗mu.

僅 Pro dal쏃썿 pou쏹썿v쌴n썿 smazan썗ho za쎼썿-
zen썿 mus썿te znovu prov썗st p쌴rov쌴n썿.

Pou쏹it썿 p쎼ehr쌴va썊e Bluetooth 
audio
Soubory ulo쏹en썗 v p쎼ipojen썗m p쎼ehr쌴-
va썊i Bluetooth audio lze p쎼ehr쌴vat 
reproduktory vozidla.
1. Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla-

썊썿tko [AUDIO].
2. Po zobrazen썿 okna v쏯b썙ru re쏹imu 

vyberte ot쌴썊en썿m voli썊e [TUNE] mo쏹-
nost BT Audio (Zvuk Bluetooth) a pak 
voli썊 stiskn썙te.

1. Informace o moment쌴ln썙 p쎼ehr쌴van썗 
skladb썙

Stisknut썿m tla썊썿tka [MENU/CLOCK] na 
ovl쌴dac썿m panelu p쎼ejdete k n쌴sleduj썿c썿 
volb썙:
僅 Sound Settings (Nastaven썿 zvuku): 

Zde m쏪쏹ete m썙nit nastaven썿 t쏯kaj썿c썿 
se zvuku, jako polohu v prostoru a 
hlasitost v cel썗m rozsahu.
- Position (Poloha): Zvolte prostoro-

vou polohu koncentrace zvuku ve 
vozidle. Zvolte Fader (P쎼edozadn썿 
vyv쌴쏹en썿) nebo Balance (Stranov썗 
vyv쌴쏹en썿), ovlada썊em lad썙n썿 
[TUNE] nastavte po쏹adovanou 
polohu a ovlada썊 stiskn썙te. Pro rov-
nom썙rn썗 rozm썿st썙n썿 zvuku ve vozi-
dle pou쏹ijte volbu Centre (Center) 
(St쎼ed).

- Equaliser (Tone) (Ekvaliz썗r / barva 
zvuku): Nastaven썿 v쏯stupn썿 쏒rovn썙 
v jednotliv쏯ch frekven썊n썿ch p쌴s-
mech.

- Sound experience (Nastaven썿 
zvuku) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy): 
Zvolte prostorov썗 rozlo쏹en썿 zvuku 
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ve vozidle (mezi sedadlem 쎼idi썊e 
a ostatn썿mi sedadly).

- Speed dependent vol. (Hlasitost 
podle rychlosti): 쌂rove쎜 hlasitosti 
se bude m썙nit v z쌴vislosti na 
moment쌴ln썿 rychlosti j썿zdy.

UPOZORN5NL
僅 Podle typu a vybaven썿 vozidla se 

mohou mo쏹nosti li쏃it.
僅 V z쌴vislosti na vlastnostech syst썗mu 

nebo zesilova썊e konkr썗tn썿ho vozidla 
se mohou mo쏹nosti syst썗mu li쏃it.

僅 Mode popup (Informa썊n썿 okno 
re쏹imu): Po stisknut썿 tla썊썿tka [MEDIA] 
na ovl쌴dac썿m panelu se zobraz썿 okno 
pro v쏯b썙r re쏹imu.

僅 Date/Time (Datum/쉗as): 쉗as a 
datum, zobrazovan쏯 na displeji sys-
t썗mu lze zm썙nit.
- Set date (Nastaven썿 data): Nasta-

vuje datum pro zobrazen썿 na dis-
pleji syst썗mu.

- Set time (Nastaven썿 썊asu): Nasta-
vuje 썊as pro zobrazen썿 na displeji 
syst썗mu.

- Time format (Form쌴t zobrazen썿 
썊asu): Volba 12- nebo 24hodino-
v썗ho form쌴tu zobrazov쌴n썿 썊asu.

- Display (Power Off) (Displej/
vypnut썿): Je-li zapnuta tato funkce, 
bude se na displeji vypnut썗ho sys-
t썗mu zobrazovat 썊as.

僅 Language (Jazykov쌴 verze): Jazyk 
zobrazen썿 na displeji m쏪쏹ete zm썙nit.

P쎼eru쏃en썿/obnoven썿 p쎼ehr쌴v쌴n썿
Pro p쎼eru쏃en썿 p쎼ehr쌴v쌴n썿 stiskn썙te voli썊 
[TUNE] na ovl쌴dac썿m panelu. Pro pokra-
썊ov쌴n썿 v p쎼ehr쌴v쌴n썿 stiskn썙te znovu 
voli썊 [TUNE].

僅 M쏪쏹ete tak썗 stisknout tla썊썿tko vypnut썿 
zvuku na d쌴lkov썗m ovl쌴d쌴n썿 na 
volantu.

Opakovan썗 p쎼ehr쌴v쌴n썿
Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla썊썿tko 
[1 RPT]. Ka쏹d쏯m stiskem se m썙n썿 re쏹im 
opakovan썗ho p쎼ehr쌴v쌴n썿. Na displeji se 
zobraz썿 odpov썿daj썿c썿 symbol re쏹imu 
a p쎼ehr쌴v쌴n썿 aktu쌴ln썿 skladby se bude 
opakovat.

P쎼ehr쌴v쌴n썿 v n쌴hodn썗m po쎼ad썿
Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla썊썿tko 
[2 SHFL]. Ka쏹d쏯m stiskem se n쌴hodn썗 
p쎼ehr쌴v쌴n썿 aktivuje nebo deaktivuje. 
Pokud aktivujete n쌴hodn썗 p쎼ehr쌴v쌴n썿, 
odpov썿daj썿c썿 symbol se zobraz썿 na dis-
pleji. Je-li zapnut썗 n쌴hodn썗 p쎼ehr쌴v쌴n썿, 
budou se dostupn썗 skladby p쎼ehr쌴vat 
v n쌴hodn썗m po쎼ad썿.

UPOZORN5NL
僅 Podle p쎼ipojen썗ho za쎼썿zen썿 Bluetooth, 

mobiln썿ho telefonu nebo p쎼ehr쌴va썊e 
hudby se m쏪쏹e ovl쌴d쌴n썿 p쎼ehr쌴v쌴n썿 
li쏃it.

僅 V z쌴vislosti na vlastnostech p쎼ipoje-
n썗ho p쎼ehr쌴va썊e nemus썿 b쏯t p쎼en쌴-
쏃en썿 hudby mo쏹n썗.

僅 Podle vlastnost썿 p쎼ipojen썗ho za쎼썿zen썿 
Bluetooth nebo mobiln썿ho telefonu 
nemus썿 b쏯t n썙kter썗 funkce k dispozici.

僅 Pokud pou쏹ijete telefon s Bluetooth 
pro p쎼ehr쌴v쌴n썿 hudby, p쎼i vol쌴n썿 nebo 
p쎼썿choz썿m hovoru se p쎼ehr쌴v쌴n썿 
zastav썿.

僅 P쎼ijet썿 hovoru nebo odchoz썿 hovor 
b썙hem p쎼ehr쌴v쌴n썿 v re쏹imu Blue-
tooth audio m쏪쏹e m썿t za n쌴sledek 
ru쏃en썿 zvuku.

僅 Podle konkr썗tn썿ho p쎼ipojen썗ho tele-
fonu nemus썿 doj썿t po ukon썊en썿 hovoru 
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k automatick썗mu obnoven썿 p쎼ehr쌴-
v쌴n썿 hudby pomoc썿 Bluetooth audio.

僅 U n썙kter쏯ch telefon쏪 se m쏪쏹e p쎼i 
posunu mezi skladbami p쎼i p쎼ehr쌴-
v쌴n썿 v re쏹imu Bluetooth audio oz쏯vat 
ru쏃iv썗 lupnut썿.

僅 V re쏹imu Bluetooth audio nelze pou쏹썿-
vat funkci zrychlen썗ho posuvu vp쎼ed/
vzad.

僅 V re쏹imu Bluetooth audio nelze pou쏹썿-
vat funkci playlist (po쎼ad썿 p쎼ehr쌴v쌴n썿).

僅 Pokud se Bluetooth za쎼썿zen썿 odpoj썿, 
re쏹im Bluetooth audio se vypne.

僅 Podle vlastnost썿 p쎼ipojen썗ho za쎼썿zen썿 
Bluetooth nebo mobiln썿ho telefonu 
nemus썿 b쏯t funkce opakovan썗ho 
a n쌴hodn썗ho p쎼ehr쌴v쌴n썿 k dispozici.

Pou쏹it썿 telefonu p쎼es Bluetooth
Bluetooth lze vyu쏹썿vat pro uskute썊쎜o-
v쌴n썿 hovor쏪 bez dr쏹en썿 telefonu (hand-
sfree). Umo쏹쎜uje zobrazovat informace 
o hovoru na displeji syst썗mu a bezpe썊n썙 
a pohodln썙 volat nebo p쎼ij썿mat hovory 
integrovan쏯m mikrofonem vozidla a 
reproduktory audiosyst썗mu.

V\STRAHA
僅 P쎼ed p쎼ipojov쌴n썿m za쎼썿zen썿 pomoc썿 

Bluetooth zastavte vozidlo na vhod-
n썗m m썿st썙. Nepozornost p쎼i j썿zd썙 
m쏪쏹e b쏯t p쎼썿썊inou dopravn썿 nehody s 
v쌴쏹n쏯m i fat쌴ln썿m zran썙n썿m.

僅 P쎼i j썿zd썙 nikdy v telefonu nevyhled쌴-
vejte kontakty ani ho jinak nepou쏹썿-
vejte. Pou쏹썿v쌴n썿 mobiln썿ho telefonu 
m쏪쏹e odv쌴d썙t pozornost, zhor쏃uje 
reakci na okoln썿 podm썿nky a sni쏹uje 
schopnost zvl쌴dnout neo썊ek쌴van썗 
situace, co쏹 m쏪쏹e v썗st k nehod썙. V 
nutn썗m p쎼썿pad썙 pou쏹ijte pro vol쌴n썿 

funkci Bluetooth Handsfree a dobu 
hovoru co nejv썿ce zkra쏉te.

UPOZORN5NL
僅 Pokud nen썿 telefon p쎼ipojen쏯, nelze 

p쎼ej썿t do zobrazen썿 telefonu. Pro vyu-
쏹썿v쌴n썿 funkc썿 telefonu Bluetooth p쎼i-
pojte mobiln썿 telefon do syst썗mu.

僅 Funkce Bluetooth Handsfree nemus썿 
fungovat v m썿stech, kter썗 nejsou 
pokryt썗 mobiln썿m sign쌴lem, nap쎼. v 
tunelu, v podzemn썿ch parkovi쏃t썿ch 
nebo horsk쏯ch oblastech.

僅 V n쌴sleduj썿c썿ch podm썿nk쌴ch m쏪쏹e b쏯t 
kvalita hovoru zhor쏃en쌴:
- V oblastech se 쏃patn쏯m mobiln썿m 

sign쌴lem.
- Pokud je uvnit쎼 vozidla velk쏯 hluk.
- Kdy쏹 je telefon pobl썿쏹 kovov쏯ch 

p쎼edm썙t쏪, nap쎼. n쌴pojov쏯ch ple-
chovek

僅 Podle p쎼ipojen썗ho mobiln썿ho telefonu 
se hlasitost a kvalita zvuku p쎼i pou쏹it썿 
Bluetooth handsfree m쏪쏹e li쏃it.

Vol쌴n썿
Pokud je telefon p쎼ipojen쏯 do syst썗mu, 
lze spojit hovor v쏯b썙rem jm썗na v historii 
vol쌴n썿 nebo se seznamu kontakt쏪.
1. Na ovl쌴dac썿m panelu stiskn썙te tla-

썊썿tko [PHONE] (Telefon).
僅 Rovn썙쏹 m쏪쏹ete stisknout tla썊썿tko 

vol쌴n썿/p쎼ijet썿 hovoru na volantu.
2. Zvolte telefonn썿 썊썿slo.

僅 Pro volbu telefonn썿ho 썊썿sla ze 
seznamu obl썿ben쏯ch zvolte Favou-
rites (Obl썿ben썗).

僅 Pro volbu 썊썿sla z historie vol쌴n썿 
zvolte Call history (Historie vol쌴n썿).

僅 Chcete-li vybrat 썊썿slo ze seznamu 
kontakt쏪 sta쏹en썗ho z p쎼ipojen썗ho 
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mobiln썿ho telefonu, zvolte polo쏹ku 
Contacts (Kontakty).

3. Pro ukon썊en썿 hovoru stiskn썙te tla썊썿tko 
[2 SHFL] na ovl쌴dac썿m panelu.
僅 Rovn썙쏹 m쏪쏹ete stisknout tla썊썿tko 

ukon썊en썿 hovoru na volantu.

Registrace seznamu obl썿ben쏯ch 
kontakt쏪
Kdy쏹 si telefonn썿 썊썿sla zaregistrujete jako 
obl썿ben쌴, budete moci sn쌴ze telefonovat 
s hands-free prost쎼ednictv썿m p쎼ipojen썿 
Bluetooth.
1. Na displeji telefonu vyberte ot쌴썊en썿m 

voli썊e [TUNE] na ovl쌴dac썿m panelu 
polo쏹ku Favorites (Obl썿ben썗) 
a ovlada썊 stiskn썙te.

2. Vyberte polo쏹ku [MENU] ▶ Add new 
favorites (P쎼idat nov썗 obl썿ben썗 kon-
takty).

3. Ot쌴썊en썿m ovlada썊e lad썙n썿 [TUNE] 
vyberte po쏹adovanou skupinu alfanu-
merick쏯ch znak쏪 a ovlada썊 stiskn썙te.

4. Oto썊en썿m ovlada썊e [TUNE] nastavte 
po쏹adovan쏯 kontakt.

Pou쏹it썿 seznamu obl썿ben쏯ch
1. Na displeji telefonu vyberte ot쌴썊en썿m 

voli썊e [TUNE] na ovl쌴dac썿m panelu 
polo쏹ku Favourites (Obl썿ben썗) a pak 
voli썊 stiskn썙te.

2. Ot쌴썊en썿m ovlada썊e lad썙n썿 [TUNE] 
vyberte po쏹adovan쏯 kontakt a stis-
kem ovlada썊e zah쌴j썿te vyt쌴썊en썿 
hovoru.

Stisknut썿m tla썊썿tka [MENU/CLOCK] na 
ovl쌴dac썿m panelu p쎼ejdete 
k n쌴sleduj썿c썿m volb쌴m:
僅 Add New Favourites (P쎼idat nov썗 

obl썿ben썗 kontakty): P쎼id쌴 썊asto pou쏹썿-
van쌴 telefonn썿 썊썿sla mezi obl썿ben썗 
polo쏹ky.

僅 Delete Items (Odstranit polo쏹ky): 
Sma쏹e vybranou obl썿benou polo쏹ku.

僅 Delete All (Odstranit v쏃e): Sma쏹e 
v쏃echny obl썿ben썗 polo쏹ky.

UPOZORN5NL
僅 Pro ka쏹d썗 za쎼썿zen썿 lze zaregistrovat a쏹 

20 obl썿ben쏯ch polo쏹ek.
僅 Pro ozna썊ov쌴n썿 obl썿ben쏯ch mus썿te 

nejprve do syst썗mu st쌴hnout kon-
takty.

僅 Seznam obl썿ben쏯ch kontakt쏪 v tele-
fonu se do syst썗mu nestahuje.

僅 Kdy쏹 dojde k 쏒prav썙 kontakt쏪 v 
mobiln썿m telefonu, nedojde k automa-
tick썗 쏒prav썙 obl썿ben쏯ch v syst썗mu. 
Sma쏹te a op썙t p쎼idejte polo쏹ku do 
obl썿ben쏯ch.

僅 Pokud p쎼ipoj썿te sv쏪j nov쏯 telefon, 
p쏪vodn썿 seznam obl썿ben쏯ch se 
nebude v syst썗mu zobrazovat, av쏃ak 
z쏪st쌴v쌴 v syst썗mu ulo쏹en쏯, dokud 
p쎼edchoz썿 telefon nesma쏹ete ze 
seznamu za쎼썿zen썿.

Pou쏹it썿 historie vol쌴n썿
1. Na displeji telefonu vyberte ot쌴썊en썿m 

voli썊e [TUNE] na ovl쌴dac썿m panelu 
polo쏹ku Call History (Historie hovor쏪) 
a pak ovlada썊 stiskn썙te.

2. Ot쌴썊en썿m ovlada썊e lad썙n썿 [TUNE] 
vyberte po쏹adovan쏯 z쌴znam a stis-
kem ovlada썊e zah쌴j썿te vyt쌴썊en썿.
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Stiskem tla썊썿tka [MENU] na ovl쌴dac썿m 
panelu p쎼ejdete k n쌴sleduj썿c썿m volb쌴m:
僅 Download (Sta쏹en썿): St쌴hne historii 

vol쌴n썿.
僅 All calls (V쏃echny hovory): Zobraz썿 

z쌴znamy v쏃ech vol쌴n썿.
僅 Dialled calls (Volan쌴 썊썿sla): Zobraz썿 

jen odchoz썿 vol쌴n썿.
僅 Received calls (P쎼ijat썗 hovory): Zob-

raz썿 jen p쎼ijat쌴 vol쌴n썿.
僅 Missed calls (Zme쏃kan쌴 vol쌴n썿): Zob-

raz썿 jen zme쏃kan쌴 vol쌴n썿.

UPOZORN5NL
僅 N썙kter썗 telefony nemus썿 funkci sta-

쏹en썿 podporovat.
僅 Historie vol쌴n썿 je p쎼썿stupn쌴 pouze po 

sta쏹en썿 historie vol쌴n썿, pokud je 
mobiln썿 telefon p쎼ipojen k syst썗mu.

僅 Hovory ze skryt쏯ch 썊썿sel se do 
seznamu historie hovor쏪 neukl쌴daj썿.

僅 St쌴hnout lze najednou a쏹 50 
z쌴znam쏪.

僅 D썗lka hovoru a informace o 썊ase se 
na displeji syst썗mu nezobrazuj썿.

僅 Pro sta쏹en썿 historie hovor쏪 z mobiln썿-
ho telefonu je pot쎼eba souhlas. Pokud 
p쎼istoup썿te ke stahov쌴n썿 dat, m쏪쏹e b쏯t 
pot쎼eba na mobiln썿m telefonu se sta-
쏹en썿m souhlasit. Pokud se sta쏹en썿 
nezda쎼썿, ov썙쎼te, zda se na displeji 
mobiln썿ho telefonu neobjevilo souvi-
sej썿c썿 hl쌴쏃en썿 nebo v쏯zva k souhlasu.

僅 Sta쏹en썿m historie hovor쏪 se ve쏃ker썗 
p쎼edchoz썿 z쌴znamy sma쏹ou.

Pou쏹썿v쌴n썿 kontakt쏪
1. Na displeji telefonu vyberte ot쌴썊en썿m 

voli썊e [TUNE] na ovl쌴dac썿m panelu 
polo쏹ku Contacts (Kontakty) a pak 
ovlada썊 stiskn썙te.

2. Ot쌴썊en썿m ovlada썊e lad썙n썿 [TUNE] 
vyberte po쏹adovanou skupinu alfanu-
merick쏯ch znak쏪 a ovlada썊 stiskn썙te.

3. Ot쌴썊en썿m ovlada썊e lad썙n썿 [TUNE] 
vyberte po쏹adovan쏯 kontakt a stis-
kem ovlada썊e zah쌴j썿te vyt쌴썊en썿 
hovoru.

Stiskem tla썊썿tka [MENU] na ovl쌴dac썿m 
panelu p쎼ejdete k n쌴sleduj썿c썿m polo쏹-
k쌴m:
僅 Download (Sta쏹en썿): Sta쏹en썿 kontakt쏪 

mobiln썿ho telefonu.

UPOZORN5NL
僅 Kontakty lze zobrazit pouze v p쎼썿pad썙, 

쏹e je p쎼썿slu쏃n썗 za쎼썿zen썿 Bluetooth p쎼i-
pojeno.

僅 Ze za쎼썿zen썿 Bluetooth lze st쌴hnout a 
zobrazovat pouze kontakty v podpo-
rovan썗m form쌴tu. Kontakty z n썙kte-
r쏯ch aplikac썿 nebudou obsa쏹eny.

僅 Ze za쎼썿zen썿 lze st쌴hnout a쏹 2 000 kon-
takt쏪.

僅 N썙kter썗 telefony nemus썿 funkci sta-
쏹en썿 podporovat.

僅 V z쌴vislosti na vlastnostech syst썗mu 
m쏪쏹e doj썿t ke ztr쌴t썙 n썙kter쏯ch sta쏹e-
n쏯ch kontakt쏪.

僅 Sta쏹eny jsou kontakty ulo쏹en썗 v tele-
fonu i na SIM kart썙. U n썙kter쏯ch tele-
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fon쏪 nelze st쌴hnout kontakty ulo쏹en썗 
na SIM kart썙.

僅 Speci쌴ln썿 znaky a 썊썿slice v n쌴zvech 
kontakt쏪 se nemus썿 zobrazovat 
spr쌴vn썙.

僅 Pro sta쏹en썿 kontakt쏪 mobiln썿ho tele-
fonu je pot쎼eba souhlas. Pokud p쎼i-
stoup썿te ke stahov쌴n썿 dat, m쏪쏹e b쏯t 
pot쎼eba na mobiln썿m telefonu se sta-
쏹en썿m souhlasit. Pokud se sta쏹en썿 
nezda쎼썿, ov썙쎼te, zda se na displeji 
mobiln썿ho telefonu neobjevilo souvi-
sej썿c썿 hl쌴쏃en썿 nebo v쏯zva k souhlasu.

僅 Podle typu nebo stavu telefonu m쏪쏹e 
stahov쌴n썿 trvat d썗le.

僅 Sta쏹en썿m kontakt쏪 dojde k nahrazen썿 
p쏪vodn썿ch z쌴znam쏪.

僅 V syst썗mu nelze kontakty upravovat 
ani mazat.

僅 Pokud p쎼ipoj썿te sv쏪j nov쏯 telefon, 
p쏪vodn썿 seznam kontakt쏪 se nebude 
v syst썗mu zobrazovat, av쏃ak z쏪st쌴v쌴 
v syst썗mu ulo쏹en쏯, dokud p쎼edchoz썿 
telefon nesma쏹ete ze seznamu za쎼썿-
zen썿.

P쎼ij썿m쌴n썿 hovor쏪
P쎼i vyzv쌴n썙n썿 p쎼썿choz썿ho hovoru se na 
displeji syst썗mu do썊asn썙 objev썿 zobra-
zen썿 p쎼썿choz썿ho hovoru.

Pro p쎼ijet썿 hovoru stiskn썙te tla썊썿tko 
[1 RPT] na ovl쌴dac썿m panelu.
僅 Rovn썙쏹 m쏪쏹ete stisknout tla썊썿tko 

vol쌴n썿/p쎼ijet썿 hovoru na volantu.
Pro odm썿tnut썿 hovoru stiskn썙te tla썊썿tko 
[2 SHFL] na ovl쌴dac썿m panelu.

僅 Rovn썙쏹 m쏪쏹ete stisknout tla썊썿tko 
ukon썊en썿 hovoru na volantu.

UPOZORN5NL
僅 Podle typu mobiln썿ho telefonu nemus썿 

b쏯t odm썿tnut썿 hovoru podporov쌴no.
僅 Po p쎼ipojen썿 mobiln썿ho telefonu do 

syst썗mu m쏪쏹e b쏯t zvuk p쎼en쌴쏃en do 
reproduktor쏪 syst썗mu i po vystoupen썿 
z vozidla, pokud se nach쌴z썿te v oblasti 
komunika썊n썿ho dosahu. Pro ukon썊en썿 
p쎼ipojen썿 odpojte za쎼썿zen썿 ze syst썗mu 
nebo na n썙m vypn썙te Bluetooth.

Dal쏃썿 mo쏹nosti v pr쏪b썙hu hovoru
V pr쏪b썙hu aktivn썿ho hovoru je na dis-
pleji zobrazen썿 zn쌴zorn썙n썗 n썿쏹e. Stiskem 
tla썊썿tka zvol썿te po쏹adovanou funkci.

Pro p쎼epnut썿 hovoru do mobiln썿ho tele-
fonu stiskn썙te na ovl쌴dac썿m panelu tla-
썊썿tko [1 RPT].
僅 Rovn썙쏹 m쏪쏹ete p쎼idr쏹et stisknut썗 tla-

썊썿tko vol쌴n썿/p쎼ijet썿 hovoru na volantu.
Dal쏃썿m stisknut썿m volby [1 RPT] 
v pr쏪b썙hu soukrom썗ho re쏹imu p쎼epnete 
hovor ze soukrom썗ho re쏹imu do re쏹imu 
s pou쏹it썿m hands-free.
Pro ukon썊en썿 hovoru stiskn썙te tla썊썿tko 
[2 SHFL] na ovl쌴dac썿m panelu.
僅 Rovn썙쏹 m쏪쏹ete stisknout tla썊썿tko 

ukon썊en썿 hovoru na volantu.
Stiskem tla썊썿tka [MENU] na ovl쌴dac썿m 
panelu p쎼ejdete k n쌴sleduj썿c썿m polo쏹-
k쌴m:
僅 Microphone Volume (Outgoing 

Volume) (Hlasitost mikrofonu / 
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v쏯stupn썿 hlasitost): Nastaven썿 citli-
vosti mikrofonu nebo jeho vypnut썿, 
aby druh쌴 strana nesly쏃ela.

UPOZORN5NL
僅 Pokud jsou 쏒daje volaj썿c썿ho ulo쏹en썗 v 

seznamu kontakt쏪, zobrazuje se 
jm썗no volaj썿c썿ho a telefonn썿 썊썿slo. 
Pokud nejsou 쏒daje volaj썿c썿ho ulo쏹en썗 
v seznamu kontakt쏪, zobrazuje se 
pouze telefonn썿 썊썿slo.

僅 V pr쏪b썙hu hovoru p쎼es Bluetooth 
nelze p쎼epnout do jin썗ho zobrazen썿, 
nap쎼. zobrazen썿 p쎼ehr쌴va썊e.

僅 Podle typu mobiln썿ho telefonu se kva-
lita hovoru m쏪쏹e li쏃it. U n썙kter쏯ch 
telefon쏪 m쏪쏹e b쏯t v쌴쏃 hlas h쏪쎼e sly쏃i-
teln쏯 ne쏹 hlas na druh썗 stran썙.

僅 V z쌴vislosti na typu mobiln썿ho tele-
fonu se nemus썿 telefonn썿 썊썿slo zobra-
zovat.

僅 Podle typu mobiln썿ho telefonu nemus썿 
b쏯t funkce p쎼ep썿n쌴n썿 hovor쏪 podporo-
v쌴na.

NOUZOV쉩 VOL숼N슕 ERA-GLO-
NASS (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Syst썗m ERA-GLONASS zaji쏃쏉uje auto-
matick썗 nouzov썗 vol쌴n썿 p쎼i dopravn썿 
nehod썙 a jin쏯ch nehod쌴ch na silnici.

SOS
싡idi썊 nebo spolujezdci mohou nouzov쏯 
hovor s dispe썊inkem z쌴chrann썗ho sys-
t썗mu uskute썊nit manu쌴ln썙 stiskem tla-
썊썿tka SOS pro z썿sk쌴n썿 pot쎼ebn썗 nouzov썗 
pomoci.
僅 Na displeji se zobraz썿 SOS a zazn썿 zvu-

kov쌴 signalizace.

SOS Test
Stiskem tla썊썿tka SOS TECT m쏪쏹ete 
vstoupit do testovac썿ho re쏹imu funkce 
ERA-GLONASS.

僅 Na displeji se zobraz썿 SOS TECT a 
zazn썿 zvukov쌴 signalizace.

UPOZORN5NL
僅 Dal쏃썿 informace najdete v odd썿lu p쎼썿-

ru썊ky 씮Co d썙lat v p쎼썿pad썙 nouze“.
僅 V n썙kter쏯ch oblastech nemus썿 b쏯t 

tato funkce k dispozici.
僅 V z쌴vislosti na regionu a proveden썿 

vozidla se ozna썊en썿 a vzhled tla썊썿tka 
m쏪쏹e li쏃it.

Symboly stavu syst썗mu
Symboly, zobrazuj썿c썿 se v horn썿 썊쌴sti dis-
pleje, vypov썿daj썿 o moment쌴ln썿m stavu 
syst썗mu.
Seznamte s podobou a v쏯znamem 
t썙chto ikon, kter썗 o objevuj썿 po prove-
den썿 ur썊it쏯ch 쏒kon쏪 nebo pou쏹it썿 funkc썿.

Bluetooth

Symbol Popis

쌂rove쎜 nabit썿 akumul쌴toru za쎼썿zen썿, p쎼ipo-
jen썗ho p쎼es Bluetooth

Mobiln썿 telefon nebo p쎼ehr쌴va썊 zvuku, p쎼i-
pojen쏯 p쎼es Bluetooth

Prob썿h쌴 hovor pomoc썿 Bluetooth

Vypnut쏯 mikrofon p쎼i hovoru pomoc썿 
Bluetooth

Stahov쌴n썿 historie hovor쏪 z mobiln썿ho 
telefonu do syst썗mu pomoc썿 Bluetooth

Stahov쌴n썿 kontakt쏪 z mobiln썿ho telefonu 
do syst썗mu pomoc썿 Bluetooth
265



5

Informa썊n썿 syst썗m Audio (Bez dotykov썗ho displeje)

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 27  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Sign쌴l mobiln썿 s썿t썙

UPOZORN5NL
僅 쌂rove쎜 nabit썿, zobrazovan쌴 na displeji 

syst썗mu, se m쏪쏹e li쏃it od 쏒rovn썙 
nabit썿, zobrazovan썗 na p쎼ipojen썗m 
za쎼썿zen썿.

僅 S썿la sign쌴lu, zobrazovan쌴 na displeji 
syst썗mu, se m쏪쏹e li쏃it od s썿ly sign쌴lu, 
zobrazovan썗 na p쎼ipojen썗m mobil-
n썿m telefonu.

僅 Podle proveden썿 vozidla a v쏯bavy se 
n썙kter썗 symboly nemus썿 zobrazovat.

Specifikace syst썗mu
USB

Podporovan썗 form쌴ty audio
僅 Typy zvukov쏯ch soubor쏪

- Form쌴t audio WAVeform
- MPEG1/2/2,5 Audio Layer3
- Windows Media Audio verze 7.X/

8.X
僅 Bitov쏯 tok

- MPEG1 (Layer3): 32/40/48/56/64/
80/96/112/128/160/192/224/256/
320 kb/s

- MPEG2 (Layer3): 8/16/24/32/40/
48/56/64/80/96/112/128/144/160 
kb/s

- MPEG2,5 (Layer3): 8/16/24/32/40/
48/56/64/80/96/112/128/144/160 
kb/s

- WMA (High Range): 48/64/80/96/
128/160/192 kb/s

僅 Bit쏪 na vzorek
- WAV (PCM(Stereo)): 24 bit쏪

- WAV (IMA ADPCM): 4 bity
- WAV (MS ADPCM): 4 bity

僅 Vzorkovac썿 frekvence
- MPEG1: 44100/48000/32000 Hz
- MPEG2: 22050/24000/16000 Hz
- MPEG2,5: 11025/12000/8000 Hz
- WMA: 32000/44100/48000 Hz
- WAV: 44100/48000 Hz

僅 Maxim쌴ln썿 d썗lka n쌴zv쏪 slo쏹ek 
a soubor쏪 (Unicode): 40 standardn썿ch 
znak쏪 latinky nebo korejsk쏯ch znak쏪

僅 Podporovan썗 znaky pro n쌴zvy slo쏹ek/
soubor쏪 (Unicode): 2 604 korejsk쏯ch 
znak쏪, 94 alfanumerick쏯ch znak쏪, 
4 888 썊썿nsk쏯ch znak쏪 pro b썙쏹n썗 pou-
쏹it썿, 986 speci쌴ln썿ch znak쏪

僅 Maxim쌴ln썿 po썊et slo쏹ek: 1 000
僅 Maxim쌴ln썿 po썊et soubor쏪: 5 000

UPOZORN5NL
僅 Soubory nepodporovan쏯ch form쌴t쏪 

nemus썿 b쏯t rozpozn쌴ny a p쎼ehr쌴v쌴ny 
a ani jejich informace, jako je n쌴zev 
souboru, se nemus썿 zobrazovat 
spr쌴vn썙.

僅 Syst썗m rozpozn쌴 pouze soubory s 
koncovkou .mp3/.wma/.wav. Pokud 
nen썿 soubor v podporovan썗m for-
m쌴tu, p쎼eform쌴tujte ho pomoc썿 aktu-
쌴ln썿 verze vhodn썗ho software.

僅 Syst썗m nepodporuje pou쏹it썿 soubor쏪 
s ochranou DRM (Digital Rights Man-
agement).

僅 U komprimovan쏯ch soubor쏪 MP3/
WMA a soubor쏪 WAV m쏪쏹e doj썿t k 
ovlivn썙n썿 zvukov썗 kvality v z쌴vislosti 
na bitov썗m toku. (Hudebn썿 soubory s 
vy쏃쏃썿m bitov쏯m tokem maj썿 lep쏃썿 kva-
litu zvuku.)

僅 Japonsk썗 a zjednodu쏃en썗 썊썿nsk썗 
znaky v n쌴zvech slo쏹ek a soubor쏪 se 

Symbol Popis

S썿la sign쌴lu mobiln썿ho telefonu p쎼ipoje-
n썗ho pomoc썿 Bluetooth
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nemus썿 na displeji zobrazovat 
spr쌴vn썙.

Podporovan쌴 USB pam썙쏉ov쌴 
za쎼썿zen썿
僅 Po썊et bajt쏪/sektor: 64 kilobajt쏪 nebo 

m썗n썙
僅 Syst썗m form쌴tov쌴n썿: FAT12/16/32 

(doporu썊eno), exFAT/NTFS

UPOZORN5NL
僅 Funk썊nost je garantov쌴na pouze pro 

USB pam썙쏉ov쌴 za쎼썿zen썿 s kovov쏯m 
krytem a p쎼ipojovac썿m konektorem.
- USB pam썙쏉ov쌴 za쎼썿zen썿 

s plastov쏯m p쎼ipojovac썿m konekto-
rem nemus썿 b쏯t rozpozn쌴na.

- USB pam썙쏉ov쌴 za쎼썿zen썿 s vlo쏹enou 
pam썙쏉ovou kartou, jako jsou CF 
nebo SD karty, nemusej썿 b쏯t rozpo-
zn쌴na.

僅 USB pevn쏯 disk nemus썿 b쏯t rozpo-
zn쌴n.

僅 Pokud pou쏹썿v쌴te velkokapacitn썿 USB 
za쎼썿zen썿 s d썙len썿m do logick쏯ch disk쏪, 
syst썗m rozpozn쌴 pouze soubory v 
prvn썿m z disk쏪.

僅 Pokud USB pam썙쏉ov쏯 disk obsahuje 
rovn썙쏹 programy, mohou nastat pro-
bl썗my s p쎼ehr쌴v쌴n썿 odpov썿daj썿c썿ch 
medi쌴ln썿ch soubor쏪.

僅 Kv쏪li lep쏃썿 kompatibilit썙 pou쏹썿vejte 
za쎼썿zen썿 s p쎼ipojen썿m USB 2,0.

Bluetooth
僅 Bluetooth Power Class 2: -6 a쏹 4 dBm
僅 Vyza쎼ovan쏯 v쏯kon: Max 3 mW
僅 Frekven썊n썿 rozsah: 2 400 a쏹 2 483,5 

MHz
僅 Verze Bluetooth patch RAM software: 

1

Ochrann썗 zn쌴mky
Ostatn썿 obchodn썿 zna썊ky a ozna썊en썿 jsou 
majetkem p쎼썿slu쏃n쏯ch vlastn썿k쏪.

僅 Logo a slovn썿 ozna썊en썿 Bluetooth씾 
jsou registrovan썗 obchodn썿 zna썊ky, 
vlastn썙n썗 spole썊nost썿 Bluetooth SIG, 
Inc. a jejich ve쏃ker썗 pou쏹it썿 spole썊nost썿 
KIA je licencov쌴no.
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BSMI

ANATEL
“Este produto est쌴 homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos 
regulamentados pela resolu썋썃o nº. 242/2000 e atende aos requisitos t썗cnicos e apli-
cados”
“Este equipamento n썃o tem direito 쌽 prote썋썃o contra interfer썛ncia prejudicial e n썃o 
pode causar interfer썛ncia em sistemas devidamente autorizados.”
Para maiores informa썋쎵es, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br
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TRA

NBTC

OMAN-TRA OMAN-TRA

D192564 D192564

TRA/TA-R/11420/21 TRA/TA-R/11422/21
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싡썿zen썿 vozidla
P쎼ed j썿zdou
Nezbytn썗 kontroly vozidla
U n쌴sleduj썿c썿ch kapalin pravideln썙 kont-
rolujte jejich n쌴pl쎜 v p쎼esn쏯ch interva-
lech:
僅 Motorov쏯 olej
僅 Chladic썿 kapalina motoru
僅 Brzdov쌴 kapalina
僅 Kapalina ost쎼ikova썊e
Podrobnosti viz 썊쌴st "쌂dr쏹ba" strana 8-5.

V\STRAHA
P쎼i 쎼썿zen썿 sledujte silnici. Hlavn썿 odpov썙d-
nost썿 쎼idi썊e je bezpe썊n썗 쎼썿zen썿 vozidla 
v souladu s p쎼edpisy. 싡idi썊i by za j썿zdy 
nem썙li pou쏹썿vat 쏹쌴dn쌴 ru썊n썿 za쎼썿zen썿, ani 
jin썗 p쎼썿stroje nebo syst썗my vozidla, kter썗 
odv쌴d썙j썿 pozornost 쎼idi썊e b썙hem 쎼썿zen썿 
vozidla.

Kontrola v쏯fukov썗ho syst썗mu
Ujist썙te se, 쏹e v쏯fukov쏯 syst썗m t썙sn썿.
V쏯fukov쏯 syst썗m by m썙l b쏯t kontrolov쌴n 
p쎼i zdvihnut썿 vozidla, nap쎼. p쎼i v쏯m썙n썙 
oleje, nebo z jin썗ho d쏪vodu.
Pokud usly쏃썿te zm썙nu zvuku v쏯fuku 
nebo pokud n썙co zas쌴hne podvozek, 
doporu썊uje Kia nav쏃t썿vit autorizovan썗ho 
prodejce/servisn썿ho partnera Kia nebo 
odborn쏯 servis a nechat v쏯fukov쏯 sys-
t썗m co nejd쎼썿ve zkontrolovat.

V\STRAHA
Nevdechujte v쏯fukov썗 plyny z motoru 
a ani nenech쌴vejte motor b썙쏹et del쏃썿 
dobu v uzav쎼en쏯ch prostor쌴ch. V쏯fu-
kov썗 plyny obsahuj썿 oxid uhelnat쏯, co쏹 je 
bezbarv쏯 plyn bez z쌴pachu, kter쏯 m쏪쏹e 
zp쏪sobit ztr쌴tu v썙dom썿 a smrt udu쏃en썿m.

P쎼ed vstupem do vozidla
僅 Zkontrolujte, zda jsou 썊ist쌴 v쏃echna 

okna, vn썙j쏃썿 zp썙tn쌴 zrc쌴tka a vn썙j쏃썿 
sv썙tlomety.

僅 Zkontrolujte stav pneumatik.
僅 Zkontrolujte, zda v prostoru pod vozi-

dlem nen썿 patrn쏯 jak쏯koli 쏒nik kapalin.
僅 Pokud se budete rozj썿쏹d썙t vzad, ujis-

t썙te se, 쏹e za vozidlem nejsou 쏹쌴dn썗 
p쎼ek쌴쏹ky.

P쎼ed nastartov쌴n썿m vozidla
僅 Zav쎼ete a zamkn썙te v쏃echny dve쎼e.
僅 Nastavte sedadlo tak, abyste snadno 

dos쌴hli na v쏃echny ovl쌴dac썿 prvky.
僅 Zapn썙te si bezpe썊nostn썿 p쌴s.
僅 Nastavte vnit쎼n썿 i venkovn썿 zp썙tn쌴 

zrc쌴tka.
僅 Ujist썙te se, 쏹e v쏃echna sv썙tla funguj썿.
僅 Zkontrolujte v쏃echna m썙쎼idla.
僅 Po zapnut썿 vozidla (poloha ON 

(Zapnuto)) zkontrolujte varovn썗 kont-
rolky.

僅 Uvoln썙te parkovac썿 brzdu a ujist썙te 
se, 쏹e varovn쌴 kontrolka parkovac썿 
brzdy zhasla.

V\STRAHA
僅 Pokud chcete zaparkovat nebo zasta-

vit vozidlo s nastartovan쏯m motorem, 
nenech쌴vejte plynov쏯 ped쌴l 
se쏃l쌴pnut쏯 po dlouh쏯 썊asov쏯 쏒sek. 
Mohlo by doj썿t k p쎼eh쎼쌴t썿 motoru nebo 
v쏯fukov썗ho syst썗mu a k po쏹쌴ru.

僅 P쎼ed za쎼azen썿m stupn썙 D (J썿zda) nebo 
R (Zp쌴te썊ka) v쏹dy zkontrolujte bez-
prost쎼edn썿 okol썿 vozidla, zda se v n썙m 
nepohybuj썿 쏹쌴dn썗 osoby, obzvl쌴쏃t썙 
d썙ti.

僅 P쎼edm썙ty ve vozidle ukl쌴dejte tak, 
aby byly zaji쏃t썙n썗 proti pohybu. 
Pokud n쌴hle zastav썿te nebo rychle 
76
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oto썊썿te volantem, voln썗 p쎼edm썙ty 
mohou spadnout na podlahu a br쌴nit 
v ovl쌴d쌴n썿 no쏹n썿ch ped쌴l쏪, co쏹 by 
mohlo v썗st ke zp쏪soben썿 nehody.

僅 Nikdy nesedejte za volant pod vlivem 
alkoholu, drog ani jin쏯ch l쌴tek, kter썗 
zhor쏃uj썿 pozornost. 싡썿zen썿 pod vlivem 
alkoholu je nebezpe썊n썗. I mal썗 mno쏹-
stv썿 alkoholu ovlivn썿 va쏃e reflexy, vn썿-
m쌴n썿 a 쏒sudek.
싡썿zen썿 pod vlivem drog nebo jin쏯ch 
l쌴tek zhor쏃uj썿c썿ch pozornost je stejn썙 
nebezpe썊n썗 jako 쎼썿zen썿 v opilosti nebo 
je쏃t썙 nebezpe썊n썙j쏃썿.

僅 P쎼i 쎼썿zen썿 vozidla v쏹dy pou쏹썿vejte 
vhodnou obuv. Nevhodn쌴 obuv 
(vysok썗 podpatky, ly쏹a쎼sk쌴 obuv, san-
d쌴ly atd.) mohou ovlivnit schopnosti 
ovl쌴d쌴n썿 brzdov썗ho ped쌴lu a ped쌴lu 
akceler쌴toru.

Spr쌴vn썗 j썿zdn썿 n쌴vyky
僅 P쎼i se쏃l쌴pnut썗m ped쌴lu akceler쌴toru 

nikdy nep쎼e쎼azujte z polohy 
P (Parkov쌴n썿) nebo N (Neutr쌴l) do jin썗 
polohy.

僅 Polohu P (Parkov쌴n썿) nikdy neza쎼a-
zujte, je-li vozidlo v pohybu.

僅 P쎼ed p쎼e쎼azen썿m do polohy 
R (Zp쌴te썊ka) nebo D (J썿zda) vozidlo 
v쏹dy zastavte.

僅 Nikdy neza쎼azujte polohu N (Neutr쌴l) 
a nenechte pak vozidlo sj썿쏹d썙t 
z kopce. Je to extr썗mn썙 nebezpe썊n썗. 
Polohy R (Zp쌴te썊ka) a D (J썿zda) za쎼a-
zujte v쏹dy, kdy쏹 je vozidlo v pohybu.

僅 Nejezd썙te se zabrzd썙n쏯m vozidlem. 
M쏪쏹e to zp쏪sobit p쎼eh쎼쌴t썿 brzdy a jej썿 
poruchu. P쎼i j썿zd썙 z dlouh썗ho kopce 
pou쏹ijte motorovou brzdu.

僅 P쎼ed p쎼e쎼azen썿m na ni쏹쏃썿 stupe쎜 zpo-
malte.

僅 V쏹dy pou쏹썿vejte parkovac썿 brzdu. 
Nespol썗hejte na to, 쏹e pohybu vozidla 
zabr쌴n썿 p쎼e쎼azen썿 do polohy 
P (Parkov쌴n썿).

僅 P쎼i j썿zd썙 na kluzk썗m povrchu bu썑te 
mimo쎼쌴dn썙 opatrn썿. Obzvl쌴쏃t썙 opatrn썿 
bu썑te p쎼i brzd썙n썿, akceleraci a 쎼azen썿. 
Rychlost vozidla se m쏪쏹e n쌴hle zm썙-
nit, pneumatiky ztrat썿 z쌴b썙r a vozidlo 
bude neovladateln썗.

僅 Plynulou j썿zdou dos쌴hnete optim쌴l-
n썿ho v쏯konu vozidla.

V\STRAHA
僅 P쎼i uv썿znut썿 vozidla ve sn썙hu, bl쌴t썙, 

p썿sku apod. m쏪쏹ete zkusit vozidlo 
uvolnit pohyby vp쎼ed a vzad. Tento 
postup nepou쏹썿vejte, pokud jsou v 
bl썿zkosti vozidla dal쏃썿 osoby. N쌴hl쏯m 
uvoln썙n썿m p쎼i rozhoup쌴n썿 se vozidlo 
m쏪쏹e nenad쌴le rozjet vp쎼ed nebo 
vzad a zranit osoby nebo zp쏪sobit 
hmotnou 쏃kodu v okol썿.

僅 P쎼i j썿zd썙 do kopce nebo z kopce v쏹dy 
za쎼a썑te polohu D (J썿zda) pro j썿zdu 
dop쎼edu nebo polohu R (Zp쌴te썊ka) 
pro couv쌴n썿 a p쎼ed rozjet썿m p쎼ekont-
rolujte na p쎼썿strojov썗 konzole za쎼a-
zen쏯 p쎼evod. J썿zda opa썊n쏯m sm썙rem 
proti za쎼azen썗mu p쎼evodu m쏪쏹e zp쏪-
sobit nebezpe썊n썗 situace, proto쏹e 
motor m쏪쏹e zhasnout a m쏪쏹e se sn썿쏹it 
쏒썊inek brzd.

僅 V쏹dy se p쎼ipoutejte! P쎼i nehod썙 hroz썿 
nep쎼ipoutan썗 osob썙 v쏯razn썙 vy쏃쏃썿 
riziko zran썙n썿 썊i 쏒mrt썿 ne쏹 쎼쌴dn썙 p쎼i-
poutan쏯m osob쌴m.

僅 P쎼i zat쌴썊en썿 nebo ot쌴썊en썿 sni쏹te rych-
lost.

僅 Ned썙lejte prudk썗 pohyby volantem, 
vyhn썙te se n쌴hl썗mu p쎼ej썿쏹d썙n썿 z 
pruhu do pruhu a ostr썗mu zat쌴썊en썿 
p쎼i rychl썗 j썿zd썙.
86
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僅 P쎼i ztr쌴t썙 kontroly nad vozidlem hroz썿 
p쎼i rychl썗 j썿zd썙 mnohem v썙t쏃썿 riziko 
p쎼evr쌴cen썿.

僅 Ke ztr쌴t썙 kontroly nad vozidlem dojde 
썊asto v situaci, kdy dv썙 nebo v썿ce kol 
sjede z vozovky a 쎼idi썊 se p쎼썿li쏃n쏯m 
oto썊en썿m volantu sna쏹썿 dostat zp썙t.

僅 Pokud sjedete z vozovky, neot쌴썊ejte 
volantem prudce. M썿sto toho p쎼ed 
najet썿m zp썙t do j썿zdn썿ho pruhu zpo-
malte.

僅 Nep쎼ekra썊ujte rychlostn썿 limity.

Spr쌴vn썗 postupy brzd썙n썿
僅 P쎼ed j썿zdou se ujist썙te, 쏹e parkovac썿 

brzda nen썿 aktivov쌴na a 쏹e kontrolka 
parkovac썿 brzdy nesv썿t썿.

僅 Pokud jsou brzdy mokr썗, vozidlo 
nezastav썿 tak rychle jako obvykle. 
Brzdu se쏃lapujte zlehka, dokud se 
nevr쌴t썿 jej썿 obvykl쏯 쏒썊inek.

僅 Nejezd썙te s nohou na brzdov썗m 
ped쌴lu. Op썿r쌴n썿 chodidla o brzdov쏯 
ped쌴l b썙hem j썿zdy m쏪쏹e b쏯t nebez-
pe썊n썗, proto쏹e m쏪쏹e zp쏪sobit p쎼e-
h쎼쌴t썿 brzd a ztr쌴tu jejich 쏒썊innosti. 
Rovn썙쏹 tak doch쌴z썿 k vy쏃쏃썿mu opot쎼e-
ben썿 sou썊쌴st썿 brzd.

僅 Pokud se b썙hem j썿zdy vypust썿 pneu-
matika, pomalu se쏃l쌴pn썙te brzdu a 
b썙hem zpomalov쌴n썿 udr쏹ujte vozidlo 
v p쎼썿m썗m sm썙ru. S vozidlem sje썑te 
pomalu a bezpe썊n썙 mimo silnici a 
zastavte na bezpe썊n썗m m썿st썙.

僅 P쎼i parkov쌴n썿 na svahu bu썑te opatrn썿. 
Pevn썙 zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdu 
a p쎼e쎼a썑te do polohy P (Parkov쌴n썿).

僅 Pokud p쎼edn썿 썊쌴st vozidla sm썙쎼uje ze 
svahu, nato썊te p쎼edn썿 kola sm썙rem k 
obrubn썿ku, co쏹 pom쏪쏹e zabr쌴nit vozi-
dlu v rozjet썿.

Pokud p쎼edn썿 썊쌴st vozidla sm썙쎼uje do 
svahu, nato썊te p쎼edn썿 kola sm썙rem od 
obrubn썿ku, co쏹 pom쏪쏹e zabr쌴nit vozi-
dlu v rozjet썿.

僅 Pokud nem쌴te obrubn썿k nebo pokud 
je z jin쏯ch d쏪vod쏪 nutn썗 zabr쌴nit roz-
jezdu vozidla, zablokujte kola.

僅 Za ur썊it쏯ch podm썿nek m쏪쏹e parkovac썿 
brzda zatuhnout v zata쏹en썗 poloze, 
nap쎼. ve sn썙hu nebo p쏪soben썿m ledu 
na zadn썿 brzdy 썊i p쎼i mokr쏯ch brz-
d쌴ch.
Pokud by takov쌴 situace mohla 
nastat, pou쏹ijte parkovac썿 brzdu 
pouze do썊asn썙. P쎼e쎼a썑te do polohy 
P (Parkov쌴n썿) a zadn썿 kola zajist썙te 
kl썿ny, aby se vozidlo nemohlo rozjet. 
Pot썗 parkovac썿 brzdu uvoln썙te.

僅 Vozidlo neudr쏹ujte na m썿st썙 ve svahu 
pomoc썿 plynov썗ho ped쌴lu. Mohlo by 
doj썿t k p쎼eh쎼쌴t썿 p쎼evodovky. V쏹dy pou-
쏹썿vejte brzdov쏯 ped쌴l nebo parkovac썿 
brzdu.
96



싡썿zen썿 vozidla Nastartov쌴n썿 vozidla

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 10  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Nastartov쌴n썿 vozidla
Sp썿na썊 zapalov쌴n썿 (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

1 LOCK (Zamknuto)
2 ACC (P쎼썿slu쏃enstv썿)
3 ON (Zapnuto)
4 START (Nastartov쌴n썿)

쉗innost
僅 LOCK (Zamknuto)

- Kl썿썊 ze zapalov쌴n썿 lze vyjmout.
僅 ACC (P쎼썿slu쏃enstv썿)

- Nyn썿 lze pou쏹썿vat elektrick썗 p쎼썿slu-
쏃enstv썿.

僅 ON (Zapnuto)
- Lze zkontrolovat varovn썗 kontrolky.

僅 START (Nastartov쌴n썿)
- Oto썊en썿m sp썿na썊e zapalov쌴n썿 

nastartujte motor. Lze zkontrolovat 
varovn썗 kontrolky brzd.

V\STRAHA
僅 Je-li vozidlo v pohybu, nikdy neot쌴-

썊ejte sp썿na썊 zapalov쌴n썿 do polohy 
LOCK nebo ACC. Mohlo by doj썿t ke 
ztr쌴t썙 kontroly nad sm썙rem j썿zdy vozi-
dla a funkce brzd, co쏹 by mohlo zap쎼썿-
썊init nehodu.

僅 Na krou쏹ek kl썿썊e, kter쏯 se pou쏹썿v쌴 ke 
startov쌴n썿 vozidla, nep쎼ip썿nejte 쏹쌴dn썗 
v쌴썊ky, tobolky, svazky dal쏃썿ch kl썿썊쏪 
ani jin썗 t썙쏹쏃썿 dopl쎜ky. Takov썗 p쎼ed-
m썙ty mohou zp쏪sobit, 쏹e 쎼idi썊 
ne쏃쏉astnou n쌴hodou zasune kl썿썊 do 

palubn썿 desky a za j썿zdy p쎼epne sp썿-
na썊 zapalov쌴n썿 do polohy ACC, co쏹 
m쏪쏹e zv쏯쏃it riziko nehody a zp쏪sobit 
vypnut썿 r쏪zn쏯ch bezpe썊nostn썿ch 
funkc썿.

僅 Aby nemohlo doj썿t k nenad쌴l썗mu 
nebo n쌴hl썗mu pohybu vozidla, nikdy 
z n썙j neodch쌴zejte, dokud nen썿 p쎼evo-
dovka uzam썊ena v poloze P 
(Parkov쌴n썿) a nen썿 pln썙 aktivov쌴na 
parkovac썿 brzda. P쎼ed opu쏃t썙n썿m 
m썿sta 쎼idi썊e nezapome쎜te v쏹dy p쎼e쎼a-
dit p쎼evodovku do polohy P 
(Parkov쌴n썿), pln썙 zat쌴hnout parkovac썿 
brzdu a vypnout motor.

僅 NIKDY nesahejte po tla썊썿tku sp썿na썊i 
zapalov쌴n썿 ani po jak썗mkoli jin썗m 
ovl쌴dac썿m prvku skrz volant, pokud je 
vozidlo v pohybu. P쎼썿tomnost dlan썙 
nebo ruky v tomto prostoru m쏪쏹e 
zap쎼썿썊init ztr쌴tu kontroly nad vozidlem 
a n쌴slednou dopravn썿 nehodu.

僅 Do okol썿 sedadla 쎼idi썊e neumis쏉ujte 
쏹쌴dn썗 pohybliv썗 p쎼edm썙ty. Mohou 
jednak p쎼ek쌴쏹et 쎼idi썊i v ovl쌴d쌴n썿 vozi-
dla, jednak mohou zp쏪sobit dopravn썿 
nehodu.

UPOZORN5NL
Pokud ponech쌴te sp썿na썊 zapalov쌴n썿 
dlouhou dobu v poloze ACC nebo ON, 
m쏪쏹e doj썿t k vybit썿 akumul쌴toru.

Tla썊썿tko ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

ONQ5041210

ONQ5041001
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쉗innost
僅 OFF (Vypnuto)

- Stisknut썿m tla썊썿tka ENGINE START/
STOP v poloze P (Parkov쌴n썿) (auto-
matick쌴 p쎼evodovka / dvouspoj-
kov쌴 p쎼evodovka) nebo N (Neutr쌴l) 
(manu쌴ln썿 p쎼evodovka / inteligentn썿 
manu쌴ln썿 p쎼evodovka) vozidlo 
vypnete.

僅 ACC (P쎼썿slu쏃enstv썿)
- Jednou stiskn썙te tla썊썿tko ENGINE 

START/STOP, ani쏹 byste se쏃l쌴pli 
ped쌴l brzdy (automatick쌴 p쎼evo-
dovka / dvouspojkov쌴 p쎼evodovka) 
nebo brzdy a spojky (manu쌴ln썿 p쎼e-
vodovka / inteligentn썿 manu쌴ln썿 
p쎼evodovka).

- Nyn썿 lze pou쏹썿vat elektrick썗 p쎼썿slu-
쏃enstv썿.

- Po asi 1 hodin썙 se automaticky 
vypne, aby se akumul쌴tor nevyb썿jel.

僅 ON (Zapnuto)
- Dvakr쌴t stiskn썙te tla썊썿tko ENGINE 

START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru), ani쏹 byste se쏃l쌴pli brz-
dov쏯 ped쌴l (automatick쌴/dvouspoj-
kov쌴 p쎼evodovka) nebo brzdov쏯 
a spojkov쏯 ped쌴l (manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovka / inteligentn썿 manu쌴ln썿 p쎼e-
vodovka).

- Lze zkontrolovat varovn썗 kontrolky.
僅 START/RUN (Nastartov쌴n썿/rozjezd)

- Stiskn썙te tla썊썿tko ENGINE START/
STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru), ani쏹 byste se쏃l쌴pli brz-
dov쏯 ped쌴l (automatick쌴/dvouspoj-
kov쌴 p쎼evodovka) nebo brzdov쏯 
a spojkov쏯 ped쌴l (manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovka / inteligentn썿 manu쌴ln썿 p쎼e-
vodovka) v poloze P (Parkov쌴n썿) 
(automatick쌴/dvouspojkov쌴 p쎼evo-
dovka) nebo N (Neutr쌴l) (manu쌴ln썿 

p쎼evodovka/inteligentn썿 manu쌴ln썿 
p쎼evodovka).

- Motor nastartujte v poloze 
P (Parkov쌴n썿) (automatick쌴 p쎼evo-
dovka / dvouspojkov쌴 p쎼evodovka) 
nebo N (Neutr쌴l) (manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovka / inteligentn썿 manu쌴ln썿 p쎼e-
vodovka) se zata쏹enou parkovac썿 
brzdou kv쏪li bezpe썊nosti.

V\STRAHA
僅 Tla썊썿tko ENGINE START/STOP 

(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) nikdy 
nestla썊ujte, pokud je vozidlo 
v pohybu. Mohlo by doj썿t ke ztr쌴t썙 
kontroly nad sm썙rem j썿zdy vozidla a 
funkce brzd, co쏹 by mohlo zap쎼썿썊init 
nehodu.

僅 P쎼ed opu쏃t썙n썿m m썿sta 쎼idi썊e nezapo-
me쎜te v쏹dy p쎼e쎼adit p쎼evodovku do 
polohy P (Parkov쌴n썿), pln썙 zat쌴hnout 
parkovac썿 brzdu a vypnout motor. 
Pokud neprovedete tyto bezpe썊nostn썿 
쏒kony, hroz썿 nebezpe썊썿 neo썊ek쌴va-
n썗ho a n쌴hl썗ho rozjet썿 vozidla.

僅 Nikdy nesahejte po tla썊썿tku ENGINE 
START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru) nebo po jak썗mkoli jin썗m 
ovl쌴dac썿m prvku skrz volant, pokud je 
vozidlo v pohybu. P쎼썿tomnost dlan썙 
nebo ruky v t썗to oblasti by mohla 
zap쎼썿썊init ztr쌴tu kontroly nad vozidlem 
a n쌴slednou nehodu a v쌴쏹n썗 zran썙n썿 
nebo 쏒mrt썿.

僅 Do okol썿 sedadla 쎼idi썊e neumis쏉ujte 
jak썗koliv pohybliv썗 p쎼edm썙ty, jeliko쏹 
by se b썙hem j썿zdy mohly d쌴t do 
pohybu, p쎼ek쌴쏹et 쎼idi썊i v ovl쌴d쌴n썿 
vozidla a zp쏪sobit tak nehodu.
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UPOZORN5NL
僅 Pokud tla썊썿tko ENGINE START/STOP 

(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) pone-
ch쌴te dlouhou dobu v poloze ACC 
nebo ON, dojde k vybit썿 akumul쌴toru.

僅 Pokud stisknete tla썊썿tko ENGINE 
START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru) bez se쏃l쌴pnut썿 brzdov썗ho 
ped쌴lu, motor se nenastartuje a re쏹im 
sp썿na썊e ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) se 
zm썙n썿 n쌴sleduj썿c썿m zp쏪sobem:
- OFF → ACC → ON → OFF nebo 

ACC

Pojistka tla썊썿tka ENGINE START/
STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Tla썊썿tko ENGINE START/STOP (Nastar-
tov쌴n썿/vypnut썿 elektromobilu) se nep쎼e-
pne do polohy OFF (Vypnuto), dokud 
nebude 쎼azen썿 v poloze P (Parkov쌴n썿).

Startov쌴n썿 motoru chytr쏯m kl썿-
썊em
Vozidlo bude hledat chytr쏯 kl썿썊, kdy쏹:
僅 Dve쎼e vozidla jsou otev쎼en썗
僅 Tla썊썿tko ENGINE START/ STOP 

(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) je 
stisknut썗.

Pokud nen썿 chytr쏯 kl썿썊 ve vozidle, na p쎼썿-
strojov썗 desce se objev썿 indik쌴tor ( ) 
a hl쌴쏃en썿.

V\STRAHA
Motor bude mo쏹n썗 nastartovat pouze v 
p쎼썿pad썙, 쏹e se chytr쏯 kl썿썊 nach쌴z썿 ve 
vozidle. D썙tem ani jin쏯m osob쌴m, kter썗 
nejsou obezn쌴meny s ovl쌴d쌴n썿m vozi-
dla, nedovolte dot쏯kat se sp썿na썊e 
ENGINE START/STOP (Nastartov쌴n썿/
vypnut썿 motoru) ani souvisej썿c썿ch sou-

썊쌴st썿. Stisknete-li tla썊썿tko ENGINE 
START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru), zat썿mco je chytr쏯 kl썿썊 ve vozi-
dle, m쏪쏹e doj썿t k necht썙n썗mu nastarto-
v쌴n썿 motoru a p쎼썿padn썙 i k ne쏹쌴douc썿mu 
pohybu vozidla.

VAROV@NL
僅 Pokud se p쎼i j썿zd썙 vozidla zastav썿 

motor, nepokou쏃ejte se p쎼e쎼adit p쎼e-
vodovku do polohy P (Parkov쌴n썿). 
Pokud to dopravn썿 situace a provozn썿 
podm썿nky dovol썿, p쎼e쎼a썑te p쎼evo-
dovku do polohy N (Neutr쌴l), dokud je 
vozidlo v pohybu, a stisknut썿m sp썿-
na썊e ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) se 
pokuste motor znovu nastartovat.

僅 Sp썿na썊 ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) netisk-
n썙te d썗le ne쏹 10 sekund mimo situ-
ace, kdy je sp쌴len쌴 pojistka brzdov쏯ch 
sv썙tel.

僅 Pokud je motor v chodu, sp썿na썊 zapa-
lov쌴n썿 neot쌴썊ejte do polohy START. 
Do쏃lo by k po쏃kozen썿 start썗ru.

僅 Motor je mo쏹n썗 nastartovat tak썗 
v p쎼썿pad썙, 쏹e je p쎼evodovka za쎼azena 
do polohy N (Neutr쌴l), av쏃ak 
z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 rad썙ji 
motor startujte s p쎼evodovkou 
v poloze P (Parkov쌴n썿).

UPOZORN5NL
僅 Pokud je akumul쌴tor vybit쏯 nebo 

chytr쏯 kl썿썊 nefunguje spr쌴vn썙, m쏪쏹ete 
motor nastartovat stisknut썿m sp썿na썊e 
ENGINE START/STOP (Nastartov쌴n썿/
vypnut썿 motoru) s pou쏹it썿m chytr썗ho 
kl썿썊e. Pokud sp썿na썊 ENGINE START/
STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) 
stisknete p쎼썿mo chytr쏯m kl썿썊em, je 
t쎼eba jej p쎼ilo쏹it kolmo na sp썿na썊.
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僅 Pokud je pojistka brzdov쏯ch sv썙tel 
sp쌴len쌴, motor nelze norm쌴ln썿m zp쏪-
sobem nastartovat.
Vym썙쎜te pojistku za novou. Pokud to 
nen썿 mo쏹n썗, lze motor nastartovat 
stisknut썿m a p쎼idr쏹en썿m sp썿na썊e 
ENGINE START/STOP (Nastartov쌴n썿/
vypnut썿 motoru) po dobu 10 sekund 
v poloze ACC (P쎼썿slu쏃enstv썿). Motor lze 
nastartovat bez se쏃l쌴pnut썿 brzdov썗ho 
ped쌴lu. Z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 
v쏃ak p쎼ed startov쌴n썿m motoru v쏹dy 
se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l.

Startov쌴n썿 motoru

V\STRAHA
僅 P쎼i 쎼썿zen썿 vozidla v쏹dy pou쏹썿vejte 

vhodnou obuv. Nevhodn쌴 obuv 
(vysok썗 podpatky, ly쏹a쎼sk쌴 obuv atd.) 
mohou ovlivnit schopnosti ovl쌴d쌴n썿 
brzdov썗ho ped쌴lu a ped쌴lu akceler쌴-
toru.

僅 Motor nestartujte se se쏃l쌴pnut쏯m 
ped쌴lem akceler쌴toru. Vozidlo by se 
mohlo rozjet a zp쏪sobit nehodu.

僅 Vy썊kejte a쏹 se ot쌴썊ky motoru ust쌴l썿. 
P쎼i vysok쏯ch ot쌴썊k쌴ch motoru by se 
vozidlo po uvoln썙n썿 brzdov썗ho ped쌴lu 
mohlo ne썊ekan썙 rozjet.

Startov쌴n썿 vozidla s inteligentn썿m 
manu쌴ln썿m 쎼azen썿m (iMT) (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
1. Ujist썙te se, 쏹e je zata쏹en쌴 parkovac썿 

brzda.
2. Pln썙 se쏃l쌴pn썙te ped쌴l spojky a 

za쎼a썑te do polohy N (Neutr쌴l).
3. P쎼i stisknut썿 sp썿na썊e ENGINE START/

STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) 
do polohy START m썙jte ped쌴l brzdy i 
spojky se쏃l쌴pnut쏯.

4. U vzn썙tov썗ho motoru dr쏹te brzdov쏯 
ped쌴l se쏃l쌴pnut쏯, dokud kontrolka 
쏹haven썿 nezhasne. Kdy쏹 kontrolka 
쏹haven썿 zhasne, motor se nastartuje.

INFORMACE
僅 Jestli쏹e stisknete tla썊썿tko ENGINE 

START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru) do polohy START bez 
se쏃l쌴pnut썿 ped쌴l쏪 brzdy a spojky, 
motor nenasko썊썿 a na p쎼썿strojov썗m 
panelu se zobraz썿 zpr쌴va 씮Pro nastar-
tov쌴n썿 motoru se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 a 
spojkov쏯 ped쌴l.“

僅 Jestli쏹e p쌴ku voli썊e nep쎼e쎼ad썿te do 
polohy N (Neutr쌴l), na p쎼썿strojov썗m 
panelu se zobraz썿 n쌴sleduj썿c썿 vyskako-
vac썿 okno.

Startov쌴n썿 z쌴쏹ehov썗ho motoru

쉗innost
1. Ujist썙te se, 쏹e je zata쏹en쌴 parkovac썿 

brzda.
2. U manu쌴ln썿 p쎼evodovky pln썙 se쏃l쌴p-

n썙te spojkov쏯 ped쌴l a p쎼e쎼a썑te do 
polohy N (Neutr쌴l). P쎼i startov쌴n썿 
motoru ponechejte ped쌴l spojky 
a brzdov쏯 ped쌴l se쏃l쌴pnut쏯.

ONQ5041001L
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Automatick쌴 p쎼evodovka/dvouspoj-
kov쌴 p쎼evodovka – Zcela se쏃l쌴pn썙te 
brzdov쏯 ped쌴l a p쎼e쎼a썑te do polohy P 
(Parkov쌴n썿). Motor lze nastartovat i p쎼i 
za쎼azen썗m stupni N (Neutr쌴l).

3. Siln썙 se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l.
4. Oto썊te kl썿썊em do polohy START nebo 

stiskn썙te tla썊썿tko ENGINE START/
STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru).

Startov쌴n썿 vzn썙tov썗ho motoru

쉗innost
1. Ujist썙te se, 쏹e je zata쏹en쌴 parkovac썿 

brzda.
2. U manu쌴ln썿 p쎼evodovky/inteligentn썿 

manu쌴ln썿 p쎼evodovky pln썙 se쏃l쌴pn썙te 
spojkov쏯 ped쌴l a p쎼e쎼a썑te do polohy 
N (Neutr쌴l). P쎼i startov쌴n썿 motoru 
ponechejte ped쌴l spojky a brzdov쏯 
ped쌴l se쏃l쌴pnut쏯.
Automatick쌴 p쎼evodovka/dvouspoj-
kov쌴 p쎼evodovka – Zcela se쏃l쌴pn썙te 
brzdov쏯 ped쌴l a p쎼e쎼a썑te do polohy P 
(Parkov쌴n썿). Motor lze nastartovat i p쎼i 
za쎼azen썗m stupni N (Neutr쌴l).

3. Siln썙 se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l.
4. Oto썊te kl썿썊em do polohy ON nebo 

stiskn썙te tla썊썿tko ENGINE START/
STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru). 
Rozsv썿t썿 se kontrolka ( ) 쏹haven썿.

5. Pokud je kontrolka 쏹haven썿 ( ) 
vypnut쌴, oto썊te kl썿썊em do polohy 
START nebo zcela se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 
ped쌴l (automatick쌴/dvouspojkov쌴 
p쎼evodovka), resp. brzdov쏯 
a spojkov쏯 ped쌴l (manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovka/inteligentn썿 manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovka), dokud motor nenastartuje.

UPOZORN5NL
僅 Pokud motor nenastartuje do 10 

sekund od ukon썊en썿 p쎼edeh쎼썿v쌴n썿, 
oto썊te sp썿na썊 zapalov쌴n썿 do polohy 
LOCK (Uzam썊eno) na 10 sekund a 
pot썗 zp썙t do polohy ON (Zapnuto), 
aby se p쎼edeh쎼썿v쌴n썿 motoru spustilo 
znovu.

僅 Pokud v pr쏪b썙hu 쏹haven썿 stisknete 
sp썿na썊 ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) je쏃t썙 
jednou, motor se m쏪쏹e nastartovat.

Nastartov쌴n썿 a zastaven썿 motoru 
s turbodmychadlem/mezichladi-
썊em (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
1. Po zapnut썿 syst썗mu vozidla do polohy 

START nechte motor b썙쏹et n썙kolik 
sekund na volnob썙h kv쏪li spr쌴vn썗mu 
promaz쌴n썿 turbodmychadla.

2. P쎼ed vypnut썿m syst썗mu vozidla do 
polohy OFF (Vypnuto) nechte motor 
b썙쏹et n썙kolik sekund na volnob썙h, 
aby turbodmychadlo sta썊ilo vychlad-
nout.

V\STRAHA
Vy썊kejte a쏹 se ot쌴썊ky motoru ust쌴l썿. P쎼i 
vysok쏯ch ot쌴썊k쌴ch motoru by se vozidlo 
po uvoln썙n썿 brzdov썗ho ped쌴lu mohlo 
ne썊ekan썙 rozjet.

VAROV@NL
僅 U automatick썗 p쎼evodovky/dvouspoj-

kov썗 p쎼evodovky m쏪쏹ete motor 
nastartovat i p쎼i za쎼azen썿 p쎼evodovky 
do polohy N (Neutr쌴l), ale 
z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 motor 
spou쏃t썙jte pouze p쎼i za쎼azen썿 p쎼evo-
dovky do polohy P (Parkov쌴n썿).
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僅 Pokud byl motor vystaven vysok썗 
z쌴t썙쏹i, nikdy jej bezprost쎼edn썙 pot썗 
nevyp썿nejte. Mohlo by doj썿t k v쌴쏹-
n썗mu po쏃kozen썿 motoru nebo turbod-
mychadla.

僅 Pokud se p쎼i j썿zd썙 vozidla zastav썿 
motor, nepokou쏃ejte se p쎼e쎼adit p쎼e-
vodovku do polohy P (Parkov쌴n썿). 
Pokud to dopravn썿 situace a provozn썿 
podm썿nky dovol썿, m쏪쏹ete p쎼e쎼adit 
p쎼evodovku do polohy N (Neutr쌴l), 
i kdy쏹 je vozidlo je쏃t썙 v pohybu. 
Potom oto썊te sp썿na썊 zapalov쌴n썿 do 
polohy START a pokuste motor znovu 
nastartovat.

僅 Start썗r motoru nepou쏹썿vejte d썗le ne쏹 
10 sekund. Pokud se motor zastav썿 
nebo se nenastartuje, vy썊kejte p쎼ed 
dal쏃썿m startov쌴n썿m 5 a쏹 10 sekund. 
Nespr쌴vn쏯m pou쏹it썿m m쏪쏹e doj썿t k 
po쏃kozen썿.

僅 Pokud je motor v chodu, sp썿na썊 zapa-
lov쌴n썿 neot쌴썊ejte do polohy START. 
Do쏃lo by k po쏃kozen썿 start썗ru.

UPOZORN5NL
Pokud je va쏃e vozidlo vybaveno mecha-
nismem kickdown v ped쌴lu akceler쌴-
toru, zabra쎜uje ne쏒mysln썗 j썿zd썙 na pln쏯 
plyn t썿m, 쏹e 쎼idi썊 mus썿 vynalo쏹it v썙t쏃썿 쏒sil썿 
na se쏃l쌴pnut썿 ped쌴lu akceler쌴toru.

P쎼evodovka
Inteligentn썿 manu쌴ln썿 쎼azen썿 (iMT) 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

 싡adic썿 p쌴kou lze pohybovat i bez 
p쎼ita쏹en썿 ovlada썊e (1).

 P쎼i za쎼azen썿 polohy R (Zp쌴te썊ka) je 
nutn썗 stisknout ovlada썊 (1).
Syst썗m inteligentn썿ho ru썊n썿ho 쎼azen썿 m쌴 
6 rychlostn썿ch stup쎜쏪. Tento vzorec 
쎼azen썿 je vyti쏃t썙n na 쎼adic썿 p쌴ce.
P쎼evodovka je v pln썗m rozsahu synchro-
nizov쌴na pro v쏃echny rychlostn썿 stupn썙 
pro j썿zdu vp쎼ed, tak쏹e za쎼azen썿 vy쏃쏃썿ho 
nebo ni쏹쏃썿ho rychlostn썿ho stupn썙 je 
snadn썗. P쎼i 쎼azen썿 zcela se쏃l쌴pn썙te 
ped쌴l spojky a po za쎼azen썿 jej pomalu 
uvol쎜ujte.
Pokud je va쏃e vozidlo vybaveno sp썿na-
썊em z쌴mku zapalov쌴n썿, motor nenastar-
tuje, pokud nen썿 se쏃l쌴pnut쏯 brzdov쏯 
ped쌴l a z쌴rove쎜 ped쌴l spojky. (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)
P쎼ed za쎼azen썿m stupn썙 R (Zp쌴te썊ka) je 
t쎼eba 쎼adic썿 p쌴ku vr쌴tit do neutr쌴ln썿 
polohy. Vyt쌴hn썙te krou쏹ek nahoru 
a dostate썊n썙 zat쌴hn썙te 쎼adic썿 p쌴ku 
doleva a pak za쎼a썑te rychlostn썿 stupe쎜 
R (Zp쌴te썊ka). P쎼ed za쎼azen썿m stupn썙 R 
(Zp쌴te썊ka) se ujist썙te, 쏹e vozidlo stoj썿.

ONQ5051104L_2
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Motor nikdy nevyt쌴썊ejte do ot쌴썊ek v 썊er-
ven썗 z쎣n썙 ot쌴썊kom썙ru.

V\STRAHA
僅 P쎼ed opu쏃t썙n썿m sedadla 쎼idi썊e v쏹dy 

zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdy a vypn썙te 
motor. Pot썗 se ujist썙te, 쏹e p쎼i parko-
v쌴n썿 na rovin썙 nebo ve stoup쌴n썿 je 
za쎼azen rychlostn썿 stupe쎜 1 a v kles쌴n썿 
rychlostn썿 stupe쎜 R (Zp쌴te썊ka). Pokud 
uveden썗 쏒kony nebudou provedeny v 
tomto po쎼ad썿, hroz썿 nebezpe썊썿 n쌴h-
l썗ho rozjet썿 vozidla.

僅 Prudk썗 brzd썙n썿 motorem (p쎼e쎼azen썿 
na ni쏹쏃썿 rychlostn썿 stupe쎜) nepou쏹썿-
vejte na kluzk썗 silnici. Mohlo by doj썿t 
ke smyku a nehod썙.

VAROV@NL
僅 P쎼i 쎼azen썿 dol쏪 z p쌴t썗ho rychlostn썿ho 

stupn썙 na 썊tvrt쏯 rychlostn썿 stupe쎜 je 
t쎼eba d쌴vat pozor na to, abyste 쎼adic썿 
p쌴kou ne쏒mysln썙 nepohnuli do 
strany a neza쎼adili tak druh쏯 rych-
lostn썿 stupe쎜. Takov썗 prudk썗 pod쎼a-
zen썿 by mohlo zp쏪sobit zv쏯쏃en썿 
ot쌴썊ek motoru do t썗 m썿ry, 쏹e by se 
ukazatel ot쌴썊kom썙ru dostal do 썊er-
ven썗 z쎣ny. Takov썗 p쎼ekro썊en썿 ot쌴썊ek 
motoru a p쎼evodovky m쏪쏹e zp쏪sobit 
po쏃kozen썿 motoru.

僅 Nepod쎼azujte o v썿ce ne쏹 2 rychlostn썿 
stupn썙 a neza쎼azujte ni쏹쏃썿 rychlostn썿 
stupe쎜 p쎼i vysok쏯ch ot쌴썊k쌴ch motoru 
(5 000 ot쌴썊ek za minutu nebo v썿ce). 
Takov썗 pod쎼azen썿 m쏪쏹e zp쏪sobit 
po쏃kozen썿 motoru, spojky a p쎼evo-
dovky.

僅 V chladn썗m po썊as썿 m쏪쏹e b쏯t 쎼azen썿 
obt썿쏹n썙j쏃썿, dokud se mazivo p쎼evo-
dovky nezah쎼eje. Jedn쌴 se o norm쌴ln썿 
stav, kter쏯 p쎼evodovce nijak ne쏃kod썿.

僅 Pokud 쏒pln썙 zastav썿te a je obt썿쏹n썗 
za쎼adit rychlostn썿 stupe쎜 1 nebo 
R (Zp쌴te썊ka), nechte 쎼adic썿 p쌴ku 
v poloze N (Neutr쌴l) a uvoln썙te 
spojku. Znovu se쏃l쌴pn썙te spojku 
a pot썗 za쎼a썑te rychlostn썿 stupe쎜 1 
(Jedna) nebo R (Zp쌴te썊ka).

僅 Abyste se vyhnuli p쎼ed썊asn썗mu opo-
t쎼eben썿 a po쏃kozen썿 spojky, nenech쌴-
vejte p쎼i 쎼썿zen썿 chodidlo na ped쌴lu 
spojky. Spojku rovn썙쏹 nepou쏹썿vejte 
pro zastaven썿 vozidla v prudk썗m stou-
p쌴n썿, p쎼i 썊ek쌴n썿 na semaforech atd.

僅 싡adic썿 p쌴ku nepou쏹썿vejte jako op썙rku 
ruky p쎼i 쎼썿zen썿, jinak m쏪쏹e doj썿t k p쎼ed-
썊asn썗mu opot쎼eben썿 쎼adic썿 vidlice p쎼e-
vodovky.

僅 Abyste zabr쌴nili mo쏹n썗mu po쏃kozen썿 
syst썗mu spojky, nestartujte motor se 
za쎼azen쏯m 2. (druh쏯m) rychlostn썿m 
stupn썙m. V쏯jimkou je startov쌴n썿 vozi-
dla na kluzk썗 vozovce.

Pou쏹썿v쌴n썿 spojky
Spojka by m썙la b쏯t p쎼ed za쎼azen썿m 
se쏃l쌴pnuta a쏹 na podlahu a pot썗 pomalu 
uvol쎜ov쌴na. P쎼i j썿zd썙 by m썙l b쏯t ped쌴l 
spojky v쏹dy zcela uvoln썙n. P쎼i j썿zd썙 
nenech쌴vejte chodidlo na ped쌴lu spojky. 
V opa썊n썗m p쎼썿pad썙 m쏪쏹e doch쌴zet ke 
zbyte썊n썗mu opot쎼eben썿. Nepou쏹썿vejte 
spojku k tomu, abyste vozidlo udr쏹eli v 
klidu ve svahu. Doch쌴z썿 tak ke zbyte썊-
n썗mu opot쎼eben썿. Pro udr쏹en썿 vozidla ve 
svahu v klidu pou쏹썿vejte no쏹n썿 nebo par-
kovac썿 brzdu. S ped쌴lem spojky nepra-
cujte rychle a 썊asto.

VAROV@NL
P쎼i pr쌴ci s ped쌴lem spojky ped쌴l v쏹dy 
se쏃l쌴pn썙te a쏹 쏒pln썙 dol쏪 k podlaze. 
Pokud ped쌴l nese쏃l쌴pnete 쏒pln썙, m쏪쏹e 
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doj썿t k po쏃kozen썿 spojky nebo m쏪쏹e 
spojka vyd쌴vat hluk.

Pod쎼azov쌴n썿
Pokud mus썿te v hust썗m provozu nebo 
p쎼i j썿zd썙 do prudk쏯ch stoup쌴n썿 zpomalit, 
v썊as pod쎼a썑te, abyste zamezili cuk쌴n썿 
motoru. Pod쎼azen썿 sni쏹uje pravd썙po-
dobnost zastaven썿 motoru a umo쏹쎜uje 
lep쏃썿 akceleraci pot썗, co znovu pot쎼ebu-
jete zv쏯쏃it rychlost. P쎼i j썿zd썙 z prudk쏯ch 
svah쏪 pom쌴h쌴 pod쎼azen썿 udr쏹ovat bez-
pe썊nou rychlost a prodlou쏹it 쏹ivotnost 
brzd.

Spr쌴vn썗 j썿zdn썿 n쌴vyky
僅 Nikdy nesj썿쏹d썙jte z kopce bez za쎼a-

zen썗 rychlosti. Je to extr썗mn썙 nebez-
pe썊n썗. P쎼i pohybu vozidla m썙jte v쏹dy 
za쎼azenou rychlost.

僅 P쎼i j썿zd썙 nest쏪jte na brzd썙. Mohlo by 
doj썿t k p쎼eh쎼쌴t썿 a poru쏃e brzd. P쎼i j썿zd썙 
z dlouh쏯ch kopc쏪 m썿sto toho p쎼e쎼a썑te 
na ni쏹쏃썿 stupe쎜. Brzd썙n썿 motorem 
napom쌴h쌴 ke zpomalen썿 vozidla.

僅 P쎼ed p쎼e쎼azen썿m na ni쏹쏃썿 stupe쎜 zpo-
malte. Zamez썿te tak p쎼썿li쏃 vysok쏯m 
ot쌴썊k쌴m motoru, kter썗 by mohly zp쏪-
sobit jeho po쏃kozen썿.

僅 P쎼i bo썊n썿m v썙tru zpomalte. Z썿sk쌴te tak 
mnohem lep쏃썿 kontrolu nad vozidlem.

僅 P쎼ed za쎼azen썿m stupn썙 R (Zp쌴te썊ka) 
se ujist썙te, 쏹e vozidlo stoj썿. Pokud ne, 
mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 p쎼evo-
dovky.

僅 P쎼i j썿zd썙 na kluzk썗m povrchu bu썑te 
mimo쎼쌴dn썙 opatrn썿. Obzvl쌴쏃t썙 opatrn썿 
bu썑te p쎼i brzd썙n썿, akceleraci a 쎼azen썿. 
Na kluzk썗m povrchu m쏪쏹e n쌴hl쌴 
zm썙na rychlosti vozidla zp쏪sobit 
smyk a ztr쌴tu kontroly nad vozidlem.

INFORMACE
Mechanismus Kickdown (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
Pokud ped쌴l akceler쌴toru vybaven쏯 
za쎼썿zen썿m Kickdown se쏃l쌴pnete pod 쏒ro-
ve쎜 tlakov썗ho sp썿na썊e, pou쏹ije se maxi-
m쌴ln썿 v쏯kon motoru. Moment aktivace 
za쎼썿zen썿 Kickdown pravd썙podobn썙 poc썿-
t썿te a stejn썙 tak i usly쏃썿te zvuk modulu 
Kickdown. Jedn쌴 se o norm쌴ln썿 provozn썿 
stav, nikoliv o poruchu.

V\STRAHA
僅 V쏹dy se p쎼ipoutejte! P쎼i nehod썙 hroz썿 

nep쎼ipoutan썗 osob썙 v쏯razn썙 vy쏃쏃썿 
riziko zran썙n썿 썊i 쏒mrt썿 ne쏹 쎼쌴dn썙 p쎼i-
poutan쏯m osob쌴m.

僅 P쎼i zat쌴썊en썿 nebo ot쌴썊en썿 sni쏹te rych-
lost.

僅 Ned썙lejte prudk썗 pohyby volantem, 
vyhn썙te se n쌴hl썗mu p쎼ej썿쏹d썙n썿 z 
pruhu do pruhu a ostr썗mu zat쌴썊en썿 
p쎼i rychl썗 j썿zd썙.

僅 P쎼i ztr쌴t썙 kontroly nad vozidlem hroz썿 
p쎼i rychl썗 j썿zd썙 mnohem v썙t쏃썿 riziko 
p쎼evr쌴cen썿.

僅 Ztr쌴ta kontroly nad vozidlem nastane 
썊asto v situaci, kdy dv썙 nebo v썿ce kol 
sjede z vozovky a 쎼idi썊 se p쎼썿li쏃n쏯m 
oto썊en썿m volantu sna쏹썿 dostat zp썙t.

僅 Pokud sjedete z vozovky, neot쌴썊ejte 
volantem prudce. M썿sto toho p쎼ed 
najet썿m zp썙t do j썿zdn썿ho pruhu zpo-
malte.

僅 Nep쎼ekra썊ujte rychlostn썿 limity.
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Manu쌴ln썿 p쎼evodovka (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)

 싡adic썿 p쌴kou lze pohybovat i bez 
p쎼ita쏹en썿 ovlada썊e (1).

 P쎼i za쎼azen썿 polohy R (Zp쌴te썊ka) je 
nutn썗 stisknout ovlada썊 (1).

쉗innost
僅 P쎼i 쎼azen썿 zcela se쏃l쌴pn썙te ped쌴l 

spojky a po za쎼azen썿 jej pomalu uvol-
쎜ujte.

Pou쏹썿v쌴n썿 spojky
Spojka by m썙la b쏯t p쎼ed za쎼azen썿m 
se쏃l쌴pnuta a쏹 na podlahu a pot썗 pomalu 
uvol쎜ov쌴na. P쎼i j썿zd썙 by m썙l b쏯t ped쌴l 
spojky v쏹dy zcela uvoln썙n. P쎼i j썿zd썙 
nenech쌴vejte chodidlo na ped쌴lu spojky. 
V opa썊n썗m p쎼썿pad썙 m쏪쏹e doch쌴zet ke 
zbyte썊n썗mu opot쎼eben썿. Nepou쏹썿vejte 
spojku k tomu, abyste vozidlo udr쏹eli v 
klidu ve svahu.
Doch쌴z썿 tak ke zbyte썊n썗mu opot쎼eben썿. 
Pro udr쏹en썿 vozidla ve svahu v klidu 
pou쏹썿vejte no쏹n썿 nebo parkovac썿 brzdu. 
S ped쌴lem spojky nepracujte rychle a 
썊asto.

Pod쎼azov쌴n썿
Pokud mus썿te v hust썗m provozu nebo 
p쎼i j썿zd썙 do prudk쏯ch stoup쌴n썿 zpomalit, 
v썊as pod쎼a썑te, abyste zamezili cuk쌴n썿 
motoru.
Pod쎼azen썿 sni쏹uje pravd썙podobnost 
zastaven썿 motoru a umo쏹쎜uje lep쏃썿 akce-
leraci pot썗, co znovu pot쎼ebujete zv쏯쏃it 
rychlost. P쎼i j썿zd썙 z prudk쏯ch svah쏪 
pom쌴h쌴 pod쎼azen썿 udr쏹ovat bezpe썊nou 
rychlost a prodlou쏹it 쏹ivotnost brzd.

INFORMACE
僅 Pokud je va쏃e vozidlo vybaveno sp썿-

na썊em z쌴mku zapalov쌴n썿, motor 
nenastartuje, pokud nen썿 se쏃l쌴pnut 
ped쌴l spojky.

僅 P쎼ed za쎼azen썿m stupn썙 R (Zp쌴te썊ka) 
je t쎼eba 쎼adic썿 p쌴ku vr쌴tit do neutr쌴ln썿 
polohy.
Stiskn썙te tla썊썿tko nach쌴zej썿c썿 se hned 
pod 쎼adic썿 p쌴kou, posu쎜te 쎼adic썿 p쌴ku 
dostate썊n썙 doleva a pot썗 za쎼a썑te 
zp쌴te썊ku (R).

僅 P쎼ed za쎼azen썿m stupn썙 R (Zp쌴te썊ka) 
se ujist썙te, 쏹e vozidlo stoj썿.

僅 Motor nikdy nevyt쌴썊ejte do ot쌴썊ek v 
썊erven썗 z쎣n썙 ot쌴썊kom썙ru.

僅 V chladn썗m po썊as썿 m쏪쏹e b쏯t 쎼azen썿 
obt썿쏹n썙j쏃썿, dokud se mazivo p쎼evo-
dovky nezah쎼eje. Jedn쌴 se o norm쌴ln썿 
stav, kter쏯 p쎼evodovce nijak ne쏃kod썿.

僅 Pokud 쏒pln썙 zastav썿te a je obt썿쏹n썗 
za쎼adit rychlostn썿 stupe쎜 1 nebo R 
(Zp쌴te썊ka), nechte 쎼adic썿 p쌴ku 
v poloze N (Neutr쌴l) a uvoln썙te 
spojku. Znovu se쏃l쌴pn썙te spojku 
a pot썗 za쎼a썑te rychlostn썿 stupe쎜 1 
(Jedna) nebo R (Zp쌴te썊ka).

ONQ5051104L_2
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V\STRAHA
僅 P쎼ed opu쏃t썙n썿m sedadla 쎼idi썊e v쏹dy 

zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdy a vypn썙te 
motor. Pot썗 se ujist썙te, 쏹e p쎼i parko-
v쌴n썿 na rovin썙 nebo ve stoup쌴n썿 je 
za쎼azen rychlostn썿 stupe쎜 1 a v kles쌴n썿 
rychlostn썿 stupe쎜 R (Zp쌴te썊ka). Pokud 
uveden썗 쏒kony nebudou provedeny v 
tomto po쎼ad썿, hroz썿 nebezpe썊썿 n쌴h-
l썗ho rozjet썿 vozidla.

僅 Prudk썗 brzd썙n썿 motorem (p쎼e쎼azen썿 
na ni쏹쏃썿 rychlostn썿 stupe쎜) nepou쏹썿-
vejte na kluzk썗 silnici. Mohlo by doj썿t 
ke smyku a nehod썙.

僅 Se쏃l쌴pn썙te ped쌴l spojky co nejbl썿쏹e 
k podlaze. Dbejte na to, abyste znovu 
na ped쌴l ne쏃lapali, ne쏹 se vr쌴t썿 do nor-
m쌴ln썿 polohy. Jestli쏹e byste ped쌴l 
se쏃lap쌴vali opakovan썙 p쎼ed jeho 
n쌴vratem do norm쌴ln썿 polohy, hroz썿 
riziko po쏃kozen썿 syst썗mu spojky.

僅 Vozidlo nep쎼et썙쏹ujte. P쎼i startov쌴n썿 
a rozj썿쏹d썙n썿 vozidla v takov썗 situaci se 
n쌴sledkem t쎼en썿 kotou썊e spojky gene-
ruje p쎼썿li쏃 velk썗 teplo, co쏹 by mohlo 
zp쏪sobit po쏃kozen썿 kotou썊e a sk쎼썿n썙 
spojky.

僅 Jestli쏹e se chcete rozjet sm썙rem 
dozadu (couv쌴n썿m), nesm썿te uvolnit 
spojku p쎼썿li쏃 brzy po p쎼esunut썿 p쌴ky 
쎼azen썿, proto쏹e by mohlo doj썿t 
k vypnut썿 motoru a n쌴sledn썗 nehod썙.

VAROV@NL
僅 P쎼i 쎼azen썿 dol쏪 z p쌴t썗ho rychlostn썿ho 

stupn썙 na 썊tvrt쏯 rychlostn썿 stupe쎜 je 
t쎼eba d쌴vat pozor na to, abyste 쎼adic썿 
p쌴kou ne쏒mysln썙 nepohnuli do 
strany a neza쎼adili tak druh쏯 rych-
lostn썿 stupe쎜. Takov썗 prudk썗 pod쎼a-
zen썿 by mohlo zp쏪sobit zv쏯쏃en썿 
ot쌴썊ek motoru do t썗 m썿ry, 쏹e by se 

ukazatel ot쌴썊kom썙ru dostal do 썊er-
ven썗 z쎣ny. Takov썗 p쎼ekro썊en썿 ot쌴썊ek 
motoru a p쎼evodovky m쏪쏹e zp쏪sobit 
po쏃kozen썿 motoru.

僅 Nepod쎼azujte o v썿ce ne쏹 2 rychlostn썿 
stupn썙 a neza쎼azujte ni쏹쏃썿 rychlostn썿 
stupe쎜 p쎼i vysok쏯ch ot쌴썊k쌴ch motoru 
(5 000 ot쌴썊ek za minutu nebo v썿ce). 
Takov썗 pod쎼azen썿 m쏪쏹e zp쏪sobit 
po쏃kozen썿 motoru, spojky 
a p쎼evodovky.

僅 Abyste se vyhnuli p쎼ed썊asn썗mu opo-
t쎼eben썿 a po쏃kozen썿 spojky, nenech쌴-
vejte p쎼i 쎼썿zen썿 chodidlo na ped쌴lu 
spojky. Spojku rovn썙쏹 nepou쏹썿vejte 
pro zastaven썿 vozidla v prudk썗m stou-
p쌴n썿, p쎼i 썊ek쌴n썿 na semaforech atd.

僅 싡adic썿 p쌴ku nepou쏹썿vejte jako op썙rku 
ruky p쎼i 쎼썿zen썿, jinak m쏪쏹e doj썿t k p쎼ed-
썊asn썗mu opot쎼eben썿 쎼adic썿 vidlice p쎼e-
vodovky.

僅 Abyste zabr쌴nili mo쏹n썗mu po쏃kozen썿 
syst썗mu spojky, nestartujte motor se 
za쎼azen쏯m 2. rychlostn썿m stupn썙m. 
V쏯jimkou je startov쌴n썿 vozidla na 
kluzk썗 vozovce.

僅 P쎼i pr쌴ci s ped쌴lem spojky ped쌴l v쏹dy 
se쏃l쌴pn썙te a쏹 쏒pln썙 dol쏪 k podlaze. 
Pokud ped쌴l nese쏃l쌴pnete 쏒pln썙, 
m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 spojky nebo 
m쏪쏹e spojka vyd쌴vat hluk.

Z쌴mek 쎼azen썿
Pro va쏃i bezpe썊nost je manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovka vybavena z쌴mkem 쎼azen썿, kter쏯 
br쌴n썿 p쎼e쎼azen썿 z polohy P (Parkov쌴n썿) 
do polohy R (Zp쌴te썊ka), pokud nen썿 
se쏃l쌴pnut쏯 brzdov쏯 ped쌴l.
Pro p쎼e쎼azen썿 z polohy P (Parkov쌴n썿) do 
polohy R (Zp쌴te썊ka):
1. Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l a podr쏹te 

ho v se쏃l쌴pnut썗 poloze.
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2. Nastartujte motor nebo p쎼epn썙te sp썿-
na썊 zapalov쌴n썿 do polohy ON 
(Zapnuto).

3. Posu쎜te 쎼adic썿 p쌴ku.
Pokud s 쎼adic썿 p쌴kou v poloze P 
(Parkov쌴n썿) opakovan썙 se쏃l쌴pnete a 
uvoln썿te brzdov쏯 ped쌴l, je mo쏹n썗, 쏹e v 
okol썿 쎼adic썿 p쌴ky usly쏃썿te rachotiv쏯 hluk. 
Jde o norm쌴ln썿 stav.

V\STRAHA
P쎼ed 쎼azen썿m a b썙hem 쎼azen썿 do polohy 
(Parkov쌴n썿) nebo jak썗koli jin썗 polohy 
v쏹dy zcela se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l, 
abyste zamezili ne쏒mysln썗mu pohybu 
vozidla, kter쏯 by mohl zp쏪sobit zran썙n썿 
osob ve vozidle a v bl썿zkosti vozidla.

Automatick쌴 p쎼evodovka (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Typ 쎼adic썿 p쌴ky

 P쎼i 쎼azen썿 se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 
ped쌴l a stiskn썙te uvol쎜ovac썿 tla썊썿tko.

 P쎼i 쎼azen썿 stiskn썙te tla썊썿tko pro 
odemknut썿.

 싡adic썿 p쌴kou lze pohybovat voln썙.
僅 P (Parkov쌴n썿)
僅 R (Zp쌴te썊ka)
僅 N (Neutr쌴l)

僅 D (J썿zda)

쉗innost
僅 Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l a p쎼e쎼a썑te.

Manu쌴ln썿 re쏹im

쉗innost
僅 P쎼esu쎜te p쌴ku voli썊e z polohy D 

(J썿zda) do polohy manu쌴ln썿ho 쎼azen썿.
- Nahoru (+): Zatla썊en썿m p쌴ky vp쎼ed 

p쎼e쎼ad썿te na vy쏃쏃썿 stupe쎜.
- Dol쏪 (-): P쎼ita쏹en썿m p쌴ky vzad za쎼a-

d썿te ni쏹쏃썿 stupe쎜.
僅 Do polohy automatick썗ho 쎼azen썿 se 

vr쌴t썿te p쎼esunut썿m p쌴ky voli썊e zp썙t do 
polohy D (J썿zda).

Z쌴mek 쎼azen썿
Z쌴mek 쎼azen썿 zabra쎜uje p쎼e쎼azen썿 
z polohy P (Parkov쌴n썿) do polohy 
R (Zp쌴te썊ka), pokud nen썿 se쏃l쌴pnut brz-
dov쏯 ped쌴l.

쉗innost
1. Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l a podr쏹te 

ho v se쏃l쌴pnut썗 poloze.
2. Vozidlo zapn썙te do polohy ON 

(Zapnuto).
3. Posu쎜te 쎼adic썿 p쌴ku.

INFORMACE
Pokud s 쎼adic썿 p쌴kou v poloze 
P (Parkov쌴n썿) opakovan썙 se쏃l쌴pnete 
a uvoln썿te brzdov쏯 ped쌴l, je mo쏹n썗, 쏹e 

ONQ5041195
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v okol썿 쎼adic썿 p쌴ky usly쏃썿te rachotiv쏯 
hluk. Jde o norm쌴ln썿 stav.

Vy쎼azen썿 z쌴mku 쎼azen썿
Pokud nelze 쎼adic썿 p쌴ku p쎼esunout 
z polohy P (Parkov쌴n썿) do polohy 
R (Zp쌴te썊ka), postupujte podle tohoto 
postupu.

쉗innost
1. Pokra썊ujte v se쏃l쌴pnut썿 brzdy.
2. Vozidlo zapn썙te do polohy OFF 

(Zapnuto).
3. Ujist썙te se, 쏹e je zata쏹en쌴 parkovac썿 

brzda.
4. Opatrn썙 odstra쎜te man쏹etu 쎼adic썿 

p쌴ky.
5. Do p쎼썿stupov썗ho otvoru vlo쏹te n쌴쎼ad썿 

(nap쎼. ploch쏯 쏃roubov쌴k) a zatla썊te na 
n썙j.

6. Posu쎜te 쎼adic썿 p쌴ku.
7. Vyjm썙te n쌴stroj z p쎼썿stupov썗ho otvoru 

pro vy쎼azen썿 z쌴mku 쎼azen썿 a nasa썑te 
zp썙t man쏹etu 쎼adic썿 p쌴ky.

Nechte vozidlo zkontrolovat v odborn썗m 
servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autori-
zovan썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

Parkov쌴n썿 se za쎼azen쏯m neutr쌴-
lem (N)
Pokud chcete sv쏪j zaparkovan쏯 v쏪z p쎼e-
m썿stit tla썊en썿m, postupujte n쌴sledovn썙.
1. Po zaparkov쌴n썿 vozidla se쏃l쌴pn썙te 

brzdov쏯 ped쌴l a p쎼esu쎜te 쎼adic썿 p쌴ku 
do polohy P (Parkov쌴n썿). Tla썊썿tko 

zapalov쌴n썿 p쎼itom mus썿 b쏯t v poloze 
ON (Zapnuto) nebo mus썿 b쏯t motor 
spu쏃t썙n쏯.

2. Je-li aktivov쌴na parkovac썿 brzda, 
uvoln썙te ji.

3. B썙hem se쏃l쌴pnut썿 brzdov썗ho ped쌴lu 
oto썊te tla썊썿tko zapalov쌴n썿 do polohy 
OFF (Vypnuto). U voz쏪 vybaven쏯ch 
syst썗mem chytr썗ho kl썿썊e lze sp썿na썊 
zapalov쌴n썿 p쎼epnout do polohy OFF 
pouze tehdy, kdy쏹 je 쎼adic썿 p쌴ka 
v poloze P (Parkov쌴n썿).

4. 싡adic썿 p쌴ku p쎼e쎼a썑te do polohy N 
(Neutr쌴l) p쎼i sou썊asn썗m se쏃l쌴pnut썿 
brzdov썗ho ped쌴lu. Odt쌴hn썙te man-
쏹etu 쎼adic썿 p쌴ky a z쌴rove쎜 zasu쎜te 
vhodn쏯 n쌴stroj (nap쎼썿klad ploch쏯 
쏃roubov쌴k) do p쎼썿stupov썗ho otvoru 
pro uvoln썙n썿 z쌴mku p쎼evodovky 
a zatla썊te ho dol쏪. Nyn썿 lze vozidlo tla-
썊it nebo j썿m vn썙j쏃썿 silou pohybovat.

VAROV@NL
僅 S v쏯jimkou parkov쌴n썿 se za쎼azen쏯m 

neutr쌴lem v쏪z v쏹dy z bezpe썊nostn썿ch 
d쏪vod쏪 parkujte s p쌴kou voli썊e 
v poloze P (Parkov쌴n썿) a p쎼itom akti-
vujte parkovac썿 brzdu.

僅 P쎼ed zaparkov쌴n썿m se za쎼azen쏯m 
neutr쌴lem (stupe쎜 N) se nejprve v쏹dy 
p쎼esv썙d썊te, 쏹e parkovac썿 plocha je 
vodorovn쌴 a bez nerovnost썿. Na sva-
z썿ch a v n쌴klonech neparkujte 
s p쎼evodem N (Neutr쌴l). Vozidlo 
ponechan썗 s p쎼evodovkou v poloze 
N (Neutr쌴l) se m쏪쏹e samovoln썙 rozjet 
a zp쏪sobit v쌴쏹n쌴 zran썙n썿 nebo 쏃kody 
na majetku.

ONQ5041196
216



싡썿zen썿 vozidla P쎼evodovka

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 22  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Posuvn쏯 voli썊 SBW (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

僅 P (Parkov쌴n썿)
僅 R (Zp쌴te썊ka)
僅 N (Neutr쌴l)
僅 D (J썿zda)

쉗innost
1. Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l a oto썊te 

voli썊 do po쏹adovan썗 polohy.
2. Stisknut썿m tla썊썿tka P p쎼e쎼a썑te do 

polohy P (Parkov쌴n썿).

N je v poloze ON (Zapnuto)

쉗innost
1. Deaktivujte funkci AUTO HOLD 

a uvoln썙te parkovac썿 brzdu.
2. Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l.
3. Oto썊te posuvn쏯 voli썊 do polohy N 

(Neutr쌴l); na p쎼썿strojov썗m panelu se 
zobraz썿 zpr쌴va 씮Press and hold OK 
button to stay in Neutral when vehicle 
is Off“ (Chcete-li p쎼i vypnut썿 syst썗mu 
vozidla zachovat neutr쌴l, stiskn썙te 
a podr쏹te tla썊썿tko OK).

4. Podr쏹te tla썊썿tko OK na volantu stisk-
nut썗 d썗le ne쏹 1 sekundu.

5. Jakmile se na p쎼썿strojov썗 desce zob-
raz썿 zpr쌴va 씮Vehicle will stay in (N). 
Change gear to cancel“ (Vozidlo 
z쏪stane v poloze N. Funkci zru쏃te p쎼e-
쎼azen썿m) vypn썙te motor.

Provozn썿 podm썿nky
僅 Vozidlo je vypnut썗 v poloze ON 

(Vypnuto).

Je-li vybit쏯 akumul쌴tor

쉗innost
1. P쎼ipojte kabely baterie ke startovac썿m 

svork쌴m v motorov썗m prostoru. 
Podrobnosti viz 썊쌴st "Startov쌴n썿 
pomoc썿 startovac썿ch kabel쏪" strana 7-
5.

2. Uvoln썙te parkovac썿 brzdu pokud je 
vozidlo ve stavu ON (Zapnuto).

3. Za쎼a썑te do polohy N (Neutr쌴l).

Dvouspojkov쌴 p쎼evodovka (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Typ 쎼adic썿 p쌴ky

 P쎼i 쎼azen썿 se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 
ped쌴l a stiskn썙te uvol쎜ovac썿 tla썊썿tko.

 P쎼i 쎼azen썿 stiskn썙te tla썊썿tko pro 
odemknut썿.

ONQ5041004
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 싡adic썿 p쌴kou lze pohybovat voln썙.
僅 P (Parkov쌴n썿)
僅 R (Zp쌴te썊ka)
僅 N (Neutr쌴l)
僅 D (J썿zda)

쉗innost
僅 Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l a p쎼e쎼a썑te.

Manu쌴ln썿 re쏹im

쉗innost
1. P쎼esu쎜te p쌴ku voli썊e z polohy D 

(J썿zda) do polohy manu쌴ln썿ho 쎼azen썿.
僅 Nahoru (+): Zatla썊en썿m p쌴ky vp쎼ed 

p쎼e쎼ad썿te na vy쏃쏃썿 stupe쎜.
僅 Dol쏪 (-): P쎼ita쏹en썿m p쌴ky vzad za쎼a-

d썿te ni쏹쏃썿 stupe쎜.
2. Do polohy automatick썗ho 쎼azen썿 se 

vr쌴t썿te p쎼esunut썿m p쌴ky voli썊e zp썙t do 
polohy D (J썿zda).

Z쌴mek 쎼azen썿
Z쌴mek 쎼azen썿 zabra쎜uje p쎼e쎼azen썿 
z polohy P (Parkov쌴n썿) do polohy 
R (Zp쌴te썊ka), pokud nen썿 se쏃l쌴pnut brz-
dov쏯 ped쌴l.

쉗innost
1. Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l a podr쏹te 

ho v se쏃l쌴pnut썗 poloze.
2. Vozidlo zapn썙te do polohy ON 

(Zapnuto).
3. Posu쎜te 쎼adic썿 p쌴ku.

INFORMACE
Pokud s 쎼adic썿 p쌴kou v poloze 
P (Parkov쌴n썿) opakovan썙 se쏃l쌴pnete 
a uvoln썿te brzdov쏯 ped쌴l, je mo쏹n썗, 쏹e 
v okol썿 쎼adic썿 p쌴ky usly쏃썿te rachotiv쏯 
hluk. Jde o norm쌴ln썿 stav.

Vy쎼azen썿 z쌴mku 쎼azen썿
Pokud nelze 쎼adic썿 p쌴ku p쎼esunout 
z polohy P (Parkov쌴n썿) do polohy 
R (Zp쌴te썊ka).

쉗innost
1. Pokra썊ujte v se쏃l쌴pnut썿 brzdy.
2. Vozidlo zapn썙te do polohy OFF 

(Zapnuto).
3. Ujist썙te se, 쏹e je zata쏹en쌴 parkovac썿 

brzda.
4. Opatrn썙 odstra쎜te man쏹etu 쎼adic썿 

p쌴ky.
5. Do p쎼썿stupov썗ho otvoru vlo쏹te n쌴쎼ad썿 

(nap쎼. ploch쏯 쏃roubov쌴k) a zatla썊te na 
n썙j.

6. Posu쎜te 쎼adic썿 p쌴ku.
7. Vyjm썙te n쌴stroj z p쎼썿stupov썗ho otvoru 

pro vy쎼azen썿 z쌴mku 쎼azen썿 a nasa썑te 
zp썙t man쏹etu 쎼adic썿 p쌴ky.

8. Nechte syst썗m zkontrolovat v odbor-
n썗m servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce 
Kia.

ONQ5041197

ONQ5041196
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Parkov쌴n썿 se za쎼azen쏯m neutr쌴-
lem (N)
Pokud chcete sv쏪j zaparkovan쏯 v쏪z p쎼e-
m썿stit tla썊en썿m, postupujte n쌴sledovn썙.
1. Po zaparkov쌴n썿 vozidla se쏃l쌴pn썙te 

brzdov쏯 ped쌴l a p쎼esu쎜te 쎼adic썿 p쌴ku 
do polohy P (Parkov쌴n썿). Tla썊썿tko 
zapalov쌴n썿 p쎼itom mus썿 b쏯t v poloze 
ON (Zapnuto) nebo mus썿 b쏯t motor 
spu쏃t썙n쏯.

2. Je-li aktivov쌴na parkovac썿 brzda, 
uvoln썙te ji.

3. B썙hem se쏃l쌴pnut썿 brzdov썗ho ped쌴lu 
oto썊te tla썊썿tko zapalov쌴n썿 do polohy 
OFF (Vypnuto). U voz쏪 vybaven쏯ch 
syst썗mem chytr썗ho kl썿썊e lze sp썿na썊 
zapalov쌴n썿 p쎼epnout do polohy 
OFF (Vypnuto) pouze tehdy, je-li p쌴ka 
voli썊e v poloze P (Parkov쌴n썿).

4. 싡adic썿 p쌴ku p쎼e쎼a썑te do polohy N 
(Neutr쌴l) p쎼i sou썊asn썗m se쏃l쌴pnut썿 
brzdov썗ho ped쌴lu. Odt쌴hn썙te man-
쏹etu 쎼adic썿 p쌴ky a z쌴rove쎜 zasu쎜te 
a zatla썊te dol쏪 vhodn쏯 n쌴stroj (nap쎼썿-
klad ploch쏯 쏃roubov쌴k) do p쎼썿stupo-
v썗ho otvoru pro uvoln썙n썿 z쌴mku 
p쎼evodovky. Nyn썿 lze vozidlo tla썊it 
nebo j썿m vn썙j쏃썿 silou pohybovat.

VAROV@NL
僅 S v쏯jimkou parkov쌴n썿 se za쎼azen쏯m 

neutr쌴lem v쏪z v쏹dy z bezpe썊nostn썿ch 
d쏪vod쏪 parkujte s p쌴kou voli썊e 
v poloze P (Parkov쌴n썿) a p쎼itom akti-
vujte parkovac썿 brzdu.

僅 P쎼ed zaparkov쌴n썿m se za쎼azen쏯m 
neutr쌴lem (stupe쎜 N) se nejprve v쏹dy 
p쎼esv썙d썊te, 쏹e parkovac썿 plocha je 
vodorovn쌴 a bez nerovnost썿. Na sva-
z썿ch a v n쌴klonech neparkujte 
s p쎼evodem N (Neutr쌴l). Vozidlo 
ponechan썗 s p쎼evodovkou v poloze 
N (Neutr쌴l) se m쏪쏹e samovoln썙 rozjet 

a zp쏪sobit v쌴쏹n쌴 zran썙n썿 nebo 쏃kody 
na majetku.

Posuvn쏯 voli썊 SBW

僅 P (Parkov쌴n썿)
僅 R (Zp쌴te썊ka)
僅 N (Neutr쌴l)
僅 D (J썿zda)

쉗innost
1. Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l a oto썊te 

voli썊 do po쏹adovan썗 polohy.
2. Stisknut썿m tla썊썿tka P p쎼e쎼a썑te do 

polohy P (Parkov쌴n썿).

Rozsah p쎼evodovky
Pokud je sp썿na썊 zapalov쌴n썿 v poloze ON 
(Zapnuto), indik쌴tor na p쎼썿strojov썗m 
panelu zobrazuje polohu voli썊e p쎼evo-
dovky.

P (Parkov쌴n썿)
P쎼ed p쎼esunut썿m voli썊e do polohy P 
(Parkov쌴n썿) v쏹dy 쏒pln썙 zastavte. Pro 
p쎼e쎼azen썿 z polohy P (Parkov쌴n썿) siln썙 
se쏃l쌴pn썙te ped쌴l brzdy a ujist썙te se, 쏹e 
nese쏃lapujete ped쌴l akceler쌴toru. Pokud 
v쏃e v쏯쏃e uveden썗 prob썙hlo a st쌴le nelze 
p쎼e쎼adit z polohy P (Parkov쌴n썿), dal쏃썿 

ONQ5041004
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pokyny viz "Vy쎼azen썿 z쌴mku 쎼azen썿" 
strana 6-23.
P쎼ed vypnut썿m motoru mus썿 b쏯t 쎼adic썿 
p쌴ka v poloze P (Park).

N je v poloze ON (Zapnuto)

쉗innost
1. Deaktivujte funkci AUTO HOLD 

a uvoln썙te parkovac썿 brzdu.
2. Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l.
3. Oto썊te posuvn쏯 voli썊 do polohy N 

(Neutr쌴l); na p쎼썿strojov썗m panelu se 
zobraz썿 zpr쌴va.

4. Podr쏹te tla썊썿tko OK na volantu stisk-
nut썗 d썗le ne쏹 1 sekundu.

5. Jakmile se na p쎼썿strojov썗 desce zob-
raz썿 zpr쌴va, vypn썙te motor.

Provozn썿 podm썿nky
僅 Vozidlo je vypnut썗 v poloze ON 

(Vypnuto).

Je-li vybit쏯 akumul쌴tor

쉗innost
1. P쎼ipojte kabely baterie ke startovac썿m 

svork쌴m v motorov썗m prostoru. 
Podrobnosti viz 썊쌴st "Startov쌴n썿 
pomoc썿 startovac썿ch kabel쏪" strana 7-
5.

2. Uvoln썙te parkovac썿 brzdu pokud je 
vozidlo ve stavu ON (Zapnuto).

3. Za쎼a썑te do polohy N (Neutr쌴l).

Vlastnosti dvouspojkov썗 p쎼evo-
dovky
Automatick쌴 manu쌴ln썿 p쎼evodovka m쌴 
sedm rychlostn썿ch stup쎜쏪 pro j썿zdu 
vp쎼ed a jeden pro couv쌴n썿. Jednotliv썗 
rychlostn썿 stupn썙 jsou vyb썿r쌴ny automa-
ticky, je-li 쎼adic썿 p쌴ka v poloze D (J썿zda).
僅 Dvouspojkovou p쎼evodovku lze ch쌴-

pat jako automaticky 쎼azenou manu-
쌴ln썿 p쎼evodovku. P쎼in쌴쏃썿 podobn썗 
chov쌴n썿 vozidla jako s manu쌴ln썿 p쎼e-
vodovkou a nav썿c umo쏹쎜uje snadn썗 a 
pln썙 automatick썗 쎼azen썿.

僅 Po zvolen썿 polohy D (J썿zda) p쎼evo-
dovka 쎼ad썿 automaticky jako b썙쏹n쌴 
automatick쌴 p쎼evodovka. Na rozd썿l do 
tradi썊n썿ch automatick쏯ch p쎼evodovek 
m쏪쏹e b쏯t 쎼azen썿 patrn썗 a sly쏃iteln썗, 
jak ovlada썊e pou쏹썿vaj썿 spojku a 쎼ad썿 
rychlosti.

僅 Dvouspojkov쌴 p쎼evodovka v sob썙 m쌴 
zabudovan쏯 mechanismus dvojit썗 
spojky tzv. such썗ho typu, kter쌴 m쌴 
lep쏃썿 vlastnosti p쎼i akceleraci a sni쏹uje 
spot쎼ebu paliva p쎼i j썿zd썙. Av쏃ak od 
b썙쏹n썗 automatick썗 p쎼evodovky se li쏃썿, 
proto쏹e neobsahuje m썙ni썊 kroutic썿ho 
momentu. P쎼e쎼azen썿 z jednoho p쎼evo-
dov썗ho stupn썙 na jin쏯 prob썿h쌴 pro-
st쎼ednictv썿m tzv. prokluz쏪 spojky, 
zejm썗na v n썿zk쏯ch rychlostech.
싡azen썿 stup쎜쏪 je n쌴sledkem toho 
v쏯razn썙ji rozpoznateln썗 a mohou se 
projevovat lehk썗 vibrace, jak se 
ot쌴썊ky vyrovn쌴vaj썿 s ot쌴썊kami h쎼썿dele 
motoru. Jde o b썙쏹n쏯 projev dvouspoj-
kov썗 p쎼evodovky.

僅 Such쌴 spojka p쎼en쌴쏃썿 kroutic썿 moment 
p쎼썿mo썊a쎼ej쏃썿m zp쏪sobem a poskytuje 
pocit p쎼썿m썗ho z쌴b썙ru, kter쏯 se od 
b썙쏹n쏯ch automatick쏯ch p쎼evodovek 
li쏃썿. Nejpatrn썙j쏃썿 to m쏪쏹e b쏯t p쎼i roz-

ONQ5041005
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jezdu po zastaven썿, nebo p쎼i j썿zd썙 n썿z-
kou rychlost썿 p쎼ed zastaven썿m.

僅 Pokud prudce akcelerujete z n썿zk썗 
rychlosti, ot쌴썊ky motoru se n쌴sled-
kem prokluzu spojky mohou drama-
ticky zv쏯쏃it, zat썿mco dvouspojkov쌴 
p쎼evodovka vyb썿r쌴 vhodn쏯 p쎼evodov쏯 
stupe쎜. Jde o norm쌴ln썿 stav.

僅 Chcete-li se p쎼i rozjezdu na svahu 
sm썙rem do kopce vyhnout ot쎼es쏪m 
nebo trhav썗mu pohybu, tiskn썙te 
akcelera썊n썿 ped쌴l plynule a s citem.

僅 Pokud p쎼i j썿zd썙 n썿zkou rychlost썿 
prudce uvoln썿te akcelera썊n썿 ped쌴l, 
m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e ne쏹 p쎼evodovka 
stihne pod쎼adit, poc썿t썿te zpomalen썿 
n쌴sledkem brzd썙n썿 motorem. Tento 
pocit brzd썙n썿 motorem se podob쌴 
j썿zd썙 s manu쌴ln썿m 쎼azen썿m p쎼i n썿zk쏯ch 
rychlostech.

僅 P쎼i j썿zd썙 ze svahu doporu썊ujeme p쎼e-
쎼adit do manu쌴ln썿ho re쏹imu 
a pod쎼azovat na ni쏹쏃썿 stupe쎜 tak, 
abyste korigovali rychlost j썿zdy bez 
nadm썙rn썗ho vyu쏹썿v쌴n썿 brzd.

僅 P쎼i startov쌴n썿 a vypnut썿 motoru lze 
zaslechnout klapav쏯 zvuk, zp쏪soben쏯 
testem syst썗mu. Jde o b썙쏹n쏯 projev 
dvouspojkov썗 p쎼evodovky.

僅 V pr쏪b썙hu prvn썿ch 1 500 km (1 000 
mil) m쏪쏹e b쏯t patrn썗, 쏹e p쎼i akceleraci 
z n썿zk쏯ch rychlost썿 nen썿 projev vozidla 
쏒pln썙 hladk쏯. V pr쏪b썙hu tohoto 
obdob썿 zaj썿쏹d썙n썿 se kvalita 쎼azen썿 a 
vlastnost썿 vozidla pr쏪b썙쏹n썙 optimali-
zuje.
266
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Zpr쌴vy na LCD displeji

Posuvn쏯 voli썊 SBW pro AT/DCT – zpr쌴vy

Zpr쌴va Obsah

A: Nejsou spln썙ny podm썿nky pro p쎼e쎼azen썿. Sni쏹te rychlost, pot썗 
p쎼e쎼a썑te.
僅 Kdy쏹 je rychlost j썿zdy p쎼썿li쏃 vysok쌴, ne쏹 aby mohlo doj썿t 

k p쎼e쎼azen썿.

A: Porucha. Stiskn썙te brzdu, za쎼a썑te polohu R (Zp쌴te썊ka) a pak 
polohu D (J썿zda)
僅 Kdy쏹 p쎼i 쎼azen썿 nese쏃l쌴pnete brzdov쏯 ped쌴l.

A: Za쎼azen쌴 poloha PARKOV숼N슕
僅 Kdy쏹 b썙hem pohybu vozidla dojde k za쎼azen썿 p쎼evodov썗ho 

stupn썙 P (Parkov쌴n썿).

A: Tato poloha p쎼evodovky u쏹 je vybr쌴na
僅 P쎼i op썙tovn썗m za쎼azen썿 polohy P (Parkov쌴n썿) nebo p쎼i p쎼e-

h쎼쌴t썿 p쎼evodovky.

A: Porucha funkce. Po zaparkov쌴n썿 vozidla aktivujte parkovac썿 
brzdu
僅 Zobraz썿 se v p쎼썿pad썙, 쏹e se vyskytne probl썗m s funkc썿 aktivu-

j썿c썿 polohu P (Parkov쌴n썿).

ONQ5041309L
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Varovn쌴 hl쌴쏃en썿 dvouspojkov썗 p쎼evodovky

A: Zkontrolujte tla썊썿tko P
僅 Zobraz썿 se v p쎼썿pad썙, 쏹e se vyskytne probl썗m s tla썊썿tkem P 

(Parkov쌴n썿).

A: Zkontrolujte voli썊 p쎼evodovky
僅 Kdy쏹 se vyskytne probl썗m s voli썊em p쎼evodovky.

A: Zablokov쌴n썿 oto썊n썗ho ovlada썊e
僅 Zobraz썿 se, kdy쏹 se voli썊 trvale zablokuje nebo se vyskytne 

jin쏯 probl썗m voli썊e.

Zpr쌴va Obsah

A: Prudk쏯 svah! Se쏃l쌴pnut썿m brzdov썗ho ped쌴lu.
僅 Pro zabrzd썙n썿 vozidla v kopci pou쏹ijte no쏹n썿 nebo parkovac썿 

brzdu.
僅 Pokud p쎼i j썿zd썙 zastav썿te v kopci, ponechte si vp쎼edu ur썊it쏯 

odstup pro vyjet썿. Pot썗 zajist썙te vozidlo v kopci parkovac썿 brz-
dou.

僅 Pokud byste p쎼i st쌴n썿 v kopci udr쏹ovat vozidlo v klidu ped쌴-
lem akceler쌴toru, nebo sj썿쏹d썙li bez pou쏹it썿 brzdov썗ho ped쌴lu, 
m쏪쏹e doj썿t k p쎼eh쎼쌴t썿 spojky a jej썿mu po쏃kozen썿. V takov썗m 
p쎼썿pad썙 se na displeji zobraz썿 varovn썗 hl쌴쏃en썿.

僅 Po dobu zobrazen썿 varovn썗ho hl쌴쏃en썿 mus썿 b쏯t se쏃l쌴pnut쏯 
brzdov쏯 ped쌴l.

僅 Ignorov쌴n썿 hl쌴쏃en썿 m쏪쏹e v썗st k po쏃kozen썿 p쎼evodovky.

Zpr쌴va Obsah
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A: Teplota p쎼evodovky je vysok쌴! Bezpe썊n썙 zastavte
僅 Za ur썊it쏯ch okolnost썿, nap쎼. p쎼i opakovan썗m zastavov쌴n썿 a 

rozjezdech v prudk썗m kopci, prudk썗 akceleraci nebo za 
jin쏯ch nep쎼썿zniv쏯ch podm썿nek se teplota dvouspojkov썗 p쎼e-
vodovky m쏪쏹e nadm썙rn썙 zv쏯쏃it. M쏪쏹e nakonec doj썿t k p쎼e-
h쎼쌴t썿 spojky v p쎼evodovce.

UPOZORN5NL
僅 Pokud se p쎼i j썿zd썙 s 썊ast쏯m zastavov쌴n썿m nebo p쎼i popoj썿쏹-

d썙n썿 v kolon썙 chcete vyhnout stresu z 쎼azen썿 a zajistit si lep쏃썿 
썊innost p쎼evodovky, p쎼esu쎜te 쎼adic썿 p쌴ku do polohy N 
(Neutr쌴l) nebo P (Parkov쌴n썿).

僅 P쎼i p쎼eh쎼쌴t썿 spojky se aktivuje se ochrann쏯 re쏹im, ukazatel 
za쎼azen썗ho stupn썙 na p쎼썿strojov썗m panelu blik쌴 a oz쏯v쌴 se 
zvukov쌴 signalizace. V tomto okam쏹iku se na LCD displeji 
zobraz썿 zpr쌴va 씮Transmission temp. is high! Stop safely“ 
(Vysok쌴 teplota p쎼evodovky! Zastavte na vhodn썗m m썿st썙) a 
j썿zda nemus썿 b쏯t plynul쌴.

僅 Pokud takov쌴 situace nastane, zastavte na vhodn썗m m썿st썙, 
motor nechte spu쏃t썙n쏯, zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdu, p쌴ku 
voli썊e p쎼esu쎜te do polohy N (Neutr쌴l) a nechte p쎼evodovku 
vychladnout.

僅 P쎼i ignorov쌴n썿 t썙chto varov쌴n썿 se stav m쏪쏹e zhor쏃it. M쏪쏹e 
doch쌴zet k ne썊ekan썗mu 쎼azen썿, 썊ast썗mu 쎼azen썿 nebo k trha-
v썗mu projevu. Pro n쌴vrat do norm쌴ln썿ho stavu na vhodn썗m 
m썿st썙 zastavte vozidlo, se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l nebo p쎼e-
쎼a썑te do polohy P (Parkov쌴n썿). Se zapnut쏯m motorem pot썗 
nechte p쎼evodovku n썙kolik minut vychladnout a teprve pot썗 
pokra썊ujte v j썿zd썙.

僅 Pokud lze, je썑te plynule.

A: P쎼evodovka je hork쌴! Parkujte se zapnut쏯m motorem
B: Chlazen썿 p쎼evodovky. Z쏪sta쎜te st쌴t 00 min.
C: P쎼evodovka je ochlazen쌴. Pokra썊ujte v j썿zd썙.
僅 Pokud pokra썊ujete v j썿zd썙 a teplota spojky dos쌴hne maxi-

m쌴ln썿 teploty, zobraz썿 se zpr쌴va 씮P쎼evodovka je hork쌴! Zapar-
kujte se zapnut쏯m motorem“. Pokud takov쌴 situace nastane, 
do vychladnut썿 na provozn썿 teplotu bude spojka nefunk썊n썿.

僅 Varovn쌴 zpr쌴va zobrazuje 썊as, za jak dlouho p쎼evodovka 
vychladne.

僅 Pokud takov쌴 situace nastane, zastavte na vhodn썗m m썿st썙, 
motor nechte spu쏃t썙n쏯, zabrzd썙te, p쌴ku voli썊e p쎼esu쎜te do 
polohy P (Parkov쌴n썿) a nechte p쎼evodovku vychladnout.

僅 Po zobrazen썿 zpr쌴vy 씮Trans cooled. Resume driving“ (P쎼evo-
dovka je ochlazen쌴, pokra썊ujte v j썿zd썙) m쏪쏹ete pokra썊ovat.

僅 Pokud lze, je썑te plynule.
Pokud n썙kter썗 z v쏯stra쏹n쏯ch hl쌴쏃en썿 na LCD displeji nad쌴le blik쌴, 
doporu썊ujeme v z쌴jmu va쏃썿 bezpe썊nosti nechat syst썗m zkontro-
lovat u autorizovan썗ho prodejce / servisn썿ho partnera Kia.

Zpr쌴va Obsah

ONQ5041273L

ONQ5041120L
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V\STRAHA
Pro sn썿쏹en썿 rizika v쌴쏹n썗ho nebo i fat쌴l-
n썿ho zran썙n썿:
僅 V쌰DY p쎼ed p쎼e쎼azen썿m do polohy D 

(J썿zda) nebo R (Zp쌴te썊ka) kontrolujte 
okol썿 vozidla, zda nejsou v bl썿zkosti 
osoby, obzvl쌴쏃t썙 d썙ti.

僅 P쎼ed opu쏃t썙n썿m sedadla 쎼idi썊e se ujis-
t썙te, 쏹e je p쎼evodovka v poloze 
P (Parkov쌴n썿); pot썗 zat쌴hn썙te parko-
vac썿 brzdu a sp썿na썊 zapalov쌴n썿 p쎼ep-
n썙te do polohy LOCK/OFF 
(zamknuto/vypnuto). P쎼i nedodr쏹en썿 
t썙chto pokyn쏪 by se mohlo vozidlo 
samovoln썙 rozjet.

僅 P쎼ed a p쎼i p쎼e쎼azov쌴n썿 z polohy 
P (Parkov쌴n썿) do jin썗 polohy v쏹dy pln썙 
se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l, abyste 
zabr쌴nili ne쏒mysln썗mu pohybu vozi-
dla, kter쏯 by mohl zranit osoby ve 
vozidle nebo v jeho okol썿.

僅 Po zastaven썿 se ujist썙te, 쏹e se p쎼evo-
dovka nach쌴z썿 v poloze P (Parkov쌴n썿), 
pou쏹ijte parkovac썿 brzdu a vypn썙te 
syst썗m vozidla.

僅 Polohu P (Parkov쌴n썿) nepou쏹썿vejte 
m썿sto parkovac썿 brzdy. V쏹dy se ujis-
t썙te, 쏹e 쎼azen썿 je v poloze 
P (Parkov쌴n썿) pln썙 zat쌴hn썙te parko-
vac썿 brzdu.

僅 Nikdy nenech쌴vejte d썙ti ve vozidle 
bez dozoru.

僅 P쎼i j썿zd썙 polohu N (Neutr쌴l) nepou쏹썿-
vejte. Nebylo by mo쏹n썗 vyu쏹썿vat brz-
d썙n썿 motorem a mohlo by doj썿t k 
nehod썙.

僅 Chcete-li zabr쌴nit po쏃kozen썿 p쎼evo-
dovky, neakcelerujte p쎼i za쎼azen썗m 
stupni R (Zp쌴te썊ka) ani p쎼i 쏹쌴dn썗m 
stupni pro j썿zdu vp쎼ed, pokud sou-
썊asn썙 se쏃lapujete brzdu.

僅 Prudk썗 brzd썙n썿 motorem (p쎼e쎼azen썿 
na ni쏹쏃썿 rychlostn썿 stupe쎜) nepou쏹썿-
vejte na kluzk썗 silnici. Mohlo by doj썿t 
ke smyku a nehod썙.

僅 P쎼esunut썿 voli썊e do polohy P 
(Parkov쌴n썿), p쎼i j썿zd썙 vozidla, by zp쏪-
sobilo zablokov쌴n썿 kol a ztr쌴tu kont-
roly nad vozidlem.

僅 P쎼i parkov쌴n썿 v n쌴klonu zajist썙te kola 
pro prevenci rozjet썿.

僅 Z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 v쏹dy zata-
hujte parkovac썿 brzdu p쎼i za쎼azen썗 
poloze P (Parkov쌴n썿), s v쏯jimkou nou-
zov썗ho parkov쌴n썿.

僅 Selh쌴n썿 dvouspojkov썗 p쎼evodovky
- Na kluzk쏯ch vozovk쌴ch nepou쏹썿-

vejte n쌴hl썗 brzd썙n썿 motorem (pod-
쎼azen썿 na ni쏹쏃썿 p쎼evodov쏯 stupe쎜). 
V takov썗 situaci je vy쏃쏃썿 riziko, 쏹e se 
pneumatiky dostanou do smyku, 
co쏹 m쏪쏹e v썗st k nehod썙.

- Pokud nem쌴te siln썙 se쏃l쌴pnut쏯 brz-
dov쏯 ped쌴l, nep쎼e쎼azujte. Za쎼azen썿 
p쎼evodu s motorem vyto썊en쏯m ve 
vysok쏯ch ot쌴썊k쌴ch m쏪쏹e zp쏪sobit 
prudk쏯 rozjezd vozidla. Mohlo by 
doj썿t ke ztr쌴t썙 kontroly a ke zran썙n썿 
osob nebo po쏃kozen썿 majetku.

- P쎼i zastaven썿 ve svahu neudr쏹ujte 
vozidlo na m썿st썙 pomoc썿 ped쌴lu 
akceler쌴toru. Pou쏹ijte provozn썿 
nebo parkovac썿 brzdu.

- Pokud nelze p쎼evodovku p쎼e쎼adit 
do polohy D (J썿zda) nebo R 
(Zp쌴te썊ka), ukazatel za쎼azen썗 
polohy (D nebo R) na p쎼썿strojov썗m 
panelu bude blikat. Doporu썊ujeme 
kontaktovat autorizovan썗ho pro-
dejce / servisn썿ho partnera Kia 
a nechat syst썗m zkontrolovat.
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VAROV@NL
僅 P쎼ed p쎼esunut썿m p쌴ky voli썊e do nebo 

z polohy R (Zp쌴te썊ka) vozidlo v쏹dy 
zcela zastavte, jinak by mohlo p쎼i p쎼e-
souv쌴n썿 p쌴ky voli썊e do polohy R 
(Zp쌴te썊ka) doj썿t k po쏃kozen썿 p쎼evo-
dovky s v쏯jimkou situace popsan썗 
v odd썿le "Vypro쏃쏉ov쌴n썿 vozidla" strana 
6-204.

僅 V z쌴jmu bezpe썊nosti v쏹dy zaparkujte 
vozidlo v poloze P (Parkov쌴n썿) 
a zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdu. Vozidlo 
ponechan썗 s p쎼evodovkou v poloze 
N (Neutr쌴l) se m쏪쏹e samovoln썙 rozjet 
a zp쏪sobit v쌴쏹n쌴 zran썙n썿 nebo 쏃kody 
na majetku.

僅 Po vypnut썿 vozidla nelze elektronickou 
parkovac썿 brzdu vypnout.

僅 Je-li u vozu vybaven썗ho elektronickou 
parkovac썿 brzdou EPB p쎼i j썿zd썙 pou-
쏹ita funkce AUTO HOLD (Automatick썗 
p쎼ibrzd썙n썿), bude p쎼i vypnut썿 syst썗mu 
vozidla do polohy OFF (Vypnuto) 
automaticky aktivov쌴na elektronick쌴 
parkovac썿 brzda. Proto je p쎼ed vypnu-
t썿m syst썗mu vozidla nutn썗 vypnout 
funkci AUTO HOLD (Automatick썗 p쎼i-
brzd썙n썿).

僅 Z polohy N (Neutr쌴l) nebo P 
(Parkov쌴n썿) do polohy D (J썿zda) nebo 
R (Zp쌴te썊ka) nep쎼e쎼azujte, pokud jsou 
ot쌴썊ky motoru jin썗 ne쏹 volnob썙쏹n썗. 
P쎼e쎼azen썿 do polohy P (Parkov쌴n썿) za 
j썿zdy m쏪쏹e zp쏪sobit po쏃kozen썿 p쎼evo-
dovky vozidla.

UPOZORN5NL
Manu쌴ln썿 re쏹im
僅 Pro typ 쎼adic썿 p쌴ky

- 싡idi썊 mus썿 쎼azen썿 na vy쏃쏃썿 stupe쎜 
zohled쎜ovat j썿zdn썿 situaci a udr쏹o-
vat ot쌴썊ky motoru pod 썊ervenou 
z쎣nou.

- P쎼e쎼azen썿 na ni쏹쏃썿 stupe쎜 pro-
b썙hne p쎼i zpomalen썿 vozidla auto-
maticky. P쎼i zastaven썿 vozidla je 
automaticky za쎼azen stupe쎜 1.

- Pokud se dostanou ot쌴썊ky do 썊er-
ven썗 z쎣ny, dojde k posunut썿 쎼adi-
c썿ho bodu a p쎼e쎼azen썿 na vy쏃쏃썿 
stupe쎜 automaticky.

- Aby byla zachov쌴na po쏹adovan쌴 
쏒rove쎜 v쏯konnosti a bezpe썊nosti 
vozidla, syst썗m nemus썿 prov썗st 
ur썊it썗 쎼azen썿, pokud je p쎼evodovka 
v provozu.

- P쎼i j썿zd썙 na kluzk썗 vozovce za쎼a썑te 
2. rychlostn썿 stupe쎜, kter쏯 je vhod-
n썙j쏃썿 pro plynulou j썿zdu na kluzk썗 
vozovce.

- P쎼ed p쎼esunut썿m p쌴ky voli썊e z 
polohy D (J썿zda) do polohy R 
(Zp쌴te썊ka) v쏹dy zcela zastavte.

- P쎼i j썿zd썙 nep쎼esunujte voli썊 do 
polohy N (Neutr쌴l).

- 싡idi썊 mus썿 쎼azen썿 na vy쏃쏃썿 stupe쎜 
zohled쎜ovat j썿zdn썿 situaci a udr쏹o-
vat ot쌴썊ky motoru pod 썊ervenou 
z쎣nou.

- Lze volit pouze 6 nebo 7 p쎼evodo-
v쏯ch stup쎜쏪 pro j썿zdu vp쎼ed. 
Chcete-li couvat nebo parkovat, 
za쎼a썑te podle pot쎼eby rychlostn썿 
stupe쎜 do polohy R (Zp쌴te썊ka) 
nebo P (Parkov쌴n썿).

- P쎼e쎼azen썿 na ni쏹쏃썿 stupe쎜 pro-
b썙hne p쎼i zpomalen썿 vozidla auto-
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maticky. P쎼i zastaven썿 vozidla je 
automaticky za쎼azen stupe쎜 1.

- M쏪쏹e doj썿t ke sn썿쏹en썿 spot쎼eby 
paliva.

- Pokud p쎼esune voli썊 do polohy + 
(Nahoru) nebo - (Dol쏪), p쎼evodovka 
nemus썿 쎼azen썿 uskute썊nit v p쎼썿pad썙, 
쏹e by ot쌴썊ky motoru na po쏹adova-
n썗m stupni byly mimo povolen쏯 
rozsah ot쌴썊ek motoru.

僅 Pro typ DCT
- Je-li zapnut쏯 j썿zdn썿 manu쌴ln썿 re쏹im:

I po uvoln썙n썿 akcelera썊n썿ho ped쌴lu 
jsou po ur썊itou dobu ot쌴썊ky motoru 
udr쏹ov쌴ny sp썿쏃e na vy쏃쏃썿 쏒rovni.
P쎼i zrychlov쌴n썿 doch쌴z썿 k p쎼e쎼azen썿 
na vy쏃쏃썿 rychlostn썿 stupe쎜 a쏹 poz-
d썙ji.

싡adic썿 p쌴ky pod volantem (je-
li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

쉗innost
僅 Jedn썿m p쎼ita쏹en썿m prav썗 strany 쎼adic썿 

p쌴ky pod volantem (+) p쎼e쎼ad썿te na 
vy쏃쏃썿 rychlostn썿 stupe쎜.

僅 Jedn썿m p쎼ita쏹en썿m lev썗 strany 쎼adic썿 
p쌴ky pod volantem (-) p쎼e쎼ad썿te na 
ni쏹쏃썿 rychlostn썿 stupe쎜.

Zm썙na re쏹imu 쎼azen썿
Automatick썗 p쎼ep썿n쌴n썿 mezi 
automatick쏯m a manu쌴ln썿m re쏹i-
mem 쎼azen썿
V poloze manu쌴ln썿ho 쎼azen썿 (typ p쌴ky) 
m쏪쏹ete 쎼adit na vy쏃쏃썿 a ni쏹쏃썿 stupn썙 쎼adi-
c썿mi p쌴kami pod volantem.

쉗innost
僅 V p쎼썿pad썙 posuvn썗ho voli썊e SBW p쎼i-

t쌴hn썙te 쎼adic썿 p쌴ku pod volantem jed-
nou nebo v썿ckr쌴t (v z쌴vislosti na 
rychlosti a ot쌴썊k쌴ch motoru).

僅 V p쎼썿pad썙 posuvn썗 쎼adic썿 p쌴ky p쎼e-
su쎜te 쎼adic썿 p쌴ku z polohy D (J썿zda) 
do polohy manu쌴ln썿ho 쎼azen썿.

ONQ5041006_2
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Provozn썿 podm썿nky
僅 싡adic썿 p쌴ka (nebo voli썊 SBW) mus썿 b쏯t 

v poloze D (J썿zda).
僅 싡adic썿 p쌴ka pod volantem nefunguje, 

pokud jede vozidlo n썿zkou rychlost썿.

Re쏹im 쎼azen썿 z manu쌴ln썿ho na 
automatick쏯

쉗innost
僅 V p쎼썿pad썙 posuvn썗ho voli썊e SBW jed-

nou p쎼it쌴hn썙te pravou stranu (+) 
쎼adic썿 p쌴ky pod volantem a podr쏹te ji 
d썗le ne쏹 1 sekundu.

僅 B썙hem j썿zdy jemn썙 se쏃l쌴pnete ped쌴l 
akceler쌴toru na dobu del쏃썿 ne쏹 
6 sekund.

僅 Zastaven썿 vozidla.

Provozn썿 podm썿nky
僅 Kdy쏹 b썙hem j썿zdy jemn썙 se쏃l쌴pnete 

ped쌴l akceler쌴toru na dobu del쏃썿 ne쏹 
6 sekund.

僅 Pro manu쌴ln썿 a automatickou p쎼e-
vodovku
- Kdy쏹 se vozidlo pohybuje rychlost썿 

ni쏹쏃썿 ne쏹 7 km/h (4 mph).
僅 Pro dvouspojkovou p쎼evodovku

- Kdy쏹 se vozidlo pohybuje rychlost썿 
ni쏹쏃썿 ne쏹 2 km/h (1 mph).

UPOZORN5NL
Pokud levou a pravou stranu p쌴ky pod 
volantem p쎼it쌴hnete sou썊asn썙, p쎼e쎼azen썿 
neprob썙hne.

Syst썗m vyp썿n쌴n썿 motoru Stop and 
Go (ISG) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Toto vozidlo m쏪쏹e b쏯t vybaveno syst썗-
mem ISG, kter쏯 sni쏹uje spot쎼ebu paliva 
automatick쏯m vyp썿n쌴n썿m a op썙tn쏯m 
startov쌴n썿m motoru.

Motor se nastartuje automaticky, pokud 
jsou spln썙ny podm썿nky pro nastartov쌴n썿.

UPOZORN5NL
Pokud se motor automaticky nastartuje 
syst썗mem ISG, n썙kter썗 varovn썗 kont-
rolky (ABS, ESC, ESC OFF, EPS nebo 
varovn쌴 kontrolka parkovac썿 brzdy) se 
mohou na n썙kolik sekund rozsv썿tit. K 
tomuto jevu doch쌴z썿 z d쏪vodu podp썙t썿 
akumul쌴toru. Nejedn쌴 se o p쎼썿znak 
poruchy.

Aktivace syst썗mu ISG
Syst썗m ISG se zapne p쎼i ka쏹d썗m zapnut썿 
zapalov쌴n썿.

Deaktivace syst썗mu ISG

Pokud chcete deaktivovat syst썗m ISG, 
stiskn썙te tla썊썿tko ISG OFF. Kontrolka na 
tla썊썿tku ISG OFF sv썿t썿. Po op썙tovn썗m 
stisknut썿 tla썊썿tka ISG OFF se syst썗m op썙t 
aktivuje a kontrolka na tla썊썿tku ISG OFF 
zhasne.

Automatick썗 vypnut썿 motoru
Zastaven썿 motoru v re쏹imu auto-
matick썗ho vypnut썿 (Krom썙 elekt-
romobil쏪 typu mild hybrid)

Manu쌴ln썿 p쎼evodovka / 
Inteligentn썿 manu쌴ln썿 쎼azen썿
僅 Sni쏹te rychlost vozidla na m썗n썙 ne쏹 5 

km/h (3 km/h).

ONQ5E041407L
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僅 Za쎼a썑te 쎼adic썿 p쌴ku do polohy N 
(Neutr쌴l).

僅 Uvoln썙te ped쌴l spojky.

Automatick쌴/Dvouspojkov쌴 p쎼e-
vodovka:
僅 Sni쏹te rychlost vozidla na 0 km/h 

(0 mil/h).
僅 Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l.
Motor se zastav썿 a zelen쌴 kontrolka 
AUTO STOP ( ) na p쎼썿strojov썗m 
panelu se rozsv썿t썿.

UPOZORN5NL
僅 Vozidlo vybaven썗 manu쌴ln썿 p쎼evo-

dovkou nebo inteligentn썿m manu쌴l-
n썿m 쎼azen썿m se mus썿 po posledn썿m 
automatick썗m vypnut썿 motoru rozjet 
alespo쎜 na rychlost 8 km/h (5 mil/h).
Vozidlo vybaven썗 automatickou nebo 
dvouspojkovou p쎼evodovkou se mus썿 
po posledn썿m automatick썗m vypnut썿 
motoru rozjet alespo쎜 na rychlost 
5 km/h (3 mil/h).

僅 Pokud odepnete bezpe썊nostn썿 p쌴s, 
otev쎼ete dve쎼e 쎼idi썊e nebo odjist썿te 
kapotu motoru, syst썗m vyp썿n쌴n썿 
motoru Stop and Go se vypne.

僅 Pokud je vozidlo vybaven썗 adaptiv-
n썿m tempomatem a jsou spln썙ny 
v쏃echny provozn썿 podm썿nky, bude 
syst썗m ISG v 썊innosti.

Vypnut썿 motoru v re쏹imu auto-
matick썗ho vyp썿n쌴n썿 
(Elektromobily typu mild hybrid)
U elektromobil쏪 typu mild hybrid 
(MHEV) existuj썿 t쎼i mo쏹nosti automatic-
k썗ho vyp썿n쌴n썿.

Manu쌴ln썿 p쎼evodovka / 
Inteligentn썿 manu쌴ln썿 쎼azen썿
僅 Konven썊n썿 automatick썗 vypnut썿

- Sni쏹te rychlost vozidla na m썗n썙 ne쏹 
p쎼ibli쏹n썙 7 km/h (4 mil/h).

- Za쎼a썑te 쎼adic썿 p쌴ku do polohy N 
(Neutr쌴l).

- Uvoln썙te ped쌴l spojky.
僅 Roz쏃썿쎼en썗 automatick썗 vypnut썿

- Sni쏹te rychlost vozidla na m썗n썙 ne쏹 
p쎼ibli쏹n썙 25 km/h (15 mil/h).

- Za쎼a썑te 쎼adic썿 p쌴ku do polohy N 
(Neutr쌴l).

- Se쏃l쌴pn썙te z쌴rove쎜 spojkov쏯 
a brzdov쏯 ped쌴l.

僅 P쎼i j썿zd썙 s vyu쏹it썿m volnob썙hu
- P쎼i p쎼echodu z j썿zdy s vyu쏹it썿m vol-

nob썙hu do 쏒pln썗ho zastaven썿 vozi-
dla m쏪쏹ete stav vypnut썗ho motoru 
zachovat tak, 쏹e z쌴rove쎜 
se쏃l쌴pnete spojkov쏯 a brzdov쏯 
ped쌴l.

UPOZORN5NL
僅 V p쎼썿pad썙, 쏹e posledn썿 za쎼azenou 

rychlost썿 je prvn썿 p쎼evodov쏯 stupe쎜, 
funkce automatick썗ho vyp썿n쌴n썿 
motoru nebude aktivov쌴na.

僅 Vozidlo vybaven썗 manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovkou nebo inteligentn썿m manu쌴l-
n썿m 쎼azen썿m se mus썿 po posledn썿m 
automatick썗m vypnut썿 motoru rozjet 
alespo쎜 na rychlost 8 km/h (5 mil/h).

僅 Ve stavu ISG STOP m쏪쏹ete p쎼e쎼adit 
do polohy N (Neutr쌴l) a uvolnit ped쌴l 
spojky – funkce ISG STOP v takov썗m 
p쎼썿pad썙 z쏪stane ve stavu STOP.

僅 Roz쏃썿쎼en썗 automatick썗 vypnut썿 je 
v 썊innosti i p쎼i rychlostech vy쏃쏃썿ch ne쏹 
p쎼ibli쏹n썙 7 km/h (4 mil/h), pokud jsou 
dodr쏹eny po쏹adavky na rychlost pro 
jednotliv썗 polohy 쎼azen썿. (Nap쎼썿klad 
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funkce roz쏃썿쎼en썗ho automatick썗ho 
vypnut썿 se aktivuje i p쎼i t쎼et썿m p쎼evo-
dov썗m stupni p쎼i rychlosti 30 km/h 
(20 mil/h).)

僅 Pokud odepnete bezpe썊nostn썿 p쌴s, 
otev쎼ete dve쎼e 쎼idi썊e nebo odjist썿te 
kapotu motoru, syst썗m vyp썿n쌴n썿 
motoru Stop and Go se vypne.

Automatick쌴/Dvouspojkov쌴 p쎼e-
vodovka:
僅 Konven썊n썿 automatick썗 vypnut썿

- Sni쏹te rychlost vozidla na 0 km/h 
(0 mil/h).

- Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l.
僅 Roz쏃썿쎼en썗 automatick썗 vypnut썿

- Sni쏹te rychlost vozidla na m썗n썙 ne쏹 
25 km/h (15 mil/h).

- Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l.
僅 P쎼i j썿zd썙 s vyu쏹it썿m volnob썙hu

- P쎼i p쎼echodu z j썿zdy s vyu쏹it썿m vol-
nob썙hu do 쏒pln썗ho zastaven썿 vozi-
dla m쏪쏹ete stav vypnut썗ho motoru 
zachovat tak, 쏹e p쎼i rychlosti ni쏹쏃썿 
ne쏹 p쎼ibli쏹n썙 40 km/h (25 mil/h) 
se쏃l쌴pnete brzdov쏯 ped쌴l.

UPOZORN5NL
僅 Vozidlo vybaven썗 automatickou p쎼e-

vodovkou nebo dvouspojkovou p쎼e-
vodovkou se mus썿 po posledn썿m 
automatick썗m vypnut썿 motoru rozjet 
alespo쎜 na rychlost p쎼ibli쏹n썙 30 km/h 
(20 mil/h) (roz쏃썿쎼en썗 automatick썗 
vypnut썿) nebo p쎼ibli쏹n썙 5 km/h (3 mil/
h) (konven썊n썿 automatick썗 vypnut썿).

僅 Pokud odepnete bezpe썊nostn썿 p쌴s, 
otev쎼ete dve쎼e 쎼idi썊e (nebo odjist썿te 
kapotu motoru) v re쏹imu automatic-
k썗ho vyp썿n쌴n썿 motoru po zastaven썿 

vozidla, syst썗m automatick썗ho vyp썿-
n쌴n썿 Stop and Go se vypne.

僅 Pokud je vozidlo vybaven썗 adaptiv-
n썿m tempomatem a jsou spln썙ny 
v쏃echny provozn썿 podm썿nky, bude 
syst썗m ISG v 썊innosti.

Automatick썗 nastartov쌴n썿
Op썙tn썗 spu쏃t썙n썿 motoru v re쏹imu 
po automatick썗m vypnut썿 (Krom썙 
elektromobil쏪 typu mild hybrid)

Manu쌴ln썿 p쎼evodovka / 
Inteligentn썿 manu쌴ln썿 쎼azen썿
U vozidel vybaven쏯ch manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovkou existuj썿 dv썙 mo쏹nosti, jak znovu 
nastartovat.
僅 Nov썗 nastartov쌴n썿 b썙쏹n쏯m zp쏪so-

bem
- Se쏃l쌴pn썙te ped쌴l spojky s 쎼adic썿 

p쌴kou v poloze N (Neutr쌴l).
僅 Odlo쏹en썗 nastartov쌴n썿 (je-li tato 

funkce sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
- Se쏃l쌴pn썙te ped쌴l spojky.
- Za쎼a썑te po쏹adovan쏯 stupe쎜.
- Uvoln썿 brzdov쏯 ped쌴l.

UPOZORN5NL
僅 Funkci odlo쏹en썗ho nastartov쌴n썿 lze 

pou쏹썿t jen v p쎼썿pad썙, 쏹e se vozidlo 
nach쌴z썿 na rovin썙 a ve stabiln썿 poloze.

僅 Chcete-li nastartovat motor v situaci, 
kdy nen썿 se쏃l쌴pnut쌴 brzda nebo u쏹 
m쌴te za쎼azenou rychlost, se쏃l쌴pn썙te 
z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 nejprve 
brzdov쏯 ped쌴l a potom se쏃l쌴pn썙te 
ped쌴l spojky.

僅 Nastartov쌴n썿 motoru stoj썿c썿ho vozidla 
se se쏃l쌴pnut쏯m brzdov쏯m ped쌴lem 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy funkce odlo쏹e-
n썗ho nastartov쌴n썿):
356



싡썿zen썿 vozidla 싡adic썿 p쌴ky pod volantem

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 36  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
1. Stiskn썙te a uvoln썙te ped쌴l spojky.
2. Hned pot썗 znovu se쏃l쌴pn썙te ped쌴l 

spojky.
僅 Kdy쏹 motor zhasne, m쏪쏹ete ho znovu 

nastartovat n썿쏹e uveden쏯m postu-
pem:
1. Po 쏒pln썗m zastaven썿 motoru 

uvoln썙te ped쌴l spojky.
2. Se쏃l쌴pn썙te ped쌴l spojky.

Automatick쌴/Dvouspojkov쌴 p쎼e-
vodovka:
僅 Uvoln썿 brzdov쏯 ped쌴l.
Motor se nastartuje a zelen쌴 kontrolka 
AUTO STOP ( ) na p쎼썿strojov썗m 
panelu zhasne.

Op썙tn썗 spu쏃t썙n썿 motoru v re쏹imu 
po automatick썗m vypnut썿 
(Elektromobily typu mild hybrid)

Manu쌴ln썿 p쎼evodovka / 
Inteligentn썿 manu쌴ln썿 쎼azen썿
僅 P쎼ed 쏒pln쏯m zastaven썿m vozidla

- Se쏃l쌴pn썙te ped쌴l spojky (jestli쏹e u쏹 
nen썿 se쏃l쌴pnut쏯).

- Je-li ped쌴l spojky u쏹 se쏃l쌴pnut쏯, 
uvoln썙te brzdov쏯 ped쌴l nebo p쎼e-
쎼a썑te do jin썗 polohy ne쏹 N.

僅 Po 쏒pln썗m zastaven썿 vozidla
- Je-li ped쌴l spojky u쏹 se쏃l쌴pnut쏯, 

uvoln썙te brzdov쏯 ped쌴l nebo p쎼e-
su쎜te 쎼azen썿 do jin썗 polohy ne쏹 N 
(Neutr쌴l). Jestli쏹e jste je쏃t썙 nese쏃l쌴-
pli ped쌴l spojky, motor se znovu 
nastartuje v re쏹imu odlo쏹en썗ho 
nastartov쌴n썿.

1. Se쏃l쌴pn썙te ped쌴l spojky.
2. Za쎼a썑te po쏹adovan쏯 stupe쎜.
3. Uvoln썿 brzdov쏯 ped쌴l.

UPOZORN5NL
僅 Funkci odlo쏹en썗ho nastartov쌴n썿 lze 

pou쏹썿t jen v p쎼썿pad썙, 쏹e se vozidlo 
nach쌴z썿 na rovin썙 a ve stabiln썿 poloze.

僅 Chcete-li nastartovat motor v situaci, 
kdy nen썿 se쏃l쌴pnut쌴 brzda nebo u쏹 
m쌴te za쎼azenou rychlost, se쏃l쌴pn썙te 
nejprve brzdov쏯 ped쌴l a potom 
se쏃l쌴pn썙te ped쌴l spojky.

僅 Nastartov쌴n썿 motoru stoj썿c썿ho vozidla 
se se쏃l쌴pnut쏯m brzdov쏯m ped쌴lem 
(jen pro funkci odlo쏹en썗ho nastarto-
v쌴n썿):
1. Stiskn썙te a uvoln썙te ped쌴l spojky.
2. Hned pot썗 znovu se쏃l쌴pn썙te ped쌴l 

spojky.
僅 Kdy쏹 motor zhasne, m쏪쏹ete ho znovu 

nastartovat n썿쏹e uveden쏯m postu-
pem (jen pro funkci odlo쏹en썗ho 
nastartov쌴n썿):
1. Po 쏒pln썗m zastaven썿 motoru 

uvoln썙te ped쌴l spojky.
2. Se쏃l쌴pn썙te ped쌴l spojky.

僅 Jestli쏹e se po aktivaci funkce ISG 
STOP rychlost vozidla zvy쏃uje, 
nam썿sto aby se sni쏹ovala, m쏪쏹e auto-
maticky doj썿t k nov썗mu nastartov쌴n썿 
motoru.

Automatick쌴/Dvouspojkov쌴 p쎼e-
vodovka:
僅 Uvoln썿 brzdov쏯 ped쌴l.

UPOZORN5NL
Jestli쏹e se po aktivaci funkce ISG STOP 
rychlost vozidla zvy쏃uje, nam썿sto aby se 
sni쏹ovala, m쏪쏹e automaticky doj썿t 
k nov썗mu nastartov쌴n썿 motoru.
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Podm썿nky fungov쌴n썿 syst썗mu ISG
V n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch je syst썗m ISG 
v 썊innosti:
僅 Bezpe썊nostn썿 p쌴s 쎼idi썊e je zapnut쏯.
僅 Dve쎼e 쎼idi썊e a kapota jsou zav쎼en썗.
僅 V brzdov썗m syst썗mu je adekv쌴tn썿 

podtlak.
僅 Aktivovalo se 썊idlo akumul쌴toru a 

akumul쌴tor je dostate썊n썙 nabit쏯.
僅 Venkovn썿 teplota nen썿 p쎼썿li쏃 n썿zk쌴 ani 

vysok쌴.
僅 Jsou spln썙ny podm썿nky pro pou쏹it썿 

klimatizace.
僅 Vozidlo je dostate썊n썙 zah쎼쌴t썗.
僅 Vozidlo se nenach쌴z썿 v prudk썗m 

svahu (krom썙 model쏪 s manu쌴ln썿 p쎼e-
vodovkou).

僅 Volant nen썿 nato썊en쏯 do ostr썗ho 쏒hlu.
僅 Vozidlo se nenach쌴z썿 ve vysok썗 nad-

mo쎼sk썗 v쏯쏃ce.
僅 Funkce odml쏹ov쌴n썿 썊eln썿ho skla je 

vypnut쌴.
僅 Nen썿 vybr쌴n re쏹im ru썊n썿ho 쎼azen썿 

(krom썙 model쏪 s manu쌴ln썿 p쎼evodov-
kou).

僅 Po uvoln썙n썿 쎼adic썿 p쌴ky z polohy R 
(Zp쌴te썊ka) uplynula ur썊it쌴 doba.

V n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch se m쏪쏹e bez 
podn썙tu 쎼idi썊e automaticky nastartovat 
motor:
僅 Pokud je podtlak v posilova썊i brzd 

n썿zk쏯.
僅 Byla p쎼ekro썊ena maxim쌴ln썿 doba 

vypnut썿 motoru.
僅 Klimatizace je zapnut쌴 a ventil쌴tor je 

nastaven쏯 na nejvy쏃쏃썿 v쏯kon.
僅 Mohou se za썊썿t zaml쏹ovat okna 

a klimatizace je zapnut쌴.
僅 Akumul쌴tor se nenach쌴z썿 

v optim쌴ln썿m provozn썿m stavu.

僅 V쏯kon chlazen썿 nebo topen썿 klimati-
za썊n썿ho syst썗mu je nedostate썊n쏯.

僅 Pokud jste p쎼i automatick썗m vypnut썿 
motoru stiskli tla썊썿tko ISG OFF (krom썙 
model쏪 s manu쌴ln썿 p쎼evodovkou).

僅 Vozidlo se po zastaven썿 znovu rozj썿쏹d썿.
僅 Se쏃l쌴pnete sou썊asn썙 ped쌴l akceler쌴-

toru a brzdov쏯 ped쌴l. (Toto neplat썿 
pro modely s manu쌴ln썿 p쎼evodovkou.)

僅 Dojde k rozepnut썿 bezpe썊nostn썿ho 
p쌴su 쎼idi썊e nebo jsou otev쎼en썗 dve쎼e 
쎼idi썊e (krom썙 model쏪 s manu쌴ln썿 p쎼e-
vodovkou).

Zelen쌴 kontrolka AUTO STOP ( ) na 
p쎼썿strojov썗m panelu bude blikat po dobu 
5 sekund.

UPOZORN5NL
Pokud nejsou spln썙ny provozn썿 pod-
m썿nky pro syst썗m ISG, bude syst썗m 
deaktivov쌴n.

Kontrolka syst썗mu ISG

쉗innost syst썗mu ISG je indikov쌴na kont-
rolkou AUTO STOP ( ) na p쎼썿strojov썗m 
panelu.
V re쏹imu AUTO STOP se zobrazuje 
varovn쌴 zpr쌴va. (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

ONQ5E031430L
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Varovn쌴 zpr쌴va na LCD

A: Funkce automatick썗ho startov쌴n썿 je 
vypnut쌴. Se쏃l쌴pn썙te spojkov쏯 ped쌴l 
a nastartujte ru썊n썙
Syst썗m m쏪쏹e vy쏹adovat ru썊n썿 nastarto-
v쌴n썿 motoru, sv썿t썿-li kontrolka na tla썊썿tku 
ISG OFF. Pokud je vozidlo vybaveno dis-
plejem AUTO STOP, trvale se zobrazuje 
varovn쌴 zpr쌴va.

A: Uvoln썙n썿m brzdov썗ho ped쌴lu akti-
vujte funkci automatick썗ho startov쌴n썿
Motor se nenastartuje, pokud je 쎼adic썿 
p쌴kou nebo voli썊em p쎼epnuto 
z polohy N (Neutr쌴l) do polohy D (J썿zda), 
do manu쌴ln썿ho re쏹imu nebo do polohy R 
(Zp쌴te썊ka) bez se쏃l쌴pnut썿 brzdov썗ho 
ped쌴lu, zat썿mco je motor automaticky 
zastaven. Pokud v t썗to dob썙 se쏃l쌴pnete 
brzdov쏯 ped쌴l, motor se nastartuje.

A: P쎼e쎼azen썿m na neutr쌴l aktivujte 
funkci automatick썗ho startov쌴n썿
U b썙쏹n썗ho vozidla s manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovkou (nikoli 48V HEV ani vozidla 

vybaven썗ho funkc썿 zpo쏹d썙n썗ho starto-
v쌴n썿) lze motor nastartovat pouze se 
za쎼azen쏯m neutr쌴lem. Pokud za쎼ad썿te 
rychlostn썿 stupe쎜 a nenech쌴te ped쌴l 
spojky pln썙 se쏃l쌴pnut쏯, zobraz썿 se varo-
v쌴n썿 a zazn썿 zvukov쏯 sign쌴l. Motor byste 
m썙li startovat se za쎼azen쏯m neutr쌴lem 
(N).

A: Se쏃l쌴pnut썿m spojkov썗ho ped쌴lu 
aktivujte funkci automatick썗ho starto-
v쌴n썿
Kdy쏹 dojde k ne쏒mysln썗mu vypnut썿 
motoru nebo se vozidlo pohybuje, je 
za쎼azen rychlostn썿 stupe쎜 a nen썿 
se쏃l쌴pnut ped쌴l spojky, syst썗m zobraz썿 
uvedenou varovnou zpr쌴vu. Pokud 
v t썗to dob썙 쎼idi썊 se쏃l쌴pne ped쌴l spojky 
a쏹 na doraz, motor se automaticky 
nastartuje znovu. (Pouze se syst썗mem 
ISG vybaven쏯m funkc썿 zpo쏹d썙n썗ho op썙-
tovn썗ho startov쌴n썿, krom썙 48V HEV)

Porucha syst썗mu ISG

Syst썗m nemus썿 fungovat pokud:
僅 Dojde k poru쏃e 썊idel ISG nebo sys-

t썗mu.
쌰lut쌴 kontrolka AUTO STOP ( ) na p쎼썿-
strojov썗m panelu z쏪stane rozsv썿cen쌴.

ONQ5E031426L

ONQ5E031427L

ONQ5E031428L

ONQ5E031429L

ONQ5E031430L
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V\STRAHA
Pokud byl motor vypnut automaticky, 
m쏪쏹e se nastartovat bez jak쏯chkoli 
쏒kon쏪 쎼idi썊e. P쎼ed opu쏃t썙n썿m vozidla 
nebo v situaci, kdy pot쎼ebujete otev쎼썿t 
kapotu motorov썗ho prostoru, vypn썙te 
motor oto썊en썿m sp썿na썊e zapalov쌴n썿 tla-
썊썿tka ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) do 
polohy LOCK/OFF (Zamknuto/Vypnuto) 
nebo vyjmut썿m kl썿썊e zapalov쌴n썿.

UPOZORN5NL
僅 Pokud ISG syst썗m st쌴le nepracuje 

spr쌴vn썙, nechte vozidlo co nejd쎼썿ve 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje obr쌴tit se na autorizovan쏯 
servis 썊i prodejce Kia.

僅 Pokud se kontrolka tla썊썿tka ISG GO 
rozsv썿t썿, m쏪쏹e zhasnout po dvou hodi-
n쌴ch j썿zdy rychlost썿 p쎼ibli쏹n썙 80 km/h 
a nastaven썿 ovlada썊e ventil쌴toru do 
druh썗 polohy. Pokud kontrolka tla-
썊썿tka ISG OFF sv썿t썿 i nad쌴le navzdory 
proveden썗mu postupu, nechte vozi-
dlo co nejd쎼썿ve zkontrolovat 
v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
obr쌴tit se na autorizovan쏯 servis 썊i 
prodejce Kia.

僅 Hned po v쏯m썙n썙 a p쎼ipojen썿 AGM 
akumul쌴toru nebude ISG syst썗m fun-
govat. Pokud pot쎼ebujete syst썗m ISG 
vyu쏹썿vat, 썊idlo akumul쌴toru vy쏹aduje 
kalibraci v pr쏪b썙hu p쎼ibli쏹n썙 4 hodin 
p쎼i vypnut썗m zapalov쌴n썿. Po prove-
den썿 kalibrace motor dvakr쌴t nebo t쎼i-
kr쌴t vypn썙te a znovu nastartujte.

Automatick쌴 j썿zda na volno-
b썙h (SSC) (u model쏪 MHEV)
Funkce automatick썗 j썿zdy na volnob썙h 
(SSC) pom쌴h쌴 sni쏹ovat spot쎼ebu paliva 
automatick쏯m vypnut썿m motoru, kdy쏹 je 
vozidlo v pohybu. Motor se vypne, kdy쏹 
je mo쏹n썗 udr쏹et rychlost vozidla bez 
se쏃l쌴pnut썿 ped쌴lu akceler쌴toru.

Provozn썿 podm썿nky
僅 Je aktivov쌴n j썿zdn썿 re쏹im ECO
僅 Vozidlo jede ur썊itou konstantn썿 rych-

lost썿
僅 Nen썿 se쏃l쌴pnut쏯 akcelera썊n썿 ani brz-

dov쏯 ped쌴l

Podm썿nky pro nov썗 nastartov쌴n썿 
motoru
僅 Motor se znovu manu쌴ln썙 nastartuje, 

pokud:
- Dojde k se쏃l쌴pnut썿 ped쌴lu akceler쌴-

toru
- Dojde k se쏃l쌴pnut썿 brzdov썗ho 

ped쌴lu
- Je se쏃l쌴pnut쏯 ped쌴l spojky

僅 Motor se znovu automaticky nastar-
tuje, pokud:
- Volant je zato썊en o 30~45 stup쎜쏪
- Sklon vozovky je v rozmez썿 – 

4~+4 procenta
- Je n썿zk쌴 쏒rove쎜 nabit썿 vysokonap썙-

쏉ov썗ho akumul쌴toru nebo 12V aku-
mul쌴toru

UPOZORN5NL
僅 Funkce automatick썗 j썿zdy na volno-

b썙h se aktivuje pouze p쎼i nastaven썗m 
j썿zdn썿m re쏹imu ECO.

僅 Funkce SSC se m쏪쏹e v z쌴vislosti na 
vnit쎼n썿ch nebo venkovn썿ch teplotn썿ch 
podm썿nk쌴ch vypnout.
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僅 Funkce SSC se m쏪쏹e vypnout tak썗 v 
z쌴vislosti na podm썿nk쌴ch ovl쌴d쌴n썿 kli-
matizace (odml쏹ov쌴n썿 skel, ot쌴썊ky 
ventil쌴toru atd.).

僅 P쎼i aktivaci syst썗mu SSC nep쎼e쎼azujte 
bez se쏃l쌴pnut썿 ped쌴lu spojky. M쏪쏹e 
doj썿t k po쏃kozen썿 p쎼evodovky. Po 쏒pl-
n썗m se쏃l쌴pnut썿 ped쌴lu spojky p쎼e-
쎼a썑te a쏹 na po쏹adovan쏯 p쎼evodov쏯 
stupe쎜. (Vozidla vybaven쌴 inteligent-
n썿m manu쌴ln썿m 쎼azen썿m (iMT))

Brzdov쏯 syst썗m
P쎼i poru쏃e brzd

쉗innost
僅 Prove썑te nouzov썗 zastaven썿 pomoc썿 

parkovac썿 brzdy.

V\STRAHA
Parkovac썿 brzdu nikdy nepou쏹썿vejte 
k zastaven썿 vozidla za j썿zdy, s v쏯jimkou 
nouzov쏯ch situac썿. Pou쏹it썿 parkovac썿 
brzdy p쎼i j썿zd썙 vozidla m쏪쏹e zp쏪sobit 
ztr쌴tu kontroly nad vozidlem. Pokud je 
nutn썗, pro zastaven썿 vozidla, pou쏹썿t ru썊n썿 
brzdu, po썊썿nejte si mimo쎼쌴dn썙 opatrn썙.

Elektricky asistovan썗 brzdy

쉗innost
僅 Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l v썙t쏃썿 silou.

Provozn썿 podm썿nky
僅 Vozidlo se zastav썿

V\STRAHA
Jestli쏹e sj썿쏹d썿te dlouh썗 nebo prudk썗 kle-
s쌴n썿, vyvarujte se dlouh썗ho souvisl썗ho 
pou쏹it썿 brzd, ale rad썙ji pod쎼a썑te na ni쏹쏃썿 
p쎼evodov쏯 stupe쎜 a vyu쏹ijte brzd썙n썿 
motorem. Soustavn썗 se쏃l쌴pnut썿 brzd 
m쏪쏹e zp쏪sobit jejich p쎼eh쎼쌴t썿 a do썊as-
nou ztr쌴tu brzdn썗ho v쏯konu.

VAROV@NL
P쎼i j썿zd썙 se neponech쌴vejte nohu na brz-
dov썗m ped쌴lu. Mohlo by doj썿t 
k abnorm쌴ln썿mu zah쎼쌴t썿 brzd 
s n쌴sledkem nadm썙rn썗ho opot쎼eben썿 
brzdov쏯ch desti썊ek a oblo쏹en썿.
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UPOZORN5NL
僅 Za ur썊it쏯ch j썿zdn썿ch nebo pov썙trnost-

n썿ch podm썿nek se p쎼i se쏃l쌴pnut썿 brz-
dov썗ho ped쌴lu m쏪쏹ou z vozidla ozvat 
p썿skav썗 썊i jin썗 podobn썗 zvuky. Nejde 
o poruchu, ale o norm쌴ln썿 projev.

僅 P쎼i j썿zd썙 po silnici o쏃et쎼en썗 chemic-
k쏯mi l쌴tkami proti tvorb썙 n쌴led썿 se 
mohou z brzd oz쏯vat nezvykl썗 zvuky 
a m쏪쏹e tak썗 odch쌴zet ke zv쏯쏃en썗mu 
opot쎼eben썿 pneumatik. N쌴sledn썙 
doporu썊ujeme na bezpe썊n썗m 쏒seku 
n썙kolikr쌴t pou쏹썿t brzdy, aby se brz-
dov썗 kotou썊e a desti썊ky od t썙chto 
odmrazuj썿c썿ch chemick쏯ch l쌴tek o썊is-
tily.

Brzd썙n썿 p쎼i se쏃l쌴pnut썗m akcele-
r쌴toru

쉗innost
1. Brzd썙te rozhodn썙.
2. Bezpe썊n썙 zastavte vozidlo.
3. P쎼e쎼a썑te do polohy P (Parkov쌴n썿). 

Vypn썙te vozidlo a zat쌴hn썙te parko-
vac썿 brzdu.

4. Prohl썗dn썙te okol썿 ped쌴lu akceler쌴-
toru, zda zde nep쎼ek쌴쏹썿 n썙jak쏯 p쎼ed-
m썙t.

Provozn썿 podm썿nky
僅 Ped쌴lu akceler쌴toru je zablokov쌴n

UPOZORN5NL
Kdy쏹 nic nezjist썿te a probl썗m st쌴le p쎼etr-
v쌴v쌴, nechte vozidlo odt쌴hnout ke kont-
role do odborn썗ho servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

Indik쌴tor opot쎼eben썿 kotou썊o-
v쏯ch brzd
P쎼edn썿 nebo zadn썿 brzdy p쎼i opot쎼eben썿 
brzdov쏯ch desti썊ek hv썿zdaj썿. P쎼edn썿 nebo 
zadn썿 brzdov썗 desti썊ky vym썙쎜ujte v쏹dy 
v p쌴ru.

V\STRAHA
Vysok쏯 p썿skav쏯 zvuk zp쏪soben쏯 opot쎼e-
ben썿m brzd neberte na lehkou v쌴hu. 
Pokud budete toto zvukov썗 varov쌴n썿 
ignorovat, je mo쏹n썗, 쏹e brzdy ztrat썿 svou 
v쏯konnost, co쏹 by mohlo v썗st k v쌴쏹n썗 
nehod썙.

VAROV@NL
Nejezd썙te s opot쎼eben쏯mi brzdov쏯mi 
desti썊kami. Dal쏃썿 j썿zda s opot쎼eben쏯mi 
brzdov쏯mi desti썊kami m쏪쏹e m썿t za 
n쌴sledek po쏃kozen썿 brzdov썗ho syst썗mu 
a n쌴kladnou opravu.

UPOZORN5NL
Na kolech se m쏪쏹e shroma쏹썑ovat prach 
zv썿쎼en쏯 p쎼i brzd썙n썿, a to i za norm쌴ln썿ch 
j썿zdn썿ch podm썿nek. Ur썊it쌴 m썿ra nashro-
m쌴쏹d썙n썗ho prachu je z d쏪vodu opot쎼e-
bov쌴v쌴n썿 brzd nevyhnuteln쌴 a to tak썗 
p쎼isp썿v쌴 ke vzniku hluku p쎼i brzd썙n썿.

Parkovac썿 brzda
Zkontrolujte, zda se varovn썗 kontrolky 
brzd ( ) rozsv썿t썿, pokud je vozidlo v 
poloze START nebo ON (Zapnuto). Ujis-
t썙te se, 쏹e je parkovac썿 brzda zcela uvol-
n썙na a kontrolka parkovac썿 brzdy ( ) 
p쎼ed j썿zdou nesv썿t썿.
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Parkovac썿 brzda (Ru썊n썿 typ) (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Po zaparkov쌴n썿 vozidla zat쌴hn썙te parko-
vac썿 brzdu, abyste zabr쌴nili pohybu vozi-
dla p쏪soben썿m vn썙j쏃썿 s썿ly.

Zata쏹en썿 parkovac썿 brzdy

Zata쏹en썿 parkovac썿 brzdy:
1. Zat쌴hn썙te no쏹n썿 brzdu a pot썗 vyt쌴h-

n썙te p쌴ku parkovac썿 brzdy co nejv썿ce 
nahoru.

P쎼i parkov쌴n썿 vozidla s manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovkou ve svahu nav썿c doporu썊ujeme 
za쎼adit n썿zk쏯 rychlostn썿 stupe쎜.

VAROV@NL
僅 J썿zda se zata쏹enou parkovac썿 brzdou 

m쏪쏹e zp쏪sobit nadm썙rn썗 opot쎼eben썿 
brzdov쏯ch desti썊ek a opot쎼eben썿 brz-
dov썗ho kotou썊e.

僅 Pokud je vozidlo v pohybu, ru썊n썿 
brzdu, s v쏯jimkou nouzov쏯ch situac썿, 
nepou쏹썿vejte. Mohlo by doj썿t k po쏃ko-
zen썿 syst썗m쏪 vozidla a k ohro쏹en썿 
bezpe썊nosti p쎼i j썿zd썙.

Uvoln썙n썿 parkovac썿 brzdy

Uvoln썙n썿 parkovac썿 brzdy:
1. Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l a pot썗 

m썿rn썙 p쎼it쌴hn썙te p쌴ku parkovac썿 
brzdy.

2. Stiskn썙te uvol쎜ovac썿 tla썊썿tko (1) 
a spus쏉te p쌴ku parkovac썿 brzdy dol쏪 
(2) p쎼i sou썊asn썗m dr쏹en썿 uvol쎜ova-
c썿ho tla썊썿tka.

Pokud se parkovac썿 brzda neuvoln썿 nebo 
se neuvoln썿 쏒pln썙, nechte syst썗m zkont-
rolovat v odborn썗m servisu. Kia doporu-
썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.
僅 P쎼i parkov쌴n썿 na svahu bu썑te opatrn썿. 

Pevn썙 zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdu 
a 쎼adic썿 p쌴ku za쎼a썑te do polohy prv-
n썿ho rychlostn썿ho stupn썙 nebo zp쌴-
te썊ky (manu쌴ln썿 p쎼evodovka). Pokud 
p쎼edn썿 썊쌴st vozidla sm썙쎼uje ze svahu, 
nato썊te p쎼edn썿 kola sm썙rem k obrub-
n썿ku, co쏹 pom쏪쏹e zabr쌴nit vozidlu v 
rozjet썿. Pokud p쎼edn썿 썊쌴st vozidla 
sm썙쎼uje do svahu, nato썊te p쎼edn썿 kola 
sm썙rem od obrubn썿ku, co쏹 pom쏪쏹e 
zabr쌴nit vozidlu v rozjet썿. Pokud 
obrubn썿k nen썿 k dispozici nebo pokud 
je to pro zabr쌴n썙n썿 rozjezdu vozidla 
vy쏹adov쌴no jin쏯mi podm썿nkami, 
zablokujte kola.

僅 Za ur썊it쏯ch podm썿nek m쏪쏹e parkovac썿 
brzda zamrznout v zata쏹en썗 poloze. 
St쌴v쌴 se to nej썊ast썙ji v p쎼썿pad썙, 쏹e se 
v oblasti zadn썿ch brzd nahromad썿 sn썿h 
썊i led nebo 쏹e jsou brzdy vlhk썗. Pokud 
existuje riziko, 쏹e by parkovac썿 brzda 
mohla zamrznout, pou쏹ijte ji pouze 
do썊asn썙. 싡adic썿 p쌴ku manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovky p쎼esu쎜te do polohy 
1. p쎼evodov썗ho stupn썙 nebo zp쌴-
te썊ky a zadn썿 kola zajist썙te kl썿nem, 
aby se vozidlo nemohlo rozjet. Pot썗 
parkovac썿 brzdu uvoln썙te.

ONQ5051100L

ONQ5051103L
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僅 Vozidlo neudr쏹ujte na m썿st썙 ve svahu 
pomoc썿 plynov썗ho ped쌴lu. Mohlo by 
doj썿t k p쎼eh쎼쌴t썿 p쎼evodovky. V쏹dy pou-
쏹썿vejte brzdov쏯 ped쌴l nebo parkovac썿 
brzdu.

V\STRAHA
僅 Nikdy nedovolte spolucestuj썿c썿m ve 

vozidle manipulovat s parkovac썿 brz-
dou. Pokud by do쏃lo k ne쏒mysln썗mu 
uvoln썙n썿 parkovac썿 brzdy, mohlo by 
doj썿t k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿.

僅 Pro prevenci ne쏒mysln썗ho rozjet썿, p쎼i 
kter썗m by mohlo doj썿t ke zran썙n썿 osob 
ve vozidle nebo mimo n썙j, by v쏃echna 
vozidla m썙la m썿t p쎼i parkov쌴n썿 zata쏹e-
nou parkovac썿 brzdu.

Zapnut썿m sp썿na썊e zapalov쌴n썿 do polohy 
ON (Zapnuto) zkontrolujte kontrolku 
parkovac썿 brzdy (nestartujte motor). 
Tato kontrolka bude sv썿tit, pokud je par-
kovac썿 brzda zata쏹ena a sp썿na썊e zapalo-
v쌴n썿 je v poloze START nebo ON 
(Zapnuto).
P쎼ed j썿zdou se ujist썙te, 쏹e je parkovac썿 
brzda zcela uvoln썙na a kontrolka parko-
vac썿 brzdy nesv썿t썿.
Pokud motor b썙쏹썿 a kontrolka parkovac썿 
brzdy sv썿t썿 i po uvoln썙n썿 parkovac썿 brzdy, 
m쏪쏹e se jednat o poruchu brzdov썗ho 
syst썗mu. Je zapot쎼eb썿 okam쏹it쏯 z쌴sah.
Pokud je to mo쏹n썗, okam쏹it썙 p쎼eru쏃te 
j썿zdu. Pokud to nen썿 mo쏹n썗, v썙nujte 
쎼썿zen썿 vozidla maxim쌴ln썿 pozornost a v 
j썿zd썙 pokra썊ujte pouze do okam쏹iku, kdy 
naleznete bezpe썊n썗 m썿sto pro zastaven썿 
nebo autoservis.

Elektronick쌴 parkovac썿 brzda 
(EPB) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Ru썊n썿 aplikace EPB

쉗innost
僅 P쎼i st쌴le se쏃l쌴pnut썗m brzdov썗m 

ped쌴lu a sp썿na썊i EPB v horn썿 poloze 
pou쏹ijte parkovac썿 brzdu.

僅 Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l. Chcete-li 
uvolnit parkovac썿 brzdu, ujist썙te se, 쏹e 
je p쎼evodovka v poloze P (Parkov쌴n썿) 
a posu쎜te sp썿na썊 EPB dol쏪.

V\STRAHA
僅 P쎼i ponech쌴n썿 d썙t썿 ve vozidle bez 

dozoru hroz썿 riziko nehody a zran썙n썿. 
Kdy쏹 ve vozidle ponech쌴te d썙ti bez 
dozoru, mohou necht썙n썙 uv썗st vozi-
dlo do pohybu nap쎼썿klad n썙kter쏯m 
z n쌴sleduj썿c썿ch zp쏪sob쏪:
- Uvoln썙n썿m parkovac썿 brzdy.
- P쎼esunut썿m 쎼adic썿 p쌴ky z polohy P 

(Parkov쌴n썿).
- Nastartov쌴n썿m motoru. Krom썙 toho 

mohou uv썗st do chodu n썙kterou z 
funkc썿 썊i p쎼썿slu쏃enstv썿 vozidla.

僅 Nikdy nenech쌴vejte d썙ti ani zv썿쎼ata ve 
vozidle bez dozoru.

僅 Kdy쏹 opou쏃t썿te vozidlo, v쏹dy je uzam-
kn썙te a vezm썙te si chytr쏯 kl썿썊 s sebou.

ONQ5041008
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UPOZORN5NL
僅 Pokud vozidlo nez쏪st쌴v쌴 samovoln썙 

v klidu, nap쎼썿klad v prudk썗m svahu 
nebo p쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su, postupujte 
podle n쌴sleduj썿c썿ch pokyn쏪:
- Aktivujte elektronickou parkovac썿 

brzdu.
- T쌴hn썙te za sp썿na썊 EPB d썗le ne쏹 3 

sekundy.
僅 P쎼i aktivaci nebo uvoln썙n썿 elektro-

nick썗 parkovac썿 brzdy se m쏪쏹e ozvat 
cvaknut썿 nebo zvuk elektromotoru 
brzdy. Jedn쌴 se o norm쌴ln썿 stav, kter쏯 
indikuje, 쏹e elektronick쌴 parkovac썿 
brzda funguje spr쌴vn썙.

Automatick썗 aplikov쌴n썿 EPB

Provozn썿 podm썿nky
僅 싡azen썿 do polohy P (Parkov쌴n썿) na 

svahu pro typ 쎼adic썿 p쌴ky SBW
僅 Vozidlo je v poloze VYPNUTO, 

zat썿mco je aktivov쌴no AUTO HOLD
僅 Pokud vozidlo popojede s voli썊em 

v poloze P (Parkov쌴n썿) (typ posuv-
n썗ho voli썊e SBW)

僅 Na pokyn vydan쏯 ostatn썿mi syst썗my
僅 Situace uveden썗 n썿쏹e s aktivovan쏯m 

p쎼ibrzd썙n썿m AUTO HOLD:
- Dve쎼e 쎼idi썊e jsou otev쎼en썗
- Otev쎼en쌴 kapota
- Otev쎼en썗 dve쎼e zavazadlov썗ho 

prostou
- Vozidlo stoj썿 d썗le ne쏹 10 minut
- Vozidlo zastav썿 v prudk썗m kopci
- Na pokyn vydan쏯 ostatn썿mi sys-

t썗my

UPOZORN5NL
Je-li u vozu vybaven썗ho elektronickou 
parkovac썿 brzdou (EPB) p쎼i j썿zd썙 pou쏹ita 

funkce AUTO HOLD (automatick썗 p쎼i-
brzd썙n썿), bude p쎼i vypnut썿 sp썿na썊e zapa-
lov쌴n썿 do polohy OFF (Vypnuto) 
automaticky aktivov쌴na elektronick쌴 
parkovac썿 brzda. Proto je p쎼ed vypnut썿m 
tla썊썿tka ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) nutn썗 
funkci AUTO HOLD (automatick썗 p쎼ibrz-
d썙n썿) vypnout.

Automatick썗 uvoln썙n썿 EPB

쉗innost
僅 싡azen썿 v poloze P (Parkov쌴n썿)
Za b썙hu motoru se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 
ped쌴l a p쎼e쎼a썑te z polohy P (Parkov쌴n썿) 
do polohy R (Zp쌴te썊ka) nebo D (J썿zda).
僅 싡azen썿 v poloze N (Neutr쌴l)
Za b썙hu motoru se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 
ped쌴l a p쎼e쎼a썑te z polohy N (Neutr쌴l) do 
polohy R (Zp쌴te썊ka) nebo D (J썿zda).

Provozn썿 podm썿nky
1. Zkontrolujte, 쏹e jsou zapnut썗 bezpe썊-

nostn썿 p쌴sy a dve쎼e, kapota i dve쎼e 
zavazadlov썗ho prostoru.

2. Za b썙hu motoru se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 
ped쌴l a p쎼e쎼a썑te z polohy 
P (Parkov쌴n썿) do polohy R (Zp쌴te썊ka), 
D (J썿zda) nebo do re쏹imu ru썊n썿ho 
쎼azen썿.

3. Se쏃l쌴pn썙te ped쌴l akceler쌴toru.
4. Ujist썙te se, 쏹e se v쏯stra쏹n쌴 kontrolka 

parkovac썿 brzdy zhasla.

VAROV@NL
Nejezd썙te s vozidlem se zata쏹enou EPB. 
M쏪쏹e doj썿t k nadm썙rn썗mu opot쎼eben썿 
brzdov쏯ch desti썊ek a kotou썊쏪.
446



6

싡썿zen썿 vozidla Brzdov쏯 syst썗m

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 45  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
UPOZORN5NL
僅 P쎼i j썿zd썙 na rovn썗m povrchu tyto 

postupy nedodr쏹ujte. Vozidlo by se 
mohlo ne썊ekan썙 rozjet vp쎼ed:
- Pro va쏃i bezpe썊nost se쏃l쌴pn썙te 

brzdov쏯 ped쌴l a ru썊n썙 uvoln썙te 
parkovac썿 brzdu pomoc썿 sp썿na썊e 
EPB, kdy쏹 sj썿쏹d썿te ze svahu nebo 
kdy쏹 s vozidlem couv쌴te.

- Pro va쏃i bezpe썊nost m쏪쏹ete EPB 
aktivovat i v p쎼썿pad썙, 쏹e je vozidlo v 
poloze OFF (Vypnuto). V t썗to 
poloze v쏃ak elektronickou parko-
vac썿 brzdu nelze uvolnit.

僅 Pokud v쏯stra쏹n쌴 kontrolka parkovac썿 
brzdy sv썿t썿 i po uvoln썙n썿 EPB, nechte 
vozidlo zkontrolovat v odborn썗m ser-
visu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autori-
zovan썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

Varovn썗 hl쌴쏃en썿 EPB

Provozn썿 podm썿nky
僅 Pokus o rozjet썿 se se쏃l쌴pnut썿m plyno-

v썗ho ped쌴lu s aktivn썿 elektronickou 
brzdou EPB

僅 싡idi썊 nem쌴 zapnut쏯 bezpe썊nostn썿 p쌴s 
a je otev쎼ena kapota vozidla, dve쎼e 
쎼idi썊e nebo v썿ko zavazadlov썗ho pro-
storu (p쌴t썗 dve쎼e).

僅 Existuje probl썗m s vozidlem
僅 P쎼evod z AUTO HOLD na EPB nefun-

guje spr쌴vn썙
僅 EPB je aplikov쌴na zat썿mco AUTO 

HOLD je aktivn썿 kv쏪li sign쌴lu syst썗mu 
elektronick썗 stabilizace (ESC)

Kontrolka poruchy elektronick썗 
parkovac썿 brzdy EPB

Pokud kontrolka poruchy EPB z쏪stane 
sv썿tit, sv썿t썿 b썙hem j썿zdy nebo se neroz-
sv썿t썿, kdy쏹 je vozidlo v poloze ON 
(Zapnuto), znamen쌴 to, 쏹e EPB m쏪쏹e m썿t 
poruchu.
Je nutn썗 neprodlen썙 nechat vozidlo 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

UPOZORN5NL
僅 Varovn쌴 kontrolka elektronick썗 par-

kovac썿 brzdy EPB se m쏪쏹e rozsv썿tit, 
pokud sp썿na썊 EPB nefunguje spr쌴vn썙. 
Vypn썙te motor a po n썙kolika minu-
t쌴ch ho op썙t nastartujte. Varovn쌴 
kontrolka zhasne a sp썿na썊 elektro-
nick썗 parkovac썿 brzdy EPB bude fun-
govat norm쌴ln썙. Pokud v쏃ak varovn쌴 
kontrolka elektronick썗 parkovac썿 
brzdy sv썿t썿 i nad쌴le, nechte syst썗m 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

僅 Pokud varovn쌴 kontrolka parkovac썿 
brzdy nesv썿t썿 nebo blik쌴 i po vyklopen썿 
sp썿na썊e EPB, elektronick쌴 parkovac썿 
brzda EPB nen썿 aktivov쌴na.

僅 Pokud varovn쌴 kontrolka parkovac썿 
brzdy blik쌴, kdy쏹 varovn쌴 kontrolka 
EPB sv썿t썿, stiskn썙te sp썿na썊 EPB a pak 
ho vyt쌴hn썙te nahoru. Je쏃t썙 jednou ho 
zatla썊te do v쏯choz썿 polohy a vyklopte 
vzh쏪ru. Pokud varovn쌴 kontrolka sys-
t썗mu EPB nezhasne, nechte syst썗m 

ONQ5H041017
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zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

Nouzov썗 brzd썙n썿 pomoc썿 sp썿na썊e 
EPB
Zata쏹en썿m a p쎼idr쏹en썿m sp썿na썊e EPB 
nahoru aktivujte nouzovou brzdu.

V\STRAHA
S v쏯jimkou nouzov쏯ch situac썿 neakti-
vujte elektronickou parkovac썿 brzdu 
(EPB), kdy쏹 je vozidlo v pohybu. Pou쏹it썿 
elektronick썗 parkovac썿 brzdy p쎼i j썿zd썙 
vozidla m쏪쏹e zp쏪sobit ztr쌴tu kontroly 
nad vozidlem. Pokud je nutn썗 pro zasta-
ven썿 vozidla pou쏹썿t elektronickou parko-
vac썿 brzdu, po썊썿nejte si mimo쎼쌴dn썙 
opatrn썙.

UPOZORN5NL
B썙hem nouzov썗ho brzd썙n썿 pomoc썿 EPB 
se rozsv썿t썿 kontrolka parkovac썿 brzdy, 
kter쌴 indikuje, 쏹e syst썗m funguje.

Pokud se elektronick쌴 brzda EPB 
neuvoln썿 spr쌴vn썙
Nechte vozidlo nalo쏹it na odtahov쏯 v쏪z 
a nechte je zkontrolovat v odborn썗m 
servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autori-
zovan썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

AUTO HOLD
Funkce AUTO HOLD udr쏹uje vozidlo v 
poloze zastaven썿 bez se쏃l쌴pnut썿 brzdo-
v썗ho ped쌴lu.

Pou쏹it썿 AUTO HOLD

쉗innost
僅 Stiskn썙te tla썊썿tko p쎼ibrzd썙n썿 AUTO 

HOLD. Indik쌴tor AUTO HOLD se roz-
sv썿t썿 b썿l쏯m sv썙tlem.

僅 Indik쌴tor AUTO HOLD se p쎼i zastaven썿 
vozidla zm썙n썿 z b썿l썗 na zelenou.

僅 Funkce AUTO HOLD se automaticky 
uvoln썿 p쎼i se쏃l쌴pnut썿 akcelera썊n썿ho 
ped쌴lu v poloze D (J썿zda), R 
(Zp쌴te썊ka) nebo v ru썊n썿m re쏹imu. 
Indik쌴tor AUTO HOLD se zm썙n썿 ze 
zelen썗 na b썿lou.

僅 Op썙tovn쏯m stisknut썿m tla썊썿tka AUTO 
HOLD p쎼i se쏃l쌴pnut썗m brzdov썗m 
ped쌴lu zru쏃썿te funkci AUTO HOLD.

Podm썿nky, kdy syst썗m nelze pou-
쏹썿t
僅 싡azen썿 je v poloze P (Parkov쌴n썿)
僅 Je aktivov쌴na elektronick쌴 parkovac썿 

brzda (EPB).

INFORMACE
Pokud je vozidlo znovu nastartov쌴no se 
stisknut쏯m tla썊썿tkem AUTO HOLD, sys-
t썗m AUTO HOLD bude pokra썊ovat v 
pohotovostn썿m re쏹imu.

ONQ5041010_2
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V\STRAHA
僅 Aby se sn썿쏹ilo riziko nehody, neakti-

vujte funkci p쎼idr쏹en썿 AUTO HOLD p쎼i 
j썿zd썙 ze svahu, couv쌴n썿 nebo parko-
v쌴n썿 vozidla.

僅 V p쎼썿pad썙 posuvn썗 쎼adic썿 p쌴ky 
nebude funkce AUTO HOLD aktivo-
v쌴na p쎼i p쎼e쎼azen썿 do polohy R 
(Zp쌴te썊ka).

UPOZORN5NL
僅 Pokud kontrolka p쎼ibrzd썙n썿 AUTO 

HOLD sv썿t썿 쏹lut썙, syst썗m AUTO HOLD 
nefunguje spr쌴vn썙. Vozidlo nechte 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

僅 P쎼i zata쏹en썿 nebo uvoln썙n썿 elektro-
nick썗 parkovac썿 brzdy EPB m쏪쏹e b쏯t 
sly쏃et motorov쏯 zvuk. Je to projev 
spr쌴vn썗 썊innosti EPB.

Varovn쌴 hl쌴쏃en썿 AUTO HOLD
Funkce AUTO HOLD za ur썊it쏯ch podm썿-
nek zobraz썿 varovnou zpr쌴vu se zvukov쏯 
sign쌴lem:
僅 Kdy쏹 je EPB automaticky aplikov쌴na z 

AUTO HOLD
僅 P쎼evod z AUTO HOLD na EPB nefun-

guje spr쌴vn썙
僅 Brzdov쏯 ped쌴l se p쎼i stisknut썿 tla썊썿tka 

AUTO HOLD neaktivuje

Bezpe썊nostn썿 syst썗m vozidla
Protiblokovac썿 syst썗m (ABS)
Protiblokovac썿 syst썗m (ABS) zabra쎜uje 
zablokov쌴n썿 kol p쎼i prudk썗m brzd썙n썿 a 
stabilizuje vozidlo.
Pokud kontrolka ABS ( ) z쏪stane sv썿tit, 
co nejd쎼썿ve se obra쏉te na odborn쏯 servis. 
Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

UPOZORN5NL
僅 Po nastartov쌴n썿 a rozjet썿 vozidla je z 

prostoru motoru mo쏹n썗 zaslechnout 
klapav쏯 zvuk. Jedn쌴 se o norm쌴ln썿 
stav, kter쏯 indikuje, 쏹e protiblokovac썿 
syst썗m ABS funguje spr쌴vn썙.

僅 Pokud vozidlo z d쏪vodu vybit썗ho aku-
mul쌴toru startujete pomoc썿 startova-
c썿ch kabel쏪, motor nemus썿 b썙쏹et 
plynule a m쏪쏹e se rozsv썿tit v쏯stra쏹n쌴 
kontrolka ABS. K tomuto jevu doch쌴z썿 
z d쏪vodu podp썙t썿 akumul쌴toru. 
Neznamen쌴 to poruchu ABS.
- P쎼i brzd썙n썿 neprov쌴d썙jte opako-

van썗 se쏃lap쌴v쌴n썿 brzdov썗ho 
ped쌴lu (씮pumpov쌴n썿“)!

- P쎼ed 쎼썿zen썿m vozidla nechejte aku-
mul쌴tor nab썿t.

Syst썗m elektronick썗 stabilizace 
(ESC)
Syst썗m elektronick썗 stabilizace (ESC) 
slou쏹썿 ke stabilizaci vozidla p쎼i proj썿쏹d썙n썿 
zat쌴썊ek.
ESC neslou쏹썿 jako n쌴hrada za bezpe썊n쏯 
zp쏪sob 쎼썿zen썿. To, zda syst썗m ESC 
dok쌴쏹e zabr쌴nit ztr쌴t썙 kontroly, ovliv쎜uj썿 
faktory jako rychlost, stav vozovky 
a zp쏪sob 쎼썿zen썿 쎼idi썊e.
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Tla썊썿tko vypnut썿 ESC

쉗innost
1. Stisknut썿m tla썊썿tka ESC OFF na p쎼i-

bli쏹n썙 p쏪l sekundy ESC vypnete. Roz-
sv썿t썿 se kontrolka ESC OFF ( ) a zazn썿 
v쏯stra쏹n쏯 zvuk.

2. Op썙tovn쏯m stisknut썿m a p쎼idr쏹en썿m 
tla썊썿tka ESC OFF na p쎼ibli쏹n썙 3 
sekundu vypnete ESC a 쎼썿zen썿 trakce. 
Rozsv썿t썿 se kontrolka ESC OFF ( ) a 
zazn썿 v쏯stra쏹n쏯 zvuk.

3. Pro op썙tovn썗 zapnut썿 ESC stiskn썙te 
tla썊썿tko ESC OFF. Kontrolka ESC OFF 
( ) se vypne.

V\STRAHA
僅 Z d쏪vodu maxim쌴ln썿 bezpe썊nosti si 

v쏹dy zapn썙te bezpe썊nostn썿 p쌴s. Ani 
ten nejvysp썙lej쏃썿 asisten썊n썿 syst썗m 
nedok쌴쏹e v pln썗 m썿쎼e kompenzovat 
v쏃echny chyby 쎼idi썊e nebo vliv panuj썿-
c썿ch j썿zdn썿ch podm썿nek. P쎼i 쎼썿zen썿 se 
v쏹dy chovejte odpov썙dn썙 
a s rozumem.

僅 I kdy쏹 je vozidlo vybaven썗 elektronic-
k쏯m stabiliza썊n썿m syst썗mem, 쎼i썑te 
opatrn썙 a s rozumem. Tento syst썗m 
v쌴m pouze pom쌴h쌴 udr쏹et kontrolu 
nad vozidlem za ur썊it쏯ch podm썿nek.

僅 Tla썊썿tko ESC OFF nikdy nepou쏹썿vejte, 
pokud je syst썗m ESC aktivn썿 (kont-
rolka ESC blik쌴). Pokud je syst썗m ESC 
vypnut, kdy쏹 je syst썗m aktivn썿, m쏪쏹e 
doj썿t ke smyku vozidla.

UPOZORN5NL
僅 Po nastartov쌴n썿 a rozjet썿 vozidla je z 

prostoru motoru mo쏹n썗 zaslechnout 
klapav쏯 zvuk. Jedn쌴 se o norm쌴ln썿 
stav, kter쏯 ukazuje na to, 쏹e syst썗m 
elektronick썗 stabilizace (ESC) funguje 
spr쌴vn썙.

僅 P쎼i j썿zd썙 vozidla na dynamometru 
nezapome쎜te syst썗m ESC vypnout 
(kontrolka ESC OFF sv썿t썿). Pokud sys-
t썗m ESC z쏪stane zapnut쏯, m쏪쏹e br쌴-
nit ve zrychlov쌴n썿 vozidla a v썗st k 
nespr쌴vn썗 diagnostice.

僅 Vypnut썿 syst썗mu ESC nem쌴 vliv na 
fungov쌴n썿 syst썗mu ABS nebo brzd.

Syst썗m ovl쌴d쌴n썿 brzd p쎼i j썿zd썙 ze 
svahu (DBC)
Syst썗m 쎼썿zen썿 brzd p쎼i j썿zd썙 z kopce 
(DBC) usnad쎜uje 쎼idi썊i sj썿쏹d썙n썿 
z prudk썗ho svahu bez nutnosti neust쌴-
l썗ho se쏃lapov쌴n썿 brzdov썗ho ped쌴lu.
Na b썙쏹n쏯ch silnic썿ch v쏹dy syst썗m DBC 
vyp썿nejte. M쏪쏹e se neo썊ek쌴van썙 aktivo-
vat v pohotovostn썿m re쏹imu p쎼i p쎼ejezdu 
zpomalovac썿ch prah쏪 nebo v ostr쏯ch 
zat쌴썊k쌴ch.

쉗innost syst썗mu DBC

ONQ5041012

ONQ5041013
486



6

싡썿zen썿 vozidla Bezpe썊nostn썿 syst썗m vozidla

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 49  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
쉗innost

Podm썿nky, kdy syst썗m nelze pou-
쏹썿t
僅 싡azen썿 je v poloze P (Parkov쌴n썿).
僅 Syst썗m ESC je aktivovan쏯.

INFORMACE
P쎼i aktivovan썗m syst썗mu DBC lze rych-
lost vozidla regulovat se쏃l쌴pnut썿m akce-
lera썊n썿ho nebo brzdov썗ho ped쌴lu.

V\STRAHA
Pokud sv썿t썿 쏹lut쌴 kontrolka syst썗mu 
DBC, mohlo doj썿t k p쎼eh쎼쌴t썿 syst썗mu 
nebo jeho poru쏃e. Pokud varovn쌴 kont-
rolka sv썿t썿 i po vychladnut썿 syst썗mu DBC, 
nechte vozidlo co nejd쎼썿ve zkontrolovat 
v autorizovan썗m servisu Kia.

UPOZORN5NL
僅 M쏪쏹e se st쌴t, 쏹e syst썗m DBC se na 

prudk썗m svahu nevypne, ani kdy쏹 je 
se쏃l쌴pnut brzdov쏯 nebo akcelera썊n썿 
ped쌴l.

僅 P쎼i p쎼epnut썿 sp썿na썊e zapalov쌴n썿 do 
polohy ON (Zapnuto) je syst썗m DBC 
ve v쏯choz썿m stavu vypnut쏯.

僅 Je-li syst썗m DBC aktivov쌴n, m쏪쏹e se 
u brzd projevovat hluk nebo vibrace.

僅 Je-li syst썗m DBC aktivov쌴n, sv썿t썿 zadn썿 
brzdov썗 sv썙tlo.

Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Asistent rozjezdu do kopce (HAC) br쌴n썿 
rozjezdu dozadu d썿ky automatick썗mu 
zapojen썿 brzd na 2 sekundy.
Brzdy se po p쎼ibli쏹n썙 2 sekund쌴ch nebo 
po se쏃l쌴pnut썿 plynov썗ho ped쌴lu auto-
maticky uvoln썿.

V\STRAHA
Syst썗m HAC v쌴s nezbavuje nutnosti 
pou쏹썿t brzdu p쎼i zastaven썿 ve svahu. Po 
zastaven썿 v쏹dy udr쏹ujte brzdu se쏃l쌴pnu-
tou dostate썊n쏯m p쎼썿tlakem, aby se vozi-
dlo nemohlo rozjet dozadu a zp쏪sobit 
nehodu. Brzdov쏯 ped쌴l uvoln썙te teprve 
v okam쏹iku, kdy jste p쎼ipraveni znovu se 
rozjet dop쎼edu.

Mode 
(Re쏹im) Kontrolka Situace

Pohoto-
vostn썿 
re쏹im

Sv썿t썿 ( )
Stiskn썙te tla썊썿tko DBC p쎼i 
j썿zd썙 rychlost썿 ni쏹쏃썿 ne쏹 
60 km/h (40 mil/h).

Zapnut쏯 
stav Blik쌴 ( )

僅 Vozidlo se nach쌴z썿 na 
svahu s ur썊it쏯m 
쏒hlem n쌴klonu

僅 Nen썿 se쏃l쌴pnut쏯 akce-
lera썊n썿 ped쌴l.

僅 Rychlost vozidla je 
v rozmez썿 4 ~ 40 km/
h (2,5 ~ 25 mph).

僅 V rozmez썿 rychlost썿 
pro aktivaci 4~40 
km/h (2~25 mph) 
m쏪쏹e 쎼idi썊 regulovat 
rychlost vozidla 
pomoc썿 brzdov썗ho 
a akcelera썊n썿ho 
ped쌴lu.

Do썊asn썙 
deaktivo-

van쏯 
re쏹im

Sv썿t썿 ( )

僅 Vozidlo nen썿 v ur썊i-
t썗m 쏒hlu n쌴klonu.

僅 Dojde k se쏃l쌴pnut썿 
ped쌴lu akceler쌴toru.

僅 Rychlost vozidla le쏹썿 
v rozsahu provozn썿 
rychlosti 40~60 km/h 
(25~40 mph)

OFF 
(Vypnuto)

Nesv썿t썿 
( )

僅 Je znovu stisknuto 
tla썊썿tko DBC.

僅 Jestli쏹e 쎼idi썊 se쏃l쌴pne 
ped쌴l akceler쌴toru 
a rychlost vozidla p쎼e-
kro썊썿 60 km/h 
(40 mph).
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Brzdov쏯 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
druhotn쏯m nehod쌴m (MCB) (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Syst썗m MCB pro p쎼edch쌴zen썿 druhot-
n쏯m nehod쌴m ovl쌴d쌴 brzdy automa-
ticky v p쎼썿pad썙, 쏹e dojde k nehod썙 
s aktivac썿 airbag쏪, aby se zabr쌴nilo 
vzniku sekund쌴rn썿ch nehod.

Fungov쌴n썿 syst썗mu
僅 Od okam쏹iku aktivace airbag쏪 syst썗m 

pro p쎼edch쌴zen썿 druhotn쏯m nehod쌴m 
(MCB) po kr쌴tkou dobu monitoruje 
intenzitu se쏃l쌴pnut썿 brzdov썗ho 
a akcelera썊n썿ho ped쌴lu. Syst썗m je 
aktivn썿, pokud jsou spln썙ny n쌴sleduj썿c썿 
podm썿nky:
- Rychlost vozidla v okam쏹iku n쌴razu 

je ni쏹쏃썿 ne쏹 180 km/h (112 mil/h).
- Do쏃lo k m썿rn썗mu se쏃l쌴pnut썿 brzdo-

v썗ho a akcelera썊n썿ho ped쌴lu.
僅 Kdy쏹 쎼idi썊 se쏃l쌴pne brzdov쏯 ped쌴l 

p쎼es ur썊itou 쏒rove쎜 a syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 druhotn쏯m nehod쌴m je 
aktivn썿, bude m썿t tato brzdn쌴 s썿la 
p쎼ednost p쎼ed funkc썿 automatick썗ho 
brzd썙n썿 syst썗mu MCB. Kdy쏹 v쏃ak 쎼idi썊 
uvoln썿 p쎼썿tlak nohy na brzdov쏯 ped쌴l, 
automatick썗 brzd썙n썿 syst썗mu MCB 
z쏪stane zapnut썗.

Vypnut썿 syst썗mu
僅 Syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 druhotn쏯m 

nehod쌴m se vypne v n쌴sleduj썿c썿ch 
situac썿ch:
- Ped쌴l akceler쌴toru byl se쏃l쌴pnut 

p쎼es ur썊itou 쏒rove쎜.
- Vozidlo zastav썿.
- Elektronick쏯 stabiliza썊n썿 syst썗m 

(ESC) nebo elektronick쌴 za쎼썿zen썿 
maj썿 poruchu.

- V situaci syst썗m nem쏪쏹e fungovat 
norm쌴ln썙.

- Od automatick썗 aktivace brzd ze 
strany syst썗mu pro zabr쌴n썙n썿 dru-
hotn쏯m nehod쌴m (MCB) uplynulo 
deset sekund.

V\STRAHA
僅 Syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 druhotn쏯m 

nehod쌴m (MCB) sni쏹uje rychlost vozi-
dla po n쌴razu, a t썿m v쏯razn썙 sni쏹uje 
riziko vzniku druhotn썗 nehody. 
Sekund쌴rn썿mu n쌴razu v쏃ak nem쏪쏹e 
stoprocentn썙 zabr쌴nit. Dal쏃썿mu 
nebezpe썊썿 se vyhnete nap쎼썿klad tak, 
쏹e z m썿sta n쌴razu poodjedete do bez-
pe썊썿 se쏃l쌴pnut썿m akcelera썊n썿ho 
ped쌴lu.

僅 Jakmile syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 druhot-
n쏯m nehod쌴m uvede vozidlo do klidu, 
p쎼estane brzdy ovl쌴dat.
V z쌴vislosti na situaci se mus썿 쎼idi썊 
sna쏹it vyhnout druhotn썗 nehod썙 
se쏃l쌴pnut썿m ped쌴lu brzdy nebo akce-
ler쌴toru.

Syst썗m elektronick썗 stabilizace 
vozidla (VSM)
Syst썗m 쎼썿zen썿 stability vozidla (VSM) d쌴le 
vylep쏃uje stabilitu vozidla a odezvu 
쎼썿zen썿.

쉗innost syst썗mu VSM

쉗innost
僅 Pro vypnut썿 VSM stiskn썙te tla썊썿tko 

ESC OFF a kontrolka ESC OFF ( ) se 
rozsv썿t썿.

僅 Pro zapnut썿 VSM op썙t stiskn썙te tla-
썊썿tko ESC OFF a kontrolka ESC OFF 
( ) se vypne.
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Provozn썿 podm썿nky
僅 P쎼i j썿zd썙 na kluzk썗 vozovce
僅 Je detekov쌴na zm썙na t쎼en썿 lev썗ho a 

prav썗ho kola

Podm썿nky, kdy syst썗m nelze pou-
쏹썿t
僅 P쎼i j썿zd썙 na svahu nebo naklon썙n썗 

plo쏃e
僅 P쎼i couv쌴n썿
僅 Kontrolka ESC OFF ( ) z쏪st쌴v쌴 rozsv썿-

cen쌴
僅 Kontrolka EPS ( ) z쏪st쌴v쌴 rozsv썿-

cen쌴

V\STRAHA
僅 P쎼i v쏯m썙n썙 pneumatik nebo kol se 

ujist썙te, 쏹e maj썿 stejn썗 rozm썙ry jako 
p쏪vodn썿 pneumatiky a kola. P쎼i j썿zd썙 
s koly nebo pneumatikami r쏪zn쏯ch 
rozm썙r쏪 mohou b쏯t 쏒썊inky a p쎼썿nos 
k bezpe썊nosti syst썗mu VSM ni쏹쏃썿.

僅 Syst썗m elektronick썗 stabilizace vozi-
dla (VSM) – I kdy쏹 je vozidlo vybaveno 
syst썗mem 쎼썿zen썿 stability (VSM), 쎼i썑te 
opatrn썙 a s rozumem. Tento syst썗m 
v쌴m pouze pom쌴h쌴 udr쏹et kontrolu 
nad vozidlem v ur썊it쏯ch situac썿ch.

Porucha kontrolky VSM
VSM m쏪쏹e b쏯t deaktivov쌴no, pokud 
byla detekov쌴na porucha v syst썗mu 
elektronick썗ho posilova썊e 쎼썿zen썿 nebo 
syst썗mu VSM. Jestli쏹e kontrolka ESC ( ) 
nebo varovn쌴 kontrolka EPS ( ) 
z쏪stane rozsv썿cen쌴, nechte vozidlo zkon-
trolovat v odborn썗m servisu. Kia dopo-
ru썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 
썊i prodejce Kia.

Syst썗m sign쌴lu nouzov썗ho zasta-
ven썿 (ESS)
Nouzov썗 brzdov썗 sign쌴ly (ESS) upozorn썿 
쎼idi썊e za v쌴mi blik쌴n썿m brzdov쏯ch sv썙tel, 
kdy쏹 mus썿te n쌴hle intenzivn썙 zabrzdit.

Provozn썿 podm썿nky
僅 Vozidlo prudce zastav썿.
僅 Aktivuje se syst썗m ABS a rychlost 

vozidla je vy쏃쏃썿 ne쏹 55 km/h (34 mil/
h).

僅 Po zablik쌴n썿 brzdov쏯ch sv썙tel se auto-
maticky zapnou brzdov쌴 sv썙tla, kdy쏹:
- Rychlost vozidla nep쎼ekra썊uje 

40 km/h (25 mil/h)
- Syst썗m ABS je vypnut
- N쌴hl썗 brzd썙n썿 je u konce

僅 V쏯stra쏹n쌴 sv썙tla se automaticky 
vypnou, kdy쏹:
- Vozidlo jede n썿zkou rychlost썿 po 

ur썊itou dobu.

UPOZORN5NL
Syst썗m nouzov쏯ch brzdov쏯ch sign쌴l쏪 
(ESS) se nezapne, pokud ji쏹 jsou v 썊in-
nosti v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla.

Asistent stabilizace p쎼썿v썙su (TSA)
Asistent stabilizace p쎼썿v썙su (TSA) je ovl쌴-
d쌴n jako stabiliza썊n썿 syst썗m vozidla. Sys-
t썗m TSA je navr쏹en tak, aby stabilizoval 
vozidlo a p쎼썿v썙s, kdy쏹 se p쎼썿v썙s k쏯ve 
nebo kol썿s쌴.

Syst썗m brzdov썗ho asistenta 
(BAS)
V situac썿ch, kter썗 je p쎼i j썿zd썙 vy쏹aduj썿 
intenzivn썿 brzd썙n썿, poskytuje syst썗m brz-
dov썗ho asistenta dodate썊n쏯 tlak p쎼i 
prudk썗m a siln썗m se쏃l쌴pnut썿 brzdov썗ho 
ped쌴lu.
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Syst썗m brzdov썗ho asistenta sni쏹uje pro-
dlevu reakce ABS (protiblokovac썿 syst썗m 
brzd) a n쌴sledn썙 zkracuje brzdnou 
dr쌴hu t썿m, 쏹e poskytuje dodate썊n쏯 tlak 
a쏹 do okam쏹iku z쌴sahu ABS.

BAS je v 썊innosti
僅 Pokud rychlost j썿zdy vozidla p쎼esahuje 

30 km/h a ABS nen썿 v 썊innosti.
僅 P쎼i se쏃l쌴pnut썿 brzdov썗ho ped쌴lu siln썙ji 

ne쏹 je stanoven쌴 쏒rove쎜.
僅 Pokud je sou썊initel t쎼en썿 povrchu 

vozovky nad stanovenou 쏒rovn썿.

BAS je vypnut쏯
僅 Rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 10 km/h.
僅 Brzdov쏯 ped쌴l je se쏃l쌴pnut쏯 za ur썊i-

t쏯ch podm썿nek.
僅 Sou썊initel t쎼en썿 povrchu vozovky je 

pod stanovenou 쏒rovn썿.

V\STRAHA
Syst썗m nemus썿 fungovat v z쌴vislosti na 
j썿zdn썿ch n쌴vyc썿ch 쎼idi썊e, 쏒rovni, do kter썗 
je se쏃lapov쌴n brzdov쏯 ped쌴l a stavu 
povrchu vozovky.

Elektronicky 쎼썿zen썗 odpru쏹en썿 
(ECS) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Elektronicky 쎼썿zen썗 odpru쏹en썿 (ECS) 
automaticky 쎼썿d썿 odpru쏹en썿 vozidla pro 
maximalizov쌴n썿 j썿zdn썿ho komfortu 
s ohledem na rychlost j썿zdy, povrch 
vozovky, zat쌴썊ky, 쏒썊innost brzd썙n썿 a 
akceleraci. Pokud se zobraz썿 varovn썗 
hl쌴쏃en썿 ECS 씮Check Electronic Suspen-
sion“, m쏪쏹e se jednat o probl썗m se sys-
t썗mem ECS. Pokud takov쌴 situace 
nastane, nechte vozidlo zkontrolovat v 
odborn썗m servisu. Doporu썊ujeme 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

Integrovan쏯 syst썗m 쎼썿zen썿 v 
re쏹imu Drive
RE쌰IM DRIVE
V쏯b썙r RE쌰IMU DRIVE

쉗innost
僅 Oto썊te ovlada썊em RE쌰IMU DRIVE.

* : je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy

INFORMACE
僅 Re쏹im ECO/NORMAL/SMART, 

z쏪stane po vypnut썿 a nov썗m nastarto-
v쌴n썿 vozidla zachov쌴n.

僅 Po nov썗m nastartov쌴n썿 vozidla se 
RE쌰IM SPORT p쎼epne na NORMAL.
- Po nov썗m nastartov쌴n썿 vozidla se 

RE쌰IM MHEV p쎼epne na ECO.

Mode 
(Re쏹im) Materi쌴l쏪 Citlivost adaptivn썿ho 

tempomatu SCC

ECO
Vylep쏃uje 쏒sporu paliva 
d썿ky maxim쌴ln썙 hospo-

d쌴rn썗 j썿zd썙
Normal

NORMAL
Poskytuje maxim쌴ln썙 
komfortn썿 a plynulou 

j썿zdu
Pomalu

SPORT
Nab썿z썿 sportovn썿 j썿zdn썿 
vlastnosti s tuh쏯m 

nastaven썿m podvozku
Rychle

SMART*
Vyberte odpov썿daj썿c썿 

j썿zdn썿 re쏹im podle sv쏯ch 
j썿zdn썿ch n쌴vyk쏪

Normal

ONQ5E041015L
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UPOZORN5NL
僅 Pokud nastanou probl썗my s p쎼썿strojo-

vou deskou, j썿zdn썿 re쏹im bude v 
re쏹imu NORMAL a nemus썿 j썿t zm썙nit 
do re쏹im쏪 ECO nebo SPORT.

僅 U vozidel MHEV se funkce Start Stop 
Coasting (SSC) aktivuje, kdy쏹 je re쏹im 
pohonu ECO.

Re쏹im ECO
僅 Ovl쌴dac썿 syst썗m motoru 

a p쎼evodovky se nastav썿 tak, aby bylo 
dosa쏹eno co nejlep쏃썿 spot쎼eby paliva.

僅 Kontrolka ECO se rozsv썿t썿.
僅 P쎼i ka쏹d썗m opakovan썗m nastartov쌴n썿 

motoru se j썿zdn썿 re쏹im vr쌴t썿 do re쏹imu 
ECO.

UPOZORN5NL
Spot쎼ebu paliva ovliv쎜uje zp쏪sob j썿zdy a 
provozn썿 podm썿nky.

Re쏹im NORMAL
僅 Re쏹im NORMAL poskytuje maxim쌴ln썙 

komfortn썿 a plynulou j썿zdu.

Re쏹im SPORT
僅 Odpor a ovl쌴d쌴n썿 volantu a tak썗 sys-

t썗m ovl쌴d쌴n썿 motoru a p쎼evodovky 
jsou automaticky p쎼izp쏪sobeny tak, 
aby podpo쎼ily co nejlep쏃썿 쎼idi썊sk쏯 z쌴쏹i-
tek.

僅 Kontrolka SPORT se rozsv썿t썿.
僅 P쎼i ka쏹d썗m opakovan썗m nastartov쌴n썿 

motoru se j썿zdn썿 re쏹im vr쌴t썿 do re쏹imu 
NORMAL.

僅 I po uvoln썙n썿 akcelera썊n썿ho ped쌴lu 
jsou po ur썊itou dobu ot쌴썊ky motoru 
udr쏹ov쌴ny sp썿쏃e na vy쏃쏃썿 쏒rovni.

僅 P쎼i zrychlov쌴n썿 doch쌴z썿 k p쎼e쎼azen썿 na 
vy쏃쏃썿 rychlostn썿 stupe쎜 a쏹 pozd썙ji.

UPOZORN5NL
M썙jte na pam썙ti, 쏹e se spot쎼eba paliva 
v re쏹imu SPORT m쏪쏹e zv쏯쏃it.

Re쏹im SMART (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
僅 Spr쌴vn쏯 j썿zdn썿 re쏹im se vol썿 mezi 

re쏹imy ECO, NORMAL a SPORT na 
z쌴klad썙 j썿zdn썿ch n쌴vyk쏪 쎼idi썊e.

僅 Vzorce 쎼azen썿 a to썊iv쏯 moment 
motoru jsou automaticky 쎼썿zeny 
v souladu s j썿zdn썿mi n쌴vyky 
a o썊ek쌴v쌴n썿m 쎼idi썊e.

僅 Kontrolka SMART se rozsv썿t썿.
僅 P쎼i ka쏹d썗m opakovan썗m nastartov쌴n썿 

motoru se j썿zdn썿 re쏹im vr쌴t썿 do re쏹imu 
SMART.

Charakteristika re쏹imu SMART
僅 Pokud po ur썊itou dobu budete se쏃la-

p쌴vat ped쌴l akcelerace jen m썿rn썙, 
j썿zdn썿 re쏹im se automaticky p쎼epne na 
ECO.

僅 Pokud po ur썊itou dobu budete p쎼i 
j썿zd썙 prudce nebo opakovan썙 se쏃la-
p쌴vat ped쌴l akcelerace, j썿zdn썿 re쏹im se 
automaticky p쎼epne z re쏹imu SMART 
ECO na SMART NORMAL.

僅 Pokud vozidlo za썊ne p쎼i j썿zd썙 stoupat 
do svahu o ur썊it썗m 쏒hlu, j썿zdn썿 re쏹im 
se automaticky p쎼epne do re쏹imu 
SMART NORMAL se stejn쏯mi j썿zdn썿mi 
vzorci. Jakmile se vozidlo op썙t 
dostane na rovinu, j썿zdn썿 re쏹im se 
automaticky vr쌴t썿 do re쏹imu SMART 
ECO.

僅 Pokud budete prudce se쏃lap쌴vat 
akcelera썊n썿 ped쌴l nebo opakovan썙 
energicky ot쌴썊et volantem, j썿zdn썿 
re쏹im se automaticky p쎼epne do 
re쏹imu SMART SPORT. V tomto 
re쏹imu bude vozidlo p쎼i prudk썗m 
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zrychlov쌴n썿 썊i zpomalov쌴n썿 vyu쏹썿vat 
ni쏹쏃썿 p쎼evodov썗 stupn썙 a zv쏯쏃썿 se tak썗 
쏒썊innost brzd썙n썿 motorem.

僅 Zv쏯쏃enou 쏒썊innost brzd썙n썿 motorem 
budete v re쏹imu SMART SPORT poci-
쏉ovat i tehdy, kdy쏹 uvoln썿te akcele-
ra썊n썿 ped쌴l. D쏪vodem je to, 쏹e vozidlo 
po ur썊itou dobu a쏹 do p쎼썿쏃t썿ho zrych-
len썿 vyu쏹썿v쌴 ni쏹쏃썿 p쎼evodov썗 stupn썙. 
Jedn쌴 se tedy o norm쌴ln썿 j썿zdn썿 situ-
aci, a nikoli o z쌴vadu.

僅 J썿zdn썿 re쏹im se automaticky p쎼epne 
na SMART SPORT pouze p쎼i velmi 
energick썗m stylu j썿zdy. Za v썙t쏃iny 
b썙쏹n쏯ch j썿zdn썿ch situac썿 se bude vyu-
쏹썿vat j썿zdn썿 re쏹im SMART ECO nebo 
SMART NORMAL.

Omezen썿 v j썿zdn썿m re쏹imu SMART
Re쏹im SMART m쏪쏹e b쏯t omezen 
v n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch.
僅 Adaptivn썿 tempomat m쏪쏹e deaktivo-

vat re쏹im SMART, je-li vozidlo 쎼썿zeno 
s pou쏹it썿m rychlosti nastaven썗 pro 
adaptivn썿 tempomat. (Pouh쏯m zapnu-
t썿m adaptivn썿ho tempomatu se re쏹im 
SMART nutn썙 vypnout nemus썿.)

僅 Re쏹im SMART m쏪쏹e b쏯t aktivn썿 ve 
v썙t쏃in썙 b썙쏹n쏯ch j썿zdn썿ch situac썿. P쎼i 
extr썗mn썙 vysok썗 nebo naopak n썿zk썗 
teplot썙 oleje v p쎼evodovce se v쏃ak 
m쏪쏹e re쏹im SMART do썊asn썙 vypnout, 
proto쏹e provozn썿 podm썿nky p쎼evo-
dovky se nach쌴zej썿 mimo norm쌴ln썿 
rozmez썿.

UPOZORN5NL
僅 Pokud vozidlo v re쏹imu SMART 쎼썿d썿te 

klidn쏯m zp쏪sobem, j썿zdn썿 re쏹im se 
p쎼epne do re쏹imu ECO zaji쏃쏉uj썿c썿 
maxim쌴ln썿 쏒sporu paliva. Moment쌴ln썿 
spot쎼eba paliva se v쏃ak m쏪쏹e li쏃it 
v z쌴vislosti na aktu쌴ln썿ch j썿zdn썿ch pod-

m썿nk쌴ch (nap쎼썿klad j썿zda do kopce 썊i 
z kopce, zpomalov쌴n썿 썊i zrychlov쌴n썿 
vozidla).

僅 Pokud vozidlo v re쏹imu SMART 쎼썿d썿te 
dynamick쏯m zp쏪sobem a 썊asto 
prudce zrychlujete nebo prudce zat쌴-
썊썿te, j썿zdn썿 re쏹im se p쎼epne na SPORT. 
Takov쌴 j썿zda v쏃ak m쏪쏹e m썿t negativn썿 
vliv na 쏒sporu paliva.
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Syst썗m pohonu v쏃ech kol 
(AWD) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Syst썗m pohonu v쏃ech kol (AWD) p쎼en쌴쏃썿 
v쏯kon motoru na p쎼edn썿 i zadn썿 kola 
s c썿lem dos쌴hnout maxim쌴ln썿 trakce.
Pohon v쏃ech kol je u쏹ite썊n쏯, pokud je 
zapot쎼eb썿 v썙t쏃썿 z쌴b썙r, nap쎼썿klad p쎼i j썿zd썙 
na kluzk쏯ch, bl쌴tiv쏯ch, mokr쏯ch nebo 
zasn썙쏹en쏯ch silnic썿ch.
Pokud syst썗m vyhodnot썿, 쏹e je pot쎼eba 
zapojit pohon v쏃ech kol, hnac썿 v쏯kon 
motoru se automaticky p쎼enese na 
v쏃echna 썊ty쎼i kola.

Re쏹im 4WD Lock (Z쌴mek pohonu 
v쏃ech kol) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Hlavn썿m c썿lem re쏹imu AWD Lock (Uzam-
knut썿 pohonu v쏃ech kol) je umo쏹nit 쎼idi썊i 
maxim쌴ln썿 vyu쏹it썿 pohonu vozidla 
v extr썗mn썿ch j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch, jako 
jsou nedl쌴쏹d썙n썗 ter썗nn썿 cesty, p썿s썊it썗 
cesty 썊i bl쌴tiv썗 cesty.

Volba re쏹imu z쌴mku 4WD

쉗innost
1. Stiskn썙te tla썊썿tko 4WD Mode (Z쌴mek 

pohonu v쏃ech kol). Na p쎼썿strojov썗m 
panelu se rozsv썿t썿 b썿l쌴 kontrolka 4WD 
Mode ( ).

2. Dal쏃썿m stisknut썿m tla썊썿tka z쌴mku 
pohonu v쏃ech kol (4WD) tento re쏹im 
vypnete. Kontrolka z쌴mku pohonu 
v쏃ech kol ( ) zhasne.

Z쌴mek brzd p쎼i prudk썗m zat쌴썊en썿
Toto je jedine썊n쌴 vlastnost vozidel 
s pohonem v쏃ech kol (4WD), pokud 
s vozidlem pomalu zat쌴썊썿te se zapnut쏯m 
z쌴mkem pohonu v쏃ech kol. N쌴sledkem 
rozd썿ln썗 rychlosti ot쌴썊en썿 kol m쏪쏹e m썿t 
쎼idi썊 pocit, 쏹e jsou pou쏹ity brzdy. P쎼i pr쏪-
jezdu ostr쏯ch zat쌴썊ek na zpevn썙n썗m 
povrchu v re쏹imu z쌴mku pohonu v쏃ech 
kol (4WD) m쏪쏹e 쎼idi썊 p쎼i ot쌴썊en썿 volan-
tem poci쏉ovat v썙t쏃썿 odpor.

V\STRAHA
P쎼i zapnut썗m re쏹imu z쌴mku pohonu 
v쏃ech kol se pokud mo쏹no vyhn썙te 
prudk썗mu zat쌴썊en썿 a ostr쏯m zat쌴썊k쌴m. 
Zat쌴썊en썿 m쏪쏹e b쏯t obt썿쏹n썙j쏃썿, co쏹 m쏪쏹e 
vyvolat nehodu.

V쏯hody pohonu v쏃ech kol (4WD)
僅 Vy쏃쏃썿 bezpe썊nost p쎼i j썿zd썙 p쎼썿m쏯m 

sm썙rem.
僅 Zlep쏃en썗 j썿zdn썿 vlastnosti p쎼i zat쌴썊en썿.
僅 Zaji쏃t썙n썿 provozuschopnosti 

v n쌴ro썊n쏯ch j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch, 
nap쎼썿klad ve sn썙hu, de쏃ti, p썿sku atd.

V\STRAHA
僅 Syst썗m vozidla typu mild hybrid infor-

muje 쎼idi썊e o toku energie v r쏪zn쏯ch 
j썿zdn썿ch re쏹imech. P쎼i j썿zd썙 do kopce 
nebo z kopce v쏹dy za쎼a썑te polohu D 
(J썿zda) pro j썿zdu dop쎼edu nebo polohu 
R (Zp쌴te썊ka) pro couv쌴n썿 a p쎼ed roz-
jet썿m p쎼ekontrolujte na p쎼썿strojov썗 
konzole za쎼azen쏯 p쎼evod.
J썿zda opa썊n쏯m sm썙rem proti za쎼aze-
n썗mu p쎼evodu m쏪쏹e zp쏪sobit nebez-
pe썊n썗 situace, proto쏹e motor m쏪쏹e 
zhasnout a m쏪쏹e se sn썿쏹it 쏒썊inek 
brzd.

僅 Toto vozidlo je zkonstruov쌴no p쎼ede-
v쏃썿m pro silni썊n썿 provoz, je v쏃ak 

ONQ5041131
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mo쏹n썗 jej efektivn썙 pou쏹썿vat i v 
ter썗nu. Vozidlo v쏃ak nen썿 konstruo-
v쌴no pro j썿zdu v n쌴ro썊n쏯ch ter썗nn썿ch 
podm썿nk쌴ch. J썿zda v podm썿nk쌴ch, 
kter썗 p쎼esahuj썿 zam쏯쏃len썗 pou쏹it썿 
vozidla nebo 쏒rove쎜 zku쏃enost썿 쎼idi썊e, 
m쏪쏹e v썗st k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 nebo 
쏒mrt썿.

僅 Z쏪stane-li varovn쌴 kontrolka pohonu 
v쏃ech kol (AWD) ( ) trvale rozsv썿cen쌴, 
m쏪쏹e to znamenat z쌴vadu syst썗mu 
AWD. Nechte vozidlo zkontrolovat 
v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

僅 Pro sn썿쏹en썿 rizika V숼쌰N쉩HO nebo i 
FAT숼LN슕HO ZRAN쉫N슕:
- Nejezd썙te v podm썿nk쌴ch, kter썗 p쎼e-

sahuj썿 zam쏯쏃len썗 pou쏹it썿 vozidla, 
jako je nap쎼썿klad j썿zda v n쌴ro썊n썗m 
ter썗nu.

- P쎼i zat쌴썊en썿 nebo ot쌴썊en썿 sni쏹te 
rychlost.

- Ned썙lejte prudk썗 pohyby volantem, 
vyhn썙te se n쌴hl썗mu p쎼ej썿쏹d썙n썿 z 
pruhu do pruhu a ostr썗mu zat쌴썊en썿 
p쎼i rychl썗 j썿zd썙.

- P쎼i ztr쌴t썙 kontroly nad vozidlem 
hroz썿 p쎼i rychl썗 j썿zd썙 mnohem v썙t쏃썿 
riziko p쎼evr쌴cen썿.

- Ztr쌴ta kontroly nad vozidlem 
nastane 썊asto v situaci, kdy dv썙 
nebo v썿ce kol sjede z vozovky a 
쎼idi썊 se p쎼썿li쏃n쏯m oto썊en썿m volantu 
sna쏹썿 dostat zp썙t.

- Pokud sjedete z vozovky, neot쌴-
썊ejte volantem prudce. M썿sto toho 
p쎼ed najet썿m zp썙t do j썿zdn썿ho pruhu 
zpomalte.

VAROV@NL
僅 Re쏹im Drive (J썿zda) ponechte aktivn썿 

p쎼i j썿zd썙 po silnic썿ch za norm쌴ln썿ch 
podm썿nek.

僅 J썿zda s blokac썿 4WD na b썙쏹n쏯ch silni-
c썿ch m쏪쏹e po쏃kodit syst썗m 4WD a 
zp쏪sobit mechanick썗 vibrace nebo 
hluk.

僅 Kdy쏹 쎼썿d썿te za norm쌴ln썿ch podm썿nek 
vozovky (zvl쌴쏃t썙 kdy쏹 zat쌴썊썿te) s blo-
kac썿 4WD, m쏪쏹e 쎼idi썊 zaznamenat 
men쏃썿 mechanick썗 vibrace nebo hluk. 
Jde o zcela b썙쏹n쏯 jev, nikoli poruchu. 
Kdy쏹 je uvoln썙na blokace 4WD, hluk 
nebo vibrace okam쏹it썙 zmiz썿.

僅 Kdy쏹 vypnete blokaci 4WD, m쏪쏹e to 
v썗st k mal쏯m ot쎼es쏪m. Jde o b썙쏹n쏯 
jev, kter쏯 trv쌴, dokud se trak썊n썿 s썿ly na 
p쎼edn썿ch a zadn썿ch kolech vozidla 
neuvoln썿.

Pro bezpe썊n썗 pou쏹썿v쌴n썿 pohonu 
v쏃ech kol 4WD
僅 Nepokou쏃ejte se proj썿쏹d썙t hlubokou 

stojatou vodou nebo bl쌴tem. Mohlo 
by doj썿t k zastaven썿 motoru a ucp쌴n썿 
v쏯fukov썗ho potrub썿.

僅 Nepokou쏃ejte se sj썿쏹d썙t prudk썗 svahy, 
nebo쏉 pro udr쏹en썿 kontroly nad vozi-
dlem je v t썙chto situac썿ch zapot쎼eb썿 
rozs쌴hl쏯ch dovednost썿.

僅 P쎼i j썿zd썙 do a z prudk쏯ch svah쏪 udr-
쏹ujte pokud mo쏹no p쎼썿m쏯 sm썙r. P쎼i 
zdol쌴v쌴n썿 nebo sj썿쏹d썙n썿 prudk쏯ch 
svah쏪 bu썑te mimo쎼쌴dn썙 opatrn썿. V 
z쌴vislosti na sklonu, ter썗nu a mno쏹stv썿 
vody/bl쌴ta m쏪쏹e doj썿t k p쎼evr쌴cen썿 
vozidla.

僅 Zat쌴썊en썿 s vozidlem se zapnut쏯m 
pohonem v쏃ech kol je pot쎼eba se 
nau썊it. P쎼i zat쌴썊en썿 s vozidlem 
v re쏹imu v쏃ech kol (4WD) se nelze 
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v쏯hradn썙 spol썗hat na zku쏃enosti 
z 쎼썿zen썿 konven썊n썿ch vozidel 
s pohonem p쎼edn썿ch nebo zadn썿ch kol 
(FWD/RWD). V re쏹imu pohonu v쏃ech 
kol je nezbytn썗 jezdit ze za썊쌴tku 
pomaleji.

僅 P쎼i j썿zd썙 na nezpevn썙n쏯ch cest쌴ch 
v쏹dy dr쏹te volant pevn쏯m 쏒chopem.

僅 Ujist썙te se, 쏹e v쏃ichni spolucestuj썿c썿 
maj썿 zapnut쏯 bezpe썊nostn썿 p쌴s.

V\STRAHA
僅 J썿zdn썿 situace na silnici nebo v ter썗nu, 

kter썗 vy쏹aduj썿 pou쏹it썿 pohonu v쏃ech 
kol, vystavuj썿 v쏃echny sou썊쌴sti vozidla 
extr썗mn썿mu zat썿쏹en썿, ve srovn쌴n썿 s 
b썙쏹n쏯mi podm썿nkami provozu na 
pozemn썿ch komunikac썿ch. Zpomalte a 
reagujte na zm썙ny ve slo쏹en썿 pod-
kladu a trakci k povrchu pod koly. 
Pokud m쌴te jak썗koli pochyby o bez-
pe썊nosti j썿zdy za dan쏯ch podm썿nek, 
zastavte a promyslete optim쌴ln썿 zp쏪-
sob pro dal쏃썿 postup.

僅 J썿zda na hran썙 prudk썗ho kopce je 
extr썗mn썙 nebezpe썊n쌴. Riziko m쏪쏹e 
pramenit z drobn쏯ch zm썙n v n쌴klonu 
kol, kter썗 mohou destabilizovat vozi-
dlo i v p쎼썿pad썙, 쏹e bylo vozidlo p쎼i j썿zd썙 
stabiln썿, av쏃ak stabilitu m쏪쏹e ztratit po 
zastaven썿 dop쎼edn썗ho pohybu. Bez 
varov쌴n썿 a bez mo쏹nosti jakkoli rea-
govat se m쏪쏹e vozidlo nenad쌴le p쎼e-
vr쌴tit a m쏪쏹e doj썿t k v쌴쏹n썗mu i 
fat쌴ln썿mu zran썙n썿.

僅 P쎼i zat쌴썊en썿 sni쏹te rychlost j썿zdy. T썙쏹i-
쏃t썙 vozidel s pohonem v쏃ech kol 
(AWD) b쏯v쌴 v쏯쏃e ne쏹 u b썙쏹n쏯ch vozi-
del s pohonem p쎼edn썿ch nebo zadn썿ch 
kol (FWD/RWD), tak쏹e p쎼i prudk썗m 
zat쌴썊en썿 hroz썿 v썙t쏃썿 riziko p쎼evr쌴cen썿.

僅 P쎼i j썿zd썙 na nezpevn썙n쏯ch cest쌴ch 
nikdy nedr쏹te volant na vnit쎼n썿 stran썙 
obvodu. Najet썿 na ter썗nn썿 nerovnosti a 

p쎼ek쌴쏹ky by mohlo zp쏪sobit nenad쌴l썗 
oto썊en썿 volantu, n쌴raz do rukou 쎼idi썊e 
a jeho zran썙n썿. Z쌴rove쎜 hroz썿 ztr쌴ta 
kontroly nad vozidlem.

僅 P쎼i j썿zd썙 za siln썗ho v썙tru doch쌴z썿, u 
vozidel s vy쏃쏃썿m t썙쏹i쏃t썙m, ke zhor쏃en썿 
schopnost썿 쎼썿zen썿 a je nutn썗 sn썿쏹it 
rychlost j썿zdy.

僅 Je썑te pomalu. P쎼i vy쏃쏃썿 rychlosti by se 
do motorov썗ho prostoru mohla dostat 
voda a namo썊it syst썗m zapalov쌴n썿. 
Vozidlo by se mohlo nenad쌴le zasta-
vit. Pokud by takov쌴 situace nastala a 
vozidlo bylo v naklon썙n썗 poloze, 
mohlo by se p쎼evr쌴tit.

僅 P쎼i zat쌴썊en썿 sni쏹te rychlost.
僅 Ned썙lejte prudk썗 pohyby volantem, 

vyhn썙te se n쌴hl썗mu p쎼ej썿쏹d썙n썿 z 
pruhu do pruhu a ostr썗mu zat쌴썊en썿 
p쎼i rychl썗 j썿zd썙.

僅 P쎼i rychl썗 j썿zd썙 je, p쎼i ztr쌴t썙 kontroly 
nad vozidlem, mnohem v썙t쏃썿 riziko 
p쎼evr쌴cen썿.

僅 P쎼i nehod썙 hroz썿 nep쎼ipoutan쏯m oso-
b쌴m v쏯razn썙 vy쏃쏃썿 riziko fat쌴ln썿ch 
n쌴sledk쏪 ve srovn쌴n썿 s osobami, p쎼i-
poutan쏯mi bezpe썊nostn썿m p쌴sem.

僅 Ztr쌴ta kontroly nad vozidlem nastane 
썊asto v situaci, kdy dv썙 nebo v썿ce kol 
sjede z vozovky a 쎼idi썊 se p쎼썿li쏃n쏯m 
oto썊en썿m volantu sna쏹썿 dostat zp썙t. 
Pokud sjedete z vozovky, neot쌴썊ejte 
volantem prudce. M썿sto toho p쎼ed 
najet썿m zp썙t do j썿zdn썿ho pruhu zpo-
malte.

VAROV@NL
Pokud se p쎼edn썿 nebo zadn썿 kolo prot쌴썊썿 
v bl쌴t썙, sn썙hu apod., lze v n썙kter쏯ch p쎼썿-
padech vyjet siln썙j쏃썿m se쏃l쌴pnut썿m 
ped쌴lu akceler쌴toru; z쌴rove쎜 v쏃ak 
nedr쏹te motor ve vysok쏯ch ot쌴썊k쌴ch p쎼썿-
576
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li쏃 dlouho, nebo쏉 by mohlo doj썿t k po쏃ko-
zen썿 syst썗mu pohonu v쏃ech kol.

UPOZORN5NL
僅 Nevj썿쏹d썙jte do vody, kter쌴 by sahala 

v쏯쏃e ne쏹 po podlahu vozidla.
僅 Po vyjet썿 z bl쌴ta nebo vody zkontro-

lujte funk썊nost brzd. P쎼i pomal썗 j썿zd썙 
se쏃lapujte brzdov쏯 ped쌴l dokud nepo-
c썿t썿te obnoven썿 obvykl썗ho brzdn썗ho 
쏒썊inku.

僅 Pokud vozidlo pou쏹썿v쌴te pro j썿zdu 
v ter썗nn썿ch podm썿nk쌴ch, jako je j썿zda 
v p썿sku, bl쌴t썙 썊i vod썙, zkra쏉te intervaly 
pl쌴novan쏯ch servisn썿ch prohl썿dek, viz 
썊쌴st "Pl쌴novan쌴 쏒dr쏹ba a servis" 
strana 8-10. Po j썿zd썙 v ter썗nu v쏹dy 
vozidlo d쏪sledn썙 umyjte se zvl쌴쏃tn썿m 
d쏪razem na podvozkov썗 partie.

僅 Vzhledem k tomu, 쏹e se u vozidel 
s pohonem v쏃ech kol v쏯kon p쎼en쌴쏃썿 
na v쏃echna kola, projevuje se to 
v쏯razn썙 na stavu pneumatik. Na vozi-
dle v쏹dy pou쏹썿vejte v쏃echny 썊ty쎼i pne-
umatiky stejn썗ho typu a rozm썙ru.

僅 Vozidlo s trval쏯m pohonem v쏃ech kol 
nelze odt쌴hnout obvykl쏯m vozidlem 
odtahov썗 slu쏹by. Ujist썙te se, 쏹e p쎼i 
odtahov쌴n썿 je vozidlo v쏃emi koly na 
plo쏃in썙 odtahov썗ho vozu.

J썿zda v p썿sku nebo v bl쌴t썙
僅 Sna쏹te se udr쏹ovat rovnom썙rnou n썿z-

kou rychlost. Pro bezpe썊nou j썿zdu 
se쏃lap쌴vejte ped쌴l akceler쌴toru 
pomalu a s citem (abyste p쎼ede쏃li 
klouz쌴n썿 kol).

僅 V쏹dy dodr쏹ujte dostate썊nou vzd쌴le-
nost mezi sv쏯m vozidlem a vozidlem 
p쎼ed v쌴mi.

僅 Sni쏹te rychlost vozidla a v썙nujte situ-
aci na vozovce maxim쌴ln썿 pozornost.

僅 Vyhn썙te se rychl썗 j썿zd썙, prudk썗 akce-
leraci, intenzivn썿mu brzd썙n썿 a ostr썗mu 
zat쌴썊en썿, jinak hroz썿 riziko uv쌴znut썿.

僅 Kdy쏹 vozidlo uv쌴zne ve sn썙hu, p썿sku 
nebo bahn썙, m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e kola 
p쎼estanou zab썿rat. D쏪vodem je 
ochrana p쎼evodovky, nikoli z쌴vada.

Nouzov쌴 opat쎼en썿
Pneumatiky
僅 Na v쏃ech 4 kolech pou쏹썿vejte pneu-

matiky stejn썗 zna썊ky, velikosti a typu 
a se stejn쏯m vzorkem a nosnost썿.

僅 Nepou쏹썿vejte r쌴fky ani pneumatiky 
odli쏃n썗ho typu nebo rozm썙ru, ne쏹 
maj썿 p쏪vodn썙 namontovan쌴 kola.

僅 V쏹dy po ujet썿 10 000 km (6 500 
miles) proho썑te p쎼edn썿 a zadn썿 kola.

僅 Zejm썗na za chladn쏯ch m썙s썿c쏪 pravi-
deln썙 v쏃echny pneumatiky kontro-
lujte. V쏃echny pneumatiky nahust썙te 
na doporu썊enou hodnotu tlaku. Viz 
"Pneumatiky a kola" strana 9-6.

僅 Sn썙hov썗 쎼et썙zy upevn썙te na p쎼edn썿 
kola. Sna쏹te se omezit ujetou vzd쌴le-
nost na minimum, proto쏹e tento zp쏪-
sob j썿zdy m쏪쏹e syst썗m AWD po쏃kodit. 
Viz "Sn썙hov썗 쎼et썙zy" strana 6-207.
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Odtah

Vozidlo 4x4 by nikdy nem썙lo b쏯t ta쏹eno 
s koly na zemi. K odtahu vozidla je nutn썗 
pou쏹썿t ploch쏯 autop쎼썿v썙s (plato) pro p쎼e-
voz se v쏃emi koly mimo vozovku nebo 
za쎼썿zen썿 pro zdvi쏹en썿 kol a pomocn쏯 
podvozek (1).
Dal쏃썿 informace naleznete v 썊쌴sti "Ta쏹en썿 
p쎼썿v썙su (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-
210.

V\STRAHA
僅 Toto vozidlo je vybaveno pneumati-

kami, navr쏹en쏯mi pro bezpe썊nou 
j썿zdu a snadn썗 쎼썿zen썿 vozidla. Nepou쏹썿-
vejte kola ani pneumatiky odli쏃n썗ho 
typu nebo rozm썙ru, ne쏹 maj썿 p쏪vodn썙 
namontovan쌴 kola. Mohlo by doj썿t k 
ovlivn썙n썿 bezpe썊nosti a j썿zdn썿ch vlast-
nost썿 vozidla, kter썗 by mohly b쏯t p쎼썿썊i-
nou ztr쌴ty kontroly, p쎼evr쌴cen썿 vozidla 
a v쌴쏹n썗mu zran썙n썿. P쎼i v쏯m썙n썙 pneu-
matik dbejte, aby na v쏃ech kolech 
byly pou쏹ity pneumatiky a kola stejn썗 
velikosti, typu, dez썗nu a nosnosti.

僅 B썙hem zved쌴n썿 vozidla s trval쏯m 
pohonem v쏃ech kol na zved쌴ku nikdy 
nespou쏃t썙jte motor ani neot쌴썊ejte 

pneumatikami. Mohlo by doj썿t ke kon-
taktu to썊썿c썿ho se kola se zem썿, vozidlo 
by mohlo spadnout ze zved쌴ku a 
popojet vp쎼ed.

VAROV@NL
僅 Vozidlo s pohonem v쏃ech kol (AWD) 

nesm썿 b쏯t odtahov쌴no v z쌴v썙su na 
h쌴ku nebo s upevn썙n썿m n쌴pravy do 
r쌴mu. Pou쏹ijte za쎼썿zen썿 pro zdvi쏹en썿 
kol nebo ploch쏯 p쎼썿v썙s.

僅 P쎼i zved쌴n썿 vozidla nerozt쌴썊ejte 
p쎼edn썿 nebo zadn썿 kola samostatn썙. V 
pohybu by m썙la b쏯t v쏃echna 썊ty쎼i 
kola.

僅 Pokud p쎼i zdvihnut썿 pot쎼ebujete rozto-
썊it pouze p쎼edn썿 nebo zadn썿 kola, 
uvoln썙te parkovac썿 brzdu.

Test na dynamometeru
Vozidla s pohonem v쏃ech kol musej썿 b쏯t 
testov쌴na na speci쌴ln썿m dynamometru 
pro vozidla s pohonem v쏃ech kol.
Pokud je nutn썗 prov썗st test na za쎼썿zen썿 
pro testov쌴n썿 vozidel s pohonem pouze 
jedn썗 n쌴pravy (2WD), postupujte n쌴sle-
dovn썙.

A: Testovac썿 v쌴lec (ot쌴썊kom썙r)
B: Pomocn쏯 v쌴lec

ONQ5E051008L_3

ONQ5E051013L
596



싡썿zen썿 vozidla Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu (FCA)
(Pouze typ s 썊eln썿 kamerou)

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 60  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
쉗innost
1. Zkontrolujte doporu썊en쏯 tlak pro 

nahu쏃t썙n썿 pneumatik va쏃eho vozidla.
2. Podle vyobrazen썿 naje썑te p쎼edn썿mi 

koly na v쌴lce (A) pro testov쌴n썿 rychlo-
m썙ru.

3. Uvoln썙te ru썊n썿 brzdu.
4. Pod zadn썿 kola, podle vyobrazen썿, 

um썿st썙te pomocn썗 v쌴lce.

V\STRAHA
僅 Nepou쏹썿vejte r쌴fky ani pneumatiky 

odli쏃n썗ho typu nebo rozm썙ru, ne쏹 
maj썿 p쏪vodn썙 namontovan쌴 kola. 
Mohlo by doj썿t k ovlivn썙n썿 bezpe썊nosti 
a j썿zdn썿ch vlastnost썿 vozidla, kter썗 by 
mohly b쏯t p쎼썿썊inou ztr쌴ty kontroly, 
p쎼evr쌴cen썿 vozidla a n쌴sledn썙 tak썗 
v쌴쏹n썗ho zran썙n썿.

僅 Vozidlo 4WD zdvi쏹en썗 na zvedac썿m 
za쎼썿zen썿 se nikdy nepokou쏃ejte nastar-
tovat ani s n썿m jet. Mohlo by doj썿t 
k uvoln썙n썿 nebo sjet썿 vozidla ze zve-
d쌴ku a k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 nebo 
usmrcen썿 osob v bl썿zkosti vozidla.

僅 Pokud je vozidlo na dynamometru, 
nepohybujte se p쎼ed vozidlem. Vozi-
dlo by mohlo popojet vp쎼ed a zp쏪so-
bit v쌴쏹n썗 i fat쌴ln썿 zran썙n썿.

UPOZORN5NL
P쎼i t썙chto testech nikdy nezatahujte par-
kovac썿 brzdu.

Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu (FCA) 
(Pouze typ s 썊eln썿 kamerou) 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Z쌴kladn썿 funkce

Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
napom쌴h쌴 detekci a monitorov쌴n썿 vozi-
del p쎼ed v쌴mi a detekci chodc쏪 썊i cyk-
list쏪 ve vozovce a rovn썙쏹 varuje 쎼idi썊e 
p쎼ed bezprost쎼edn썙 hroz썿c썿 sr쌴쏹kou. To 
se d썙je prost쎼ednictv썿m varovn썗 zpr쌴vy 
a zvukov썗ho sign쌴lu se tak썗 aktivuje 
nouzov썗 brzd썙n썿.

Detek썊n썿 썊idlo
P쎼edn썿 kamera

P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ho 썊idla je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

VAROV@NL
僅 Detek썊n썿 썊idla ani jejich sestavu nikdy 

nedemontujte a zabra쎜te ve쏃ker쏯m 
n쌴raz쏪m do nich.

僅 Pokud byla provedena v쏯m썙na 썊i 
oprava detek썊n썿ch 썊idel, nechte vozi-
dlo zkontrolovat v odborn썗m servisu. 

ONQ5041017L
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Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

僅 Nikdy na 썊eln썿 sklo neumis쏉ujte 쏹쌴dn썗 
p쎼edm썙ty, nenalepujte 쏹쌴dn썗 samo-
lepky ani nepou쏹썿vejte zatmaven썗 
f쎣lie.

僅 Dbejte bezpodm썿ne썊n썙 na to, 쏹e 
p쎼edn썿 kamera mus썿 z쏪stat such쌴.

僅 Nikdy na palubn썿 desku neumis쏉ujte 
쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty s vysokou odrazi-
vost썿 (nap쎼썿klad b썿l쏯 pap썿r, zrc쌴tka 
apod.).

Nastaven썿 asisten썊n썿ho syst썗mu 
pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu
Nastaven썿 funkc썿

Bezpe썊썿 p쎼ed vozidlem

A: J썿zdn썿 asistent
1 Bezpe썊썿 p쎼ed vozidlem
2 Aktivn썿 asistence
3 Pouze varov쌴n썿
4 Vypnuto
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Forward 
Safety (J썿zdn썿 asistent → Bezpe썊썿 p쎼ed 
vozidlem) v nab썿dce Settings (Nasta-

ven썿) a vyberte, zda se maj썿 jednotliv썗 
funkce pou쏹썿vat.
僅 Active assist (Aktivn썿 asistence): Asi-

sten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu v z쌴vislosti na 쏒rovni 
rizika kolize upozorn썿 asisten썊n썿 sys-
t썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
쎼idi썊e varovnou zpr쌴vou, zvukov쏯m 
sign쌴lem a vibracemi volantu (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy). V z쌴vislosti na riziku 
n쌴razu se pou쏹ije brzdov쏯 asistent.

僅 Warning only (Pouze varov쌴n썿): Asi-
sten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu v z쌴vislosti na 쏒rovni 
rizika kolize upozorn썿 asisten썊n썿 sys-
t썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
쎼idi썊e varovnou zpr쌴vou, zvukov쏯m 
sign쌴lem a vibracemi volantu (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy). Syst썗m nebude 
zasahovat do brzd썙n썿. 싡idi썊 mus썿 v 
p쎼썿pad썙 pot쎼eby se쏃l쌴pnout brzdov쏯 
ped쌴l.

僅 Off (Vypnout): Asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu se vypne. 
Na p쎼썿strojov썗 desce se rozsv썿t썿 
varovn쌴 kontrolka ( ).

싡idi썊 m쏪쏹e sledovat stav zapnut썿/
vypnut썿 (ON/OFF) asistenta pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu v nab썿dce 
Settings (Nastaven썿). Je-li asisten썊n썿 sys-
t썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
(FCA) zapnut쏯 a varovn쌴 kontrolka ( ) 
z쏪st쌴v쌴 rozsv썿cen쌴, nechte vozidlo m 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
Po nov썗m nastartov쌴n썿 vozidla z쏪stane 
asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
v쏹dy zapnut쏯. Je-li v쏃ak vybr쌴na volba 
Off (Vypnuto), mus썿 쎼idi썊 neust쌴le 

ONQ5031374L
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v썙novat pozornost okol썿 a 쎼썿dit bez-
pe썊n썙.

VAROV@NL
僅 Je-li vybr쌴na volba Pouze varov쌴n썿, 

asistent brzd썙n썿 se neaktivuje.
僅 Vibrace volantu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) 

lze podle pot쎼eby vypnout nebo 
zapnout. V nab썿dce Settings (Nasta-
ven썿) vyberte nebo zru쏃te v쏯b썙r 
polo쏹ky Driver Assistance → Haptic 
Warning (J썿zdn썿 asistent → Haptick쌴 
odezva).

UPOZORN5NL
Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
se vypne, kdy쏹 p쎼idr쏹en썿m stisku tla썊썿tka 
ESC OFF vypnete syst썗m ESC. Na p쎼썿-
strojov썗 desce se rozsv썿t썿 varovn쌴 kont-
rolka ( ).

쉗asov쌴n썿 v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy
2 Standardn썿 v쏯bava
3 Pozd썙ji
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Warning 

Timing (J썿zdn썿 asistent → 쉗asov쌴n썿 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu po썊쌴te썊n썿ho 썊asu akti-
vace asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu.
僅 Standardn썿: Pou쏹썿t v norm쌴ln썿m j썿zd-

n썿m prost쎼ed썿. Pokud funkce pracuje 
p쎼썿li쏃 citliv썙, nastavte 썊asov쌴n썿 varo-
v쌴n썿 na Late (Pozd썙ji).

僅 Pozd썙ji: 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy bude 
pomalej쏃썿.

Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿
4 N썿zk쌴
5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace 

volantu sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Warning 
Volume (J썿zdn썿 asistent → Hlasitost 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu hlasitosti asisten썊n썿ho 
syst썗mu pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu na hodnotu High (Vysok쌴), 
Medium (St쎼edn썿), Low (N썿zk쌴) nebo 
Off (Vypnuto).
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Pokud je v쏃ak hlasitost v쏯strah vypnut쌴, 
zapne se funkce vibrace volantu (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy).

VAROV@NL
僅 Nastaven썿 썊asov쌴n썿 v쏯strahy 

a hlasitosti v쏯strahy se vztahuje na 
v쏃echny funkce asistenta pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu.

僅 I kdy쏹 je pro na썊asov쌴n썿 v쏯strahy 
nastavena hodnota Standard, m쏪쏹e 
se v p쎼썿pad썙 n쌴hl썗ho zastaven썿 vozi-
dla vp쎼edu, jevit po썊쌴te썊n썿 썊as akti-
vace v쏯strahy jako p쎼썿li쏃 pozdn썿.

僅 Nastaven썿 na썊asov쌴n썿 v쏯strahy Late 
(Pozd썙ji) pou쏹썿vejte p쎼i m썿rn썗m pro-
vozu a pomalej쏃썿 j썿zd썙.

UPOZORN5NL
僅 Po op썙tn썗m nastartov쌴n썿 se obnov썿 

posledn썿 nastaven썿 썊asov쌴n썿 v쏯strahy 
a hlasitosti v쏯strahy.

僅 I kdy쏹 je v쏃ak vybr쌴na mo쏹nost Off 
(Vypnuto), hlasitost v쏯strahy a upo-
zorn썙n썿 pro asistenta pro p쎼edch쌴zen썿 
썊eln썿mu n쌴razu se nevypnou, n쏯br쏹 se 
aplikuje hlasitost Low (N썿zk쌴).

僅 Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

쉗innost asistenta pro p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu
Z쌴kladn썿 funkce asisten썊n썿ho syst썗mu 
pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu je varo-
v쌴na a 쎼썿zena n쌴sleduj썿c썿 쏒rovn썿.
僅 Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou
僅 Nouzov썗 brzd썙n썿
僅 Zastaven썿 vozidla a ukon썊en썿 ovl쌴-

d쌴n썿 brzd

Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou

A: Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou
Varovn썗 hl쌴쏃en썿, zvukov썗 upozorn썙n썿 
a vibrace volantu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) 
varuj썿 쎼idi썊e p쎼ed sr쌴쏹kou. Je-li vybr쌴na 
volba Aktivn썿 asistence, m쏪쏹e se akti-
vovat tak썗 asistent brzd썙n썿.
V쏯straha sr쌴쏹ky se aktivuje za n쌴sleduj썿-
c썿ch podm썿nek.
僅 Rychlost vozidla: 5~180 km/h 

(3~112 mph)
僅 Chodec nebo cyklista: 5~80 km/h 

(3~50 mph)

Nouzov썗 brzd썙n썿

A: Nouzov썗 brzd썙n썿
Varovn썗 hl쌴쏃en썿, zvukov썗 upozorn썙n썿 
a vibrace volantu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) 
varuj썿 쎼idi썊e, 쏹e dojde k asistenci nouzo-
v썗ho brzd썙n썿. Brzdov쏯 asistent se akti-
vuje a pom쌴h쌴 zabr쌴nit sr쌴쏹ce vozidla, 
chodce a cyklisty.
Nouzov썗 brzd썙n썿 se aktivuje za n쌴sledu-
j썿c썿ch podm썿nek.
僅 Rychlost vozidla: 5~60 km/h 

(3~37 mph)
僅 Chodec nebo cyklista: 5~60 km/h 

(3~37 mph)
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Zastaven썿 vozidla a ukon썊en썿 
ovl쌴d쌴n썿 brzd

A: Je썑te opatrn썙
Kdy쏹 se vozidlo zastav썿 po aktivaci nou-
zov썗ho brzd썙n썿, zobraz썿 se na p쎼썿strojo-
v썗m panelu varovn쌴 zpr쌴va.
Z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 by m썙l 쎼idi썊 
neprodlen썙 se쏃l쌴pnout brzdov쏯 ped쌴l 
a zkontrolovat dopravn썿 situaci 
v bezprost쎼edn썿m okol썿 vozidla.
僅 Ovl쌴d쌴n썿 brzd se ukon썊썿, jakmile bude 

vozidlo po nouzov썗m brzd썙n썿 st쌴t 
2 sekundy v klidu.

V\STRAHA
僅 Z d쏪vod쏪 sv썗 bezpe썊nosti upravujte 

nastaven썿 a쏹 po zaparkov쌴n썿 vozidla 
na bezpe썊n썗m m썿st썙.

僅 Je-li vybr쌴na volba Active Assist 
(Aktivn썿 asistence) nebo Warning 
Only (Pouze varov쌴n썿) a dojde k 
vypnut썿 syst썗mu ESC stisknut썿m a p쎼i-
dr쏹en썿m tla썊썿tka ESC OFF, automa-
ticky se vypne tak썗 asistent pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu. V tomto 
p쎼썿pad썙 nelze asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu nastavit 
z nab썿dky Settings (Nastaven썿). Na p쎼썿-
strojov썗 desce se rozsv썿t썿 varovn쌴 
kontrolka ( ), co쏹 je norm쌴ln썿. Jest-
li쏹e op썙tovn썙 zapnete syst썗m ESC 
stisknut썿m tla썊썿tka ESC OFF, asistent 
pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu si 
zachov쌴 sv썗 posledn썿 nastaven썿.

Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu nefunguje ve v쏃ech situac썿ch 
a nem쏪쏹e zabr쌴nit v쏃em sr쌴쏹k쌴m.

僅 싡idi썊 m쌴 nad쌴le ve쏃kerou odpov썙d-
nost za ovl쌴d쌴n썿 vozidla. Nespol썗hejte 
v쏯hradn썙 na asistenta pro p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu. V쏹dy rad썙ji 
dodr쏹ujte dostate썊n쏯 odstup pro bez-
pe썊n썗 zabrzd썙n썿 a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby 
se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l a zpomalte 
rychlost j썿zdy nebo p쎼썿padn썙 쏒pln썙 
zastavte vozidlo.

僅 Funkci asistenta pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu nikdy 쏒mysln썙 nezkou-
쏃ejte na lidech ani p쎼edm썙tech apod. 
Mohlo by doj썿t k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 
nebo 쏒mrt썿.

僅 Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu se nemus썿 aktivovat, pokud 
쎼idi썊 ve snaze zabr쌴nit n쌴razu 
se쏃l쌴pne brzdov쏯 ped쌴l.

僅 V z쌴vislosti na stavu vozovky 
a j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch m쏪쏹e asistent 
pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu varo-
vat 쎼idi썊e se zpo쏹d썙n썿m nebo toto 
varov쌴n썿 nemus썿 p쎼ij썿t 쏒pln썙 poka쏹d썗.

僅 Je-li asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu v 썊innosti, m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e 
vozidlo prudce zabrzd썿, co쏹 m쏪쏹e v썗st 
ke zran썙n썿 pos쌴dky nebo k vymr쏃t썙n썿 
voln썙 polo쏹en쏯ch p쎼edm썙t쏪. Nezapo-
me쎜te si v쏹dy zapnout bezpe썊nostn썿 
p쌴sy a tak썗 upevnit voln썙 ulo쏹en썗 
p쎼edm썙ty.

僅 Pokud je zobrazeno v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
nebo zn썿 v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l jin썗ho 
funkce, nemus썿 se v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
asistenta pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu zobrazit a jeho v쏯stra쏹n쏯 sig-
n쌴l nemus썿 zazn썿t.

僅 V hlu썊n썗m prost쎼ed썿 nemus썿 b쏯t 
v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l asistenta pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu sly쏃et.
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僅 V z쌴vislosti na stavu vozovky 
a j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch se m쏪쏹e st쌴t, 
쏹e se asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu vypne nebo nemus썿 pra-
covat spr쌴vn썙 anebo se naopak 
aktivuje nadbyte썊n썙.

僅 I v p쎼썿pad썙 v쏯skytu probl썗mu 
s asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu bude z쌴kladn썿 funkce brzdy 
pracovat norm쌴ln썙.

僅 Pokud b썙hem nouzov썗ho brzd썙n썿 
쎼idi썊 prudce se쏃l쌴pne ped쌴l akceler쌴-
toru nebo prudce oto썊썿 volantem, asi-
sten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
썊eln썿mu n쌴razu 쎼썿zen썗ho se automa-
ticky vypne.

VAROV@NL
V z쌴vislosti na stavu vozidla, pozici 
chodce nebo cyklisty p쎼ed vozidlem a na 
okoln썿m prost쎼ed썿 m쏪쏹e b쏯t rozmez썿 
rychlost썿 pro 썊innost asistenta pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu men쏃썿. Asis-
ten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu m쏪쏹e 쎼idi썊e pouze varovat, ale 
nezas쌴hne.

UPOZORN5NL
僅 Jestli쏹e hroz썿 bezprost쎼edn썿 riziko 

n쌴razu, m쏪쏹e asistent pro p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu zes썿lit brzdnou 
s썿lu, pokud by zabrzd썙n썿 쎼idi썊e nebylo 
dostate썊n썗.

僅 Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobra-
zeny odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifika-
c썿ch a t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

Selh쌴n썿 a omezen썿 asisten썊n썿ho 
syst썗mu pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu
Selh쌴n썿 asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu

A: Zkontrolujte syst썗m bezpe썊썿 p쎼ed 
vozidlem
Jestli쏹e asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu nepracuje spr쌴vn썙, zobraz썿 
se varovn쌴 zpr쌴va a na p쎼썿strojov썗 desce 
se rozsv썿t썿 varovn썗 kontrolky ( ) a ( ).

Zablokov쌴n썿 asisten썊n썿ho sys-
t썗mu pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu

A: Syst썗m bezpe썊썿 p쎼ed vozidlem je 
vypnut쏯. Kamera je zablokovan쌴
Jestli쏹e dojde k zakryt썿 썊eln썿ho skla 
v m썿st썙, kde se nach쌴z썿 p쎼edn썿 kamera 
blokuj썿c썿mi p쎼ek쌴쏹kami, jako je nap쎼썿klad 
sn썿h nebo d썗쏃쏉, mohou se detek썊n썿 
schopnosti asistenta pro p쎼edch쌴zen썿 
썊eln썿mu n쌴razu zhor쏃it nebo se m쏪쏹e 
jeho funkce do썊asn썙 omezit 썊i zabloko-
vat.
Pokud k tomu dojde na p쎼썿strojov썗 
desce se rozsv썿t썿 varovn썗 kontrolky ( ) 
a ( ). Po odstran썙n썿 zne썊ist썙n썿, sn썙hu 
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nebo kapek de쏃t썙 za썊ne asisten썊n썿 sys-
t썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
op썙t norm쌴ln썙 fungovat. V쏹dy udr쏹ujte 
jeho 썊istotu.
Pokud asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu nefunguje nor-
m쌴ln썙 po odstran썙n썿 p쎼ek쌴쏹ky (sn썿h, 
d썗쏃쏉 nebo ciz썿 materi쌴l), nechte vozidlo 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
僅 M쏪쏹e se st쌴t, 쏹e i kdy쏹 se na p쎼썿stro-

jov썗 desce nezobraz썿 쏹쌴dn쌴 varovn쌴 
zpr쌴va ani se zde nerozsv썿t썿 쏹쌴dn쌴 
varovn쌴 kontrolka, asistent pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu p쎼esto nepra-
cuje spr쌴vn썙.

僅 V n썙kter쏯ch oblastech v쏃ak nemus썿 
asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu spr쌴vn썙 fungovat – nap쎼썿klad 
v otev쎼en썗 krajin썙, kde nejsou po 
nastartov쌴n썿 vozidla detekov쌴ny 
쏹쌴dn썗 objekty.

Omezen썿 asistenta pro p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu
Za n쌴sleduj썿c썿ch okolnost썿 se m쏪쏹e st쌴t, 
쏹e asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu nemus썿 pracovat norm쌴ln썙 nebo 
m쏪쏹e fungovat neo썊ek쌴van쏯m zp쏪so-
bem:
僅 Detek썊n썿 썊idlo nebo jeho okol썿 je zne-

썊i쏃t썙n썗 nebo po쏃kozen썗
僅 Teplota v okol썿 p쎼edn썿 kamery je p쎼썿li쏃 

vysok쌴 nebo n썿zk쌴 kv쏪li okoln썿mu 
prost쎼ed썿

僅 Objektiv kamery je 썊쌴ste썊n썙 nebo 
zcela zakryt쏯 t쎣nov쌴n썿m, povlakem 
nebo n쌴lepkou na 썊eln썿m skle, po쏃ko-
zen쏯m nebo zne썊ist썙n쏯m sklem 
(n쌴lepky, hmyz atd.)

僅 Z 썊eln썿ho skla nen썿 odstran썙na vlhkost 
nebo namrznut썗 kapky de쏃t썙

僅 쉗eln썿 sklo je pr쏪b썙쏹n썙 ost쎼ikov쌴no 
kapalinou ost쎼ikova썊e nebo jsou spu쏃-
t썙ny st썙ra썊e

僅 P쎼i j썿zd썙 v prudk썗m de쏃ti, sn썙쏹en썿 
nebo v mlze

僅 V zorn썗m poli p쎼edn썿 kamery doch쌴z썿 
k osln썙n썿 sluncem

僅 Na mokr썗 nebo rozbit썗 vozovce 
(nap쎼썿klad v kalu쏹썿ch) se odr쌴쏹썿 
pouli썊n썿 osv썙tlen썿 nebo sv썙tla protije-
douc썿ch vozidel

僅 Na p쎼썿strojov썗 desce se nach쌴z썿 
n썙jak쏯 p쎼edm썙t

僅 Va쏃e vozidlo je odtahov쌴no
僅 P쎼i j썿zd썙 ve velmi jasn썗m osv썙tlen썿
僅 Okoln썿 prost쎼ed썿 je velmi tmav썗, nap쎼썿-

klad p쎼i j썿zd썙 v tunelu apod.
僅 Venkovn썿 jas se n쌴hle zm썙n썿, nap쎼. po 

vjezdu do tunelu
僅 Venkovn썿 osv썙tlen썿 m쌴 n썿zkou inten-

zitu a nejsou rozsv썿ceny sv썙tlomety 
nebo nejsou dostate썊n썙 jasn썗

僅 Je detekov쌴na pouze 썊쌴st vozidla, 
chodce nebo cyklisty

僅 Vozidlem vp쎼edu je autobus, t썙쏹k썗 
n쌴kladn썿 vozidlo, n쌴kladn썿 vozidlo 
s n쌴kladem 썊i p쎼썿v썙sem neobvykl썗ho 
tvaru apod.

僅 Vozidlo vp쎼edu nem쌴 쏹쌴dn쌴 koncov쌴 
sv썙tla nebo jsou koncov쌴 sv썙tla um썿s-
t썙na na neobvykl쏯ch m썿stech apod.

僅 Venkovn썿 osv썙tlen썿 m쌴 n썿zkou inten-
zitu a nejsou rozsv썿cena koncov쌴 
sv썙tla nebo nejsou dostate썊n썙 jasn쌴

僅 Zadn썿 썊쌴st vozidla vp쎼edu je mal쌴 
nebo vozidlo nevypad쌴 norm쌴ln썙, 
nap쎼썿klad kdy쏹 je ta쏹eno, je p쎼evr쌴-
cen썗 nebo je viditeln썗 z boku, atd.

僅 Sv썙tl쌴 v쏯쏃ka vozidla p쎼ed v쌴mi je p쎼썿li쏃 
n썿zk쌴 nebo naopak velmi vysok쌴
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僅 P쎼ed va쏃e vozidlo se n쌴hle za쎼ad썿 jin썗 
vozidlo nebo se p쎼ed n썿m ne썊ekan썙 
objev썿 chodec 썊i cyklista

僅 Vozidlo vp쎼edu je detekov쌴no pozd썙
僅 Vozidlo vp쎼edu je n쌴hle zakryto p쎼e-

k쌴쏹kou
僅 Vozidlo vp쎼edu ne썊ekan썙 p쎼ejede 

z jednoho j썿zdn썿ho pruhu do jin썗ho 
nebo prudce zpomal썿

僅 Vozidlo vp쎼edu se naklon썿 nebo 
zprudka vybo썊썿 ze sv썗ho sm썙ru

僅 Vozidlo vp쎼edu jede p쎼썿li쏃 pomalu 
nebo p쎼썿li쏃 rychle

僅 Vozidlo vp쎼edu zato썊썿 opa썊n쏯m sm썙-
rem ne쏹 vy, aby se vyhnulo sr쌴쏹ce

僅 Pomalu p쎼ej썿쏹d썿te do jin썗ho j썿zdn썿ho 
pruhu a p쎼ed v쌴mi se nach쌴z썿 vozidlo

僅 Vozidlo vp쎼edu je pokryt썗 sn썙hem
僅 Vyj썿쏹d썿te z j썿zdn썿ho pruhu nebo se do 

n썙j vrac썿te zp썙t
僅 Neklidn쏯 j썿zdn썿 styl
僅 Nach쌴z썿te se na kruhov썗m objezdu 

a vozidlo vp쎼edu nen썿 detekov쌴no
僅 Jedete trvale v kruhu
僅 Vozidlo vp쎼edu m쌴 neobvykl쏯 tvar
僅 Vozidlo vp쎼edu stoup쌴 do svahu nebo 

sj썿쏹d썿 z prudk썗ho svahu
僅 Syst썗m nerozpozn쌴 chodce nebo cyk-

listu 쏒pln썙, nap쎼썿klad kdy쏹 se chodec 
p쎼edkl쌴n썿 nebo nekr쌴썊썿 zp쎼썿ma

僅 Chodec nebo cyklista m쌴 na sob썙 
oble썊en썿 nebo vybaven썿, kter썗 zt썙쏹uje 
jeho rozpozn쌴n썿 jako chodce 썊i cyk-
listy

Na obr쌴zku n썿쏹e je zobrazen obraz, 
kter쏯 p쎼edn썿 kamera detekuje jako vozi-

dlo, chodce a cyklistu.

僅 Chodec nebo cyklista p쎼ed v쌴mi se 
pohybuje velmi rychle

僅 Chodec nebo cyklista p쎼ed v쌴mi je 
n썿zk썗ho vzr쏪stu nebo zauj썿m쌴 velmi 
n썿zk쏯 postoj

僅 Chodec nebo cyklista p쎼ed v쌴mi m쌴 
sn썿쏹enou mobilitu

僅 Chodec nebo cyklista p쎼ed v쌴mi se 
pohybuje nap쎼썿썊 ke sm썙ru j썿zdy

僅 P쎼ed v쌴mi se nach쌴z썿 skupina chodc쏪, 
cyklist쏪 nebo v썙t쏃썿 dav

僅 Chodec nebo cyklista m쌴 oble썊en 
od썙v spl쏯vaj썿c썿 s pozad썿m, a tud썿쏹 
obt썿쏹n썙 detekovateln쏯.

僅 Chodce nebo cyklistu lze jen obt썿쏹n썙 
odli쏃it od okol썿 s podobnou strukturou 
nebo podobn쏯mi tvary

僅 M썿j썿te chodce, cyklistu, dopravn썿 zna-
썊en썿, stavebn썿 konstrukce apod. 
v t썙sn썗 bl썿zkosti k쎼i쏹ovatky

僅 P쎼i j썿zd썙 v n쌴sleduj썿c썿ch typech pro-
st쎼ed썿
- P쎼i j썿zd썙 skrze p쌴ru, kou쎼 nebo ve 

st썿nu
- P쎼i j썿zd썙 tunelem nebo po ocelov썗m 

mostu
- Proj썿쏹d썿te po otev쎼en썗m prostran-

stv썿, kde se nach쌴z썿 jen velmi m쌴lo 
vozidel nebo staveb (nap쎼썿klad 
pou쏃쏉, pastviny, okrajov썗 썊쌴sti m썙st 
apod.)

- P쎼i j썿zd썙 na parkovi쏃ti

OCV061029L
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- Proj썿쏹d썿te oblastmi s kovov쏯mi 
prvky, jako jsou stavby, 쏹eleznice 
apod.

- Jedete po silnici s velk쏯m sklonem, 
ve velmi klikat썗m 쏒seku apod.

- Proj썿쏹d썿te po silnici lemovan썗 stro-
mo쎼ad썿m nebo spoustou semafor쏪

- P쎼i j썿zd썙 po 쏒zk썗 cest썙 lemovan썗 
stromy nebo p쎼erostl쏯mi travinami

- Doch쌴z썿 k ru쏃en썿 elektromagnetic-
k쏯mi vlnami, nap쎼썿klad v oblastech 
se siln쏯m r쌴diov쏯m sign쌴lem nebo 
elektromagnetick쏯m 쏃umem

僅 Nep쎼썿zniv썗 j썿zdn썿 podm썿nky p쏪sob썿 p쎼i 
j썿zd썙 p쎼썿li쏃n썗 vibrace

僅 V쏯쏃ka va쏃eho vozidla je ni쏹쏃썿 nebo 
vy쏃쏃썿 v d쏪sledku velk썗ho zat썿쏹en썿 
zavazadlov썗ho prostoru, abnorm쌴l-
n썿ho tlaku v pneumatik쌴ch apod.

V\STRAHA
僅 Jedete po klikat썗 silnici

Pr쏪jezd klikat쏯m 쏒sekem m쏪쏹e nega-
tivn썙 ovlivnit funkci 썊idel, tak쏹e asis-
tent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
nebude detekovat jin쌴 vozidla, chodce 
nebo cyklisty p쎼ed v쌴mi. M쏪쏹e se 
proto st쌴t, 쏹e nebude varovat a brzdit, 
p쎼esto쏹e by to bylo pot쎼eba.
P쎼i j썿zd썙 v zat쌴썊ce je nutn썗 dodr쏹ovat 
bezpe썊nou brzdnou vzd쌴lenost, v썙no-
vat pozornost 쎼썿zen썿 volantem, 
a pokud je to nutn썗, sn썿쏹it rychlost 
j썿zdy m썿rn쏯m se쏃l쌴pnut썿m brzdov썗ho 
ped쌴lu, aby byl neust쌴le zachov쌴n 
bezpe썊n쏯 odstup.

Asistent prevence 썊eln썿ho n쌴razu 
m쏪쏹e p쎼i j썿zd썙 po klikat썗 silnici 
detekovat vozidlo, cyklistu nebo 
chodce v sousedn썿m pruhu nebo 
mimo silnici.
V takov썗 situaci m쏪쏹e asisten썊n썿 sys-
t썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
vydat fale쏃nou v쏯strahu a pou쏹썿t 
brzdu. Proto v쏹dy v썙nujte n쌴le쏹itou 
pozornost dopravn썿 situaci ve va쏃썿 
bl썿zkosti.

僅 J썿zda po silnici s velk쏯m sklonem

J썿zda do prudk썗ho svahu nebo 
naopak dol쏪 ze svahu m쏪쏹e nega-
tivn썙 ovlivnit funkci 썊idel, tak쏹e asis-
tent p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
nebude detekovat jin쌴 vozidla, chodce 
썊i cyklisty p쎼ed v쌴mi.
V쏯sledkem mohou b쏯t fale쏃n썗 
varovn썗 zpr쌴vy a nadbyte썊n쌴 asis-
tence p쎼i brzd썙n썿 nebo naopak jejich 
absence v p쎼썿padech, kdy by byly u쏹i-
te썊n썗.
Krom썙 toho m쏪쏹e doj썿t k prudk썗mu 
zpomalen썿 vozidla, je-li p쎼ed vozidlem 
n쌴hle detekov쌴no vozidlo, chodec 
nebo cyklista.
P쎼i j썿zd썙 do prudk썗ho svahu nebo ze 
svahu v쏹dy pozorn썙 sledujte situaci 
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p쎼ed sebou, v썙nujte 쎼썿zen썿 maxim쌴ln썿 
pozornost a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby zpo-
malte m썿rn쏯m se쏃l쌴pnut썿m brzdo-
v썗ho ped쌴lu, aby byl neust쌴le 
zachov쌴n bezpe썊n쏯 odstup.

僅 Zm썙na j썿zdn썿ho pruhu

[A]: Va쏃e vozidlo, [B]: Vozidlo p쎼ej썿쏹-
d썙j썿c썿 mezi j썿zdn썿mi pruhy
Pokud vozidlo (B) p쎼ejede do va쏃eho 
j썿zdn썿ho pruhu, nen썿 rozpozn쌴no 
dokud nen썿 v detek썊n썿m rozsahu 
썊idla. Kdy쏹 vozidlo p쎼ejede mezi pruhy 
n쌴hle nebo prudce, asistent p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu nemus썿 toto vozi-
dlo ihned zaregistrovat. V takov썗m 
p쎼썿pad썙 mus썿te dodr쏹ovat bezpe썊nou 
brzdnou vzd쌴lenost a v p쎼썿pad썙 
pot쎼eby upravit j썿zdn썿 dr쌴hu nebo 
zpomalit m썿rn쏯m se쏃l쌴pnut썿m brzdo-
v썗ho ped쌴lu, abyste neust쌴le zacho-
v쌴vali bezpe썊n쏯 odstup.

[A]: Va쏃e vozidlo, [B]: Vozidlo p쎼ej썿쏹-
d썙j썿c썿 mezi j썿zdn썿mi pruhy,
[C]: Vozidlo ve stejn썗m j썿zdn썿m pruhu
Kdy쏹 se vozidlo (B) p쎼ed v쌴mi za쎼ad썿 
mimo j썿zdn썿 pruh, asistent pro odvr쌴-
cen썿 kolize s vozidlem vp쎼edu nemus썿 
okam쏹it썙 rozpoznat vozidlo (C), kter썗 
je nyn썿 p쎼ed v쌴mi. V takov썗m p쎼썿pad썙 
mus썿te dodr쏹ovat bezpe썊nou brzdnou 
vzd쌴lenost a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby upra-
vit j썿zdn썿 dr쌴hu nebo zpomalit m썿rn쏯m 
se쏃l쌴pnut썿m brzdov썗ho ped쌴lu, 
abyste neust쌴le zachov쌴vali bezpe썊n쏯 
odstup.

僅 Rozpozn쌴v쌴n썿 vozidel

Pokud vozidlo p쎼ed v쌴mi veze n쌴klad 
sm썙쎼uj썿c썿 z kabiny sm썙rem dozadu 
nebo m쌴 vozidlo p쎼ed v쌴mi vy쏃쏃썿 sv썙t-
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lou v쏯쏃ku, je nutn썗 db쌴t zv쏯쏃en썗 opa-
trnosti. Asistent p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu nemus썿 v takov썗m p쎼썿pad썙 
rozpoznat n쌴klad tr썊썿c썿 z vozidla sm썙-
rem dozadu. V takov쏯ch p쎼썿padech je 
nutn썗 dodr쏹ovat bezpe썊nou brzdnou 
vzd쌴lenost od p쎼edm썙tu nejv썿ce 
vzadu, a pokud je to nutn썗, upravit 
volantem j썿zdn썿 dr쌴hu a zpomalit m썿r-
n쏯m se쏃l쌴pnut썿m brzdov썗ho ped쌴lu, 
aby byl neust쌴le zachov쌴n dostate썊n쏯 
odstup.

V\STRAHA
僅 P쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su nebo jin썗ho vozidla 

doporu썊ujeme asistenta p쎼edch쌴zen썿 
썊eln썿mu n쌴razu z bezpe썊nostn썿ch 
d쏪vod쏪 vypnout.

僅 Jsou-li detekov쌴ny p쎼edm썙ty, kter썗 
maj썿 podobn썗 tvary nebo vlastnosti 
jako vozidla, chodci nebo cyklist썗, 
m쏪쏹e doj썿t k chybn썗 aktivaci asistenta 
pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu.

僅 Asistent p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
nerozpozn쌴v쌴 j썿zdn썿 kola, motocykly 
ani men쏃썿 p쎼edm썙ty s koly, jako jsou 
kole썊kov썗 ta쏃ky, n쌴kupn썿 voz썿ky nebo 
d썙tsk썗 ko썊쌴rky.

僅 Asistent p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
nemus썿 pracovat norm쌴ln썙, pokud 
doch쌴z썿 k jeho ru쏃en썿 elektromagne-
tick쏯m vln썙n썿m.

僅 Asistent p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
nemus썿 fungovat b썙hem prvn썿ch 
15 sekund po nastartov쌴n썿 vozidla 
nebo v p쎼썿pad썙, 쏹e nen썿 inicializov쌴na 
p쎼edn썿 kamera nebo p쎼edn썿 radar.

Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu (FCA) 
(Kombinovan쌴 썊idla) (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)

Z쌴kladn썿 funkce

Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
napom쌴h쌴 detekci a monitorov쌴n썿 vozi-
del p쎼ed v쌴mi a detekci chodc쏪 썊i cyk-
list쏪 ve vozovce a rovn썙쏹 varuje 쎼idi썊e 
p쎼ed bezprost쎼edn썙 hroz썿c썿 sr쌴쏹kou. To 
se d썙je prost쎼ednictv썿m varovn썗 zpr쌴vy 
a zvukov썗ho sign쌴lu se tak썗 aktivuje 
nouzov썗 brzd썙n썿.

Funkce pro odbo썊ov쌴n썿 na k쎼i쏹o-
vatce

Funkce pro odbo썊ov쌴n썿 na k쎼i쏹ovatce 
pom쏪쏹e zabr쌴nit sr쌴쏹ce s protijedouc썿m 
vozidlem v sousedn썿m pruhu p쎼i zat쌴-
썊en썿 doleva (levostrann썗 쎼썿zen썿) nebo 
doprava (pravostrann썗 쎼썿zen썿) na k쎼i쏹o-
vatce se sm썙rov쏯mi sign쌴ly, a to pou쏹i-
t썿m nouzov썗ho brzd썙n썿.

ONQ5041017
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Detek썊n썿 썊idlo
P쎼edn썿 kamera

Radar vp쎼edu

P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ch 썊idel je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

VAROV@NL
僅 Detek썊n썿 썊idla ani jejich sestavu nikdy 

nedemontujte a zabra쎜te ve쏃ker쏯m 
n쌴raz쏪m do nich.

僅 Pokud byla provedena v쏯m썙na 썊i 
oprava detek썊n썿ch 썊idel, nechte vozi-
dlo zkontrolovat v odborn썗m servisu. 
Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

僅 Nikdy na 썊eln썿 sklo neumis쏉ujte 쏹쌴dn썗 
p쎼edm썙ty, nenalepujte 쏹쌴dn썗 samo-
lepky ani nepou쏹썿vejte zatmaven썗 
f쎣lie.

僅 Dbejte bezpodm썿ne썊n썙 na to, 쏹e 
p쎼edn썿 kamera mus썿 z쏪stat such쌴.

僅 Nikdy na palubn썿 desku neumis쏉ujte 
쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty s vysokou odrazi-
vost썿 (nap쎼썿klad b썿l쏯 pap썿r, zrc쌴tka 
apod.).

僅 V bl썿zkosti krytu p쎼edn썿ho radarov썗ho 
썊idla neumis쏉ujte r쌴me썊ek registra썊n썿 
zna썊ky ani 쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty, jako jsou 
samolepky nebo ochrann썗 n쌴lepky.

僅 P쎼edn썿 radarov썗 썊idlo i kryt v쏹dy udr-
쏹ujte v 썊istot썙 a chra쎜te je p쎼ed za쏃pi-
n썙n썿m.
P쎼i myt썿 vozidla pou쏹썿vejte pouze 
m썙kk썗 textilie. 쉗idlo ani na kryt 썊idla 
neost쎼ikujte tlakovou vodou.

僅 Jestli쏹e na radarov썗 썊idlo nebo v jeho 
okol썿 zatla썊썿te zbyte썊n썙 velkou silou, 
m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e asistent pro p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu nebude pracovat 
spr쌴vn썙, i kdy쏹 se na p쎼썿strojov썗 
desce nezobraz썿 쏹쌴dn쌴 varovn쌴 
zpr쌴va. Nechte vozidlo zkontrolovat v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

僅 P쎼i oprav썙 nebo v쏯m썙n썙 po쏃koze-
n썗ho krytu p쎼edn썿ho radarov썗ho 썊idla 
pou쏹썿vejte pouze origin쌴ln썿 d썿ly. Na 
kryt p쎼edn썿ho radarov썗ho 썊idla nena-
n쌴쏃ejte 쏹쌴dn쏯 n쌴t썙r.

Nastaven썿 asisten썊n썿ho syst썗mu 
pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu
Nastaven썿 funkc썿

Bezpe썊썿 p쎼ed vozidlem

A: J썿zdn썿 asistent
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1 Bezpe썊썿 p쎼ed vozidlem
2 Aktivn썿 asistence
3 Pouze varov쌴n썿
4 Vypnuto
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Forward 
Safety (J썿zdn썿 asistent → Bezpe썊썿 p쎼ed 
vozidlem) v nab썿dce Settings (Nasta-
ven썿) a vyberte, zda se maj썿 jednotliv썗 
funkce pou쏹썿vat.
僅 Active assist (Aktivn썿 asistence): Asi-

sten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu v z쌴vislosti na 쏒rovni 
rizika kolize upozorn썿 asisten썊n썿 sys-
t썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
쎼idi썊e varovnou zpr쌴vou, zvukov쏯m 
sign쌴lem a vibracemi volantu (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy). V z쌴vislosti na riziku 
n쌴razu se pou쏹ije brzdov쏯 asistent.

僅 Warning only (Pouze varov쌴n썿): Asi-
sten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu v z쌴vislosti na 쏒rovni 
rizika kolize upozorn썿 asisten썊n썿 sys-
t썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
쎼idi썊e varovnou zpr쌴vou, zvukov쏯m 
sign쌴lem a vibracemi volantu (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy). Syst썗m nebude 
zasahovat do brzd썙n썿. 싡idi썊 mus썿 v 
p쎼썿pad썙 pot쎼eby se쏃l쌴pnout brzdov쏯 
ped쌴l nebo 쎼썿dit vozidlo.

僅 Off (Vypnout): Asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu se vypne. 
Na p쎼썿strojov썗 desce se rozsv썿t썿 
varovn쌴 kontrolka ( ).

싡idi썊 m쏪쏹e sledovat stav zapnut썿/
vypnut썿 (ON/OFF) asistenta pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu v nab썿dce 
Settings (Nastaven썿). Je-li asisten썊n썿 sys-
t썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
(FCA) zapnut쏯 a varovn쌴 kontrolka ( ) 
z쏪st쌴v쌴 rozsv썿cen쌴, nechte vozidlo m 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 

doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
Po nov썗m nastartov쌴n썿 vozidla z쏪stane 
asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
v쏹dy zapnut쏯. Je-li v쏃ak vybr쌴na volba 
Off (Vypnuto), mus썿 쎼idi썊 neust쌴le 
v썙novat pozornost okol썿 a 쎼썿dit bez-
pe썊n썙.

VAROV@NL
僅 Je-li vybr쌴na volba Pouze varov쌴n썿, 

asistent brzd썙n썿 se neaktivuje.
僅 Nastaven썿 pro bezpe썊썿 p쎼ed vozidlem 

zahrnuje volby 씮Basic function“ 
(Z쌴kladn썿 funkce) a 씮Junction Turning“ 
(Odbo썊ov쌴n썿 na k쎼i쏹ovatce).

僅 Vibrace volantu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) 
lze podle pot쎼eby vypnout nebo 
zapnout. V nab썿dce Settings (Nasta-
ven썿) vyberte nebo zru쏃te v쏯b썙r 
polo쏹ky Driver Assistance → Haptic 
Warning (J썿zdn썿 asistent → Haptick쌴 
odezva).

UPOZORN5NL
Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
se vypne, kdy쏹 p쎼idr쏹en썿m stisku tla썊썿tka 
ESC OFF vypnete syst썗m ESC. Na p쎼썿-
strojov썗 desce se rozsv썿t썿 varovn쌴 kont-
rolka ( ).

쉗asov쌴n썿 v쏯strahy

ONQ5031369L
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A: J썿zdn썿 asistent
1 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy
2 Standardn썿 v쏯bava
3 Pozd썙ji
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Warning 
Timing (J썿zdn썿 asistent → 쉗asov쌴n썿 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu po썊쌴te썊n썿ho 썊asu akti-
vace asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu.
僅 Standardn썿: Pou쏹썿t v norm쌴ln썿m j썿zd-

n썿m prost쎼ed썿. Pokud funkce pracuje 
p쎼썿li쏃 citliv썙, nastavte 썊asov쌴n썿 varo-
v쌴n썿 na Late (Pozd썙ji).

僅 Pozd썙ji: 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy bude 
pomalej쏃썿.

Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿

4 N썿zk쌴
5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace 

volantu sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Warning 
Volume (J썿zdn썿 asistent → Hlasitost 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu hlasitosti asisten썊n썿ho 
syst썗mu pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu na hodnotu High (Vysok쌴), 
Medium (St쎼edn썿), Low (N썿zk쌴) nebo 
Off (Vypnuto).
Pokud je v쏃ak hlasitost v쏯strah vypnut쌴, 
zapne se funkce vibrace volantu (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy).

VAROV@NL
僅 Nastaven썿 썊asov쌴n썿 v쏯strahy 

a hlasitosti v쏯strahy se vztahuje na 
v쏃echny funkce asistenta pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu.

僅 I kdy쏹 je pro na썊asov쌴n썿 v쏯strahy 
nastavena hodnota Standard, m쏪쏹e 
se v p쎼썿pad썙 n쌴hl썗ho zastaven썿 vozi-
dla vp쎼edu, jevit po썊쌴te썊n썿 썊as akti-
vace v쏯strahy jako p쎼썿li쏃 pozdn썿.

僅 Nastaven썿 na썊asov쌴n썿 v쏯strahy Late 
(Pozd썙ji) pou쏹썿vejte p쎼i m썿rn썗m pro-
vozu a pomalej쏃썿 j썿zd썙.

UPOZORN5NL
僅 Po op썙tn썗m nastartov쌴n썿 se obnov썿 

posledn썿 nastaven썿 썊asov쌴n썿 v쏯strahy 
a hlasitosti v쏯strahy.

僅 I kdy쏹 je v쏃ak vybr쌴na mo쏹nost Off 
(Vypnuto), hlasitost v쏯strahy a upo-
zorn썙n썿 pro asistenta pro p쎼edch쌴zen썿 
썊eln썿mu n쌴razu se nevypnou, n쏯br쏹 se 
aplikuje hlasitost Low (N썿zk쌴).

僅 Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 

ONQ5E051124L

ONQ5031371L

ONQ5EP051052L
736



싡썿zen썿 vozidla Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu (FCA)
(Kombinovan쌴 썊idla)

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 74  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

쉗innost asistenta pro p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu
Z쌴kladn썿 funkce
Z쌴kladn썿 funkce asisten썊n썿ho syst썗mu 
pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu je varo-
v쌴na a 쎼썿zena n쌴sleduj썿c썿 쏒rovn썿.
僅 Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou
僅 Nouzov썗 brzd썙n썿
僅 Zastaven썿 vozidla a ukon썊en썿 ovl쌴-

d쌴n썿 brzd

Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou

A: Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou
Varovn썗 hl쌴쏃en썿, zvukov썗 upozorn썙n썿 
a vibrace volantu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) 
varuj썿 쎼idi썊e p쎼ed sr쌴쏹kou. Je-li vybr쌴na 
volba Aktivn썿 asistence, m쏪쏹e se akti-
vovat tak썗 asistent brzd썙n썿.
V쏯straha sr쌴쏹ky se aktivuje za n쌴sleduj썿-
c썿ch podm썿nek.
僅 Rychlost vozidla: 5~180 km/h 

(3~112 mph)
僅 Chodec nebo cyklista: 5~85 km/h 

(3~53 mph)

Nouzov썗 brzd썙n썿

A: Nouzov썗 brzd썙n썿
Varovn썗 hl쌴쏃en썿, zvukov썗 upozorn썙n썿 
a vibrace volantu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) 
varuj썿 쎼idi썊e, 쏹e dojde k asistenci nouzo-
v썗ho brzd썙n썿. Brzdov쏯 asistent se akti-
vuje a pom쌴h쌴 zabr쌴nit sr쌴쏹ce vozidla, 
chodce a cyklisty.
Nouzov썗 brzd썙n썿 se aktivuje za n쌴sledu-
j썿c썿ch podm썿nek.
僅 Rychlost vozidla: 5~85 km/h 

(3~53 mph) (Provozn썿 rozsah funkce 
se m쏪쏹e sn썿쏹it v d쏪sledku dopravn썿 
situace p쎼ed va쏃썿m vozidlem nebo v 
okol썿 vozidla.)

僅 Chodec nebo cyklista: 5~65 km/h 
(3~40 mph)

Zastaven썿 vozidla a ukon썊en썿 
ovl쌴d쌴n썿 brzd

A: Je썑te opatrn썙
Kdy쏹 se vozidlo zastav썿 po aktivaci nou-
zov썗ho brzd썙n썿, zobraz썿 se na p쎼썿strojo-
v썗m panelu varovn쌴 zpr쌴va.
Z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 by m썙l 쎼idi썊 
neprodlen썙 se쏃l쌴pnout brzdov쏯 ped쌴l 
a zkontrolovat dopravn썿 situaci 
v bezprost쎼edn썿m okol썿 vozidla.
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僅 Ovl쌴d쌴n썿 brzd se ukon썊썿, jakmile bude 
vozidlo po nouzov썗m brzd썙n썿 st쌴t 
2 sekundy v klidu.

Funkce pro odbo썊ov쌴n썿 na k쎼i쏹o-
vatce
Varov쌴n썿 a p쎼evzet썿 kontroly
Z쌴kladn썿 funkce detekce bl썿쏹썿c썿ch se 
vozidel p쎼i proj썿쏹d썙n썿 k쎼i쏹ovatkou je 
varov쌴na a kontrolov쌴na n쌴sleduj썿c썿 
쏒rovn썿.
僅 Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou
僅 Nouzov썗 brzd썙n썿
僅 Zastaven썿 vozidla a ukon썊en썿 ovl쌴-

d쌴n썿 brzd

Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou

A: Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou
Varovn썗 hl쌴쏃en썿, zvukov썗 upozorn썙n썿 
a vibrace volantu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) 
varuj썿 쎼idi썊e p쎼ed sr쌴쏹kou. Je-li vybr쌴na 
volba Aktivn썿 asistence, m쏪쏹e se akti-
vovat tak썗 asistent brzd썙n썿.
V쏯straha sr쌴쏹ky se aktivuje za n쌴sleduj썿-
c썿ch podm썿nek.
僅 Rychlost vozidla: 7~30 km/h 

(4~19 mph)
僅 Rychlost protijedouc썿ho vozidla: 

25~70 km/h (15~44 mph)

Nouzov썗 brzd썙n썿

A: Nouzov썗 brzd썙n썿
Varovn썗 hl쌴쏃en썿, zvukov썗 upozorn썙n썿 
a vibrace volantu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) 
varuj썿 쎼idi썊e, 쏹e dojde k asistenci nouzo-
v썗ho brzd썙n썿. Brzdov쏯 asistent se akti-
vuje a pom쌴h쌴 zabr쌴nit sr쌴쏹ce vozidla.
Nouzov썗 brzd썙n썿 se aktivuje za n쌴sledu-
j썿c썿ch podm썿nek.
僅 Rychlost vozidla: 7~30 km/h 

(4~19 mph)
僅 Rychlost protijedouc썿ho vozidla: 

25~70 km/h (15~44 mph)

Zastaven썿 vozidla a ukon썊en썿 
ovl쌴d쌴n썿 brzd

A: Je썑te opatrn썙
Kdy쏹 se vozidlo zastav썿 po aktivaci nou-
zov썗ho brzd썙n썿, zobraz썿 se na p쎼썿strojo-
v썗m panelu varovn쌴 zpr쌴va.
Z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 by m썙l 쎼idi썊 
neprodlen썙 se쏃l쌴pnout brzdov쏯 ped쌴l 
a zkontrolovat dopravn썿 situaci 
v bezprost쎼edn썿m okol썿 vozidla.
僅 Ovl쌴d쌴n썿 brzd se ukon썊썿, jakmile bude 

vozidlo po nouzov썗m brzd썙n썿 st쌴t 
2 sekundy v klidu.
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VAROV@NL
Pokud je sedadlo 쎼idi썊e na lev썗 stran썙, 
funkce pro odbo썊ov쌴n썿 na k쎼i쏹ovatce 
bude fungovat pouze p쎼i zat쌴썊en썿 
doleva. Pokud je poloha sedadla 쎼idi썊e 
na prav썗 stran썙, funkce bude fungovat 
pouze p쎼i zat쌴썊en썿 doprava.

V\STRAHA
僅 Z d쏪vod쏪 sv썗 bezpe썊nosti upravujte 

nastaven썿 a쏹 po zaparkov쌴n썿 vozidla 
na bezpe썊n썗m m썿st썙.

僅 Je-li vybr쌴na volba Active Assist 
(Aktivn썿 asistence) nebo Warning 
Only (Pouze varov쌴n썿) a dojde k 
vypnut썿 syst썗mu ESC stisknut썿m a p쎼i-
dr쏹en썿m tla썊썿tka ESC OFF, automa-
ticky se vypne tak썗 asistent pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu. V tomto 
p쎼썿pad썙 nelze asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu nastavit 
z nab썿dky Settings (Nastaven썿). Na p쎼썿-
strojov썗 desce se rozsv썿t썿 varovn쌴 
kontrolka ( ), co쏹 je norm쌴ln썿. Jest-
li쏹e op썙tovn썙 zapnete syst썗m ESC 
stisknut썿m tla썊썿tka ESC OFF, asistent 
pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu si 
zachov쌴 sv썗 posledn썿 nastaven썿.
Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu nefunguje ve v쏃ech situac썿ch 
a nem쏪쏹e zabr쌴nit v쏃em sr쌴쏹k쌴m.

僅 싡idi썊 m쌴 nad쌴le ve쏃kerou odpov썙d-
nost za ovl쌴d쌴n썿 vozidla. Nespol썗hejte 
v쏯hradn썙 na asistenta pro p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu. V쏹dy rad썙ji 
dodr쏹ujte dostate썊n쏯 odstup pro bez-
pe썊n썗 zabrzd썙n썿 a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby 
se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l a zpomalte 
rychlost j썿zdy nebo p쎼썿padn썙 쏒pln썙 
zastavte vozidlo.

僅 Funkci asistenta pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu nikdy 쏒mysln썙 nezkou-

쏃ejte na lidech ani p쎼edm썙tech apod. 
Mohlo by doj썿t k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 
nebo 쏒mrt썿.

僅 Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu se nemus썿 aktivovat, pokud 
쎼idi썊 ve snaze zabr쌴nit n쌴razu 
se쏃l쌴pne brzdov쏯 ped쌴l.

僅 V z쌴vislosti na stavu vozovky 
a j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch m쏪쏹e asistent 
pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu varo-
vat 쎼idi썊e se zpo쏹d썙n썿m nebo toto 
varov쌴n썿 nemus썿 p쎼ij썿t 쏒pln썙 poka쏹d썗.

僅 Je-li asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu v 썊innosti, m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e 
vozidlo prudce zabrzd썿, co쏹 m쏪쏹e v썗st 
ke zran썙n썿 pos쌴dky nebo k vymr쏃t썙n썿 
voln썙 polo쏹en쏯ch p쎼edm썙t쏪. Nezapo-
me쎜te si v쏹dy zapnout bezpe썊nostn썿 
p쌴sy a tak썗 upevnit voln썙 ulo쏹en썗 
p쎼edm썙ty.

僅 Pokud je zobrazeno v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
nebo zn썿 v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l jin썗ho 
funkce, nemus썿 se v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
asistenta pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu zobrazit a jeho v쏯stra쏹n쏯 sig-
n쌴l nemus썿 zazn썿t.

僅 V hlu썊n썗m prost쎼ed썿 nemus썿 b쏯t 
v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l asistenta pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu sly쏃et.

僅 V z쌴vislosti na stavu vozovky 
a j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch se m쏪쏹e st쌴t, 
쏹e se asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu vypne nebo nemus썿 pra-
covat spr쌴vn썙 anebo se naopak 
aktivuje nadbyte썊n썙.

僅 I v p쎼썿pad썙 v쏯skytu probl썗mu 
s asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu bude z쌴kladn썿 funkce brzdy 
pracovat norm쌴ln썙.

僅 Pokud b썙hem nouzov썗ho brzd썙n썿 
쎼idi썊 prudce se쏃l쌴pne ped쌴l akceler쌴-
toru nebo prudce oto썊썿 volantem, asi-
sten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
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썊eln썿mu n쌴razu 쎼썿zen썗ho se automa-
ticky vypne.

VAROV@NL
僅 V z쌴vislosti na stavu vozidla, pozici 

chodce nebo cyklisty p쎼ed vozidlem 
a na okoln썿m prost쎼ed썿 m쏪쏹e b쏯t roz-
mez썿 rychlost썿 pro 썊innost asistenta 
pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
men쏃썿. Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu m쏪쏹e 쎼idi썊e 
pouze varovat, ale nezas쌴hne.

僅 Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu za ur썊en쏯ch podm썿nek pracuje 
tak, 쏹e na z쌴klad썙 stavu p쎼ibli쏹uj썿c썿ho 
se vozidla, nastaven썗ho sm썙ru j썿zdy, 
rychlosti a situaci v okol썿 vyhodnocuje 
쏒rove쎜 hroz썿c썿ho rizika.

UPOZORN5NL
僅 Jestli쏹e hroz썿 bezprost쎼edn썿 riziko 

n쌴razu, m쏪쏹e asistent pro p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu zes썿lit brzdnou 
s썿lu, pokud by zabrzd썙n썿 쎼idi썊e nebylo 
dostate썊n썗.

僅 Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobra-
zeny odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifika-
c썿ch a t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

Selh쌴n썿 a omezen썿 asisten썊n썿ho 
syst썗mu pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu
Selh쌴n썿 asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu

A: Zkontrolujte syst썗m bezpe썊썿 p쎼ed 
vozidlem
Jestli쏹e asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu nepracuje spr쌴vn썙, zobraz썿 
se varovn쌴 zpr쌴va a na p쎼썿strojov썗 desce 
se rozsv썿t썿 varovn썗 kontrolky ( ) a ( ).

Zablokov쌴n썿 asisten썊n썿ho sys-
t썗mu pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu

A: Syst썗m bezpe썊썿 p쎼ed vozidlem je 
vypnut쏯. Radar je zablokovan쏯

A: Syst썗m bezpe썊썿 p쎼ed vozidlem je 
vypnut쏯. Kamera je zablokovan쌴
Jestli쏹e dojde k zakryt썿 썊eln썿ho skla 
v m썿st썙, kde se nach쌴z썿 p쎼edn썿 kamera, 

ONQ5041136L
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krytu p쎼edn썿ho radaru nebo 썊idla bloku-
j썿c썿mi p쎼ek쌴쏹kami, jako je nap쎼썿klad sn썿h 
nebo d썗쏃쏉, mohou se detek썊n썿 schop-
nosti asistenta pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu zhor쏃it nebo se m쏪쏹e jeho 
funkce do썊asn썙 omezit 썊i zablokovat.
Pokud k tomu dojde na p쎼썿strojov썗 
desce se rozsv썿t썿 varovn썗 kontrolky ( ) 
a ( ).
Po odstran썙n썿 zne썊ist썙n썿, sn썙hu nebo 
kapek de쏃t썙 za썊ne asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu op썙t nor-
m쌴ln썙 fungovat. V쏹dy udr쏹ujte jeho 썊is-
totu.
Pokud asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu nefunguje nor-
m쌴ln썙 po odstran썙n썿 p쎼ek쌴쏹ky (sn썿h, 
d썗쏃쏉 nebo ciz썿 materi쌴l), nechte vozidlo 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
僅 M쏪쏹e se st쌴t, 쏹e i kdy쏹 se na p쎼썿stro-

jov썗 desce nezobraz썿 쏹쌴dn쌴 varovn쌴 
zpr쌴va ani se zde nerozsv썿t썿 쏹쌴dn쌴 
varovn쌴 kontrolka, asistent pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu p쎼esto nepra-
cuje spr쌴vn썙.

僅 V n썙kter쏯ch oblastech v쏃ak nemus썿 
asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu spr쌴vn썙 fungovat – nap쎼썿klad 
v otev쎼en썗 krajin썙, kde nejsou po 
nastartov쌴n썿 vozidla detekov쌴ny 
쏹쌴dn썗 objekty.

Omezen썿 asistenta pro p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu
Za n쌴sleduj썿c썿ch okolnost썿 se m쏪쏹e st쌴t, 
쏹e asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu nemus썿 pracovat norm쌴ln썙 nebo 
m쏪쏹e fungovat neo썊ek쌴van쏯m zp쏪so-
bem:
僅 Detek썊n썿 썊idlo nebo jeho okol썿 je zne-

썊i쏃t썙n썗 nebo po쏃kozen썗
僅 Teplota v okol썿 p쎼edn썿 kamery je p쎼썿li쏃 

vysok쌴 nebo n썿zk쌴 kv쏪li okoln썿mu 
prost쎼ed썿

僅 Objektiv kamery je 썊쌴ste썊n썙 nebo 
zcela zakryt쏯 t쎣nov쌴n썿m, povlakem 
nebo n쌴lepkou na 썊eln썿m skle, po쏃ko-
zen쏯m nebo zne썊ist썙n쏯m sklem 
(n쌴lepky, hmyz atd.)

僅 Z 썊eln썿ho skla nen썿 odstran썙na vlhkost 
nebo namrznut썗 kapky de쏃t썙

僅 쉗eln썿 sklo je pr쏪b썙쏹n썙 ost쎼ikov쌴no 
kapalinou ost쎼ikova썊e nebo jsou spu쏃-
t썙ny st썙ra썊e

僅 P쎼i j썿zd썙 v prudk썗m de쏃ti, sn썙쏹en썿 
nebo v mlze

僅 V zorn썗m poli p쎼edn썿 kamery doch쌴z썿 
k osln썙n썿 sluncem

僅 Na mokr썗 nebo rozbit썗 vozovce 
(nap쎼썿klad v kalu쏹썿ch) se odr쌴쏹썿 
pouli썊n썿 osv썙tlen썿 nebo sv썙tla protije-
douc썿ch vozidel

僅 Na p쎼썿strojov썗 desce se nach쌴z썿 
n썙jak쏯 p쎼edm썙t

僅 Va쏃e vozidlo je odtahov쌴no
僅 P쎼i j썿zd썙 ve velmi jasn썗m osv썙tlen썿
僅 Okoln썿 prost쎼ed썿 je velmi tmav썗, nap쎼썿-

klad p쎼i j썿zd썙 v tunelu apod.
僅 Venkovn썿 jas se n쌴hle zm썙n썿, nap쎼. po 

vjezdu do tunelu
僅 Venkovn썿 osv썙tlen썿 m쌴 n썿zkou inten-

zitu a nejsou rozsv썿ceny sv썙tlomety 
nebo nejsou dostate썊n썙 jasn썗
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僅 Je detekov쌴na pouze 썊쌴st vozidla, 
chodce nebo cyklisty

僅 Vozidlem vp쎼edu je autobus, t썙쏹k썗 
n쌴kladn썿 vozidlo, n쌴kladn썿 vozidlo 
s n쌴kladem 썊i p쎼썿v썙sem neobvykl썗ho 
tvaru apod.

僅 Vozidlo vp쎼edu nem쌴 쏹쌴dn쌴 koncov쌴 
sv썙tla nebo jsou koncov쌴 sv썙tla um썿s-
t썙na na neobvykl쏯ch m썿stech apod.

僅 Venkovn썿 osv썙tlen썿 m쌴 n썿zkou inten-
zitu a nejsou rozsv썿cena koncov쌴 
sv썙tla nebo nejsou dostate썊n썙 jasn쌴

僅 Zadn썿 썊쌴st vozidla vp쎼edu je mal쌴 
nebo vozidlo nevypad쌴 norm쌴ln썙, 
nap쎼썿klad kdy쏹 je ta쏹eno, je p쎼evr쌴-
cen썗 nebo je viditeln썗 z boku, atd.

僅 Sv썙tl쌴 v쏯쏃ka vozidla p쎼ed v쌴mi je p쎼썿li쏃 
n썿zk쌴 nebo naopak velmi vysok쌴

僅 P쎼ed va쏃e vozidlo se n쌴hle za쎼ad썿 jin썗 
vozidlo nebo se p쎼ed n썿m ne썊ekan썙 
objev썿 chodec 썊i cyklista

僅 쉗쌴st n쌴razn썿ku v okol썿 radaru je vtla-
썊en쌴 dovnit쎼, po쏃kozen쌴 nebo je radar 
mimo svou spr쌴vnou pozici

僅 Teplota v okol썿 p쎼edn썿ho radaru je p쎼썿-
li쏃 vysok쌴 nebo n썿zk쌴

僅 P쎼i j썿zd썙 tunelem nebo po ocelov썗m 
mostu

僅 Proj썿쏹d썿te po otev쎼en썗m prostranstv썿, 
kde se nach쌴z썿 jen velmi m쌴lo vozidel 
nebo staveb (nap쎼썿klad pou쏃쏉, past-
viny, okrajov썗 썊쌴sti m썙st apod.)

僅 Proj썿쏹d썿te oblastmi s kovov쏯mi prvky, 
jako jsou stavby, 쏹eleznice apod.

僅 V okol썿 se nach쌴zej썿 vysoce reflexn썿 
materi쌴ly, kter썗 velmi dob쎼e odr쌴쏹ej썿 
paprsky p쎼edn썿ho radaru, nap쎼썿klad 
svodidla, vozidla v bezprost쎼edn썿 bl썿z-
kosti apod.

僅 Cyklista p쎼ed v쌴mi jede na kole vyro-
ben썗m z materi쌴lu, kter쏯 neodr쌴쏹썿 
paprsky p쎼edn썿ho radaru

僅 Vozidlo vp쎼edu je detekov쌴no pozd썙
僅 Vozidlo vp쎼edu je n쌴hle zakryto p쎼e-

k쌴쏹kou
僅 Vozidlo vp쎼edu ne썊ekan썙 p쎼ejede 

z jednoho j썿zdn썿ho pruhu do jin썗ho 
nebo prudce zpomal썿

僅 Vozidlo vp쎼edu se naklon썿 nebo 
zprudka vybo썊썿 ze sv썗ho sm썙ru

僅 Vozidlo vp쎼edu jede p쎼썿li쏃 pomalu 
nebo p쎼썿li쏃 rychle

僅 Vozidlo vp쎼edu zato썊썿 opa썊n쏯m sm썙-
rem ne쏹 vy, aby se vyhnulo sr쌴쏹ce

僅 Pomalu p쎼ej썿쏹d썿te do jin썗ho j썿zdn썿ho 
pruhu a p쎼ed v쌴mi se nach쌴z썿 vozidlo

僅 Vozidlo vp쎼edu je pokryt썗 sn썙hem
僅 Vyj썿쏹d썿te z j썿zdn썿ho pruhu nebo se do 

n썙j vrac썿te zp썙t
僅 Neklidn쏯 j썿zdn썿 styl
僅 Nach쌴z썿te se na kruhov썗m objezdu 

a vozidlo vp쎼edu nen썿 detekov쌴no
僅 Jedete trvale v kruhu
僅 Vozidlo vp쎼edu m쌴 neobvykl쏯 tvar
僅 Vozidlo vp쎼edu stoup쌴 do svahu nebo 

sj썿쏹d썿 z prudk썗ho svahu
僅 Syst썗m nerozpozn쌴 chodce nebo cyk-

listu 쏒pln썙, nap쎼썿klad kdy쏹 se chodec 
p쎼edkl쌴n썿 nebo nekr쌴썊썿 zp쎼썿ma

僅 Chodec nebo cyklista m쌴 na sob썙 
oble썊en썿 nebo vybaven썿, kter썗 zt썙쏹uje 
jeho rozpozn쌴n썿 jako chodce 썊i cyk-
listy

Na obr쌴zku n썿쏹e je zobrazen obraz, 
kter쏯 p쎼edn썿 kamera a p쎼edn썿 radarov썗 

썊idlo detekuj썿 jako vozidlo, chodce 
a cyklistu.

OCV061029L
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僅 Chodec nebo cyklista p쎼ed v쌴mi se 
pohybuje velmi rychle

僅 Chodec nebo cyklista p쎼ed v쌴mi je 
n썿zk썗ho vzr쏪stu nebo zauj썿m쌴 velmi 
n썿zk쏯 postoj

僅 Chodec nebo cyklista p쎼ed v쌴mi m쌴 
sn썿쏹enou mobilitu

僅 Chodec nebo cyklista p쎼ed v쌴mi se 
pohybuje nap쎼썿썊 ke sm썙ru j썿zdy

僅 P쎼ed v쌴mi se nach쌴z썿 skupina chodc쏪, 
cyklist쏪 nebo v썙t쏃썿 dav

僅 Chodec nebo cyklista m쌴 oble썊en 
od썙v spl쏯vaj썿c썿 s pozad썿m, a tud썿쏹 
obt썿쏹n썙 detekovateln쏯.

僅 Chodce nebo cyklistu lze jen obt썿쏹n썙 
odli쏃it od okol썿 s podobnou strukturou 
nebo podobn쏯mi tvary

僅 M썿j썿te chodce, cyklistu, dopravn썿 zna-
썊en썿, stavebn썿 konstrukce apod. 
v t썙sn썗 bl썿zkosti k쎼i쏹ovatky

僅 P쎼i j썿zd썙 v n쌴sleduj썿c썿ch typech pro-
st쎼ed썿
- P쎼i j썿zd썙 skrze p쌴ru, kou쎼 nebo ve 

st썿nu
- P쎼i j썿zd썙 tunelem nebo po ocelov썗m 

mostu
- Proj썿쏹d썿te po otev쎼en썗m prostran-

stv썿, kde se nach쌴z썿 jen velmi m쌴lo 
vozidel nebo staveb (nap쎼썿klad 
pou쏃쏉, pastviny, okrajov썗 썊쌴sti m썙st 
apod.)

- P쎼i j썿zd썙 na parkovi쏃ti
- P쎼i j썿zd썙 m쏯tnou branou, staveni쏃-

t썙m, po nezpevn썙n썗, 썊쌴ste썊n썙 
zpevn썙n썗 nebo velmi nerovn썗 
vozovce, p쎼es zpomalovac썿 prahy 
apod.

- Proj썿쏹d썿te oblastmi s kovov쏯mi 
prvky, jako jsou stavby, 쏹eleznice 
apod.

- Jedete po silnici s velk쏯m sklonem, 
ve velmi klikat썗m 쏒seku apod.

- Proj썿쏹d썿te po silnici lemovan썗 stro-
mo쎼ad썿m nebo spoustou semafor쏪

- P쎼i j썿zd썙 po 쏒zk썗 cest썙 lemovan썗 
stromy nebo p쎼erostl쏯mi travinami

- Doch쌴z썿 k ru쏃en썿 elektromagnetic-
k쏯mi vlnami, nap쎼썿klad v oblastech 
se siln쏯m r쌴diov쏯m sign쌴lem nebo 
elektromagnetick쏯m 쏃umem

僅 Nep쎼썿zniv썗 j썿zdn썿 podm썿nky p쏪sob썿 p쎼i 
j썿zd썙 p쎼썿li쏃n썗 vibrace

僅 V쏯쏃ka va쏃eho vozidla je ni쏹쏃썿 nebo 
vy쏃쏃썿 v d쏪sledku velk썗ho zat썿쏹en썿 
zavazadlov썗ho prostoru, abnorm쌴l-
n썿ho tlaku v pneumatik쌴ch apod.

V\STRAHA
僅 Jedete po klikat썗 silnici

Pr쏪jezd klikat쏯m 쏒sekem m쏪쏹e nega-
tivn썙 ovlivnit funkci 썊idel, tak쏹e asis-
tent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
nebude detekovat jin쌴 vozidla, chodce 
nebo cyklisty p쎼ed v쌴mi. M쏪쏹e se 
proto st쌴t, 쏹e nebude varovat a brzdit, 
p쎼esto쏹e by to bylo pot쎼eba.
P쎼i j썿zd썙 v zat쌴썊ce je nutn썗 dodr쏹ovat 
bezpe썊nou brzdnou vzd쌴lenost, v썙no-
vat pozornost 쎼썿zen썿 volantem, 
a pokud je to nutn썗, sn썿쏹it rychlost 
j썿zdy m썿rn쏯m se쏃l쌴pnut썿m brzdov썗ho 
ped쌴lu, aby byl neust쌴le zachov쌴n 
bezpe썊n쏯 odstup.

ONQ5041018_3
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Asistent prevence 썊eln썿ho n쌴razu 
m쏪쏹e p쎼i j썿zd썙 po klikat썗 silnici 
detekovat vozidlo, cyklistu nebo 
chodce v sousedn썿m pruhu nebo 
mimo silnici.
V takov썗 situaci m쏪쏹e asisten썊n썿 sys-
t썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
vydat fale쏃nou v쏯strahu a pou쏹썿t 
brzdu. Proto v쏹dy v썙nujte n쌴le쏹itou 
pozornost dopravn썿 situaci ve va쏃썿 
bl썿zkosti.

僅 J썿zda po silnici s velk쏯m sklonem

J썿zda do prudk썗ho svahu nebo 
naopak dol쏪 ze svahu m쏪쏹e nega-
tivn썙 ovlivnit funkci 썊idel, tak쏹e asis-
tent p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
nebude detekovat jin쌴 vozidla, chodce 
썊i cyklisty p쎼ed v쌴mi.
V쏯sledkem mohou b쏯t fale쏃n썗 
varovn썗 zpr쌴vy a nadbyte썊n쌴 asis-
tence p쎼i brzd썙n썿 nebo naopak jejich 
absence v p쎼썿padech, kdy by byly u쏹i-
te썊n썗.
Krom썙 toho m쏪쏹e doj썿t k prudk썗mu 
zpomalen썿 vozidla, je-li p쎼ed vozidlem 
n쌴hle detekov쌴no vozidlo, chodec 
nebo cyklista.
P쎼i j썿zd썙 do prudk썗ho svahu nebo ze 
svahu v쏹dy pozorn썙 sledujte situaci 

p쎼ed sebou, v썙nujte 쎼썿zen썿 maxim쌴ln썿 
pozornost a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby zpo-
malte m썿rn쏯m se쏃l쌴pnut썿m brzdo-
v썗ho ped쌴lu, aby byl neust쌴le 
zachov쌴n bezpe썊n쏯 odstup.

僅 Zm썙na j썿zdn썿ho pruhu

[A]: Va쏃e vozidlo, [B]: Vozidlo p쎼ej썿쏹-
d썙j썿c썿 mezi j썿zdn썿mi pruhy
Pokud vozidlo (B) p쎼ejede do va쏃eho 
j썿zdn썿ho pruhu, nen썿 rozpozn쌴no 
dokud nen썿 v detek썊n썿m rozsahu 
썊idla. Kdy쏹 vozidlo p쎼ejede mezi pruhy 
n쌴hle nebo prudce, asistent p쎼edch쌴-
zen썿 썊eln썿mu n쌴razu nemus썿 toto vozi-
dlo ihned zaregistrovat. V takov썗m 
p쎼썿pad썙 mus썿te dodr쏹ovat bezpe썊nou 
brzdnou vzd쌴lenost a v p쎼썿pad썙 
pot쎼eby upravit j썿zdn썿 dr쌴hu nebo 
zpomalit m썿rn쏯m se쏃l쌴pnut썿m brzdo-
v썗ho ped쌴lu, abyste neust쌴le zacho-
v쌴vali bezpe썊n쏯 odstup.
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[A]: Va쏃e vozidlo, [B]: Vozidlo p쎼ej썿쏹-
d썙j썿c썿 mezi j썿zdn썿mi pruhy,
[C]: Vozidlo ve stejn썗m j썿zdn썿m pruhu
Kdy쏹 se vozidlo (B) p쎼ed v쌴mi za쎼ad썿 
mimo j썿zdn썿 pruh, asistent pro odvr쌴-
cen썿 kolize s vozidlem vp쎼edu nemus썿 
okam쏹it썙 rozpoznat vozidlo (C), kter썗 
je nyn썿 p쎼ed v쌴mi. V takov썗m p쎼썿pad썙 
mus썿te dodr쏹ovat bezpe썊nou brzdnou 
vzd쌴lenost a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby upra-
vit j썿zdn썿 dr쌴hu nebo zpomalit m썿rn쏯m 
se쏃l쌴pnut썿m brzdov썗ho ped쌴lu, 
abyste neust쌴le zachov쌴vali bezpe썊n쏯 
odstup.

僅 Rozpozn쌴v쌴n썿 vozidel

Pokud vozidlo p쎼ed v쌴mi veze n쌴klad 
sm썙쎼uj썿c썿 z kabiny sm썙rem dozadu 
nebo m쌴 vozidlo p쎼ed v쌴mi vy쏃쏃썿 sv썙t-

lou v쏯쏃ku, je nutn썗 db쌴t zv쏯쏃en썗 opa-
trnosti. Asistent p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu nemus썿 v takov썗m p쎼썿pad썙 
rozpoznat n쌴klad tr썊썿c썿 z vozidla sm썙-
rem dozadu. V takov쏯ch p쎼썿padech je 
nutn썗 dodr쏹ovat bezpe썊nou brzdnou 
vzd쌴lenost od p쎼edm썙tu nejv썿ce 
vzadu, a pokud je to nutn썗, upravit 
volantem j썿zdn썿 dr쌴hu a zpomalit m썿r-
n쏯m se쏃l쌴pnut썿m brzdov썗ho ped쌴lu, 
aby byl neust쌴le zachov쌴n dostate썊n쏯 
odstup.

V\STRAHA
僅 P쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su nebo jin썗ho vozidla 

doporu썊ujeme asistenta p쎼edch쌴zen썿 
썊eln썿mu n쌴razu z bezpe썊nostn썿ch 
d쏪vod쏪 vypnout.

僅 Jsou-li detekov쌴ny p쎼edm썙ty, kter썗 
maj썿 podobn썗 tvary nebo vlastnosti 
jako vozidla, chodci nebo cyklist썗, 
m쏪쏹e doj썿t k chybn썗 aktivaci asistenta 
pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu.

僅 Asistent p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
nerozpozn쌴v쌴 j썿zdn썿 kola, motocykly 
ani men쏃썿 p쎼edm썙ty s koly, jako jsou 
kole썊kov썗 ta쏃ky, n쌴kupn썿 voz썿ky nebo 
d썙tsk썗 ko썊쌴rky.

僅 Asistent p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
nemus썿 pracovat norm쌴ln썙, pokud 
doch쌴z썿 k jeho ru쏃en썿 elektromagne-
tick쏯m vln썙n썿m.

僅 Asistent p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
nemus썿 fungovat b썙hem prvn썿ch 
15 sekund po nastartov쌴n썿 vozidla 
nebo v p쎼썿pad썙, 쏹e nen썿 inicializov쌴na 
p쎼edn썿 kamera nebo p쎼edn썿 radar.
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Syst썗m udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m 
pruhu (LKA) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
Asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu je 
navr쏹en tak, aby p쎼i j썿zd썙 vy쏃쏃썿 ne쏹 ur썊i-
tou rychlost썿 napom쌴hal detekci zna썊en썿 
j썿zdn썿ch pruh쏪 (nebo krajnice). Asistent 
udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu 쎼idi썊e upo-
zorn썿, pokud by vozidlo vyj썿쏹d썙lo bez 
pou쏹it썿 sm썙rov쏯ch sv썙tel z j썿zdn썿ho 
pruhu, nebo provede automatickou 
korekci 쎼썿zen썿 tak, aby se vyjet썿 z j썿zdn썿ho 
pruhu zabr쌴nilo.

Detek썊n썿 썊idlo
P쎼edn썿 kamera

P쎼edn썿 kamera slou쏹썿 jako detek썊n썿 썊idlo 
pro rozpozn쌴v쌴n썿 zna썊en썿 j썿zdn썿ch pruh쏪 
(nebo krajnice).
P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ho 썊idla je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

VAROV@NL
Dal쏃썿 informace o opat쎼en썿ch t쏯kaj썿c썿ch 
se p쎼edn썿 kamery najdete v 썊쌴sti "Asis-
ten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu (FCA) (Pouze typ s 썊eln썿 kame-
rou) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-60.

Nastaven썿 udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m 
pruhu
Nastaven썿 funkc썿
Bezpe썊nost j썿zdy v pruz썿ch

A: J썿zdn썿 asistent
1 Bezpe썊nost j썿zdy v pruz썿ch
2 Asistent
3 Pouze varov쌴n썿
4 Vypnuto
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Lane 
Safety (J썿zdn썿 asistent → Bezpe썊n쌴 
j썿zda v pruz썿ch) v nab썿dce Settings 
(Nastaven썿) a vyberte, zda se maj썿 jed-
notliv썗 funkce pou쏹썿vat.
僅 Assist (Asistent): Asistent j썿zdy v j썿zd-

n썿m pruhu bude 쎼idi썊i automaticky 
pom쌴hat a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby korigo-
vat 쎼썿zen썿, pokud by detekoval, 쏹e 
vozidlo vyj썿쏹d썿 ze sv썗ho j썿zdn썿ho 
pruhu.

僅 Warning only (Pouze varov쌴n썿): Asi-
stent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu bude 
varovat 쎼idi썊e zvukovou v쏯strahou 
a vibracemi volantu (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy), jakmile asistent detekuje 
opu쏃t썙n썿 j썿zdn썿ho pruhu. 싡썿zen썿 vozidla 
je v쏹dy na 쎼idi썊i.
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僅 Off (Vypnout): Asistent j썿zdy v j썿zd-
n썿m pruhu se vypne. Kontrolka ( ) 
na p쎼썿strojov썗m panelu zhasne.

V\STRAHA
僅 Je-li vybr쌴na volba Warning Only 

(Pouze varov쌴n썿), asistent 쎼썿zen썿 se 
neaktivuje.

僅 Pokud vozidlo jede uprost쎼ed j썿zdn썿ho 
pruhu, asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m 
pruhu do 쎼썿zen썿 nezasahuje.

僅 Je-li vybr쌴na volba Off (Vypnuto), 
mus썿 쎼idi썊 neust쌴le sledovat situaci 
okolo sebe a korigovat 쎼썿zen썿 samo-
statn썙.

Asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m 
pruhu ON/OFF (Zapnut썿/Vypnut썿) 

Pro Evropu
Kdykoli dojde k nastartov쌴n썿 vozidla, asi-
stent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu se akti-
vuje. Na p쎼썿strojov썗m panelu se rozsv썿t썿 
쏃ed쌴 kontrolka ( ).
Je-li asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu 
zapnut쏯, m쏪쏹ete ho vypnout stisknut썿m 
a podr쏹en썿m tla썊썿tka pro j썿zdn썿ho asis-
tenta v pruz썿ch.

Mimo Evropu
Pokud je vozidlo 씮on“ (Zapnuto), m쏪쏹ete 
stisknut썿m a podr쏹en썿m tla썊썿tka asistenta 
sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu na volantu 
zapnout asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m 
pruhu. Na p쎼썿strojov썗m panelu se roz-
sv썿t썿 쏃ed쌴 kontrolka ( ).

Dal쏃썿m p쎼idr쏹en썿m stisknut썗ho tla썊썿tka 
funkci vypnete.
Po op썙tn썗m nastartov쌴n썿 se obnov썿 
posledn썿 nastaven썿 asistenta pro udr쏹o-
v쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu.

UPOZORN5NL
Po vypnut썿 asisten썊n썿ho syst썗mu udr쏹o-
v쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu tla썊썿tkem asistenta 
j썿zdy v pruhu (Lane Driving Assist) se 
vypne tak썗 nastaven썿 funkce Lane 
Safety (Bezpe썊n쌴 j썿zda v pruz썿ch).

Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿
4 N썿zk쌴
5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace 

volantu sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Warning 
Volume (J썿zdn썿 asistent → Hlasitost 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu hlasitosti v쏯strahy asis-
tenta udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu na 
hodnotu High (Vysok쌴), Medium 
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(St쎼edn썿), Low (N썿zk쌴) nebo Off 
(Vypnuto).
I kdy쏹 je v쏃ak vybr쌴na mo쏹nost Off 
(Vypnuto), hlasitost v쏯strahy p쎼i nedr-
쏹en썿 volantu se nevypne. Funkce vibrac썿 
volantu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) bude st쌴le 
zapnuta, i kdy쏹 je nastavena na 
vypnuto.
Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 
v쏯strah jin쏯ch asisten썊n썿ch funkc썿.

쉗innost asistent j썿zdy v j썿zdn썿m 
pruhu
Varov쌴n썿 a p쎼evzet썿 kontroly

Vlevo

Vpravo

Syst썗m udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu bude 
zobrazovat varovn썗 zpr쌴vy a korigovat 
쎼썿zen썿 prost쎼ednictv썿m funkc썿 v쏯strahy 
p쎼i vybo썊en썿 z j썿zdn썿ho pruhu a asistenta 
j썿zdy v pruhu.

V쏯straha p쎼i vybo썊en썿 z j썿zdn썿ho 
pruhu
僅 Kdy쏹 hroz썿 vyjet썿 vozidla z j썿zdn썿ho 

pruhu zobrazen썗ho p쎼ed v쌴mi, bude 
na p쎼썿strojov썗m panelu blikat kont-

rolka ( ) a 썊쌴ra pruhu podle toho, 
na kter썗 stran썙 hroz썿 vyjet썿, a nav썿c se 
ozve v쏯stra쏹n쏯 zvukov쏯 sign쌴l. Rov-
n썙쏹 bude vibrovat volant (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy).

僅 Rychlost vozidla: P쎼ibli쏹n썙 60~200 
km/h (40~120 mil/h).

Asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m 
pruhu
僅 Kdy쏹 hroz썿 vyjet썿 vozidla z pruhu zob-

razen썗ho p쎼ed v쌴mi, bude na p쎼썿stro-
jov썗m panelu blikat zelen쌴 kontrolka 

 a bude korigov쌴no nato썊en썿 
volantu pro udr쏹en썿 vozidla v pruhu.

僅 Rychlost vozidla: P쎼ibli쏹n썙 60~200 
km/h (40~120 mil/h).

V쏯straha p쎼i nedr쏹en썿 volantu

A: Kontrola dr쏹en썿 volantu
Pokud 쎼idi썊 na n썙kolik sekund sejme 
ruce z volantu, na p쎼썿strojov썗m panelu 
se zobraz썿 varovn쌴 zpr쌴va a zazn썿 zvu-
kov쌴 v쏯straha.

V\STRAHA
僅 Pokud dr쏹썿te volant velmi pevn썙 nebo 

ho nato썊썿te o ur썊it쏯 쏒hel, m쏪쏹e se st쌴t, 
쏹e k 쏹쌴dn썗 korekci 쎼썿zen썿 nedojde.

僅 Asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu 
nen썿 v 썊innosti neust쌴le. Za bezpe썊n썗 
ovl쌴d쌴n썿 vozidla volantem 
a udr쏹ov쌴n썿 vozidla v j썿zdn썿m pruhu 
nese odpov썙dnost 쎼idi썊.
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僅 V쏯straha p쎼i nedr쏹en썿 volantu se 
v z쌴vislosti na j썿zdn썿 situaci m쏪쏹e zob-
razit se zpo쏹d썙n썿m. P쎼i j썿zd썙 v쏹dy 
dr쏹te volant.

僅 Pokud volant dr쏹썿te velmi lehce, m쏪쏹e 
se zobrazit v쏯straha p쎼i nedr쏹en썿 
volantu, pokud asistent j썿zdy v j썿zdn썿m 
pruhu nerozpozn쌴, 쏹e 쎼idi썊 volant dr쏹썿.

僅 Pokud k volantu p쎼ipevn썿te n썙jak썗 
p쎼edm썙ty, m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e v쏯straha 
p쎼i nedr쏹en썿 volantu nebude fungo-
vat spr쌴vn썙.

UPOZORN5NL
僅 Dal쏃썿 informace o nastaven썿 p쎼썿stroj쏪 

najdete v 썊쌴sti "P쎼썿strojov쌴 deska" 
strana 4-46.

僅 Jsou-li detekov쌴na ob썙 zna썊en썿 j썿zd-
n썿ch pruh쏪 nebo krajnic vozovky, 
zm썙n썿 se barva symbol쏪 썊ar na p쎼썿-
strojov썗m panelu ze 쏃ed썗 na b썿lou 
a rozsv썿t썿 se zelen쌴 kontrolka ( ).

J썿zdn썿 pruh nerozpozn쌴n

J썿zdn썿 pruh rozpozn쌴n

僅 I v situac썿ch, kdy asistent udr쏹ov쌴n썿 
v j썿zdn썿m pruhu zasahuje do 쎼썿zen썿, 
m쏪쏹e 쎼idi썊 volant ovl쌴dat.

僅 P쎼i 썊innosti asistenta udr쏹ov쌴n썿 v j썿zd-
n썿m pruhu se ot쌴썊en썿 volantem m쏪쏹e 
zd쌴t obt썿쏹n썙j쏃썿 nebo snadn썙j쏃썿 ne쏹 p쎼i 
jeho vypnut썿.

UPOZORN5NL
Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobrazeny 
odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifikac썿ch a 
t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

Z쌴vada a omezen썿 syst썗mu udr-
쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu
Z쌴vada syst썗mu udr쏹ov쌴n썿 
v j썿zdn썿m pruhu

A: Zkontrolovat syst썗m bezpe썊nosti 
j썿zdy v j썿zdn썿m pruhu
Kdy쏹 syst썗m udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu 
nefunguje spr쌴vn썙, zobraz썿 se na p쎼썿-
strojov썗m panelu varovn쌴 zpr쌴va 
a rozsv썿t썿 se 쏹lut쌴 kontrolka ( ). V 
takov썗m p쎼썿pad썙 nechte tuto funkci 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

Omezen썿 asistenta j썿zdy v j썿zdn썿m 
pruhu
Asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu 
nemus썿 fungovat spr쌴vn썙 nebo m쏪쏹e 
reagovat ne썊ekan썙 v n쌴sleduj썿c썿ch situa-
c썿ch:
僅 Zna썊en썿 j썿zdn썿ho pruhu je zne썊i쏃t썙n썗 

nebo obt썿쏹n썙 rozpoznateln썗, proto쏹e
- Zna썊en썿 j썿zdn썿ho pruhu (nebo kraj-

nice) je pokryt썗 vodou, sn썙hem, 

ONQ5041248
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ne썊istotami, p썿skem, olejem, kalu-
쏹emi apod.

- Barva zna썊en썿 j썿zdn썿ho pruhu (nebo 
krajnice) nen썿 rozeznateln쌴 od 
vozovky

- V bl썿zkosti pod썗ln썗ho dopravn썿ho 
zna썊en썿 (nebo na krajnic썿ch) se na 
vozovce nach쌴z썿 je쏃t썙 jin썗 zna썊en썿 
nebo jsou na n썿 zna썊ky podobn썗 
zna썊en썿 pruhu (nebo zna썊en썿 kraj-
nic)

- Zna썊en썿 j썿zdn썿ho pruhu (nebo kraj-
nice) je nez쎼eteln썗 nebo po쏃kozen썗

- Na zna썊en썿 j썿zdn썿ho pruhu (nebo 
krajnice) je vr쏹en st썿n od d썙lic썿ho 
p쌴su, strom쏪, svodidel, protihlu-
kov썗 bari썗ry apod.

僅 M썙n썿 se po썊et j썿zdn썿ch pruh쏪 nebo se 
zna썊en썿 pruh쏪 k쎼썿쏹썿.

僅 Na silnici jsou pruhy (nebo krajnice) 
vyzna썊eny v썿ce ne쏹 dv썙ma 썊쌴rami

僅 Zna썊en썿 j썿zdn썿ho pruhu (nebo krajnic) 
je slo쏹it썗 nebo je nahrazeno jin쏯mi 
prvky, nap쎼썿klad v 쏒seku, kde prob썿-
haj썿 pr쌴ce na silnici

僅 Na vozovce se vyskytuje dopravn썿 
zna썊en썿, jako jsou klikat썗 썊쌴ry, p쎼e-
chody pro chodce 썊i nakreslen썗 
dopravn썿 zna썊ky

僅 Zna썊en썿 j썿zdn썿ho pruhu je n쌴hle p쎼eru-
쏃eno, nap쎼썿klad na k쎼i쏹ovatce

僅 J썿zdn썿 pruh (nebo silnice) jsou p쎼썿li쏃 
쏃irok썗 nebo naopak 쏒zk썗

僅 Silnice nem쌴 ozna썊en썿 krajnice
僅 Ve vozovce jsou zabudov쌴ny d썙lic썿 

konstruk썊n썿 prvky, nap쎼썿klad m쏯tn쌴 
br쌴na, vyv쏯쏃en쏯 chodn썿k, obrubn썿k 
apod.

僅 Odstup od vozidla vp쎼edu je velmi 
mal쏯 nebo vozidlo vp쎼edu zakr쏯v쌴 
zna썊en썿 j썿zdn썿ho pruhu (nebo krajnice)

UPOZORN5NL
Podrobn썙j쏃썿 informace t쏯kaj썿c썿 se mo쏹-
nost썿 p쎼edn썿 kamery naleznete v 썊쌴sti 
"Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu (FCA) (Pouze typ s 썊eln썿 
kamerou) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 
6-60.

V\STRAHA
P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 syst썗mu udr쏹ov쌴n썿 v j썿zd-
n썿m pruhu pamatujte na n쌴sleduj썿c썿 
okolnosti:
僅 Za bezpe썊nou j썿zdu a kontrolu nad 

vozidlem m쌴 odpov썙dnost 쎼idi썊. Nikdy 
se nespol썗hejte v쏯hradn썙 na schop-
nosti funkce a nejezd썙te riskantn썙.

僅 V z쌴vislosti na dopravn썿 situaci nebo 
podm썿nk쌴ch na silnici se m쏪쏹e asis-
tent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu 
vypnout nebo nemus썿 pracovat 
spr쌴vn썙. Proto p쎼i 쎼썿zen썿 v쏹dy zacho-
v쌴vejte maxim쌴ln썿 pozornost.

僅 Jestli쏹e nen썿 j썿zdn썿 pruh detekov쌴n 
spr쌴vn썙, p쎼e썊t썙te si informace v 썊쌴sti 
씮Omezen썿 asistenta udr쏹ov쌴n썿 
v j썿zdn썿m pruhu“.

僅 P쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su nebo jin썗ho vozidla, 
doporu썊ujeme syst썗m udr쏹ov쌴n썿 
v j썿zdn썿m pruhu z bezpe썊nostn썿ch 
d쏪vod쏪 vypnout.

僅 Jestli쏹e vozidlo jede vysokou rychlost썿, 
ke korigov쌴n썿 pohybu volantu nedo-
ch쌴z썿. P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 asistenta udr쏹o-
v쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu mus썿 쎼idi썊 v쏹dy 
dodr쏹ovat rychlostn썿 limity.

僅 Pokud je zobrazena varovn쌴 zpr쌴va 
nebo zn썿 v쏯stra쏹n쏯 zvukov쏯 sign쌴l jin썗 
funkce, nemus썿 se varovn쌴 zpr쌴va asi-
stenta udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu zob-
razit nebo nemus썿 zazn썿t jeho zvukov쏯 
sign쌴l.
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僅 V hlu썊n썗m prost쎼ed썿 nemus썿 b쏯t 
v쏯stra쏹n쏯 zvukov쏯 sign쌴l funkce udr-
쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu sly쏃et.

僅 Pokud k volantu p쎼ipevn썿te n썙jak썗 
p쎼edm썙ty, nemus썿 syst썗m asistence 
쎼썿zen썿 fungovat spr쌴vn썙.

僅 Asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu 
nemus썿 fungovat b썙hem prvn썿ch 
15 sekund po nastartov쌴n썿 vozidla 
nebo v p쎼썿pad썙, 쏹e nen썿 inicializov쌴na 
p쎼edn썿 kamera nebo p쎼edn썿 radar.

僅 Asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu 
nefunguje spr쌴vn썙 v t썙chto situac썿ch:
- Jsou zapnut쌴 sm썙rov쌴 nebo 

v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla
- P쎼i zapnut썿 funkce nebo po p쎼ejet썿 

mezi pruhy nejede 쎼idi썊 s vozidlem 
uprost쎼ed j썿zdn썿ho pruhu

- Je aktivov쌴n elektronick쏯 stabili-
za썊n썿 syst썗m (ESC) nebo syst썗m 
쎼썿zen썿 stability vozidla (VSM).

- Vozidlo jede v ostr썗 zat쌴썊ce
- Rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 55 km/

h (35 mil/h) nebo vy쏃쏃썿 ne쏹 210 km/
h (130 mil/h).

- Vozidlo prudce p쎼ejede do jin썗ho 
pruhu

- Vozidlo n쌴hle zabrzd썿.

Varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu (BCW) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
Syst썗m varov쌴n썿 pro p쎼edch쌴zen썿 koli-
z썿m v mrtv썗m 쏒hlu je navr쏹en pro 
detekov쌴n썿 a sledov쌴n썿 vozidel bl썿쏹썿c썿ch 
se v mrtv썗m 쏒hlu a varov쌴n썿 쎼idi썊e zpr쌴-
vou a zvukov쏯m sign쌴lem, pokud by 
potenci쌴ln썙 hrozila kolize.

Varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu 
napom쌴h쌴 detekovat a ohla쏃uje 쎼idi썊i 
vozidlo, kter썗 se nach쌴z썿 v mrtv썗m 쏒hlu.

VAROV@NL
Detek썊n썿 rozsah se m쏪쏹e li쏃it v z쌴vislosti 
na rychlosti j썿zdy va쏃eho vozidla. Av쏃ak i 
kdy쏹 se v mrtv썗m 쏒hlu nach쌴z썿 vozidlo, 
syst썗m nemus썿 varovat, pokud ho m썿j썿te 
velkou rychlost썿.

Varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu 
napom쌴h쌴 detekovat vozidlo bl썿쏹썿c썿 se 
vysokou rychlost썿 zezadu a informuje 
o tom 쎼idi썊e.

VAROV@NL
쉗asov쌴 varov쌴n썿 se m쏪쏹e li쏃it v z쌴vislosti 
na rychlosti vozidla bl썿쏹썿c썿ho se vysokou 
rychlost썿.

ONQ5041029
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Detek썊n썿 썊idlo
Zadn썿 radarov쌴 썊idla

P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ch 썊idel je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

VAROV@NL
僅 Zadn썿 radarov쌴 썊idla ani jejich sestavu 

nikdy nedemontujte a zabra쎜te ve쏃-
ker쏯m n쌴raz쏪m do nich.

僅 V p쎼썿pad썙 n쌴razu do zadn썿ho radaro-
v썗ho 썊idla nebo do jeho bl썿zkosti, 
p쎼esto쏹e se na p쎼썿strojov썗m panelu 
nezobraz썿 varovn쌴 zpr쌴va, nemus썿 
syst썗m p쎼edch쌴zen썿 kolizi v mrtv썗m 
쏒hlu fungovat spr쌴vn썙. Nechte funkci 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

僅 Pokud byla provedena v쏯m썙na 썊i 
oprava zadn썿ch radarov쏯ch 썊idel, 
nechte vozidlo zkontrolovat 
v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

僅 Pro opravy zadn썿ho n쌴razn썿ku v m썿st썙, 
kde je namontov쌴no zadn썿 radarov썗 
썊썿slo, pou쏹썿vejte pouze origin쌴ln썿 d썿ly.

僅 Do bl썿zkosti zadn썿ho radarov썗ho 썊idla 
neumis쏉ujte r쌴me썊ky registra썊n썿 
zna썊ky ani 쏹쌴dn썗 jin썗 p쎼edm썙ty, p쎼썿-
slu쏃enstv썿, v쏯lisky ani samolepky; 
stejn썙 tak nepou쏹썿vejte ani lak na 
n쌴razn썿ky.

僅 Pokud do쏃lo k v쏯m썙n썙 n쌴razn썿ku, 
pokud bylo okol썿 zadn썿ho radarov썗ho 
썊idla po쏃kozeno nebo pokud byl nan-

esen n쌴t썙r, funk썊nost nemus썿 b쏯t 
spr쌴vn쌴.

僅 P쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su, um썿st썙n썿 nosi썊e a 
dal쏃썿ho vybaven썿 m쏪쏹e doj썿t k nep쎼썿z-
niv썗mu ovlivn썙n썿 funk썊nosti zadn썿ch 
radarov쏯ch 썊idel nebo syst썗m nemus썿 
fungovat.

Nastaven썿 syst썗mu varov쌴n썿 p쎼ed 
koliz썿 s vozidly v mrtv썗m 쏒hlu
Nastaven썿 funkc썿

Detekce mrtv썗ho 쏒hlu

A: J썿zdn썿 asistent
1 Detekce mrtv썗ho 쏒hlu
2 Pouze varov쌴n썿
3 Vypnuto
P쎼i zapnut썗m motoru zvolte nebo zru쏃te 
volbu 씮Driver Assistance → Blind-Spot 
Safety“ (J썿zdn썿 asistent → Detekce mrt-
v썗ho 쏒hlu) v nab썿dce Settings (Nasta-
ven썿).
僅 Warning only (Pouze varov쌴n썿): 

V z쌴vislosti na 쏒rovni rizika kolize 
upozorn썿 asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu 쎼idi썊e 
varovnou zvukovou zpr쌴vou. Brzd썙n썿 
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nen썿 asistovan썗, tak쏹e 쎼idi썊 ovl쌴d쌴 
vozidlo p쎼썿mo.

僅 Off (Vypnuto): Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed 
koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu se vypne.

A: Detekce mrtv썗ho 쏒hlu je vypnut쌴
Pokud je funkce 씮Detekce mrtv썗ho 쏒hlu“ 
zapnut쌴 (zvolte krom썙 funkce 씮Off“), po 
op썙tovn썗m nastartov쌴n썿 motoru bude 
vn썙j쏃썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko 3 sekundy blikat. 
Znamen쌴 to, 쏹e funkce je v provozu.
Po op썙tn썗m nastartov쌴n썿 vozidla 
s vypnut쏯m Syst썗mem varov쌴n썿 p쎼ed 
koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu se na p쎼썿strojov썗m 
panelu zobraz썿 zpr쌴va 씮Syst썗m detekce 
mrtv썗ho 쏒hlu je vypnut쏯“.

쉗asov쌴n썿 v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy
2 Standardn썿 v쏯bava
3 Pozd썙ji
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Warning 

Timing (J썿zdn썿 asistent → 쉗asov쌴n썿 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu po썊쌴te썊n썿ho 썊asu akti-
vace asisten썊n썿ho syst썗mu varov쌴n썿 
p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu.
V쏯b썙r 썊asu varov쌴n썿 Standardn썿 nebo 
Pozd썙ji.
僅 Standardn썿: Pou쏹썿vejte p쎼i norm쌴ln썿 

j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch. Pokud se j썿zda 
zd쌴 p쎼썿li쏃 citliv쌴, nastavte 썊as varov쌴n썿 
na Pozd썙ji.

僅 Pozd썙ji: 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy bude poz-
d썙ji

UPOZORN5NL
Pokud zm썙n썿te nastaven썿 썊asov쌴n썿 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i 썊asov쌴n썿 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿
4 N썿zk쌴
5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace 

volantu sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
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P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Warning 
Volume (J썿zdn썿 asistent → Hlasitost 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu hlasitosti v쏯strahy sys-
t썗mu varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu 
na hodnotu High (Vysok쌴), Medium 
(St쎼edn썿), Low (N썿zk쌴) nebo Off (Vyp-
nuto).
Pokud je v쏃ak hlasitost v쏯strah vypnut쌴, 
zapne se funkce vibrace volantu (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy), pokud byla vypnut쌴.
Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

VAROV@NL
僅 Nastaven썿 썊asov쌴n썿 v쏯strahy a hlasi-

tosti v쏯strahy se vztahuje na v쏃echny 
funkce syst썗mu varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 s 
vozidly v mrtv썗m 쏒hlu.

僅 I kdy쏹 je pro na썊asov쌴n썿 v쏯strahy 
nastavena hodnota Standard (Stan-
dardn썿), m쏪쏹e se v p쎼썿pad썙 vozidla, 
kter썗 se bl썿쏹썿 vysokou rychlost썿, jevit 
po썊쌴te썊n썿 썊as aktivace v쏯strahy jako 
pozdn썿.

僅 Nastaven썿 na썊asov쌴n썿 v쏯strahy Late 
(Pozd썙ji) pou쏹썿vejte p쎼i m썿rn썗m pro-
vozu a pomalej쏃썿 j썿zd썙.

Fungov쌴n썿 syst썗mu varov쌴n썿 
p쎼ed koliz썿 s vozidly v mrtv썗m 
쏒hlu
Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 s vozidly 
v mrtv썗m 쏒hlu zobrazuje n쌴sleduj썿c썿 
varovnou signalizaci.
僅 Detekov쌴n썿 vozidel
僅 Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou

Detekov쌴n썿 vozidel

僅 Na vn썙j쏃썿m zp썙tn썗m zrc쌴tku se zob-
raz썿 varovn쌴 kontrolka.

Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu se aktivuje za n쌴sleduj썿c썿ch podm썿-
nek.
僅 Rychlost vozidla: V썿ce ne쏹 20 km/h (12 

mph)
僅 Rychlo vozidla v oblasti mrtv썗ho 

bodu: V썿ce ne쏹 10 km/h (7 mph)

Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou
Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou bude aktivn썿 p쎼i 
spu쏃t썙n썿 sm썙rov쏯ch sv썙tel za 쏒썊elem 
zm썙ny j썿zdn썿ho pruhu a v쏯skytu vozidla 
v oblasti mrtv썗ho bodu.
僅 Jako upozorn썙n썿 na riziko sr쌴쏹ky pro 

쎼idi썊e za썊ne blikat v쏯stra쏹n썗 sv썙tlo na 
vn썙j쏃썿m zp썙tn썗m zrc쌴tku. Sou썊asn썙 
zazn썿 zvukov쌴 v쏯straha.

僅 Po vypnut썿 sm썙rov썗ho sv썙tla nebo 
vyjet썿 z p쎼썿slu쏃n썗ho pruhu se varov쌴n썿 
p쎼ed sr쌴쏹kou deaktivuje a funkce se 
vr쌴t썿 do stavu detekov쌴n썿 vozidel.

V\STRAHA
僅 Detek썊n썿 rozsah zadn썿ho radarov썗ho 

썊idla je ur썊en standardn썿 쏃썿쎼kou sil-
nice; na 쏒zk썗 silnici proto funkce 
m쏪쏹e detekovat a hl쌴sit jin쌴 vozidla 
nach쌴zej썿c썿 se o dva j썿zdn썿 pruhy vedle 
v쌴s. Na 쏃irok썗 silnici funkce naopak 
nemus썿 b쏯t schopna detekovat vozi-
dlo jedouc썿 ve vedlej쏃썿m j썿zdn썿m pruhu 
a nemus썿 v쌴s varovat.

ONQ5041079
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僅 Kdy쏹 blikaj썿 v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla, varov쌴n썿 
p쎼ed sr쌴쏹kou prost쎼ednictv썿m sm썙ro-
v썗ho sv썙tla se neaktivuje.

僅 Z d쏪vod쏪 sv썗 bezpe썊nosti upravujte 
nastaven썿 syst썗mu varov쌴n썿 p쎼ed 
koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu a쏹 po zaparko-
v쌴n썿 vozidla na bezpe썊n썗m m썿st썙.

僅 Pokud je zobrazeno v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
nebo zn썿 v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l jin썗 funkce, 
nemus썿 se v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 syst썗mu 
varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu 
zobrazit a jeho v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l 
nemus썿 zazn썿t.

僅 V hlu썊n썗m prost쎼ed썿 nemus썿 b쏯t 
v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l syst썗mu varov쌴n썿 
p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu sly쏃et.

僅 V z쌴vislosti na stavu vozovky 
a j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch m쏪쏹e syst썗m 
varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu 
varovat 쎼idi썊e se zpo쏹d썙n썿m nebo toto 
varov쌴n썿 nemus썿 p쎼ij썿t 쏒pln썙 poka쏹d썗.

僅 싡idi썊 mus썿 v썙novat pozornost 쎼썿zen썿 
vozidla za v쏃ech okolnost썿. Nespol썗-
hejte pouze na asisten썊n썿 syst썗m 
varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu. 
Udr쏹ujte dostate썊n쏯 odstup pro bez-
pe썊n썗 zabrzd썙n썿 a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby 
se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l a zpomalte 
rychlost j썿zdy nebo p쎼썿padn썙 쏒pln썙 
zastavte vozidlo.

僅 Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu nikdy z쌴m썙rn썙 nezkou쏃ejte na 
lidech, zv썿쎼atech, p쎼edm썙tech apod. 
Mohlo by doj썿t k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 
nebo 쏒mrt썿.

UPOZORN5NL
僅 Pokud je v nastaven썿 syst썗mu detekce 

mrtv썗ho 쏒hlu zapnut쌴 funkce varo-
v쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou, budou se zobrazo-
vat varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou i v situaci, 
kdy쏹 se va쏃e vozidlo p쎼ibl썿쏹썿 

k j썿zdn썿mu pruhu, v n썙m쏹 je deteko-
v쌴no vozidlo v mrtv썗m 쏒hlu.

僅 Pokud je sedadlo 쎼idi썊e um썿st썙no na 
lev썗 stran썙, m쏪쏹e k varov쌴n썿 p쎼ed 
sr쌴쏹kou doj썿t p쎼i odbo썊ov쌴n썿 doleva. 
Pokud je sedadlo 쎼idi썊e um썿st썙no na 
prav썗 stran썙, m쏪쏹e k varov쌴n썿 p쎼ed 
sr쌴쏹kou doj썿t p쎼i odbo썊ov쌴n썿 doprava. 
Zachov쌴vejte dostate썊n쏯 odstup od 
vozidel v j썿zdn썿m pruhu.

僅 Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobra-
zeny odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifika-
c썿ch a t썗matu p쎼썿strojov썗ho panelu.

Porucha a omezen썿 fungov쌴n썿 
syst썗mu varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 s 
vozidly v mrtv썗m 쏒hlu
Porucha syst썗mu varov쌴n썿 p쎼ed 
koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu

A: Kontrola syst썗mu detekce mrtv썗ho 
쏒hlu
Jestli쏹e syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu nepracuje spr쌴vn썙, zob-
raz썿 se varovn쌴 zpr쌴va a na p쎼썿strojov썗 
desce se na n썙kolik sekund rozsv썿t썿 
varovn쌴 kontrolka ( ). Nechte syst썗m 
varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu pro-
hl썗dnout ve specializovan썗 d썿ln썙. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

ONQ5041147L
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A: Zkontrolujte varovnou kontrolku 
zp썙tn썗ho zrc쌴tka
Jestli쏹e varovn쌴 kontrolka vn썙j쏃썿ho zp썙t-
n썗ho zrc쌴tka nepracuje spr쌴vn썙, zobraz썿 
se varovn쌴 zpr쌴va a na p쎼썿strojov썗 desce 
se na n썙kolik sekund rozsv썿t썿 varovn쌴 
kontrolka ( ). Nechte syst썗m varov쌴n썿 
p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu prohl썗dnout 
ve specializovan썗 d썿ln썙. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 s 
vozidly v mrtv썗m 쏒hlu je vypnut쏯

A: Detekce mrtv썗ho 쏒hlu je vypnut쌴. 
Radar je zablokovan쏯
Pokud je zadn썿 n쌴razn썿k v okol썿 zadn썿ho 
rohov썗ho radaru nebo 썊idla pokryt쏯 
ne썊istotami, sn썙hem 썊i de쏃쏉ovou vodou 
nebo pokud p쎼ipoj썿te p쎼썿v썙s 썊i p쎼epravn썿 
podvozek, m쏪쏹e doj썿t ke sn썿쏹en썿 schop-
nosti detekce a k do썊asn썗mu omezen썿 
nebo zablokov쌴n썿 syst썗mu varov쌴n썿 
p쎼ed koliz썿 s vozidly v mrtv썗m 쏒hlu.
V takov썗m p쎼썿pad썙 se na p쎼썿strojov썗m 
panelu zobraz썿 varovn썗 hl쌴쏃en썿. Nic-
m썗n썙 toto nen썿 p쎼썿znak poruchy.
Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu bude fungovat norm쌴ln썙, kdy쏹 je 

odstran썙n ciz썿 materi쌴l nebo voz썿k, nebo 
dal쏃썿 vybaven썿 a vozidlo je znovu nastar-
tov쌴no. V쏹dy udr쏹ujte jeho 썊istotu.
Pokud po odstran썙n썿 zadn썿ho zavazadla, 
dal쏃썿ho vybaven썿 nebo ciz썿ch materi쌴l쏪 
syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu nefunguje norm쌴ln썙, nechte asis-
ten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu prohl썗dnout ve speciali-
zovan썗 d썿ln썙. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
僅 M쏪쏹e se st쌴t, 쏹e i kdy쏹 se na p쎼썿stro-

jov썗 desce nezobraz썿 쏹쌴dn쌴 varovn쌴 
zpr쌴va, syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 
v mrtv썗m 쏒hlu p쎼esto nefunguje 
spr쌴vn썙.

僅 Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu nemus썿 fungovat spr쌴vn썙 
v oblastech (nap쎼. V otev쎼en썗 kra-
jin썙), kde po nastartov쌴n썿 motoru 
nelze spr쌴vn썙 detekovat 쏹쌴dn썗 
objekty, nebo pokud je po nastarto-
v쌴n썿 motoru detek썊n썿 썊idlo zaclon썙no 
ciz썿mi p쎼edm썙ty.

VAROV@NL
Chcete-li p쎼ipojit p쎼썿v썙s, p쎼epravn썿 pod-
vozek apod., vypn썙te v쏯strahu pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu; chcete-li 
v쏯strahu pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu pou쏹썿vat, odpojte p쎼썿v썙s, 
p쎼epravn썿 podvozek apod.

Omezen썿 syst썗mu varov쌴n썿 p쎼ed 
koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu
Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu nemus썿 fungovat spr쌴vn썙 za n쌴sle-
duj썿c썿ch podm썿nek. D쌴vejte p쎼i 쎼썿zen썿 
pozor.
僅 Po썊as썿 je nep쎼썿zniv썗, nap쎼썿klad hust썗 

sn썙쏹en썿, siln쏯 d썗쏃쏉 apod.
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僅 Zadn썿 radarov썗 썊idlo je pokryto sn썙-
hem, de쏃쏉ovou vodou, ne썊istotami 
apod.

僅 Teplota v okol썿 zadn썿ho radarov썗ho 
썊idla je vysok쌴 nebo n썿zk쌴.

僅 Zadn썿 radarov썗 썊idlo je blokov쌴no 
vozidlem nebo sloupem, zd썿 atd.

僅 Jedete po n쌴jezdu na d쌴lnici 썊i silnici 
pro motorov쌴 vozidla nebo po sjezdu 
z n썿, p쎼썿padn썙 proj썿쏹d썿te m쏯tnou br쌴-
nou.

僅 Zpevn썙n썿 vozovky (nebo p쎼썿jezdov썗 
cesty) obsahuj썿c썿 abnorm쌴ln썿 mno쏹stv썿 
kovov쏯ch 썊쌴stic (nap쎼. v m썿st썙 
v쏯stavby metra).

僅 Pobl썿쏹 vozidla se nach쌴z썿 statick쏯 
p쎼edm썙t, nap쎼썿klad protihlukov쌴 bari-
썗ra, svodidla, dvojit쌴 svodidla, odd썙lo-
va썊e pruh쏪, bloky br쌴n썿 vjezdu, 
pouli썊n썿 osv썙tlen썿, zna썊en썿, tunely, zdi 
apod. (v썊etn썙 zdvojen쏯ch p쎼edm썙t쏪).

僅 P쎼i j썿zd썙 po 쏒zk썗 cest썙 lemovan썗 
stromy nebo p쎼erostl쏯mi travinami

僅 J썿zda v oblastech s mal쏯m po썊tem 
vozidel nebo staveb v okol썿 (pou쏃쏉, 
pastviny, p쎼edm썙st썿 atd.).

僅 P쎼i j썿zd썙 na mokr썗 vozovce.
僅 Jin썗 vozidlo jede v t썙sn썗 bl썿zkosti za 

va쏃썿m vozidlem nebo je t썙sn썙 m썿j썿.
僅 Rychlost druh썗ho vozidla je velmi 

vysok쌴 a kolem va쏃eho vozidla pro-
jede velmi rychle

僅 Va쏃e vozidlo proj썿쏹d썿 kolem jin썗ho 
vozidla

僅 P쎼ej썿쏹d썿te do jin썗ho pruhu
僅 Va쏃e vozidlo se rozjelo sou썊asn썙 

s vedlej쏃썿m vozidlem a akceleruje
僅 Vozidlo ve vedlej쏃썿m j썿zdn썿m pruhu 

p쎼ejede o dva j썿zdn썿 pruhy od v쌴s 
nebo vozidlo dva j썿zdn썿 pruhy od v쌴s 
p쎼ejede do vedlej쏃썿ho j썿zdn썿ho pruhu

僅 Je p쎼ipojen p쎼썿v썙s, p쎼epravn썿 podvo-
zek apod. blokuj썿c썿 zadn썿 radarov썗 
썊idlo.

僅 N쌴razn썿k, ve kter썗m je zadn썿 radarov썗 
썊idlo um썿st썙no, je zakryt jin쏯mi p쎼ed-
m썙ty, jako jsou n쌴lepky, dr쏹쌴k bicykl쏪 
atd.

僅 N쌴razn썿k v okol썿 zadn썿ho radarov썗ho 
썊idla byl vystaven n쌴razu, je po쏃ko-
zen쏯 nebo radar nen썿 na spr쌴vn썗m 
m썿st썙.

僅 V쏯쏃ka va쏃eho vozidla je ni쏹쏃썿 nebo 
vy쏃쏃썿 v d쏪sledku velk썗ho zat썿쏹en썿 
zavazadlov썗ho prostoru, abnorm쌴l-
n썿ho tlaku v pneumatik쌴ch apod.

P쎼i zji쏃t썙n썿 n쌴sleduj썿c썿ch objekt쏪:
僅 Je detekov쌴n motocykl nebo j썿zdn썿 

kolo
僅 Je detekov쌴no vozidlo, jako nap쎼썿klad 

plo쏃inov쏯 p쎼썿v썙s
僅 Je detekov쌴no velk썗 vozidlo, nap쎼썿-

klad autobus nebo n쌴kladn썿 v쏪z
僅 Jsou detekov쌴ny pohybuj썿c썿 se p쎼e-

k쌴쏹ky jako jsou chodci, zv썿쎼ata, 
n쌴kupn썿 voz썿ky a d썙tsk썗 ko썊쌴rky

僅 Je detekov쌴no vozidlo s malou v쏯쏃-
kou, nap쎼썿klad sportovn썿 v쏪z.

V\STRAHA

僅 Jedete po klikat썗 silnici
Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu nemus썿 fungovat spr쌴vn썙 p쎼i 
j썿zd썙 na silnici s mnoha zat쌴썊kami. 
Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu nemus썿 detekovat vozidlo ve 
vedlej쏃썿m pruhu.

ONQ5041034
946



6

싡썿zen썿 vozidla Varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu (BCW)

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 95  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
P쎼i j썿zd썙 v zat쌴썊ce v쏹dy v썙nujte pozor-
nost stavu vozovky a j썿zdn썿m podm썿n-
k쌴m.

Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu nemus썿 fungovat spr쌴vn썙 p쎼i 
j썿zd썙 na silnici s mnoha zat쌴썊kami. 
Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu m쏪쏹e detekovat vozidlo ve stej-
n썗m j썿zdn썿m pruhu.
P쎼i j썿zd썙 v쏹dy v썙nujte pozornost 
dopravn썿 situaci a stavu vozovky.

僅 J썿zda v m썿stech kde se j썿zdn썿 pruhy 
slu썊uj썿/rozd썙luj썿
Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 s vozidly v 
mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 fungovat 
spr쌴vn썙 p쎼i j썿zd썙 v m썿stech, kde se sil-
nice spojuje nebo rozd썙luje. Syst썗m 
varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu 
nemus썿 detekovat vozidlo ve vedlej-
쏃썿m pruhu.
V쏹dy v썙nujte pozornost dopravn썿 situ-
aci a stavu vozovky, kdy쏹 jedete na 
okraj썿ch silnice nebo rozd썙lova썊썿ch.

僅 J썿zda po silnici s velk쏯m sklonem
Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu nemus썿 fungovat spr쌴vn썙 p쎼i 
j썿zd썙 na silnici v prudk썗m svahu. Sys-
t썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu nemus썿 detekovat vozidlo ve 
vedlej쏃썿m j썿zdn썿m pruhu nebo m쏪쏹e 
nespr쌴vn썙 detekovat ter썗n 썊i stavby.
P쎼i j썿zd썙 v prudk썗m svahu v쏹dy 
v썙nujte pozornost dopravn썿 situaci 
a stavu vozovky.

僅 J썿zda v m썿stech kde se li쏃썿 v쏯쏃ka j썿zd-
n썿ch pruh쏪
Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu nemus썿 spr쌴vn썙 fungovat p쎼i 
j썿zd썙 v m썿stech, kde jsou r쏪zn썗 v쏯쏃ky 
j썿zdn썿ch pruh쏪 (p쎼ipojovac썿 쏒sek pod-
chodu, mimo쏒rov쎜ov썗 k쎼i쏹ovatky 
atd.). Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 
v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 detekovat 
vozidlo v pruz썿ch s rozd썿ln쏯mi v쏯쏃-
kami.
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P쎼i j썿zd썙 v m썿stech s rozd썿lnou v쏯쏃kou 
j썿zdn썿ch pruh쏪 v쏹dy v썙nujte pozornost 
stavu vozovky a j썿zdn썿m podm썿nk쌴m.

V\STRAHA
僅 Kdy쏹 t쌴hnete p쎼썿v썙s nebo jin썗 vozidlo, 

nezapome쎜te syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed 
koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu vypnout. Bezpe썊-
nost kontroly m쏪쏹e b쏯t sn썿쏹ena.

僅 Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 s vozidly v 
mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 fungovat nor-
m쌴ln썙, pokud doch쌴z썿 k jeho ru쏃en썿 
siln쏯m elektromagnetick쏯m vln썙n썿m.

僅 Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu nemus썿 fungovat 3 sekundy po 
nastartov쌴n썿 vozidla nebo po aktivaci 
zadn썿ch radarov쏯ch 썊idel.

Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 koli-
z썿m v mrtv썗m 쏒hlu (BCA) (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu je navr쏹en pro deteko-
v쌴n썿 a sledov쌴n썿 vozidel bl썿쏹썿c썿ch se v 
mrtv썗m 쏒hlu a varov쌴n썿 쎼idi썊e zpr쌴vou 
a zvukov쏯m sign쌴lem, pokud by poten-
ci쌴ln썙 hrozila kolize.
Krom썙 toho asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu napo-
m쌴h쌴 pou쏹it썿m brzd zabr쌴nit sr쌴쏹ce tak썗 
v situaci, kdy hroz썿 sr쌴쏹ka p쎼i p쎼ej썿쏹d썙n썿 
mezi pruhy nebo p쎼i vyj썿쏹d썙n썿 
z parkovac썿ho m썿sta sm썙rem dop쎼edu.

Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu napom쌴h쌴 detekovat 
a ohla쏃uje 쎼idi썊i vozidlo, kter썗 se nach쌴z썿 
v mrtv썗m 쏒hlu.

VAROV@NL
Detek썊n썿 rozsah se m쏪쏹e li쏃it v z쌴vislosti 
na rychlosti j썿zdy va쏃eho vozidla. Av쏃ak i 
kdy쏹 se v mrtv썗m 쏒hlu nach쌴z썿 vozidlo, 
syst썗m nemus썿 varovat, pokud ho m썿j썿te 
velkou rychlost썿.

Varov쌴n썿 asistenta p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu napom쌴h쌴 detekovat vozidlo bl썿쏹썿c썿 
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se vysokou rychlost썿 zezadu a informuje 
o tom 쎼idi썊e.

VAROV@NL
쉗asov쌴 varov쌴n썿 se m쏪쏹e li쏃it v z쌴vislosti 
na rychlosti vozidla bl썿쏹썿c썿ho se vysokou 
rychlost썿.

Pokud p쎼i p쎼ej썿쏹d썙n썿 do detekovan썗ho 
j썿zdn썿ho pruhu asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu 
vyhodnot썿, 쏹e hroz썿 sr쌴쏹ka s vozidlem, 
bl썿쏹썿c썿m se v mrtv썗m 쏒hlu, pom쌴h쌴 
zabr쌴nit sr쌴쏹ce aktivov쌴n썿m brzd.

Pokud p쎼i vyj썿쏹d썙n썿 z parkovac썿ho m썿sta 
asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koli-
z썿m v mrtv썗m 쏒hlu vyhodnot썿, 쏹e hroz썿 
sr쌴쏹ka s vozidlem bl썿쏹썿c썿m se v mrtv썗m 
쏒hlu, pom쌴h쌴 zabr쌴nit sr쌴쏹ce aktivov쌴-
n썿m brzd.

Detek썊n썿 썊idlo
P쎼edn썿 kamera

Zadn썿 radarov쌴 썊idla

P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ch 썊idel je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

VAROV@NL
Dodr쏹ujte n쌴sleduj썿c썿 opat쎼en썿, abyste 
udr쏹ovali optim쌴ln썿 v쏯kon detek썊n썿ho 
썊idla:
僅 Zadn썿 radarov쌴 썊idla ani jejich sestavu 

nikdy nedemontujte a zabra쎜te ve쏃-
ker쏯m n쌴raz쏪m do nich.

僅 V p쎼썿pad썙 n쌴razu do zadn썿ho radaro-
v썗ho 썊idla nebo do jeho bl썿zkosti 
nemus썿 syst썗m detekce mrtv썗ho 쏒hlu 
fungovat spr쌴vn썙, a썊koli se na p쎼썿stro-
jov썗m panelu nezobraz썿 varovn쌴 
zpr쌴va. Nechte funkci zkontrolovat v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

僅 Pokud byla provedena v쏯m썙na 썊i 
oprava zadn썿ch radarov쏯ch 썊idel, 
nechte vozidlo zkontrolovat 
v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

僅 Pro opravy zadn썿ho n쌴razn썿ku v m썿st썙, 
kde je namontov쌴no zadn썿 radarov썗 
썊썿slo, pou쏹썿vejte pouze origin쌴ln썿 d썿ly.

僅 Do bl썿zkosti zadn썿ho radarov썗ho 썊idla 
neumis쏉ujte li쏃ty registra썊n썿 zna썊ky 
ani 쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty, jako jsou samo-
lepky nebo ochrann썗 n쌴lepky.

僅 Pokud do쏃lo k v쏯m썙n썙 n쌴razn썿ku, 
pokud bylo okol썿 zadn썿ho radarov썗ho 
썊idla po쏃kozeno nebo pokud byl nan-
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esen n쌴t썙r, asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu 
nemus썿 spr쌴vn썙 fungovat.

僅 P쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su, um썿st썙n썿 nosi썊e a 
dal쏃썿ho vybaven썿 m쏪쏹e doj썿t k nep쎼썿z-
niv썗mu ovlivn썙n썿 funk썊nosti zadn썿ch 
radarov쏯ch 썊idel nebo syst썗m nemus썿 
fungovat.

Dal쏃썿 informace o opat쎼en썿ch t쏯kaj썿c썿ch 
se p쎼edn썿 kamery najdete v 썊쌴sti "Asis-
ten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu (FCA) (Pouze typ s 썊eln썿 kame-
rou) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-60.

Asisten썊n썿 nastaven썿 pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu
Nastaven썿 funkc썿

Detekce mrtv썗ho 쏒hlu

A: J썿zdn썿 asistent
1 Detekce mrtv썗ho 쏒hlu
2 Aktivn썿 asistence
3 Pouze varov쌴n썿
4 Vypnuto
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
nebo zru쏃te volbu Driver assistance →  
Blind-spot safety (J썿zdn썿 asistent → 
Detekce mrtv썗ho 쏒hlu) v nab썿dce 

Settings (Nastaven썿) a nastavte, zda se 
maj썿 jednotliv썗 funkce pou쏹썿vat.
僅 Active assist (Aktivn썿 asistence): Asi-

sten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koli-
z썿m v mrtv썗m 쏒hlu upozorn썿 쎼idi썊e 
v z쌴vislosti na m썿쎼e rizika sr쌴쏹ky 
varovn쏯m hl쌴쏃en썿m, zvukovou v쏯stra-
hou, vibracemi volantu (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy) a aktivuje se asistence p쎼i 
brzd썙n썿.

僅 Warning only (Pouze varov쌴n썿): 
V z쌴vislosti na 쏒rovni rizika kolize 
upozorn썿 asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu 쎼idi썊e 
varovnou zpr쌴vou, zvukov쏯m sign쌴-
lem a vibracemi volantu (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy). Syst썗m nebude zasahovat 
do brzd썙n썿.

僅 Off (Vypnout): Asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu se 
vypne.

A: Detekce mrtv썗ho 쏒hlu je vypnut쌴
Po op썙tn썗m nastartov쌴n썿 vozidla 
s vypnut쏯m asisten썊n썿m syst썗mem pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu se 
na p쎼썿strojov썗m panelu zobraz썿 zpr쌴va 
Syst썗m detekce mrtv썗ho 쏒hlu je 
vypnut쏯.
Pokud nastaven썿 zm썙n썿te z hodnoty 
Vypnuto na hodnotu Aktivn썿 asistence 
nebo Pouze varov쌴n썿, v쏯stra쏹n썗 sv썙tlo 
na vn썙j쏃썿m zp썙tn썗m zrc쌴tku bude t쎼i 
sekundy blikat.
Pokud nav썿c zapnete vozidlo, kdy쏹 je asi-
sten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu nastaven na hodnotu 
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Aktivn썿 asistence nebo Pouze varo-
v쌴n썿, v쏯stra쏹n썗 sv썙tlo na vn썙j쏃썿m zp썙t-
n썗m zrc쌴tku bude t쎼i sekundy blikat.

V\STRAHA
僅 Je-li vybr쌴na volba Pouze varov쌴n썿, 

asistent brzd썙n썿 se neaktivuje.
僅 Je-li vybr쌴na volba Vypnuto, m썙l by 

쎼idi썊 neust쌴le v썙novat pozornost okol썿 
a 쎼썿dit bezpe썊n썙.

UPOZORN5NL
Po op썙tn썗m nastartov쌴n썿 se obnov썿 
posledn썿 nastaven썿 asisten썊n썿ho syst썗mu 
pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu.

쉗asov쌴n썿 v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy
2 Standardn썿 v쏯bava
3 Pozd썙ji
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost J썿zdn썿 asistent → 쉗asov쌴n썿 
v쏯strahy z nab썿dky Nastaven썿 pro 
zm썙nu po썊쌴te썊n썿ho 썊asu aktivace asis-
ten썊n썿ho syst썗mu pro p쎼edch쌴zen썿 kolizi 
v mrtv썗m 쏒hlu.
V쏯b썙r 썊asu varov쌴n썿 Standardn썿 nebo 
Pozd썙ji.

僅 Standardn썿: Pou쏹썿vejte p쎼i norm쌴ln썿 
j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch. Pokud se j썿zda 
zd쌴 p쎼썿li쏃 citliv쌴, nastavte 썊as varov쌴n썿 
na Pozd썙ji.

僅 Pozd썙ji: 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy bude poz-
d썙ji

Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿
4 N썿zk쌴
5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace 

volantu sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Warning 
Volume (J썿zdn썿 asistent → Hlasitost 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu hlasitosti v쏯strahy asis-
ten썊n썿ho syst썗mu pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿 
v mrtv썗m 쏒hlu na hodnotu High 
(Vysok쌴), Medium (St쎼edn썿), Low 
(N썿zk쌴) nebo Off (Vypnuto).
Pokud je v쏃ak hlasitost v쏯strah vypnut쌴, 
zapne se funkce vibrace volantu (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy), pokud byla vypnut쌴.
Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 
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v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

VAROV@NL
僅 Nastaven썿 썊asov쌴n썿 v쏯strahy 

a hlasitosti v쏯strahy se vztahuje na 
v쏃echny funkce asisten썊n썿ho syst썗mu 
pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 
쏒hlu.

僅 I kdy쏹 je pro na썊asov쌴n썿 v쏯strahy 
nastavena hodnota Standard (Stan-
dardn썿), m쏪쏹e se v p쎼썿pad썙 vozidla, 
kter썗 se bl썿쏹썿 vysokou rychlost썿, jevit 
po썊쌴te썊n썿 썊as aktivace v쏯strahy jako 
pozdn썿.

僅 Nastaven썿 na썊asov쌴n썿 v쏯strahy Late 
(Pozd썙ji) pou쏹썿vejte p쎼i m썿rn썗m pro-
vozu a pomalej쏃썿 j썿zd썙.

쉗innost asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 
쏒hlu
Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu zobrazuje varovnou signalizaci 
a zaji쏃쏉uje n쌴sleduj썿c썿 funkce.
僅 Detekov쌴n썿 vozidel
僅 Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou
僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 

n쌴razu

Detekov쌴n썿 vozidel

Pokud je v kter썗mkoli ze sousedn썿ch 
pruh쏪 detekov쌴no vozidlo p쎼ij썿쏹d썙j썿c썿 
zezadu, na vn썙j쏃썿m zp썙tn썗m zrc쌴tku se 
zobraz썿 varovn쌴 kontrolka.

Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koli-
z썿m v mrtv썗m 쏒hlu se aktivuje za n쌴sle-
duj썿c썿ch podm썿nek.
僅 Rychlost vozidla: V썿ce ne쏹 20 km/h (12 

mph)
僅 Rychlo vozidla v oblasti mrtv썗ho 

bodu: V썿ce ne쏹 10 km/h (7 mph)

Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou
Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou bude aktivn썿 p쎼i 
spu쏃t썙n썿 sm썙rov쏯ch sv썙tel za 쏒썊elem 
zm썙ny j썿zdn썿ho pruhu a v쏯skytu vozidla 
v oblasti mrtv썗ho bodu.
僅 Jako upozorn썙n썿 na riziko sr쌴쏹ky pro 

쎼idi썊e za썊ne blikat v쏯stra쏹n썗 sv썙tlo na 
vn썙j쏃썿m zp썙tn썗m zrc쌴tku. Sou썊asn썙 
zazn썿 zvukov쌴 v쏯straha a volant bude 
vibrovat (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy).

僅 Po vypnut썿 sm썙rov썗ho sv썙tla nebo 
vyjet썿 z p쎼썿slu쏃n썗ho pruhu se varov쌴n썿 
p쎼ed sr쌴쏹kou deaktivuje a funkce se 
vr쌴t썿 do stavu detekov쌴n썿 vozidel.

UPOZORN5NL
Pokud je v nab썿dce Settings (Nastaven썿) 
vybr쌴na volba Warning Only (Pouze 
varov쌴n썿), aktivuje se varov쌴n썿 p쎼ed 
sr쌴쏹kou, kdy쏹 se va쏃e vozidlo p쎼ibl썿쏹썿 
k j썿zdn썿mu pruhu, v n썙m쏹 je detekov쌴no 
vozidlo v mrtv썗m 쏒hlu.

V\STRAHA
僅 Detek썊n썿 rozsah zadn썿ho radarov썗ho 

썊idla je ur썊en standardn썿 쏃썿쎼kou sil-
nice; na 쏒zk썗 silnici proto funkce 
m쏪쏹e detekovat a hl쌴sit jin쌴 vozidla 
nach쌴zej썿c썿 se ve dvou j썿zdn썿ch pru-
z썿ch vedle v쌴s. Na 쏃irok썗 silnici funkce 
naopak nemus썿 b쏯t schopna deteko-
vat vozidlo jedouc썿 ve vedlej쏃썿m j썿zd-
n썿m pruhu a nemus썿 v쌴s varovat.
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僅 Kdy쏹 blikaj썿 v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla, varov쌴n썿 
p쎼ed sr쌴쏹kou prost쎼ednictv썿m sm썙ro-
v썗ho sv썙tla se neaktivuje.

UPOZORN5NL
僅 Pokud je sedadlo 쎼idi썊e um썿st썙no na 

lev썗 stran썙, m쏪쏹e k varov쌴n썿 p쎼ed 
sr쌴쏹kou doj썿t p쎼i odbo썊ov쌴n썿 doleva. 
Pokud je sedadlo 쎼idi썊e um썿st썙no na 
prav썗 stran썙, m쏪쏹e k varov쌴n썿 p쎼ed 
sr쌴쏹kou doj썿t p쎼i odbo썊ov쌴n썿 doprava. 
Zachov쌴vejte dostate썊n쏯 odstup od 
vozidel v j썿zdn썿m pruhu.

僅 Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobra-
zeny odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifika-
c썿ch a t썗matu p쎼썿strojov썗ho panelu.

Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 koliz썿m (b썙hem j썿zdy)

A: Nouzov썗 brzd썙n썿
僅 Jako upozorn썙n썿 na riziko sr쌴쏹ky pro 

쎼idi썊e bude blikat v쏯stra쏹n썗 sv썙tlo na 
vn썙j쏃썿m zp썙tn썗m zrc쌴tku a na p쎼썿stro-
jov썗m panelu se zobraz썿 varovn쌴 
zpr쌴va. Sou썊asn썙 zazn썿 zvukov쌴 
v쏯straha a volant bude vibrovat (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy). Asistuje p쎼i 쎼썿zen썿 
br쏹d썙n썿, kter썗 pom쌴h쌴 zabr쌴nit 
sr쌴쏹ce s vozidlem v mrtv썗m 쏒hlu.

僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m bude aktivn썿 za n쌴sleduj썿c썿ch 
okolnost썿:
- Rychlost va쏃eho vozidla: 60~200 

km/h (40~120 mil/h)

- Ob썙 썊쌴ry silni썊n썿ho zna썊en썿 jsou 
detekov쌴ny.

V\STRAHA
僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 

koliz썿m se deaktivuje za n쌴sleduj썿c썿ch 
okolnost썿:
- Va쏃e vozidlo vjede do vedlej쏃썿ho 

j썿zdn썿ho pruhu po ujet썿 ur썊it썗 vzd쌴-
lenosti.

- Va쏃emu vozidlu nehroz썿 riziko 
sr쌴쏹ky.

- Dojde k prudk썗mu oto썊en썿 volan-
tem.

- Dojde k se쏃l쌴pnut썿 brzdov썗ho 
ped쌴lu

- Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu je v 썊innosti.

僅 Po aktivaci asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu 
nebo p쎼ejet썿 do jin썗ho j썿zdn썿ho pruhu 
mus썿te jet st쎼edem j썿zdn썿ho pruhu. 
Pokud vozidlo nejede st쎼edem j썿zd-
n썿ho pruhu, funkce se neaktivuje.

Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 koliz썿m (p쎼i odj썿쏹d썙n썿)

A: Nouzov썗 brzd썙n썿
僅 Jako upozorn썙n썿 na riziko sr쌴쏹ky pro 

쎼idi썊e bude blikat v쏯stra쏹n썗 sv썙tlo na 
vn썙j쏃썿m zp썙tn썗m zrc쌴tku a na p쎼썿stro-
jov썗m panelu se zobraz썿 varovn쌴 
zpr쌴va. Sou썊asn썙 zazn썿 zvukov쌴 
v쏯straha a volant bude vibrovat (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy).

ONQ5041243L
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僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu je v 썊innosti, 
pokud je rychlost va쏃eho vozidla ni쏹쏃썿 
ne쏹 3 km/h (2 mil/h) a rychlost vozidla 
v mrtv썗m 쏒hlu je vy쏃쏃썿 ne쏹 5 km/h 
(3 mil/h).

僅 P쎼i nouzov썗m brzd썙n썿 se aktivuje asis-
tence, kter쌴 pom쌴h쌴 zabr쌴nit sr쌴쏹ce 
s vozidlem v mrtv썗m 쏒hlu.

A: Je썑te opatrn썙
Kdy쏹 se vozidlo zastav썿 po aktivaci nou-
zov썗ho brzd썙n썿, zobraz썿 se na p쎼썿strojo-
v썗m panelu varovn쌴 zpr쌴va. 
Z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 by m썙l 쎼idi썊 
neprodlen썙 se쏃l쌴pnout brzdov쏯 ped쌴l 
a zkontrolovat dopravn썿 situaci 
v bezprost쎼edn썿m okol썿 vozidla.
僅 Ovl쌴d쌴n썿 brzd se ukon썊썿, jakmile bude 

vozidlo po nouzov썗m brzd썙n썿 st쌴t 
2 sekundy v klidu.

V\STRAHA
P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu 
m썙jte na pam썙ti n쌴sleduj썿c썿:
僅 Z d쏪vod쏪 sv썗 bezpe썊nosti upravujte 

nastaven썿 detekce mrtv썗ho 쏒hlu a쏹 po 
zaparkov쌴n썿 vozidla na bezpe썊n썗m 
m썿st썙.

僅 Pokud je zobrazeno v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
nebo zn썿 v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l jin썗ho 
funkce, nemus썿 se v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
asisten썊n썿ho syst썗mu pro p쎼edch쌴-
zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu zobrazit 
a jeho v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l nemus썿 zazn썿t.

僅 V hlu썊n썗m prost쎼ed썿 nemus썿 b쏯t 
v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l asisten썊n썿ho syst썗mu 
pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 
쏒hlu sly쏃et.

僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu se nemus썿 akti-
vovat, pokud 쎼idi썊 ve snaze zabr쌴nit 
n쌴razu se쏃l쌴pne brzdov쏯 ped쌴l.

僅 Kdy쏹 je asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu 
v 썊innosti, ovl쌴d쌴n썿 brzd touto funkc썿 
se automaticky deaktivuje, kdy쏹 쎼idi썊 
se쏃l쌴pne ped쌴l akceler쌴toru siln썙ji 
ne쏹 obvykle nebo kdy쏹 ovl쌴d쌴te 
volant.

僅 Je-li asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu v 썊innosti, 
m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e vozidlo prudce 
zabrzd썿, co쏹 m쏪쏹e v썗st ke zran썙n썿 
pos쌴dky nebo k vymr쏃t썙n썿 voln썙 polo-
쏹en쏯ch p쎼edm썙t쏪. Nezapome쎜te si 
v쏹dy zapnout bezpe썊nostn썿 p쌴sy 
a tak썗 upevnit voln썙 ulo쏹en썗 p쎼ed-
m썙ty.

僅 I v p쎼썿pad썙 v쏯skytu probl썗mu 
s asisten썊n썿m syst썗mem pro p쎼edch쌴-
zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu bude 
z쌴kladn썿 funkce brzdy pracovat nor-
m쌴ln썙.

僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu nefunguje ve 
v쏃ech situac썿ch a nem쏪쏹e zabr쌴nit 
v쏃em sr쌴쏹k쌴m.

僅 V z쌴vislosti na stavu vozovky 
a j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch m쏪쏹e asis-
ten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu varovat 쎼idi썊e se zpo쏹-
d썙n썿m nebo toto varov쌴n썿 nemus썿 p쎼i-
j썿t 쏒pln썙 poka쏹d썗.

僅 싡idi썊 mus썿 v썙novat pozornost 쎼썿zen썿 
vozidla za v쏃ech okolnost썿. Nespol썗-
hejte pouze na asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu 

ONQ5041134L
1026



6

싡썿zen썿 vozidla Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu (BCA)

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 103  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Udr쏹ujte dostate썊n쏯 odstup pro bez-
pe썊n썗 zabrzd썙n썿 a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby 
se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l a zpomalte 
rychlost j썿zdy nebo p쎼썿padn썙 쏒pln썙 
zastavte vozidlo.

V\STRAHA
僅 싡썿zen썗 brzd썙n썿 nemus썿 fungovat 

spr쌴vn썙 v z쌴vislosti na stavu elektro-
nick썗ho stabiliza썊n썿ho syst썗mu (ESC). 
V n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch se pouze 
zobraz썿 varov쌴n썿:
- Sv썿t썿 v쏯stra쏹n쌴 kontrolka elektronic-

k썗ho stabiliza썊n썿ho syst썗mu (ESC)
- Elektronick쏯 stabiliza썊n썿 syst썗m 

(ESC) je aktivov쌴n v r쌴mci jin썗 
funkce

UPOZORN5NL
Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobrazeny 
odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifikac썿ch a 
t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

Selh쌴n썿 a omezen썿 asisten썊n썿ho 
syst썗mu pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu
Selh쌴n썿 asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 
쏒hlu

A: Kontrola syst썗mu detekce mrtv썗ho 
쏒hlu
Jestli쏹e asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu nepracuje 
spr쌴vn썙, zobraz썿 se varovn쌴 zpr쌴va a na 

p쎼썿strojov썗 desce se na n썙kolik sekund 
rozsv썿t썿 varovn쌴 kontrolka ( ). Nechte 
asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koli-
z썿m v mrtv썗m 쏒hlu prohl썗dnout ve spe-
cializovan썗 d썿ln썙. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

A: Zkontrolujte varovnou kontrolku 
zp썙tn썗ho zrc쌴tka
Jestli쏹e varovn쌴 kontrolka zp썙tn썗ho 
zrc쌴tka nepracuje spr쌴vn썙, zobraz썿 se 
varovn쌴 zpr쌴va a na p쎼썿strojov썗 desce se 
na n썙kolik sekund rozsv썿t썿 varovn쌴 kont-
rolka ( ). Nechte asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu pro-
hl썗dnout ve specializovan썗 d썿ln썙. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu je 
vypnut

A: Detekce mrtv썗ho 쏒hlu je vypnut쌴. 
Radar je zablokovan쏯
Pokud je zadn썿 n쌴razn썿k v okol썿 zadn썿ho 
rohov썗ho radaru nebo 썊idla pokryt쏯 
ne썊istotami, sn썙hem 썊i de쏃쏉ovou vodou 
nebo pokud p쎼ipoj썿te p쎼썿v썙s 썊i p쎼epravn썿 
podvozek, m쏪쏹e doj썿t ke sn썿쏹en썿 schop-
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nosti detekce a k do썊asn썗mu omezen썿 
nebo zablokov쌴n썿 asisten썊n썿ho syst썗mu 
pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu.
V takov썗m p쎼썿pad썙 se na p쎼썿strojov썗m 
panelu zobraz썿 varovn썗 hl쌴쏃en썿. Nic-
m썗n썙 toto nen썿 p쎼썿znak poruchy.
Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koli-
z썿m v mrtv썗m 쏒hlu bude fungovat nor-
m쌴ln썙, kdy쏹 je odstran썙n ciz썿 materi쌴l 
nebo voz썿k, nebo dal쏃썿 vybaven썿 a vozi-
dlo je znovu nastartov쌴no. V쏹dy udr쏹ujte 
jeho 썊istotu.
Pokud po odstran썙n썿 zadn썿ho zavazadla, 
dal쏃썿ho vybaven썿 nebo ciz썿ch materi쌴l쏪 
asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koli-
z썿m v mrtv썗m 쏒hlu nefunguje norm쌴ln썙, 
nechte asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu prohl썗dnout 
ve specializovan썗 d썿ln썙. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

V\STRAHA
僅 M쏪쏹e se st쌴t, 쏹e i kdy쏹 se na p쎼썿stro-

jov썗 desce nezobraz썿 쏹쌴dn쌴 varovn쌴 
zpr쌴va, asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu p쎼esto 
nepracuje spr쌴vn썙.

僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 fungo-
vat spr쌴vn썙 v oblastech (nap쎼. v ote-
v쎼en썗 krajin썙), kde po nastartov쌴n썿 
vozidla nelze spr쌴vn썙 detekovat 
쏹쌴dn썗 objekty, nebo pokud je po 
nastartov쌴n썿 vozidla detek썊n썿 썊idlo 
zaclon썙no ciz썿mi p쎼edm썙ty.

VAROV@NL
Chcete-li p쎼ipojit p쎼썿v썙s, p쎼epravn썿 pod-
vozek apod., vypn썙te asisten썊n썿 syst썗m 
pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu; 
chcete-li asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu pou쏹썿vat, 

odpojte p쎼썿v썙s, p쎼epravn썿 podvozek 
apod.

Omezen썿 asisten썊n썿ho syst썗mu 
pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu
Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koli-
z썿m v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 fungovat 
spr쌴vn썙 za n쌴sleduj썿c썿ch podm썿nek.
僅 Po썊as썿 je nep쎼썿zniv썗, nap쎼썿klad hust썗 

sn썙쏹en썿, siln쏯 d썗쏃쏉 apod.
僅 Zadn썿 radarov썗 썊idlo je pokryto sn썙-

hem, de쏃쏉ovou vodou, ne썊istotami 
apod.

僅 Teplota v okol썿 zadn썿ho radarov썗ho 
썊idla je vysok쌴 nebo n썿zk쌴.

僅 Zadn썿 radarov썗 썊idlo je blokov쌴no 
vozidlem nebo sloupem, zd썿 atd.

僅 Jedete po n쌴jezdu na d쌴lnici 썊i silnici 
pro motorov쌴 vozidla nebo po sjezdu 
z n썿, p쎼썿padn썙 proj썿쏹d썿te m쏯tnou br쌴-
nou.

僅 Zpevn썙n썿 vozovky (nebo p쎼썿jezdov썗 
cesty) obsahuj썿c썿 abnorm쌴ln썿 mno쏹stv썿 
kovov쏯ch 썊쌴stic (nap쎼. v m썿st썙 
v쏯stavby metra).

僅 Pobl썿쏹 vozidla se nach쌴z썿 statick쏯 
p쎼edm썙t, nap쎼썿klad protihlukov쌴 bari-
썗ra, svodidla, dvojit쌴 svodidla, odd썙lo-
va썊e pruh쏪, bloky br쌴n썿 vjezdu, 
pouli썊n썿 osv썙tlen썿, zna썊en썿, tunely, zdi 
apod. (v썊etn썙 zdvojen쏯ch p쎼edm썙t쏪).

僅 P쎼i j썿zd썙 po 쏒zk썗 cest썙 lemovan썗 
stromy nebo p쎼erostl쏯mi travinami

僅 Proj썿쏹d썿te po otev쎼en썗m prostranstv썿, 
kde se nach쌴z썿 jen velmi m쌴lo vozidel 
nebo staveb (nap쎼썿klad pou쏃쏉, past-
viny, okrajov썗 썊쌴sti m썙st apod.)

僅 P쎼i j썿zd썙 po mokr썗 vozovce, nap쎼썿klad 
kalu쏹emi

僅 Jin썗 vozidlo jede v t썙sn썗 bl썿zkosti za 
va쏃썿m vozidlem nebo je t썙sn썙 m썿j썿.
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僅 Rychlost druh썗ho vozidla je velmi 
vysok쌴 a kolem va쏃eho vozidla pro-
jede velmi rychle

僅 Va쏃e vozidlo proj썿쏹d썿 kolem jin썗ho 
vozidla

僅 P쎼ej썿쏹d썿te do jin썗ho pruhu
僅 Va쏃e vozidlo se rozjelo sou썊asn썙 

s vedlej쏃썿m vozidlem a akceleruje
僅 Vozidlo ve vedlej쏃썿m j썿zdn썿m pruhu 

p쎼ejede o dva j썿zdn썿 pruhy od v쌴s 
nebo vozidlo dva j썿zdn썿 pruhy od v쌴s 
p쎼ejede do vedlej쏃썿ho j썿zdn썿ho pruhu

僅 Je p쎼ipojen p쎼썿v썙s, p쎼epravn썿 podvo-
zek apod. blokuj썿c썿 zadn썿 radarov썗 
썊idlo.

僅 N쌴razn썿k, ve kter썗m je zadn썿 radarov썗 
썊idlo um썿st썙no, je zakryt jin쏯mi p쎼ed-
m썙ty, jako jsou n쌴lepky, dr쏹쌴k bicykl쏪 
atd.

僅 N쌴razn썿k v okol썿 zadn썿ho radarov썗ho 
썊idla byl vystaven n쌴razu, je po쏃ko-
zen쏯 nebo radar nen썿 na spr쌴vn썗m 
m썿st썙.

僅 V쏯쏃ka va쏃eho vozidla je ni쏹쏃썿 nebo 
vy쏃쏃썿 v d쏪sledku velk썗ho zat썿쏹en썿 
zavazadlov썗ho prostoru, abnorm쌴l-
n썿ho tlaku v pneumatik쌴ch apod.

Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koli-
z썿m v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 fungovat 
norm쌴ln썙 nebo m쏪쏹e fungovat neo썊ek쌴-
van썙 v p쎼썿pad썙 rozpozn쌴n썿 n쌴sleduj썿c썿ch 
objekt쏪:
僅 Je detekov쌴n motocykl nebo j썿zdn썿 

kolo
僅 Je detekov쌴no vozidlo, jako nap쎼썿klad 

plo쏃inov쏯 p쎼썿v썙s
僅 Je detekov쌴no velk썗 vozidlo, nap쎼썿-

klad autobus nebo n쌴kladn썿 v쏪z
僅 Jsou detekov쌴ny pohybuj썿c썿 se p쎼e-

k쌴쏹ky jako jsou chodci, zv썿쎼ata, 
n쌴kupn썿 voz썿ky a d썙tsk썗 ko썊쌴rky

僅 Je detekov쌴no vozidlo s malou v쏯쏃-
kou, nap쎼썿klad sportovn썿 v쏪z.

Kontrola brzd nemus썿 fungovat za n쌴sle-
duj썿c썿ch okolnost썿:
僅 Vozidlo se zna썊n썙 ot쎼쌴s쌴 p쎼i j썿zd썙 p쎼es 

nerovnosti, po nerovn썗 vozovce nebo 
po betonov썗 cest썙

僅 Vozidlo jede po kluzk썗m povrchu na 
sn썙hu, ledu nebo kalu쏹emi apod.

僅 Tlak vzduchu v pneumatice je n썿zk쏯 
nebo je pneumatika po쏃kozen쌴

僅 Brzda je op썙t v 썊innosti.
僅 Vozidlo prudce p쎼ejede do jin썗ho 

pruhu

UPOZORN5NL
Podrobn썙j쏃썿 informace t쏯kaj썿c썿 se mo쏹-
nost썿 p쎼edn썿 kamery naleznete v 썊쌴sti 
"Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu (FCA) (Pouze typ s 썊eln썿 
kamerou) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 
6-60a "Syst썗m udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m 
pruhu (LKA) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" 
strana 6-83.

V\STRAHA
僅 Jedete po klikat썗 silnici

Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 fungo-
vat spr쌴vn썙 p쎼i j썿zd썙 na silnici 
s mnoha zat쌴썊kami. Asisten썊n썿 sys-
t썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 detekovat 
vozidlo ve vedlej쏃썿m pruhu.
P쎼i j썿zd썙 v쏹dy v썙nujte pozornost 
dopravn썿 situaci a stavu vozovky.

ONQ5041034
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Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 fungo-
vat spr쌴vn썙 p쎼i j썿zd썙 na silnici 
s mnoha zat쌴썊kami. Asisten썊n썿 sys-
t썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu m쏪쏹e detekovat vozi-
dlo ve stejn썗m j썿zdn썿m pruhu.
P쎼i j썿zd썙 v쏹dy v썙nujte pozornost 
dopravn썿 situaci a stavu vozovky.

僅 J썿zda v m썿stech kde se j썿zdn썿 pruhy 
slu썊uj썿/rozd썙luj썿

V m썿stech, kde se silnice spojuje nebo 
rozd썙luje, nemus썿 asisten썊n썿 syst썗m 
pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 
쏒hlu fungovat spr쌴vn썙. Asisten썊n썿 
syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 detekovat 
vozidlo ve vedlej쏃썿m pruhu.
V쏹dy v썙nujte pozornost dopravn썿 situ-
aci a stavu vozovky, kdy쏹 jedete na 
okraj썿ch silnice nebo rozd썙lova썊썿ch.

僅 J썿zda po silnici s velk쏯m sklonem

Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 fungo-
vat spr쌴vn썙 p쎼i j썿zd썙 na silnici vedouc썿 
prudce do kopce. Asisten썊n썿 syst썗m 
pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 
쏒hlu nemus썿 detekovat vozidlo ve 
vedlej쏃썿m j썿zdn썿m pruhu nebo m쏪쏹e 
nespr쌴vn썙 detekovat ter썗n 썊i stavby.
P쎼i j썿zd썙 v쏹dy v썙nujte pozornost 
dopravn썿 situaci a stavu vozovky.

僅 J썿zda v m썿stech kde se li쏃썿 v쏯쏃ka j썿zd-
n썿ch pruh쏪

Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 fungo-
vat spr쌴vn썙 p쎼i j썿zd썙 v m썿stech 
s rozd썿lnou v쏯쏃kou j썿zdn썿ch pruh쏪. Asi-
sten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 koli-
z썿m v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 detekovat 
vozidlo v pruz썿ch s rozd썿ln쏯mi v쏯쏃-
kami.
P쎼i j썿zd썙 v쏹dy v썙nujte pozornost 
dopravn썿 situaci a stavu vozovky.

ONQ5041035
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V\STRAHA
僅 Kdy쏹 t쌴hnete p쎼썿v썙s nebo jin썗 vozidlo, 

nezapome쎜te asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu 
vypnout.

僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 praco-
vat norm쌴ln썙, pokud doch쌴z썿 k jeho 
ru쏃en썿 elektromagnetick쏯m vln썙n썿m.

僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 fungo-
vat p쎼ibli쏹n썙 15 sekund po nastarto-
v쌴n썿 vozidla nebo pokud p쎼edn썿 
kamera 썊i zadn썿 radarov썗 썊idlo nejsou 
inicializov쌴ny.

Varov쌴n썿 pro bezpe썊n썗 vystu-
pov쌴n썿 (SEW) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

Pokud je po zastaven썿 vozidla deteko-
v쌴no jin썗 vozidlo bl썿쏹썿c썿 se zezadu, jak-
mile spolujezdec otev쎼e dve쎼e, v쏯straha 
bezpe썊n썗ho vystupov쌴n썿 upozorn썿 쎼idi썊e 
varovn쏯m hl쌴쏃en썿m a zvukov쏯m sign쌴-
lem, aby pomohl zabr쌴nit sr쌴쏹ce.

VAROV@NL
Na썊asov쌴n썿 varov쌴n썿 se m쏪쏹e li쏃it 
v z쌴vislosti na rychlosti bl썿쏹썿c썿ho se vozi-
dla.

Detek썊n썿 썊idlo
Zadn썿 radarov쌴 썊idla

P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ch 썊idel je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

VAROV@NL
Dal쏃썿 informace o mo쏹nostech zadn썿ch 
rohov쏯ch radar쏪 najdete v 썊쌴sti "Asistent 
pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu 
(BCA) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-
96.
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Nastaven썿 varov쌴n썿 pro bez-
pe썊n썗 vystupov쌴n썿
Nastaven썿 funkc썿

SEW (Varov쌴n썿 pro bezpe썊n썗 
vystupov쌴n썿)

A: J썿zdn썿 asistent
1 Detekce mrtv썗ho 쏒hlu
2 Upozorn썙n썿 pro bezpe썊n썗 vystupo-

v쌴n썿
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost J썿zdn썿 asistent → Detekce 
mrtv썗ho 쏒hlu → V쏯straha pro bez-
pe썊n썗 vystupov쌴n썿 z nab썿dky Nastaven썿 
a zru쏃en썿m v쏯b썙ru syst썗m vypnete.

V\STRAHA
싡idi썊 by si m썙l b쏯t neust쌴le v썙dom mo쏹-
nosti vzniku neo썊ek쌴van쏯ch a n쌴hl쏯ch 
situac썿. Pokud je v쏯b썙r SEW (V쏯straha 
pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿) zru쏃en쏯, 
v쏯straha pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿 v쌴m 
nem쏪쏹e varovat.

UPOZORN5NL
Po op썙tn썗m nastartov쌴n썿 se obnov썿 
posledn썿 nastaven썿 varovn썗ho syst썗mu 
pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿.

Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿
4 N썿zk쌴
5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace 

volantu sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost J썿zdn썿 asistent → Hlasitost 
v쏯strahy z nab썿dky Nastaven썿 pro 
zm썙nu hlasitosti v쏯strahy upozorn썙n썿 
pro bezpe썊n썗 vyjet썿 na hodnotu Vysok쌴, 
St쎼edn썿, N썿zk쌴 nebo Vypnuto.
I kdy쏹 je v쏃ak vybr쌴na mo쏹nost 
Vypnuto, hlasitost v쏯strahy a upozor-
n썙n썿 pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿 se nevy-
pnou, n쏯br쏹 se aplikuje hlasitost N썿zk쌴.
Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.
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Pokud je v쏃ak hlasitost v쏯strah vypnut쌴, 
zapne se funkce vibrace volantu (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy).

VAROV@NL
Nastaven썿 hlasitosti v쏯strahy se vztahuje 
na v쏃echny funkce varovn썗ho syst썗mu 
pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿.

쉗innost varov쌴n썿 pro bezpe썊n썗 
vystupov쌴n썿
Varov쌴n썿
Upozorn썙n썿 pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿 
varuje p쎼i n쌴sleduj썿c썿ch akc썿ch.

V쏯straha p쎼ed sr쌴쏹kou p쎼i opou쏃-
t썙n썿 vozidla

A: Sledov쌴n썿 provozu
僅 V쏯stra쏹n썗 sv썙tlo na vn썙j쏃썿m zp썙tn썗m 

zrc쌴tku bude blikat, na p쎼썿strojov썗m 
panelu se zobraz썿 varovn쌴 zpr쌴va 
a rozezn썿 se zvukov쏯 varovn쏯 sign쌴l.

僅 Upozorn썙n썿 pro bezpe썊n썗 vyjet썿 se 
spust썿 za n쌴sleduj썿c썿ch okolnost썿:
- Rychlost va쏃eho vozidla: je ni쏹쏃썿 ne쏹 

3 km/h (2 mil/h)
- Rychlost ze zadu p쎼ibli쏹uj썿c썿ho se 

vozidla: v썿ce ne쏹 6 km/h (4 mil/h)

V\STRAHA
P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 v쏯strahy pro bezpe썊n썗 
vystupov쌴n썿 dodr쏹ujte n쌴sleduj썿c썿 opat-
쎼en썿:
僅 Z d쏪vod쏪 sv썗 bezpe썊nosti upravujte 

nastaven썿 a쏹 po zaparkov쌴n썿 vozidla 
na bezpe썊n썗m m썿st썙.

僅 Pokud je zobrazeno v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
nebo zn썿 v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l jin썗 funkce, 
nemus썿 se v쏯straha varovn썗ho sys-
t썗mu pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿 zob-
razit a jeho v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l nemus썿 
zazn썿t.

僅 V hlu썊n썗m prost쎼ed썿 nemus썿 b쏯t 
v쏯straha varovn썗ho syst썗mu pro bez-
pe썊n썗 vystupov쌴n썿 sly쏃et.

僅 V쏯straha pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿 
nefunguje ve v쏃ech situac썿ch 
a nem쏪쏹e zabr쌴nit v쏃em sr쌴쏹k쌴m.

僅 V쏯straha pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿 
m쏪쏹e 쎼idi썊e varovat pozd썙 nebo jej 
nemus썿 varovat v쏪bec v z쌴vislosti 
na j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch. V쏹dy zkont-
rolujte okol썿 vozidla.

僅 Za nehody, k nim쏹 dojde b썙hem 
vystupov쌴n썿 z vozidla, jsou odpo-
v썙dn썿 쎼idi썊 a spolujezdci. P쎼ed vystu-
pov쌴n썿m z vozidla v쏹dy zkontrolujte 
okol썿 vozidla.

僅 V쏯straha pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿 
nefunguje, pokud dojde k poru쏃e sys-
t썗mu v쏯strahy p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu nebo asistenta pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu:

僅 Zobraz썿 se varovn쌴 zpr쌴va v쏯strahy 
p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu nebo asis-
tenta pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu.
- 쉗idlo v쏯strahy p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 

쏒hlu nebo asisten썊n썿ho syst썗mu 
pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 
쏒hlu je zne썊i쏃t썙n썗 nebo zakryt썗.

ONQ5041079
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- V쏯straha p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 쏒hlu 
nebo asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu ces-
tuj썿c썿 nevaruje nebo je varuje 
bezd쏪vodn썙.

UPOZORN5NL
僅 Po vypnut썿 vozidla je varovn쏯 syst썗m 

pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿 v provozu 
3 minuty, v p쎼썿pad썙 zamknut썿 dve쎼썿 se 
v쏃ak ihned vypne.

僅 Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobra-
zeny odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifika-
c썿ch a t썗matu p쎼썿strojov썗ho panelu.

Omezen썿 a poruchy upozorn썙n썿 
pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿
Poruchy upozorn썙n썿 pro bez-
pe썊n썗 vystupov쌴n썿

A: Kontrola syst썗mu detekce mrtv썗ho 
쏒hlu
Jestli쏹e upozorn썙n썿 pro bezpe썊n썗 vyjet썿 
nepracuje spr쌴vn썙, zobraz썿 se varovn쌴 
zpr쌴va a na p쎼썿strojov썗 desce se rozsv썿t썿 
varovn쌴 kontrolka ( ). Nechte upozor-
n썙n썿 pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿 zkontro-
lovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

A: Zkontrolujte varovnou kontrolku 
zp썙tn썗ho zrc쌴tka
Jestli쏹e varovn쌴 kontrolka bo썊n썿 zrc쌴tka 
nepracuje spr쌴vn썙, zobraz썿 se varovn쌴 
zpr쌴va a na p쎼썿strojov썗 desce se na 
n썙kolik sekund rozsv썿t썿 varovn쌴 kont-
rolka ( ). Nechte upozorn썙n썿 pro bez-
pe썊n썗 vystupov쌴n썿 zkontrolovat v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

Vypnut썿 varov쌴n썿 pro bezpe썊n썗 
vystupov쌴n썿

A: Detekce mrtv썗ho 쏒hlu je vypnut쌴. 
Radar je zablokovan쏯
Pokud je zadn썿 n쌴razn썿k v okol썿 zadn썿ho 
rohov썗ho radaru nebo 썊idla pokryt쏯 
ne썊istotami, sn썙hem 썊i de쏃쏉ovou vodou 
nebo pokud p쎼ipoj썿te p쎼썿v썙s 썊i p쎼epravn썿 
podvozek, m쏪쏹e doj썿t ke sn썿쏹en썿 schop-
nosti detekce a k do썊asn썗mu omezen썿 
nebo zablokov쌴n썿 upozorn썙n썿 pro bez-
pe썊n썗 vyjet썿.
Pokud tato situace nastane, zobraz썿 se 
na p쎼썿strojov썗m panelu varovn쌴 zpr쌴va 
Blind-Spot Safety system disabled. 
Radar blocked (Syst썗m detekce mrt-

ONQ5041147L

ONQ5041148L

ONQ5041149L
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v썗ho 쏒hlu je deaktivov쌴n. Radar je 
zablokovan쏯.).
Po odstran썙n썿 t썙chto ne썊istot, resp. 
odpojen썿 p쎼썿v썙su a dal쏃썿m nastartov쌴n썿 
vozidla za썊ne upozorn썙n썿 pro bezpe썊n썗 
vyjet썿 op썙t norm쌴ln썙 fungovat.
Pokud upozorn썙n썿 pro bezpe썊n썗 vystu-
pov쌴n썿 po tomto odstran썙n썿 nefunguje 
standardn썙, Kia doporu썊uje 
nav쏃t썿vit autorizovan썗ho prodejce/
servisn썿ho partnera Kia.

V\STRAHA
僅 I kdy쏹 se na p쎼썿strojov썗m panelu 

nezobraz썿 varovn쌴 zpr쌴va, nemus썿 
upozorn썙n썿 pro bezpe썊n썗 vystupov쌴n썿 
fungovat spr쌴vn썙.

僅 Upozorn썙n썿 pro bezpe썊n썗 vyjet썿 
nemus썿 fungovat spr쌴vn썙 v oblastech 
(nap쎼. v otev쎼en썗 krajin썙), kde po 
nastartov쌴n썿 vozidla nelze spr쌴vn썙 
detekovat 쏹쌴dn썗 objekty, nebo pokud 
je po nastartov쌴n썿 vozidla detek썊n썿 
썊idlo zaclon썙no ciz썿mi p쎼edm썙ty.

VAROV@NL
Chcete-li p쎼ipojit p쎼썿v썙s, p쎼epravn썿 pod-
vozek apod., vypn썙te upozorn썙n썿 pro 
bezpe썊n썗 vyjet썿; chcete-li upozorn썙n썿 
pro bezpe썊n썗 vyjet썿 pou쏹썿vat, odpojte 
p쎼썿v썙s, p쎼epravn썿 podvozek apod.

Omezen썿 upozorn썙n썿 pro bez-
pe썊n썗 vyjet썿
Upozorn썙n썿 pro bezpe썊n썗 vyjet썿 pro bez-
pe썊n썗 vystupov쌴n썿 nemus썿 fungovat 
norm쌴ln썙 nebo m쏪쏹e fungovat neo썊ek쌴-
van썙 v n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch:
僅 Vystupov쌴n썿 z vozidla v m썿stech s p쎼e-

rostlou tr쌴vou nebo stromy
僅 Vystupov쌴n썿 z vozidla, pokud je 

vozovka mokr쌴.

僅 P쎼썿li쏃 vysok쌴 nebo p쎼썿li쏃 n썿zk쌴 rychlost 
bl썿쏹썿c썿ho se vozidla

UPOZORN5NL
Dal쏃썿 informace o mo쏹nostech zadn썿ch 
rohov쏯ch radar쏪 najdete v 썊쌴sti "Asistent 
pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu 
(BCA) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-
96.

V\STRAHA
僅 Varovn쏯 syst썗m pro bezpe썊n썗 vystu-

pov쌴n썿 nemus썿 fungovat spr쌴vn썙, 
doch쌴z썿-li k ru쏃en썿 siln쏯mi elektro-
magnetick쏯mi vlnami.

僅 Varovn쏯 syst썗m pro bezpe썊n썗 vystu-
pov쌴n썿 nemus썿 fungovat 3 sekundy po 
op썙tovn썗m nastartov쌴n썿 vozidla nebo 
pokud zadn썿 radarov쌴 썊idla nejsou ini-
cializov쌴na.
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Manu쌴ln썿 asistent pro rych-
lostn썿 omezen썿 (MSLA)

1 Indik쌴tor rychlostn썿ho limitu
2 Nastaven쌴 rychlost
Pokud nechcete p쎼ekra썊ovat ur썊itou 
rychlost j썿zdy, m쏪쏹ete nastavit omezo-
va썊 rychlosti.
P쎼i p쎼ekro썊en썿 nastaven썗 rychlosti se 
aktivuje varovn쌴 funkce (nastaven쌴 hod-
nota rychlosti blik쌴 a zn썿 zvukov쏯 sign쌴l), 
dokud rychlost j썿zdy neklesne na hod-
notu rychlostn썿ho omezen썿.

쉗innost asistenta pro rychlostn썿 
omezen썿 (MSLA)
Nastaven썿 rychlostn썿ho omezen썿
1. Po dosa쏹en썿 po쏹adovan썗 rychlosti p쎼i-

dr쏹te stisknut썗 tla썊썿tko j썿zdn썿 asistence 
( ).

Na p쎼썿strojov썗m panelu se rozsv썿t썿 
ukazatel ( ) rychlostn썿ho limitu.

2. Stiskn썙te sp썿na썊 + sm썙rem nahoru 
nebo sp썿na썊 - sm썙rem dol쏪 a uvoln썙te 
jej p쎼i dosa쏹en썿 po쏹adovan썗 rychlosti. 
Stiskn썙te sp썿na썊 + sm썙rem nahoru 
nebo sp썿na썊 - sm썙rem dol쏪 a dr쏹te jej. 
Rychlost tempomatu se nejprve zv쏯쏃썿 
na nejbli쏹쏃썿 n쌴sobek deseti (nebo 
n쌴sobek p썙ti v p쎼썿pad썙 m썙쎼en썿 

v m썿l썿ch) a potom se po ka쏹d썗m tako-
v썗m posunut썿 p쎼ep썿na썊e zv쏯쏃썿 o 10 
km/h (5 mil/h).

3. Nastaven쌴 hodnota rychlostn썿ho 
limitu (1) se zobraz썿 na p쎼썿strojov썗m 
panelu. Pokud chcete jet rychlost썿 
vy쏃쏃썿, ne쏹 je nastaven쏯 rychlostn썿 limit, 
se쏃l쌴pn썙te ped쌴l akceler쌴toru pod 
쏒rove쎜 tlakov썗ho sp썿na썊e, aby se akti-
voval mechanismus pod쎼azen썿 
u automatick썗 p쎼evodovky. Nasta-
ven쏯 rychlostn썿 limit za썊ne blikat 
a ozve se varovn쏯 zvuk, kter쏯 bude 
zn썿t, dokud nezpomal썿te na nastaven쏯 
rychlostn썿 limit.

UPOZORN5NL
Pokud ped쌴l akceler쌴toru nese쏃l쌴pnete 
pod 쏒rove쎜 tlakov썗ho sp썿na썊e, rychlost 
vozidla nep쎼ekro썊썿 nastaven쏯 rychlostn썿 
limit.

ONQ5041151
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Do썊asn썗 pozastaven썿 manu쌴l-
n썿ho asistenta pro rychlostn썿 
omezen썿

Stisknut썿m sp썿na썊e  do썊asn썙 pozasta-
v썿te nastaven쏯 rychlostn썿 limit. Nasta-
ven쏯 rychlostn썿 limit zmiz썿, av쏃ak 
kontrolka ( ) rychlostn썿ho limitu 
nad쌴le sv썿t썿.

Shrnut썿 manu쌴ln썿ho asistenta pro 
rychlostn썿 omezen썿

Pro obnoven썿 썊innosti manu쌴ln썿ho asis-
tenta rychlostn썿ho omezen썿 pot썗, co byla 
jeho 썊innost pozastavena, stiskn썙te sp썿-
na썊 +, -, ( ).
Pokud zatla썊썿te sp썿na썊 + sm썙rem nahoru 
nebo sp썿na썊 - sm썙rem dol쏪, rychlost 
vozidla se uprav썿 na aktu쌴ln썿 hodnotu 
rychlosti zobrazenou na p쎼썿strojov썗m 
panelu.
Pokud stisknete sp썿na썊 ( ), vozidlo 
zrychl썿 nebo zpomal썿 na nastavenou 
hodnotu rychlosti.

Vypnut썿 manu쌴ln썿ho asistenta pro 
rychlostn썿 omezen썿

Stisknut썿m tla썊썿tka j썿zdn썿 asistence ( ) 
manu쌴ln썿ho asistenta pro rychlostn썿 limit 
vypnete. Kontrolka rychlostn썿ho limitu 
( ) zhasne.
Kdy쏹 syst썗m manu쌴ln썿ho asistenta pro 
rychlostn썿 limit nepou쏹썿v쌴te, v쏹dy jej 
stisknut썿m tla썊썿tka j썿zdn썿 asistence ( ) 
vypn썙te.

V\STRAHA
P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 manu쌴ln썿ho asistenta pro 
rychlostn썿 limit dodr쏹ujte n쌴sleduj썿c썿 
pokyny:
僅 Rychlost vozidla nastavujte na rych-

lostn썿 limit v p쎼썿slu쏃n썗 zemi.
僅 Kdy쏹 funkci manu쌴ln썿ho asistenta pro 

rychlostn썿 limit nepou쏹썿v쌴te, vyp썿nejte 
jej, aby nedo쏃lo k ne쏒mysln썗mu 
nastaven썿 rychlosti. Ov썙쎼te, 쏹e kont-
rolka rychlostn썿ho limitu ( ) 
nesv썿t썿.

僅 Manu쌴ln썿 asistent pro rychlostn썿 limit 
nen썿 n쌴hradou za spr쌴vn썗 a bezpe썊n썗 
j썿zdn썿 n쌴vyky. 싡idi썊 nese odpov썙dnost 
za to, 쏹e v쏹dy 쎼썿d썿 bezpe썊n썙, a st쌴le by 
si m썙l b쏯t v썙dom toho, 쏹e mohou 
nastat neo썊ek쌴van썗 a n쌴hl썗 situace. 
Neust쌴le sledujte j썿zdn썿 podm썿nky.

UPOZORN5NL
Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobrazeny 
odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifikac썿ch a 
t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

ONQ5041042_2

ONQ5041044_3

ONQ5041043
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Inteligentn썿 asistent pro rych-
lostn썿 omezen썿 (ISLA) (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Inteligentn썿 asistent pro rychlostn썿 ome-
zen썿 vyu쏹썿v쌴 data z naviga썊n썿ho syst썗mu 
a dopravn썿ho zna썊en썿, aby 쎼idi썊e infor-
moval o rychlostn썿m omezen썿 a dal쏃썿ch 
dopravn썿ch zna썊k쌴ch na aktu쌴ln썿 
vozovce. Tato funkce tak썗 napom쌴h쌴 
쎼idi썊i udr쏹et rychlost j썿zdy ve stanove-
n썗m limitu.

VAROV@NL
僅 Inteligentn썿 syst썗m pro rychlostn썿 

omezen썿 nemus썿 fungovat spr쌴vn썙 p쎼i 
pou쏹it썿 v zahrani썊썿.

僅 K zaji쏃t썙n썿 spr쌴vn썗 funkce inteligent-
n썿ho asistenta pro rychlostn썿 omezen썿 
syst썗m navigace pravideln썙 aktuali-
zujte.

Detek썊n썿 썊idlo
P쎼edn썿 kamera

P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ho 썊idla je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

VAROV@NL
Dal쏃썿 pokyny ke kamerov썗mu 썊idlu 
najdete v 썊쌴sti "Asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu (FCA) 
(Pouze typ s 썊eln썿 kamerou) (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-60.

Nastaven썿 inteligentn썿ho asis-
tenta rychlostn썿ho limitu

Rychlostn썿 omezen썿

A: J썿zdn썿 asistent
1 Rychlostn썿 omezen썿
2 Asistent pro rychlostn썿 omezen썿
3 Varov쌴n썿 omezen썿 rychlosti j썿zdy
4 Vypnuto
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla m쏪쏹ete 
v쏯b썙rem jednotliv쏯ch voleb Driver Assi-
stance → Speed limit (J썿zdn썿 asistenti 
→ Rychlostn썿 omezen썿) v nab썿dce 
Settings (Nastaven썿) ur썊it, zda m쌴 썊i 
nem쌴 b쏯t pou쏹썿v쌴na ur썊it쌴 funkce.
僅 Pokud je zvolen Speed Limit Assist 

(Asistent pro rychlostn썿 omezen썿), 
Inteligentn썿 asistent pro rychlostn썿 
omezen썿 쎼idi썊e informuje o rychlost-
n썿m limitu a dal쏃썿ch silni썊n썿ch zna썊-
k쌴ch. Inteligentn썿 asistent pro 
rychlostn썿 omezen썿 nav썿c informuje 
쎼idi썊e o zm썙n썙 nastaven썗 rychlosti 
manu쌴ln썿ho asistenta pro rychlostn썿 
omezen썿 nebo adaptivn썿ho tempo-
matu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) jako 
pomoc pro udr쏹en썿 rychlosti j썿zdy ve 
stanoven썗m rychlostn썿m limitu.

ONQ5051040L
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僅 Pokud je zvoleno Speed limit war-
ning (Varov쌴n썿 omezen썿 rychlosti 
j썿zdy), Inteligentn썿 asistent pro rych-
lostn썿 omezen썿 쎼idi썊e informuje o rych-
lostn썿m limitu a dal쏃썿ch silni썊n썿ch 
zna썊k쌴ch. Inteligentn썿 asistent pro 
rychlostn썿 omezen썿 nav썿c upozor쎜uje 
쎼idi썊e pokud je rychlost vozidla vy쏃쏃썿 
ne쏹 moment쌴ln썿 rychlostn썿 limit. Rych-
lost nastaven쌴 funkc썿 Manu쌴ln썿 asis-
tent pro rychlostn썿 omezen썿 nebo 
Adaptivn썿 tempomat (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy) se nebude automaticky upra-
vovat. 싡idi썊 mus썿 rychlost upravit 
ru썊n썙.

僅 Pokud je zvoleno Vypnuto, inteli-
gentn썿 asistent pro rychlostn썿 omezen썿 
se vypne.

Odchylka od rychlostn썿ho ome-
zen썿

A: J썿zdn썿 asistent
1 Rychlostn썿 omezen썿
2 Odchylka od rychlostn썿ho omezen썿 

(km/h)
Pokud je syst썗m vozidla zapnut쏯 a je 
zvoleno J썿zdn썿 asistence → Rychlostn썿 
omezen썿 → Odchylka od rychlostn썿ho 
omezen썿, lze nastavit odchylku od rych-

lostn썿ho limitu. Upozorn썙n썿 na rychlostn썿 
omezen썿 a asistent pro rychlostn썿 ome-
zen썿 budou fungovat v nastaven썗m 
odstupu od detekovan썗ho rychlostn썿ho 
omezen썿.

V\STRAHA
僅 Z d쏪vod쏪 sv썗 bezpe썊nosti upravujte 

nastaven썿 a쏹 po zaparkov쌴n썿 vozidla 
na bezpe썊n썗m m썿st썙.

僅 Asistent pro rychlostn썿 omezen썿 fun-
guje na z쌴klad썙 nastaven썗 odchylky 
od rychlostn썿ho limitu. Pokud chcete 
zm썙nit nastavenou rychlost podle 
rychlostn썿ho omezen썿, nastavte 
odchylku na 0.

僅 Funkce upozorn썙n썿 na rychlostn썿 
omezen썿 upozor쎜uje 쎼idi썊e 
v okam쏹iku, kdy rychlost j썿zdy p쎼e-
kro썊썿 sou썊et rychlostn썿ho limitu a 
nastaven썗 odchylky rychlosti. Pokud 
chcete, aby varov쌴n썿 nastalo p쎼esn썙 v 
okam쏹iku p쎼ekro썊en썿 rychlostn썿ho 
limitu, nastavte odchylku na 0.

쉗innost inteligentn썿ho asistenta 
pro rychlostn썿 omezen썿
Inteligentn썿 asistent rychlostn썿ho limitu 
bude varovat a zasahovat do ovl쌴d쌴n썿 
vozidla zobrazov쌴n썿m rychlostn썿ho ome-
zen썿, upozorn썙n썿m na p쎼ekro썊en썿 rych-
losti a zm썙nou nastaven썗 rychlosti.

UPOZORN5NL
Varov쌴n썿 inteligentn썿ho asistenta pro 
rychlostn썿 omezen썿, jak je uvedeno v 
z쌴vislosti na nastaven썿 odchylky na hod-
notu 0. Podrobnosti pro nastaven썿 
odchylky viz "Nastaven썿 inteligentn썿ho 
asistenta rychlostn썿ho limitu" strana 6-
114.
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Zobrazen썿 rychlostn썿ho omezen썿

Informace o rychlostn썿ch omezen썿ch se 
zobrazuj썿 na p쎼썿strojov썗m panelu.

UPOZORN5NL
僅 Pokud nelze informaci o rychlostn썿m 

omezen썿 rozeznat, zobraz썿 se symbol 
씮---“. Pokud je obt썿쏹n썗 silni썊n썿 zna썊ky 
rozeznat, viz 씮Omezen썿 inteligentn썿ho 
asistenta pro rychlostn썿 omezen썿“.

僅 Inteligentn썿 asistent pro rychlostn썿 
omezen썿 poskytuje vedle rychlostn썿ho 
limitu dal쏃썿 informace z dopl쎜kov쏯ch 
tabulek dopravn썿ho zna썊en썿. Dopl쎜-
kov썗 informace dopravn썿ho zna썊en썿 
se mohou v r쏪zn쏯ch zem썿ch li쏃it.

僅 Dopl쎜kov썗 zna썊en썿, zobrazen썗 pod 
rychlostn썿m limitem nebo zna썊kou 
z쌴kazu p쎼edj썿쏹d썙n썿 up쎼es쎜uj썿 pod-
m썿nky za kter쏯ch mus썿 b쏯t omezen썿 
dodr쏹ov쌴na. Pokud nelze dopl쎜kov썗 
zna썊en썿 rozeznat, zobraz썿 se jako 
pr쌴zdn썗.

V쏯straha p쎼ekro썊en썿 rychlosti

P쎼i j썿zd썙 vy쏃쏃썿 rychlost썿 ne쏹 je zobrazen쌴 
hodnota rychlostn썿ho omezen썿 bude 썊er-
ven쏯 indik쌴tor rychlostn썿ho limitu blikat.

Zm썙na nastaven썗 rychlosti

Pokud se v pr쏪b썙hu 썊innosti manu쌴l-
n썿ho asistenta rychlostn썿ho omezen썿 
nebo adaptivn썿ho tempomatu (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy) zm썙n썿 povolen쌴 rychlost, 
zobraz썿 se 쏃ipka ve sm썙ru vzh쏪ru nebo 
dol쏪, oznamuj썿c썿 쎼idi썊i, 쏹e nastavenou 
rychlost je pot쎼eba zm썙nit. V takov썗 situ-
aci m쏪쏹e 쎼idi썊 zm썙nit nastavenou rych-
lost na hodnotu odpov썿daj썿c썿 nov썗mu 
rychlostn썿mu omezen썿 sp썿na썊em + nebo 
- na volantu.

V\STRAHA
僅 Pokud je odchylka rychlosti nastavena 

na vy쏃쏃썿 hodnotu ne쏹 0, nastaven쌴 
rychlost se zm썙n썿 na vy쏃쏃썿 rychlost 
ne쏹 je rychlostn썿 omezen썿 v dan썗m 
쏒seku silnice. Pokud chcete jet rych-
lost썿 pod hodnotou rychlostn썿ho ome-
zen썿, nastavte odchylku ni쏹쏃썿 ne쏹 0 
nebo pou쏹ijte sp썿na썊 – na volantu pro 
sn썿쏹en썿 nastaven썗 rychlosti.

僅 P쎼esto쏹e zm썙n썿te nastavenou rychlost 
na hodnotu omezen썿 rychlosti v 
dan썗m m썿st썙, vozidlo i nad쌴le m쏪쏹e 
jet vy쏃쏃썿 rychlost썿 ne쏹 je hodnota rych-
lostn썿ho omezen썿. V p쎼썿pad썙 pot쎼eby 
zpomalte rychlost j썿zdy se쏃l쌴pnut썿m 
brzdov썗ho ped쌴lu.

ONQ5041244
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僅 Pokud je m썿stn썿 omezen썿 rychlosti pod 
30 km/h (20 mil/h), funkce nastaven썿 
rychlosti nebude fungovat.

僅 Inteligentn썿 asistent pro rychlostn썿 
omezen썿 funguje s pou쏹it썿m jednotek 
rychlosti nastaven썗 쎼idi썊em na p쎼썿stro-
jov썗m panelu. Pokud se nastaven썗 
jednotky rychlosti li쏃썿 od jednotek 
rychlosti pou쏹썿van쏯ch v p쎼썿slu쏃n썗 
zemi, nemus썿 funkce inteligentn썿ho 
asistenta pro rychlostn썿 omezen썿 fun-
govat spr쌴vn썙.

UPOZORN5NL
僅 Dal쏃썿 podrobnosti pro 썊innost funkce 

manu쌴ln썿ho asistenta pro rychlostn썿 
omezen썿 viz "Manu쌴ln썿 asistent pro 
rychlostn썿 omezen썿 (MSLA)" strana 6-
112.

僅 Dal쏃썿 podrobnosti pro 썊innost adaptiv-
n썿ho tempomatu viz "Adaptivn썿 tem-
pomat (SCC) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" 
strana 6-129.

UPOZORN5NL
Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobrazeny 
odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifikac썿ch a 
t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

Z쌴vada a omezen썿 inteligentn썿ho 
asistenta pro rychlostn썿 omezen썿
Z쌴vada inteligentn썿ho asistenta 
rychlostn썿ho omezen썿

A: Zkontrolovat syst썗m omezen썿 rych-
losti
Jestli쏹e inteligentn썿 asistent pro rych-
lostn썿 omezen썿 nepracuje spr쌴vn썙, zob-
raz썿 se varovn쌴 zpr쌴va a na p쎼썿strojov썗 
desce se na n썙kolik sekund rozsv썿t썿 
varovn쌴 kontrolka ( ). Pokud takov쏯 
p쎼썿pad nastane, doporu썊ujeme nechat 
funkci zkontrolovat u autorizovan썗ho 
prodejce/servisn썿ho partnera Kia.

Blokov쌴n썿 inteligentn썿ho asis-
tenta pro rychlostn썿 omezen썿

A: Syst썗m rychlostn썿ho omezen썿 je 
vypnut쏯. Kamera je zablokovan쌴
Jestli쏹e dojde k zakryt썿 썊eln썿ho skla 
v m썿st썙, kde se nach쌴z썿 p쎼edn썿 kamera 
blokuj썿c썿mi p쎼ek쌴쏹kami, jako je nap쎼썿klad 
sn썿h nebo d썗쏃쏉, mohou se detek썊n썿 
schopnosti inteligentn썿ho asistenta pro 
rychlostn썿 omezen썿 zhor쏃it nebo se m쏪쏹e 
jeho funkce do썊asn썙 omezit 썊i zabloko-
vat.
V takov썗m p쎼썿pad썙 se na p쎼썿strojov썗 
desce zobraz썿 varovn썗 hl쌴쏃en썿. Po 
odstran썙n썿 zne썊ist썙n썿, sn썙hu nebo kapek 
de쏃t썙 za썊ne tato funkce op썙t norm쌴ln썙 
fungovat.
Pokud funkce Inteligentn썿 asistent pro 
rychlostn썿 omezen썿 po tomto odstran썙n썿 
nefunguje standardn썙, doporu썊ujeme 
nechat vozidlo zkontrolovat 
u autorizovan썗ho prodejce/servisn썿ho 
partnera Kia.

OCV051150L

OCV051151L
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UPOZORN5NL
M쏪쏹e se st쌴t, 쏹e i kdy쏹 se na p쎼썿strojov썗 
desce nezobraz썿 쏹쌴dn쌴 varovn쌴 zpr쌴va 
ani se zde nerozsv썿t썿 쏹쌴dn쌴 varovn쌴 kon-
trolka, inteligentn썿 asistent pro rychlostn썿 
omezen썿 p쎼esto nepracuje spr쌴vn썙.

Omezen썿 inteligentn썿ho asistenta 
pro rychlostn썿 omezen썿
Za n쌴sleduj썿c썿ch okolnost썿 se m쏪쏹e st쌴t, 
쏹e inteligentn썿 asistent pro rychlostn썿 
omezen썿 nemus썿 pracovat norm쌴ln썙 
nebo m쏪쏹e fungovat neo썊ek쌴van쏯m 
zp쏪sobem:
僅 Dopravn썿 zna썊en썿 je zne썊i쏃t썙n썗 nebo 

nerozpoznateln썗
- Pokud je viditelnost dopravn썿ch 

zna썊ek zhor쏃en쌴 nep쎼썿zniv쏯mi 
pov썙trnostn썿mi vlivy (d썗쏃쏉, sn썙쏹en썿, 
mlha, atd.)

- Dopravn썿 zna썊ky nejsou jasn썗 nebo 
jsou po쏃kozen썗

- Dopravn썿 zna썊ky jsou 썊쌴ste썊n썙 clo-
n썙n썗 okoln썿mi objekty nebo zast썿-
n썙n썗

僅 Dopravn썿 zna썊ka bl썿zko cesty, po 
kter썗 jedete, je detekov쌴na

僅 Dopravn썿 zna썊en썿 nen썿 standardn썿
- Text nebo vyobrazen썿 na dopravn썿 

zna썊ce nen썿 standardn썿
- Dopravn썿 zna썊ka je um썿st썙na mezi 

hlavn썿 a odbo썊uj썿c썿 silnic썿 nebo roz-
d썙luj썿c썿mi se pruhy

- Dodatkov쌴 tabulka nen썿 um썿st썙n쌴 
spole썊n썙 s dopravn썿 zna썊kou p쎼i 
n쌴jezdu nebo v쏯jezdu ze silnice

- Zna썊ka je um썿st썙n쌴 na jin썗m vozi-
dle

僅 Vzd쌴lenost mezi vozidlem a doprav-
n썿m zna썊en썿m je p쎼썿li쏃 velk쌴.

僅 Vozidlo naraz썿 na sv썿t썿c썿 dopravn썿 zna-
썊en썿

僅 Inteligentn썿 asistent pro rychlostn썿 
omezen썿 nespr쌴vn썙 ozna썊썿 썊썿slice ulic 
nebo jin썗 zna썊ky jako rychlostn썿 ome-
zen썿

僅 Zna썊ka omezuj썿c썿 minim쌴ln썿 rychlost 
na silnici je rozpozn쌴na nespr쌴vn썙.

僅 Mnoho zna썊ek je instalov쌴no spo-
le썊n썙.

僅 Venkovn썿 jas se n쌴hle zm썙n썿, nap쎼. po 
vjezdu do tunelu nebo p쎼i podj썿쏹d썙n썿 
mostu

僅 P쎼i j썿zd썙 v noci nebo v tunelu nesv썿t썿 
썊eln썿 sv썙tla nebo intenzita svitu 썊el-
n썿ch sv썙tel je n썿zk쌴

僅 Rozpozn쌴n썿 dopravn썿ho zna썊en썿 je 
obt썿쏹n썗 kv쏪li odraz쏪m slune썊n썿ho 
svitu, pouli썊n썿mu osv썙tlen썿 nebo proti-
jedouc썿m vozidl쏪m

僅 Informace navigace nebo GPS obsa-
huj썿 chyby.

僅 싡idi썊 se ne쎼썿d썿 dle navigace.
僅 싡idi썊 jede po nov썗 cest썙, kter쌴 se je쏃t썙 

nenach쌴z썿 v naviga썊n썿m syst썗mu.
僅 V zorn썗m poli p쎼edn썿 kamery doch쌴z썿 

k osln썙n썿 sluncem
僅 Jedete po silnici s ostr쏯mi zat쌴썊kami 

nebo silnici bez rovn쏯ch 쏒sek쏪
僅 J썿zda p쎼es zpomalovac썿 prahy, j썿zda 

nahoru nebo dol쏪 nebo vlevo 썊i 
vpravo v prudk썗m svahu

僅 Vozidlo se v쏯razn썙 k쏯v쌴
僅 V naviga썊n썿ch informac썿ch mapy 

nebo GPS je chyba.

V\STRAHA
僅 Inteligentn썿 asistent pro rychlostn썿 

omezen썿 je dopl쎜kov쌴 funkce, kter쌴 
napom쌴h쌴 쎼idi썊i k j썿zd썙 v souladu s 
rychlostn썿mi limity. Nemus썿 zobrazo-
vat spr쌴vnou hodnotu omezen썿 rych-
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losti nebo spr쌴vn썙 korigovat rychlost 
j썿zdy vozidla.

僅 Za dodr쏹ov쌴n썿 rychlostn썿ch omezen썿 
je odpov썙dn쏯 쎼idi썊.

僅 Inteligentn썿 asistent pro rychlostn썿 
omezen썿 nemus썿 fungovat b썙hem prv-
n썿ch 15 sekund po nastartov쌴n썿 vozi-
dla nebo v p쎼썿pad썙, 쏹e nen썿 
inicializov쌴na p쎼edn썿 kamera.

UPOZORN5NL
Podrobn썙j쏃썿 informace t쏯kaj썿c썿 se mo쏹-
nost썿 p쎼edn썿 kamery naleznete v 썊쌴sti 
"Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu (FCA) (Pouze typ s 썊eln썿 
kamerou) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 
6-60.

Syst썗m sledov쌴n썿 bd썙losti 
쎼idi썊e (DAW) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

Z쌴kladn썿 funkce
Sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e napom쌴h쌴 sta-
noven썿 m썿ry bd썙losti 쎼idi썊e na z쌴klad썙 
anal쏯zy vzorce 쎼썿zen썿, doby 쎼썿zen썿 apod. 
b썙hem j썿zdy. Kdy쏹 m썿ra bd썙losti 쎼idi썊e 
klesne pod ur썊itou 쏒rove쎜, syst썗m sle-
dov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e doporu썊썿 ud썙lat 
p쎼est쌴vku.

Funkce upozorn썙n썿 na rozjet썿 
vozidla vp쎼edu
Funkce upozorn썙n썿 na rozjet썿 vozidla 
vp쎼edu informuje 쎼idi썊e o tom, 쏹e stoj썿c썿 
vozidlo vp쎼edu se rozjelo.

Detek썊n썿 썊idlo
P쎼edn썿 kamera

P쎼edn썿 kamera slou쏹썿 p쎼i j썿zd썙 pro sledo-
v쌴n썿 j썿zdy a rozjezdu vozidla vp쎼edu.
P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ho 썊idla je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

VAROV@NL
Dbejte na to, aby p쎼edn썿 kamera st쌴le 
byla v dobr썗m stavu, aby sledov쌴n썿 bd썙-
losti 쎼idi썊e fungovalo optim쌴ln썿m zp쏪so-
bem.
Dal쏃썿 informace o opat쎼en썿ch t쏯kaj썿c썿ch 
se p쎼edn썿 kamery najdete v 썊쌴sti "Asis-
ten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 

ONQ5051040L
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n쌴razu (FCA) (Pouze typ s 썊eln썿 kame-
rou) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-60.

Nastaven썿 syst썗mu sledov쌴n썿 
bd썙losti 쎼idi썊e

DAW (Syst썗m sledov쌴n썿 bd썙losti 
쎼idi썊e)

A: J썿zdn썿 asistent
1 Syst썗m sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e
2 Varov쌴n썿 p쎼i zn쌴mk쌴ch nepozor-

nosti
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
nebo zru쏃te volbu J썿zdn썿 asistent → 
Rychlostn썿 omezen썿 v nab썿dce Nasta-
ven썿 a nastavte, zda se maj썿 jednotliv썗 
funkce pou쏹썿vat.
僅 Varov쌴n썿 p쎼i zn쌴mk쌴ch nepozornosti: 

Syst썗m sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e infor-
muje o jeho m썿쎼e bd썙losti a doporu썊썿 
mu ud썙lat p쎼est쌴vku, kdy쏹 tato m썿ra 
klesne pod ur썊itou 쏒rove쎜.

UPOZORN5NL
Kdykoli dojde k nastartov쌴n썿 vozidla, 
varov쌴n썿 p쎼i zn쌴mk쌴ch nepozornosti se 
aktivuje. (Pro Evropu)

Upozorn썙n썿 na rozjet썿 vozidla 
vp쎼edu

A: J썿zdn썿 asistent
1 Syst썗m sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e
2 Upozorn썙n썿 na rozjet썿 vozidla 

vp쎼edu
Upozorn썙n썿 na rozjet썿 vozidla vp쎼edu: 
Funkce informuje 쎼idi썊e o tom, 쏹e stoj썿c썿 
vozidlo vp쎼edu se rozjelo.

쉗asov쌴n썿 v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy
2 Standardn썿 v쏯bava
3 Pozd썙ji

ONQ5051111L
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P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Warning 
Timing (J썿zdn썿 asistent → 쉗asov쌴n썿 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu po썊쌴te썊n썿ho 썊asuakti-
vace upozorn썙n썿 syst썗mu sledov쌴n썿 
bd썙losti 쎼idi썊e.
僅 Standardn썿: Pou쏹썿t v norm쌴ln썿m j썿zd-

n썿m prost쎼ed썿. Pokud syst썗m sledo-
v쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e reaguje p쎼썿li쏃 
citliv썙, nastavte 썊asov쌴n썿 v쏯strahy na 
Late (Pozd썙ji).

僅 Pozd썙ji: 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy bude poz-
d썙ji

UPOZORN5NL
僅 Pokud zm썙n썿te nastaven썿 썊asov쌴n썿 

v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i 썊asov쌴n썿 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

僅 Po op썙tn썗m nastartov쌴n썿 vozidla se 
obnov썿 posledn썿 nastaven썿 syst썗mu 
v쏯strahy 쎼idi썊e.

쉗innost syst썗mu sledov쌴n썿 bd썙lo-
sti 쎼idi썊e
Z쌴kladn썿 funkce
Z쌴kladn썿 funkce syst썗mu sledov쌴n썿 bd썙-
losti 쎼idi썊e zahrnuj썿:
僅 M썿ra bd썙losti
僅 Zv쌴쏹en썿 p쎼est쌴vky v j썿zd썙

M썿ra bd썙losti
Vypnut썿 funkce

1 Syst썗m sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e
2 Vypnut썿 syst썗mu

Pohotovost/deaktivov쌴no

1 Syst썗m sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e
2 Pohotovostn썿 re쏹im
3 Posledn썿 p쎼est쌴vka

Soust쎼ed썙n썗 쎼썿zen썿

1 M썿ra bd썙losti
2 Vysok쌴
3 Posledn썿 p쎼est쌴vka

Nesoust쎼ed썙n썗 쎼썿zen썿

1 M썿ra bd썙losti
2 N썿zk쌴
3 Posledn썿 p쎼est쌴vka
쌂rove쎜 pozornosti 쎼idi썊e se zobrazuje na 
stupnici 1 a쏹 5. Ni쏹쏃썿 hodnota znamen쌴 
ni쏹쏃썿 m썿ru pozornosti 쎼idi썊e. Pokud si 
쎼idi썊 po ur썊it썗 dob썙 쎼썿zen썿 neud썙l쌴 p쎼e-
st쌴vku, hodnota se sni쏹uje.

ONQ5041157L
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Syst썗m sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e (DAW) 
b썙쏹썿 za n쌴sleduj썿c썿ch podm썿nek:
僅 Rychlost vozidla: P쎼ibli쏹n썙 0~210 km/

h (0~130 mph).
Pokud je v쏯b썙r volby Varov쌴n썿 p쎼i 
nepozorn썗 j썿zd썙 zru쏃en쏯, zobraz썿 se 
zpr쌴va Syst썗m je vypnut쏯.
Pokud rychlost vozidla nele쏹썿 
v provozn썿m rozsahu rychlosti, zobraz썿 
se zpr쌴va Pohotovost.

P쎼est쌴vka v j썿zd썙

A: Zv쌴쏹en썿 p쎼est쌴vky v j썿zd썙
Jakmile m썿ra bd썙losti 쎼idi썊e klesne pod 
hodnotu 1, zobraz썿 se na p쎼썿strojov썗m 
panelu zpr쌴va a zazn썿 varovn쏯 sign쌴l, 
kter쏯 쎼idi썊i doporu썊썿 ud썙lat p쎼est쌴vku.
Sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e nenavrhne p쎼e-
st쌴vku, pokud je celkov쌴 doba j썿zdy 
krat쏃썿 ne쏹 10 minut nebo pokud od 
posledn썿ho n쌴vrhu p쎼est쌴vky uplynulo 
m썗n썙 ne쏹 10 minut.

V\STRAHA
Z d쏪vod쏪 sv썗 bezpe썊nosti upravujte 
nastaven썿 a쏹 po zaparkov쌴n썿 vozidla na 
bezpe썊n썗m m썿st썙.

VAROV@NL
僅 Sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e m쏪쏹e 

v z쌴vislosti na jeho stylu j썿zdy 썊i j썿zd-
n썿ch n쌴vyc썿ch navrhnout p쎼est쌴vky, 
i kdy쏹 se 쎼idi썊 je쏃t썙 nec썿t썿 쏒navu.

僅 Sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e je dopl쎜kov쌴 
funkce a nemus썿 b쏯t schopna ur썊it, 
zda je 쎼idi썊 nepozorn쏯.

僅 Pokud 쎼idi썊 c썿t썿 쏒navu, m썙l by ud썙lat 
p쎼est쌴vku na bezpe썊n썗m m썿st썙, i kdy쏹 
ji funkce sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e je쏃t썙 
nenavrhuje.

UPOZORN5NL
僅 Dal쏃썿 informace o nastaven썿 p쎼썿stroj쏪 

najdete v 썊쌴sti "P쎼썿strojov쌴 deska" 
strana 4-46.

僅 Funkce sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e vynu-
luje 썊as posledn썿 p쎼est쌴vky na hod-
notu 00:00 v n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch:
- Syst썗m vozidla je vypnut쏯
- 싡idi썊 rozepne bezpe썊nostn썿 p쌴s na 

sv썗m sedadle a otev쎼e dve쎼e 
u 쎼idi썊e.

- Vozidlo je zastaveno d썗le ne쏹 10 
minut.

Funkce upozorn썙n썿 na rozjet썿 
vozidla vp쎼edu

A: Vozidlo vp쎼edu odj썿쏹d썿
Kdy쏹 se stoj썿c썿 vozidlo vp쎼edu za썊ne roz-
j썿쏹d썙t, funkce upozorn썙n썿 na rozjet썿 vozi-
dla vp쎼edu 쎼idi썊e upozorn썿 zobrazen썿m 
zpr쌴vy na p쎼썿strojov썗m panelu a zazn썿 
zvukov쌴 v쏯straha.

ONQ5041161L
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V\STRAHA
僅 Pokud je zobrazeno v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 

nebo zn썿 v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l jin썗ho sys-
t썗mu, nemus썿 se v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
funkce upozorn썙n썿 na rozjet썿 vozidla 
vp쎼edu zobrazit a jeho v쏯stra쏹n쏯 sig-
n쌴l nemus썿 zazn썿t.

僅 Za bezpe썊nou j썿zdu a kontrolu nad 
vozidlem m쌴 odpov썙dnost 쎼idi썊.

VAROV@NL
僅 Funkce upozorn썙n썿 na rozjet썿 vozidla 

vp쎼edu je dopl쎜kov쌴 a nemus썿 쎼idi썊e 
v쏹dy informovat o tom, 쏹e stoj썿c썿 vozi-
dlo vp쎼edu se rozjelo.

僅 P쎼ed rozjet썿m vozidla v쏹dy zkontro-
lujte situaci p쎼ed vozidlem.

UPOZORN5NL
Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobrazeny 
odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifikac썿ch a 
t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

Z쌴vada a omezen썿 syst썗mu sledo-
v쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e
Z쌴vada syst썗m쏗 sledov쌴n썿 bd썙lo-
sti 쎼idi썊e

A: Zkontrolujte syst썗m sledov쌴n썿 bd썙-
losti 쎼idi썊e (DAW)
Pokud sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e nefun-
guje spr쌴vn썙, zobraz썿 se na p쎼썿strojov썗m 
panelu v쏯stra쏹n쌴 zpr쌴va a rozsv썿t썿 se 
varovn썗 kontrolky ( ) na p쎼썿strojov썗m 
panelu. Pokud takov쌴 situace nastane, 

nechte syst썗m sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

Omezen썿 syst썗mu sledov쌴n썿 bd썙-
losti 쎼idi썊e
Sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e nemus썿 fungo-
vat spr쌴vn썙 v n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch:
僅 Vozidlo je 쎼썿zeno ne쏃etrn쏯m zp쏪so-

bem.
僅 Vozidlo 썊asto z쌴m썙rn썙 p쎼ej썿쏹d썿 mezi 

j썿zdn썿mi pruhy.
僅 Vozidlo je 쎼썿zeno j썿zdn썿m asistentem, 

nap쎼썿klad asistentem udr쏹ov쌴n썿 
v j썿zdn썿m pruhu.

Funkce upozorn썙n썿 na rozjet썿 
vozidla vp쎼edu
僅 Kdy쏹 vozidlo n쌴hle najede p쎼ed va쏃e 

vozidlo

[A]: Va쏃e vozidlo, [B]: Vozidlo vp쎼edu
Pokud jin썗 vozidlo n쌴hle najede p쎼ed 
va쏃e vozidlo, funkce upozorn썙n썿 na 
rozjet썿 vozidla vp쎼edu nemus썿 fungo-
vat spr쌴vn썙.

ONQ5041163L
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僅 Kdy쏹 vozidlo vp쎼edu provede prudk쏯 
man썗vr

[A]: Va쏃e vozidlo, [B]: Vozidlo vp쎼edu
Pokud vozidlo vp쎼edu prudce zato썊썿, 
nap쎼썿klad zabo썊썿 doleva nebo se oto썊썿 
do opa썊n썗ho sm썙ru, nemus썿 funkce 
upozorn썙n썿 na rozjet썿 vozidla vp쎼edu 
fungovat spr쌴vn썙.

僅 Kdy쏹 se vozidlo vp쎼edu prudce roz-
jede

Pokud se vozidlo vp쎼edu n쌴hle roz-
jede, funkce upozorn썙n썿 na rozjet썿 
vozidla vp쎼edu nemus썿 fungovat 
spr쌴vn썙.

僅 Kdy쏹 je mezi v쌴mi a vozidlem vp쎼edu 
chodec nebo cyklista

Pokud se mezi v쌴mi a vozidlem 
vp쎼edu nach쌴z썿 chodci 썊i cyklist썗, 
funkce upozorn썙n썿 na rozjet썿 vozidla 
vp쎼edu nemus썿 fungovat spr쌴vn썙.

僅 Pokud jste na parkovi쏃ti

Pokud se vozidlo zaparkovan썗 p쎼ed 
v쌴mi rozjede sm썙rem od v쌴s, funkce 
upozorn썙n썿 na rozjet썿 vozidla vp쎼edu 
v쌴s m쏪쏹e varovat, 쏹e vozidlo odj썿쏹d썿.

僅 P쎼i proj썿쏹d썙n썿 m쏯tnou branou nebo 
k쎼i쏹ovatkou apod.

Kdy쏹 proj썿쏹d썿te m쏯tnou branou nebo 
k쎼썿쏹en썿m s mnoha vozidly nebo pokud 
jedete 쏒sekem, kde se 썊asto spojuj썿 썊i 
rozd썙luj썿 j썿zdn썿 pruhy, nemus썿 funkce 
upozorn썙n썿 na rozjet썿 vozidla vp쎼edu 
fungovat spr쌴vn썙.

UPOZORN5NL
Podrobn썙j쏃썿 informace t쏯kaj썿c썿 se mo쏹-
nost썿 p쎼edn썿 kamery naleznete v 썊쌴sti 
"Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊el-
n썿mu n쌴razu (FCA) (Pouze typ s 썊eln썿 
kamerou) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 
6-60.
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Sledov쌴n썿 mrtv썗ho 쏒hlu (BVM) 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Lev쌴 strana

Prav쌴 strana

Po zapnut썿 sm썙rov썗ho sv썙tla zobrazuje 
syst썗m sledov쌴n썿 mrtv썗ho 쏒hlu na p쎼썿-
strojov썗m panelu oblast mrtv썗ho 쏒hlu za 
vozidlem, aby usnadnil bezpe썊n썗 p쎼ej썿쏹-
d썙n썿 mezi pruhy.

Detek썊n썿 썊idlo
SVM – bo썊n썿 kamera

(kamera je um썿st썙na na spodn썿 stran썙 
zrc쌴tka)
P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ch 썊idel je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

Nastaven썿 sledov쌴n썿 mrtv썗ho 
쏒hlu
Zobrazen썿 mrtv썗ho 쏒hlu
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla vyberte 
mo쏹nost Drive assistance → Blind-
Spot Safety → Blind-spot view (J썿zdn썿 
asistent → Detekce mrtv썗ho 쏒hlu → 
Sledov쌴n썿 mrtv썗ho 쏒hlu) z nab썿dky 
Settings (Nastaven썿) a zru쏃en썿m v쏯b썙ru 
funkci vypnete.

쉗innost sledov쌴n썿 mrtv썗ho 쏒hlu
P쌴썊ka sm썙rov쏯ch sv썙tel

Sledov쌴n썿 mrtv썗ho 쏒hlu se zapne a 
vypne, kdy쏹 se zapnou a vypnou sm썙-
rov쌴 sv썙tla.

Sledov쌴n썿 mrtv썗ho 쏒hlu

Podm썿nky 썊innosti
僅 Kdy쏹 se lev썗 nebo prav썗 sm썙rov썗 

sv썙tlo vypne, obr쌴zek na p쎼썿strojov썗m 
panelu se zobraz썿.

Podm썿nky vypnut썿
Syst썗m sledov쌴n썿 mrtv썗ho 쏒hlu se 
vypne, pokud je spln썙na n썙kter쌴 z n쌴sle-
duj썿c썿ch podm썿nek:
僅 싡idi썊 vypne sm썙rov쌴 sv썙tla.
僅 Blikaj썿c썿 v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla jsou zapnut쌴.
僅 Na p쎼썿strojov썗m panelu jsou zobra-

zena dal쏃썿 d쏪le쏹it쌴 varov쌴n썿.
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Porucha sledov쌴n썿 mrtv썗ho 쏒hlu
Kdy쏹 sledov쌴n썿 mrtv썗ho 쏒hlu nefunguje 
spr쌴vn썙, nebo displej p쎼썿strojov썗ho 
panelu blik쌴, nebo obraz kamery nezob-
razuje norm쌴ln썙, nechte sledov쌴n썿 mrt-
v썗ho 쏒hlu zkontrolovat odborn쏯m 
servisem. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu auto-
rizovan썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
僅 Obraz na p쎼썿strojov썗m panelu nemus썿 

odpov썿dat skute썊n썗 vzd쌴lenosti 
objektu. Nezapome쎜te prov썗st p쎼썿-
mou kontrolu bezpe썊nosti v okol썿 
vozidla.

僅 Pokud je kamera zakryt쌴 ciz썿m mate-
ri쌴lem, zobrazen썿 mrtv썗ho 쏒hlu 
nemus썿 fungovat spr쌴vn썙.
Pokud je kamera zakryt쌴 ciz썿m mate-
ri쌴lem, zobrazen썿 mrtv썗ho 쏒hlu 
nemus썿 fungovat spr쌴vn썙.
쉗o썊ku kamery udr쏹ujte v쏹dy 썊istou.
K 썊i쏃t썙n썿 v쏃ak nepou쏹썿vejte chemick쌴 
rozpou쏃t썙dla, jako jsou 썊istic썿 pro-
st쎼edky obsahuj썿c썿 vysoce alkalick썗 
l쌴tky nebo t썙kav쌴 organick쌴 rozpou쏃-
t썙dla (benz썿n, aceton apod.). To m쏪쏹e 
po쏃kodit 썊o썊ku kamery.

Tempomat (CC) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

1 Kontrolka tempomatu
2 Nastaven쌴 rychlost
Tempomat umo쏹쎜uje j썿zdu rychlost썿 
vy쏃쏃썿 ne쏹 30 km/h (20 mil/h) bez nut-
nosti pou쏹썿vat akcelera썊n썿 ped쌴l.

Pou쏹썿v쌴n썿 tempomatu
Nastaven썿 rychlosti
1. Zrychlete na po쏹adovanou rychlost, 

kter쌴 mus썿 b쏯t vy쏃쏃썿 ne쏹 p쎼ibli쏹n썙 30 
km/h (20 mph).

2. Po dosa쏹en썿 po쏹adovan썗 rychlosti 
stiskn썙te tla썊썿tko j썿zdn썿ho asistenta 
( ). Na p쎼썿strojov썗m panelu se roz-
sv썿t썿 nastaven쌴 hodnota rychlosti 
a kontrolka tempomatu ( ).

3. Uvoln썙te plynov쏯 ped쌴l.
Vozidlo si bude udr쏹ovat nastavenou 
rychlost, i kdy쏹 nebudete pou쏹썿vat 
ped쌴l akceler쌴toru.

UPOZORN5NL
V prudk썗m svahu m쏪쏹e vozidlo p쎼i j썿zd썙 
do svahu nebo ze svahu lehce zpomalo-
vat nebo zrychlovat.

ONQ5041168
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Zv쏯쏃en썿 nastaven썗 rychlosti

僅 Kr쌴tce stiskn썙te sp썿na썊 + sm썙rem 
nahoru. Nastaven쌴 rychlost se ka쏹-
d쏯m takov쏯mto pou쏹it썿m sp썿na썊e 
zv쏯쏃썿 o 1 km/h (1 mil/h).

僅 Stiskn썙te sp썿na썊 + sm썙rem nahoru, 
dr쏹te jej a sledujte nastavenou hod-
notu rychlosti na p쎼썿strojov썗m panelu. 
Nastaven쌴 rychlost se nejprve zv쏯쏃썿 
na nejbli쏹쏃썿 n쌴sobek deseti (nebo 
n쌴sobek p썙ti v p쎼썿pad썙 m썙쎼en썿 rych-
losti v m썿l썿ch) a potom se po ka쏹d썗m 
takov썗m posunut썿 p쎼ep썿na썊e zv쏯쏃썿 
o 10 km/h (5 mil/h).
Po zobrazen썿 po쏹adovan썗 hodnoty 
rychlosti sp썿na썊 uvoln썙te. Vozidlo 
zrychl썿 na nastavenou rychlost.

Sn썿쏹en썿 nastaven썗 rychlosti

僅 Kr쌴tce stiskn썙te sp썿na썊 - sm썙rem 
dol쏪. Ka쏹d쏯m takov쏯mto pou쏹it썿m 
sp썿na썊e se nastaven쌴 rychlost j썿zdy 
sn썿쏹썿 o 1 km/h (1 mil/h).

僅 Stiskn썙te sp썿na썊 - sm썙rem dol쏪, dr쏹te 
jej a sledujte nastavenou hodnotu 
rychlosti na p쎼썿strojov썗m panelu. 
Nastaven쌴 rychlost se nejprve sn썿쏹썿 na 
nejbli쏹쏃썿 n쌴sobek deseti (nebo n쌴so-
bek p썙ti v p쎼썿pad썙 m썙쎼en썿 v m썿l썿ch) 
a potom se po ka쏹d썗m takov썗m 

posunut썿 p쎼ep썿na썊e sn썿쏹썿 o 10 km/h 
(5 mil/h).
A쏹 dos쌴hnete po쏹adovan썗 rychlosti, 
kterou chcete udr쏹ovat, sp썿na썊 
uvoln썙te.

Do썊asn쌴 akcelerace
Pokud p쎼i zapnut썗m tempomatu pot쎼e-
bujete zrychlit, se쏃l쌴pn썙te ped쌴l akcele-
r쌴toru.
Pro zpomalen썿 na nastavenou rychlost 
uvoln썙te ped쌴l akceler쌴toru.
Pokud zatla썊썿te sp썿na썊 + sm썙rem nahoru 
nebo sp썿na썊 - sm썙rem dol쏪, p쎼i zv쏯쏃en썗 
rychlosti, rychlost tempomatu se uprav썿 
na aktu쌴ln썿 hodnotu rychlosti zobraze-
nou na p쎼썿strojov썗m panelu.

Do썊asn썙 pozastaven쌴 kontrola 
tempomatu

쉗innost tempomatu bude pozastavena 
v n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch:
僅 Se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l.
僅 Stiskem tla썊썿tka ( ).
僅 P쎼e쎼azen썿 do polohy N (Neutr쌴l).
僅 Sn썿쏹en썿 rychlosti vozidla na m썗n썙 ne쏹 

p쎼ibli쏹n썙 30 km/h (20 mil/h).
僅 Zv쏯쏃en썿 rychlosti vozidla na v썿ce ne쏹 

p쎼ibli쏹n썙 190 km/h (120 mil/h).
僅 Ovl쌴d쌴n썿 syst썗mu automatick썗 parko-

vac썿 brzdy EPB.
僅 Aktivovan쏯 syst썗m elektronick썗 stabi-

lizace ESC.
Nastaven쌴 hodnota rychlosti zmiz썿, 
av쏃ak kontrolka tempomatu ( ) 
z쏪stane sv썿tit.
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UPOZORN5NL
Pokud se tempomat pozastav썿 v situaci, 
kter쌴 nen썿 zm썿n썙na, nechte vozidlo 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

Obnoven썿 funkce tempomatu

Stiskn썙te sp썿na썊 +, - nebo tla썊썿tko ( ).
Pokud zatla썊썿te sp썿na썊 + sm썙rem nahoru 
nebo sp썿na썊 - sm썙rem dol쏪, rychlost 
vozidla se uprav썿 na aktu쌴ln썿 hodnotu 
rychlosti zobrazenou na p쎼썿strojov썗m 
panelu.
Pokud stisknete tla썊썿tko ( ) rychlost 
vozidla se uprav썿 na nastavenou hod-
notu.
Aby do쏃lo k obnoven썿 funkce tempo-
matu, mus썿 b쏯t rychlost vozidla v썙t쏃썿 ne쏹 
30 km/h (20 mil/h).

V\STRAHA
P쎼ed pou쏹it썿m tla썊썿tka ( ) zkontrolujte 
j썿zdn썿 podm썿nky. Stisknut썿m tla썊썿tka ( ) 
se m쏪쏹e rychlost j썿zdy prudce zv쏯쏃it 
nebo sn썿쏹it.

Vypnut썿 tempomatu

Stisknut썿m tla썊썿tka j썿zdn썿ho asistenta ( ) 
tempomat vypn썙te. Kontrolka tempo-
matu ( ) zhasne.
Kdy쏹 syst썗m tempomatu nepou쏹썿v쌴te, 
v쏹dy jej stisknut썿m tla썊썿tka j썿zdn썿ho asis-
tenta vypn썙te.

UPOZORN5NL
Je-li va쏃e vozidlo vybaveno syst썗mem 
manu쌴ln썿ho asistenta pro rychlostn썿 
limit, vypnete tempomat stisknut썿m 
a podr쏹en썿m tla썊썿tka j썿zdn썿ho asistenta. 
Zapne se v쏃ak manu쌴ln썿 asistent pro 
rychlostn썿 limit.

V\STRAHA
P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 tempomatu dodr쏹ujte 
n쌴sleduj썿c썿 opat쎼en썿:
僅 V쏹dy nastavte ni쏹쏃썿 rychlost vozidla, 

ne쏹 je maximum povolen썗 v p쎼썿slu쏃n썗 
zemi.

僅 Pokud tempomat nepou쏹썿v쌴te, vyp썿-
nejte jej, aby nedo쏃lo k ne쏒mysln썗mu 
nastaven썿 rychlosti. Ov썙쎼te, 쏹e kont-
rolka tempomatu ( ) nesv썿t썿.

僅 Tempomat nen썿 n쌴hradou za spr쌴vn썗 
a bezpe썊n썗 j썿zdn썿 n쌴vyky. 싡idi썊 nese 
odpov썙dnost za to, 쏹e v쏹dy 쎼썿d썿 bez-
pe썊n썙, a st쌴le by si m썙l b쏯t v썙dom 
toho, 쏹e mohou nastat neo썊ek쌴van썗 
a n쌴hl썗 situace.

僅 V쏹dy jezd썙te uv쌴쏹liv썙, abyste zabr쌴nili 
vzniku neo썊ek쌴van쏯ch a n쌴hl쏯ch situ-
ac썿. Neust쌴le sledujte j썿zdn썿 podm썿nky.

ONQ5041044_3
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僅 Tempomat nepou쏹썿vejte v situac썿ch, 
kdy udr쏹ov쌴n썿 konstantn썿 rychlosti 
vozidla m쏪쏹e b쏯t nebezpe썊n썗:
- P쎼i j썿zd썙 v hust썗m provozu nebo 

v podm썿nk쌴ch, kter썗 neumo쏹쎜uj썿 
j썿zdu konstantn썿 rychlost썿

- P쎼i j썿zd썙 v de쏃ti nebo po vozovce 
pokryt썗 ledem 썊i sn썙hem

- P쎼i j썿zd썙 po silnic썿ch v kopc썿ch nebo 
v siln썗m v썙tru

- P쎼i j썿zd썙 v siln썗m v썙tru nebo 
v oblasti s v썙trn쏯mi poryvy

- P쎼i j썿zd썙 za sn썿쏹en썗 viditelnosti 
(nap쎼썿klad v d쏪sledku nep쎼썿zniv썗ho 
po썊as썿, jako je mlha, sn썿h, d썗쏃쏉 nebo 
p썿se썊n쌴 bou쎼e)

僅 Tempomat nepou쏹썿vejte p쎼i ta쏹en썿 p쎼썿-
v썙su.

Adaptivn썿 tempomat (SCC) (je-
li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Adaptivn썿 tempomat je navr쏹en tak, aby 
detekoval vozidlo p쎼ed v쌴mi a pom쌴hal 
udr쏹ovat po쏹adovanou rychlost 
a minim쌴ln썿 vzd쌴lenost mezi vozidlem 
p쎼ed v쌴mi a va쏃썿m vozidlem.

Asistent akcelerace p쎼i p쎼edj썿쏹-
d썙n썿
Kdy쏹 je adaptivn썿 tempomat aktivn썿 
a vyhodnot썿, 쏹e se 쎼idi썊 rozhodl p쎼edjet 
vozidlo p쎼ed sebou, poskytne mu asis-
tenci p쎼i akceleraci.

Detek썊n썿 썊idlo
P쎼edn썿 kamera

Radar vp쎼edu

P쎼edn썿 kamera a p쎼edn썿 radar slou쏹썿 jako 
detek썊n썿 썊idlo pro zji쏃쏉ov쌴n썿 vozidel p쎼ed 
v쌴mi.
P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ho 썊idla je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

ONQ5051040L
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VAROV@NL
僅 Dbejte na to, aby p쎼edn썿 kamera 

a p쎼edn썿 radar st쌴le byly v dobr썗m 
stavu, aby adaptivn썿 tempomat fun-
goval optim쌴ln썿m zp쏪sobem.

僅 Podrobn썙j쏃썿 informace t쏯kaj썿c썿 se 
opat쎼en썿 pro p쎼edn썿 kameru a p쎼edn썿 
썊idlo naleznete v 썊쌴sti "Asisten썊n썿 sys-
t썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
(FCA) (Kombinovan쌴 썊idla) (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-70.

Nastaven썿 adaptivn썿ho tempo-
matu
Zapnut썿 adaptivn썿ho tempomatu

Stisknut썿m tla썊썿tka j썿zdn썿ho asistenta ( ) 
funkci zapnete. Nastav썿 se rychlost 
odpov썿daj썿c썿 aktu쌴ln썿 rychlosti zobrazen썗 
na p쎼썿strojov썗m panelu.
僅 Pokud se p쎼ed v쌴mi nenach쌴z썿 쏹쌴dn썗 

vozidlo, rychlo se nezm썙n썿.
僅 Pokud se p쎼ed v쌴mi nach쌴z썿 vozidlo, 

m쏪쏹e doj썿t k upraven썿 rychlosti, aby 
byl zachov쌴n odstup od vozidla p쎼ed 
v쌴mi. Pokud vozidlo p쎼ed v쌴mi zrychl썿, 
va쏃e vozidlo bude po zrychlen썿 na 
nastavenou rychlost udr쏹ovat stejnou 
cestovn썿 rychlost.

UPOZORN5NL
僅 Pokud jedete rychlost썿 0~30 km/h 

(0~20 mil/h) a stisknete tla썊썿tko j썿zd-
n썿ho asistenta , nastaven쌴 rychlost 
se nastav썿 na 30 km/h (20 mil/h).

僅 Pokud 쎼idi썊 p쎼e쎼ad썿 na ni쏹쏃썿 p쎼evo-
dov쏯 stupe쎜, nemus썿 rychlost vozidla 
dos쌴hnout nastaven썗 rychlosti.

Nastaven썿 odstupu vozidla

Po ka쏹d썗m stisknut썿 tla썊썿tka se odstup 
vozidla zm썙n썿 n쌴sledovn썙:

UPOZORN5NL
僅 P쎼i j썿zd썙 rychlost썿 90 km/h (56 mil/h) 

bude odstup udr쏹ov쌴n takto:
- Odstup 4 – p쎼ibli쏹n썙 52,5 m (172 ft)
- Odstup 3 – p쎼ibli쏹n썙 40 m (130 ft)
- Odstup 2 – p쎼ibli쏹n썙 32,5 m (106 ft)
- Odstup 1 – p쎼ibli쏹n썙 25 m (82 ft)

僅 Jako odstup je nastaven posledn썿 
nastaven쏯 odstup p쎼i nastartov쌴n썿 
vozidla nebo p쎼i do썊asn썗 deaktivaci 
adaptivn썿ho tempomatu.

Zv쏯쏃en썿 nastaven썗 rychlosti

Kr쌴tce stiskn썙te sp썿na썊 + sm썙rem 
nahoru. Nastaven쌴 rychlost se ka쏹d쏯m 
takov쏯mto pou쏹it썿m sp썿na썊e zv쏯쏃썿 o 1 
km/h (1 mil/h).

ONQ5041043
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僅 Stiskn썙te sp썿na썊 + nahoru a podr쏹te 
jej. Ka쏹d쏯m takov쏯mto pou쏹it썿m sp썿-
na썊e se nastaven쌴 rychlost j썿zdy zv쏯쏃썿 
o 10 km/h (5 mil/h).

僅 Rychlost m쏪쏹ete nastavit a쏹 do 180 
km/h (110 mil/h).

V\STRAHA
P쎼ed pou쏹it썿m sp썿na썊e + zkontrolujte 
j썿zdn썿 podm썿nky. Kdy쏹 sp썿na썊 - posunete 
nahoru a podr쏹썿te jej, m쏪쏹e se rychlost 
j썿zdy prudce zv쏯쏃it.

Sn썿쏹en썿 nastaven썗 rychlosti

Kr쌴tce stiskn썙te sp썿na썊 - sm썙rem dol쏪. 
Ka쏹d쏯m takov쏯mto pou쏹it썿m sp썿na썊e se 
nastaven쌴 rychlost j썿zdy sn썿쏹썿 o 1 km/h 
(1 mil/h).
僅 Stiskn썙te sp썿na썊 - dol쏪 a podr쏹te jej. 

Ka쏹d쏯m takov쏯mto pou쏹it썿m sp썿na썊e 
se nastaven쌴 rychlost j썿zdy sn썿쏹썿 o 10 
km/h (5 mil/h).

僅 Rychlost m쏪쏹ete nastavit a쏹 do 30 
km/h (20 mil/h).

Do썊asn썙 vypnout adaptivn썿 tem-
pomat

Stisknut썿m sp썿na썊e ( ) nebo se쏃l쌴pnu-
t썿m brzdov썗ho ped쌴lu adaptivn썿 tempo-
mat do썊asn썙 deaktivujete.

Obnoven썿 썊innosti adaptivn썿ho 
tempomatu

Chcete-li adaptivn썿 tempomat po deakti-
vaci op썙t aktivovat, stiskn썙te sp썿na썊 +, - 
nebo ( ).
僅 Pokud zatla썊썿te sp썿na썊 + sm썙rem 

nahoru nebo sp썿na썊 - sm썙rem dol쏪, 
rychlost vozidla se uprav썿 na aktu쌴ln썿 
hodnotu rychlosti zobrazenou na p쎼썿-
strojov썗m panelu.

僅 Pokud stisknete sp썿na썊 ( ), vozidlo 
zrychl썿 nebo zpomal썿 na nastavenou 
hodnotu rychlosti.

V\STRAHA
P쎼ed pou쏹it썿m sp썿na썊e ( ) zkontrolujte 
j썿zdn썿 podm썿nky. Kdy쏹 stisknete sp썿na썊 
( ), m쏪쏹e se rychlost j썿zdy prudce zv쏯쏃it 
nebo sn썿쏹it.

Vypnut썿 adaptivn썿ho tempomatu

Stisknut썿m tla썊썿tka j썿zdn썿ho asistenta ( ) 
adaptivn썿 tempomat vypn썙te.

UPOZORN5NL
Je-li va쏃e vozidlo vybaveno syst썗mem 
manu쌴ln썿ho asistenta pro rychlostn썿 
limit, vypnete adaptivn썿 tempomat p쎼idr-
쏹en썿m stisku tla썊썿tka j썿zdn썿ho asistenta 

ONQ5041300L
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( ). Zapne se v쏃ak manu쌴ln썿 asistent 
pro rychlostn썿 limit.

Zalo쏹eno na j썿zdn썿m re쏹imu
Adaptivn썿 tempomat m썙n썿 akceleraci na 
z쌴klad썙 re쏹imu j썿zdy vybran썗ho v 쎼썿d썿-
c썿ch funkc썿ch, kter썗 jsou sou썊쌴st썿 j썿zd-
n썿ho re쏹imu. 싡i썑te se n쌴sleduj썿c썿 
tabulkou.

UPOZORN5NL
僅 Podrobnosti o j썿zdn썿ch re쏹imech 

najdete v 썊쌴sti "Integrovan쏯 syst썗m 
쎼썿zen썿 v re쏹imu Drive" strana 6-52.

僅 Adaptivn썿 tempomat se nemus썿 
zapnout nebo vypnout v n썙kter쏯ch 
re쏹imech 쎼썿zen썿, pokud nejsou spln썙ny 
provozn썿 podm썿nky.

僅 Pokud va쏃e vozidlo nen썿 vybaveno 
integrovan쏯m syst썗mem 쎼썿zen썿 v 
re쏹imu Drive, adaptivn썿 tempomat 
zv쏯쏃썿 rychlost va쏃eho vozidla na nor-
m쌴ln썿 쏒rove쎜.

Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿
4 N썿zk쌴
5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace 

volantu sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Warning 
Volume (J썿zdn썿 asistent → Hlasitost 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu hlasitosti v쏯strahy 
adaptivn썿ho tempomatu na hodnotu 
High (Vysok쌴), Medium (St쎼edn썿), Low 
(N썿zk쌴) nebo Off (Vypnuto).
I kdy쏹 je v쏃ak vybr쌴na mo쏹nost Off 
(Vypnuto), hlasitost v쏯strahy a upozor-
n썙n썿 adaptivn썿ho tempomatu se nevy-
pnou, n쏯br쏹 se aplikuje hlasitost Low 
(N썿zk쌴).
Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.
Pokud je v쏃ak hlasitost v쏯strah vypnut쌴, 
zapne se funkce vibrace volantu (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy).

UPOZORN5NL
Po op썙tn썗m nastartov쌴n썿 se obnov썿 
posledn썿 nastaven썿 hlasitosti v쏯strahy.

Re쏹im Drive Adaptivn썿 tempomat

SMART Normal

ECO Pomalu

SPORT Rychle

NORMAL Normal

ONQ5031371L
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Pou쏹썿v쌴n썿 adaptivn썿ho tempo-
matu
Podm썿nky 썊innosti
Adaptivn썿 tempomat je v provozu, pokud 
jsou spln썙ny n쌴sleduj썿c썿 podm썿nky.

Z쌴kladn썿 funkce
僅 싡azen썿 je v poloze D (J썿zda).
僅 Dve쎼e 쎼idi썊e jsou zav쎼en썗.
僅 Nen썿 aktivov쌴na elektronick쌴 parko-

vac썿 brzda (EPB).
僅 Rychlost vozidla le쏹썿 v rozsahu pro-

vozn썿 rychlosti.
- Pokud se vep쎼edu nenach쌴z썿 쏹쌴dn썗 

vozidlo: 10~180 km/h (5~110 mil/h)
- Pokud se vep쎼edu nach쌴z썿 vozidlo: 

0~180 km/h (0~110 mil/h)
僅 Je v 썊innosti ESC (Elektronick썗 쎼썿zen썿 

stabilizace) nebo ABS.
僅 Vozidlo nen썿 쎼썿zeno syst썗mem ESC 

(Electronic Stability Control) ani ABS.
僅 Motor neb썙쏹썿 p쎼i vysok쏯ch ot쌴썊k쌴ch.
僅 Ovl쌴d쌴n썿 brzd asistentem pro p쎼ed-

ch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu nen썿 
v provozu.

UPOZORN5NL
Pokud p쎼i zastaven썿 nen썿 p쎼ed va쏃썿m 
vozidlem jin썗 vozidlo, funkce se zapne 
po se쏃l쌴pnut썿 brzdov썗ho ped쌴lu.

Asistent akcelerace p쎼i p쎼edj썿쏹-
d썙n썿
Asistent akcelerace p쎼i p쎼edj썿쏹d썙n썿 se 
aktivuje, pokud je zapnut쏯 sm썙rov쏯 sig-
n쌴l vlevo (levostrann썗 쎼썿zen썿) nebo sm썙-
rov쏯 sign쌴l vpravo (pravostrann썗 쎼썿zen썿), 
je aktivov쌴n adaptivn썿 tempomat a jsou 
spln썙ny n쌴sleduj썿c썿 podm썿nky:

僅 Rychlost vozidla je vy쏃쏃썿 ne쏹 60 km/h 
(40 mil/h).

僅 V쏯stra쏹n쌴 sv썙tla jsou vypnut쌴.
僅 P쎼ed va쏃썿m vozidlem je zji쏃t썙no jin썗 

vozidlo.
僅 Pro zachov쌴n썿 odstupu od vozidla 

p쎼ed v쌴mi nen썿 t쎼eba zpomalovat.

V\STRAHA
僅 Pokud je zapnut쏯 sm썙rov쏯 sign쌴l 

vlevo (levostrann썗 쎼썿zen썿) nebo sm썙-
rov쏯 sign쌴l vpravo (pravostrann썗 
쎼썿zen썿) a p쎼ed v쌴mi jede jin썗 vozidlo, 
m쏪쏹e va쏃e vozidlo do썊asn썙 zrychlit. 
Neust쌴le sledujte j썿zdn썿 podm썿nky.

僅 Bez ohledu na to, po kter썗 stran썙 sil-
nice se v p쎼썿slu쏃n썗 zemi jezd썿, bude se 
asistent akcelerace p쎼i p쎼edj썿쏹d썙n썿 
aktivovat p쎼i spln썙n썿 n쌴sleduj썿c썿ch 
podm썿nek. P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 funkce 
v zem썿ch, v nich쏹 se jezd썿 po opa썊n썗 
stran썙, neust쌴le sledujte situaci na sil-
nici.

Displej a kontrola adaptivn썿ho 
tempomatu

Z쌴kladn썿 funkce
Provozn썿 stav adaptivn썿ho tempomatu je 
uveden v re쏹imu Driving Assist (J썿zdn썿 
asistent) na p쎼썿strojov썗m panelu. Viz 
"P쎼썿strojov쌴 deska" strana 4-46.
Adaptivn썿 tempomat se zobrazuje n쌴sle-
duj썿c썿m zp쏪sobem v z쌴vislosti na stavu 
funkce.
僅 P쎼i 썊innosti

ONQ5041167L
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1. Zobrazuje se, zda se p쎼ed v쌴mi 
nach쌴z썿 jin썗 vozidlo, a vybran쌴 쏒ro-
ve쎜 odstupu.

2. Zobrazuje se nastaven쌴 rychlost.
3. Zobrazuje se, zda se p쎼ed v쌴mi 

nach쌴z썿 jin썗 vozidlo, a c썿lov쏯 
odstup.

僅 P쎼i do썊asn썗 deaktivaci

1. Kontrolka ( ) sv썿t썿.
2. P쎼edchoz썿 nastaven쌴 rychlost se 

zobrazuje 쏃ed썙.

UPOZORN5NL
僅 Odstup vozidla vp쎼edu se zobrazuje 

na p쎼썿strojov썗m panelu v z쌴vislosti na 
aktu쌴ln썿m odstupu vozidla vp쎼edu.

僅 C썿lov쏯 odstup se m쏪쏹e li쏃it podle rych-
losti vozidla a nastaven썗 쏒rovn썙 
odstupu. Je-li rychlost vozidla n썿zk쌴, 
m쏪쏹e se c썿lov쏯 odstup zm썙nit jen 
nepatrn썙.

Do썊asn쌴 akcelerace

Chcete-li do썊asn썙 zv쏯쏃it rychlost bez 
zm썙ny nastaven썗 rychlosti, kdy쏹 je v 
provozu adaptivn썿 tempomat, se쏃l쌴p-
n썙te ped쌴l akceler쌴toru. B썙hem 
se쏃l쌴pnut썿 ped쌴lu akceler쌴toru bude na 

p쎼썿strojov썗m panelu blikat nastaven쌴 
rychlost, 쏒rove쎜 odstupu a c썿lov쏯 
odstup.
Pokud v쏃ak nen썿 ped쌴l akceler쌴toru 
dostate썊n썙 se쏃l쌴pnut쏯, rychlost vozidla 
se m쏪쏹e sni쏹ovat.

V\STRAHA
P쎼i kr쌴tkodob썗m zrychlov쌴n썿 bu썑te opa-
trn썿, jeliko쏹 rychlost a odstup nejsou 
ovl쌴d쌴ny automaticky ani v p쎼썿pad썙, 쏹e 
se p쎼ed v쌴mi nach쌴z썿 jin썗 vozidlo.

Adaptivn썿 tempomat do썊asn썙 
vypnut

A: Deaktivovan쏯 inteligentn썿 tempo-
mat
Adaptivn썿 tempomat se automaticky 
do썊asn썙 deaktivuje v n쌴sleduj썿c썿ch situa-
c썿ch:
僅 Rychlost j썿zdy je vy쏃쏃썿 ne쏹 190 km/h 

(120 mph).
僅 Vozidlo ur썊itou dobu st쌴lo.
僅 Ped쌴l akceler쌴toru byl po ur썊itou 

dobu souvisle se쏃l쌴pnut.
僅 Nejsou spln썙ny podm썿nky pro 썊innost 

adaptivn썿ho tempomatu.
Je-li adaptivn썿 tempomat automaticky 
do썊asn썙 deaktivov쌴na, zobraz썿 se na p쎼썿-
strojov썗m panelu varovn쌴 zpr쌴va 
a zazn썿 zvukov쌴 v쏯straha jako varov쌴n썿 
pro 쎼idi썊e.
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UPOZORN5NL
Pokud se vozidlo zastav썿 a je automa-
ticky do썊asn썙 deaktivov쌴n adaptivn썿 
tempomat, m쏪쏹e b쏯t aktivov쌴na elektro-
nick쌴 parkovac썿 brzda (EPB).

V\STRAHA
Kdy쏹 je adaptivn썿 tempomat do썊asn썙 
deaktivov쌴n, odstup od vozidla vp쎼edu 
se neudr쏹uje. V쏹dy sledujte situaci na sil-
nici a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby sni쏹te rychlost 
j썿zdy se쏃l쌴pnut썿m brzdov썗ho ped쌴lu, 
abyste udr쏹ovali bezpe썊n쏯 odstup.

Podm썿nky adaptivn썿ho tempo-
matu nejsou spln썙ny

A: Podm썿nky adaptivn썿ho tempomatu 
nejsou spln썙ny
Pokud je tla썊썿tko J썿zdn썿 asistent, sp썿na썊 
+, sp썿na썊 - nebo sp썿na썊 ( ) stisknut, 
kdy쏹 nejsou spln썙ny provozn썿 podm썿nky 
adaptivn썿ho tempomatu, na p쎼썿strojo-
v썗m panelu se zobraz썿 v쏯stra쏹n쌴 zpr쌴va 
a zazn썿 zvukov쌴 v쏯straha.

Situace v doprav썙

A: Akcelerace pomoc썿 ovlada썊e nebo 
ped쌴lu
Pokud v doprav썙 vozidlo p쎼ed v쌴mi 
zastav썿, va쏃e vozidlo zastav썿 tak썗. Pokud 
se vozidlo p쎼ed v쌴mi d쌴 do pohybu, d쌴 
se do pohybu i va쏃e vozidlo.
Pokud nav썿c vozidlo st쌴lo a uplynul 
ur썊it쏯 썊asov쏯 interval, zobraz썿 se na p쎼썿-
strojov썗m panelu zpr쌴va jako v쏯쏃e. 
Chcete-li zah쌴jit j썿zdu, se쏃l쌴pn썙te akce-
lera썊n썿 ped쌴l nebo stiskn썙te sp썿na썊 +, 
sp썿na썊 – 썊i sp썿na썊 ( ).

Varov쌴n썿 ohledn썙 dopravn썿 situ-
ace p쎼ed v쌴mi

A: Sledujte okoln썿 vozidla
V n쌴sleduj썿c썿 situaci se na p쎼썿strojov썗m 
panelu zobraz썿 varovn썗 hl쌴쏃en썿 a zazn썿 
zvukov쏯 sign쌴l jako v쏯straha pro 쎼idi썊e 
ohledn썙 dopravn썿 situace p쎼ed n썿m.
僅 Upozorn썙n썿 na vozidlo jedouc썿 p쎼ed 

v쌴mi zmiz썿, kdy쏹 adaptivn썿 tempomat 
udr쏹uje odstup od vozidla p쎼ed v쌴mi 
a va쏃e vozidlo jede rychlost썿 ni쏹쏃썿 ne쏹 
ur썊it쌴 hodnota.

V\STRAHA
V쏹dy d쌴vejte pozor na vozidla 썊i p쎼ed-
m썙ty, kter썗 se p쎼ed v쌴mi mohou n쌴hle 
objevit, a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby sni쏹te rych-
lost j썿zdy se쏃l쌴pnut썿m brzdov썗ho ped쌴lu, 
abyste udr쏹ovali bezpe썊n쏯 odstup.

ONQ5041170L

ONQ5041172L

ONQ5041173L
1356



싡썿zen썿 vozidla Adaptivn썿 tempomat (SCC)

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 136  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou

A: Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou
Pokud je adaptivn썿 tempomat v provozu 
a riziko sr쌴쏹ky s vozidlem jedouc썿m 
vp쎼edu je vysok썗, zobraz썿 se na p쎼썿strojo-
v썗m panelu varovn썗 hl쌴쏃en썿 a zazn썿 zvu-
kov쏯 sign쌴l jako varov쌴n썿 pro 쎼idi썊e. 
V쏹dy sledujte situaci na silnici 
a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby sni쏹te rychlost j썿zdy 
se쏃l쌴pnut썿m brzdov썗ho ped쌴lu, abyste 
udr쏹ovali bezpe썊n쏯 odstup.

V\STRAHA
V n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch nemus썿 adap-
tivn썿 tempomat 쎼idi썊e varovat p쎼ed sr쌴쏹-
kou.
僅 Odstup od vozidla jedouc썿ho vp쎼edu 

je mal쏯 a vozidlo p쎼ed v쌴mi jede rych-
leji 썊i podobnou rychlost썿 jako va쏃e 
vozidlo

僅 Rychlost va쏃eho vozidla je velmi n썿zk쌴 
nebo va쏃e vozidlo stoj썿

僅 Ihned po aktivaci adaptivn썿ho tempo-
matu je se쏃l쌴pnut akcelera썊n썿 ped쌴l

V\STRAHA
P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 adaptivn썿ho tempomatu 
dodr쏹ujte n쌴sleduj썿c썿 opat쎼en썿:
僅 Adaptivn썿 tempomat nen썿 n쌴hradou 

za spr쌴vn썗 a bezpe썊n썗 j썿zdn썿 n쌴vyky. 
Odpov썙dnost썿 쎼idi썊e je v쏹dy kontrolo-
vat rychlost a odstup vozidla vp쎼edu.

僅 Jeliko쏹 adaptivn썿 tempomat nemus썿 
rozpoznat neo썊ek쌴van썗 a n쌴hl썗 situ-
ace 썊i slo쏹it썗 j썿zdn썿 situace, v쏹dy 

pozorn썙 sledujte j썿zdn썿 podm썿nky 
a udr쏹ujte si kontrolu nad rychlost썿 
vozidla.

僅 Pokud funkci adaptivn썿ho tempo-
matu nepou쏹썿v쌴te, vyp썿nejte ji, aby 
nedo쏃lo k ne쏒mysln썗mu nastaven썿 
rychlosti.

僅 Pokud je adaptivn썿 tempomat aktivo-
v쌴n, nenech쌴vejte dve쎼e otev쎼en썗, 
dokonce ani pokud je vozidlo zasta-
veno.

僅 V쏹dy si udr쏹ujte p쎼ehled o zvolen썗 
rychlosti a odstupu vozidel.

僅 Udr쏹ujte bezpe썊n쏯 odstup na z쌴klad썙 
podm썿nek na vozovce a rychlosti vozi-
dla. Pokud je odstup vozidel p쎼i j썿zd썙 
vysokou rychlost썿 p쎼썿li쏃 mal쏯, m쏪쏹e 
doj썿t k v쌴쏹n썗 sr쌴쏹ce. V쏹dy v썙nujte 
pozornost dopravn썿 situaci p쎼ed v쌴mi.

僅 Pokud p쎼i zachov쌴v쌴n썿 odstupu vozi-
dlo jedouc썿 vp쎼edu zmiz썿, m쏪쏹e funkce 
prudce zrychlit na nastavenou rych-
lost. Neust쌴le si bu썑te v썙domi mo쏹-
nosti vzniku neo썊ek쌴van쏯ch 
a n쌴hl쏯ch situac썿.

僅 Vozidlo m쏪쏹e p쎼i j썿zd썙 do kopce zpo-
malovat nebo p쎼i j썿zd썙 z kopce zrych-
lovat.

僅 V쏹dy si bu썑te v썙domi mo쏹nosti 
vzniku situac썿, kdy na silnici n쌴hle 
vjede vozidlo.

僅 Kdy쏹 t쌴hnete p쎼썿v썙s nebo jin썗 vozidlo, 
z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 doporu썊u-
jeme adaptivn썿 tempomat vypnout.

僅 Je-li va쏃e vozidlo ta쏹eno, adaptivn썿 
tempomat vypn썙te.

僅 Doch쌴z썿-li k ru쏃en썿 siln쏯mi elektro-
magnetick쏯mi vlnami, m쏪쏹e se adap-
tivn썿 tempomat vypnout.

僅 Adaptivn썿 tempomat nemus썿 deteko-
vat p쎼ek쌴쏹ku vp쎼edu a m쏪쏹e doj썿t ke 
sr쌴쏹ce. V쏹dy pe썊liv썙 sledujte situaci 
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p쎼ed v쌴mi, abyste zabr쌴nili neo썊ek쌴-
van쏯m a n쌴hl쏯m situac썿m.

僅 Pokud p쎼ed v쌴mi jedou vozidla, kter쌴 
썊asto p쎼ej썿쏹d썙j썿 z pruhu do pruhu, 
mohou zp쏪sobit zpo쏹d썙n썿 reakce t썗to 
funkce nebo p쎼썿padn썙 tak썗 to, 쏹e 
bude reagovat na vozidlo ve vedlej쏃썿m 
j썿zdn썿m pruhu. V쏹dy jezd썙te uv쌴쏹liv썙, 
abyste zabr쌴nili vzniku neo썊ek쌴va-
n쏯ch a n쌴hl쏯ch situac썿.

僅 V쏹dy sledujte okol썿 a jezd썙te opatrn썙, 
i kdy쏹 se nezobrazuje varovn썗 hl쌴쏃en썿 
썊i nezn썿 zvukov쏯 v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l.

僅 Pokud je zobrazeno v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
nebo zn썿 v쏯stra쏹n쏯 zvukov쏯 sign쌴l 
jin썗ho syst썗mu, nemus썿 se v쏯stra쏹n썗 
hl쌴쏃en썿 adaptivn썿ho tempomatu zob-
razit a jeho v쏯stra쏹n쏯 zvukov쏯 sign쌴l 
nemus썿 zazn썿t.

僅 V hlu썊n썗m prost쎼ed썿 nemus썿 b쏯t 
v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l adaptivn썿ho tempo-
matu sly쏃et. V쏹dy v썙nujte pozornost 
dopravn썿 situaci p쎼ed v쌴mi.

僅 V쏯robce vozidla nenese odpov썙dnost 
za poru쏃ov쌴n썿 dopravn썿ch p쎼edpis쏪 
ani za nehody zp쏪soben썗 쎼idi썊em v 
dob썙, kdy je aktivn썿 adaptivn썿 tempo-
mat.

僅 V쏹dy nastavte ni쏹쏃썿 rychlost vozidla, 
ne쏹 je maximum povolen썗 v p쎼썿slu쏃n썗 
zemi.

UPOZORN5NL
僅 Adaptivn썿 tempomat nemus썿 fungovat 

po dobu 15 sekund po op썙tovn썗m 
nastartov쌴n썿 vozidla, nebo pokud nen썿 
inicializov쌴na p쎼edn썿 kamera 썊i p쎼edn썿 
radar.

僅 P쎼i ovl쌴d쌴n썿 brzd adaptivn썿m tempo-
matem se m쏪쏹e ozvat zvuk.

UPOZORN5NL
Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobrazeny 
odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifikac썿ch a 
t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

Porucha a omezen썿 adaptivn썿ho 
tempomatu
Porucha adaptivn썿ho tempomatu

A: Zkontrolujte syst썗m adaptivn썿ho 
tempomatu
Pokud adaptivn썿 tempomat nefunguje 
spr쌴vn썙, zobraz썿 se na p쎼썿strojov썗m 
panelu varovn썗 hl쌴쏃en썿 a na p쎼썿strojo-
v썗m panelu se rozsv썿t썿 varovn쌴 kont-
rolka ( ). Nechte adaptivn썿 tempomat 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

Adaptivn썿 tempomat deaktivov쌴n

A: Adaptivn썿 tempomat je vypnut쏯. 
Radar je zablokovan쏯
Pokud je kryt p쎼edn썿ho radaru nebo sen-
zor pokryt쏯 sn썙hem, de쏃쏉ovou vodou 썊i 
ne썊istotami, m쏪쏹e doj썿t ke sn썿쏹en썿 
v쏯konu detekov쌴n썿 a k do썊asn썗mu ome-
zen썿 nebo zablokov쌴n썿 adaptivn썿ho tem-
pomatu.

ONQ5041174L
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V takov썗m p쎼썿pad썙 se na p쎼썿strojov썗m 
panelu zobraz썿 varovn썗 hl쌴쏃en썿.
Po odstran썙n썿 zne썊ist썙n썿, sn썙hu nebo 
kapek de쏃t썙 za썊ne adaptivn썿 tempomat 
op썙t norm쌴ln썙 fungovat.

V\STRAHA
I kdy쏹 se na p쎼썿strojov썗m panelu nezob-
raz썿 varovn썗 hl쌴쏃en썿, nemus썿 adaptivn썿 
tempomat fungovat spr쌴vn썙.

VAROV@NL
Adaptivn썿 tempomat nemus썿 fungovat 
spr쌴vn썙 v n썙kter쏯ch prost쎼ed썿ch (nap쎼. 
v otev쎼en썗 krajin썙), kde po nastartov쌴n썿 
vozidla nelze detekovat 쏹쌴dn썗 objekty.

Omezen썿 adaptivn썿ho tempomatu
Adaptivn썿 tempomat nemus썿 fungovat 
norm쌴ln썙 za n쌴sleduj썿c썿ch podm썿nek:
僅 Detek썊n썿 썊idlo nebo jeho okol썿 je zne-

썊i쏃t썙n썗 nebo po쏃kozen썗
僅 쉗eln썿 sklo je pr쏪b썙쏹n썙 ost쎼ikov쌴no 

kapalinou ost쎼ikova썊e nebo jsou spu쏃-
t썙ny st썙ra썊e

僅 Objektiv kamery je 썊쌴ste썊n썙 nebo 
zcela zakryt쏯 t쎣nov쌴n썿m, povlakem 
nebo n쌴lepkou na 썊eln썿m skle, po쏃ko-
zen쏯m nebo zne썊ist썙n쏯m sklem 
(n쌴lepky, hmyz atd.)

僅 Z 썊eln썿ho skla nen썿 odstran썙na vlhkost 
nebo namrznut썗 kapky de쏃t썙

僅 V zorn썗m poli p쎼edn썿 kamery doch쌴z썿 
k osln썙n썿 sluncem

僅 Na mokr썗 nebo rozbit썗 vozovce 
(nap쎼썿klad v kalu쏹썿ch) se odr쌴쏹썿 
pouli썊n썿 osv썙tlen썿 nebo sv썙tla protije-
douc썿ch vozidel

僅 Teplota v okol썿 p쎼edn썿 kamery je p쎼썿li쏃 
vysok쌴 nebo n썿zk쌴

僅 Na p쎼썿strojov썗 desce se nach쌴z썿 
n썙jak쏯 p쎼edm썙t

僅 P쎼i j썿zd썙 ve velmi jasn썗m osv썙tlen썿
僅 Okoln썿 prost쎼ed썿 je velmi tmav썗, nap쎼썿-

klad p쎼i j썿zd썙 v tunelu apod.
僅 Venkovn썿 jas se n쌴hle zm썙n썿, nap쎼. po 

vjezdu do tunelu
僅 Venkovn썿 osv썙tlen썿 m쌴 n썿zkou inten-

zitu a nejsou rozsv썿ceny sv썙tlomety 
nebo nejsou dostate썊n썙 jasn썗

僅 P쎼i j썿zd썙 v prudk썗m de쏃ti, sn썙쏹en썿 
nebo v mlze

僅 P쎼i j썿zd썙 skrze p쌴ru, kou쎼 nebo ve 
st썿nu

僅 Je detekov쌴na pouze 썊쌴st vozidla
僅 Vozidlo vp쎼edu nem쌴 쏹쌴dn쌴 koncov쌴 

sv썙tla nebo jsou koncov쌴 sv썙tla um썿s-
t썙na na neobvykl쏯ch m썿stech apod.

僅 Venkovn썿 osv썙tlen썿 m쌴 n썿zkou inten-
zitu a vozidlo vp쎼edu nem쌴 쏹쌴dn쌴 
koncov쌴 sv썙tla nebo tato sv썙tla 
nejsou dostate썊n썙 jasn쌴

僅 Zadn썿 썊쌴st vozidla jedouc썿ho vp쎼edu je 
mal쌴 nebo nevypad쌴 obvykle (je 
naklon썙n쌴, p쎼evr쌴cen쌴 apod.)

僅 Sv썙tl쌴 v쏯쏃ka vozidla p쎼ed v쌴mi je p쎼썿li쏃 
n썿zk쌴 nebo naopak velmi vysok쌴

僅 P쎼ed va쏃e vozidlo se velmi n쌴hle 
za쎼ad썿 jin썗 vozidlo

僅 Va쏃e vozidlo je odtahov쌴no
僅 P쎼i j썿zd썙 tunelem nebo po ocelov썗m 

mostu
僅 Proj썿쏹d썿te oblastmi s kovov쏯mi prvky, 

jako jsou stavby, 쏹eleznice apod.
僅 V okol썿 se nach쌴zej썿 vysoce reflexn썿 

materi쌴ly, kter썗 velmi dob쎼e odr쌴쏹ej썿 
paprsky p쎼edn썿ho radaru, nap쎼썿klad 
svodidla, vozidla v bezprost쎼edn썿 bl썿z-
kosti apod.

僅 쉗쌴st n쌴razn썿ku v okol썿 radaru je vtla-
썊en쌴 dovnit쎼, po쏃kozen쌴 nebo je radar 
mimo svou spr쌴vnou pozici
1386
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僅 Teplota v okol썿 p쎼edn썿ho radaru je p쎼썿-
li쏃 vysok쌴 nebo n썿zk쌴

僅 Proj썿쏹d썿te po otev쎼en썗m prostranstv썿, 
kde se nach쌴z썿 jen velmi m쌴lo vozidel 
nebo staveb (nap쎼썿klad pou쏃쏉, past-
viny, okrajov썗 썊쌴sti m썙st apod.)

僅 Vozidlo jedouc썿 p쎼ed v쌴mi je vyrobeno 
z materi쌴lu, kter쏯 neodr쌴쏹썿 sign쌴ly 
p쎼edn썿ho radaru

僅 Jedete v bl썿zkosti k쎼썿쏹en썿 d쌴lnic 썊i sil-
nic pro motorov쌴 vozidla nebo m쏯tn썗 
br쌴ny

僅 Vozidlo jede po kluzk썗m povrchu na 
sn썙hu, ledu nebo kalu쏹emi apod.

僅 Jedete po klikat썗 silnici
僅 Vozidlo vp쎼edu je detekov쌴no pozd썙
僅 Vozidlo vp쎼edu je n쌴hle zakryto p쎼e-

k쌴쏹kou
僅 Vozidlo vp쎼edu ne썊ekan썙 p쎼ejede 

z jednoho j썿zdn썿ho pruhu do jin썗ho 
nebo prudce zpomal썿

僅 Vozidlo vp쎼edu se naklon썿 nebo 
zprudka vybo썊썿 ze sv썗ho sm썙ru

僅 Vozidlo vp쎼edu jede p쎼썿li쏃 pomalu 
nebo p쎼썿li쏃 rychle

僅 S vozidlem p쎼ed v쌴mi zm썙n썿 va쏃e 
vozidlo p쎼i n썿zk썗 rychlosti n쌴hle j썿zdn썿 
pruh

僅 Vozidlo vp쎼edu je pokryt썗 sn썙hem
僅 Neklidn쏯 j썿zdn썿 styl
僅 Nach쌴z썿te se na kruhov썗m objezdu 

a vozidlo vp쎼edu nen썿 detekov쌴no
僅 Jedete trvale v kruhu
僅 P쎼i j썿zd썙 na parkovi쏃ti
僅 Proj썿쏹d썿te stavbou, jedete po nedl쌴쏹-

d썙n썗, 썊쌴ste썊n썙 dl쌴쏹d썙n썗 nebo 
nerovn썗 silnici, p쎼ej썿쏹d썿te zpomalovac썿 
prahy apod.

僅 Jedete po silnici s velk쏯m sklonem, ve 
velmi klikat썗m 쏒seku apod.

僅 Proj썿쏹d썿te po silnici lemovan썗 stromo-
쎼ad썿m nebo spoustou semafor쏪

僅 Nep쎼썿zniv썗 j썿zdn썿 podm썿nky p쏪sob썿 p쎼i 
j썿zd썙 p쎼썿li쏃n썗 vibrace

僅 V쏯쏃ka va쏃eho vozidla je ni쏹쏃썿 nebo 
vy쏃쏃썿 v d쏪sledku velk썗ho zat썿쏹en썿 
zavazadlov썗ho prostoru, abnorm쌴l-
n썿ho tlaku v pneumatik쌴ch apod.

僅 P쎼i j썿zd썙 po 쏒zk썗 cest썙 lemovan썗 
stromy nebo p쎼erostl쏯mi travinami

僅 Doch쌴z썿 k ru쏃en썿 elektromagnetick쏯mi 
vlnami, nap쎼썿klad v oblastech se sil-
n쏯m r쌴diov쏯m sign쌴lem nebo elektro-
magnetick쏯m 쏃umem

僅 Jedete po klikat썗 silnici

V zat쌴썊k쌴ch nemus썿 adaptivn썿 tempo-
mat spr쌴vn썙 rozpoznat vozidlo ve 
stejn썗m j썿zdn썿m pruhu a m쏪쏹e akcele-
rovat na nastavenou rychlost. Po n쌴h-
l썗m zaznamen쌴n썿 vozidla p쎼ed v쌴mi 
m쏪쏹e rovn썙쏹 doj썿t k prudk썗mu sn썿쏹en썿 
rychlosti.
V zat쌴썊k쌴ch nastavujte odpov썿daj썿c썿 
rychlost a s ohledem na stav vozovky 
a dopravn썿 situaci p쎼ed v쌴mi pou쏹썿-
vejte brzdov쏯 ped쌴l 썊i ped쌴l akceler쌴-
toru.

Rychlost j썿zdy m쏪쏹e b쏯t sn썿쏹ena kv쏪li 
j썿zd썙 vozidla v sousedn썿m pruhu.

ONQ5041055

ONQ5041056
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Ujist썙te se, 쏹e stav vozovky umo쏹쎜uje 
bezpe썊n썗 po쏹썿v쌴n썿 adaptivn썿ho tem-
pomatu a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby sni쏹te 
rychlost j썿zdy se쏃l쌴pnut썿m brzdov썗ho 
ped쌴lu, abyste udr쏹ovali bezpe썊n쏯 
odstup.

僅 J썿zda po silnici s velk쏯m sklonem

P쎼썿 j썿zd썙 do svahu nebo ze svahu 
adaptivn썿 tempomat nemus썿 zazna-
menat vozidlo pohybuj썿c썿 se ve va쏃em 
pruhu a m쏪쏹e vozidlo zrychlit na 
nastavenou rychlost. Po n쌴hl썗m 
zaznamen쌴n썿 vozidla p쎼ed v쌴mi rov-
n썙쏹 dojde k prudk썗mu sn썿쏹en썿 rych-
losti.
Ve svahu nastavujte odpov썿daj썿c썿 
rychlost a s ohledem na stav vozovky 
a dopravn썿 situaci p쎼ed v쌴mi pou쏹썿-
vejte brzdov쏯 ped쌴l 썊i ped쌴l akceler쌴-
toru.

僅 Zm썙na j썿zdn썿ho pruhu

[A]: Va쏃e vozidlo

[B]: Vozidlo p쎼ej썿쏹d썙j썿c썿 mezi j썿zdn썿mi 
pruhy
Kdy쏹 se do va쏃eho j썿zdn썿ho pruhu 
za쎼ad썿 ze sousedn썿ho j썿zdn썿ho pruhu 
jin썗 vozidlo, syst썗m je nedok쌴쏹e roz-
poznat, dokud nen썿 v rozpozn쌴vac썿m 
rozsahu senzoru. Adaptivn썿 tempomat 
nemus썿 ihned rozpoznat vozidlo, 
pokud n쌴hle p쎼ejede do jin썗ho j썿zd-
n썿ho pruhu. V쏹dy v썙nujte pozornost 
dopravn썿 situaci a stavu vozovky a 
쎼i썑te bezpe썊n썙. V p쎼썿pad썙 pot쎼eby 
zpomalte rychlost j썿zdy se쏃l쌴pnut썿m 
brzdov썗ho ped쌴lu, abyste si v쏹dy 
zachovali bezpe썊n쏯 odstup.

僅 Rozpozn쌴v쌴n썿 vozidel

V n쌴sleduj썿c썿ch p쎼썿padech nemus썿 
썊idlo rozpoznat n썙kter쌴 vozidla ve 
va쏃em j썿zdn썿 pruhu:
- Vozidla vybo썊en쌴 na jednu stranu
- Pomalu se pohybuj썿c썿 nebo n쌴hle 

zrychluj썿c썿 vozidla

ONQ5041057
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- Vozidla s v썙t쏃썿 sv썙tlou v쏯쏃kou nebo 
vozidla p쎼epravuj썿c썿 b쎼emena, kter쌴 
p쎼esahuj썿 zadn썿 썊쌴st vozidla

- Vozidla se zvednutou p쎼edn썿 썊쌴st썿 
v d쏪sledku t썙쏹k썗ho n쌴kladu

- Bl썿쏹썿c썿 se vozidla
- Stoj썿c썿 vozidla
- Vozidla s n썿zk쏯m zadn썿m profilem, 

jako nap쎼썿klad p쎼썿v썙sy
- 쌂zk쌴 vozidla, jako nap쎼썿klad moto-

cykly nebo j썿zdn썿 kola
- Speci쌴ln썿 vozidla
- Zv썿쎼ata a chodci
- Vozidlo na kr쌴tkou vzd쌴lenost (cca 

2 m)
V n쌴sleduj썿c썿ch p쎼썿padech nedok쌴쏹e 
썊idlo rozpoznat vozidlo jedouc썿 
vp쎼edu. V쏹dy v썙nujte pozornost 
dopravn썿 situaci a stavu vozovky a 
쎼i썑te bezpe썊n썙. Je-li to t쎼eba, upravte 
rychlost va쏃eho vozidla.
- Sv썗 vozidlo 쎼썿d썿te vy
- J썿zda po 쏒zk쏯ch silnic썿ch nebo silni-

c썿ch s ostr쏯mi zat쌴썊kami

僅 Kdy쏹 vozidlo jedouc썿 p쎼ed v쌴mi 
odbo썊썿 na k쎼i쏹ovatce, va쏃e vozidlo 
m쏪쏹e zrychlit.
P쎼i j썿zd썙 v쏹dy v썙nujte pozornost 
dopravn썿 situaci a stavu vozovky.

僅 Pokud vozidlo p쎼ed v쌴mi n쌴hle vyjede 
mimo j썿zdn썿 pruh, adaptivn썿 tempomat 
nemus썿 toto nov썗 vozidlo, kter썗 je nyn썿 
p쎼ed v쌴mi, ihned rozpoznat.
P쎼i j썿zd썙 v쏹dy v썙nujte pozornost 
dopravn썿 situaci a stavu vozovky.

僅 Pokud va쏃e vozidlo udr쏹uje odstup od 
vozidla p쎼ed v쌴mi, v쏹dy d쌴vejte pozor 
na chodce v okol썿 vozidla.

ONQ5041059

ONQ5041060
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Syst썗m adaptivn썿ho tempo-
matu spolupracuj썿c썿 s navigac썿 
(NSCC) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Adaptivn썿 tempomat, spolupracuj썿c썿 
s navigac썿, pom쌴h쌴 automaticky upravo-
vat rychlost vozidla p쎼i j썿zd썙 po d쌴lnic썿ch 
(nebo silnic썿ch pro motorov쌴 vozidla) 
s vyu쏹it썿m informac썿 o silnic썿ch 
z navigace, je-li v 썊innosti adaptivn썿 tem-
pomat.

UPOZORN5NL
僅 Adaptivn썿 tempomat spolupracuj썿c썿 

s navigac썿 je k dispozici pouze 
na 쎼썿zen쏯ch p쎼썿jezdov쏯ch komunika-
c썿ch n썙kter쏯ch d쌴lnic.
* 싡썿zen썗 p쎼썿jezdov썗 komunikace jsou 
komunikace s vjezdy a v쏯jezdy, 
kter썗 maj썿 omezenou kapacitu, aby 
byl zaji쏃t썙n plynul쏯 provoz bez sni-
쏹ov쌴n썿 rychlosti. Vjezd na 쎼썿zen썗 p쎼썿-
jezdov썗 komunikace je povolen jen 
osobn썿m automobil쏪m 
a motocykl쏪m.

僅 P쎼i p쎼썿쏃t썿ch aktualizac썿ch navigace 
mohou b쏯t p쎼id쌴ny dal쏃썿 d쌴lnice.

僅 Adaptivn썿 tempomat spolupracuj썿c썿 s 
navigac썿 je v 썊innosti na silnic썿ch prvn썿 
t쎼썿dy, silnic썿ch pro motorov쌴 vozidla 
nebo d쌴lnic썿ch; nefunguje na d쌴lni썊-
n썿ch k쎼i쏹ovatk쌴ch nebo odbo썊k쌴ch.

Automatick썗 zpomalen썿 p쎼ed 
zat쌴썊kami na d쌴lnici
V p쎼썿pad썙 vysok썗 rychlosti vozidla 
funkce automatick썗ho zpomalov쌴n썿 
p쎼ed zat쌴썊kami na d쌴lnici na z쌴klad썙 
informac썿 o zat쌴썊ce z naviga썊n썿ho sys-
t썗mu do썊asn썙 sn썿쏹썿 rychlost vozidla 
nebo omez썿 akceleraci, aby v쌴m 
pomohla bezpe썊n썙 projet zat쌴썊ku.

Automatick쌴 zm썙na nastaven썗 
rychlosti na d쌴lnici
Funkce automatick썗 zm썙ny nastaven썗 
rychlosti na d쌴lnici automaticky m썙n썿 
nastavenou rychlost adaptivn썿ho tempo-
matu na z쌴klad썙 informac썿 
o rychlostn썿ch omezen썿ch z naviga썊n썿ho 
syst썗mu.

Nastaven썿 adaptivn썿ho tempo-
matu spolupracuj썿c썿ho s navigac썿
Nastaven썿 funkc썿

A: J썿zdn썿 asistent
1 Usnadn썙n썿 쎼썿zen썿
2 Automatick쌴 zm썙na rychlosti na 

d쌴lnici
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla m쏪쏹ete 
zapnout adaptivn썿 tempomat spolupra-
cuj썿c썿 s navigac썿 (NSCC) tak, 쏹e vyberete 
polo쏹ku Driver assistance (J썿zdn썿 
asistenti) → Driving Convenience 
(Usnadn썙n썿 쎼썿zen썿) → Highway Auto 
Speed Change (Automatick쌴 zm썙na 
rychlosti na d쌴lnici). Odzna썊en썿m 
polo쏹ky funkci op썙t vypnete.

ONQ5EP031407L
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UPOZORN5NL
Pokud nastane probl썗m s adaptivn썿m 
tempomatem spolupracuj썿c썿m 
s navigac썿, nelze jej nastavit prost쎼ednic-
tv썿m nab썿dky Settings (Nastaven썿).

Provoz adaptivn썿ho tempomatu 
spolupracuj썿c썿ho s navigac썿
Podm썿nky 썊innosti
Adaptivn썿 tempomat, spolupracuj썿c썿 
s navigac썿, je p쎼ipraven k pou쏹it썿, jsou-li 
spln썙ny v쏃echny n쌴sleduj썿c썿 podm썿nky:
僅 Adaptivn썿 tempomat je v 썊innosti
僅 Jedete po silnic썿ch prvn썿 t쎼썿dy, d쌴lni-

c썿ch (nebo silnic썿ch pro motorov쌴 
vozidla)

V\STRAHA
Syst썗m adaptivn썿ho tempomatu spolu-
pracuj썿c썿 s navigac썿 (NSCC) je dopl쎜kov쏯 
syst썗m a nenahrazuje bezpe썊nou j썿zdu. 
Odpov썙dnost썿 쎼idi썊e je v쏹dy kontrolovat 
rychlost a odstup vozidla vp쎼edu. V쏹dy 
jezd썙te bezpe썊n썙 a opatrn썙.

UPOZORN5NL
Podrobn썙j쏃썿 informace t쏯kaj썿c썿 se 썊in-
nosti adaptivn썿ho tempomatu naleznete 
v 썊쌴sti "Adaptivn썿 tempomat (SCC) (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-129.

Zobrazen썿 a kontrola adaptivn썿ho 
tempomatu spolupracuj썿c썿ho 
s navigac썿
Je-li adaptivn썿 tempomat, spolupracuj썿c썿 
s navigac썿, v 썊innosti, zobrazuje se na 
p쎼썿strojov썗m panelu n쌴sleduj썿c썿m zp쏪so-
bem:

Pohotovostn썿 re쏹im adaptivn썿ho 
tempomatu spolupracuj썿c썿ho 
s navigac썿

Jsou-li spln썙ny podm썿nky 썊innosti, sv썿t썿 
b썿l쌴 kontrolka ( ).

Provoz adaptivn썿ho tempomatu 
spolupracuj썿c썿ho s navigac썿

Pokud je ve stavu pohotovosti vy쏹ado-
v쌴no do썊asn썗 sn썿쏹en썿 rychlosti 
a adaptivn썿 tempomat, spolupracuj썿c썿 
s navigac썿, je v 썊innosti, rozsv썿t썿 se na 
p쎼썿strojov썗m panelu zelen쌴 kontrolka 
( ).
Je-li v 썊innosti funkce automatick썗 
zm썙ny nastaven썗 rychlosti na d쌴lnici, 
rozsv썿t썿 se na p쎼썿strojov썗m panelu zelen쏯 
symbol ( ) a zelen쌴 hodnota nasta-
ven썗 rychlosti a zazn썿 zvukov쌴 v쏯straha.

ONQ5E041176L
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V\STRAHA
V n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch se zobraz썿 
varovn썗 hl쌴쏃en썿:

A: Je썑te opatrn썙
僅 Adaptivn썿 tempomat, spolupracuj썿c썿 

s navigac썿, nem쏪쏹e va쏃e vozidlo zpo-
malit na bezpe썊nou rychlost.

UPOZORN5NL
僅 Funkce automatick썗ho zpomalov쌴n썿 

p쎼ed zat쌴썊kami na d쌴lnici a funkce 
automatick썗 zm썙ny nastaven썗 rych-
losti pou쏹썿vaj썿 stejn쏯 symbol ( ).

僅 Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobra-
zeny odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifika-
c썿ch a t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

Automatick썗 zpomalen썿 p쎼ed 
zat쌴썊kami na d쌴lnici
V z쌴vislosti na zat쌴썊ce na d쌴lnici 썊i silnici 
pro motorov쌴 vozidla p쎼ed v쌴mi se rych-
lost vozidla sn썿쏹썿 a po projet썿 zat쌴썊kou se 
rychlost vozidla zv쏯쏃썿 na hodnotu rych-
losti nastavenou syst썗mem adaptivn썿ho 
tempomatu.

UPOZORN5NL
Doba sni쏹ov쌴n썿 rychlosti vozidla se m쏪쏹e 
li쏃it s ohledem na rychlost vozidla 
a polom썙r zat쌴썊ky na silnici. 쉗썿m vy쏃쏃썿 je 
rychlost j썿zdy, t썿m rychleji se sni쏹ov쌴n썿 
rychlosti zah쌴j썿.

Automatick쌴 zm썙na nastaven썗 
rychlosti na d쌴lnici
Funkce automatick썗 zm썙ny nastaven썗 
rychlosti na d쌴lnici je v 썊innosti, pokud 
nastaven쌴 rychlost adaptivn썿ho tempo-
matu odpov썿d쌴 rychlostn썿mu omezen썿 
na d쌴lnici 썊i silnici pro motorov쌴 vozidla.
Pokud je funkce automatick썗 zm썙ny 
nastaven썗 rychlosti na d쌴lnici v 썊innosti 
a zm썙n썿 se rychlostn썿 omezen썿 na d쌴lnici 
썊i silnici pro motorov쌴 vozidla, rychlost 
nastaven쌴 syst썗mem adaptivn썿ho tem-
pomatu se automaticky zm썙n썿 na nov쏯 
rychlostn썿 limit.
僅 Pokud funkce automatick썗 zm썙ny 

nastaven썗 rychlosti na d쌴lnici p쎼e쏃la 
do stavu pohotovosti v d쏪sledku j썿zdy 
po jin썗 silnici ne쏹 po d쌴lnici 썊i silnici 
pro motorov쌴 vozidla odpov썿daj썿c썿 
vyty썊en썗 trase, tato funkce se znovu 
aktivuje bez nastaven썿 rychlosti, kdy쏹 
op썙t pojedete po silnici odpov썿daj썿c썿 
vyty썊en썗 trase.

僅 Pokud funkce automatick썗 zm썙ny 
nastaven썗 rychlosti na d쌴lnici p쎼ejde 
do stavu pohotovosti po se쏃l쌴pnut썿 
brzdov썗ho ped쌴lu, m쏪쏹ete funkci 
znovu aktivovat stisknut썿m sp썿na썊e 
( ).

UPOZORN5NL
僅 Pokud rychlost nastavenou syst썗mem 

adaptivn썿ho tempomatu uprav썿te tak, 
aby se li쏃ila od rychlostn썿ho omezen썿, 
funkce automatick썗 zm썙ny nastaven썿 
rychlosti na d쌴lnici p쎼ejde do stavu 
pohotovosti.

僅 Funkce automatick썗 zm썙ny nasta-
ven썗 rychlosti na d쌴lnici funguje 
pouze na z쌴klad썙 rychlostn썿ch ome-
zen썿 na d쌴lnici 썊i silnici pro motorov쌴 
vozidla, nefunguje v쏃ak s ohledem na 
rychlostn썿 kamery.

ONQ5041134L
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僅 Je-li funkce automatick썗 zm썙ny 
nastaven썗 rychlosti na d쌴lnici 
v 썊innosti, rychlost vozidla se automa-
ticky zvy쏃uje 썊i sni쏹uje v souladu se 
zm썙nami rychlostn썿ch omezen썿 na 
d쌴lnici 썊i silnici pro motorov쌴 vozidla.

僅 Maxim쌴ln썿 nastaven쌴 rychlost, p쎼i n썿쏹 
je funkce automatick썗ho sn썿쏹en썿 rych-
losti na d쌴lnici v 썊innosti, je 140 km/h 
(90 mil/h).

僅 Pokud rychlostn썿 limit na nov썗 silnici 
nen썿 v naviga썊n썿m syst썗mu aktualizo-
v쌴n, nemus썿 funkce automatick썗 
zm썙ny nastaven썗 rychlosti na d쌴lnici 
fungovat spr쌴vn썙.

僅 Pokud se nastaven썗 jednotky rych-
losti li쏃썿 od jednotek rychlosti pou쏹썿va-
n쏯ch v p쎼썿slu쏃n썗 zemi, nemus썿 funkce 
automatick쌴 zm썙na nastaven썗 rych-
losti na d쌴lnici fungovat spr쌴vn썙.

僅 Funkce automatick썗 zm썙ny nasta-
ven썗 rychlosti na d쌴lnici nefunguje na 
d쌴lni썊n썿ch k쎼썿쏹en썿ch.

UPOZORN5NL
Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobrazeny 
odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifikac썿ch a 
t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

Omezen썿 adaptivn썿ho tempo-
matu spolupracuj썿c썿ho s navigac썿
Adaptivn썿 tempomat, spolupracuj썿c썿 
s navigac썿, nemus썿 fungovat norm쌴ln썙 
za n쌴sleduj썿c썿ch podm썿nek:
僅 Naviga썊n썿 syst썗m nefunguje spr쌴vn썙
僅 Mapov썗 podklady se nep쎼en쌴쏃썿 v 

d쏪sledku abnorm쌴ln썿ho stavu infor-
ma썊n썿ho syst썗mu

僅 Informace o rychlostn썿ch omezen썿ch 
a o j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch 
v naviga썊n썿m syst썗mu nejsou aktuali-
zov쌴ny

僅 Informace na map썙 se li쏃썿 od skute썊n썗 
dopravn썿 situace na silnici v d쏪sledku 
chyb p쎼enosu GPS v re쌴ln썗m 썊ase 
nebo chybn쏯ch informac썿 mapy

僅 Naviga썊n썿 syst썗m b썙hem j썿zdy vyhle-
d쌴v쌴 trasu

僅 Sign쌴l GPS je blokov쌴n, nap쎼썿klad 
v tunelu

僅 Silnice se d썙l썿 na dv썙 썊i v썿ce silnic 
a znovu se spojuje

僅 싡idi썊 sjede z trasy nastaven썗 
v naviga썊n썿m syst썗mu

僅 Trasa do c썿le je zm썙n썙n쌴 nebo zru-
쏃en쌴 v nastaven썿 navigace

僅 Vozidlo p쎼ijede k servisn썿 stanici nebo 
na odpo썊썿vku

僅 V 썊innosti je syst썗m Android Auto 
nebo Car Play

僅 Navigace nedok쌴쏹e zjistit aktu쌴ln썿 
polohu vozidla (nap쎼썿klad na nadjez-
dech v썊etn썙 mimo쏒rov쎜ov쏯ch k쎼썿쏹en썿 
v bl썿zkosti b썙쏹n쏯ch silnic nebo na sou-
b썙쏹n썙 veden쏯ch silnic썿ch).

僅 B썙hem j썿zdy prob썿h쌴 aktualizace navi-
ga썊n썿ho syst썗mu

僅 B썙hem j썿zdy se naviga썊n썿 syst썗m 
restartuje

僅 Rychlostn썿 omezen썿 v n썙kter쏯ch 쏒se-
c썿ch je zm썙n썙no v d쏪sledku momen-
t쌴ln썿 situace v dan썗m m썿st썙

僅 Jedete po silnici, na kter썗 prob썿haj썿 
stavebn썿 pr쌴ce

僅 Jedete po silnici s 쎼썿zen쏯m provozem
僅 Po썊as썿 je nep쎼썿zniv썗, nap쎼썿klad siln쏯 

d썗쏃쏉, hust썗 sn썙쏹en썿 apod.
僅 Jedete po silnici s ostr쏯mi zat쌴썊kami
1456



싡썿zen썿 vozidla Syst썗m adaptivn썿ho tempomatu spolupracuj썿c썿 s navigac썿
(NSCC)

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 146  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
[1]: Nastaven쌴 trasa, [2]: Odbo썊ka, [3]: 
Trasa j썿zdy, [4]: Vyty썊en쌴 trasa, [5]: 쌂sek 
silnice se zat쌴썊kou
僅 Pokud se vyskytne rozd썿l mezi trasou 

navigace (nastaven쌴 trasa) a trasou 
j썿zdy (vyty썊en쌴 trasa), funkce automa-
tick썗ho zpomalov쌴n썿 p쎼ed zat쌴썊kami 
na d쌴lnici nemus썿 fungovat, dokud 
trasa j썿zdy nebude rozpozn쌴na jako 
vyty썊en쌴 trasa.

僅 Kdy쏹 bude trasa j썿zdy vozidla rozpo-
zn쌴na jako nastaven쌴 trasa a m썿sto po 
vyty썊en썗 trase navigace jedete po 
nastaven썗 trase, funkce automatic-
k썗ho zpomalov쌴n썿 p쎼ed zat쌴썊kami na 
d쌴lnici se aktivuje. V z쌴vislosti na 
vzd쌴lenosti k zat쌴썊ce a aktu쌴ln썿 rych-
losti vozidla nemus썿 b쏯t m썿ra sni쏹ov쌴n썿 
rychlosti dostate썊n쌴 nebo se rychlost 
vozidla m쏪쏹e prudce sn썿쏹it.

[1]: Nastaven쌴 trasa, [2]: Odbo썊ka, [3]: 
Trasa j썿zdy, [4]: Nastaven쌴 trasa, [5]: 
쌂sek silnice se zat쌴썊kou
僅 Pokud se vyskytne rozd썿l mezi trasou 

navigace (vyty썊en쌴 trasa) a trasou 
j썿zdy (odbo썊ka), funkce automatic-
k썗ho zpomalov쌴n썿 p쎼ed zat쌴썊kami na 
d쌴lnici m쏪쏹e b쏯t do썊asn썙 v 썊innosti s 
ohledem na informace navigace o 
vyty썊en썗 trase.

僅 Jakmile se vyhodnot썿, 쏹e z d쌴lni썊n썿ho 
k쎼썿쏹en썿 nebo sjezdu jedete mimo 
trasu, funkce automatick썗ho zpoma-
lov쌴n썿 p쎼ed zat쌴썊kami na d쌴lnici se 
deaktivuje.

[1]: Nastaven쌴 trasa, [2]: Odbo썊ka, [3]: 
쌂sek silnice se zat쌴썊kou, [4]: Vyty썊en쌴 
trasa
僅 Pokud v naviga썊n썿m syst썗mu nen썿 

nastaven c썿l, bude funkce automatic-
k썗ho zpomalov쌴n썿 p쎼ed zat쌴썊kami na 
d쌴lnici fungovat na z쌴klad썙 informac썿 
o zat쌴썊k쌴ch na vyty썊en썗 trase.

僅 I pot썗, co z vyty썊en썗 trasy sjedete, 
m쏪쏹e b쏯t funkce automatick썗ho zpo-
malov쌴n썿 p쎼ed zat쌴썊kami na d쌴lnici 
do썊asn썙 v 썊innosti s ohledem na 
informace navigace o 쏒seku d쌴lnice 
se zat쌴썊kou.

V\STRAHA
僅 Adaptivn썿 tempomat, spolupracuj썿c썿 

s navigac썿, nen썿 n쌴hradou za bez-
pe썊n썗 j썿zdn썿 n쌴vyky, ale dopl쎜kovou 
funkc썿 pro va쏃e pohodl썿. V쏹dy sledujte 
silnici p쎼ed sebou. Za poru쏃ov쌴n썿 
dopravn썿ch p쎼edpis쏪 nese odpov썙d-
nost 쎼idi썊.

僅 Informace o rychlostn썿ch omezen썿ch 
v naviga썊n썿m syst썗mu se mohou li쏃it 
od skute썊n쏯ch rychlostn썿ch omeze-
n썿ch na silnici. Za zji쏃쏉ov쌴n썿 rychlost-
n썿ch omezen썿 na silnici, po kter썗 
vozidlo skute썊n썙 jede, nese odpov썙d-
nost 쎼idi썊.

僅 Adaptivn썿 tempomat spolupracuj썿c썿 s 
navigac썿 se automaticky vypne, jak-

OCV051067L

OCV051068L

OCV051069L
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mile opust썿te d쌴lnici (nebo silnici pro 
motorov쌴 vozidla). P쎼i j썿zd썙 v쏹dy 
v썙nujte pozornost dopravn썿 situaci 
a stavu vozovky.

僅 Adaptivn썿 tempomat, spolupracuj썿c썿 
s navigac썿, nemus썿 fungovat 
s ohledem na p쎼썿tomnost vozidel 
jedouc썿ch vp쎼edu a na j썿zdn썿 pod-
m썿nky vozidla. P쎼i j썿zd썙 v쏹dy v썙nujte 
pozornost dopravn썿 situaci a stavu 
vozovky.

僅 P쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su nebo jin썗ho vozidla, 
doporu썊ujeme adaptivn썿 tempomat, 
spolupracuj썿c썿 s navigac썿, vypnout 
z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪.

僅 Po pr쏪jezdu m쏯tnou branou na d쌴lnici 
(nebo silnici pro motorov쌴 vozidla) 
adaptivn썿 tempomat, spolupracuj썿c썿 
s navigac썿, bude fungovat podle infor-
mac썿 pro prvn썿 j썿zdn썿 pruh. Pokud vje-
dete do jin썗ho j썿zdn썿ho pruhu, funkce 
nemus썿 fungovat spr쌴vn썙.

僅 Je-li adaptivn썿 tempomat, spolupracu-
j썿c썿 s navigac썿, v 썊innosti, vozidlo 
zrychl썿, pokud 쎼idi썊 se쏃l쌴pne akcele-
ra썊n썿 ped쌴l a syst썗m nebude sni쏹ovat 
rychlost vozidla. Pokud v쏃ak nen썿 
ped쌴l akceler쌴toru dostate썊n썙 
se쏃l쌴pnut쏯, rychlost vozidla se m쏪쏹e 
sni쏹ovat.

僅 Pokud 쎼idi썊 akceleruje a uvoln썿 akcele-
ra썊n썿 ped쌴l, zat썿mco je adaptivn썿 tem-
pomat, spolupracuj썿c썿 s navigac썿, 
v 썊innosti, rychlost vozidla se nemus썿 
sn썿쏹it dostate썊n썙 nebo se m쏪쏹e 
prudce sn썿쏹it na bezpe썊nou rychlost.

僅 Pokud je zat쌴썊ka p쎼썿li쏃 dlouh쌴 nebo 
p쎼썿li쏃 kr쌴tk쌴, nemus썿 se adaptivn썿 tem-
pomat, spolupracuj썿c썿 s navigac썿, akti-
vovat.

UPOZORN5NL
僅 Informace o rychlosti na p쎼썿strojov썗m 

panelu a v naviga썊n썿m syst썗mu se 
mohou li쏃it.

僅 Mohla by se vyskytnout prodleva mezi 
pokyny naviga썊n썿ho syst썗mu 
a zah쌴jen썿m/ukon썊en썿m 썊innosti 
adaptivn썿ho tempomatu, spolupracuj썿-
c썿ho s navigac썿.

僅 I kdy쏹 jedete rychlost썿 ni쏹쏃썿 ne쏹 rych-
lost nastaven쌴 adaptivn썿m tempoma-
tem, m쏪쏹e b쏯t akcelerace omezena 
zat쌴썊kami p쎼ed v쌴mi.

僅 Pokud je adaptivn썿 tempomat, spolu-
pracuj썿c썿 s navigac썿, v 썊innosti, kdy쏹 
sj썿쏹d썿te z vyty썊en썗 trasy a p쎼ej썿쏹d썿te 
na k쎼썿쏹en썿 nebo odpo썊썿vku, funkce 
m쏪쏹e b쏯t ur썊itou dobu v 썊innosti.

僅 M썿ra sni쏹ov쌴n썿 rychlosti adaptivn썿m 
tempomatem, spolupracuj썿c썿m 
s navigac썿, se nemus썿 zd쌴t dostate썊n쌴 
s ohledem na dopravn썿 situaci, nerov-
nosti povrchu vozovky, 쏃썿쎼ce j썿zdn썿ch 
pruh쏪 apod.
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Syst썗m sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho 
pruhu (LFA) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
Asistent sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu napo-
m쌴h쌴 sledovat zna썊en썿 j썿zdn썿ho pruhu a/
nebo vozidel na silnici a z쌴sahy do 쎼썿zen썿 
pom쌴h쌴 쎼idi썊i udr쏹ovat vozidlo v j썿zdn썿m 
pruhu.

Detek썊n썿 썊idlo
P쎼edn썿 kamera

P쎼edn썿 kamera slou쏹썿 jako detek썊n썿 썊idlo 
pro rozpozn쌴v쌴n썿 zna썊en썿 j썿zdn썿ch pruh쏪 
a vozidel jedouc썿ch vp쎼edu.
P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ho 썊idla je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

VAROV@NL
Dal쏃썿 informace o opat쎼en썿ch t쏯kaj썿c썿ch 
se p쎼edn썿 kamery najdete v 썊쌴sti "Asis-
ten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu 
n쌴razu (FCA) (Pouze typ s 썊eln썿 kame-
rou) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-60.

Nastaven썿 syst썗mu sledov쌴n썿 j썿zd-
n썿ho pruhu
Nastaven썿 funkc썿

Zapnut썿 vypnut썿 asistenta udr쏹o-
v쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu

Pokud je vozidlo zapnut썗, kr쌴tk쏯m stisk-
nut썿m tla썊썿tka Asistent udr쏹ov쌴n썿 
v j썿zdn썿m pruhu um썿st썙n썗ho na volantu 
se zapne funkce Sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho 
pruhu. Na p쎼썿strojov썗m panelu se roz-
sv썿t썿 쏃ed쌴 nebo zelen쌴 kontrolka ( ).
Dal쏃썿m stisknut썿m tla썊썿tka se funkce 
vypne.

Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿
4 N썿zk쌴

ONQ5051040L

ONQ5041028

ONQ5031371L

ONQ5EP051052L
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5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace 
volantu sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Warning 
Volume (J썿zdn썿 asistent → Hlasitost 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu hlasitosti v쏯strahy na 
hodnotu High (Vysok쌴), Medium 
(St쎼edn썿), Low (N썿zk쌴) nebo Off 
(Vypnuto).

UPOZORN5NL
僅 I kdy쏹 je v쏃ak vybr쌴na mo쏹nost Off 

(Vypnuto), hlasitost v쏯strahy p쎼i 
nedr쏹en썿 volantu se nevypne, n쏯br쏹 se 
pou쏹ije hlasitost Low (N썿zk쌴).

僅 Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

Provoz asistenta sledov쌴n썿 j썿zd-
n썿ho pruhu
Syst썗m sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu sleduje 
쎼썿zen썿 vozidla a zobrazuje varovn썗 
zpr쌴vy 씮Lane Following Assist“ (Asistent 
pro sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu) a 씮Hands-
off warning“ (V쏯straha p쎼i nedr쏹en썿 
volantu).

Syst썗m sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu

Pokud je detekov쌴no vozidlo jedouc썿 
p쎼ed v쌴mi nebo zna썊en썿 j썿zdn썿ch pruh쏪 
po obou stran쌴ch a rychlost va쏃eho 
vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 180 km/h (110 mil/h), 
pom쏪쏹e asistent sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho 

pruhu ovl쌴d쌴n썿m volantu udr쏹et vozidlo 
uprost쎼ed j썿zdn썿ho pruhu. Na p쎼썿strojo-
v썗m panelu se rozsv썿t썿 쏃ed쌴 zelen쌴 ( ).

VAROV@NL
Kdy쏹 syst썗m p쎼eru쏃썿 asistenci pohybu 
volantu, b썿l쌴 kontrolka ( ) zablik쌴 
a zm썙n썿 se na 쏃edou.

V쏯straha p쎼i nedr쏹en썿 volantu

A: Kontrola dr쏹en썿 volantu
Pokud 쎼idi썊 na n썙kolik sekund sejme 
ruce z volantu, zobraz썿 se varovn썗 hl쌴-
쏃en썿 a zazn썿 zvukov쌴 v쏯straha.
僅 Prvn썿 krok: Varovn썗 hl쌴쏃en썿
僅 Druh쏯 krok: Varovn썗 hl쌴쏃en썿 (썊erven쏯 

volant) a zvukov쌴 signalizace

A: Syst썗m sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu je 
deaktivov쌴n.
Pokud 쎼idi썊 neuchop썿 volant ani po 
v쏯straze p쎼i nedr쏹en썿 volantu, zobraz썿 se 
varovn썗 hl쌴쏃en썿 a sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho 
pruhu se automaticky vypne.

V\STRAHA
僅 Pokud dr쏹썿te volant velmi pevn썙 nebo 

ho nato썊썿te o ur썊it쏯 쏒hel, m쏪쏹e se st쌴t, 
쏹e k 쏹쌴dn썗 korekci 쎼썿zen썿 nedojde.

ONQ5041178L
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僅 Sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu nen썿 
v 썊innosti za v쏃ech okolnost썿. Za bez-
pe썊n썗 ovl쌴d쌴n썿 vozidla volantem 
a udr쏹ov쌴n썿 vozidla v j썿zdn썿m pruhu 
nese odpov썙dnost 쎼idi썊.

僅 V쏯straha p쎼i nedr쏹en썿 volantu se 
v z쌴vislosti na j썿zdn썿 situaci m쏪쏹e zob-
razit se zpo쏹d썙n썿m. P쎼i j썿zd썙 v쏹dy 
dr쏹te volant.

僅 Pokud volant dr쏹썿te velmi lehce, m쏪쏹e 
se zobrazit v쏯straha p쎼i nedr쏹en썿 
volantu, pokud asistent sledov쌴n썿 j썿zd-
n썿ho pruhu nerozpozn쌴, 쏹e 쎼idi썊 volant 
dr쏹썿.

僅 Pokud k volantu p쎼ipevn썿te n썙jak썗 
p쎼edm썙ty, m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e v쏯straha 
p쎼i nedr쏹en썿 volantu nebude fungo-
vat spr쌴vn썙.

UPOZORN5NL
僅 Dal쏃썿 podrobnosti o nastaven썿 asis-

tenta sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu v infor-
ma썊n썿m syst썗mu najdete ve stru썊n썗 
referen썊n썿 p쎼썿ru썊ce k naviga썊n썿mu 
syst썗mu.

僅 Jsou-li detekov쌴na ob썙 zna썊en썿 j썿zd-
n썿ch pruh쏪, zm썙n썿 se barva symbol쏪 
썊ar na p쎼썿strojov썗m panelu ze 쏃ed썗 na 
b썿lou.

J썿zdn썿 pruh nerozpozn쌴n

J썿zdn썿 pruh rozpozn쌴n

僅 Vzhled a barvy p쎼썿strojov썗ho panelu 
se mohou li쏃it podle typu p쎼썿strojo-
v썗ho panelu nebo t썗matu vybran썗ho 
z p쎼썿strojov썗ho panelu.

僅 Pokud zna썊en썿 j썿zdn썿ch pruh쏪 nejsou 
detekov쌴na, m쏪쏹e b쏯t ovl쌴d쌴n썿 
volantu syst썗mem sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho 
pruhu omezen썗 v z쌴vislosti na tom, 
zda p쎼ed v쌴mi jede jin썗 vozidlo, nebo 
na j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch vozidla.

僅 I v situac썿ch, kdy asistent sledov쌴n썿 
j썿zdn썿ho pruhu zasahuje do 쎼썿zen썿, 
m쏪쏹e 쎼idi썊 volant ovl쌴dat.

僅 P쎼i 썊innosti asistenta sledov쌴n썿 j썿zd-
n썿ho pruhu se ot쌴썊en썿 volantem m쏪쏹e 
zd쌴t obt썿쏹n썙j쏃썿 nebo snadn썙j쏃썿 ne쏹 p쎼i 
jeho vypnut썿.

Z쌴vada a omezen썿 asistenta sle-
dov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu
Z쌴vada syst썗mu sledov쌴n썿 j썿zd-
n썿ho pruhu

A: Kontrola syst썗mu asistenta sledo-
v쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu
Kdy쏹 syst썗m sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu 
nefunguje spr쌴vn썙, zobraz썿 se na p쎼썿-
strojov썗m panelu varovn쌴 zpr쌴va 
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a rozsv썿t썿 se hlavn썿 varovn쌴 kontrolka 
( ). Pokud takov쌴 situace nastane, 
nechte asistenta sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho 
pruhu zkontrolovat v odborn썗m servisu. 
Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

Omezen썿 asistenta sledov쌴n썿 j썿zd-
n썿ho pruhu
Podrobnosti k omezen썿m syst썗mu sledo-
v쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu viz "Syst썗m udr쏹o-
v쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu (LKA) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)" strana 6-83.

V\STRAHA
Podrobnosti k asistentovi sledov쌴n썿 j썿zd-
n썿ho pruhu viz "Syst썗m udr쏹ov쌴n썿 
v j썿zdn썿m pruhu (LKA) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)" strana 6-83.

Asisten썊n썿 syst썗m pro j썿zdu po 
d쌴lnici (HDA) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

Asistent j썿zdy na d쌴lnici je navr쏹en tak, 
aby napom쌴hal rozpozn쌴val vozidla 
a j썿zdn썿 pruhy vp쎼edu a napom쌴hal p쎼i 
udr쏹ov쌴n썿 odstupu od vozidla vp쎼edu, 
udr쏹ov쌴n썿 nastaven썗 rychlosti 
a udr쏹ov쌴n썿 vozidla v j썿zdn썿m pruhu pi 
j썿zd썙 na d쌴lnici (nebo silnici pro moto-
rov쌴 vozidla).

UPOZORN5NL
僅 Asistent j썿zdy na d쌴lnici je k dispozici 

pouze na 쎼썿zen쏯ch p쎼썿jezdov쏯ch 
komunikac썿ch n썙kter쏯ch d쌴lnic (s 
v쏯jimkou k쎼i쏹ovatek/odbo썊ek)
* 싡썿zen썗 p쎼썿jezdov썗 komunikace jsou 
komunikace s vjezdy a v쏯jezdy, 
kter썗 maj썿 omezenou kapacitu, aby 
byl zaji쏃t썙n plynul쏯 provoz bez sni-
쏹ov쌴n썿 rychlosti. Vjezd na 쎼썿zen썗 p쎼썿-
jezdov썗 komunikace je povolen jen 
osobn썿m automobil쏪m 
a motocykl쏪m.

僅 P쎼i p쎼썿쏃t썿ch aktualizac썿ch navigace 
mohou b쏯t p쎼id쌴ny dal쏃썿 d쌴lnice.

ONQ5041062
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Detek썊n썿 썊idlo
P쎼edn썿 kamera

Radar vp쎼edu

P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ch 썊idel je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

VAROV@NL
Dal쏃썿 informace o mo쏹nostech detek썊-
n썿ch 썊idel najdete v 썊쌴sti "Asisten썊n썿 sys-
t썗m pro p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu 
(FCA) (Kombinovan쌴 썊idla) (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-70.

Nastaven썿 asistenta j썿zdy na d쌴l-
nici (HDA)
Nastaven썿 funkc썿

A: J썿zdn썿 asistent
1 Usnadn썙n썿 쎼썿zen썿
2 Asisten썊n썿 syst썗m pro j썿zdu po d쌴l-

nici (HDA)
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla vyberte 
na obrazovce informa썊n썿ho syst썗mu 
volbu Driver assistance (J썿zdn썿 asistent) 
→ Driver Convenience (Usnadn썙n썿 
쎼썿zen썿) a potom ur썊ete, zda chcete pou쏹썿-
vat jednotliv썗 funkce, 썊i nikoli.
僅 Vyberete-li HDA (Motorway Driving 

Assist) (Volbu asistenta j썿zdy na 
d쌴lnici) , bude v쌴m asistent pom쌴hat 
p쎼i udr쏹ov쌴n썿 odstupu od vozidla 
vp쎼edu, udr쏹ov쌴n썿 nastaven썗 rychlosti 
a udr쏹ov쌴n썿 vozidla v j썿zdn썿m pruhu.

UPOZORN5NL
僅 V p쎼썿pad썙 probl썗m쏪 s n썙kterou funkc썿 

nelze nastaven썿 zm썙nit. Funkci nechte 
zkontrolovat u autorizovan썗ho pro-
dejce/servisn썿ho partnera Kia.

僅 Po op썙tn썗m nastartov쌴n썿 vozidla se 
obnov썿 posledn썿 nastaven썿 funkc썿.

V\STRAHA
Z d쏪vod쏪 sv썗 bezpe썊nosti upravujte 
nastaven썿 a쏹 po zaparkov쌴n썿 vozidla na 
bezpe썊n썗m m썿st썙.

ONQ5051040L
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Asistent zm썙ny j썿zdn썿ho pruhu 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Je-li vybr쌴n Asistent zm썙ny j썿zdn썿ho 
pruhu (na d쌴lnici), pom쌴h쌴 쎼idi썊ovi p쎼e-
j썿쏹d썙t z jednoho j썿zdn썿ho pruhu do 
jin썗ho.

Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿
4 N썿zk쌴
5 Vypnuto
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla vyberte 
na obrazovce informa썊n썿ho syst썗mu 
volbu Driver assistance (J썿zdn썿 
asistenti) → Warning volume (Hlasi-
tost v쏯strahy) a zm썙쎜te hlasitost 
v쏯strahy asistenta j썿zdy na d쌴lnici na 
High (Vysok쌴), Medium (St쎼edn썿), Low 
(N썿zk쌴) nebo Off (Vypnuto).

UPOZORN5NL
僅 I kdy쏹 je v쏃ak vybr쌴na mo쏹nost Off 

(Vypnuto), hlasitost v쏯strah se nevy-
pne, n쏯br쏹 se aplikuje hlasitost Low 
(N썿zk쌴).

僅 Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 

v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

Provoz asistenta j썿zdy na d쌴lnici 
(HDA)
Zobrazen썿 a ovl쌴d쌴n썿
Provozn썿 stav adaptivn썿ho tempomatu je 
zn쌴zorn썙n ve zobrazen썿 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪 na p쎼썿strojov썗m panelu. Viz "LCD 
displej" strana 4-50.
Funkce asistenta j썿zdy po d쌴lnici se zob-
razuje n쌴sledovn썙 v z쌴vislosti na stavu 
syst썗mu.

Provozn썿 stav

Pohotovostn썿 stav

1 Kontrolka asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
j썿zdu po d쌴lnici signalizuje, zda se 
p쎼ed v쌴mi nach쌴z썿 jin썗 vozidlo, a tak썗 
vybranou 쏒rove쎜 odstupu.
僅 Kontrolka asisten썊n썿ho syst썗mu pro 

j썿zdu po d쌴lnici
- Zelen쌴: Provozn썿 stav
- 싩ed쌴: Pohotovostn썿 stav
- Blikaj썿c썿 b썿l쌴: Stav se쏃l쌴pnut썗ho 

akceler쌴toru
2 Zobrazuje se nastaven쌴 rychlost.
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3 Zobrazuje se kontrolka syst썗mu sle-
dov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu.

4 Zobrazuje se, zda se p쎼ed v쌴mi 
nach쌴z썿 jin썗 vozidlo, a po쏹adovan쏯 
odstup od tohoto vozidla.

5 Je signalizov쌴no, zda se poda쎼ilo 
detekovat j썿zdn썿 pruh nebo ne.

UPOZORN5NL
僅 Dal쏃썿 podrobnosti t쏯kaj썿c썿 se displeje 

viz "Adaptivn썿 tempomat (SCC) (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-129.

僅 Dal쏃썿 podrobnosti t쏯kaj썿c썿 se displeje 
viz "Syst썗m sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu 
(LFA) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 6-
148.

僅 Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobra-
zeny odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifika-
c썿ch a t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

Provoz asistenta j썿zdy na d쌴lnici 
(HDA)
K zapnut썿 asistenta j썿zdy na silnici stisk-
n썙te tla썊썿tko j썿zdn썿ho asistenta a zapn썙te 
tak asistenta j썿zdy na d쌴lnici.
Asistent j썿zdy na d쌴lnici se automaticky 
zapne, pokud jsou spln썙ny v쏃echny 
n쌴sleduj썿c썿 podm썿nky:
僅 Tla썊썿tkem syst썗mu sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho 

pruhu (LFA) je zapnut쏯 asistent j썿zdy 
na d쌴lnici

僅 Vj썿쏹d썿te na silnici nebo jedete po silnici 
zp쏪sobil썗 pro tuto funkci a jsou 
v 썊innosti adaptivn썿 tempomat 
a syst썗m sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu

Nov썗 zapnut썿 po zastaven썿

A: Akcelerace pomoc썿 ovlada썊e nebo 
ped쌴lu
Jestli쏹e je asistent j썿zdy po d쌴lnici 
v 썊innosti a vozidlo p쎼ed v쌴mi zastav썿, 
va쏃e vozidlo zastav썿 tak썗. Pokud se vozi-
dlo p쎼ed v쌴mi do p쎼ibli쏹n썙 30 sekund od 
zastaven썿 znovu rozjede, d쌴 se do 
pohybu i va쏃e vozidlo. D쌴le pokud vozi-
dlo stoj썿 p쎼ibli쏹n썙 30 sekund, zobraz썿 se 
na p쎼썿strojov썗m panelu zpr쌴va 
K akceleraci pou쏹ijte sp썿na썊 nebo 
ped쌴l. Chcete-li zah쌴jit j썿zdu, se쏃l쌴pn썙te 
akcelera썊n썿 ped쌴l nebo stiskn썙te 
sp썿na썊 +, sp썿na썊 – 썊i sp썿na썊 ( ).

V쏯straha p쎼i nedr쏹en썿 volantu

A: Kontrola dr쏹en썿 volantu
Pokud 쎼idi썊 na n썙kolik sekund sejme 
ruce z volantu, zobraz썿 se varovn썗 hl쌴-
쏃en썿 a zazn썿 zvukov쌴 v쏯straha.
僅 Prvn썿 krok: Varovn썗 hl쌴쏃en썿
僅 Druh쏯 krok: Varovn썗 hl쌴쏃en썿 (썊erven쏯 

volant) a zvukov쌴 signalizace
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A: Je deaktivov쌴n asistent j썿zdy na d쌴l-
nici
Pokud 쎼idi썊 neuchop썿 volant ani po 
v쏯straze p쎼i nedr쏹en썿 volantu, zobraz썿 se 
varovn썗 hl쌴쏃en썿 a asistent j썿zdy na d쌴l-
nici i asistent zm썙ny j썿zdn썿ho pruhu se 
automaticky vypnou.

Omezen썿 rychlosti j썿zdy

A: Nen썿 detekov쌴n dotyk 쎼idi썊e. Rych-
lost j썿zdy bude omezena
Je-li funkce asistenta j썿zdy na d쌴lnici 
vypnut쌴 v쏯strahou p쎼i nedr쏹en썿 volantu, 
bude rychlost j썿zdy omezena. Je-li 
funkce omezen썿 rychlosti j썿zdy aktivn썿, na 
p쎼썿strojov썗m panelu se zobraz썿 varovn썗 
hl쌴쏃en썿 a rozezn썿 se nep쎼etr쏹it쏯 zvukov쏯 
varovn쏯 sign쌴l.

Pohotovostn썿 re쏹im asistenta 
j썿zdy na d쌴lnici (HDA)
Je-li asistent j썿zdy na d쌴lnici v 썊innosti, 
zat썿mco syst썗m adaptivn썿ho tempomatu 
je do썊asn썙 vypnut쏯, asistent j썿zdy na 
d쌴lnici bude v pohotovostn썿m re쏹imu. V 
tomto p쎼썿pad썙 bude asistent sledov쌴n썿 
j썿zdn썿ho pruhu pracovat norm쌴ln썙.

UPOZORN5NL
僅 Omezen썿 rychlosti j썿zdy vozidla 

pom쌴h쌴 udr쏹ovat rychlost pod 
60 km/h (40 mil/h). Vozidlo zpomal썿 
kv쏪li vozidlu, kter썗 jede p쎼ed v쌴mi. Po 
zpomalen썿 nem쏪쏹e vozidlo znovu 
automaticky akcelerovat.

僅 V n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch se funkce 
omezen썿 rychlosti j썿zdy zru쏃썿:
- Kdy쏹 쎼idi썊 op썙t uchop썿 volant
- Kdy쏹 쎼idi썊 zapne asistenta sledo-

v쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu stisknut썿m tla-
썊썿tka Asistent j썿zdy v j썿zdn썿m pruhu

- Pokud stisknete sp썿na썊 ovl쌴d쌴n썿 
adaptivn썿ho tempomatu +, - nebo 
tla썊썿tko ( ), ( ), nebo pokud stisk-
nete ped쌴l akceler쌴toru nebo brzdy

Z쌴vada a omezen썿 asistenta j썿zdy 
na d쌴lnici
Z쌴vada asistenta j썿zdy na d쌴lnici

A: Kontrola syst썗mu asistenta j썿zdy po 
d쌴lnici
Kdy쏹 asistent j썿zdy na d쌴lnici nefunguje 
spr쌴vn썙, zobraz썿 se na p쎼썿strojov썗m 
panelu varovn썗 hl쌴쏃en썿 a rozsv썿t썿 se 
varovn쌴 kontrolka ( ). Nechte asistenci 
j썿zdy na d쌴lnici zkontrolovat v odborn썗m 
servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autori-
zovan썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

ONQ5EP041183L
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V\STRAHA
僅 Za ovl쌴d쌴n썿 vozidla a bezpe썊nou j썿zdu 

nese odpov썙dnost 쎼idi썊.
僅 P쎼i j썿zd썙 v쏹dy dr쏹te volant.
僅 Asistent j썿zdy na d쌴lnici je dopl쎜kov쌴 

funkce, kter쌴 pom쌴h쌴 쎼idi썊i p쎼i 쎼썿zen썿 
vozidla, ale nejedn쌴 se o 쏒pln쏯 auto-
nomn썿 syst썗m 쎼썿zen썿. Proto v쏹dy 
pozorn썙 sledujte situaci na silnici 
a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby prove썑te 
pot쎼ebn썗 쏒kony podle z쌴sad bez-
pe썊n썗 j썿zdy.

僅 V쏹dy sledujte silnici p쎼ed sebou. Za 
poru쏃ov쌴n썿 dopravn썿ch p쎼edpis쏪 nese 
odpov썙dnost 쎼idi썊. V쏯robce vozidla 
nenese odpov썙dnost za poru쏃ov쌴n썿 
dopravn썿ch p쎼edpis쏪 ani za nehody 
zp쏪soben썗 쎼idi썊em.

僅 Asistent j썿zdu na d쌴lnici nemus썿 b쏯t 
schopen rozpoznat v쏃echny dopravn썿 
situace. Tato funkce nemus썿 kv쏪li 
sv쏯m omezen썿m rozpoznat riziko 
potenci쌴ln썿 sr쌴쏹ky. V쏹dy pamatujte na 
mo쏹nosti syst썗mu. P쎼ek쌴쏹ky jako jsou 
vozidla, motocykly, j썿zdn썿 kola, chodci, 
svodidla, m쏯tn썗 br쌴ny, ostatn썿 p쎼ed-
m썙ty, stavby, atd. do kter쏯ch m쏪쏹e 
vozidlo narazit nemus썿 b쏯t rozpo-
zn쌴ny.

僅 Asistent j썿zdy na d쌴lnici se automa-
ticky vypne v n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch:
- P쎼i j썿zd썙 po 쏒sec썿ch, kter썗 nespadaj썿 

do p쏪sobnosti funkce, nap쎼썿klad na 
odpo썊썿vadlech, k쎼i쏹ovatk쌴ch, d쌴l-
ni썊n썿ch p쎼ivad썙썊썿ch apod.

- Navigace nepracuje spr쌴vn썙, nap쎼썿-
klad kdy쏹 prob썿h쌴 jeho aktualizace 
nebo restart

僅 Asistent j썿zdy na d쌴lnici se m쏪쏹e 
v z쌴vislosti na situaci na silnici (na 
informac썿ch z navigace) nebo okol-

n썿ch podm썿nk쌴ch necht썙n썙 zapnout 
nebo naopak vypnout.

僅 Syst썗m sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu se 
m쏪쏹e do썊asn썙 vypnout, jestli쏹e p쎼edn썿 
kamera nedok쌴쏹e spr쌴vn썙 rozpoznat 
zna썊en썿 j썿zdn썿ho pruhu nebo je aktivo-
v쌴na v쏯straha p쎼i nedr쏹en썿 volantu.

僅 V hlu썊n썗m prost쎼ed썿 nemus썿 b쏯t 
v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l asistenta j썿zdy na d쌴l-
nici sly쏃et.

僅 Jestli쏹e pojedete s vozidlem v zat쌴썊ce 
rychleji ne쏹 ur썊itou rychlost썿, m쏪쏹e se 
st쌴t, 쏹e vozidlo vyjede ke stran썙 nebo 
rovnou opust썿 j썿zdn썿 pruh.

僅 Pokud t쌴hnete p쎼썿v썙s nebo jin썗 vozi-
dlo, doporu썊ujeme asistenta j썿zdy na 
d쌴lnici z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 
vypnout.

僅 V쏯straha p쎼i nedr쏹en썿 volantu se 
m쏪쏹e objevit d쎼썿ve nebo pozd썙ji podle 
zp쏪sobu, jak쏯m ruce na volantu 
dr쏹썿te, a tak썗 podle podm썿nek na sil-
nici. P쎼i j썿zd썙 v쏹dy dr쏹te volant.

僅 Z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 si p쎼ed 
pou쏹it썿m asistenta pro j썿zdu na d쌴lnici 
p쎼e썊t썙te p쎼썿ru썊ku u쏹ivatele.

僅 Asistent j썿zdy na d쌴lnici nefunguje p쎼i 
startov쌴n썿 vozidla nebo inicializaci 
detek썊n썿ch 썊idel nebo navigace.

Omezen썿 asistenta j썿zdy na d쌴lnici 
(HDA)
Asistent j썿zdy na d쌴lnici nemus썿 fungovat 
norm쌴ln썙 nebo nemus썿 fungovat v쏪bec 
za n쌴sleduj썿c썿ch okolnost썿:
僅 Informace na map썙 se li쏃썿 od skute썊n썗 

dopravn썿 situace na silnici, proto쏹e 
navigace nebyla aktualizov쌴na

僅 Informace na map썙 se li쏃썿 od skute썊n썗 
dopravn썿 situace na silnici v d쏪sledku 
chyb p쎼enosu GPS v re쌴ln썗m 썊ase 
nebo chybn쏯ch informac썿 mapy
1566
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僅 Informa썊n썿 syst썗m je p쎼et썿쏹en쏯 sou-
b썙쏹n쏯m prov쌴d썙n썿m dal쏃썿ch funkc썿, 
jako je nap쎼썿klad vyhled쌴v쌴n썿 trasy, 
p쎼ehr쌴v쌴n썿 videa, rozpozn쌴v쌴n썿 hlasu 
atd.

僅 Sign쌴l GPS je blokov쌴n, nap쎼썿klad 
v tunelu

僅 싡idi썊 jede jinou trasou nebo se c썿l 
zm썙n썿 nebo zru쏃썿 resetov쌴n썿m navi-
ga썊n썿ho syst썗mu (v썊etn썙 zm썙ny Kia 
Live)

僅 Vozidlo p쎼ijede k servisn썿 stanici nebo 
na odpo썊썿vku

僅 V 썊innosti je syst썗m Android Auto 
nebo Car Play

僅 Navigace nedok쌴쏹e zjistit aktu쌴ln썿 
polohu vozidla (nap쎼썿klad na nadjez-
dech v썊etn썙 mimo쏒rov쎜ov쏯ch k쎼썿쏹en썿 
v bl썿zkosti b썙쏹n쏯ch silnic nebo na sou-
b썙쏹n썙 veden쏯ch silnic썿ch).

UPOZORN5NL
Podrobn썙j쏃썿 informace, t쏯kaj썿c썿 se mo쏹-
nost썿 p쎼edn썿 kamery a p쎼edn썿ho radaru, 
naleznete v 썊쌴sti "Asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 썊eln썿mu n쌴razu (FCA) 
(Kombinovan쌴 썊idla) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)" strana 6-70.

Zobrazen썿 zadn썿 kamery 
(RVM) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Zobrazen썿 zadn썿 kamery zobrazuje 
oblast za vozidlem a usnad쎜uje parko-
v쌴n썿 a couv쌴n썿.

Detek썊n썿 썊idlo
Zadn썿 kamera

P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ho 썊idla je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

Nastaven썿 zobrazen썿 zadn썿 
kamery (RVM)
Nastaven썿 kamery

Se zapnut쏯m vozidlem zm썙n썿te na obra-
zovce informa썊n썿ho syst썗mu ikonou 

ONQ5E041304L_2
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nastaven썿 ( ) nastaven썿 zobrazen썿 zadn썿 
kamery volbou Settings (Nastaven썿) → 
Vehicle (Vozidlo) → Driver assistance 
(J썿zdn썿 asistenti) → Parking safety 
(Bezpe썊n썗 parkov쌴n썿) → Camera 
Settings (Nastaven썿 kamery).
僅 Zobrazovan쏯 obsah: Chcete-li zm썙nit 

nastaven썿 zobrazen썿 zadn썿 kamery s 
nav쌴d썙n썿m p쎼i parkov쌴n썿.

僅 Nastaven썿 displeje: Zm썙na jasu a kon-
trastu obrazovky.

Roz쏃썿쎼en썗 zobrazen썿 zadn썿 
kamery
Se zapnut쏯m vozidlem lze na obrazovce 
informa썊n썿ho syst썗mu vybrat nebo zru-
쏃it v쏯b썙r jednotliv쏯ch funkc썿 volbou 
Settings (Nastaven썿) → Vehicle (Vozi-
dlo) → Driver assistance (J썿zdn썿 asis-
tent) → Parking safety (Bezpe썊n썗 
parkov쌴n썿) → Camera settings (Nasta-
ven썿 kamery) → Display contents 
(Obsah displeje) → Keep rear camera 
on (Nechat zapnutou zadn썿 kameru).

쉗innost zobrazen썿 zadn썿 kamery
Tla썊썿tko parkov쌴n썿/zobrazen썿

Zobrazen썿 zadn썿 kamery zapnete nebo 
vypnete stiskem tla썊썿tka Parkov쌴n썿/Zob-
razen썿 (1).

Zadn썿 v쏯hled

Podm썿nky 썊innosti
Zobrazen썿 zadn썿 kamery se vypne, 
pokud jsou spln썙ny n쌴sleduj썿c썿 pod-
m썿nky:
僅 Je za쎼azena rychlost R (Zp쌴te썊ka)
僅 Je stisknuto tla썊썿tko Parkov쌴n썿/zobra-

zen썿 (1), zat썿mco je za쎼azena poloha 
쎼azen썿 P (Parkov쌴n썿)

僅 Stisknuta ikona Zobrazen썿 s pohledem 
shora dozadu na obrazovce

Podm썿nky vypnut썿
Zobrazen썿 zadn썿 kamery se vypne, 
pokud je spln썙na n썙kter쌴 z n쌴sleduj썿c썿ch 
podm썿nek:
僅 Se zobrazen썿m pohledu dozadu na 

obrazovce je znovu stisknuto tla썊썿tko 
Parkov쌴n썿/zobrazen썿 (1), zat썿mco je 
za쎼azena poloha 쎼azen썿 P (Parkov쌴n썿).

僅 Do쏃lo k p쎼e쎼azen썿 z polohy R 
(Zp쌴te썊ka) do polohy P (Parkov쌴n썿).

UPOZORN5NL
Zadn썿 pohled se nevypne, je-li 쎼azen썿 
v poloze R (Zp쌴te썊ka).

Roz쏃썿쎼en썗 zobrazen썿 ze zadn썿 
kamery
Funkce roz쏃썿쎼en썗ho zobrazen썿 ze zadn썿 
kamery udr쏹uje zobrazen썿 zadn썿ho 
pohledu vozidla p쎼i p쎼e쎼azen썿 z polohy R 
(Zp쌴te썊ka) do polohy N (Neutr쌴l) nebo D 

ONQ5041070
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(J썿zda), aby pomohla p쎼i bezpe썊n썗m 
parkov쌴n썿.

Podm썿nky 썊innosti
Zobrazen썿 zadn썿 kamery z쏪stane na 
obrazovce, pokud jsou spln썙ny n쌴sledu-
j썿c썿 podm썿nky:
僅 P쎼e쎼azen썿 z polohy R (Zp쌴te썊ka) do 

polohy N (Neutr쌴l) nebo D (J썿zda).
僅 Rychlost j썿zdy vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 p쎼i-

bli쏹n썙 10 km/h (6 mil/h).

Podm썿nky vypnut썿
Funkce roz쏃썿쎼en썗ho zobrazen썿 ze zadn썿 
kamery se vypne, pokud je spln썙na 
n썙kter쌴 z n쌴sleduj썿c썿ch podm썿nek:
僅 Rychlost j썿zdy vozidla je vy쏃쏃썿 ne쏹 p쎼i-

bli쏹n썙 10 km/h (6 mil/h).
僅 Je stisknut썗 tla썊썿tko parkov쌴n썿/zobra-

zen썿 (1).
僅 Je p쎼e쎼azeno do polohy P (Parkov쌴n썿).

Pohled dozadu b썙hem j썿zdy
싡idi썊 m쏪쏹e b썙hem j썿zdy kontrolovat na 
obrazovce zadn썿 pohled, kter쏯 slou쏹썿 
jako asistence p쎼i bezpe썊n썗 j썿zd썙.

Podm썿nky 썊innosti
Stiskn썙te tla썊썿tko Parkov쌴n썿/Zobrazen썿 
(1), zat썿mco je 쎼adic썿 p쌴ka v poloze j썿zdy 
dop쎼edu D (Drive), na obrazovce se zob-
raz썿 v쏯hled dozadu.

Podm썿nky vypnut썿
Zobrazen썿 zadn썿 kamery se vypne p쎼i 
j썿zd썙, pokud je spln썙na n썙kter쌴 
z n쌴sleduj썿c썿ch podm썿nek:
僅 Je stisknuto tla썊썿tko Parkov쌴n썿/zobra-

zen썿 (1) nebo tla썊썿tko informa썊n썿ho 
syst썗mu.

僅 Je p쎼e쎼azeno do polohy P (Parkov쌴n썿).

Pohled shora dozadu

Pohled shora dozadu zobrazuje vzd쌴le-
nost od vozidla nebo p쎼edm썙tu za vozi-
dlem p쎼i parkov쌴n썿.

Zobrazen썿 pohledu shora dozadu ( ) 
lze zapnout stisknut썿m tla썊썿tka Pohled 
shora dozadu.

Z쌴vada a omezen썿 zobrazen썿 
zadn썿 kamery
Z쌴vada zobrazen썿 zadn썿 kamery
Pokud funkce zobrazen썿 zadn썿 kamery 
nefunguje spr쌴vn썙, obraz se mihot쌴 
nebo se obraz kamery nezobrazuje nor-
m쌴ln썙, doporu썊uje spole썊nost Kia 
nav쏃t썿vit autorizovan썗ho prodejce/
servisn썿ho partnera Kia.

Omezen썿 zobrazen썿 zadn썿 kamery

V\STRAHA
僅 Zadn썿 kamera nepokr쏯v쌴 cel쏯 prostor 

za vozidlem. 싡idi썊 by m썙l p쎼썿mo p쎼ed 
parkov쌴n썿m nebo couv쌴n썿m v쏹dy 
zkontrolovat prostor za vozidlem 
pohledem do zp썙tn썗ho zrc쌴tka 
i vn썙j쏃썿ch zp썙tn쏯ch zrc쌴tek.

僅 Obraz na obrazovce nemus썿 odpov썿-
dat skute썊n썗 vzd쌴lenosti objektu. 
Nezapome쎜te prov썗st p쎼썿mou kont-
rolu bezpe썊nosti v okol썿 vozidla.

僅 Pokud je kamera zakryt쌴 ciz썿m mate-
ri쌴lem, zobrazen썿 zadn썿 kamery 
nemus썿 fungovat spr쌴vn썙. 쉗o썊ku 
kamery udr쏹ujte v쏹dy 썊istou. K 썊i쏃t썙n썿 
v쏃ak nepou쏹썿vejte chemick쌴 rozpou쏃-

ONQ5041283L
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t썙dla, jako jsou 썊istic썿 prost쎼edky 
obsahuj썿c썿 vysoce alkalick썗 l쌴tky nebo 
t썙kav쌴 organick쌴 rozpou쏃t썙dla (ben-
z썿n, aceton apod.). To m쏪쏹e po쏃kodit 
썊o썊ku kamery.

Syst썗m zobrazov쌴n썿 okol썿 
(SVM) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Zobrazov쌴n썿 okol썿 m쏪쏹e b쏯t u쏹ite썊n썗 p쎼i 
parkov쌴n썿, proto쏹e 쎼idi썊i umo쏹쎜uje sle-
dovat okol썿 vozidla.

Detek썊n썿 썊idlo

僅 1: SVM – p쎼edn썿 kamera
僅 2, 3: SVM – bo썊n썿 kamera (pod bo썊-

n썿m zrc쌴tkem)
僅 4: SVM – zadn썿 kamera
P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ch 썊idel je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

ONQ5E041070L
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Nastaven썿 syst썗mu zobrazov쌴n썿 
okol썿 (SVM)
Nastaven썿 kamery

Se zapnut쏯m vozidlem zm썙n썿te na obra-
zovce informa썊n썿ho syst썗mu ikonou 
nastaven썿 ( ) nastaven썿 zobrazen썿 zadn썿 
kamery volbou Settings (Nastaven썿) → 
Vehicle (Vozidlo) → Driver assistance 
(J썿zdn썿 asistenti) → Parking safety 
(Bezpe썊n썗 parkov쌴n썿) → Camera 
Settings (Nastaven썿 kamery).
僅 Obsah displeje: Chcete-li zm썙nit 

nastaven썿 funkce Top view parking 
guidance (Nav쌴d썙n썿 p쎼i parkov쌴n썿 s 
pohledem z nadhledu), Parking 
guide in rear view (Nav쌴d썙n썿 p쎼i 
parkov쌴n썿 s pohledem dozadu) a 
Parking distance warning 
(V쏯stra쏹n쏯 syst썗m parkovac썿ho 
odstupu).

僅 Nastaven썿 displeje: Zm썙na jasu a kon-
trastu obrazovky.

Nav쌴d썙n썿 p쎼i parkov쌴n썿 s pohle-
dem z nadhledu

Pohled shora dop쎼edu

Pohled shora dozadu

Je-li vybr쌴no Front or Rear Top View 
Parking Guidance (Nav쌴d썙n썿 p쎼i par-
kov쌴n썿 s pohledem z nadhledu), zob-
raz썿 se na prav썗 stran썙 obrazovky 
Syst썗mu zobrazov쌴n썿 okol썿 nav쌴d썙n썿 p쎼i 
parkov쌴n썿.

Nav쌴d썙n썿 p쎼i parkov쌴n썿 s pohle-
dem dozadu

Je-li vybr쌴na funkce Parking guide in 
rear view (Nav쌴d썙n썿 p쎼i parkov쌴n썿 s 
pohledem dozadu), zobraz썿 se v zadn썿m 
pohledu nav쌴d썙n썿 p쎼i parkov쌴n썿.

UPOZORN5NL
Vodorovn썗 vod썿tko pohledu Nav쌴d썙n썿 
p쎼i parkov쌴n썿 s pohledem dozadu zn쌴-
zor쎜uje vzd쌴lenost 0,5 m (1,6 ft), 1 m (3,3 
ft) a 2,3 (7,6 ft) od vozidla.

V쏯stra쏹n쏯 syst썗m parkovac썿ho 
odstupu

ONQ5EP041225L
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ONQ5EP041254L
1616



싡썿zen썿 vozidla Syst썗m zobrazov쌴n썿 okol썿 (SVM)

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 162  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Je-li vybr쌴na mo쏹nost Parking dis-
tance warning (V쏯stra쏹n쏯 syst썗m par-
kovac썿ho odstupu), zobrazuje se 
v쏯straha parkovac썿ho odstupu na prav썗 
stran썙 obrazovky se zobrazov쌴n썿m okol썿.

Automatick썗 zapnut썿 syst썗mu 
zobrazov쌴n썿 okol썿
Chcete-li pou쏹썿vat tuto funkci, se zapnu-
t쏯m syst썗mem vozidla vyberte na obra-
zovce informa썊n썿ho syst썗mu z nab썿dky 
Settings (Nastaven썿) mo쏹nost Vehicle 
(Vozidlo) → Driver Assistance (J썿zdn썿 
asistent) → Parking Safety (Bezpe썊n썗 
parkov쌴n썿) → Surround View Monitor 
Auto On (Automatick썗 zapnut썿 sys-
t썗mu zobrazov쌴n썿 okol썿).

UPOZORN5NL
Dal쏃썿 podrobnosti o automatick썗m 
zapnut썿 syst썗mu zobrazov쌴n썿 okol썿 viz 
"Automatick썗 zapnut썿 syst썗mu zobrazo-
v쌴n썿 okol썿" strana 6-162.

쉗innost syst썗mu zobrazov쌴n썿 
okol썿
Tla썊썿tko parkov쌴n썿/zobrazen썿

Syst썗m zobrazov쌴n썿 okol썿 zapnete nebo 
vypnete stisknut썿m tla썊썿tka Parkov쌴n썿/
Zobrazen썿 (1).

쉗eln썿 pohled

Je-li 쎼adic썿 p쌴ka v poloze N (Neutr쌴l) 
nebo D (J썿zda), na obrazovce se zobraz썿 
pohled p쎼edn썿 kamery, aby pomohl p쎼i 
parkov쌴n썿. P쎼edn썿 kamera m쌴 varianty 
pohledu shora, pohledu dop쎼edu, 
pohledu ze strany a 3D pohledu. Dal쏃썿 
re쏹imy zobrazen썿 lze zvolit stiskem sym-
bol쏪 v쏯hledu (2) na obrazovce zobrazen썿 
okol썿.

Podm썿nky 썊innosti
Funkce p쎼edn썿 kamery je v provozu, 
pokud jsou spln썙ny n쌴sleduj썿c썿 pod-
m썿nky:
僅 Z polohy R (Couv쌴n썿) je p쎼e쎼azeno do 

polohy N (Neutr쌴l) nebo D (J썿zda) a 
rychlost j썿zdy vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 p쎼i-
bli쏹n썙 10 km/h (6 mil/h).

僅 Je stisknuto tla썊썿tko Parkov쌴n썿/Zobra-
zen썿 (1) a 쎼azen썿 je v poloze D (J썿zda) 
nebo N (Neutr쌴l), pokud je rychlost 
ni쏹쏃썿 ne쏹 10 km/h (6 mil/h).

僅 Forward Parking Distance Warning 
(V쏯stra쏹n쏯 syst썗m p쎼edn썿ho parkova-
c썿ho odstupu) zvolen쏯 z nab썿dky 
Settings (nastaven썿) varuje 쎼idi썊e p쎼i 
쎼썿zen썿 v re쏹imu D (J썿zda) (Driver assis-
tance → Parking safety (J썿zdn썿 
asistent → Bezpe썊n썗 parkov쌴n썿) → 
Surround view monitor auto On 
(Automatick썗 zapnut썿 syst썗mu 
zobrazov쌴n썿 okol썿))

ONQ5041070

ONQ5041077L
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Podm썿nky vypnut썿
Funkce p쎼edn썿 kamery se vypne, pokud 
jsou spln썙ny n쌴sleduj썿c썿 podm썿nky:
僅 Je stisknuto tla썊썿tko Parkov쌴n썿/zobra-

zen썿 (1) nebo tla썊썿tko informa썊n썿ho 
syst썗mu (3).

僅 Rychlost vozidla je vy쏃쏃썿 ne쏹 10 km/h 
(6 mil/h).

僅 Po stisknut썿 tla썊썿tka informa썊n썿ho sys-
t썗mu (3) se zobrazen썿 zm썙n썿 na obra-
zovku informa썊n썿ho syst썗mu.

僅 싡azen썿 do polohy P (Parkov쌴n썿).

UPOZORN5NL
Je-li syst썗m zobrazov쌴n썿 okol썿 vypnut쏯 
po j썿zd썙 rychlost썿 vy쏃쏃썿 ne쏹 10 km/h (6 
mil/h), op썙tovn쌴 j썿zda rychlost썿 ni쏹쏃썿 ne쏹 
10 km/h (6 mil/h) nep쎼epne op썙t na 
obrazovku syst썗mu zobrazov쌴n썿 okol썿.

Zadn썿 v쏯hled
Je-li 쎼adic썿 p쌴ka v poloze R (Zp쌴te썊ka) 
nebo D (J썿zda), na obrazovce se zobraz썿 
pohled zadn썿 kamery, aby pomohl p쎼i 
parkov쌴n썿. Zadn썿 v쏯hled m쌴 varianty 
pohled shora, pohled dozadu, pohled ze 
strany a 3D pohled. Dal쏃썿 re쏹imy zobra-
zen썿 lze zvolit stiskem symbol쏪 v쏯hledu 
na obrazovce zobrazen썿 okol썿.

Podm썿nky 썊innosti
Funkce zadn썿 kamery je v provozu, 
pokud jsou spln썙ny n쌴sleduj썿c썿 pod-
m썿nky:
僅 Za쎼azena rychlost R (Zp쌴te썊ka).
僅 Stisknuto tla썊썿tko Parkov쌴n썿/zobra-

zen썿 (1), zat썿mco je zvolena poloha 
쎼azen썿 P (Parkov쌴n썿).

Podm썿nky vypnut썿
Funkce zadn썿 kamery se vypne, pokud 
jsou spln썙ny n쌴sleduj썿c썿 podm썿nky:
僅 P쎼e쎼azen썿 z polohy R (Zp쌴te썊ka) do 

polohy P (Parkov쌴n썿).
僅 Stisknuto tla썊썿tko Parkov쌴n썿/zobra-

zen썿 (1), zat썿mco je zvolena poloha 
쎼azen썿 P (Parkov쌴n썿).

UPOZORN5NL
Stisknut썿 tla썊썿tka informa썊n썿ho syst썗mu 
(3) nevypne zadn썿 pohled, je-li za쎼azena 
rychlost R (Zp쌴te썊ka).

Pohled dozadu b썙hem j썿zdy
싡idi썊 m쏪쏹e b썙hem j썿zdy kontrolovat na 
obrazovce zadn썿 pohled, kter쏯 slou쏹썿 
jako asistence p쎼i bezpe썊n썗 j썿zd썙.

Podm썿nky 썊innosti
Zobrazen썿 zadn썿 kamery se zapne p쎼i 
j썿zd썙, pokud jsou spln썙ny n쌴sleduj썿c썿 
podm썿nky:
僅 Je stisknuto tla썊썿tko Parkov쌴n썿/zobra-

zen썿 (1), p쎼i썊em쏹 rychlost vozidla je 
vy쏃쏃썿 ne쏹 10 km/h (6 mil/h).

僅 Je stisknuta ikona zobrazen썿 (2) na 
obrazovce syst썗mu zobrazov쌴n썿 okol썿 
a rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 10 km/h 
(6 mil/h).

Podm썿nky vypnut썿
Zobrazen썿 zadn썿 kamery se vypne p쎼i 
j썿zd썙, pokud jsou spln썙ny n쌴sleduj썿c썿 
podm썿nky:
僅 Je stisknuto tla썊썿tko Parkov쌴n썿/zobra-

zen썿 (1) nebo tla썊썿tko informa썊n썿ho 
syst썗mu (3).

僅 싡azen썿 do polohy P (Parkov쌴n썿).
僅 Je stisknuta ikona jin썗ho zobrazen썿 (2) 

na obrazovce syst썗mu zobrazov쌴n썿 
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okol썿 a rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 
10 km/h (6 mil/h).

Funkce 3D zobrazen썿
Funkce 3D zobrazen썿 ukazuje vozidlo 
z r쏪zn쏯ch 쏒hl쏪. Chcete-li vybrat 쏒hel, 
stiskn썙te ikonu 3D zobrazen썿 monitoru 
syst썗mu pro zobrazov쌴n썿 okol썿. Dal쏃썿m 
stisknut썿m ikony 3D zobrazen썿 쏒hel rese-
tujete.

Podm썿nky 썊innosti
Funkce 3D zobrazen썿 je v provozu, 
pokud jsou spln썙ny n쌴sleduj썿c썿 pod-
m썿nky:
僅 싡azen썿 je p쎼e쎼azeno do polohy P 

(Parkov쌴n썿), N (Neutr쌴l) nebo D 
(J썿zda) a rychlost j썿zdy vozidla je ni쏹쏃썿 
ne쏹 10 km/h (6 mil/h).

僅 Pokud p쎼e쎼ad썿te do polohy R 
(Zp쌴te썊ka) a syst썗m zobrazov쌴n썿 okol썿 
je zapnut쏯, stiskn썙te ikonu 3D zobra-
zen썿 na monitoru syst썗mu zobrazo-
v쌴n썿 okol썿.

Podm썿nky vypnut썿
Funkce 3D zobrazen썿 je vypnut쌴, pokud 
jsou spln썙ny n쌴sleduj썿c썿 podm썿nky:
僅 Je za쎼azen쌴 poloha P (Parkov쌴n썿), N 

(Neutr쌴l) nebo D (J썿zda)
- Je p쎼e쎼azeno do polohy P 

(Parkov쌴n썿)
- Je stisknuto tla썊썿tko parkov쌴n썿/zob-

razen썿 (1)
- Je stisknuto tla썊썿tko obrazovky 

informa썊n썿ho syst썗mu (3)
- Je stisknuto tla썊썿tko domovsk썗 tla-

썊썿tko na obrazovce syst썗mu zobra-
zov쌴n썿 okol썿 (2)

- Rychlost vozidla je vy쏃쏃썿 ne쏹 10 km/
h (6 mil/h)

僅 Je za쎼azen쌴 poloha R (Reverse)
- Je p쎼e쎼azeno do polohy P 

(Parkov쌴n썿)

UPOZORN5NL
Na monitoru syst썗mu 3D zobrazen썿 se 
neukazuje nav쌴d썙n썿 p쎼i parkov쌴n썿.

Z쌴vada a omezen썿 syst썗mu zob-
razov쌴n썿 okol썿
Z쌴vada syst썗mu zobrazov쌴n썿 
okol썿
Pokud syst썗m zobrazov쌴n썿 okol썿 nefun-
guje spr쌴vn썙, obraz se mihot쌴 nebo se 
obraz kamery nezobrazuje norm쌴ln썙, 
doporu썊uje spole썊nost Kia nav쏃t썿vit 
autorizovan썗ho prodejce/servisn썿ho 
partnera Kia.

Omezen썿 syst썗mu zobrazov쌴n썿 
okol썿
僅 Za n쌴sleduj썿c썿ch okolnost썿 se obra-

zovka m쏪쏹e zobrazit nenorm쌴ln썙 a 
nalevo naho쎼e se na obrazovce objev썿 
ikona:
- P쌴t썗 dve쎼e jsou otev쎼en썗.
- Dve쎼e 쎼idi썊e nebo dve쎼e spolu-

jezdce jsou otev쎼en썗.
- Venkovn썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko je slo쏹en썗.

V\STRAHA
僅 P쎼ed zah쌴jen썿m pohybu vozidla se 

V쌰DY rozhl썿쏹ejte kolem vozidla 
a ujist썙te se, 쏹e v okol썿 nejsou 쏹쌴dn썗 
p쎼edm썙ty ani p쎼ek쌴쏹ky. Situace na 
obrazovce se m쏪쏹e od skute썊n썗 
polohy vozidla li쏃it.

僅 Obraz na obrazovce nemus썿 odpov썿-
dat skute썊n썗 vzd쌴lenosti objektu. 
Nezapome쎜te prov썗st p쎼썿mou kont-
rolu bezpe썊nosti v okol썿 vozidla.

僅 Zobrazen썿 okol썿 vozidla je navr쏹eno 
pro fungov쌴n썿 na rovn썗m povrchu. P쎼i 
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pou쏹it썿 v m썿st썙 s odli쏃n쏯mi v쏯쏃kami, 
nap쎼. na obrubn썿c썿ch a zpomalovac썿ch 
praz썿ch, nemus썿 zobrazen썿 vypadat 
spr쌴vn썙.

僅 Pokud je kamera zakryt쌴 ciz썿m mate-
ri쌴lem, zobrazen썿 okol썿 nemus썿 fungo-
vat spr쌴vn썙. 쉗o썊ku kamery udr쏹ujte 
v쏹dy 썊istou. K 썊i쏃t썙n썿 v쏃ak nepou쏹썿-
vejte chemick쌴 rozpou쏃t썙dla, jako 
jsou 썊istic썿 prost쎼edky obsahuj썿c썿 
vysoce alkalick썗 l쌴tky nebo t썙kav쌴 
organick쌴 rozpou쏃t썙dla (benz썿n, ace-
ton apod.). To m쏪쏹e po쏃kodit 썊o썊ku 
kamery.

UPOZORN5NL
僅 Je-li zapnut쏯 v쏯hled dozadu p쎼i j썿zd썙, 

z쏪st쌴v쌴 zapnut쏯 bez ohledu na rych-
lost vozidla.

僅 Je-li zapnut쏯 v쏯hled dozadu p쎼i cou-
v쌴n썿, obrazovka se zm썙n썿 na v쏯hled 
dozadu.

Upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 
vozidlo p쎼i couv쌴n썿 (RCCW) 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Upozorn썙n썿 zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem p쎼i couv쌴n썿 je 
navr쏹en tak, aby napom쌴hal detekov쌴n썿 
vozidla bl썿쏹썿c썿ho se v mrtv썗m 쏒hlu, kdy쏹 
va쏃e vozidlo couv쌴, a upozornil 쎼idi썊e na 
bezprost쎼edn썙 hroz썿c썿 sr쌴쏹ku varovnou 
zpr쌴vou a zvukovou v쏯strahou.

[A]: Provozn썿 rozsah syst썗mu upozor-
n썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i couv쌴n썿

VAROV@NL
Na썊asov쌴n썿 varov쌴n썿 se m쏪쏹e li쏃it 
v z쌴vislosti na rychlosti bl썿쏹썿c썿ho se vozi-
dla.

Detek썊n썿 썊idlo
Zadn썿 radarov쌴 썊idla

P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ho 썊idla je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

VAROV@NL
Dal쏃썿 informace o mo쏹nostech zadn썿ho 
rohov썗ho radaru najdete v 썊쌴sti "Asis-
tent pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 

ONQ5041078L

ONQ5E041033L
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쏒hlu (BCA) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 
6-96.

Nastaven썿 upozorn썙n썿 na proj썿쏹-
d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i couv쌴n썿 (RCCW)

Varov쌴n썿 p쎼ed proj썿쏹d썙j썿c썿m vozi-
dlem vzadu

A: J썿zdn썿 asistent
1 Bezpe썊n썗 parkov쌴n썿
2 Varov쌴n썿 p쎼ed proj썿쏹d썙j썿c썿m vozi-

dlem vzadu
S nastartovan쏯m motorem vyberte mo쏹-
nost 씮J썿zdn썿 asistent → Bezpe썊nost par-
kov쌴n썿 → Varov쌴n썿 p쎼ed proj썿쏹d썙j썿c썿m 
vozidlem vzadu“ v nab썿dce nastaven썿, 
썊썿m쏹 zapnete funkci varov쌴n썿 p쎼ed pro-
j썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu a zru쏃썿te mo쏹-
nost vypnut썿 t썗to funkce.

V\STRAHA
P쎼i op썙tovn썗m nastartov쌴n썿 motoru se 
Upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i 
couv쌴n썿 vzadu v쏹dy zapne. Kdy쏹 v쏃ak po 
nov썗m nastartov쌴n썿 motoru volbu 
씮Varov쌴n썿 p쎼ed proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
vzadu“ vypnete, mus썿 쎼idi썊 v쏹dy d쌴vat 

pozor na sv썗 okol썿 a 쎼썿dit s maxim쌴ln썿 
obez쎼etnost썿.

쉗asov쌴n썿 v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy
2 Standardn썿 v쏯bava
3 Pozd썙ji
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost 씮Driver assistance → Warning 
timing“ (J썿zdn썿 asistent → 쉗asov쌴n썿 
v쏯strahy) pro zm썙nu nastaven썿 funkce 
Upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i 
couv쌴n썿. Prodlevu varovn썗 reakce 
m쏪쏹ete nastavit na volbu 씮Standardn썿“ 
nebo 씮Pozd썙j쏃썿“.
僅 Standardn썿: Pou쏹썿t v norm쌴ln썿m j썿zd-

n썿m prost쎼ed썿. Je-li funkce varov쌴n썿 
p쎼썿li쏃 citliv쌴, vyberte volbu 씮Pozd썙j쏃썿“.

僅 Pozd썙ji: Varov쌴n썿 bude signalizo-
v쌴no o n썙co pozd썙ji.

UPOZORN5NL
Pokud zm썙n썿te nastaven썿 썊asov쌴n썿 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i 썊asov쌴n썿 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

ONQ5051107L

ONQ5E051113L

ONQ5031369L

ONQ5E051124L
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Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿
4 N썿zk쌴
5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace 

volantu sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver assistance (J썿zdn썿 asis-
tent) → Warning volume (Hlasitost 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (nastaven썿) 
pro zm썙nu hlasitosti upozorn썙n썿 na pro-
j썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i couv쌴n썿 na High 
(Vysok쌴), Medium (St쎼edn썿), Low 
(N썿zk쌴) nebo Off (Vypnuto).
Pokud je v쏃ak hlasitost v쏯strah vypnut쌴, 
zapne se funkce vibrace volantu (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy).
Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

VAROV@NL
僅 Nastaven썿 썊asov쌴n썿 v쏯strahy 

a hlasitosti v쏯strahy se vztahuje na 
v쏃echny funkce asistenta pro zabr쌴-

n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem p쎼i 
couv쌴n썿.

僅 I kdy쏹 je pro na썊asov쌴n썿 v쏯strahy 
nastavena hodnota Standard (Stan-
dardn썿), m쏪쏹e se v p쎼썿pad썙 vozidel, 
kter쌴 se bl썿쏹썿 v mrtv썗m 쏒hlu vysokou 
rychlost썿, jevit po썊쌴te썊n썿 썊as aktivace 
v쏯strahy jako pozdn썿.

僅 Nastaven썿 na썊asov쌴n썿 v쏯strahy Late 
(Pozd썙ji) pou쏹썿vejte p쎼i m썿rn썗m pro-
vozu a pomalej쏃썿 j썿zd썙.

UPOZORN5NL
Po op썙tn썗m nastartov쌴n썿 se obnov썿 
posledn썿 nastaven썿 썊asov쌴n썿 v쏯strahy 
a hlasitosti v쏯strahy.

쉗innost syst썗mu varov쌴n썿 p쎼ed 
koliz썿 s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
vzadu
Upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i 
couv쌴n썿 bude varovat vozidlo v z쌴vislosti 
na stupni hroz썿c썿ho rizika kolize.
僅 Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou

Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou
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僅 Jako upozorn썙n썿 쎼idi썊e na vozidlo bl썿-
쏹썿c썿 se vzadu zleva 썊i zprava bude bli-
kat v쏯stra쏹n썗 sv썙tlo na vn썙j쏃썿m 
zp썙tn썗m zrc쌴tku a na p쎼썿strojov썗m 
panelu se zobraz썿 varov쌴n썿. Sou썊asn썙 
zazn썿 zvukov쌴 v쏯straha. Pokud je 
v 썊innosti zobrazen썿 zadn썿 kamery, 
varov쌴n썿 se zobraz썿 tak썗 na displeji 
informa썊n썿ho syst썗mu. (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

僅 Syst썗m upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 
vozidlo p쎼i couv쌴n썿 bude v 썊innosti p쎼i 
spln썙n썿 n쌴sleduj썿c썿ch podm썿nek:
- Je za쎼azena zp쌴te썊ka R (Zp쌴te썊ka) 

a rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 8 km/
h (5 mil/h)

- Vzd쌴lenost vozidla bl썿쏹썿c썿ho se 
k va쏃emu vozidlu v mrtv썗m 쏒hlu je 
men쏃썿 ne쏹 p쎼ibli쏹n썙 25 m (82 stop)

- Rychlost vozidla bl썿쏹썿c썿ho se v mrt-
v썗m 쏒hlu je vy쏃쏃썿 ne쏹 5 km/h (3 mil/
h)

UPOZORN5NL
僅 Pokud jsou spln썙ny provozn썿 pod-

m썿nky, zobraz썿 se varov쌴n썿 poka쏹d썗, 
kdy쏹 se z oblasti mrtv썗ho 쏒hlu p쎼ibl썿쏹썿 
n썙jak썗 vozidlo.

僅 Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobra-
zeny odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifika-
c썿ch a t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

V\STRAHA
僅 Z d쏪vod쏪 sv썗 bezpe썊nosti prov쌴d썙jte 

nastaven썿 a쏹 po zaparkov쌴n썿 vozidla 
na bezpe썊n썗m m썿st썙.

僅 Pokud je zobrazeno v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
nebo zn썿 v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l jin썗ho sys-
t썗mu, nemus썿 se v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
syst썗mu upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 
vozidlo p쎼i couv쌴n썿 zobrazit a jeho 
v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l nemus썿 zazn썿t.

僅 V hlu썊n썗m prost쎼ed썿 nemus썿 b쏯t 
v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l upozorn썙n썿 na proj썿쏹-
d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i couv쌴n썿 sly쏃et. Ve 
vozidle p쎼im썙쎼en썙 upravte hlasitost, 
sledujte pozorn썙 sv썗 okol썿 a jezd썙te 
bezpe썊n썙.

僅 Upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i 
couv쌴n썿 nefunguje ve v쏃ech situac썿ch 
a nem쏪쏹e zabr쌴nit v쏃em sr쌴쏹k쌴m.

僅 싡idi썊 m쌴 nad쌴le ve쏃kerou odpov썙d-
nost za ovl쌴d쌴n썿 vozidla. Nespol썗hejte 
v쏯hradn썙 na upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙-
j썿c썿 vozidlo p쎼i couv쌴n썿. V쏹dy rad썙ji 
dodr쏹ujte dostate썊n쏯 odstup pro bez-
pe썊n썗 zabrzd썙n썿 a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby 
se쏃l쌴pn썙te brzdov쏯 ped쌴l a zpomalte 
rychlost j썿zdy nebo p쎼썿padn썙 쏒pln썙 
zastavte vozidlo.

僅 Funkci upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozi-
dlo p쎼i couv쌴n썿 nikdy 쏒mysln썙 
nezkou쏃ejte na lidech, zv썿쎼atech ani 
p쎼edm썙tech apod. Mohlo by doj썿t 
k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 nebo 쏒mrt썿.
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Selh쌴n썿 a omezen썿 syst썗mu varo-
v쌴n썿 p쎼ed koliz썿 s proj썿쏹d썙j썿c썿m 
vozidlem vzadu
Selh쌴n썿 syst썗mu varov쌴n썿 p쎼ed 
koliz썿 s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
vzadu

A: Zkontrolujte syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 
kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu
Pokud funkce upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 
vozidlo p쎼i couv쌴n썿 nepracuje spr쌴vn썙, 
zobraz썿 se varovn쌴 zpr쌴va a na p쎼썿strojo-
v썗m panelu se rozsv썿t썿 hlavn썿 varovn쌴 
kontrolka ( ); syst썗m upozorn썙n썿 na 
proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i couv쌴n썿 se auto-
maticky vypne nebo bude pracovat jen 
v omezen썗m rozsahu. Syst썗m upozor-
n썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i couv쌴n썿 
nechte zkontrolovat v odborn썗m servisu. 
Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

A: Zkontrolujte varovnou kontrolku 
zp썙tn썗ho zrc쌴tka
Jestli쏹e varovn쌴 kontrolka venkovn썿ho 
zp썙tn썗ho zrc쌴tka nepracuje spr쌴vn썙, 
zobraz썿 se varovn쌴 zpr쌴va a na p쎼썿stro-
jov썗 desce se rozsv썿t썿 varovn쌴 kontrolka 
( ). Syst썗m upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 
vozidlo p쎼i couv쌴n썿 nechte zkontrolovat 
v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 

n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

Varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 s proj썿쏹d썙j썿-
c썿m vozidlem vzadu je vypnuto

A: Syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu je 
vypnut쏯. Radar je zablokovan쏯
Pokud je zadn썿 n쌴razn썿k v okol썿 zadn썿ho 
rohov썗ho radaru nebo 썊idla pokryt쏯 
ne썊istotami, sn썙hem 썊i de쏃쏉ovou vodou 
nebo pokud p쎼ipoj썿te p쎼썿v썙s 썊i p쎼epravn썿 
podvozek, m쏪쏹e doj썿t ke sn썿쏹en썿 schop-
nosti detekce a k do썊asn썗mu omezen썿 
nebo zablokov쌴n썿 upozorn썙n썿 na proj썿쏹-
d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i couv쌴n썿.
Pokud tato situace nastane, zobraz썿 se 
na p쎼썿strojov썗m panelu varovn쌴 zpr쌴va 
씮Rear Cross-Traffic Safety system disab-
led. Radar blocked“ (nebo 씮Rear cross-
traffic safety functions disabled. Radar 
blocked“) (Syst썗m nebo funkce varo-
v쌴n썿 p쎼ed proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu 
jsou deaktivov쌴ny. Radar je zabloko-
van쏯). Nejde v쏃ak o selh쌴n썿 syst썗mu 
upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i 
couv쌴n썿.
Po odstran썙n썿 t썙chto ne썊istot, resp. 
odpojen썿 p쎼썿v썙su za썊ne syst썗m upozor-
n썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i couv쌴n썿 
op썙t norm쌴ln썙 fungovat. V쏹dy udr쏹ujte 
jeho 썊istotu.
Jestli쏹e po odpojen썿 p쎼썿v썙su syst썗m upo-
zorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i cou-
v쌴n썿 nefunguje norm쌴ln썙, nechte ho 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
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doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
僅 M쏪쏹e se st쌴t, 쏹e i kdy쏹 se na p쎼썿stro-

jov썗 desce nezobraz썿 쏹쌴dn쌴 varovn쌴 
zpr쌴va ani se zde nerozsv썿t썿 쏹쌴dn쌴 
varovn쌴 kontrolka, syst썗m upozorn썙n썿 
na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i couv쌴n썿 
p쎼esto nepracuje spr쌴vn썙.

僅 Syst썗m upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 
vozidlo p쎼i couv쌴n썿 nemus썿 fungovat 
spr쌴vn썙 v n썙kter쏯ch prost쎼ed썿ch 
(nap쎼. v otev쎼en썗 krajin썙), kde po 
nastartov쌴n썿 motoru nejsou deteko-
v쌴ny 쏹쌴dn썗 objekty.

VAROV@NL
Chcete-li p쎼ipojit p쎼썿v썙s, podvaln썿k apod., 
vypn썙te v쏯strahu pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu; chcete-li 
varov쌴n썿 pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu pou쏹썿t, 
odpojte p쎼썿v썙s, podvaln썿k apod.

Omezen썿 syst썗mu varov쌴n썿 p쎼ed 
koliz썿 s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
vzadu
Syst썗m upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozi-
dlo p쎼i couv쌴n썿 nemus썿 fungovat nor-
m쌴ln썙 nebo m쏪쏹e fungovat 
neo썊ek쌴van썙 v n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch:
僅 Vyj썿쏹d썙n썿 z m썿sta se stromy 썊i p쎼erost-

lou tr쌴vou
僅 Odjezd po mokr썗 silnici
僅 P쎼썿li쏃 vysok쌴 nebo p쎼썿li쏃 n썿zk쌴 rychlost 

bl썿쏹썿c썿ho se vozidla

VAROV@NL
Dal쏃썿 informace o omezen썿ch zadn썿ho 
rohov썗ho radaru najdete v 썊쌴sti "Asis-
tent pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 

쏒hlu (BCA) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 
6-96.

V\STRAHA
僅 J썿zda v bl썿zkosti vozidla nebo jin썗ho 

objektu

[A]: Objekty
P쎼i j썿zd썙 v bl썿zkosti vozidla nebo jin썗ho 
objektu m쏪쏹e b쏯t funkce syst썗mu 
upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i 
couv쌴n썿 omezen쌴 a vozidlo bl썿쏹썿c썿 se 
v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 b쏯t deteko-
v쌴no. Pokud takov쌴 situace nastane, 
m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e funkce nevyd쌴 varo-
v쌴n썿 pro 쎼idi썊e, a썊koli by to bylo t쎼eba.
P쎼i couv쌴n썿 v쏹dy v썙nujte pozornost 
okoln썿 situaci.

僅 Pohyb vozidla v rozs쌴hl쏯ch parkovi쏃-
t썿ch

Syst썗m upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 
vozidlo p쎼i couv쌴n썿 m쏪쏹e detekovat 
parkuj썿c썿 vozidla nebo vozidla vyj썿쏹d썙-
j썿c썿 z parkovac썿ho m썿sta pobl썿쏹 (nap쎼.: 
vozidlo vyj썿쏹d썙j썿c썿 vedle v쌴s, vozidlo 
parkuj썿c썿 nebo vyj썿쏹d썙j썿c썿 z prostoru za 
v쌴mi nebo p쎼ij썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo ot쌴썊ej썿c썿 
se do protism썙ru atd.). Pokud takov쌴 
situace nastane, m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e sys-
t썗m upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo 
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p쎼i couv쌴n썿 vyd쌴 zbyte썊n썗 varov쌴n썿 
pro 쎼idi썊e.
P쎼i couv쌴n썿 v쏹dy v썙nujte pozornost 
okoln썿 situaci.

僅 싩ikm썗 parkov쌴n썿

[A]: Vozidlo
P쎼i couv쌴n썿 nebo diagon쌴ln썿 j썿zd썙 
m쏪쏹e b쏯t funkce syst썗mu pro zabr쌴-
n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
vzadu omezen쌴 a vozidlo bl썿쏹썿c썿 se 
v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 b쏯t deteko-
v쌴no. Pokud takov쌴 situace nastane, 
m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e funkce nevyd쌴 varo-
v쌴n썿 pro 쎼idi썊e, a썊koli by to bylo t쎼eba.
P쎼i couv쌴n썿 v쏹dy v썙nujte pozornost 
okoln썿 situaci.

僅 Pokud se vozidlo nach쌴z썿 na 쏃ikm썗 
vozovce nebo v jej썿 bl썿zkosti.

P쎼i j썿zd썙 do svahu nebo ze svahu nebo 
v jejich bl썿zkosti m쏪쏹e b쏯t funkce sys-
t썗mu upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozi-
dlo p쎼i couv쌴n썿 omezen쌴 a vozidlo 
bl썿쏹썿c썿 se v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 b쏯t 
detekov쌴no. Pokud takov쌴 situace 
nastane, m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e funkce 
nevyd쌴 varov쌴n썿 pro 쎼idi썊e, a썊koli by 
to bylo t쎼eba.

P쎼i couv쌴n썿 v쏹dy v썙nujte pozornost 
okoln썿 situaci.

V\STRAHA
僅 Vj썿쏹d썙n썿 na parkovac썿 m썿sto v m썿st썙 

jin썗ho objektu

[A]: Objekt, [B]: Ze썑
Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 s proj썿쏹-
d썙j썿c썿m vozidlem vzadu m쏪쏹e deteko-
vat vozidla proj썿쏹d썙j썿c썿 p쎼ed v쌴mi, 
kdy쏹 couv쌴te na parkovac썿 m썿sto a za 
v쌴mi nebo vedle v쌴s je ze썑 썊i jin쏯 
objekt. Pokud takov쌴 situace nastane, 
m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e syst썗m upozorn썙n썿 
na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i couv쌴n썿 
vyd쌴 zbyte썊n썗 varov쌴n썿 pro 쎼idi썊e.
P쎼i couv쌴n썿 v쏹dy v썙nujte pozornost 
okoln썿 situaci.

僅 Kdy쏹 je vozidlo zaparkovan썗 zacouv쌴-
n썿m

Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 s proj썿쏹-
d썙j썿c썿m vozidlem vzadu m쏪쏹e deteko-
vat vozidla proj썿쏹d썙j썿c썿 za v쌴mi, kdy쏹 
couv쌴te na parkovac썿 m썿sto. Pokud 
takov쌴 situace nastane, m쏪쏹e se st쌴t, 
쏹e syst썗m upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 
vozidlo p쎼i couv쌴n썿 vyd쌴 zbyte썊n썗 
varov쌴n썿 pro 쎼idi썊e.

ONQ5041083
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ONQ5041085
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P쎼i couv쌴n썿 v쏹dy v썙nujte pozornost 
okoln썿 situaci.

V\STRAHA
僅 Syst썗m upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 

vozidlo p쎼i couv쌴n썿 nemus썿 fungovat 
spr쌴vn썙, pokud doch쌴z썿 k jeho ru쏃en썿 
siln쏯mi elektromagnetick쏯mi vlnami.

僅 Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 s proj썿쏹-
d썙j썿c썿m vozidlem vzadu nemus썿 fun-
govat 3 sekundy po nastartov쌴n썿 
vozidla nebo po aktivaci zadn썿ch 
radarov쏯ch 썊idel.

Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 
kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
p쎼i couv쌴n썿 (RCCA) (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)
Asistent pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem p쎼i couv쌴n썿 je 
navr쏹en tak, aby napom쌴hal detekov쌴n썿 
vozidla bl썿쏹썿c썿ho se v mrtv썗m 쏒hlu, kdy쏹 
va쏃e vozidlo couv쌴, a upozornil 쎼idi썊e na 
bezprost쎼edn썙 hroz썿c썿 sr쌴쏹ku varovnou 
zpr쌴vou a zvukovou v쏯strahou. Pro 
odvr쌴cen썿 kolize je tak썗 aktivov쌴n asis-
tent brzd썙n썿.

[A]: Provozn썿 rozsah syst썗mu upozor-
n썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i couv쌴n썿
[B]: Provozn썿 rozsah asisten썊n썿ho sys-
t썗mu pro zabr쌴n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m 
vozidlem p쎼i couv쌴n썿

VAROV@NL
Na썊asov쌴n썿 varov쌴n썿 se m쏪쏹e li쏃it 
v z쌴vislosti na rychlosti bl썿쏹썿c썿ho se vozi-
dla.

Detek썊n썿 썊idlo
Zadn썿 radarov쌴 썊idla

P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ho 썊idla je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

ONQ5041078

ONQ5E041033L
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UPOZORN5NL
Dal쏃썿 informace o mo쏹nostech zadn썿ho 
rohov썗ho radaru najdete v 썊쌴sti "Asis-
tent pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 
쏒hlu (BCA) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 
6-96.

Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿 s 
proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem p쎼i cou-
v쌴n썿 (RCCA)

Varov쌴n썿 p쎼ed proj썿쏹d썙j썿c썿m vozi-
dlem vzadu

A: J썿zdn썿 asistent
1 Bezpe썊n썗 parkov쌴n썿
2 Varov쌴n썿 p쎼ed proj썿쏹d썙j썿c썿m vozi-

dlem vzadu
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla vyberte 
mo쏹nost J썿zdn썿 asistent → Bezpe썊nost 
parkov쌴n썿 → Varov쌴n썿 p쎼ed proj썿쏹d썙j썿-
c썿m vozidlem vzadu v nab썿dce Nasta-
ven썿, 썊썿m쏹 zapnete funkci asistenta pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozi-
dlem p쎼i couv쌴n썿 a zru쏃썿te v쏯b썙rem mo쏹-
nosti pro vypnut썿 funkce.

V\STRAHA
Po nov썗m nastartov쌴n썿 vozidla z쏪stane 
asistent pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m s proj썿쏹-
d썙j썿c썿m vozidlem vzadu automaticky 
zapnut쏯. Kdy쏹 v쏃ak po nov썗m zapnut썿 
vozidla vyberete volbu Vypnuto, mus썿 
쎼idi썊 v쏹dy d쌴vat pozor na sv썗 okol썿 a 쎼썿dit 
s maxim쌴ln썿 obez쎼etnost썿.

쉗asov쌴n썿 v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy
2 Standardn썿 v쏯bava
3 Pozd썙ji
P쎼i zapnut쏯m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver assistance → Warning 
timing (J썿zdn썿 asistent → 쉗asov쌴n썿 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿), 썊썿m쏹 zm썙nite po썊쌴te썊n썿 썊as akti-
vace asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozi-
dlem p쎼i couv쌴n썿.
P쎼i p쎼evzet썿 vozidla od v쏯robce je nasta-
veno 썊asov쌴n썿 v쏯strahy na Standard 
(Standardn썿). Pokud zm썙n썿te nastaven썿 
썊asov쌴n썿 v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit 
i 썊asov쌴n썿 v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zd-
n썿ch asistent쏪.

ONQ5051107L
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Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿
4 N썿zk쌴
5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace 

volantu sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Warning 
Volume (J썿zdn썿 asistenti → Hlasitost 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu hlasitosti v쏯strahy asis-
ten썊n썿ho syst썗mu pro p쎼edch쌴zen썿 kolizi 
p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴n썿m na hodnotu 
High (Vysok쌴), Medium (St쎼edn썿), Low 
(N썿zk쌴) nebo Off (Vypnuto).

UPOZORN5NL
僅 Pokud je v쏃ak hlasitost v쏯strah 

vypnut쌴, zapne se funkce vibrace 
volantu (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy).

僅 Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

VAROV@NL
僅 Nastaven썿 썊asov쌴n썿 v쏯strahy 

a hlasitosti v쏯strahy se vztahuje na 
v쏃echny funkce asistenta pro zabr쌴-
n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem p쎼i 
couv쌴n썿.

僅 I kdy쏹 je pro na썊asov쌴n썿 v쏯strahy 
nastavena hodnota Standard (Stan-
dardn썿), m쏪쏹e se v p쎼썿pad썙 vozidel, 
kter쌴 se bl썿쏹썿 v mrtv썗m 쏒hlu vysokou 
rychlost썿, jevit po썊쌴te썊n썿 썊as aktivace 
v쏯strahy jako pozdn썿.

僅 Nastaven썿 na썊asov쌴n썿 v쏯strahy Late 
(Pozd썙ji) pou쏹썿vejte p쎼i m썿rn썗m pro-
vozu a pomalej쏃썿 j썿zd썙.

UPOZORN5NL
Po op썙tn썗m nastartov쌴n썿 se obnov썿 
posledn썿 nastaven썿 썊asov쌴n썿 v쏯strahy 
a hlasitosti v쏯strahy.

쉗innost asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
zabr쌴n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m 
vozidlem vzadu
Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m s pro-
j썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu bude varovat 
a kontrolovat vozidlo v z쌴vislosti na 
쏒rovni kolize
僅 Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou
僅 Nouzov썗 brzd썙n썿
僅 Zastaven썿 vozidla a ukon썊en썿 ovl쌴-

d쌴n썿 brzd

Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou

ONQ5031371L
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僅 Jako upozorn썙n썿 쎼idi썊e na vozidlo bl썿-
쏹썿c썿 se vzadu zleva 썊i zprava bude bli-
kat v쏯stra쏹n썗 sv썙tlo na vn썙j쏃썿m 
zp썙tn썗m zrc쌴tku a na p쎼썿strojov썗m 
panelu se zobraz썿 varov쌴n썿. Sou썊asn썙 
zazn썿 zvukov쌴 v쏯straha a volant bude 
vibrovat (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy). Pokud 
je v 썊innosti zobrazen썿 zadn썿 kamery, 
varov쌴n썿 se zobraz썿 tak썗 na displeji 
informa썊n썿ho syst썗mu. (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)

僅 Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m s 
proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu bude v 
썊innosti p쎼i spln썙n썿 n쌴sleduj썿c썿ch pod-
m썿nek:
- Je za쎼azena zp쌴te썊ka R (Zp쌴te썊ka) 

a rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 8 km/
h (5 mil/h)

- Vzd쌴lenost vozidla bl썿쏹썿c썿ho se 
k va쏃emu vozidlu v mrtv썗m 쏒hlu je 
men쏃썿 ne쏹 p쎼ibli쏹n썙 25 m (82 stop)

- Rychlost vozidla bl썿쏹썿c썿ho se v mrt-
v썗m 쏒hlu je vy쏃쏃썿 ne쏹 5 km/h (3 mil/
h)

UPOZORN5NL
Jsou-li provozn썿 podm썿nky spln썙ny, 
bude vyd쌴no varov쌴n썿, kdykoli se zleva 
썊i zprava p쎼ibl썿쏹썿 jin썗 vozidlo, i kdyby 

rychlost va쏃eho vozidla byla 0 km/h (0 
mil/h).

Nouzov썗 brzd썙n썿

A: Nouzov썗 brzd썙n썿
僅 Jako upozorn썙n썿 쎼idi썊e na vozidlo bl썿-

쏹썿c썿 se vzadu zleva 썊i zprava bude bli-
kat v쏯stra쏹n썗 sv썙tlo na vn썙j쏃썿m 
zp썙tn썗m zrc쌴tku a na p쎼썿strojov썗m 
panelu se zobraz썿 varovn썗 hl쌴쏃en썿. 
Sou썊asn썙 zazn썿 zvukov쌴 v쏯straha 
a volant bude vibrovat (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy). Pokud je v 썊innosti zobrazen썿 
zadn썿 kamery, varov쌴n썿 se zobraz썿 
tak썗 na displeji informa썊n썿ho syst썗mu. 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

僅 Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m s 
proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu bude v 
썊innosti p쎼i spln썙n썿 n쌴sleduj썿c썿ch pod-
m썿nek:

ONQ5041186
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- Je za쎼azena zp쌴te썊ka R (Zp쌴te썊ka) 
a rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 8 km/
h (5 mil/h)

- Vzd쌴lenost vozidla bl썿쏹썿c썿ho se 
k va쏃emu vozidlu v mrtv썗m 쏒hlu je 
men쏃썿 ne쏹 p쎼ibli쏹n썙 1,5 m (5 stop)

- Rychlost vozidla bl썿쏹썿c썿ho se zleva 썊i 
zprava je vy쏃쏃썿 ne쏹 5 km/h (3 mil/h)

僅 P쎼i nouzov썗m brzd썙n썿 se aktivuje asis-
tence, kter쌴 pom쌴h쌴 zabr쌴nit sr쌴쏹ce 
s vozidly bl썿쏹썿c썿mi se v mrtv썗m 쏒hlu.

V\STRAHA
Ovl쌴d쌴n썿 brzd se ukon썊썿 v t썙chto p쎼썿pa-
dech:
僅 Bl썿쏹썿c썿 se vozidlo je mimo rozsah sn썿-

m쌴n썿
僅 Bl썿쏹썿c썿 se vozidlo projede za va쏃썿m 

vozidlem
僅 Bl썿쏹썿c썿 se vozidlo nejede sm썙rem 

k va쏃emu vozidlu
僅 Rychlost bl썿쏹썿c썿ho se vozidla se sni쏹uje
僅 싡idi썊 dostate썊nou silou se쏃l쌴pne brz-

dov쏯 ped쌴l.

Zastaven썿 vozidla a ukon썊en썿 
ovl쌴d쌴n썿 brzd

A: Je썑te opatrn썙
僅 Kdy쏹 se vozidlo zastav썿 po aktivaci 

nouzov썗ho brzd썙n썿, zobraz썿 se na p쎼썿-
strojov썗m panelu varovn쌴 zpr쌴va. 
Z bezpe썊nostn썿ch d쏪vod쏪 by m썙l 쎼idi썊 
neprodlen썙 se쏃l쌴pnout brzdov쏯 ped쌴l 

a zkontrolovat dopravn썿 situaci 
v bezprost쎼edn썿m okol썿 vozidla.
- Ovl쌴d쌴n썿 brzd se ukon썊썿, jakmile 

bude vozidlo po nouzov썗m brzd썙n썿 
st쌴t 2 sekundy v klidu.

- B썙hem nouzov썗ho brzd썙n썿 se ovl쌴-
d쌴n썿 brzd touto funkc썿 automaticky 
deaktivuje, pokud 쎼idi썊 se쏃l쌴pne 
brzdov쏯 ped쌴l siln썙ji ne쏹 obvykle.

V\STRAHA
P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
zabr쌴n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
vzadu jsou t쎼eba n쌴sleduj썿c썿 preventivn썿 
opat쎼en썿:
僅 Z d쏪vod쏪 sv썗 bezpe썊nosti prov쌴d썙jte 

nastaven썿 a쏹 po zaparkov쌴n썿 vozidla 
na bezpe썊n썗m m썿st썙.

僅 Pokud je zobrazeno v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
nebo zn썿 v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l jin썗ho sys-
t썗mu, nemus썿 se v쏯stra쏹n썗 hl쌴쏃en썿 
syst썗mu varov쌴n썿 p쎼ed proj썿쏹d썙j썿c썿m 
vozidlem vzadu zobrazit a jeho 
v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l nemus썿 zazn썿t.

僅 V hlu썊n썗m prost쎼ed썿 nemus썿 b쏯t 
v쏯stra쏹n쏯 sign쌴l asisten썊n썿ho syst썗mu 
pro zabr쌴n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m 
vozidlem vzadu sly쏃et.

僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu se 
nemus썿 aktivovat, pokud 쎼idi썊 ve 
snaze zabr쌴nit n쌴razu se쏃l쌴pne brz-
dov쏯 ped쌴l.

僅 Pokud je syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed proj썿쏹-
d썙j썿c썿m vozidlem vzadu v 썊innosti,, 
vozidlo m쏪쏹e n쌴hle zastavit, p쎼i썊em쏹 
se cestuj썿c썿 mohou zranit a voln썗 
p쎼edm썙ty se mohou posunout. Neza-
pome쎜te si v쏹dy zapnout bezpe썊-
nostn썿 p쌴sy a tak썗 upevnit voln썙 
ulo쏹en썗 p쎼edm썙ty.

僅 I v p쎼썿pad썙 v쏯skytu probl썗mu 
s asisten썊n썿m syst썗mem pro zabr쌴-

ONQ5041134L
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n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
vzadu bude z쌴kladn썿 funkce brzdy 
pracovat norm쌴ln썙.

僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu nefun-
guje ve v쏃ech situac썿ch a nem쏪쏹e 
zabr쌴nit v쏃em sr쌴쏹k쌴m.

僅 Kdy쏹 je asisten썊n썿 syst썗m pro zabr쌴-
n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
vzadu v 썊innosti, ovl쌴d쌴n썿 brzd syst썗-
mem se automaticky deaktivuje, kdy쏹 
쎼idi썊 se쏃l쌴pne ped쌴l akceler쌴toru sil-
n썙ji ne쏹 obvykle nebo kdy쏹 ovl쌴d쌴te 
volant.

僅 V z쌴vislosti na stavu vozovky 
a j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch m쏪쏹e asis-
ten썊n썿 syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu varo-
vat 쎼idi썊e se zpo쏹d썙n썿m nebo toto 
varov쌴n썿 nemus썿 p쎼ij썿t 쏒pln썙 poka쏹d썗.

僅 싡idi썊 m쌴 nad쌴le ve쏃kerou odpov썙d-
nost za ovl쌴d쌴n썿 vozidla. Nespol썗hejte 
v쏯hradn썙 na asistenta pro zabr쌴n썙n썿 
kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu. 
V쏹dy rad썙ji dodr쏹ujte dostate썊n쏯 
odstup pro bezpe썊n썗 zabrzd썙n썿 
a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby se쏃l쌴pn썙te brz-
dov쏯 ped쌴l a zpomalte rychlost j썿zdy 
nebo p쎼썿padn썙 쏒pln썙 zastavte vozidlo.

僅 Funkci asistenta pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu nikdy 
쏒mysln썙 nezkou쏃ejte na lidech, zv썿쎼a-
tech ani p쎼edm썙tech apod. Mohlo by 
doj썿t k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 nebo 쏒mrt썿.

VAROV@NL
싡썿zen썗 brzd썙n썿 nemus썿 fungovat 
spr쌴vn썙 v z쌴vislosti na stavu elektronic-
k썗ho stabiliza썊n썿ho syst썗mu (ESC).
V n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch se pouze zob-
raz썿 varov쌴n썿:
僅 Sv썿t썿 v쏯stra쏹n쌴 kontrolka elektronic-

k썗ho stabiliza썊n썿ho syst썗mu (ESC)

僅 Elektronick쏯 stabiliza썊n썿 syst썗m (ESC) 
je aktivov쌴n v r쌴mci jin썗 funkce

UPOZORN5NL
Jestli쏹e dojde k asistenci p쎼i brzd썙n썿 sys-
t썗mem pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu, mus썿 
쎼idi썊 ihned se쏃l쌴pnout brzdov쏯 ped쌴l 
a zkontrolovat okol썿 vozidla.
僅 Ovl쌴d쌴n썿 brzd se ukon썊썿, kdy쏹 쎼idi썊 

se쏃l쌴pne brzdov쏯 ped쌴l dostate썊nou 
silou.

僅 Po p쎼e쎼azen썿 do polohy R (Zp쌴te썊ka) 
se ovl쌴d쌴n썿 brzd aktivuje jednou pro 
vozidlo bl썿쏹썿c썿 se zleva a zprava.

UPOZORN5NL
Obr쌴zky a barvy mohou b쏯t zobrazeny 
odli쏃n썙 v z쌴vislosti na specifikac썿ch a 
t썗matu p쎼썿strojov썗 desky.

Selh쌴n썿 a omezen썿 asisten썊n썿ho 
syst썗mu pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu
Selh쌴n썿 asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
zabr쌴n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m 
vozidlem vzadu

A: Zkontrolujte syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 
kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu
Jestli쏹e asistent pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu nepra-
cuje spr쌴vn썙, zobraz썿 se varovn쌴 zpr쌴va 
a na p쎼썿strojov썗 desce se rozsv썿t썿 
varovn쌴 kontrolka ( ). Nechte funkci 
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zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

A: Zkontrolujte varovnou kontrolku 
zp썙tn썗ho zrc쌴tka
Jestli쏹e varovn쌴 kontrolka zp썙tn썗ho 
zrc쌴tka nepracuje spr쌴vn썙, zobraz썿 se 
varovn쌴 zpr쌴va a na p쎼썿strojov썗 desce se 
rozsv썿t썿 varovn쌴 kontrolka ( ). Nechte 
funkci zkontrolovat v odborn썗m servisu. 
Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

Vypnut썿 asistenta pro zabr쌴n썙n썿 
kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
vzadu (RCCA)

A: Syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu je 
vypnut쏯. Radar je zablokovan쏯
Pokud je zadn썿 n쌴razn썿k v okol썿 zadn썿ho 
rohov썗ho radaru nebo 썊idla pokryt쏯 
ne썊istotami, sn썙hem 썊i de쏃쏉ovou vodou 
nebo pokud p쎼ipoj썿te p쎼썿v썙s 썊i p쎼epravn썿 
podvozek, m쏪쏹e doj썿t ke sn썿쏹en썿 schop-
nosti detekce a k do썊asn썗mu omezen썿 
nebo zablokov쌴n썿 syst썗mu pro zabr쌴-
n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
vzadu.

V takov썗m p쎼썿pad썙 se na p쎼썿strojov썗 
desce zobraz썿 varovn썗 hl쌴쏃en썿. Nejde 
v쏃ak o selh쌴n썿 asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
zabr쌴n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
vzadu.
Po odstran썙n썿 t썙chto ne썊istot, resp. 
odpojen썿 p쎼썿v썙su za썊ne funkce op썙t nor-
m쌴ln썙 fungovat. V쏹dy udr쏹ujte jeho 썊is-
totu.
Pokud po odstran썙n썿 p쎼ek쌴쏹ek funkce 
st쌴le nepracuje spr쌴vn썙, nechte funkci 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
僅 M쏪쏹e se st쌴t, 쏹e i kdy쏹 se na p쎼썿stro-

jov썗 desce nezobraz썿 쏹쌴dn쌴 varovn쌴 
zpr쌴va ani se zde nerozsv썿t썿 쏹쌴dn쌴 
varovn쌴 kontrolka, asistent pro zabr쌴-
n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
vzadu p쎼esto nepracuje spr쌴vn썙.

僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu 
nemus썿 fungovat spr쌴vn썙 v n썙kter쏯ch 
prost쎼ed썿ch (nap쎼. v otev쎼en썗 krajin썙), 
kde po nastartov쌴n썿 motoru nejsou 
detekov쌴ny 쏹쌴dn썗 objekty.

VAROV@NL
Chcete-li p쎼ipojit p쎼썿v썙s, podvaln썿k apod., 
vypn썙te asisten썊n썿 syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 
kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu; 
chcete-li syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu pou쏹썿t, 
odpojte p쎼썿v썙s, podvaln썿k apod.

Omezen썿 asistenta pro zabr쌴n썙n썿 
kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem 
vzadu (RCCA)
Za n쌴sleduj썿c썿ch okolnost썿 se m쏪쏹e st쌴t, 
쏹e asistent pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu nemus썿 
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pracovat norm쌴ln썙 nebo m쏪쏹e fungo-
vat neo썊ek쌴van쏯m zp쏪sobem:
僅 Vyj썿쏹d썙n썿 z m썿sta se stromy 썊i p쎼erost-

lou tr쌴vou
僅 Odjezd po mokr썗 silnici
僅 P쎼썿li쏃 vysok쌴 nebo p쎼썿li쏃 n썿zk쌴 rychlost 

bl썿쏹썿c썿ho se vozidla
V n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch nemus썿 ovl쌴-
d쌴n썿 brzd fungovat a m쏪쏹e b쏯t vy쏹ado-
v쌴na pozornost 쎼idi썊e:
僅 Vozidlo se zna썊n썙 ot쎼쌴s쌴 p쎼i j썿zd썙 p쎼es 

nerovnosti, po nerovn썗 vozovce nebo 
po betonov썗 cest썙

僅 Vozidlo jede po kluzk썗m povrchu na 
sn썙hu, ledu nebo kalu쏹emi apod.

僅 Tlak vzduchu v pneumatice je n썿zk쏯 
nebo je pneumatika po쏃kozen쌴

僅 Brzda je op썙t v 썊innosti.

UPOZORN5NL
Dal쏃썿 informace o omezen썿ch zadn썿ho 
rohov썗ho radaru najdete v 썊쌴sti "Asis-
tent pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m v mrtv썗m 
쏒hlu (BCA) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)" strana 
6-96.

V\STRAHA
僅 J썿zda v bl썿zkosti vozidla nebo jin썗ho 

objektu

[A]: Objekty
P쎼i j썿zd썙 v bl썿zkosti vozidla nebo jin썗ho 
objektu m쏪쏹e b쏯t funkce syst썗mu pro 
zabr쌴n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozi-
dlem vzadu omezen쌴 a vozidlo bl썿쏹썿c썿 
se v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 b쏯t deteko-

v쌴no. Pokud takov쌴 situace nastane, 
m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e funkce nevyd쌴 varo-
v쌴n썿 pro 쎼idi썊e nebo nebude ovl쌴dat 
brzdy, a썊koli by to bylo t쎼eba.
P쎼i couv쌴n썿 v쏹dy kontrolujte okol썿 
vozidla.

僅 Pohyb vozidla v rozs쌴hl쏯ch parkovi쏃-
t썿ch

Syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu m쏪쏹e 
detekovat parkuj썿c썿 vozidla nebo vozi-
dla vyj썿쏹d썙j썿c썿 z parkovac썿ho m썿sta 
pobl썿쏹 (nap쎼. vozidlo vedle vyj썿쏹d썙j썿c썿 
sou썊asn썙 s v쌴mi, vozidlo parkuj썿c썿 
nebo vyj썿쏹d썙j썿c썿 z prostoru za va쏃썿m 
vozidlem nebo p쎼ij썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo ot쌴-
썊ej썿c썿 se do protism썙ru atd.). V takov썗 
situaci m쏪쏹e funkce vydat fale쏃nou 
v쏯strahu a pou쏹썿t brzdu zbyte썊n썙.
P쎼i couv쌴n썿 v쏹dy kontrolujte okol썿 
vozidla.

僅 싩ikm썗 parkov쌴n썿

[A]: Vozidlo
P쎼i couv쌴n썿 nebo diagon쌴ln썿 j썿zd썙 
m쏪쏹e b쏯t funkce syst썗mu 
pro zabr쌴n썙n썿 kolizi s proj썿쏹d썙j썿c썿m 
vozidlem vzadu omezen쌴 a vozidlo 
bl썿쏹썿c썿 se v mrtv썗m 쏒hlu nemus썿 b쏯t 
detekov쌴no. Pokud takov쌴 situace 
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nastane, m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e funkce 
nevyd쌴 varov쌴n썿 pro 쎼idi썊e nebo 
nebude ovl쌴dat brzdy, a썊koli by to 
bylo t쎼eba.
P쎼i couv쌴n썿 v쏹dy kontrolujte okol썿 
vozidla.

僅 Pokud je vozidlo ve svahu nebo pobl썿쏹

P쎼i j썿zd썙 do svahu nebo ze svahu nebo 
v jejich bl썿zkosti m쏪쏹e b쏯t funkce sys-
t썗mu pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu ome-
zen쌴 a vozidlo bl썿쏹썿c썿 se v mrtv썗m 쏒hlu 
nemus썿 b쏯t detekov쌴no. Pokud takov쌴 
situace nastane, m쏪쏹e se st쌴t, 쏹e 
funkce nevyd쌴 varov쌴n썿 pro 쎼idi썊e 
nebo nebude ovl쌴dat brzdy, a썊koli by 
to bylo t쎼eba.
P쎼i couv쌴n썿 v쏹dy kontrolujte okol썿 
vozidla.

僅 Vj썿쏹d썙n썿 na parkovac썿 m썿sto v m썿st썙 
jin썗ho objektu

[A]: Objekt, [B]: Ze썑
Funkce pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu m쏪쏹e 
detekovat vozidla proj썿쏹d썙j썿c썿 p쎼ed 
v쌴mi, kdy쏹 couv쌴te na parkovac썿 
m썿sto a za v쌴mi nebo vedle v쌴s je ze썑 
썊i jin쏯 objekt. V takov썗 situaci m쏪쏹e 

funkce vydat fale쏃nou v쏯strahu 
a pou쏹썿t brzdu zbyte썊n썙.
P쎼i couv쌴n썿 v쏹dy kontrolujte okol썿 
vozidla.

僅 P쎼i couv쌴n썿 na parkovac썿 m썿sto

Syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu m쏪쏹e 
detekovat vozidla proj썿쏹d썙j썿c썿 za v쌴mi, 
kdy쏹 couv쌴te na parkovac썿 m썿sto. 
V takov썗 situaci m쏪쏹e funkce vydat 
fale쏃nou v쏯strahu a pou쏹썿t brzdu zby-
te썊n썙.
P쎼i couv쌴n썿 v쏹dy kontrolujte okol썿 
vozidla.

V\STRAHA
僅 Kdy쏹 t쌴hnete p쎼썿v썙s nebo jin썗 vozidlo, 

syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu nepou-
쏹썿vejte. Jeho funkce by mohla destabi-
lizovat vozidlo.

僅 Asisten썊n썿 syst썗m pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu 
nemus썿 pracovat norm쌴ln썙, pokud 
doch쌴z썿 k jeho ru쏃en썿 elektromagne-
tick쏯mi vlnami.

僅 Funkce pro zabr쌴n썙n썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem vzadu 
nemus썿 fungovat 3 sekund po nastar-
tov쌴n썿 vozidla nebo pokud zadn썿 rada-
rov쌴 썊idla nejsou inicializov쌴na.
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V쏯stra쏹n쏯 syst썗m zadn썿ho 
parkovac썿ho odstupu (PDW) 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
V쏯straha parkovac썿ho odstupu vzadu 
m쏪쏹e 쎼idi썊e varovat, pokud detekuje 
osobu, zv썿쎼e nebo p쎼edm썙t v ur썊it썗 
vzd쌴lenosti p쎼i couv쌴n썿 vozidla.

Detek썊n썿 썊idlo
Zadn썿 ultrazvukov쌴 썊idla

P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ch 썊idel je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

Nastaven썿 v쏯stra쏹n썗ho syst썗mu 
zadn썿ho parkovac썿ho odstupu
Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿
4 N썿zk쌴

5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace 
volantu sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Na obrazovce informa썊n썿ho syst썗mu 
Settings (Nastaven썿) → Vehicle (Vozi-
dlo) → Driver assistance (J썿zdn썿 asis-
tenti) → Warning volume (Hlasitost 
v쏯strahy) nastavte hlasitost v쏯strahy 
v쏯stra쏹n썗ho syst썗mu zadn썿ho parkova-
c썿ho odstupu na High (Vysok쌴), 
Medium (St쎼edn썿), Low (N썿zk쌴) nebo 
Off (Vypnuto).

UPOZORN5NL
僅 Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 

v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

僅 I kdy쏹 je vybr쌴na mo쏹nost Off 
(Vypnuto), hlasitost v쏯strahy parko-
vac썿ho odstupu vzadu se nevypne, 
n쏯br쏹 se aplikuje hlasitost Low 
(N썿zk쌴).

쉗innost v쏯stra쏹n썗ho syst썗mu 
parkovac썿ho odstupu p쎼i couv쌴n썿
Tla썊썿tko bezpe썊n썗ho parkov쌴n썿 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Stiskem tla썊썿tka Bezpe썊nost parkov쌴n썿 
( ) zapnete nebo vypnete v쏯strahu par-
kovac썿ho odstupu vzadu.
僅 Je-li syst썗m zadn썿ho parkovac썿ho 

odstupu vypnut쏯 (kontrolka tla썊썿tka je 
zhasnut쌴), pokud za쎼ad썿te zp쌴te썊ku R 
(Zp쌴te썊ka), syst썗m zadn썿ho parkova-
c썿ho odstupu se automaticky zapne.

ONQ5E041088L

ONQ5031371L
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僅 Pokud za쎼ad썿te R (Zp쌴te썊ka), v쏯straha 
parkovac썿ho odstupu vzadu se 
v z쌴jmu va쏃썿 bezpe썊nosti nevypne, 
p쎼esto쏹e stisknete tla썊썿tko Bezpe썊nost 
parkov쌴n썿 ( ).

V쏯stra쏹n쏯 syst썗m zadn썿ho parko-
vac썿ho odstupu
V쏯straha parkovac썿ho odstupu vzadu 
bude fungovat za n쌴sleduj썿c썿ch podm썿-
nek.
僅 Za쎼a썑te R (Zp쌴te썊ka).
僅 Rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 10 km/h 

(6 mil/h).

Varovn쌴 kontrolka a varovn쌴 
zvukov쌴 signalizace

僅 P쎼썿slu쏃n쌴 kontrolka na p쎼썿strojov썗 
desce nebo na informa썊n썿m syst썗mu 
se rozsv썿t썿 poka쏹d썗, jakmile ultrazvu-
kov쏯 sn썿ma썊 detekuje osobu, zv썿쎼e 
nebo p쎼edm썙t v rozsahu sn썿m쌴n썿. 
Sou썊asn썙 zazn썿 zvukov쌴 v쏯straha.

僅 Pokud jsou sou썊asn썙 detekov쌴ny v썿ce 
ne쏹 dva p쎼edm썙ty, bude zvukov쌴 
v쏯straha vyd쌴na pro nejbli쏹쏃썿 p쎼ed-
m썙t.

僅 Pokud se p쎼ed sn썿ma썊em nenach쌴z썿 
p쎼ek쌴쏹ky, vzd쌴lenost od p쎼edm썙tu 
m쏪쏹e b쏯t detekov쌴na odli쏃n썙.

僅 Tvar indik쌴toru na ilustraci se m쏪쏹e 
li쏃it od skute썊n썗ho vzhledu vozidla.

V쏯straha a preventivn썿 opat쎼en썿 
parkovac썿ho odstupu vzadu
Porucha v쏯strahy parkovac썿ho 
odstupu vzadu
Po nastartov쌴n썿 vozidla zazn썿 p쎼i posu-
nut썿 쎼azen썿 do polohy R (Zp쌴te썊ka) zvu-
kov쏯 sign쌴l jako indikace, 쏹e funkce 
v쏯strahy parkovac썿ho odstupu vzadu 
norm쌴ln썙 funguje.
Pokud v쏃ak nastane n썙kter쌴 z n쌴sleduj썿-
c썿ch situac썿, nejd쎼썿ve zkontrolujte, zda 
nen썿 ultrazvukov쏯 sn썿ma썊 po쏃kozen쏯 
nebo zablokovan쏯 ne썊istotami. Pokud 
syst썗m st쌴le nepracuje spr쌴vn썙, doporu-
썊uje spole썊nost Kia nav쏃t썿vit autorizo-
van쏯 servis nebo prodejce Kia.
僅 Nezn썿 zvukov쌴 v쏯straha.
僅 Zvukov쏯 sign쌴l zn썿 p쎼eru쏃ovan썙.
僅 Na p쎼썿strojov썗m panelu se zobraz썿 

varovn썗 hl쌴쏃en썿.

A: Z쌴vada nebo zablokov쌴n썿 ultrazvu-
kov썗ho sn썿ma썊e

Omezen썿 v쏯stra쏹n썗ho syst썗mu 
parkovac썿ho odstupu vzadu
僅 V쏯straha parkovac썿ho odstupu vzadu 

nemus썿 spr쌴vn썙 fungovat v t썙chto 
situac썿ch:
- Na sn썿ma썊i je n쌴mraza (po rozmra-

zen썿 bude v쏯straha parkovac썿ho 
odstupu vzadu fungovat norm쌴ln썙)

- 쉗idlo je zne썊ist썙no nap쎼. sn썙hem 
nebo vodou. (Po odstran썙n썿 ne썊is-

Vzd쌴lenost od 
objektu

Varovn쌴 kontrolka 
p쎼i couv쌴n썿

Varovn쌴 zvukov쌴 
signalizace

60~120 cm
(24~48 palc쏪) P쎼eru쏃ovan쏯 t쎣n

30~60 cm
(12~24 palc쏪)

Rychl쏯 p쎼eru쏃o-
van쏯 t쎣n

nanejv쏯쏃 30 cm 
(12 palc쏪) Nep쎼eru쏃ovan쏯 t쎣n

ONQ5041242L
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tot se funk썊nost v쏯stra쏹n썗ho sys-
t썗mu parkovac썿ho odstupu vzadu 
obnov썿.)

- Po썊as썿 je extr썗mn썙 hork썗 nebo 
chladn썗

- Sn썿ma썊 nebo modul sn썿ma썊e je 
demontovan쏯

- Povrch sn썿ma썊e byl tvrd썙 zm쌴썊knut 
nebo utrp썙l n쌴raz tvrd쏯m p쎼edm썙-
tem

- Povrch sn썿ma썊e je po쏃kr쌴ban쏯 ost-
r쏯m p쎼edm썙tem

- Do sn썿ma썊쏪 a jejich okol썿 nesm썙-
쎼ujte vysokotlakou vodu p쎼i myt썿 
vozidla

僅 V쏯straha parkovac썿ho odstupu vzadu 
m쏪쏹e projevovat poruchu v t썙chto 
situac썿ch:
- Siln썙 pr쏃썿 nebo doch쌴z썿 k rozst쎼iku 

vody
- Po povrchu 썊idla te썊e voda
- Doch쌴z썿 k ovliv쎜ov쌴n썿 썊idly jin썗ho 

vozidla
- 쉗idlo je pokryto sn썙hem
- J썿zda po nerovn썗m povrchu, nez-

pevn썙n쏯ch 썊i poln썿ch cest쌴ch
- V bl썿zkosti sn썿ma썊e se vyskytuj썿 

p쎼edm썙ty, generuj썿 ultrazvuk
- Registra썊n썿 zna썊ka je namontov쌴na 

na jin썗m ne쏹 p쏪vodn썿m m썿st썙
- V쏯쏃ka n쌴razn썿ku vozidla nebo 

instalace ultrazvukov썗ho 썊idla byla 
upravena

- Upevn썙n썗 vybaven썿 nebo p쎼썿slu-
쏃enstv썿 v kolem ultrazvukov쏯ch sn썿-
ma썊쏪

僅 N쌴sleduj썿c썿 objekty nemusej썿 b쏯t roz-
pozn쌴ny:
- Ostr썗 nebo 쏒zk썗 objekty, jako jsou 

nap쎼썿klad lana, 쎼et썙zy nebo mal썗 
sloupky.

- P쎼edm썙ty, kter썗 mohou pohlcovat 
frekvenci 썊idel, nap쎼썿klad textilie, 
houbovit쏯 materi쌴l nebo sn썿h.

- Objekty ni쏹쏃썿 ne쏹 100 cm 
(40 palc쏪) nebo s pr쏪m썙rem men-
쏃썿m ne쏹 14 cm (6 palc쏪).

- Chodci, zv썿쎼ata nebo p쎼edm썙ty v 
t썙sn썗 bl썿zkosti ultrazvukov쏯ch sn썿-
ma썊쏪

V\STRAHA
僅 V쏯straha parkovac썿ho odstupu vzadu 

je dopl쎜kov쌴 funkce. Funk썊nost 
tohoto syst썗mu m쏪쏹e ovlivnit 쎼ada 
faktor쏪 (v썊etn썙 okoln썿ch podm썿nek). 
Je povinnost썿 쎼idi썊e p쎼ed couv쌴n썿m 
a b썙hem n썙j st쌴le kontrolovat pohled 
dozadu.

僅 Z쌴ruka na vozidlo nepokr쏯v쌴 쏹쌴dn썗 
nehody ani po쏃kozen썿 vozidla 
v d쏪sledku poruchy v쏯strahy parko-
vac썿ho odstupu vzadu.

僅 J썿zd썙 v bl썿zkosti p쎼edm썙t쏪, chodc쏪 
a zejm썗na d썙t썿 v썙nujte maxim쌴ln썿 
pozornost. N썙kter썗 objekty nemus썿 
b쏯t ultrazvukov쏯mi 썊idly rozpozn쌴ny 
z d쏪vodu vzd쌴lenosti, rozm썙r쏪 nebo 
materi쌴lu objekt쏪, kdy v쏃echny tyto 
faktory mohou sn썿쏹it 쏒썊innost 썊idel.

僅 Kontrolka v쏯stra쏹n썗ho syst썗mu par-
kovac썿ho odstupu nemus썿 indikovat 
odstup postupn썙 v z쌴vislosti na rych-
losti vozidla 썊i tvaru p쎼ek쌴쏹ky.

僅 Pokud v쏯stra쏹n쏯 syst썗m parkovac썿ho 
odstupu pot쎼ebuje opravit, doporu-
썊uje spole썊nost Kia nav쏃t썿vit autorizo-
van쏯 servis nebo prodejce Kia.
1836
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V쏯stra쏹n쏯 syst썗m p쎼edn썿ho/
zadn썿ho parkovac썿ho odstupu 
(PDW) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
V쏯straha parkovac썿ho odstupu vp쎼edu/
vzadu m쏪쏹e 쎼idi썊e varovat, pokud dete-
kuje osobu, zv썿쎼e nebo p쎼edm썙t v ur썊it썗 
vzd쌴lenosti od ultrazvukov쏯ch sn썿ma썊쏪 
p쎼i j썿zd썙 vp쎼ed nebo p쎼i couv쌴n썿 vozidla.

Detek썊n썿 썊idlo
P쎼edn썿 ultrazvukov쌴 썊idla

Zadn썿 ultrazvukov쌴 썊idla

P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ch 썊idel je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

Nastaven썿 v쏯stra쏹n썗ho syst썗mu 
p쎼edn썿ho/zadn썿ho parkovac썿ho 
odstupu
Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿
4 N썿zk쌴
5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace 

volantu sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Zvolte mo쏹nost Driver assistance 
(J썿zdn썿 asistent) → Warning volume 
(Hlasitost v쏯strahy) z nab썿dky Settings 
(nastaven썿) pro zm썙nu hlasitosti v쏯stra쏹-
n썗ho syst썗mu zadn썿ho parkovac썿ho 
odstupu na High (Vysok쌴), Medium 
(St쎼edn썿), Low (N썿zk쌴) nebo Off 
(Vypnuto).

UPOZORN5NL
僅 Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 

v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

僅 I kdy쏹 je vybr쌴na mo쏹nost Off 
(Vypnuto), hlasitost v쏯strahy a upo-
zorn썙n썿 syst썗mu p쎼edn썿ho/zadn썿ho 
parkovac썿ho odstupu se nevypnou, 
n쏯br쏹 se aplikuje hlasitost Low 
(N썿zk쌴).

Automatick썗 zapnut썿 v쏯stra쏹n썗ho 
syst썗mu parkovac썿ho odstupu
P쎼i n썿zk썗 rychlosti lze nastavit v쏯strahu 
parkovac썿ho odstupu do polohy 씮ON“ 
(Zapnuto). Chcete-li pou쏹썿vat automa-
tick썗 zapnut썿 v쏯stra쏹n썗ho syst썗mu par-
kovac썿ho odstupu, vyberte v nab썿dce 
Settings (Nastaven썿) mo쏹nost Driver 

ONQ5041301L

ONQ5E041088L

ONQ5031371L

ONQ5EP051052L
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assistance → Parking safety → Par-
king Distance Warning Auto On 
(J썿zdn썿 asistent → Bezpe썊nost park-
ov쌴n썿 → V쏯straha parkovac썿ho 
odstupu).

UPOZORN5NL
Je-li vybr쌴na mo쏹nost automatick썗ho 
zapnut썿 v쏯strahy parkovac썿ho odstupu, 
indika썊n썿 kontrolka tla썊썿tka Bezpe썊nost 
parkov쌴n썿 ( ) se rozsv썿t썿.

쉗innost v쏯stra쏹n썗ho syst썗mu 
p쎼edn썿ho/zadn썿ho parkovac썿ho 
odstupu
Tla썊썿tko bezpe썊n썗ho parkov쌴n썿

Stiskem tla썊썿tka Bezpe썊nost 
parkov쌴n썿 ( ) zapnete nebo vypnete 
v쏯strahu parkovac썿ho odstupu vp쎼edu/
vzadu.
僅 Je-li syst썗m p쎼edn썿ho/zadn썿ho parko-

vac썿ho odstupu vypnut쏯 (kontrolka 
tla썊썿tka je zhasnut쌴), pokud za쎼ad썿te 
zp쌴te썊ku R (Zp쌴te썊ka), syst썗m p쎼ed-
n썿ho/zadn썿ho parkovac썿ho odstupu se 
automaticky zapne.

僅 Pokud za쎼ad썿te R (Zp쌴te썊ka), v쏯straha 
parkovac썿ho odstupu vp쎼edu/vzadu 
se v z쌴jmu va쏃썿 bezpe썊nosti nevypne, 
p쎼esto쏹e stisknete tla썊썿tko Bezpe썊nost 
parkov쌴n썿 ( ).

V쏯stra쏹n쏯 syst썗m p쎼edn썿ho par-
kovac썿ho odstupu
V쏯stra쏹n쏯 syst썗m p쎼edn썿ho parkovac썿ho 
odstupu se aktivuje, pokud je spln썙na 
n썙kter쌴 z n쌴sleduj썿c썿ch podm썿nek.
僅 Do쏃lo k p쎼esunut썿 쎼azen썿 z polohy R 

(Zp쌴te썊ka) do polohy D (J썿zda)
僅 싡azen썿 je v poloze D (J썿zda) a sv썿t썿 

kontrolka tla썊썿tka Bezpe썊nost parko-
v쌴n썿 ( )

僅 V nab썿dce Settings (Nastaven썿) je 
zapnut쌴 mo쏹nost Automatick썗ho 
zapnut썿 v쏯strahy parkovac썿ho 
odstupu a 쎼azen썿 je v poloze D (J썿zda)

僅 Tato funkce varuje 쎼idi썊e, pokud je na 
v informa썊n썿m syst썗mu zvolena mo쏹-
nost Settings (Nastaven썿) → Vehicle 
(Vozidlo) → Driver Assistance 
(J썿zdn썿 asistent) → Parking Safety 
(Bezpe썊n썗 parkov쌴n썿) → Parking 
Distance Warning Auto On (Auto-
matick썗 zapnut썿 v쏯strahy parkova-
c썿ho odstupu) a 쎼azen썿 je v poloze 
D (J썿zda).

僅 Rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 10 km/h 
(6 mil/h)

UPOZORN5NL
僅 Pokud je rychlost vozidla vp쎼ed vy쏃쏃썿 

ne쏹 10 km/h (6 mil/h), v쏯straha par-
kovac썿ho odstupu vp쎼edu nefunguje, 
p쎼esto쏹e je funkce zapnut쌴 (kont-
rolka tla썊썿tka Bezpe썊nost parkov쌴n썿 
sv썿t썿). Pokud rychlost vozidla vp쎼ed 
klesne pod 10 km/h (6 mil/h), 
v쏯straha parkovac썿ho odstupu vp쎼edu 
se op썙t zapne.

僅 Pokud je rychlost vozidla p쎼i j썿zd썙 
vp쎼ed vy쏃쏃썿 ne쏹 30 km/h (18 mil/h), 
v쏯straha parkovac썿ho odstupu vp쎼edu 
se vypne (kontrolka tla썊썿tka Bezpe썊-
nost parkov쌴n썿 zhasne). I kdy쏹 rych-
lost znovu klesne pod 10 km/h (6 mil/

ONQ5041089
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h), v쏯straha parkovac썿ho odstupu 
vp쎼edu se automaticky nezapne. 
[Polo쏹ka 씮Vehicle → Driver Assistance 
→ Parking Safety → Parking Distance 
Warning Auto On“ (Vozidlo → J썿zdn썿 
asistenti → Bezpe썊nosti p쎼i parkov쌴n썿 
→ Automatick썗 zapnut썿 v쏯stra쏹n썗ho 
syst썗mu parkovac썿ho odstupu) 
v nab썿dce Settings (Nastaven썿) nen썿 
zapnut쌴.]

Varovn쌴 kontrolka a varovn쌴 
zvukov쌴 signalizace

僅 P쎼썿slu쏃n쌴 kontrolka na p쎼썿strojov썗 
desce nebo obrazovce informa썊n썿ho 
syst썗mu se rozsv썿t썿 poka쏹d썗, jakmile 
ultrazvukov쏯 sn썿ma썊 detekuje osobu, 
zv썿쎼e nebo p쎼edm썙t v rozsahu sn썿-
m쌴n썿. Sou썊asn썙 zazn썿 zvukov쌴 
v쏯straha.

僅 Pokud jsou sou썊asn썙 detekov쌴ny v썿ce 
ne쏹 dva p쎼edm썙ty, bude zvukov쌴 
v쏯straha vyd쌴na pro nejbli쏹쏃썿 p쎼ed-
m썙t.

僅 Pokud se p쎼ed sn썿ma썊em nenach쌴z썿 
p쎼ek쌴쏹ky, vzd쌴lenost od p쎼edm썙tu 
m쏪쏹e b쏯t detekov쌴na odli쏃n썙.

僅 Tvar indik쌴toru na ilustraci se m쏪쏹e 
li쏃it od skute썊n썗ho vzhledu vozidla.

V쏯stra쏹n쏯 syst썗m zadn썿ho parko-
vac썿ho odstupu
V쏯straha parkovac썿ho odstupu vzadu se 
zapne, pokud je spln썙na n썙kter쌴 
z n쌴sleduj썿c썿ch podm썿nek.
僅 싡azen썿 je v poloze R (Zp쌴te썊ka).
僅 Rychlost vozidla p쎼i couv쌴n썿 je ni쏹쏃썿 

ne쏹 10 km/h (6 mil/h).

UPOZORN5NL
Pokud je rychlost couv쌴n썿 ni쏹쏃썿 ne쏹 10 
km/h (6 mil/h), oba ultrazvukov썗 sn썿-
ma썊e vp쎼edu a vzadu detekuj썿 p쎼ed-
m썙ty. P쎼edn썿 ultrazvukov썗 sn썿ma썊e v쏃ak 
mohou detekovat osobu, zv썿쎼e nebo 
p쎼edm썙t, pokud jsou ve vzd쌴lenosti 
men쏃썿 ne쏹 60 cm (24 palc쏪) od sn썿ma썊쏪.

Varovn쌴 kontrolka a varovn쌴 
zvukov쌴 signalizace

僅 P쎼썿slu쏃n쌴 kontrolka na p쎼썿strojov썗 
desce nebo obrazovce informa썊n썿ho 
syst썗mu se rozsv썿t썿 poka쏹d썗, jakmile 
ultrazvukov쏯 sn썿ma썊 detekuje osobu, 
zv썿쎼e nebo p쎼edm썙t v rozsahu sn썿-
m쌴n썿. Sou썊asn썙 zazn썿 zvukov쌴 
v쏯straha.

僅 Pokud jsou sou썊asn썙 detekov쌴ny v썿ce 
ne쏹 dva p쎼edm썙ty, bude zvukov쌴 

Vzd쌴lenost od 
objektu

Varovn쌴 kontrolka 
p쎼i j썿zd썙 vp쎼ed

Varovn쌴 zvukov쌴 
signalizace

60~100 cm
(24~40 palc쏪) P쎼eru쏃ovan쏯 t쎣n

30~60 cm
(12~24 palc쏪)

Rychl쏯 p쎼eru쏃o-
van쏯 t쎣n

nanejv쏯쏃 30 cm 
(12 palc쏪) Nep쎼eru쏃ovan쏯 t쎣n

Vzd쌴lenost od 
objektu

Varovn쌴 kontrolka 
p쎼i couv쌴n썿

Varovn쌴 zvukov쌴 
signalizace

60~120 cm
(24~48 palc쏪) P쎼eru쏃ovan쏯 t쎣n

30~60 cm
(12~24 palc쏪)

Rychl쏯 p쎼eru쏃o-
van쏯 t쎣n

nanejv쏯쏃 30 cm 
(12 palc쏪) Nep쎼eru쏃ovan쏯 t쎣n
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v쏯straha vyd쌴na pro nejbli쏹쏃썿 p쎼ed-
m썙t.

僅 Pokud se p쎼ed sn썿ma썊em nenach쌴z썿 
p쎼ek쌴쏹ky, vzd쌴lenost od p쎼edm썙tu 
m쏪쏹e b쏯t detekov쌴na odli쏃n썙.

僅 Tvar indik쌴toru na ilustraci se m쏪쏹e 
li쏃it od skute썊n썗ho vzhledu vozidla.

Poruchy a preventivn썿 opat쎼en썿 
v쏯strahy parkovac썿ho odstupu 
vp쎼edu/vzadu
Porucha v쏯strahy parkovac썿ho 
odstupu vp쎼edu/vzadu
Po nastartov쌴n썿 vozidla zazn썿 p쎼i posu-
nut썿 쎼azen썿 do polohy R (Zp쌴te썊ka) zvu-
kov쏯 sign쌴l jako indikace, 쏹e funkce 
v쏯strahy parkovac썿ho odstupu vp쎼edu/
vzadu norm쌴ln썙 funguje.
Pokud v쏃ak nastane n썙kter쌴 z n쌴sleduj썿-
c썿ch situac썿, nejd쎼썿ve zkontrolujte, zda 
nen썿 ultrazvukov쏯 sn썿ma썊 po쏃kozen쏯 
nebo zablokovan쏯 ne썊istotami. Pokud 
syst썗m st쌴le nepracuje spr쌴vn썙, doporu-
썊uje spole썊nost Kia nav쏃t썿vit autorizo-
van쏯 servis nebo prodejce Kia.
僅 Nezn썿 zvukov쌴 v쏯straha.
僅 Zvukov쏯 sign쌴l zn썿 p쎼eru쏃ovan썙.
僅 Na p쎼썿strojov썗m panelu se zobraz썿 

varovn썗 hl쌴쏃en썿.

A: Z쌴vada nebo zablokov쌴n썿 ultrazvu-
kov썗ho sn썿ma썊e

Omezen썿 v쏯stra쏹n썗ho syst썗mu 
p쎼edn썿ho/zadn썿ho parkovac썿ho 
odstupu
僅 V쏯stra쏹n쏯 syst썗m p쎼edn썿ho/zadn썿ho 

parkovac썿ho odstupu nemus썿 spr쌴vn썙 
fungovat v t썙chto situac썿ch:
- Na sn썿ma썊i je n쌴mraza (po rozmra-

zen썿 bude v쏯straha parkovac썿ho 
odstupu vp쎼edu/vzadu fungovat 
norm쌴ln썙)

- 쉗idlo je zne썊ist썙no nap쎼. sn썙hem 
nebo vodou. (Po odstran썙n썿 ne썊is-
tot se funk썊nost v쏯stra쏹n썗ho sys-
t썗mu parkovac썿ho odstupu vp쎼edu/
vzadu obnov썿.)

- Po썊as썿 je extr썗mn썙 hork썗 nebo 
chladn썗

- Sn썿ma썊 nebo modul sn썿ma썊e je 
demontovan쏯

- Povrch sn썿ma썊e byl tvrd썙 zm쌴썊knut 
nebo utrp썙l n쌴raz tvrd쏯m p쎼edm썙-
tem

- Povrch sn썿ma썊e je po쏃kr쌴ban쏯 ost-
r쏯m p쎼edm썙tem

- Do sn썿ma썊쏪 a jejich okol썿 nesm썙-
쎼ujte vysokotlakou vodu p쎼i myt썿 
vozidla

僅 V쏯straha p쎼edn썿ho/zadn썿ho parkova-
c썿ho odstupu nemus썿 fungovat 
spr쌴vn썙 pokud:
- Siln썙 pr쏃썿 nebo doch쌴z썿 k rozst쎼iku 

vody
- Po povrchu 썊idla te썊e voda
- Doch쌴z썿 k ovliv쎜ov쌴n썿 썊idly jin썗ho 

vozidla
- 쉗idlo je pokryto sn썙hem
- J썿zda po nerovn썗m povrchu, nez-

pevn썙n쏯ch 썊i poln썿ch cest쌴ch
- V bl썿zkosti sn썿ma썊e se vyskytuj썿 

p쎼edm썙ty, generuj썿 ultrazvuk

ONQ5041190L
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- Registra썊n썿 zna썊ka je namontov쌴na 
na jin썗m ne쏹 p쏪vodn썿m m썿st썙

- V쏯쏃ka n쌴razn썿ku vozidla nebo 
instalace ultrazvukov썗ho 썊idla byla 
upravena

- Upevn썙n썗 vybaven썿 nebo p쎼썿slu-
쏃enstv썿 v kolem ultrazvukov쏯ch sn썿-
ma썊쏪

僅 N쌴sleduj썿c썿 objekty nemusej썿 b쏯t roz-
pozn쌴ny:
- Ostr썗 nebo 쏒zk썗 objekty, jako jsou 

nap쎼썿klad lana, 쎼et썙zy nebo mal썗 
sloupky.

- P쎼edm썙ty, kter썗 mohou pohlcovat 
frekvenci 썊idel, nap쎼썿klad textilie, 
houbovit쏯 materi쌴l nebo sn썿h.

- Objekty ni쏹쏃썿 ne쏹 100 cm 
(40 palc쏪) nebo s pr쏪m썙rem men-
쏃썿m ne쏹 14 cm (6 palc쏪).

- Chodci, zv썿쎼ata nebo p쎼edm썙ty v 
t썙sn썗 bl썿zkosti ultrazvukov쏯ch sn썿-
ma썊쏪

V\STRAHA
僅 V쏯straha parkovac썿ho odstupu 

vp쎼edu/vzadu je dopl쎜kov쌴 funkce. 
Funk썊nost v쏯stra쏹n썗ho syst썗mu par-
kovac썿ho odstupu vp쎼edu/vzadu 
m쏪쏹e ovlivnit 쎼ada faktor쏪 (v썊etn썙 
okoln썿ch podm썿nek). Je povinnost썿 
쎼idi썊e v쏹dy kontrolovat p쎼ed parkov쌴-
n썿m i v jeho pr쏪b썙hu prostor p쎼ed a za 
vozidlem.

僅 Z쌴ruka na vozidlo nepokr쏯v쌴 쏹쌴dn썗 
nehody ani po쏃kozen썿 vozidla 
v d쏪sledku poruchy v쏯stra쏹n썗ho sys-
t썗mu parkovac썿ho odstupu vp쎼edu/
vzadu.

僅 J썿zd썙 v bl썿zkosti p쎼edm썙t쏪, chodc쏪 
a zejm썗na d썙t썿 v썙nujte maxim쌴ln썿 
pozornost. N썙kter썗 objekty nemus썿 
b쏯t ultrazvukov쏯mi 썊idly rozpozn쌴ny 
z d쏪vodu vzd쌴lenosti, rozm썙r쏪 nebo 

materi쌴lu objekt쏪, kdy v쏃echny tyto 
faktory mohou sn썿쏹it 쏒썊innost 썊idel.

僅 Kontrolka v쏯stra쏹n썗ho syst썗mu par-
kovac썿ho odstupu nemus썿 indikovat 
odstup postupn썙 v z쌴vislosti na rych-
losti vozidla 썊i tvaru p쎼ek쌴쏹ky.

僅 Pokud v쏯straha parkovac썿ho odstupu 
vp쎼edu/vzadu pot쎼ebuje opravit, 
spole썊nost Kia doporu썊uje nav쏃t썿vit 
autorizovan쏯 servis nebo prodejce 
Kia.
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Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿 
couv쌴n썿m (PCA) (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
Asistent p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i parko-
v쌴n썿 couv쌴n썿m varuje 쎼idi썊e nebo posky-
tuje asistenci p쎼i brzd썙n썿, aby pomohl 
sn썿쏹it riziko sr쌴쏹ky s chodci nebo p쎼ek쌴쏹-
kami p쎼i couv쌴n썿.

Detek썊n썿 썊idlo
Zadn썿 kamera

Zadn썿 ultrazvukov쌴 썊idla

P쎼esn썗 um썿st썙n썿 detek썊n썿ch 썊idel je zn쌴-
zorn썙no na obr쌴zku v쏯쏃e.

Nastaven썿 asistenta pro p쎼edch쌴-
zen썿 koliz썿m p쎼i parkov쌴n썿 se 
zacouv쌴n썿m
Bezpe썊n썗 parkov쌴n썿

A: J썿zdn썿 asistent
1 Bezpe썊n썗 parkov쌴n썿
2 Zadn썿 aktivn썿 asistence
3 Pouze zadn썿 v쏯straha
4 Vypnuto
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla m쏪쏹ete 
v쏯b썙rem jednotliv쏯ch voleb Driver Assi-
stance → Parking Safety (J썿zdn썿 
asistenti → Bezpe썊n썗 parkov쌴n썿) 
v nab썿dce Settings (Nastaven썿) ur썊it, zda 
m쌴 썊i nem쌴 b쏯t pou쏹썿v쌴na ur썊it쌴 funkce.
僅 Rear Active assist (Zadn썿 aktivn썿 asi-

stence): Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 koliz썿m p쎼i parkov쌴n썿 
couv쌴n썿m varuje 쎼idi썊e a poskytuje 
asistenci brzd썙n썿m, pokud hroz썿 
sr쌴쏹ka s chodci nebo s p쎼ek쌴쏹kami.

僅 Rear Warning only (Pouze zadn썿 
v쏯straha): Asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m p쎼i parkov쌴n썿 
couv쌴n썿m varuje 쎼idi썊e,pokud hroz썿 
sr쌴쏹ka s chodci nebo s p쎼ek쌴쏹kami. 
Syst썗m nebude zasahovat do brzd썙n썿.

僅 Off (Vypnout): Asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿 
couv쌴n썿m (PCA) se vypne.

ONQ5E041068L

ONQ5E041088L

ONQ5E031383L

ONQ5051077L
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Zapnut썿/vypnut썿

Stisknut썿m tla썊썿tka Bezpe썊nost parko-
v쌴n썿 ( ) na v썿ce ne쏹 2 sekundy lze zap썿-
nat a vyp썿nat funkci 씮Zadn썿 aktivn썿 
asistence“ nebo 씮Pouze zadn썿 v쏯straha“.

쉗asov쌴n썿 v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy
2 Standardn썿 v쏯bava
3 Pozd썙ji
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver assistance → Warning 
timing (J썿zdn썿 asistent → 쉗asov쌴n썿 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu po썊쌴te썊n썿ho 썊asu akti-
vace asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
p쎼edch쌴zen썿 kolizi p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴-
n썿m.
僅 Standardn썿: Pou쏹썿t v norm쌴ln썿m j썿zd-

n썿m prost쎼ed썿. Pokud funkce pracuje 
p쎼썿li쏃 citliv썙, nastavte 썊asov쌴n썿 varo-
v쌴n썿 na Late (Pozd썙ji).

僅 Pozd썙ji: 쉗asov쌴n썿 v쏯strahy bude 
pomalej쏃썿.

UPOZORN5NL
Pokud zm썙n썿te nastaven썿 썊asov쌴n썿 
v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i 썊asov쌴n썿 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 
j썿zdn썿ch asistent쏪.

Hlasitost v쏯strahy

A: J썿zdn썿 asistent
1 Hlasitost v쏯strahy
2 Vysok쌴
3 St쎼edn썿
4 N썿zk쌴
5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace 

volantu sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
P쎼i zapnut썗m syst썗mu vozidla zvolte 
mo쏹nost Driver Assistance → Warning 
Volume (J썿zdn썿 asistent → Hlasitost 
v쏯strahy) z nab썿dky Settings (Nasta-
ven썿) pro zm썙nu hlasitosti v쏯strahy asis-
ten썊n썿ho syst썗mu pro p쎼edch쌴zen썿 
n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴n썿m na hod-
notu High (Vysok쌴), Medium (St쎼edn썿), 
Low (N썿zk쌴) nebo Off (Vypnuto).

ONQ5041089

ONQ5031369L

ONQ5E051124L

ONQ5031371L

ONQ5EP051052L
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UPOZORN5NL
僅 Pokud zm썙n썿te nastaven썿 hlasitosti 

v쏯strahy, m쏪쏹e se zm썙nit i hlasitost 
v쏯strah jin쏯ch syst썗m쏪 j썿zdn썿ch asis-
tent쏪.

僅 I kdy쏹 je v쏃ak vybr쌴na mo쏹nost Off 
(Vypnuto), hlasitost se nevypne, 
n쏯br쏹 se aplikuje hlasitost Low 
(N썿zk쌴).

쉗innost asistenta pro p쎼edch쌴-
zen썿 koliz썿m p쎼i parkov쌴n썿 se 
zacouv쌴n썿m
Podm썿nky 썊innosti
Po v쏯b썙ru mo쏹nosti Active assistance 
(Aktivn썿 asistence) nebo Warning only 
(Pouze v쏯straha) z nab썿dky Settings 
(Nastven썿) se asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m p쎼i parkov쌴n썿 se 
zacouv쌴n썿m Reverse Parking Collision-
Avoidance Assist zapne, jsou-li spln썙ny 
n쌴sleduj썿c썿 podm썿nky:
僅 P쌴t썗 dve쎼e jsou zav쎼en썗.
僅 싡azen썿 je v poloze R (Zp쌴te썊ka).
僅 Rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 10 km/h 

(6 mil/h) (Pro chodce)
僅 Rychlost vozidla je ni쏹쏃썿 ne쏹 4 km/h 

(2 mil/h) (Pro objekty)
僅 Sou썊쌴sti asisten썊n썿ho syst썗mu pro 

p쎼edch쌴zen썿 n쌴raz쏪m p쎼i parkov쌴n썿 
couv쌴n썿m jako zadn썿 kamera a zadn썿 
ultrazvukov쌴 썊idla jsou v norm쌴ln썿m 
stavu.

P쎼i aktivaci asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m p쎼i parkov쌴n썿 se 
zacouv쌴n썿m se za obr쌴zkem vozidla na 
p쎼썿strojov썗 desce zobraz썿 썊쌴ra.

UPOZORN5NL
Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 n쌴ra-
z쏪m p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴n썿m pracuje 
pouze po za쎼azen썿 stupn썙 R (Zp쌴te썊ka). 
Chcete-li asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 n쌴raz쏪m p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴n썿m 
znovu aktivovat, p쎼e쎼a썑te z jin썗ho 
stupn썙 na stupe쎜 R (Zp쌴te썊ka).

Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 n쌴razu vzadu
Pokud asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 n쌴raz쏪m p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴n썿m 
zjist썿 riziko st쎼etu s chodcem nebo objek-
tem, varuje asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 n쌴raz쏪m p쎼i parkov쌴n썿 
couv쌴n썿m 쎼idi썊e varovn쏯m zvukem a 
varovn쏯m hl쌴쏃en썿m na p쎼썿strojov썗m 
panelu. Je-li v provozu zobrazen썿 zadn썿 
kamery, varov쌴n썿 se zobraz썿 na displeji 
informa썊n썿ho syst썗mu. Varov쌴n썿 se 
deaktivuje po p쎼e쎼azen썿 do polohy 
P (Parkov쌴n썿), N (Neutr쌴l) nebo 
D (J썿zda).
Pokud asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 kolizi p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴n썿m zjist썿 
neprodlen썙 hroz썿c썿 st쎼et s chodcem nebo 
objektem za vozidlem, pom쏪쏹e v쌴m 
s brzd썙n썿m. 싡idi썊 mus썿 d쌴vat pozor, pro-
to쏹e se asistence p쎼i brzd썙n썿 po 5 minu-
t쏯ch ukon썊썿. Ovl쌴d쌴n썿 brzd se ukon썊썿 
tak썗 v t썙chto situac썿ch:
僅 싡azen썿 je v poloze P (Parkov쌴n썿) nebo 

D (J썿zda).
僅 싡idi썊 dostate썊nou silou se쏃l쌴pne 

brzdov쏯 ped쌴l.

ONQ5041191
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UPOZORN5NL
Jestli쏹e asistent brzd썙n썿 byl aktivov쌴n 
p쎼ibli쏹n썙 5 minut, aktivuje se soub썙쏹n썙 
tak썗 elektronick쌴 parkovac썿 brzda EPB.

Varov쌴n썿 p쎼ed sr쌴쏹kou vzadu
Pokud asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 n쌴raz쏪m p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴n썿m 
zjist썿 riziko st쎼etu s chodcem nebo objek-
tem, varuje asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼ed-
ch쌴zen썿 n쌴raz쏪m p쎼i parkov쌴n썿 
couv쌴n썿m 쎼idi썊e varovn쏯m zvukem a 
varovn쏯m hl쌴쏃en썿m na p쎼썿strojov썗m 
panelu. Je-li v provozu zobrazen썿 zadn썿 
kamery, varov쌴n썿 se zobraz썿 na displeji 
informa썊n썿ho syst썗mu. Syst썗m nebude 
zasahovat do brzd썙n썿. Varov쌴n썿 se deak-
tivuje po p쎼e쎼azen썿 do polohy P 
(Parkov쌴n썿), N (Neutr쌴l) nebo D (J썿zda).

Selh쌴n썿 a omezen썿 asisten썊n썿ho 
syst썗mu pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴n썿m
Selh쌴n썿 asisten썊n썿ho syst썗mu pro 
p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m p쎼i parko-
v쌴n썿 couv쌴n썿m

A: Zkontrolujte syst썗m bezpe썊n썗ho 
parkov쌴n썿
Pokud asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 kolizi p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴n썿m nebo 
n썙kter썗 ze souvisej썿c썿ch funkc썿 nefun-
guj썿 spr쌴vn썙, zobraz썿 se na p쎼썿strojov썗m 
panelu varovn쌴 zpr쌴va a asistent se 
automaticky vypne.

Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴-
zen썿 n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴-
n썿m byl deaktivov쌴n

Zadn썿 kamera

Zadn썿 kamera slou쏹썿 jako detek썊n썿 썊idlo 
pro zji쏃쏉ov쌴n썿 chodc쏪. Pokud je objektiv 
kamery clon썙n쏯 ne썊istotami, sn썙hem 썊i 
de쏃쏉ovou vodou, m쏪쏹e to m썿t nep쎼썿zniv쏯 
vliv na v쏯kon kamery a asistent pro 
p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿 cou-
v쌴n썿m nemus썿 fungovat spr쌴vn썙. 쉗o썊ku 
kamery udr쏹ujte v쏹dy 썊istou.

Zadn썿 ultrazvukov쌴 썊idla

Zadn썿 ultrazvukov썗 sn썿ma썊e jsou um썿s-
t썙ny v zadn썿m n쌴razn썿ku a detekuj썿 
p쎼edm썙ty za vozidlem. Pokud jsou 썊idla 
pokryt쌴 ne썊istotami, sn썙hem 썊i de쏃쏉o-
vou vodou, m쏪쏹e to m썿t nep쎼썿zniv쏯 vliv 
na v쏯kon 썊idel a asistent pro p쎼edch쌴-
zen썿 n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴n썿m 
nemus썿 fungovat spr쌴vn썙. Zadn썿 n쌴raz-
n썿k udr쏹ujte v쏹dy 썊ist쏯.
Na p쎼썿strojov썗m panelu se zobraz썿 
varovn쌴 zpr쌴va, nastane-li n썙kter쌴 
z n쌴sleduj썿c썿ch situac썿:

ONQ5041192L

ONQ5E041068L

ONQ5E041088L
1926



6

싡썿zen썿 vozidla Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿
couv쌴n썿m (PCA)

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 193  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Zadn썿 kamera

A: Z쌴vada nebo zablokov쌴n썿 kamery

Zadn썿 ultrazvukov쌴 썊idla

A: Z쌴vada nebo zablokov쌴n썿 ultrazvu-
kov썗ho sn썿ma썊e
僅 Zadn썿 kamera nebo zadn썿 ultrazvu-

kov썗 sn썿ma썊e jsou zne썊i쏃t썙ny nebo 
pokryty sn썙hem, de쏃쏉ovou vodou 
apod.

僅 Po썊as썿 je nep쎼썿zniv썗, nap쎼썿klad hust썗 
sn썙쏹en썿, siln쏯 d썗쏃쏉 apod.

Nastane-li takov쌴 situace, asistent pro 
p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿 cou-
v쌴n썿m se m쏪쏹e vypnout nebo nemus썿 
fungovat spr쌴vn썙. Zkontrolujte 썊istotu 
zadn썿 kamery a zadn썿ch ultrazvukov쏯ch 
썊idel.

Omezen썿 asisten썊n썿ho syst썗mu 
pro p쎼edch쌴zen썿 n쌴raz쏪m p쎼i par-
kov쌴n썿 couv쌴n썿m
Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i par-
kov쌴n썿 couv쌴n썿m nemus썿 za n쌴sleduj썿-
c썿ch podm썿nek zaji쏃쏉ovat asistenci p쎼i 
brzd썙n썿 nebo upozornit 쎼idi썊e, ani pokud 
se vyskytuj썿 chodci 썊i p쎼edm썙ty:
僅 Je nainstalov쌴no netov쌴rn썿 vybaven썿 

썊i p쎼썿slu쏃enstv썿.

僅 Vozidlo je nestabiln썿 v d쏪sledku 
nehody nebo z jin쏯ch d쏪vod쏪.

僅 V쏯쏃ka n쌴razn썿ku nebo m썿sto instalace 
ultrazvukov썗ho 썊idla byly zm썙n썙ny.

僅 Zadn썿 kamera nebo zadn썿 ultrazvu-
kov쌴 썊idla jsou po쏃kozen쌴.

僅 Zadn썿 kamera nebo zadn썿 ultrazvu-
kov쌴 썊idla jsou zne썊i쏃t썙na, nap쎼썿klad 
sn썙hem, ne썊istotami apod.

僅 Viditelnost prost쎼ednictv썿m zadn썿 
kamery je sn썿쏹ena zdrojem sv썙tla 
nebo nep쎼썿zniv쏯m po썊as썿m, nap쎼썿klad 
hust쏯m de쏃t썙m, mlhou, sn썙쏹en썿m 
apod.

僅 Okol썿 je velmi jasn썗 nebo velmi temn썗.
僅 Venkovn썿 teplota je velmi vysok쌴 nebo 

velmi n썿zk쌴.
僅 V썿tr je p쎼썿li쏃 siln쏯 (v썿ce ne쏹 20 km/h (12 

mil/h)) nebo fouk쌴 kolmo na zadn썿 
n쌴razn썿k.

僅 V bl썿zkosti va쏃eho vozidla se nach쌴zej썿 
objekty generuj썿c썿 nadm썙rn쏯 hluk, 
jako nap쎼썿klad klaksony vozidel, hla-
sit썗 motory motocykl쏪 nebo vzdu-
chov썗 brzdy n쌴kladn썿ch vozidel.

僅 Pobl썿쏹 va쏃eho vozidla se nach쌴z썿 
ultrazvukov썗 썊idlo s podobnou frek-
venc썿.

僅 Chodce lze obt썿쏹n썙 rozpoznat za 
n쌴sleduj썿c썿ch podm썿nek:
- 쌂rove쎜 povrchu, po kter썗m se 

pohybuje vozidlo, a povrchu, po 
kter썗m jde chodec, se li쏃썿.

- Obraz chodce ze zadn썿 kamery 
nelze proti pozad썿 rozpoznat.

- Chodec je v bl썿zkosti zadn썿ho okraje 
vozidla.

- Chodec nestoj썿 vzp쎼썿men썙.
- Chodec je bu썑 velmi mal쏯 nebo 

velmi vysok쏯, aby ho asisten썊n썿 
syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 kolize p쎼i 
parkov쌴n썿 couv쌴n썿m detekoval.

ONQ5041193L
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- Chodec nebo cyklista m쌴 oble썊en 
od썙v spl쏯vaj썿c썿 s pozad썿m, a tud썿쏹 
obt썿쏹n썙 detekovateln쏯.

- Chodec m쌴 oble썊en od썙v, kter쏯 
쏃patn썙 odr쌴쏹썿 ultrazvukov썗 vln썙n썿.

僅 P쎼edm썙t 쏃patn썙 odr쌴쏹썿 ultrazvukov썗 
vln썙n썿 vzhledem ke sv썗 velikosti, 
tlou쏃쏉ce, v쏯쏃ce nebo tvaru (nap쎼. 
sloup, ke쎼, obrubn썿k, voz썿k, okraj zdi 
apod.).

僅 Chodec nebo p쎼edm썙t se pohybuje.
僅 Chodec nebo p쎼edm썙t je velmi bl썿zko 

zadn썿 stran썙 vozidla.
僅 Za chodcem nebo p쎼edm썙tem je ze썑.
僅 P쎼edm썙t se nenach쌴z썿 uprost쎼ed 

zadn썿 strany vozidla.
僅 P쎼edm썙t nen썿 rovnob썙쏹n쏯 se zadn썿m 

n쌴razn썿kem.
僅 Vozovka je kluzk쌴 nebo m쌴 sklon.
僅 싡idi썊 za썊ne vozidlem couvat ihned po 

p쎼e쎼azen썿 do polohy R (Zp쌴te썊ka).
僅 싡idi썊 zrychluje nebo vozidlem zat쌴썊썿.
Asistent p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i parko-
v쌴n썿 couv쌴n썿m m쏪쏹e za n쌴sleduj썿c썿ch 
podm썿nek zbyte썊n썙 upozornit 쎼idi썊e 
nebo zaji쏃쏉ovat asistenci p쎼i brzd썙n썿, 
i kdy쏹 se nevyskytuj썿 chodci ani p쎼ed-
m썙ty:
僅 Je nainstalov쌴no netov쌴rn썿 vybaven썿 

썊i p쎼썿slu쏃enstv썿.
僅 Vozidlo je nestabiln썿 v d쏪sledku 

nehody nebo z jin쏯ch d쏪vod쏪.
僅 V쏯쏃ka n쌴razn썿ku nebo m썿sto instalace 

ultrazvukov썗ho 썊idla byly zm썙n썙ny.
僅 V쏯쏃ka va쏃eho vozidla je ni쏹쏃썿 nebo 

vy쏃쏃썿 v d쏪sledku velk썗ho zat썿쏹en썿 
zavazadlov썗ho prostoru, abnorm쌴l-
n썿ho tlaku v pneumatik쌴ch apod.

僅 Zadn썿 kamera nebo zadn썿 ultrazvu-
kov쌴 썊idla jsou zne썊i쏃t썙na, nap쎼썿klad 
sn썙hem, ne썊istotami apod.

僅 Povrch vozovky je chybn썙 vyhodno-
cen jako chodec.

僅 Na vozovce le쏹썿 st썿n nebo se odr쌴쏹썿 
sv썙tlo.

僅 V cest썙 vozidla se nach쌴zej썿 chodci 
nebo objekty.

僅 V bl썿zkosti va쏃eho vozidla se nach쌴zej썿 
objekty generuj썿c썿 nadm썙rn쏯 hluk, 
jako nap쎼썿klad klaksony vozidel, hla-
sit썗 motory motocykl쏪 nebo vzdu-
chov썗 brzdy n쌴kladn썿ch vozidel.

僅 Va쏃e vozidlo couv쌴 do 쏒zk썗ho pro-
storu nebo parkovac썿ho m썿sta.

僅 Va쏃e vozidlo couv쌴 sm썙rem 
k nerovn썗mu povrchu vozovky, nap쎼썿-
klad na nedl쌴쏹d썙nou silnici, 쏃t썙rk, 
nerovnost, svah apod.

僅 Za va쏃썿m vozidlem je p쎼ipojen p쎼썿v썙s 
nebo p쎼epravn썿 podvozek.

僅 Pobl썿쏹 va쏃eho vozidla se nach쌴z썿 
ultrazvukov썗 썊idlo s podobnou frek-
venc썿.

V\STRAHA
僅 J썿zd썙 v쏹dy v썙nujte maxim쌴ln썿 pozor-

nost. Za ovl쌴d쌴n썿 brzdy a bezpe썊nou 
j썿zdu nese odpov썙dnost 쎼idi썊.

僅 P쎼i j썿zd썙 v쏹dy v썙nujte n쌴le쏹itou pozor-
nost stavu vozovky a dopravn썿 situaci 
bez ohledu na to, zda je varov쌴n썿 
aktivn썿.

僅 P쎼ed zah쌴jen썿m pohybu vozidla se 
v쏹dy rozhl썿쏹ejte kolem vozidla 
a ujist썙te se, 쏹e v okol썿 nejsou 쏹쌴dn썿 
chodci ani p쎼edm썙ty.

僅 Funk썊nost asistenta p쎼edch쌴zen썿 
n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴n썿m se za 
ur썊it쏯ch podm썿nek m쏪쏹e zm썙nit. 
Pokud je rychlost vozidla vy쏃쏃썿 ne쏹 
4 km/h (2 mph), asisten썊n썿 syst썗m pro 
p쎼edch쌴zen썿 kolizi p쎼i parkov쌴n썿 cou-
v쌴n썿m bude p쎼edch쌴zet sr쌴쏹ce pouze 
v p쎼썿pad썙 zji쏃t썙n썿 chodc쏪. P쎼i couv쌴n썿 
1946
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s vozidlem se v쏹dy rozhl썿쏹ejte 
a d쌴vejte pozor.

僅 N썙kter썗 objekty nemus썿 b쏯t zadn썿mi 
ultrazvukov쏯mi senzory rozpozn쌴ny 
z d쏪vodu vzd쌴lenosti, rozm썙r쏪 nebo 
materi쌴lu objekt쏪, kdy v쏃echny tyto 
faktory mohou sn썿쏹it 쏒썊innost sen-
zoru.

僅 Asistent p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i par-
kov쌴n썿 couv쌴n썿m nemus썿 fungovat 
spr쌴vn썙 nebo se m쏪쏹e aktivovat zby-
te썊n썙 v z쌴vislosti na dopravn썿 situaci 
a okol썿.

僅 Nespol썗hejte v쏯hradn썙 na asistenta 
p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿 
couv쌴n썿m. Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 
vozidla nebo zran썙n썿m.

僅 V쏹dy udr쏹ujte 썊istotu zadn썿 kamery 
a zadn썿ch ultrazvukov쏯ch 썊idel.

僅 Pro 썊i쏃t썙n썿 objektivu zadn썿 kamery 
nepou쏹썿vejte 썊istic썿 prost쎼edky obsa-
huj썿c썿 kysel썗 nebo z쌴sadit썗 slo쏹ky. 
Pou쏹썿vejte pouze m쏯dlovou vodu 
nebo neutr쌴ln썿 썊ist썿c썿 prost쎼edek a 
pe썊liv썙 opl쌴chn썙te vodou.

僅 Na zadn썿 kameru ani zadn썿 ultrazvu-
kov쌴 썊idla a do jejich okol썿 nesm썙쎼ujte 
p쎼i myt썿 vozidla vysokotlakou vodu. 
Zadn썿 kamera 썊i zadn썿 ultrazvukov쌴 
썊idla by pak nemusela fungovat 
spr쌴vn썙.

僅 Do bl썿zkosti zadn썿 kamery a zadn썿ch 
ultrazvukov쏯ch 썊idel v n쌴razn썿ku neu-
mis쏉ujte 쏹쌴dn썗 p쎼edm썙ty, jako jsou 
n쌴lepky, ochrann썗 r쌴my nebo n쌴st쎼ik 
laku. Funk썊nost asistenta p쎼edch쌴zen썿 
n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴n썿m m쏪쏹e 
b쏯t za takov썗 situace negativn썙 ovliv-
n썙na.

僅 Komponenty zadn썿 kamery a zadn썿ch 
ultrazvukov쏯ch 썊idel nikdy nerozeb썿-
rejte a zabra쎜te jak쏯mkoli n쌴raz쏪m 
do nich.

僅 Na zadn썿 kameru ani zadn썿 ultrazvu-
kov쌴 썊idla nevyv썿jejte nadm썙rnou s썿lu. 
Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i 
parkov쌴n썿 couv쌴n썿m nemus썿 fungo-
vat spr쌴vn썙, dojde-li k n쌴siln썗 zm썙n썙 
nasm썙rov쌴n썿 zadn썿 kamery nebo zad-
n썿ch ultrazvukov쏯ch 썊idel. Kia doporu-
썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 
썊i prodejce Kia.

僅 N쌴hl썗 brzd썙n썿 pro odvr쌴cen썿 kolize 
m쏪쏹e b쏯t prov쌴zeno hlukem.

僅 Pokud zn썿 sou썊asn썙 jin썗 varovn썗 
zvuky, nap쎼. upozorn썙n썿 na nezapnut쏯 
bezpe썊nostn썿 p쌴s, v쏯straha asistenta 
p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿 
couv쌴n썿m nemus썿 b쏯t sly쏃et.

僅 Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i 
parkov쌴n썿 couv쌴n썿m nemus썿 fungo-
vat spr쌴vn썙, pokud do쏃lo k po쏃kozen썿 
n쌴razn썿ku nebo pokud byl zadn썿 
n쌴razn썿k vym썙n썙n 썊i opravov쌴n.

僅 Asistent p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i cou-
v쌴n썿 nemus썿 pracovat norm쌴ln썙, 
pokud doch쌴z썿 k jeho ru쏃en썿 elektro-
magnetick쏯m vln썙n썿m.

僅 P쎼i poslechu velmi hlasit썗 hudby 
v audiosyst썗mu vozidla m쏪쏹ete p쎼es-
lechnout varovn썗 sign쌴ly asistenta 
p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿 
couv쌴n썿m.

僅 싡썿zen썗 brzd썙n썿 nemus썿 fungovat 
spr쌴vn썙 v z쌴vislosti na stavu elektro-
nick썗ho stabiliza썊n썿ho syst썗mu (ESC).
V n쌴sleduj썿c썿ch situac썿ch se pouze 
zobraz썿 varov쌴n썿:
- Sv썿t썿 v쏯stra쏹n쌴 kontrolka elektronic-

k썗ho stabiliza썊n썿ho syst썗mu (ESC)
- Elektronick쏯 stabiliza썊n썿 syst썗m 

(ESC) je aktivov쌴n v r쌴mci jin썗 
funkce
1956
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UPOZORN5NL
Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 n쌴razu p쎼i par-
kov쌴n썿 couv쌴n썿m dok쌴쏹e detekovat 
chodce nebo objekt, kdy쏹:
僅 Chodec stoj썿 za vozidlem.
僅 Uprost쎼ed za va쏃썿m vozidlem je velk쌴 

p쎼ek쌴쏹ka, nap쎼썿klad jin썗 zaparkovan썗 
vozidlo.

Prohl쌴쏃en썿 o shod썙 (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)

Radiofrekven썊n썿 sou썊쌴sti (P쎼edn썿 
radar) spl쎜uj썿 n쌴sleduj썿c썿 specifi-
kace:

Pro Evropu a zem썙, pro kter썗 
plat썿 certifikace CE

Tchaj-wan

ONQ5051047L

ONQ5051043L
1966
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Pro Thajsko

Indon썗sie
72511/SDPPI/2021
10239

Singapur

Ukrajina

Mold쌴vie

Jord쌴nsko

ONQ5051044L

ONQ5051045L

ONQ5051046L

ONQ5051088L

ONQ5051049L

ONQ5051053L

ONQ5051054L
1976
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Spojen썗 arabsk썗 emir쌴ty

Ghana

Srbsko

Pro Jihoafrickou Republiku

Zambie

Nig썗rie

Maroko

Pro Rusko

Om쌴n

ONQ5051055L

ONQ5051056L

ONQ5051058L

ONQ5051060L

ONQ5051063L

ONQ5051064L

ONQ5051065L

OGL3051251L

ONQ5051067L

ONQ5051069L
1986
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Malajsie

Pro Izrael

Braz썿lie

Mexiko

Paraguay

Hyundai Mobis Co.,Ltd
MAR320A
Hyundai Mobis

ONQ5051070L

ONQ5051094L

ONQ5051074L

ONQ5051076L

ONQ5051078L

ONQ5051079L
1996
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Argentina

P쌴kist쌴n

Pro Benin

Radio-frekven썊n썿 sou썊쌴sti (Zadn썿 
rohov썗 radary) spl쎜uj썿 n쌴sleduj썿c썿 
specifikace:

Pro Evropu a zem썙 s certifikac썿 
CE

Mexiko

Ukrajina

Ghana

ONQ5051081L

ONQ5051082L

ONQ5051084L

OGL3051275L

OGL3051265L

OGL3051266L

OGL3051267L

OGL3051268L
2006
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Pro Jihoafrickou Republiku

Japonsko

Srbsko

Paraguay

Malajsie

Singapur

OGL3051269L

OGL3051270L

OGL3051271L

OGL3051272L

OGL3051273L

OGL3051274L
2016
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Pro Thajsko

Pro Izrael

Hospod쌴rn쏯 provoz
Hospod쌴rn쌴 spot쎼eba paliva va쏃eho 
vozidla z쌴vis썿 p쎼edev쏃썿m na va쏃em stylu 
j썿zdy a na tom, kde a kdy 쎼썿d썿te.
Ka쏹d쏯 z t썙chto faktor쏪 ovliv쎜uje, kolik 
kilometr쏪 (mil) ujedete na jeden litr 
(gallony) paliva. Chcete-li vozidlo pou쏹썿-
vat co nejhospod쌴rn썙ji, 쎼i썑te se n쌴sledu-
j썿c썿mi doporu썊en썿mi, kter쌴 v쌴m 
pomohou u쏃et쎼it pen썿ze za palivo i 
opravy:
僅 Jezd썙te plynule.
僅 Jezd썙te nep쎼썿li쏃 vysokou rychlost썿.
僅 Starejte se o pneumatiky.
僅 Ujist썙te se, 쏹e jsou kola spr쌴vn썙 

vyrovnan쌴.
僅 쌂dr쏹bu vozidla prov쌴d썙jte podle 

pl쌴nu.
僅 Ve vozidle nevozte zbyte썊nou z쌴t썙쏹.
僅 Nenech쌴vejte motor b썙쏹et na volno-

b썙h d썗le, ne쏹 je nezbytn썗.
僅 Motor neduste a nep쎼et쌴썊ejte ho.
僅 P쎼i vysok썗 rychlosti neotv썿rejte okna.
僅 P쎼i j썿zd썙 v bo썊n썿m v썙tru nebo protiv썙-

tru zpomalte.

V\STRAHA
P쎼i kles쌴n썿 nebo kdykoli je vozidlo v 
pohybu nikdy nevyp썿nejte motor. Posilo-
va썊e 쎼썿zen썿 a brzd nebudou bez chodu 
motoru fungovat spr쌴vn썙. Tak썗 vypnut썿 
syst썗mu vozidla b썙hem j썿zdy zp쏪sob썿, 쏹e 
ovl쌴d쌴n썿 volantu p쏪jde ztuha, proto쏹e 
nepracuje posilova썊 쎼썿zen썿, tak쏹e 
i ot쌴썊en썿 volantem bude vy쏹adovat v썙t쏃썿 
s썿lu ne쏹 obvykle. Pro dosa쏹en썿 brzdn썗ho 
efektu motoru jej nechejte b썙쏹et 
a za쎼a썑te ni쏹쏃썿 rychlostn썿 stupe쎜.

OGL3051276L

OGL3051277L
2026
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Zvl쌴쏃tn썿 j썿zdn썿 podm썿nky
Pokud se j썿zdn썿 podm썿nky zhor쏃썿 
v d쏪sledku 쏃patn쏯ch pov썙trnostn썿ch 
podm썿nek nebo stavu vozovky, m썙li 
byste d쌴vat je쏃t썙 v썙t쏃썿 pozor ne쏹 
obvykle.

Nebezpe썊n썗 j썿zdn썿 podm썿nky
Pokud panuj썿 nebezpe썊n썗 j썿zdn썿 pod-
m썿nky, jako je nap쎼썿klad voda, sn썿h, led, 
bahno, p썿sek nebo podobn쌴 nebezpe썊썿, 
쎼i썑te se n쌴sleduj썿c썿mi doporu썊en썿mi:
僅 싡i썑te opatrn썙 a p쎼i brzd썙n썿 si udr쏹ujte 

v썙t쏃썿 odstup.
僅 Vyhn썙te se n쌴hl썗mu brzd썙n썿 nebo 

zm썙n쌴m sm썙ru.
僅 V p쎼썿pad썙 vozidla vybaven썗ho syst썗-

mem ABS opakovan썗 se쏃lap쌴v쌴n썿 
brzdov썗ho ped쌴lu neprov쌴d썙jte.

僅 Pokud vozidlo rozj썿쏹d썿te z klidu na 
sn썙hu, v bahn썙 nebo v p썿sku pou쏹ijte 
druh쏯 rychlostn썿 stupe쎜. Zrychlujte 
pomalu, abyste zamezili prot쌴썊en썿 
poh쌴n썙n쏯ch kol.

僅 P쎼i rozjezdu na ledu, na sn썙hu nebo 
v bahn썙 nasypejte pod poh쌴n썙n쌴 kola 
p썿sek, kamennou s쏪l nebo jin쏯 neklou-
zav쏯 materi쌴l.

Sn썿쏹en썿 rizika p쎼evr쌴cen썿
Tento univerz쌴ln썿 automobil je definov쌴n 
jako sportovn썙 u쏹itkov썗 vozidlo (SUV). 
U쏹itkov쌴 vozidla maj썿 v쏯razn썙 vy쏃쏃썿 
n쌴chylnost k p쎼evr쌴cen썿, ne쏹 jin썗 typy 
vozidel. Vozidla SUV maj썿 zv쏯쏃enou sv썙t-
lou v쏯쏃ku a u쏹쏃썿 rozchod kol, vhodn쏯 pro 
쏃irokou 쏃k쌴lu pou쏹it썿 p쎼i j썿zd썙 mimo sil-
nici.
Specifick썗 쎼e쏃en썿 designu vozu p쎼in쌴쏃썿 
vy쏃쏃썿 polohu t썙쏹i쏃t썙 oproti b썙쏹n쏯m vozi-
dl쏪m. V쏯hodou zv쏯쏃en썗ho podvozku je i 

lep쏃썿 v쏯hled z vozu p쎼i j썿zd썙 na silnici, 
umo쏹쎜uj썿c썿 p쎼edch쌴zet probl썗m쏪m.
Nejsou navr쏹ena pro proj썿쏹d썙n썿 zat쌴썊ek 
stejnou rychlost썿 jako u b썙쏹n쏯ch osob-
n썿ch vozidel. Na rozd썿l od n썿zk쏯ch spor-
tovn썿ch model쏪 jsou ur썊eny pro 
uspokojiv썗 j썿zdn썿 vlastnosti p쎼i j썿zd썙 v 
ter썗nu. D쏪razn썙 doporu썊ujeme, aby 
v쏃echny osoby ve vozidle pou쏹썿valy p쎼i 
j썿zd썙 bezpe썊nostn썿 p쌴s.
P쎼i p쎼evr쌴cen썿 vozu hroz썿 nep쎼ipoutan썗 
osob썙 v쏯razn썙 vy쏃쏃썿 riziko smrteln썗ho 
zran썙n썿 ne쏹 p쎼ipoutan썗 osob썙. Zde jsou 
쏒kony, kter쏯mi m쏪쏹e 쎼idi썊 sn썿쏹it riziko 
p쎼evr쌴cen썿 vozidla.
Pokud je to mo쏹n썗, vyhn썙te se ostr썗mu 
zat쌴썊en썿 a prudk쏯m man썗vr쏪m, na 
st쎼e쏃n썿 nosi썊 neumis쏉ujte t썙쏹k쏯 n쌴klad a 
쏹쌴dn쏯m zp쏪sobem vozidlo neupravujte.

V\STRAHA
僅 Toto vozidlo je vybaveno pneumati-

kami, navr쏹en쏯mi pro bezpe썊nou 
j썿zdu a snadn썗 쎼썿zen썿 vozidla. Nepou쏹썿-
vejte kola ani pneumatiky odli쏃n썗ho 
typu nebo rozm썙ru, ne쏹 maj썿 p쏪vodn썙 
namontovan쌴 kola. Mohlo by doj썿t k 
ovlivn썙n썿 bezpe썊nosti a j썿zdn썿ch vlast-
nost썿 vozidla, kter썗 by mohly b쏯t p쎼썿썊i-
nou ztr쌴ty kontroly, p쎼evr쌴cen썿 vozidla 
a v쌴쏹n썗mu zran썙n썿. P쎼i v쏯m썙n썙 pneu-
matik dbejte, aby na v쏃ech kolech 
byly pou쏹ity pneumatiky a kola stejn썗 
velikosti, typu, dez썗nu a nosnosti.

僅 Obdobn썙 jako u jin쏯ch sportovn썙 u쏹it-
kov쏯ch vozidel (SUV) m쏪쏹e nespr쌴vn쏯 
zp쏪sob 쎼썿zen썿 v썗st ke ztr쌴t썙 kontroly a 
nehod썙 nebo p쎼evr쌴cen썿 vozidla.
- U쏹itkov쌴 vozidla maj썿 v쏯razn썙 vy쏃쏃썿 

n쌴chylnost k p쎼evr쌴cen썿, ne쏹 jin썗 
typy vozidel.

- Specifika designu vozidla (vy쏃쏃썿 
sv썙tl쌴 v쏯쏃ka, u쏹쏃썿 rozchod kol, atd.) 
2036
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zvy쏃uj썿 polohu t썙쏹i쏃t썙 vozu oproti 
jin쏯m typ쏪m vozidel.

- SUV nejsou navr쏹en쌴 pro proj썿쏹d썙n썿 
zat쌴썊ek stejnou rychlost썿 jako u 
b썙쏹n쏯ch vozidel.

- Vyhn썙te se ostr썗mu zat쌴썊en썿 a 
prudk쏯m man썗vr쏪m.

- P쎼i p쎼evr쌴cen썿 vozu hroz썿 nep쎼ipou-
tan썗 osob썙 v쏯razn썙 vy쏃쏃썿 riziko 
smrteln썗ho zran썙n썿 ne쏹 p쎼ipoutan썗 
osob썙. Ujist썙te se, 쏹e v쏃echny 
osoby ve vozidle jsou spr쌴vn썙 p쎼i-
poutan썗.

Vypro쏃쏉ov쌴n썿 vozidla
Pokud je nezbytn썗 vozidlo rozk쏯vat za 
쏒썊elem jeho vypro쏃t썙n썿 ze sn썙hu, p썿sku 
nebo bahna, nejprve oto썊te volantem 
doprava a doleva, aby se uvolnil prostor 
kolem p쎼edn썿ch kol. Pot썗 p쎼e쎼azujte mezi 
stupn썙m R (Zp쌴te썊ka) a kter쏯mkoli 
rychlostn썿m stupn썙m pro pohyb vp쎼ed.
Motor nevyt쌴썊ejte do vysok쏯ch ot쌴썊ek a 
sna쏹te se dos쌴hnout co nejmen쏃썿ho pro-
kluzov쌴n썿 kol. Pokud je i po n썙kolika 
pokusech vozidlo st쌴le uv썿zl썗, nechejte je 
vyt쌴hnout odtahovou slu쏹bou, abyste se 
vyhnuli p쎼eh쎼쌴t썿 motoru a mo쏹n썗mu 
po쏃kozen썿 p쎼evodovky.

V\STRAHA
Nesna쏹te se vozidlo rozhoupat, jsou-li 
v jeho okol썿 lid썗 nebo p쎼edm썙ty. Vozidlo 
se n쌴hl쏯m uvoln썙n썿m m쏪쏹e ne썊ekan썙 
rozjet vp쎼ed nebo vzad.

VAROV@NL
僅 P쎼i dlouhotrvaj썿c썿m vypro쏃쏉ov쌴n썿 

m쏪쏹e doj썿t k p쎼eh쎼쌴t썿 vozidla, po쏃ko-
zen썿 nebo selh쌴n썿 p쎼evodovky 
a po쏃kozen썿 pneumatik.

僅 Neprot쌴썊ejte kola, zvl쌴쏃t썙 pak v rych-
lostech vy쏃쏃썿ch ne쏹 56 km/h (35 mil/
h). Prot쌴썊en썿 kol ve vysok쏯ch rychlos-
tech, pokud se vozidlo nepohybuje, 
m쏪쏹e v썗st k p쎼eh쎼쌴t썿 a po쏃kozen썿 pne-
umatik; ot쌴썊ej썿c썿 se kola mohou odl썗t-
nout a zranit p쎼ihl썿쏹ej썿c썿.

UPOZORN5NL
P쎼ed vypro쏃쏉ov쌴n썿m vozidla by m썙l b쏯t 
elektronick쏯 stabiliza썊n썿 syst썗m ESC 
(vypnut).

Plynul썗 proj썿쏹d썙n썿 zat쌴썊ek
V zat쌴썊k쌴ch nebrzd썙te a ne쎼a썑te, 
zvl쌴쏃t썙 pokud je vozovka mokr쌴. 
Zat쌴썊ky by se v ide쌴ln썿m p쎼썿pad썙 m썙ly 
proj썿쏹d썙t p쎼i m썿rn썗m zrychlen썿. Pokud se 
budete 쎼썿dit t썙mito doporu썊en썿mi, 
dos쌴hnete minim쌴ln썿ho opot쎼eben썿 pne-
umatik.

J썿zda v noci
Jeliko쏹 j썿zda v noci p쎼edstavuje v썙t쏃썿 
riziko ne쏹 j썿zda za denn썿ho sv썙tla, posky-
tujeme n썙kolik d쏪le쏹it쏯ch tip쏪, kter썗 je 
dobr썗 si zapamatovat:
僅 Zpomalte a od ostatn썿ch vozidel si 

udr쏹ujte v썙t쏃썿 odstup, jeliko쏹 v noci 
m쏪쏹e b쏯t zhor쏃en쌴 viditelnost, zvl쌴쏃t썙 
v m썿stech, kde nen썿 pouli썊n썿 osv썙tlen썿.

僅 Zrc쌴tka nastavte tak, abyste sn썿쏹ili 
osln썙n썿 p쎼edn썿mi sv썙tly ostatn썿ch vozi-
del.

僅 Udr쏹ujte 썊eln썿 sv썙tla 썊ist쌴 a spr쌴vn썙 
zam썙쎼en쌴. (U vozidel nevybaven쏯ch 
funkc썿 automatick썗ho zam썙쎼ov쌴n썿 썊el-
n썿ch sv썙tel.) Zne썊i쏃t썙n쌴 nebo 
nespr쌴vn썙 zam썙쎼en쌴 p쎼edn썿 sv썙tla 
썊in썿 v쏯hled p쎼i j썿zd썙 v noci mnohem 
obt썿쏹n썙j쏃썿m.
2046
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僅 Vyh쏯bejte se p쎼썿m썗mu pohledu do 
p쎼edn썿ch sv썙tel protijedouc썿ch vozidel. 
Mohly by v쌴s do썊asn썙 oslepit. O썊썿m 
op썙tovn썗 p쎼ivyknut썿 na tmu trv쌴 
n썙kolik sekund.

J썿zda v de쏃ti
D썗쏃쏉 a mokr쌴 vozovka mohou b쏯t pro 
j썿zdu nebezpe썊n썗, zvl쌴쏃t썙, kdy쏹 se 
kluzk쏯 povrch objev썿 ne썊ekan썙.
P쎼i j썿zd썙 v de쏃ti pamatujte na n쌴sleduj썿c썿 
skute썊nosti:
僅 Siln쏯 d썗쏃쏉 zhor쏃uje viditelnost 

a prodlu쏹uje brzdnou dr쌴hu pot쎼eb-
nou pro zastaven썿 vozidla. Proto zpo-
malte.

僅 St썙ra썊e udr쏹ujte v dobr썗m stavu. St썿-
rac썿 li쏃ty st썙ra썊쏪 vym썙쎜te, pokud p쎼i 
썊innosti zanech쌴vaj썿 stopy nebo 
pokud vynech쌴vaj썿 썊쌴sti skla.

僅 P쎼i 쏃patn썗m stavu pneumatik m쏪쏹e 
snaha o rychl썗 zastaven썿 na mokr썗 
vozovce zp쏪sobit smyk a v썗st 
k nehod썙. Pe썊ujte o pneumatiky.

僅 Viditelnost sv썗ho vozidla pro ostatn썿 
zlep쏃ete pou쏹썿v쌴n썿m potk쌴vac썿ch sv썙-
tel.

僅 P쎼썿li쏃n쌴 rychlost p쎼i pr쏪jezdu lou쏹썿 
m쏪쏹e ovlivnit brzdy. Pokud je nutn썗 
lou쏹썿 projet, proj썿쏹d썙jte pomalu.

僅 Pokud mohlo doj썿t k namo썊en썿 brzd, 
jemn쏯m p쎼ibrzd썙n썿m p쎼i j썿zd썙 dojde 
navr쌴cen썿 p쏪vodn썿 쏒썊innosti brzd.

Akvaplaning
Pokud je vozovka dostate썊n썙 mokr쌴 
a jedete dostate썊nou rychlost썿, m쏪쏹e se 
st쌴t, 쏹e kontakt vozidla s povrchem 
vozovky nen썿 쏹쌴dn쏯 nebo t썗m썙쎼 쏹쌴dn쏯, 
tak쏹e ve skute썊nosti jedete po vod썙. Nej-
lep쏃썿m doporu썊en썿m je na mokr썗 
vozovce ZPOMALIT.

Riziko akvaplaningu se zvy쏃uje se sni쏹u-
j썿c썿 se hloubkou dez썗nu pneumatik. Viz 
"V쏯m썙na kola" strana 8-47.

싡썿zen썿 v zaplaven쏯ch oblastech
Vyhn썙te se 쎼썿zen썿 skrz zaplaven썗 oblasti, 
pokud si nejste jisti, 쏹e voda nesah쌴 v쏯쏃e 
ne쏹 po spodn썿 okraj n쌴boj쏪 kol. Vodou 
proj썿쏹d썙jte pomalu. Udr쏹ujte odpov썿daj썿c썿 
vzd쌴lenost pro zastaven썿, jeliko쏹 m쏪쏹e 
b쏯t ovlivn썙na 쏒썊innost brzd.
Po j썿zd썙 p쎼es vodu osu쏃te brzdy jejich 
n썙kolikan쌴sobn썗ho se쏃l쌴pnut썿 p쎼i 
pomal썗 j썿zd썙.

J썿zda v ter썗nu
V ter썗nu v썙nujte j썿zd썙 zv쏯쏃enou pozor-
nost, vozidlo by mohlo b쏯t po쏃kozeno 
kameny nebo ko쎼eny strom쏪. P쎼ed j썿z-
dou v ter썗nu je pot쎼eba ov썙쎼it sj썿zdnost v 
m썿stech, kam se chyst쌴te vjet.

J썿zda na d쌴lnici

Pneumatiky
Tlak v pneumatik쌴ch upravte podle sta-
noven쏯ch hodnot. N썿zk쏯 tlak 
v pneumatik쌴ch m쏪쏹e zp쏪sobit p쎼eh쎼쌴t썿 
a selh쌴n썿 pneumatik.
Vyhn썙te se pou쏹썿v쌴n썿 opot쎼ebovan쏯ch 
nebo po쏃kozen쏯ch pneumatik; jejich 
adhezn썿 vlastnosti by mohly b쏯t zhor-
쏃en썗 a pneumatiky by mohly selhat.
Nikdy nep쎼ekra썊ujte maxim쌴ln썿 hodnotu 
tlaku uvedenou na pneumatik쌴ch.

V\STRAHA
僅 P쎼ed j썿zdou v쏹dy kontrolujte spr쌴vn썗 

nahu쏃t썙n썿 pneumatik. Podhu쏃t썙n썗 
i p쎼ehu쏃t썙n썗 pneumatiky mohou zp쏪-
sobit zhor쏃en썿 vlastnost썿 쎼썿zen썿 a ztr쌴tu 
kontroly nad vozidlem. N쌴hl썗 selh쌴n썿 
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pneumatiky by mohlo zp쏪sobit 
nehodu a v쌴쏹n썗 썊i smrteln썗 zran썙n썿. 
Spr쌴vn썗 hodnoty tlaku 
v pneumatik쌴ch jsou uvedeny v 썊쌴sti 
"Pneumatiky a kola" strana 9-6.

僅 P쎼ed j썿zdou v쏹dy zkontrolujte dez썗n 
pneumatik. Opot쎼ebovan썗 pneuma-
tiky mohou zp쏪sobit ztr쌴tu kontroly 
nad vozidlem. Opot쎼ebovan썗 pneu-
matiky je t쎼eba co nejd쎼썿ve vym썙nit. 
Dal쏃썿 informace a limity opot쎼eben썿 
dez썗nu jsou uvedeny v 썊쌴sti "Pneu-
matiky a kola" strana 9-6.

Palivo, chladic썿 kapalina motoru a 
motorov쏯 olej
J썿zda ve vysok썗 rychlosti spot쎼ebov쌴v쌴 
v썿ce paliva ne쏹 j썿zda v m썙stsk썗m pro-
vozu. Nezapome쎜te kontrolovat hladinu 
chladic썿 kapaliny motoru a motorov썗ho 
oleje.

Rozvodov쏯 쎼emen
Povolen쏯 nebo po쏃kozen쏯 rozvodov쏯 
쎼emen m쏪쏹e v썗st k p쎼eh쎼쌴t썿 motoru.

J썿zda v zim썙
N쌴ro썊n썗 zimn썿 klimatick썗 podm썿nky 
vedou k v썙t쏃썿mu opot쎼eben썿 a dal쏃썿m 
probl썗m쏪m.
Chcete-li minimalizovat probl썗my souvi-
sej썿c썿 s j썿zdou v zim썙, postupujte podle 
n쌴sleduj썿c썿ch doporu썊en썿:

J썿zda na sn썙hu a ledu
Pro j썿zdu v hlubok썗m sn썙hu pou쏹썿vejte 
zimn썿 pneumatiky, m쏪쏹e b쏯t pot쎼eba 
pou쏹썿t i sn썙hov썗 쎼et썙zy.
Zimn썿 pneumatiky mus썿 b쏯t ekvivalent-
n썿ho rozm썙ru a typu, jako byly pneuma-
tiky p쏪vodn썙 dodan썗 s vozidlem. 
Nevhodn썗 pneumatiky mohou nep쎼썿z-
niv썙 ovlivnit bezpe썊nost a j썿zdn썿 vlast-
nosti vozidla. Rovn썙쏹 rychl쌴 j썿zda, 
prudk쌴 akcelerace, intenzivn썿 brzd썙n썿 a 
ostr썗 zat쌴썊en썿 jsou potenci쌴ln썙 velmi 
nebezpe썊n썗.
P쎼i zpomalov쌴n썿 vyu쏹썿vejte v maxim쌴ln썿 
m썿쎼e brzd썙n썿 motorem. Prudk쏯m brzd썙-
n썿m na sn썙hu nebo ledu m쏪쏹e doj썿t ke 
smyku. Je nutn썗 udr쏹ovat dostate썊n쏯 
odstup za vozidlem jedouc썿m vp쎼edu. 
Brzdu pou쏹썿vejte citliv썙. Pamatujte, 쏹e 
sn썙hov썗 쎼et썙zy na pneumatik쌴ch zlep쏃썿 
p쎼enos v쏯konu, ale nebr쌴n썿 bo썊n썿mu 
smyku.
Pou쏹it썿 sn썙hov쏯ch 쎼et썙z쏪 nen썿 
v n썙kter쏯ch st쌴tech povoleno. P쎼ed 
nasazen썿m sn썙hov쏯ch 쎼et썙z쏪 si prostu-
dujte z쌴kony p쎼썿slu쏃n썗ho st쌴tu.

Zimn썿 pneumatiky
Pokud na vozidlo nasad썿te zimn썿 pneu-
matiky, ujist썙te se 쏹e se jedn쌴 o radi쌴ln썿 
pneumatiky stejn쏯ch rozm썙r쏪 a se stej-
n쏯m rozsahem zat썿쏹en썿 jako p쏪vodn썿 
pneumatiky. Zimn썿 pneumatiky nasa썑te 
na v쏃echna 썊ty쎼i kola, aby bylo ovl쌴d쌴n썿 
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vozidla ve v쏃ech pov썙trnostn썿ch pod-
m썿nk쌴ch vyv쌴쏹en썗. M썙jte na pam썙ti, 쏹e 
z쌴b썙r zimn썿ch pneumatik na such썗 
vozovce nemus썿 b쏯t tak intenzivn썿 jako 
z쌴b썙r origin쌴ln썿ch pneumatik vozidla. 
Jezd썙te v쏹dy opatrn썙, i kdy쏹 jsou silnice 
such썗 a 썊ist썗. Od prodejce pneumatik 
z썿skejte doporu썊en썿 t쏯kaj썿c썿 se maxim쌴ln썿 
rychlosti.
P쎼edt썿m, ne쏹 nasad썿te pneumatiky s 
hroty, nejd쎼썿ve zkontrolujte p쎼썿padn쌴 
m썿stn썿, st쌴tn썿 a obecn썿 omezen썿 jejich 
pou쏹썿v쌴n썿.

V\STRAHA
Zimn썿 pneumatiky by m썙ly b쏯t stejn쏯ch 
rozm썙r쏪 a typu jako standardn썿 pneu-
matiky vozidla. V opa썊n썗m p쎼썿pad썙 
mohou nep쎼썿zniv썙 ovlivnit bezpe썊nost a 
j썿zdn썿 vlastnosti vozidla.

Sn썙hov썗 쎼et썙zy
Dr쌴tov쏯 typ

Textiln썿 typ

Jeliko쏹 jsou bo썊n썿 st썙ny radi쌴ln썿ch pneu-
matik ten썊썿, m쏪쏹e po nasazen썿 n썙kter쏯ch 
typ쏪 sn썙hov쏯ch 쎼et썙z쏪 doj썿t k jejich 
po쏃kozen썿. V takov썗m p쎼썿pad썙 se 

nam썿sto pou쏹it썿 sn썙hov쏯ch 쎼et썙z쏪 dopo-
ru썊uje pou쏹썿t pneumatiky na sn썿h. Sn썙-
hov썗 쎼et썙zy nenasazujte na vozidla 
vybaven쌴 hlin썿kov쏯mi koly; sn썙hov썗 
쎼et썙zy mohou kola po쏃kodit. Pokud je 
pou쏹it썿 sn썙hov쏯ch 쎼et썙z쏪 nezbytn썗, pou-
쏹ijte textiln썿 nebo dr쌴tov쏯 typ s tlou쏃쏉kou 
men쏃썿 ne쏹 12 mm (0,47 in).
Na po쏃kozen썿 vozidla nespr쌴vn쏯m pou-
쏹it썿m sn썙hov쏯ch 쎼et썙z쏪 se nevztahuje 
z쌴ruka v쏯robce.
P쎼i pou쏹it썿 sn썙hov쏯ch 쎼et썙z쏪 je n쌴sleduj썿-
c썿m zp쏪sobem p쎼ipevn썙te na poh쌴n썙n쌴 
kola.
僅 Vozidla s p쎼edn썿m n쌴honem vyu쏹썿vaj썿 

k pohonu p쎼edn썿 kola. Sn썙hov썗 쎼et썙zy 
proto mus썿 b쏯t upevn썙ny na p쎼edn썿 
kola.

僅 U vozidel s pohonem v쏃ech 썊ty쎼 kol se 
sn썙hov썗 쎼et썙zy pou쏹썿vaj썿 pouze na 
p쎼edn썿 kola. V takov썗m p쎼썿pad썙 mini-
malizujte ujetou vzd쌴lenost z d쏪vod쏪 
prevence po쏃kozen썿 syst썗mu pohonu 
v쏃ech kol.

僅 S nasazen쏯mi sn썙hov쏯mi 쎼et썙zy je썑te 
pomalu. Pokud sly쏃썿te hluk zp쏪soben쏯 
n쌴razy 쎼et썙z쏪 do karoserie, zpoma-
lujte dokud hluk neustane a pro pre-
venci po쏃kozen썿 쎼et썙zy demontujte 
hned, jak se dostanete na sj썿zdn썙j쏃썿 
cestu.

僅 싡et썙zy nespr쌴vn썗 velikosti nebo 
chybn썙 nasazen썗 쎼et썙zy mohou zp쏪-
sobit po쏃kozen썿 brzdov썗ho syst썗mu, 
odpru쏹en썿, karos썗rie nebo kol va쏃eho 
vozidla. Pokud montujete sn썙hov썗 
쎼et썙zy, postupujte podle pokyn쏪 
v쏯robce a upevn썙te je tak t썙sn썙, jak je 
to jen mo쏹n썗. S nasazen쏯mi sn썙ho-
v쏯mi 쎼et썙zy jezd썙te jen n썿zkou rych-
lost썿 (maxim쌴ln썙 30 km/h (20 mil/h)).

ONQ5041290L

ONQ5E051041L
2076



싡썿zen썿 vozidla J썿zda v zim썙

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 208  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
VAROV@NL
僅 Ujist썙te se, 쏹e rozm썙ry a typ sn썙ho-

v쏯ch 쎼et썙z쏪 jsou vhodn썗 pro va쏃e 
pneumatiky. Nespr쌴vn썗 sn썙hov썗 
쎼et썙zy mohou zp쏪sobit po쏃kozen썿 
karoserie a z쌴v썙s쏪 vozidla. Na pou쏹it썿 
nespr쌴vn쏯ch sn썙hov쏯ch 쎼et썙z쏪 se 
nemus썿 vztahovat z쌴ruka v쏯robce. 
Rovn썙쏹 m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 spojo-
vac썿ch h쌴썊k쏪 sn썙hov쏯ch 쎼et썙z쏪 
v d쏪sledku kontaktu se sou썊쌴stmi 
vozidla a k n쌴sledn썗mu uvoln썙n썿 sn썙-
hov쏯ch 쎼et썙z쏪 z pneumatik. Ujist썙te 
se, 쏹e sn썙hov썗 쎼et썙zy maj썿 certifikaci 
SAE t쎼썿dy "S".

僅 Zkontrolujte spr쌴vn썗 nasazen썿 쎼et썙z쏪 
a kontrolu nasazen썿 zopakujte po ujet썿 
p쎼ibli쏹n썙 0,5 a쏹 1 km (0,3 a쏹 0,6 mil). 
V p쎼썿pad썙 uvoln썙n썿 sn썙hov썗 쎼et썙zy 
dot쌴hn썙te nebo znovu nasa썑te.

僅 U vozidel s pneumatikami 18" (235/
60R18) nebo 19" (235/55R19) je nutn썗 
pou쏹썿vat textiln썿 typ sn썙hov쏯ch 쎼et썙z쏪.

Pou쏹썿vejte kvalitn썿 etylenglykolo-
vou chladic썿 kapalinu
Va쏃e vozidlo je dod쌴no s vysoce kvalitn썿 
etylenglykolovou chladic썿 kapalinou v 
syst썗mu chlazen썿. Je to jedin쏯 typ, kter쏯 
by se m썙l pou쏹썿vat, proto쏹e pom쌴h쌴 
br쌴nit korozi uvnit쎼 syst썗mu chlazen썿, 
promaz쌴v쌴 vodn썿 썊erpadlo a br쌴n썿 
zamrznut썿. Chladic썿 kapalinu vym썙쎜ujte 
nebo dopl쎜ujte v souladu s pl쌴nem 
쏒dr쏹by v 썊쌴sti 8.
P쎼ed za썊쌴tkem zimn썿ho obdob썿 nechejte 
chladic썿 kapalinu otestovat, abyste se 
ujistili, 쏹e jej썿 bod zmrznut썿 je dosta썊uj썿c썿 
pro teploty o썊ek쌴van썗 b썙hem zimy.

Zkontrolujte akumul쌴tor a kabely
Zimn썿 obdob썿 p쎼in쌴쏃썿 vy쏃쏃썿 n쌴roky na 
syst썗m akumul쌴toru. Vizu쌴ln썙 zkontro-
lujte akumul쌴tor a kabely podle postupu 
uveden썗m v odd썿lu 8. Nechte si zkontro-
lovat 쏒rove쎜 nabit썿 akumul쌴toru v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

Podle pot쎼eby pou쏹ijte 씮lehk쏯 
zimn썿“ olej
V n썙kter쏯ch klimatick쏯ch oblastech 
doporu썊ujeme za studen썗ho po썊as썿 
pou쏹썿vat 씮lehk쏯 zimn썿“ olej s ni쏹쏃썿 viskozi-
tou. Viz 썊쌴st "Doporu썊en쌴 maziva a 
mno쏹stv썿" strana 9-7. Pokud si nejste jisti 
ohledn썙 volby hustoty oleje, Kia doporu-
썊uje obr쌴tit se autorizovan쏯 servis nebo 
prodejce Kia.

Zkontrolujte sv썿썊ky zapalov쌴n썿 a 
syst썗m zapalov쌴n썿
Zkontrolujte sv썿썊ky zapalov쌴n썿 dle 
popisu v 썊쌴sti "Pl쌴novan쌴 쏒dr쏹ba 
a servis" strana 8-10 a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby 
je vym썙쎜te. Rovn썙쏹 zkontrolujte ve쏃ker썗 
vodi썊e a komponenty zapalov쌴n썿, zda 
nejsou popraskan썗, opot쎼eben썗 nebo 
jak쏯mkoli zp쏪sobem po쏃kozen썗.

Zabr쌴n썙n썿 zamrznut썿 z쌴mk쏪
Aby z쌴mky nezamrzaly, vst쎼썿kn썙te do 
otvor쏪 z쌴mk쏪 schv쌴lenou rozmrazovac썿 
kapalinu nebo glycerin. Pokud je z쌴mek 
pokryt ledem, nast쎼썿kejte na n썙j schv쌴le-
nou rozmrazovac썿 kapalinu, kter쌴 led 
rozpust썿. Pokud je z쌴mek zamrzl쏯 
zevnit쎼, m쏪쏹ete jej rozmrazit pomoc썿 
zah쎼쌴t썗ho kl썿썊e. Se zah쎼쌴t쏯m kl썿썊em 
manipulujte s opatrnost썿, abyste se 
vyhnuli zran썙n썿.
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Pou쏹썿vejte schv쌴lenou nemrz-
nouc썿 kapalinu do ost쎼ikova썊쏪
Aby voda v syst썗mu ost쎼ikova썊e oken 
nezamrzla, p쎼idejte do n쌴dr쏹ky schv쌴le-
nou nemrznouc썿 sm썙s do ost쎼ikova썊쏪 v 
souladu s pokyny na obalu. Nemrznouc썿 
sm썙s do ost쎼ikova썊쏪 je mo쏹n썗 zakoupit 
u autorizovan썗ho prodejce 썊i v servisu 
Kia nebo tak썗 ve v썙t쏃in썙 obchod쏪 s 
autod썿ly. Nepou쏹썿vejte chladic썿 kapalinu 
do motoru nebo jin썗 typy nemrznouc썿ch 
kapalin, jeliko쏹 by mohly po쏃kodit povr-
chovou 쏒pravu laku.

Nenechte parkovac썿 brzdu zamrz-
nout
Za ur썊it쏯ch podm썿nek m쏪쏹e parkovac썿 
brzda zamrznout v zata쏹en썗 poloze. 
St쌴v쌴 se to nej썊ast썙ji v p쎼썿pad썙, 쏹e se v 
oblasti zadn썿ch brzd nahromad썿 sn썿h 썊i 
led nebo 쏹e jsou brzdy vlhk썗. Hroz썿-li 
riziko zamrznut썿 parkovac썿 brzdy, 
do썊asn썙 ji aktivujte s 쎼azen썿m v poloze P 
(Parkov쌴n썿). P쎼edt썿m rovn썙쏹 zajist썙te 
zadn썿 kola kl썿ny, aby se vozidlo nemohlo 
rozjet. Pot썗 parkovac썿 brzdu uvoln썙te.

Nedovolte, aby se pod vozidlem 
hromadil sn썿h a led
Za ur썊it쏯ch podm썿nek m쏪쏹e sn썿h a led 
ulp썙t pod blatn썿ky a zasahovat do 쎼썿zen썿 
vozidla. P쎼i j썿zd썙 v zim썙, za nep쎼썿zniv쏯ch 
podm썿nek, kdy by k t썗to situaci mohlo 
doj썿t, by m썙l b쏯t prostor pod vozidlem 
pravideln썙 kontrolov쌴n pro uji쏃t썙n썿, 쏹e v 
pohybu p쎼edn썿m kol쏪m a 쎼썿zen썿 vozidla 
nic nebr쌴n썿.

Nouzov썗 vybaven썿
V z쌴vislosti na po썊as썿 byste m썙li vozit 
spr쌴vn썗 nouzov썗 vybaven썿. Mezi v썙ci, 
kter썗 byste m썙li vozit, pat쎼썿 sn썙hov썗 
쎼et썙zy, ta쏹n쌴 lana nebo 쎼et썙zy, sv썿tilna, 
nouzov썗 sv썙tlice, p썿sek, startovac썿 
kabely, 쏃krabka na okno, rukavice, 
pozemn썿 plachta, pracovn썿 od썙v, deka 
atd.

Pokud se ve v쏯fukov썗m syst썗mu 
nahromad썿 kondenz쌴t vodn썿ch 
par, odstran썿 se p쎼i j썿zd썙 vozidla
Pokud je v zimn썿m obdob썿 vozidlo stoj썿 
del쏃썿 dobu s nastartovan쏯m motorem, ve 
v쏯fukov썗m potrub썿 se m쏪쏹e nahromadit 
kondenz쌴t vodn썿ch par. Voda ve v쏯fuk-
ov썗m potrub썿 m쏪쏹e nap쎼. p쏪sobit hluk, 
ale p쎼i j썿zd썙 st쎼edn썿 a쏹 vy쏃쏃썿 rychlost썿 
vyschne.
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Ta쏹en썿 p쎼썿v썙su (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
Pokud uva쏹ujete o ta쏹en썿 p쎼썿v썙su, nej-
prve se seznamte s p쎼edpisy pro ta쏹en썿 
p쎼썿v썙su motorov쏯mi vozidly a jejich 
po쏹adavky.
P쎼edpisy pro ta쏹en썿 p쎼썿v썙su se v r쏪zn쏯ch 
zem썿ch li쏃썿 a po쏹adavky na vozidla a 
nezbytn썗 vybaven썿 se mohou rovn썙쏹 
li쏃it. Kia doporu썊uje obr쌴tit se na autori-
zovan쏯 servis nebo prodejce Kia.
Vozidlo je zp쏪sobil썗 pro ta쏹en썿. 쌂daje 
o p쎼썿pustn쏯ch parametrech p쎼썿v썙su pro 
konkr썗tn썿 vozidlo viz odd썿l "Hmotnost 
p쎼썿v썙su" strana 6-217d쌴le v t썗to 썊쌴sti.
Pamatujte, 쏹e zp쏪sob j썿zdy s p쎼썿v썙sem se 
li쏃썿 od j썿zdy samotn쏯m vozidlem. Ta쏹en썿 
p쎼썿v썙su ovliv쎜uje 쎼썿zen썿, 쏹ivotnost i spo-
t쎼ebu paliva. Spolehliv썗 a bezpe썊n썗 pou-
쏹썿v쌴n썿 p쎼썿v썙su vy쏹aduje spr쌴vn썗 
vybaven썿 a jeho spr쌴vn썗 pou쏹it썿.
V tomto odd썿lu jsou uveden썗 d쏪le쏹it썗, 
nes썊etn썙kr쌴t ov썙쎼en썗 rady a pravidla. 
Mnoho z nich je d쏪le쏹it쏯ch pro bezpe썊썿 
쎼idi썊e i ostatn썿ch osob ve vozidle. P쎼ed 
ta쏹en썿m p쎼썿v썙su se s t썿mto odd썿lem 
d쏪sledn썙 seznamte.
P쎼i vy쏃쏃썿m zat썿쏹en썿 doch쌴z썿 rovn썙쏹 k v썙t-
쏃썿mu zat썿쏹en썿 썊쌴sti vozidla, p쎼en쌴쏃ej썿c썿ch 
zat썿쏹en썿, jako jsou motor, prvky pohonu, 
z쌴v썙sy kol nebo pneumatiky. Motor 
mus썿 pracovat pod vy쏃쏃썿m zat썿쏹en썿m 
relativn썙 ve vy쏃쏃썿ch ot쌴썊k쌴ch. D쏪sled-
kem vy쏃쏃썿ho zat썿쏹en썿 motoru je vy쏃쏃썿 
mno쏹stv썿 vznikaj썿c썿ho tepla. P쎼썿v썙s rov-
n썙쏹 v쏯razn쏯m zp쏪sobem ovliv쎜uje 
odpor vzduchu a zvy쏃uje t썿m n쌴roky na 
vozidlo p쎼i ta쏹en썿.

V\STRAHA
僅 P쎼i pou쏹it썿 nespr쌴vn썗ho vybaven썿 

nebo p쎼i nespr쌴vn썗m zp쏪sobu j썿zdy 
p쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su m쏪쏹e doj썿t ke ztr쌴t썙 

kontroly nad vozidlem. Pokud je nap쎼. 
p쎼썿v썙s p쎼썿li쏃 t썙쏹k쏯, brzdy nemus썿 fun-
govat dostate썊n썙, nebo dokonce p쎼e-
stanou fungovat 쏒pln썙. Mohlo by doj썿t 
k v쌴쏹n썗mu i fat쌴ln썿mu zran썙n썿 osob 
ve vozidle. P쎼썿v썙s t쌴hn썙te pouze 
pokud jsou spln썙ny v쏃echny body v 
tomto odd썿lu.

僅 P쎼ed ta쏹en썿m se ujist썙te, 쏹e celkov쌴 
hmotnost p쎼썿v썙su, celkov쌴 hmotnost 
soupravy, celkov쌴 hmotnost vozidla, 
zat썿쏹en썿 na n쌴pravu ani zat썿쏹en썿 oje 
p쎼썿v썙su nep쎼esahuje stanoven썗 limity.

VAROV@NL
僅 Mechanick썗 ta쏹n썗 za쎼썿zen썿 nesm썿 

zakr쏯vat 쏹쌴dnou 썊쌴st zadn썿 regist-
ra썊n썿 zna썊ky nebo osv썙tlen썿 vozidla. 
Jestli쏹e by zadn썿 registra썊n썿 zna썊ka 
nebo osv썙tlen썿 vozidla mohly b쏯t 
zakryt썗 jakoukoli 썊쌴st썿 mechanick썗ho 
ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿, mechanick썗ho ta쏹-
n썗ho za쎼썿zen썿, kter썗 nelze snadno 
demontovat nebo p쎼esm썙rovat bez 
pou쏹it썿 n쌴쎼ad썿, mimo snadn썗ho povo-
len썿 kl썿썊em (silou do 20 Nm), doda-
n썗ho v쏯robcem ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿, 
nesm썿 b쏯t pou쏹ito. Dbejte, aby 
mechanick썗 ta쏹n썗 za쎼썿zen썿, kter썗 je 
upevn썙n썗 a nepou쏹썿v쌴 se, bylo v쏹dy 
demontov쌴no nebo p쎼esm썙rov쌴no, 
pokud jakoukoli 썊쌴st썿 clon썿 zadn썿 
registra썊n썿 zna썊ku a/nebo osv썙tlen썿 
vozidla.

僅 Nespr쌴vn썗 ta쏹en썿 p쎼썿v썙su m쏪쏹e 
po쏃kodit vozidlo a zp쏪sobit 쏃kody, na 
kter썗 se nevztahuje z쌴ruka. Pro 
spr쌴vn썗 ta쏹en썿 p쎼썿v썙su dodr쏹ujte 
pokyny v tomto odd썿lu.
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UPOZORN5NL
僅 Mont쌴쏹n썿 otvory pro upevn썙n썿 jsou 

um썿st썙ny na obou stran쌴ch podvozku 
za zadn썿mi koly.

僅 Pro Evropu
- P쎼썿pustn썗 maxim쌴ln썿 povolen썗 zat썿-

쏹en썿 zadn썿 n쌴pravy nesm썿 b쏯t p쎼e-
kro썊eno o v썿ce ne쏹 15 % 
a maxim쌴ln썿 povolen쌴 celkov쌴 
hmotnost vozidla nesm썿 b쏯t p쎼ekro-
썊ena o v썿ce ne쏹 10 % nebo 100 kg 
(220,4 libry) – podle toho, co je 
ni쏹쏃썿. Pokud rychlost j썿zdy nep쎼e-
kro썊썿 100 km/h (62.1 mil/h) (u vozi-
dla kategorie M1) nebo 80 km/h 
(49,7 mil/h) (u vozidla kategorie 
N1).

- P쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su m쏪쏹e b쏯t, dopl쎜-
kov쏯m zat썿쏹en썿m od ta쏹n썗ho za쎼썿-
zen썿m, p쎼ekro썊ena hodnota 
maxim쌴ln썿 zat썿쏹en썿 zadn썿 n쌴pravy 
nejv쏯쏃e o 15%. V takov썗m p쎼썿pad썙 
v쏃ak nep쎼ekra썊ujte rychlost 100 
km/h a tlak v zadn썿ch pneumati-
k쌴ch by m썙l b쏯t nejm썗n썙 o 20 kPa 
(0,2 bar) vy쏃쏃썿, ne쏹 doporu썊en쌴 
hodnota pro b썙쏹n썗 pou쏹it썿 (tzn. pro 
j썿zdu bez p쎼썿v썙su).

Ta쏹n썗 za쎼썿zen썿
Spr쌴vn썗 ta쏹n썗 za쎼썿zen썿 je velmi d쏪le쏹it썗. 
Bo썊n썿 v썿tr, m썿jen썿 velk쏯ch n쌴kladn썿ch 
vozidel a zhor쏃en쌴 kvalita vozovky, jsou 
n썙kter썗 z faktor쏪, pro kter썗 je pot쎼eba 
volit spr쌴vn썗 ta쏹n썗 za쎼썿zen썿. Dodr쏹ujte 
n쌴sleduj썿c썿 pravidla:
僅 Je pro mont쌴쏹 ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿 

pot쎼eba do karos썗rie vozidla ud썙lat 
jak썗koli otvory? Pokud jsou nutn썗m, 
nezapome쎜te je po demont쌴쏹i ta쏹-
n썗ho za쎼썿zen썿 ut썙snit.

Pokud by nebyly ut썙sn썙n썗, do interi-
썗ru vozidla by mohl pronikat smrteln썙 
nebezpe썊n쏯 oxid uhelnat쏯 (CO) 
z v쏯fukov쏯ch plyn쏪 stejn썙 jako voda 
a ne썊istoty.

僅 N쌴razn썿ky vozidla nelze pou쏹썿t pro 
upevn썙n썿 ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿. Neupev-
쎜ujte na n썙 pronajat썗 ta쏹n썗 za쎼썿zen썿, 
ani jin썗 typy pro upevn썙n썿 na n쌴raz-
n썿k. Pou쏹썿vejte pouze ta쏹n쌴 za쎼썿zen썿 
s mont쌴쏹썿 na r쌴m vozidla, kter쌴 se 
n쌴razn썿ku nedot쏯kaj썿.

僅 Mechanick썗 ta쏹n썗 za쎼썿zen썿 nesm썿 
zakr쏯vat 쏹쌴dnou 썊쌴st zadn썿 regist-
ra썊n썿 zna썊ky nebo osv썙tlen썿 vozidla.
Jestli쏹e by zadn썿 registra썊n썿 zna썊ka 
nebo osv썙tlen썿 vozidla mohly b쏯t 
zakryt썗 jakoukoli 썊쌴st썿 mechanick썗ho 
ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿, mechanick썗ho ta쏹-
n썗ho za쎼썿zen썿, kter썗 nelze snadno 
demontovat nebo p쎼em썿stit bez pou-
쏹it썿 n쌴쎼ad썿, krom썙 snadn썗ho povolen썿 
(momentem do 20 Nm) kl썿썊em doda-
n쏯m v쏯robcem ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿, 
nesm썿 se takov썗 za쎼썿zen썿 pou쏹썿vat.
Dbejte, aby mechanick썗 ta쏹n썗 za쎼썿-
zen썿, kter썗 je upevn썙n썗 a nepou쏹썿v쌴 
se, bylo v쏹dy demontov쌴no nebo p쎼e-
sm썙rov쌴no, pokud jakoukoli 썊쌴st썿 
clon썿 zadn썿 registra썊n썿 zna썊ku a/nebo 
osv썙tlen썿 vozidla.

僅 P쎼썿slu쏃enstv썿 pro ta쏹en썿 vozidla lze 
zakoupit u autorizovan쏯ch prodejc쏪 
nebo v servisu Kia.

Pojistn쌴 lana
Mezi vozidlem a p쎼썿v썙sem by m썙la b쏯t 
upevn썙na pojistn쌴 spojovac썿 lana. 
Pojistn쌴 lana p쎼ek쎼i쏹te pod oj썿 p쎼썿v썙su 
tak, aby se, v p쎼썿pad썙 uvoln썙n썿 z ta쏹n썗ho 
za쎼썿zen썿, oj nedotkla zem썙.
Pokyny pro bezpe썊nostn썿 lana by m썙l 
dodat v쏯robce ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿 nebo 
p쎼썿v썙su. Pravidla v쏯robc쏪 pro pou쏹썿v쌴n썿 
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bezpe썊nostn썿ch lan dodr쏹ujte. V쏹dy 
ponechte dostate썊nou, aby bylo mo쏹n썗 
s p쎼썿v썙sem zat쌴썊et. Nedopus쏉te, aby se 
bezpe썊nostn썿 lana dot쏯kala zem썙.

Brzdy p쎼썿v썙su
Pokud je v쌴쏃 p쎼썿v썙s vybaven brzdov쏯m 
syst썗mem, ujist썙te se, 쏹e je v souladu 
s p쎼edpisy va쏃썿 zem썙, 쏹e je 쎼쌴dn썙 nain-
stalov쌴n a 쏹e funguje spr쌴vn썙.
Pokud m쌴 v쌴쏃 p쎼썿v썙s v썙t쏃썿 hmotnost, ne쏹 
je maxim쌴ln썿 povolen쌴 hmotnost nebrz-
d썙n썗ho p쎼썿v썙su, mus썿 b쏯t vybaven vlast-
n썿mi brzdami s adekv쌴tn썿m brzdn쏯m 
쏒썊inkem. P쎼e썊t썙te si a dodr쏹ujte pokyny 
pro brzdy p쎼썿v썙su, abyste byli schopni 
spr쌴vn썙 je nainstalovat, nastavit 
a udr쏹ovat.
僅 Nezasahujte do brzdov썗ho syst썗mu 

vozidla.

V\STRAHA
P쎼썿v썙s s vlastn썿mi brzdami nepou쏹썿vejte, 
pokud si nejste absolutn썙 jisti, 쏹e jste 
brzdov쏯 syst썗m spr쌴vn썙 nastavili. 
Nastaven썿 brzdov썗ho syst썗mu p쎼썿v썙su 
nen썿 쏒kol pro amat썗ry. Pro tento 쏒썊el 
vyu쏹ijte slu쏹eb zku쏃en썗ho a kompetent-
n썿ho autoservisu specializuj썿c썿ho se na 
p쎼썿v썙sy.

J썿zda s p쎼썿v썙sem
Ta쏹en썿 p쎼썿v썙su vy쏹aduje ur썊itou 쏒rove쎜 
zku쏃enost썿. P쎼edt썿m, ne쏹 vyjedete na 
otev쎼enou silnici, se s p쎼썿v썙sem mus썿te 
sezn쌴mit. Seznamte se s ovl쌴d쌴n썿m a 
brzd썙n썿m vozidla s p쎼idanou v쌴hou p쎼썿-
v썙su. V쏹dy m썙jte na pam썙ti, 쏹e vozidlo, 
kter썗 쎼썿d썿te, je nyn썿 o pozn쌴n썿 del쏃썿 a 
nem쌴 tak rychl썗 reakce, jako kdy쏹 쎼썿d썿te 
samotn썗 vozidlo.
P쎼ed zah쌴jen썿m j썿zdy zkontrolujte ta쏹n썗 
za쎼썿zen썿 a z쌴kladnu p쎼썿v썙su, bezpe썊-
nostn썿 쎼et썙zy, elektrick썗 p쎼썿pojky, sv썙tla, 

pneumatiky a nastaven썿 zrc쌴tek. Pokud 
m쌴 p쎼썿v썙s elektrick썗 brzdy, uve썑te vozi-
dlo a p쎼썿v썙s do pohybu a ru썊n썙 spus쏉te 
ovlada썊 brzd p쎼썿v썙su, abyste se ujistili, 쏹e 
brzdy funguj썿. Z쌴rove쎜 tak m쏪쏹ete zkon-
trolovat elektrick썗 p쎼ipojen썿.
B썙hem cesty p쎼썿le쏹itostn썙 kontrolujte, 쏹e 
je p쎼썿v썙s bezpe썊n썙 p쎼ipojen a 쏹e sv썙tla 
a ve쏃ker썗 brzdy p쎼썿v썙su funguj썿.

Udr쏹ov쌴n썿 odstupu
Od vozidla p쎼ed v쌴mi si udr쏹ujte alespo쎜 
dvojn쌴sobn쏯 odstup, jak쏯 byste udr쏹o-
vali, pokud byste jeli s vozidlem bez p쎼썿-
v썙su. Vyhnete se tak situac썿m, kter썗 
vy쏹aduj썿 prudk썗 brzd썙n썿 nebo zm썙ny 
sm썙ru j썿zdy.

P쎼edj썿쏹d썙n썿
P쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su pot쎼ebujete na p쎼edj썿쏹-
d썙n썿 v쏯razn썙 v썙t쏃썿 vzd쌴lenost. Kv쏪li zv썙t-
쏃en썗 d썗lce vozidla je nutn썗 p쎼edjet 
vozidlo v쏯razn썙 d쌴l, ne쏹 je mo쏹n썗 vr쌴tit 
se do p쏪vodn썿ho pruhu.

Couv쌴n썿
Volant uchopte ve spodn썿 썊쌴sti. Pot썗, pro 
j썿zdu p쎼썿v썙su vlevo, pohn썙te rukou vlevo. 
Pro j썿zdu p쎼썿v썙su vpravo, pohn썙te rukou 
vpravo. Couvejte pomalu a pokud lze, 
vyu쏹ijte dal쏃썿 osobu pro nav쌴d썙n썿.

Zat쌴썊en썿
P쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su zat쌴썊ejte v썙t쏃썿m 
obloukem ne쏹 obvykle. P쎼edejdete t썿m 
kontaktu p쎼썿v썙su s nezpevn썙nou krajnici, 
obrubn썿ky, dopravn썿m zna썊en썿m nebo 
dal쏃썿mi objekty. Vyhn썙te se n쌴hl쏯m a 
prudk쏯m man썗vr쏪m. Signalizujte 
zam쏯쏃len썗 j썿zdn썿 쏒kony s dostate썊n쏯m 
p쎼edstihem.
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Sm썙rov쌴 sv썙tla p쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su
P쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su by souprava m썙la b쏯t 
vybavena dal쏃썿mi sm썙rov쏯mi sv썙tly s 
rozvodem pro jejich zapojen썿. P쎼i signali-
zaci z쌴m썙ru zm썙ny j썿zdn썿ho pruhu nebo 
zastaven썿, blik쌴 zelen쌴 쏃ipka na p쎼썿stro-
jov썗m panelu. P쎼i spr쌴vn썗m zapojen썿 bli-
kaj썿 rovn썙쏹 sm썙rov쌴 sv썙tla p쎼썿v썙su 
oznamuj썿c썿 dal쏃썿m 쎼idi썊쏪m z쌴m썙r odbo-
썊en썿, zm썙ny j썿zdn썿ho pruhu nebo zasta-
ven썿.
Zelen쌴 쏃ipka na p쎼썿strojov썗m panelu 
bude p쎼i odbo썊ov쌴n썿 s p쎼썿v썙sem blikat i v 
p쎼썿pad썙, pokud je 쏹쌴rovka sm썙rov썗ho 
sv썙tla na p쎼썿v썙su po쏃kozen쌴. V takov썗m 
p쎼썿pad썙, p쎼esto쏹e si mysl썿te, 쏹e 쎼idi썊i za 
v쌴mi o zam쏯쏃len썗m man썗vru v썙d썿, ve 
skute썊nosti tuto informaci nemaj썿. Je 
proto d쏪le쏹it썗 p쎼썿le쏹itostn썙 kontrolovat 
funk썊nost 쏹쌴rovek p쎼썿v썙su. Funk썊nost 
sv썙tel je nutn썗 rovn썙쏹 kontrolovat p쎼i 
ka쏹d썗m odpojen썿 a zapojen썿 elektroin-
stalace p쎼썿v썙su.
Osv썙tlen썿 p쎼썿v썙su nep쎼ipojujte p쎼썿mo na 
osv썙tlen썿 vozidla. Pro p쎼ipojen썿 p쎼썿v썙su 
pou쏹썿vejte pouze odpov썿daj썿c썿 z쌴suvku.
Svazek vodi썊쏪 si nechte nainstalovat v 
odborn썗m servisu.
Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
P쎼i jin썗m zp쏪sobu zapojen썿, ne쏹 pomoc썿 
z쌴suvky, m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 elektric-
k썗ho syst썗mu vozidla a/nebo 쏒razu.

J썿zda z kopce
P쎼ed sj썿쏹d썙n썿m z dlouh썗ho nebo prud-
k썗ho kopce sni쏹te rychlost a p쎼e쎼a썑te na 
ni쏹쏃썿 rychlostn썿 stupe쎜. Bez vyu쏹it썿 brz-
d썙n썿 motorem m쏪쏹e doj썿t k p쎼eh쎼쌴t썿 brzd 
a sn썿쏹en썿 jejich 쏒썊innosti.

P쎼i j썿zd썙 do dlouh썗ho kopce p쎼e쎼a썑te na 
ni쏹쏃썿 rychlostn썿 stupe쎜 a pro sn썿쏹en썿 
rizika p쎼eh쎼쌴t썿 motoru a p쎼evodovky, 
sni쏹te rychlost j썿zdy zhruba na 70 km/h 
(45 mil/h).

VAROV@NL
僅 P쎼i j썿zd썙 s p쎼썿v썙sem do prudk썗ho 

kopce (v썿ce ne쏹 6 %), pe썊liv썙 sledujte 
ukazatel teploty chladic썿 kapaliny, aby 
nedo쏃lo k p쎼eh쎼쌴t썿 motoru. Pokud se 
ru썊i썊ka ukazatele teploty chladic썿 
kapaliny p쎼ibli쏹uje k ozna썊en썿 씮H“ 
(Hork쌴) (nebo 130°C / 260°F), nepro-
dlen썙 na vhodn썗m m썿st썙 zastavte 
a nechte motor b썙쏹et na volnob썙h, 
dokud teplota neklesne. V j썿zd썙 pokra-
썊ujte a쏹 po dostate썊n썗m ochlazen썿 
motoru.

僅 Kv쏪li sn썿쏹en썿 rizika p쎼eh쎼쌴t썿 motoru 
a p쎼evodovky p쎼izp쏪sobte rychlost 
j썿zdy hmotnosti p쎼썿v썙su a sklonu stou-
p쌴n썿.

Parkov쌴n썿 ve svahu
Pokud je k va쏃emu vozidlu p쎼ipojen p쎼썿-
v썙s, nem썙li byste vozidlo parkovat ve 
svahu. Pokud by se vozidlo s p쎼썿v썙sem 
neo썊ek쌴van썙 rozjelo ze svahu, mohlo by 
doj썿t k v쌴쏹n쏯m nebo fat쌴ln썿m zran썙n썿m 
osob a k po쏃kozen썿 vozidla a p쎼썿v썙su.
Pokud v쏃ak vozidlo s p쎼썿v썙sem ve svahu 
zaparkovat mus썿te, zde je n쌴vod, jak to 
ud썙lat:
1. Zaje썑te s vozidlem na parkovac썿 

m썿sto. Oto썊te volantem ve sm썙ru k 
obrubn썿ku (doprava, pokud je vozidlo 
썊elem ze svahu, doleva, pokud je vozi-
dlo 썊elem do svahu).

2. Aktivujte parkovac썿 brzdu a vypn썙te 
motor.
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3. Pod kola p쎼썿v썙su na stranu sm썙쎼uj썿c썿 
ze svahu vlo쏹te kl썿ny.

4. Nastartujte vozidlo, se쏃l쌴pn썙te brzdu, 
za쎼a썑te neutr쌴l, uvoln썙te parkovac썿 
brzdu a pomalu uvol쎜ujte brzdy, 
dokud se p쎼썿v썙s nezap쎼e o kl썿ny.

5. Znova aktivujte brzdy a znova akti-
vujte parkovac썿 brzdu.

6. Vypn썙te motor, uvoln썙te brzdy, ale 
parkovac썿 brzdu ponechejte aktivova-
nou.

V\STRAHA
僅 Parkov쌴n썿 vozidla s p쎼ipojen쏯m p쎼썿v썙-

sem ve svahu m쏪쏹e v p쎼썿pad썙 uvol-
n썙n썿 p쎼썿v썙su zp쏪sobit zran썙n썿 nebo 
쏒mrt썿 osob.

僅 Pokud nen썿 parkovac썿 brzda pevn썙 
zata쏹ena, je nebezpe썊n썗 vystupovat z 
vozidla. Pokud jste nechali b썙쏹et 
motor, vozidlo se m쏪쏹e n쌴hle 
pohnout. Mohlo by doj썿t k v쌴쏹n썗mu 
nebo fat쌴ln썿mu zran썙n썿 v쌴s nebo 
ostatn썿ch.

Kdy쏹 jste p쎼ipraveni k rozjezdu 
po zastaven썿 ve stoup쌴n썿
1. Aktivujte brzdy, dr쏹te brzdov쏯 ped쌴l 

se쏃l쌴pnut쏯 a sou썊asn썙:
僅 Nastartujte motor;
僅 Za쎼a썑te rychlostn썿 stupe쎜; a
僅 Uvoln썙te ru썊n썿 brzdu.

2. Pomalu sundejte nohu z brzdov썗ho 
ped쌴lu.

3. Je썑te pomalu, dokud nen썿 p쎼썿v썙s 
mimo kl썿ny.

4. Zastavte a vy쏃lete n썙koho, aby kl썿ny 
sebral a ulo쏹il.

쌂dr쏹ba p쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su
Pokud pravideln썙 pou쏹썿v쌴te vozidlo k 
ta쏹en썿 p쎼썿v썙su, bude vy쏹adovat 썊ast썙j쏃썿 
쏒dr쏹bu ne쏹 obvykle. Mezi d쏪le쏹it썗 
polo쏹ky, kter쏯m je pot쎼eba v썙novat 
zvl쌴쏃tn썿 pozornost, pat쎼썿 motorov쏯 olej, 
lo쏹iskov쌴 maziva a chladic썿 kapalina. 
Dal쏃썿 d쏪le쏹it쏯m opat쎼en썿m je 썊ast썙j쏃썿 
kontrola brzd. V쏃echny polo쏹ky jsou 
popsan썗 v t썗to p쎼썿ru썊ce a s pomoc썿 
obsahu je rychle vyhled쌴te. Pokud uva-
쏹ujete o ta쏹en썿 p쎼썿v썙su, doporu썊ujeme si 
tyto 썊쌴sti p쎼ed j썿zdou p쎼ipomenout.
Nezapome쎜te rovn썙쏹 db쌴t na 쏒dr쏹bu 
p쎼썿v썙su a ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿. Dodr쏹ujte 
stanoven쏯 pl쌴n 쏒dr쏹by p쎼썿v썙su a pravi-
deln썙 ho kontrolujte. Pokud mo쏹no, pro-
v쌴d썙jte kontrolu p쎼ed zah쌴jen썿m ka쏹d썗 
j썿zdy. Mimo쎼쌴dn썙 d쏪le쏹it썗 je, aby 
v쏃echny 쏃rouby a matice ta쏹n썗ho za쎼썿-
zen썿 byly dota쏹en썗.

VAROV@NL
僅 Kv쏪li vy쏃쏃썿mu zat썿쏹en썿 p쎼i ta쏹en썿 p쎼썿-

v썙su m쏪쏹e, za hork썗ho po썊as썿 nebo 
j썿zd썙 do kopce, doch쌴zet k p쎼eh쎼썿v쌴n썿 
motoru. Pokud ukazatel teploty chla-
dic썿 kapaliny signalizuje p쎼eh쎼썿v쌴n썿, 
vypn썙te klimatizaci, zastavte na vhod-
n썗m m썿st썙 a nechte motor vychlad-
nout.

僅 P쎼i vyu쏹썿v쌴n썿 vozidla pro ta쏹en썿 p쎼썿-
v썙su kontrolujte p쎼evodovou kapa-
linu 썊ast썙ji.

僅 Pokud nen썿 vozidlo vybaveno klimati-
zac썿, doporu썊ujeme dovybavit ho 
ventil쌴torem pro zlep쏃en썿 vlastnost썿 
motoru p쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su.
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Pokud hodl쌴te t쌴hnout p쎼썿v썙s
Pro ta쏹en썿 p쎼썿v썙su plat썿 n썙kolik d쏪le쏹i-
t쏯ch pravidel:
僅 Zva쏹te pou쏹it썿 stabiliza썊n썿ho syst썗mu. 

Obra쏉te se na prodejce p쎼썿v썙sn쏯ch 
voz썿k쏪.

僅 P쎼i zaj썿쏹d썙n썿 motoru se v pr쏪b썙hu prv-
n썿ch 2 000 km (1 200 mil) vyhn썙te 
ta쏹en썿 vozidla. V opa썊n썗m p쎼썿pad썙 by 
mohlo doj썿t k v쌴쏹n썗mu po쏃kozen썿 
motoru nebo p쎼evodovky.

僅 P쎼ed ta쏹en썿m p쎼썿v썙su Kia doporu썊uje 
konzultovat rozsah pot쎼ebn썗ho vyba-
ven썿 (nap쎼. typ ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿 apod.) 
s autorizovan쏯m prodejcem vozidel 썊i 
servisem Kia.

僅 P쎼i ta쏹en썿 v쏹dy je썑te ni쏹쏃썿 rychlost썿 
(m썗n썙 ne쏹 100 km/h (60 mil/h)).

僅 P쎼i j썿zd썙 do dlouh썗ho kopce nep쎼ekra-
썊ujte rychlost j썿zdy 70 km/h (45 mil/h) 
nebo stanoven쏯 limit rychlosti pro 
ta쏹en썿 p쎼썿v썙su, pokud je ni쏹쏃썿.

僅 Tabulka obsahuje d쏪le쏹it썗 쏒daje t쏯ka-
j썿c썿 se hmotnosti:
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Referen썊n썿 hmotnost a vzd쌴lenost p쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su

Vzn썙tov쏯 motor

Z쌴쏹ehov쏯 motor

Polo쏹ka
Smartstream D1.6 Smartstream D1.6 MHEV

MT DCT iMT DCT

Maxim쌴ln썿 hmot-
nost p쎼썿v썙su

Brzd썙n쏯 p쎼썿v썙s
2WD

1 650 kg
(3 638 liber) 1 650 kg

(3 638 liber)
1 950 kg

(4 299 liber)
1 650 kg

(3 638 liber)
AWD

1 950 kg
(4 299 liber)

Nebrzd썙n쏯 p쎼썿v썙s
2WD

750 kg (1 653 liber)
AWD

Maxim쌴ln썿 dovolen썿 svisl썗 zat썿쏹en썿 na ta쏹n썗 
za쎼썿zen썿 100 kg (220 liber)

Doporu썊en쌴 vzd쌴lenost zadn썿 n쌴pravy od 
kulov썗ho 썊epu 1 005 mm (39,6 palc썿ch)

Polo쏹ka
Smartstream G1.6

T-GDi
Smartstream G1.6
T-GDi MHEV Smartstream G2.0

MT DCT iMT DCT AT MT

Maxim쌴ln썿 hmot-
nost p쎼썿v썙su

Brzd썙n쏯 p쎼썿v썙s
2WD 1 650 kg

(3 638 liber)
1 900 kg

(4 180 liber)AWD

Nebrzd썙n쏯 p쎼썿v썙s
2WD

750 kg (1 653 liber)

740 kg
(1 631 liber)

AWD
750 kg

(1 653 liber)

Maxim쌴ln썿 dovolen썿 svisl썗 zat썿쏹en썿 na ta쏹n썗 
za쎼썿zen썿 100 kg (220 liber)

Doporu썊en쌴 vzd쌴lenost zadn썿 n쌴pravy od 
kulov썗ho 썊epu 1 005 mm (39,6 palc썿ch)
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Hmotnost p쎼썿v썙su
Jak쌴 je maxim쌴ln썿 bezpe썊n쌴 hmotnost 
p쎼썿v썙su? Nikdy by nem썙l v쌴쏹it v썿ce ne쏹 je 
maxim쌴ln썿 hmotnost brzd썙n썗ho p쎼썿v썙su. 
Ale i ta m쏪쏹e b쏯t p쎼썿li쏃 vysok쌴.
Z쌴vis썿 na zp쏪sobu pou쏹it썿 p쎼썿v썙su. D쏪le-
쏹it쌴 krit썗ria jsou nap쎼. rychlost j썿zdy, nad-
mo쎼sk쌴 v쏯쏃ka, sklon vozovky, venkovn썿 
teplota i 썊etnost vyu쏹it썿 vozidla pro 
ta쏹en썿 p쎼썿v썙su. Ide쌴ln썿 hmotnost p쎼썿v썙su 
m쏪쏹e rovn썙쏹 z쌴viset na dal쏃썿m speci쌴l-
n썿m vybaven썿 vozidla.

Zat썿쏹en썿 ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿
Zat썿쏹en썿 ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿 je d쏪le쏹it쏯 
parametr, ovliv쎜uj썿c썿 celkovou hmotnost 
vozidla (GVW). Tato hmotnost zahrnuje 
pohotovostn썿 hmotnost vozidla a hmot-
nost n쌴kladu v썊etn썙 osob jedouc썿ch ve 
vozidle. P쎼i ta쏹en썿 p쎼썿v썙su se k hmotnosti 
GVW mus썿 p쎼ipo썊썿tat i zat썿쏹en썿 ta쏹n썗ho 
za쎼썿zen썿, nebo쏉 je to dal쏃썿 hmotnost, 
kter쌴 zat썙쏹uje vozidlo.
Zat썿쏹en썿 ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿 by m썙lo b쏯t 
maxim쌴ln썙 10 % celkov썗 hmotnosti p쎼썿-
v썙su a v mez썿ch maxim쌴ln썿ho povole-
n썗ho zat썿쏹en썿 ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿.
Po nalo쏹en썿 p쎼썿v썙su, samostatn썙 zva쏹te 
p쎼썿v썙s a zat썿쏹en썿 ta쏹n썗ho za쎼썿zen썿, pro 
uji쏃t썙n썿, 쏹e jsou ob썙 hmotnosti v 
po쎼쌴dku. Pokud nejsou, m쏪쏹e b쏯t 
mo쏹n썗 dos쌴hnout spr쌴vn썗ho pom썙ru 
jin쏯m rozm썿st썙n썿m n쌴kladu.

V\STRAHA
僅 Nikdy nezat썙쏹ujte p쎼썿v썙s t썙쏹쏃썿m 

n쌴kladem vzadu ne쏹 vep쎼edu. V 
p쎼edn썿 썊쌴sti by m썙lo b쏯t zhruba 60% 
zat썿쏹en썿, v zadn썿 zhruba 40%.

僅 P쎼썿v썙s a ta쏹n썗 za쎼썿zen썿 nikdy nep쎼et썙-
쏹ujte nad stanoven쏯 limit. Nespr쌴vn썗 
zat썙쏹ov쌴n썿 m쏪쏹e po쏃kodit vozidlo a 
zp쏪sobit 쏒raz. Hmotnosti a zat썿쏹en썿 lze 

kontrolovat b썙쏹n썙 dostupn쏯mi 
v쌴hami nebo u policejn썿 hl썿dky, vyba-
ven썗 mobiln썿mi v쌴hami.

僅 Nespr쌴vn썙 zat썿쏹en쏯 p쎼썿v썙s m쏪쏹e zp쏪-
sobit ztr쌴tu kontroly nad vozidlem.

Hmotnost vozidla
Tento odd썿l p쎼in쌴쏃썿 pokyny pro spr쌴vn썗 
zat썙쏹ov쌴n썿 vozidla pro udr쏹en썿 celkov썗 
hmotnosti vozidla ve stanoven쏯ch 
mez썿ch. Spr쌴vn썗 zat썙쏹ov쌴n썿 zaru썊썿 maxi-
m쌴ln썿 vyu쏹it썿 konstruk썊n썿ch vlastnost썿 
vozidla. P쎼ed um썿st썙n썿m n쌴kladu do 
vozidla se seznamte s n쌴sleduj썿c썿mi pra-
vidly, ur썊en쏯mi technick쏯mi parametry 
vozidla, vlastnostmi vozidla 
a certifika썊n썿m 쏃t썿tkem:

Pohotovostn썿 hmotnost
Jedn쌴 se o hmotnost vozidla v썊etn썙 pln썗 
palivov썗 n쌴dr쏹e a ve쏃ker썗 standardn썿 
v쏯bavy. Nezahrnuje cestuj썿c썿, n쌴klad ani 
volitelnou v쏯bavu.

Pohotovostn썿 hmotnost vozidla
Jedn쌴 se o hmotnost nov썗ho vozidla po 
vyzvednut썿 u prodejce, plus ve쏃ker썗 
dopl쎜kov썗 p쎼썿slu쏃enstv썿.

Hmotnost s n쌴kladem
Toto 썊썿slo zahrnuje ve쏃kerou hmotnost 
p쎼i썊tenou k pohotovostn썿 hmotnosti 
vozidla v썊etn썙 n쌴kladu a voliteln썗 
v쏯bavy.

GAW (Maxim쌴ln썿 zat썿쏹en썿 na 
n쌴pravu)
Celkov쌴 hmotnost, p쏪sob썿c썿 na ka쏹dou 
n쌴pravu (p쎼edn썿 a zadn썿) - zahrnuj썿c썿 
pohotovostn썿 hmotnost vozidla a ve쏃-
ker쏯 n쌴klad.
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GAWR (Maxim쌴ln썿 zat썿쏹en썿 
n쌴pravy vozidla)
Maxim쌴ln썿 povolen썗 zat썿쏹en썿 n쌴pravy 
vozidla (p쎼edn썿 nebo zadn썿). Tyto hod-
noty jsou uveden썗 na certifika썊n썿m 
쏃t썿tku.
Celkov썗 zat썿쏹en썿 ka쏹d썗 n쌴pravy nikdy 
nesm썿 p쎼ekro썊it povolenou hodnotu.

GVW (Celkov쌴 hmotnost vozidla)
Sou썊et pohotovostn썿 hmotnosti vozidla, 
hmotnost cestuj썿c썿ch a n쌴kladu.

GVWR (Celkov쌴 povolen쌴 hmot-
nost vozidla)
Maxim쌴ln썿 povolen쌴 hmotnost pln썙 nalo-
쏹en썗ho vozidla (v썊etn썙 ve쏃ker썗ho p쎼썿slu-
쏃enstv썿, vybaven썿, cestuj썿c썿ch a 
zavazadel). Hodnota maxim쌴ln썿 povo-
len썗 hmotnosti vozidla (GVWR) je uve-
dena na certifika썊n썿m 쏃t썿tku um썿st썙n썗ho 
na prahu dve쎼썿 쎼idi썊e (nebo spolujezdce 
vp쎼edu).

V\STRAHA
Hmotnost vozidla
Hodnoty povolen썗ho zat썿쏹en썿 n쌴prav 
(GAWR) a celkov썗 hmotnosti vozidla 
(GVWR) jsou uvedeny na certifika썊n썿m 
쏃t썿tku na dve쎼썿ch 쎼idi썊e (nebo spolu-
jezdce vp쎼edu). P쎼ekro썊en썿 t썙chto limit쏪 
m쏪쏹e zp쏪sobit nehodu nebo po쏃kozen썿 
vozidla. P쎼ed um썿st썙n썿m do vozidla lze 
hmotnost n쌴kladu spo썊썿tat v쌴쏹en썿m 
p쎼edm썙t쏪 (a osob). Dbejte, aby nedo쏃lo 
k p쎼et썿쏹en썿 vozidla.
2186



7Co d썙lat v p쎼썿pad썙 nouze

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 1  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Co d썙lat v p쎼썿pad썙 nouze

V쏯stra쏹n썗 dopravn썿 zna썊en썿......................................................... 7-3
僅 V쏯stra쏹n쌴 sv썙tla ............................................................................................... 7-3
V p쎼썿pad썙 nouze p쎼i j썿zd썙 ............................................................. 7-3
僅 Pokud se syst썗m vozidla b썙hem j썿zdy vypne...................................... 7-3
僅 Pokud se motor zastav썿 na 쏹elezni썊n썿m p쎼ejezdu
nebo k쎼i쏹ovatce ................................................................................................. 7-3

僅 Pokud m쌴te pr쌴zdnou pneumatiku b썙hem j썿zdy .............................. 7-3
P쎼i probl썗mech se startov쌴n썿m motoru......................................7-4
僅 Pokud se motor neot쌴썊썿 nebo se ot쌴썊썿 pomalu.................................. 7-4
僅 Pokud motor b썙쏹썿 norm쌴ln썿m zp쏪sobem ale nestartuje ................ 7-5
Nouzov썗 startov쌴n썿 ....................................................................... 7-5
僅 Startov쌴n썿 pomoc썿 startovac썿ch kabel쏪.................................................. 7-5
僅 Startov쌴n썿 tla썊en썿m ......................................................................................... 7-6
P쎼i p쎼eh쎼쌴t썿 motoru ....................................................................... 7-7
僅 Chlazen썿 vozidla.................................................................................................7-7
僅 Pokud chladic썿 ventil쌴tor neb썙쏹썿 ................................................................7-7
僅 Pokud doch쌴z썿 chladic썿 kapalina............................................................... 7-8
僅 Zkontrolujte, zda 쎼emen pohonu vodn썿ho 썊erpadla
nen썿 rozbit쏯.......................................................................................................... 7-8

僅 Pokud k p쎼eh쎼쌴t썿 dojde znovu.................................................................... 7-8
Syst썗m monitorov쌴n썿 tlaku v pneumatik쌴ch (TPMS) ...............7-9
僅 Indik쌴tor n썿zk썗ho tlaku v pneumatik쌴ch ............................................7-10
僅 Kontrolka poruchy syst썗mu monitorov쌴n썿 tlaku
v pneumatik쌴ch (TPMS) .............................................................................. 7-11

僅 V쏯m썙na pneumatiky s TPMS .................................................................... 7-11
Pokud dojde k defektu pneumatiky
(s rezervn썿 pneumatikou) ........................................................... 7-13
僅 Vyjmut썿 a ulo쏹en썿 n쌴hradn썿ho kola..........................................................7-13
僅 V쏯m썙na pneumatik....................................................................................... 7-14
僅 D쏪le쏹it썗 - pou쏹it썿 kompaktn썿ho dojezdov썗ho kola.......................... 7-16



7 Co d썙lat v p쎼썿pad썙 nouze

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 2  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
僅 싩t썿tek zved쌴ku................................................................................................. 7-18
Pokud m쌴te pr쌴zdnou pneumatiku
(se soupravou pro opravu pneumatiky) .................................. 7-20
僅 Sou썊쌴sti opravn썗 sady pneumatik..........................................................7-21
僅 Pou쏹it썿 opravn썗 sady pneumatik ............................................................ 7-22
僅 Rozprost쎼en썿 t썙snic썿ho prost쎼edku......................................................... 7-22
僅 Kontrola tlaku nahu쏃t썙n썿 pneumatik..................................................... 7-23
僅 Bezpe썊n썗 pou쏹it썿 soupravy na opravu pneumatik .........................7-24
Odtah.............................................................................................7-25
僅 Odtahov쌴 slu쏹ba ............................................................................................ 7-25
僅 Odtah v p쎼썿pad썙 nouze ............................................................................... 7-26
Bezpe썊nostn썿 prvky .....................................................................7-28
Celoevropsk쏯 syst썗m eCall.........................................................7-29
僅 Popis funkce eCall v syst썗mu vozidla................................................... 7-29
僅 쌂daje o zpracov쌴n썿 dat ...............................................................................7-30
僅 Celoevropsk쏯 syst썗m eCall.........................................................................7-31
Syst썗m UAE eCall.........................................................................7-34
僅 Popis funkce eCall v syst썗mu vozidla...................................................7-34
僅 쌂daje o zpracov쌴n썿 dat ...............................................................................7-35
僅 Syst썗m UAE eCall ..........................................................................................7-36



7

Co d썙lat v p쎼썿pad썙 nouze V쏯stra쏹n썗 dopravn썿 zna썊en썿

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 3  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Co d썙lat v p쎼썿pad썙 nouze
V쏯stra쏹n썗 dopravn썿 zna썊en썿
Pokud b썙hem j썿zdy nebo po zastaven썿 
na okraji vozovky nastane nouzov쌴 situ-
ace, mus썿te upozornit vozidla, kter쌴 se 
bl썿쏹썿 nebo proj썿쏹d썙j썿 kolem, aby jejich 
쎼idi썊i byly opatrn썿. Pro tento 쏒썊el byste 
m썙li pou쏹썿t v쏯stra쏹n썗 blika썊e.

V쏯stra쏹n쌴 sv썙tla
V쏯stra쏹n쌴 sv썙tla slou쏹썿 jako v쏯straha 
ostatn썿m 쎼idi썊쏪m, aby v썙novali mimo-
쎼쌴dnou pozornost p쎼i p쎼ibli쏹ov쌴n썿, p쎼ed-
j썿쏹d썙n썿 nebo proj썿쏹d썙n썿 kolem va쏃eho 
vozidla.

Podm썿nky
僅 Kdy쏹 b썙hem j썿zdy nastane nouzov쌴 

situace
僅 Parkov쌴n썿 na krajnici

쉗innost
Stiskn썙te sp썿na썊 v쏯stra쏹n쏯ch sv썙tel.

INFORMACE
僅 V쏯stra쏹n쌴 sv썙tla funguj썿, a쏉 motor 

vozidla b썙쏹썿, 썊i nikoliv.
僅 Pokud jsou zapnuta v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla, 

nen썿 mo쏹n썗 pou쏹썿vat ukazatele zm썙ny 
sm썙ru j썿zdy.

僅 Pokud je vozidlo ta쏹eno, je t쎼eba 
pamatovat na pou쏹it썿 v쏯stra쏹n쏯ch 
sv썙tel.

V p쎼썿pad썙 nouze p쎼i j썿zd썙
Pokud se syst썗m vozidla b썙hem 
j썿zdy vypne

쉗innost
1. Zpomalte a je썑te rovn썙.
2. Vozidlo zastavte na bezpe썊n썗m m썿st썙.
3. Zapn썙te v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla.
4. Zkuste syst썗m vozidla znovu spustit.
Pokud se syst썗m vozidla nespust썿, 
obra쏉te se na odborn쏯 servis nebo 
vyhledejte jinou kvalifikovanou pomoc. 
Kia doporu썊uje obr쌴tit se na autorizo-
van쏯 servis nebo prodejce Kia.

Pokud se motor zastav썿 na 쏹elez-
ni썊n썿m p쎼ejezdu nebo k쎼i쏹ovatce

쉗innost
1. Za쎼a썑te do polohy N (Neutr쌴l).
2. Vozidlo dotla썊te na bezpe썊n썗 m썿sto.
Pokud vozidlo s manu쌴ln썿 p쎼evodovku 
nem쌴 sp썿na썊 zapalov쌴n썿, lze popojet p쎼e-
쎼azen썿m na 2. nebo 3. rychlostn썿 stupe쎜 a 
startov쌴n썿m motoru bez se쏃l쌴pnut썿 
ped쌴lu spojky.

Pokud m쌴te pr쌴zdnou pneuma-
tiku b썙hem j썿zdy

쉗innost
1. Postupn썙 zpomalte a je썑te rovn썙.
2. Vozidlo zastavte na bezpe썊n썗m rov-

n썗m m썿st썙, kde nebude blokovat pro-
voz.

3. Zapn썙te v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla.
4. Zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdu.
5. Za쎼a썑te do polohy P (Parkov쌴n썿) nebo 

N (Neutr쌴l).

ONQ5051001
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6. Sd썙lte v쏃em cestuj썿c썿m, aby vystoupili 
z vozidla. Zajist썙te, aby v쏃ichni 
vystoupili na t썗 stran썙 vozidla, kter쌴 je 
odklon썙n쌴 od okoln썿ho provozu.

Viz "Pokud dojde k defektu pneumatiky 
(s rezervn썿 pneumatikou)" strana 7-13.

P쎼i probl썗mech se startov쌴n썿m 
motoru

INFORMACE
Pokud motor nenastartuje, nejprve 
zkontrolujte, zda je k dispozici dostatek 
paliva a zda akumul쌴tor nen썿 vybit쏯.

Pokud se motor neot쌴썊썿 nebo se 
ot쌴썊썿 pomalu

쉗innost
1. Zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdu.
2. Za쎼a썑te do polohy P (Parkov쌴n썿) nebo 

N (Neutr쌴l).
3. Zkontrolujte, zda jsou spoje akumul쌴-

toru a start썗ru 썊ist썗 a dota쏹en썗.
僅 Pokud osv썙tlen썿 interi썗ru sv썿t썿 ztlu-

men썙 nebo se p쎼i startov쌴n썿 vozidla 
vyp썿n쌴, je akumul쌴tor vybit쏯.

V\STRAHA
Pokud motor nenastartujte, vozidlo se 
nepokou쏃ejte nastartovat tla썊en썿m nebo 
ta쏹en썿m. Mohlo by doj썿t ke sr쌴쏹ce nebo k 
jin썗mu po쏃kozen썿. Startov쌴n썿 ta쏹en썿m 
nebo tla썊en썿m m쏪쏹e zp쏪sobit p쎼et썿쏹en썿 
katalyz쌴toru a n쌴sledn썗 riziko po쏹쌴ru.

UPOZORN5NL
Nepokou쏃ejte se nastartovat motor ta쏹e-
n썿m nebo tla썊en썿m vozidla. Viz "Starto-
v쌴n썿 pomoc썿 startovac썿ch kabel쏪" strana 
7-5.
47
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Pokud motor b썙쏹썿 norm쌴ln썿m 
zp쏪sobem ale nestartuje

쉗innost
1. Zkontrolujte n쌴sleduj썿c썿 body:

僅 Hladinu paliva. V p쎼썿pad썙 pot쎼eby 
dolijte palivo.

僅 Konektory c썿vek zapalov쌴n썿 
a zapalovac썿ch sv썿썊ek. Odpojen썗 
nebo uvoln썙n썗 kontakty zapojte.

僅 Zkontrolujte palivov썗 veden썿 
v motorov썗m prostoru.

Pokud se syst썗m vozidla nespust썿, 
obra쏉te se na odborn쏯 servis nebo 
vyhledejte jinou kvalifikovanou pomoc. 
Kia doporu썊uje obr쌴tit se na autorizo-
van쏯 servis nebo prodejce Kia.

Nouzov썗 startov쌴n썿
Startov쌴n썿 pomoc썿 startovac썿ch 
kabel쏪

Podm썿nky
僅 Pokud se vozidlo nenastartuje 

v d쏪sledku nedostate썊n썗ho nabit썿 
akumul쌴toru, m쏪쏹e b쏯t nutn썗 nastar-
tovat vozidlo pomoc썿 startovac썿ch 
kabel쏪.

쉗innost
1. Ujist썙te se, 쏹e je nap썙t썿 pomocn썗 

baterie 12 V a 쏹e je z쌴porn쌴 svorka 
uzemn썙na. Pokud je pomocn쌴 baterie 
v jin썗m vozidle, nedovolte, aby vozidla 
p쎼i쏃la do kontaktu.

2. Vypn썙te ve쏃ker썗 nepot쎼ebn썗 zdroje 
elektrick썗 z쌴t썙쏹e.

3. P쎼ipojte startovac썿 kabely v po쎼ad썿 
zn쌴zorn썙n썗m na ilustraci.
僅 Jeden konec startovac썿ho kabelu 

p쎼ipojte ke kladn썗 svorce vybit썗ho 
akumul쌴toru (1).

僅 Druh쏯 konec p쎼ipojte ke kladn썗 
svorce pomocn썗ho akumul쌴toru 
(2).

僅 D쌴le p쎼ipojte jeden konec druh썗ho 
startovac썿ho kabelu k z쌴porn썗 
svorce pomocn썗ho akumul쌴toru (3) 
a pot썗 druh쏯 konec p쎼ipojte 
k pevn썗mu nepohybliv썗mu kovo-
v썗mu bodu mimo akumul쌴tor (4). 
Nedovolte, aby startovac썿 kabely 
p쎼i쏃ly do kontaktu s 썊썿mkoli jin쏯m 

ONQ5051002
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ne쏹 se spr쌴vn쏯mi svorkami baterie 
nebo spr쌴vn쏯m uzemn썙n썿m. P쎼i 
p쎼ipojov쌴n썿 se nenakl쌴n썙jte nad 
akumul쌴tor.

4. Je-li p쎼ipojeno druh썗 vozidlo, nastar-
tujte nejprve toto vozidlo pomoc썿 
pomocn썗ho akumul쌴toru a nechte 
jeho motor b썙쏹et n썙kolik minut na 
2 000 ot쌴썊ek.

5. Nyn썿 m쏪쏹ete nastartovat vozidlo 
s vybit쏯m akumul쌴torem.

6. Jakmile motor nasko썊썿, odpojte nej-
prve kabel od z쌴porn썗ho p쎣lu pomoc-
n썗ho akumul쌴toru (3) a potom tak썗 
kabel kladn썗ho p쎣lu – nejprve od 
pomocn썗ho akumul쌴toru (2) a potom 
od vybit썗ho akumul쌴toru (1). Nen썿-li 
p쎼썿썊ina vyb썿jen썿 akumul쌴toru zjevn쌴, 
nechte vozidlo zkontrolovat 
v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

V\STRAHA
Nikdy se nepokou쏃ejte kontrolovat hla-
dinu elektrolytu v akumul쌴toru. Mohlo 
by doj썿t k jeho prasknut썿 nebo explodo-
v쌴n썿 a v쌴쏹n썗mu zran썙n썿.
僅 K akumul쌴toru se nep쎼ibli쏹ujte s jisk쎼썿-

c썿mi p쎼edm썙ty a otev쎼en쏯m ohn썙m. V 
akumul쌴toru vznik쌴 vod썿k, kter쏯 m쏪쏹e 
jiskra nebo ohe쎜 zap쌴lit. Pokud tyto 
pokyny nebudou striktn썙 dodr쏹eny, 
m쏪쏹e doj썿t k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 osob a 
po쏃kozen썿 vozidla! P쎼i pochybnostech 
o spr쌴vnosti postupu se obra쏉te na 
kvalifikovan썗ho asisten썊n썿ho tech-
nika. Automobilov썗 akumul쌴tory 
obsahuj썿 kyselinu s썿rovou. Je jedovat쌴 
a vysoce korozivn썿. P쎼i startov쌴n썿 
pomoc썿 kabel쏪 pou쏹썿vejte ochrann썗 
br쏯le a dbejte, aby nedo쏃lo ke kon-
taktu kyseliny s poko쏹kou, od썙vem 
ani s vozidlem.

僅 Nepokou쏃ejte se pomoc썿 kabel쏪 
nastartovat vozidlo, pokud je vybit쏯 
akumul쌴tor podchlazen쏯 nebo s 
mal쏯m mno쏹stv썿m elektrolytu; aku-
mul쌴tor by mohl prasknout nebo 
explodovat.

僅 Nedovolte aby se kabely (+) a (-) 
dotkly. Kontakt by mohl zajisk쎼it.

VAROV@NL
僅 Pou쏹썿vejte pouze syst썗m s nap썙t썿m 12 

V. P쎼i pou쏹it썿 syst썗mu s nap썙t썿m 24 V 
(dvou akumul쌴tor쏪 12 V nebo gener쌴-
toru proudu 24 V) by do쏃lo k neopra-
viteln썗mu po쏃kozen썿 12 voltov썗ho 
start썗ru, syst썗mu zapalov쌴n썿 nebo 
dal쏃썿ch elektronick쏯ch prvk쏪.

僅 Startovac썿m kabelem nepropojujte 
negativn썿 svorku pomocn썗 baterie a 
negativn썿 svorku vybit썗ho akumul쌴-
toru. Mohlo by doj썿t k p쎼eh쎼쌴t썿 akumu-
l쌴toru, jeho prasknut썿 a 쏒niku kyseliny 
z akumul쌴toru. Jeden konec startova-
c썿ho kabelu p쎼ipojte k z쌴porn썗mu 
p쎣lu pomocn썗ho akumul쌴toru a 
druh쏯 konec k n썙jak썗mu kovov썗mu 
prvku na karos썗rii nebo motoru, stra-
nou od akumul쌴toru.

Startov쌴n썿 tla썊en썿m
Vozidlo vybaven썗 manu쌴ln썿 p쎼evodov-
kou byste nem썙li startovat roztla썊en썿m, 
proto쏹e by mohlo doj썿t k po쏃kozen썿 sys-
t썗mu sni쏹ov쌴n썿 emis썿.
Vozidla vybaven쌴 automatickou p쎼evo-
dovkou/dvouspojkovou p쎼evodovkou 
nelze roztla썊ovat.
P쎼i startov쌴n썿 pomoc썿 startovac썿ch 
kabel쏪 postupujte podle pokyn쏪 uvede-
n쏯ch v t썗to 썊쌴sti "Startov쌴n썿 pomoc썿 
startovac썿ch kabel쏪" strana 7-5.
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V\STRAHA
Vozidlo nikdy nestartujte ta쏹en썿m. P쎼i 
nastartov쌴n썿 motoru by vozidlo mohlo 
n쌴hle vyrazit vp쎼ed a zp쏪sobit sr쌴쏹ku 
s ta쏹n쏯m vozidlem.

P쎼i p쎼eh쎼쌴t썿 motoru
INFORMACE

Kdy쏹 ukazatel teploty signalizuje p쎼e-
h쎼쌴t썿, poc썿t썿te ztr쌴tu v쏯konu a p쎼썿padn썙 
usly쏃썿te hlasit썗 cink쌴n썿 nebo klep쌴n썿, 
motor je pravd썙podobn썙 p쎼썿li쏃 hork쏯.

Chlazen썿 vozidla

쉗innost
1. Vozidlo zastavte na bezpe썊n썗m m썿st썙.
2. Zapn썙te v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla.
3. Zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdu.
4. Za쎼a썑te do polohy P (Parkov쌴n썿) nebo 

N (Neutr쌴l).
5. Pokud je v 썊innosti klimatizace, 

vypn썙te ji.
6. Zkontrolujte n쌴sleduj썿c썿 body:

僅 Ventil쌴tor chladi썊e akumul쌴toru
僅 싡emen pohonu vodn썿ho 썊erpadla
僅 Napnut썿 쎼emene
僅 Net썙snosti chladi썊e, hadic nebo 

pod vozidlem (pokud byla 
v 썊innosti klimatizace, je norm쌴ln썿, 
쏹e z n썿 p쎼i zastaven썿 vyt썗k쌴 studen쌴 
voda).

7. Vy썊kejte, a쏹 se ot쌴썊ky motoru ust쌴l썿.
8. Pokra썊ujte v j썿zd썙 se zv쏯쏃enou opatr-

nost썿 a hl썿dejte n쌴znaky p쎼eh쎼썿v쌴n썿.

Pokud chladic썿 ventil쌴tor neb썙쏹썿

쉗innost
僅 Vypn썙te motor.
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Pokud doch쌴z썿 chladic썿 kapalina

쉗innost
1. Vypn썙te motor.
2. Neotev썿rejte kapotu.
3. Po썊kejte, a쏹 chladic썿 kapalina p쎼e-

stane t썗ct nebo se p쎼estane tvo쎼it 
p쌴ra.

4. Do n쌴dr쏹ky dopl쎜te dostate썊n썗 mno쏹-
stv썿 chladic썿 kapaliny.

Zkontrolujte, zda 쎼emen pohonu 
vodn썿ho 썊erpadla nen썿 rozbit쏯.

쉗innost
1. Vypn썙te motor.
2. Obra쏉te se na odborn쏯 servis nebo 

vyhledejte jinou kvalifikovanou 
pomoc. Kia doporu썊uje obr쌴tit se na 
autorizovan쏯 servis nebo prodejce 
Kia.

Pokud k p쎼eh쎼쌴t썿 dojde znovu

쉗innost
僅 Obra쏉te se na odborn쏯 servis nebo 

vyhledejte jinou kvalifikovanou 
pomoc. Kia doporu썊uje obr쌴tit se na 
autorizovan쏯 servis nebo prodejce 
Kia.

V\STRAHA
僅 Za chodu motoru udr쏹ujte 
vlasy, ruce a od썙v mimo dosah 
ventil쌴toru a rozvodov쏯ch 
쎼emen쏪, aby nedo쏃lo ke zra-
n썙n썿.
僅 Pokud je motor zah쎼쌴t쏯, 
nesund쌴vejte uz쌴v썙r chladi썊e. 
Mohlo by doj썿t k vyst쎼썿knut썿 
chladic썿 kapaliny z hrdla chla-

di썊e a k v쌴쏹n썗mu pop쌴len썿.

VAROV@NL
僅 Velk쏯 쏒bytek chladic썿 kapaliny zna-

men쌴, 쏹e v chladic썿m syst썗mu doch쌴z썿 
k 쏒niku. Tento probl썗m byste m썙li 
neprodlen썙 nechat prov썙쎼it 
v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

僅 Pokud se motor p쎼eh쎼eje kv쏪li 
mal썗mu mno쏹stv썿 chladic썿 kapaliny, 
rychl썗 dopln썙n썿 studen썗 kapaliny 
m쏪쏹e zp쏪sobit prasknut썿 motoru. 
Chladic썿 kapalinu do motoru p쎼id쌴-
vejte pomalu a v mal쏯ch mno쏹stv썿ch, 
aby nedo쏃lo k po쏃kozen썿.
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Syst썗m monitorov쌴n썿 tlaku v 
pneumatik쌴ch (TPMS)

1 Kontrolka n썿zk썗ho tlaku 
v pneumatik쌴ch / indik쌴tor poruchy 
TPMS

2 Indik쌴tor n썿zk썗ho tlaku v pneumati-
k쌴ch (zobrazen썿 na LCD displeji)

Kontrola tlaku v pneumatik쌴ch
僅 Tlak v pneumatik쌴ch m쏪쏹ete zkontro-

lovat na zobrazen썿 pomocn썗ho re쏹imu 
na p쎼썿strojov썗m panelu.
- Viz "Re쏹im u쏹ivatelsk썗ho nastaven썿" 

strana 4-55.
僅 Tlak v pneumatik쌴ch se zobrazuje 1~2 

minuty po j썿zd썙.
僅 Pokud se po zastaven썿 tlak v pneuma-

tik쌴ch nezobraz썿, zobraz썿 se hl쌴쏃en썿 
"Drive to display" (Pro zobrazen썿 hod-
not je썑te). Po j썿zd썙 zkontrolujte tlak v 
pneumatik쌴ch.

僅 Jednotky zobrazovan쏯ch hodnot lze 
zm썙nit v re쏹imu u쏹ivatelsk썗ho nasta-
ven썿 na p쎼썿strojov썗m panelu.
- psi, kPa, bar (viz "Re쏹im u쏹ivatel-

sk썗ho nastaven썿" strana 4-55).
Ka쏹d쌴 pneumatika v썊etn썙 n쌴hradn썿 (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy) by m썙la b쏯t jednou 
m썙s썿썊n썙 kontrolov쌴na ve studen썗m 
stavu, zda tlak odpov썿d쌴 hodnot썙 dopo-

ru썊en썗 v쏯robcem vozidla a uveden썗 na 
쏃t썿tku vozidla nebo v tabulce tlaku v pne-
umatik쌴ch.
(Pokud m쌴 vozidlo pneumatiky jin쏯ch 
rozm썙r쏪, ne쏹 je uvedeno na 쏃t썿tku vozi-
dla nebo v tabulce tlaku v pneumati-
k쌴ch, je pot쎼eba spr쌴vnou hodnotu tlaku 
stanovit.)
Toto vozidlo je vybaveno dopl쎜kov쏯m 
bezpe썊nostn썿m syst썗mem kontroly tlaku 
v pneumatik쌴ch (TPMS), kter쏯 oznamuje 
n썿zk쏯 tlak pokud je jedna nebo v썿ce pne-
umatik v쏯razn썙 podhu쏃t썙n쏯ch. Pokud 
ozn쌴men썿 n썿zk썗ho tlaku sv썿t썿, neprodlen썙 
zastavte a zkontrolujte tlak v pneumati-
k쌴ch a dohust썙te na p쎼썿slu쏃nou hodnotu. 
J썿zda na podhu쏃t썙n쏯ch pneumatik쌴ch 
m쏪쏹e zp쏪sobit p쎼eh쎼쌴t썿 a zp쏪sobit 
po쏃kozen썿 pneumatik. Podhu쏃t썙n썿 rov-
n썙쏹 zvy쏃uje j썿zdn썿 n쌴klady, sni쏹uje 쏹ivot-
nost dez썗nu pneumatik a m쏪쏹e ovlivnit 
j썿zdn썿 a brzdn썗 vlastnosti.
Pamatujte, 쏹e TPMS nenahrazuje n쌴le쏹i-
tou p썗썊i o pneumatiky. Za udr쏹ov쌴n썿 
spr쌴vn썗ho tlaku v pneumatik쌴ch odpo-
v썿d쌴 쎼idi썊 i v p쎼썿padech, kdy podhu쏃t썙n썿 
pneumatik nedos쌴hlo meze pro zobra-
zen썿 upozorn썙n썿 syst썗mu TPMS na n썿zk쏯 
tlak vzduchu.
Toto vozidlo je rovn썙쏹 vybaveno kontrol-
kou poruchy TPMS, oznamuj썿c썿, 쏹e sys-
t썗m nepracuje spr쌴vn썙. Kontrolka 
poruchy TPMS je kombinovan쌴 s kont-
rolkou n썿zk썗ho tlaku v pneumatik쌴ch. 
Pokud syst썗m zjist썿 poruchu, kontrolka 
za썊ne blikat po dobu p쎼ibli쏹n썙 1 minuty a 
pot썗 z쏪stane rozsv썿cen쌴. Takto se bude 
projevovat a쏹 do dal쏃썿ho nastartov쌴n썿 
vozidla, pokud bude probl썗m p쎼etrv쌴vat. 
Pokud, po p쎼ibli쏹n썙 1 minut썙 blik쌴n썿, 
z쏪stane kontrolka poruchy TPMS sv썿tit, 
syst썗m nen썿 schopen zjistit nebo 
spr쌴vn썙 signalizovat n썿zk쏯 tlak v pneu-
matik쌴ch.

ONQ5051003L_2
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Porucha syst썗mu TPMS m쏪쏹e nastat z 
mnoha d쏪vod쏪, v썊etn썙 pou쏹it썿 nov썗 
nebo zam썙n썙n썗 pneumatiky nebo kol na 
vozidle, kter썗 br쌴n썿 ve spr쌴vn썗 썊innosti 
TPMS. Po v쏯m썙n썙 jedn썗 nebo v썿ce pne-
umatik 썊i kol vozidla zkontrolujte funk썊-
nost TPMS pro uji쏃t썙n썿, 쏹e v쏯m썙na nebo 
vyst쎼썿d쌴n썿 pneumatik nebo kol neovliv-
nilo funk썊nost TPMS.

UPOZORN5NL
Nastane-li n썙kter쌴 z n쌴sleduj썿c썿ch situ-
ac썿, nechte syst썗m zkontrolovat v odbor-
n썗m servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce Kia.
1. Signalizace n썿zk썗ho tlaku v pneumati-

k쌴ch / kontrolka poruchy TPMS 
nesv썿t썿 3 sekundy po p쎼epnut썿 sp썿na썊e 
zapalov쌴n썿 do polohy ON nebo pokud 
je motor v chodu.

2. Kontrolka poruchy TPMS z쏪stane roz-
sv썿cen쌴 po p쎼ibli쏹n썙 1 minut썙 blik쌴n썿.

3. Kontrolka n썿zk썗ho tlaku v pneumati-
k쌴ch z쏪stane sv썿tit.

Indik쌴tor n썿zk썗ho tlaku v pneu-
matik쌴ch 

Indik쌴tor pozice n썿zk썗ho tlaku v 
pneumatik쌴ch

A: N썿zk쏯 tlak v pneumatik쌴ch
Kdy쏹 se rozsv썿t썿 v쏯stra쏹n쌴 kontrolka sys-
t썗mu kontroly tlaku v pneumatik쌴ch a 
na LCD displeji na p쎼썿strojov썗 desce se 
zobraz썿 v쏯stra쏹n쌴 zpr쌴va, jedna nebo 
v썿ce pneumatik je v쏯razn썙 podhu쏃t썙-

n쏯ch. Kontrolka n썿zk썗ho tlaku v pneu-
matice prost쎼ednictv썿m rozsv썿cen썿 
odpov썿daj썿c썿 polohy ozna썊uje, kter쌴 z 
pneumatik je v쏯razn썙 podhu쏃t썙n쌴.
Pokud se rozsv썿t썿 kter쌴koli z v쏯stra쏹n쏯ch 
kontrolek n썿zk썗ho tlaku v pneumatik쌴ch, 
okam쏹it썙 sni쏹te rychlost, vyh쏯bejte se 
prudk썗mu zat쌴썊en썿 a po썊썿tejte s del쏃썿 
brzdnou dr쌴hou. Co nejd쎼썿ve byste m썙li 
zastavit a pneumatiky zkontrolovat. 
Nafoukn썙te pneumatiky na spr쌴vn쏯 tlak 
uveden쏯 na informa썊n썿 desti썊ce vozidla 
nebo na informa썊n썿m 쏃t썿tku o tlaku 
nahu쏃t썙n썿 pneumatik, kter쏯 se nach쌴z썿 
na vn썙j쏃썿m panelu st쎼edov썗ho sloupku 
na stran썙 쎼idi썊e. Pokud nem쏪쏹ete dojet 
do servisu nebo pokud pneumatika 
nedok쌴쏹e udr쏹et nov썙 nafouknut쏯 
vzduch, vym썙쎜te pneumatiku s n썿zk쏯m 
tlakem za rezervn썿 pneumatiku.
Po p쎼ibli쏹n썙 10 minut쌴ch j썿zdy rychlost썿 
nad 25 km/h, po namontov쌴n썿 n쌴hrad-
n썿ho kola, nastane n썙kter쌴 z n쌴sleduj썿-
c썿ch situac썿:
僅 Kontrolka poruchy TPMS m쏪쏹e blikat 

p쎼ibli쏹n썙 1 minutu a pot썗 z쏪stane sv썿-
tit, nebo쏉 n쌴hradn썿 kolo nen썿 vyba-
veno 썊idlem TPMS. (vym썙n썙n썗 kolo s 
썊idlem nen썿 ve vozidle)

僅 Kontrolka poruchy TPMS z쏪stane p쎼i 
j썿zd썙 sv썿tit, nebo쏉 n쌴hradn썿 kolo nen썿 
vybaveno 썊idlem TPMS. (vym썙n썙n썗 
kolo s 썊idlem je ve vozidle)

V\STRAHA
Po쏃kozen썿 zp쏪soben썗 n썿zk쏯m tlakem
V쏯razn썙 ni쏹쏃썿 tlak pneumatik vede k 
tomu, 쏹e je vozidlo nestabiln썿, a p쎼isp썿v쌴 
ke ztr쌴t썙 kontroly nad vozidlem a k del쏃썿 
brzdn썗 dr쌴ze.
Dlouhodob쌴 j썿zda na pneumatik쌴ch s 
n썿zk쏯m tlakem m쏪쏹e zp쏪sobit p쎼eh쎼쌴t썿 a 
selh쌴n썿 pneumatik.

ONQ5041289L
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VAROV@NL
僅 V zim썙 nebo v chladn썗m po썊as썿 se 

m쏪쏹e v쏯stra쏹n쌴 kontrolka n썿zk썗ho 
tlaku v pneumatik쌴ch rozsv썿tit, pokud 
byly pneumatiky na doporu썊ovan쏯 
tlak nahu쏃t썙ny v tepl썗m po썊as썿. 
Neznamen쌴 to poruchu TPMS, n썿zk썗 
teploty vedou ke sn썿쏹en썿 tlaku v pneu-
matik쌴ch.

僅 Pokud s vozidlem jedete z tepl썗 
oblasti do tepl썗 nebo z chladn썗 oblasti 
do tepl썗 nebo pokud je venkovn썿 tep-
lota vy쏃쏃썿 nebo ni쏹쏃썿, m썙li byste zkont-
rolovat tlak nahu쏃t썙n썿 pneumatik a 
upravit jej na doporu썊ovan쏯 tlak 
nahu쏃t썙n썿 pneumatik.

僅 P쎼i dohu쏃t썙n썿 pneumatik se m쏪쏹e st쌴t, 
쏹e nebudou spln썙ny podm썿nky pro 
vypnut썿 indik쌴toru n썿zk썗ho tlaku v 
pneumatik쌴ch. D쏪vodem je ur썊it쌴 
chybov쌴 tolerance kompresoru pro 
hu쏃t썙n썿 pneumatik. Indik쌴tor n썿zk썗ho 
tlaku v pneumatik쌴ch se vypne, jak-
mile tlak v pneumatik쌴ch p쎼ekro썊썿 
doporu썊en쏯 tlak hu쏃t썙n썿 pneumatik.

Kontrolka poruchy syst썗mu 
monitorov쌴n썿 tlaku 
v pneumatik쌴ch (TPMS) 
P쎼i zji쏃t썙n썿 poruchy syst썗mu kontroly 
tlaku v pneumatik쌴ch z쏪stane kontrolka 
TPMS po p쎼ibli쏹n썙 minut썙 blik쌴n썿 rozsv썿-
cen쌴.
V takov썗m p쎼썿pad썙 je nutn썗 nechat sys-
t썗m zkontrolovat v odborn썗m servisu, 
kde se zjist썿 p쎼썿썊ina probl썗mu. Kia dopo-
ru썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 
썊i prodejce Kia.

VAROV@NL
僅 Kontrolka poruchy TPMS m쏪쏹e blikat 

p쎼ibli쏹n썙 1 minutu a pot썗 z쏪stane roz-

sv썿cen쌴, pokud se vozidlo pohybuje v 
bl썿zkosti elektrick썗ho veden썿, rozhla-
sov쏯ch a jin쏯ch vys썿la썊쏪, v bl썿zkosti 
vys썿la썊쏪 policejn썿ch slu쏹eben, 쏒쎼ad쏪, 
p쎼enosov쏯ch stanic, vojensk쏯ch 
objekt쏪, leti쏃쏉, telekomunika썊n썿ch 
ant썗n, apod. M쏪쏹e zde doch쌴zet k 
interferenc썿m s 썊innost썿 syst썗mu kont-
roly tlaku v pneumatik쌴ch (TPMS).

僅 Kontrolka poruchy TPMS m쏪쏹e blikat 
p쎼ibli쏹n썙 1 minutu a pot썗 z쏪stane roz-
sv썿cen쌴, p쎼i pou쏹it썿 sn썙hov쏯ch 쎼et썙z쏪 
a p쎼i pou쏹썿v쌴n썿 n썙kter쏯ch elektronic-
k쏯ch za쎼썿zen썿, jako jsou notebooky, 
nab썿je썊ky mobiln썿ch za쎼썿zen썿, navi-
gace, startovac썿 zdroje, apod.
M쏪쏹e zde doch쌴zet k interferenc썿m s 
썊innost썿 syst썗mu kontroly tlaku v pne-
umatik쌴ch (TPMS).

UPOZORN5NL
Pokud nastane porucha TPMS, nezob-
raz썿 se upozorn썙n썿 na n썿zk쏯 tlak v pneu-
matik쌴ch, ani na podhu쏃t썙n썿 pneumatik.

V쏯m썙na pneumatiky s TPMS
P쎼i defektu se zobraz썿 varov쌴n썿 n썿zk썗ho 
tlaku a pozice pneumatiky. V tomto p쎼썿-
pad썙 je nutn썗 nechat syst썗m zkontrolo-
vat v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

VAROV@NL
Doporu썊ujeme pou쏹썿vat t썙snic썿 prost쎼e-
dek, schv쌴len쏯 spole썊nost썿 Kia.
Z tlakov썗ho 썊idla je nutn썗 p쎼ed mont쌴쏹썿 
nov썗 pneumatiky odstranit t썙snic썿 pro-
st쎼edek.

Ka쏹d썗 kolo je opat쎼eno tlakov쏯m 썊idlem 
upevn썙n쏯m uvnit쎼 pneumatiky za d쎼썿-
kem ventilu. Je nutn썗 pou쏹썿vat speci쌴ln썿 
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kola TPMS. Nechte pneumatiky opravit v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.
Po p쎼ibli쏹n썙 10 minut쌴ch j썿zdy rychlost썿 
nad 25 km/h, po namontov쌴n썿 n쌴hrad-
n썿ho kola, nastane n썙kter쌴 z n쌴sleduj썿-
c썿ch situac썿:
僅 Kontrolka poruchy TPMS m쏪쏹e blikat 

p쎼ibli쏹n썙 1 minutu a pot썗 z쏪stane sv썿-
tit, nebo쏉 n쌴hradn썿 kolo nen썿 vyba-
veno 썊idlem TPMS. (vym썙n썙n썗 kolo s 
썊idlem nen썿 ve vozidle)

僅 Kontrolka poruchy TPMS z쏪stane p쎼i 
j썿zd썙 sv썿tit, nebo쏉 n쌴hradn썿 kolo nen썿 
vybaveno 썊idlem TPMS. (vym썙n썙n썗 
kolo s 썊idlem je ve vozidle)

Podhu쏃t썙n썿 pneumatiky nelze rozpo-
znat pohledem. Pro kontrolu tlaku v pne-
umatik쌴ch v쏹dy pou쏹썿vejte kvalitn썿 
tlakom썙r. Pamatujte, 쏹e zah쎼쌴t쌴 pneu-
matika (po j썿zd썙) m쌴 vy쏃쏃썿 tlak, ne쏹 stu-
den쌴 pneumatika (pokud byla v klidu 
alespo쎜 3 hodiny, nebo v tomto obdob썿 
ujela m썗n썙 ne쏹 1,6 km (1 mil)).
Pojem studen쌴 pneumatika znamen쌴, 쏹e 
vozidlo st쌴lo alespo쎜 3 hodiny, nebo v 
t썗to dob썙 ujelo m썗n썙 ne쏹 1,6 km (1 mil).
P쎼ed m썙쎼en썿m tlaku nechte pneumatiky 
vychladnout. P쎼ed hu쏃t썙n썿m na stano-
ven쏯 tlak se v쏹dy ujist썙te, 쏹e je pneuma-
tika studen쌴.

V\STRAHA
TPMS
僅 Syst썗m TPMS nem쏪쏹e upozor쎜ovat 

na v쌴쏹n썗 a n쌴hl썗 po쏃kozen썿 pneuma-
tik, zp쏪soben썗 vn썙j쏃썿mi faktory nap쎼. 
h쎼eb썿kem nebo jin쏯mi p쎼edm썙ty na 
vozovce.

僅 Pokud je patrn쌴 nestabilita vozidla, 
neprodlen썙 uvoln썙te nohu z plyno-
v썗ho ped쌴lu, pozvolna stup쎜ujte tlak 

na brzdov쏯 ped쌴l a pomalu doje썑te 
na vhodn썗 m썿sto mimo silnici.

V\STRAHA
Ochrana TPMS
Ovliv쎜ov쌴n썿, upravov쌴n썿 nebo blokov쌴n썿 
sou썊쌴st썿 syst썗mu kontroly tlaku v pneu-
matik쌴ch (TPMS), m쏪쏹e ovlivnit schop-
nost syst썗mu upozornit 쎼idi썊e na n썿zk쏯 
tlak v pneumatik쌴ch a/nebo poruchu 
syst썗mu. Ovliv쎜ov쌴n썿, upravov쌴n썿 nebo 
blokov쌴n썿 sou썊쌴st썿 syst썗mu kontroly 
tlaku v pneumatik쌴ch (TPMS), m쏪쏹e 
ovlivnit z쌴ruku na tuto 썊쌴st vozidla.

V\STRAHA
Pro EVROPU
僅 Vozidlo neupravujte, mohlo by doj썿t k 

ovlivn썙n썿 funk썊nosti syst썗mu TPMS.
僅 B썙쏹n썙 dostupn쌴 kola nejsou opat쎼ena 

썊idly TPMS. Kv쏪li vlastn썿 bezpe썊nosti 
pou쏹썿vejte v쏹dy pouze n쌴hradn썿 d썿ly 
zakoupen썗 v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

僅 Pokud pou쏹ijete jin쌴 kola, pou쏹ijte na 
nich 썊idla TPMS schv쌴len쌴 autorizo-
van쏯m prodejcem Kia.
Pokud nejsou kola opat쎼en쌴 썊idly 
TPMS, nem쏪쏹e tento syst썗m spr쌴vn썙 
fungovat a m쏪쏹e nastat probl썗m p쎼i 
p쎼edepsan썗 pravideln썗 technick썗 
kontrole vozidla.

僅 V쏃echna vozidla prod쌴van쌴 na 
EVROPSK쌦CH trz썿ch v uveden썗m 
obdob썿 mus썿 b쏯t vybavena syst썗mem 
TPMS.

僅 Nov쏯 model vozidla: 1. listopadu 2012 
~
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僅 Aktu쌴ln썿 modely vozidel: 1. listopadu 
2014 ~ (v z쌴vislosti na uveden썿 do 
provozu)

VAROV@NL
Pokud je vozidlo vybaven썗 syst썗mem 
kontroly tlaku v pneumatik쌴ch, doporu-
썊ujeme pou쏹썿vat t썙sn썿c썿 prost쎼edek, 
schv쌴len쏯 spole썊nost썿 Kia. Tekut썗 t썙snic썿 
prost쎼edky mohou po쏃kodit tlakov썗 
썊idlo.

Pokud dojde k defektu pneu-
matiky (s rezervn썿 pneumati-
kou)

Zved쌴k a n쌴쎼ad썿

1 Zved쌴k
2 Kl썿썊 na matice kol

Vyjmut썿 a ulo쏹en썿 n쌴hradn썿ho 
kola

쉗innost
1. Odstra쎜te panel zavazadlov썗ho pro-

storu.

2. Ot쌴썊ejte 쏃roubem s k쎼썿dlatou matic썿 
dr쏹썿c썿 n쌴hradn썿 kolo proti sm썙ru hodi-
nov쏯ch ru썊i썊ek. Pokud nelze k쎼썿dla-
tou matici upev쎜uj썿c썿 n쌴hradn썿 kolo 
snadno povolit rukou, pou쏹ijte kl썿썊 na 
matice kol.

3. Kolo ulo쏹te obr쌴cen쏯m postupem 
demont쌴쏹e. Aby n쌴hradn썿 kolo a 

ONQ5051004L

ONQ5051017L

ONQ5051022L
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n쌴쎼ad썿 b썙hem j썿zdy 씮nerachotily“, 
쎼쌴dn썙 je ulo쏹te.

V\STRAHA
僅 Pokud po v쏯m썙n썙 kola ulo쏹썿te 

p쏪vodn썿 kolo na m썿sto n쌴hradn썿ho 
kola, m썙jte na pam썙ti, 쏹e sv썙tl쌴 v쏯쏃ka 
vozidla se t썿m zmen쏃썿, a bu썑te p쎼i 
j썿zd썙 obez쎼etn썿. D쌴vejte pozor 
zejm썗na p쎼i p쎼ej썿쏹d썙n썿 nerovnost썿 
nebo p쎼i j썿zd썙 do prudk썗ho stoup쌴n썿, 
z prudk썗ho kles쌴n썿 nebo na v쏯mo-
lech. V takov쏯ch p쎼썿padech nep쎼ekra-
썊ujte rychlost 30 km/h (18 mil/h).

僅 Nikdy se nepokou쏃ejte opravovat 
vozidlo v j썿zdn썿m pruhu silnice nebo 
d쌴lnice.

僅 P쎼ed v쏯m썙nou pneumatiky v쏪z 
odstavte ze silnice na krajnici. Zved쌴k 
je nutn썗 pou쏹썿vat na pevn썗m a rov-
n썗m povrchu. Pokud nem쏪쏹ete mimo 
silnici naj썿t pevn썗 a rovn썗 m썿sto, zavo-
lejte odtahovou a asisten썊n썿 slu쏹bu.

僅 Ujist썙te se, 쏹e pro zved쌴n썿 vozidla 
pou쏹썿v쌴te spr쌴vn썗 pozice pro zved쌴n썿 
v p쎼edn썿 a zadn썿 썊쌴sti vozidla; pro 
zap쎼en썿 zved쌴ku nikdy nepou쏹썿vejte 
n쌴razn썿ky nebo jak썗koli jin썗 썊쌴sti vozi-
dla.

僅 Mohlo by doj썿t k uvoln썙n썿 zved쌴ku a 
v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 nebo 쏒mrt썿.

僅 Pokud je vozidlo na zved쌴ku, nevstu-
pujte pod n썙.

僅 Pokud je vozidlo na zved쌴ku, nestar-
tujte motor.

僅 Pokud je vozidlo na zved쌴ku, nikomu 
nedovolte, aby se zdr쏹oval pod vozi-
dlem.

僅 Zajist썙te, aby d썙ti z쏪staly na bezpe썊-
n썗m m썿st썙 mimo silnici a mimo vozi-
dlo zvedan썗 pomoc썿 zved쌴ku.

僅 Ujist썙te se 쏹e je dr쏹쌴k spr쌴vn썙 usa-
zen쏯 ve st쎼edu kol, aby kolo za j썿zdy 

nerachotilo. Mohlo by doj썿t k vypad-
nut썿 z un쌴쏃e썊e a nehod썙.

V쏯m썙na pneumatik

쉗innost
1. Vozidlo zastavte na bezpe썊n썗m rov-

n썗m m썿st썙, kde nebude blokovat pro-
voz.

2. Zapn썙te v쏯stra쏹n쌴 sv썙tla.
3. Zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdu.
4. Za쎼a썑te do polohy P (Parkov쌴n썿) 

a vypn썙te vozidlo.
5. Z vozidla vyndejte zved쌴k, kl썿썊 na 

matice kol, a n쌴hradn썿 pneumatiku.
6. Zablokujte p쎼edn썿 a zadn썿 kolo, kter썗 

je nap쎼썿썊 poloze zved쌴ku.

7. Povolte matice kola proti sm썙ru hodi-
nov쏯ch ru썊i썊ek – ka쏹dou o jednu 
ot쌴썊ku. 쌰쌴dnou z matic nevy쏃roubujte 
쏒pln썙, dokud nen썿 pneumatika nad-
zvednuta nad 쏒rove쎜 ter썗nu.

ONQ5E051018L

ONQ5051019L

ONQ5E051121L
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8. Um썿st썙te zved쌴k vp쎼edu (1) nebo 
vzadu (2) na ur썊enou pozici pro zve-
d쌴n썿.

9. Kl썿썊 na matice kol zasu쎜te do zved쌴ku 
a ot쌴썊ejte j썿m po sm썙ru hodinov쏯ch 
ru썊i썊ek. Zvedejte vozidlo a쏹 do oka-
m쏹iku, kdy u쏹 pneumatika nen썿 
v kontaktu se zem썿. P쎼ed vy쏃roubov쌴-
n썿m matic kola zajist썙te dobrou stabi-
litu vozidla.

10.Povolte matice kola a ru썊n썙 je sej-
m썙te.

11.Kolo sejm썙te z 썊ep쏪 a polo쏹te 
naplocho na zem, aby se neodkut쌴-
lelo.

12.Vezm썙te n쌴hradn썿 pneumatiku, 
vyrovnejte otvory s 썊epy a nasu쎜te 
kolo zp썙t na n썙. Kolo m썿rn썙 naklo쎜te 
a vyrovnejte horn썿 otvor s horn썿m 
썊epem. Kol썗bejte s kolem tam a zp썙t, 
dokud se kolo nenasune i na ostatn썿 
썊epy.

13.Dr쏹te jej na 썊epech, nasa썑te zp썙t 
matice na 썊epy kola a ru썊n썙 je ut쌴h-

n썙te. Zacloum쌴n썿m zkontrolujte, zda 
je kolo dob쎼e usazen썗.

14.Ot쌴썊en썿m rukojeti zved쌴ku proti 
sm썙ru hodinov쏯ch ru썊i썊ek spus쏉te 
vozidlo na zem.

15.Na matice kol nasa썑te kl썿썊 a matice 
kol dot쌴hn썙te. Ujist썙te se, obj썿mka 
matici zcela obep썿n쌴. Postupn썙 uta-
hujte v쏃echny matice a쏹 do jejich 쏒pl-
n썗ho uta쏹en썿. Uta쏹en썿 ka쏹d썗 matice 
znovu zkontrolujte.

Po v쏯m썙n썙 pneumatiky nechte vozidlo 
zkontrolovat v odborn썗m servisu nebo 
vyhledejte jinou kvalifikovanou pomoc. 
Kia doporu썊uje obr쌴tit se na autorizo-
van쏯 servis nebo prodejce Kia.

V\STRAHA
僅 Abyste zabr쌴nili pohybu vozidla p쎼i 

v쏯m썙n썙 pneumatiky, v쏹dy zcela 
zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdu a v쏹dy 
zablokujte kolo, kter썗 je nap쎼썿썊 vym썙-
쎜ovan썗mu kolu.

僅 Doporu썊ujeme zablokovat kola vozi-
dla kl썿ny a zajistit, aby nikdo nez쏪st쌴-
val sed썙t ve zvedan썗m vozidle.

僅 Abyste sn썿쏹ili riziko zran썙n썿, pou쏹썿vejte 
pouze zved쌴k dodan쏯 spole썊n썙 
s vozidlem a ve spr쌴vn썗 pozici; nikdy 
nepou쏹썿vejte jak쏯koli jin쏯 d썿l vozidla 
jako podp썙ru zved쌴ku.

僅 Kola mohou m썿t ostr썗 hrany. Manipu-
lujte s nimi opatrn썙, abyste zamezili 
mo쏹n썗mu v쌴쏹n썗mu zran썙n썿. P쎼ed vr쌴-
cen썿m kola na m썿sto se ujist썙te, 쏹e na 
n쌴boji nebo kole nen썿 nic, co by br쌴-
nilo pevn썗mu dosednut썿 kola na n쌴boj 

ONQ5E051021L_4

ONQ5051020L

ONQ5E051122L
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(nap쎼썿klad bl쌴to, asfalt, 쏃t썙rk atd.). V 
opa썊n썗m p쎼썿pad썙 materi쌴l odstra쎜te. 
Pokud dosedac썿 plocha mezi kolem a 
n쌴bojem neposkytuje dobr쏯 kontakt, 
mohlo by doj썿t k uvoln썙n썿 matic a 
n쌴sledn썗 ztr쌴t썙 kola. Ztr쌴ta kola m쏪쏹e 
v썗st ke ztr쌴t썙 kontroly nad vozidlem. 
Ta m쏪쏹e zp쏪sobit v쌴쏹n썗 zran썙n썿 nebo 
쏒mrt썿.

Utahovac썿 moment matic kol
僅 110~130 Nm (11~13 kgf·m, 79~94 

lbf·ft)

INFORMACE
Pokud je tlak ni쏹쏃썿 ne쏹 doporu썊en쏯, 
pomalou j썿zdou zaje썑te k nejbli쏹쏃썿 
servisn썿 stanici a pneumatiku nafouk-
n썙te na spr쌴vn쏯 tlak. Pokud je tlak p쎼썿li쏃 
vysok쏯, upravte ho na spr쌴vnou hod-
notu.

VAROV@NL
Vozidlo m쌴 na 썊epech a matic썿ch met-
rick썗 z쌴vity. P쎼i sejmut썿 kola se ujist썙te, 
쏹e jste stejn썗 matice vyjmuli i nasadili 
zp썙t. V p쎼썿pad썙 v쏯m썙ny se ujist썙te, 쏹e 
jsou pou쏹ity matice se stejn쏯m metric-
k쏯m z쌴vitem a zkosen썿m. Nasazen썿 
matice s nemetrick쏯m z쌴vitem na 썊ep s 
metrick쏯m z쌴vitem nebo naopak neu-
mo쏹n썿 쎼쌴dn썗 upevn썙n썿 kola na n쌴boj a 
rovn썙쏹 po쏃kod썿 썊ep, tak쏹e bude 
nezbytn썗 jej vym썙nit.
Vezm썙te na v썙dom썿, 쏹e v썙t쏃ina matic kol 
nem쌴 metrick썗 z쌴vity. P쎼ed instalac썿 
samostatn썙 prod쌴van쏯ch matic nebo kol 
v썙nujte maxim쌴ln썿 pozornost kontrole 
druhu z쌴vitu. V p쎼썿pad썙 pochybnost썿 se 
obra쏉te na odborn쏯 servis. Kia doporu-
썊uje obr쌴tit se na autorizovan쏯 servis 썊i 
prodejce Kia.

V\STRAHA
僅 Pokud jsou 썊epy po쏃kozeny, mohou 

ztratit svou schopnost dr쏹et kolo. To 
by mohlo v썗st ke ztr쌴t썙 kola a ke 
sr쌴쏹ce vedouc썿 k v쌴쏹n쏯m zran썙n썿m.

僅 Po nasazen썿 rezervn썿 pneumatiky co 
nejd쎼썿ve zkontrolujte tlak nahu쏃t썙n썿. V 
p쎼썿pad썙 pot쎼eby jej upravte na po쏹a-
dovan쏯 tlak. Viz "Pneumatiky a kola" 
strana 9-6.

D쏪le쏹it썗 - pou쏹it썿 kompaktn썿ho 
dojezdov썗ho kola
Kompaktn썿 dojezdov썗 kolo je men쏃썿 ne쏹 
b썙쏹n썗 a je ur썊en썗 pouze pro do썊asn썗 
pou쏹it썿.

Preventivn썿 bezpe썊nostn썿 opat-
쎼en썿
僅 Nep쎼ekra썊ujte rychlost j썿zdy 80 km/h 

(50 mil/h).
僅 Jezd썙te dostate썊n썙 pomalu, abyste se 

vyhnuli v쏃em nebezpe썊썿m.
僅 Dlouhodob썗 pou쏹썿v쌴n썿 tohoto kola 

m쏪쏹e v썗st k selh쌴n썿, ztr쌴t썙 kontroly 
nad vozidlem a mo쏹n썗mu zran썙n썿 
osob.

僅 Nep쎼ekra썊ujte maxim쌴ln썿 dovolen썗 
zat썿쏹en썿 ani p쎼epravn썿 kapacitu vozi-
dla.

僅 Vyhn썙te se p쎼ej썿쏹d썙n썿 p쎼ek쌴쏹ek.
僅 P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 kompaktn썿ho dojezdo-

v썗ho kola ned쌴vejte vozidlo do auto-
matick썗 automy썊ky.

僅 Na kompaktn썿 dojezdov썗 kolo nepou-
쏹썿vejte sn썙hov썗 쎼et썙zy.

僅 Pro j썿zdu na sn썙hu a ledu by kom-
paktn썿 dojezdov썗 kolo nem썙lo b쏯t 
pou쏹썿v쌴no na p쎼edn썿 n쌴prav썙.

僅 Nepou쏹썿vejte na 쏹쌴dn썗m jin썗m vozi-
dle.
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僅 Pravideln썙 kontrolujte kompaktn썿 
dojezdovou pneumatiku a vym썙쎜te ji 
za pneumatiku stejn썗ho rozm썙ru 
a proveden썿.

僅 Kompaktn썿 pneumatiku dojezdov썗ho 
kola nelze pou쏹썿t na 쏹쌴dn썗m jin썗m 
kole stejn썙 jako 쏹쌴dnou standardn썿 
pneumatiku, zimn썿 pneumatiku. Kryty 
kol a lemovac썿 li쏃ty nelze na kompakt-
n썿m dojezdov썗m kole pou쏹썿t.

僅 Na vozidle nepou쏹썿vejte v썿ce ne쏹 
jedno kompaktn썿 dojezdov썗 kolo sou-
썊asn썙.

僅 P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 kompaktn썿ho dojezdo-
v썗ho kola netahejte p쎼썿v썙s.

V\STRAHA
Kompaktn썿 dojezdov썗 kolo je ur썊en썗 
pouze pro nouzov썗 pou쏹it썿. S t썿mto 
kolem nejezd썙te rychleji ne쏹 80 km/h 
(50 mil/h). P쏪vodn썿 kolo by m썙lo b쏯t 
opraveno a navr쌴ceno na sv썗 m썿sto co 
nejd쎼썿ve, pro prevenci selh쌴n썿 dojezdo-
v썗ho kola, kter썗 by mohlo v썗st k v쌴쏹-
n썗mu i fat쌴ln썿mu zran썙n썿 osob.

VAROV@NL
僅 P쎼i pou쏹it썿 kompaktn썿ho dojezdov썗ho 

kola v썙nujte j썿zd썙 zv쏯쏃enou pozor-
nost. Kompaktn썿 dojezdov썗 kolo by 
m썙lo b쏯t vym썙n썙no za b썙쏹n썗 kolo p쎼i 
nejbli쏹쏃썿 p쎼썿le쏹itosti.

僅 Pro j썿zdu s t썿mto vozidlem nen썿 dopo-
ru썊eno sou썊asn썗 pou쏹it썿 v썿ce ne쏹 jed-
noho kompaktn썿ho dojezdov썗ho kola.

僅 Po nasazen썿 dojezdov썗ho kola zkont-
rolujte tlak nahu쏃t썙n썿. V p쎼썿pad썙 
pot쎼eby jej upravte na po쏹adovan쏯 
tlak.
177
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싩t썿tek zved쌴ku

* Skute썊n쏯 쏃t썿tek na zved쌴ku se m쏪쏹e od vyobrazen썿 li쏃it. Podrobn썙j쏃썿 쏒daje nalez-
nete na 쏃t썿tku zved쌴ku.

1 Ozna썊en썿 modelu
2 Maxim쌴ln썿 povolen썗 zat썿쏹en썿
3 P쎼ed pou쏹it썿m zved쌴ku zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdu.
4 P쎼ed pou쏹it썿m zved쌴ku vypn썙te motor.
5 Pokud je vozidlo na zved쌴ku, nevstupujte pod n썙.
6 Um썿st썙te zved쌴k na m썿sto pod r쌴mem, kter썗 je k tomu ur썊eno
7 P쎼i zved쌴n썿 vozidla mus썿 b쏯t podstava zved쌴ku svisle p쎼썿mo pod op썙rn쏯m m썿stem 

vozidla.
8 Voli썊 p쎼evodovky ve vozidle p쎼esu쎜te do polohy P (Parkov쌴n썿).

Pokud je vozidlo vybaven썗 manu쌴ln썿 p쎼evodovkou, p쎼esu쎜te voli썊 p쎼evodovky ve 
vozidle do polohy R (Zp쌴te썊ka).

9 Zved쌴k je nutn썗 pou쏹썿vat na pevn썗m a rovn썗m povrchu.
10 V쏯robce zved쌴ku
11 Prodejce a adresa

ONQ5EP061123L
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Prohl쌴쏃en썿 ES o shod썙 pro zved쌴k

OMQ4N060044L
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Pokud m쌴te pr쌴zdnou pneu-
matiku (se soupravou pro 
opravu pneumatiky)

1 Kompresor
2 N쌴doba s t썙snic썿m prost쎼edkem
Sada pro opravu pneumatik nen썿 navr-
쏹ena pro trvalou opravu pneumatik a lze 
ji pou쏹썿t pouze pro jednu pneumatiku.
Kompresor a t썙snic썿 prost쎼edek umo쏹-
쎜uj썿 ut썙snit v썙t쏃inu defekt쏪 pneumatiky, 
zp쏪soben쏯ch h쎼eb썿kem nebo podobn쏯m 
p쎼edm썙tem a zajist썿 nafouknut썿 pneu-
matiky. V썙t쏃썿 defekty nebo po쏃kozen썿 
bo썊n썿 st썙ny pneumatiky v쏃ak nelze zcela 
ut썙snit.
Po ov썙쎼en썿, 쏹e je pneumatika spr쌴vn썙 
ut썙sn썙n쌴, lze na opraven썗 pneumatice 
pokra썊ovat v j썿zd썙 (do vzd쌴lenosti max. 
200 km (124 mil)) maxim쌴ln썿 rychlost썿 
80 km/h (50 mil/h) k pneuservisu nebo 
m썿stu, kde lze nechat pneumatiku vym썙-
nit.
Vyhn썙te se prudk썗mu zat쌴썊en썿 nebo 
jin쏯m man썗vr쏪m, pokud je vozidlo zat썿-
쏹en썗 t썙쏹k쏯m n쌴kladem nebo t쌴hne p쎼썿-
v썙s.
Viz "Bezpe썊n썗 pou쏹it썿 soupravy na 
opravu pneumatik" strana 7-24.

V\STRAHA
僅 Sadu pro opravu pneumatik nepou쏹썿-

vejte k oprav썙 d썙r v bo썊n썿ch st썙n쌴ch 
pneumatiky. M쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 
pneumatiky a nehod썙.

僅 Pneumatiku nechejte co nejd쎼썿ve 
opravit. Po nahu쏃t썙n썿 pneumatiky 

pomoc썿 sady pro opravu pneumatiky 
m쏪쏹e pneumatika kdykoli ztratit tlak.

僅 Opravnou soupravu nepou쏹썿vejte na 
pneumatiku v쌴쏹n썙 po쏃kozenou j썿z-
dou po r쌴fku nebo nedostate썊n쏯m 
nahu쏃t썙n썿m. Soupravou pro opravu 
pneumatiky lze ut썙snit pouze defekt 
v b썙hounu pneumatiky.

僅 T썙snic썿 prost쎼edek s pro쏃l쏯m datem 
pou쏹itelnosti (tj. po datu spot쎼eby 
uveden썗m na n쌴dobce t썙snic썿ho pro-
st쎼edku) nepou쏹썿vejte. Zv쏯쏃ilo by se 
riziko selh쌴n썿 pneumatiky.

僅 Chra쎜te t썙snic썿 prost쎼edek p쎼ed 
d썙tmi. Dbejte, aby nezas쌴hl o썊i a 
nepolykejte jej.

VAROV@NL
Pokud jsou pr쌴zdn썗 dv썙 nebo v썿ce pneu-
matik, nepou쏹썿vejte sadu pro opravu 
pneumatik, proto쏹e t썙snic썿 prost쎼edek, 
kter쏯 je sou썊쌴st썿 sady, je mo쏹n썗 pou쏹썿t 
pouze na jednu pneumatiku.

UPOZORN5NL

U 19 palcov쏯ch kol pou쏹ijte stahov쌴k ze 
soupravy pro opravu pneumatik (Tire 
Mobility Kit). Stahov쌴k zasu쎜te do otvoru 
a st쌴hn썙te kryt kola.

ONQ5E051004L

ONQ5E061113L
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Sou썊쌴sti opravn썗 sady pneumatik

* Konektory, kabel a propojovac썿 hadice jsou ulo쏹eny v pl쌴쏃ti kompresoru.
* Striktn썙 dodr쏹ujte stanoven쏯 postup, jinak by mohl t썙snic썿 prost쎼edek vyst쎼썿knout 

pod vysok쏯m tlakem.
1 N쌴lepka s omezen썿m rychlosti
2 N쌴doba s t썙snic썿m prost쎼edkem
3 Hadice pro pln썙n썿 n쌴doby s t썙snic썿m prost쎼edkem
4 Konektor elektrick썗 z쌴suvky
5 Dr쏹쌴k n쌴doby s t썙snic썿m prost쎼edkem
6 Kompresor
7 Sp썿na썊 ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)
8 Ukazatel tlaku nahu쏃t썙n썿 pneumatik
9 Ventil hu쏃t썙n썿 pneumatik

OCV061008_2
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Pou쏹it썿 opravn썗 sady pneumatik

쉗innost
僅 Zat쎼epejte n쌴dobou s t썙snic썿m pro-

st쎼edkem.

僅 Sejm썙te v썿썊ko n쌴doby s t썙snic썿m pro-
st쎼edkem, dr쏹쌴k v썿썊ka a n쌴dobu 
na쏃roubujte na dr쏹쌴k n쌴doby.

僅 Dbejte, aby byl ventil kompresoru na 
plnic썿 hadic썿 uzam썊en.

僅 Od쏃roubujte 썊epi썊ku ventilu plnic썿 
hadici na쏃roubujte na ventil pneuma-
tiky.

僅 Dejte pozor, aby byl kompresor 
vypnut쏯.

僅 P쎼ipojte konektor elektrick썗 z쌴suvky.

僅 Nastartujte vozidlo.
僅 Zapn썙te kompresor a nechte ho b썙쏹et 

p쎼ibli쏹n썙 5~7 minut k napln썙n썿 t썙sni-
c썿ho prost쎼edku n쌴le쏹it쏯m tlakem.

僅 Kompresor vypn썙te.
僅 Plnic썿 hadici odpojte od ventilu pneu-

matiky.

Rozprost쎼en썿 t썙snic썿ho pro-
st쎼edku

쉗innost
僅 Neprodlen썙 je썑te p쎼ibli쏹n썙 7~10 km 

(4~6 mil nebo p쎼ibli쏹n썙 10 min) aby 
do쏃lo k rovnom썙rn썗mu rozm썿st썙n썿 
t썙sn썿c썿ho prost쎼edku do pneumatiky.

V\STRAHA
僅 Nenech쌴vejte auto del쏃썿 dobu se 

spu쏃t썙n쏯m motorem v nedostate썊n썙 
v썙tran쏯ch prostorech. M쏪쏹e doj썿t 
k otrav썙 oxidem uhelnat쏯m 
a k udu쏃en썿.

僅 Je-li tlak pneumatiky ni쏹쏃썿 ne쏹 180 
kPa (26 psi) s vozidlem nevyj썿쏹d썙jte. 
Pneumatika by mohla zp쏪sobit 
nehodu.

OCV061010L

OCV061011L

ONQ5E051005L

ONQ5E051007L

ONQ5E061112L

ONQ5E061111L_2
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VAROV@NL
僅 Plnic썿 hadi썊ku t썙snic썿ho prost쎼edku 

쎼쌴dn썙 upevn썙te na ventil. Pokud tak 
neu썊in썿te, m쏪쏹e t썙snic썿 prost쎼edek 
proudit opa썊n쏯m sm썙rem a ucpat 
plnic썿 hadi썊ku.

僅 Nep쎼ekra썊ujte rychlost j썿zdy 80 km/h 
(50 mil/h). Pokud lze, nesni쏹ujte rych-
lost pod 20 km/h (12 mil/h). Pokud p쎼i 
j썿zd썙 zpozorujete neobvykl썗 vibrace, 
ru쏃iv썗 podn썙ty nebo hluk, sni쏹te rych-
lost a opatrn썙 doje썑te na vhodn썗 
m썿sto, kde lze bezpe썊n썙 zastavit. 
Zavolejte asisten썊n썿 centrum nebo 
odtahovou slu쏹bu. P쎼i pou쏹it썿 opravn썗 
sady m쏪쏹e doj썿t ke zne썊i쏃t썙n썿 kola t썙s-
nic썿m prost쎼edkem. V takov썗m p쎼썿-
pad썙 zne썊i쏃t썙n쌴 kola odmontujte a 
nechte vozidlo zkontrolovat v odbor-
n썗m servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce 
Kia.

Kontrola tlaku nahu쏃t썙n썿 pneu-
matik

쉗innost
僅 Po ujet썿 p쎼ibli쏹n썙 7~10 km (4~6 mil 

nebo p쎼ibli쏹n썙 po 10 minut쌴ch) 
zastavte vozidlo na bezpe썊n썗m rov-
n썗m m썿st썙.

僅 Plnic썿 hadi썊ku zapojte p쎼썿mo na ventil 
pneumatiky.

僅 P쎼ipojte konektor elektrick썗 z쌴suvky.

僅 Tlak hu쏃t썙n썿 pneumatiky upravte 
podle specifikovan쏯ch hodnot.
- Pro zv쏯쏃en썿 tlaku hu쏃t썙n썿 zapn썙te 

kompresor. Kompresor na kr쌴tkou 
chv썿li vypn썙te a zkontrolujte tlak 
hu쏃t썙n썿.

- Pro sn썿쏹en썿 tlaku povolte ventil na 
kompresoru.

V\STRAHA
僅 Nenechte kompresor zapnut쏯 d썗le 

ne쏹 10 minut, mohlo by doj썿t k jeho 
p쎼eh쎼쌴t썿 a po쏃kozen썿.

僅 Pneumatiky je nutn썗 hustit na 
spr쌴vn쏯 tlak (viz "Pneumatiky a kola" 
strana 9-6). Pokud je ni쏹쏃썿, nepokra-
썊ujte v j썿zd썙. Zavolejte asisten썊n썿 cent-
rum nebo odtahovou slu쏹bu.

VAROV@NL
僅 Pokud tlak v pneumatice klesl, popo-

je썑te op썙t vozidlem, viz 썊쌴st "Rozpro-
st쎼en썿 t썙snic썿ho prost쎼edku" strana 7-
22. Pot썗 opakujte kroky 1 a쏹 4.

僅 Pou쏹it썿 opravn썗 soupravy TMK 
nemus썿 posta썊ovat, pokud je po쏃ko-
zen썿 pneumatiky v썙t쏃썿 ne쏹 p쎼ibli쏹n썙 
4 mm (0,16 palce).

僅 Pokud nelze vozidlo opravnou sou-
pravou TMK zprovoznit, doporu썊u-
jeme obr쌴tit se na odborn쏯 servis.

UPOZORN5NL
P쎼i nasazov쌴n썿 opraven썗 nebo vym썙-
n썙n썗 pneumatiky a kola na vozidlo uta-
hujte matice kol momentem 11~13 kgf m 
(79~94 lbf ft).

ONQ5E051007L
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Bezpe썊n썗 pou쏹it썿 soupravy na 
opravu pneumatik
僅 Vozidlo zastavte na bezpe썊n썗m, rov-

n썗m m썿st썙, kde nebude blokovat pro-
voz.

僅 Zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdu.
僅 Soupravu pro opravu pneumatik pou-

쏹썿vejte pouze k ut썙sn썙n썿/nahu쏃t썙n썿 
pneumatik osobn썿ch vozidel.

僅 Z pneumatiky neodstra쎜ujte 쏹쌴dn썗 
ciz썿 p쎼edm썙ty.

僅 P쎼ed pou쏹it썿m soupravy pro opravu 
pneumatik se seznamte s pokyny 
uveden쏯mi na n쌴dob썙 s t썙snic썿m pro-
st쎼edkem.

僅 Nechte vozidlo zapnut썗. Souprava na 
opravu pneumatik m쏪쏹e vyb썿jet aku-
mul쌴tor.

僅 Nikdy neponech쌴vejte soupravu pro 
opravu pneumatik b썙hem pou쏹썿v쌴n썿 
bez dozoru.

僅 Kompresor neponech쌴vejte zapnut쏯 
nep쎼etr쏹it썙 d썗le ne쏹 10 minut, mohl by 
se p쎼eh쎼쌴t.

僅 Soupravu pro opravu pneumatik 
nepou쏹썿vejte, pokud je okoln썿 teplota 
ni쏹쏃썿 ne쏹 -30 °C (-22 °F).

僅 Soupravu na opravu pneumatik nepo-
u쏹썿vejte p쎼i sou썊asn썗m po쏃kozen썿 
pneumatiky i r쌴fku.

Technick썗 쏒daje
僅 Nap썙t썿 syst썗mu: DC 12 V
僅 Provozn썿 nap썙t썿: DC 12 V
僅 Proud: max 15 A
僅 Vhodn쌴 k pou쏹it썿 p쎼i teplot쌴ch: -30 a쏹 

70 °C (-22 °F a쏹 158 °F)
僅 Max. provozn썿 tlak: 7 bar쏪 (101 psi)
僅 Rozm썙ry

- Kompresor: 150 × 130 × 60 mm 
(5,9 × 5,1 × 2,4 palce)

- N쌴doba s t썙snic썿m prost쎼edkem: 
115,3 x ø 87,3 mm (4,5 x ø 3,4 
palce)

- Hmotnost kompresoru: 620 g 
(1,36 lb)

- Objem t썙snic썿ho prost쎼edku: 400 
ml (24,4 kubick쏯ch palc쏪)

* T썙snic썿 prost쎼edek a n쌴hradn썿 d썿ly je 
mo쏹n썗 z썿skat a vym썙nit u autorizova-
n썗ho prodejce vozidel nebo pneuma-
tik. Pr쌴zdn썗 n쌴doby na t썙snic썿 
prost쎼edek je mo쏹n썗 zlikvidovat doma. 
Zbytkov썗 mno쏹stv썿 kapaln썗ho t썙sni-
c썿ho prost쎼edku je t쎼eba zan썗st k pro-
dejci vozidel nebo pneumatik nebo jej 
zlikvidovat v souladu s m썿stn썿mi p쎼ed-
pisy ohledn썙 likvidace odpadu.
247
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Odtah
Odtahov쌴 slu쏹ba

1 Manipula썊n썿 podvozek na kola
僅 Aby nedo쏃lo k po쏃kozen썿 vozidla, je 

t쎼eba p쎼i zdvih쌴n썿 a odtahu pou쏹썿t 
n쌴le쏹it썗 postupy. Doporu썊uje se pou-
쏹썿t jednon쌴pravov쏯 p쎼썿v썙s (1) nebo 
ploch쏯 p쎼썿v썙s.

僅 Vozidla s pohonem 2WD je mo쏹n썗 
t쌴hnout se zadn썿mi koly na zemi (bez 
pomocn쏯ch kole썊ek) a s p쎼edn썿mi 
koly nad zem썿.

INFORMACE
Je-li nezbytn썗 odta쏹en썿 v p쎼썿pad썙 nouze, 
doporu썊ujeme, abyste odtah zajistili 
autorizovan쏯m prodejcem Kia nebo 
odtahovou slu쏹bou.

VAROV@NL
Vozidlo s pohonem v쏃em kol by nikdy 
nem썙lo b쏯t ta쏹eno s koly na zemi. Mohlo 
by doj썿t k v쌴쏹n썗mu po쏃kozen썿 p쎼evo-
dovky nebo syst썗mu pohonu v쏃ech kol.

Ta쏹en썿 vozidla s pohonem v쏃ech 
kol

쉗innost
1. Otev쎼ete p쌴t썗 dve쎼e a vyjm썙te ta쏹n썗 

oko z vaku na n쌴쎼ad썿.
2. Vozidlo sm썿 b쏯t ta쏹eno jedin썙 na 

pomocn썗m podvozku 
s malopr쏪m썙rov쏯mi koly nebo na plo-
쏃in썙 odtahov썗ho vozidla se v쏃emi koly 
nad vozovkou.

VAROV@NL
僅 Vozidlo neodtahujte pozadu 

s p쎼edn썿mi koly na zemi, takov쏯 
postup by mohl zp쏪sobit po쏃kozen썿 
vozidla.

僅 Neodtahujte pomoc썿 popruh쏪. Pou-
쏹ijte za쎼썿zen썿 pro zdvi쏹en썿 kol nebo 
ploch쏯 p쎼썿v썙s.

Ta쏹en썿 bez manipula썊n썿ho pod-
vozku na kola

쉗innost
1. P쎼epn썙te vozidlo do re쏹imu ACC (P쎼썿-

slu쏃enstv썿).
2. Za쎼a썑te do polohy N (Neutr쌴l).
3. Uvoln썙te ru썊n썿 brzdu.

ONQ5E051008L_3

ONQ5E051014L

ONQ5E051009L
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VAROV@NL
Pokud voli썊 쎼azen썿 nep쎼epnete do 
polohy N (Neutr쌴l), m쏪쏹e doj썿t 
k vnit쎼n썿mu po쏃kozen썿 p쎼evodovky.

Odtah v p쎼썿pad썙 nouze
P쎼edn썿

Zadn썿

쉗innost
1. Odstra쎜te kryt otvoru na n쌴razn썿ku 

stisknut썿m spodn썿 썊쌴sti krytu.
2. Namontujte ta쏹n썗 oko do otvoru 쏃rou-

bov쌴n썿m ve sm썙ru hodinov쏯ch ru썊i-
썊ek, dokud nen썿 pln썙 zaji쏃t썙n.

3. Po pou쏹it썿 odstra쎜te ta쏹n썗 oko 
a nasa썑te kryt.

INFORMACE
Ta쏹en썿 t썿mto zp쏪sobem je mo쏹n썗 pouze 
na kr쌴tkou vzd쌴lenost, p쎼i n썿zk썗 rychlosti 
a na silnic썿ch s pevn쏯m povrchem. Kola, 
osy, pohon, 쎼썿zen썿 a brzdy mus썿 b쏯t 
v dobr썗m stavu.
僅 Je-li nezbytn썗 odta쏹en썿 v p쎼썿pad썙 

nouze, doporu썊ujeme, abyste odtah 
zajistili autorizovan쏯m prodejcem Kia 
nebo odtahovou slu쏹bou. Pokud 

v nouzov썗 situaci nen썿 k dispozici 
odtahov쌴 slu쏹ba, je mo쏹n썗 vozidlo 
do썊asn썙 t쌴hnout pomoc썿 kabelu nebo 
쎼et썙zu p쎼ipevn썙n썗ho k h쌴ku pro nou-
zov쏯 odtah, kter쏯 se nach쌴z썿 pod 
p쎼edn썿 (nebo zadn썿) stranou vozidla. 
P쎼i ta쏹en썿 vozidla bu썑te maxim쌴ln썙 
obez쎼etn썿. V ta쏹en썗m vozidle mus썿 b쏯t 
p쎼썿tomen 쎼idi썊, kter쏯 bude ovl쌴dat 
volant a brzdy.

僅 Nepou쏹썿vejte ta쏹n썗 h쌴ky pro vyta쏹en썿 
vozidla z bahna, p썿sku nebo z jin쏯ch 
podm썿nek, ze kter쏯ch vozidlo nedo-
k쌴쏹e vyjet vlastn썿 silou.

僅 Vyhn썙te se ta쏹en썿 vozidla, kter썗 je 
t썙쏹쏃썿 ne쏹 vozidlo, kter썗 ta쏹en썿 prov쌴d썿.

僅 싡idi썊i obou vozidel by spolu m썙li 
썊asto komunikovat.

僅 P쎼ed nouzov쏯m odtahem zkontrolujte, 
zda h쌴k nen썿 zlomen쏯 nebo po쏃ko-
zen쏯.

僅 Ta쏹n쏯 kabel nebo 쎼et썙z p쎼ipevn썙te 
k ta쏹n썗mu h쌴ku.

僅 Za ta쏹n쏯 h쌴k ne쏃kubejte. T쌴hn썙te 
vytrvale a rovnom썙rnou silou.

僅 Abyste zamezili po쏃kozen썿 h쌴ku, neta-
hejte za n썙j ze strany nebo pod svis-
l쏯m 쏒hlem. V쏹dy t쌴hn썙te sm썙rem 
dop쎼edu.

僅 Za쎼a썑te do polohy N (Neutr쌴l).
僅 Uvoln썙te ru썊n썿 brzdu.
僅 Vozidlo sm썿 b쏯t odtahov쌴no rychlost썿 

25 km/h (15 mil/h) nebo ni쏹쏃썿 do vzd쌴-
lenosti 20 km (12 mil). (pro vozidlo 
s manu쌴ln썿 p쎼evodovkou)

僅 Pro prevenci v쌴쏹n썗ho po쏃kozen썿 auto-
matick썗 p쎼evodovky / dvouspojkov썗 
p쎼evodovky, omezte rychlost vozidla 
na 15 km/h (10 mph) a vzd쌴lenost 
odta쏹en썿 do 1,5 km (1 m썿li). (pro auto-
matickou p쎼evodovku 
a dvouspojkovou p쎼evodovkou)

ONQ5051011
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僅 Brzdov쏯 ped쌴l se쏃lap쌴vejte s v썙t쏃썿 
silou ne쏹 obvykle, jeliko쏹 v쏯konnost 
brzd bude sn썿쏹ena.

僅 Ovl쌴d쌴n썿 volantu bude vy쏹adovat 
v썙t쏃썿 쏒sil썿, nebo쏉 posilova썊 쎼썿zen썿 bude 
vypnut쏯.

僅 Pokud sj썿쏹d썿te dlouh썗 kles쌴n썿, brzdy 
se mohou p쎼eh쎼쌴t a v쏯konnost brzd 
tak bude sn썿쏹ena. D썙lejte 썊ast썗 
zast쌴vky, abyste brzd쌴m umo쏹nili 
vychladnout.

僅 P쎼i odtahov쌴n썿 mus썿 b쏯t ve vozidle, 
kv쏪li 쎼썿zen썿 a brzd썙n썿, p쎼썿tomen 쎼idi썊, 
av쏃ak nesm썿 v n썙m b쏯t 쏹쌴dn쏯 dal쏃썿 
cestuj썿c썿.

V\STRAHA
P쎼i ta쏹en썿 vozidla bu썑te maxim쌴ln썙 obe-
z쎼etn썿.
僅 Vyh쏯bejte se prudk쏯m rozjezd쏪m 

nebo nepravideln쏯m j썿zdn썿m man썗v-
r쏪m, kter썗 by vyv썿jely nadm썙rn쏯 tlak 
na ta쏹n쏯 h쌴k a ta쏹n쏯 kabel nebo 
쎼et썙z. H쌴k a ta쏹n쏯 kabel nebo 쎼et썙z se 
mohou p쎼etrhnout a zp쏪sobit v쌴쏹n썗 
zran썙n썿 nebo 쏃kodu.

僅 Pokud nen썿 po쏃kozen썗 vozidlo 
schopn썗 j썿zdy, nepokra썊ujte v ta쏹en썿 
silou. Doporu썊ujeme kontaktovat 
autorizovan썗ho prodejce Kia nebo 
komer썊n썿 odtahovou a asisten썊n썿 
slu쏹bu.

僅 Vozidlo t쌴hn썙te v co nejp쎼썿m썙j쏃썿m 
sm썙ru.

僅 P쎼i ta쏹en썿 si od vozidla udr쏹ujte 
odstup.

VAROV@NL
僅 P쎼ipevn썙te ta쏹n쏯 popruh k ta쏹n썗mu 

h쌴ku.
僅 Pou쏹it썿 jin썗 썊쌴sti ne쏹 ta쏹n썗ho h쌴ku 

k p쎼ipevn썙n썿 ta쏹n썗ho popruhu m쏪쏹e 
po쏃kodit karoserii vozidla.

僅 Pou쏹ijte pouze kabel nebo 쎼et썙z 
ur썊en쏯 specificky pro ta쏹en썿 vozidel. 
Kabel nebo 쎼et썙z pevn썙 p쎼ipevn썙te 
k ta쏹n썗mu h쌴ku.

僅 Rychlost j썿zdy vozidla zvy쏃ujte nebo 
sni쏹ujte pomalu a rovnom썙rn썙 
a ta쏹n썗 lano udr쏹ujte p쎼i rozjezdu 
a ta쏹en썿 vozidla napnut썗, jinak by 
mohlo doj썿t k po쏃kozen썿 ta쏹n썗ho oka 
nebo vozidla.

僅 Pokud je v쏪z nezbytn썗 t쌴hnout se 
v쏃emi 썊ty쎼mi koly na zemi, je mo쏹n썗 
jej t쌴hnout pouze zep쎼edu. Ujist썙te se, 
쏹e je za쎼azen쏯 neutr쌴l. V ta쏹en썗m 
vozidle mus썿 b쏯t p쎼썿tomen 쎼idi썊, kter쏯 
bude ovl쌴dat volant a brzdy.

僅 P쎼ed odtahem zkontrolujte, zda z 
automatick썗 / dvouspojkov썗 p쎼evo-
dovky neunik쌴 kapalina. Pokud z 
automatick썗 p쎼evodovky / dvouspoj-
kov썗 p쎼evodovky unik쌴 kapalina, je 
pro odta쏹en썿 nezbytn썗 pou쏹썿t ploch쏯 
p쎼썿v썙s nebo pomocn쌴 ta쏹n쌴 kole썊ka.
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Bezpe썊nostn썿 prvky (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)
Vozidlo je vybaveno n썙kolika bezpe썊-
nostn썿mi prvky pro pomoc v nouzov쏯ch 
situac썿ch.

Hasic썿 p쎼썿stroj
Pokud dojde k mal썗mu po쏹쌴ru a v썿te, jak 
pou쏹썿vat hasic썿 p쎼썿stroj, opatrn썙 pro-
ve썑te n쌴sleduj썿c썿 postup.
1. Zat쌴hn썙te za kol썿k v horn썿 썊쌴sti hasi-

c썿ho p쎼썿stroje.
2. Nami쎼te trysku na z쌴kladnu po쏹쌴ru.
3. Postavte se p쎼ibli쏹n썙 2,5 m (8 stop) od 

ohn썙 a pro vypr쌴zdn썙n썿 hasic썿ho p쎼썿-
stroje stiskn썙te rukoje쏉. Pokud rukoje쏉 
uvoln썿te, vyprazd쎜ov쌴n썿 se zastav썿.

4. Pohybem trysky tam a zp썙t st쌴le 
mi쎼te na z쌴kladnu po쏹쌴ru. Po uha쏃en썿 
po쏹쌴ru pe썊liv썙 sledujte, zda ohe쎜 
znovu nevzplane.

L썗k쌴rni썊ka prvn썿 pomoci
L썗k쌴rni썊ka obsahuje n쏪쏹ky, obvazy, 
lepic썿 p쌴sku a dal쏃썿 materi쌴l.

Reflexn썿 troj쏒heln썿k
Reflexn썿 troj쏒heln썿k postavte na 
vozovku, aby varoval 쎼idi썊e p쎼ij썿쏹d썙j썿c썿ch 
vozidel.

Ukazatel tlaku v pneumatik쌴ch
Pro kontrolu tlaku v pneumatik쌴ch pro-
ve썑te n쌴sleduj썿c썿 kroky:
1. Od쏃roubujte 썊epi썊ku z ventilu.
2. P쎼itiskn썙te tlakom썙r k ventilu pneu-

matiky a p쎼idr쏹te jej.
3. Pevn썗 p쎼itisknut썿 bez 쏒niku vzduchu 

aktivuje tlakom썙r.
僅 Zjist썙te tlak uveden쏯 na tlakom썙ru, 

na z쌴klad썙 n썙ho쏹 ur썊썿te, zda je tlak 
pneumatiky n썿zk쏯 nebo vysok쏯.

4. Upravte tlak pneumatiky ne doporu-
썊en쏯 tlak.

5. Na쏃roubujte 썊epi썊ku zp썙t na ventil.
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Celoevropsk쏯 syst썗m eCall (je-
li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

1 Dopravn썿 nehoda
2 Bezdr쌴tov쌴 s썿쏉
3 Zdravotnick썗 opera썊n썿 st쎼edisko 

(PSAP)
4 Pomoc

Vozidlo je vybaveno za쎼썿zen썿m*1, spoje-
n쏯m s celoevropsk쏯m syst썗mem eCall 
pro uskute썊쎜ov쌴n썿 nouzov쏯ch hovor쏪 s 
opera썊n썿m t쏯mem. Celoevropsk쏯 syst썗m 
E-call je syst썗m automatick썗ho nouzo-
v썗ho vol쌴n썿 p쎼i dopravn썿 nehod썙, nebo 
jin쏯ch nehod*2 na silnic썿ch v Evrop썙. 
(pouze v zem썿ch, kde je pou쏹it썿 syst썗mu 
legislativn썙 upraveno)
Syst썗m umo쏹쎜uje spojen썿 s oper쌴torem 
integrovan썗ho opera썊n썿ho st쎼ediska v 
p쎼썿pad썙 nehody na 쏒zem썿 Evropy (mimo 
zem썿 s omezen썿m tohoto syst썗mu).
* 1. Jak je pops쌴no v p쎼썿ru썊ce u쏹ivatele, 

ve vozidle je instalov쌴no za쎼썿zen썿 
poskytuj썿c썿 spojen썿 s celoevropsk쏯m 
syst썗mem Pan-European eCall.

* 2. Ozna썊en썿 "Other accidents" p쎼edsta-
vuje jak썗koli nehody na evropsk쏯ch 
silnic썿ch (mimo zem썿 s omezen썿m 
tohoto syst썗mu), p쎼i kter쏯ch do쏃lo ke 
zran썙n썿 osob a/nebo nutnosti poskyt-
nut썿 pomoci. V p쎼썿pad썙 nehody je 

t쎼eba zastavit vozidlo a stisknout tla-
썊썿tko SOS. P쎼i uskute썊n썙n썿 hovoru sys-
t썗m shrom쌴쏹d썿 informace o vozidle, ze 
kter썗ho hovor prob썿h쌴, a propoj썿 vozi-
dlo s oper쌴torem integrovan썗ho ve쎼ej-
n썗ho opera썊n썿ho st쎼ediska pro 
ozn쌴men썿 d쏪vodu nouzov썗ho hovoru.

Popis funkce eCall v syst썗mu 
vozidla

1 Tla썊썿tko SOS
2 Havarijn썿 sign쌴l
3 Syst썗m nouzov썗ho vol쌴n썿
4 Ant썗na
5 Mikrofon
6 Reproduktor
7 LED kontrolky
P쎼ehled syst썗mu eCall vozidla, vyu쏹썿va-
j썿c썿 t썿s쎜ovou linku 112, jeho ovl쌴d쌴n썿 
a funkce naleznete v tomto odd썿lu. Sys-
t썗m eCall, vyu쏹썿vaj썿c썿 t썿s쎜ovou linku 112, 
je obecn썙 slu쏹ba ve쎼ejn썗ho z쌴jmu a je 
k dispozici zdarma.
Ve v쏯choz썿m nastaven썿 je syst썗m eCall, 
vyu쏹썿vaj썿c썿 t썿s쎜ovou linku 112, aktivovan쏯. 
Aktivuje se automaticky 썊idly vozidla 
v p쎼썿pad썙 v쌴쏹n썗 nehody.
Automaticky se rovn썙쏹 spust썿, pokud je 
vozidlo vybaveno syst썗mem TPS, kter쏯 
v p쎼썿pad썙 v쌴쏹n썗 nehody nefunguje.
V p쎼썿pad썙 pot쎼eby lze syst썗m eCall, vyu-
쏹썿vaj썿c썿 t썿s쎜ovou linku 112, spustit ru썊n썙. 
Pokyny pro ru썊n썿 spu쏃t썙n썿 syst썗mu jsou 
uvedeny v tomto odd썿lu.
V p쎼썿pad썙 kritick썗ho selh쌴n썿 syst썗mu 
eCall, kter썗 znemo쏹쎜uje pou쏹it썿 syst썗mu, 
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vyu쏹썿vaj썿c썿ho t썿s쎜ovou linku 112, budou 
cestuj썿c썿 ve vozidle upozorn썙ni, podrob-
nosti v t썗to 썊쌴sti.

쌂daje o zpracov쌴n썿 dat
Jak썗koli zpracov쌴n썿 osobn썿ch 쏒daj쏪 v 
syst썗mu eCall vozidla, vyu쏹썿vaj썿c썿m linku 
112, mus썿 b쏯t v souladu s pravidly na 
ochranu osobn썿ch 쏒daj쏪, stanoven쏯mi 
ve sm썙rnic썿ch Evropsk썗ho parlamentu a 
Rady 95/46/ES (1) a 2002/58/ES (2) a 
jsou zalo쏹eny zejm썗na na nezbytnosti 
chr쌴nit 쏹ivotn썙 d쏪le쏹it썗 z쌴jmy jednot-
livc쏪 v souladu s 썊l. 7 (d) sm썙rnice 95/
46/ES (3).
Zpracov쌴n썿 t썙chto dat je striktn썙 ome-
zeno na d쏪vody pou쏹it썿 pro nouzov썗 
vol쌴n썿 eCall na jednotn썗 evropsk썗 썊썿slo 
t썿s쎜ov썗ho vol쌴n썿 112.

Typy dat a jejich p쎼썿jemci
Syst썗m vozidla eCall, vyu쏹썿vaj썿c썿 linku 
112, m쏪쏹e sb썿rat a zpracov쌴vat pouze 
n쌴sleduj썿c썿 쏒daje:
僅 Identifika썊n썿 썊썿slo vozidla
僅 Typ vozidla (osobn썿 vozidlo nebo 

lehk썗 komer썊n썿 vozidlo)
僅 Typ p쎼echov쌴van썗ho paliva (benz썿n/

nafta/CNG/LPG/elekt쎼ina/vod썿k)
僅 Posledn썿 polohy vozidla a sm썙r j썿zdy
僅 Soubor dat automatick썗 aktivace sys-

t썗mu a jeho 썊asov쌴 zna썊ka
僅 Jak쌴koli dal쏃썿 data (pokud lze): Neu-

plat쎜uje se
P쎼썿jemci dat, zpracovan쏯ch syst썗mem 
eCall vozidla, vyu쏹썿vaj썿c썿 linku 112, jsou 
odpov썿daj썿c썿 kontaktn썿 m썿sta, pov썙쎼en쌴 
p쎼썿slu쏃n쏯mi org쌴ny ve쎼ejn썗 spr쌴vy 
zem썙, ve kter썗 se 쏒zem썿 nach쌴z썿, p쎼ij썿-
maj썿c썿 a zpracov쌴vaj썿c썿 vol쌴n썿 eCall na 
jednotn썗 evropsk썗 lince t썿s쎜ov썗ho vol쌴n썿 
112. Dopl쎜kov썗 informace (pokud lze): 
Neuplat쎜uje se

1. Sm썙rnice Evropsk썗ho parlamentu a 
Rady 95/46/ES ze dne 24. 쎼썿jna 1995 o 
ochran썙 fyzick쏯ch osob p쎼i zpraco-
v쌴n썿 osobn썿ch 쏒daj쏪 a o voln썗m 
pohybu t썙chto 쏒daj쏪 (OJ L 281, 
23.11.1995, str. 31).

2. Sm썙rnice Evropsk썗ho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. 썊ervence 
2002 o zpracov쌴n썿 osobn썿ch 쏒daj쏪 a 
ochran썙 soukrom썿 v elektronick썗 
komunikaci (sm썙rnice o ochran썙 sou-
krom썿 a elektronick쏯ch komunika-
c썿ch) (OJ L 201, 31.7.2002, str. 37).

3. Sm썙rnice 95/46/ES je nahrazena na쎼썿-
zen썿m Evropsk썗ho parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochran썙 fyzick쏯ch osob p쎼i zpraco-
v쌴n썿 osobn썿ch 쏒daj쏪 a voln썗m pohybu 
t썙chto 쏒daj쏪 (Obecn썗 na쎼썿zen썿 o 
ochran썙 쏒daj쏪) (OJ L 119, 4.5.2016, str. 
1). Na쎼썿zen썿 plat썿 od 25. kv썙tna 2018.

Opat쎼en썿 pro zpracov쌴n썿 쏒daj쏪
Syst썗m eCall ve vozidle, vyu쏹썿vaj썿c썿 linku 
112, je navr쏹en tak, aby zaru썊il, 쏹e data 
ulo쏹en쌴 v pam썙ti syst썗mu nebudou 
poskytnuty mimo syst썗m p쎼ed spu쏃t썙-
n썿m syst썗mu eCall. Dopl쎜uj썿c썿 pozn쌴mky 
(pokud jsou): Neuplat쎜uje se
Syst썗m eCall, vyu쏹썿vaj썿c썿 linku 112, je 
navr쏹en tak, 쏹e v norm쌴ln썿m provozn썿m 
stavu nen썿 vysledovateln쏯 ani nen썿 p쎼ed-
m썙tem 쏹쌴dn썗ho trval썗ho sledov쌴n썿. 
Dopl쎜uj썿c썿 pozn쌴mky (pokud jsou): Neu-
plat쎜uje se
Syst썗m eCall, vyu쏹썿vaj썿c썿 linku 112, je 
navr쏹en tak, 쏹e data ve vnit쎼n썿 pam썙ti 
syst썗mu jsou automaticky pr쏪b썙쏹n썙 
odstra쎜ov쌴na.
P쎼i norm쌴ln썿 썊innosti jsou 쏒daje o poloze 
vozidla ve vnit쎼n썿 pam썙ti syst썗mu trvale 
p쎼episov쌴na, tak쏹e se v norm쌴ln썙 fungu-
j썿c썿m syst썗mu uchov쌴vaj썿 pouze posledn썿 
t쎼i polohy vozidla.
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Z쌴znam dat o aktivit썙 vozidla v syst썗mu 
eCall, vyu쏹썿vaj썿c썿m linku 112, se neucho-
v쌴v쌴 d썗le, ne쏹 je nezbytn썗 k 쏒썊el쏪m 
zpracov쌴n썿 v nouzov썗m syst썗mu eCall, 
a v 쏹쌴dn썗m p쎼썿pad썙 za hranici 13 hodin 
od momentu iniciace nouzov썗ho sys-
t썗mu eCall. Dopl쎜uj썿c썿 pozn쌴mky (pokud 
jsou): Neuplat쎜uje se

Zp쏪soby v쏯konu pr쌴v 
subjektu 쏒daj쏪
Subjekt 쏒daj쏪 (vlastn썿k vozidla) m쌴 
pr쌴vo na p쎼썿stup k 쏒daj쏪m a p쎼썿padn썙 
m쏪쏹e po쏹쌴dat o jejich opravu, v쏯maz 
nebo blokov쌴n썿 쏒daj쏪, kter썗 se ho t쏯kaj썿, 
jejich쏹 zpracov쌴n썿 nen썿 v souladu s usta-
noven썿mi sm썙rnice 95/46/EC. Jak썗koli 
t쎼et썿 strany, kter쏯m byly 쏒daje poskyt-
nuty, mus썿 b쏯t informov쌴ny o takov썗 
oprav썙, v쏯mazu nebo blokov쌴n썿, prove-
den썗m v souladu s touto sm썙rnic썿, 
pokud nen썿 proveden썿 nemo쏹n썗 nebo by 
vyvolalo nep쎼im썙쎼en썗 쏒sil썿.
Subjekt 쏒daj쏪 m쌴 pr쌴vo podat st썿쏹nost u 
p쎼썿slu쏃n썗ho org쌴nu pro ochranu 쏒daj쏪, 
pokud m쌴 pocit, 쏹e v d쏪sledku zpraco-
v쌴n썿 jeho osobn썿ch 쏒daj쏪 byla poru쏃ena 
jeho pr쌴va.
Obra쏉te se na slu쏹bu, zaji쏃쏉uj썿c썿 p쎼썿stup 
(pokud jsou): Neuplat쎜uje se

Celoevropsk쏯 syst썗m eCall

1 Mikrofon
2 Tla썊썿tko SOS
3 LED

Tla썊썿tko SOS: Stiskem tla썊썿tka nav쌴쏹e 
쎼idi썊/spolujezdec nouzov쏯 hovor 
s integrovanou dispe썊erskou slu쏹bou.
LED: 쉗erven쌴 a zelen쌴 kontrolka LED 
sv썿t썿 3 sekundy, pokud je vozidlo ve 
stavu ON (Zapnuto). Jinak za b썙쏹n썗ho 
provozu vozidla tyto kontrolky zhasnou.
Jestli쏹e se v syst썗mu vyskytnou pro-
bl썗my, kontrolka LED sv썿t썿 썊erven썙.

Automatick썗 hl쌴쏃en썿 o nehod썙
1. 쉗innost syst썗mu v p쎼썿pad썙 dopravn썿 

nehody

2. Spojen썿 se zdravotnick쏯m opera썊n썿m 
st쎼ediskem (PSAP)

3. T썿s쎜ov썗 slu쏹by

Za쎼썿zen썿 p쎼ipojen썗 k celoevropsk썗mu 
syst썗mu eCall se v p쎼썿pad썙 nehody vozi-
dla automaticky spoj썿 se ve쎼ejn쏯m inte-
grovan쏯m opera썊n썿m st쎼ediskem (PSAP) 
za 쏒썊elem proveden썿 nezbytn쏯ch 
z쌴chrann쏯ch 쏒kon쏪.
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Za 쏒썊elem poskytnut썿 n쌴le쏹it썗 
z쌴chrann썗 pomoci po zji쏃t썙n썿 dopravn썿 
nehody p쎼en쌴쏃썿 celoevropsk쏯 syst썗m 
eCall automaticky data nehody do ve쎼ej-
n썗ho integrovan썗ho opera썊n썿ho st쎼e-
diska (PSAP).
V takov썗m p쎼썿pad썙 nelze t썿s쎜ov썗 vol쌴n썿 
jednodu쏃e ukon썊it stisknut썿m tla썊썿tka 
SOS; celoevropsk쏯 syst썗m eCall z쏪stane 
ve spojen썿, dokud oper쌴tor pohotovostn썿 
slu쏹by, kter쏯 t썿s쎜ov썗 vol쌴n썿 p쎼ijal, toto 
vol쌴n썿 s쌴m neukon썊썿.
Je mo쏹n썗, 쏹e v p쎼썿pad썙 m썗n썙 z쌴va쏹n썗 
dopravn썿 nehody se celoevropsk쏯 sys-
t썗m eCall neaktivuje a t썿s쎜ov썗 vol쌴n썿 se 
neprovede. T썿s쎜ov썗 vol쌴n썿 v쏃ak lze usku-
te썊nit stisknut썿m tla썊썿tka SOS.

VAROV@NL
쉗innost syst썗mu nen썿 mo쏹n쌴, pokud v 
m썿st썙 nen썿 k dispozici mobiln썿 sign쌴l a 
sign쌴l syst썗m쏪 GPS a Galileo.

Ru썊n썿 hl쌴쏃en썿 o nehod썙

싡idi썊 nebo spolujezdec mohou nouzov쏯 
hovor s ve쎼ejn쏯m integrovan쏯m opera썊-
n썿m st쎼ediskem (PSAP) uskute썊nit 

manu쌴ln썙 stiskem tla썊썿tka SOS za 쏒썊e-
lem z썿sk쌴n썿 pot쎼ebn썗 pomoci v t썿sni.
Hovor s t썿s쎜ovou slu쏹bou prost쎼ednic-
tv썿m celoevropsk썗ho syst썗mu eCall lze 
zru쏃it dal쏃썿m stiskem tla썊썿tka SOS pouze 
p쎼ed spojen썿m hovoru.
Po aktivov쌴n썿 t썿s쎜ov썗ho hovoru v ru썊n썿m 
re쏹imu (za 쏒썊elem z썿sk쌴n썿 p쎼썿slu쏃n썗 t썿s-
쎜ov썗 slu쏹by a podpory) p쎼en쌴쏃썿 celoev-
ropsk쏯 syst썗m eCall automaticky data o 
dopravn썿 nehod썙 nebo jin쌴 data nehody 
ve쎼ejn썗mu integrovan썗mu opera썊n썿mu 
st쎼edisku PSAP. K tomu doch쌴z썿 v pr쏪-
b썙hu t썿s쎜ov썗ho hovoru vyvolan썗ho 
stisknut썿m tla썊썿tka SOS.
Pokud 쎼idi썊 nebo spolujezdec stisknou 
tla썊썿tko SOS omylem, t썿s쎜ov쏯 hovor lze 
do 3 sekund zru쏃it dal쏃썿m stiskem tla-
썊썿tka. Pot썗 ji쏹 vol쌴n썿 nelze zru쏃it.
V p쎼썿pad썙 dopravn썿 nehody nebo jin썗 
nehody vy쏹aduje aktivace t썿s쎜ov썗ho 
vol쌴n썿 v ru썊n썿m re쏹imu n쌴sleduj썿c썿 
postup:
1. Zastavte vozidlo v souladu s doprav-

n썿mi p쎼edpisy, abyste zajistili bezpe썊-
nost svou i ostatn썿ch 쏒썊astn썿k쏪 
silni썊n썿ho provozu.

2. Stiskn썙te tla썊썿tko SOS, kter썗 zah쌴j썿 
registraci za쎼썿zen썿 prost쎼ednictv썿m 
mobiln썿 telefonn썿 s썿t썙 a za쏃le mini-
m쌴ln썿 mno쏹stv썿 dat o vozidlu a jeho 
poloze; tato data byla shrom쌴쏹d썙na v 
souladu s technick쏯mi po쏹adavky 
slu쏹by.
Pot썗 se nav쌴쏹e p쎼썿m쏯 kontakt s ope-
r쌴torem celoevropsk썗ho syst썗mu 
eCall, aby mohly b쏯t sd썙leny d쏪vody 
t썿s쎜ov썗ho vol쌴n썿 a souvisej썿c썿 okol-
nosti.

3. Po vyjasn썙n썿 d쏪vod쏪 t썿s쎜ov썗ho vol쌴n썿 
oper쌴tor ve쎼ejn썗ho integrovan썗ho 
opera썊n썿ho st쎼ediska (PSAP) vy쏃le 

1

2

3
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pohotovostn썿 slu쏹bu a ukon썊썿 t썿s쎜ov쏯 
hovor.

Pokud nebude t썿s쎜ov쏯 hovor uskute썊-
n썙n podle postupu zm썿n썙n썗ho v쏯쏃e, 
bude vyhodnocen jako chybn쏯.

V\STRAHA
僅 Nap쌴jen썿 za쎼썿zen썿 celoevropsk썗ho sys-

t썗mu eCall zaji쏃쏉uje baterie
- Baterie za쎼썿zen썿 celoevropsk썗ho 

syst썗mu eCall dod쌴v쌴 nap썙t썿 po 
dobu 1 hodiny, pokud hlavn썿 nap쌴-
jen썿 z vozidla nen썿 v d쏪sledku nou-
zov썗 situace k dispozici.

- Baterie jednotky celoevropsk썗ho 
syst썗mu eCall by se m썙la m썙nit 
ka쏹d썗 4 roky.

僅 LED sv썿t썿 썊erven썙 (porucha sys-
t썗mu)
Pokud za norm쌴ln썿ch provozn썿ch pod-
m썿nek sv썿t썿 썊erven쌴 LED, jde o p쎼썿znak 
poruchy jednotky celoevropsk썗ho 
syst썗mu eCall. Jednotku celoevrop-
sk썗ho syst썗mu eCall nechte nepro-
dlen썙 zkontrolovat u autorizovan썗ho 
prodejce nebo servisn썿ho partnera 
Kia. V opa썊n썗m p쎼썿pad썙 nen썿 spr쌴vn쌴 
funkce za쎼썿zen썿 celoevropsk썗ho sys-
t썗mu eCall ve va쏃em vozidle zaru-
썊en쌴. Majitel vozidla odpov썿d쌴 za 
n쌴sledky, zp쏪soben썗 nedodr쏹en썿m 
v쏯쏃e zm썿n썙n쏯ch podm썿nek.

僅 Sv썗voln쌴 demont쌴쏹 nebo 쏒pravy
Jednotka celoevropsk썗ho syst썗mu 
eCall aktivuje t썿s쎜ov쏯 hovor pro asis-
tenci. Jak쌴koli sv썗voln쌴 demont쌴쏹 
nebo 쏒prava nastaven썿 jednotky celo-
evropsk썗ho syst썗mu eCall m쏪쏹e ovliv-
nit va쏃e bezpe썊썿 p쎼i j썿zd썙. M쏪쏹e tak썗 
doj썿t k chybn썗mu t썿s쎜ov썗mu vol쌴n썿 na 
zdravotnick썗 opera썊n썿 st쎼edisko 
(PSAP). Z tohoto d쏪vodu v쌴s 쏹쌴d쌴me 
neprov쌴d썙t sv썗voln썙, nebo prost쎼ed-

nictv썿m t쎼et썿 strany, jak썗koli 쏒pravy v 
nastaven썿 za쎼썿zen썿 celoevropsk썗ho 
syst썗mu eCall, um썿st썙n썗m ve va쏃em 
vozidle.
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Syst썗m UAE eCall (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)

1. Dopravn썿 nehoda
2. Bezdr쌴tov쌴 s썿쏉
3. Zdravotnick썗 opera썊n썿 st쎼edisko 

(PSAP)
4. Pomoc

Vozidlo je vybaveno za쎼썿zen썿m*1 propoje-
n쏯m se syst썗mem UAE eCall pro usku-
te썊쎜ov쌴n썿 nouzov쏯ch hovor쏪 
s opera썊n썿mi t쏯my. Syst썗m UAE eCall 
zaji쏃쏉uje automatick썗 nouzov썗 vol쌴n썿 p쎼i 
dopravn썿 nehod썙 a jin쏯ch*2 nehod쌴ch na 
silnic썿ch na 쏒zem썿 Bl썿zk썗ho v쏯chodu. 
(Pouze v zem썿ch, kde je pou쏹it썿 syst썗mu 
legislativn썙 upraveno.)
Syst썗m umo쏹쎜uje spojen썿 s oper쌴torem 
slu쏹by jednor쌴zov썗ho odesl쌴n썿 v p쎼썿pad썙 
nehody na silnic썿ch na 쏒zem썿 Bl썿zk썗ho 
v쏯chodu. (Pouze v zem썿ch, kde je pou쏹it썿 
syst썗mu legislativn썙 upraveno.)
Syst썗m UAE eCall za stanoven쏯ch pod-
m썿nek, uveden쏯ch v u쏹ivatelsk썗 p쎼썿-
ru썊ce, stejn썙 jako v z쌴ru썊n썿 a servisn썿 
kn썿쏹ce, p쎼en쌴쏃썿 data zdravotnick썗mu 
opera썊n썿mu st쎼edisku (PSAP), v썊etn썙 
polohy, typu vozidla a VIN (identifika썊n썿 
썊썿slo vozidla).

Jakmile jsou 쏒daje ulo쏹en썗 v syst썗mu 
UAE eCall doru썊eny do z쌴chrann썗ho 
centra, aby pomohly 쎼idi썊i a cestuj썿c썿m 
s 쎼쌴dnou z쌴chrannou operac썿, budou po 
ukon썊en썿 z쌴chrann썗 operace smaz쌴ny.
*1. Jednotka syst썗mu UAE eCall podle 
p쎼썿ru썊ky u쏹ivatele p쎼edstavuje za쎼썿zen썿 
nainstalovan썗 ve vozidle, poskytuj썿c썿 
spojen썿 se syst썗mem UAE eCall.
*2. Ozna썊en썿 씮Other accidents“ (Jin썗 
nehody) p쎼edstavuje jak썗koli nehody na 
silnic썿ch Bl썿zk썗ho v쏯chodu (mimo zem썿 
s omezen썿m tohoto syst썗mu), p쎼i kter쏯ch 
do쏃lo ke zran썙n썿 osob a/nebo nutnosti 
poskytnut썿 pomoci. V p쎼썿pad썙 zpozoro-
v쌴n썿 jak썗koli nehody je nutn썗 vozidlo 
zastavit, stisknout tla썊썿tko SOS (um썿st썙n썿 
tla썊썿tka je pops쌴no na obr쌴zku na "Sys-
t썗m UAE eCall" strana 7-36.) P쎼i uskute썊-
n썙n썿 hovoru syst썗m shrom쌴쏹d썿 
informace vozidla (ze kter썗ho hovor pro-
b썿h쌴) a propoj썿 vozidlo s oper쌴torem 
zdravotnick썗ho opera썊n썿ho st쎼ediska 
(PSAP) pro ozn쌴men썿 d쏪vodu nouzo-
v썗ho hovoru.

Popis funkce eCall v syst썗mu 
vozidla

1. Tla썊썿tko SOS
2. Havarijn썿 sign쌴l
3. Syst썗m nouzov썗ho vol쌴n썿
4. Ant썗na
5. Mikrofon
6. Reproduktor
7. LED kontrolky
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P쎼ehled syst썗mu eCall vozidla, vyu쏹썿va-
j썿c썿 t썿s쎜ovou linku 999, jeho ovl쌴d쌴n썿 a 
funkce naleznete v tomto odd썿lu. Syst썗m 
eCall, vyu쏹썿vaj썿c썿 t썿s쎜ovou linku 999, je 
obecn썙 slu쏹ba ve쎼ejn썗ho z쌴jmu a je k 
dispozici zdarma.
Ve v쏯choz썿m nastaven썿 je syst썗m eCall, 
vyu쏹썿vaj썿c썿 t썿s쎜ovou linku 999, aktivo-
van쏯. Aktivuje se automaticky 썊idly vozi-
dla v p쎼썿pad썙 v쌴쏹n썗 nehody.
Automaticky se rovn썙쏹 spust썿, pokud je 
vozidlo vybaveno syst썗mem TPS, kter쏯 v 
p쎼썿pad썙 v쌴쏹n썗 nehody nefunguje.
V p쎼썿pad썙 pot쎼eby lze syst썗m eCall, vyu-
쏹썿vaj썿c썿 t썿s쎜ovou linku 999, spustit manu-
쌴ln썙. Pokyny pro ru썊n썿 spu쏃t썙n썿 syst썗mu 
jsou uvedeny v tomto odd썿lu.
V p쎼썿pad썙 kritick썗ho selh쌴n썿 syst썗mu 
eCall, kter썗 znemo쏹쎜uje pou쏹it썿 syst썗mu, 
vyu쏹썿vaj썿c썿ho t썿s쎜ovou linku 999, budou 
cestuj썿c썿 ve vozidle upozorn썙ni, podrob-
nosti v t썗to 썊쌴sti.

쌂daje o zpracov쌴n썿 dat
Jak썗koli zpracov쌴n썿 osobn썿ch 쏒daj쏪 v 
syst썗mu eCall vozidla, vyu쏹썿vaj썿c썿m linku 
999, mus썿 b쏯t v souladu s pravidly na 
ochranu osobn썿ch 쏒daj쏪, stanoven쏯mi 
ve sm썙rnic썿ch Evropsk썗ho parlamentu a 
Rady 95/46/ES (1) a 2002/58/ES (2) a 
jsou zalo쏹eny zejm썗na na nezbytnosti 
chr쌴nit 쏹ivotn썙 d쏪le쏹it썗 z쌴jmy jednot-
livc쏪 v souladu s 썊l. 7 (d) sm썙rnice 95/
46/ES (3).
Zpracov쌴n썿 t썙chto dat je striktn썙 ome-
zeno na d쏪vody pou쏹it썿 pro nouzov썗 
vol쌴n썿 eCall na jednotn썗 썊썿slo t썿s쎜ov썗ho 
vol쌴n썿 999.

Typy dat a jejich p쎼썿jemci
Syst썗m vozidla eCall, vyu쏹썿vaj썿c썿 linku 
999, m쏪쏹e sb썿rat a zpracov쌴vat pouze 
n쌴sleduj썿c썿 쏒daje:
僅 Identifika썊n썿 썊썿slo vozidla

僅 Typ vozidla (osobn썿 vozidlo nebo 
lehk썗 komer썊n썿 vozidlo)

僅 Typ p쎼echov쌴van썗ho paliva (benz썿n/
nafta/CNG/LPG/elekt쎼ina/vod썿k)

僅 Posledn썿 poloha vozidla a sm썙r j썿zdy
僅 Soubor dat automatick썗 aktivace sys-

t썗mu a jeho 썊asov쌴 zna썊ka
僅 Jak쌴koli dal쏃썿 data (pokud lze): Neu-

plat쎜uje se
P쎼썿jemci dat, zpracovan쏯ch syst썗mem 
eCall vozidla, vyu쏹썿vaj썿c썿 linku 999, jsou 
odpov썿daj썿c썿 kontaktn썿 m썿sta, pov썙쎼en쌴 
p쎼썿slu쏃n쏯mi org쌴ny ve쎼ejn썗 spr쌴vy 
zem썙, ve kter썗 se 쏒zem썿 nach쌴z썿, p쎼ij썿-
maj썿c썿 a zpracov쌴vaj썿c썿 vol쌴n썿 eCall na 
jednotn썗 evropsk썗 lince t썿s쎜ov썗ho vol쌴n썿 
999. Dopl쎜kov썗 informace (pokud lze): 
Neuplat쎜uje se
1. Sm썙rnice Evropsk썗ho parlamentu a 

Rady 95/46/ES ze dne 24. 쎼썿jna 1995 o 
ochran썙 fyzick쏯ch osob p쎼i zpraco-
v쌴n썿 osobn썿ch 쏒daj쏪 a o voln썗m 
pohybu t썙chto 쏒daj쏪 (OJ L 281, 
23.11.1995, str. 31).

2. Sm썙rnice Evropsk썗ho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. 썊ervence 
2002 o zpracov쌴n썿 osobn썿ch 쏒daj쏪 a 
ochran썙 soukrom썿 v elektronick썗 
komunikaci (sm썙rnice o ochran썙 sou-
krom썿 a elektronick쏯ch komunika-
c썿ch) (OJ L 201, 31.7.2002, str. 37).

3. Sm썙rnice 95/46/ES je nahrazena na쎼썿-
zen썿m Evropsk썗ho parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochran썙 fyzick쏯ch osob p쎼i zpraco-
v쌴n썿 osobn썿ch 쏒daj쏪 a voln썗m pohybu 
t썙chto 쏒daj쏪 (Obecn썗 na쎼썿zen썿 o 
ochran썙 쏒daj쏪) (OJ L 119, 4.5.2016, str. 
1). Na쎼썿zen썿 plat썿 od 25. kv썙tna 2018.
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Opat쎼en썿 pro zpracov쌴n썿 쏒daj쏪
Syst썗m eCall ve vozidle, vyu쏹썿vaj썿c썿 linku 
999, je navr쏹en tak, aby zaru썊il, 쏹e data 
ulo쏹en쌴 v pam썙ti syst썗mu nebudou 
poskytnuty mimo syst썗m p쎼ed spu쏃t썙-
n썿m syst썗mu eCall. Dopl쎜uj썿c썿 pozn쌴mky 
(pokud jsou): Neuplat쎜uje se
Syst썗m eCall, vyu쏹썿vaj썿c썿 linku 999, je 
navr쏹en tak, 쏹e v norm쌴ln썿m provozn썿m 
stavu nen썿 vysledovateln쏯 ani nen썿 p쎼ed-
m썙tem jak썗hokoli trval썗ho sledov쌴n썿. 
Dopl쎜uj썿c썿 pozn쌴mky (pokud jsou): Neu-
plat쎜uje se
Syst썗m eCall, vyu쏹썿vaj썿c썿 linku 999, je 
navr쏹en tak, 쏹e data ve vnit쎼n썿 pam썙ti 
syst썗mu jsou automaticky pr쏪b썙쏹n썙 
maz쌴na.
P쎼i norm쌴ln썿 썊innosti jsou 쏒daje o poloze 
vozidla ve vnit쎼n썿 pam썙ti syst썗mu konti-
nu쌴ln썙 p쎼episov쌴na, tak쏹e se uchov쌴-
vaj썿 pouze posledn썿 t쎼i polohy vozidla.
Z쌴znam dat o aktivit썙 vozidla v syst썗mu 
eCall, vyu쏹썿vaj썿c썿m linku 999, nen썿 ucho-
v쌴v쌴n d썗le ne쏹 je nezbytn썗 pro 쏒썊el 
zpracov쌴n썿 v nouzov썗m syst썗mu eCall a 
v 쏹쌴dn썗m p쎼썿pad썙 za hranici 13 hodin od 
momentu iniciace nouzov썗ho syst썗mu 
eCall. Dopl쎜uj썿c썿 pozn쌴mky (pokud jsou): 
Neuplat쎜uje se

Zp쏪soby v쏯konu pr쌴v subjektu 
쏒daj쏪
Subjekt 쏒daj쏪 (vlastn썿k vozidla) m쌴 
pr쌴vo na p쎼썿stup k 쏒daj쏪m a p쎼썿padn썙 
po쏹쌴dat o opravu, v쏯maz nebo bloko-
v쌴n썿 쏒daj쏪, kter썗 se ho t쏯kaj썿, jejich쏹 
zpracov쌴n썿 nen썿 v souladu s ustanove-
n썿mi sm썙rnice 95/46/EC. Jak썗koli t쎼et썿 
strany, kter쏯m byly 쏒daje poskytnuty, 
mus썿 b쏯t informov쌴ny o takov썗 oprav썙, 
v쏯mazu nebo blokov쌴n썿, proveden썗m v 
souladu s touto sm썙rnic썿, pokud nen썿 
proveden썿 nemo쏹n썗 nebo by vyvolalo 
nep쎼im썙쎼en썗 쏒sil썿.

Subjekt 쏒daj쏪 m쌴 pr쌴vo podat st썿쏹nost u 
p쎼썿slu쏃n썗ho org쌴nu pro ochranu 쏒daj쏪, 
pokud m쌴 pocit, 쏹e v d쏪sledku zpraco-
v쌴n썿 jeho osobn썿ch 쏒daj쏪 byla poru쏃ena 
jeho pr쌴va.
Obra쏉te se na slu쏹bu, zaji쏃쏉uj썿c썿 p쎼썿stup 
(pokud jsou): Neuplat쎜uje se

Syst썗m UAE eCall

Sou썊쌴sti syst썗mu UAE eCall, um썿st썙n썗 
v prostoru pro cestuj썿c썿:
1. Mikrofon
2. Tla썊썿tko SOS
3. LED
Tla썊썿tko SOS: Stiskem tla썊썿tka nav쌴쏹e 
쎼idi썊/spolujezdec nouzov쏯 hovor se slu쏹-
bou jednor쌴zov썗ho odesl쌴n썿.
LED: Kdy쏹 je tla썊썿tko ENGINE START/
STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) 
v poloze ON (Zapnuto), rozsv썿t썿 se na 
3 sekundy zelen쌴 kontrolka LED. P쎼i nor-
m쌴ln썿 썊innosti syst썗mu se pot썗 vypnou.

Automatick썗 hl쌴쏃en썿 o nehod썙
1. 쉗innost syst썗mu v p쎼썿pad썙 dopravn썿 

nehody

ONQ5E051123L

ONQ5E051118L
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2. Spojen썿 se zdravotnick쏯m opera썊n썿m 
st쎼ediskem (PSAP)

3. T썿s쎜ov썗 slu쏹by

Za쎼썿zen썿 p쎼ipojen썗 k syst썗mu UAE eCall 
se v p쎼썿pad썙 nehody vozidla automa-
ticky spoj썿 se zdravotnick쏯m opera썊n썿m 
st쎼ediskem (PSAP) za 쏒썊elem proveden썿 
nezbytn쏯ch z쌴chrann쏯ch 쏒kon쏪.
Pro poskytnut썿 n쌴le쏹it썗 z쌴chrann썗 
pomoci po zji쏃t썙n썿 dopravn썿 nehody, p쎼e-
n쌴쏃썿 syst썗m UAE eCall automaticky data 
nehody do zdravotn썿ho opera썊n썿ho st쎼e-
diska (PSAP).
V takov썗m p쎼썿pad썙 nelze t썿s쎜ov썗 vol쌴n썿 
jednodu쏃e ukon썊it stisknut썿m tla썊썿tka 
SOS a syst썗m UAE eCall z쏪stane ve spo-
jen썿, dokud oper쌴tor pohotovostn썿 
slu쏹by, kter쏯 t썿s쎜ov썗 vol쌴n썿 p쎼ijal, toto 
vol쌴n썿 s쌴m neukon썊썿.
V p쎼썿pad썙 m썗n썙 z쌴va쏹n썗 dopravn썿 
nehody nemus썿 syst썗m UAE eCall t썿s-
쎜ov썗 vol쌴n썿 prov썗st. T썿s쎜ov썗 vol쌴n썿 v쏃ak 
lze uskute썊nit stisknut썿m tla썊썿tka SOS.

VAROV@NL
쉗innost syst썗mu nen썿 mo쏹n쌴, pokud v 
m썿st썙 nen썿 k dispozici mobiln썿 sign쌴l a 
sign쌴l syst썗m쏪 GPS a Galileo.

Ru썊n썿 hl쌴쏃en썿 o nehod썙

싡idi썊 nebo spolujezdci mohou nouzov쏯 
hovor se zdravotnick쏯m opera썊n썿m st쎼e-
diskem (PSAP) pro z썿sk쌴n썿 pot쎼ebn썗 
nouzov썗 pomoci uskute썊nit manu쌴ln썙 
stiskem tla썊썿tka SOS.
Hovor s nouzovou slu쏹bou prost쎼ednic-
tv썿m syst썗mu UAE eCall lze zru쏃it dal쏃썿m 
stisknut썿m tla썊썿tka SOS pouze p쎼ed spo-
jen썿m hovoru.
Po aktivov쌴n썿 nouzov썗ho hovoru 
v ru썊n썿m re쏹imu stisknut썿m tla썊썿tka SOS 
(pro p쎼썿slu쏃nou t썿s쎜ovou slu쏹bu 
a podporu) syst썗m UAE eCall automa-
ticky p쎼en쌴쏃썿 data dopravn썿 nehody 
nebo data jin썗 nehody zdravotnick썗mu 
opera썊n썿mu st쎼edisku (PSAP) (v pr쏪b썙hu 
t썿s쎜ov썗ho hovoru).
Pokud 쎼idi썊 nebo spolujezdec stiskne tla-
썊썿tko SOS omylem, t썿s쎜ov쏯 hovor lze do 
3 sekund zru쏃it dal쏃썿m stiskem tla썊썿tka. 
Pot썗 ji쏹 nelze zru쏃it.

ONQ5E051118L

OGL3061052L
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2

3

ONQ5E051118L

OGL3061051L

OGL3061052L
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V p쎼썿pad썙 dopravn썿 nehody nebo jin썗 
nehody prove썑te n쌴sleduj썿c썿 쏒kony pro 
aktivov쌴n썿 t썿s쎜ov썗ho hovoru v manu쌴l-
n썿m re쏹imu:
1. Zastavte vozidlo v souladu s pravidly 

silni썊n썿ho provozu, abyste zajistili bez-
pe썊nost svou i ostatn썿ch 쏒썊astn썿k쏪 sil-
ni썊n썿ho provozu;

2. Stiskn썙te tla썊썿tko SOS, po stisknut썿 tla-
썊썿tka SOS prob썙hne p쎼ihl쌴쏃en썿 za쎼썿-
zen썿 v bezdr쌴tov썗 telekomunika썊n썿 s썿ti 
a podle technick쏯ch parametr쏪 za쎼썿-
zen썿 je shrom쌴쏹d썙n minim쌴ln썿 soubor 
dat o vozidle a poloze.
Pot썗 se s oper쌴torem syst썗mu UAE 
eCall up쎼esn썿 d쏪vod (podm썿nky) t썿s쎜o-
v썗ho vol쌴n썿.

3. Po vyjasn썙n썿 d쏪vod쏪 t썿s쎜ov썗ho vol쌴n썿 
oper쌴tor zdravotnick썗ho opera썊n썿ho 
st쎼ediska (PSAP) vy쏃le pohotovostn썿 
slu쏹bu a ukon썊썿 t썿s쎜ov쏯 hovor.

Pokud nen썿 t썿s쎜ov쏯 hovor uskute썊n썙n 
podle postupu zm썿n썙n썗ho v쏯쏃e, bude 
vyhodnocen jako chybn쏯.

V\STRAHA
Nap쌴jen썿 za쎼썿zen썿 syst썗mu UAE eCall 
z baterie
僅 Baterie syst썗mu UAE eCall dod쌴v쌴 

nap썙t썿 po dobu 1 hodiny, pokud hlavn썿 
nap쌴jen썿 z vozidla nen썿 v d쏪sledku 
nouzov썗 situace k dispozici.

僅 Baterie syst썗mu UAE eCall by se m썙la 
m썙nit ka쏹d썗 3 roky. Dal쏃썿 informace 
naleznete v 썊쌴sti "Pl쌴n b썙쏹n썗 쏒dr쏹by – 
Mimo Evropu (V썊etn썙 Ruska)" strana 
8-19.

LED sv썿t썿 썊erven썙 (porucha sys-
t썗mu)
Pokud za norm쌴ln썿ch provozn썿ch podm썿-
nek sv썿t썿 썊erven쌴 LED, m쏪쏹e j썿t o p쎼썿znak 
poruchy jednotky syst썗mu UAE eCall. 
Syst썗m UAE eCall nechte zkontrolovat u 
autorizovan썗ho prodejce nebo servis-
n썿ho partnera Kia. V opa썊n썗m p쎼썿pad썙 
nelze ve va쏃em vozidle zaru썊it spr쌴vnou 
funkci za쎼썿zen썿 syst썗mu UAE eCall. Maji-
tel vozidla nese odpov썙dnost za 
n쌴sledky, kter썗 nastaly v d쏪sledku 
nedodr쏹en썿 v쏯쏃e uveden쏯ch podm썿nek.

Sv썗voln쌴 demont쌴쏹 nebo 쏒pravy
Jednotka syst썗mu UAE eCall aktivuje t썿s-
쎜ov쏯 hovor pro asistenci. Jak쌴koli sv썗-
voln쌴 demont쌴쏹 nebo 쏒prava nastaven썿 
jednotky syst썗mu UAE eCall m쏪쏹e nega-
tivn썙 ovlivnit va쏃e bezpe썊썿 p쎼i j썿zd썙. 
M쏪쏹e tak썗 doj썿t k chybn썗mu t썿s쎜ov썗mu 
vol쌴n썿 na zdravotnick썗 opera썊n썿 st쎼e-
disko (PSAP). Z tohoto d쏪vodu v쌴s 
쏹쌴d쌴me neprov쌴d썙t sv썗voln썙 ani pro-
st쎼ednictv썿m t쎼et썿 strany jak썗koli 쏒pravy 
v nastaven썿 za쎼썿zen썿 syst썗mu UAE eCall, 
um썿st썙n썗ho ve vozidle.
387
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쌂dr쏹ba
Motorov쏯 prostor

Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
ONQ5E061107L

ONQ5E061106L
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Smartstream G2.0

* Podle zvolen쏯ch mo쏹nost썿 nebo aktu쌴ln썿ho regionu nemusej썿 b쏯t n썙kter썗 funkce 
va쏃eho vozidla dostupn썗.

1 N쌴dr쏹ka chladic썿 kapaliny motoru
2 N쌴dr쏹ka brzdov썗 kapaliny
3 Vzduchov쏯 filtr
4 Uz쌴v썙r pln썿c썿ho otvoru motorov썗ho oleje
5 M썙rka motorov썗ho oleje
6 N쌴dr쏹ka kapaliny do ost쎼ikova썊쏪 썊eln썿ho skla
7 Kladn쏯 p쎣l akumul쌴toru (+)
8 Z쌴porn쏯 p쎣l akumul쌴toru (–)
9 Pojistkov쌴 sk쎼썿쎜ka

ONQ5061084L
68
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쌂dr쏹ba vozidla
Zodpov썙dnost vlastn썿ka vozidla
僅 Nechte vozidlo opravit v odborn썗m 

servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce 
Kia.

僅 Uschov쌴vejte si doklady o 쎼쌴dn썗 
쏒dr쏹b썙.

僅 Dbejte, abyste mohli dolo쏹it dodr쏹o-
v쌴n썿 z쌴ru썊n썿ch po쏹adavk쏪 na servis a 
쏒dr쏹bu sv썗ho vozidla.

僅 Na opravy a 쏒kony, prov쌴d썙n썗 v 
d쏪sledku nespr쌴vn썗 쏒dr쏹by nebo 
nedostate썊n썗 p썗썊e, se nevztahuje 
z쌴ruka.

UPOZORN5NL
Za 쏒dr쏹bu vozidla a pravidelnou p썗썊i 
zodpov썿d쌴 majitel vozidla.

쌂dr쏹ba prov쌴d썙n쌴 vlastn썿kem 
vozidla
Nespr쌴vn썗 nebo ne쏒pln썗 proveden썿 
쏒kon쏪 m쏪쏹e zp쏪sobit probl썗my. V tomto 
odd썿lu jsou uveden썗 snadno provedi-
teln썗 쏒kony 쏒dr쏹by.

UPOZORN5NL
Nespr쌴vn쌴 쏒dr쏹ba, prov쌴d썙n쌴 vlastn썿-
kem vozidla v z쌴ru썊n썿m obdob썿, m쏪쏹e 
ovlivnit platnost z쌴ruky. Podrobnosti 
jsou uveden썗 v p쎼썿ru썊ce pro z쌴ruku a 
servis, dod쌴van썗 s vozidlem. Pokud si 
nejste jisti s prov쌴d썙n썿m n썙kter썗ho 
postupu 쏒dr쏹by, nechte syst썗m opravit v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

Bezpe썊nostn썿 opat쎼en썿 
v motorov썗m prostoru pro vzn썙-
tov썗 motory (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
僅 Piezo vst쎼ikova썊 pracuje pod vysok쏯m 

nap썙t썿m (maxim쌴ln썙 200 V).
僅 Nedot쏯kejte se vst쎼ikova썊e, elektroin-

stalace vst쎼ikova썊e a po썊썿ta썊e motoru, 
pokud motor b썙쏹썿.

僅 Neodn썿mejte konektor vst쎼ikova썊e, 
pokud motor b썙쏹썿.

僅 Lid썗 pou쏹썿vaj썿c썿 kardiostimul쌴tory 
nesm썿 st쌴t pobl썿쏹 motoru, pokud 
motor startuje nebo b썙쏹썿.

V\STRAHA
쌂dr쏹ba vozidla
僅 쌂kony 쏒dr쏹by, prov쌴d썙n썗 na vozidle, 

mohou b쏯t nebezpe썊n썗. P쎼i n썙kter쏯ch 
쏒konech 쏒dr쏹by m쏪쏹e doj썿t k v쌴쏹-
n썗mu zran썙n썿. P쎼i nedostatku znalost썿 
썊i zku쏃enost썿 nebo p쎼i chyb썙j썿c썿m 
n쌴쎼ad썿 a vybaven썿 sv썙쎼te servisn썿 
쏒kony profesion쌴ln썿mu servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

僅 Pracovat v prostoru pod kapotou p쎼i 
b썙쏹썿c썿m motoru je nebezpe썊n썗. 
Nebezpe썊썿 d쌴le zvy쏃uje voln쏯 od썙v a 
쏃perky. M쏪쏹e doj썿t k zachycen썿 pohyb-
liv쏯mi sou썊쌴stmi a ke zran썙n썿. Z 
tohoto d쏪vodu, pokud je p쎼i pr쌴ci pod 
kapotou nutn썗, aby byl motor v 
chodu, p쎼ed p쎼ibl썿쏹en썿m k motoro-
v썗mu nebo ventil쌴toru chladi썊e 
d쏪sledn썙 sundejte ve쏃ker썗 쏃perky 
(zvl쌴쏃t썙 prsteny, n쌴ramky, hodiny, a 
n쌴hrdeln썿ky) a obdobn썙 kravaty, 
쏃쌴tky, 쏃쌴ly a podobn썗 voln썗 sou썊쌴sti 
od썙vu.

僅 Nikdy nepracujte na syst썗mu vst쎼iko-
v쌴n썿, pokud motor b썙쏹썿 nebo d쎼썿ve ne쏹 
30 sekund po vypnut썿 motoru. Vyso-
78
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kotlak썗 썊erpadlo, ly쏹iny, vst쎼ikova썊e a 
vysokotlak썗 potrub썿 jsou pod vyso-
k쏯m tlakem i po zastaven썿 motoru. 
Trysk쌴n썿 paliva zp쏪soben썗 쏒nikem 
paliva m쏪쏹e p쎼i kontaktu s t썙lem zp쏪-
sobit v쌴쏹n쌴 zran썙n썿. Lid썗 pou쏹썿vaj썿c썿 
kardiostimul쌴tor by se nem썙li pohy-
bovat bl썿쏹e ne쏹 30 cm (12 in) od elek-
tronick썗 쎼썿dic썿 jednotky nebo 
kabelov썗ho svazku v prostoru 
motoru, pokud motor b썙쏹썿, jeliko쏹 
vysok쏯 proud v syst썗mu elektronick썗 
쎼썿dic썿 jednotky vytv쌴쎼썿 siln썗 magne-
tick썗 pole.

V\STRAHA
Vzn썙tov쏯 motor
Nikdy nepracujte na syst썗mu vst쎼iko-
v쌴n썿, pokud motor b썙쏹썿 nebo d쎼썿ve ne쏹 
30 sekund po vypnut썿 motoru. Vyso-
kotlak썗 썊erpadlo, li쏃ta, vst쎼ikova썊e 
a vysokotlak썗 potrub썿 jsou pod vysok쏯m 
tlakem i po zastaven썿 motoru. Trysk쌴n썿 
paliva zp쏪soben썗 쏒nikem paliva m쏪쏹e 
p쎼i kontaktu s t썙lem zp쏪sobit v쌴쏹n쌴 zra-
n썙n썿. Lid썗 pou쏹썿vaj썿c썿 kardiostimul쌴tor by 
se nem썙li pohybovat v okol썿 30 cm elek-
tronick썗 쎼썿dic썿 jednotky nebo kabelov썗ho 
svazku v prostoru motoru, pokud motor 
b썙쏹썿, jeliko쏹 vysok쏯 proud v syst썗mu 
elektronick썗 쎼썿dic썿 jednotky vytv쌴쎼썿 siln썗 
magnetick썗 pole.

VAROV@NL
僅 Na horn썿 썊쌴st krytu motoru (je-li sou-

썊쌴st썿 v쏯bavy) nebo d썿ly souvisej썿c썿 s 
palivem nevyv썿jejte velkou s썿lu a 
nepokl쌴dejte na n썙 t썙쏹k썗 p쎼edm썙ty.

僅 Kontrolu palivov썗 soustavy (veden썿 
paliva a vst쎼ikovac썿 za쎼썿zen썿) sv썙쎼te 
profesion쌴ln썿mu servisu. Kia doporu-
썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 
썊i prodejce Kia.

僅 Nejezd썙te s dlouhodob썙 sejmut쏯m 
krytem motoru.

僅 P쎼i kontrole prostoru motoru nest쏪jte 
pobl썿쏹 ohn썙. Palivo, kapalina do ost쎼i-
kova썊쏪 atd. jsou ho쎼lav썗 oleje, kter썗 
mohou zp쏪sobit po쏹쌴r.

僅 P쎼ed dotknut썿m se akumul쌴toru, 
kabel쏪 zapalov쌴n썿 a elektroinstalace 
byste m썙li odpojit z쌴pornou svorku 
akumul쌴toru 씮-“. Mohli byste utrp썙t 
z쌴sah elektrick쏯m proudem.

僅 P쎼i sn썿m쌴n썿 krytu vnit쎼n썿ho oblo쏹en썿 
pomoc썿 ploch썗ho 쏃roubov쌴ku (-) 
bu썑te opatrn썿, abyste kryt nepo쏃ko-
dili.

僅 P쎼i v쏯m썙n썙 a 썊i쏃t썙n썿 쏹쌴rovek bu썑te 
opatrn썿, abyste neutrp썙li pop쌴leniny 
nebo elektrick쏯 쏃ok.
88
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쌂dr쏹ba sv썗pomoc썿
Pl쌴n 쏒dr쏹by sv썗pomoc썿
Dopln썙n썿 paliva
僅 Zkontrolujte mno쏹stv썿 chladic썿 kapa-

liny v n쌴dr쏹ce.
僅 Zkontrolujte mno쏹stv썿 kapaliny ost쎼i-

kova썊e.
僅 Zkontrolujte, zda nen썿 쏹쌴dn쌴 

z pneumatik m쌴lo nahu쏃t썙n쌴.

V\STRAHA
Pokud je motor zah쎼쌴t쏯, p쎼i kontrole 
mno쏹stv썿 chladic썿 kapaliny postupujte 
opatrn썙. Hork쌴 chladic썿 kapalina a p쌴ra 
jsou pod tlakem a mohou vytrysknout. 
Mohlo by doj썿t k opa쎼en썿 nebo jin썗mu 
v쌴쏹n썗mu zran썙n썿.

P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 vozidla
僅 V쏃썿mejte si jak쏯chkoli zm썙n zvuku 

v쏯fuku nebo jak썗hokoli z쌴pachu v쏯fu-
kov쏯ch zplodin ve vozidle.

僅 Zkontrolujte vibrace p쎼en쌴쏃en썗 do 
volantu. V쏃썿mejte si jak썗hokoli odporu 
p쎼i ovl쌴d쌴n썿 volantu, jeho mechanick썗 
v쏪le nebo zm썙ny jeho polohy v p쎼썿-
m썗m sm썙ru.

僅 V쏃썿mejte si, zda vozidlo soustavn썙 
m썿rn썙 zat쌴썊썿 nebo 씮tah쌴“ na jednu 
stranu p쎼i j썿zd썙 po hladk썗 vodorovn썗 
silnici.

僅 P쎼i zastavov쌴n썿 poslouchejte a v쏃썿-
mejte si neobvykl쏯ch zvuk쏪, tah쌴n썿 
volantu na jednu stranu, del쏃썿 dr쌴hy 
brzdov썗ho ped쌴lu nebo obt썿쏹n썗mu 
se쏃l쌴pnut썿 brzdov썗ho ped쌴lu.

僅 Pokud doch쌴z썿 k prokluzov쌴n썿 nebo 
jak쏯mkoli zm썙n쌴m fungov쌴n썿 p쎼evo-
dovky, zkontrolujte hladinu oleje p쎼e-
vodovky.

僅 Zkontrolujte parkovac썿 brzdu.
僅 Zkontrolujte 쏒nik kapaliny z vozidla 

(voda kapaj썿c썿 ze syst썗mu klimatizace 
b썙hem nebo po pou쏹썿v쌴n썿 vozidla je 
norm쌴ln썿m jevem).

Nejm썗n썙 jednou m썙s썿썊n썙
僅 Zkontrolujte mno쏹stv썿 chlad썿c썿 kapa-

liny v n쌴dr쏹ce chlad썿c썿 kapaliny 
motoru.

僅 Zkontrolujte funk썊nost v쏃ech vn썙j쏃썿ch 
sv썙tel v썊etn썙 brzdov쏯ch, sm썙rov쏯ch a 
v쏯stra쏹n쏯ch sv썙tel.

僅 U v쏃ech pneumatik v썊etn썙 n쌴hrad-
n썿ho kola kontrolujte tlak, opot쎼eben썿, 
zn쌴mky nerovnom썙rn썗ho opot쎼eben썿 
nebo po쏃kozen썿.

僅 Zkontrolujte dota쏹en썿 쏃roub쏪 kol.

Alespo쎜 dvakr쌴t ro썊n썙
僅 Zkontrolujte t썙snost a p쎼썿padn쌴 

po쏃kozen썿 hadic chladi썊e, topen썿 a kli-
matizace.

僅 Zkontrolujte 썊innost ost쎼ikova썊쏪 a st썙-
ra썊쏪 썊eln썿ho skla. 쉗istou textili썿, navlh-
썊enou kapalinou ost쎼ikova썊e, o썊ist썙te 
st썿rac썿 li쏃ty.

僅 Zkontrolujte nastaven썿 썊eln썿ch sv썙tlo-
met쏪.

僅 Zkontrolujte tlumi썊 v쏯fuku, v쏯fukov썗 
potrub썿, kryty a spoje.

僅 Zkontrolujte funk썊nost a opot쎼eben썿 
bedern썿 i ramenn썿 썊쌴sti bezpe썊nost-
n썿ch p쌴s쏪.

Alespo쎜 jednou ro썊n썙
僅 O썊ist썙te otvory pro odtok vody v 

karoserii a dve쎼썿ch.
僅 Proma쏹te 썊epy a dorazy dve쎼썿 a 썊epy 

kapoty.
僅 Proma쏹te z쌴mky a z쌴padky dve쎼썿 a 

kapoty.
僅 Proma쏹te t썙snic썿 p쌴sky ve dve쎼썿ch.
僅 Zkontrolujte syst썗m klimatizace.
僅 Zkontrolujte a proma쏹te p쌴kov썿 a 

ovl쌴dac썿 prvky automatick썗 p쎼evo-
dovky.

僅 Vy썊ist썙te akumul쌴tor a svorky.
僅 Zkontrolujte hladinu brzdov썗 kapa-

liny.
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Pl쌴novan쌴 쏒dr쏹ba a servis
Pokud je vozidlo provozov쌴no v n쌴ro썊n쏯ch podm썿nk쌴ch, je pot쎼eba kapalinu kontro-
lovat, vym썙쎜ovat a dopl쎜ovat 썊ast썙ji. P쎼i tom se 쎼i썑te pl쌴nem 쏒dr쏹by a servisn썿mi 
intervaly v쏯m썙ny p쎼edepsan쏯mi pro provoz v n쌴ro썊n쏯ch podm썿nk쌴ch.

Pl쌴n b썙쏹n썗 쏒dr쏹by pro z쌴쏹ehov썗 motory – Pro Evropu (Mimo Rusko)
Pro udr쏹en썿 dobr쏯ch vlastnost썿 a n썿zk쏯ch emis썿 mus썿 b쏯t prov쌴d썙ny n쌴sleduj썿c썿 servisn썿 쏒kony. Pro zachov쌴n썿 z쌴ruky uchov쌴vejte ve쏃-
ker썗 doklady o proveden썿 servisu p쎼i kontrole emis썿. Vzhledem ke zobrazov쌴n썿 jak ujet썗 vzd쌴lenosti, tak 썊asov썗ho 쏒daje ovliv쎜uje 썊et-
nost servisn썿 prohl썿dky 쏒daj, kter쏯 nastane d쎼썿ve.

쉗슕SLO Polo쏹ka Pozn쌴mka

1 Motorov쏯 olej a filtr motoro-
v썗ho oleje

僅 Spot쎼ebov쌴v쌴n썿 motorov썗ho oleje p쎼i j썿zd썙 je norm쌴ln썿 projev motoru. Mno쏹stv썿 motoro-
v썗ho oleje by m썙lo b쏯t pravideln썙 kontrolov쌴no.

僅 Interval v쏯m썙ny motorov썗ho oleje za norm쌴ln썿ch j썿zdn썿ch podm썿nek z쌴vis썿 na pou쏹썿v쌴n썿 
oleje s doporu썊en쏯mi specifikacemi. Pokud nelze dodr쏹et doporu썊en썗 specifikace 
motorov썗ho oleje, prov쌴d썙jte v쏯m썙nu podle pl쌴nu 쏒dr쏹by pro provoz v n쌴ro썊n쏯ch pod-
m썿nk쌴ch.

2 Chladic썿 kapalina (Motor)
P쎼i dopl쎜ov쌴n썿 chladic썿 kapaliny pou쏹썿vejte pouze destilovanou nebo m썙kkou vodu. V쏯choz썿 
chladic썿 kapalinu, pln썙nou p쎼i v쏯rob썙 vozidla nikdy nedopl쎜ujte tvrdou vodou. Nespr쌴vn썗 
slo쏹en썿 chladic썿 kapaliny m쏪쏹e zp쏪sobit z쌴va쏹n썗 probl썗my nebo po쏃kozen썿 motoru.

3 Rozvodov썗 쎼emeny (Motor)

僅 Nastavte napnut썿 쎼emen쏪 altern쌴toru, vodn썿ho 썊erpadla a klimatizace. Kontrola a v p쎼썿-
pad썙 pot쎼eby oprava nebo v쏯m썙na.

僅 Kontrola nap썿n쌴n썿 rozvodov썗ho 쎼emenu, nap썿n쌴ku a 쎼emenice altern쌴toru, podle 
pot쎼eby nastaven썿 nebo v쏯m썙na.

4 Zapalovac썿 sv썿썊ky Podle pot쎼eby je lze vym썙nit d쎼썿ve ne쏹 ve stanoven썗m intervalu, nap쎼. p쎼i 쏒dr쏹b썙 jin쏯ch sou-
썊쌴st썿 vozidla.

5

Kapalina dvouspojkov썗 p쎼e-
vodovky (DCT) / Manu쌴ln썿 
p쎼evodovky (MT) / 
Inteligentn썿 manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovky (iMT)

Kapalina dvouspojkov썗 p쎼evodovky (DCT) / manu쌴ln썿 p쎼evodovky (MT) / inteligentn썿 manu-
쌴ln썿 p쎼evodovky (iMT) by m썙la b쏯t vym썙n썙na po ka쏹d썗m brod썙n썿 vozidla vodou.

6 Olej zadn썿ho diferenci쌴lu 
(Pohon v쏃ech kol)

Olej diferenci쌴lu je t쎼eba vym썙nit po ka쏹d썗m brod썙n썿, kdy do쏃lo k pono쎼en썿 diferenci쌴lu do 
vody.

7 Olej mezin쌴pravov썗ho dife-
renci쌴lu (Pohon v쏃ech kol)

Olej mezin쌴pravov썗ho diferenci쌴lu je t쎼eba vym썙nit po ka쏹d썗m brod썙n썿, kdy do쏃lo 
k pono쎼en썿 diferenci쌴lu do vody.

8 Aditiva paliva

Kia doporu썊uje bezolovnat쌴 paliva s oktanov쏯m 썊썿slem RON95 / s indexem samoz쌴pal쏪 
AKI 91 nebo vy쏃쏃썿m (pro Evropu) nebo oktanov쌴 썊썿sla 91 / AKI 87 nebo vy쏃쏃썿 (mimo Evropu).
Pokud z쌴kazn썿ci nepou쏹썿vaj썿 pravideln썙 kvalitn썿 benzin v썊etn썙 aditiv do paliva a maj썿 pro-
bl썗my se startov쌴n썿m nebo motor neb썙쏹썿 hladce, by m썙li p쎼i v쏯m썙n썙 motorov썗ho oleje p쎼i-
dat do palivov썗 n쌴dr쏹e jednu l쌴hev aditiv. Aditiva lze zakoupit v kter썗mkoli odborn썗m 
servisu, kde tak썗 z썿sk쌴te informace, jak je pou쏹썿vat. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia. Aditiva nem썿chejte.
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K: Kontrola a podle pot쎼eby nastaven썿, korekce, vy썊i쏃t썙n썿 nebo v쏯m썙na.
V: V쏯m썙na nebo nahrazen썿.

Po썊et m썙s썿c쏪 nebo ujet쌴 vzd쌴lenost (podle toho, co nastane d쎼썿ve)

M썙s썿c쏪 24 48 72 96 120 144 168 192

mil x 1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

km × 1000 30 60 90 120 150 180 210 240

Motorov쏯 olej a filtr moto-
rov썗ho oleje*1

Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi / 
Smartstream G1.6 T-GDi 
MHEV

V쏯m썙na ka쏹d쏯ch 15000 km (10000 mil) nebo 12 m썙s썿c쏪

Smartstream G2.0 V쏯m썙na ka쏹d쏯ch 15000 km (10000 mil) nebo 12 m썙s썿c쏪

Chladic썿 kapalina (Motor)*2 Z쌴쏹ehov쏯 motor
Prvn썿 v쏯m썙na po 210000 km (140000 mil) nebo 120 m썙s썿c썿ch

Pot썗 v쏯m썙na ka쏹d쏯ch 30000 km (20000 mil) nebo 24 
m썙s썿c쏪

Rozvodov썗 쎼emeny 
(Motor)*3

Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi
- - K K K K K K

Smartstream G2.0

싡emen start썗ru 
a gener쌴toru syst썗mu 
mild hybrid

Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi 
MHEV

Kontrola ka쏹d쏯ch 15000km (10000 mil) nebo 12m썙s썿c쏪
V쏯m썙na ka쏹d쏯ch 105000km (70000 mil) nebo 48m썙s썿c쏪

Podtlakov썗 hadice 
a hadice ventilace klikov썗 
sk쎼썿n썙

Z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Zapalovac썿 sv썿썊ky*4
Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi / 
Smartstream G1.6 T-GDi 
MHEV

V쏯m썙na po ka쏹d쏯ch 75000 km (50000 mil)

Smartstream G2.0 V쏯m썙na po ka쏹d쏯ch 150000 km (100000 mil)

Kapalina automatick썗 p쎼e-
vodovky (AT)

Z쌴쏹ehov쏯 
motor Smartstream G2.0 Nevy쏹aduje kontroly, bez쏒dr쏹bov쌴

Kapalina dvouspojkov썗 
p쎼evodovky (DCT)*5

Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi / 
Smartstream G1.6 T-GDi 
MHEV

Nevy쏹aduje kontroly, bez쏒dr쏹bov쌴

Kapalina manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovky (MT)*5

Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi
Nevy쏹aduje kontroly, bez쏒dr쏹bov쌴

Smartstream G2.0

Kapalina pro mechanis-
mus vyp썿n쌴n썿 spojky inteli-
gentn썿ho ru썊n썿ho 쎼azen썿 
(iMT)*5

Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi 
MHEV V V V V V V V V

Potrub썿 a veden썿 spojky 
syst썗mu inteligentn썿ho 
manu쌴ln썿ho 쎼azen썿 (iMT)

Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi 
MHEV K K K K K K K K

Poloosy a man쏹ety Z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Hnac썿 h쎼썿del (Pohon v쏃ech 
kol) Z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Olej zadn썿ho diferenci쌴lu 
(Pohon v쏃ech kol)*6

Z쌴쏹ehov쏯 motor - K - K - K - K

Olej mezin쌴pravov썗ho 
diferenci쌴lu (Pohon v쏃ech 
kol)*7

Z쌴쏹ehov쏯 motor - K - K - K - K

Aditiva paliva*8
Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi / 
Smartstream G1.6 T-GDi 
MHEV

Doplnit ka쏹d쏯ch 15000 km (10000 mil) nebo 12 m썙s썿c쏪
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Palivov쏯 syst썗m, hadice 
a spojky Z쌴쏹ehov쏯 motor - K - K - K - K

Filtr odvzdu쏃n썙n썿 palivov썗 
n쌴dr쏹e Z쌴쏹ehov쏯 motor - K - K - K - K

Odv썙tr쌴vac썿 hadice a 
z쌴tka hrdla palivov썗 
n쌴dr쏹e

Z쌴쏹ehov쏯 motor - K - K - K - K

Vzduchov쏯 filtr Z쌴쏹ehov쏯 motor K V K V K V K V

Mezichladi썊, vstupn썿/
v쏯stupn썿 hadice, hadice 
s쌴n썿 vzduchu

Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi / 
Smartstream G1.6 T-GDi 
MHEV

Kontrola ka쏹d쏯ch 15000km (10000 mil) nebo 12m썙s썿c쏪

V쏯fukov쏯 syst썗m Z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Chladic썿 syst썗m Z쌴쏹ehov쏯 motor - K K K K K K K

Kompresor klimatizace/
chladic썿 m썗dium Z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Vzduchov쏯 filtr klimatizace Z쌴쏹ehov쏯 motor V V V V V V V V

Brzdov썗 kotou썊e 
a desti썊ky Z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Brzdov쏯 syst썗m, hadice 
a spojky Z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Brzdov쌴/spojkov쌴 kapa-
lina Z쌴쏹ehov쏯 motor V V V V V V V V

Parkovac썿 brzda (ru썊n썿 typ) Z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

P쎼evodovka 쎼썿zen썿, spojo-
vac썿 ty썊e, man쏹ety Z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Kulov썗 썊epy z쌴v썙s쏪 kol Z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Pneumatiky (tlak 
a opot쎼eben썿) Z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Stav akumul쌴toru (12V) Z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Baterie celoevropsk썗ho syst썗mu eCall (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) V쏯m썙na ka쏹d썗 4 roky

Po썊et m썙s썿c쏪 nebo ujet쌴 vzd쌴lenost (podle toho, co nastane d쎼썿ve)

M썙s썿c쏪 24 48 72 96 120 144 168 192

mil x 1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

km × 1000 30 60 90 120 150 180 210 240
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쌂dr쏹ba p쎼i pou쏹썿v쌴n썿 v n쌴ro썊n쏯ch podm썿nk쌴ch pro z쌴쏹ehov썗 motory – 
Pro Evropu (Mimo Rusko)
K: Kontrola a podle pot쎼eby nastaven썿, korekce, vy썊i쏃t썙n썿 nebo v쏯m썙na.
V: V쏯m썙na nebo nahrazen썿.

Servisn썿 쏒kony 쌂kon 쏒dr쏹by Intervaly servisn썿ch 
쏒kon쏪 J썿zdn썿 podm썿nky

Motorov쏯 olej a filtr motoro-
v썗ho oleje

Z쌴쏹e-
hov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi / 
Smartstream G1.6 T-GDi 
MHEV

V
Ka쏹d쏯ch 7500 km
(5 000 mil) nebo 6 

m썙s썿c쏪

A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L

Smartstream G2.0 V
Ka쏹d쏯ch 7500 km
(5 000 mil) nebo 6 

m썙s썿c쏪

A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L

싡emen start썗ru a gener쌴toru 
syst썗mu mild hybrid

Z쌴쏹e-
hov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi 
MHEV

V
Ka쏹d쏯ch 45000 km 
(30000 mil) nebo 24 

m썙s썿c쏪
B, C, D, E, I, K

K
Ka쏹d쏯ch 15000 km 
(10000 mil) nebo 12 

m썙s썿c쏪

Sv썿썊ky zapalov쌴n썿 Z쌴쏹ehov쏯 motor V 쉗ast썙ji A, B, F, G, H, I, K

Kapalina automatick썗 p쎼evo-
dovky (AT) Z쌴쏹ehov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 90000 km 

(60 000 mil) A, C, F, G, H, I, J, K

Kapalina dvouspojkov썗 p쎼e-
vodovky (DCT) Z쌴쏹ehov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 120000 km 

(80000 mil) C, D, E, F, G, H, I, J

Kapalina manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovky (MT) Z쌴쏹ehov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 120000 km 

(80000 mil) C, D, E, F, G, H, I, J

Poloosy a man쏹ety Z쌴쏹ehov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, F, G, H, I, J

Hnac썿 h쎼썿del (Pohon v쏃ech kol) Z쌴쏹ehov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, F, G, H, I, J

Olej zadn썿ho diferenci쌴lu 
(Pohon v쏃ech kol) Z쌴쏹ehov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 120000 km 

(80000 mil) C, E, G, H, I, J

Olej mezin쌴pravov썗ho dife-
renci쌴lu (Pohon v쏃ech kol) Z쌴쏹ehov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 120000 km 

(80000 mil) C, E, G, H, I, J

Vzduchov쏯 filtr Z쌴쏹ehov쏯 motor V 쉗ast썙ji C, E

Vzduchov쏯 filtr klimatizace Z쌴쏹ehov쏯 motor V 쉗ast썙ji C, E, G

Kotou썊ov썗 brzdy, desti썊ky 
a t쎼meny Z쌴쏹ehov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, G, H, I, J, K

Parkovac썿 brzda (ru썊n썿 typ) Z쌴쏹ehov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, G, H

P쎼evodovka 쎼썿zen썿, spojovac썿 
ty썊e, man쏹ety Z쌴쏹ehov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, F, G

Kulov썗 썊epy z쌴v썙s쏪 kol Z쌴쏹ehov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, G, H, I
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N쌴ro썊n썗 j썿zdn썿 podm썿nky
A: 쉗ast썗 j썿zdy na vzd쌴lenosti krat쏃썿 ne쏹 8 km (5 mil) za norm쌴ln썿ch teplot nebo krat쏃썿 
ne쏹 16 km (10 mil) za teplot pod bodem mrazu.
B: Vyt쌴썊en썿 motoru na volnob썙h nebo dlouh썗 j썿zdy n썿zkou rychlost썿.
C: J썿zdy po nerovn쏯ch, pra쏃n쏯ch, bahnit쏯ch, 쏃t썙rkov쏯ch 썊i nezpevn썙n쏯ch cest쌴ch 
nebo silnic썿ch o쏃et쎼en쏯ch posypovou sol썿.
D: J썿zda v oblastech s pou쏹it썿m posypov썗 soli nebo jin쏯ch korozivn썿ch l쌴tek nebo j썿zdy 
za velmi chladn썗ho po썊as썿.
E: J썿zda ve vysoce pra쏃n썗m prost쎼ed썿.
F: J썿zda v oblastech s vysokou intenzitou provozu.
G: 쉗ast썗 j썿zdy v kopcovit썗m a horsk썗m prost쎼ed썿.
H: Ta쏹en썿 p쎼썿v썙su nebo obytn썗ho karavanu nebo j썿zda se z쌴t썙쏹썿 na st쎼e쏃e
I: Pou쏹썿v쌴n썿 vozidla jako policejn썿ho vozu, taxi, vozidla pro komer썊n썿 쏒썊ely nebo ta쏹-
n썗ho vozidla.
J: 쉗ast쌴 j썿zda vysokou rychlost썿 nebo 썊ast쌴 prudk쌴 akcelerace 썊i zpomalov쌴n썿.
K: J썿zdy s 썊ast쏯m zastavov쌴n썿m.
L: Pou쏹it썿 jin썗ho ne쏹 doporu썊ovan썗ho motorov썗ho oleje (miner쌴ln썿ho, polosyntetic-
k썗ho, s ni쏹쏃썿 specifikac썿 apod.)
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Harmonogram b썙쏹n썗 쏒dr쏹by - Dieselov쏯 motor pro Evropu (S v쏯jim-
kou Ruska)
Pro udr쏹en썿 dobr쏯ch vlastnost썿 a n썿zk쏯ch emis썿 mus썿 b쏯t prov쌴d썙ny n쌴sleduj썿c썿 servisn썿 쏒kony. Pro zachov쌴n썿 z쌴ruky uchov쌴vejte ve쏃-
ker썗 doklady o proveden썿 servisu p쎼i kontrole emis썿. Vzhledem ke zobrazov쌴n썿 jak ujet썗 vzd쌴lenosti, tak 썊asov썗ho 쏒daje ovliv쎜uje 썊et-
nost servisn썿 prohl썿dky 쏒daj, kter쏯 nastane d쎼썿ve.

쉗. Polo쏹ka Pozn쌴mka

1 Motorov쏯 olej a filtr moto-
rov썗ho oleje

僅 Spot쎼ebov쌴v쌴n썿 motorov썗ho oleje p쎼i j썿zd썙 je norm쌴ln썿 projev motoru. Mno쏹stv썿 motoro-
v썗ho oleje by m썙lo b쏯t pravideln썙 kontrolov쌴no.

僅 Interval v쏯m썙ny motorov썗ho oleje za norm쌴ln썿ch j썿zdn썿ch podm썿nek z쌴vis썿 na pou쏹썿v쌴n썿 
oleje s doporu썊en쏯mi specifikacemi. Pokud nelze dodr쏹et doporu썊en썗 specifikace motoro-
v썗ho oleje, prov쌴d썙jte v쏯m썙nu podle pl쌴nu 쏒dr쏹by pro provoz v n쌴ro썊n쏯ch podm썿nk쌴ch.

2
Motorov쏯 olej a filtr moto-
rov썗ho oleje (Vzn썙tov쏯 
motor)

僅 Mno쏹stv썿 motorov썗ho oleje je nutn썗 pravideln썙 kontrolovat a dopl쎜ovat. Provozov쌴n썿 s 
nedostate썊n쏯m mno쏹stv썿m oleje m쏪쏹e po쏃kodit motor. Na takov썗 po쏃kozen썿 se nevzta-
huje z쌴ruka.

僅 Harmonogram 쏒dr쏹by z쌴vis썿 na kvalit썙 paliva. Plat썿 pouze p쎼i pou쏹썿v쌴n썿 zp쏪sobil썗ho paliva 
<dle 씮EN590 nebo ekvivalentn썿ho“>. Pokud parametry nafty neodpov썿daj썿 po쏹adavk쏪m 
EN590, v쏯m썙na filtru mus썿 b쏯t 썊ast썙j쏃썿 podle pl쌴nu pro n쌴ro썊n썗 podm썿nky.

3 Chladic썿 kapalina (Motor)
P쎼i dopl쎜ov쌴n썿 chladic썿 kapaliny pou쏹썿vejte pouze destilovanou nebo m썙kkou vodu. V쏯choz썿 
chladic썿 kapalinu, pln썙nou p쎼i v쏯rob썙 vozidla nikdy nedopl쎜ujte tvrdou vodou. Nespr쌴vn썗 slo-
쏹en썿 chladic썿 kapaliny m쏪쏹e zp쏪sobit z쌴va쏹n썗 probl썗my nebo po쏃kozen썿 motoru.

4 Rozvodov썗 쎼emeny 
(Motor)

僅 Nastavte napnut썿 쎼emen쏪 altern쌴toru, vodn썿ho 썊erpadla a klimatizace. Kontrola a v p쎼썿pad썙 
pot쎼eby oprava nebo v쏯m썙na.

僅 Kontrola nap썿n쌴n썿 rozvodov썗ho 쎼emenu, nap썿n쌴ku a 쎼emenice altern쌴toru, podle pot쎼eby 
nastaven썿 nebo v쏯m썙na.

5

Kapalina dvouspojkov썗 
p쎼evodovky (DCT) / 
Manu쌴ln썿 p쎼evodovky (MT) 
/ Inteligentn썿 manu쌴ln썿 p쎼e-
vodovky (iMT)

Kapalina dvouspojkov썗 p쎼evodovky (DCT) / manu쌴ln썿 p쎼evodovky (MT) / inteligentn썿 manu쌴ln썿 
p쎼evodovky (iMT) by m썙la b쏯t vym썙n썙na po ka쏹d썗m brod썙n썿 vozidla vodou.

6 Olej zadn썿ho diferenci쌴lu 
(Pohon v쏃ech kol)

Olej diferenci쌴lu je t쎼eba vym썙nit po ka쏹d썗m brod썙n썿, kdy do쏃lo k pono쎼en썿 diferenci쌴lu do 
vody.

7
Olej mezin쌴pravov썗ho 
diferenci쌴lu (Pohon v쏃ech 
kol)

Olej mezin쌴pravov썗ho diferenci쌴lu je t쎼eba vym썙nit po ka쏹d썗m brod썙n썿, kdy do쏃lo k pono쎼en썿 
diferenci쌴lu do vody.

8 N쌴pl쎜 palivov썗ho filtru 
(Vzn썙tov쏯 motor)

Harmonogram 쏒dr쏹by z쌴vis썿 na kvalit썙 paliva. Plat썿 pouze p쎼i pou쏹썿v쌴n썿 zp쏪sobil썗ho paliva <dle 
씮EN590 nebo ekvivalentn썿ho“>. Pokud parametry nafty neodpov썿daj썿 po쏹adavk쏪m EN590, 
v쏯m썙na filtru mus썿 b쏯t 썊ast썙j쏃썿. Pokud nastanou z쌴va쏹n썗 provozn썿 probl썗my, nap쎼. omezen썿 
pr쏪toku paliva, nerovnom썙rn쏯 chod motoru, ztr쌴ta v쏯konu, obt썿쏹n썗 startov쌴n썿 atd., vym썙쎜te 
palivov쏯 filtr neprodlen썙 (bez ohledu na harmonogram 쏒dr쏹by) a obra쏉te se na odborn쏯 servis. 
Kia doporu썊uje obr쌴tit se na autorizovan쏯 servis 썊i prodejce Kia.
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K: Kontrola a podle pot쎼eby nastaven썿, korekce, vy썊i쏃t썙n썿 nebo v쏯m썙na.
V: V쏯m썙na nebo nahrazen썿.

Po썊et m썙s썿c쏪 nebo ujet쌴 vzd쌴lenost (podle toho, co nastane d쎼썿ve)

M썙s썿c쏪 24 48 72 96 120 144 168 192

Mil x 1 000 13 26 39 52 65 78 91 104

Km × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160

Motorov쏯 olej a filtr moto-
rov썗ho oleje*1*2

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 / 
Smartstream D1.6 MHEV V V V V V V V V

Chladic썿 kapalina (Motor)*3 Vzn썙tov쏯 motor

Nejprve nahra썑te po 200 000 km (130 000 mil)
nebo 120 m썙s썿c썿ch

Pot썗 vym썙쎜ujte ka쏹d쏯ch 40 000 km (26 000 mil)
nebo 24 m썙s썿c쏪

Rozvodov썗 쎼emeny 
(Motor)*4

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6

Nejprve zkontrolujte po 80 000 km (52 000 mil)
nebo 48 m썙s썿c썿ch

Pot썗 kontrolujte ka쏹d쏯ch 20 000 km (13 000 mil)
nebo 24 m썙s썿c쏪

싡emen start썗ru 
a gener쌴toru syst썗mu 
mild hybrid

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 MHEV

Nejprve zkontrolujte po 80 000 km (52 000 mil)
nebo 48 m썙s썿c썿ch

Pot썗 kontrolujte ka쏹d쏯ch 20 000 km (13 000 mil)
nebo 24 m썙s썿c쏪

Rozvodov쏯 쎼emen
Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 / 
Smartstream D1.6 MHEV Kontrola ka쏹d쏯ch 120000km (80000 mil)

Syst썗m rozvodov썗ho 
쎼emenu (Rozvodov쏯 
쎼emen, 쎼emen 썊erpadla 
oleje, vodn썿 썊erpadlo, nap썿-
n쌴k, vodic썿 kladka)

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 / 
Smartstream D1.6 MHEV V쏯m썙na ka쏹d쏯ch 240 000 km (160000 mil)

Rozvod mo썊oviny a spoje
Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 / 
Smartstream D1.6 MHEV K K K K K K K K

V썿썊ko n쌴dr쏹e mo썊oviny
Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 / 
Smartstream D1.6 MHEV - K - K - K - K

Kapalina dvouspojkov썗 
p쎼evodovky (DCT)*5

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 / 
Smartstream D1.6 MHEV Nevy쏹aduje kontroly, bez쏒dr쏹bov쌴

Kapalina manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovky (MT)*5

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 Nevy쏹aduje kontroly, bez쏒dr쏹bov쌴

Kapalina pro mechanis-
mus vyp썿n쌴n썿 spojky inteli-
gentn썿ho ru썊n썿ho 쎼azen썿 
(iMT)*5

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 MHEV Nahra썑te po 40 000 km (26 000 mil) nebo 24 m썙s썿c썿ch

Potrub썿 a veden썿 spojky 
syst썗mu inteligentn썿ho 
manu쌴ln썿ho 쎼azen썿 (iMT)

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 MHEV K K K K K K K K

Poloosy a man쏹ety Vzn썙tov쏯 motor K K K K K K K K

Hnac썿 h쎼썿del (Pohon v쏃ech 
kol) Vzn썙tov쏯 motor K K K K K K K K

Olej zadn썿ho diferenci쌴lu 
(Pohon v쏃ech kol)*6

Vzn썙tov쏯 motor - K - K - K - K
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Olej mezin쌴pravov썗ho 
diferenci쌴lu (Pohon v쏃ech 
kol)*7

Vzn썙tov쏯 motor - K - K - K - K

Palivov쏯 syst썗m, hadice 
a spojky Vzn썙tov쏯 motor K K K K K K K K

V썿썊ko hrdla palivov썗 
n쌴dr쏹e Vzn썙tov쏯 motor - K - K - K - K

N쌴pl쎜 palivov썗ho filtru*8 Vzn썙tov쏯 motor K K V K K V K K

Vzduchov쏯 filtr Vzn썙tov쏯 motor K K V K K V K K

V쏯fukov쏯 syst썗m Vzn썙tov쏯 motor K K K K K K K K

Chladic썿 syst썗m Vzn썙tov쏯 motor - - K K K K K K

Kompresor klimatizace/
chladic썿 m썗dium Vzn썙tov쏯 motor K K K K K K K K

Vzduchov쏯 filtr klimatizace Vzn썙tov쏯 motor V V V V V V V V

Brzdov썗 kotou썊e 
a desti썊ky Vzn썙tov쏯 motor K K K K K K K K

Brzdov쏯 syst썗m, hadice 
a spojky Vzn썙tov쏯 motor K K K K K K K K

Brzdov쌴/spojkov쌴 kapa-
lina Vzn썙tov쏯 motor K V K V K V K V

Parkovac썿 brzda (ru썊n썿 
typ) Vzn썙tov쏯 motor K K K K K K K K

P쎼evodovka 쎼썿zen썿, spojo-
vac썿 ty썊e, man쏹ety Vzn썙tov쏯 motor K K K K K K K K

Kulov썗 썊epy z쌴v썙s쏪 kol Vzn썙tov쏯 motor K K K K K K K K

Pneumatiky (tlak 
a opot쎼eben썿) Vzn썙tov쏯 motor K K K K K K K K

Stav akumul쌴toru (12 V) Vzn썙tov쏯 motor K K K K K K K K

Baterie celoevropsk썗ho syst썗mu eCall (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) Vym썙쎜ujte ka쏹d썗 4 roky

Po썊et m썙s썿c쏪 nebo ujet쌴 vzd쌴lenost (podle toho, co nastane d쎼썿ve)

M썙s썿c쏪 24 48 72 96 120 144 168 192

Mil x 1 000 13 26 39 52 65 78 91 104

Km × 1000 20 40 60 80 100 120 140 160
178



쌂dr쏹ba Pl쌴novan쌴 쏒dr쏹ba a servis

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 18  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
쌂dr쏹ba za podm썿nek n쌴ro썊n썗ho pou쏹썿v쌴n썿 - Dieselov쏯 motor pro 
Evropu (S v쏯jimkou Ruska)
K: Kontrola a podle pot쎼eby nastaven썿, korekce, vy썊i쏃t썙n썿 nebo v쏯m썙na.
V: V쏯m썙na nebo nahrazen썿.

N쌴ro썊n썗 j썿zdn썿 podm썿nky
A: 쉗ast썗 j썿zdy na vzd쌴lenosti krat쏃썿 ne쏹 8 km (5 mil) za norm쌴ln썿ch teplot nebo krat쏃썿 
ne쏹 16 km (10 mil) za teplot pod bodem mrazu.
B: Vyt쌴썊en썿 motoru na volnob썙h nebo dlouh썗 j썿zdy n썿zkou rychlost썿.
C: J썿zdy po nerovn쏯ch, pra쏃n쏯ch, bahnit쏯ch, 쏃t썙rkov쏯ch 썊i nezpevn썙n쏯ch cest쌴ch 
nebo silnic썿ch o쏃et쎼en쏯ch posypovou sol썿.
D: J썿zda v oblastech s pou쏹it썿m posypov썗 soli nebo jin쏯ch korozivn썿ch l쌴tek nebo j썿zdy 
za velmi chladn썗ho po썊as썿.
E: J썿zda ve vysoce pra쏃n썗m prost쎼ed썿.
F: J썿zda v oblastech s vysokou intenzitou provozu.
G: 쉗ast썗 j썿zdy v kopcovit썗m a horsk썗m prost쎼ed썿.
H: Ta쏹en썿 p쎼썿v썙su nebo obytn썗ho karavanu nebo j썿zda se z쌴t썙쏹썿 na st쎼e쏃e
I: Pou쏹썿v쌴n썿 vozidla jako policejn썿ho vozu, taxi, vozidla pro komer썊n썿 쏒썊ely nebo ta쏹-
n썗ho vozidla.
J: 쉗ast쌴 j썿zda vysokou rychlost썿 nebo 썊ast쌴 prudk쌴 akcelerace 썊i zpomalov쌴n썿.
K: J썿zdy s 썊ast쏯m zastavov쌴n썿m.
L: Pou쏹it썿 jin썗ho ne쏹 doporu썊ovan썗ho motorov썗ho oleje (miner쌴ln썿ho, polosyntetic-
k썗ho, s ni쏹쏃썿 specifikac썿 apod.)

Servisn썿 쏒kony 쌂kon 쏒dr쏹by Intervaly servisn썿ch 쏒kon쏪 J썿zdn썿 podm썿nky

Motorov쏯 olej a filtr motorov썗ho 
oleje

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 / 
Smartstream D1.6 
MHEV

V Ka쏹d쏯ch 10000 km 
(6 500 mil) nebo 12 m썙s썿c쏪

A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J, K, L

Kapalina dvouspojkov썗 p쎼evo-
dovky (DCT) Vzn썙tov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 120000 km 

(80000 mil) C, D, E, F, G, H, I, J

Kapalina manu쌴ln썿 p쎼evodovky 
(MT) Vzn썙tov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 120000 km 

(80000 mil) C, D, E, F, G, H, I, J

Poloosy a man쏹ety Vzn썙tov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, F, G, H, I, J

Hnac썿 h쎼썿del (Pohon v쏃ech kol) Vzn썙tov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, F, G, H, I, J

Olej zadn썿ho diferenci쌴lu 
(Pohon v쏃ech kol) Vzn썙tov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 120000 km 

(80000 mil) C, E, G, H, I, J

Olej mezin쌴pravov썗ho diferen-
ci쌴lu (Pohon v쏃ech kol) Vzn썙tov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 120000 km 

(80000 mil) C, E, G, H, I, J

Vzduchov쏯 filtr Vzn썙tov쏯 motor V 쉗ast썙ji C, E

Vzduchov쏯 filtr klimatizace Vzn썙tov쏯 motor V 쉗ast썙ji C, E, G

Kotou썊ov썗 brzdy, desti썊ky 
a t쎼meny Vzn썙tov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, G, H, I, J, K

Parkovac썿 brzda (Ru썊n썿 typ) Vzn썙tov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, G, H

P쎼evodovka 쎼썿zen썿, spojovac썿 
ty썊e, man쏹ety Vzn썙tov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, F, G

Kulov썗 썊epy z쌴v썙s쏪 kol Vzn썙tov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, G, H, I
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Pl쌴n b썙쏹n썗 쏒dr쏹by – Mimo Evropu (V썊etn썙 Ruska)
Pro udr쏹en썿 dobr쏯ch vlastnost썿 a n썿zk쏯ch emis썿 mus썿 b쏯t prov쌴d썙ny n쌴sleduj썿c썿 
servisn썿 쏒kony. Pro zachov쌴n썿 z쌴ruky uchov쌴vejte ve쏃ker썗 doklady o proveden썿 ser-
visu p쎼i kontrole emis썿. Vzhledem ke zobrazov쌴n썿 jak ujet썗 vzd쌴lenosti, tak 썊asov썗ho 
쏒daje ovliv쎜uje 썊etnost servisn썿 prohl썿dky 쏒daj, kter쏯 nastane d쎼썿ve.

쉗슕SLO Polo쏹ka Pozn쌴mka

1 Motorov쏯 olej a filtr motoro-
v썗ho oleje

僅 Spot쎼ebov쌴v쌴n썿 motorov썗ho oleje p쎼i j썿zd썙 je norm쌴ln썿 projev motoru. Mno쏹stv썿 motoro-
v썗ho oleje by m썙lo b쏯t pravideln썙 kontrolov쌴no.

僅 Interval v쏯m썙ny motorov썗ho oleje za norm쌴ln썿ch j썿zdn썿ch podm썿nek z쌴vis썿 na pou쏹썿v쌴n썿 
oleje s doporu썊en쏯mi specifikacemi. Pokud nelze dodr쏹et doporu썊en썗 specifikace moto-
rov썗ho oleje, prov쌴d썙jte v쏯m썙nu podle pl쌴nu 쏒dr쏹by pro provoz v n쌴ro썊n쏯ch podm썿n-
k쌴ch.

2 Motorov쏯 olej a filtr motoro-
v썗ho oleje (Vzn썙tov쏯 motor)

僅 Mno쏹stv썿 motorov썗ho oleje je nutn썗 pravideln썙 kontrolovat a dopl쎜ovat. Provozov쌴n썿 s 
nedostate썊n쏯m mno쏹stv썿m oleje m쏪쏹e po쏃kodit motor. Na takov썗 po쏃kozen썿 se nevzta-
huje z쌴ruka.

僅 Harmonogram 쏒dr쏹by z쌴vis썿 na kvalit썙 paliva. Plat썿 pouze p쎼i pou쏹썿v쌴n썿 zp쏪sobil썗ho 
paliva <dle 씮EN590 nebo ekvivalentn썿ho“>.
Pokud parametry nafty neodpov썿daj썿 po쏹adavk쏪m EN590, v쏯m썙na filtru mus썿 b쏯t 썊as-
t썙j쏃썿 podle pl쌴nu pro n쌴ro썊n썗 podm썿nky.

3 Chladic썿 kapalina (Motor)
P쎼i dopl쎜ov쌴n썿 chladic썿 kapaliny pou쏹썿vejte pouze destilovanou nebo m썙kkou vodu. V쏯choz썿 
chladic썿 kapalinu, pln썙nou p쎼i v쏯rob썙 vozidla nikdy nedopl쎜ujte tvrdou vodou. Nespr쌴vn썗 slo-
쏹en썿 chladic썿 kapaliny m쏪쏹e zp쏪sobit z쌴va쏹n썗 probl썗my nebo po쏃kozen썿 motoru.

4 Rozvodov썗 쎼emeny (Motor)

僅 Nastavte napnut썿 쎼emen쏪 altern쌴toru, vodn썿ho 썊erpadla a klimatizace. Kontrola a v p쎼썿-
pad썙 pot쎼eby oprava nebo v쏯m썙na.

僅 Kontrola nap썿n쌴n썿 rozvodov썗ho 쎼emenu, nap썿n쌴ku a 쎼emenice altern쌴toru, podle pot쎼eby 
nastaven썿 nebo v쏯m썙na.

5 Zapalovac썿 sv썿썊ky Podle pot쎼eby je lze vym썙nit d쎼썿ve ne쏹 ve stanoven썗m intervalu, nap쎼. p쎼i 쏒dr쏹b썙 jin쏯ch sou-
썊쌴st썿 vozidla.

6
Kapalina dvouspojkov썗 p쎼e-
vodovky (DCT) / Kapalina 
manu쌴ln썿 p쎼evodovky (MT)

Kapalina dvojspojkov썗 p쎼evodovky (DCT) / manu쌴ln썿 p쎼evodovky (MT) by m썙la b쏯t vym썙-
n썙na po ka쏹d썗m brod썙n썿 vozidla vodou.

7 Olej zadn썿ho diferenci쌴lu 
(Pohon v쏃ech kol)

Olej diferenci쌴lu je t쎼eba vym썙nit po ka쏹d썗m brod썙n썿, kdy do쏃lo k pono쎼en썿 diferenci쌴lu do 
vody.

8 Olej mezin쌴pravov썗ho dife-
renci쌴lu (Pohon v쏃ech kol)

Olej mezin쌴pravov썗ho diferenci쌴lu je t쎼eba vym썙nit po ka쏹d썗m brod썙n썿, kdy do쏃lo 
k pono쎼en썿 diferenci쌴lu do vody.

9 Aditiva paliva

Kia doporu썊uje bezolovnat쌴 paliva s oktanov쏯m 썊썿slem RON95 / s indexem samoz쌴pal쏪 
AKI 91 nebo vy쏃쏃썿m (pro Evropu) nebo oktanov쌴 썊썿sla 91 / AKI 87 nebo vy쏃쏃썿 (mimo Evropu).
Pokud z쌴kazn썿ci nepou쏹썿vaj썿 pravideln썙 kvalitn썿 benzin v썊etn썙 aditiv do paliva a maj썿 pro-
bl썗my se startov쌴n썿m nebo motor neb썙쏹썿 hladce, by m썙li p쎼i v쏯m썙n썙 motorov썗ho oleje p쎼idat 
do palivov썗 n쌴dr쏹e jednu l쌴hev aditiv. Aditiva lze zakoupit v kter썗mkoli odborn썗m servisu, 
kde tak썗 z썿sk쌴te informace, jak je pou쏹썿vat. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 
썊i prodejce Kia. Aditiva nem썿chejte.

10 N쌴pl쎜 palivov썗ho filtru 
(Vzn썙tov쏯 motor)

Harmonogram 쏒dr쏹by z쌴vis썿 na kvalit썙 paliva. Plat썿 pouze p쎼i pou쏹썿v쌴n썿 zp쏪sobil썗ho paliva 
<dle 씮EN590 nebo ekvivalentn썿ho“>. Pokud parametry nafty neodpov썿daj썿 po쏹adavk쏪m 
EN590, v쏯m썙na filtru mus썿 b쏯t 썊ast썙j쏃썿. Kia doporu썊uje 씮kontrolu ka쏹d쏯ch 7 500km 
(5000mil) a ka쏹d쏯ch 15000km (10000mil) v쏯m썙nu“. Pokud nastanou z쌴va쏹n썗 provozn썿 
probl썗my, nap쎼. omezen썿 pr쏪toku paliva, nerovnom썙rn쏯 chod motoru, ztr쌴ta v쏯konu, obt썿쏹n썗 
startov쌴n썿 atd., vym썙쎜te palivov쏯 filtr neprodlen썙 (bez ohledu na harmonogram 쏒dr쏹by) 
a obra쏉te se na odborn쏯 servis. Kia doporu썊uje obr쌴tit se na autorizovan쏯 servis 썊i prodejce 
Kia.
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K: Kontrola a podle pot쎼eby nastaven썿, korekce, vy썊i쏃t썙n썿 nebo v쏯m썙na.
V: V쏯m썙na nebo nahrazen썿.

Po썊et m썙s썿c쏪 nebo ujet쌴 vzd쌴lenost (podle toho, co nastane d쎼썿ve)

M썙s썿c쏪 12 24 36 48 60 72 84 96

Mil x 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km × 1000 15 30 45 60 75 90 105 120

Motorov쏯 olej a filtr 
motorov썗ho oleje*1*2

Z쌴쏹e-
hov쏯 
motor

Smartstream 
G1.6 T-GDi

Mimo Mexika, 쉗썿ny V쏯m썙na ka쏹d쏯ch 10000 km (6 500 mil)
nebo 12 m썙s썿c쏪

Mexiko V쏯m썙na ka쏹d쏯ch 10000 km (6 500 mil)
nebo 6 m썙s썿c쏪

Pro 쉗썿nu V쏯m썙na ka쏹d쏯ch 5000 km (3 000 mil)
nebo 6 m썙s썿c쏪

Smartstream 
G2.0

Mimo Bl썿zk쏯 v쏯chod, 슕r쌴n, 
Maroko, Al쏹썿rsko, Tunisko, Libyi, 
Egypt, S쏒d쌴n, Indii, St쎼edn썿 
a Ji쏹n썿 Ameriku, Braz썿lii, Mexiko, 
쉗썿nu

V V V V V V V V

Pro Bl썿zk쏯 v쏯chod, 슕r쌴n, 
Maroko, Al쏹썿rsko, Tunisko, Libyi, 
Egypt, S쏒d쌴n, Indii, St쎼edn썿 
a Ji쏹n썿 Ameriku, Braz썿lii

V쏯m썙na ka쏹d쏯ch 10000 km (6 500 mil)
nebo 12 m썙s썿c쏪

Mexiko V쏯m썙na ka쏹d쏯ch 10000 km (6 500 mil)
nebo 6 m썙s썿c쏪

Pro 쉗썿nu V쏯m썙na ka쏹d쏯ch 5000 km (3 000 mil)
nebo 6 m썙s썿c쏪

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream 
D1.6

Mimo Rusko, Austr쌴lii, Nov쏯 
Z썗land a Jihoafrickou republiku

V쏯m썙na ka쏹d쏯ch 10000 km (6 500 mil)
nebo 12 m썙s썿c쏪

Pro Rusko, Austr쌴lii, Nov쏯 
Z썗land a Jihoafrickou republiku V V V V V V V V

Chladic썿 kapalina 
(Motor)*3

Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor

Prvn썿 v쏯m썙na po 210000 km (140000 mil) 
nebo 120 m썙s썿c썿ch

Pot썗 v쏯m썙na ka쏹d쏯ch 30000 km (20000 mil) 
nebo 24 m썙s썿c쏪

Rozvodov썗 쎼emeny 
(Motor)*4

Z쌴쏹e-
hov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi
- K - K - K - K

Smartstream G2.0

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream 
D1.6

Pro Rusko, Austr쌴lii, Nov쏯 
Z썗land a Jihoafrickou republiku

Prvn썿 kontrola po 90000 km (60 000 mil)
nebo 48 m썙s썿c썿ch

Pot썗 kontrola ka쏹d쏯ch 30000 km (20 000 mil) 
nebo 24 m썙s썿c쏪

Mimo Rusko, Austr쌴lii, Nov쏯 
Z썗land a Jihoafrickou republiku

Prvn썿 prohl썿dka po 80000 km (52 000 mil)
nebo 48 m썙s썿c썿ch

Pot썗 kontrola ka쏹d쏯ch 20000 km (13 000 mil) 
nebo 12 m썙s썿c쏪

Rozvodov쏯 쎼emen
Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 Kontrola ka쏹d쏯ch 120000km (80000 mil)

Syst썗m rozvodov썗ho 
쎼emenu (Rozvodov쏯 
쎼emen, 쎼emen 썊erpa-
dla oleje, vodn썿 썊erpa-
dlo, nap썿n쌴k, vodic썿 
kladka)

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 V쏯m썙na ka쏹d쏯ch 240 000 km (160000 mil)
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Rozvod mo썊oviny a 
spoje

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 - K - K - K - K

V썿썊ko n쌴dr쏹e mo썊o-
viny

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 - K - K - K - K

Podtlakov썗 hadice 
a hadice ventilace kli-
kov썗 sk쎼썿n썙

Z쌴쏹ehov쏯 motor - K - K - K - K

Sv썿썊ky zapalov쌴n썿*5
Z쌴쏹e-
hov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi V쏯m썙na ka쏹d쏯ch 70 000 km (45 500 mil)

Smartstream G2.0 V쏯m썙na po ka쏹d쏯ch 150000 km (100000 mil)

Kapalina automatick썗 
p쎼evodovky (AT)

Z쌴쏹e-
hov쏯 
motor

Smartstream G2.0 Nevy쏹aduje kontroly, bez쏒dr쏹bov쌴

Kapalina dvouspoj-
kov썗 p쎼evodovky 
(DCT)*6

Z쌴쏹e-
hov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi

Nevy쏹aduje kontroly, bez쏒dr쏹bov쌴
Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6

Kapalina manu쌴ln썿 
p쎼evodovky (MT)*6

Z쌴쏹e-
hov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi

Nevy쏹aduje kontroly, bez쏒dr쏹bov쌴
Smartstream G2.0

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smartstream D1.6

Poloosy a man쏹ety Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor - K - K - K - K

Hnac썿 h쎼썿del (Pohon 
v쏃ech kol) Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor - K - K - K - K

Olej zadn썿ho diferen-
ci쌴lu (Pohon v쏃ech 
kol)*7

Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor - - - K - - - K

Olej mezin쌴pravo-
v썗ho diferenci쌴lu 
(Pohon v쏃ech kol)*8

Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor - - - K - - - K

Aditiva paliva*9
Z쌴쏹e-
hov쏯 
motor

Smartstream 
G1.6 T-GDi

Mimo Mexika, 쉗썿ny Dopln썙n썿 ka쏹d쏯ch 10 000 km (6 500 mil)
nebo 12 m썙s썿c쏪

Mexiko Doplnit ka쏹d쏯ch 10000 km (6 500 mil)
nebo 6 m썙s썿c쏪

Pro 쉗썿nu Doplnit ka쏹d쏯ch 5000 km (3 000 mil)
nebo 6 m썙s썿c쏪

Palivov쏯 filtr Z쌴쏹ehov쏯 motor Pro 쉗썿nu a Braz썿lii - K - V - K - V

Palivov쏯 syst썗m, 
hadice a spojky

Z쌴쏹ehov쏯 motor - - - K - - - K

Vzn썙tov쏯 motor - K - K - K - K

Filtr odvzdu쏃n썙n썿 pali-
vov썗 n쌴dr쏹e Z쌴쏹ehov쏯 motor

Mimo 쉗썿ny - K - V - K - V

Pro 쉗썿nu K K V K K V K K

Po썊et m썙s썿c쏪 nebo ujet쌴 vzd쌴lenost (podle toho, co nastane d쎼썿ve)

M썙s썿c쏪 12 24 36 48 60 72 84 96

Mil x 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km × 1000 15 30 45 60 75 90 105 120
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Odv썙tr쌴vac썿 hadice a 
z쌴tka hrdla palivov썗 
n쌴dr쏹e

Z쌴쏹ehov쏯 motor - - - K - - - K

V썿썊ko hrdla palivov썗 
n쌴dr쏹e Vzn썙tov쏯 motor - - - K - - - K

N쌴pl쎜 palivov썗ho fil-
tru*10

Vzn썙tov쏯 motor - K - V - K - V

Rozvod mo썊oviny a 
spoje Vzn썙tov쏯 motor Smartstream D1.6 K K K K K K K K

V썿썊ko n쌴dr쏹e mo썊o-
viny Vzn썙tov쏯 motor Smartstream D1.6 - K - K - K - K

Vzduchov쏯 filtr Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 
motor

Mimo 쉗썿nu, Indii, Bl썿zk쏯 v쏯chod K K V K K V K K

Pro 쉗썿nu, Indii, Bl썿zk쏯 v쏯chod V V V V V V V V

Mezichladi썊, vstupn썿/
v쏯stupn썿 hadice, 
hadice s쌴n썿 vzduchu

Z쌴쏹e-
hov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi Kontrola ka쏹d쏯ch 10 000 km (6 500 mil)
nebo 12 m썙s썿c쏪

V쏯fukov쏯 syst썗m Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor - K - K - K - K

Chladic썿 syst썗m Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor - - - K - K - K

Kompresor klimati-
zace/chladic썿 m썗dium Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Vzduchov쏯 filtr klima-
tizace

Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 
motor

Mimo Austr쌴lie aNov썗ho 
Z썗landu V V V V V V V V

Pro Austr쌴lii aNov쏯 Z썗land K V K V K V K V

Brzdov썗 kotou썊e a 
desti썊ky Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor - K - K - K - K

Brzdov쏯 syst썗m, 
hadice a spojky Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor - K - K - K - K

Brzdov쌴/spojkov쌴 
kapalina

Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 
motor

Mimo Austr쌴lie aNov썗ho 
Z썗landu K K V K K V K K

Pro Austr쌴lii aNov쏯 Z썗land K V K V K V K V

Parkovac썿 brzda 
(Ru썊n썿 typ) Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor - K - K - K - K

P쎼evodovka 쎼썿zen썿, 
spojovac썿 ty썊e, man-
쏹ety

Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Kulov썗 썊epy z쌴v썙s쏪 
kol Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Pneumatiky (tlak a 
opot쎼eben썿) Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor K K K K K K K K

Stav akumul쌴toru 
(12 V)

Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 
motor

Mimo St쎼edn썿ho v쏯chodu - K - K - K - K

Pro St쎼edn썿 v쏯chod Kontrola ka쏹d쏯ch 10000km (6 500mil)
nebo 6 m썙s썿c쏪

Baterie syst썗mu UAE eCall (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy) V쏯m썙na ka쏹d썗 4 roky

Po썊et m썙s썿c쏪 nebo ujet쌴 vzd쌴lenost (podle toho, co nastane d쎼썿ve)

M썙s썿c쏪 12 24 36 48 60 72 84 96

Mil x 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km × 1000 15 30 45 60 75 90 105 120
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쌂dr쏹ba p쎼i provozu v n쌴ro썊n쏯ch podm썿nk쌴ch – Mimo Evropu (V썊etn썙 
Ruska)
K: Kontrola a podle pot쎼eby nastaven썿, korekce, vy썊i쏃t썙n썿 nebo v쏯m썙na.
V: V쏯m썙na nebo nahrazen썿.

Servisn썿 쏒kony 쌂kon 
쏒dr쏹by Intervaly servisn썿ch 쏒kon쏪 J썿zdn썿 podm썿nky

Motorov쏯 olej a filtr 
motorov썗ho oleje

Z쌴쏹e-
hov쏯 
motor

Smart-
stream G1.6 
T-GDi

Mimo Mexika, 쉗썿ny
V

Ka쏹d쏯ch 5000 km (3 000 
mil) nebo 6 m썙s썿c쏪 A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, K, L
Pro Mexiko, 쉗썿nu Ka쏹d쏯ch 5000 km (3 000 

mil) nebo 3 m썙s썿ce

Smart-
stream 
G2.0

Mimo Bl썿zk쏯 v쏯chod, 
슕r쌴n, Maroko, Al쏹썿rsko, 
Tunisko, Libyi, Egypt, 
S쏒d쌴n, Indii, St쎼edn썿 
a Ji쏹n썿 Ameriku, Braz썿lii, 
Mexiko, 쉗썿nu

V

Ka쏹d쏯ch 7500 km (5 000 
mil) nebo 6 m썙s썿c쏪

A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, LPro Bl썿zk쏯 v쏯chod, 

슕r쌴n, Maroko, Al쏹썿rsko, 
Tunisko, Libyi, Egypt, 
S쏒d쌴n, Indii, St쎼edn썿 
a Ji쏹n썿 Ameriku, Braz썿lii

Ka쏹d쏯ch 5000 km (3 000 
mil) nebo 6 m썙s썿c쏪

Pro Mexiko, 쉗썿nu Ka쏹d쏯ch 5000 km (3 000 
mil) nebo 3 m썙s썿ce

Vzn썙-
tov쏯 
motor

Smart-
stream D1.6

Mimo Rusko, Austr쌴lii, 
Nov쏯 Z썗land

V

Ka쏹d쏯ch 5000 km (3 000 
mil) nebo 6 m썙s썿c쏪 A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, K, LPro Rusko, Austr쌴lii a 
Nov쏯 Z썗land

Ka쏹d쏯ch 7 500km (4 500 
mil) nebo 6m썙s썿c쏪

Sv썿썊ky zapalov쌴n썿 Z쌴쏹ehov쏯 motor V 쉗ast썙ji A, B, F, G, H, I, K

Kapalina automatick썗 
p쎼evodovky (AT) Z쌴쏹ehov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 90000 km

(60 000 mil) A, C, F, G, H, I, J, K

Kapalina dvouspoj-
kov썗 p쎼evodovky 
(DCT)

Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 120000 km 
(80000 mil) C, D, E, F, G, H, I, J

Kapalina manu쌴ln썿 
p쎼evodovky (MT) Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 120000 km 

(80000 mil) C, D, E, F, G, H, I, J

Poloosy a man쏹ety Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, F, G, H, I, J

Hnac썿 h쎼썿del (pohon 
v쏃ech kol) Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, F, G, H, I, J

Olej zadn썿ho diferen-
ci쌴lu (Pohon v쏃ech 
kol)

Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 120000 km 
(80000 mil) C, E, G, H, I, J

Olej mezin쌴pravo-
v썗ho diferenci쌴lu 
(Pohon v쏃ech kol)

Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor V Ka쏹d쏯ch 120000 km 
(80000 mil) C, E, G, H, I, J

Vzduchov쏯 filtr Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor V 쉗ast썙ji C, E

Vzduchov쏯 filtr klima-
tizace Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor V 쉗ast썙ji C, E, G

Kotou썊ov썗 brzdy, 
desti썊ky a t쎼meny Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, G, H, I, J, 

K

Parkovac썿 brzda 
(ru썊n썿 typ) Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, G, H
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N쌴ro썊n썗 j썿zdn썿 podm썿nky
A: 쉗ast썗 j썿zdy na vzd쌴lenosti krat쏃썿 ne쏹 8 km (5 mil) za norm쌴ln썿ch teplot nebo krat쏃썿 
ne쏹 16 km (10 mil) za teplot pod bodem mrazu.
B: Vyt쌴썊en썿 motoru na volnob썙h nebo dlouh썗 j썿zdy n썿zkou rychlost썿.
C: J썿zdy po nerovn쏯ch, pra쏃n쏯ch, bahnit쏯ch, 쏃t썙rkov쏯ch 썊i nezpevn썙n쏯ch cest쌴ch 
nebo silnic썿ch o쏃et쎼en쏯ch posypovou sol썿.
D: J썿zda v oblastech s pou쏹it썿m posypov썗 soli nebo jin쏯ch korozivn썿ch l쌴tek nebo j썿zdy 
za velmi chladn썗ho po썊as썿.
E: J썿zda ve vysoce pra쏃n썗m prost쎼ed썿.
F: J썿zda v oblastech s vysokou intenzitou provozu.
G: 쉗ast썗 j썿zdy v kopcovit썗m a horsk썗m prost쎼ed썿.
H: Ta쏹en썿 p쎼썿v썙su nebo obytn썗ho karavanu nebo j썿zda se z쌴t썙쏹썿 na st쎼e쏃e
I: Pou쏹썿v쌴n썿 vozidla jako policejn썿ho vozu, taxi, vozidla pro komer썊n썿 쏒썊ely nebo ta쏹-
n썗ho vozidla.
J: 쉗ast쌴 j썿zda vysokou rychlost썿 nebo 썊ast쌴 prudk쌴 akcelerace 썊i zpomalov쌴n썿.
K: J썿zdy s 썊ast쏯m zastavov쌴n썿m.
L: Pou쏹it썿 jin썗ho ne쏹 doporu썊ovan썗ho motorov썗ho oleje (miner쌴ln썿ho, polosyntetic-
k썗ho, s ni쏹쏃썿 specifikac썿 apod.)

P쎼evodovka 쎼썿zen썿, 
spojovac썿 ty썊e, man-
쏹ety

Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, F, G

Kulov썗 썊epy z쌴v썙s쏪 
kol Vzn썙tov쏯, z쌴쏹ehov쏯 motor K 쉗ast썙ji C, D, E, G, H, I

Servisn썿 쏒kony 쌂kon 
쏒dr쏹by Intervaly servisn썿ch 쏒kon쏪 J썿zdn썿 podm썿nky
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Vysv썙tlen썿 쏒kon쏪 쏒dr쏹by vozi-
dla
Motorov쏯 olej a filtr
V쏯m썙na motorov썗ho oleje a filtru by 
m썙la prob썿hat ve stanoven쏯ch interva-
lech podle pl쌴nu 쏒dr쏹by. P쎼i provozov쌴n썿 
vozidla v n쌴ro썊n쏯ch podm썿nk쌴ch je 
nutn쌴 썊ast썙j쏃썿 v쏯m썙na oleje i filtru.

Rozvodov썗 쎼emeny
Zkontrolujte v쏃echny rozvodov썗 쎼emeny 
z hlediska 쎼ez쏪, prasklin, nadm썙rn썗ho 
opot쎼eben썿 nebo nas쌴knut썿 olejem, a v 
p쎼썿pad썙 pot쎼eby je vym썙쎜te. Rozvodov썗 
쎼emeny by se m썙ly pravideln썙 kontrolo-
vat z hlediska spr쌴vn썗ho napnut썿, kter썗 
je v p쎼썿pad썙 pot쎼eby znovu nastavit.

VAROV@NL
P쎼i kontrole p쌴su p쎼epn썙te sp썿na썊e zap-
alov쌴n썿 do polohy LOCK/OFF nebo ACC.

싡emen start썗ru a gener쌴toru sys-
t썗mu mild hybrid (MHSG)
Zkontrolujte v쏃echny 쎼emeny start썗ru 
a gener쌴toru syst썗mu mild hybrid 
z hlediska pro쎼썿znut썿, prasklin, nadm썙r-
n썗ho opot쎼eben썿 nebo nas쌴knut썿 olejem 
a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby je vym썙쎜te. 싡emeny 
start썗ru a gener쌴toru syst썗mu mild hyb-
rid je t쎼eba pravideln썙 kontrolovat 
z hlediska spr쌴vn썗ho napnut썿 
a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby je nutn썗 je znovu 
se쎼썿dit.

VAROV@NL
P쎼i kontrole p쌴su p쎼epn썙te sp썿na썊e 
zapalov쌴n썿 do polohy LOCK/OFF nebo 
ACC.

N쌴pl쎜 palivov썗ho filtru (vzn썙-
tov쏯 motor)
Ucpan쏯 filtr m쏪쏹e omezit rychlost, jakou 
je mo쏹n썗 s vozidlem jet, po쏃kodit syst썗m 
sni쏹ov쌴n썿 emis썿 a zp쏪sobit 쎼adu dal쏃썿ch 
probl썗m쏪, jako nap쎼썿klad pot썿쏹e se star-
tov쌴n썿m. Pokud se v palivov썗 n쌴dr쏹i 
nahromad썿 p쎼썿li쏃n썗 mno쏹stv썿 ciz썿ch l쌴tek, 
m쏪쏹e b쏯t nezbytn쌴 썊ast썙j쏃썿 v쏯m썙na fil-
tru.
Po instalaci nov썗ho filtru nechejte motor 
n썙kolik minut b썙쏹et a zkontrolujte p쎼썿-
padn썗 쏒niky ve spoj썿ch. V쏯m썙nu palivo-
v썗ho filtru sv썙쎼te profesion쌴ln썿mu 
servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autori-
zovan썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

Palivov쏯 filtr (z쌴쏹ehov쏯 motor)
Vozidlo Kia se z쌴쏹ehov쏯m motorem je 
vybaveno bez쏒dr쏹bov쏯m palivov쏯m fil-
trem, integrovan쏯m v palivov썗 n쌴dr쏹i. 
Nevy쏹aduje pravidelnou 쏒dr쏹bu nebo 
v쏯m썙nu, av쏃ak z쌴le쏹썿 na kvalit썙 pou쏹썿va-
n썗ho paliva. Z v쌴쏹n쏯ch d쏪vod쏪, nap쎼. p쎼i 
omezen썿 nebo zv쏯쏃en썿 pr쏪toku paliva, 
ztr쌴t썙 v쏯konu, p쎼i obt썿쏹썿ch se startov쌴-
n썿m atd., je kontrola nebo v쏯m썙na nutn쌴.
Kontrolu a p쎼썿padnou v쏯m썙nu palivo-
v썗ho filtru sv썙쎼te odborn썗mu servisu. 
Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

Palivov썗 potrub썿, hadice a spojky
Zkontrolujte palivov썗 potrub썿, hadice a 
spojovac썿 prvky z hlediska 쏒nik쏪 paliva a 
po쏃kozen썿. Nechte palivov썗 potrub썿, 
hadice a spojovac썿 prvky vym썙nit v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.
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V\STRAHA
Pouze naftov쏯 motor
Nikdy nepracujte na syst썗mu vst쎼iko-
v쌴n썿, pokud motor b썙쏹썿 nebo d쎼썿ve ne쏹 
30 sekund po vypnut썿 motoru. Vyso-
kotlak썗 썊erpadlo, ly쏹iny, vst쎼ikova썊e a 
vysokotlak썗 potrub썿 jsou pod vysok쏯m 
tlakem i po zastaven썿 motoru. Trysk쌴n썿 
paliva zp쏪soben썗 쏒nikem paliva m쏪쏹e 
p쎼i kontaktu s t썙lem zp쏪sobit v쌴쏹n쌴 zra-
n썙n썿. Osoby pou쏹썿vaj썿c썿 kardiostimul쌴tor 
by se m썙ly dr쏹et ve vzd쌴lenosti nejm썗n썙 
30 cm (12 in) od elektronick썗 쎼썿dic썿 jed-
notky a kabelov썗ho svazku 
v motorov썗m prostoru, pokud motor 
b썙쏹썿, proto쏹e vysok쏯 proud v syst썗mu 
Common Rail vytv쌴쎼썿 siln썗 magnetick썗 
pole.

Odv썙tr쌴vac썿 hadice a v썿썊ko hrdla 
palivov썗 n쌴dr쏹e (z쌴쏹ehov쏯 
motor)
Odv썙tr쌴vac썿 hadici a z쌴tku hrdla pali-
vov썗 n쌴dr쏹e byste m썙li kontrolovat v 
intervalech uveden쏯ch v rozvrhu 쏒dr쏹by. 
Zajist썙te v쏯m썙nu odv썙tr쌴vac썿 hadice a 
z쌴tky hrdla palivov썗 n쌴dr쏹e spr쌴vn쏯m 
zp쏪sobem.

Podtlakov썗 hadice ventilace kli-
kov썗 sk쎼썿n썙 (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Zkontrolujte povrch hadic z hlediska 
po쏃kozen썿 teplem a/nebo mechanick썗ho 
po쏃kozen썿. Ztvrdl쌴 a k쎼ehk쌴 guma, 
praskliny, rozt쎼epen썿, z쌴쎼ezy, od썙rky a 
nadm썙rn썗 vydut썿 indikuj썿 zhor쏃en썿 stavu. 
Zvl쌴쏃tn썿 pozornost by se m썙la v썙novat 
kontrole povrchu hadic, kter썗 se nach쌴-
zej썿 v bl썿zkosti zdroj쏪 tepla, jako je nap쎼썿-
klad v쏯fukov썗 potrub썿.
Zkontrolujte veden썿 hadic a ujist썙te se, 
쏹e hadice nep쎼ich쌴z썿 do kontaktu s 
jak쏯mkoli zdrojem tepla, ostr쏯mi hra-

nami nebo pohybliv쏯mi sou썊쌴stmi, kter썗 
by mohly zp쏪sobit po쏃kozen썿 teplem 
nebo mechanick썗 opot쎼eben썿. Zkontro-
lujte v쏃echny spojovac썿 prvky hadic, jako 
nap쎼썿klad svorky a spojky, a ujist썙te se, 
쏹e jsou bezpe썊n썗 a 쏹e nedoch쌴z썿 k 쏹쌴d-
n썗mu 쏒niku. Pokud je patrn썗 jak썗koli 
zhor쏃en썿 stavu nebo po쏃kozen썿, m썙ly by 
se hadice okam쏹it썙 vym썙nit.

Vzduchov쏯 filtr
Nechte si vym썙nit vzduchov쏯 filtr v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

Zapalovac썿 sv썿썊ky (pro z쌴쏹ehov쏯 
motor)
P쎼i instalaci nov쏯ch zapalovac썿ch sv썿썊ek 
se ujist썙te o jejich spr쌴vn썗 tepeln썗 hod-
not썙.
Abyste se vyhnuli zne썊i쏃t썙n썿 izol쌴toru 
zapalovac썿 sv썿썊ky, p쎼i sestavov쌴n썿 썊쌴st썿 
ot쎼ete vnit쎼n썿 a vn썙j쏃썿 stranu botky zapa-
lovac썿 c썿vky a izol쌴tor zapalovac썿 sv썿썊ky 
m썙kk쏯m hadrem.

V\STRAHA
Neodpojujte a nekontrolujte zapalovac썿 
v썿썊ky, kdy쏹 je motor hork쏯. Mohli byste 
se pop쌴lit.

Chladic썿 syst썗m
Komponenty chladic썿ho syst썗mu, jako 
nap쎼썿klad chladi썊, n쌴dr쏹ku chladic썿 kapa-
liny, hadice a p쎼썿pojky zkontrolujte z hle-
diska 쏒nik쏪 a po쏃kozen썿. Jak썗koli 
po쏃kozen썗 d썿ly vym썙쎜te.

Chladic썿 kapalina
V쏯m썙na chladic썿 kapaliny by m썙la prob썿-
hat v intervalech uveden쏯ch v rozvrhu 
쏒dr쏹by.
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Kapalina manu쌴ln썿 p쎼evodovky 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Kapalinu manu쌴ln썿 p쎼evodovky kontro-
lujte v souladu s pl쌴nem 쏒dr쏹by.

Inteligentn썿 manu쌴ln썿 쎼azen썿 (iMT) 
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Provozn썿 kapalinu ovl쌴dac썿ho mechani-
smu spojky inteligentn썿 manu쌴ln썿 p쎼evo-
dovky kontrolujte s souladu s pl쌴nem 
쏒dr쏹by.

Kapalina dvouspojkov썗 p쎼evo-
dovky (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Kapalinu dvouspojkov썗 p쎼evodovky 
kontrolujte v souladu s pl쌴nem 쏒dr쏹by.

Kapalina automatick썗 p쎼evo-
dovky (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Kapalinu automatick썗 p쎼evodovky nen썿 
za norm쌴ln썿ch podm썿nek pou쏹썿v쌴n썿 
nutn썗 kontrolovat. Nechte kapalinu 
automatick썗 p쎼evodovky zkontrolovat v 
odborn썗m servisu podle pl쌴nu 쏒dr쏹by. 
Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizova-
n썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

UPOZORN5NL
Kapalina automatick썗 p쎼evodovky m쌴 
썊ervenou barvu.
Kapalina automatick썗 p쎼evodovky 
b썙hem pou쏹썿v쌴n썿 vozidla postupn썙 
ztmavne. Jedn쌴 se o norm쌴ln썿 stav a 
pot쎼ebu v쏯m썙ny kapaliny byste nem썙li 
zva쏹ovat na z쌴klad썙 zm썙ny barvy.

VAROV@NL
Pou쏹it썿 jin썗 ne쏹 specifikovan썗 kapaliny 
m쏪쏹e zp쏪sobit nespr쌴vn썗 fungov쌴n썿 
nebo poruchu p쎼evodovky.
Pou쏹썿vejte pouze kapalinu pro automa-
tickou p쎼evodovku uvedenou ve specifi-

kaci. (Viz "Doporu썊en쌴 maziva a 
mno쏹stv썿" strana 9-7.)

Brzdov쏯 syst썗m a hadice
Prove썑te vizu쌴ln썿 kontrolu spr쌴vn썗 
instalace, od썙rek, prasklin, zhor쏃en썿 
stavu a p쎼썿padn쏯ch 쏒nik쏪. Po쏃kozen썗 
nebo naru쏃en썗 sou썊쌴sti neprodlen썙 
vym썙쎜te.

Brzdov쌴/spojkov쌴 kapalina
Zkontrolujte hladinu brzdov썗/spojkov썗 
kapaliny v n쌴dr쏹ce brzdov썗 kapaliny. 
Hladina by m썙la b쏯t mezi ryskami 씮MIN“ 
a 씮MAX“ na boku n쌴dr쏹ky. Pou쏹썿vejte 
pouze hydraulickou brzdovou/spojko-
vou kapalinu specifikace DOT 4.

Parkovac썿 brzda
Zkontrolujte syst썗m parkovac썿 brzdy 
v썊etn썙 ped쌴lu parkovac썿 brzdy a kabel쏪.

Kotou썊ov썗 brzdy, desti썊ky 
a t쎼meny
Kontrolujte opot쎼eben썿 desti썊ek, h쌴zivost 
a opot쎼eben썿 brzdov쏯ch kotou썊쏪 a 쏒nik 
kapaliny ze t쎼men쏪.
Pro podrobnosti kontroly a limity opot쎼e-
ben썿 brzdov쏯ch desti썊ek doporu썊ujeme 
nav쏃t썿vit str쌴nky Kia.
(www.kia-hotline.com)

Upev쎜ovac썿 쏃rouby zav썙쏃en썿
Zkontrolujte spoje zav썙쏃en썿 z hlediska 
p쎼썿padn썗ho povolen썿 nebo po쏃kozen썿. 
Spoje ut쌴hn썙te specifikovan쏯m utaho-
vac썿m momentem.

P쎼evodovka 쎼썿zen썿, t쌴hla a man-
쏹ety/kulov쏯 썊ep spodn썿ho 
ramene
U stoj썿c썿ho vozidla s vypnut쏯m motorem 
zkontrolujte p쎼썿padnou p쎼썿li쏃 velkou v쏪li 
volantu.
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Zkontrolujte t쌴hla z hlediska ohnut썿 nebo 
po쏃kozen썿. Zkontrolujte prachovky, man-
쏹ety a kulov썗 썊epy z hlediska p쎼썿pad-
n쏯ch prasklin, zhor쏃en썿 stavu nebo 
po쏃kozen썿. Jak썗koli po쏃kozen썗 d썿ly 
vym썙쎜te.

Poloosy a man쏹ety
Zkontrolujte poloosy, man쏹ety a svorky z 
hlediska p쎼썿padn쏯ch prasklin, zhor쏃en썿 
stavu nebo po쏃kozen썿. Vym썙쎜te po쏃ko-
zen썗 d썿ly a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby dopl쎜te 
vazel썿nu.

Chladic썿 m썗dium klimatizace
Zkontrolujte 쏒niky a po쏃kozen썿 rozvodu 
klimatizace a spojovac썿ch prvk쏪.

Hnac썿 h쎼썿del (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
Zkontrolujte hnac썿 h쎼썿del, man쏹ety, 
obj썿mky, pry쏹ovou spojku a pry쏹 st쎼edo-
v썗ho ulo쏹en썿, zda nenesou zn쌴mky 
prasklin, opot쎼eben썿 nebo po쏃kozen썿. 
Vym썙쎜te po쏃kozen썗 d썿ly a v p쎼썿pad썙 
pot쎼eby dopl쎜te vazel썿nu.

Kontrola mno쏹stv썿 kapaliny
P쎼i kontrole motorov썗ho oleje, chladic썿 
kapaliny, brzdov썗 kapaliny a kapaliny 
ost쎼ikova썊e v쏹dy dbejte na 썊istotu v 
okol썿 ka쏹d썗ho pln썿c썿ho hrdla, vypou쏃t썙c썿 
z쌴tky nebo m썙rky p쎼ed kontrolou nebo 
vypou쏃t썙n썿m maziva. Je to d쏪le쏹it썗 p쎼e-
dev쏃썿m v pra쏃n썗m nebo p썿se썊n썗m pro-
st쎼ed썿 nebo v p쎼썿pad썙, 쏹e je vozidlo 
provozov쌴no na nezpevn썙n쏯ch cest쌴ch. 
O썊ist썙n썿 okol썿 z쌴tek a m썙rky zabr쌴n썿 
vniknut썿 ne썊istot a drobn쏯ch 썊쌴stic do 
motoru a dal쏃썿ch mechanism쏪, kter썗 by 
se mohly po쏃kodit.

Motorov쏯 olej
Kontrola hladiny motorov썗ho 
oleje
Motorov쏯 olej zaji쏃쏉uje maz쌴n썿 a chlazen썿 
motoru a tak썗 썊innost r쏪zn쏯ch hydrau-
lick쏯ch komponent v motoru. Je nor-
m쌴ln썿, 쏹e p쎼i j썿zd썙 doch쌴z썿 k ur썊it썗 
spot쎼eb썙 oleje, a proto je nutn썗 moto-
rov쏯 olej pravideln썙 kontrolovat 
a dopl쎜ovat. Krom썙 toho nezapome쎜te 
olej kontrolovat a dopl쎜ovat tak썗 podle 
doporu썊en썗ho pl쌴nu 쏒dr쏹by, aby se p쎼e-
de쏃lo zhor쏃en썿 jeho kvality.
Kontrolu motorov썗ho oleje prov쌴d썙jte 
podle n썿쏹e uveden썗ho postupu.

Smartstream G1.6 T-GDi /
Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

Smartstream G2.0

Smartstream D1.6 /
Smartstream D1.6 MHEV

ONQ5E061078L

ONQ5061079L

ONQ5E061108L
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쉗innost
1. Ujist썙te se, 쏹e vozidlo stoj썿 na rovn썗m 

povrchu.
2. Nastartujte motor a po썊kejte, dokud 

nedos쌴hne norm쌴ln썿 provozn썿 teploty.
3. Vypn썙te motor, od쏃roubujte uz쌴v썙r 

plnic썿ho otvoru a vyt쌴hn썙te m썙rku 
oleje. Vy썊kejte p쎼ibli쏹n썙 15 minut, ne쏹 
olej op썙t ste썊e do olejov썗 vany.

4. Ot쎼ete m썙rku do sucha a zasu쎜te ji 
zp썙t.

5. M썙rku op썙t vyt쌴hn썙te a zkontrolujte 
hladinu oleje.
僅 U benzinov썗ho motoru zkontro-

lujte, zda je hladina oleje mezi 
ryskou F–L, a pokud je pod ryskou 
L, dopl쎜te tolik oleje, aby hladina 
dos쌴hla rysky F.

僅 U naftov썗ho motoru by hladina 
m썙la b쏯t v rozsahu C. Dosahuje-li 
hladina jen do 쏒rovn썙 D, dolijte 
motorov쏯 olej tak, aby se hladina 
op썙t nach쌴zela v po쏹adovan썗m 
rozsahu.

Dopl쎜ov쌴n썿 motorov썗ho oleje
Smartstream G1.6 T-GDi /

Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

Smartstream G2.0

Smartstream D1.6 /
Smartstream D1.6 MHEV

Pou쏹ijte trycht쏯쎼, aby nedo쏃lo k rozlit썿 
oleje na sou썊쌴sti motoru.
Pou쏹썿vejte v쏯hradn썙 specifikovan쏯 
motorov쏯 olej. (Viz "Doporu썊en쌴 maziva 
a mno쏹stv썿" strana 9-7.)
僅 P쎼i dopl쎜ov쌴n썿 nebo v쏯m썙n썙 motoro-

v썗ho oleje d쌴vejte pozor na to, abyste 
olej nerozlili. Rozlit쏯 olej hned ot쎼ete.

僅 B썙hem zaj썿쏹d썙n썿 nov썗ho vozidla se 
m쏪쏹e spot쎼eba oleje zv쏯쏃it. Ust쌴l썿 se 
p쎼ibli쏹n썙 po ujet썿 6 000 km (4 000 
mil).

僅 Na spot쎼ebu oleje m쏪쏹e mohou m썿t 
vliv j썿zdn썿 n쌴vyky, klimatick썗 pod-
m썿nky, podm썿nky b썙hem dopravy, 
kvalita oleje atd. Proto se doporu썊uj썿 

Rozsah Vy쏹adovan쌴 akce podle p쎼썿slu쏃n썗 hla-
diny oleje vmotoru

A Obra쏉te se na autorizovan썗ho prodejce 썊i 
servis Kia.

B Nedopl쎜ujte olej.

C Olej m쏪쏹ete doplnit, pokud hladina 
nestoupne nad rozsahC.

D Je t쎼eba doplnit olej tak, aby hladina oleje 
le쏹ela v rozsahuC.

ONQ5E061080L

ONQ5061081L

ONQ5E061009L
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pravideln썗 kontroly hladiny motoro-
v썗ho oleje a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby jeho 
dopln썙n썿.

V쏯m썙na motorov썗ho oleje a filtru
Nechte si vym썙nit motorov쏯 olej a filtr 
v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.
僅 P쎼i p쎼ekro썊en썿 servisn썿ho intervalu pro 

v쏯m썙nu motorov썗ho oleje m쏪쏹e doj썿t 
ke zhor쏃en썿 kvality oleje, co쏹 m쏪쏹e m썿t 
negativn썿 dopady na stav motoru. 
Proto v쏹dy dodr쏹ujte p쎼edepsan썗 
intervaly v쏯m썙ny.

僅 S ohledem na zachov쌴n썿 motoru v co 
nejlep쏃썿m stavu pou쏹썿vejte v쏹dy dopo-
ru썊en쏯 motorov쏯 olej. Pokud nepou쏹i-
jete doporu썊en쏯 motorov쏯 olej, 쎼i썑te 
se intervaly v쏯m썙ny p쎼edepsan쏯mi 
pro provoz v n쌴ro썊n쏯ch podm썿nk쌴ch.

* Interval v쏯m썙ny oleje je nastaven tak, 
aby se p쎼ede쏃lo zhor쏃en썿 jeho kvality, 
a se spot쎼ebou oleje nesouvis썿; 
z tohoto d쏪vodu pravideln썙 kontro-
lujte a dopl쎜ujte mno쏹stv썿 oleje.

V\STRAHA
僅 P쎼i kontrole nebo dopl쎜ov쌴n썿 motoro-

v썗ho oleje bu썑te velmi opatrn썿, abyste 
se nedotkli hadice chladi썊e, kter쌴 
m쏪쏹e b쏯t velmi hork쌴 a m쏪쏹ete se o ni 
pop쌴lit.

僅 Pou쏹it쏯 motorov쏯 olej m쏪쏹e zp쏪sobit 
podr쌴쏹d썙n썿 poko쏹ky a p쎼i dlouhodo-
b썗m kontaktu rakovinu k쏪쏹e. Pou쏹it쏯 
motorov쏯 olej obsahuje chemik쌴lie, 
kter썗 jsou schopny p쎼i laboratorn썿ch 
pokusech vyvolat rakovinu. Po mani-
pulaci s pou쏹it쏯m olejem si v쏹dy 
neprodlen썙 pe썊liv썙 omyjte ruce 
m쏯dlem a teplou vodou. Pou쏹it쏯 

motorov쏯 olej nenech쌴vejte v dosahu 
d썙t썿.

VAROV@NL
僅 M썙rku hladiny oleje byste m썙li ot썿rat 

썊istou l쌴tkou. Pokud jsou na l쌴tce 
drobn썗 ne썊istoty, mohlo by doj썿t k 
po쏃kozen썿 motoru.

僅 T썙sn썙 po j썿zd썙 je motorov쏯 olej velmi 
hork쏯 a p쎼i jeho v쏯m썙n썙 hroz썿 pop쌴le-
niny. P쎼ed v쏯m썙nou nechte motorov쏯 
olej vychladnout.

UPOZORN5NL
Pokud je tlak motorov썗ho oleje n썿zk쏯 
z d쏪vodu nedostate썊n썗ho mno쏹stv썿 
oleje, rozsv썿t썿 se kontrolka tlaku motoro-
v썗ho oleje ( ).
D쌴le se aktivuje syst썗m roz쏃썿쎼en썗 
ochrany motoru, kter쏯 omezuje v쏯kon 
motoru. Pokud s vozidlem v tomto stavu 
jedete del쏃썿 dobu, rozsv썿t썿 se kontrolka 
poruchy ( ).
Pokud se tlak motorov썗ho oleje obnov썿, 
varovn쌴 kontrolka tlaku motorov썗ho 
oleje zhasne a v쏯kon motoru ji쏹 nebude 
omezov쌴n.
Pokud se v p쎼썿pad썙 motoru Smartstream 
G2.0 tlak motorov썗ho oleje obnov썿, 
varovn쌴 kontrolka motorov썗ho oleje 
zhasne a syst썗m roz쏃썿쎼en썗 ochrany 
motoru se vypne po nov썗m nastartov쌴n썿 
motoru.
308
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Chladic썿 kapalina motoru
Kontrola hladiny chladic썿 kapa-
liny

Zkontrolujte stav a p쎼ipojen썿 v쏃ech hadic 
chladic썿ho syst썗mu a hadic topen썿. 
Vym썙쎜te ve쏃ker썗 vzdut썗 nebo po쏃ko-
zen썗 hadice.
Kdy쏹 je motor vychladl쏯, hladina chladic썿 
kapaliny by m썙la b쏯t dopln썙na v roz-
mez썿 zna썊ek MAX a MIN (F a L), kter썗 se 
nach쌴zej썿 na stran썙 n쌴dr쏹ky chladic썿 
kapaliny.

INFORMACE
Je-li nutn썗 kapalinu dopl쎜ovat p쎼썿li쏃 
썊asto, nechte syst썗m zkontrolovat v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

V\STRAHA
Elektromotor (ventil쌴-
tor chladi썊e) je ovl쌴-
d쌴n v z쌴vislosti na 
teplot썙 chladic썿 kapa-
liny motoru, tlaku chla-
dic썿ho m썗dia a 

rychlosti vozidla. N썙kdy m쏪쏹e b쏯t v 
chodu, i kdy쏹 motor neb썙쏹썿. P쎼i pr쌴ci v 
bl썿zkosti list쏪 ventil쌴toru chladi썊e dbejte 
maxim쌴ln썿 opatrnosti, aby v쌴s ot쌴썊ej썿c썿 
se listy ventil쌴toru nezranily. Pot썗, co 
teplota chladic썿 kapaliny motoru 
poklesne, se elektromotor automaticky 
vypne. Jde o norm쌴ln썿 stav. Elektromotor 

(ventil쌴tor chladi썊e) m쏪쏹e b썙쏹et, dokud 
neodpoj썿te z쌴porn쏯 kabel akumul쌴toru.

VAROV@NL
Sejmut썿 v썿썊ka chladi썊e

僅 Nikdy nesund쌴-
vejte v썿썊ko chladi썊e, 
pokud motor b썙쏹썿 
nebo je zah쎼쌴t쏯. 
Pokud tak u썊in썿te, 
m쏪쏹ete po쏃kodit 

syst썗m chlazen썿 a motor. Hork쌴 chla-
dic썿 kapalina nebo p쌴ra by rovn썙쏹 
mohla zp쏪sobit v쌴쏹n썗 zran썙n썿. 
Vypn썙te motor a po썊kejte, dokud 
nevychladne. P쎼i sn썿m쌴n썿 v썿썊ka chla-
di썊e dbejte maxim쌴ln썿 opatrnosti. 
V썿썊ko zabalte do tlust썗 l쌴tky a pomalu 
j썿m ot쌴썊ejte proti sm썙ru hodinov쏯ch 
ru썊i썊ek a쏹 do prvn썿 zar쌴쏹ky. P쎼i uvol-
쎜ov쌴n썿 tlaku z chladic썿ho syst썗mu 
odstupte. Kdy쏹 jste si jisti, 쏹e ve쏃ker쏯 
tlak byl uvoln썙n, zatla썊te na v썿썊ko 
pomoc썿 tlust썗 l쌴tky a pokra썊ujte v ot쌴-
썊en썿 proti sm썙ru hodinov쏯ch ru썊i썊ek a 
pak v썿썊ko sejm썙te. I kdy쏹 motor 
neb썙쏹썿, v썿썊ko chladi썊e nebo vypou쏃-
t썙c썿 z쌴tku nesn썿mejte, pokud je motor 
a chladi썊 hork쏯. Hork쌴 chladic썿 kapa-
lina nebo p쌴ra m쏪쏹e pod tlakem st쌴le 
vyst쎼썿knout a zp쏪sobit v쌴쏹n썗 zran썙n썿.

僅 Pokud se motor p쎼eh쎼eje kv쏪li 
mal썗mu mno쏹stv썿 chladic썿 kapaliny, 
rychl썗 dopln썙n썿 studen썗 kapaliny 
m쏪쏹e zp쏪sobit prasknut썿 motoru. Z 
preventivn썿ch d쏪vod쏪 dopl쎜ujte chla-
dic썿 kapalinu pomalu a v mal쏯ch d쌴v-
k쌴ch.

僅 Bez chladic썿 kapaliny nejezd썙te. 
Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 vodn썿ho 
썊erpadla, zad쎼en썿 motoru, atd.

ONQ5E061010L
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UPOZORN5NL
Po dopln썙n썿 chladic썿 kapaliny zkontro-
lujte spr쌴vn썗 uzav쎼en썿 z쌴tky n쌴dr쏹ky s 
kapalinou. P쎼i nespr쌴vn썗m uzav쎼en썿 
z쌴tky hroz썿 p쎼eh쎼쌴t썿 motoru.

쉗innost
1. Zkontrolujte, zda 쏃t썿tek v썿썊ka chladi썊e 

sm썙쎼uje p쎼썿mo dop쎼edu.

2. Ujist썙te se o spr쌴vn썗m zaji쏃t썙n썿 
zapadnut썿m jemn쏯ch dr쌴쏹ek uvnit쎼 
v썿썊ka chladi썊e.

Doporu썊en쌴 chladic썿 kapalina 
motoru
僅 P쎼i dopl쎜ov쌴n썿 chladic썿 kapaliny pou-

쏹썿vejte pouze destilovanou nebo m썙k-
kou vodu. V쏯choz썿 chladic썿 kapalinu, 
pln썙nou p쎼i v쏯rob썙 vozidla nikdy 
nedopl쎜ujte tvrdou vodou.

僅 Nepou쏹썿vejte alkoholov썗 nebo meta-
nolov썗 chladic썿 kapaliny ani je 
s doporu썊enou chladic썿 kapalinou 
nem썿chejte.

僅 Nepou쏹썿vejte roztok, kter쏯 obsahuje 
v썿ce ne쏹 60 % nebo m썗n썙 ne쏹 35 % 
nemrznouc썿 sm썙si.

僅 Motor va쏃eho vozidla m쌴 hlin썿kov썗 
sou썊쌴sti, kter썗 je t쎼eba chr쌴nit p쎼ed 
koroz썿 a zamrznut썿m pomoc썿 etylen-
glykolov썗 chladic썿 kapaliny na b쌴zi 
fosf쌴tu.

Procentu쌴ln썿 pod썿l sm썙si naleznete 
v n쌴sleduj썿c썿 tabulce.

V\STRAHA
Uz쌴v썙r chladi썊e

僅 Pokud je motor 
zah쎼쌴t쏯, nesund쌴-
vejte uz쌴v썙r chla-
di썊e. Va쎼썿c썿 chladic썿 
kapalina nebo p쌴ra 
m쏪쏹e pod tlakem 

st쌴le vyst쎼썿knout a zp쏪sobit v쌴쏹n썗 zra-
n썙n썿.

僅 Chladic썿 nebo nemrznouc썿 kapalinu do 
chladi썊e nepou쏹썿vejte pro napln썙n썿 
n쌴dr쏹ky kapaliny ost쎼ikova썊쏪.

僅 P쎼i nast쎼썿k쌴n썿 na 썊eln썿 sklo m쏪쏹e chla-
dic썿 kapalina chladi썊e z쌴va쏹n쏯m zp쏪-
sobem zhor쏃it viditelnost a zp쏪sobit 
tak ztr쌴tu kontroly nad vozidlem nebo 
po쏃kodit lak a ozdobn썗 prvky karose-
rie.

V쏯m썙na chladic썿 kapaliny
Nechte vym썙nit chladic썿 kapalinu v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

VAROV@NL
P쎼ed dopln썙n썿m chladic썿 kapaliny v썿썊ko 
chladi썊e omotejte tlustou l쌴tkou, aby 
chladic썿 kapalina nenatekla do sou썊쌴st썿 
motoru, jako nap쎼썿klad do altern쌴toru.

OMQ4N071401

Venkovn썿 teplota
Procentu쌴ln썿 pod썿l sm썙si (objemov썙)

Nemrznouc썿 
kapalina Voda

-15 °C (5 °F) 35 65

-25 °C (-13 °F) 40 60

-35 °C (-31 °F) 50 50

-45 °C (-49 °F) 60 40
328
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VAROV@NL
僅 Chladic썿 nebo nemrznouc썿 kapalinu do 

chladi썊e nepou쏹썿vejte pro napln썙n썿 
n쌴dr쏹ky kapaliny ost쎼ikova썊쏪.

僅 P쎼i nast쎼썿k쌴n썿 na 썊eln썿 sklo m쏪쏹e chla-
dic썿 kapalina chladi썊e z쌴va쏹n쏯m zp쏪-
sobem zhor쏃it viditelnost a zp쏪sobit 
tak ztr쌴tu kontroly nad vozidlem nebo 
po쏃kodit lak a ozdobn썗 prvky karose-
rie.

Brzdov쌴/spojkov쌴 kapalina
Zkontrolujte hladinu brzdov썗/
spojkov썗 kapaliny.

쉗innost
1. Okol썿 v썿썊ka n쌴dr쏹ky o썊ist썙te.
2. Pravideln썙 kontrolujte, zda je hladina 

brzdov썗 kapaliny v n쌴dr쏹ce mezi 
ozna썊en썿m MIN a MAX. Hladina kapa-
liny bude s najetou vzd쌴lenost썿 klesat. 
Jedn쌴 se o norm쌴ln썿 stav souvisej썿c썿 s 
opot쎼eben썿m brzdov썗ho oblo쏹en썿.

Pravideln썙 kontrolujte hladinu kapaliny v 
n쌴dr쏹ce. Hladina by m썙la b쏯t mezi rys-
kami “MIN“ a “MAX“ na stran썙 n쌴dr쏹ky. 
Nikdy nesm썿ch쌴vejte r쏪zn썗 typy kapalin.
Pou쏹썿vejte pouze stanovenou brzdovou 
kapalinu. (Viz "Doporu썊en쌴 maziva a 
mno쏹stv썿" strana 9-7.)

INFORMACE
Je-li hladina kapaliny p쎼썿li쏃 n썿zk쌴, nechte 
syst썗m zkontrolovat v odborn썗m ser-
visu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizo-
van썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

ONQ5E061011R
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Kapalina pro mechanismus 
vyp썿n쌴n썿 spojky inteligentn썿ho 
ru썊n썿ho 쎼azen썿 (iMT) (je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy)
Zkontrolujte hladinu provozn썿 
kapaliny pro ovl쌴dac썿 mechanis-
mus syst썗mu iMT.

Za norm쌴ln썿ch j썿zdn썿ch podm썿nek kapa-
lina mechanismu vyp썿n쌴n썿 spojky neu-
b쏯v쌴 nijak rychle.
S vy쏃쏃썿m n쌴jezdem v쏃ak m쏪쏹e spot쎼eba 
hydraulick썗ho oleje stoupat a na vy쏃쏃썿 
spot쎼eb썙 oleje pro ovl쌴dac썿 mechanis-
mus syst썗mu iMT se mohou podepiso-
vat tak썗 net썙snosti v sou썊쌴stech 
mechanismu vyp썿n쌴n썿 spojky. Hladinu 
provozn썿 kapaliny pro ovl쌴dac썿 mechani-
smus syst썗mu iMT proto pravideln썙 kon-
trolujte a dbejte na to, aby v쏹dy byla 
mezi zna썊kami MIN a MAX.
Je-li hladina kapaliny pod zna썊kou MIN, 
nechte vozidlo zkontrolovat v odborn썗m 
servisu. Doporu썊ujeme obr쌴tit se na 
autorizovan썗ho prodejce / servisn썿ho 
partnera vozidel Kia.
Pou쏹썿vejte pouze provozn썿 kapalinu pro 
ovlada썊 syst썗mu iMT uvedenou ve spe-
cifikaci. (Viz 썊쌴st Doporu썊en쌴 maziva 
a jejich mno쏹stv썿). Nikdy nesm썿ch쌴vejte 
r쏪zn썗 typy kapalin.

VAROV@NL
僅 Nedovolte, aby se provozn썿 kapalina 

ovlada썊e syst썗mu iMT dostala do 
kontaktu s lakem karos썗rie vozidla; 
mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 laku.

僅 Kapalinu ovl쌴dac썿ho mechanismu sys-
t썗mu iMT, kter쌴 byla dlouhodob썙 
ponech쌴na na vzduchu, nelze pou쏹썿t, 
nebo쏉 nen썿 zaru썊ena jej썿 kvalita. Kapa-
lina by se m썙la 쎼쌴dn썙 zlikvidovat.

僅 Do n쌴dr쏹ky nenal썗vejte nespr쌴vn쏯 
druh kapaliny. Pouh쏯ch n썙kolik kapek 
miner쌴ln썿ch kapalin, nap쎼. motoro-
v썗ho oleje, by mohlo po vniknut썿 do 
ovl쌴dac썿ho mechanismu syst썗mu iMT 
zp쏪sobit po쏃kozen썿 sou썊쌴st썿 tohoto 
mechanismu.

僅 Dbejte na to, aby se brzdov쌴 kapalina 
nedostala do kontaktu s lakem karo-
serie vozidla; mohlo by doj썿t 
k po쏃kozen썿 laku. Brzdovou kapalinu, 
kter쌴 byla dlouhodob썙 ponech쌴na na 
vzduchu, nelze pou쏹썿t, nebo쏉 nen썿 
zaru썊ena jej썿 kvalita. Kapalina by se 
m썙la 쎼쌴dn썙 zlikvidovat. Do n쌴dr쏹ky 
nenal썗vejte nespr쌴vn쏯 druh kapaliny. 
Pouh쏯ch n썙kolik kapek miner쌴ln썿ch 
kapalin, nap쎼. motorov썗ho oleje, by 
mohlo po vniknut썿 do brzdov썗ho sys-
t썗mu zp쏪sobit po쏃kozen썿 sou썊쌴st썿 
brzdov썗ho syst썗mu.

UPOZORN5NL
僅 Ztr쌴ta provozn썿 kapaliny ovl쌴dac썿ho 

mechanismu syst썗mu iMT – Je-li 
t쎼eba kapalinu ovl쌴dac썿ho mechani-
smu syst썗mu iMT 썊asto dopl쎜ovat, 
doporu썊ujeme nechat syst썗m pro-
hl썗dnout v odborn썗m servisu. Dopo-
ru썊ujeme obr쌴tit se na 
autorizovan썗ho prodejce / servisn썿ho 
partnera vozidel Kia.

ONQ5E061123L
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僅 P쎼i v쏯m썙n썙 a dopl쎜ov쌴n썿 manipulujte 
s kapalinou ovl쌴dac썿ho mechanismu 
syst썗mu iMT s maxim쌴ln썿 opatrnost썿. 
Zamezte kontaktu kapaliny s o썊ima. 
Pokud se kapalina ovl쌴dac썿ho mecha-
nismu syst썗mu iMT dostane do kon-
taktu s o썊ima, okam쏹it썙 je 
vypl쌴chn썙te velk쏯m mno쏹stv썿m stu-
den썗 vody. Co nejd쎼썿ve si nechejte 
vy쏃et쎼it zrak l썗ka쎼em.

V\STRAHA
僅 Je-li t쎼eba kapalinu v brzdov썗 sou-

stav썙 썊asto dopl쎜ovat, doporu썊ujeme 
nechat syst썗m prohl썗dnout 
v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

僅 P쎼i v쏯m썙n썙 a dopl쎜ov쌴n썿 brzdov썗 
kapaliny s kapalinou manipulujte opa-
trn썙. Zamezte kontaktu kapaliny s 
o썊ima. Pokud se brzdov쌴 kapalina 
dostane do kontaktu s o썊ima, oka-
m쏹it썙 je vypl쌴chn썙te velk쏯m mno쏹-
stv썿m studen썗 vody. Co nejd쎼썿ve si 
nechejte vy쏃et쎼it zrak l썗ka쎼em.

Kapalina ost쎼ikova썊e
Kontrola hladiny kapaliny do 
ost쎼ikova썊쏪

쉗innost
僅 Zkontrolujte hladinu kapaliny v n쌴dr-

쏹ce kapaliny do ost쎼ikova썊쏪 a v p쎼썿-
pad썙 pot쎼eby ji dopl쎜te. Pokud 
kapalinu do ost쎼ikova썊쏪 nem쌴te k dis-
pozici, m쏪쏹ete pou쏹썿t 썊istou vodu.

僅 V chladn쏯ch klimatick쏯ch podm썿n-
k쌴ch v쏃ak pou쏹썿vejte nemrznouc썿 
sm썙s, abyste zabr쌴nili jej썿mu zamrz-
nut썿.

N쌴dr쏹ka je pr쏪svitn쌴, tak쏹e m쏪쏹ete pro-
v썗st rychlou vizu쌴ln썿 kontrolu hladiny.

V\STRAHA
僅 Chladic썿 nebo nemrznouc썿 kapalinu do 

chladi썊e nepou쏹썿vejte pro napln썙n썿 
n쌴dr쏹ky kapaliny ost쎼ikova썊쏪.

僅 P쎼i nast쎼썿k쌴n썿 na 썊eln썿 sklo m쏪쏹e chla-
dic썿 kapalina chladi썊e z쌴va쏹n쏯m zp쏪-
sobem zhor쏃it viditelnost a zp쏪sobit 
tak ztr쌴tu kontroly nad vozidlem nebo 
po쏃kodit lak a ozdobn썗 prvky karose-
rie.

僅 Kapaln썗 prost쎼edky do ost쎼ikova썊쏪 
썊eln썿ho skla obsahuj썿 ur썊it썗 mno쏹stv썿 
alkoholu a za ur썊it쏯ch okolnost썿 
mohou b쏯t ho쎼lav썗. Zabra쎜te kon-
taktu jisker nebo plamene s kapalinou 
do ost쎼ikova썊쏪 nebo s n쌴dr쏹kou kapa-
liny do ost쎼ikova썊쏪. Mohlo by doj썿t k 
po쏃kozen썿 vozidla nebo k 쏒jm썙 cestu-
j썿c썿ch.

ONQ5061012L
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僅 Kapalina do ost쎼ikova썊쏪 썊eln썿ho skla 
je pro lidi a zv썿쎼ata jedovat쌴. Kapalinu 
do ost쎼ikova썊쏪 썊eln썿ho skla nepijte a 
vyh쏯bejte se kontaktu s n썿. Mohlo by 
doj썿t k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 nebo 쏒mrt썿.

Parkovac썿 brzda
Kontrola parkovac썿 brzdy (Ru썊n썿 
typ) (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

Zkontrolujte zdvih parkovac썿 brzdy spo-
썊썿t쌴n썿m po썊tu kliknut썿, kter쌴 usly쏃썿te p쎼i 
jej썿m 쏒pln썗m zata쏹en썿 z uvoln썙n썗 
polohy. Parkovac썿 brzda by m썙la b쏯t 
schopna bezpe썊n썙 udr쏹et vozidlo 
i v pom썙rn썙 prudk썗m svahu. Pokud je 
zdvih vy쏃쏃썿 nebo ni쏹쏃썿, ne쏹 je uvedeno ve 
specifikaci, doporu썊ujeme nechat sys-
t썗m zkontrolovat autorizovan쏯m prodej-
cem nebo servisn썿m partnerem Kia.
Zdvih: Zdvih: 5~6 씮klapnut썿“’ p쎼i s썿le 
20 kg (44 lbf, 196 N).

ONQ5051100L
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Palivov쏯 filtr (Vzn썙tov쏯 
motor)
Odstran썙n썿 vody z palivov썗ho fil-
tru

Podm썿nky
Pokud se v palivov썗m filtru nashrom쌴쏹d썿 
voda, rozsv썿t썿 se varovn쌴 kontrolka pali-
vov썗ho filtru ( ).

쉗innost
Vozidlo nechte zkontrolovat v odborn썗m 
servisu a vodu z filtru odstranit. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

V쏯m썙na n쌴pln썙 palivov썗ho filtru

쉗innost
V쏯m썙nu n쌴pln썙 palivov썗ho filtru sv썙쎼te 
odborn썗mu servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

VAROV@NL
Pokud se nahromad썙n쌴 voda z palivo-
v썗ho filtru v썊as neodstran썿, m쏪쏹e pr쏪nik 
vody z filtru zp쏪sobit po쏃kozen썿 hlavn썿ch 
썊쌴st썿 palivov썗ho syst썗mu.

UPOZORN5NL
P쎼i v쏯m썙n썙 vlo쏹ky palivov썗ho filtru pou-
쏹썿vejte v쏹dy n쌴hradn썿 d썿ly zakoupen썗 v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

Vzduchov쏯 filtr
V쏯m썙na filtru vzduchov썗ho 썊is-
ti썊e.

쉗innost
1. Zat쌴hn썙te za p쌴썊ku (1) na krytu vzdu-

chov썗ho filtru sm썙rem nahoru 
a uvoln썙te z쌴padku.

2. Ot쌴썊en썿m pevn썗 p쌴썊ky na filtru 
uvoln썙te upevn썙n썿.

3. Vym썙쎜te filtr vzduchov썗ho 썊isti썊e.

4. P쎼i sestavov쌴n썿 prov쌴d썙jte kroky 
v opa썊n썗m po쎼ad썿.

VAROV@NL
僅 Vozidlo bez vzduchov썗ho filtru nepo-

u쏹썿vejte, do쏃lo by ke zv쏯쏃en썗mu opo-
t쎼eben썿 motoru.

僅 P쎼i demontov쌴n썿 filtru dbejte na to, 
aby do sac썿ho potrub썿 nepronikly 
ne썊istoty a prach; jinak by mohlo doj썿t 
k po쏃kozen썿.

ONQ5061013

ONQ5061015

ONQ5061014
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僅 Pou쏹썿vejte v쏹dy pouze n쌴hradn썿 d썿ly 
zakoupen썗 v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.

Vzduchov쏯 filtr klimatizace
V쏯m썙na vzduchov썗ho filtru kli-
matizace

쉗innost
1. Otev쎼ete odkl쌴dac썿 schr쌴nku 

a odstra쎜te doraz (1).

2. P쎼i otev쎼en썗 odkl쌴dac썿 sk쎼썿쎜ce vyh쌴k-
n썙te op썙rn썗 t쌴hlo.

3. Tahem na obou stran쌴ch vyjm썙te kryt 
filtru klimatizace.

4. Vym썙쎜te filtr klimatizace.
5. P쎼i sestavov쌴n썿 prov쌴d썙jte kroky 

v opa썊n썗m po쎼ad썿.

ONQ5061016

ONQ5061017L

ONQ5061103L
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UPOZORN5NL
P쎼i v쏯m썙n썙 filtru klimatizace dbejte na 
spr쌴vn썗 upevn썙n썿. Jinak by mohly b쏯t 
썊innost syst썗mu hlu썊n쌴 a 쏒썊innost filtru 
sn썿쏹en쌴.

St썙ra썊e
V쏯m썙na st썿rac썿 li쏃ty p쎼edn썿ho st썙-
ra썊e

쉗innost
1. Vypn썙te syst썗m vozidla.
2. P쎼ep썿na썊 st썙ra썊e p쎼estavte do polohy 

jednoho cyklu (1x/MIST).
3. P쎼ep썿na썊 st썙ra썊e p쎼idr쏹te d썗le ne쏹 2 

sekundy.
4. Typ A (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

僅 Zvedn썙te rameno st썙ra썊e.
僅 Vyklopte v썿썊ko li쏃ty st썙ra썊e. 

Sestavu st썿rac썿 li쏃ty vyt쌴hn썙te sm썙-
rem dol쏪.

僅 Vlo쏹te novou sestavu st썿rac썿 li쏃ty.

5. Typ B (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
僅 Zdvihn썙te ram썗nko st썙ra썊e a oto-

썊te sestavu st썿rac썿 li쏃ty tak, aby 
썊elila plastov썗mu pojistn썗mu klipu.

ONQ5061018L

ONQ5041198_2

ONQ5041199
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僅 Stla썊te klip a zasu쎜te sestavu st썿rac썿 
li쏃ty sm썙rem dol쏪.

僅 Sejm썙te ji z ramene.
僅 Sestavu st썿rac썿 li쏃ty vlo쏹te postu-

pem v opa썊n썗m po쎼ad썿, v jak썗m 
jste ji vyj썿mali.

6. Rameno st썙ra썊e p쎼iklopte na 썊eln썿 
sklo.

7. Vozidlo zapn썙te a st썿rac썿 li쏃ty se vr쌴t썿 
do norm쌴ln썿 provozn썿 polohy.

V쏯m썙na st썿rac썿 li쏃ty zadn썿ho st썙-
ra썊e

쉗innost
1. Vypn썙te syst썗m vozidla.
2. P쎼ep썿na썊 st썙ra썊e p쎼estavte do polohy 

jednoho cyklu (1x/MIST).
3. P쎼ep썿na썊 st썙ra썊e p쎼idr쏹te d썗le ne쏹 2 

sekundy.
4. Zdvihn썙te ram썗nko st썙ra썊e a vyt쌴h-

n썙te sestavu st썿rac썿 li쏃ty.

5. Vyklopte st썿rac썿 li쏃tu nahoru 
a vyt쌴hn썙te ji ven ze st썙ra썊e.

6. Novou sestavu st썿rac썿 li쏃ty nainstalu-
jete tak, 쏹e jej썿 st쎼edn썿 썊쌴st vlo쏹썿te do 
dr쌴쏹ky ram썗nka st썙ra썊e, dokud neza-
padne na sv썗 m썿sto.

Po dokon썊en썿 v쏯m썙ny sklopte st썿rac썿 
li쏃tu na zadn썿 okno, zapn썙te zapalo-
v쌴n썿 vozidla do polohy ON 
a spu쏃t썙n썿m st썙ra썊쏪 zkontrolujte 
spr쌴vn썗 nasazen썿 li쏃ty.

7. M썿rn쏯m zata쏹en썿m za sestavu st썿rac썿 
li쏃ty se ujist썙te, 쏹e je pevn썙 vsazena.

INFORMACE
Chcete-li m썿t jistotu, 쏹e nedojde k po쏃ko-
zen썿 ram썗nek st썙ra썊쏪 nebo jin쏯ch d썿l쏪, 
nechte si ram썗nka st썙ra썊쏪 vym썙nit v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.

OCV071052L

OCV071053L

ONQ5051096L

ONQ5061019

ONQ5061126N

ONQ5061127N
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VAROV@NL
僅 Nepou쏹썿vejte na n썙 ani v jejich bl썿z-

kosti benz썿n, petrolej, 쎼edidlo na barvy 
ani jin쌴 rozpou쏃t썙dla.

僅 Se st썙ra썊i nezkou쏃ejte pohybovat 
rukou.

僅 Pou쏹it썿 jin쏯ch ne쏹 stanoven쏯ch st썿ra-
c썿ch li쏃t m쏪쏹e zp쏪sobit zhor쏃en썿 
funkce i nefunk썊nost st썙ra썊쏪.

僅 Dbejte, aby nedo쏃lo k p쌴du ramene 
st썙ra썊e na 썊eln썿 sklo, mohlo by prask-
nout nebo se rozb썿t.

僅 Je-li ram썗nko st썙ra썊e p쎼i posouv쌴n썿 
li쏃ty vystaveno p쎼썿li쏃 velk썗mu zat썿쏹en썿, 
m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 st쎼edov썗 썊쌴sti.

僅 Pokud by se st썙ra썊 nerozb썙hl zhruba 
do 10 sekund, m쏪쏹e to indikovat, 쏹e je 
aktivov쌴n bez ost쎼ikovac썿 kapaliny 
nebo jsou li쏃ty p쎼imrznut썗. To nen썿 
z쌴vada, ale jedn쌴 se o syst썗m 
ochrany aktivovan쏯 obvodem proti 
p쎼et썿쏹en썿 v elektromotoru st썙ra썊쏪.

僅 Zvedn썙te li쏃ty st썙ra썊e a o썊ist썙te 썊eln썿 
sklo hadic썿 s vodou a ot쎼ete je 썊ist쏯m 
hadrem. Li쏃ty st썙ra썊e je nutn썗 ot쎼썿t do 
썊ista tak썗 tehdy, kdy쏹 je na n썙 nane-
sen tuk nebo vosk.

UPOZORN5NL
Pr쏪myslov썗 hork썗 vosky, pou쏹썿van썗 v 
automatick쏯ch automy썊k쌴ch, jsou 
zn쌴m썗 zhor쏃en썿m 썊istitelnosti 썊eln썿ho 
skla.

Akumul쌴tor
Aby akumul쌴tor slou쏹il co nejl썗pe

僅 Udr쏹ujte akumul쌴tor bezpe썊n썙 upev-
n썙n쏯.

僅 Udr쏹ujte horn썿 썊쌴st akumul쌴toru v 썊is-
tot썙 a suchu.

僅 Udr쏹ujte svorky a p쎼썿pojky 썊ist썗, uta-
쏹en썗 a promazan썗 p쎼썿rodn썿 vazel썿nou 
nebo vazel썿nou na svorky.

僅 Ve쏃ker쏯 rozlit쏯 elektrolyt z akumul쌴-
toru okam쏹it썙 vypl쌴chn썙te roztokem 
vody a jedl썗 sody.

僅 Pokud vozidlo nebudete dlouhou 
dobu pou쏹썿vat, odpojte kabely aku-
mul쌴toru.

V\STRAHA
P쎼ed manipulac썿 s akumul쌴to-
rem si v쏹dy pe썊liv썙 p쎼e썊t썙te 
n쌴sleduj썿c썿 pokyny.
Zap쌴len썗 cigarety a ostatn썿 
zdroje plamen쏪 nebo jisker udr-
쏹ujte mimo akumul쌴tor.
V bu쎜k쌴ch akumul쌴toru se 
v쏹dy nach쌴z썿 vod썿k, vysoce ho쎼-
lav쏯 plyn, kter쏯 p쎼i vzn썿cen썿 

m쏪쏹e vybuchnout.
Uchov쌴vejte akumul쌴tory mimo 
dosah d썙t썿, jeliko쏹 akumul쌴tory 
obsahuj썿 vysoce agresivn썿 
KYSELINU S슕ROVOU. Nedo-

volte, aby se kyselina z akumul쌴toru 
dostala do kontaktu s poko쏹kou, o썊ima, 
oble썊en썿m nebo lakem vozu.

ONQ5061020
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Pokud se v쌴m elektrolyt 
dostane do o썊썿, vyplachujte o썊i 
썊istou vodou po dobu alespo쎜 

15 minut a okam쏹it썙 vyhledejte l썗ka쎼-
skou pomoc.
Pokud se v쌴m elektrolyt dostane na 
k쏪쏹i, posti쏹enou oblast d쏪kladn썙 omyjte. 
Pokud c썿t썿te bolest nebo p쌴len썿, oka-
m쏹it썙 vyhledejte l썗ka쎼skou pomoc.

P쎼i dob썿jen썿 akumul쌴toru nebo 
pr쌴ci pobl썿쏹 n썙j noste ochrann썗 
br쏯le. P쎼i pr쌴ci v uzav쎼en썗m 
prostoru v쏹dy zajist썙te v썙tr쌴n썿.
Nespr쌴vn썙 zlikvidovan쌴 baterie 
m쏪쏹e b쏯t 쏃kodliv쌴 pro 쏹ivotn썿 
prost쎼ed썿 a lidsk썗 zdrav썿. Aku-
mul쌴tor zlikvidujte v souladu s 

m썿stn썿mi z쌴kony a p쎼edpisy.
僅 P쎼i zdvih쌴n썿 akumul쌴toru v plastov썗m 

pouzdru m쏪쏹e nadm썙rn쏯 tlak na 
pouzdro zp쏪sobit 쏒nik kyseliny z aku-
mul쌴toru a n쌴sledn썗 zran썙n썿. Akumu-
l쌴tor zdvihn썙te pomoc썿 podp썙ry nebo 
s rukama na protilehl쏯ch roz썿ch.

僅 Nikdy se nepokou쏃ejte akumul쌴tor 
dob썿jet, pokud jsou k akumul쌴toru p쎼i-
pojeny kabely.

僅 Syst썗m elektrick썗ho zapalov쌴n썿 pra-
cuje s vysok쏯m nap썙t썿m. Nikdy se 
t썙chto komponent쏪 nedot쏯kejte, 
pokud b썙쏹썿 motor nebo pokud je 
zapnut쏯 sp썿na썊 zapalov쌴n썿.

Neuposlechnut썿 v쏯쏃e uveden쏯ch varo-
v쌴n썿 m쏪쏹e v썗st k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 nebo 
쏒mrt썿.

VAROV@NL
Pokud k akumul쌴toru p쎼ipoj썿te neschv쌴-
len쌴 elektronick쌴 za쎼썿zen썿, m쏪쏹e doj썿t k 
vybit썿 akumul쌴toru. Nikdy nepou쏹썿vejte 
neschv쌴len쌴 za쎼썿zen썿.

UPOZORN5NL
Toto vozidlo je vybaven썗 bez쏒dr쏹bo-
v쏯m akumul쌴torem. Pokud je va쏃e vozi-
dlo vybaveno akumul쌴torem, na jeho쏹 
stran썙 jsou uvedeny zna썊ky LOWER 
(Spodn썿 hranice) a UPPER (Horn썿 hra-
nice), m쏪쏹ete kontrolovat hladinu elekt-
rolytu. Hladina elektrolytu by m썙la b쏯t 
mezi zna썊kami LOWER (Spodn썿 hranice) 
a UPPER (Horn썿 hranice). Pokud je hla-
dina elektrolytu n썿zk쌴, je t쎼eba p쎼idat 
destilovanou (demineralizovanou) vodu 
(Nikdy nep쎼id쌴vejte kyselinu s썿rovou 
nebo jin쏯 elektrolyt). P쎼i dopl쎜ov쌴n썿 
d쌴vejte pozor na to, abyste nepot쎼썿snili 
akumul쌴tor nebo okoln썿 komponenty. 
Nep쎼epl쎜ujte bu쎜ky akumul쌴toru. P쎼epl-
n썙n썿 m쏪쏹e zp쏪sobit korozi ostatn썿ch d썿l쏪. 
Zkontrolujte dota쏹en썿 v썿썊ek v쏃ech 
썊l쌴nk쏪.
Kontaktujte odborn쏯 servis. Kia doporu-
썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

Ozna썊en썿 kapacity akumul쌴toru
P쎼썿klad

* Skute썊n쌴 kapacita akumul쌴toru se 
m쏪쏹e od vyobrazen썿 li쏃it.

1. Ozna썊en썿 akumul쌴toru Kia
2. Nomin쌴ln썿 kapacita (v amp썗rhodi-

n쌴ch)
3. Nomin쌴ln썿 rezervn썿 kapacita 

(v minut쌴ch)
4. Nomin쌴ln썿 nap썙t썿

OCV071057L
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5. Proud p쎼i testu za studena v amp썗-
rech dle SAE

6. Proud p쎼i testu za studena v amp썗-
rech dle EN

Dob썿jen썿 akumul쌴toru
Toto vozidlo je vybaven썗 bez쏒dr쏹bo-
v쏯m kalciov쏯m akumul쌴torem.
僅 Pokud dojde k vybit썿 akumul쌴toru 

b썙hem kr쌴tk썗 doby (nap쎼. p쎼i pone-
ch쌴n썿 zapnut쏯ch 썊eln썿ch sv썙tel nebo 
osv썙tlen썿 interieru bez zapnut썗ho 
motoru), nabijte akumul쌴tor pomal쏯m 
nab썿jen썿m (udr쏹ovac썿m nab썿jen썿m) 
prob썿haj썿c썿m po dobu 10 hodin.

僅 Pokud se akumul쌴tor postupn썙 vyb썿j썿 
kv쏪li velk썗mu proudov썗mu zat썿쏹en썿 
p쎼i provozov쌴n썿 vozidla, dob썿jejte jej 
proudem 20 a쏹 30 A po dobu dvou 
hodin.

V\STRAHA
Dob썿jen썿 akumul쌴toru
僅 P쎼i dob썿jen썿 akumul쌴toru dodr쏹ujte 

n쌴sleduj썿c썿 pokyny:
- Akumul쌴tor mus썿 b쏯t vyjmut 

z vozidla a um썿st썙n na dob쎼e v썙tra-
n썗m m썿st썙.

- K akumul쌴toru se nep쎼ibli쏹ujte 
s cigaretou, jisk쎼썿c썿mi p쎼edm썙ty ani 
otev쎼en쏯m ohn썙m.

- P쎼i nab썿jen썿 akumul쌴tor kontrolujte 
a p쎼썿padn썙 zastavte nebo sni쏹te 
nab썿jec썿 proud, pokud se v 썊l쌴nc썿ch 
nebezpe썊n썙 akumuluje (va쎼썿) plyn 
nebo pokud je teplota elektrolytu 
ve kter썗mkoli 썊l쌴nku vy쏃쏃썿 ne쏹 
49 °C (120 °F).

- P쎼i kontrole akumul쌴toru b썙hem 
nab썿jen썿 si chra쎜te zrak.

- Nab썿je썊ku akumul쌴toru odpojujte 
v n쌴sleduj썿c썿m po쎼ad썿.

1. Vypn썙te hlavn썿 vyp썿na썊 nab썿je썊ky 
akumul쌴toru.

2. Odpojte svorku ze z쌴porn썗ho p쎣lu 
akumul쌴toru.

3. Odpojte svorku z kladn썗ho p쎣lu 
akumul쌴toru.

僅 P쎼i 쏒dr쏹b썙 nebo nab썿jen썿 akumul쌴toru 
vypn썙te ve쏃ker썗 p쎼썿slu쏃enstv썿 a motor 
vozidla.

僅 P쎼i odpojov쌴n썿 akumul쌴toru je nutn썗 
kabel z쌴porn썗ho p쎣lu akumul쌴toru 
odpojit jako prvn썿 a p쎼i zapojov쌴n썿 
odpojen썗ho akumul쌴toru jej zapojit 
jako posledn썿.

VAROV@NL
Neuvol쎜ujte a neodstra쎜ujte v썿썊ka na 
akumul쌴toru. Mohlo by doj썿t k 쏒niku 
n쌴pln썙 elektrolytu a k v쌴쏹n썗mu zran썙n썿.

VAROV@NL
Akumul쌴tor AGM (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
僅 Akumul쌴tory AGM (s v쌴zan쏯m elekt-

rolytem) jsou bez쏒dr쏹bov썗. P쎼썿padn쏯 
servis nechte prov썗st v odborn썗m 
servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce 
Kia.
Pro nab썿jen썿 akumul쌴toru AGM pou쏹썿-
vejte pln썙 automatick썗 nab썿je썊ky, spe-
ci쌴ln썙 ur썊en썗 pro akumul쌴tory AGM.

僅 P쎼i v쏯m썙n썙 akumul쌴toru AGM pou쏹썿-
vejte v쏹dy produkty zakoupen썗 
v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

僅 Neuvol쎜ujte a neodstra쎜ujte v썿썊ka na 
akumul쌴toru. Mohlo by doj썿t k 쏒niku 
n쌴pln썙 elektrolytu a k v쌴쏹n썗mu zra-
n썙n썿.
438



쌂dr쏹ba Pneumatiky a kola

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 44  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Resetov쌴n썿 funkc썿
Po vybit썿 nebo odpojen썿 akumul쌴toru by 
se m썙ly resetovat funkce.
僅 Automatick썗 spou쏃t썙n썿/vytahov쌴n썿 

okna
僅 Panoramatick썗 st쎼e쏃n썿 okno
僅 Po썊썿ta썊 denn썿ch kilometr쏪
僅 Syst썗m ovl쌴d쌴n썿 ventilace (klimati-

zace)
僅 Pam썙쏉 nastaven썿 sedadla 쎼idi썊e
僅 Integrovan쏯 pam썙쏉ov쏯 syst썗m
僅 Informa썊n썿 syst썗m
僅 Audiosyst썗m
僅 Hodiny

Pneumatiky a kola
P썗썊e o pneumatiky
Pro 쏒썊ely spr쌴vn썗 쏒dr쏹by, bezpe썊nosti a 
maxim쌴ln썿 hospod쌴rnosti spot쎼eby 
paliva je t쎼eba v쏹dy udr쏹ovat doporu-
썊en쏯 tlak nahu쏃t썙n썿 pneumatik a dodr-
쏹ovat limity zat썿쏹en썿 a rozlo쏹en썿 
hmotnosti doporu썊ovan썗 pro va쏃e vozi-
dlo.

Doporu썊en썗 hodnoty tlaku stude-
n쏯ch pneumatik

Ve쏃ker썗 쏒daje (rozm썙ry a hodnoty tlaku) 
lze naj썿t na 쏃t썿tku um썿st썙n썗m ve vozidle.

INFORMACE
Tlak ve v쏃ech pneumatik쌴ch (v썊etn썙 
n쌴hradn썿ho kola) by m썙l b쏯t kontrolo-
v쌴n, kdy쏹 jsou pneumatiky studen썗. 
V쏯raz 씮studen썗 pneumatiky“ ozna썊uje 
stav, kdy vozidlo st쌴lo nejm썗n썙 3 hodiny 
v klidu nebo b썙hem t썗to doby ujelo 
m썗n썙 ne쏹 1,6 km (1 mil).

Kontrola tlaku nahu쏃t썙n썿 pneu-
matik
僅 Z d쎼썿ku ventilu demontujte 썊epi썊ku. 

Tlakom썙r p쎼itla썊te na ventil a zm썙쎼te 
tlak. Pokud je tlak n썿zk쏯, pneumatiku 
dohust썙te na po쏹adovanou 쏒rove쎜.

僅 Pokud dojde k p쎼ehu쏃t썙n썿, sni쏹te tlak 
stiskem v쎼etene ve st쎼edu ventilu 
vhodn쏯m kovov쏯m p쎼edm썙tem. 
Nezapome쎜te na ventil na쏃roubovat 
썊epi썊ku.

ONQ5061055L
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V\STRAHA
僅 P쎼ehust썙n썿 i podhu쏃t썙n썿 sni쏹uje 쏹ivot-

nost pneumatik, nep쎼썿zniv썙 ovliv쎜uje 
j썿zdn썿 vlastnosti a m쏪쏹e zp쏪sobit n쌴hl썗 
selh쌴n썿 pneumatiky. Mohlo by doj썿t ke 
ztr쌴t썙 kontroly nad vozidlem a ke zra-
n썙n썿.

僅 V쏯razn썗 podhu쏃t썙n썿 (o 70 kPa (10 psi) 
nebo v썿ce) vede k intenzivn썿mu zah쎼썿-
v쌴n썿 pneumatik, 쏒niku vzduchu, odtr-
쏹en썿 dez썗nu nebo jin썗mu selh쌴n썿 
pneumatik, kter썗 m쏪쏹e m썿t za n쌴sle-
dek ztr쌴tu kontroly nad vozidlem a 
v쌴쏹n썗 썊i smrteln썗 zran썙n썿. Toto riziko 
je v쏯razn썙 vy쏃쏃썿 za hork썗ho po썊as썿 a 
p쎼i d쌴lkov썗 j썿zd썙 vysokou rychlost썿.

僅 U pneumatik kontrolujte pravideln썙 
nejen tlak, ale i opot쎼eben썿 a p쎼썿padn쌴 
po쏃kozen썿. V쏹dy pou쏹썿vejte tlakom썙r.

僅 P쎼ehu쏃t썙n썗 nebo podhu쏃t썙n썗 pneu-
matiky se opot쎼ebov쌴vaj썿 nerovno-
m썙rn썙, zhor쏃uj썿 j썿zdn썿 vlastnosti a p쎼i 
nenad쌴l썗m defektu mohou zp쏪sobit 
nehodu s v쌴쏹n쏯m i fat쌴ln썿m zran썙n썿m. 
Doporu썊en썗 tlaky hu쏃t썙n썿 lze naj썿t v 
tomto n쌴vodu a st쎼edn썿m sloupku 
karos썗rie na stran썙 쎼idi썊e.

僅 Opot쎼ebovan썗 pneumatiky mohou 
b쏯t p쎼썿썊inou nehody. Ojet썗, nerovno-
m썙rn썙 opot쎼ebovan썗 a po쏃kozen썗 
pneumatiky vym썙쎜te.

僅 Nezapome쎜te kontrolovat tlak 
n쌴hradn썿ho kola. Kia doporu썊uje kont-
rolovat tlak v n쌴hradn썿m kole p쎼i 
ka쏹d썗 kontrole tlaku v pneumatik쌴ch.

VAROV@NL
僅 Podhu쏃t썙n썿 tak썗 vede ke zv쏯쏃en썗mu 

opot쎼eben썿, zhor쏃uje ovladatelnost 
vozidla a zvy쏃uje spot쎼ebu paliva. 
M쏪쏹e doj썿t i k deformaci kola. Udr쏹ujte 
stanovenou hodnotu tlaku v pneuma-

tik쌴ch. Je-li nutn썗 pneumatiky 썊asto 
dohu쏃쏉ovat, nechte syst썗m zkontrolo-
vat v odborn썗m servisu. Kia doporu-
썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 
썊i prodejce Kia.

僅 P쎼ehust썙n썿 sni쏹uje j썿zdn썿 komfort, zvy-
쏃uje opot쎼eben썿 st쎼edn썿 썊쌴sti dez썗nu a 
zvy쏃uje riziko po쏃kozen썿 nerovnostmi.

僅 Zah쎼쌴t썿m pneumatik vzroste tlak nad 
doporu썊enou hodnotu pro studen썗 
pneumatiky o 28 a쏹 41 kPa (4 a쏹 6 
psi). Tlak zah쎼쌴t쏯ch pneumatik nesni-
쏹ujte, byly by podhu쏃t썙n썗.

僅 Nezapome쎜te na ventily na쏃roubovat 
썊epi썊ky. Bez nich by do ventil쏪 mohly 
pronikat ne썊istoty a vlhkost a mohlo 
by doch쌴zet 쏒niku vzduchu. Pokud se 
썊epi썊ka ztratila, co nejd쎼썿ve ji 
nahra썑te novou.

僅 V쏹dy dodr쏹ujte n쌴sleduj썿c썿 pokyny:
- Tlak v pneumatik쌴ch kontrolujte za 

studena. (Pot썗, co vozidlo st쌴lo v 
klidu alespo쎜 3 hodiny nebo b썙hem 
t썗to doby neujelo v썿ce ne쏹 1,6 km (1 
mil).)

- P쎼i ka쏹d썗 kontrole tlaku v pneuma-
tik쌴ch kontrolujte i tlak v n쌴hrad-
n썿m kole.

- Vozidlo nikdy nep쎼et썙쏹ujte. Nikdy 
nep쎼et썙쏹ujte st쎼e쏃n썿 nosi썊, je-li sou-
썊쌴st썿 v쏯bavy vozidla.

- Opot쎼ebovan썗 a star썗 pneumatiky 
mohou b쏯t p쎼썿썊inou nehody. Pokud 
je dez썗n opot쎼ebovan쏯 nebo pokud 
jsou pneumatiky po쏃kozen썗, 
vym썙쎜te je.
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Prohozen썿 kol
Se standardn썿 rezervn썿 pneumatikou

Bez rezervn썿 pneumatiky

Sm썙rov썗 pneumatiky

Pro rovnom썙rn썗 opot쎼eben썿 pneumatik 
doporu썊ujeme prohodit kola na vozidle 
ka쏹d쏯ch 10 000 km (6 500 mil) nebo 
d쎼썿ve, pokud se objev썿 zn쌴mky nerovno-
m썙rn썗ho opot쎼eben썿.

V\STRAHA
僅 Do vyst쎼썿d쌴n썿 pneumatik nezahrnujte 

dojezdov썗 n쌴hradn썿 kolo.
僅 Nikdy nekombinujte radi쌴ln썿 a diago-

n쌴ln썿 typ konstrukce pneumatik. 
Mohlo by doj썿t ke zm썙n썙 j썿zdn썿ch 
vlastnost썿 a mohlo by doj썿t k hmotn쏯m 
쏃kod쌴m a v쌴쏹n썗mu i fat쌴ln썿mu zra-
n썙n썿.

UPOZORN5NL
Radi쌴ln썿 pneumatiky s asymetrick쏯m 
dez썗nem st쎼썿dejte mezi sebou pouze 
p쎼edn썿 a zadn썿, nikdy ne lev썗 a prav썗.

Vyrovn쌴n썿 kol a vyv쌴쏹en썿 pneu-
matik
Kola va쏃eho vozidla jsou v tov쌴rn썙 pe썊-
liv썙 vyrovn쌴na a vyv쌴쏹ena, aby pneu-
matiky m썙ly co nejdel쏃썿 쏹ivotnost a co 
nejlep쏃썿 celkovou v쏯konnost.
Pokud si pov쏃imnete vibrov쌴n썿 p쎼i j썿zd썙 
na hladk썗 silnici, m쏪쏹e b쏯t pot쎼eba pro-
v썗st vyv쌴쏹en썿 kol.

VAROV@NL
Nespr쌴vn썗 zat썿쏹en썿 kol m쏪쏹e hlin썿kov쌴 
kola va쏃eho vozidla po쏃kodit. Pou쏹썿vejte 
pouze schv쌴len썗 zat썿쏹en썿 kol.

V쏯m썙na pneumatiky

A: Indik쌴tor opot쎼eben썿 b썙hounu
P쎼i rovnom썙rn썗m opot쎼eben썿 vytvo쎼썿 
indik쌴tor opot쎼eben썿 v dez썗nu pneuma-
tiky souvisl쏯 p쎼썿썊n쏯 pruh.
Vyjad쎼uj썿, 쏹e zb쏯v쌴 m썗n썙 ne쏹 1,6 mm (1/
16 in.) v쏯쏃ky dez썗nu. V takov썗m p쎼썿pad썙 
pneumatiky vym썙쎜te.
Ne썊ekejte a쏹 bude dez썗n v rovin썙 s 
m쏪stky po cel썗m obvodu pneumatiky.

V쏯m썙na kompaktn썿ho dojezdo-
v썗ho kola (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Pneumatika kompaktn썿ho dojezdov썗ho 
kola m쌴 krat쏃썿 쏹ivotnost, ne쏹 pneumatika 
b썙쏹n쏯ch rozm썙r쏪. Pokud na pneumatice 
vid썿te indik쌴tor opot쎼eben썿 b썙hounu, 
pneumatiku vym썙쎜te. N쌴hradn썿 kom-
paktn썿 dojezdov쌴 pneumatika by m썙la 
m썿t stejn썗 rozm썙ry a vzorek pneumatiky, 

CBGQ0706
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jako pneumatika osazen쌴 na nov썗m 
vozidle, a m썙la by b쏯t nasazena na 
stejn썗 kompaktn썿 dojezdov썗 kolo. Kom-
paktn썿 dojezdov쌴 pneumatika nen썿 
ur썊ena pro nasazen썿 na kolo b썙쏹n쏯ch 
rozm썙r쏪. Kompaktn썿 dojezdov썗 kolo 
nen썿 ur썊eno k nasazen썿 pneumatiky b썙쏹-
n쏯ch rozm썙r쏪.

V\STRAHA
V쏯m썙na pneumatik
Pro sn썿쏹en썿 rizika v쌴쏹n썗ho nebo smrtel-
n썗ho zran썙n썿 p쎼i nehod썙, zp쏪soben썗ho 
pneumatikou nebo ztr쌴tou kontroly nad 
vozidlem:
僅 Ojet썗, nerovnom썙rn썙 opot쎼ebovan썗 a 

po쏃kozen썗 pneumatiky vym썙쎜te. 
Ojet썗 pneumatiky mohou zhor쏃ovat 
쏒썊innost brzd썙n썿, 쎼썿zen썿 i z쌴b썙rov썗 
vlastnosti.

僅 Nejezd썙te s podhu쏃t썙n쏯mi ani p쎼e-
hust썙n쏯mi pneumatikami. Mohlo by 
doj썿t k nerovnom썙rn썗mu opot쎼ebov쌴-
v쌴n썿 a po쏃kozen썿 pneumatiky.

僅 P쎼i v쏯m썙n썙 pneumatik nekombinujte 
na jednom vozidle radi쌴ln썿 a diago-
n쌴ln썿 typ pneumatik. Pokud p쎼ech쌴-
z썿te z radi쌴ln썿ch na diagon쌴ln썿 
konstrukci pneumatik, mus썿te vym썙nit 
v쏃echny pneumatiky (v썊etn썙 n쌴hrad-
n썿ho kola).

僅 Nejlep쏃썿 je prov썗st v쏯m썙nu v쏃ech 썊ty쎼 
kol najednou. Pokud to nen썿 mo쏹n썗 
nebo nutn썗, vym썙쎜te spole썊n썙 v p쌴ru 
p쎼edn썿 nebo zadn썿 pneumatiky.
V쏯m썙na pouze jedn썗 pneumatiky 
m쏪쏹e negativn썙 ovlivnit j썿zdn썿 vlast-
nosti vozidla.

僅 Pou쏹it썿 jin쏯ch pneumatik a kol, ne쏹 
doporu썊en쏯ch velikost썿, m쏪쏹e zp쏪so-
bit neobvykl썗 chov쌴n썿, zhor쏃it ovlada-
telnost vozidla a zp쏪sobit v쌴쏹nou 
nehodu.

僅 Upevn썙n썿 kol, neodpov썿daj썿c썿ch speci-
fikaci Kia, nemus썿 b쏯t dostate썊n썗 a 
m쏪쏹e zp쏪sobit po쏃kozen썿 vozidla, 
neobvykl썗 chov쌴n썿 a zhor쏃it ovladatel-
nost vozidla.

僅 Syst썗m ABS vyhodnocuje rozd썿ly v 
rychlosti jednotliv쏯ch kol. Rozm썙r 
pneumatik ovliv쎜uje rychlost kola. P쎼i 
v쏯m썙n썙 mus썿 m썿t v쏃echny 4 pneuma-
tiky stejn쏯 rozm썙r, konstrukci a dez썗n 
jako p쏪vodn썿 pneumatiky dodan썗 s 
vozidlem. Pou쏹it썿 pneumatik r쏪zn쏯ch 
rozm썙r쏪 m쏪쏹e zp쏪sobit nespr쌴vnou 
썊innost protiblokovac썿ho syst썗mu ABS 
a elektronick썗ho stabiliza썊n썿ho sys-
t썗mu ESC.

VAROV@NL
Po v쏯m썙n썙 pneumatik zkontrolujte a 
dot쌴hn썙te 쏃rouby kol po ujet썿 zhruba 50 
km (31 mil). Dal쏃썿 kontrolu prove썑te po 
ujet썿 zhruba 1 000 km (620 mil). Pokud 
se volant chv썙je nebo vozidlo vibruje, 
pneumatiky nejsou vyv쌴쏹en썗. Nechte 
kola vyv쌴쏹it. Pokud se probl썗m nevy쎼e쏃썿, 
obra쏉te se na odborn쏯 servis. Kia dopo-
ru썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 
썊i prodejce Kia.

UPOZORN5NL
P쎼i v쏯m썙n썙 doporu썊ujeme vym썙nit pne-
umatiky za stejn쏯 typ, jak쏯 byl uveden 
na pneumatik쌴ch dodan쏯ch s vozidlem. 
Jin썗 pneumatiky by mohly ovlivnit j썿zdn썿 
vlastnosti.

V쏯m썙na kola
V p쎼썿pad썙 v쏯m썙ny kovov쏯ch kol z jak썗-
hokoliv d쏪vodu se ujist썙te, 쏹e nov쌴 kola 
odpov썿daj썿 origin쌴ln썿m z쌴vodn썿m jed-
notk쌴m z hlediska pr쏪m썙ru, 쏃썿쎼ky r쌴fku 
a odsazen썿.
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V\STRAHA
Kola nespr쌴vn쏯ch rozm썙r쏪 mohou 
nep쎼썿zniv썙 ovlivnit 쏹ivotnost kol a lo쏹isek, 
schopnost vozidla brzdit a zastavit, j썿zdn썿 
vlastnosti, sv썙tlou v쏯쏃ku vozidla, prostor 
mezi karoseri썿 a pneumatikami, prostor 
mezi karoseri썿 a pneumatikami v p쎼썿pad썙 
pou쏹it썿 sn썙hov쏯ch 쎼et썙z쏪, kalibraci 
tachometru a po썊썿tadla ujet썗 vzd쌴le-
nosti, zam썙쎼en썿 p쎼edn썿ch sv썙tlomet쏪 a 
v쏯쏃ku n쌴razn썿k쏪.

Z쌴b썙r pneumatik
Pokud pou쏹썿v쌴te opot쎼eben썗 pneuma-
tiky, nespr쌴vn썙 nafouknut썗 pneumatiky 
nebo pokud je povrch vozovky kluzk쏯, 
z쌴b썙r pneumatik m쏪쏹e b쏯t sn썿쏹en쏯. 
Pokud se na pneumatik쌴ch objev썿 indi-
k쌴tor opot쎼eben썿, m썙ly by se pneuma-
tiky vym썙nit. Pokud pr쏃썿 nebo pokud je 
na vozovce sn썿h 썊i led, zpomalte, abyste 
omezili riziko ztr쌴ty kontroly nad vozi-
dlem.

P썗썊e o pneumatiky
Vedle spr쌴vn썗ho hust썙n썿 napom쌴h쌴 sn썿-
쏹en썿 opot쎼eben썿 pneumatik i spr쌴vn썗 
nastaven썿 geometrie. P쎼i zji쏃t썙n썿 nerov-
nom썙rn썗ho opot쎼eben썿 pneumatik 
nechte zkontrolovat geometrii kol v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i pro-
dejce Kia.
P쎼i mont쌴쏹썿 nov쏯ch pneumatik nechte 
kola vyv쌴쏹it. Vyv쌴쏹en썿 zv쏯쏃썿 j썿zdn썿 kom-
fort i 쏹ivotnost pneumatik. Po ka쏹d썗 
demont쌴쏹i kol z vozidla by se m썙la 
nechat znovu vyv쌴쏹it.

Ozna썊en썿 na bo썊n썿ch st썙n쌴ch 
pneumatik

Tato informace identifikuje a popisuje 
z쌴kladn썿 charakteristiky pneumatiky a 
rovn썙쏹 uv쌴d썿 identifika썊n썿 썊썿slo pneuma-
tiky (TIN) pro 쏒썊ely potvrzen썿 bezpe썊-
nostn썿ho standardu. 쉗썿slo TIN je rovn썙쏹 
mo쏹n썗 pou쏹썿t k identifikaci pneumatiky 
v p쎼썿pad썙 sta쏹en썿 z trhu.

1. N쌴zev v쏯robce nebo zna썊ky

2. Informace o velikosti pneuma-
tiky
Informace o velikosti pneumatiky je uve-
dena na bo썊n썿 st썙n썙 pneumatiky. Tuto 
informaci budete pot쎼ebovat p쎼i v쏯b썙ru 
n쌴hradn썿ch pneumatik pro va쏃e vozidlo. 
N쌴sleduj썿c썿 썊쌴st vysv썙tluje, co p썿smen a 
썊썿slice na ozna썊en썿 velikosti pneumatiky 
znamenaj썿.
P쎼썿klad ozna썊en썿 rozm썙r쏪 pneumatiky:
(Tyto 썊썿slice jsou uvedeny pouze jako 
p쎼썿klad; ozna썊en썿 velikosti va쏃ich pneu-
matik se m쏪쏹e li쏃it v z쌴vislosti na va쏃em 
vozidle.)
P235/55R19 108T
235 - 싩썿쎼ka pneumatiky v milimetrech.
55 – Pom썙r stran. V쏯쏃ka pr쏪쎼ezu pneu-
matiky jako procentu쌴ln썿 pod썿l jej썿 쏃썿쎼ky.
R - K쎣d konstrukce pneumatiky (Radi-
쌴ln썿).
19 – Pr쏪m썙r r쌴fku v palc썿ch.

OCV071010L
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108 - Z쌴t썙쏹ov쏯 index, 썊썿seln쏯 k쎣d souvi-
sej썿c썿 s maxim쌴ln썿m dovolen쏯m zat썿쏹e-
n썿m pneumatiky.
T – Index rychlosti. V썿ce informac썿 viz 
graf indexu rychlosti v t썗to 썊쌴sti.

Index rychlosti pneumatik
Tabulka n썿쏹e uv쌴d썿 p쎼ehled r쏪zn쏯ch 
index쏪 rychlosti, kter썗 se v sou썊asnosti 
pou쏹썿vaj썿 pro pneumatiky osobn썿ch vozi-
del. Index rychlosti je jeden z 쏒daj쏪, uve-
den쏯ch na bo썊nici pneumatiky. Index 
vyjad쎼uje maxim쌴ln썿 bezpe썊nou pro-
vozn썿 rychlost pro pou쏹썿v쌴n썿 pneuma-
tiky.

Ozna썊en썿 rozm썙ru pneumatiky
Na pneumatik쌴ch jsou uveden썗 d쏪le쏹it썗 
informace, pot쎼ebn썗 pro v쏯m썙nu pneu-
matik. Zde je popis, co p썿smena a 썊썿sla, v 
ozna썊en썿 velikosti pneumatiky, vyjad쎼uj썿.
P쎼썿klad ozna썊en썿 rozm썙r쏪 pneumatiky:
7,5Jx19
7,5 - 싩썿쎼e r쌴fku v palc썿ch.
J - Ozna썊en썿 tvaru r쌴fku.
19 – Pr쏪m썙r r쌴fku v palc썿ch.

3. Kontrola 쏹ivotnosti pneumatik 
(TIN: Identifika썊n썿 k쎣d pneuma-
tiky)
Ve쏃ker썗 pneumatiky, od jejich쏹 data 
v쏯roby uplynulo v썿ce ne쏹 6 let, je nutn썗 
vym썙nit za nov썗. Datum v쏯roby nalez-
nete na bo썊n썿 st썙n썙 pneumatiky jako 
sou썊쌴st k쎣du DOT. Datum v쏯roby je 
ur썊eno posledn썿mi 썊ty쎼mi 썊썿slicemi 
(znaky) k쎣du DOT.
DOT: XXXX XXXX OOOO
P쎼edn썿 썊쌴st k쎣du DOT znamen쌴 썊썿seln쏯 
k쎣d v쏯robn썿ho z쌴vodu, rozm썙r pneuma-
tiky a vzor b썙hounu, posledn썿 썊ty쎼i 썊썿slice 
p쎼edstavuj썿 t쏯den a rok v쏯roby.
Nap쎼. DOT XXXX XXXX 1622 znamen쌴, 
쏹e pneumatika byla vyrobena 
v 16. t쏯dnu roku 2022.

V\STRAHA
St쌴쎼썿 pneumatik
Vlastnosti pneumatik se v pr쏪b썙hu 썊asu 
zhor쏃uj썿, a to i v p쎼썿pad썙, 쏹e nejsou pou-
쏹썿v쌴ny. Bez ohledu na mno쏹stv썿 zb쏯vaj썿-
c썿ho vzorku doporu썊ujeme pneumatiky 
po p쎼ibli쏹n썙 쏃esti (6) letech norm쌴ln썿ho 
pou쏹썿v쌴n썿 vym썙nit. Horko zp쏪soben썗 
tepl쏯m klimatem nebo 썊astou vysokou 
z쌴t썙쏹썿 m쏪쏹e proces st쌴rnut썿 urychlit. 
Neuposlechnut썿 tohoto varov쌴n썿 m쏪쏹e 
v썗st k n쌴hl썗mu selh쌴n썿 pneumatiky, 
kter썗 m쏪쏹e v썗st ke ztr쌴t썙 kontroly nad 
vozidlem, nehod썙 a v쌴쏹n썗mu zran썙n썿 
nebo 쏒mrt썿.

4. Slo쏹en썿 a materi쌴ly vrstev pne-
umatiky
Po썊et vrstev nebo vrstev gumou pota-
쏹en썗 tkaniny pneumatiky. V쏯robci pneu-
matik mus썿 rovn썙쏹 uv썗st materi쌴ly uvnit쎼 
pneumatiky, kter썗 zahrnuj썿 ocel, nylon, 
polyester a dal쏃썿. P썿smeno 씮R“ znamen쌴 

Index rychlosti Maxim쌴ln썿 rychlost

S 180 km/h (112 mil/h)

T 190 km/h (118 mil/h)

H 210 km/h (130 mil/h)

V 240 km/h (149 mil/h)

W 270 km/h (168 mil/h)

Y 300 km/h (186 mil/h)
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radi쌴ln썿 konstrukci, p썿smeno 씮D“ zna-
men쌴 diagon쌴ln썿 konstrukci a p썿smeno 
씮B“ znamen쌴 radi쌴ln썿 konstrukci s diago-
n쌴ln썿 kostrou.

5. Maxim쌴ln썿 povolen썗 hodnoty 
tlaku v pneumatik쌴ch
Tyto hodnoty vyjad쎼uj썿 nejvy쏃쏃썿 p쎼썿-
pustn쏯 tlak p쎼i hu쏃t썙n썿 pneumatik. 
Nep쎼ekra썊ujte maxim쌴ln썿 povolen썗 hod-
noty tlaku v pneumatik쌴ch. Viz "Vlast-
nosti pneumatik a doporu썊en썗 hu쏃t썙n썿" 
strana 9-10.

6. Maxim쌴ln썿 dovolen썗 zat썿쏹en썿
Toto 썊썿slo ozna썊uje maxim쌴ln썿 z쌴t썙쏹 
pneumatiky v kilogramech a libr쌴ch. P쎼i 
v쏯m썙n썙 pneumatik vozidla v쏹dy pou쏹ijte 
pneumatiky se stejn쏯m dovolen쏯m zat썿-
쏹en썿m jako pneumatiky nasazen썗 z 
v쏯roby.

7. Jednotn썗 t쎼썿dy kvality pneuma-
tik
T쎼썿du kvality pneumatik je mo쏹n썗 zjistit 
na bo썊n썿 st썙n썙 pneumatiky mezi rame-
nem pneumatiky a maxim쌴ln썿 sek썊n썿 쏃썿쎼-
kou.
P쎼썿klad:
OPOT싡EBEN슕 B쉫HOUNU 200
Z숼B쉫R AA
TEPLOTA A

V\STRAHA
僅 쌂rove쎜 z쌴b썙rov쏯ch vlastnost썿 pneu-

matiky se testuje trak썊n썿m testem brz-
d썙n썿 v p쎼썿m썗m sm썙ru, kter쏯 
nezahrnuje akceleraci, zat쌴썊en썿, aqua-
planing nebo mezn썿 z쌴b썙rov썗 stavy.

僅 Stupe쎜 teplotn썿 odolnosti pneumatiky 
je stanoven pro spr쌴vn썙 nahu쏃t썙nou a 
nep쎼et썿쏹enou pneumatiku. P쎼썿li쏃n쌴 

rychlost, podhu쏃t썙n썿 nebo p쎼썿li쏃 
vysok썗 zat썿쏹en썿 (samostatn썙 nebo 
jako kombinace v썿ce faktor쏪) m쏪쏹e 
zp쏪sobit p쎼eh쎼쌴t썿 pneumatiky a n쌴hl쏯 
defekt. N쌴sledn썙 m쏪쏹e doj썿t ke ztr쌴t썙 
kontroly nad vozidlem a nehod썙 s 
v쌴쏹n쏯m i fat쌴ln썿m zran썙n썿m.

Opot쎼eben썿 b썙hounu
Stupe쎜 opot쎼eben썿 b썙hounu je srovn쌴-
vac썿 hodnocen썿 na z쌴klad썙 opot쎼eben썿 
pneumatiky b썙hem testov쌴n썿 za kontro-
lovan쏯ch podm썿nek na specifick썗m ofici-
쌴ln썿m testovac썿m okruhu. Nap쎼썿klad 
pneumatika se stupn썙m opot쎼eben썿 150 
by se na ofici쌴ln썿m testovac썿m okruhu v 
porovn쌴n썿 s pneumatikou se stupn썙m 
opot쎼eben썿 100 opot쎼ebila 1,5x.
Relativn썿 v쏯konnost pneumatik v쏃ak 
z쌴vis썿 na skute썊n쏯ch podm썿nk쌴ch jejich 
pou쏹it썿 a m쏪쏹e se v d쏪sledku rozd썿l쏪 v 
j썿zdn썿ch n쌴vyc썿ch servisn썿ch n쌴vyc썿ch a 
rozd썿lech charakteristik silnic a klimatu 
v쏯razn썙 li쏃it.
Tyto stupn썙 jsou vyra쏹eny na bo썊n썿ch 
st썙n쌴ch pneumatik vozidla. Stupe쎜 opo-
t쎼eben썿 pneumatik, kter썗 jsou sou썊쌴st썿 
standardn썿 v쏯bavy nebo voliteln썗ho p쎼썿-
slu쏃enstv썿, se m쏪쏹e li쏃it.

P쎼ilnavost - AA, A, B a C
Stupn썙 p쎼ilnavosti od nejvy쏃쏃썿ho po nej-
ni쏹쏃썿 jsou AA, A, B a C. Vyjad쎼uj썿 schop-
nost zastaven썿 na mokr썗 vozovce a 
zji쏃쏉uj썿 se za stanoven쏯ch podm썿nek na 
testovac썿m povrchu z asfaltu a betonu. 
Pneumatiky s ozna썊en썿m C mohou m썿t 
velmi 쏃patnou p쎼ilnavost.
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Teplota - A, B a C
Stupn썙 teplotn썿 odolnosti A (nejvy쏃쏃썿), B 
a C vyjad쎼uj썿 odolnost pneumatiky proti 
vzniku tepla a schopnost jeho odv쌴d썙n썿 
p쎼i testov쌴n썿 za stanoven쏯ch laborator-
n썿ch podm썿nek na speci쌴ln썿m testovac썿m 
kole.
Dlouhodob썗 p쏪soben썿 vysok썗 teploty 
m쏪쏹e zp쏪sobit degradaci materi쌴lu pne-
umatik a zkr쌴tit jejich 쏹ivotnost. P쎼썿li쏃n쌴 
teplota m쏪쏹e b쏯t p쎼썿썊inou nenad쌴l썗ho 
defektu. Stupe쎜 B a A vyjad쎼uj썿 vysokou 
쏒rove쎜 laboratorn썙 testovan쏯ch vlast-
nost썿, kter쌴 je ze z쌴kona vy쏹adovan쌴.

Pojistky
No쏹ov쏯 typ

Patronov쏯 typ

Sdru쏹en쌴 pojistka

Typ BFT

* Vlevo: Norm쌴ln썿, Vpravo: Sp쌴len쌴
* Skute썊n썗 rozvr쏹en썿 pojistek/rel썗 ve 

sk쎼썿ni se m쏪쏹e li쏃it.
P쎼ed v쏯m썙nou vyho쎼el썗 pojistky odpojte 
z쌴porn쏯 kabel akumul쌴toru.
Pokud nefunguje elektrick쏯 syst썗m, nej-
prve zkontrolujte pojistkovou sk쎼썿쎜ku u 
쎼idi썊e.

OCV071014L

OCV071015L

OCV071017L

OCV071018L
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Vyho쎼elou pojistku vym썙쎜te v쏹dy za 
pojistku se stejnou charakteristikou.
Pokud vyho쎼썿 i n쌴hradn썿 pojistka, je to 
zn쌴mka probl썗mu elektrick썗ho syst썗mu. 
Nepou쏹썿vejte dot썊en쏯 syst썗m a co nej-
d쎼썿ve kontaktujte odborn쏯 servis. Kia 
doporu썊uje obr쌴tit se na autorizovan쏯 
servis 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
僅 Pojistku nikdy nevym썙쎜ujte ni썊썿m 

jin쏯m, ne쏹 jinou pojistkou se stejnou 
charakteristikou.

僅 Pojistka s vy쏃쏃썿 kapacitou by mohla 
zp쏪sobit po쏃kozen썿, p쎼썿padn썙 i po쏹쌴r.

僅 Nam썿sto 쎼쌴dn썗 pojistky nikdy neinsta-
lujte dr쌴t nebo aluminiovou folii jako 
do썊asn썗 opravn썗 쎼e쏃en썿. Mohlo by 
doj썿t k po쏃kozen썿 elektroinstalace s 
rizikem po쏹쌴ru.

僅 Sv썗voln썙 neupravujte ani nezasa-
hujte do elektronick썗ho syst썗mu vozi-
dla.

VAROV@NL
僅 P쎼i v쏯m썙n썙 vyho쎼el썗 pojistky nebo 

rel썗 se ujist썙te, 쏹e nov쌴 pojistka nebo 
nov썗 rel썗 pevn썙 sed썿 v p쎼썿chytk쌴ch. 
Ne쏒pln썗 upevn썙n썿 pojistky nebo rel썗 
m쏪쏹e zp쏪sobit po쏃kozen썿 kabel쌴쏹e a 
elektrick쏯ch syst썗m쏪 vozidla s rizikem 
po쏹쌴ru.

僅 Nevyj썿mejte pojistky, rel썗 a svorky 
upevn썙n썗 쏃rouby nebo maticemi. 
Pojistky, rel썗 a svorky mohou b쏯t 
upevn썙ny ne쏒pln썙 a zp쏪sobit tak 
po쏹쌴r. Pokud pojistky, rel썗 썊i svorky 
upevn썙n썗 pomoc썿 쏃roub쏪 nebo matic 
jsou roztaven썗, obra쏉te se na odborn쏯 
servis. Kia doporu썊uje obr쌴tit se na 
autorizovan쏯 servis 썊i prodejce Kia.

僅 Do svorek pro pojistky/rel썗 nevkl쌴-
dejte krom썙 pojistek nebo rel썗 쏹쌴dn썗 

jin썗 p쎼edm썙ty, jako nap쎼썿klad budi썊e 
nebo dr쌴ty. M쏪쏹e doj썿t k selh쌴n썿 kon-
taktu a poru쏃e syst썗mu.

僅 Do konektoru pojistek a rel썗 nevkl쌴-
dejte 쏃roubov쌴k nebo elektronick썗 
prvky jin쏯ch v쏯robc쏪. Mohlo by doj썿t k 
po쏃kozen썿 elektronick썗ho syst썗mu a 
veden썿 a po쏃kozen썿 nebo vzplanut썿 
interi썗ru vozidla v d쏪sledku 쏃patn썗ho 
kontaktu.

僅 Pokud vodi썊 zapoj썿te p쎼썿mo na kon-
cov쌴 sv썙tla nebo pou쏹ijete 쏹쌴rovku s 
vy쏃쏃썿m p쎼썿konem nap쎼. p쎼i pou쏹it썿 p쎼썿-
v썙su apod., m쏪쏹e doj썿t ke sp쌴len썿 
bloku vnit쎼n썿 svorkovnice.

僅 K vyjmut썿 pojistek nepou쏹썿vejte 쏃rou-
bov쌴k ani jak쏯koli jin쏯 kovov쏯 p쎼ed-
m썙t, nebo쏉 by mohlo doj썿t ke zkratu a 
k po쏃kozen썿 syst썗mu.

UPOZORN5NL
僅 P쎼ed v쏯m썙nou pojistek oto썊te sp썿na썊 

zapalov쌴n썿 do polohy "OFF" (Vypnuto) 
a odpojte v쏃echna elektronick쌴 za쎼썿-
zen썿 a pot썗 odpojte (-) svorku akumu-
l쌴toru.

僅 N쌴kres rozvr쏹en썿 pojistek/rel썗 ve 
sk쎼썿ni se m쏪쏹e li쏃it od skute썊n썙 osaze-
n쏯ch polo쏹ek.

僅 Upozorn썙n썿 ohledn썙 t쎣nov쌴n썿 oken
T쎣nov쌴n썿 oken (obzvl쌴쏃t썙 pomoc썿 
metalick쏯ch f쎣li썿) m쏪쏹e zp쏪sobit 
komunika썊n썿 probl썗my nebo zhor쏃en썿 
p쎼썿jmu rozhlasov썗ho p쎼ij썿ma썊e, poru-
chu automatick썗ho syst썗mu osv썙tlen썿 
z d쏪vodu v쏯razn썗 zm썙ny intenzity 
osv썙tlen썿 uvnit쎼 vozidla. Pou쏹it썗 쎼e쏃en썿 
m쏪쏹e rovn썙쏹 ovlivnit funk썊nost nebo 
zp쏪sobit poruchu elektrick쏯ch a elek-
tronick쏯ch za쎼썿zen썿.
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V쏯m썙na pojistky ve vnit쎼n썿 sk쎼썿ni

쉗innost
1. Vypn썙te sp썿na썊 zapalov쌴n썿 motoru i 

v쏃echny ostatn썿 sp썿na썊e.
2. Otev쎼ete kryt pojistkov썗ho panelu.

3. P쎼썿m쏯m pohybem vyt쌴hn썙te podez쎼e-
lou pojistku. Pou쏹ijte n쌴stroj pro 
demont쌴쏹 (1), kter쏯 se nach쌴z썿 v 
hlavn썿 pojistkov썗 sk쎼썿ni v prostoru 
motoru.

4. Zkontrolujte pojistku a v p쎼썿pad썙 
pot쎼eby ji vym썙쎜te. N쌴hradn썿 pojistky 
jsou k dispozici pojistkov썗m panelu 
p쎼썿strojov썗ho panelu (nebo v pojistko-
v썗m panelu v prostoru motoru).

5. Vsa썑te novou pojistku stejn썗 hod-
noty a ujist썙te se, 쏹e spolehliv썙 dr쏹썿 v 
dr쏹쌴ku.

INFORMACE
Pokud p쎼edn썿 nebo zadn썿 sv썙tla, brzdov쌴 
sv썙tla, osv썙tlen썿 dve쎼썿 nebo sv썙tla pro 
denn썿 sv썿cen썿 nesv썿t썿 a pojistky jsou v 
po쎼쌴dku, sv썙쎼te kontrolu odborn썗mu 
servisu. Kia doporu썊uje obr쌴tit se na 
autorizovan쏯 servis 썊i prodejce Kia.

V쏯m썙na pojistky v motorov썗m 
prostoru

쉗innost
1. Vypn썙te sp썿na썊 zapalov쌴n썿 motoru i 

v쏃echny ostatn썿 sp썿na썊e.
2. Stiskem v쏯stupk쏪 a tahem sejm썙te 

kryt pojistkov썗ho panelu.

K odpojen썿 no쏹ov썗 pojistky pou쏹ijte 
pom쏪cku pro v쏯m썙nu pojistek ulo쏹e-
nou v pojistkov썗m bloku v motorov썗m 
prostoru. Po vyjmut썿 pojistky 쎼쌴dn썙 
nasa썑te n쌴hradn썿 pojistku s odpov썿-
daj썿c썿 hodnotou.

3. Zkontrolujte pojistku a v p쎼썿pad썙 
pot쎼eby ji vym썙쎜te. K vyta쏹en썿 a vsa-
zen썿 pojistky v panelu pojistek v moto-
rov썗m prostoru pou쏹ijte vytahovac썿 
p쎼썿pravek.

4. Vsa썑te novou pojistku stejn썗 hod-
noty a ujist썙te se, 쏹e spolehliv썙 dr쏹썿 v 
dr쏹쌴ku. Pokud m쌴 kl썿썊 v otvoru velkou 
v쏪li, obra쏉te se na odborn쏯 servis. Kia 
doporu썊uje obr쌴tit se na autorizovan쏯 
servis 썊i prodejce Kia.

VAROV@NL
Po kontrole pojistek v motorov썗m pro-
storu pe썊liv썙 nasa썑te v썿ko pojistkov썗ho 
panelu a쏹 do sly쏃iteln썗ho zaklapnut썿. 
Jinak by mohlo by doj썿t ke vniknut썿 vody 
a elektrick썗mu zkratu.

ONQ5H061012

ONQ5EP061058L

ONQ5E061058L
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V쏯m썙na hlavn썿 pojistky (sdru쏹en쌴 
pojistka)

쉗innost
1. Vypn썙te motor.
2. Odpojte m썿nus p쎣l akumul쌴toru.
3. Podle vyobrazen썿 vy쏃roubujte matice.
4. Pojistku vym썙쎜te za novou stejn썗 

hodnoty.
5. Upevn썙te obr쌴cen쏯m postupem 

demont쌴쏹e.

VAROV@NL
Vizu쌴ln썙 zkontrolujte zda je v썿썊ko aku-
mul쌴toru spolehliv썙 uzav쎼en썗. Pokud 
nen썿 v썿썊ko p쎣lu akumul쌴toru spr쌴vn썙 
upevn썙n썗, m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 elek-
tronick쏯ch syst썗m쏪 kv쏪li vniknut썿 vlh-
kosti.

UPOZORN5NL
僅 Elektronick썗 syst썗my nemus썿 fungo-

vat spr쌴vn썙, pokud jsou n썙kter썗 pojis-
tky v pojistkov썗m panelu v 
motorov썗m prostoru nebo vnit쎼n썿m 
pojistkov썗m bloku odpojen썗. V tako-
v쏯ch p쎼썿padech m쏪쏹e b쏯t p쎼썿썊inou 
odpojen썿 hlavn썿 pojistky (typ BFT), 
kter쏯 je um썿st썙n쌴 ve v썿썊ku kladn썗ho 
p쎣lu (+) akumul쌴toru. Vzhledem k 
tomu, 쏹e hlavn썿 pojistka je konstruo-
v쌴na slo쏹it썙j쏃썿m zp쏪sobem ne쏹 jin썗 
sou썊쌴sti, nav쏃tivte odborn쏯 servis. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu nejbli쏹쏃썿ho auto-
rizovan썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

僅 Je-li v썿ceprvkov쌴 pojistka p쎼etaven쌴, 
obra쏉te se na odborn쏯 servis. Kia 
doporu썊uje obr쌴tit se na autorizovan쏯 
servis 썊i prodejce Kia.

Popis pojistkov썗ho/rel썗ov썗ho 
panelu
Pod kryty pojistkov썗ho/rel썗ov썗ho 
panelu jsou na 쏃t썿tku uvedeny n쌴zvy a 
kapacita pojistek/rel썗 vozidla.

UPOZORN5NL
쌂pln쏯 popis pojistkov썗ho panelu uve-
den쏯 v t썗to p쎼썿ru썊ce nemus썿 odpov썿dat 
proveden썿 vozidla. Je platn쏯 v dob썙 
tisku. P쎼i kontrole pojistkov썗ho panelu 
vozidlo postupujte podle 쏒daj쏪 na 쏃t썿tku.

ONQ5E061059L
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Pojistkov쏯 panel u 쎼idi썊e

Svorkovnice ICU

ONQ5061022

ONQ5E061023L

Ozna썊en썿 pojis-
tek Symbol Hodnota 

pojistky Chr쌴n썙n쏯 okruh

Z숼MEK DVE싡슕 20 A Prost쎼edn썿 rel썗 zamyk쌴n썿/odemyk쌴n썿 dve쎼썿

P/WINDOW RH 25 A Hlavn썿 sp썿na썊 ovl쌴d쌴n썿 oken, sp썿na썊 elektrick썗ho ovl쌴d쌴n썿 okna spo-
lujezdce

P/WINDOW LH 25 A Hlavn썿 p쎼ep썿na썊 elektricky ovl쌴dan쏯ch oken

S/HEATER 
(REAR) 20 A 싡썿dic썿 jednotka vyh쎼썿v쌴n썿 zadn썿ch sedadel
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S/HEATER 
(DRV/PASS) 20 A 싡썿dic썿 jednotka ventilace p쎼edn썿 썊쌴sti, 쎼썿dic썿 jednotka vyh쎼썿v쌴n썿 p쎼ed-

n썿ch sedadel

P/SEAT (PASS) 30 A Sp썿na썊 elektrick썗ho posuvu sedadla spolujezdce, jednotka rel썗 
sedadla spolujezdce

SUNROOF2 20 A Ovlada썊 st쎼e쏃n썿ho okna (Elektromotor clony)

AIRBAG2 10 A 싡썿dic썿 jednotka SRS (Dopl쎜kov쏯 zabezpe썊ovac썿 syst썗m)

SUNROOF1 20 A Ovlada썊 st쎼e쏃n썿ho okna (Elektromotor skla)

P/SEAT DRV 30 A Sp썿na썊 posuvu sedadla 쎼idi썊e, 쎼썿dic썿 modul IMS (Integrovan쏯 pam썙-
쏉ov쏯 syst썗m) sedadla 쎼idi썊e

MODULE9 10 A

V쌴lcov쏯 sn썿ma썊 modulu spojky, 쎼썿dic썿 modul IMS (Integrovan쏯 
pam썙쏉ov쏯 syst썗m) na stran썙 쎼idi썊e, venkovn썿 klika na dve쎼썿ch 쎼idi썊e/
spolujezdce pro pou쏹it썿 s chytr쏯m kl썿썊em, de쏃쏉ov썗 썊idlo, sp썿na썊 
v쏯stra쏹n쏯ch sv썙tel, konektor Data Link, jednotka elektricky ovl쌴da-
n쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿, teleskopick쌴 jednotka volantu

AMP (zesilova썊) 25 A AMP (Zesilova썊)

IBU (Integro-
van쌴 쎼썿dic썿 jed-

notka 
karoserie) 2

10 A IBU (Integrovan쌴 쎼썿dic썿 jednotka karoserie), sp썿na썊 zapalov쌴n썿, p쌴ka 
automatick썗 p쎼evodovky

P/WINDOW 
SAFETY RH 25 A Modul zabezpe썊en썿 ovl쌴d쌴n썿 okna na stran썙 spolujezdce

P/WINDOW 
SAFETY LH 25 A Modul zabezpe썊en썿 ovl쌴d쌴n썿 okna na stran썙 쎼idi썊e

PAM쉫싳 10 A

Rel썗 skl쌴p썙n썿/vykl쌴p썙n썿 venkovn썿ch zrc쌴tek, elektricky ovl쌴dan썗 
vn썙j쏃썿 zrc쌴tko 쎼idi썊e/spolujezdce, p쎼썿strojov쌴 deska, kontroler klima-
tizace (LCD), 쎼썿dic썿 jednotka klimatizace, jednotka ambientn썿ho 
osv썙tlen썿, ambientn썿 osv썙tlen썿 konzoly, ambientn썿 osv썙tlen썿 (Strana 
spolujezdce), sp썿na썊 polstrovan썗 ochrany, integrovan쌴 쎼썿dic썿 jed-
notka parkovac썿ho asistenta

E-SHIFTER2 10 A SCU (Kontroln썿 jednotka syst썗mu), sp썿na썊 쎼adic썿 p쌴ky elektronick썗 
automatick썗 p쎼evodovky

P숼T쉩 DVE싡E 10 A Rel썗 p쌴t쏯ch dve쎼썿

E-CALL 10 A Modul E-Call (Nouzov썗 vol쌴n썿)

MODULE7 7,5 A IBU (Integrovan쌴 쎼썿d썿c썿 jednotka karoserie)

BRZDOV쌦 SP슕-
NA쉗 10 A Sp썿na썊 brzdov썗ho sv썙tla, IBU (Integrovan쌴 쎼썿dic썿 jednotka karoserie)

MULTIM쉩DIA 20 A Audio (Zobrazen썿), hlavn썿 panel audia/videa a navigace

WASHER 15 A Sdru쏹en쏯 ovlada썊

MODULE8 7,5 A
싡썿dic썿 jednotka ventilace sedadel vp쎼edu, 쎼썿dic썿 jednotka vyh쎼썿v쌴n썿 
sedadel vp쎼edu/vzadu, E/R blok svorkovnice (Rel썗 vyh쎼썿v쌴n썿 썊eln썿ho 
skla, levostrann썗 쎼썿zen썿)

Ozna썊en썿 pojis-
tek Symbol Hodnota 

pojistky Chr쌴n썙n쏯 okruh
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AIRBAG1 15 A 싡썿dic썿 jednotka SRS (Dopl쎜kov쏯 zabezpe썊ovac썿 syst썗m)

Zapnut쌴 klima-
tizace (ON) 7,5 A E/R blok svorkovnice (Rel썗 topn썗ho t썙lesa PTC 썊. 1, rel썗 ventil쌴toru), 

kontroler klimatizace (LCD), 쎼썿dic썿 jednotka klimatizace

MODULE2 15 A P쎼edn썿 nab썿jec썿 zd썿쎼ka USB, USB nab썿jec썿 zd썿쎼ka pro sedadlo 쎼idi썊e/
spolujezdce

MODULE6 10 A Sp썿na썊 konzoly, p쎼ep썿na썊 j썿zdn썿ch re쏹im쏪, konektor Data Link, kont-
rolka 쎼adic썿 p쌴ky automatick썗 p쎼evodovky

MODULE1 10 A

Integrovan쌴 쎼썿dic썿 jednotka parkovac썿ho asistenta, IBU (Integrovan쌴 
쎼썿dic썿 jednotka karoserie), kl쌴vesnice audiosyst썗mu, kl쌴vesnice 
audio-/videosyst썗mu a navigace, sp썿na썊 elektricky ovl쌴dan썗ho 
vn썙j쏃썿ho zrc쌴tka, modul E-Call (Nouzov썗 vol쌴n썿), AMP (Zesilova썊), 
audio (Zobrazen썿), hlavn썿 panel audia/videa a navigace

VYH싡슕VAN숼 
ZRC숼TKA 10 A Elektricky ovl쌴dan썗 vn썙j쏃썿 zrc쌴tko 쎼idi썊e/spolujezdce

IBU (Integro-
van쌴 쎼썿dic썿 jed-

notka 
karoserie) 1

7,5 A IBU (Integrovan쌴 쎼썿d썿c썿 jednotka karoserie)

MODULE5 10 A

싡썿dic썿 jednotka IMS (Integrovan쏯 pam썙쏉ov쏯 syst썗m) na stran썙 쎼idi썊e, 
쎼썿dic썿 jednotka vyh쎼썿v쌴n썿 zadn썿ch sedadel, 쎼썿dic썿 jednotka ventilace 
sedadel vp쎼edu, AMP (Zesilova썊), 쎼썿dic썿 jednotka vyh쎼썿v쌴n썿 p쎼edn썿ch 
sedadel, audiosyst썗m (Displej), hlavn썿 panel audia/videa a navigace, 
jednotka bezdr쌴tov썗ho nab썿jen썿 vp쎼edu, modul E-Call (Nouzov썗 
vol쌴n썿), kontroler klimatizace (LCD), 쎼썿dic썿 jednotka klimatizace, elek-
trochromatick썗 zrc쌴tko

AIRBAG IND 7,5 A P쎼썿strojov쌴 deska

MODULE4 7,5 A

IBU (Integrovan쌴 쎼썿dic썿 jednotka karoserie), multifunk썊n썿 kamera 
vp쎼edu, sp썿na썊 polstrovan썗 ochrany, integrovan쌴 쎼썿dic썿 jednotka 
parkovac썿ho asistenta, p쎼edn썿 rohov쏯 radar LH/RH, v쌴lcov쏯 sn썿ma썊 
modulu spojky, ECU (Elektronick쌴 쎼썿dic썿 jednotka) pro 4WD (Pohon 
v쏃ech kol), 썊eln썿 sv썙tlomety LH/RH

E-SHIFTER3 7,5 A SCU (Kontroln썿 jednotka syst썗mu), sp썿na썊 쎼adic썿 p쌴ky elektronick썗 
automatick썗 p쎼evodovky

P싡슕STROJOV숼 
DESKA 7,5 A P쎼썿strojov쌴 deska

MODULE3 7,5 A Sp썿na썊 brzdov쏯ch sv썙tel, sv썙tlo na stropn썿m panelu

Posilova썊 쎼썿zen썿 
s elektromotore

m
7,5 A Elektromotor posilova썊e 쎼썿zen썿

START (Nastar-
tov쌴n썿) 10 A

Rel썗 houka썊ky zabezpe썊ovac썿ho alarmu, sp썿na썊 rozsahu p쎼evo-
dovky, 쎼썿dic썿 jednotka pohonu, IBU (Integrovan쌴 쎼썿dic썿 jednotka karo-
serie), sp썿na썊 zapalov쌴n썿, E/R blok svorkovnice (Startovac썿 rel썗)

LDC 10 A N슕ZKONAP쉫싳OV쌦 M쉫NI쉗 STEJNOSM쉫RN쉩HO PROUDU DC-DC

ECS 15 A ELEKTRONICKY 싡슕ZEN쉩 ODPRU쌰EN슕

Ozna썊en썿 pojis-
tek Symbol Hodnota 

pojistky Chr쌴n썙n쏯 okruh

LDC
578



쌂dr쏹ba Pojistky

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 58  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Pojistkov쏯 panel v motorov썗m prostoru

AKUMUL숼TOR
C/FAN

10 A VENTIL숼TOR CHLADI쉗E AKUMUL숼TORU

BATTERY MAN-
AGEMENT 10 A SYST쉩M SPR숼VY AKUMUL숼TOR쌝

MODULE10 7,5 A PALIVOV쌦 FILTR

Ozna썊en썿 pojis-
tek Symbol Hodnota 

pojistky Chr쌴n썙n쏯 okruh

MODULE
10

ONQ5E061059L

ONQ5E061024L
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Svorkovnice motorov썗ho prostoru

Ozna썊en썿 pojistek Symbol Hodnota pojistky Chr쌴n썙n쏯 okruh

SDRU쌰EN숼 
POJISTKA-1

Posilova썊 쎼썿zen썿 
s elektromotorem 1 80 A Elektromotor posilova썊e 쎼썿zen썿

COOLING FAN1 80 A Ovlada썊 ventil쌴toru chlazen썿

COOLING FAN2 60 A Ovlada썊 ventil쌴toru chlazen썿

EPB2 60 A ELEKTRONICK숼 PARKOVAC슕 BRZDA

B+3 60 A

Svorkovnice ICU (Pojistka – S/HEATER 
(DRV/PASS), P/SEAT(PASS), SUNROOF2, 
SUNROOF1, P/SEAT DRV, AMP, P/WIN-
DOW SAFETY RH, hlavn썿 rel썗 elektricky 
ovl쌴dan쏯ch oken)

B+4 50 A

Svorkovnice ICU (Pojistka – Z숼MEK 
DVE싡슕, VYH싡.SEDADEL (싡ID./SPOLUJEZ-
DEC), AIRBAG2, MODUL9, IBU2, 
BEZP.EL.OKEN (LH), E-SHIFTER2, P숼T쉩 
DVE싡E, BRZDOV쌦 SP슕NA쉗, rel썗 z쌴mku 
pro dlouhodobou z쌴t썙쏹)

CVVD 50 A CVVD (Syst썗m prom썙nn썗ho 썊asov쌴n썿 
ventil쏪)

BLOWER 40 A Rel썗 ventil쌴toru

ABS1/EPB1 40 A PROTIBLOKOVAC슕 SYST쉩M (ABS) / ELEK-
TRONICK숼 PARKOVAC슕 BRZDA

TOPEN슕 VZADU 40 A Rel썗 topen썿 vzadu

ABS2 30 A PROTIBLOKOVAC슕 SYST쉩M (ABS)

SDRU쌰EN숼 
POJISTKA-2

GLOW 80 A 싡썿dici jednotka 쏹haven썿 (GLOW)

PTC HEATER1 50 A Vyh쎼썿v쌴n썿 PTC

PTC HEATER2 50 A Vyh쎼썿v쌴n썿 PTC

DCU1 50 A DCU (싡썿dic썿 jednotka d쌴vkov쌴n썿)

P싡EDEH싡EV PALIVO-
V쉩HO FILTRU 30 A P싡EDEH싡EV PALIVOV쉩HO FILTRU

1

PTC
HEATER
1

PTC
HEATER
2

DCU
1
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POJISTKA

TRAILER1 50 A P쎼ipojen썿 p쎼썿v썙su

FUEL PUMP 20 A Rel썗 palivov썗ho 썊erpadla

4WD 20 A AWD ECM (싡썿dic썿 jednotka motoru)

AMS 10 A 쉗idlo akumul쌴toru

ECU4 10 A 싡썿dic썿 jednotka pohonu (PCM)

E-SHIFTER2 10 A E-SHIFTER

COOLING FAN1 50 A Rel썗 ventil쌴toru chladi썊e (Vys. v쏯kon)

W/S VYH싡슕V숼N슕 SKLA 
RH 50 A Rel썗 vyh쎼썿v쌴n썿 썊eln썿ho skla RH

ECU5 10 A Nen썿 pou쏹ito

Klimatizace – ON 
(Zapnuto) 1 10 A Rel썗 ventil쌴toru, 쎼썿dic썿 jednotka klimatizace

TRAILER2 20 A P쎼ipojen썿 p쎼썿v썙su

E-SHIFTER1 30 A SCU (Kontroln썿 jednotka syst썗mu)

P숼T쉩 DVE싡E 40 A Jednotka elektricky otev썿ran쏯ch p쌴t쏯ch 
dve쎼썿

EOP 40 A Nen썿 pou쏹ito

PTC HEATER3 50 A Rel썗 p쎼edeh쎼evu palivov썗ho filtru

W/S VYH싡슕V숼N슕 SKLA 
LH 50 A Rel썗 ventil쌴toru chladi썊e, n썿zk썗 ot쌴썊ky 

(Motor Nu), rel썗 DCU (NEW R)

E-CVVT 50 A
PTC rel썗 topn썗ho t썙lesa PTC 썊. 2 
(Vzn썙tov쏯 motor), rel썗 E-CVVT (Motor 
Theta)

B+2 50 A Svorkovnice ICU (IPS06/IPS07/IPS08/
IPS09/IPS10/IPS11)

B+1 60 A Svorkovnice ICU (IPS01/IPS02/IPS03/
IPS04/IPS05)

DCU2 20 A DCU (싡썿dic썿 jednotka d쌴vkov쌴n썿)

DCU3 20 A DCU (싡썿dic썿 jednotka d쌴vkov쌴n썿)

DCU4 20 A DCU (싡썿dic썿 jednotka d쌴vkov쌴n썿)

DCT3 50 A DCT (Dvouspojkov쌴 p쎼evodovka)

DCT1 40 A DCT (Dvouspojkov쌴 p쎼evodovka)

DCT2/E-CLUTCH 40 A
DCT (Dvouspojkov쌴 p쎼evodovka) /
E-CLUTCH

Ozna썊en썿 pojistek Symbol Hodnota pojistky Chr쌴n썙n쏯 okruh

E4

E-SHIFTER
2

DCU
2

DCU
3

DCU
4

DCT
3

DCT
1
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Svorkovnice PCB

Ozna썊en썿 pojistek Symbol Hodnota pojistky Chr쌴n썙n쏯 okruh

IG2 30 A Rel썗 IG2

IG1 30 A Rel썗 IG1, rel썗 ACC

FR WIPER2 7,5 A Rel썗 pomal썗ho st썿r쌴n썿 썊eln썿ho skla, ECM (싡썿dic썿 jednotka 
motoru), IBU (Integrovan쌴 쎼썿dic썿 jednotka karoserie)

SENZOR1 20 A C썿vka zapalov쌴n썿 썊. 1~4

SENSOR7 7,5 A 싡썿dici jednotka 쏹haven썿 (GLOW)

ECU3 10 A 싡썿dic썿 jednotka pohonu (PCM)

SENSOR5 15 A Rel썗 palivov썗ho 썊erpadla

TCU2 10 A Nen썿 pou쏹ito

SENSOR3 20 A Nen썿 pou쏹ito

ECU1 20 A 싡썿dic썿 jednotka pohonu (PCM)

SENZOR2 15 A 쉗idlo kysl썿ku (Horn썿/Doln썿)

FR WIPER1 30 A Hlavn썿 rel썗 st썙ra썊쏪, rel썗 pomal썗ho st썿r쌴n썿 썊eln썿ho skla

RR WIPER 15 A Hlavn썿 rel썗 st썙ra썊쏪, svorkovnice ICU (Rel썗 zadn썿ho st썙ra썊e)

KLAKSON 15 A Rel썗 klaksonu

Klimatizace – ON 
(Zapnuto) 2 10 A Rel썗 kompresoru klimatizace

FCA 10 A Radar vp쎼edu

SENSOR4 10 A

[Smartstream G2.0] Olejov쏯 regula썊n썿 ventil 썊. 1/2 (S쌴n썿/V쏯fuk), 
variabiln썿 elektromagnetick쏯 ventil 썊erpadla, variabiln썿 elektro-
magnetick쏯 ventil s쌴n썿, elektromagnetick쏯 p쎼epou쏃t썙c썿 ventil, 
ovlada썊 ventil쌴toru chlazen썿, rel썗 kompresoru klimatizace, E/R 
svorkovnice (rel썗 ventil쌴toru chladi썊e pro vys. ot쌴썊ky)
[Smartstream G2.5 T-GDi] Olejov쏯 regula썊n썿 ventil 썊. 2 (V쏯fuk), 
elektromagnetick쏯 p쎼epou쏃t썙c썿 ventil, variabiln썿 elektromagne-
tick쏯 ventil 썊erpadla, variabiln썿 elektromagnetick쏯 ventil s쌴n썿, 
ovlada썊 ventil쌴toru chlazen썿, rel썗 kompresoru klimatizace

SENSOR6 15 A Vst쎼ikova썊 썊. 1~4

ECU2 15 A 싡썿dic썿 jednotka pohonu (PCM)

TCU1 15 A [Smartstream G2.5 T-GDI] 싡썿dic썿 jednotka pohonu (PCM)

ABS3/EPB3 10 A 싡썿dic썿 modul ESP (Program elektronick썗 stabilizace), 쎼썿dic썿 jed-
notka ESP
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Rel썗
Viz n쌴sleduj썿c썿 tabulka typ쏪 rel썗.

POWER OUTLET2 20 A P쎼edn썿 elektrick쌴 z쌴suvka

POWER OUTLET1 20 A Elektrick쌴 z쌴suvka v zavazadlov썗m prostoru

ACC 20 A NAP숼JEN슕 P싡슕SLU싩ENSTV슕

MDPS2 10 A Elektromotor posilova썊e 쎼썿zen썿

AFS 10 A SYST쉩M ADAPTIVN슕CH P싡EDN슕CH SV쉫TLOMET쌝

Ozna썊en썿 pojistek Symbol Hodnota pojistky Chr쌴n썙n쏯 okruh

N쌴zev rel썗 Symbol TYP

Rel썗 topen썿 vzadu MICRO

Startovac썿 rel썗 MICRO

Rel썗 palivov썗ho 썊erpadla MICRO

Rel썗 topn썗ho t썙lesa PTC 썊. 1 MICRO

Rel썗 p쎼edeh쎼evu palivov썗ho 
filtru MICRO

Rel썗 ventil쌴toru MICRO

Rel썗 DCU MICRO

Rel썗 topn썗ho t썙lesa PTC2 MICRO

FUEL
PUMP

PTC
HEATER

1

DCU

PTC
HEATER

2
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Pojistkov쏯 panel v motorov썗m prostoru (Kryt p쎣lu akumul쌴toru)

Pro dieselov쏯 motor

Pro benz썿nov쏯 motor

ONQ5E061062L

ONQ5E061025L

ONQ5E061114L
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쌰쌴rovky
Bezpe썊nostn썿 opat쎼en썿 p쎼i 
v쏯m썙n썙 쏹쌴rovky
Nejprve na vhodn썗m m썿st썙 vypn썙te 
motor, siln썙 zat쌴hn썙te parkovac썿 brzdu a 
odpojte minus (-) p쎣l akumul쌴toru. Pou-
쏹썿vejte pouze 쏹쌴rovky stanoven쏯ch para-
metr쏪.

Porucha 썊쌴st썿 osv썙tlen썿 p쎼i 
v쏯padku s썿t썙
쉗eln썿 sv썙tla, koncov쌴 a mlhov쌴 sv썙tla 
mohou rozsv썿tit po zapnut썿 sp썿na썊e 썊el-
n썿ch sv썙tel a nesv썿t썿 kdy쏹 sv썿t썿 koncov쌴 
sv썙tla nebo je zapnut쏯 sp썿na썊 osv썙tlen썿. 
Toto m쏪쏹e b쏯t zp쏪sobeno v쏯padkem 
s썿t썙 nebo poruchou 쎼썿dic썿ho syst썗mu 
vozidla. Vyskytne-li se probl썗m, nechte 
syst썗m zkontrolovat v odborn썗m ser-
visu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizo-
van썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

Porucha sou썊쌴st썿 osv썙tlen썿 v 
d쏪sledku stabilizace elektronic-
k썗ho 쎼썿dic썿ho syst썗mu
Norm쌴ln썙 funguj썿c썿 sv썙tla mohou kr쌴t-
kodob썙 blikat. Tento p쎼echodn쏯 jev 
nast쌴v쌴 v d쏪sledku stabiliza썊n썿 funkce 
elektronick썗ho 쎼썿dic썿ho syst썗mu vozidla. 
Pokud se osv썙tlen썿 rychle vr쌴t썿 k nor-
m쌴ln썿 썊innosti, vozidlo nevy쏹aduje 
servisn썿 kontrolu.
Pokud by se v쏃ak po zablik쌴n썿 sv썙tla 
vypnula nebo by blik쌴n썿 neust쌴valo, 
nechte syst썗m zkontrolovat v odborn썗m 
servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autori-
zovan썗ho servisu 썊i prodejce Kia.

V\STRAHA
僅 P쎼ed v쏯m썙nou 쏹쌴rovek pevn썙 zat쌴h-

n썙te parkovac썿 brzdu, ujist썙te se, 쏹e 
sp썿na썊 zapalov쌴n썿 je v poloze LOCK 

(Zamknuto) a sv썙tla vypnut쌴 pro 
zabr쌴n썙n썿 nenad쌴l썗ho rozjet썿 vozidla 
nebo zasa쏹en썿 elektrick쏯m proudem.

僅 Ujist썙te se, 쏹e nahrazujete sp쌴lenou 
쏹쌴rovku novou se stejn쏯m p쎼썿konem. 
Jinak by mohlo doj썿t k po쏃kozen썿 elek-
troinstalace s rizikem po쏹쌴ru.

VAROV@NL
僅 Pokud nem쌴te pot쎼ebn썗 vybaven썿, 

n쌴hradn썿 쏹쌴rovky nebo zku쏃enosti, 
obra쏉te se na odborn쏯 servis. Kia 
doporu썊uje obr쌴tit se na autorizovan쏯 
servis 썊i prodejce Kia.

僅 V mnoha p쎼썿padech je v쏯m썙na 
쏹쌴rovky obt썿쏹n쌴, nebo쏉 je, pro uvol-
n썙n썿 p쎼썿stupu k 쏹쌴rovce, pot쎼eba 
demontovat i jin썗 썊쌴sti vozidla. Toto 
obzvl쌴쏃t썙 plat썿 v p쎼썿pad썙 v쏯m썙ny 
쏹쌴rovek 썊eln썿ch sv썙tlomet쏪. P쎼i 
demont쌴쏹i/mont쌴쏹i sestavy 썊eln썿ho 
sv썙tlometu m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 
vozidla.

僅 Pokud p쎼i v쏯m썙n썙 pou쏹ijete neorigi-
n쌴ln썿 nebo nestandardn썿 쏹쌴rovky 
m쏪쏹e doj썿t ke sp쌴len썿 pojistky nebo 
poru쏃e a po쏃kozen썿 elektroinstalace.

僅 Na vozidlo nep쎼ipojujte dal쏃썿 sv썙tla 
nebo LED zdroje. P쎼i pou쏹it썿 dal쏃썿ch 
sv썙tel m쏪쏹e doj썿t k poru쏃e osv썙tlen썿 
vozidla nebo blik쌴n썿 sv썙tel. D쌴le m쏪쏹e 
doj썿t ke sp쌴len썿 pojistky a po쏃kozen썿 
elektroinstalace.

UPOZORN5NL
僅 Po vyjmut썿 쏹쌴rovky, nebo odpojen썿 

konektoru elektronicky sp썿nan썗ho 
sv썙tla, m쏪쏹e pojistkov쏯 blok vyhodno-
tit tuto situaci jako poruchu. Porucha 
osv썙tlen썿 m쏪쏹e b쏯t zaznamenan쌴 v 
diagnostick썗m k쎣du pojistkov썗ho 
bloku (DTC).
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僅 Sv썙tlo m쏪쏹e za norm쌴ln썿ch okolnost썿 
chvilkov썙 bliknout. Tento jev nast쌴v쌴 
kv쏪li stabilizaci funkce elektronick썗 
쎼썿dic썿 jednotky. Pokud po bliknut썿 
sv썙tla sv썿t썿 norm쌴ln썙, nejedn쌴 se o 
쏹쌴dnou poruchu.
Pokud v쏃ak blikne n썙kolikr쌴t nebo se 
쏒pln썙 vypne, m쏪쏹e j썿t o poruchu elek-
tronick썗 쎼썿dic썿 jednotky vozidla. V 
tomto p쎼썿pad썙 je nutn썗 neprodlen썙 
nechat vozidlo zkontrolovat v odbor-
n썗m servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisu 썊i prodejce 
Kia.

僅 Po n쌴razu nebo nov썗 mont쌴쏹i 썊eln썿ch 
sv썙tlomet쏪 nechte tyto sv썙tlomety 
se쎼썿dit v odborn썗m servisu. Kia dopo-
ru썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho ser-
visu 썊i prodejce Kia.

僅 Po j썿zd썙 za prudk썗ho de쏃t썙 nebo po 
myt썿 vozidla se 썊eln썿 a koncov쌴 sv썙tla 
mohou zd쌴t zaml쏹en쌴. Tento jev 
nast쌴v쌴 v d쏪sledku rozd썿lu teplot 
venku a uvnit쎼 sv썙tlomet쏪. Jde 
o obdobu kondenzace vlhkosti na 
sklech vozidla p쎼i de쏃ti a nejedn쌴 se 
o p쎼썿znak poruchy. Pokud se voda 
dostane do elektrick쏯ch obvod쏪 쏹쌴ro-
vek, nechte vozidlo zkontrolovat v 
odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje 
n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 썊i 
prodejce Kia.

UPOZORN5NL
Zm썙na syst썗mu dopravy (pro Evropu)
Rozlo쏹en썿 potk쌴vac썿ch sv썙tel je asymet-
rick썗. Pokud cestujete do zahrani썊썿 do 
zem썙, kde provoz prob썿h쌴 v opa썊n썗m 
sm썙ru, bude tato asymetrick쌴 썊쌴st osl-
쎜ovat protijedouc썿 쎼idi썊e. Aby se zabr쌴-
nilo osl쎜ov쌴n썿, vy쏹aduje sm썙rnice ECE 
n썙kolik technick쏯ch 쎼e쏃en썿 (nap쎼. auto-
matick쏯 syst썗m zm썙ny osv썙tlen썿, zakryt썿 

samolepkou, sklon썙n썿 sv썙tel). Tato 
p쎼edn썿 sv썙tla jsou navr쏹ena tak, aby 
neosl쎜ovala protijedouc썿 쎼idi썊e. Pokud 
쎼썿d썿te v zemi s opa썊n쏯m sm썙rem 
dopravy, nemus썿te p쎼edn썿 sv썙tla m썙nit.

Pozice sv썙tla (P쎼edn썿 썊쌴st)
쉗eln썿 sv썙tlo – Typ A

쉗eln썿 sv썙tlo – Typ B

P쎼edn썿 mlhov쌴 sv썙tla – Typ A

P쎼edn썿 mlhov쌴 sv썙tla – Typ B

1 쉗eln썿 sv썙tlomety (Potk쌴vac썿 sv썙tla) 
(Typ LED)

2 쉗eln썿 sv썙tlomety (Potk쌴vac썿/D쌴lkov쌴 
sv썙tla) (Typ LED)

ONQ5061085L

ONQ5061028L

ONQ5061095L

ONQ5EP061095L
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3 P쎼edn썿 sm썙rov쌴 sv썙tla (Typ LED)
4 P쎼edn썿 sm썙rov쌴 sv썙tla (Typ se 쏹쌴rov-

kou)
5 Sv썙tla pro denn썿 osv썙tlen썿 / Obrysov쌴 

sv썙tla (Typ LED)
6 P쎼edn썿 mlhov쌴 sv썙tla (Typ LED)

Pozice sv썙tla (Zadn썿 썊쌴st)
Zadn썿 sdru쏹en썗 sv썙tlo – Typ A

Zadn썿 sdru쏹en썗 sv썙tlo – Typ B

Zadn썿 mlhov썗 sv썙tlo – Typ A

Zadn썿 mlhov썗 sv썙tlo – Typ B

1 Brzdov썗 sv썙tlo (Typ LED)
2 Brzdov썗 sv썙tlo (Typ se 쏹쌴rovkou)
3 Zadn썿 sm썙rov쌴 sv썙tla (Typ LED)
4 Zadn썿 sm썙rov썗 sv썙tlo (Typ se 쏹쌴rov-

kou)
5 Koncov썗 sv썙tlo (Typ LED)
6 T쎼et썿 brzdov썗 sv썙tlo (Typ LED)
7 Osv썙tlen썿 registra썊n썿 zna썊ky (Typ se 

쏹쌴rovkou)
8 Couvac썿 sv썙tlo (Typ LED)
9 Zadn썿 mlhov썗 sv썙tlo (Typ se 쏹쌴rov-

kou)
10 Zadn썿 mlhov썗 sv썙tlo (Typ se 쏹쌴rov-

kou)

ONQ5EP041404L

ONQ5E041449L

ONQ5E061094L

ONQ5E041315L

10

ONQ5EP041403L
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Pozice sv썙tla (Bo썊n썿 썊쌴st)

1 Bo썊n썿 sm썙rov썗 sv썙tlo (typ LED)

V쏯m썙na sv썙tel (Typ LED)
Pokud LED sv썙tlo nefunguje, nechte 
vozidlo zkontrolovat v odborn썗m ser-
visu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizo-
van썗ho servisu 썊i prodejce Kia.
LED sv썙tlo nelze vym썙nit samostatn썙, 
proto쏹e se jedn쌴 o integrovanou jed-
notku. LED zdroj sv썙tla je nutn썗 vym썙nit 
spolu s jednotkou.
Kontrolu a opravu sv썙tla LED mus썿 pro-
v쌴d썙t zku쏃en쏯 automechanik, proto쏹e 
p쎼i nespr쌴vn썗m postupu mohou b쏯t 
po쏃kozeny souvisej썿c썿 komponenty ve 
vozidle.

V쏯m썙na 쏹쌴rovky sm썙rov썗ho 
sv썙tla (Typ se 쏹쌴rovkou)

쉗innost
1. Odpojte m썿nus p쎣l akumul쌴toru.
2. Patici vyjm썙te ot쌴썊en썿m proti sm썙ru 

hodinov쏯ch ru썊ek a쏹 do zarovn쌴n썿 
polohy v쏯stupk쏪 na patici s dr쌴쏹kami 
na dr쏹쌴ku.

3. Zatla썊te na 쏹쌴rovku, pooto썊te ji proti 
sm썙ru hodinov쏯ch ru썊i썊ek tak, aby 
byla poloha v쏯stupk쏪 na patici zarov-

n쌴na s dr쌴쏹kami na dr쏹쌴ku, a pot썗 
쏹쌴rovku vyjm썙te. 쌰쌴rovku vyt쌴hn썙te z 
patice

4. Vsa썑te novou 쏹쌴rovku do patice a 
pooto썊en썿m ji upevn썙te.

5. Patici upevn썙te do dr쏹쌴ku zarovn쌴-
n썿m v쏯stupk쏪 na patici s dr쌴쏹kami na 
sestav썙 dr쏹쌴ku. Patici zatla썊te do 
dr쏹쌴ku a oto썊te ve sm썙ru hodinov쏯ch 
ru썊ek.

6. Zapojte m썿nus p쎣l akumul쌴toru.

V쏯m썙na zadn썿ho sm썙rov썗ho 
sv썙tla, brzdov썗ho sv썙tla (Typ se 
쏹쌴rovkou)

쉗innost
1. Otev쎼ete dve쎼e zavazadlov썗ho pro-

storu.
2. Otev쎼ete servisn썿 kryt.
3. K쎼썿쏹ov쏯m 쏃roubov쌴kem od쏃roubujte 

쏃rouby upev쎜uj썿c썿 sestavu sv썙tla.
4. Zadn썿 kombinovan썗 sv썙tlo vyjm썙te z 

karos썗rie vozidla.
5. Odpojte konektoru zadn썿ho kombino-

van썗ho sv썙tla.
6. Patici vyjm썙te ot쌴썊en썿m proti sm썙ru 

hodinov쏯ch ru썊ek a쏹 do zarovn쌴n썿 
polohy v쏯stupk쏪 na patici s dr쌴쏹kami 
na dr쏹쌴ku.

ONQ5061030

ONQ5061029

ONQ5061032
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1) 쌰쌴rovka brzdov썗ho sv썙tla
2) 쌰쌴rovka zadn썿ho sm썙rov썗ho sv썙tla

7. Zatla썊te na 쏹쌴rovku, pooto썊te ji proti 
sm썙ru hodinov쏯ch ru썊i썊ek tak, aby 
byla poloha v쏯stupk쏪 na patici zarov-
n쌴na s dr쌴쏹kami na dr쏹쌴ku, a pot썗 
쏹쌴rovku vyjm썙te. 쌰쌴rovku vyt쌴hn썙te z 
patice.

8. Vsa썑te novou 쏹쌴rovku do patice a 
pooto썊en썿m ji upevn썙te.

9. Patici upevn썙te do dr쏹쌴ku zarovn쌴-
n썿m v쏯stupk쏪 na patici s dr쌴쏹kami na 
sestav썙 dr쏹쌴ku. Patici zatla썊te do 
dr쏹쌴ku a oto썊te ve sm썙ru hodinov쏯ch 
ru썊ek.

10.Zadn썿 kombinovan썗 sv썙tlo upevn썙te 
do karos썗rie vozidla.

11.Namontujte servisn썿 kryt.

V쏯m썙na zadn썿ho mlhov썗ho sv썙tla 
(Typ se 쏹쌴rovkou)

쉗innost
1. Vypn썙te vozidlo a odpojte m썿nus p쎣l 

akumul쌴toru.
2. Demontujte n쌴razn썿k.
3. K쎼썿쏹ov쏯m 쏃roubov쌴kem od쏃roubujte 

쏃rouby upev쎜uj썿c썿 sestavu sv썙tla.

4. Odpojte konektor zadn썿ho mlhov썗ho 
sv썙tla.

5. Patici vyjm썙te ot쌴썊en썿m proti sm썙ru 
hodinov쏯ch ru썊ek a쏹 do zarovn쌴n썿 
polohy v쏯stupk쏪 na patici s dr쌴쏹kami 
na dr쏹쌴ku.

6. Vsa썑te novou 쏹쌴rovku do patice a 
pooto썊en썿m ji upevn썙te.

7. Sestavu sv썙tla namontujte opa썊n쏯m 
postupem ne쏹 p쎼i demont쌴쏹i.

V쏯m썙na osv썙tlen썿 registra썊n썿 
zna썊ky (Typ se 쏹쌴rovkou)

쉗innost
1. Vypn썙te vozidlo a odpojte m썿nus p쎣l 

akumul쌴toru.
2. 싩roubov쌴kem opatrn썙 uvoln썙te 

sestavu sv썙tla.
3. Vyjm썙te 쏹쌴rovku p쎼썿m쏯m tahem.
4. Nasa썑te do patice novou 쏹쌴rovku.
5. Nasa썑te sestavu sv썙tla.

VAROV@NL
Dbejte na to, aby nedo쏃lo ke zne썊i쏃t썙n썿 
nebo zdeformov쌴n썿 썊o썊ky, v쏯stupku a 
plastov썗ho t썙la.

ONQ5061033L

ONQ5E061129L_2

ONQ5061038
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V쏯m썙na stropn썿ho osv썙tlen썿 (Typ 
se 쏹쌴rovkou)

쉗innost
1. Ploch쏯m 쏃roubov쌴kem opatrn썙 

uvoln썙te optick쏯 kryt z dr쏹쌴ku sv썙tla.
2. Vyjm썙te 쏹쌴rovku p쎼썿m쏯m tahem.
3. Nasa썑te do patice novou 쏹쌴rovku.
4. V쏯stupky optick썗ho krytu srovnejte 

s v쏯쎼ezy dr쏹쌴ku sv썙tla za zaklapn썙te 
do p쏪vodn썿 polohy.

V\STRAHA
P쎼ed manipulac썿 s vnit쎼n썿m osv썙tlen썿m 
se ujist썙te, 쏹e je sp썿na썊 osv썙tlen썿 
v poloze OFF (Vypnuto), aby nedo쏃lo 
k pop쌴len썿 prst쏪 a zasa쏹en썿 elektrick쏯m 
proudem.

V쏯m썙na vnit쎼n썿ho sv썙tla (Typ se 
쏹쌴rovkou)

쉗innost
1. Ploch쏯m 쏃roubov쌴kem opatrn썙 

uvoln썙te optick쏯 kryt z dr쏹쌴ku sv썙tla.
2. Vyjm썙te 쏹쌴rovku p쎼썿m쏯m tahem.
3. Nasa썑te do patice novou 쏹쌴rovku.

4. V쏯stupky optick썗ho krytu srovnejte 
s v쏯쎼ezy dr쏹쌴ku sv썙tla za zaklapn썙te 
do p쏪vodn썿 polohy.

V\STRAHA
P쎼ed manipulac썿 s vnit쎼n썿m osv썙tlen썿m 
se ujist썙te, 쏹e je sp썿na썊 osv썙tlen썿 
v poloze OFF (Vypnuto), aby nedo쏃lo 
k pop쌴len썿 prst쏪 a zasa쏹en썿 elektrick쏯m 
proudem.

V쏯m썙na osv썙tlen썿 zrc쌴tka ve slu-
ne썊n썿 clon썙 (Typ se 쏹쌴rovkou)

쉗innost
1. Ploch쏯m 쏃roubov쌴kem opatrn썙 

uvoln썙te optick쏯 kryt z dr쏹쌴ku sv썙tla.
2. Vyjm썙te 쏹쌴rovku p쎼썿m쏯m tahem.
3. Nasa썑te do patice novou 쏹쌴rovku.
4. V쏯stupky optick썗ho krytu srovnejte 

s v쏯쎼ezy dr쏹쌴ku sv썙tla za zaklapn썙te 
do p쏪vodn썿 polohy.

V\STRAHA
P쎼ed manipulac썿 s vnit쎼n썿m osv썙tlen썿m 
se ujist썙te, 쏹e je sp썿na썊 osv썙tlen썿 
v poloze OFF (Vypnuto), aby nedo쏃lo 
k pop쌴len썿 prst쏪 a zasa쏹en썿 elektrick쏯m 
proudem.

ONQ5061039

ONQ5061043

ONQ5061041
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V쏯m썙na osv썙tlen썿 odkl쌴dac썿 
schr쌴nky (Typ se 쏹쌴rovkou)

쉗innost
1. Ploch쏯m 쏃roubov쌴kem opatrn썙 

uvoln썙te sestavu sv썙tla z m썿sta upev-
n썙n썿.

2. Ze sestavy sv썙tlometu vyjm썙te kryt.
3. Vyjm썙te 쏹쌴rovku p쎼썿m쏯m tahem.
4. Nasa썑te do patice novou 쏹쌴rovku.
5. Do sestavy sv썙tlometu nasa썑te kryt.
6. Nasa썑te sestavu sv썙tla do m썿sta 

upevn썙n썿.

V\STRAHA
P쎼ed manipulac썿 s vnit쎼n썿m osv썙tlen썿m 
se ujist썙te, 쏹e je sp썿na썊 osv썙tlen썿 
v poloze OFF (Vypnuto), aby nedo쏃lo 
k pop쌴len썿 prst쏪 a zasa쏹en썿 elektrick쏯m 
proudem.

V쏯m썙na osv썙tlen썿 zavazadlov썗ho 
prostoru (Typ se 쏹쌴rovkou)

쉗innost
1. Ploch쏯m 쏃roubov쌴kem opatrn썙 

uvoln썙te optick쏯 kryt z dr쏹쌴ku sv썙tla.
2. Vyjm썙te 쏹쌴rovku p쎼썿m쏯m tahem.
3. Nasa썑te do patice novou 쏹쌴rovku.
4. V쏯stupky optick썗ho krytu srovnejte 

s v쏯쎼ezy dr쏹쌴ku sv썙tla za zaklapn썙te 
do p쏪vodn썿 polohy.

V\STRAHA
P쎼ed manipulac썿 s vnit쎼n썿m osv썙tlen썿m 
se ujist썙te, 쏹e je sp썿na썊 osv썙tlen썿 
v poloze OFF (Vypnuto), aby nedo쏃lo 
k pop쌴len썿 prst쏪 a zasa쏹en썿 elektrick쏯m 
proudem.

Nastavov쌴n썿 썊eln썿ch a mlhov쏯ch 
sv썙tel (pro Evropu)
Zam썙쎼en썿 썊eln썿ch sv썙tel

Typ A

Typ B

쉗innost
僅 Nafoukn썙te pneumatiky na stanoven쏯 

tlak a z vozidla odstra쎜te ve쏃kerou 
z쌴t썙쏹 krom썙 쎼idi썊e, n쌴hradn썿 pneuma-
tiky a n쌴쎼ad썿.

僅 Vozidlo by m썙lo st쌴t na rovn썗 plo쏃e.

ONQ5061042_2

ONQ5EP061045L

ONQ5EP061115L

ONQ5EP061116L
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僅 Na z쌴st썙nu nakreslete svisl썗 linky 
(svisl썗 linky proch쌴zej썿 st쎼edem p쎼썿-
slu쏃n쏯ch p쎼edn썿ch sv썙tel) a vodorov-
nou linku (vodorovn쌴 linka proch쌴z썿 
st쎼edem p쎼edn썿ch sv썙tel).

僅 S p쎼edn썿mi sv썙tly a akumul쌴torem v 
norm쌴ln썿m stavu zam썙쎼te p쎼edn썿 
sv썙tla tak, aby nejjasn썙j쏃썿 sv썙tlo pro-
ch쌴zelo pr쏪se썊썿ky vodorovn쏯ch a 
svisl쏯ch linek.

僅 Chcete-li nam썿쎼it potk쌴vac썿 sv썙tla v썿ce 
doleva nebo doprava, ot쌴썊ejte 쏃rou-
bov쌴kem (1) po sm썙ru nebo proti 
sm썙ru hodinov쏯ch ru썊i썊ek. Pro naklo-
n썙n썿 potk쌴vac썿ch sv썙tel nahoru nebo 
dol쏪 ot쌴썊ejte 쏃roubov쌴kem (2) ve 
sm썙ru nebo proti sm썙ru hodinov쏯ch 
ru썊ek.

Se쎼썿zen썿 p쎼edn썿ch mlhov쏯ch sv썙-
tel

Typ A

Typ B

P쎼edn썿 mlhov쌴 sv썙tla lze nastavovat stej-
n쏯m zp쏪sobem jako 썊eln썿 sv썙tlomety. 
P쎼edn썿 mlhov쌴 sv썙tla nastavujte, pokud 
p쎼edn썿 mlhov쌴 sv썙tla i akumul쌴tor v 
po쎼쌴dku.

쉗innost
僅 P쎼edn썿 mlhov썗 sv썙tlo nasm썙rujete 

nahoru nebo dol쏪 ot쌴썊en썿m 쏃roubo-
v쌴ku ve sm썙ru, resp. proti sm썙ru 
hodinov쏯ch ru썊i썊ek.

ONQ5EP061096L

ONQ5EP061119L

ONQ5EP061117L

ONQ5EP061118L
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Zam썙쎼ovac썿 bod

* A: Z쌴st썙na

ONQ5061086L

Stav vozidla

쉗eln썿 sv썙tlomet (Typ LED) P쎼edn썿 mlhov쌴 sv썙tla (Typ LED)
(je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)

V쏯쏃ka nad povr-
chem

Vzd쌴lenost mezi 
sv썙tly

V쏯쏃ka nad povrchem Vzd쌴lenost mezi 
sv썙tlyPotk쌴vac썿/d쌴lkov쌴 

sv썙tla
Potk쌴vac썿/d쌴lkov쌴 

sv썙tla

H1 H2 W1 W2 H3 W3

bez 쎼idi썊e
[mm (palc썿ch)]

Typ A
764,1
(30,1)

713,6
(28,1)

1 532
(60,3)

1 546
(60,9)

427
(16,8)

1 380
(54,3)

Typ B
764,1
(30,1)

713,6
(28,1)

1 532
(60,3)

1 546
(60,9)

402
(15,8)

1 157
(45,6)

s 쎼idi썊em
[mm (palc썿ch)]

Typ A
754,1
(29,7)

703,6
(27,7)

1 532
(60,3)

1 546
(60,9)

417
(16,4)

1 380
(54,3)

Typ B
754,1
(29,7)

703,6
(27,7)

1 532
(60,3)

1 546
(60,9)

392
(15,4)

1 157
(45,6)
728
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Potk쌴vac썿 sv썙tla 썊eln썿ch sv썙tlomet쏪 (Vozidlo s levostrann쏯m 쎼썿zen썿m)
P쎼i zobrazen썿 na 10 m

僅 A: Osa vozidla
僅 B: Svisl쌴 linka st쎼edu 쏹쌴rovky lev썗ho 썊eln썿ho sv썙tla
僅 C: Svisl쌴 linka st쎼edu 쏹쌴rovky prav썗ho 썊eln썿ho sv썙tla
僅 D: Vodorovn쌴 linka st쎼edu 쏹쌴rovky 썊eln썿ho sv썙tla
僅 E: Zem
僅 F: O쎼ezov쌴 linka

쉗innost
1. Zapn썙te potk쌴vac썿 sv썙tla bez osob ve vozidle.
2. Hrana st썿n썙n썿 by m썙la b쏯t odpov썿dat vyobrazen썗 linii.
3. P쎼i nastavov쌴n썿 potk쌴vac썿ch sv썙tel by po nastaven썿 vodorovn썗ho zam썙쎼en썿 m썙lo 

b쏯t nastaveno i svisl썗 zam썙쎼en썿.
4. Pokud je vozidlo vybaveno syst썗mem nakl쌴p썙n썿 sv썙tlomet쏪, nastavte p쎼썿slu쏃n쏯 

ovlada썊 do polohy 0.

OCV071055L
738
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Potk쌴vac썿 sv썙tla 썊eln썿ch sv썙tlomet쏪 (Vozidlo s pravostrann쏯m 쎼썿zen썿m)
P쎼i zobrazen썿 na 10 m

僅 A: Osa vozidla
僅 B: Svisl쌴 linka st쎼edu 쏹쌴rovky lev썗ho 썊eln썿ho sv썙tla
僅 C: Svisl쌴 linka st쎼edu 쏹쌴rovky prav썗ho 썊eln썿ho sv썙tla
僅 D: Vodorovn쌴 linka st쎼edu 쏹쌴rovky 썊eln썿ho sv썙tla
僅 E: Zem
僅 F: O쎼ezov쌴 linka

쉗innost
1. Zapn썙te potk쌴vac썿 sv썙tla bez osob ve vozidle.
2. Hrana st썿n썙n썿 by m썙la b쏯t odpov썿dat vyobrazen썗 linii.
3. P쎼i nastavov쌴n썿 potk쌴vac썿ch sv썙tel by po nastaven썿 vodorovn썗ho zam썙쎼en썿 m썙lo 

b쏯t nastaveno i svisl썗 zam썙쎼en썿.
4. Pokud je vozidlo vybaveno syst썗mem nakl쌴p썙n썿 sv썙tlomet쏪, nastavte p쎼썿slu쏃n쏯 

ovlada썊 do polohy 0.

OCV071056L
748



8

쌂dr쏹ba 쌰쌴rovky

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 75  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
P쎼edn썿 mlhov쌴 sv썙tla
P쎼i zobrazen썿 na 10 m

僅 A: Osa vozidla
僅 B: Svisl쌴 linka st쎼edu 쏹쌴rovky lev썗ho mlhov썗ho sv썙tla
僅 C: Svisl쌴 linka st쎼edu 쏹쌴rovky prav썗ho mlhov썗ho sv썙tla
僅 D: Vodorovn쌴 linka st쎼edu 쏹쌴rovky mlhov썗ho sv썙tla
僅 E: Zem
僅 F: O쎼ezov쌴 linka
僅 G: Horn썿 limit

쉗innost
1. Zapn썙te p쎼edn썿 mlhov쌴 sv썙tla bez osob ve vozidle.
2. Hranice st썿n썙n썿 by se m썙la prom썿tat nad ozna썊enou z쎣nou (clon썙n쌴 oblast).

ONQ5041296L
758
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P썗썊e o vzhled
P썗썊e o exteri썗r vozidla

Obecn썗 upozorn썙n썿 t쏯kaj썿c썿 se 
exteri썗ru
P쎼i pou쏹썿v쌴n썿 jak썗hokoli chemick썗ho 썊is-
ti썊e nebo le쏃tidla je velmi d쏪le쏹it썗 postu-
povat podle pokyn쏪 uveden쏯ch na 
쏃t썿tku. P쎼e썊t썙te si ve쏃ker쌴 varov쌴n썿 a 
upozorn썙n썿 na 쏃t썿tku.

UPOZORN5NL
P쎼i parkov쌴n썿 vozidla v bl썿zkosti nerezo-
v썗ho zna썊en썿 nebo prosklen쏯ch pr쏪썊el썿 
budov, atd. m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozov쌴n썿 
povrchu plastov쏯ch d썿l쏪 (n쌴razn썿k쏪, 
spoiler쏪, ozdobn쏯ch li쏃t, vn썙j쏃썿ch zrc쌴-
tek, apod.) odrazem slune썊n썿ch paprsk쏪 
od t썙chto prvk쏪. Pro prevenci po쏃kozen썿 
vn썙j쏃썿ch povrch쏪 parkujte vozidlo mimo 
takov썗 oblasti,kde doch쌴z썿 k odraz쏪m 
sv썙tla, nebo pou쏹썿vejte kryc썿 plachtu 
vozidla. (V z쌴vislosti na proveden썿 vozi-
dla se m쏪쏹e vzhled vn썙j쏃썿ch prvk쏪 
(spoilery) m쏪쏹e li쏃it.)

쌂dr쏹ba povrchov썗 쏒pravy

Myt썿 vozidla
Pro zabr쌴n썙n썿 degradace laku vozidla 
a vzniku koroze vozidlo pe썊liv썙 myjte 
alespo쎜 jednou m썙s썿썊n썙 vla쏹nou nebo 
studenou vodou.
Pokud vyu쏹썿v쌴te vozidlo pro j썿zdu v 
ter썗nu, m썙lo by b쏯t umyto po ka쏹d썗 
j썿zd썙. Zvl쌴쏃tn썿 pozornost v썙nujte odstra-
n썙n썿 n쌴nos쏪 soli, ne썊istot, bl쌴ta 썊i jin쏯ch 
ne쏹쌴douc썿ch materi쌴l쏪. Ujist썙te se, 쏹e 
odtokov썗 otvory na spodn썿 hran썙 dve쎼썿 a 
v praz썿ch karos썗rie jsou pr쏪choz썿 a 썊ist썗. 
Hmyz, asfalt, sm쏪la ze strom쏪, pta썊썿 

trus, pr쏪myslov썗 ne썊istoty a podobn썗 
l쌴tky mohou po쏃kodit lak vozidla, pokud 
nejsou bezprost쎼edn썙 odstran썙ny.
Ani okam쏹it썗 omyt썿 썊istou vodou v쏃ak 
nemus썿 zcela odstranit stopy tohoto zne-
썊ist썙n썿. Pro odstran썙n썿 lze pou쏹썿t jemn쏯 
m쏯dlov쏯 prost쎼edek, vhodn쏯 pro lako-
van썗 povrchy. Po myt썿 opl쌴chn썙te vozi-
dlo vla쏹nou nebo studenou vodou. 
Nenechte na povrchu m쏯dlo zaschnout.

V\STRAHA
Po myt썿 vozidla vyzkou쏃ejte, zda nebyla 
vodou ovlivn썙na 쏒썊innost brzd. Pokud 
jsou brzdn썗 vlastnosti zhor쏃en썗, vysu쏃te 
brzdy lehk쏯m p쎼ibrzd썙n썿m p쎼i pomal썗 
j썿zd썙.

VAROV@NL
僅 Nepou쏹썿vejte vysoce 쏒썊inn썗 썊ist썿c썿 

prost쎼edky, chemick쌴 썊istidla nebo 
horkou vodu a vozidlo neum쏯vejte na 
p쎼썿m썗m slune썊n썿m svitu nebo pokud 
je hork썗.

僅 P쎼i myt썿 bo썊n썿ch oken postupujte opa-
trn썙. Obzvl쌴쏃t썙 p쎼i pou쏹it썿 vysokotlak썗 
my썊ky m쏪쏹e voda okolo okna pronik-
nout a namo썊it interi썗r.

僅 Pro ochranu plastov쏯ch d썿l쏪 a osv썙t-
len썿 nepou쏹썿vejte p쎼i 썊ist썙n썿 chemik쌴lie 
nebo vysoce 쏒썊inn썗 썊ist썿c썿 prost쎼edky.
768



8

쌂dr쏹ba P썗썊e o vzhled

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 77  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Vysokotlak썗 myt썿

僅 P쎼i pou쏹it썿 vysokotlak썗 my썊ky dbejte 
na udr쏹ov쌴n썿 dostate썊n썗ho odstupu 
od vozidla.
Nedostate썊n쏯 odstup nebo p쎼썿li쏃n쏯 
tlak m쏪쏹e zp쏪sobit po쏃kozen썿 sou썊쌴st썿 
nebo pr쏪nik vody.

僅 Vysokotlakou vodu nevst쎼ikujte p쎼썿mo 
do kamery, 썊idel ani do jejich bl썿zkosti. 
N쌴raz vysokotlak썗 vody by mohl zm썙-
nit funk썊nost t썙chto za쎼썿zen썿.

僅 Trysku my썊ky nep쎼ibli쏹ujte 
k t썙sn썙n썿m (pry쏹ov쏯m a plastov쏯m 
kryt쏪m) nebo konektor쏪m, nebo쏉 by, 
stykem s vysokotlakou vodou, mohlo 
doj썿t k jejich po쏃kozen썿.

VAROV@NL
僅 Myt썿 vodou v motorov썗m prostoru, 

v썊etn썙 pou쏹it썿 vysokotlak썗 my썊ky, 
m쏪쏹e zp쏪sobit poruchu elektronic-
k쏯ch obvod쏪, um썿st썙n쏯ch 
v motorov썗m prostoru.

僅 Zabra쎜te jak썗mukoli kontaktu vody 썊i 
jin쏯ch kapalin s elektrick쏯mi/elektro-
nick쏯mi prvky ve vozidle, mohlo by 
doj썿t k jejich po쏃kozen썿.

Voskov쌴n썿
Vozidlo voskujte, pokud ji쏹 na laku nen썿 
쏹쌴dn쌴 voda.
P쎼ed voskov쌴n썿 vozidlo v쏹dy umyjte a 
osu쏃te. Pou쏹썿vejte kvalitn썿 tekut쏯 vosk 
nebo voskovou pastu a postupujte podle 
pokyn쏪 v쏯robce. Navoskujte v쏃echny 

kovov썗 li쏃ty, abyste ochr쌴nili a zachovali 
jejich lesk.
Odstran썙n썿 oleje, asfaltu a podobn쏯ch 
materi쌴l쏪 pomoc썿 prost쎼edku na odstra-
쎜ov쌴n썿 skvrn obvykle odstran썿 i vosk. 
Nezapome쎜te tato m썿sta znovu navos-
kovat i v p쎼썿pad썙, 쏹e zb쏯vaj썿c썿 썊쌴sti vozi-
dla navoskovat nepot쎼ebuj썿. Vosk 
nenan쌴쏃ejte na nelakovan쏯 reli썗f, mohlo 
by doj썿t ke ztr쌴t썙 jeho lesku.

VAROV@NL
僅 St썿r쌴n썿 prachu nebo ne썊istot z karose-

rie pomoc썿 such썗 l쌴tky po쏃kr쌴be povr-
chovou 쏒pravu.

僅 Na 썊i쏃t썙n썿 chromovan쏯ch nebo eloxo-
van쏯ch hlin썿kov쏯ch 썊쌴st썿 nepou쏹썿vejte 
dr쌴t썙nku, abrazivn썿 썊istic썿 prost쎼edky, 
kysel썗 썊istic썿 prost쎼edky nebo siln썗 
썊istic썿 prost쎼edky obsahuj썿c썿 vysoce 
alkalick썗 nebo leptav썗 l쌴tky. M쏪쏹e 
doj썿t k po쏃kozen썿 ochrann썗 vrstvy a 
vyblednut썿 nebo naru쏃en썿 barvy.

Oprava po쏃kozen썿 povrchov썗 
쏒pravy
Hlubok썗 쏃kr쌴bance nebo otluky od odle-
tuj썿c썿ch kam썿nk쏪 na lakovan썗m povrchu 
je t쎼eba urychlen썙 opravit. Hol쏯 kov 
bude rychle korodovat, co쏹 v kone썊n썗m 
d쏪sledku m쏪쏹e znamenat vysok썗 
n쌴klady na opravu.

UPOZORN5NL
Pokud je va쏃e vozidlo po쏃kozeno a vy쏹a-
duje opravu nebo v쏯m썙nu kovov쏯ch 
d썿l쏪, zajist썙te, aby karos쌴rna opravovan썗 
nebo vym썙쎜ovan썗 d썿ly o쏃et쎼ila antiko-
rozn썿mi materi쌴ly.

ONQ5051042L
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쌂dr쏹ba le쏃t썙n쏯ch kovov쏯ch povr-
ch쏪
僅 Pro odstran썙n썿 asfaltu a zbytk쏪 

hmyzu pou쏹썿vejte p쎼썿slu쏃n쏯 odstra쎜o-
va썊, nikoli 쏃krabku nebo jin썗 ostr썗 
p쎼edm썙ty.

僅 Pro ochranu le쏃t썙n쏯ch kovov쏯ch 
ploch p쎼ed koroz썿, nan쌴쏃ejte ochrann쏯 
vosk nebo prost쎼edky na ochranu 
chromovan쏯ch povrch쏪 a vyle쏃t썙te do 
vysok썗ho lesku.

僅 V zimn썿m obdob썿 nebo v p쎼썿mo쎼sk썗m 
prost쎼ed썿, na le쏃t썙n썗 kovov썗 povrchy 
nan쌴쏃ejte v썙t쏃썿 mno쏹stv썿 ochrann썗ho 
vosku nebo jin쏯ch ochrann쏯ch pro-
st쎼edk쏪. V p쎼썿pad썙 pot쎼eby naneste 
na sou썊쌴sti nekorozivn썿 쏹lutou vaze-
l썿nu nebo jin쏯 ochrann쏯 prost쎼edek.

쌂dr쏹ba spodn썿 썊쌴sti karoserie
Za spodn썿 썊쌴sti karoserie se mohou hro-
madit korozivn썿 materi쌴ly pou쏹썿van썗 pro 
odstra쎜ov쌴n썿 sn썙hu, ledu a prachov쏯ch 
ne썊istot. Pokud tyto materi쌴ly nejsou 
odstran썙ny, m쏪쏹e doj썿t k rychlej쏃썿 korozi 
d썿l쏪 spodn썿 썊쌴sti karoserie, jako je nap쎼썿-
klad palivov썗 potrub썿, r쌴m, podlahov쏯 
panel a v쏯fukov쏯 syst썗m, a to i v p쎼썿pad썙 
jejich antikorozn썿ho o쏃et쎼en썿.
Spodn썿 썊쌴st karoserie a v쏯쎼ezy pro kola 
jednou m썙s썿썊n썙, po j썿zd썙 mimo zpev-
n썙n썗 cesty a na konci zimn썿ho obdob썿 
d쏪kladn썙 opl쌴chn썙te vla쏹nou nebo stu-
denou vodou. T썙mto oblastem v썙nujte 
zvl쌴쏃tn썿 pozornost, jeliko쏹 je obt썿쏹n썗 zjis-
tit, kde v쏃ude se bahno a prach nach쌴z썿. 
Pouh썗 namo썊en썿 neodstran썙n쏯ch ne썊is-
tot z vozovky ud썙l쌴 sp썿쏃e v썿ce 쏃kody ne쏹 
u쏹itku. Spodn썿 okraje dve쎼썿, prahy a d썿ly 
r쌴mu maj썿 odtokov썗 otvory, kter썗 by se 
nem썙ly ucpat ne썊istotami; voda zachy-
cen쌴 v t썙chto m썿stech m쏪쏹e zp쏪sobit 
korozi.

V\STRAHA
Po myt썿 vozidla vyzkou쏃ejte, zda nebyla 
vodou ovlivn썙na 쏒썊innost brzd. Pokud 
jsou brzdn썗 vlastnosti zhor쏃en썗, vysu쏃te 
brzdy lehk쏯m p쎼ibrzd썙n썿m p쎼i pomal썗 
j썿zd썙.

쌂dr쏹ba kol k Al slitin
Povrch kol z Al slitin je pokryt 썊ir쏯m 
ochrann쏯m lakem.
僅 Na kola z Al slitin nepou쏹썿vejte abra-

zivn썿 썊isti썊e, le쏃t썿c썿 prost쎼edky, rozpou-
쏃t썙dla nebo dr쌴t썙n썗 kart쌴썊e. Mohlo 
by doj썿t k po쏃kr쌴b쌴n썿 a po쏃kozen썿 
povrchov썗 쏒pravy.

僅 Kola 썊ist썙te po vychladnut썿.
僅 Pou쏹썿vejte pouze m쏯dlovou vodu 

nebo neutr쌴ln썿 썊ist썿c썿 prost쎼edek a 
pe썊liv썙 opl쌴chn썙te vodou. Nezapo-
me쎜te rovn썙쏹 o썊istit kola po j썿zd썙 na 
vozovk쌴ch, pokryt쏯ch posypovou sol썿. 
쉗ist썙n썿 napom쌴h쌴 prevenci koroze.

僅 Vyhn썙te se myt썿 kol vysokorychlost-
n썿mi kart쌴썊i v automy썊k쌴ch.

僅 Nepou쏹썿vejte kysel썗 ani z쌴sadit썗 썊is-
t썿c썿 prost쎼edky. Mohlo by zp쏪sobit 
po쏃kozen썿 a korozi kol z Al slitin s 
썊ir쏯m ochrann쏯m povlakem.

Antikorozn썿 ochrana

Ochrana vozidla p쎼ed koroz썿
D썿ky vyu쏹it썿 nejpokro썊ilej쏃썿ch konstrukc썿 
a konstruk썊n썿ch postup쏪 bojuj썿c썿ch s 
koroz썿 vyr쌴b썿me vozidla nejvy쏃쏃썿 kvality. 
To je v쏃ak jen 썊쌴st cel썗ho d썿la. Aby bylo 
mo쏹n썗 dos쌴hnout dlouhodob썗 odol-
nosti vozidla v쏪썊i korozi, je nezbytn쌴 i 
spolupr쌴ce a asistence jeho vlastn썿ka.
788



8

쌂dr쏹ba P썗썊e o vzhled

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 79  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
B썙쏹n썗 p쎼썿썊iny koroze
Mezi nejb썙쏹n썙j쏃썿 p쎼썿썊iny koroze va쏃eho 
vozidla pat쎼썿:
僅 Posypov쌴 s쏪l, ne썊istoty a vlhkost, 

kter썗 se hromad썿 na spodn썿 stran썙 
vozidla.

僅 Odstran썙n썿 laku nebo ochrann쏯ch 
vrstev kam썿nky, 쏃t썙rkem, ot썙rem nebo 
mal쏯mi 쏃kr쌴banci a vrypy, kter썗 
nech쌴vaj썿 nechr쌴n썙n쏯 kov vystaven쏯 
korozi.

Oblasti, zvy쏃uj썿c썿 korozi
Pokud se zdr쏹ujete v prost쎼ed썿, kde je 
vozidlo pravideln썙 vystaveno p쏪soben썿 
korozivn썿ch l쌴tek, je ochrana proti koro-
zivn썿m 쏒썊ink쏪m obzvl쌴쏃t썙 d쏪le쏹it쌴. Nej-
썊ast썙j쏃썿mi p쎼썿썊inami urychlen썿 koroze 
jsou posypov쌴 s쏪l, prach obsahuj썿c썿 che-
mik쌴lie, p쎼썿mo쎼sk쏯 vzduch a pr쏪myslov썗 
zne썊is쏉uj썿c썿 l쌴tky.

Koroze p쏪soben쌴 vlhkost썿
Vlhkost vytv쌴쎼썿 podm썿nky, ve kter쏯ch 
nej썊ast썙ji vznik쌴 koroze. Vysok쌴 vlhkost 
akceleruje korozi, obzvl쌴쏃t썙 p쎼i teplot쌴ch 
t썙sn썙 nad bodem mrazu. V takov쏯ch 
podm썿nk쌴ch jsou korozivn썿 l쌴tky udr쏹o-
v쌴ny na povrchu vozidla pomalu odpa-
쎼uj썿c썿 se vlhkost썿. Obzvl쌴쏃t썙 korozivn썿 je 
bl쌴to, nebo쏉 pomalu schne a udr쏹uje 
vlhkost v kontaktu s vozidlem. P쎼esto쏹e 
bl쌴to m쏪쏹e vypadat jako such썗, m쏪쏹e 
p쎼esto obsahovat vlhkost, napom쌴haj썿c썿 
korozi. Vysok썗 teploty mohou rovn썙쏹 
akcelerovat korozi sou썊쌴st썿, kter썗 nejsou 
dob쎼e odv썙tran썗 a m쏪쏹e se na nich 
objevit vlhkost.
Z t썙chto d쏪vod쏪 je d쏪le쏹it썗, udr쏹ovat 
vozidlo v 썊istot썙 bez n쌴nos쏪 bl쌴ta 썊i 
jin쏯ch l쌴tek. T쏯k쌴 se to nejen viditeln쏯ch 
sou썊쌴st썿 vozidla, ale obzvl쌴쏃t썙 i spodku 
vozidla.

Prevence koroze
N쌴sleduj썿c썿m zp쏪sobem m쏪쏹ete zabr쌴nit 
vzniku koroze:

Vozidlo udr쏹ujte v 썊istot썙
Nejlep쏃썿 zp쏪sob prevence koroze je udr-
쏹ov쌴n썿 vozidla v 썊istot썙, mimo korozivn썿 
prost쎼ed썿. Obzvl쌴쏃t썙 d쏪le쏹it썗 je porozu-
m썙n썿 v쏯znamu p썗썊e o vozidlo.
僅 Pokud se pohybujete ve vysoce koro-

zivn썿m prost쎼ed썿 (v m썿stech, kde se 
pou쏹썿v쌴 posypov쌴 s쏪l, pobl썿쏹 mo쎼e, 
v oblastech s velk쏯m pr쏪myslov쏯m 
zne썊i쏃t썙n썿m, kysel쏯mi de쏃ti apod.), je 
obzvl쌴쏃t썙 d쏪le쏹it썗 v썙novat prevenci 
koroze zv쏯쏃enou pozornost. V zim썙, 
alespo쎜 jednou m썙s썿썊n썙, ost쎼썿kejte 
spodek vozidla a nezapome쎜te na 
d쏪kladn썗 vy썊ist썙n썿 po skon썊en썿 zimy.

僅 P쎼i 썊i쏃t썙n썿 podvozku vozidla, v썙nujte 
zvl쌴쏃tn썿 pozornost podb썙h쏪m kol a 
dal쏃썿m m썿st쏪m, kam nen썿 p쎼썿mo vid썙t. 
Postupujte pe썊liv썙; navlh썊en썿 ulp썙-
l썗ho bl쌴ta m썿sto pe썊liv썗ho umyt썿 bude 
m썿t, m썿sto preventivn썿ho 쏒썊inku, za 
n쌴sledek zrychlen썿 koroze. Voda pod 
vysok쏯m tlakem a p쌴ra jsou, v odstra-
쎜ov쌴n썿 nahromad썙n썗ho bl쌴ta a koro-
zivn썿ch materi쌴l쏪, velmi 쏒썊inn썗.

僅 P쎼i 썊ist썙n썿 spodn썿ch 썊쌴st썿 dve쎼썿, kryt쏪 
prah쏪 a prvk쏪 podvozku dbejte na 
pr쏪chodnost dren쌴쏹n썿ch otvor쏪 tak, 
aby vlhkost mohla voln썙 odv썙tr쌴vat a 
nezrychlovala korozi uvnit쎼.
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Uchov쌴vejte gar쌴쏹 v suchu
Vozidlo neparkujte ve vlhk썗 a 쏃patn썙 
v썙tran썗 gar쌴쏹i. Vlhkost a 쏃patn썗 v썙tr쌴n썿 
vytv쌴쎼ej썿 p쎼썿zniv썗 prost쎼ed썿 pro korozi. 
Plat썿 to obzvl쌴쏃t썙 v p쎼썿pad썙, pokud vozi-
dlo v gar쌴쏹i myjete nebo v gar쌴쏹i zapar-
kujete, kdy쏹 je vozidlo je쏃t썙 mokr썗, 
pokryt썗 sn썙hem, ledem nebo bahnem. I 
vyt쌴p썙n쌴 gar쌴쏹 m쏪쏹e p쎼isp썙t ke korozi, 
pokud nen썿 dob쎼e v썙tran쌴 a neumo쏹쎜uje 
odvod vlhkosti.

Pe썊ujte o vzhled a barvu vozidla
R쏯hy a 쏒lomky laku by m썙ly b쏯t nepro-
dlen썙 p쎼ekryty opravn쏯mi prost쎼edky 
pro sn썿쏹en썿 rizika koroze. Pokud dojde k 
obna쏹en썿 kovov썗ho povrchu, doporu썊u-
jeme sv썙쎼it opravu kvalifikovan썗 autola-
kovn썙.
Pta썊썿 trus: Pta썊썿 trus je vysoce korozivn썿 
a m쏪쏹e po쏃kodit lakovan썗 povrchy 
b썙hem pouh쏯ch n썙kolika hodin. Pta썊썿 
trus v쏹dy odstra쎜ujte neprodlen썙.

Dbejte na p썗썊i o interi썗r
Vlhkost, kondenzuj썿c썿 pod samostat-
n쏯mi i pevn쏯mi koberci m쏪쏹e zp쏪sobit 
korozi. Kontrolujte, zda jsou koberce 
such썗. Obzvl쌴쏃쏉 opatrn썙 postupujte p쎼i 
p쎼ev쌴쏹en썿 chemik쌴li썿, hnojiv, 썊ist썿c썿ch 
prost쎼edk쏪, apod.
P쎼epravovat je lze pouze ve vhodn쏯ch 
obalech a p쎼i pot쎼썿sn썙n썿 vozidla by se 
zasa쏹en썗 m썿sto m썙lo om쏯t 썊istou vodou 
a d쏪sledn썙 vysu쏃it.

P썗썊e o interi썗r

Obecn썗 pokyny pro interi썗r
Zabra쎜te kontaktu chemik쌴li썿, nap쎼. par-
f썗m쏪, kosmetick쏯ch olej쏪, opalovac썿ch 
kr썗m쏪, m쏯del, a osv썙쏹ova썊쏪 vzduchu s 
interi썗rem vozidla, mohlo by doj썿t k 
po쏃kozen썿 nebo zm썙n썙 zabarven썿. 
Pokud ke kontaktu dojde, neprodlen썙 
zasa쏹en썗 m썿sto ot쎼ete. V p쎼썿pad썙 
pot쎼eby pou쏹ijte teplou vodu s jemn쏯m 
썊istic썿m prost쎼edkem (p쎼ed pou쏹it썿m 
v쏹dy 썊istic썿 prost쎼edek vyzkou쏃ejte na 
skryt썗m m썿st썙).

VAROV@NL
僅 Zabra쎜te jak썗mukoli kontaktu vody 썊i 

jin쏯ch kapalin s elektrick쏯mi/elektro-
nick쏯mi prvky ve vozidle, mohlo by 
doj썿t k jejich po쏃kozen썿.

僅 P쎼i 썊ist썙n썿 povrch쏪 z usn썿 (volant, 
sedadla, atd.), pou쏹썿vejte neutr쌴ln썿 썊is-
t썿c썿 prost쎼edky nebo jemn썗 desin-
fek썊n썿 prost쎼edky s n썿zk쏯m obsahem 
alkoholu. P쎼i pou쏹it썿 vysoce 쏒썊inn쏯ch 
썊isti썊쏪, s velk쏯m obsahem alkoholu 
nebo kysel썗/z쌴sadit썗 chemik쌴lie, by 
mohlo doj썿t k vyblednut썿 usn썙 nebo 
odpadnut썿.

P썗썊e o sedadla s ko쏹en쏯mi 
potahy (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
僅 Pomoc썿 vysava썊e pravideln썙 odstra-

쎜ujte ze sedadel prach a jin썗 ne썊is-
toty. Tak p쎼edejdete od쎼en썿 썊i jin썗mu 
po쏃kozen썿 a sedadla si zachovaj썿 kva-
litn썿 povrch.

僅 Sedadla s potahem z p쎼썿rodn썿 usn썙 
썊asto ot썿rejte such쏯m a m썙kk쏯m had-
rem.

僅 Chcete-li p쎼edej썿t od쎼en썿 potah쏪 a 
zajistit co nejdel쏃썿 st쌴lost jejich barev, 
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pou쏹ijte n썙kter쏯 kvalitn썿 ochrann쏯 p쎼썿-
pravek na k쏪쏹i. P쎼ed pou쏹it썿m p쎼썿-
pravku si nezapome쎜te p쎼e썊썿st n쌴vod 
k pou쏹it썿 nebo se p쎼썿padn썙 poradit se 
specialistou.

僅 Ko쏹en썗 potahy ve sv썙tl쏯ch odst썿nech 
(b썗쏹ov쌴, kr썗mov썙 b썗쏹ov쌴) se mohou 
snadno zne썊istit nebo vyblednout. 
Proto sedadla pravideln썙 썊ist썙te.

僅 Neot썿rejte potahy vlhk쏯m hadrem. 
Vlhkost m쏪쏹e zp쏪sobit poprask쌴n썿 
usn썙.

쉗i쏃t썙n썿 sedadel s ko쏹en쏯mi 
potahy (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
僅 Pravideln썙 odstra쎜ujte v쏃echny ne썊is-

toty. P쎼i 썊i쏃t썙n썿 postupujte podle 
pokyn쏪 n썿쏹e.

僅 Kosmetick썗 produkty (opalovac썿 
kr썗m, make-up atd.)
- Naneste 썊istic썿 prost쎼edek na zne-

썊i쏃t썙n썗 m썿sto na l쌴tce a jemn썙 jej 
rozet쎼ete. Ot쎼ete zbytky kr썗mu 
mokr쏯m had쎼썿kem a pot썗 m썿sto 
osu쏃te such쏯m had쎼썿kem.

僅 N쌴poje (k쌴va, nealkoholick썗 n쌴poje 
atd.)
- Naneste mal썗 mno쏹stv썿 neutr쌴l-

n썿ho 썊istic썿ho prost쎼edku a jemn썙 
jej rozet쎼ete tak, aby nedo쏃lo k roz-
maz쌴n썿.

僅 Olej
- Okam쏹it썙 ve쏃ker쏯 olej vysajte nas쌴-

kav쏯m had쎼썿kem a m썿sto vy썊ist썙te 
odstra쎜ova썊em skvrn pro p쎼썿rodn썿 
use쎜.

僅 쌰v쏯ka썊ka
- Nechte 쏹v쏯ka썊ku zatvrdnout 

pomoc썿 ledu a postupn썙 ji 
odstra쎜te.

Pokyny pro pou쏹썿v쌴n썿 textiln썿ch 
potah쏪 sedadel (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
Textiln썿 potahy pravideln썙 썊ist썙te vysa-
va썊em se z쎼etelem k vlastnostem textil-
n썿ho materi쌴lu. P쎼i siln썗m zne썊i쏃t썙n썿 
nap쎼썿klad skvrnami od n쌴poj쏪 pou쏹ijte 
vhodn썗 썊istic썿 prost쎼edky pro interi썗r. 
Aby nedo쏃lo k po쏃kozen썿, ot썿rejte potahy 
m썙kkou houbou nebo had쎼썿kem z mik-
rovl쌴kna. S m썿rn쏯m tlakem ve썑te ply-
nul쏯 pohyb sm썙rem dol쏪 ke 쏃v쏪m.
Zipy 썊i jin썗 ostr썗 prvky na oble썊en썿 
mohou na povrchu sedadel zp쏪sobit 
쏃kr쌴bance nebo roztr쏹en썿. Zabra쎜te kon-
taktu takov쏯ch p쎼edm썙t쏪 s povrchem 
sedadel.

쉗i쏃t썙n썿 썊aloun썙n썿 interi썗ru

Povrchy v interi썗ru vozidla
Pro odstran썙n썿 prachu a drobn쏯ch ne썊is-
tot z povrch쏪 interi썗ru vozidla pou쏹ijte 
smet쌴썊ek nebo vysava썊. V p쎼썿pad썙 
pot쎼eby pou쏹ijte na povrchy v interi썗ru 
vozidla teplou vodu s jemn쏯m 썊istic썿m 
prost쎼edkem (p쎼ed pou쏹it썿m v쏹dy 썊istic썿 
prost쎼edek vyzkou쏃ejte na skryt썗m 
m썿st썙).

Tkaniny
Pro odstran썙n썿 prachu a drobn쏯ch ne썊is-
tot pou쏹ijte smet쌴k nebo vysava썊. Pou쏹썿-
vejte jemn쏯 썊ist썿c썿 prost쎼edek, ur썊en쏯 
pro 썊aloun썙n썿 nebo koberce. 쉗erstv썗 
skvrny odstra쎜ujte neprodlen썙 썊isti썊em 
na textilie. Pokud zne썊ist썙n썿 neodstran썿te 
neprodlen썙, mohou na povrchu vznik-
nout skvrny a zm썙ny zabarven썿. P쎼i 
nespr쌴vn썗 쏒dr쏹b썙 m쏪쏹e rovn썙쏹 doj썿t ke 
zhor쏃en썿 po쏹쌴rn썿 odolnosti.
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VAROV@NL
Pou쏹썿v쌴n썿 jin쏯ch ne쏹 doporu썊en쏯ch 썊isti-
c썿ch prost쎼edk쏪 a postup쏪 m쏪쏹e ovlivnit 
vzhled tkanin a jejich protipo쏹쌴rn썿 vlast-
nosti.

쉗i쏃t썙n썿 tkaniny p쌴nevn썿ho/
ramenn썿ho bezpe썊nostn썿ho p쌴su
Tkaninu p쌴su vy썊ist썙te jemn쏯m m쏯dlo-
v쏯m roztokem doporu썊ovan쏯m pro 썊i쏃-
t썙n썿 썊aloun썙n썿 nebo koberc쏪. Postupujte 
podle pokyn쏪 poskytnut쏯ch s p쎼썿prav-
kem. Neprov쌴d썙jte b썙len썿 nebo barven썿 
tkaniny, mohlo by doj썿t k jej썿mu zesla-
ben썿.

쉗ist썙n썿 oken v interi썗ru
Pokud dojde ke zne썊ist썙n썿 vnit쎼n썿ch 
ploch skel vozidla (vznikne mastn쏯 
povlak), o썊ist썙te povrch 썊ist썿c썿m pro-
st쎼edkem na sklo. Postupujte podle 
pokyn쏪 na n쌴dobce 썊isti썊e skla.

VAROV@NL
Dbejte aby nedo쏃lo k po쏃kr쌴b쌴n썿 zad-
n썿ho okna. Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 
odmrazovac썿ch vodi썊쏪.

Syst썗m sni쏹ov쌴n썿 emis썿 (je-li 
sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Na syst썗m sni쏹ov쌴n썿 emis썿 vozidla se 
vztahuj썿 omezen썗 z쌴ru썊n썿 podm썿nky. 
Z쌴ru썊n썿 podm썿nky jsou uvedeny v 
z쌴ru썊n썿 a servisn썿 kn썿쏹ce tohoto vozidla.
Toto vozidlo je vybaveno syst썗mem sni-
쏹ov쌴n썿 emis썿, odpov썿daj썿c썿 v쏃em p쎼썿slu쏃-
n쏯m emisn썿m p쎼edpis쏪m.
Vyu쏹썿v쌴 n쌴sleduj썿c썿 t쎼i syst썗my sni쏹ov쌴n썿 
emis썿.
1. Syst썗m odv썙tr쌴n썿 klikov썗 sk쎼썿n썙
2. Syst썗m 쎼썿zen썗ho odpa쎼ov쌴n썿 emis썿
3. V쏯fukov쏯 emisn썿 syst썗m
K zaru썊en썿 spr쌴vn썗 funkce syst썗m쏪 sni-
쏹ov쌴n썿 emis썿 doporu썊ujeme sv썙쎼ovat 
prohl썿dky a 쏒dr쏹bu odborn썗mu servisu 
podle pl쌴nu 쏒dr쏹by v t썗to p쎼썿ru썊ce. Kia 
doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho 
servisu 썊i prodejce Kia.
Upozorn썙n썿 pro zkou쏃en썿 vozidla p쎼i 
prohl썿dk쌴ch a 쏒dr쏹b썙 (Vozidla s elekt-
ronick쏯m stabiliza썊n썿m syst썗mem 
(ESC))
僅 P쎼ed zkou쏃en썿m vozidla na dyna-

mometru, z preventivn썿ch d쏪vod쏪, 
stiskem tla썊썿tka ESC, vypn썙te elekt-
ronick쏯 stabiliza썊n썿 syst썗m (ESC).

僅 Po ukon썊en썿 testu na dynamometru 
syst썗m ESC stiskem tla썊썿tka op썙t 
zapn썙te.

1. Syst썗m odv썙tr쌴n썿 klikov썗 sk쎼썿n썙
Syst썗m odv썙tr쌴v쌴n썿 klikov썗 sk쎼썿n썙 br쌴n썿 
zne썊i쏃t썙n썿 vzduchu plyny z klikov썗 
sk쎼썿n썙. Tento syst썗m p쎼iv쌴d썿 do klikov썗 
sk쎼썿n썙 썊erstv쌴 filtrovan쏯 vzduch pomoc썿 
p쎼썿vodn썿 vzduchov썗 hadice. Uvnit쎼 kli-
kov썗 sk쎼썿n썙 se 썊erstv쏯 vzduch sm썿ch쌴v쌴 
s plyny klikov썗 sk쎼썿n썙 a skrz ventil kli-
kov썗 sk쎼썿n썙 vstupuje do syst썗mu nas쌴-
v쌴n썿.
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2. Syst썗m 쎼썿zen썗ho odpa쎼ov쌴n썿 
emis썿
Syst썗m odpa쎼ov쌴n썿 emis썿 p쎼edch쌴z썿 
쏒niku palivov쏯ch v쏯par쏪 do ovzdu쏃썿.

Z쌴sobn썿k
V쏯pary paliva tvo쎼썿c썿 se uvnit쎼 palivov썗 
n쌴dr쏹e jsou absorbov쌴ny a uchov쌴v쌴ny 
v palubn썿m kanystru. Kdy쏹 motor b썙쏹썿, 
v쏯pary paliva absorbovan썗 v kanystru 
jsou prost쎼ednictv썿m elektromagnetic-
k썗ho ventilu nas쌴v쌴ny do vyrovn쌴vac썿 
n쌴dr쏹e.

Elektromagnetick쏯 p쎼epou쏃t썙c썿 
ventil (PCSV)
Elektromagnetick쏯 p쎼epou쏃t썙c썿 ventil 
ovl쌴d쌴 쎼썿dic썿 jednotka motoru (ECM); 
pokud je, p쎼i volnob썙쏹n쏯ch ot쌴썊k쌴ch 
motoru, teplota chladic썿 kapaliny n썿zk쌴, 
PCSV se uzav쎼e a odpa쎼ovan썗 palivo se 
nedost쌴v쌴 do motoru. Po zah쎼쌴t썿 motoru 
norm쌴ln썿 j썿zdou se PCSV otev쎼e a umo쏹-
쎜uje vstup v쏯par쏪 paliva do motoru.

3. V쏯fukov쏯 emisn썿 syst썗m
V쏯fukov쏯 a emisn썿 syst썗m je vysoce 
efektivn썿 syst썗m, kter쏯 sni쏹uje v쏯fukov썗 
emise a udr쏹uje dobr쏯 v쏯kon vozidla.

Bezpe썊nostn썿 opat쎼en썿 t쏯kaj썿c썿 se 
v쏯fukov쏯ch plyn쏪 motoru (oxid 
uhelnat쏯)
僅 Ve v쏯fukov쏯ch zplodin쌴ch m쏪쏹e b쏯t 

p쎼썿tomen oxid uhelnat쏯. Proto pokud 
uvnit쎼 vozidla uc썿t썿te z쌴pach v쏯fuko-
v쏯ch zplodin jak썗hokoli druhu, 
nechejte vozidlo okam쏹it썙 zkontrolo-
vat a opravit. Pokud m쌴te podez쎼en썿, 
쏹e v쏯fukov썗 zplodiny pronikaj썿 do 
vozidla, 쎼i썑te pouze se v쏃emi okny 

zcela otev쎼en쏯mi. Nechejte vozidlo 
okam쏹it썙 zkontrolovat a opravit.

僅 S motorem nepracujte ve st썿sn썙n쏯ch 
nebo uzav쎼en쏯ch prostorech (jako 
jsou nap쎼썿klad gar쌴쏹e) v썿ce, ne쏹 je 
nezbytn썗 pro pohyb vozidle na dan썗 
m썿sto nebo z n썙j.

僅 Kdy쏹 vozidlo zastav썿te na otev쎼en썗m 
prostranstv썿 na del쏃썿 ne쏹 kr쌴tk쏯 oka-
m쏹ik a nech쌴te b썙쏹et motor, nastavte 
syst썗m ventilace dle pot쎼eby tak, aby 
do vozidla nas쌴val venkovn썿 썊erstv쏯 
vzduch.

僅 Nikdy nese썑te dlouhou dobu v zapar-
kovan썗m nebo stoj썿c썿m vozidle s b썙쏹썿-
c썿m motorem.

僅 Pokud se motor zastav썿 nebo nestar-
tuje, p쎼썿li쏃 mnoho pokus쏪 o nastarto-
v쌴n썿 motoru m쏪쏹e zp쏪sobit po쏃kozen썿 
syst썗mu sni쏹ov쌴n썿 emis썿.

V\STRAHA
V쏯fukov썗 plyny motoru obsahuj썿 oxid 
uhelnat쏯 (CO). A썊koli je oxid uhelnat쏯 
bez barvy a z쌴pachu, je nebezpe썊n쏯 a 
p쎼i vdechnut썿 m쏪쏹e b쏯t smrt썿c썿. Abyste 
se vyhnuli otrav썙 CO, dodr쏹ujte pokyny 
na t썗to stran썙.

Provozn썿 bezpe썊nostn썿 opat쎼en썿 
pro katalyz쌴tory
Va쏃e vozidlo je vybaveno katalyz쌴torem 
pro sni쏹ov쌴n썿 emis썿.
Je proto t쎼eba dodr쏹ovat n쌴sleduj썿c썿 
opat쎼en썿:
僅 Palivo do vozidla tankujte v souladu 

s 썊쌴st썿 "N쌴roky na kvalitu paliva" 
strana 1-2.

僅 Vozidlo nepou쏹썿vejte, pokud jsou 
patrn썗 zn쌴mky nespr쌴vn썗ho fungo-
v쌴n썿 nebo poruchy motoru, jako 
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nap쎼썿klad vynech쌴v쌴n썿 nebo znateln쏯 
쏒bytek v쏯konu.

僅 Nezach쌴zejte s motorem nespr쌴v-
n쏯m zp쏪sobem. P쎼썿klady nespr쌴v-
n썗ho zach쌴zen썿 s motorem je sj썿쏹d썙n썿 
ze svahu nebo stoup쌴n썿 do prudk썗ho 
svahu s vypnut쏯m zapalov쌴n썿m.

僅 Motor nenech쌴vejte b썙쏹et dlouho (5 
minut nebo v썿ce) ve vysok쏯ch volno-
b썙쏹n쏯ch ot쌴썊k쌴ch.

僅 Neupravujte a nezasahujte do jak썗koli 
썊쌴sti motoru nebo syst썗mu na sni쏹o-
v쌴n썿 emis썿. V쏃echny kontroly a opravy 
musej썿 b쏯t prov쌴d썙ny v odborn썗m 
servisu. Kia doporu썊uje n쌴v쏃t썙vu 
autorizovan썗ho servisn썿ho st쎼ediska 
nebo prodejce Kia.

僅 Nejezd썙te s p쎼썿li쏃 n썿zkou hladinou 
paliva v n쌴dr쏹i. Spot쎼ebov쌴n썿 ve쏃ke-
r썗ho paliva by mohlo zp쏪sobit vyne-
ch쌴v쌴n썿 motoru a po쏃kozen썿 
katalyz쌴toru.

Nedodr쏹en썿 t썙chto bezpe썊nostn썿ch opat-
쎼en썿 by mohlo v썗st k po쏃kozen썿 katalyz쌴-
toru a vozidla. Takov쏯 postup by krom썙 
toho mohl zneplatnit va쏃i z쌴ruku.

V\STRAHA
僅 Hork썗 v쏯fukov썗 plyny mohou vzn썿tit 

ho쎼lav썗 p쎼edm썙ty nach쌴zej썿c썿 se pod 
vozidlem. Neparkujte vozidlo nad ho쎼-
lav쏯mi p쎼edm썙ty, jako je tr쌴va, vege-
tace, pap썿r, listy atd. nebo v jejich 
bl썿zkosti.

僅 V쏯fukov쏯 syst썗m a syst썗m katalyz쌴-
toru je b썙hem chodu motoru nebo 
bezprost쎼edn썙 po vypnut썿 motoru 
velmi hork쏯. Od v쏯fukov썗ho syst썗mu 
a syst썗mu katalyz쌴toru udr쏹ujte 
odstup, mohli byste se pop쌴lit.
Rovn썙쏹 nesn썿mejte tepelnou obj썿mku 
kolem v쏯fukov썗ho syst썗mu, neut썙s-
쎜ujte spodn썿 stranu vozidla ani na 

spodn썿 stranu vozidla nenan쌴쏃ejte 
antikorozn썿 vrstvu. Za ur썊it쏯ch podm썿-
nek takov쌴 쏒prava p쎼edstavuje riziko 
po쏹쌴ru.

Filtr pevn쏯ch 썊쌴stic z쌴쏹ehov썗ho 
motoru (je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy)
Filtr pevn쏯ch 썊쌴stic z쌴쏹ehov썗ho motoru 
(GPF) je syst썗m, kter쏯 zachycuje saze 
v쏯fukov쏯ch plyn쏪. Na rozd썿l od jednor쌴-
zov쏯ch vzduchov쏯ch filtr쏪 syst썗m GPF 
p쎼i j썿zd썙 automaticky spaluje (oxiduje) a 
odstra쎜uje nahromad썙n썗 saze.
쉗ast썗 j썿zdy na kr쌴tkou vzd쌴lenost nebo 
dlouh썗 j썿zdy n썿zkou rychlost썿 v쏃ak 
mohou syst썗mu GPF br쌴nit v automatic-
k썗m odstran썙n썿 nahromad썙n쏯ch saz썿. Po 
nahromad썙n썿 ur썊it썗ho mno쏹stv썿 saz썿 se 
rozsv썿t썿 varovn쌴 kontrolka GPF ( ). 
Pro obnoven썿 썊innosti syst썗mu GPF je 
pot쎼eba jet vozidlem d썗le ne쏹 30 minut 
rychlost썿 alespo쎜 80 km/h nebo vy쏃쏃썿. 
Zajist썙te spln썙n썿 n쌴sleduj썿c썿ch podm썿-
nek: bezpe썊n쌴 j썿zdn썿 situace, za쎼azen쏯 3. 
nebo vy쏃쏃썿 p쎼evodov쏯 stupe쎜 a ot쌴썊ky 
motoru 1 500 - 4 000/min. J썿zda rych-
lost썿 80 km/h nebo vy쏃쏃썿 po stanovenou 
dobu umo쏹n썿 obnoven썿 썊innosti sys-
t썗mu GPF a varovn쌴 kontrolka GPF 
zhasne.
Pokud varovn쌴 kontrolka syst썗mu GPF 
z쏪stane rozsv썿cen쌴 nebo se objev썿 
varovn썗 hl쌴쏃en썿 “check exhaust system” 
(Zkontrolujte v쏯fukov쏯 syst썗m), p쎼esto쏹e 
byly spln썙ny doporu썊en썗 podm썿nky 
doby a rychlosti j썿zdy, obra쏉te se 
s kontrolou syst썗mu GPF na autorizo-
van쏯 servis. Dlouhodob썗 jezd썙n썿 se sv썿-
t썿c썿 varovnou kontrolkou GPF m쏪쏹e v썗st 
k po쏃kozen썿 syst썗mu GPF a zv쏯쏃en썿 spo-
t쎼eby paliva.
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Filtr pevn쏯ch 썊쌴stic (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
Syst썗m filtru pevn쏯ch 썊쌴stic (DPF) 
odstra쎜uje saze z v쏯fukov쏯ch plyn쏪.
Na rozd썿l od jednor쌴zov쏯ch vzducho-
v쏯ch filtr쏪 syst썗m DPF automaticky spa-
luje (oxiduje) a odstra쎜uje nahromad썙n썗 
saze v z쌴vislosti na j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch. 
Jin쏯mi slovy, aktivn썿 spalov쌴n썿 ovl쌴dan썗 
쎼썿dic썿 jednotkou motoru vyu쏹썿v쌴 vysokou 
teplotu v쏯fukov쏯ch plyn쏪 vznikaj썿c썿ch p쎼i 
norm쌴ln썿/rychl썗 j썿zd썙 ke spalov쌴n썿 a 
odstra쎜ov쌴n썿 nahromad썙n쏯ch saz썿. 
Pokud se v쏃ak vozidlo opakovan썙 pohy-
buje jen na kr쌴tk쏯ch vzd쌴lenostech 
nebo jezd썿 dlouhou dobu n썿zkou rych-
lost썿, nahromad썙n썗 saze se automaticky 
neodstran썿, kv쏪li n썿zk썗 teplot썙 v쏯fuko-
v쏯ch plyn쏪. P쎼i nahromad썙n썿 ur썊it썗ho 
mno쏹stv썿 saz썿 se rozsv썿t썿 kontrolka poru-
chy ( ).

Pokud kontrolka poruchy blik쌴, m쏪쏹e 
p쎼estat blikat, pokud vozidlo pojede ur썊i-
tou dobu rychlost썿 v썿ce ne쏹 60 km/h (37 
mil/h) nebo na vy쏃쏃썿m ne쏹 druh썗m rych-
lostn썿m stupni p쎼i ot쌴썊k쌴ch 1 250 ~ 
2 500 ot/min (p쎼ibli쏹n썙 25 minut).

Pokud kontrolka poruchy ( ) blik쌴 i 
nad쌴le nebo pokud se m썿sto uveden썗 
procedury zobraz썿 varovn썗 hl쌴쏃en썿 
씮Check exhaust system“ (Zkontrolujte 
v쏯fukov쏯 syst썗m), sv썙쎼te kontrolu sys-
t썗mu DPF odborn썗mu servisu. Kia dopo-
ru썊uje n쌴v쏃t썙vu autorizovan썗ho servisu 
썊i prodejce Kia. Pokud pokra썊ujete v 
쎼썿zen썿 i pot썗, co kontrolka poruchy 
dlouho blik쌴, m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 sys-
t썗mu DPF a ke zv쏯쏃en썿 spot쎼eby paliva a 
na쎼ed썙n썿 oleje ml쏹e sn썿쏹it 쏹ivotnost 
motoru.

VAROV@NL
U vozidel se vzn썙tov쏯m motorem, kter쌴 
jsou vybavena syst썗mem DPF, doporu-
썊ujeme pou쏹썿vat b썙쏹nou motorovou 
naftu.
V p쎼썿pad썙 pou쏹it썿 nafty se zv쏯쏃en쏯m 
obsahem s썿ry (v썿ce ne쏹 50 ppm) a 
neschv쌴len쏯ch aditiv se m쏪쏹e po쏃kodit 
syst썗m SPF a m쏪쏹e se uvol쎜ovat b썿l쏯 
d쏯m.

Syst썗m sni쏹ov쌴n썿 emis썿 oxid쏪 
dus썿ku
Syst썗m sni쏹ov쌴n썿 emis썿 oxid쏪 dus썿ku 
(LNT) zachycuje a odstra쎜uje oxid 
dusnat쏯 z v쏯fukov쏯ch plyn쏪. Z쌴pach 
v쏯fukov쏯ch plyn쏪 z쌴vis썿 na kvalit썙 
paliva. Kvalita paliva m쏪쏹e rovn썙쏹 sn썿쏹it 
쏒썊innost odstra쎜ov쌴n썿 oxid쏪 dus썿ku, 
pou쏹썿vejte proto kvalitn썿 automobilovou 
naftu.

Selektivn썿 katalytick쌴 redukce
Syst썗m selektivn썿 katalytick썗 redukce 
(SCR) p쎼em썙쎜uje oxidy dus썿ku na dus썿k 
a vodu pomoc썿 katalyz쌴toru, kter쏯m je 
roztok mo썊oviny.

V\STRAHA
僅 Provozovat vozidlo bez spot쎼ebov쌴-

v쌴n썿 mo썊oviny m쏪쏹e b쏯t nez쌴konn썗.
僅 Pou쏹it썿 a dopl쎜ov쌴n썿 stanoven썗ho slo-

쏹en썿 roztoku mo썊oviny je povinn썗, aby 
vozidlo spl쎜ovalo osv썙d썊en썿 o shod썙, 
vydan썗 pro dan쏯 typ vozidla.
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Ukazatel mno쏹stv썿 mo썊oviny

A: Mno쏹stv썿 mo썊oviny
Ukazatel mno쏹stv썿 mo썊oviny indikuje 
p쎼ibli쏹n썗 mno쏹stv썿 mo썊oviny ve speci쌴ln썿 
n쌴dr쏹ce.
* Ukazatel mno쏹stv썿 mo썊oviny se zobraz썿 

po p쎼epnut썿 sp썿na썊e ENGINE START/
STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) 
do polohy ON (Zapnuto).

Varovn썗 hl쌴쏃en썿 n썿zk썗ho stavu 
mo썊oviny

A: N썿zk쌴 hladina mo썊oviny

A: Dopl쎜te mo썊ovinu

A: Dopl쎜te mo썊ovinu b썙hem n쌴sledu-
j썿c썿ch 000 km, jinak nebude mo쏹n썗 
vozidlo nastartovat

A: Dopl쎜te n쌴dr쏹ku mo썊oviny, jinak 
nebude mo쏹n썗 vozidlo nastartovat
Varovn썗 hl쌴쏃en썿 nedostatku mo썊oviny 
se objevuje p쎼i mno쏹stv썿 mo썊oviny okolo 
5,4 l. Pokud se zobraz썿 hl쌴쏃en썿 씮Low 
Urea“ (M쌴lo mo썊oviny) spolu s varovnou 

kontrolkou SCR ( ), je pot쎼eba dopl-

nit n쌴dr쏹 s mo썊ovinou. Pokud b썙hem 
n쌴sleduj썿c썿ho velk썗ho mno쏹stv썿 kilome-
tr쏪 nedojde k dopln썙n썿, postupn썙 se zin-
tenziv쎜uje vizu쌴ln썿 varov쌴n썿 
zobrazov쌴n썿m v쏯zvy 씮Refill Urea“ 
(Dopl쎜te mo썊ovinu) a varovn썗 kontrolky 

SCR ( ).

V tomto p쎼썿pad썙 je pot쎼eba mo썊ovinu 
doplnit neprodlen썙. Kdy쏹 hladina zb쏯va-
j썿c썿 mo썊oviny v n쌴dob썙 kles쌴 k minim쌴ln썿 
쏒rovni, zobraz썿 se varovn썗 hl쌴쏃en썿 씮Refill 
Urea in 000 km or vehicle will not start“ 
(Dopl쎜te mo썊ovinu b썙hem 
000 kilometr쏪, jinak se syst썗m vozidla 
nespust썿) a rozsv썿t썿 se varovn쌴 kontrolka 

SCR ( ). 쌂daj 씮xxx km (mil)“ vyjad쎼uje 

zb쏯vaj썿c썿 povolenou dojezdovou vzd쌴le-
nost, proto nepokra썊ujte v j썿zd썙 a쏹 do 
tohoto limitu bez dopln썙n썿 mo썊oviny.
V opa썊n썗m p쎼썿pad썙, po vypnut썿 motoru 
tla썊썿tkem ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) ji쏹 nep쏪-
jde znovu nastartovat. V z쌴vislosti na 
j썿zdn썿ch n쌴vyc썿ch, okoln썿ch podm썿nk쌴ch 
a profilu j썿zdy se odhadovan쌴 vzd쌴lenost 

ONQ5E061048L

ONQ5061049L

ONQ5061050L

ONQ5061051L

ONQ5061052L
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m쏪쏹e li쏃it od skute썊n썗 j썿zdn썿 vzd쌴lenosti. 
Pokud se zobraz썿 hl쌴쏃en썿 "Low Urea" 
(M쌴lo mo썊oviny) nebo "Refill Urea" 
(Dopl쎜te mo썊ovinu) je nutn썗 doplnit 
dostate썊n썗 mno쏹stv썿 mo썊oviny. Pokud 
se zobraz썿 hl쌴쏃en썿 "Refill Urea in 000 km 
or vehicle will not start" (Dopl쎜te mo썊o-
vinu do 000 km jinak vozidlo nep쏪jde 
nastartovat) dopl쎜te dostate썊n썗 mno쏹-
stv썿 mo썊oviny.
Kdy쏹 se zobraz썿 hl쌴쏃en썿 씮Refill Urea tank 
or vehicle will not start“ (Dopl쎜te mo썊o-
vinu, jinak vozidlo nep쏪jde nastartovat) 
a rozsv썿t썿 se varovn쌴 kontrolka SCR 

( ), nesm썿 b쏯t po vypnut썿 motoru tla-

썊썿tkem ENGINE START/STOP 
(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) syst썗m 
vozidla spu쏃t썙n znovu. Ve v쏯쏃e uvede-
n쏯ch p쎼썿padech v쏹dy doporu썊ujeme 
n쌴dr쏹 mo썊oviny zcela doplnit.
Viz "Doporu썊en쌴 maziva a mno쏹stv썿" 
strana 9-7.
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Porucha syst썗mu SCR

Porucha syst썗mu SCR m쏪쏹e nastat z d쏪vodu odpojen썿 elektrick쏯ch komponent쏪, p쎼i 
nespr쌴vn썗m slo쏹en썿 mo썊oviny apod.
"xxx km (mil)" vyjad쎼uje zb쏯vaj썿c썿 povolenou dojezdovou vzd쌴lenost, proto nepokra-
썊ujte v j썿zd썙 a쏹 do tohoto limitu bez odstran썙n썿 p쎼썿썊iny poruchy. V opa썊n썗m p쎼썿pad썙, 
po vypnut썿 motoru tla썊썿tkem ENGINE START/STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) ji쏹 
nep쏪jde znovu nastartovat. V tomto p쎼썿pad썙 nechte vozidlo zkontrolovat v odborn썗m 
servisu. Kia doporu썊uje obr쌴tit se na autorizovan쏯 servis 썊i prodejce Kia.

P쎼i zji쏃t썙n썿 z쌴vady Ujet썿 50km po zji쏃t썙n썿 z쌴vady

Porucha syst썗mu p쎼id쌴v쌴n썿 mo썊oviny
(= mo썊ovina se nevst쎼ikuje)

A: Zji쏃t썙no nespr쌴vn썗 slo쏹en썿 mo썊oviny
A: Dopl쎜te odpov썿daj썿c썿 mno쏹stv썿 mo썊o-
viny b썙hem n쌴sleduj썿c썿ch 000km, jinak 

nebude mo쏹n썗 vozidlo nastartovat

Zji쏃t썙no nespr쌴vn썗 slo쏹en썿 mo썊oviny
(= nespr쌴vn쌴 sm썙s mo썊oviny)

A: Zji쏃t썙no nespr쌴vn썗 slo쏹en썿 mo썊oviny
A: Dopl쎜te odpov썿daj썿c썿 mno쏹stv썿 mo썊o-
viny b썙hem n쌴sleduj썿c썿ch 000km, jinak 

nebude mo쏹n썗 vozidlo nastartovat

Neobvykl쌴 spot쎼eba mo썊oviny
(= n쌴sledn쌴 porucha)

A: Zji쏃t썙no nespr쌴vn썗 slo쏹en썿 mo썊oviny
A: Dopl쎜te odpov썿daj썿c썿 mno쏹stv썿 mo썊o-
viny b썙hem n쌴sleduj썿c썿ch 000km, jinak 

nebude mo쏹n썗 vozidlo nastartovat

ONQ5061063L
ONQ5061051L

ONQ5061063L
ONQ5061064L

ONQ5061063L
ONQ5061064L
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Zru쏃en썿 omezen썿 startov쌴n썿 vozidla

Jakmile syst썗m upozor쎜ov쌴n썿 dosp썙je do kone썊n썗ho stavu a zablokuje nastartov쌴n썿 
vozidla, bude deaktivov쌴n pouze v p쎼썿pad썙, 쏹e se dopln썿 n쌴dr쏹 s mo썊ovinou nebo se 
odstran썿 poruchy. Pokud nejde motor nastartovat a zobrazuje se hl쌴쏃en썿 "Refill Urea 
tank or vehicle will not start" (Dopl쎜te mo썊ovinu jinak vozidlo nep쏪jde nenastartovat), 
dopl쎜te dostate썊n썗 mno쏹stv썿 mo썊oviny, vy썊kejte n썙kolik minut a pokuste se vozidlo 

Nelze startovat

Nedostate썊n썗 mno쏹stv썿 mo썊oviny

A: Dopl쎜te n쌴dr쏹ku mo썊oviny, jinak nebude mo쏹n썗 vozidlo 
nastartovat

Porucha syst썗mu p쎼id쌴v쌴n썿 mo썊oviny
(= mo썊ovina se nevst쎼ikuje)

A: B썙hem n쌴sleduj썿c썿ch 0km nechte prov썗st servis syst썗mu 
mo썊oviny, jinak nebude mo쏹n썗 vozidlo nastartovat

Zji쏃t썙no nespr쌴vn썗 slo쏹en썿 mo썊oviny
(= nespr쌴vn쌴 sm썙s mo썊oviny)

A: Dopl쎜te odpov썿daj썿c썿 mno쏹stv썿 mo썊oviny b썙hem n쌴sleduj썿c썿ch 
000km, jinak nebude mo쏹n썗 vozidlo nastartovat

Neobvykl쌴 spot쎼eba mo썊oviny
(= n쌴sledn쌴 porucha)

A: B썙hem n쌴sleduj썿c썿ch 0km nechte prov썗st servis syst썗mu 
mo썊oviny, jinak nebude mo쏹n썗 vozidlo nastartovat

ONQ5061052L

ONQ5051106L

ONQ5061064L

ONQ5051106L
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nastartovat. Pokud vozidlo nad쌴le nejde nastartovat bez ohledu na mno쏹stv썿 mo썊o-
viny, obra쏉te se na odborn쏯 servis. Kia doporu썊uje obr쌴tit se na autorizovan쏯 servis 썊i 
prodejce Kia.

Dopln썙n썿 mo썊oviny
Dopln썙n썿 mo썊oviny z v쏯dejn썿ho 
stojanu hadic썿

쉗innost
1. Stiskem tla썊썿tka ENGINE START/STOP 

(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) zvolte 
OFF (vypnuto).

2. V썿썊ko n쌴dr쏹e mo썊oviny otev쎼ete oto-
썊en썿m proti sm썙ru hodinov쏯ch ru썊ek.

3. V쏯dejn썿 pistoli zcela zasu쎜te a dopl쎜te 
roztok mo썊oviny dle ISO 22241. 
Dopl쎜te dostate썊n썗 mno쏹stv썿 mo썊o-
viny.
* Velkou pozornost v썙nujte tomu, aby 
nedo쏃lo ke vniknut썿 mo썊oviny do 
palivov썗 n쌴dr쏹e. Do쏃lo by k ne쏹쌴-
douc썿mu ovlivn썙n썿 vlastnost썿 vozidla 
a r쏪zn쏯m poruch쌴m.

* Nikdy nepou쏹썿vejte sm썙s mo썊oviny 
s aditivy nebo vodou. Do n쌴dr쏹e 
mo썊oviny by se mohly dostat ne썊is-
toty. V takov썗m p쎼썿pad썙 by do쏃lo k 
ne쏹쌴douc썿mu ovlivn썙n썿 vlastnost썿 
vozidla a r쏪zn쏯m poruch쌴m.

* Pou쏹썿vejte pouze roztok mo썊oviny 
dle ISO 22241. Nepovolen썗 slo쏹en썿 
mo썊oviny ne쏹쌴douc썿m zp쏪sobem 
ovlivn썿 vlastnost썿 vozidla a zp쏪sob썿 
r쏪zn썗 poruchy.

4. V썿썊ko n쌴dr쏹e mo썊oviny pe썊liv썙 uza-
v쎼ete oto썊en썿m ve sm썙ru hodinov쏯ch 
ru썊ek.

Viz "Doporu썊en쌴 maziva a mno쏹stv썿" 
strana 9-7.

Dopln썙n썿 mo썊oviny z n쌴doby
僅 Stiskem tla썊썿tka ENGINE START/STOP 

(Nastartov쌴n썿/vypnut썿 motoru) zvolte 
OFF (vypnuto).

僅 V썿썊ko n쌴dr쏹e mo썊oviny otev쎼ete oto-
썊en썿m proti sm썙ru hodinov쏯ch ru썊ek.

僅 Pou쏹ijte roztok mo썊oviny dle ISO 
22241. Dopl쎜te dostate썊n썗 mno쏹stv썿 
mo썊oviny.
* Velkou pozornost v썙nujte tomu, aby 
nedo쏃lo ke vniknut썿 mo썊oviny do 
palivov썗 n쌴dr쏹e. Do쏃lo by k ne쏹쌴-
douc썿mu ovlivn썙n썿 vlastnost썿 vozidla 
a r쏪zn쏯m poruch쌴m.

* Dbejte na to, aby p쎼i dopl쎜ov쌴n썿 
mo썊oviny z n쌴doby nedo쏃lo k p쎼elit썿 
zcela napln썙n썗 n쌴dr쏹e mo썊oviny. 
P쎼epln썙n쌴 n쌴dr쏹 by p쎼i zamrznut썿 a 
t썿m zv썙t쏃en썿 objemu mo썊oviny zp쏪-
sobila v쌴쏹n썗 po쏃kozen썿 n쌴dr쏹e nebo 
syst썗mu p쎼id쌴v쌴n썿 mo썊oviny.

* Nikdy nepou쏹썿vejte sm썙s mo썊oviny 
s aditivy nebo vodou. Do n쌴dr쏹e 
mo썊oviny by se mohly dostat ne썊is-
toty. V takov썗m p쎼썿pad썙 by do쏃lo k 
ne쏹쌴douc썿mu ovlivn썙n썿 vlastnost썿 
vozidla a r쏪zn쏯m poruch쌴m.

* Pou쏹썿vejte pouze roztok mo썊oviny 
dle ISO 22241. Nepovolen썗 slo쏹en썿 
mo썊oviny ne쏹쌴douc썿m zp쏪sobem 
ovlivn썿 vlastnost썿 vozidla a zp쏪sob썿 
r쏪zn썗 poruchy.

ONQ5061047
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僅 V썿썊ko n쌴dr쏹e mo썊oviny pe썊liv썙 uza-
v쎼ete oto썊en썿m ve sm썙ru hodinov쏯ch 
ru썊ek.

Dopln썙n썿 roztoku mo썊oviny: P쎼ibli쏹n썙 
ka쏹d쏯ch 5 600 km (spot쎼eba mo썊oviny 
z쌴vis썿 na j썿zdn썿m profilu, j썿zdn썿ch n쌴vy-
c썿ch a okoln썿ch podm썿nk쌴ch)
* Po dopln썙n썿 mo썊oviny trv쌴 ur썊itou 

dobu, ne쏹 se nov쏯 stav projev썿 na uka-
zateli.

V\STRAHA
僅 Syst썗m DPF chra쎜te p쎼ed n쌴razy. 

Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 katalyz쌴-
toru, kter쏯 je sou썊쌴st썿 syst썗mu DPF.

僅 Do syst썗mu DPF nezasahujte a neu-
pravujte sm썙r proud썙n썿 nebo d썗lku 
v쏯fukov썗ho potrub썿. Mohlo by doj썿t k 
nep쎼썿zniv썗mu ovlivn썙n썿 syst썗mu DPF.

僅 Zabra쎜te kontaktu s odpadn썿 vodou, 
vyt썗kaj썿c썿 z v쏯fukov썗ho potrub썿. Voda 
je lehce kysel쌴 a dr쌴쏹div쌴 pro 
poko쏹ku. Pot쎼썿sn썙nou poko쏹ku pe썊-
liv썙 omyjte.

僅 Jak쌴koli sv썗voln쏯 z쌴sah nebo 쏒prava 
syst썗mu DPF m쏪쏹e b쏯t p쎼썿썊inou poru-
chy syst썗mu. Syst썗m DPF je 쎼썿zen쏯 
komplexn썿m elektronick쏯m 쎼썿dic썿m 
syst썗mem.

僅 P쎼ed servisn썿m z쌴sahem vy썊kejte na 
vychladnut썿 syst썗mu DPF, nebo쏉 
generuje teplo a je proto hork쏯. Mohlo 
by doj썿t k pop쌴len썿.

僅 Pokud je vozidlo vybaven썗 syst썗mem 
p쎼id쌴v쌴n썿 mo썊oviny, dopl쎜ujte pouze 
stanovenou sm썙s.

僅 Syst썗m p쎼id쌴v쌴n썿 mo썊oviny (nap쎼. 
tryska mo썊oviny, 썊erpadlo mo썊oviny 
a 쎼썿dic썿 jednotka) jsou v 썊innosti o 2 
minuty d썗le pro odstran썙n썿 zb쏯vaj썿-
c썿ho mno쏹stv썿 mo썊oviny v syst썗mu i 
po vypnut썿 (OFF) stiskem tla썊썿tka 
ENGINE START/STOP (Nastartov쌴n썿/

vypnut썿 motoru). P쎼ed zah쌴jen썿m 
servisn썿ch 쏒kon쏪 se ujist썙te, 쏹e sys-
t썗m p쎼id쌴v쌴n썿 mo썊oviny je zcela 
vypnut쏯.

僅 Nekvalitn썿 mo썊ovina nebo jak썗koli 
neorigin쌴ln썿 kapaliny mohou po쏃kodit 
sou썊쌴sti vozidla v썊etn썙 syst썗mu DPF. 
Jak쌴koli neschv쌴len쌴 aditiva v mo썊o-
vin썙 mohou ucpat katalyz쌴tor SCR a 
zp쏪sobit poruchu, kter쌴 bude vy쏹ado-
vat n쌴kladnou v쏯m썙nu syst썗mu DPF.

僅 P쎼i kontaktu mo썊oviny se zrakem 
nebo poko쏹kou zasa쏹en썗 m썿sto pe썊-
liv썙 omyjte.

僅 P쎼i po쏹it썿 mo썊oviny vypl쌴chn썙te 쏒sta, 
vypijte velk썗 mno쏹stv썿 vody. Pot썗 
neprodlen썙 vyhledejte l썗ka쎼skou 
pomoc.

僅 P쎼i pot쎼썿sn썙n썿 od썙vu mo썊ovinou se 
neprodlen썙 p쎼evle썊te.

僅 Pokud pozorujete alergickou reakci, 
neprodlen썙 vyhledejte l썗ka쎼skou 
pomoc.

僅 Ujist썙te se, 쏹e je mo썊ovina skladov쌴na 
mimo dosah d썙t썿.

僅 Ve쏃kerou uniklou mo썊ovinu omyjte 
vodou nebo set쎼ete hadrem. Pokud 
mo썊ovina krystalizuje, studenou 
vodou navlh썊ete houbu nebo hadr a 
m썿sto ot쎼ete.
Pokud je rozlit쌴 mo썊ovina vystavena 
vzduchu del쏃썿 dobu, b썿le krystalizuje a 
po쏃kod썿 povrch vozidla.

僅 Mo썊ovina nen썿 aditivum paliva. Nesm썿 
proto vniknout do palivov썗 n쌴dr쏹e. 
Mohlo by doj썿t k po쏃kozen썿 motoru.

僅 Mo썊ovina je ho쎼lav쌴, bezbarv쌴, 
netoxick쌴 kapaln쌴 sm썙s bez z쌴pachu.

僅 N쌴dobu s mo썊ovinou p쎼echov쌴vejte 
pouze na dob쎼e v썙tran쏯ch m썿stech. 
Pokud je mo썊ovina vystaven쌴 del쏃썿 
dobu teplot쌴m okolo 50 °C (nap쎼. p쎼썿-
m썗mu slune썊n썿mu svitu) m쏪쏹e doj썿t 
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k chemick썗mu rozkladu a vzniku 
v쏯par쏪 썊pavku.

Skladov쌴n썿 mo썊oviny
僅 Mo썊ovinu nelze p쎼echov쌴vat 

v n쌴dob쌴ch z n썙kter쏯ch materi쌴l쏪 
(nap쎼. z hlin썿ku, slitin, m썙di, legova-
n쏯ch a nelegovan쏯ch ocel썿 
a galvanizovan썗 oceli).
Mo썊ovina rozpou쏃t썿 kovov썗 materi-
쌴ly, neopraviteln썙 po쏃kozuj썿c썿 filtra썊n썿 
syst썗m v쏯fuku.

僅 Mo썊ovinu p쎼echov쌴vejte pouze v 
n쌴dob쌴ch z n쌴sleduj썿c썿ch materi쌴l쏪.
- CrNi ocel dle DIN EN 10 088-1-/-2-/

-3-, CrMoNi ocel, polypropylen 
a polyetylen

쉗istota roztoku mo썊oviny
僅 V n쌴sleduj썿c썿ch situac썿 by mohlo doj썿t 

k po쏃kozen썿 syst썗mu DPF.
- Do n쌴dr쏹e mo썊oviny vnikne palivo 

nebo jin썗 neschv쌴len썗 tekutiny.
- Do mo썊oviny je p쎼id쌴no aditivum.
- Mo썊ovina je na쎼ed썙na vodou.

僅 Pou쏹썿vejte pouze mo썊ovinu dle ISO 
22241 nebo DIN 70070. Po nalit썿 
neschv쌴len썗ho roztoku mo썊oviny do 
n쌴dr쏹e mo썊oviny nechte vozidlo 
zkontrolovat v odborn썗m servisu. Kia 
doporu썊uje obr쌴tit se na autorizovan쏯 
servis 썊i prodejce Kia.

僅 Pokud do n쌴dr쏹e mo썊oviny vniknou 
ne썊istoty, mohou nastat n쌴sleduj썿c썿 
probl썗my.
- Zv쏯쏃en썿 emis썿
- Porucha syst썗mu DPF
- Porucha motoru

Nikdy nedopl쎜ujte pou쏹itou mo썊ovinu, 
vypu쏃t썙nou z n쌴dr쏹e mo썊oviny (nap쎼. p쎼i 
쏒dr쏹b썙 vozidla). Jej썿 썊istotu nelze zaru썊it. 
V쏹dy dopl쎜ujte novou mo썊ovinu.

V\STRAHA
僅 Pokud otev쎼ete v썿썊ko n쌴dr쏹e mo썊o-

viny za vysok썗 okoln썿 teploty, mohou 
unikat 썊pavkov썗 v쏯pary. V쏯pary 
썊pavku maj썿 v쏯razn쏯 z쌴pach a zp쏪so-
buj썿 podr쌴쏹d썙n썿:
- Poko쏹ky
- Sliznic
- Zraku
M쏪쏹e se dostavit pocit p쌴len썿 zraku, 
nosu a v hrdle, a rovn썙쏹 nutk쌴n썿 ke 
ka쏃li a slzen썿 o썊썿. V쏯pary nevdechujte. 
Zabra쎜te p쎼썿m썗mu kontaktu mo썊o-
viny s poko쏹kou. Je to nebezpe썊n썗 
pro va쏃e zdrav썿. V쏃echny zasa쏹en썗 
m썿sta omyjte velk쏯m mno쏹stv썿m 썊ist썗 
vody. V p쎼썿pad썙 pot쎼eby vyhledejte 
l썗ka쎼skou pomoc.

僅 P쎼i manipulaci s mo썊ovinou v uzav쎼e-
n썗m prostoru zajist썙te 쏒썊innou venti-
laci. Po otev쎼en썿 n쌴doby s mo썊ovinou 
mohou unikat pronikav썙 p쌴chnouc썿 
v쏯pary.

僅 Mo썊ovinu chra쎜te p쎼ed d썙tmi.
僅 Pokud dojde k pot쎼썿sn썙n썿 povrch쏪 

vozidla, omyjte je 썊istou vodou pro 
prevenci koroze.

僅 P쎼i dopl쎜ov쌴n썿 mo썊oviny dbejte aby 
nedo쏃lo k p쎼elit썿.

僅 Jestli쏹e vozidlo dlouhodob썙 parkuje 
za velmi n썿zk썗 okoln썿 teploty (pod -11 
°C), mo썊ovina v n쌴dr쏹i mo썊oviny 
zamrzne. Po zamrznut썿 ukazatel 
mno쏹stv썿 mo썊oviny v n쌴dr쏹i neuka-
zuje spr쌴vn썙 dokud nedojde k roz-
mrznut썿 po zapnut썿 oh쎼evu. 

Vlastnosti 
standardn썿 
mo썊oviny

Do syst썗mu SCR by nikdy nem썙ly 
vniknout tekutiny jako nafta, benz썿n 
썊i l썿h. Jak썗koli jin썗 tekutiny ne쏹 
doporu썊en쌴 mo썊ovina (odpov썿da-
j썿c썿 ISO22241 nebo DIN70070) 
mohou po쏃kodit sou썊쌴sti syst썗mu 
SCR a zhor쏃it emise vozidla.
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Nespr쌴vn쏯 roztok mo썊oviny nebo 
쎼ed썙n썿 mo썊oviny m쏪쏹e zv쏯쏃it teplotu 
zamrz쌴n썿 a nemus썿 b쏯t dosa쏹eno roz-
mrznut썿, nebo쏉 oh쎼ev se aktivuje a쏹 
pod ur썊itou teplotou. M쏪쏹e to b쏯t p쎼썿-
썊inou poruchy syst썗mu SCR, kter쌴 
znemo쏹n썿 nastartov쌴n썿 motoru.

僅 Doba rozmrz쌴n썿 mo썊oviny z쌴vis썿 na 
j썿zdn썿ch podm썿nk쌴ch a okoln썿 teplot썙.

VAROV@NL
僅 P쎼i pou쏹it썿 vadn썗 mo썊oviny nebo 

kapaliny nedoporu썊en썗ho slo쏹en썿 
m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 sou썊쌴st썿 sys-
t썗mu redukce 쏃kodlivin vozidla. P쎼i 
pou쏹it썿 nespr쌴vn썗ho paliva se mohou 
v katalyz쌴toru SCR hromadit ne쏹쌴-
douc썿 썊쌴stice, kter썗 mohou zp쏪sobit 
jeho ucp쌴n썿 a prasknut썿.
Po dopln썙n썿 nespr쌴vn썗 mo썊oviny 
nav쏃tivte neprodlen썙 nejbli쏹쏃썿ho auto-
rizovan썗ho prodejce KIA/servisn썿ho 
partnera.

僅 M썿sto roztoku mo썊oviny se slo쏹en썿m 
dle ISO22241 nebo DIN70070 nelze 
pou쏹썿t tekutiny, kter썗 nejsou doporu-
썊en썗, nap쎼. nafta, benz썿n 썊i l썿h.

僅 P쎼i nespr쌴vn썗m slo쏹en썿 roztoku 
mo썊oviny nebo pou쏹it썿 neschv쌴len썗 
kapaliny m쏪쏹e doj썿t k po쏃kozen썿 sou-
썊쌴st썿 vozidla jako je 쎼썿dic썿 jednotka. P쎼i 
pou쏹it썿 nespr쌴vn썗ho paliva se mohou 
v katalyz쌴toru SCR hromadit ne쏹쌴-
douc썿 썊쌴stice, vytla썊uj썿c썿 jeho obsah a 
kter썗 mohou zp쏪sobit prasknut썿.
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Specifikace a u쏹itn썗 parametry
Rozm썙ry

Motor

Polo쏹ka mm (palce)

Celkov쌴 d썗lka 4515 (177,8)

Celkov쌴 쏃썿쎼ka 1 865 (73,4)

Celkov쌴 v쏯쏃ka
Bez st쎼e쏃n썿ho nosi썊e 1 645 (64,8)

Se st쎼e쏃n썿m nosi썊em 1650 (65,0)

B썙houn

P쎼edn썿

215/65 R17 1 630 (64,2)

235/55 R18
1615 (63,6)

235/50 R19

Zadn썿

215/65 R17 1 637 (64,5)

235/55 R18
1 622 (63,9)

235/50 R19

Rozvor kol 2 680 (105,5)

Polo쏹ka Smartstream G1.6 T-GDi Smartstream G2.0 Smartstream D1.6

Objem v쌴lc쏪 [cm³ (kubick썗 
palce)] 1 598 (97,5) 1 999 (121,9) 1 598 (97,43)

Vrt쌴n썿 x zdvih [mm (palc썿ch)] 75,6 x 89,0 (3 x 3,5) 81,0 x 97,0 (3,18 x 3,81) 77 x 85,8 (3,03 x 3,37)

Sled zapalov쌴n썿 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

Po썊et v쌴lc쏪 4 (v 쎼ad썙) 4 (v 쎼ad썙) 4 (v 쎼ad썙)
29
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Celkov쌴 hmotnost vozidla
Pro Evropu (Vozidla spl쎜uj썿c썿 evropsk썗 specifikace)

Obecn쌴 platnost (Vozidla spl쎜uj썿c썿 jin썗 specifikace ne쏹 pro Evropu aBl썿zk쏯 v쏯chod)

Polo쏹ka Celkov쌴 hmotnost vozidla [kg (liber)]

Smartstream D1.6

2WD
MT 2 110 (4 652)

DCT 2 120 (4 674)

AWD

MT 2 165 (4 773)

DCT
EURO 6D 2 190 (4 828)

EURO 5 2 210 (4 872)

Smartstream D1.6 MHEV

2WD
iMT 2 145 (4 729)

DCT 2 150 (4 740)

AWD
iMT 2 200 (4 850)

DCT 2 225 (4905)

Smartstream G1.6 T-GDi
2WD

MT 2085 (4597)

DCT 2 120 (4 674)

AWD DCT 2 180 (4 806)

Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

2WD
iMT 2 120 (4 674)

DCT 2 145 (4 729)

AWD
iMT 2 175 (4 795)

DCT 2 210 (4 872)

Smartstream G2.0

2WD
AT 2 030 (4 475)

MT 2035 (4486)

AWD
AT 2 130 (4 696)

MT 2095 (4 619)

Polo쏹ka Celkov쌴 hmotnost vozidla [kg (liber)]

Smartstream D1.6 2WD
MT 2080 (4586)

DCT 2090 (4608)

Smartstream G1.6 T-GDi
2WD DCT 2 115 (4663)

AWD DCT 2 170 (4 784)

Smartstream G2.0

2WD
AT 2065 (4 553)

MT 2035 (4486)

AWD
AT 2 130 (4 696)

MT 2 100 (4 630)
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Pro Bl썿zk쏯 v쏯chod (Vozidla spl쎜uj썿c썿 bl썿zkov쏯chodn썿 specifikace)

Pro dal쏃썿 informace se obra쏉te na autorizovan썗ho prodejce Kia.

Objem zavazadlov썗ho prostoru
僅 Min: Za zadn썿mi sedadly k horn썿 hran썙 op썙r쌴k쏪
僅 Max: Za zadn썿mi sedadly ke stropu

Polo쏹ka Celkov쌴 hmotnost vozidla [kg (liber)]

Smartstream G1.6 T-GDi
2WD DCT 2090 (4608)

AWD DCT 2 150 (4 740)

Smartstream G2.0

2WD
AT 2 040 (4 497)

MT 2010 (4431)

AWD
AT 2 105 (4641)

MT 2075 (4575)

Polo쏹ka
Objem

Krom썙 vozidel MHEV Pro vozidla MHEV

Objem zavazadlo-
v썗ho prostoru 
(VDA) [L]

Z쌴쏹e-
hov쏯 
motor

MIN. 591 (20,9) 562 (19,9)

MAX. 1 780 (62,9) 1 751 (61,9)

Vzn썙-
tov쏯 
motor

MIN. 571 (20,2) 526 (18,6)

MAX. 1 760 (62,2) 1 715 (60,6)
49



9

Specifikace a u쏹itn썗 parametry Syst썗m klimatizace

NQ5e_STD_LHD_Czech.book  Page 5  Friday, December 17, 2021  1:58 PM
Syst썗m klimatizace
Dal쏃썿 informace z썿sk쌴te v odborn썗m servisu. Kia doporu썊uje obr쌴tit se na autorizovan쏯 servis 썊i prodejce Kia.

P쎼썿kon 쏹쌴rovky
* : je-li sou썊쌴st썿 v쏯bavy

Polo쏹ka Hmotnost n쌴pln썙 (g) Klasifikace

Chladic썿 m썗dium 600±25
R-134a

R-1234yf

Mazivo kompresoru 100±10 PAG 30 (FD46XG)

쌰쌴rovka Typ 쏹쌴rovky P쎼썿kon (W)

P쎼edn썿

D쌴lkov쌴 sv썙tla LED LED

Potk쌴vac썿 sv썙tla LED LED

Obrysov쌴 sv썙ta a sv썙tla pro denn썿 sv썿cen썿 LED LED

P쎼edn썿 mlhov쌴 sv썙tla* LED LED

Sm썙rov쌴 sv썙tla
TypA PY21W 21

TypB LED LED

Strana Dopl쎜uj썿c썿 bo썊n썿 sv썙tla LED LED

Zadn썿

Brzdov쌴 sv썙tla
TypA P21/5W 21/5

TypB LED LED

Koncov쌴 sv썙tla LED LED

Sm썙rov쌴 sv썙tla
TypA PY21W 21

TypB LED LED

Z쌴lo쏹n썿 sv썙tla LED LED

Zadn썿 mlhov쌴 sv썙tla
TypA P21W 21

TypB LED LED

T쎼et썿 brzdov썗 sv썙tlo LED LED

Osv썙tlen썿 pozn쌴vac썿 zna썊ky W5W 5

Interi썗r

Stropn썿 sv썙tla
TypA WEDGE (W10W) 10

TypB LED LED

Vnit쎼n썿 sv썙tla
TypA FESTOON 10

TypB LED LED

Osobn썿 lampi썊ky* LED LED

Osv썙tlen썿 zrc쌴tka ve slune썊n썿 clon썙* FESTOON 5

Osv썙tlen썿 odkl쌴dac썿 p쎼ihr쌴dky* W5W 5

Osv썙tlen썿 zavazadlo-
v썗ho prostoru

TypA FESTOON 10

TypB LED LED
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Pneumatiky a kola
*1. Index nosnosti
*2. Index rychlosti

VAROV@NL
P쎼i v쏯m썙n썙 pou쏹ijte pneumatiky se stej-
n쏯m rozm썙rem, jako m썙ly p쏪vodn썿 pne-
umatiky dodan썗 s vozidlem. Pou쏹it썿 
pneumatik jin썗 velikosti m쏪쏹e souvisej썿c썿 
sou썊쌴sti po쏃kodit nebo zp쏪sobit jejich 
nespr쌴vnou 썊innost.

UPOZORN5NL
僅 P쎼i v쏯m썙n썙 doporu썊ujeme vym썙nit 

pneumatiky za stejn쏯 typ, jak쏯 byl 
uveden na pneumatik쌴ch dodan쏯ch s 
vozidlem. Jin썗 pneumatiky by mohly 
ovlivnit j썿zdn썿 vlastnosti.

僅 Ve vysok썗 nadmo쎼sk썗 v쏯쏃ce je ni쏹쏃썿 
atmosferick쏯 tlak. P쎼i j썿zd썙 v takov썗m 
prost쎼ed썿 proto kontrolujte tlak 
v pneumatik쌴ch a v p쎼썿pad썙 pot쎼eby 
pneumatiky dohust썙te.
- P쎼썿r쏪stek tlaku v pneumatik쌴ch v 

z쌴vislosti na nadmo쎼sk썗 v쏯쏃ce by 
m썙l b쏯t: 1,5 psi/km

Polo쏹ka
Velikost 
pneuma-
tiky

Velikost 
kola

Nosnost Rychlostn썿 
kategorie

Hu쏃t썙n썿 [bar (psi, kPa)]
Utahovac썿 
moment 

쏃roub쏪 kgf·m 
(lbf·ft, Nm)

Norm쌴ln썿 zat썿쏹en썿 Maxim쌴ln썿 zat썿
-

쏹en썿

LI*1 kg SS*2 km/h P쎼edn썿 Zadn썿 P쎼edn썿 Zadn썿

Pneumatika 
pln썗 velikosti

215/65R17 7,0J X 17" 103 875

V 240 2,4 (35, 
240)

2,4 (35, 
240)

2,4 (35, 
240)

2,75 
(40, 
275)

11~13
(79~94, 
107~127)

235/55R18 7,5J X 18" 104 900

235/50R19 7,5J X 19" 103 875

Kompaktn썿 
n쌴hradn썿 kolo 
(ocelov썗)

T135/
90D17 4T X 17" 104 900 M 130 4,2 (60, 420)

Kompaktn썿 
dojezdov썗 
kolo (hlin썿-
kov썗)

Velikost kompaktn썿ho dojezdov썗ho kola z쌴le쏹썿 na velikosti pneumatik pln썗 velikosti, jimi쏹 je v쌴쏃 v쏪z 
vybaven.
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Doporu썊en쌴 maziva a mno쏹stv썿
Pro zachov쌴n썿 spr쌴vn쏯ch vlastnost썿 a 쏹ivotnosti motoru a sou썊쌴st썿 pohonu pou쏹썿vejte maziva n쌴le쏹it썗 kvality. Spr쌴vn쌴 maziva tak썗 
napom쌴haj썿 zvy쏃ovat 쏒썊innost motoru, co쏹 se projevuje sn썿쏹en썿m spot쎼eby paliva. Pro toto vozidlo jsou doporu썊en쌴 n쌴sleduj썿c썿 
maziva a kapaliny.

Mazivo Objem (l) Klasifikace

Motorov쏯 olej (vypu쏃-
t썙n썿 a dopln썙n썿) Dopo-
ru썊en썿*1

Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream 
G1.6 T-GDi / 
Smartstream 
G1.6 T-GDi 
MHEV

Mimo Bl썿zk쏯 v쏯chod, 
슕r쌴n, Maroko, Al쏹썿r-
sko, Tunisko, Libyi, 
Egypt, S쏒d쌴n, Indii

4,8

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP nebo 
ILSAC GF-6*2

Pro Bl썿zk쏯 v쏯chod, 
슕r쌴n, Maroko, Al쏹썿r-
sko, Tunisko, Libyi, 
Egypt, S쏒d쌴n, Indii

SAE 5W-30, ACEA A5/B5*3

Smartstream 
G2.0

Mimo Bl썿zk쏯 v쏯chod, 
슕r쌴n, Maroko, Al쏹썿r-
sko, Tunisko, Libyi, 
Egypt, S쏒d쌴n, Indii

4,3

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP nebo 
ILSAC GF-6*2

Pro Bl썿zk쏯 v쏯chod, 
슕r쌴n, Maroko, Al쏹썿r-
sko, Tunisko, Libyi, 
Egypt, S쏒d쌴n, Indii

SAE 5W-30, ACEA A5/B5*3

SAE 0W-30, API SN PLUS/SP 
nebo ILSAC GF-6*2

Vzn썙tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 
MHEV 4,4 ACEA C5 0W-20 nebo C2 0W-30 

nebo C3 0/5W-30

Kapalina automatick썗 
p쎼evodovky (AT)

Z쌴쏹ehov쏯 
motor Smartstream G2.0 6,7 SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF 

SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1

Kapalina dvouspojkov썗 
p쎼evodovky (DCT)

Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream 
G1.6 T-GDi MHEV

1,6~1,7
HK D DCTF TGO-10 PLUS (SK)
SPIRAX S6 GHDE 70W DCTF 
PLUS (H.K SHELL)Vzn썙tov쏯 

motor
Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 
MHEV

Kapalina manu쌴ln썿 p쎼e-
vodovky (MT)

Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream 
G1.6 T-GDi 2WD 1,5~1,6

HK SYN MTF 70W (SK)
SPIRAX S6 GHME 70W MTF 
(H.K.SHELL)
GS MTF HD 70W (GS CALTEX)

Smartstream 
G2.0

2WD 1,7~1,8

AWD 1,4~1,5

Vzn썙tov쏯 
motor

Smartstream 
D1.6

2WD 1,5~1,6

AWD 1,4~1,5

Kapalina pro mechanis-
mus vyp썿n쌴n썿 spojky 
inteligentn썿ho ru썊n썿ho 
쎼azen썿 (iMT)

Z쌴쏹ehov쏯 
motor Smartstream G1.6 T-GDi MHEV 0,087 SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 

CLASS-6, FMVSS116 DOT-4, 
FMVSS116 DOT-3Vzn썙tov쏯 

motor Smartstream D1.6 MHEV 0,086

Chladic썿 kapalina

Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream 
G1.6 T-GDi

MT 7,9

Sm썙s nemrznouc썿 kapaliny 
a destilovan썗 vody (Chladivo na 
b쌴zi etylenglykolu s fosf쌴ty pro 
chladi썊e z hlin썿kov쏯ch slitin)

DCT 7,8

Smartstream 
G1.6 T-GDi 
MHEV

iMT
8,1

DCT

Smartstream 
G2.0

MT 6,6

AT 6,5

Vzn썙tov쏯 
motor

Smartstream 
D1.6

MT
7,0

DCT

Smartstream 
D1.6 MHEV

iMT
7,3

DCT
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*1. Viz "Doporu썊en쌴 viskozita dle SAE" strana 9-9.
*2. Vy쏹aduje pln썙 syntetick쏯 motorov쏯 olej 쏒rovn썙 <API SN PLUS (nebo vy쏃쏃썿)>. Je-li 
pou쏹it olej s ni쏹쏃썿 specifikac썿 (miner쌴ln썿 nebo polosyntetick쏯), je nutn썗 motorov쏯 olej 
i filtr motorov썗ho oleje m썙nit podle pokyn쏪 pro 쏒dr쏹bu do nep쎼썿zniv쏯ch podm썿nek.
*3. Vy쏹aduje motorov쏯 olej 쏒rovn썙 <API SN PLUS (nebo vy쏃쏃썿) nebo pln썙 syntetick쏯> 
ACEA C2/A5/B5. Je-li pou쏹it olej s ni쏹쏃썿 specifikac썿 (miner쌴ln썿 nebo polosyntetick쏯), je 
nutn썗 motorov쏯 olej i filtr motorov썗ho oleje m썙nit podle pokyn쏪 pro 쏒dr쏹bu do nep쎼썿-
zniv쏯ch podm썿nek.

Brzdov쌴 kapalina

Levostrann썗 쎼썿zen썿
Dle pot쎼eby

(Objem n쌴dr쏹e: 
410 ± 20,0 cm³) SAE J1704 DOT-4 LV / FMVSS 116 

DOT-4 / ISO4925 CLASS-6
Pravostrann썗 쎼썿zen썿

Dle pot쎼eby
(Objem n쌴dr쏹e: 
381 ± 20,0 cm³)

Olej zadn썿ho diferenci쌴lu (Pohon v쏃ech kol) 0,53~0,63
HYPOIDN슕 P싡EVODOV쌦 OLEJ API 
GL-5, SAE 75W/85
(Doporu썊en썿: P싡EVODOV쌦 OLEJ 
SK HCT-5 75W85 nebo ekviva-
lentn썿)

Olej mezin쌴pravov썗ho diferenci쌴lu 
(Pohon v쏃ech kol)

Automatick쌴 p쎼evodovka (AT) 0,62~0,68

Dvouspojkov쌴 p쎼evodovka (DCT)

0,48~0,52Manu쌴ln썿 p쎼evodovka (MT)

Inteligentn썿 manu쌴ln썿 쎼azen썿 (iMT)

Roztok mo썊oviny Vzn썙tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 
MHEV 14 ISO22241 DIN70070

Palivo

Z쌴쏹ehov쏯 
motor

Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream 
G1.6 T-GDi MHEV

54
Z쌴쏹ehov쏯 motor

Smartstream G2.0

Vzn썙tov쏯 
motor

Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 
MHEV Vzn썙tov쏯 motor

Mazivo Objem (l) Klasifikace
89
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Doporu썊en쌴 viskozita dle SAE
Viskozita motorov썗ho oleje (hustota) m쌴 vliv na spot쎼ebu paliva a funk썊nost motoru za chladn썗ho po썊as썿 (startov쌴n썿 motoru 
a tekutost motorov썗ho oleje). Motorov썗 oleje s n썿zkou viskozitou sni쏹uj썿 spot쎼ebu paliva a zlep쏃uj썿 vlastnosti motoru za chladn썗ho 
po썊as썿, oleje s vy쏃쏃썿 viskozitou jsou v쏃ak pot쎼ebn썗 pro dostate썊n썗 maz쌴n썿 sou썊쌴st썿 za hork썗ho po썊as썿. P쎼ed dal쏃썿 v쏯m썙nou oleje 
zva쏹te teplotn썿 rozsah, ve kter썗m bude va쏃e vozidlo provozov쌴no.

Motorov쏯 olej opat쎼en쏯 t썿mto ozna썊en썿m certifikace API (American Petro-
leum Institute) vyhovuje specifikaci ILSAC (International Lubricant Specifica-
tion Advisory Committee). Doporu썊uje se pou쏹썿vat pouze motorov썗 oleje 
opat쎼en썗 t썿mto ozna썊en썿m certifikace API.

VAROV@NL
V쏹dy dbejte na 썊istotu v okol썿 jak썗hokoli 
pln썿c썿ho hrdla, vypou쏃t썙c썿 z쌴tky nebo 
m썙rky p쎼ed kontrolou nebo vypou쏃t썙-
n썿m maziva. Je to d쏪le쏹it썗 p쎼edev쏃썿m 
v pra쏃n썗m nebo p썿se썊n썗m prost쎼ed썿 
nebo v p쎼썿pad썙, 쏹e je vozidlo provozo-
v쌴no na nezpevn썙n쏯ch cest쌴ch. O썊ist썙n썿 
okol썿 z쌴tek a m썙rky zabr쌴n썿 vniknut썿 
ne썊istot a drobn쏯ch 썊쌴stic do motoru 
a dal쏃썿ch mechanism쏪, kter썗 by se 
mohly po쏃kodit.

Teplotn썿 rozsahy pro stupn썙 viskozity, ozna썊en썗 dle SAE

Teplota
° C

° F

(Mimo Bl썿zk쏯 v쏯chod, 슕r쌴n, Maroko, Al쏹썿r-
sko, Tunisko, Libyi, Egypt, S쏒d쌴n, Indii)
僅 Smartstream G1.6 T-GDi / Smart-

stream G1.6 T-GDi MHEV
僅 Smartstream G2.0

(Pro Bl썿zk쏯 v쏯chod, 슕r쌴n, Maroko, Al쏹썿rsko, 
Tunisko, Libyi, Egypt, S쏒d쌴n, Indii)
僅 Smartstream G1.6 T-GDi / Smart-

stream G1.6 T-GDi MHEV
僅 Smartstream G2.0

(Pro Bl썿zk쏯 v쏯chod, 슕r쌴n, Maroko, Al쏹썿rsko, 
Tunisko, Libyi, Egypt, S쏒d쌴n, Indii)
僅 Smartstream G2.0

Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 
MHEV
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Identifika썊n썿 썊썿slo vozidla 
(VIN)

Typ A

Typ B

Identifika썊n썿 썊썿slo vozidla (VIN) je 썊썿slo 
pou쏹썿van썗 pro registraci vozidla a pro 
쏒썊ely v쏃ech pr쌴vn썿ch z쌴le쏹itost썿 ohledn썙 
jeho vlastnictv썿 atd.
僅 Typ A: Vyzna썊eno grav썿rov쌴n썿m na 

podlaze pod p쎼edn썿m prav쏯m seda-
dlem. Odklopte kryt, abyste mohli 
썊썿slo VIN zkontrolovat.

僅 Typ B: Na 쏃t썿tku upevn썙n썗m v horn썿 
썊쌴sti p쎼썿strojov썗 desky viditeln썗m p쎼es 
썊eln썿 sklo.

Certifika썊n썿 쏃t썿tek vozidla

Certifika썊n썿 쏃t썿tek vozidla je p쎼ipevn썙n 
na st쎼edov썗m sloupku, jak je vyobra-
zeno, a uv쌴d썿 identifika썊n썿 썊썿slo vozidla 
(VIN).

Vlastnosti pneumatik 
a doporu썊en썗 hu쏃t썙n썿

Doporu썊en썗 tlaky hu쏃t썙n썿 pneumatik 
jsou uvedeny na informa썊n썿m 쏃t썿tku pro 
pneumatiky na st쎼edn썿m sloupku karo-
s썗rie. Pneumatiky, dod쌴van썗 s vozidlem, 
byly zvoleny pro zaru썊en썿 optim쌴ln썿ch 
vlastnost썿 p쎼i b썙쏹n썗m pou쏹썿v쌴n썿 vozidla.

ONQ5061053L

ONQ5061102L

ONQ5061054L

ONQ5061055L
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쉗썿slo motoru
Smartstream G1.6 T-GDi /

Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

Smartstream G2.0

Smartstream D1.6 /
Smartstream D1.6 MHEV

쉗썿slo motoru je vyra쏹eno na bloku 
motoru, jak je zn쌴zorn썙no na n쌴kresu.

싩t썿tek na kompresoru klimati-
zace

싩t썿tek na kompresoru v쌴s informuje o 
typu kompresoru, kter쏯m je va쏃e vozidlo 
vybaveno, a uv쌴d썿 informace jako nap쎼썿-
klad model, 썊썿slo d썿lu dodavatele, 
v쏯robn썿 썊썿slo, chladic썿 kapalina (1) a chla-
dic썿 olej (2).

싩t썿tek chladic썿ho m썗dia

싩t썿tek chladic썿 kapaliny je um썿st썙n podle 
vyobrazen썿.

ONQ5E061076L

ONQ5061077L

ONQ5E061065L

ONQ5061091L

ONQ5H031015
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Palivov쏯 쏃t썿tek (je-li sou썊쌴st썿 
v쏯bavy)
싩t썿tek s ozna썊en썿m typu paliva je um썿s-
t썙n na vnit쎼n썿 stran썙 dv썿쎼ek tankovac썿ho 
otvoru.

Z쌴쏹ehov쏯 motor

僅 A. Oktanov썗 썊썿slo bezolovnat썗ho ben-
z썿nu
1. RON/ROZ: Oktanov썗 썊썿slo (Rese-

arch Octane Number)
2. (R+M)/2, AKI: Antidetona썊n썿 index 

(Anti Knock Index)
僅 B. Identifika썊n썿 ozna썊en썿 paliv pro 

z쌴쏹ehov썗 (benz썿nov썗) motory
* Tento symbol ozna썊uje pou쏹iteln썗 
palivo. Nepou쏹썿vejte 쏹쌴dn썗 jin썗 
palivo.

僅 C. Podrobn썙j쏃썿 informace naleznete 
v 썊쌴sti "N쌴roky na kvalitu paliva" 
strana 1-2.

Vzn썙tov쏯 motor

僅 A. Palivo: Motorov쌴 nafta
僅 B. Identifika썊n썿 ozna썊en썿 paliv pro 

vzn썙tov썗 motory, obsahuj썿c썿ch bio-
naftu (FAME)

* Tento symbol ozna썊uje pou쏹iteln썗 
palivo. Nepou쏹썿vejte 쏹쌴dn썗 jin썗 
palivo.

僅 C. Podrobn썙j쏃썿 informace naleznete 
v 썊쌴sti "N쌴roky na kvalitu paliva" 
strana 1-2.

Prohl쌴쏃en썿 o shod썙

Radio-frekven썊n썿 sou썊쌴sti vozidla spl쎜uj썿 
po쏹adavky a dal쏃썿 ustanoven썿 sm썙rnice 
1995/5/EC.
Dal쏃썿 쏒daje, v썊etn썙 prohl쌴쏃en썿 v쏯robce o 
shod썙 jsou dostupn썗 na n쌴sleduj썿c썿ch 
webov쏯ch str쌴nk쌴ch Kia:
http://www.kia-hotline.com

ONQ5061092L

ONQ5061093L
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Stru썊n쌴 p쎼썿ru썊ka pro navigaci

D썙kujeme 쏹e jste si zakoupili tuto navigaci od KIA.

Naskenujte si tento k쎣d QR a otev쎼ete webovou p쎼썿ru썊ku navigace.

P쎼ed pou쏹it썿m produktu si pe썊liv썙 p쎼e썊t썙te obsah tohoto n쌴vodu k obsluze a tento 
produkt pou쏹썿vejte bezpe썊n썙.

Chcete-li zkontrolovat popis ka쏹d썗 funkce, m쏪쏹ete prov썗st kontrolu naskenov쌴n썿m 
QR k쎣du v n쌴vodu nebo v N쌴pov썙d썙 na obrazovce p쎼썿slu쏃n썗 funkce.
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1

Jak skenovat k쎣d QR
iOS (iPhone)

僅 M쏪쏹ete m썿t p쎼썿m썿 p쎼썿stup p쎼es n쌴sle-
duj썿c썿 URL adresu.
http://webmanual.kia.com/STD_-
GEN5_WIDE/AVNT2/EU/Czech/
index.html

2. Naskenujte k쎣d QR: Tiskn썙te [SETUP] 
> [Obecn썙] > [Informace o syst썗mu] > 
[U쏹ivatelsk쌴 p쎼썿ru썊ka]. Naskenujte 
k쎣d QR, pak klepnut썿m na notifikaci 
p쎼ejd썙te na webovou str쌴nku.

Android (Galaxy atd.) 

僅 M쏪쏹ete m썿t p쎼썿m썿 p쎼썿stup p쎼es n쌴sle-
duj썿c썿 URL adresu.
http://webmanual.kia.com/STD_-
GEN5_WIDE/AVNT2/EU/Czech/
index.html

2. Naskenujte k쎣d QR: Tiskn썙te [SETUP] 
> [Obecn썙] > [Informace o syst썗mu] > 
[U쏹ivatelsk쌴 p쎼썿ru썊ka]. Naskenujte 
k쎣d QR, pak klepnut썿m na URL adresu 
v k쎣du p쎼ejd썙te na webovou str쌴nku.

1. Otev쎼ete foto-
apar쌴t na sv썗m 
iPhone a 
nasm썙rujte jej 
na k쎣d. 

3. Otev쎼ete obsah.

1. Otev쎼ete Play 
Store: Po vyhle-
d쌴n썿 programu na 
썊ten썿 k쎣d쏪 QR, jej 
nainstalujte. Ote-
v쎼ete program na 
썊ten썿 k쎣d쏪 QR na 
Va쏃em androidu 
a nasm썙rujte jej 
na k쎣d.

3. Otevtete obsah.
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Bezpe썊nostn썿 opat쎼en썿

Symbol blesku se 쏃ipkou, kter쏯 je uvnit쎼 
rovnostrann썗ho troj쏒heln썿ku, m쌴 za c썿l 
varovat u쏹ivatele p쎼ed p쎼썿tomnost썿 nei-
zolovan썗ho nebezpe썊n썗ho nap썙t썿 uvnit쎼 
krytu v쏯robku, kter썗 m쏪쏹e b쏯t natolik 
vysok썗, aby p쎼edstavovalo riziko 쏒razu 
elektrick쏯m proudem.

Vyk쎼i썊n썿k uvnit쎼 rovnostrann썗ho troj쏒-
heln썿ku m쌴 za c썿l varovat u쏹ivatele o p쎼썿-
tomnosti d쏪le쏹it쏯ch provozn썿ch pokyn쏪 
a pokyn쏪 pro 쏒dr쏹bu (servis) v literatu쎼e 
dod쌴van썗 spole썊n썙 s p쎼썿strojem.

V쏪z v쏹dy ovl쌴dejte bezpe썊n쏯m zp쏪so-
bem. Nenechejte se p쎼i 쎼썿zen썿 vozidlem 
rozptylovat a v쏹dy sledujte v쏃echny 
okolnosti 쎼썿zen썿. Nem썙쎜te nastaven썿 ani 
쏹쌴dn썗 funkce.
P쎼edt썿m, ne쏹 se pokus썿te tyto operace, 
dbejte na bezpe썊썿 a leg쌴lnost.

Na podporu bezpe썊nosti jsou n썙kter썗 
funkce deaktivov쌴ny, pokud nen썿 zata-
쏹ena ru썊n썿 brzda.

Abyste sn썿쏹ili riziko 쏒razu elektrick쏯m 
proudem, neodeb썿rejte kryt nebo zadn썿 
썊쌴st tohoto v쏯robku. Uvnit쎼 p쎼썿stroje se 
nenach쌴zej썿 쏹쌴dn썗 sou썊쌴sti, kter썗 jsou 
vym썙niteln썗 nebo vy쏹aduj썿 쏒dr쏹bu. 
Obra쏉te se na kvalifikovan썗ho odbor-
n썗ho pracovn썿ka.

Aby se zabr쌴nilo riziku po쏹쌴ru nebo 
쏒razu elektrick쏯m proudem, nevysta-
vujte tento v쏯robek kapaj썿c썿 nebo st쎼썿ka-
j썿c썿 vod썙, de쏃ti nebo vlhku.

P쎼i 쎼썿zen썿 vozidla se ujist썙te, 쏹e je hlasi-
tost p쎼썿stroje dostate썊n썙 n썿zk쌴 a umo쏹-
쎜uje v쌴m tak sly쏃et zvuky zven썊썿.

P쎼썿stroj neupus쏉te a nevystavujte jej 
n쌴raz쏪m.

싡idi썊 by nem썙l b썙hem j썿zdy sledovat 
monitor. Pokud 쎼idi썊 p쎼i j썿zd썙 sleduje 
monitor, m쏪쏹e to v썗st k nepozornosti a 
zp쏪sobit nehodu.
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1

Obsah / Specifikace

Bezpe썊nostn썿 opat쎼en썿                      10-4

Obsah / Specifikace                           10-5
AV/Navigace - specifikace
produktu........................................................10-5

Syst썗mov썗 informace                        10-6
Aktualizace....................................................10-6
Podpora..........................................................10-6

AV/Navigace - specifikace pro-
duktu

Nap쌴jen썿 DC 12 V
Provozn썿 nap쌴-
jen썿 DC 9 V ~ DC 16 V

Spot쎼eba proudu

Maximum 14 A 
(Vnit쎼n썿 zesilova썊), 
Maximum 5 A 
(Vn썙j쏃썿 zesilova썊)

Temn쏯 proud Maximum 1 mA
Rozm썙ry
(Hlavn썿 jednotka)

260,6 mm (쏃) x 160 
mm (v) x 53 mm (h)

Hmotnost
(Hlavn썿 jednotka) 1,36 kg
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Syst썗mov썗 informace
Aktualizace
Z d쏪vod쏪 zabezpe썊en썿 softwaru sys-
t썗mu, p쎼id쌴n썿 nov쏯ch funkc썿 a aktuali-
zace mapy, si vy쏹aduj썿 aktualizaci.
1. Stiskn썙te [SETUP] > [Obecn썙] > [Infor-

mace o verzi/ aktualizace]
2. Po vlo쏹en썿 za쎼썿zen썿 USB se souborem 

aktualizace stiskn썙te [Aktualizovat]. 
Jakmile je aktualizace dokon썊ena, 
syst썗m se automaticky restartuje.

Pozn쌴mky
僅 Tento produkt vy쏹aduje pravidelnou 

aktualizaci kv쏪li oprav쌴m software, 
nov쏯m funkc썿m a aktualizac썿m map. 
Aktualizace m쏪쏹e trvat a쏹 1 hodinu 
podle velikosti dat.

僅 Vypnut썿 proudu nebo vysunut썿 za쎼썿-
zen썿 USB b썙hem procesu aktualizace 
m쏪쏹e m썿t za n쌴sledek ztr쌴tu dat.

Podpora
O pomoc se pros썿m obra쏉te na sv썗ho 
m썿stn썿ho prodejce. Podrobn썙j쏃썿 infor-
mace naleznete v servisn썿 bro쏹u쎼e.

Tir쌴쏹:
Naviga썊n썿 syst썗m dod쌴v쌴 spole썊nost

KIA Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
D-60486 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 8509280
Fax: +49 (0) 69850928499 
E-Mail: info@kia-europe.com
Registra썊n썿 soud: Frankfurt am Main
Registra썊n썿 썊썿slo: HRB 53714
Jednatel썗: Ho-Sung Song (CEO), Michael 
Cole (COO), Seung Jong Hong (CFO)
DI쉗: DE 222 535 439.

Prohl쌴쏃en썿 o shod썙
Spole썊nost Kia t썿mto prohla쏃uje, 쏹e r쌴di-
ov썗 za쎼썿zen썿 typu AVN je ve shod썙 se 
sm썙rnic썿 2014/53/EU. 쌂pln썗 zn썙n썿 EU 
prohl쌴쏃en썿 o shod썙 je k dispozici na 
n쌴sleduj썿c썿 internetov썗 adrese: http://
www.kia.com/eu
Vezm썙te pros썿m na v썙dom썿, 쏹e vzd쌴le-
nost mezi t썿mto za쎼썿zen썿m a osobami by 
nem썙la b쏯t men쏃썿 ne쏹 20 cm.
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Zkratky
ABS

Protiblokovac썿 syst썗m

BAS
Syst썗m brzdov썗ho asistenta

BCA
Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m v mrtv썗m 쏒hlu

BCW
Syst썗m varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m 
쏒hlu

BVM
Sledov쌴n썿 mrtv썗ho 쏒hlu

CC
Tempomat

CRS
D썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m

DAW
Syst썗m sledov쌴n썿 bd썙losti 쎼idi썊e

DBC
Ovl쌴d쌴n썿 brzd p쎼i j썿zd썙 ze svahu

DRL
Sv썙tla pro denn썿 sv썿cen썿

EBD
Elektronick쏯 syst썗m distribuce brzd-
n썗ho 쏒썊inku

ECM
Elektricky ovl쌴dan썗 chromovan썗 
zrc쌴tko

EPS
Elektrick쏯 posilova썊 쎼썿zen썿

ESC
Elektronick쏯 stabiliza썊n썿 syst썗m

ESS
Nouzov썗 brzdov썗 sign쌴ly

FCA
Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
썊eln썿mu n쌴razu

HAC
Asistent rozjezdu do kopce

HBA
Asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel

HMSL
T쎼et썿 brzdov썗 sv썙tlo

ISLA
Inteligentn썿 asistent pro rychlostn썿 
omezen썿

LATCH
Syst썗m ukotven썿 d썙tsk썗 seda썊ky bez 
pou쏹it썿 bezpe썊nostn썿ch p쌴s쏪

LFA
Syst썗m sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho pruhu

LKA
Asistent udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m pruhu

MCB
Brzdov쏯 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 dru-
hotn쏯m nehod쌴m

MDPS
Posilova썊 쎼썿zen썿 s elektromotorem

MIL
Kontrolka poruchy
2A
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MSLA
Manu쌴ln썿 asistent pro rychlostn썿 ome-
zen썿

PCA
Asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
koliz썿m p쎼i parkov쌴n썿 se zacouv쌴n썿m

PDW
V쏯stra쏹n쏯 syst썗m zadn썿ho parkova-
c썿ho odstupu

RCCA
Asistent pro p쎼edch쌴zen썿 kolizi 
s proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem p쎼i couv쌴n썿

RCCW
Upozorn썙n썿 na proj썿쏹d썙j썿c썿 vozidlo p쎼i 
couv쌴n썿

RVM
Zobrazen썿 zadn썿 kamery

SBW
Elektronick썗 쎼azen썿 (Shift-By-Wire)

SCC
Adaptivn썿 tempomat

SEA
Asistence p쎼i bezpe썊n썗m vystupov쌴n썿

SEW
Upozorn썙n썿 pro bezpe썊n썗 vystupo-
v쌴n썿

SRS
Airbagy - dopl쎜kov쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m

SRSCM
싡썿dic썿 jednotka SRS

SVM
Syst썗m zobrazov쌴n썿 okol썿

TBT
Postupn쏯 re쏹im Turn By Turn

TIN
Identifika썊n썿 썊썿slo pneumatiky

TPMS
Syst썗m monitorov쌴n썿 tlaku v pneuma-
tik쌴ch

TSA
Asistent stabilizace p쎼썿v썙su

VIN
Identifika썊n썿 썊썿slo vozidla

VSM
Syst썗m 쎼썿zen썿 stability vozidla
3A
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Abecedn썿 seznam

A
adaptivn썿 tempomat (SCC) 6-129
nastaven썿 6-130, 6-133
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-137
zobrazen썿 a ovl쌴d쌴n썿 6-133
airbag
bo썊n썿 airbag a p쎼edn썿 st쎼edn썿 airbag 3-39
kolizn썿 썊idla airbagu 3-42
nafouknut썿 3-43
okenn썿 airbagy 3-40
P썗썊e o SRS 3-47
p쎼edn썿 airbagy 쎼idi썊e a spolujezdce 3-37
situace, ve kter쏯ch nedojde
k nafouknut썿 3-44
Sou썊쌴sti syst썗mu airbag쏪 SRS
a jejich funkce 3-35
varovn썗 a informa썊n썿 kontrolky 3-32
airbag – dopl쎜kov쏯 z쌴dr쏹n쏯
syst썗m 3-30
akumul쌴tor 8-41
Asisten썊n썿 syst썗m pro j썿zdu po 
d쌴lnici (HDA) 6-151
썊innost 6-153
nastaven썿 6-152
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-155
asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
썊eln썿mu n쌴razu (FCA) – typ 
s kombinovan쏯mi 썊idly 6-70
썊innost 6-74
nastaven썿 6-71
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-77
asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
썊eln썿mu n쌴razu (FCA) (pouze typ 
s 썊eln썿 kamerou) 6-60
썊innost 6-63
nastaven썿 6-61
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-65
asisten썊n썿 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
n쌴razu p쎼i parkov쌴n썿 couv쌴n썿m 
(PCA) 6-189
썊innost 6-191
nastaven썿 6-189
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-192
asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel 4-68

asistent pro p쎼edch쌴zen썿 kolizi s 
proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem p쎼i couv쌴n썿 
(RCCA) 6-172
썊innost 6-174
nastaven썿 6-173
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-177
asistent pro p쎼edch쌴zen썿 kolizi s 
proj썿쏹d썙j썿c썿m vozidlem p쎼i couv쌴n썿 
(RCCW) 6-165
썊innost 6-167
nastaven썿 6-166
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-169
asistent pro p쎼edch쌴zen썿 koliz썿m 
v mrtv썗m 쏒hlu (BCA) 6-96
썊innost 6-100
nastaven썿 6-98
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-103
asistent rozjezdu do kopce
(HAC) 6-49
asistent stabilizace p쎼썿v썙su
(TSA) 6-51
audiosyst썗m
r쌴dio 5-3
automatick쌴 j썿zda na volnob썙h
(SSC) (u model쏪 MHEV) 6-39
automatick쌴 p쎼evodovka 6-20
automatick썗 p쎼ibrzd썙n썿 6-46

B
bezpe썊nostn썿 opat쎼en썿
p쎼i v쏯m썙n썙 쏹쌴rovky 8-64
bezpe썊nostn썿 p쌴sy 3-12
bezpe썊nostn썿 p쌴sy sedadel 3-13
bezpe썊nostn썿 prvky 7-28
hasic썿 p쎼썿stroj 7-28
l썗k쌴rni썊ka prvn썿 pomoci 7-28
reflexn썿 troj쏒heln썿k 7-28
ukazatel tlaku v pneumatik쌴ch 7-28
bezpe썊nostn썿 syst썗m vozidla 6-47
asistent rozjezdu do kopce (HAC) 6-49
asistent stabilizace p쎼썿v썙su (TSA) 6-51
brzdov쏯 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
druhotn쏯m nehod쌴m (MCB) 6-50
Protiblokovac썿 syst썗m (ABS) 6-47
syst썗m brzdov썗ho asistenta (BAS) 6-51
syst썗m elektronick썗 stabilizace (ESC) 6-47
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Syst썗m elektronick썗 stabilizace
vozidla (VSM) 6-50
syst썗m ovl쌴d쌴n썿 brzd p쎼i j썿zd썙
ze svahu (DBC) 6-48
syst썗m sign쌴lu nouzov썗ho zastaven썿
(ESS) 6-51
bo썊n썿 airbag a p쎼edn썿 st쎼edn썿
airbag 3-39
bo썊n썿 clona 4-104
brzdov쌴/spojkov쌴 kapalina 8-33
brzdov쏯 syst썗m 6-40
automatick썗 p쎼ibrzd썙n썿 6-46
elektronick쌴 parkovac썿 brzda (EPB) 6-43
parkovac썿 brzda 6-41
uvoln썙n썿 parkovac썿 brzdy 6-42
zata쏹en썿 parkovac썿 brzdy 6-42
brzdov쏯 syst썗m pro p쎼edch쌴zen썿 
druhotn쏯m nehod쌴m (MCB) 6-50

C
celoevropsk쏯 syst썗m ecall 7-29
popis funkce ecall v syst썗mu vozidla 7-29
쏒daje o zpracov쌴n썿 dat 7-30

D
d쌴lkov쏯 ovlada썊 4-5
d쌴vejte pozor na rizika vzplanut썿
p쎼i parkov쌴n썿 nebo zastaven썿
vozidla 1-6
d썙tsk쏯 z쌴dr쏹n쏯 syst썗m (CRS) 3-23
Syst썗m ukotven썿 ISOFIX 3-25
typy 3-23
upevn썙n썿 d썙tsk썗ho z쌴dr쏹n썗ho
syst썗mu 3-25
dr쏹쌴ky n쌴poj쏪 4-98
dv썿쎼ka palivov썗 n쌴dr쏹e 4-34
dvouspojkov쌴 p쎼evodovka 6-22

E
elektrick쌴 z쌴suvka 4-101
elektricky ovl쌴dan썗 p쌴t썗 dve쎼e
automatick썗 obr쌴cen썿 chodu elektricky 
ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 4-21

nastaven썿 elektricky ovl쌴dan썗ho v썿ka 
zavazadlov썗ho prostoru 4-23
nastaven썿 rychlosti elektricky
ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 4-23
nastaven썿 v쏯쏃ky elektricky
ovl쌴dan쏯ch p쌴t쏯ch dve쎼썿 4-23
Vynulov쌴n썿 4-24
elektronick쌴 parkovac썿 brzda
(EPB) 6-43
elektronicky 쎼썿zen썗 odpru쏹en썿
(ECS) 6-52
emergency commodity
fire extinguisher 7-28

H
h쌴썊ek na od썙v 4-103
hmotnost vozidla 6-217
hospod쌴rn쏯 provoz 6-202

Ch
chladic썿 kapalina motoru 8-31
chytr썗 p쌴t썗 dve쎼e 4-25
chytr쏯 kl썿썊 4-6

I
indik쌴tor 쎼azen썿 automatick썗 
p쎼evodovky 4-47
indik쌴tor 쎼azen썿 automatick썗 
p쎼evodovky v re쏹imu manu쌴ln썿ho 
쎼azen썿 4-47
indik쌴tor 쎼azen썿 manu쌴ln썿 
p쎼evodovky 4-48
informa썊n썿 syst썗m 4-106
audio (bez dotykov썗ho displeje) 5-5
bluetooth 5-18
NOUZOV쉩 VOL숼N슕 ERA-GLONASS 5-26
p쎼ehr쌴va썊 m썗di썿 5-14
r쌴dio 5-10
specifikace 5-27
symboly stavu syst썗mu 5-26
integrovan쏯 syst썗m 쎼썿zen썿
v re쏹imu Drive 6-52
re쏹im drive 6-52
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inteligentn썿 asistent
pro rychlostn썿 omezen썿 (ISLA) 6-114
썊innost 6-115
nastaven썿 6-114
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-117
inteligentn썿 manu쌴ln썿
p쎼evodovka 4-48, 6-15
inteligentn썿 syst썗m 썊eln썿ch
sv썙tel (IFS) 4-71

J
j썿zda v zim썙 6-206

K
kapalina ost쎼ikova썊e 8-35
kapota 4-33
otev쎼en썿 kapoty 4-33
zav쎼en썿 kapoty 4-33
kapsa v op썙r쌴ku sedadla 3-6
kl썿썊 4-5
syst썗m imobiliz썗ru 4-11
v쏯m썙na baterie v kl썿썊i 4-8
kolizn썿 썊idla airbagu 3-42

L
LCD displej 4-50
Re쏹imy LCD displeje 4-50
loketn썿 op썙rka 3-12

M
manu쌴ln썿 asistent pro rychlostn썿 
omezen썿 (MSLA) 6-112
썊innost 6-112
manu쌴ln썿 ovl쌴d쌴n썿 klimatizace 4-84
manu쌴ln썿 p쎼evodovka 6-18
motorov쏯 olej 8-28
motorov쏯 prostor 2-9, 8-5

N
Nastartov쌴n썿 vozidla 6-10
nastaven썿 vozidla (informa썊n썿 
syst썗m) 4-60
n쌴roky na kvalitu paliva 1-2
nouzov쌴 opat쎼en썿 6-58
nouzov쌴 situace 7-3
nouzov썗 startov쌴n썿 7-5
odtah 7-25
pr쌴zdn쌴 pneumatika (s rezervn썿 
pneumatikou) 7-13
p쎼eh쎼쌴t썿 motoru 7-7
p쎼i probl썗mech se startov쌴n썿m
motoru 7-4
souprava pro opravu pneumatiky
(Tire Mobility Kit) 7-20
v p쎼썿pad썙 nouze p쎼i j썿zd썙 7-3
v쏯stra쏹n썗 dopravn썿 zna썊en썿 7-3
nouzov썗 bezpe썊nostn썿 uvoln썙n썿 
p쌴t쏯ch dve쎼썿 4-27

O
odkl쌴dac썿 schr쌴nka ve st쎼edov썗 
konzole 4-95
odml쏹ov쌴n썿 (썊eln썿ho skla) 4-92
automatick썗 ovl쌴d쌴n썿 klimatizace 4-93
odmrazov쌴n썿 a odml쏹ov쌴n썿
썊eln썿ho skla 4-92
automatick썗 odml쏹ov쌴n썿 4-94
odmrazova썊 4-94
odmrazov쌴n썿 (썊eln썿ho skla) 4-92
odtah 7-25
odtah v p쎼썿pad썙 nouze 7-26
odtahov쌴 slu쏹ba 7-25
odtah v p쎼썿pad썙 nouze 7-26
odtahov쌴 slu쏹ba 7-25
okenn썿 airbagy 3-40
okna 4-28
d쌴lkov썗 zav썿r쌴n썿/otv썿r쌴n썿 oken 4-31
tla썊썿tko blokov쌴n썿 elektricky
ovl쌴dan쏯ch oken 4-30
op썙rka hlavy 3-10
osv썙tlen썿 4-66
asistent d쌴lkov쏯ch sv썙tel 4-68
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inteligentn썿 syst썗m 썊eln썿ch sv썙tel
(IFS) 4-71
za쎼썿zen썿 pro nastaven썿 sklonu
p쎼edn썿ch sv썙tlomet쏪 4-73
osv썙tlen썿 interi썗ru 4-77
썊tec썿 lampi썊ka 4-77
funkce automatick썗ho zhasnut썿 4-77
osobn썿 lampi썊ka 4-78
Osv썙tlen썿 odkl쌴dac썿 p쎼ihr쌴dky 4-78
osv썙tlen썿 zavazadlov썗ho prostoru 4-78
osv썙tlen썿 zrc쌴tka ve slune썊n썿 clon썙 4-78
vnit쎼n썿 sv썙tlo 4-78
osv썙tlen썿 okol썿 4-98
otev썿r쌴n썿 a zav썿r쌴n썿 oken 4-30
otev쎼en썿 kapoty 4-33

P
palivov쏯 filtr (vzn썙tov쏯 motor) 8-37
pam썙쏉 nastaven썿 sedadla 쎼idi썊e 4-18
funkce snadn썗ho p쎼썿stupu 4-19
nastaven썿 polohy do pam썙ti 4-18
Vynulov쌴n썿 4-19
vyvol쌴n썿 poloh z pam썙ti 4-18
panel zavazadlov썗ho prostoru 4-96
panoramatick썗 st쎼e쏃n썿 okno 4-37
automatick썗 obr쌴cen썿 chodu 4-38
elektricky ovl쌴dan쌴 slune썊n썿 clona 4-37
otev쎼en썿/sklopen썿 4-38
resetov쌴n썿 st쎼e쏃n썿ho okna 4-39
upozorn썙n썿 na otev쎼en썿 st쎼e쏃n썿ho
okna 4-40
vysunut썿 do otev쎼en썗 polohy /
zasunut썿 do zav쎼en썗 polohy 4-38
parkovac썿 brzda
kontrola parkovac썿 brzdy 8-36
p쌴t썗 dve쎼e 4-20
nouzov썗 bezpe썊nostn썿 uvoln썙n썿 4-27
otev쎼en썿 chytr썗ho v썿ka
zavazadlov썗ho prostoru 4-25
p썗썊e o bezpe썊nostn썿 p쌴sy 3-22
p썗썊e o vzhled 8-76
p썗썊e o exteri썗r vozidla 8-76
p썗썊e o interi썗r 8-80
pl쌴novan쌴 쏒dr쏹ba a servis 8-10
pneumatiky a kola 8-44
doporu썊en썗 hodnoty tlaku
studen쏯ch pneumatik 8-44

kontrola tlaku nahu쏃t썙n썿 pneumatik 8-44
ozna썊en썿 na bo썊n썿ch st썙n쌴ch
pneumatik 8-48
p썗썊e o pneumatiky 8-44, 8-48
prohozen썿 kol 8-46
vyrovn쌴n썿 kol a vyv쌴쏹en썿 pneumatik 8-46
v쏯m썙na kola 8-47
v쏯m썙na pneumatiky 8-46
z쌴b썙r pneumatik 8-48
Pojistka tla썊썿tka ENGINE START/
STOP (Nastartov쌴n썿/vypnut썿 
motoru) 6-10
pojistky
pojistkov쏯 panel u 쎼idi썊e 8-55
pojistkov쏯 panel v motorov썗m
prostoru (kryt p쎣lu akumul쌴toru) 8-63
v쏯m썙na pojistky v motorov썗m
prostoru 8-53
v쏯m썙na pojistky ve vnit쎼n썿 sk쎼썿ni 8-53
pokyny pro 쎼썿zen썿 vozidla 1-6
polo쏹ky pl쌴novan썗 쏒dr쏹by 8-25
brzdov쌴 kapalina 8-27
brzdov쏯 syst썗m a hadice 8-27
chladic썿 kapalina 8-26
chladic썿 m썗dium klimatizace 8-28
chladic썿 syst썗m 8-26
Inteligentn썿 manu쌴ln썿 p쎼evodovka 8-27
kapalina automatick썗 p쎼evodovky 8-27
kapalina dvouspojkov썗 p쎼evodovky 8-27
kapalina manu쌴ln썿 p쎼evodovky 8-27
kotou썊ov썗 brzdy, desti썊ky, t쎼meny 
a brzdov썗 kotou썊e 8-27
n쌴pl쎜 palivov썗ho filtru
(vzn썙tov쏯 motor) 8-25
odv썙tr쌴vac썿 hadice (z쌴쏹ehov쏯 motor) 
a z쌴tka hrdla palivov썗 n쌴dr쏹e 8-26
palivov썗 potrub썿, hadice a spojky 8-25
palivov쏯 filtr (z쌴쏹ehov쏯 motor) 8-25
parkovac썿 brzda 8-27
podtlakov썗 hadice ventilace
klikov썗 sk쎼썿n썙 8-26
poloosy a man쏹ety 8-28
p쎼evodovka 쎼썿zen썿, t쌴hla a man쏹ety / 
kulov쏯 썊ep spodn썿ho ramene 8-27
upev쎜ovac썿 쏃rouby zav썙쏃en썿 8-27
쏒rove쎜 kapalin 8-28
vzduchov쏯 filtr 8-26
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zapalovac썿 sv썿썊ky
(pro z쌴쏹ehov쏯 motor) 8-26
popeln썿k 4-104
pr쌴zdn쌴 pneumatika
(s rezervn썿 pneumatikou) 7-13
prevence p쎼i pou쏹썿v쌴n썿 
bezpe썊nostn썿ho p쌴su 3-20
Pro bezpe썊n썗 pou쏹썿v쌴n썿 pohonu 
v쏃ech kol 4WD 6-56
prohl쌴쏃en썿 o shod썙 6-196
Protiblokovac썿 syst썗m (ABS) 6-47
p쎼ed j썿zdou 6-7
p쎼edn썿 airbagy 쎼idi썊e
a spolujezdce 3-37
p쎼evodovka 6-15
Zpr쌴vy na LCD displeji 6-27
p쎼썿strojov쌴 deska 4-46
p쎼썿strojov쏯 panel
indik쌴tor 쎼azen썿 automatick썗
p쎼evodovky 4-47
indik쌴tor 쎼azen썿 automatick썗
p쎼evodovky v re쏹imu manu쌴ln썿ho
쎼azen썿 4-47
indik쌴tor 쎼azen썿 manu쌴ln썿
p쎼evodovky 4-48
inteligentn썿 manu쌴ln썿 p쎼evodovka 4-48

R
r쌴dio 5-3
Re쏹imy LCD displeje
informa썊n썿 re쏹im 4-54
pro nastaven썿 j썿zdn썿ho asistenta 
(informa썊n썿 syst썗m) 4-57
re쏹im denn썿ch kilometr쏪 4-51
re쏹im hlavn썿 v쏯stra쏹n썗 signalizace 4-54
re쏹im j썿zdn썿ho asistenta 4-51
re쏹im postupn썗 navigace
Turn By Turn (TBT) 4-53
servisn썿 interval 4-54

싡
쎼adic썿 p쌴ky pod volantem 6-32

S
sedadlo 3-3
nastaven썿 p쎼edn썿ho sedadla 3-4
vlastnosti sedadel s ko쏹en쏯mi potahy 3-4
sedadlo s ko쏹en쏯m potahem 3-4
se쎼썿zen썿 zadn썿ho sedadla 3-8
sledov쌴n썿 mrtv썗ho 쏒hlu (BVM) 6-125
썊innost 6-125
nastaven썿 6-125
porucha 6-126
slune썊n썿 clona 4-100
souprava pro opravu pneumatiky 
(Tire Mobility Kit) 7-20
bezpe썊n썗 pou쏹it썿 soupravy
na opravu pneumatik 7-24
kontrola tlaku nahu쏃t썙n썿 pneumatik 7-23
pou쏹it썿 opravn썗 sady pneumatik 7-22
rozprost쎼en썿 t썙snic썿ho prost쎼edku 7-22
sou썊쌴sti opravn썗 sady pneumatik 7-21
specifikace 9-2
celkov쌴 hmotnost vozidla 9-3
certifika썊n썿 쏃t썿tek vozidla 9-10
썊썿slo motoru 9-11
doporu썊en쌴 maziva a mno쏹stv썿 9-7
identifika썊n썿 썊썿slo vozidla (VIN) 9-10
motor 9-2
objem zavazadlov썗ho prostoru 9-4
palivov쏯 쏃t썿tek 9-12
pneumatiky a kola 9-6
prohl쌴쏃en썿 o shod썙 9-12
p쎼썿kon 쏹쌴rovky 9-5
rozm썙ry 9-2
syst썗m klimatizace 9-5
쏃t썿tek chladic썿ho m썗dia 9-11
쏃t썿tek na kompresoru klimatizace 9-11
vlastnosti pneumatik a doporu썊en썗 
hu쏃t썙n썿 9-10
sp썿na썊 zapnut썿/vypnut썿 (ON/OFF) 
airbagu spolujezdce 3-33
startov쌴n썿 motoru 6-13
st썙ra썊e 8-39
st썙ra썊e a ost쎼ikova썊e 4-74
st쎼e쏃n썿 nosi썊 4-105
syst썗m adaptivn썿ho tempomatu 
spolupracuj썿c썿 s navigac썿
(NSCC) 6-142
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썊innost 6-143
nastaven썿 6-142
omezen썿 6-145
syst썗m automatick썗ho ovl쌴d쌴n썿 
klimatizace
ovl쌴d쌴n썿 rychlosti ventil쌴toru 4-90
pou쏹썿v쌴n썿 p쎼ep썿nac썿ho ovlada썊e 
informa썊n썿ho syst썗mu/ovlada썊e 
klimatizace 4-88, 4-106
syst썗m brzdov썗ho asistenta
(BAS) 6-51
syst썗m elektronick썗 stabilizace 
(ESC) 6-47
Syst썗m elektronick썗 stabilizace 
vozidla (VSM) 6-50
syst썗m imobiliz썗ru 4-11
Syst썗m monitorov쌴n썿 tlaku
v pneumatik쌴ch (TPMS) 7-9
syst썗m ovl쌴d쌴n썿 brzd p쎼i j썿zd썙
ze svahu (DBC) 6-48
syst썗m ovl쌴d쌴n썿 ventilace 
(klimatizace) 4-79
syst썗m ovl쌴d쌴n썿 klimatizace 4-81
syst썗m pohonu v쏃ech kol
(AWD) 6-55
nouzov쌴 opat쎼en썿 6-58
Pro bezpe썊n썗 pou쏹썿v쌴n썿 pohonu
v쏃ech kol 4WD 6-56
Re쏹im 4WD Lock (Z쌴mek pohonu
v쏃ech kol) 6-55
syst썗m pro bezdr쌴tov썗 dob썿jen썿 
mobiln썿ho telefonu 4-102
syst썗m sign쌴lu nouzov썗ho
zastaven썿 (ESS) 6-51
syst썗m sledov쌴n썿 bd썙losti
쎼idi썊e (DAW) 6-119
썊innost 6-121
nastaven썿 6-120
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-123
syst썗m sledov쌴n썿 j썿zdn썿ho
pruhu (LFA) 6-148
썊innost 6-149
nastaven썿 6-148
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-150
syst썗m sni쏹ov쌴n썿 emis썿 8-82
Syst썗m UAE eCall 7-34

syst썗m udr쏹ov쌴n썿 v j썿zdn썿m
pruhu (LKA) 6-83
썊innost 6-85
nastaven썿 6-83
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-86
Syst썗m ukotven썿 ISOFIX 3-25
syst썗m vyp썿n쌴n썿 motoru Stop
and Go (ISG) 6-33
automatick썗 nastartov쌴n썿 6-35
automatick썗 vypnut썿 motoru 6-33
Kontrolka syst썗mu ISG 6-37
Podm썿nky 썊innosti 6-37
syst썗m zobrazov쌴n썿 okol썿
(SVM) 6-160
썊innost 6-162
nastaven썿 6-161
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-164

T
ta쏹en썿 p쎼썿v썙su 6-210
brzdy p쎼썿v썙su 6-212
j썿zda s p쎼썿v썙sem 6-212
pojistn쌴 lana 6-211
ta쏹n썗 za쎼썿zen썿 6-211
쏒dr쏹ba 6-214
tempomat (CC) 6-126
썊innost 6-126

U
UAE eCall System 7-36
ultrazvukov썗 썊idlo ochrany
proti vniknut썿 (UIP) 4-9
upozorn썙n썿 na obsazen썿 zadn썿ch 
sedadel (ROA) 4-17
USB nab썿je썊ka 4-100

쌂
쏒dr쏹ba
akumul쌴tor 8-41
brzdov쌴/spojkov쌴 kapalina 8-33
chladic썿 kapalina motoru 8-31
kapalina ost쎼ikova썊e 8-35
motorov쏯 olej 8-28
palivov쏯 filtr (vzn썙tov쏯 motor) 8-37
parkovac썿 brzda 8-36
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p썗썊e o vzhled 8-76
pneumatiky a kola 8-44
st썙ra썊e 8-39
syst썗m sni쏹ov쌴n썿 emis썿 8-82
vzduchov쏯 filtr 8-37
vzduchov쏯 filtr klimatizace 8-38
쏒dr쏹ba vozidla 8-7
pl쌴n 쏒dr쏹by sv썗pomoc썿 8-9
zodpov썙dnost vlastn썿ka vozidla 8-7
쏒chyty autokoberce 4-104
쏒lo쏹n쏯 prostor 4-95
loketn썿 op썙rka s mo쏹nost썿 posuvu 4-95
odkl쌴dac썿 schr쌴nka ve st쎼edov썗
konzole 4-95
panel zavazadlov썗ho prostoru 4-96
쏒pravy vozidla 1-5

V
varov쌴n썿 pro bezpe썊n썗
vystupov쌴n썿 (SEW) 6-107
썊innost 6-109
nastaven썿 6-108
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-110
varov쌴n썿 p쎼ed koliz썿 v mrtv썗m
쏒hlu (BCW) 6-88
썊innost 6-91
nastaven썿 6-89
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-92
varovn썗 a informa썊n썿 kontrolky 4-61
vlastnosti exteri썗ru 4-105
st쎼e쏃n썿 nosi썊 4-105
vlastnosti interi썗ru 4-98
bo썊n썿 clona 4-104
dr쏹쌴ky n쌴poj쏪 4-98
elektrick쌴 z쌴suvka 4-101
h쌴썊ek na od썙v 4-103
osv썙tlen썿 okol썿 4-98
popeln썿k 4-104
slune썊n썿 clona 4-100
syst썗m pro bezdr쌴tov썗 dob썿jen썿
mobiln썿ho telefonu 4-102
USB nab썿je썊ka 4-100
쏒chyty autokoberce 4-104
vyh쎼썿v쌴n썿/v썙tr쌴n썿 sedadla 4-98
vn썙j쏃썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko
funkce automatick썗ho couv쌴n썿 4-44
vnit쎼n썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko 4-43

volant 4-40
klakson 4-42
vyh쎼썿van쏯 volant 4-41
vyh쎼썿v쌴n썿/v썙tr쌴n썿 sedadla 4-98
v쏯m썙na sv썙tel (typ LED) 8-67
v쏯stra쏹n쏯 syst썗m p쎼edn썿ho/zadn썿ho 
parkovac썿ho odstupu (PDW) 6-184
썊innost 6-185
nastaven썿 6-184
poruchy syst썗mu a syst썗mov쌴
opat쎼en썿 6-187
v쏯stra쏹n쏯 syst썗m zadn썿ho 
parkovac썿ho odstupu (PDW) 6-181
썊innost 6-181
nastaven썿 6-181
poruchy syst썗mu a syst썗mov쌴
opat쎼en썿 6-182
vzduchov쏯 filtr 8-37
vzduchov쏯 filtr klimatizace 8-38

Z
zabezpe썊ovac썿 syst썗m 4-9
aktivovan쏯 alarm 4-9
deaktivovan쏯 alarm 4-10
ultrazvukov썗 썊idlo ochrany proti
vniknut썿 (UIP) 4-9
zabezpe썊en썿 alarmem 4-10
zaj썿쏹d썙n썿 vozidla 1-5
zav쎼en썿 kapoty 4-33
z쌴mek dve쎼썿 4-13
uvnit쎼 vozidla 4-14
vn썙 vozidla 4-13
Zamknut썿/odemknut썿 dve쎼썿 4-16
z쌴mky dve쎼썿
blokov쌴n썿 dve쎼썿 4-16
upozorn썙n썿 na obsazen썿 zadn썿ch
sedadel (ROA) 4-17
zobrazen썿 zadn썿 kamery (RVM) 6-157
썊innost 6-158
nastaven썿 6-157
omezen썿 a poruchy syst썗mu 6-159
zrc쌴tka 4-43
elektrochromatick썗 zrc쌴tko (ECM) 4-43
nastaven썿 denn썿ho/no썊n썿ho
zp썙tn썗ho zrc쌴tka 4-43
vn썙j쏃썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko 4-43
8I
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vnit쎼n썿 zp썙tn썗 zrc쌴tko 4-43
zvl쌴쏃tn썿 j썿zdn썿 podm썿nky 6-203

쌰
쏹쌴rovky 8-64
bezpe썊nostn썿 opat쎼en썿
p쎼i v쏯m썙n썙 쏹쌴rovky 8-64
pozice sv썙tla (bo썊n썿 썊쌴st) 8-67
pozice sv썙tla (p쎼edn썿 썊쌴st) 8-65
pozice sv썙tla (zadn썿 썊쌴st) 8-66
V쏯m썙na osv썙tlen썿 registra썊n썿 zna썊ky 
(쏹쌴rovkov쏯 typ) 8-68
v쏯m썙na sv썙tel (typ LED) 8-67
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	ÚVODEM
	ÚVODEM
	ÚVODEM
	ÚVODEM
	ÚVODEM
	Vážení zákazníci,
	Vážení zákazníci,
	Vážení zákazníci,
	Děkujeme, že jste si vybrali nové vozidlo Kia.
	Společnost Kia se jako globální automobilový výrobce zaměřený na výrobu vysoce kvalitních vozidel s mimořádnou hodnotou vždy snaží poskytovat zákaznický servis, který překoná vaše očekávání.
	V případě, že budete potřebovat technickou pomoc, se můžete obrátit na autorizovaného prodejce Kia, kde jsou k dispozici odborně školení technici, doporučené speciální nářadí a originální náhradní díly.
	V této uživatelské příručce se dozvíte, jak používat vybavení a funkce náležející ke standardní nebo volitelné výbavě vozidla, a také zde najdete pokyny pro údržbu vozidla. Proto se můžete setkat i s popisy a vyobrazeními, kte...
	Veškeré informace obsažené v této uživatelské příručce jsou aktuální a přesné v okamžiku jejího vydání. Kia však neustává v dalším vývoji svých produktů a společnost si proto vyhrazuje právo provádět změny v příručce...
	Dbejte na bezpečnou jízdu a užívejte si jízdu ve vozidle Kia!

	© 2022 Kia Slovakia s. r. o.
	© 2022 Kia Slovakia s. r. o.
	Veškerá práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu Kia Slovakia s. r. o. tato publikace nesmí být reprodukována nebo překládána jako celek ani po částech.
	Vytištěno společností Kia Slovakia



	Jak používat tuto příručku
	Jak používat tuto příručku
	Jak používat tuto příručku
	Chceme vám dopomoci k tomu, abyste z řízení vašeho vozidla měli ten největší požitek. Uživatelská příručka vám může pomoci v mnoha ohledech.
	Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli celou příručku. Abyste minimalizovali rizika zranění nebo úmrtí, přečtěte si veškeré části této příručky označené nadpisy VÝSTRAHA a VAROVÁNÍ.
	Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli celou příručku. Abyste minimalizovali rizika zranění nebo úmrtí, přečtěte si veškeré části této příručky označené nadpisy VÝSTRAHA a VAROVÁNÍ.
	Text této příručky doplňují ilustrace, které nejlépe vysvětlí, jak si jízdu s vaším vozidlem užít. Během čtení této příručky se dozvíte o funkcích, důležitých bezpečnostních informací a tipech pro jízdu v různých jíz...
	Členění příručky je uvedeno v obsahu. Pokud hledáte konkrétní oblast nebo téma, použijte rejstřík, veškeré informace uvedené v této příručce jsou v něm řazeny abecedně.
	Kapitoly: Tato příručka obsahuje devět kapitol a rejstřík. Každá kapitola začíná stručným soupisem obsahu, takže můžete v okamžiku určit, zda jsou v kapitole uvedeny informace, které hledáte.
	V příručce najdete různá VÝSTRAHA, VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ. Tato VAROVÁNÍ byla navržena pro zvýšení vaši osobní bezpečnosti. Uživatel vozidla by měl být seznámen a dodržovat VŠECHNY pokyny a doporučení, která obsahují uvede...
	VÝSTRAHA uvádí situaci, při které by mohlo dojít k újmě, vážnému zranění nebo úmrtí, pokud by výstraha zůstala bez povšimnutí.
	VÝSTRAHA uvádí situaci, při které by mohlo dojít k újmě, vážnému zranění nebo úmrtí, pokud by výstraha zůstala bez povšimnutí.

	VAROVÁNÍ uvádí situaci, při které by mohlo dojít k poškození vozidla, pokud by varování zůstalo bez povšimnutí.
	VAROVÁNÍ uvádí situaci, při které by mohlo dojít k poškození vozidla, pokud by varování zůstalo bez povšimnutí.

	UPOZORNĚNÍ uvádí zajímavé nebo užitečné informace.
	UPOZORNĚNÍ uvádí zajímavé nebo užitečné informace.






	Úvod
	Úvod
	Úvod
	Vaše vozidlo v kostce
	Bezpečnostní funkce vašeho vozidla
	Funkce vašeho vozidla
	Informační systém
	Řízení vozidla
	Co dělat v případě nouze
	Údržba
	Specifikace a užitné parametry
	Stručná příručka pro navigaci
	Zkratky
	Abecední seznam



	Úvod
	Úvod
	Nároky na kvalitu paliva 1-2 

	Úvod
	Úvod
	Úvod
	Úvod

	Nároky na kvalitu paliva
	Nároky na kvalitu paliva
	Nároky na kvalitu paliva
	Bezolovnatý benzin
	Bezolovnatý benzin
	Bezolovnatý benzin
	Pro Evropu
	Pro Evropu
	Pro dosažení optimálního výkonu vozidla doporučujeme používat bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95 a s indexem samozápalů AKI 91 nebo vyšším.
	Můžete použít i bezolovnaté palivo s oktanovým číslem RON 91~94 a indexem samozápalů AKI 87~90, avšak v tomto případě může dojít k mírnému poklesu výkonu vozidla. (Nepoužívejte paliva s metanolem.)

	Mimo Evropu
	Mimo Evropu
	Vaše nové vozidlo Kia je konstruováno pouze pro používání bezolovnatého olova s oktanovým číslem 91 a s antidetonační odolností 87 nebo vyšší. (Nepoužívejte paliva s metanolem.)
	Vaše nové vozidlo je konstruováno tak, aby poskytovalo maximální výkon s bezolovnatým palivem, při jehož používání jsou rovněž minimalizovány výfukové emise a zanášení svíček zapalování.

	• Po automatickém vypnutí hubice při tankování již nepřidávejte další množství paliva.
	• Po automatickém vypnutí hubice při tankování již nepřidávejte další množství paliva.
	• Po automatickém vypnutí hubice při tankování již nepřidávejte další množství paliva.
	• Po automatickém vypnutí hubice při tankování již nepřidávejte další množství paliva.

	• Vždy zkontrolujte pevné utažení víka palivové nádrže, aby v případě nehody nedošlo k úniku paliva.
	• Vždy zkontrolujte pevné utažení víka palivové nádrže, aby v případě nehody nedošlo k úniku paliva.



	Nikdy nepoužívejte olovnaté palivo. Používání olovnatého benzinu poškozuje katalyzátor, poškozuje kyslíkové čidlo motoru a negativně ovlivňuje snižování emisí.
	Nikdy nepoužívejte olovnaté palivo. Používání olovnatého benzinu poškozuje katalyzátor, poškozuje kyslíkové čidlo motoru a negativně ovlivňuje snižování emisí.
	Nikdy do palivové nádrže nepřidávejte jiné než specifikované přípravky pro čištění palivové nádrže. (Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia, kde získáte další informace.)


	Benzin obsahující alkohol nebo metanol
	Benzin obsahující alkohol nebo metanol
	Směs benzinu a etanolu (rovněž známá jako obilný alkohol) a směs benzinu a metanolu (rovněž známá jako dřevný alkohol) jsou na trhu nabízeny jako náhrada nebo alternativa k bezolovnatému benzinu.
	Nepoužívejte benzinovou směs obsahující více než 10 % etanolu a jakoukoli benzinovou směs obsahující metanol. Tato paliva mohou způsobit problémy s pojízdností a poškození palivového systému, ovládacího systému motoru a systému ...
	V případě, že dojde k problémům s pojízdností, přestaňte používat benzinové směsi jakéhokoli druhu.
	Na poškození vozidla nebo problémy s pojízdností se nemusí vztahovat záruka výrobce, pokud jsou důsledkem používání:
	1. Benzínové směsi obsahující více než 10 % etanolu.
	1. Benzínové směsi obsahující více než 10 % etanolu.
	1. Benzínové směsi obsahující více než 10 % etanolu.

	2. Benzin nebo benzinová směs obsahující metanol.
	2. Benzin nebo benzinová směs obsahující metanol.

	3. Olovnatá nebo bezolovnatá benzínová směs.
	3. Olovnatá nebo bezolovnatá benzínová směs.


	Nikdy nepoužívejte benzínovou směs obsahující metanol. Přestaňte používat jakoukoli benzínovou směs, která zhoršuje pojízdnost.
	Nikdy nepoužívejte benzínovou směs obsahující metanol. Přestaňte používat jakoukoli benzínovou směs, která zhoršuje pojízdnost.


	Ostatní paliva
	Ostatní paliva
	Používání paliv, jako například
	• Palivo obsahující křemík (Si),
	• Palivo obsahující křemík (Si),
	• Palivo obsahující křemík (Si),

	• Paliva obsahující MMT (Methylcyklopentadienyl mangan trikarbonylu), mangan (Mn),
	• Paliva obsahující MMT (Methylcyklopentadienyl mangan trikarbonylu), mangan (Mn),

	• Palivo obsahující ferocen (Fe) nebo
	• Palivo obsahující ferocen (Fe) nebo

	• Paliva s obsahem kovů (s metalickými aditivy),
	• Paliva s obsahem kovů (s metalickými aditivy),


	může poškodit vozidlo nebo motor nebo způsobit ucpání, vynechávání, špatnou akceleraci, škubání motoru, roztavení katalyzátoru, abnormální korozi, zkrácení životnosti atd.
	Rovněž se může rozsvítit kontrolka poruchy (MIL).
	Poškození palivového systému nebo problémy s výkonem způsobené používáním těchto paliv nemusí být kryty omezenou zárukou za nové vozidlo.
	Poškození palivového systému nebo problémy s výkonem způsobené používáním těchto paliv nemusí být kryty omezenou zárukou za nové vozidlo.


	Použití MTBE
	Použití MTBE
	Kia nedoporučuje v tomto vozidle používat paliva, obsahující více než 15,0 % MTBE (Methyl terciární butyl éter) (S hmotnostním obsahem kyslíku 2,7 %) ve vozidle.
	Palivo obsahující objemově více než 15,0 % MTBE (S hmot. obsahem kyslíku 2,7 % hmotnosti) mohou snižovat výkon vozidla, ucpávat palivový systém výpary nebo zhoršovat startování motoru.
	Omezená záruka na nové vozidlo nepokrývá škody v palivovém systému ani jakékoli problémy s výkonem motoru, které jsou způsobené palivem obsahujícím metanol a palivy obsahujícími více než 15,0 % MTBE (Methyl-terc. butyl éter) (Hmo...
	Omezená záruka na nové vozidlo nepokrývá škody v palivovém systému ani jakékoli problémy s výkonem motoru, které jsou způsobené palivem obsahujícím metanol a palivy obsahujícími více než 15,0 % MTBE (Methyl-terc. butyl éter) (Hmo...


	Nepoužívejte metanol
	Nepoužívejte metanol
	Pro vaše vozidlo byste neměli používat paliva obsahující metanol (dřevný alkohol). Tento typ paliva může snížit výkon vozidla a poškodit součásti palivového systému, ovládacího systému motoru a systému regulace emisí.

	Aditiva paliva
	Aditiva paliva
	Kia doporučuje bezolovnatá paliva s oktanovým číslem RON 95 a s indexem samozápalů AKI 91 nebo vyšším (pro Evropu), resp. s oktanovým číslem RON 91 a s indexem samozápalů AKI 87 nebo vyšším (mimo Evropu).
	Pokud zákazníci nepoužívají pravidelně kvalitní benzin včetně aditiv do paliva a mají problémy se startováním nebo motor neběží hladce, by měli při výměně motorového oleje přidat do palivové nádrže jednu láhev aditiv.
	Aditiva lze zakoupit v kterémkoli odborném servisu, kde také získáte informace, jak je používat. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	Provozování vozidla v zahraničí
	Provozování vozidla v zahraničí
	Před jízdou do zahraničí postupujte podle následujících pokynů:
	• Dodržujte předpisy týkající se registrace a pojištění.
	• Dodržujte předpisy týkající se registrace a pojištění.
	• Dodržujte předpisy týkající se registrace a pojištění.

	• Zjistěte, zda bude k dispozici potřebné palivo.
	• Zjistěte, zda bude k dispozici potřebné palivo.



	Vznětový motor
	Vznětový motor
	Nafta
	Nafta
	Pro vznětové motory lze používat pouze běžně dostupnou naftu odpovídající EN 590 nebo obdobným normám. (EN je zkratka pro "Evropské normy".) Nepoužívejte lodní naftu, topné oleje nebo neschválená aditiva. Mohlo by dojít ke zvýše...
	Pro toto vozidlo používejte naftu s cetanovým číslem 51 a vyšším. Pokud jsou dodávány dva typy nafty, podle okolních podmínek používejte náležité palivo pro letní nebo zimní období.
	• Nad -5 °C (23 °F) ... Letní nafta.
	• Nad -5 °C (23 °F) ... Letní nafta.
	• Nad -5 °C (23 °F) ... Letní nafta.

	• Pod -5 °C (23 °F) ... Zimní nafta.
	• Pod -5 °C (23 °F) ... Zimní nafta.


	Množství paliva v nádrži sledujte velmi obezřetně: Jestliže motor zhasne kvůli tomu, že došlo palivo, je nutné před novým nastartováním motoru vyčistit celou palivovou soustavu.
	U vozidel se vznětovým motorem, která jsou vybavena systémem DPF, doporučujeme používat běžnou motorovou naftu.
	U vozidel se vznětovým motorem, která jsou vybavena systémem DPF, doporučujeme používat běžnou motorovou naftu.

	• V případě použití nafty se zvýšeným obsahem síry (více než 50 ppm) a neschválených aditiv se může poškodit systém SPF a může se uvolňovat bílý dým.
	• V případě použití nafty se zvýšeným obsahem síry (více než 50 ppm) a neschválených aditiv se může poškodit systém SPF a může se uvolňovat bílý dým.
	• V případě použití nafty se zvýšeným obsahem síry (více než 50 ppm) a neschválených aditiv se může poškodit systém SPF a může se uvolňovat bílý dým.
	• V případě použití nafty se zvýšeným obsahem síry (více než 50 ppm) a neschválených aditiv se může poškodit systém SPF a může se uvolňovat bílý dým.

	• Nedopusťte, aby do nádrže vnikl benzín nebo voda. Po odčerpání by bylo nutné celý systém odvzdušnit, aby se předešlo zaseknutí vstřikovačů a poškození motoru.
	• Nedopusťte, aby do nádrže vnikl benzín nebo voda. Po odčerpání by bylo nutné celý systém odvzdušnit, aby se předešlo zaseknutí vstřikovačů a poškození motoru.




	Bionafta
	Bionafta
	Komerčně dostupnou naftu, neobsahující více než 7 % bionafty, obecně označovanou jako „B7 Diesel“, lze ve vozidle používat, pokud odpovídá EN 14214 nebo obdobným normám. (EN je zkratka pro "Evropské normy".) Použití biopaliv s vy...
	• Nikdy nepoužívejte jakékoli palivo, ať už naftu nebo bionaftu B7 nebo jiné, které neodpovídá aktuálním standardům petrochemického průmyslu.
	• Nikdy nepoužívejte jakékoli palivo, ať už naftu nebo bionaftu B7 nebo jiné, které neodpovídá aktuálním standardům petrochemického průmyslu.
	• Nikdy nepoužívejte jakékoli palivo, ať už naftu nebo bionaftu B7 nebo jiné, které neodpovídá aktuálním standardům petrochemického průmyslu.
	• Nikdy nepoužívejte jakékoli palivo, ať už naftu nebo bionaftu B7 nebo jiné, které neodpovídá aktuálním standardům petrochemického průmyslu.

	• Nikdy nepoužívejte jakákoli aditiva a prostředky, které nejsou schválené a doporučené výrobcem vozidla.
	• Nikdy nepoužívejte jakákoli aditiva a prostředky, které nejsou schválené a doporučené výrobcem vozidla.








	Úpravy vozidla
	Úpravy vozidla
	Úpravy vozidla
	Vozidlo by nemělo být upravováno. Úpravami vozidla může dojít ke zhoršení vlastností, bezpečnosti nebo životnosti a k porušení závazných bezpečnostních a emisních předpisů.
	Vozidlo by nemělo být upravováno. Úpravami vozidla může dojít ke zhoršení vlastností, bezpečnosti nebo životnosti a k porušení závazných bezpečnostních a emisních předpisů.
	Na poškození a zhoršení vlastností, způsobená úpravami vozidla, se navíc nevztahuje záruka.
	• Při použití neschválených elektronických prvků může dojít k abnormálnímu chování vozidla, poškození elektroinstalace, vybití akumulátoru nebo požáru. Pro svoji bezpečnost nepoužívejte neschválené elektronické prvky.
	• Při použití neschválených elektronických prvků může dojít k abnormálnímu chování vozidla, poškození elektroinstalace, vybití akumulátoru nebo požáru. Pro svoji bezpečnost nepoužívejte neschválené elektronické prvky.
	• Při použití neschválených elektronických prvků může dojít k abnormálnímu chování vozidla, poškození elektroinstalace, vybití akumulátoru nebo požáru. Pro svoji bezpečnost nepoužívejte neschválené elektronické prvky.





	Zajíždění vozidla
	Zajíždění vozidla
	Zajíždění vozidla
	Dodržením několika jednoduchých pravidel pro prvních 1 000 km (600 mil) můžete zlepšit výkonnost, hospodárnost a životnost vašeho vozidla.
	Dodržením několika jednoduchých pravidel pro prvních 1 000 km (600 mil) můžete zlepšit výkonnost, hospodárnost a životnost vašeho vozidla.
	• Motor nevytáčejte do vysokých otáček.
	• Motor nevytáčejte do vysokých otáček.
	• Motor nevytáčejte do vysokých otáček.

	• Při jízdě udržujte rychlost motoru do 3 000 otáček za minutu.
	• Při jízdě udržujte rychlost motoru do 3 000 otáček za minutu.

	• Neudržujte stejné otáčky po dlouhou dobu, ať už vysoké, nebo nízké. Pro správné zajetí motoru je třeba měnit rychlost otáček.
	• Neudržujte stejné otáčky po dlouhou dobu, ať už vysoké, nebo nízké. Pro správné zajetí motoru je třeba měnit rychlost otáček.

	• Kromě nouzových situací se vyhněte náhlým zastavením, aby se mohly brzdy řádně usadit.
	• Kromě nouzových situací se vyhněte náhlým zastavením, aby se mohly brzdy řádně usadit.

	• Během prvních 2 000 km (1 200 mil) provozu nepoužívejte přívěs.
	• Během prvních 2 000 km (1 200 mil) provozu nepoužívejte přívěs.

	• Spotřeba paliva a výkon motoru mohou v průběhu procesu zajíždění vozidla kolísat. Ustálí se po ujetí zhruba 6 000 km (4 000 mil). Během zajíždění vozidla může nový motor vykazovat větší spotřebu oleje.
	• Spotřeba paliva a výkon motoru mohou v průběhu procesu zajíždění vozidla kolísat. Ustálí se po ujetí zhruba 6 000 km (4 000 mil). Během zajíždění vozidla může nový motor vykazovat větší spotřebu oleje.





	Dávejte pozor na rizika vzplanutí při parkování nebo zastavení vozidla
	Dávejte pozor na rizika vzplanutí při parkování nebo zastavení vozidla
	Dávejte pozor na rizika vzplanutí při parkování nebo zastavení vozidla
	• Neparkujte ani nezastavujte vozidlo nad hořlavými předměty, jako je suchá tráva či jiná vegetace, papír, nafta, pneumatiky atd., ani v jejich blízkosti. Takové předměty v blízkosti výfukového systému mohou znamenat riziko vzniku ...
	• Neparkujte ani nezastavujte vozidlo nad hořlavými předměty, jako je suchá tráva či jiná vegetace, papír, nafta, pneumatiky atd., ani v jejich blízkosti. Takové předměty v blízkosti výfukového systému mohou znamenat riziko vzniku ...
	• Neparkujte ani nezastavujte vozidlo nad hořlavými předměty, jako je suchá tráva či jiná vegetace, papír, nafta, pneumatiky atd., ani v jejich blízkosti. Takové předměty v blízkosti výfukového systému mohou znamenat riziko vzniku ...
	• Neparkujte ani nezastavujte vozidlo nad hořlavými předměty, jako je suchá tráva či jiná vegetace, papír, nafta, pneumatiky atd., ani v jejich blízkosti. Takové předměty v blízkosti výfukového systému mohou znamenat riziko vzniku ...

	• Pokud je vozidlo zaparkováno zadní stranou těsně u stěny a necháte motor na volnoběh vytáčet do vysokých otáček, může vysoká teplota nebo výfukové plyny vycházející z výfuku způsobit změnu barvy povrchu nebo požár. Mezi z...
	• Pokud je vozidlo zaparkováno zadní stranou těsně u stěny a necháte motor na volnoběh vytáčet do vysokých otáček, může vysoká teplota nebo výfukové plyny vycházející z výfuku způsobit změnu barvy povrchu nebo požár. Mezi z...

	• Při spuštěném motoru nebo těsně po jeho vypnutí se nedotýkejte systému výfuku či katalyzátoru. Vzhledem k extrémně vysokým teplotách uvedených komponent hrozí popáleniny.
	• Při spuštěném motoru nebo těsně po jeho vypnutí se nedotýkejte systému výfuku či katalyzátoru. Vzhledem k extrémně vysokým teplotách uvedených komponent hrozí popáleniny.





	Pokyny pro řízení vozidla
	Pokyny pro řízení vozidla
	Pokyny pro řízení vozidla
	Obdobně jako u jiných vozidel tohoto typu může nesprávný způsob řízení vést ke ztrátě kontroly a nehodě nebo převrácení vozidla.
	Obdobně jako u jiných vozidel tohoto typu může nesprávný způsob řízení vést ke ztrátě kontroly a nehodě nebo převrácení vozidla.
	Specifika konstrukce vozidla (vyšší světlá výška, užší rozchod kol, atd.) zvyšují polohu těžiště vozu oproti jiným typům vozidel. Jinými slovy nejsou navržená pro projíždění zatáček stejnou rychlostí, jako u běžných voz...
	Vyhněte se ostrému zatáčení a prudkým manévrům. Nesprávný způsob řízení tohoto vozidla vést ke ztrátě kontroly a nehodě nebo převrácení vozidla.
	Nezapomeňte si přečíst 
	"Snížení rizika převrácení" strana 6-203






	Vaše vozidlo v kostce
	Vaše vozidlo v kostce
	Popis exteriéru vozidla 2-2 

	Vaše vozidlo v kostce
	Vaše vozidlo v kostce
	Vaše vozidlo v kostce
	Vaše vozidlo v kostce

	Popis exteriéru vozidla
	Popis exteriéru vozidla
	Popis exteriéru vozidla
	Čelní pohled
	Čelní pohled
	Čelní pohled
	<GRAPHIC>

	Podle zvolených možností nebo aktuálního regionu nemusejí být některé funkce vašeho vozidla dostupné.
	1. Kapota 
	1. Kapota 
	1. Kapota 
	4-33


	2. Čelní světlomet 
	2. Čelní světlomet 
	4-66
	8-67


	3. Kola a pneumatiky
	3. Kola a pneumatiky
	8-44
	9-6


	4. Vnější zpětné zrcátko
	4. Vnější zpětné zrcátko
	4-43


	5. Panoramatické střešní okno 
	5. Panoramatické střešní okno 
	4-37


	6. Stírací lišty čelního skla 
	6. Stírací lišty čelního skla 
	4-74
	8-39


	7. Okna 
	7. Okna 
	4-28


	8. Přední ultrazvukové čidlo 
	8. Přední ultrazvukové čidlo 
	6-184


	9. Radar vpředu 
	9. Radar vpředu 
	6-70
	6-129
	6-151


	10. Přední kamera 
	10. Přední kamera 
	6-60


	11. Přední mlhová světla 
	11. Přední mlhová světla 
	8-65


	12. Střešní nosič 
	12. Střešní nosič 
	4-105


	13. SVM – přední kamera
	13. SVM – přední kamera
	6-160



	Zadní výhled
	Zadní výhled
	<GRAPHIC>

	Podle zvolených možností nebo aktuálního regionu nemusejí být některé funkce vašeho vozidla dostupné.
	1. Dveře 
	1. Dveře 
	1. Dveře 
	4-13


	2. Dvířka palivové nádrže 
	2. Dvířka palivové nádrže 
	4-34


	3. Zadní sdružené světlo 
	3. Zadní sdružené světlo 
	8-66
	8-67


	4. Třetí brzdové světlo
	4. Třetí brzdové světlo
	8-66


	5. Páté dveře 
	5. Páté dveře 
	4-20


	6. Anténa 
	6. Anténa 
	5-2


	7. Zadní kamera
	7. Zadní kamera
	6-157


	8. Zadní ultrazvukové čidlo
	8. Zadní ultrazvukové čidlo
	6-181


	9. Zadní stěrač 
	9. Zadní stěrač 
	4-74
	8-39


	10. Zadní mlhové světlo 
	10. Zadní mlhové světlo 
	8-66


	11. Záložní světlo 
	11. Záložní světlo 
	8-66






	Přehled vnitřního vybavení
	Přehled vnitřního vybavení
	Přehled vnitřního vybavení
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Podle zvolených možností nebo aktuálního regionu nemusejí být některé funkce vašeho vozidla dostupné.
	1. Vnitřní klika dveří 
	1. Vnitřní klika dveří 
	1. Vnitřní klika dveří 
	4-14


	2. Paměť nastavení sedadla 
	2. Paměť nastavení sedadla 
	4-18


	3. Ovladač nastavení vnějších zpětných zrcátek
	3. Ovladač nastavení vnějších zpětných zrcátek
	4-43


	4. Spínač sklápění vnějších zpětných zrcátek 
	4. Spínač sklápění vnějších zpětných zrcátek 
	4-43


	5. Spínač centrálního zamykání/odemykání dveří 
	5. Spínač centrálního zamykání/odemykání dveří 
	4-14


	6. Spínače elektrického ovládání oken (Vpředu)
	6. Spínače elektrického ovládání oken (Vpředu)
	4-29


	7. Spínače elektrického ovládání oken (Vzadu)
	7. Spínače elektrického ovládání oken (Vzadu)
	4-29


	8. Blokování elektricky ovládaných oken
	8. Blokování elektricky ovládaných oken
	4-30


	9. Nastavení sklonu volantu/teleskopická páka 
	9. Nastavení sklonu volantu/teleskopická páka 
	4-40


	10. Volant
	10. Volant
	4-40


	11. Spínač pro nastavení předních světlometů 
	11. Spínač pro nastavení předních světlometů 
	4-73


	12. Tlačítko vypnutí ESC
	12. Tlačítko vypnutí ESC
	6-47


	13. Spínač systému EPB (Elektronické parkovací brzdy)
	13. Spínač systému EPB (Elektronické parkovací brzdy)
	6-43


	14. Tlačítko otevírání/zavírání elektricky ovládaných pátých dveří
	14. Tlačítko otevírání/zavírání elektricky ovládaných pátých dveří
	4-20


	15. Páčka otevírání kapoty motoru
	15. Páčka otevírání kapoty motoru
	4-33


	16. Pojistka přístrojového panelu 
	16. Pojistka přístrojového panelu 
	8-53


	17. Sedadlo 
	17. Sedadlo 
	3-3


	18. Řadicí páka/volič řazení
	18. Řadicí páka/volič řazení
	6-15


	19. Brzdový pedál
	19. Brzdový pedál
	6-15






	Přehled palubní desky
	Přehled palubní desky
	Přehled palubní desky
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Podle zvolených možností nebo aktuálního regionu nemusejí být některé funkce vašeho vozidla dostupné.
	1. Tlačítko dálkového ovládání audiosystému 
	1. Tlačítko dálkového ovládání audiosystému 
	1. Tlačítko dálkového ovládání audiosystému 
	4-40


	2. Přední airbag řidiče 
	2. Přední airbag řidiče 
	3-37


	3. Klakson 
	3. Klakson 
	4-42


	4. Tlačítko jízdního asistenta 
	4. Tlačítko jízdního asistenta 
	6-126
	6-129


	5. Přístrojová deska 
	5. Přístrojová deska 
	4-46


	6. Ovládání světlometů/páčka směrových světel 
	6. Ovládání světlometů/páčka směrových světel 
	4-66

	Páčka ovládání stěračů a ostřikovačů
	4-74


	7. Informační systém 
	7. Informační systém 
	4-106


	8. Spínač nouzových blikačů
	8. Spínač nouzových blikačů
	7-3


	9. Systém ovládání ventilace (Klimatizace)
	9. Systém ovládání ventilace (Klimatizace)
	4-79

	Informační systém/ovladač klimatizace 
	4-84
	4-86


	10. Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) 
	10. Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) 
	6-10
	6-10


	11. Tlačítko vyhřívání předních sedadel a ventilace předních sedadel 
	11. Tlačítko vyhřívání předních sedadel a ventilace předních sedadel 
	4-98


	12. Tlačítko vyhřívání volantu 
	12. Tlačítko vyhřívání volantu 
	4-41


	13. Tlačítko DBC 
	13. Tlačítko DBC 
	6-48


	14. Tlačítko funkce přibrzdění (AUTO HOLD) 
	14. Tlačítko funkce přibrzdění (AUTO HOLD) 
	6-46


	15. Tlačítko Parking Safety (Bezpečné parkování) 
	15. Tlačítko Parking Safety (Bezpečné parkování) 
	6-181
	6-185


	16. Tlačítko Parking/View (Parkování/Zobrazení) 
	16. Tlačítko Parking/View (Parkování/Zobrazení) 
	6-158
	6-162


	17. Integrovaný systém řízení v režimu Drive
	17. Integrovaný systém řízení v režimu Drive
	6-52
	6-55


	18. Systém bezdrátového dobíjení chytrých telefonů
	18. Systém bezdrátového dobíjení chytrých telefonů
	4-102


	19. Odkládací schránka středové konzoly 
	19. Odkládací schránka středové konzoly 
	4-95


	20. Přední airbag spolujezdce 
	20. Přední airbag spolujezdce 
	3-37


	21. Odkládací přihrádka 
	21. Odkládací přihrádka 
	4-98


	22. Tlačítko vypnutí systému ISG
	22. Tlačítko vypnutí systému ISG
	6-33






	Motorový prostor
	Motorový prostor
	Motorový prostor
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	<GRAPHIC>

	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0
	<GRAPHIC>

	Skutečný vzhled motorového prostoru vozidla se může lišit od vyobrazení.
	1. Nádržka chladicí kapaliny motoru 
	1. Nádržka chladicí kapaliny motoru 
	1. Nádržka chladicí kapaliny motoru 
	8-31


	2. Nádržka brzdové kapaliny 
	2. Nádržka brzdové kapaliny 
	8-33


	3. Vzduchový filtr 
	3. Vzduchový filtr 
	8-37


	4. Uzávěr plnícího otvoru motorového oleje 
	4. Uzávěr plnícího otvoru motorového oleje 
	8-28


	5. Měrka motorového oleje
	5. Měrka motorového oleje
	8-28


	6. Nádržka kapaliny do ostřikovačů čelního skla 
	6. Nádržka kapaliny do ostřikovačů čelního skla 
	8-35


	7. Kladný pól akumulátoru (+) 
	7. Kladný pól akumulátoru (+) 
	7-5
	8-41


	8. Záporný pól akumulátoru (–)
	8. Záporný pól akumulátoru (–)
	7-5
	8-41


	9. Pojistková skříňka
	9. Pojistková skříňka
	8-51








	Bezpečnostní funkce vašeho vozidla
	Bezpečnostní funkce vašeho vozidla
	Sedadlo 3-3 

	Bezpečnostní funkce vašeho vozidla
	Bezpečnostní funkce vašeho vozidla
	Bezpečnostní funkce vašeho vozidla
	Bezpečnostní funkce vašeho vozidla

	Sedadlo
	Sedadlo
	Sedadlo
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Podle zvolených možností nebo aktuálního regionu nemusejí být některé funkce vašeho vozidla dostupné.
	Přední sedadlo
	Přední sedadlo
	1 Vpřed a vzad
	1 Vpřed a vzad
	1 Vpřed a vzad

	2 Sklon opěradla
	2 Sklon opěradla

	3 Výška sedadla
	3 Výška sedadla

	4 Náklon výplně sedadla
	4 Náklon výplně sedadla

	5 Bederní podpora
	5 Bederní podpora

	6 Systém paměti polohy řidiče
	6 Systém paměti polohy řidiče

	7 Opěrka hlavy
	7 Opěrka hlavy

	8 Spínač sklápění (sedadlo spolujezdce)
	8 Spínač sklápění (sedadlo spolujezdce)



	Sedadlo ve druhé řadě
	Sedadlo ve druhé řadě
	9. Náklon/složení opěradla
	9. Náklon/složení opěradla
	9. Náklon/složení opěradla

	10. Loketní opěrka
	10. Loketní opěrka

	11. Opěrka hlavy
	11. Opěrka hlavy

	12. Sklopení zadního sedadla
	12. Sklopení zadního sedadla





	Vlastnosti sedadel s koženými potahy
	Vlastnosti sedadel s koženými potahy
	Vlastnosti sedadel s koženými potahy
	• Sedadla našich vozidel jsou čalouněna kombinací přírodních a umělých usní. Přírodní usně jsou vyráběné z vnější vrstvy zvířecí kůže, která pro použití prochází speciálním procesem. Vzhledem k tomu, že jde o přír...
	• Sedadla našich vozidel jsou čalouněna kombinací přírodních a umělých usní. Přírodní usně jsou vyráběné z vnější vrstvy zvířecí kůže, která pro použití prochází speciálním procesem. Vzhledem k tomu, že jde o přír...
	• Sedadla našich vozidel jsou čalouněna kombinací přírodních a umělých usní. Přírodní usně jsou vyráběné z vnější vrstvy zvířecí kůže, která pro použití prochází speciálním procesem. Vzhledem k tomu, že jde o přír...
	• Sedadla našich vozidel jsou čalouněna kombinací přírodních a umělých usní. Přírodní usně jsou vyráběné z vnější vrstvy zvířecí kůže, která pro použití prochází speciálním procesem. Vzhledem k tomu, že jde o přír...

	• Potah sedadla je zhotoven z elastického materiálu, zvyšujícího komfort cestujících.
	• Potah sedadla je zhotoven z elastického materiálu, zvyšujícího komfort cestujících.

	• Části, o něž se opírá tělo cestujícího, jsou odpovídajícím způsobem zakřiveny a sedadla mají hluboké boční opěrné plochy, což poskytuje maximální komfort a stabilitu při jízdě.
	• Části, o něž se opírá tělo cestujícího, jsou odpovídajícím způsobem zakřiveny a sedadla mají hluboké boční opěrné plochy, což poskytuje maximální komfort a stabilitu při jízdě.

	• Při použití se mohou přirozeným způsobem tvořit záhyby či zvrásnění. Nejedná se o vadu výrobku.
	• Při použití se mohou přirozeným způsobem tvořit záhyby či zvrásnění. Nejedná se o vadu výrobku.


	• Na zvrásnění ani odřené plochy, které se objeví jako přirozený důsledek používání, se nevztahuje záruka.
	• Na zvrásnění ani odřené plochy, které se objeví jako přirozený důsledek používání, se nevztahuje záruka.
	• Na zvrásnění ani odřené plochy, které se objeví jako přirozený důsledek používání, se nevztahuje záruka.
	• Na zvrásnění ani odřené plochy, které se objeví jako přirozený důsledek používání, se nevztahuje záruka.

	• Látkové potahy sedadel mohou poškodit kovové spony opasků, zipy nebo klíče či jiné ostré předměty v zadních kapsách cestujících.
	• Látkové potahy sedadel mohou poškodit kovové spony opasků, zipy nebo klíče či jiné ostré předměty v zadních kapsách cestujících.

	• Dbejte na to, aby nedošlo k polití či promáčení sedadel. Vlhkost má vliv na vlastnosti přírodní usně.
	• Dbejte na to, aby nedošlo k polití či promáčení sedadel. Vlhkost má vliv na vlastnosti přírodní usně.

	• Povrch látkových potahů může znečistit džínové oblečení nebo oděvy náchylné k blednutí a pouštění barvy.
	• Povrch látkových potahů může znečistit džínové oblečení nebo oděvy náchylné k blednutí a pouštění barvy.






	Informační systém
	Informační systém
	Informační systém
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	V nabídce 
	Settings (Nastavení)
	Vehicle (Vozidlo)
	Seat (Sedadlo)

	• Výstraha změny polohy sedadla: Když se změní poloha sedadla, zobrazí se spolu se sedadlem podrobné údaje této změny.
	• Výstraha změny polohy sedadla: Když se změní poloha sedadla, zobrazí se spolu se sedadlem podrobné údaje této změny.
	• Výstraha změny polohy sedadla: Když se změní poloha sedadla, zobrazí se spolu se sedadlem podrobné údaje této změny.
	• Výstraha změny polohy sedadla


	• Funkce vytápění/větrání
	• Funkce vytápění/větrání
	• Funkce vytápění/větrání

	- Automatické ovládací prvky, které využívají nastavení klimatizace (pro sedadlo řidiče): Teplota sedadla se reguluje automaticky.
	- Automatické ovládací prvky, které využívají nastavení klimatizace (pro sedadlo řidiče): Teplota sedadla se reguluje automaticky.
	- Automatické ovládací prvky, které využívají nastavení klimatizace (pro sedadlo řidiče): Teplota sedadla se reguluje automaticky.
	- Automatické ovládací prvky, které využívají nastavení klimatizace




	• Sedadla se zjednodušeným přístupem
	• Sedadla se zjednodušeným přístupem
	• Sedadla se zjednodušeným přístupem

	- Sedadla se zjednodušeným přístupem: Při nástupu nebo výstupu řidiče z vozidla lze zvolit možnost automatického posunutí sedadla.
	- Sedadla se zjednodušeným přístupem: Při nástupu nebo výstupu řidiče z vozidla lze zvolit možnost automatického posunutí sedadla.
	- Sedadla se zjednodušeným přístupem: Při nástupu nebo výstupu řidiče z vozidla lze zvolit možnost automatického posunutí sedadla.
	- Sedadla se zjednodušeným přístupem





	Pokud je vozidlo vybaveno informačním systémem, můžete informace o nastavení vyhledat na webu prostřednictvím QR kódu ve stručné referenční příručce k informačnímu systému.
	Poskytované informace se mohou lišit podle funkcí dostupných v konkrétním vozidle.



	Nastavení předního sedadla
	Nastavení předního sedadla
	Nastavení předního sedadla
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	Sedadlo je možné nastavit pomocí ovládacích páček, které se nacházejí na vnější straně sedáku.
	Polohu sedadla nastavte před jízdou a ujistěte se, že je sedadlo bezpečně uzamčeno tak, že se pokusíte se sedadlem posunout bez použití páky. Pokud se sedadlo pohybuje, není správně uzamčeno.
	Polohu sedadla nastavte před jízdou a ujistěte se, že je sedadlo bezpečně uzamčeno tak, že se pokusíte se sedadlem posunout bez použití páky. Pokud se sedadlo pohybuje, není správně uzamčeno.




	Ručně ovládané sedadlo
	Ručně ovládané sedadlo
	Ručně ovládané sedadlo
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	1 Vpřed/vzad
	1 Vpřed/vzad
	1 Vpřed/vzad

	2 Sklon opěradla
	2 Sklon opěradla

	3 Výška sedadla
	3 Výška sedadla





	Elektricky ovládané sedadlo
	Elektricky ovládané sedadlo
	Elektricky ovládané sedadlo
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Vpřed/vzad
	1 Vpřed/vzad
	1 Vpřed/vzad

	2 Sklon opěradla
	2 Sklon opěradla

	3 Výška sedadla
	3 Výška sedadla

	4 Náklon výplně sedadla
	4 Náklon výplně sedadla





	Bederní podpora
	Bederní podpora
	Bederní podpora
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Zvýšení podpory
	1 Zvýšení podpory
	1 Zvýšení podpory

	2 Snížení podpory
	2 Snížení podpory





	Spínač pro nastupování cestujících
	Spínač pro nastupování cestujících
	Spínač pro nastupování cestujících
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Spolujezdec na předním sedadle může pomocí spínačů ovládat přední sedadlo spolujezdce.
	Posun dopředu nebo dozadu:
	• Chcete-li přední sedadlo spolujezdce posunout dopředu, stiskněte spínač (1). Chcete-li přední sedadlo spolujezdce posunout dozadu, stiskněte spínač (2).
	• Chcete-li přední sedadlo spolujezdce posunout dopředu, stiskněte spínač (1). Chcete-li přední sedadlo spolujezdce posunout dozadu, stiskněte spínač (2).
	• Chcete-li přední sedadlo spolujezdce posunout dopředu, stiskněte spínač (1). Chcete-li přední sedadlo spolujezdce posunout dozadu, stiskněte spínač (2).


	Nastavení sklonu:
	• Chcete-li přední sedadlo spolujezdce sklopit dopředu, stiskněte spínač (3). Chcete-li přední sedadlo spolujezdce sklopit dozadu, stiskněte spínač (4).
	• Chcete-li přední sedadlo spolujezdce sklopit dopředu, stiskněte spínač (3). Chcete-li přední sedadlo spolujezdce sklopit dozadu, stiskněte spínač (4).
	• Chcete-li přední sedadlo spolujezdce sklopit dopředu, stiskněte spínač (3). Chcete-li přední sedadlo spolujezdce sklopit dozadu, stiskněte spínač (4).






	Kapsa v opěráku sedadla
	Kapsa v opěráku sedadla
	Kapsa v opěráku sedadla
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Kapsa v opěráku sedadla
	1 Kapsa v opěráku sedadla
	1 Kapsa v opěráku sedadla

	2 USB nabíječka
	2 USB nabíječka


	• Volné předměty v prostoru chodidel řidiče by mohly bránit ovládání nožních pedálů a způsobit tak nehodu. Pod přední sedadla neumisťujte žádné předměty.
	• Volné předměty v prostoru chodidel řidiče by mohly bránit ovládání nožních pedálů a způsobit tak nehodu. Pod přední sedadla neumisťujte žádné předměty.
	• Volné předměty v prostoru chodidel řidiče by mohly bránit ovládání nožních pedálů a způsobit tak nehodu. Pod přední sedadla neumisťujte žádné předměty.
	• Volné předměty v prostoru chodidel řidiče by mohly bránit ovládání nožních pedálů a způsobit tak nehodu. Pod přední sedadla neumisťujte žádné předměty.

	• Při vracení sedadla zpět do vzpřímené polohy sedadlo držte a pomalu jej vracejte. Předtím se ujistěte, že v okolí sedadla nejsou ostatní cestující. Pokud by se sedadlo vracelo zpět bez držení a kontroly nad jeho pohybem, mohlo b...
	• Při vracení sedadla zpět do vzpřímené polohy sedadlo držte a pomalu jej vracejte. Předtím se ujistěte, že v okolí sedadla nejsou ostatní cestující. Pokud by se sedadlo vracelo zpět bez držení a kontroly nad jeho pohybem, mohlo b...

	• Jízda ve vozidle se sklopeným sedadlem by v případě nehody mohla vést k vážnému nebo fatálnímu zranění.
	• Jízda ve vozidle se sklopeným sedadlem by v případě nehody mohla vést k vážnému nebo fatálnímu zranění.
	Pokud je sedadlo během nehody sklopené, boky cestujícího mohou podklouznout pod pánevní částí bezpečnostního pásu, který tak velkou silou zatlačí na nechráněnou oblast břicha. To by mohlo vést k vážným nebo fatálním zraněním...

	• Nepoužívejte sedací polštář, který snižuje tření mezi sedadlem a cestujícím. Boky cestujícího mohou v případě nehody nebo prudkého zastavení podklouznout pod pánevní částí bezpečnostního pásu. Jelikož by tak bezpečnos...
	• Nepoužívejte sedací polštář, který snižuje tření mezi sedadlem a cestujícím. Boky cestujícího mohou v případě nehody nebo prudkého zastavení podklouznout pod pánevní částí bezpečnostního pásu. Jelikož by tak bezpečnos...

	• Nikdy se nepokoušejte žádné sedadlo nastavovat, pokud je vozidlo v pohybu. Mohlo by to vést ke ztrátě kontroly a k nehodě s vážným či smrtelným zraněním nebo ke hmotné škodě.
	• Nikdy se nepokoušejte žádné sedadlo nastavovat, pokud je vozidlo v pohybu. Mohlo by to vést ke ztrátě kontroly a k nehodě s vážným či smrtelným zraněním nebo ke hmotné škodě.

	• Nedovolte, aby cokoli bránilo normální poloze opěradla. Uložení předmětů zapřených vůči opěradlu nebo jakýmkoli způsobem bránícím řádnému uzamčení polohy sedadla by mohlo v případě prudkého zastavení nebo srážky zp...
	• Nedovolte, aby cokoli bránilo normální poloze opěradla. Uložení předmětů zapřených vůči opěradlu nebo jakýmkoli způsobem bránícím řádnému uzamčení polohy sedadla by mohlo v případě prudkého zastavení nebo srážky zp...

	• Vždy řiďte se zádovou opěrkou ve vzpřímené poloze a s pánevní částí bezpečnostního pásu přes boky. V případě nehody se z hlediska ochrany jedná o nejlepší polohu.
	• Vždy řiďte se zádovou opěrkou ve vzpřímené poloze a s pánevní částí bezpečnostního pásu přes boky. V případě nehody se z hlediska ochrany jedná o nejlepší polohu.

	• Abyste se vyhnuli zbytečným a leckdy vážným zraněním způsobeným airbagem, seďte vždy co nejdále od volantu, ale zároveň tak, aby pro vás ovládání vozidla bylo pohodlné. Námi doporučovaná vzdálenost mezi hrudníkem a volante...
	• Abyste se vyhnuli zbytečným a leckdy vážným zraněním způsobeným airbagem, seďte vždy co nejdále od volantu, ale zároveň tak, aby pro vás ovládání vozidla bylo pohodlné. Námi doporučovaná vzdálenost mezi hrudníkem a volante...

	• Opěradlo zadního sedadla musí být bezpečně zajištěno. Pokud by nebylo, cestující a předměty by v případě prudkého zastavení nebo nárazu mohli být vrženi směrem vpřed, což by mohlo vést k vážnému zranění nebo úmrtí.
	• Opěradlo zadního sedadla musí být bezpečně zajištěno. Pokud by nebylo, cestující a předměty by v případě prudkého zastavení nebo nárazu mohli být vrženi směrem vpřed, což by mohlo vést k vážnému zranění nebo úmrtí.

	• Zavazadla a ostatní přepravované předměty by měly být naplocho uloženy v zavazadlovém prostoru. Pokud jsou předměty rozměrné, těžké nebo musí být nahromaděné, je třeba je zajistit. Za žádných okolností nesmí být náklad...
	• Zavazadla a ostatní přepravované předměty by měly být naplocho uloženy v zavazadlovém prostoru. Pokud jsou předměty rozměrné, těžké nebo musí být nahromaděné, je třeba je zajistit. Za žádných okolností nesmí být náklad...

	• Pokud je vozidlo v pohybu, cestující by neměli cestovat v zavazadlovém prostoru ani by neměli sedět nebo ležet na sklopených sedadlech. Při jízdě musí být všichni cestující řádně usazeni a správně připoutáni.
	• Pokud je vozidlo v pohybu, cestující by neměli cestovat v zavazadlovém prostoru ani by neměli sedět nebo ležet na sklopených sedadlech. Při jízdě musí být všichni cestující řádně usazeni a správně připoutáni.

	• Při vracení opěradla zpět do vzpřímené polohy se zatlačením na opěradlo směrem vpřed a vzad ujistěte, že je bezpečně uzamčené.
	• Při vracení opěradla zpět do vzpřímené polohy se zatlačením na opěradlo směrem vpřed a vzad ujistěte, že je bezpečně uzamčené.

	• Abyste zamezili riziku popálení, nikdy neodstraňujte koberec v zavazadlovém prostoru. Zařízení pro snižování emisí nacházející se pod touto podlážkou generují vysoké teploty.
	• Abyste zamezili riziku popálení, nikdy neodstraňujte koberec v zavazadlovém prostoru. Zařízení pro snižování emisí nacházející se pod touto podlážkou generují vysoké teploty.

	• Po nastavení sedadla vždy zkontrolujte, že je bezpečně zajištěno na svém místě. Kontrolu proveďte tak, že se pokusíte se sedadlem pohnout směrem vpřed a vzad, aniž byste použili odjišťovací páčku. Náhlý nebo nečekaný poh...
	• Po nastavení sedadla vždy zkontrolujte, že je bezpečně zajištěno na svém místě. Kontrolu proveďte tak, že se pokusíte se sedadlem pohnout směrem vpřed a vzad, aniž byste použili odjišťovací páčku. Náhlý nebo nečekaný poh...

	• Polohu sedadla nenastavujte, pokud máte zapnutý bezpečnostní pás. Pohyb polštáře sedadla vpřed může způsobit silný tlak na oblast břicha.
	• Polohu sedadla nenastavujte, pokud máte zapnutý bezpečnostní pás. Pohyb polštáře sedadla vpřed může způsobit silný tlak na oblast břicha.

	• Během pohybu sedadla dbejte maximální opatrnosti, aby se do sedadla mechanismu sedadla nezachytily ruce nebo jiné předměty.
	• Během pohybu sedadla dbejte maximální opatrnosti, aby se do sedadla mechanismu sedadla nezachytily ruce nebo jiné předměty.

	• Na podlahu nebo na sedadla nepokládejte zapalovač cigaret. Při pohybu sedadla by ze zapalovače mohl uniknout plyn, který by mohl způsobit požár.
	• Na podlahu nebo na sedadla nepokládejte zapalovač cigaret. Při pohybu sedadla by ze zapalovače mohl uniknout plyn, který by mohl způsobit požár.

	• Pokud jsou na zadních sedadlech cestující, buďte při nastavování polohy předního sedadla opatrní.
	• Pokud jsou na zadních sedadlech cestující, buďte při nastavování polohy předního sedadla opatrní.

	• Při zvedání malých předmětů zachycených pod sedadly nebo mezi sedadlem a středovou konzolou buďte maximálně opatrní. Mohli byste si pořezat nebo poranit ruce o ostré hrany mechanismu sedadla.
	• Při zvedání malých předmětů zachycených pod sedadly nebo mezi sedadlem a středovou konzolou buďte maximálně opatrní. Mohli byste si pořezat nebo poranit ruce o ostré hrany mechanismu sedadla.

	• Elektricky ovládané sedadlo je možné ovládat i při vypnutém zapalování. Děti by proto nikdy neměly být ponechávány ve voze bez dozoru.
	• Elektricky ovládané sedadlo je možné ovládat i při vypnutém zapalování. Děti by proto nikdy neměly být ponechávány ve voze bez dozoru.



	• Elektricky ovládané sedadlo je poháněno elektromotorem. Jakmile dosáhnete požadovaného nastavení, ukončete nastavování. Nadměrné používání může poškodit elektrické vybavení.
	• Elektricky ovládané sedadlo je poháněno elektromotorem. Jakmile dosáhnete požadovaného nastavení, ukončete nastavování. Nadměrné používání může poškodit elektrické vybavení.
	• Elektricky ovládané sedadlo je poháněno elektromotorem. Jakmile dosáhnete požadovaného nastavení, ukončete nastavování. Nadměrné používání může poškodit elektrické vybavení.
	• Elektricky ovládané sedadlo je poháněno elektromotorem. Jakmile dosáhnete požadovaného nastavení, ukončete nastavování. Nadměrné používání může poškodit elektrické vybavení.

	• Elektricky ovládaná sedadla mají velký příkon. Pokud motor neběží, nenastavujte elektricky ovládaná sedadla déle, než je nezbytné, abyste zbytečně nevybíjeli akumulátor.
	• Elektricky ovládaná sedadla mají velký příkon. Pokud motor neběží, nenastavujte elektricky ovládaná sedadla déle, než je nezbytné, abyste zbytečně nevybíjeli akumulátor.

	• Nepracujte s dvěma nebo více ovládacími tlačítky nastavení elektricky ovládaných sedadel současně. V opačném případě může dojít k poruše motoru elektricky ovládaných sedadel nebo elektrických komponent.
	• Nepracujte s dvěma nebo více ovládacími tlačítky nastavení elektricky ovládaných sedadel současně. V opačném případě může dojít k poruše motoru elektricky ovládaných sedadel nebo elektrických komponent.






	Seřízení zadního sedadla
	Seřízení zadního sedadla
	Seřízení zadního sedadla

	Seřízení sklonu zadního sedadla
	Seřízení sklonu zadního sedadla
	Seřízení sklonu zadního sedadla
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	Činnost
	Činnost
	1. Přitáhněte páku naklánění opěráku.
	1. Přitáhněte páku naklánění opěráku.
	1. Přitáhněte páku naklánění opěráku.

	2. přidržte páku a nastavte sklon opěráku do požadované polohy.
	2. přidržte páku a nastavte sklon opěráku do požadované polohy.

	3. Uvolněte páku a ujistěte se, že je opěradlo ve své poloze uzamčeno. (Aby došlo k uzamčení polohy opěradla, páka se MUSÍ vrátit do své původní polohy.)
	3. Uvolněte páku a ujistěte se, že je opěradlo ve své poloze uzamčeno. (Aby došlo k uzamčení polohy opěradla, páka se MUSÍ vrátit do své původní polohy.)






	Sklopení zadního sedadla
	Sklopení zadního sedadla
	Sklopení zadního sedadla
	Typ A
	Typ A
	Typ A
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	1 Opěrák sedadla na levé straně
	1 Opěrák sedadla na levé straně
	1 Opěrák sedadla na levé straně

	2 Opěrák sedadla na pravé straně
	2 Opěrák sedadla na pravé straně


	Činnost
	Činnost
	1. Přezku bezpečnostního pásu/textilní pás vložte do kapsy/vodítka.
	1. Přezku bezpečnostního pásu/textilní pás vložte do kapsy/vodítka.
	1. Přezku bezpečnostního pásu/textilní pás vložte do kapsy/vodítka.

	2. U typu A zatáhněte za páku sklápění sedadla a sedadlo sklopte dolů.
	2. U typu A zatáhněte za páku sklápění sedadla a sedadlo sklopte dolů.

	3. U typu B zatáhněte za páku sklápění sedadla (1) a (2) v zavazadlovém prostoru.
	3. U typu B zatáhněte za páku sklápění sedadla (1) a (2) v zavazadlovém prostoru.


	Sklápění pravého sedadla ve druhé řadě
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Chcete-li sklopit prostřední sedadlo samostatně, stiskněte páku sklápění sedadla na opěradle prostředního sedadla.
	• Na zadním prostředním sedadle zasuňte opěrku hlavy do nejnižší polohy.
	• Na zadním prostředním sedadle zasuňte opěrku hlavy do nejnižší polohy.
	• Na zadním prostředním sedadle zasuňte opěrku hlavy do nejnižší polohy.



	Sklápění pravého sedadla ve druhé řadě
	Sklápění pravého sedadla ve druhé řadě
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud je ve druhé řadě sedadel sklopené střední sedadlo, při sklápění pravého sedadla postupujte opatrně. Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.
	• Polohu sedadla se nikdy nepokoušejte upravovat za jízdy nebo pokud na zadním sedadle sedí cestující, jelikož by mohlo dojít k náhlému pohybu sedadla a zranění cestujícího sedícího na sedadle.
	• Polohu sedadla se nikdy nepokoušejte upravovat za jízdy nebo pokud na zadním sedadle sedí cestující, jelikož by mohlo dojít k náhlému pohybu sedadla a zranění cestujícího sedícího na sedadle.
	• Polohu sedadla se nikdy nepokoušejte upravovat za jízdy nebo pokud na zadním sedadle sedí cestující, jelikož by mohlo dojít k náhlému pohybu sedadla a zranění cestujícího sedícího na sedadle.

	• Sklopení opěráků zadních sedadel umožní převoz dlouhých předmětů, které by se do zavazadlového prostoru nevešly. Nikdy vozidlem nepřepravujte osoby na sklopených opěrácích zadních sedadel. V této nesprávné poloze nelze pou...
	• Sklopení opěráků zadních sedadel umožní převoz dlouhých předmětů, které by se do zavazadlového prostoru nevešly. Nikdy vozidlem nepřepravujte osoby na sklopených opěrácích zadních sedadel. V této nesprávné poloze nelze pou...

	• Zadní sedadla nesklápějte, pokud se na nich nacházejí cestující, zvířata nebo zavazadla. V takovém případě hrozí zranění cestujících nebo zvířat nebo poškození zavazadel.
	• Zadní sedadla nesklápějte, pokud se na nich nacházejí cestující, zvířata nebo zavazadla. V takovém případě hrozí zranění cestujících nebo zvířat nebo poškození zavazadel.

	• Při vracení sedadla zpět do vzpřímené polohy sedadlo držte a pomalu jej vracejte. Pokud by se sedadlo vracelo zpět bez držení, mohlo by se opěradlo sedadla sklopit zpět dopředu, zasáhnout cestujícího a způsobit mu zranění.
	• Při vracení sedadla zpět do vzpřímené polohy sedadlo držte a pomalu jej vracejte. Pokud by se sedadlo vracelo zpět bez držení, mohlo by se opěradlo sedadla sklopit zpět dopředu, zasáhnout cestujícího a způsobit mu zranění.

	• Náklad by měl být vždy zajištěn tak, aby se v případě nárazu nepohyboval po vozidle a nezpůsobil zranění cestujícím ve vozidle. Předměty neumisťujte na zadní sedadla, jelikož je na nich nelze bezpečně zajistit a v případě...
	• Náklad by měl být vždy zajištěn tak, aby se v případě nárazu nepohyboval po vozidle a nezpůsobil zranění cestujícím ve vozidle. Předměty neumisťujte na zadní sedadla, jelikož je na nich nelze bezpečně zajistit a v případě...

	• Při nakládání a vykládání nákladu se ujistěte, že je motor vypnutý, automatická či dvouspojková převodovka je v poloze P (Parkování) nebo že je manuální převodovka v poloze R (Zpátečka) nebo na 1. rychlostním stupni a že ...
	• Při nakládání a vykládání nákladu se ujistěte, že je motor vypnutý, automatická či dvouspojková převodovka je v poloze P (Parkování) nebo že je manuální převodovka v poloze R (Zpátečka) nebo na 1. rychlostním stupni a že ...

	• Polohu sedadla se nikdy nepokoušejte upravovat za jízdy nebo pokud na zadním sedadle sedí cestující, jelikož by mohlo dojít k náhlému pohybu sedadla a zranění cestujícího sedícího na sedadle.
	• Polohu sedadla se nikdy nepokoušejte upravovat za jízdy nebo pokud na zadním sedadle sedí cestující, jelikož by mohlo dojít k náhlému pohybu sedadla a zranění cestujícího sedícího na sedadle.


	• Dejte pozor, abyste si při seřízení sedadla neskřípli do jeho mechanismu ruku nebo prsty.
	• Dejte pozor, abyste si při seřízení sedadla neskřípli do jeho mechanismu ruku nebo prsty.
	• Dejte pozor, abyste si při seřízení sedadla neskřípli do jeho mechanismu ruku nebo prsty.

	• Při vracení zadních sedadel zpět do vzpřímené polohy pamatujte vrátit ramenní bezpečnostní pásy zadních sedadel zpět na jejich místo. Vedení bezpečnostního pásu skrze vodítka zadního bezpečnostního pásu pomůže zamezit za...
	• Při vracení zadních sedadel zpět do vzpřímené polohy pamatujte vrátit ramenní bezpečnostní pásy zadních sedadel zpět na jejich místo. Vedení bezpečnostního pásu skrze vodítka zadního bezpečnostního pásu pomůže zamezit za...

	• Pokud sklápíte opěrák zadního sedadla vložte přezku bezpečnostního pásu do kapsy mezi zádovou opěrku a čalouněním zadního sedadla. Zabráníte tak poškození přezky zadním sedadlem.
	• Pokud sklápíte opěrák zadního sedadla vložte přezku bezpečnostního pásu do kapsy mezi zádovou opěrku a čalouněním zadního sedadla. Zabráníte tak poškození přezky zadním sedadlem.









	Opěrka hlavy
	Opěrka hlavy
	Opěrka hlavy
	Sedadla jsou pro bezpečnost a pohodlí cestujících vybavena opěrkami hlavy.
	Sedadla jsou pro bezpečnost a pohodlí cestujících vybavena opěrkami hlavy.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Seřízení opěrky hlavy
	Seřízení opěrky hlavy
	Seřízení opěrky hlavy
	Přední
	Přední
	Přední
	<GRAPHIC>

	Zadní
	Zadní
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Pro zvětšení výšky opěrky hlavy ji vytáhněte.
	1. Pro zvětšení výšky opěrky hlavy ji vytáhněte.
	1. Pro zvětšení výšky opěrky hlavy ji vytáhněte.

	2. Pro snížení opěrky přidržte stisknuté uvolňovací tlačítko (1).
	2. Pro snížení opěrky přidržte stisknuté uvolňovací tlačítko (1).


	Opěrku hlavy je možné nastavit směrem vpřed do 3 různých poloh tak, že ji zatlačíte dopředu.
	Opěrku hlavy je možné nastavit směrem vpřed do 3 různých poloh tak, že ji zatlačíte dopředu.





	Demontáž/opětovná montáž opěrky hlavy
	Demontáž/opětovná montáž opěrky hlavy
	Demontáž/opětovná montáž opěrky hlavy
	Přední
	Přední
	Přední
	<GRAPHIC>

	Zadní
	Zadní
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Opěrku hlavy táhněte vzhůru a držte uvolňovací tlačítko (1).
	1. Opěrku hlavy táhněte vzhůru a držte uvolňovací tlačítko (1).
	1. Opěrku hlavy táhněte vzhůru a držte uvolňovací tlačítko (1).

	2. Pro opětovné nasazení opěrky postupujte v opačném pořadí.
	2. Pro opětovné nasazení opěrky postupujte v opačném pořadí.


	• Pro maximální účinnost v případě nehody by opěrky hlavy měly být nastaveny tak, aby jejich střední část byla ve stejné výšce jako těžiště hlavy cestujícího. Obecně má většina lidí těžiště hlavy v rovině s horní ...
	• Pro maximální účinnost v případě nehody by opěrky hlavy měly být nastaveny tak, aby jejich střední část byla ve stejné výšce jako těžiště hlavy cestujícího. Obecně má většina lidí těžiště hlavy v rovině s horní ...
	• Pro maximální účinnost v případě nehody by opěrky hlavy měly být nastaveny tak, aby jejich střední část byla ve stejné výšce jako těžiště hlavy cestujícího. Obecně má většina lidí těžiště hlavy v rovině s horní ...
	• Pro maximální účinnost v případě nehody by opěrky hlavy měly být nastaveny tak, aby jejich střední část byla ve stejné výšce jako těžiště hlavy cestujícího. Obecně má většina lidí těžiště hlavy v rovině s horní ...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Nejezděte s vozem bez namontovaných opěrek hlavy nebo s opačně nasazenými opěrkami, protože v případě nehody by mohlo dojít ke zranění cestujících. Při správném nastavení mohou opěrky hlavy zabránit zranění krku.
	• Nejezděte s vozem bez namontovaných opěrek hlavy nebo s opačně nasazenými opěrkami, protože v případě nehody by mohlo dojít ke zranění cestujících. Při správném nastavení mohou opěrky hlavy zabránit zranění krku.

	• Polohu opěrky hlavy u sedadla řidiče nenastavujte, pokud je vozidlo v pohybu.
	• Polohu opěrky hlavy u sedadla řidiče nenastavujte, pokud je vozidlo v pohybu.

	• Ujistěte se, že je opěrka zajištěná v požadované poloze pro náležitou ochranu cestujících.
	• Ujistěte se, že je opěrka zajištěná v požadované poloze pro náležitou ochranu cestujících.

	• NIKDY nedovolte, aby cestující cestoval na sedadle se sejmutou opěrkou hlavy.
	• NIKDY nedovolte, aby cestující cestoval na sedadle se sejmutou opěrkou hlavy.

	• Po opětovném nasazení opěrky hlavy a jejím správném nastavení se vždy ujistěte, že opěrka hlavy je ve své poloze zajištěna.
	• Po opětovném nasazení opěrky hlavy a jejím správném nastavení se vždy ujistěte, že opěrka hlavy je ve své poloze zajištěna.



	• Pokud na zadních sedadlech žádné osoby necestují, nastavte opěrky do nejnižší polohy. Zadní opěrky hlavy mohou bránit ve výhledu vzad.
	• Pokud na zadních sedadlech žádné osoby necestují, nastavte opěrky do nejnižší polohy. Zadní opěrky hlavy mohou bránit ve výhledu vzad.
	• Pokud na zadních sedadlech žádné osoby necestují, nastavte opěrky do nejnižší polohy. Zadní opěrky hlavy mohou bránit ve výhledu vzad.
	• Pokud na zadních sedadlech žádné osoby necestují, nastavte opěrky do nejnižší polohy. Zadní opěrky hlavy mohou bránit ve výhledu vzad.

	• Pokud zádovou opěrku sklopíte směrem dopředu a opěrka hlavy a polštář sedadla jsou ve zvýšené poloze, opěrka hlavy může přijít do kontaktu se sluneční clonou nebo jinými částmi vozidla.
	• Pokud zádovou opěrku sklopíte směrem dopředu a opěrka hlavy a polštář sedadla jsou ve zvýšené poloze, opěrka hlavy může přijít do kontaktu se sluneční clonou nebo jinými částmi vozidla.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>









	Loketní opěrka
	Loketní opěrka
	Loketní opěrka

	Seřízení loketní opěrky
	Seřízení loketní opěrky
	Seřízení loketní opěrky
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Loketní opěrku vytáhněte ze zádové opěrky směrem dopředu.
	1. Loketní opěrku vytáhněte ze zádové opěrky směrem dopředu.
	1. Loketní opěrku vytáhněte ze zádové opěrky směrem dopředu.







	Bezpečnostní pásy
	Bezpečnostní pásy
	Bezpečnostní pásy
	Bezpečnostní pásy jsou konstruovány tak, aby vedly přes kosterní části lidského těla. Podle možností by měly být vedeny nízko přes přední stranu pánve, hrudi a ramen.
	Bezpečnostní pásy jsou konstruovány tak, aby vedly přes kosterní části lidského těla. Podle možností by měly být vedeny nízko přes přední stranu pánve, hrudi a ramen.
	• Pokud je vozidlo v pohybu, cestující musí mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy, aby se zaručila maximální možná ochrana.
	• Pokud je vozidlo v pohybu, cestující musí mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy, aby se zaručila maximální možná ochrana.
	• Pokud je vozidlo v pohybu, cestující musí mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy, aby se zaručila maximální možná ochrana.
	• Pokud je vozidlo v pohybu, cestující musí mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy, aby se zaručila maximální možná ochrana.

	• Bezpečnostní pásy jsou nejúčinnější, pokud jsou opěráky ve svislé poloze.
	• Bezpečnostní pásy jsou nejúčinnější, pokud jsou opěráky ve svislé poloze.

	• Děti ve věku do 13 let musí být vždy řádně připoutány na zadních sedadlech. Nikdy nenechte cestující nesplňující tato kritéria cestovat na přední sedačce. Pokud je nutné, aby dítě starší než 13 let sedělo na předním s...
	• Děti ve věku do 13 let musí být vždy řádně připoutány na zadních sedadlech. Nikdy nenechte cestující nesplňující tato kritéria cestovat na přední sedačce. Pokud je nutné, aby dítě starší než 13 let sedělo na předním s...

	• Nikdy neumisťujte ramenní popruh pod paži nebo za záda. Nesprávně umístěný ramenní pás může při nehodě způsobit vážná zranění. Ramenní pás by měl vést středem ramene přes klíční kost.
	• Nikdy neumisťujte ramenní popruh pod paži nebo za záda. Nesprávně umístěný ramenní pás může při nehodě způsobit vážná zranění. Ramenní pás by měl vést středem ramene přes klíční kost.

	• Bezpečnostní pás nikdy neveďte přes křehké předměty. Při náhlém brzdění nebo nárazu by je bezpečnostní pás mohl poškodit.
	• Bezpečnostní pás nikdy neveďte přes křehké předměty. Při náhlém brzdění nebo nárazu by je bezpečnostní pás mohl poškodit.

	• Nikdy nepoužívejte překroucené bezpečnostní pásy. Překroucený pás nemůže správně fungovat. Při nehodě by se dokonce mohl zaříznout do těla. Ujistěte se, že pás vede přímo a bez překroucení.
	• Nikdy nepoužívejte překroucené bezpečnostní pásy. Překroucený pás nemůže správně fungovat. Při nehodě by se dokonce mohl zaříznout do těla. Ujistěte se, že pás vede přímo a bez překroucení.

	• Dbejte na to, aby nedošlo k poškození tkaniny pásu ani jeho součástí. Poškozený pás nebo součásti vyměňte.
	• Dbejte na to, aby nedošlo k poškození tkaniny pásu ani jeho součástí. Poškozený pás nebo součásti vyměňte.

	• Bezpečnostní pásy jsou konstruovány tak, aby vedly přes kosterní části lidského těla. Podle možností by měly být vedeny nízko přes přední část pánve nebo přes pánev, hruď a ramena; nepřipusťte vedení bederní části p...
	• Bezpečnostní pásy jsou konstruovány tak, aby vedly přes kosterní části lidského těla. Podle možností by měly být vedeny nízko přes přední část pánve nebo přes pánev, hruď a ramena; nepřipusťte vedení bederní části p...

	• Uživatel by neměl provádět žádné úpravy a rozšiřování systému, které by zařízením pro nastavení bezpečnostního pásu nebo bránily v jeho napínání nebo by bránily nastavení sestavy bezpečnostního pásu tak, aby byl pás...
	• Uživatel by neměl provádět žádné úpravy a rozšiřování systému, které by zařízením pro nastavení bezpečnostního pásu nebo bránily v jeho napínání nebo by bránily nastavení sestavy bezpečnostního pásu tak, aby byl pás...

	• Při zapínání bezpečnostního pásu dbejte na to, aby nedošlo k jeho zapnutí do zámku pásu jiného sedadla. Je to velmi nebezpečné a pás by nemusel zajistit náležitou ochranu.
	• Při zapínání bezpečnostního pásu dbejte na to, aby nedošlo k jeho zapnutí do zámku pásu jiného sedadla. Je to velmi nebezpečné a pás by nemusel zajistit náležitou ochranu.

	• Bezpečnostní pás za jízdy nerozepínejte ani neopakujte rozepínání a zapínání. Mohlo by to vést ke ztrátě kontroly a k nehodě s vážným či smrtelným zraněním nebo ke hmotné škodě.
	• Bezpečnostní pás za jízdy nerozepínejte ani neopakujte rozepínání a zapínání. Mohlo by to vést ke ztrátě kontroly a k nehodě s vážným či smrtelným zraněním nebo ke hmotné škodě.

	• Při zapínání bezpečnostního pásu se ujistěte, že pás nevede přes tvrdé nebo křehké předměty.
	• Při zapínání bezpečnostního pásu se ujistěte, že pás nevede přes tvrdé nebo křehké předměty.

	• Zkontrolujte, že nic nebrání v zapnutí přezky. Bezpečnostní pás by nemusel jít správně zapnout.
	• Zkontrolujte, že nic nebrání v zapnutí přezky. Bezpečnostní pás by nemusel jít správně zapnout.





	Bezpečnostní pásy sedadel
	Bezpečnostní pásy sedadel
	Bezpečnostní pásy sedadel

	Varovná kontrolka bezpečnostního pásu
	Varovná kontrolka bezpečnostního pásu
	Varovná kontrolka bezpečnostního pásu

	Varovná kontrolka předního bezpečnostního pásu
	Varovná kontrolka předního bezpečnostního pásu
	Varovná kontrolka předního bezpečnostního pásu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Když je vozidlo v pohybu
	• Když je vozidlo v pohybu
	• Když je vozidlo v pohybu
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu předního sedadla se rozsvítí asi na 6 sekund.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu předního sedadla se rozsvítí asi na 6 sekund.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu předního sedadla se rozsvítí asi na 6 sekund.



	• Když je bezpečnostní pás předního sedadla rozepnutý.
	• Když je bezpečnostní pás předního sedadla rozepnutý.
	- Varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu sedadla řidiče se rozezní asi na 6 sekund.
	- Varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu sedadla řidiče se rozezní asi na 6 sekund.
	- Varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu sedadla řidiče se rozezní asi na 6 sekund.

	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu předního sedadla zůstane svítit.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu předního sedadla zůstane svítit.



	• Když se bezpečnostní pás předního sedadla za jízdy rozepne a rychlost vozidla je nižší než asi 20 km/h (12 mil/h)
	• Když se bezpečnostní pás předního sedadla za jízdy rozepne a rychlost vozidla je nižší než asi 20 km/h (12 mil/h)
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu předního sedadla se rozsvítí.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu předního sedadla se rozsvítí.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu předního sedadla se rozsvítí.



	• Když je rychlost jízdy vozidla vyšší než přibližně 20 km/h (12 mil/h)
	• Když je rychlost jízdy vozidla vyšší než přibližně 20 km/h (12 mil/h)
	- Varovné zvukové upozornění bude znít asi 100 sekund.
	- Varovné zvukové upozornění bude znít asi 100 sekund.
	- Varovné zvukové upozornění bude znít asi 100 sekund.

	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu předního sedadla bude blikat.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu předního sedadla bude blikat.








	Varovné kontrolky bezpečnostního pásu zadního sedadla
	Varovné kontrolky bezpečnostního pásu zadního sedadla
	Varovné kontrolky bezpečnostního pásu zadního sedadla
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Zadní sedadlo: (1) Strana řidiče, (2) Střed, (3) Strana spolujezdce
	• Zadní sedadlo: (1) Strana řidiče, (2) Střed, (3) Strana spolujezdce
	• Zadní sedadlo: (1) Strana řidiče, (2) Střed, (3) Strana spolujezdce


	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	Zadní levé a pravé sedadlo
	Zadní levé a pravé sedadlo
	• Když je vozidlo v pohybu
	• Když je vozidlo v pohybu
	• Když je vozidlo v pohybu
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozsvítí asi na 6 sekund.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozsvítí asi na 6 sekund.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozsvítí asi na 6 sekund.



	• Když se bezpečnostní pás za jízdy rozepne a rychlost vozidla je nižší než asi 20 km/h (12 mil/h)
	• Když se bezpečnostní pás za jízdy rozepne a rychlost vozidla je nižší než asi 20 km/h (12 mil/h)
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla zůstane svítit.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla zůstane svítit.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla zůstane svítit.



	• Když je rychlost jízdy vozidla vyšší než přibližně 20 km/h (12 mil/h)
	• Když je rychlost jízdy vozidla vyšší než přibližně 20 km/h (12 mil/h)
	- Varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozezní asi na 35 sekund.
	- Varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozezní asi na 35 sekund.
	- Varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozezní asi na 35 sekund.

	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla bude blikat.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla bude blikat.



	• Když vozidlo jede a bezpečnostní pás není zapnutý nebo řidič rozepne bezpečnostní pás při rychlosti vozidla vyšší než asi 20 km/h (12 mil/h)
	• Když vozidlo jede a bezpečnostní pás není zapnutý nebo řidič rozepne bezpečnostní pás při rychlosti vozidla vyšší než asi 20 km/h (12 mil/h)
	- Varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozezní asi na 35 sekund.
	- Varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozezní asi na 35 sekund.
	- Varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozezní asi na 35 sekund.

	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla bude blikat.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla bude blikat.





	Pro zadní prostřední sedadlo
	Pro zadní prostřední sedadlo
	• Když je vozidlo v pohybu
	• Když je vozidlo v pohybu
	• Když je vozidlo v pohybu
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozsvítí asi na 6 sekund.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozsvítí asi na 6 sekund.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozsvítí asi na 6 sekund.



	• Když se bezpečnostní pás za jízdy rozepne a rychlost vozidla je nižší než asi 20 km/h (12 mil/h)
	• Když se bezpečnostní pás za jízdy rozepne a rychlost vozidla je nižší než asi 20 km/h (12 mil/h)
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozsvítí asi na 70 sekund.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozsvítí asi na 70 sekund.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozsvítí asi na 70 sekund.



	• Když je rychlost jízdy vozidla vyšší než přibližně 20 km/h (12 mil/h)
	• Když je rychlost jízdy vozidla vyšší než přibližně 20 km/h (12 mil/h)
	- Varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozezní asi na 35 sekund
	- Varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozezní asi na 35 sekund
	- Varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu zadního sedadla se rozezní asi na 35 sekund

	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla bude blikat.
	- Varovná kontrolka bezpečnostního pásu zadního sedadla bude blikat.






	Podmínky, kdy systém nelze použít
	Podmínky, kdy systém nelze použít
	• Když se zadní dveře otevřou nebo zavřou a rychlost vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h)
	• Když se zadní dveře otevřou nebo zavřou a rychlost vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h)
	• Když se zadní dveře otevřou nebo zavřou a rychlost vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h)
	- Varovná kontrolka a varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu se nespustí ani když bude rychlost vozidla vyšší než asi 20 km/h (12 mil/h).
	- Varovná kontrolka a varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu se nespustí ani když bude rychlost vozidla vyšší než asi 20 km/h (12 mil/h).
	- Varovná kontrolka a varovné zvukové upozornění bezpečnostního pásu se nespustí ani když bude rychlost vozidla vyšší než asi 20 km/h (12 mil/h).




	Jízda v nesprávné poloze může nepříznivě ovlivnit činnost varovného systému předních bezpečnostních pásů. Je důležité, aby řidič informoval spolucestující o pokynech pro správné sezení, uvedených v této příručce.
	Jízda v nesprávné poloze může nepříznivě ovlivnit činnost varovného systému předních bezpečnostních pásů. Je důležité, aby řidič informoval spolucestující o pokynech pro správné sezení, uvedených v této příručce.

	• I v případě, že přední sedadlo spolujezdce není obsazené, varovná kontrolka bliká nebo svítí 6 sekund.
	• I v případě, že přední sedadlo spolujezdce není obsazené, varovná kontrolka bliká nebo svítí 6 sekund.
	• I v případě, že přední sedadlo spolujezdce není obsazené, varovná kontrolka bliká nebo svítí 6 sekund.
	• I v případě, že přední sedadlo spolujezdce není obsazené, varovná kontrolka bliká nebo svítí 6 sekund.

	• Varování bezpečnostního pásu sedadla spolujezdce se může objevit i v případě, že na sedadlo spolujezdce umístíte zavazadlo.
	• Varování bezpečnostního pásu sedadla spolujezdce se může objevit i v případě, že na sedadlo spolujezdce umístíte zavazadlo.








	Zapnutí a rozepnutí bezpečnostního pásu
	Zapnutí a rozepnutí bezpečnostního pásu
	Zapnutí a rozepnutí bezpečnostního pásu

	Bezpečnostní pás s tříbodovým systémem a navíjecím zařízením s funkcí blokování
	Bezpečnostní pás s tříbodovým systémem a navíjecím zařízením s funkcí blokování
	Bezpečnostní pás s tříbodovým systémem a navíjecím zařízením s funkcí blokování
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Kovový jazýček vložte do přezky.
	1. Kovový jazýček vložte do přezky.
	1. Kovový jazýček vložte do přezky.

	2. Stiskněte uvolňovací tlačítko na zajišťovací přezce.
	2. Stiskněte uvolňovací tlačítko na zajišťovací přezce.


	Při zapadnutí jazýčku do přezky uslyšíte „kliknutí“.
	Při zapadnutí jazýčku do přezky uslyšíte „kliknutí“.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Přezka bezpečnostního pásu na zadním sedadle vpravo
	1 Přezka bezpečnostního pásu na zadním sedadle vpravo
	1 Přezka bezpečnostního pásu na zadním sedadle vpravo

	2 Přezka bezpečnostního pásu na zadním prostředním sedadle (se značkou 
	2 Přezka bezpečnostního pásu na zadním prostředním sedadle (se značkou 
	CENTER (Prostřední)


	3 Přezka bezpečnostního pásu na zadním sedadle vlevo
	3 Přezka bezpečnostního pásu na zadním sedadle vlevo



	• Pánevní část bezpečnostního pásu byste měli umístit co nejníže přes boky, nikoli přes pas. Pokud je pánevní část umístěna příliš vysoko v pase, může v případě srážky zvýšit riziko zranění. Pod bezpečnostním pás...
	• Pánevní část bezpečnostního pásu byste měli umístit co nejníže přes boky, nikoli přes pas. Pokud je pánevní část umístěna příliš vysoko v pase, může v případě srážky zvýšit riziko zranění. Pod bezpečnostním pás...
	• Pánevní část bezpečnostního pásu byste měli umístit co nejníže přes boky, nikoli přes pas. Pokud je pánevní část umístěna příliš vysoko v pase, může v případě srážky zvýšit riziko zranění. Pod bezpečnostním pás...
	• Pánevní část bezpečnostního pásu byste měli umístit co nejníže přes boky, nikoli přes pas. Pokud je pánevní část umístěna příliš vysoko v pase, může v případě srážky zvýšit riziko zranění. Pod bezpečnostním pás...

	• Před upevněním zadních bezpečnostních pásů se ujistěte, že západku zasouváte do odpovídající přezky bezpečnostního pásu. Násilně zapnutí bezpečnostního pásu pravého nebo levého sedadla do středové přezky může vést...
	• Před upevněním zadních bezpečnostních pásů se ujistěte, že západku zasouváte do odpovídající přezky bezpečnostního pásu. Násilně zapnutí bezpečnostního pásu pravého nebo levého sedadla do středové přezky může vést...



	Je-li středový bezpečnostní pás vzadu zapnutý, NESKLÁPĚJTE levou část opěráku zadního sedadla. Před sklopením levé části opěráku zadního sedadla VŽDY středový bezpečnostní pás vzadu ODEPNĚTE. Pokud je středový bezpečnos...
	Je-li středový bezpečnostní pás vzadu zapnutý, NESKLÁPĚJTE levou část opěráku zadního sedadla. Před sklopením levé části opěráku zadního sedadla VŽDY středový bezpečnostní pás vzadu ODEPNĚTE. Pokud je středový bezpečnos...




	Bezpečnostní pás zadního středního sedadla
	Bezpečnostní pás zadního středního sedadla
	Bezpečnostní pás zadního středního sedadla

	Upevnění pásu na prostředním sedadle vzadu
	Upevnění pásu na prostředním sedadle vzadu
	Upevnění pásu na prostředním sedadle vzadu
	1. Vytáhněte minizápadku z otvoru na krytu bezpečnostního pásu (1) a pak pomalu vytáhněte bezpečnostní pás ze zatahovacího mechanismu.
	1. Vytáhněte minizápadku z otvoru na krytu bezpečnostního pásu (1) a pak pomalu vytáhněte bezpečnostní pás ze zatahovacího mechanismu.
	1. Vytáhněte minizápadku z otvoru na krytu bezpečnostního pásu (1) a pak pomalu vytáhněte bezpečnostní pás ze zatahovacího mechanismu.
	1. Vytáhněte minizápadku z otvoru na krytu bezpečnostního pásu (1) a pak pomalu vytáhněte bezpečnostní pás ze zatahovacího mechanismu.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Vytáhněte třmenovou destičku z držáku na bezpečnostním pásu (2).
	2. Vytáhněte třmenovou destičku z držáku na bezpečnostním pásu (2).
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Zasuňte minizápadku (A) do otevřeného konce přezky (C), dokud neuslyšíte zřetelné cvaknutí signalizující zajištění západky. Ujistěte se, že pás není překroucený.
	3. Zasuňte minizápadku (A) do otevřeného konce přezky (C), dokud neuslyšíte zřetelné cvaknutí signalizující zajištění západky. Ujistěte se, že pás není překroucený.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	4. Vytáhněte třmenovou destičku (B) a zasuňte ji do otevřeného konce přezky (D), dokud neuslyšíte zřetelné cvaknutí signalizující zajištění západky. Ujistěte se, že pás není překroucený.
	4. Vytáhněte třmenovou destičku (B) a zasuňte ji do otevřeného konce přezky (D), dokud neuslyšíte zřetelné cvaknutí signalizující zajištění západky. Ujistěte se, že pás není překroucený.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Při použití bezpečnostního pásu na zadním prostředním sedadle je nutné správně zacvaknout všechny třmenové destičky v přezkách. Pokud není některá přezka nebo třmenová destička správně zajištěna, zvyšuje se riziko zraně...
	Při použití bezpečnostního pásu na zadním prostředním sedadle je nutné správně zacvaknout všechny třmenové destičky v přezkách. Pokud není některá přezka nebo třmenová destička správně zajištěna, zvyšuje se riziko zraně...






	Odepnutí pásu na prostředním zadním sedadle
	Odepnutí pásu na prostředním zadním sedadle
	Odepnutí pásu na prostředním zadním sedadle
	1. Stiskněte uvolňovací tlačítko na přezce (D) a vysuňte třmenovou destičku (B) z přezky (D).
	1. Stiskněte uvolňovací tlačítko na přezce (D) a vysuňte třmenovou destičku (B) z přezky (D).
	1. Stiskněte uvolňovací tlačítko na přezce (D) a vysuňte třmenovou destičku (B) z přezky (D).
	1. Stiskněte uvolňovací tlačítko na přezce (D) a vysuňte třmenovou destičku (B) z přezky (D).
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Chcete-li na prostředním sedadle vzadu zajistit navinutí pásu, zasuňte do uvolňovacího otvoru pásu (C) třmenovou destičku nebo podobný pevný úzký předmět. Zatáhněte za popruh pásu (A) a nechte pás automaticky navinout do navíj...
	2. Chcete-li na prostředním sedadle vzadu zajistit navinutí pásu, zasuňte do uvolňovacího otvoru pásu (C) třmenovou destičku nebo podobný pevný úzký předmět. Zatáhněte za popruh pásu (A) a nechte pás automaticky navinout do navíj...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Zasuňte třmenovou destičku do držáku (1) v bezpečnostním pásu a potom zasuňte minizápadku do otvoru na krytu bezpečnostního (2) pásu.
	3. Zasuňte třmenovou destičku do držáku (1) v bezpečnostním pásu a potom zasuňte minizápadku do otvoru na krytu bezpečnostního (2) pásu.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>






	Úprava výšky ramenního pásu
	Úprava výšky ramenního pásu
	Úprava výšky ramenního pásu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Mechanismus nastavení výšky vytáhněte nahoru (1).
	1. Mechanismus nastavení výšky vytáhněte nahoru (1).
	1. Mechanismus nastavení výšky vytáhněte nahoru (1).

	2. Stiskněte tlačítko (2) mechanismu nastavení výšky a mechanismus zatlačte směrem dolů (3).
	2. Stiskněte tlačítko (2) mechanismu nastavení výšky a mechanismus zatlačte směrem dolů (3).


	• Pokud bezpečnostní pásy po nehodě nevyměníte, poškozené bezpečnostní pásy již v případě další kolize neposkytnou příslušnou ochranu a mohou vést ke zranění nebo úmrtí. Bezpečnostní pásy po nehodě co nejdříve vyměňte.
	• Pokud bezpečnostní pásy po nehodě nevyměníte, poškozené bezpečnostní pásy již v případě další kolize neposkytnou příslušnou ochranu a mohou vést ke zranění nebo úmrtí. Bezpečnostní pásy po nehodě co nejdříve vyměňte.
	• Pokud bezpečnostní pásy po nehodě nevyměníte, poškozené bezpečnostní pásy již v případě další kolize neposkytnou příslušnou ochranu a mohou vést ke zranění nebo úmrtí. Bezpečnostní pásy po nehodě co nejdříve vyměňte.
	• Pokud bezpečnostní pásy po nehodě nevyměníte, poškozené bezpečnostní pásy již v případě další kolize neposkytnou příslušnou ochranu a mohou vést ke zranění nebo úmrtí. Bezpečnostní pásy po nehodě co nejdříve vyměňte.

	• Ověřte, že je kotevní bod ramenního pásmu zajištěn na svém místě ve vhodné výšce. Ramenní pás nikdy neveďte přes krk nebo obličej.
	• Ověřte, že je kotevní bod ramenního pásmu zajištěn na svém místě ve vhodné výšce. Ramenní pás nikdy neveďte přes krk nebo obličej.



	• Nesnažte se zatlačit pás levého nebo pravého sedadla do přezky pásu sedadla uprostřed s použitím síly. Vždy zkontrolujte, že zapínáte bezpečnostní pás sedadla uprostřed do správné přezky prostředního sedadla. V opačném p...
	• Nesnažte se zatlačit pás levého nebo pravého sedadla do přezky pásu sedadla uprostřed s použitím síly. Vždy zkontrolujte, že zapínáte bezpečnostní pás sedadla uprostřed do správné přezky prostředního sedadla. V opačném p...
	• Nesnažte se zatlačit pás levého nebo pravého sedadla do přezky pásu sedadla uprostřed s použitím síly. Vždy zkontrolujte, že zapínáte bezpečnostní pás sedadla uprostřed do správné přezky prostředního sedadla. V opačném p...
	• Nesnažte se zatlačit pás levého nebo pravého sedadla do přezky pásu sedadla uprostřed s použitím síly. Vždy zkontrolujte, že zapínáte bezpečnostní pás sedadla uprostřed do správné přezky prostředního sedadla. V opačném p...

	• Při vytahování bezpečnostního pásu, který chcete zapnout, by měl být jazýček pomalu vysunut z vodítka bezpečnostního pásu, aby se vodítko bezpečnostního pásu neuvolnilo z krytu.
	• Při vytahování bezpečnostního pásu, který chcete zapnout, by měl být jazýček pomalu vysunut z vodítka bezpečnostního pásu, aby se vodítko bezpečnostního pásu neuvolnilo z krytu.



	Pokud se vám nedaří vytáhnout bezpečnostní pás z navíjecího zařízení, pevně za pás zatáhněte a uvolněte jej. Poté budete schopni pás plynule natáhnout.
	Pokud se vám nedaří vytáhnout bezpečnostní pás z navíjecího zařízení, pevně za pás zatáhněte a uvolněte jej. Poté budete schopni pás plynule natáhnout.






	Bezpečnostní pás s předpínačem
	Bezpečnostní pás s předpínačem
	Bezpečnostní pás s předpínačem
	Toto vozidlo je na sedadle řidiče, sedadle spolujezdce vpředu i na zadních sedadlech pro cestující (je-li součástí výbavy) vybaveno bezpečnostními pásy s předpínači.
	Toto vozidlo je na sedadle řidiče, sedadle spolujezdce vpředu i na zadních sedadlech pro cestující (je-li součástí výbavy) vybaveno bezpečnostními pásy s předpínači.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Toto vozidlo je vybaveno předními bezpečnostními pásy s předpínači.
	Předpínač zajišťuje těsné obepnutí těla cestujícího při určitých typech kolizí.
	Předpínače bezpečnostních pásů se mohou aktivovat při nehodě při stanovené intenzitě nárazu.
	Při náhlém zastavení nebo při příliš rychlém předklonění se odvíjení pásu zasekne. Při určitém čelním nárazu se aktivují předpínače a přitáhnou bezpečnostní pás do těsnějšího kontaktu s tělem osoby.
	1 Retrakční předpínač zajišťuje správné napětí ramenní části bezpečnostního pásu vůči tělu cestujícího při určitém typu čelních nárazů.
	1 Retrakční předpínač zajišťuje správné napětí ramenní části bezpečnostního pásu vůči tělu cestujícího při určitém typu čelních nárazů.
	1 Retrakční předpínač zajišťuje správné napětí ramenní části bezpečnostního pásu vůči tělu cestujícího při určitém typu čelních nárazů.


	Pokud systém zjistí přílišné napětí bezpečnostního pásu při aktivování předpínače, omezovač zatížení v retrakčním předpínači sníží tah bezpečnostního pásu. (je-li součástí výbavy)
	Systém předpínačů bezpečnostních pásů se skládá především z následujících součástí. Jejich umístění je znázorněno na vyobrazení:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Varovná kontrolka airbagů SRS
	1 Varovná kontrolka airbagů SRS
	1 Varovná kontrolka airbagů SRS

	2 Sestava předního retrakčního předpínače
	2 Sestava předního retrakčního předpínače

	3 Řídicí jednotka SRS
	3 Řídicí jednotka SRS


	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Při náhlém zastavení nebo při příliš rychlém předklonění se odvíjení pásu zasekne.
	• Při náhlém zastavení nebo při příliš rychlém předklonění se odvíjení pásu zasekne.
	• Při náhlém zastavení nebo při příliš rychlém předklonění se odvíjení pásu zasekne.

	• Při určitém čelním nárazu se aktivují předpínače a přitáhnou bezpečnostní pás do těsnějšího kontaktu s tělem osoby.
	• Při určitém čelním nárazu se aktivují předpínače a přitáhnou bezpečnostní pás do těsnějšího kontaktu s tělem osoby.

	• Když systém zjistí přílišné napětí bezpečnostního pásu předního sedadla při aktivování předpínače, omezovač zatížení v retrakčním předpínači sníží tah příslušného bezpečnostního pásu.
	• Když systém zjistí přílišné napětí bezpečnostního pásu předního sedadla při aktivování předpínače, omezovač zatížení v retrakčním předpínači sníží tah příslušného bezpečnostního pásu.


	• Z bezpečnostních důvodů kontrolujte poškození tkaniny i přetočení bezpečnostního pásu a na sedadle seďte vždy ve správné poloze.
	• Z bezpečnostních důvodů kontrolujte poškození tkaniny i přetočení bezpečnostního pásu a na sedadle seďte vždy ve správné poloze.
	• Z bezpečnostních důvodů kontrolujte poškození tkaniny i přetočení bezpečnostního pásu a na sedadle seďte vždy ve správné poloze.
	• Z bezpečnostních důvodů kontrolujte poškození tkaniny i přetočení bezpečnostního pásu a na sedadle seďte vždy ve správné poloze.

	• Aby byly všechny vlastnosti předpínačů bezpečnostních pásů využívány v maximální míře, dodržujte následující pokyny:
	• Aby byly všechny vlastnosti předpínačů bezpečnostních pásů využívány v maximální míře, dodržujte následující pokyny:
	1. Bezpečnostní pásy musí být správně nasazeny a umístěny ve správné poloze. Seznamte se všemi důležitými informacemi a pokyny týkajícími se bezpečnostních systémů vozidla – včetně bezpečnostních pásů a systému airbagů...
	1. Bezpečnostní pásy musí být správně nasazeny a umístěny ve správné poloze. Seznamte se všemi důležitými informacemi a pokyny týkajícími se bezpečnostních systémů vozidla – včetně bezpečnostních pásů a systému airbagů...
	1. Bezpečnostní pásy musí být správně nasazeny a umístěny ve správné poloze. Seznamte se všemi důležitými informacemi a pokyny týkajícími se bezpečnostních systémů vozidla – včetně bezpečnostních pásů a systému airbagů...

	2. Vždy se ujistěte, že jsou bezpečnostní pásy všech osob ve vozidle zapnuty.
	2. Vždy se ujistěte, že jsou bezpečnostní pásy všech osob ve vozidle zapnuty.



	• Systémy předpínačů bezpečnostních pásů jsou konstruovány na jedno použití. Po aktivování musí být vyměněny. Po nehodě by měly být vyměněny rovněž všechny použité bezpečnostní pásy.
	• Systémy předpínačů bezpečnostních pásů jsou konstruovány na jedno použití. Po aktivování musí být vyměněny. Po nehodě by měly být vyměněny rovněž všechny použité bezpečnostní pásy.

	• Sestava mechanismu bezpečnostních pásů s předpínačem se při aktivování zahřeje. Po aktivování se sestav bezpečnostních pásů s předpínačem několik minut nedotýkejte.
	• Sestava mechanismu bezpečnostních pásů s předpínačem se při aktivování zahřeje. Po aktivování se sestav bezpečnostních pásů s předpínačem několik minut nedotýkejte.

	• Nepokoušejte se o opravu či výměnu bezpečnostních pásů s předpínačem svépomocí. Nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Nepokoušejte se o opravu či výměnu bezpečnostních pásů s předpínačem svépomocí. Nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• V žádném případě se nepokoušejte o jakoukoli údržbu nebo opravu systému bezpečnostních pásů s předpínačem.
	• V žádném případě se nepokoušejte o jakoukoli údržbu nebo opravu systému bezpečnostních pásů s předpínačem.

	• Nesprávná manipulace se sestavami bezpečnostních pásů s předpínačem a nerespektování upozornění na nebezpečí úderů do sestav bezpečnostních pásů s předpínače či jejich úprav, kontroly, výměny, údržby nebo oprav můž...
	• Nesprávná manipulace se sestavami bezpečnostních pásů s předpínačem a nerespektování upozornění na nebezpečí úderů do sestav bezpečnostních pásů s předpínače či jejich úprav, kontroly, výměny, údržby nebo oprav můž...

	• Při řízení vozidla nebo cestování v něm vždy používejte bezpečnostní pás.
	• Při řízení vozidla nebo cestování v něm vždy používejte bezpečnostní pás.

	• V případě potřeby výměny předpínačů bezpečnostních pásů se obraťte na odborný servis. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• V případě potřeby výměny předpínačů bezpečnostních pásů se obraťte na odborný servis. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Servisní úkony na přední části karoserie vozidla mohou poškodit systém bezpečnostních pásů s předpínačem. Proto nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Servisní úkony na přední části karoserie vozidla mohou poškodit systém bezpečnostních pásů s předpínačem. Proto nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.



	Pokud předpínače pásů nepracuje správně, rozsvítí se varovná kontrolka airbagů SRS, přestože systém airbagů žádnou poruchu nemá. Pokud se varovná kontrolka systému airbagů SRS nerozsvítí po přepnutí spínače zapalování do ...
	Pokud předpínače pásů nepracuje správně, rozsvítí se varovná kontrolka airbagů SRS, přestože systém airbagů žádnou poruchu nemá. Pokud se varovná kontrolka systému airbagů SRS nerozsvítí po přepnutí spínače zapalování do ...

	• Předpínač se aktivuje nejen při čelním nárazu, ale i při bočním nárazu, pokud je vozidlo vybaveno bočními nebo okenními airbagy.
	• Předpínač se aktivuje nejen při čelním nárazu, ale i při bočním nárazu, pokud je vozidlo vybaveno bočními nebo okenními airbagy.
	• Předpínač se aktivuje nejen při čelním nárazu, ale i při bočním nárazu, pokud je vozidlo vybaveno bočními nebo okenními airbagy.
	• Předpínač se aktivuje nejen při čelním nárazu, ale i při bočním nárazu, pokud je vozidlo vybaveno bočními nebo okenními airbagy.

	• Aktivování předpínačů bezpečnostních pásů může být provázeno hlasitým zvukovým projevem a oblakem prachu v interiéru vozidla. Jde o příznaky správné činnosti systému, které nejsou nebezpečné.
	• Aktivování předpínačů bezpečnostních pásů může být provázeno hlasitým zvukovým projevem a oblakem prachu v interiéru vozidla. Jde o příznaky správné činnosti systému, které nejsou nebezpečné.

	• Přestože neškodí zdraví, jemný prach může způsobit podráždění pokožky a neměl by být dlouhodobě vdechován. Po nehodě, při které byly aktivovány předpínače bezpečnostních pásů pečlivě omyjte veškeré zasažené čá...
	• Přestože neškodí zdraví, jemný prach může způsobit podráždění pokožky a neměl by být dlouhodobě vdechován. Po nehodě, při které byly aktivovány předpínače bezpečnostních pásů pečlivě omyjte veškeré zasažené čá...

	• Kontrolka airbagů SRS je propojená s bezpečnostními pásy s předpínači. Varovná kontrolka airbagů SRS na přístrojovém panelu svítí přibližně 3~6 sekund po přepnutí systému vozidla do polohy ON (Zapnuto) a poté by měla zhasnout.
	• Kontrolka airbagů SRS je propojená s bezpečnostními pásy s předpínači. Varovná kontrolka airbagů SRS na přístrojovém panelu svítí přibližně 3~6 sekund po přepnutí systému vozidla do polohy ON (Zapnuto) a poté by měla zhasnout.








	Prevence při používání bezpečnostního pásu
	Prevence při používání bezpečnostního pásu
	Prevence při používání bezpečnostního pásu
	Všichni cestující ve vozidle musí mít bezpečnostní pás neustále zapnutý. Při nehodě, nebo nenadálém brzdění, snižují bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy riziko vážného i fatálního zranění všech osob ve vozidl...
	Všichni cestující ve vozidle musí mít bezpečnostní pás neustále zapnutý. Při nehodě, nebo nenadálém brzdění, snižují bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy riziko vážného i fatálního zranění všech osob ve vozidl...
	Všichni cestující ve vozidle musí mít bezpečnostní pás neustále zapnutý. Při nehodě, nebo nenadálém brzdění, snižují bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy riziko vážného i fatálního zranění všech osob ve vozidl...

	Kojenec nebo malé dítě
	Kojenec nebo malé dítě
	Měli byste znát specifické požadavky ve vaší zemi. Sedačky pro děti nebo případně pro kojence musí být správně umístěny a nainstalovány na zadním sedadle.
	Viz 
	Viz 
	"Dětský zádržný systém (CRS)" strana 3-23


	Každá osoba ve vozidle musí být za všech okolností řádně připoutaná, včetně kojenců a dětí. Pokud je vozidlo v pohybu, nikdy dítě nedržte v rukách nebo na klíně. Velké síly působící při nárazu by vám dítě vyrazily z ru...
	Každá osoba ve vozidle musí být za všech okolností řádně připoutaná, včetně kojenců a dětí. Pokud je vozidlo v pohybu, nikdy dítě nedržte v rukách nebo na klíně. Velké síly působící při nárazu by vám dítě vyrazily z ru...

	Malé děti jsou v případě nehody nejlépe chráněny před zraněním, když jsou řádně připoutané na zadním sedadle v dětském zádržném systému, který splňuje požadavky bezpečnostních standardů vaší země. Před nákupem děts...
	Malé děti jsou v případě nehody nejlépe chráněny před zraněním, když jsou řádně připoutané na zadním sedadle v dětském zádržném systému, který splňuje požadavky bezpečnostních standardů vaší země. Před nákupem děts...
	"Dětský zádržný systém (CRS)" strana 3-23



	Větší děti
	Větší děti
	Děti, které jsou již příliš vysoké na používání dětského zádržného systému by vždy měly sedět vzadu a používat bederní/ramenní pás. Pánevní část bezpečnostního pásu by měla být zapnuta co nejníže na bocích. Pravid...
	Pokud se ramenní část bezpečnostního pásu mírně dotýká krku nebo tváře dítěte, pokuste se dítě usadit blíže středu vozidla. Pokud se ramenní část bezpečnostního pásu i nadále dotýká krku nebo tváře dítěte, je třeba d...
	• Nikdy nedovolte, aby byla ramenní část bezpečnostního pásu v kontaktu s krkem nebo tváří dítěte, když je vozidlo v pohybu.
	• Nikdy nedovolte, aby byla ramenní část bezpečnostního pásu v kontaktu s krkem nebo tváří dítěte, když je vozidlo v pohybu.
	• Nikdy nedovolte, aby byla ramenní část bezpečnostního pásu v kontaktu s krkem nebo tváří dítěte, když je vozidlo v pohybu.
	• Nikdy nedovolte, aby byla ramenní část bezpečnostního pásu v kontaktu s krkem nebo tváří dítěte, když je vozidlo v pohybu.

	• Pokud nejsou bezpečnostní pásy řádně upraveny pro usazení dětí, existuje riziko úmrtí nebo vážného zranění.
	• Pokud nejsou bezpečnostní pásy řádně upraveny pro usazení dětí, existuje riziko úmrtí nebo vážného zranění.




	Těhotné ženy
	Těhotné ženy
	Používání bezpečnostních pásů je doporučeno i v těhotenství, aby se minimalizovalo riziko zranění při nehodě. Spodní část bezpečnostního pásu musí vést co nejníže a nejpohodlněji přes boky, nikoli přes břicho. Speciální...
	Těhotné ženy by nikdy neměly bezpečnostní pás vést přes oblast umístění plodu nebo nad břichem, kde by mohl pás při nárazu plod stlačit.
	Těhotné ženy by nikdy neměly bezpečnostní pás vést přes oblast umístění plodu nebo nad břichem, kde by mohl pás při nárazu plod stlačit.


	Zraněná osoba
	Zraněná osoba
	Při přepravě zraněné osoby by se měl použít bezpečnostní pás. Pokud je to nezbytné, měli byste kontaktovat lékaře a zeptat se na jeho doporučení.

	Jedna osoba na jeden pás
	Jedna osoba na jeden pás
	Dvě osoby (včetně dětí) by nikdy neměly být připoutané jedním bezpečnostním pásem. Při nehodě by mohlo dojít k vážnému zranění.

	Nelehejte si
	Nelehejte si
	Za účelem snížení rizika zranění v případě nehody a za účelem dosažení maximální efektivity zádržného systému by všichni cestující měli při jízdě vzpřímeně sedět a přední sedadla by měla být ve vzpřímené poloze. ...
	Jízda se skloněnou zádovou opěrkou zvyšuje riziko vážných nebo smrtelných zranění v případě kolize nebo náhlého zastavení. Ochrana, kterou poskytuje zádržný systém (bezpečnostní pásy a airbagy) je sklopením sedadla výrazně ...
	Jízda se skloněnou zádovou opěrkou zvyšuje riziko vážných nebo smrtelných zranění v případě kolize nebo náhlého zastavení. Ochrana, kterou poskytuje zádržný systém (bezpečnostní pásy a airbagy) je sklopením sedadla výrazně ...





	Péče o bezpečnostní pásy
	Péče o bezpečnostní pásy
	Péče o bezpečnostní pásy
	Systém bezpečnostních pásů nerozebírejte ani jakkoli neupravujte. Pro zajištění, aby nedošlo k poškození pásu nebo jeho součástí mechanismy sedadla a dveřmi, je nutná určitá péče.
	Systém bezpečnostních pásů nerozebírejte ani jakkoli neupravujte. Pro zajištění, aby nedošlo k poškození pásu nebo jeho součástí mechanismy sedadla a dveřmi, je nutná určitá péče.
	• Při navrácení sklopeného opěráku zadního sedadla do vzpřímené polohy dbejte, aby nedošlo k poškození pásu nebo přezky. Ujistěte se, že nedošlo k zachycení či přimáčknutí pásu ani přezky opěrákem zadního sedadla. Bezpe...
	• Při navrácení sklopeného opěráku zadního sedadla do vzpřímené polohy dbejte, aby nedošlo k poškození pásu nebo přezky. Ujistěte se, že nedošlo k zachycení či přimáčknutí pásu ani přezky opěrákem zadního sedadla. Bezpe...
	• Při navrácení sklopeného opěráku zadního sedadla do vzpřímené polohy dbejte, aby nedošlo k poškození pásu nebo přezky. Ujistěte se, že nedošlo k zachycení či přimáčknutí pásu ani přezky opěrákem zadního sedadla. Bezpe...
	• Při navrácení sklopeného opěráku zadního sedadla do vzpřímené polohy dbejte, aby nedošlo k poškození pásu nebo přezky. Ujistěte se, že nedošlo k zachycení či přimáčknutí pásu ani přezky opěrákem zadního sedadla. Bezpe...

	• Za slunečného počasí mohou být bezpečnostní pásy horké. Mohlo by dojít k popálení kojenců a malých dětí.
	• Za slunečného počasí mohou být bezpečnostní pásy horké. Mohlo by dojít k popálení kojenců a malých dětí.



	Pravidelná kontrola
	Pravidelná kontrola
	Všechny bezpečnostní pásy se důrazně doporučuje pravidelně kontrolovat z hlediska opotřebení nebo poškození jakéhokoli druhu. Veškeré poškození části by měly být okamžitě vyměněny.

	Bezpečnostní pásy udržujte čisté a suché
	Bezpečnostní pásy udržujte čisté a suché
	Bezpečnostní pásy by měly být udržovány čisté a suché. Při znečistění je lze očistit jemným mýdlem a horkou vodou. Odbarvovače, barviva, účinné čistící prostředky nebo abraziva nelze použít, neboť by mohly způsobit poško...

	Výměna bezpečnostních pásů
	Výměna bezpečnostních pásů
	Po nehodě by měla být vyměněny všechny prvky bezpečnostního pásu nebo pásů. Výměna by měla být provedena, přestože není patrné žádné viditelné poškození. V tomto případě je nutné nechat systém vyměnit v odborném servis...





	Dětský zádržný systém (CRS)
	Dětský zádržný systém (CRS)
	Dětský zádržný systém (CRS)

	Naše doporučení: Děti vždy usazené vzadu
	Naše doporučení: Děti vždy usazené vzadu
	Naše doporučení: Děti vždy usazené vzadu
	Kojenci a malé děti je třeba připoutat ve vhodném dětském zádržném systému otočeném proti směru jízdy nebo po směru jízdy; dětský zádržný systém je třeba nejprve připevnit k sedadlu vozidla. Prostudujte si pokyny pro montáž...
	Kojenci a malé děti je třeba připoutat ve vhodném dětském zádržném systému otočeném proti směru jízdy nebo po směru jízdy; dětský zádržný systém je třeba nejprve připevnit k sedadlu vozidla. Prostudujte si pokyny pro montáž...
	Děti mladší 13 let by měly být vždy usazené na zadních sedadlech a musí být vždy řádně připoutány, aby se minimalizovalo riziko zranění v případě nehody, prudkého zastavení nebo náhlého manévru.
	Podle statistik nehod jsou děti ve větším bezpečí, pokud jsou řádně připoutané na zadních sedadlech spíše než na předním sedadle. Děti, které jsou příliš velké na usazené do dětského zádržného systému musí používat be...
	Většina zemí má právní předpisy, které vyžadují, aby děti cestovaly ve schválených dětských zádržných systémech.
	Zákony, které stanovují věková nebo výšková/hmotnosti omezení toho, kdy je možné bezpečnostní pás použít namísto dětského zádržného systému, se v jednotlivých zemích liší, měli byste se proto seznámit se specifickými po...
	Dětské zádržné systémy musí být správně nainstalovány na sedadle vozidla. Vždy používejte komerčně dostupný dětský zádržný systém, který splňuje požadavky vaší země.
	• Děti ve vozidle vždy řádně upoutejte. Děti v jakémkoliv věku jsou ve větším bezpečí, pokud jsou připoutané na zadních sedadlech. Dětský zádržný systém v obrácené poloze nikdy neumisťujte na přední sedadlo spolujezdce, l...
	• Děti ve vozidle vždy řádně upoutejte. Děti v jakémkoliv věku jsou ve větším bezpečí, pokud jsou připoutané na zadních sedadlech. Dětský zádržný systém v obrácené poloze nikdy neumisťujte na přední sedadlo spolujezdce, l...
	• Děti ve vozidle vždy řádně upoutejte. Děti v jakémkoliv věku jsou ve větším bezpečí, pokud jsou připoutané na zadních sedadlech. Dětský zádržný systém v obrácené poloze nikdy neumisťujte na přední sedadlo spolujezdce, l...
	• Děti ve vozidle vždy řádně upoutejte. Děti v jakémkoliv věku jsou ve větším bezpečí, pokud jsou připoutané na zadních sedadlech. Dětský zádržný systém v obrácené poloze nikdy neumisťujte na přední sedadlo spolujezdce, l...

	• Vždy se řiďte pokyny výrobce dětského zádržného systému pro montáž a používání.
	• Vždy se řiďte pokyny výrobce dětského zádržného systému pro montáž a používání.

	• Dítě vždy řádě připoutejte do dětského zádržného systému.
	• Dítě vždy řádě připoutejte do dětského zádržného systému.

	• Nepoužívejte dětskou sedačku nebo dětský zádržný systém, který se zavěšuje přes zádovou opěrku sedadla, protože v případě nehody nemusí poskytovat dostatečnou ochranu.
	• Nepoužívejte dětskou sedačku nebo dětský zádržný systém, který se zavěšuje přes zádovou opěrku sedadla, protože v případě nehody nemusí poskytovat dostatečnou ochranu.

	• Po nehodě nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Po nehodě nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.






	Volba dětského zádržného systému (CRS)
	Volba dětského zádržného systému (CRS)
	Volba dětského zádržného systému (CRS)
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Dětský zádržný systém volte v závislosti na výšce a hmotnosti dítěte. Tyto údaje jsou obvykle uvedeny na štítku nebo v pokynech.
	1. Dětský zádržný systém volte v závislosti na výšce a hmotnosti dítěte. Tyto údaje jsou obvykle uvedeny na štítku nebo v pokynech.
	1. Dětský zádržný systém volte v závislosti na výšce a hmotnosti dítěte. Tyto údaje jsou obvykle uvedeny na štítku nebo v pokynech.

	2. Dětský zádržný systém volte také podle toho, kde bude ve vozidle upevněn a zda na toto místo pasuje.
	2. Dětský zádržný systém volte také podle toho, kde bude ve vozidle upevněn a zda na toto místo pasuje.


	• Ověřte, zda má dětský zádržný systém označení, potvrzující splnění územně platných bezpečnostních nároků.
	• Ověřte, zda má dětský zádržný systém označení, potvrzující splnění územně platných bezpečnostních nároků.
	• Ověřte, zda má dětský zádržný systém označení, potvrzující splnění územně platných bezpečnostních nároků.
	• Ověřte, zda má dětský zádržný systém označení, potvrzující splnění územně platných bezpečnostních nároků.
	Dětský zádržný systém lze upevnit pouze v souladu s požadavky ECE- R44 nebo ECE-R129.

	• Dětský zádržný systém volte v závislosti na výšce a hmotnosti dítěte. Tyto údaje jsou obvykle uvedeny na štítku nebo v pokynech.
	• Dětský zádržný systém volte v závislosti na výšce a hmotnosti dítěte. Tyto údaje jsou obvykle uvedeny na štítku nebo v pokynech.

	• Dětský zádržný systém volte také podle toho, kde bude ve vozidle upevněn a zda na toto místo pasuje.
	• Dětský zádržný systém volte také podle toho, kde bude ve vozidle upevněn a zda na toto místo pasuje.
	Vhodnost jednotlivých míst pro upevnění dětského zádržného systému ověřte v části 
	"Vhodnost jednotlivých poloh dětského zádržného systému (CRS) upevněného pásy nebo systémem ISOFIX podle směrnic UN (Informace určené pro použití uživateli vozidel a výrobci dětských zádržných systémů)" strana 3-28


	• Seznamte se a dodržujte upozornění a pokyny pro montáž a používání, dodávané s dětským zádržným systémem.
	• Seznamte se a dodržujte upozornění a pokyny pro montáž a používání, dodávané s dětským zádržným systémem.






	Typy dětských zádržných systémů
	Typy dětských zádržných systémů
	Typy dětských zádržných systémů
	Dětský zádržný systém obrácený dopředu/dozadu
	Dětský zádržný systém obrácený dopředu/dozadu
	Dětský zádržný systém obrácený dopředu/dozadu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Dětský zádržný systém s orientací proti směru jízdy umožňuje upevnit dítě k povrchu sedadla za zády dítěte. Systém popruhů drží dítě na místě a v případě nehody je zadrží v dětském zádržném systému a omezí zatíže...
	Všechny děti do věku jednoho roku musí vždy cestovat v dětském zádržném systému s orientací proti směru jízdy. Existují různé typy dětských zádržných systémů s orientací proti směru jízdy: dětské zádržné systému urče...
	Dětský zádržný systém s orientací proti směru jízdy používejte, dokud děti splňují požadavky na výšku a hmotnost stanovené výrobcem příslušného dětského zádržného systému.
	Dětský zádržný systém s orientací po směru jízdy drží tělo dítěte na místě pomocí popruhu. Dbejte na to, aby děti cestovaly v dětském zádržném systému s orientací po směru jízdy, dokud nedosáhnou maximální výšky nebo h...
	Když dítě vyroste z dětského zádržného systému s orientací po směru jízdy, může přejít na sezení na podsedáku.

	Sedáky
	Sedáky
	Sedák je dětský zádržný systém, který slouží k lepšímu připoutání s použitím systému bezpečnostních pásů vozidla. Sedák vede bezpečnostní pás tak, aby správně přecházel přes pevnější části těla dítěte. Dbejte na...
	Bezpečnostní pás vozidla je veden správně, pokud bederní část pohodlně leží na horní straně stehen, nikoli na žaludku. Ramenní pás by měl pohodlně ležet na rameni a hrudi. Neměl by vést přes krk či tvář. Děti mladší 13 let...





	Upevnění dětského zádržného systému (CRS)
	Upevnění dětského zádržného systému (CRS)
	Upevnění dětského zádržného systému (CRS)
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Dětský zádržný systém správně upevněte do vozidla.
	1. Dětský zádržný systém správně upevněte do vozidla.
	1. Dětský zádržný systém správně upevněte do vozidla.

	2. Ujistěte se, že je dětský zádržný systém pevně upevněný.
	2. Ujistěte se, že je dětský zádržný systém pevně upevněný.

	3. Do dětského zádržného systému upevněte dítě.
	3. Do dětského zádržného systému upevněte dítě.


	• Před upevněním dětského zádržného systému vždy: Čtěte a postupujte podle pokynů výrobce dětského zádržného systému. Nedodržení některého upozornění nebo pokynů může zvýšit riziko vážného nebo smrtelného zraněn...
	• Před upevněním dětského zádržného systému vždy: Čtěte a postupujte podle pokynů výrobce dětského zádržného systému. Nedodržení některého upozornění nebo pokynů může zvýšit riziko vážného nebo smrtelného zraněn...
	• Před upevněním dětského zádržného systému vždy: Čtěte a postupujte podle pokynů výrobce dětského zádržného systému. Nedodržení některého upozornění nebo pokynů může zvýšit riziko vážného nebo smrtelného zraněn...
	• Před upevněním dětského zádržného systému vždy: Čtěte a postupujte podle pokynů výrobce dětského zádržného systému. Nedodržení některého upozornění nebo pokynů může zvýšit riziko vážného nebo smrtelného zraněn...

	• Pokud správnému upevnění dětského zádržného systému brání opěrka hlavy, umístěte tuto opěrku hlavy příslušného sedadla do jiné polohy nebo ji zcela odstraňte.
	• Pokud správnému upevnění dětského zádržného systému brání opěrka hlavy, umístěte tuto opěrku hlavy příslušného sedadla do jiné polohy nebo ji zcela odstraňte.



	Dětský zádržný systém se v zavřeném vozidle může zahřát na vysokou teplotu. Před umístěním dítěte do dětského zádržného systému zkontrolujte teplotu povrchů a přezek.
	Dětský zádržný systém se v zavřeném vozidle může zahřát na vysokou teplotu. Před umístěním dítěte do dětského zádržného systému zkontrolujte teplotu povrchů a přezek.






	Kotevní místa systému ISOFIX a stropní kotevní bod (upevnění ISOFIX) pro dětské zádržné systémy
	Kotevní místa systému ISOFIX a stropní kotevní bod (upevnění ISOFIX) pro dětské zádržné systémy
	Kotevní místa systému ISOFIX a stropní kotevní bod (upevnění ISOFIX) pro dětské zádržné systémy
	Ukotvení ISOFIX tvoří kovové tyče zabudované ve voze. Jsou k dispozici dva spodní kotevní body pro každou polohu sezení ISOFIX, které dětský zádržný systém zajistí pomocí spodních úchytů.
	Ukotvení ISOFIX tvoří kovové tyče zabudované ve voze. Jsou k dispozici dva spodní kotevní body pro každou polohu sezení ISOFIX, které dětský zádržný systém zajistí pomocí spodních úchytů.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Označení kotevního místa systému ISOFIX
	1 Označení kotevního místa systému ISOFIX
	1 Označení kotevního místa systému ISOFIX

	2 Úchyt ISOFIX
	2 Úchyt ISOFIX


	Kotvy ISOFIX jsou určeny pouze pro instalaci na krajní pravé nebo levé zadní sedadlo.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Dětský zádržný systém se pomocí kotev ISOFIX nepokoušejte instalovat na prostřední zadní sedadlo. Pro toto sedadlo nejsou kotvy ISOFIX k dispozici. Pokud kotvy krajních sedadel použijete k instalaci dětského zádržného systému na pr...
	Dětský zádržný systém se pomocí kotev ISOFIX nepokoušejte instalovat na prostřední zadní sedadlo. Pro toto sedadlo nejsou kotvy ISOFIX k dispozici. Pokud kotvy krajních sedadel použijete k instalaci dětského zádržného systému na pr...



	Upevnění dětského zádržného systému kotevním systémem „ISOFIX“
	Upevnění dětského zádržného systému kotevním systémem „ISOFIX“
	Upevnění dětského zádržného systému kotevním systémem „ISOFIX“
	Při nepoužití systému ISOFIX musí být všechny dětské zádržné systémy připevněny k zadnímu sedadlu pomocí bederní části tříbodového pásu.
	Při nepoužití systému ISOFIX musí být všechny dětské zádržné systémy připevněny k zadnímu sedadlu pomocí bederní části tříbodového pásu.
	Činnost
	Činnost
	1. Z prostoru kotevních míst ISOFIX odstraňte bezpečnostní pás.
	1. Z prostoru kotevních míst ISOFIX odstraňte bezpečnostní pás.
	1. Z prostoru kotevních míst ISOFIX odstraňte bezpečnostní pás.

	2. V okolí kotevních bodů nenechávejte žádné předměty.
	2. V okolí kotevních bodů nenechávejte žádné předměty.

	3. Dětský zádržný systém umístěte na sedadlo vozidla a podle pokynů v návodu k zádržnému systému ho upevněte na kotevní body ISOFIX.
	3. Dětský zádržný systém umístěte na sedadlo vozidla a podle pokynů v návodu k zádržnému systému ho upevněte na kotevní body ISOFIX.

	4. Pro správné upevnění a spojení se systémem ISOFIX postupujte podle pokynů výrobce dětského zádržného systému.
	4. Pro správné upevnění a spojení se systémem ISOFIX postupujte podle pokynů výrobce dětského zádržného systému.


	Při použití systému ISOFIX postupujte podle následujících preventivních pokynů:
	Při použití systému ISOFIX postupujte podle následujících preventivních pokynů:
	• Přečtěte si a dodržujte veškeré pokyny k instalaci dodávané s vaším dětským zádržným systémem.
	• Přečtěte si a dodržujte veškeré pokyny k instalaci dodávané s vaším dětským zádržným systémem.
	• Přečtěte si a dodržujte veškeré pokyny k instalaci dodávané s vaším dětským zádržným systémem.

	• Pro zabránění dosahu dítěte na nepoužívané bezpečnostní pásy zapněte přezky všech nepoužívaných pásů do jejich zámků tak aby byly pásy za dítětem. Pokud by se hrudní část pásu dostala na krk dítěte, mohlo by při nap...
	• Pro zabránění dosahu dítěte na nepoužívané bezpečnostní pásy zapněte přezky všech nepoužívaných pásů do jejich zámků tak aby byly pásy za dítětem. Pokud by se hrudní část pásu dostala na krk dítěte, mohlo by při nap...

	• Na jedno kotevní místo ISOFIX neumisťujte NIKDY více dětských zádržných systémů. Mohlo by dojít k uvolnění nebo prasknutí kotevního bodu nebo úchytu.
	• Na jedno kotevní místo ISOFIX neumisťujte NIKDY více dětských zádržných systémů. Mohlo by dojít k uvolnění nebo prasknutí kotevního bodu nebo úchytu.

	• Po nehodě nechte kotevní systém ISOFIX (i-Size) zkontrolovat u svého prodejce. Při nehodě může dojít k poškození kotevních bodů ISOFIX a nemusí být zaručeno správné upevnění dětského zádržného systému.
	• Po nehodě nechte kotevní systém ISOFIX (i-Size) zkontrolovat u svého prodejce. Při nehodě může dojít k poškození kotevních bodů ISOFIX a nemusí být zaručeno správné upevnění dětského zádržného systému.







	Upevnění dětského zádržného systému „stropním kotevním pásem“
	Upevnění dětského zádržného systému „stropním kotevním pásem“
	Upevnění dětského zádržného systému „stropním kotevním pásem“
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Pás pro upevnění dětského zádržného systému veďte přes opěrák.
	1. Pás pro upevnění dětského zádržného systému veďte přes opěrák.
	1. Pás pro upevnění dětského zádržného systému veďte přes opěrák.

	2. Stropní kotevní pás připojte ke stropnímu kotevnímu bodu.
	2. Stropní kotevní pás připojte ke stropnímu kotevnímu bodu.

	3. Stropní kotevní pás utáhněte podle pokynů výrobce dětského zádržného systému.
	3. Stropní kotevní pás utáhněte podle pokynů výrobce dětského zádržného systému.


	Při instalaci stropního kotevního pásu postupujte podle následujících bezpečnostních pokynů:
	Při instalaci stropního kotevního pásu postupujte podle následujících bezpečnostních pokynů:
	• Přečtěte si a dodržujte veškeré pokyny k instalaci dodávané s vaším dětským zádržným systémem.
	• Přečtěte si a dodržujte veškeré pokyny k instalaci dodávané s vaším dětským zádržným systémem.
	• Přečtěte si a dodržujte veškeré pokyny k instalaci dodávané s vaším dětským zádržným systémem.


	• K jednomu stropnímu úchytu ISOFIX NIKDY nepřipevňujte více než jeden dětský zádržný systém. Mohlo by dojít k uvolnění nebo zlomení kotvy nebo úchytu.
	• K jednomu stropnímu úchytu ISOFIX NIKDY nepřipevňujte více než jeden dětský zádržný systém. Mohlo by dojít k uvolnění nebo zlomení kotvy nebo úchytu.
	• K jednomu stropnímu úchytu ISOFIX NIKDY nepřipevňujte více než jeden dětský zádržný systém. Mohlo by dojít k uvolnění nebo zlomení kotvy nebo úchytu.


	• Stropní kotevní pás připevněte pouze ke správnému stropnímu kotevnímu bodu. V případě upevnění k něčemu jinému by nemusel fungovat správně.
	• Stropní kotevní pás připevněte pouze ke správnému stropnímu kotevnímu bodu. V případě upevnění k něčemu jinému by nemusel fungovat správně.
	• Stropní kotevní pás připevněte pouze ke správnému stropnímu kotevnímu bodu. V případě upevnění k něčemu jinému by nemusel fungovat správně.


	• Kotevní místa pro upevnění dětského zádržného systému jsou dimenzovaná na zatížení, působená dětským zádržným systémem. Za žádných okolností nesmí být použity pro upevnění bezpečnostních pásů pro dospělé osoby...
	• Kotevní místa pro upevnění dětského zádržného systému jsou dimenzovaná na zatížení, působená dětským zádržným systémem. Za žádných okolností nesmí být použity pro upevnění bezpečnostních pásů pro dospělé osoby...
	• Kotevní místa pro upevnění dětského zádržného systému jsou dimenzovaná na zatížení, působená dětským zádržným systémem. Za žádných okolností nesmí být použity pro upevnění bezpečnostních pásů pro dospělé osoby...







	Upevnění dětského zádržného systému hrudním/bederním bezpečnostním pásem
	Upevnění dětského zádržného systému hrudním/bederním bezpečnostním pásem
	Upevnění dětského zádržného systému hrudním/bederním bezpečnostním pásem
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Umístěte dětský zádržný systém na zadní sedadlo a protáhněte pánevní/ ramenní bezpečnostní pás kolem dětského zádržného systému nebo skrz něj.
	1. Umístěte dětský zádržný systém na zadní sedadlo a protáhněte pánevní/ ramenní bezpečnostní pás kolem dětského zádržného systému nebo skrz něj.
	1. Umístěte dětský zádržný systém na zadní sedadlo a protáhněte pánevní/ ramenní bezpečnostní pás kolem dětského zádržného systému nebo skrz něj.

	2. Upněte sponu pánevního/ramenního bezpečnostního pásu do přezky.
	2. Upněte sponu pánevního/ramenního bezpečnostního pásu do přezky.

	3. V co největší míře se zbavte průvěsu pásu zatlačením na dětský zádržný pás směrem dolů a navinutím co největší možné délky pásu zpět do navíjecího zařízení.
	3. V co největší míře se zbavte průvěsu pásu zatlačením na dětský zádržný pás směrem dolů a navinutím co největší možné délky pásu zpět do navíjecího zařízení.

	4. Dětský zádržný systém zkuste zatlačit a zatáhnout, abyste se ujistili, že jej bezpečnostní pás drží pevně na svém místě.
	4. Dětský zádržný systém zkuste zatlačit a zatáhnout, abyste se ujistili, že jej bezpečnostní pás drží pevně na svém místě.

	5. Pokud výrobce vašeho dětského zádržného systému doporučuje používat stropní ukotvení spolu s bederním/ramenním pásem, naleznete informace v části Upevnění dětského zádržného systému pomocí stropního kotevního systému ...
	5. Pokud výrobce vašeho dětského zádržného systému doporučuje používat stropní ukotvení spolu s bederním/ramenním pásem, naleznete informace v části Upevnění dětského zádržného systému pomocí stropního kotevního systému ...

	6. Pokud chcete dětský zádržný systém vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko na přezce a vytáhněte tříbodový pás z dětského zádržného systému a nechejte jej zcela navinout.
	6. Pokud chcete dětský zádržný systém vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko na přezce a vytáhněte tříbodový pás z dětského zádržného systému a nechejte jej zcela navinout.






	Vhodnost jednotlivých poloh dětského zádržného systému (CRS) upevněného pásy nebo systémem ISOFIX podle směrnic UN (Informace určené pro použití uživateli vozidel a výrobci dětských zádržných systémů)
	Vhodnost jednotlivých poloh dětského zádržného systému (CRS) upevněného pásy nebo systémem ISOFIX podle směrnic UN (Informace určené pro použití uživateli vozidel a výrobci dětských zádržných systémů)
	Vhodnost jednotlivých poloh dětského zádržného systému (CRS) upevněného pásy nebo systémem ISOFIX podle směrnic UN (Informace určené pro použití uživateli vozidel a výrobci dětských zádržných systémů)
	• Ano: Vhodné pro použití v určené kategorii dětských zádržných systémů
	• Ano: Vhodné pro použití v určené kategorii dětských zádržných systémů
	• Ano: Vhodné pro použití v určené kategorii dětských zádržných systémů
	• Ano: Vhodné pro použití v určené kategorii dětských zádržných systémů
	• Ano: Vhodné pro použití v určené kategorii dětských zádržných systémů
	• Ano: Vhodné pro použití v určené kategorii dětských zádržných systémů

	• Ne: Nevhodné pro použití v určené kategorii dětských zádržných systémů
	• Ne: Nevhodné pro použití v určené kategorii dětských zádržných systémů

	• „-“: Nelze použít
	• „-“: Nelze použít

	• Tabulka je určená pro vozidla s levostranným řízením. S výjimkou sedadla pro spolujezdce vpředu tabulka platí i pro vozidla s pravostranným řízením.
	• Tabulka je určená pro vozidla s levostranným řízením. S výjimkou sedadla pro spolujezdce vpředu tabulka platí i pro vozidla s pravostranným řízením.
	Pro sedadlo spolujezdce vpředu ve vozidle s pravostranným řízením použijte informace pro sedadlo číslo 3.


	F: Orientace po směru jízdy
	F

	R: Orientace proti směru jízdy
	R
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	<TABLE ROW>
	Zapnutí airbagu (ON)
	Zapnutí airbagu (ON)

	Vypnutí airbagu (OFF)
	Vypnutí airbagu (OFF)

	Pro Evropu
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	Dětský zádržný systém ISOFIX pro batole – velký* 
	Dětský zádržný systém ISOFIX pro batole – velký*
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	Ne
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	1. Aby bylo možné univerzální dětský zádržný systém nainstalovat, musí být opěradlo sedadla spolujezdce v 1. řadě v co nejsvislejší poloze.
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	Střední sedadlo ve druhé řadě
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	Pravé sedadlo ve druhé řadě
	Pravé sedadlo ve druhé řadě





	Pokud opěrka hlavy brání správnému upevnění dětského zádržného systému, opěrku hlavy sedadla umístěte do jiné polohy, nebo ji zcela odstraňte.
	Dětský zádržný systém s orientací proti směru jízdy nikdy neumisťujte na přední sedadlo spolujezdce, ledaže by byl deaktivován airbag.


	Doporučený dětský zádržný systém pro vozidlo dle směrnic UN (Informace určené pro použití uživateli vozidel a výrobci dětských zádržných systémů)
	Doporučený dětský zádržný systém pro vozidlo dle směrnic UN (Informace určené pro použití uživateli vozidel a výrobci dětských zádržných systémů)
	Doporučený dětský zádržný systém pro vozidlo dle směrnic UN (Informace určené pro použití uživateli vozidel a výrobci dětských zádržných systémů)
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	Schvalovací kód ECE
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	BABY-SAFE 3 i-SIZE a Flex Base i-Sense
	BABY-SAFE 3 i-SIZE a Flex Base i-Sense
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	Britax Romer

	ISOFIX s opěrnou nohou 
	ISOFIX s opěrnou nohou
	(orientovaný vzad)

	E1*129R03/04*0060
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	ISOFIX a bezpečnostní pás vozidla 
	ISOFIX a bezpečnostní pás vozidla
	(dětský zádržný systém využívající vodítko bederního pásu)

	R44/04 - E1 - 04301304
	R44/04 - E1 - 04301304
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	Bezpečnostní pás vozidla
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	Pokyny výrobce dětských zádržných systémů
	Pokyny výrobce dětských zádržných systémů
	Pokyny výrobce dětských zádržných systémů
	Britax: http://www.britax.com
	Britax: http://www.britax.com
	Graco: http://www.gracobaby.com






	Airbag – doplňkový zádržný systém
	Airbag – doplňkový zádržný systém
	Airbag – doplňkový zádržný systém
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Podle zvolených možností nebo aktuálního regionu nemusejí být některé funkce vašeho vozidla dostupné.
	1 Přední airbag řidiče
	1 Přední airbag řidiče
	1 Přední airbag řidiče

	2 Přední airbag spolujezdce
	2 Přední airbag spolujezdce

	3 Boční airbag*
	3 Boční airbag*

	4 Okenní airbagy*
	4 Okenní airbagy*

	5 Centrální přední boční airbag*
	5 Centrální přední boční airbag*


	: je-li součástí výbavy
	Princip činnosti systému airbagů?
	Princip činnosti systému airbagů?
	• Airbagy se aktivují (tj. v případě potřeby jsou připraveny na nafouknutí) pouze tehdy, je-li systém vozidla v poloze ON (Zapnuto) nebo přibližně do 3 minut po vypnutí zapalování.
	• Airbagy se aktivují (tj. v případě potřeby jsou připraveny na nafouknutí) pouze tehdy, je-li systém vozidla v poloze ON (Zapnuto) nebo přibližně do 3 minut po vypnutí zapalování.
	• Airbagy se aktivují (tj. v případě potřeby jsou připraveny na nafouknutí) pouze tehdy, je-li systém vozidla v poloze ON (Zapnuto) nebo přibližně do 3 minut po vypnutí zapalování.

	• Při silném čelním nebo bočním nárazu (pokud je vozidlo vybaveno bočními nebo okenními airbagy) se airbagy okamžitě nafouknou, aby chránily cestující před vážným fyzickým zraněním.
	• Při silném čelním nebo bočním nárazu (pokud je vozidlo vybaveno bočními nebo okenními airbagy) se airbagy okamžitě nafouknou, aby chránily cestující před vážným fyzickým zraněním.

	• Není stanovena konkrétní rychlost, při které by došlo k nafouknutí airbagů. Airbagy jsou obecně konstruovány tak, aby se nafoukly podle závažnosti a směru nárazu. Tyto dva faktory určují, zda dojde k vyslání elektronického pove...
	• Není stanovena konkrétní rychlost, při které by došlo k nafouknutí airbagů. Airbagy jsou obecně konstruovány tak, aby se nafoukly podle závažnosti a směru nárazu. Tyto dva faktory určují, zda dojde k vyslání elektronického pove...

	• Airbagy se obecně nafouknou v závislosti na závažnosti a směru nárazu atd. Ne každý náraz nebo nehoda způsobí nafouknutí airbagů.
	• Airbagy se obecně nafouknou v závislosti na závažnosti a směru nárazu atd. Ne každý náraz nebo nehoda způsobí nafouknutí airbagů.

	• Čelní airbagy se během okamžiku zcela nafouknou i vyfouknou. Je prakticky nemožné nafukování airbagů při nehodě vnímat. Mnohem pravděpodobnější je, že je uvidíte až po nehodě vyfouknuté a visící z příslušných úložnýc...
	• Čelní airbagy se během okamžiku zcela nafouknou i vyfouknou. Je prakticky nemožné nafukování airbagů při nehodě vnímat. Mnohem pravděpodobnější je, že je uvidíte až po nehodě vyfouknuté a visící z příslušných úložnýc...

	• Kvůli poskytnutí ochrany při vážné nehodě se airbagy musí nafouknout velmi rychle. Rychlost nafouknutí airbagů odpovídá extrémně krátkým časům nárazu při kolizi, kdy se airbag musí nafouknout mezi cestujícím a pevnými čá...
	• Kvůli poskytnutí ochrany při vážné nehodě se airbagy musí nafouknout velmi rychle. Rychlost nafouknutí airbagů odpovídá extrémně krátkým časům nárazu při kolizi, kdy se airbag musí nafouknout mezi cestujícím a pevnými čá...

	• Nafouknutí airbagů však může způsobit i zranění, například odřeniny v obličej, pohmožděniny či zlomeniny kostí, neboť rychlé nafouknutí způsobuje expanzi airbagů mimořádně velkou silou.
	• Nafouknutí airbagů však může způsobit i zranění, například odřeniny v obličej, pohmožděniny či zlomeniny kostí, neboť rychlé nafouknutí způsobuje expanzi airbagů mimořádně velkou silou.

	• Za určitých okolností může kontakt s airbagem u řidiče způsobit i smrtelné zranění, obzvlášť pokud řidič sedí velmi blízko u volantu.
	• Za určitých okolností může kontakt s airbagem u řidiče způsobit i smrtelné zranění, obzvlášť pokud řidič sedí velmi blízko u volantu.


	• Přestože je vozidlo vybaveno systémem airbagů, cestující musí mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy, aby se minimalizovalo riziko a míra zranění v případě kolize nebo ve většině situací s převrácením vozidla.
	• Přestože je vozidlo vybaveno systémem airbagů, cestující musí mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy, aby se minimalizovalo riziko a míra zranění v případě kolize nebo ve většině situací s převrácením vozidla.
	• Přestože je vozidlo vybaveno systémem airbagů, cestující musí mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy, aby se minimalizovalo riziko a míra zranění v případě kolize nebo ve většině situací s převrácením vozidla.
	• Přestože je vozidlo vybaveno systémem airbagů, cestující musí mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy, aby se minimalizovalo riziko a míra zranění v případě kolize nebo ve většině situací s převrácením vozidla.

	• Airbagy SRS a předpínače pásů obsahují výbušné chemikálie. Při likvidaci vozidla bez demontovaných airbagů SRS a předpínačů pásů může dojít ke vzniku požáru. Před likvidací vozidla kontaktujte odborný servis. Kia doporu...
	• Airbagy SRS a předpínače pásů obsahují výbušné chemikálie. Při likvidaci vozidla bez demontovaných airbagů SRS a předpínačů pásů může dojít ke vzniku požáru. Před likvidací vozidla kontaktujte odborný servis. Kia doporu...

	• Součásti systému SRS a jejich vodiče chraňte před vodou i jinými tekutinami. Pokud jsou součásti systému airbagů SRS nefunkční kvůli kontaktu s vodou či jinými tekutinami, mohou způsobit požár nebo vážné zranění.
	• Součásti systému SRS a jejich vodiče chraňte před vodou i jinými tekutinami. Pokud jsou součásti systému airbagů SRS nefunkční kvůli kontaktu s vodou či jinými tekutinami, mohou způsobit požár nebo vážné zranění.


	• Aby se zabránilo vážnému, případně fatálnímu zranění způsobenému nafouknutím airbagu při nehodě, měl by řidič sedět co nejdále od volantu. Spolujezdec vpředu by si měl sedadlo vždy posunout co nejvíce dozadu a sedět vzp...
	• Aby se zabránilo vážnému, případně fatálnímu zranění způsobenému nafouknutím airbagu při nehodě, měl by řidič sedět co nejdále od volantu. Spolujezdec vpředu by si měl sedadlo vždy posunout co nejvíce dozadu a sedět vzp...
	• Aby se zabránilo vážnému, případně fatálnímu zranění způsobenému nafouknutím airbagu při nehodě, měl by řidič sedět co nejdále od volantu. Spolujezdec vpředu by si měl sedadlo vždy posunout co nejvíce dozadu a sedět vzp...

	• Airbagy se při nehodě okamžitě nafouknou, a pokud cestující nesedí ve správné poloze, může nafukující se airbag způsobit zranění.
	• Airbagy se při nehodě okamžitě nafouknou, a pokud cestující nesedí ve správné poloze, může nafukující se airbag způsobit zranění.

	• Při nafouknutí airbagů může dojít ke zranění, např. k odření těla či obličeje a k poranění způsobenému rozbitými brýlemi.
	• Při nafouknutí airbagů může dojít ke zranění, např. k odření těla či obličeje a k poranění způsobenému rozbitými brýlemi.



	Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	Pokud je vozidlo vybaveno bočními nebo okenními airbagy, v případě převrácení vozidla se airbagy rovněž nafouknou, aby cestující chránily před vážným fyzickým zraněním.


	Hluk a kouř
	Hluk a kouř
	Když se airbag nafukuje, vytváří hlasitý hluk a ve vzduchu uvnitř vozidla zanechává kouř a prášek. Jedná se o normální stav, který je způsoben sepnutím nafukovače airbagu. Po nafouknutí airbagu můžete pociťovat nepohodlné a zt...
	Co nejdříve po nárazu otevřete dveře a okna, abyste omezili nepohodlí a zabránili dlouhodobému vystavení kouři a prášku.
	Ačkoli je kouř a prášek netoxický, mohou způsobit podráždění kůže (očí, nosu a hrdla atd.). Pokud se tak stane, postižená místa okamžitě omyjte a opláchněte studenou vodou a v případě přetrvávání symptomů se poraďte s l...
	• Po spuštění airbagu jsou části volantu související s airbagem a/nebo přístrojový panel a/nebo obě strany střešních lišt nad předními a zadními dveřmi velmi horké. Abyste zabránili zranění, nedotýkejte se vnitřních souč...
	• Po spuštění airbagu jsou části volantu související s airbagem a/nebo přístrojový panel a/nebo obě strany střešních lišt nad předními a zadními dveřmi velmi horké. Abyste zabránili zranění, nedotýkejte se vnitřních souč...
	• Po spuštění airbagu jsou části volantu související s airbagem a/nebo přístrojový panel a/nebo obě strany střešních lišt nad předními a zadními dveřmi velmi horké. Abyste zabránili zranění, nedotýkejte se vnitřních souč...
	• Po spuštění airbagu jsou části volantu související s airbagem a/nebo přístrojový panel a/nebo obě strany střešních lišt nad předními a zadními dveřmi velmi horké. Abyste zabránili zranění, nedotýkejte se vnitřních souč...

	• Žádné příslušenství neupevňujte nebo neumisťujte do oblastí funkční zón airbagů jako jsou palubní deska, okna, sloupky a stropní lišty.
	• Žádné příslušenství neupevňujte nebo neumisťujte do oblastí funkční zón airbagů jako jsou palubní deska, okna, sloupky a stropní lišty.






	Varovná a signalizační kontrolka airbagů
	Varovná a signalizační kontrolka airbagů
	Varovná a signalizační kontrolka airbagů

	Varovná kontrolka airbagů 
	Varovná kontrolka airbagů 
	Varovná kontrolka airbagů 
	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Když je motor spuštěný, varovná kontrolka by se měla rozsvítit asi na 3~6 sekund a potom zhasnout.
	• Když je motor spuštěný, varovná kontrolka by se měla rozsvítit asi na 3~6 sekund a potom zhasnout.
	• Když je motor spuštěný, varovná kontrolka by se měla rozsvítit asi na 3~6 sekund a potom zhasnout.



	Porucha
	Porucha
	• Pokud je motor vozidla spuštěný, kontrolka se krátce nerozsvítí.
	• Pokud je motor vozidla spuštěný, kontrolka se krátce nerozsvítí.
	• Pokud je motor vozidla spuštěný, kontrolka se krátce nerozsvítí.

	• Kontrolka po úvodních zhruba 3~6 sekundách zůstane nadále svítit.
	• Kontrolka po úvodních zhruba 3~6 sekundách zůstane nadále svítit.

	• Kontrolka se rozsvítí při jízdě vozidla.
	• Kontrolka se rozsvítí při jízdě vozidla.

	• Pokud je motor spuštěný, kontrolka bliká.
	• Pokud je motor spuštěný, kontrolka bliká.







	Spínač ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) předního airbagu spolujezdce
	Spínač ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) předního airbagu spolujezdce
	Spínač ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) předního airbagu spolujezdce
	Pokud je na předním sedadle spolujezdce nainstalován dětský zádržný systém nebo pokud na předním sedadle spolujezdce nikdo nesedí, je možné přední airbag spolujezdce deaktivovat pomocí spínače zapnutí/vypnutí (ON/ OFF) předního...
	Pokud je na předním sedadle spolujezdce nainstalován dětský zádržný systém nebo pokud na předním sedadle spolujezdce nikdo nesedí, je možné přední airbag spolujezdce deaktivovat pomocí spínače zapnutí/vypnutí (ON/ OFF) předního...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Do spínače ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) předního airbagu spolujezdce vložte hlavní klíč
	• Do spínače ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) předního airbagu spolujezdce vložte hlavní klíč
	• Do spínače ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) předního airbagu spolujezdce vložte hlavní klíč

	• Přední airbag spolujezdce aktivujete/ deaktivujete otočením klíče.
	• Přední airbag spolujezdce aktivujete/ deaktivujete otočením klíče.
	- Když je na předním sedadle spolujezdce nainstalován dětský zádržný systém.
	- Když je na předním sedadle spolujezdce nainstalován dětský zádržný systém.
	- Když je na předním sedadle spolujezdce nainstalován dětský zádržný systém.

	- Když je sedadlo neobsazené.
	- Když je sedadlo neobsazené.


	Pokud je za výjimečných okolností nezbytné na přední sedadlo spolujezdce nainstalovat dozadu směřující dětskou sedačku, musí být pro zajištění bezpečnosti dítěte deaktivován přední airbag spolujezdce.
	Pokud je za výjimečných okolností nezbytné na přední sedadlo spolujezdce nainstalovat dozadu směřující dětskou sedačku, musí být pro zajištění bezpečnosti dítěte deaktivován přední airbag spolujezdce.






	Kontrolka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ airbagu spolujezdce vpředu 
	Kontrolka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ airbagu spolujezdce vpředu 
	Kontrolka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ airbagu spolujezdce vpředu 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Když bylo vozidlo uvedeno do pohybu
	• Když bylo vozidlo uvedeno do pohybu
	• Když bylo vozidlo uvedeno do pohybu
	- Indikátor ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu předního spolujezdce se rozsvítí asi na 4 sekundy.
	- Indikátor ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu předního spolujezdce se rozsvítí asi na 4 sekundy.
	- Indikátor ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu předního spolujezdce se rozsvítí asi na 4 sekundy.



	• Když je spínač ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) předního airbagu spolujezdce přepnut do polohy ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) 
	• Když je spínač ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) předního airbagu spolujezdce přepnut do polohy ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) 
	- Kontrolka ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu předního spolujezdce svítí.
	- Kontrolka ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu předního spolujezdce svítí.
	- Kontrolka ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu předního spolujezdce svítí.





	Podmínky, kdy systém nelze použít
	Podmínky, kdy systém nelze použít
	• Když se vozidlo rozjede do asi 3 minut od vypnutí
	• Když se vozidlo rozjede do asi 3 minut od vypnutí
	• Když se vozidlo rozjede do asi 3 minut od vypnutí
	- Indikátor ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) předního airbagu spolujezdce se nerozsvítí.
	- Indikátor ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) předního airbagu spolujezdce se nerozsvítí.
	- Indikátor ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) předního airbagu spolujezdce se nerozsvítí.




	• Pro otočení spínačem ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) airbagu lze použít podobný malý pevný předmět. Polohu spínače ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) airbagu a kontrolku ON/OFF (zapnutého/vypnutého) airbagu vždy zkontrolujte.
	• Pro otočení spínačem ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) airbagu lze použít podobný malý pevný předmět. Polohu spínače ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) airbagu a kontrolku ON/OFF (zapnutého/vypnutého) airbagu vždy zkontrolujte.
	• Pro otočení spínačem ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) airbagu lze použít podobný malý pevný předmět. Polohu spínače ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) airbagu a kontrolku ON/OFF (zapnutého/vypnutého) airbagu vždy zkontrolujte.
	• Pro otočení spínačem ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) airbagu lze použít podobný malý pevný předmět. Polohu spínače ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) airbagu a kontrolku ON/OFF (zapnutého/vypnutého) airbagu vždy zkontrolujte.

	• Za správnou polohu spínače airbagu spolujezdce odpovídá řidič.
	• Za správnou polohu spínače airbagu spolujezdce odpovídá řidič.

	• Deaktivujte přední airbag spolujezdce pouze při vypnutém tlačítku v poloze OFF (Vypnuto), jinak by mohlo dojít k poškození řídicí jednotky SRS.
	• Deaktivujte přední airbag spolujezdce pouze při vypnutém tlačítku v poloze OFF (Vypnuto), jinak by mohlo dojít k poškození řídicí jednotky SRS.
	Rovněž by hrozilo nebezpečí, že přední airbagy řidiče a spolujezdce a/ nebo boční a okenní airbagy se při nehodě nenafouknou nebo se naplnění spustí nesprávně.

	• Dětský zádržný systém s umístěním dítěte tváří vzad nikdy neumisťujte na sedadlo spolujezdce, pokud nebyl vypnutý airbag před tímto sedadlem. Při nehodě by mohlo nafouknutím airbagu dojít k vážnému i smrtelnému zranění...
	• Dětský zádržný systém s umístěním dítěte tváří vzad nikdy neumisťujte na sedadlo spolujezdce, pokud nebyl vypnutý airbag před tímto sedadlem. Při nehodě by mohlo nafouknutím airbagu dojít k vážnému i smrtelnému zranění...

	• Přestože je airbag před předním sedadlem spolujezdce vybaven vypínačem, dětský zádržný systém na přední sedadlo spolujezdce neumisťujte. Dětský zádržný systém by nikdy neměl být umisťován na přední sedadlo. Děti, kter...
	• Přestože je airbag před předním sedadlem spolujezdce vybaven vypínačem, dětský zádržný systém na přední sedadlo spolujezdce neumisťujte. Dětský zádržný systém by nikdy neměl být umisťován na přední sedadlo. Děti, kter...

	• Neprodleně poté, co již není potřeba umisťovat dětský zádržný systém na přední sedadlo opět zapněte airbag spolujezdce.
	• Neprodleně poté, co již není potřeba umisťovat dětský zádržný systém na přední sedadlo opět zapněte airbag spolujezdce.

	• Nikdy neumisťujte nebo nevkládejte žádné předměty na a do malých otvorů poblíž štítků bočních airbagů, umístěných na sedadlech vozidla. Při aktivaci airbagů by mohly předměty ovlivnit nafouknutí a způsobit nežádoucí k...
	• Nikdy neumisťujte nebo nevkládejte žádné předměty na a do malých otvorů poblíž štítků bočních airbagů, umístěných na sedadlech vozidla. Při aktivaci airbagů by mohly předměty ovlivnit nafouknutí a způsobit nežádoucí k...

	• Na moduly airbagu na volantu, přístrojové desce, u čelního skla nebo na čelním panelu nad odkládací skříňkou spolujezdce ani do jejich bezprostřední blízkosti neupevňujte žádné předměty – například chránítka, držák mo...
	• Na moduly airbagu na volantu, přístrojové desce, u čelního skla nebo na čelním panelu nad odkládací skříňkou spolujezdce ani do jejich bezprostřední blízkosti neupevňujte žádné předměty – například chránítka, držák mo...



	• Pokud spínač ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu spolujezdce nefunguje správně, na přístrojovém panelu se rozsvítí varovná kontrolka. Indikátor vypnutí airbagu spolujezdce vpředu (
	• Pokud spínač ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu spolujezdce nefunguje správně, na přístrojovém panelu se rozsvítí varovná kontrolka. Indikátor vypnutí airbagu spolujezdce vpředu (
	• Pokud spínač ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu spolujezdce nefunguje správně, na přístrojovém panelu se rozsvítí varovná kontrolka. Indikátor vypnutí airbagu spolujezdce vpředu (
	• Pokud spínač ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu spolujezdce nefunguje správně, na přístrojovém panelu se rozsvítí varovná kontrolka. Indikátor vypnutí airbagu spolujezdce vpředu (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Pokud varovná kontrolka systému airbagů SRS bliká nebo nesvítí po zapnutí tlačítka EV do polohy ON (Zapnuto) nebo za jízdy svítí bíle, nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servi...
	• Pokud varovná kontrolka systému airbagů SRS bliká nebo nesvítí po zapnutí tlačítka EV do polohy ON (Zapnuto) nebo za jízdy svítí bíle, nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servi...



	• Pokud je spínač ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu spolujezdce zapnutý (ON), airbag je aktivovaný a na přední sedadlo by se neměl upevňovat dětský zádržný systém.
	• Pokud je spínač ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu spolujezdce zapnutý (ON), airbag je aktivovaný a na přední sedadlo by se neměl upevňovat dětský zádržný systém.
	• Pokud je spínač ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu spolujezdce zapnutý (ON), airbag je aktivovaný a na přední sedadlo by se neměl upevňovat dětský zádržný systém.
	• Pokud je spínač ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí) airbagu spolujezdce zapnutý (ON), airbag je aktivovaný a na přední sedadlo by se neměl upevňovat dětský zádržný systém.

	• Pokud je spínač airbagu vypnutý (OFF), airbag spolujezdce je deaktivovaný.
	• Pokud je spínač airbagu vypnutý (OFF), airbag spolujezdce je deaktivovaný.








	Součásti systému airbagů SRS a jejich funkce
	Součásti systému airbagů SRS a jejich funkce
	Součásti systému airbagů SRS a jejich funkce
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Podle zvolených možností nebo aktuálního regionu nemusejí být některé funkce vašeho vozidla dostupné.
	1 Přední modul airbagu řidiče
	1 Přední modul airbagu řidiče
	1 Přední modul airbagu řidiče

	2 Přední modul airbagu spolujezdce
	2 Přední modul airbagu spolujezdce

	3 Boční moduly airbagů
	3 Boční moduly airbagů

	4 Okenní moduly airbagů
	4 Okenní moduly airbagů

	5 Sestava napínáku předpínačů
	5 Sestava napínáku předpínačů

	6 Varovná kontrolka airbagů
	6 Varovná kontrolka airbagů

	7 Řídicí jednotka systému airbagů SRS (SRSCM) / čidlo převrácení
	7 Řídicí jednotka systému airbagů SRS (SRSCM) / čidlo převrácení

	8 Čidla čelního nárazu
	8 Čidla čelního nárazu

	9 Čidla bočního nárazu
	9 Čidla bočního nárazu

	10 Boční tlaková čidla
	10 Boční tlaková čidla

	11 Spínač ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) předního airbagu spolujezdce
	11 Spínač ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) předního airbagu spolujezdce

	12 Střední modul airbagu řidiče
	12 Střední modul airbagu řidiče

	13 Sestava napínáku předpínačů (zadní strana)
	13 Sestava napínáku předpínačů (zadní strana)


	Činnost
	Činnost
	• Po spuštění motoru se varovná kontrolka airbagů SRS na přístrojovém panelu rozsvítí přibližně na 6 sekund.
	• Po spuštění motoru se varovná kontrolka airbagů SRS na přístrojovém panelu rozsvítí přibližně na 6 sekund.
	• Po spuštění motoru se varovná kontrolka airbagů SRS na přístrojovém panelu rozsvítí přibližně na 6 sekund.


	Varovná kontrolka systému airbagů SRS na přístrojovém panelu svítí přibližně 6 sekund po přepnutí systému vozidla do polohy ON. Poté by varovná kontrolka systému airbagů měla zhasnout.
	Pokud nastane jakákoli z následujících situací, v systému SRS nastala porucha. V takovém případě nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Pokud nastane jakákoli z následujících situací, v systému SRS nastala porucha. V takovém případě nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Bezprostředně po zapnutí vozidla do stavu ON (Zapnuto) se kontrolka nerozsvítí.
	• Bezprostředně po zapnutí vozidla do stavu ON (Zapnuto) se kontrolka nerozsvítí.
	• Bezprostředně po zapnutí vozidla do stavu ON (Zapnuto) se kontrolka nerozsvítí.

	• Kontrolka po úvodních zhruba 6 vteřinách zůstane nadále svítit.
	• Kontrolka po úvodních zhruba 6 vteřinách zůstane nadále svítit.

	• Kontrolka se rozsvítí při jízdě vozidla.
	• Kontrolka se rozsvítí při jízdě vozidla.

	• Kontrolka bliká, pokud je vozidlo ve stavu ON (Zapnuto).
	• Kontrolka bliká, pokud je vozidlo ve stavu ON (Zapnuto).




	Přední airbag řidiče (1)
	Přední airbag řidiče (1)
	Přední airbag řidiče (1)
	<GRAPHIC>

	Přední airbag řidiče (2)
	Přední airbag řidiče (2)
	<GRAPHIC>

	Přední airbag řidiče (3)
	Přední airbag řidiče (3)
	<GRAPHIC>

	Přední airbag spolujezdce
	Přední airbag spolujezdce
	<GRAPHIC>

	Moduly airbagů jsou umístěné ve středu volantu a v panelu nad uzavíratelnou schránkou před spolujezdcem. Pokud řídící jednotka SRSCM zachytí definovanou intenzitu nárazu do přední části vozidla, automaticky odpálí přední airbagy.
	Tlakem, vznikajícím při plnění airbagů, dojde k protržení definovaných zón přímo tvarovaných do krytů modulů airbagů. Následné rozevření krytů umožní plné nafouknutí airbagů.
	Zcela naplněný airbag, v kombinaci se správně umístěným bezpečnostním pásem, zpomalí dopředný pohyb těla řidiče a spolujezdce vpředu a sníží riziko poranění hlavy a hrudníku.
	Po úplném nafouknutí se airbag začne okamžitě vyfukovat tak, aby umožnil řidiči výhled vpřed, řízení vozidla a další úkony.
	• Ve vozidlech s airbagem spolujezdce neumisťujte nad odkládací schránkou před sedadlem spolujezdce vpředu žádné předměty (držáky nápojů, držák CD, nálepky, apod.) Při aktivování airbagu by se z nich staly nebezpečné projekti...
	• Ve vozidlech s airbagem spolujezdce neumisťujte nad odkládací schránkou před sedadlem spolujezdce vpředu žádné předměty (držáky nápojů, držák CD, nálepky, apod.) Při aktivování airbagu by se z nich staly nebezpečné projekti...
	• Ve vozidlech s airbagem spolujezdce neumisťujte nad odkládací schránkou před sedadlem spolujezdce vpředu žádné předměty (držáky nápojů, držák CD, nálepky, apod.) Při aktivování airbagu by se z nich staly nebezpečné projekti...
	• Ve vozidlech s airbagem spolujezdce neumisťujte nad odkládací schránkou před sedadlem spolujezdce vpředu žádné předměty (držáky nápojů, držák CD, nálepky, apod.) Při aktivování airbagu by se z nich staly nebezpečné projekti...

	• Nádobku s osvěžovačem vzduchu neumisťujte na přístrojový panel, ani do jeho blízkosti.
	• Nádobku s osvěžovačem vzduchu neumisťujte na přístrojový panel, ani do jeho blízkosti.
	Při aktivování airbagu by se z ní mohl stát nebezpečný projektil a způsobit zranění spolujezdce.

	• Aktivování airbagu může být provázeno hlasitým hlukem a uvolněním oblaku jemného prachu do vozidla. Tyto projevy jsou obvyklé a nejsou nebezpečné - airbagy jsou uloženy v jemném zásypu. Prach, vznikající aktivací airbagu, můž...
	• Aktivování airbagu může být provázeno hlasitým hlukem a uvolněním oblaku jemného prachu do vozidla. Tyto projevy jsou obvyklé a nejsou nebezpečné - airbagy jsou uloženy v jemném zásypu. Prach, vznikající aktivací airbagu, můž...

	• Systém airbagů SRS funguje pouze pokud je systém vozidla v poloze ON (Zapnuto). Pokud varovná kontrolka systému airbagů SRS nesvítí nebo pokud po úvodních zhruba 6 vteřinách svítí i nadále, když je systém vozidla v poloze ON (Zap...
	• Systém airbagů SRS funguje pouze pokud je systém vozidla v poloze ON (Zapnuto). Pokud varovná kontrolka systému airbagů SRS nesvítí nebo pokud po úvodních zhruba 6 vteřinách svítí i nadále, když je systém vozidla v poloze ON (Zap...

	• Před výměnou pojistky nebo odpojením kabelu z pólu akumulátoru otočte spínač zapalování do polohy LOCK (Zamknuto) a vyjměte klíč zapalování nebo vypněte tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru). Nikdy nevyj...
	• Před výměnou pojistky nebo odpojením kabelu z pólu akumulátoru otočte spínač zapalování do polohy LOCK (Zamknuto) a vyjměte klíč zapalování nebo vypněte tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru). Nikdy nevyj...







	Přední airbagy řidiče a spolujezdce
	Přední airbagy řidiče a spolujezdce
	Přední airbagy řidiče a spolujezdce
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Indikátory přítomnosti systému jsou písmena „AIR BAG“ vyleptaná na krytu airbagu na volantu a na předním panelu nad odkládací přihrádkou na straně spolujezdce.
	• Řidič by měl volant držet rukama v poloze 9 a 3 hodiny. Ostatní osoby ve vozidle by měly mít ruce na klíně.
	• Řidič by měl volant držet rukama v poloze 9 a 3 hodiny. Ostatní osoby ve vozidle by měly mít ruce na klíně.
	• Řidič by měl volant držet rukama v poloze 9 a 3 hodiny. Ostatní osoby ve vozidle by měly mít ruce na klíně.
	• Řidič by měl volant držet rukama v poloze 9 a 3 hodiny. Ostatní osoby ve vozidle by měly mít ruce na klíně.

	• Vždy používejte bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy – při každé cestě, v kterýkoli čas, všichni! Airbagy se nafouknou v okamžiku a se značnou silou. Bezpečnostní pásy udržují cestující ve správné pozici, ve ...
	• Vždy používejte bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy – při každé cestě, v kterýkoli čas, všichni! Airbagy se nafouknou v okamžiku a se značnou silou. Bezpečnostní pásy udržují cestující ve správné pozici, ve ...

	• Abyste snížili riziko vážných nebo fatálních zranění a maximálně využili výhod zádržného systému:
	• Abyste snížili riziko vážných nebo fatálních zranění a maximálně využili výhod zádržného systému:
	- Nikdy neusazujte dítě v dětské sedačce na přední sedadlo.
	- Nikdy neusazujte dítě v dětské sedačce na přední sedadlo.
	- Nikdy neusazujte dítě v dětské sedačce na přední sedadlo.

	- Děti vždy připoutejte na některém ze zadních sedadel. Pro děti jakéhokoliv věku se jedná o nejbezpečnější místo.
	- Děti vždy připoutejte na některém ze zadních sedadel. Pro děti jakéhokoliv věku se jedná o nejbezpečnější místo.

	- Přední a boční airbagy mohou zranit nesprávně sedící cestující na předních sedadlech.
	- Přední a boční airbagy mohou zranit nesprávně sedící cestující na předních sedadlech.

	- Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu od předních airbagů tak, abyste stále měli kontrolu nad vozidlem.
	- Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu od předních airbagů tak, abyste stále měli kontrolu nad vozidlem.

	- Vy ani cestující byste si nikdy neměli sedat nebo se naklánět zbytečně blízko airbagům. Nesprávně sedící řidiči a cestující mohou být nafukujícími se airbagy vážně zraněni.
	- Vy ani cestující byste si nikdy neměli sedat nebo se naklánět zbytečně blízko airbagům. Nesprávně sedící řidiči a cestující mohou být nafukujícími se airbagy vážně zraněni.

	- Nikdy se nenaklánějte ve směru ke dveřím nebo ke středové konzole – vždy seďte ve vzpřímené pozici.
	- Nikdy se nenaklánějte ve směru ke dveřím nebo ke středové konzole – vždy seďte ve vzpřímené pozici.

	- Na airbagy a poblíž nich na volantu, přístrojového panelu nebo panelu nad úložnou schránkou před spolujezdcem nesmí být umisťovány žádné předměty, neboť při nehodě, při které by došlo k nafouknutí airbagů, by mohly způsob...
	- Na airbagy a poblíž nich na volantu, přístrojového panelu nebo panelu nad úložnou schránkou před spolujezdcem nesmí být umisťovány žádné předměty, neboť při nehodě, při které by došlo k nafouknutí airbagů, by mohly způsob...

	- S vodiči ani dalšími prvky systému SRS nemanipulujte ani je neodpojujte. Při neúmyslném aktivování činnosti airbagu by mohlo by dojít k poranění a nefunkčnosti systému SRS.
	- S vodiči ani dalšími prvky systému SRS nemanipulujte ani je neodpojujte. Při neúmyslném aktivování činnosti airbagu by mohlo by dojít k poranění a nefunkčnosti systému SRS.

	- Pokud během jízdy svítí varovná kontrolka airbagů SRS, doporučujeme nechat systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	- Pokud během jízdy svítí varovná kontrolka airbagů SRS, doporučujeme nechat systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	- Airbagy lze použít pouze jednou – po aktivaci je nutné nechat systém vyměnit v odborném servisu.
	- Airbagy lze použít pouze jednou – po aktivaci je nutné nechat systém vyměnit v odborném servisu.
	Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	- Systém SRS je navržen tak, aby se přední airbagy spustily pouze v případě, že je náraz dostatečně silný a v případě, že je úhel nárazu menší než 30° od přední podélné osy vozidla. Airbagy se spustí pouze jednou. Bezpečno...
	- Systém SRS je navržen tak, aby se přední airbagy spustily pouze v případě, že je náraz dostatečně silný a v případě, že je úhel nárazu menší než 30° od přední podélné osy vozidla. Airbagy se spustí pouze jednou. Bezpečno...

	- Přední airbagy nejsou navrženy tak, aby se spustily při nárazu zboku nebo zezadu nebo při převrácení vozidla. Přední airbagy se rovněž nespustí při čelních srážkách, jejich intenzita nedosáhne prahu pro spuštění airbagu.
	- Přední airbagy nejsou navrženy tak, aby se spustily při nárazu zboku nebo zezadu nebo při převrácení vozidla. Přední airbagy se rovněž nespustí při čelních srážkách, jejich intenzita nedosáhne prahu pro spuštění airbagu.

	- Dětský zádržný systém by nikdy neměl být umisťován na přední sedadlo. Při nehodě by mohlo nafouknutím airbagu dojít k vážnému i smrtelnému zranění dítěte.
	- Dětský zádržný systém by nikdy neměl být umisťován na přední sedadlo. Při nehodě by mohlo nafouknutím airbagu dojít k vážnému i smrtelnému zranění dítěte.

	- Děti ve věku 13 let a mladší musí být vždy správně připoutány na zadních sedadlech. Nikdy nenechte cestující nesplňující tato kritéria cestovat na přední sedačce. Pokud bude dítě starší 13 let cestovat na předním sedadle,...
	- Děti ve věku 13 let a mladší musí být vždy správně připoutány na zadních sedadlech. Nikdy nenechte cestující nesplňující tato kritéria cestovat na přední sedačce. Pokud bude dítě starší 13 let cestovat na předním sedadle,...

	- Pro dosažení maximální bezpečnosti a ochrany při všech typech srážek by všichni cestující včetně řidiče měli vždy používat bezpečnostní pásy bez ohledu na to, zda je pro jejich sedadlo k dispozici airbag, aby minimalizovali r...
	- Pro dosažení maximální bezpečnosti a ochrany při všech typech srážek by všichni cestující včetně řidiče měli vždy používat bezpečnostní pásy bez ohledu na to, zda je pro jejich sedadlo k dispozici airbag, aby minimalizovali r...

	- Nesprávná pozice při sezení může v případě nehody vést k vážnému nebo fatálnímu zranění. Všichni cestující by až do zaparkování vozidla a vyjmutí klíče ze zapalování měli sedět vzpřímeně na středu polštáře sedad...
	- Nesprávná pozice při sezení může v případě nehody vést k vážnému nebo fatálnímu zranění. Všichni cestující by až do zaparkování vozidla a vyjmutí klíče ze zapalování měli sedět vzpřímeně na středu polštáře sedad...

	- Aby systém airbagů SRS v případě srážky poskytl potřebnou ochranu, musí se spustit velmi rychle. Pokud cestující nesedí ve správné poloze a nemá zapnutý bezpečnostní pás, airbag může cestujícího velkou silou zasáhnout a způ...
	- Aby systém airbagů SRS v případě srážky poskytl potřebnou ochranu, musí se spustit velmi rychle. Pokud cestující nesedí ve správné poloze a nemá zapnutý bezpečnostní pás, airbag může cestujícího velkou silou zasáhnout a způ...



	• Na moduly airbagu na volantu, přístrojové desce, u čelního skla nebo na čelním panelu nad odkládací skříňkou spolujezdce ani do jejich bezprostřední blízkosti neupevňujte žádné předměty (například chránítka, držák mobil...
	• Na moduly airbagu na volantu, přístrojové desce, u čelního skla nebo na čelním panelu nad odkládací skříňkou spolujezdce ani do jejich bezprostřední blízkosti neupevňujte žádné předměty (například chránítka, držák mobil...






	Boční airbag a přední střední airbag
	Boční airbag a přední střední airbag
	Boční airbag a přední střední airbag
	Toto vozidlo je vybaveno bočními airbagy a centrálními předními airbagy u obou předních sedadel.
	Toto vozidlo je vybaveno bočními airbagy a centrálními předními airbagy u obou předních sedadel.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Skutečný tvar airbagů se může od vyobrazení lišit.
	Účelem airbagů je poskytnout řidiči a/ nebo spolujezdci vpředu větší ochranu, než poskytuje samotný bezpečnostní pás.
	Boční airbagy a centrální přední airbag jsou konstruovány pouze pro nafouknutí při určitých bočních nárazech v závislosti na intenzitě nárazu. Boční airbagy a čelní centrální airbag řidiče nejsou konstruovány pro nafouknutí...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Skutečný tvar airbagů se může od vyobrazení lišit.
	• Nedovolte cestujícím ve vozidle opírat se hlavou či tělem o dveře, pokládat ruce na dveře, vystrkovat ruce ven z oken nebo umisťovat předměty mezi dveře a cestující, pokud sedí na sedadlech vybavených bočním a/nebo okenním airb...
	• Nedovolte cestujícím ve vozidle opírat se hlavou či tělem o dveře, pokládat ruce na dveře, vystrkovat ruce ven z oken nebo umisťovat předměty mezi dveře a cestující, pokud sedí na sedadlech vybavených bočním a/nebo okenním airb...
	• Nedovolte cestujícím ve vozidle opírat se hlavou či tělem o dveře, pokládat ruce na dveře, vystrkovat ruce ven z oken nebo umisťovat předměty mezi dveře a cestující, pokud sedí na sedadlech vybavených bočním a/nebo okenním airb...
	• Nedovolte cestujícím ve vozidle opírat se hlavou či tělem o dveře, pokládat ruce na dveře, vystrkovat ruce ven z oken nebo umisťovat předměty mezi dveře a cestující, pokud sedí na sedadlech vybavených bočním a/nebo okenním airb...

	• Boční airbagy a centrální přední airbag představují doplněk bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce, avšak nenahrazují je. Pokud je vozidlo v pohybu, bezpečnostní pás musí být vždy správně upevněn. Airbagy se nafouknou ...
	• Boční airbagy a centrální přední airbag představují doplněk bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce, avšak nenahrazují je. Pokud je vozidlo v pohybu, bezpečnostní pás musí být vždy správně upevněn. Airbagy se nafouknou ...

	• Pro prevenci zranění nafukujícími se bočními airbagy, by osoby vpředu měly sedět ve vzpřímené poloze s bezpečnostním pásem ve správné poloze.
	• Pro prevenci zranění nafukujícími se bočními airbagy, by osoby vpředu měly sedět ve vzpřímené poloze s bezpečnostním pásem ve správné poloze.

	• Nepoužívejte žádné přídavné potahy sedadel.
	• Nepoužívejte žádné přídavné potahy sedadel.

	• Překrytí sedadel by mohlo zhoršit účinnost systému.
	• Překrytí sedadel by mohlo zhoršit účinnost systému.

	• Pokud je systém vozidla v poloze ON (Zapnuto) a neuplynuly více než 3 minuty od vypnutí vozidla do polohy OFF (Vypnuto), chraňte boční čidla nárazu před údery, aby se zabránilo samovolnému nafouknutí bočního airbagu, což by mohlo...
	• Pokud je systém vozidla v poloze ON (Zapnuto) a neuplynuly více než 3 minuty od vypnutí vozidla do polohy OFF (Vypnuto), chraňte boční čidla nárazu před údery, aby se zabránilo samovolnému nafouknutí bočního airbagu, což by mohlo...

	• Při poškození sedadel nebo potahů sedadel nechte tyto součásti opravit v odborném servisu.
	• Při poškození sedadel nebo potahů sedadel nechte tyto součásti opravit v odborném servisu.
	Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Neumisťujte žádné předměty nad airbag ani mezi airbag a sebe. Dále neumisťujte žádné předměty ani do prostoru, do kterého se airbag nafukuje, jako je prostor dveří, bočního skla dveří, nebo předního či zadního sloupku.
	• Neumisťujte žádné předměty nad airbag ani mezi airbag a sebe. Dále neumisťujte žádné předměty ani do prostoru, do kterého se airbag nafukuje, jako je prostor dveří, bočního skla dveří, nebo předního či zadního sloupku.

	• Neumisťujte žádné předměty mezi dveře a sedadlo. V případě aktivace airbagů se z těchto předmětů mohou stát nebezpečné projektily.
	• Neumisťujte žádné předměty mezi dveře a sedadlo. V případě aktivace airbagů se z těchto předmětů mohou stát nebezpečné projektily.

	• Neumisťujte žádné předměty na místa bočních airbagů ani do jejich blízkosti.
	• Neumisťujte žádné předměty na místa bočních airbagů ani do jejich blízkosti.



	Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	Pokud je vozidlo vybaveno bočními nebo okenními airbagy, v případě převrácení vozidla se airbagy rovněž nafouknou, aby cestující chránily před vážným fyzickým zraněním.




	Okenní airbagy
	Okenní airbagy
	Okenní airbagy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Skutečný tvar airbagů se může od vyobrazení lišit.
	Okenní airbagy se nacházejí na obou stranách střešních lišt nad předními a zadními dveřmi.
	Jsou navrženy tak, aby ochránily hlavu cestujících na předním sedadle spolujezdce a na zadních sedadlech při bočním nárazu.
	Okenní airbagy jsou konstruovány pro nafouknutí při určitých bočních nárazech v závislosti na intenzitě nárazu. Okenní airbagy nejsou konstruovány tak, že se aktivují ve všech situacích, kdy dojde k bočnímu nárazu nebo nárazu ze...
	• Nedodržení uvedených pokynů může v případě nehody vést ke zranění nebo úmrtí cestujících ve vozidle.
	• Nedodržení uvedených pokynů může v případě nehody vést ke zranění nebo úmrtí cestujících ve vozidle.
	• Nedodržení uvedených pokynů může v případě nehody vést ke zranění nebo úmrtí cestujících ve vozidle.
	• Nedodržení uvedených pokynů může v případě nehody vést ke zranění nebo úmrtí cestujících ve vozidle.
	- Z bezpečnostních důvodů nezavěšujte na háčky těžké předměty.
	- Z bezpečnostních důvodů nezavěšujte na háčky těžké předměty.
	- Z bezpečnostních důvodů nezavěšujte na háčky těžké předměty.

	- Aby boční a okenní airbagy poskytovaly nejlepší možnou ochranu, měli by cestující na předních sedadlech a na vnějších zadních sedadlech sedět ve vzpřímené pozici s řádně zapnutými bezpečnostními pásy.
	- Aby boční a okenní airbagy poskytovaly nejlepší možnou ochranu, měli by cestující na předních sedadlech a na vnějších zadních sedadlech sedět ve vzpřímené pozici s řádně zapnutými bezpečnostními pásy.
	Děti by měly sedět na zadním sedadle ve správném dětském zádržném systému.

	- Pokud jsou děti usazeny na vnějších zadních sedadlech, musí být usazeny ve správném dětském zádržném systému.
	- Pokud jsou děti usazeny na vnějších zadních sedadlech, musí být usazeny ve správném dětském zádržném systému.
	Zajistěte, aby pozice dětského zádržného systému byla co možná nejdále od dveří, a zajistěte dětský zádržný systém v uzamčené poloze.

	- Nedovolte cestujícím ve vozidle opírat se hlavou či tělem o dveře, pokládat ruce na dveře, vystrkovat ruce ven z oken nebo umisťovat předměty mezi dveře a cestující, pokud sedí na sedadlech vybavených bočním a/nebo okenním airbagem.
	- Nedovolte cestujícím ve vozidle opírat se hlavou či tělem o dveře, pokládat ruce na dveře, vystrkovat ruce ven z oken nebo umisťovat předměty mezi dveře a cestující, pokud sedí na sedadlech vybavených bočním a/nebo okenním airbagem.

	- Nikdy se nepokoušejte otevírat nebo opravovat jakékoli komponenty okenních airbagů. V případě potřeby nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	- Nikdy se nepokoušejte otevírat nebo opravovat jakékoli komponenty okenních airbagů. V případě potřeby nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.



	• Neumisťujte žádné předměty na airbag. Dále neumisťujte žádné předměty ani do prostoru, do kterého se airbag nafukuje, jako je prostor dveří, bočního skla dveří, předního či zadního sloupku nebo stropního madla.
	• Neumisťujte žádné předměty na airbag. Dále neumisťujte žádné předměty ani do prostoru, do kterého se airbag nafukuje, jako je prostor dveří, bočního skla dveří, předního či zadního sloupku nebo stropního madla.

	• Na věšák na šaty nevěšte žádné tvrdé ani křehké předměty.
	• Na věšák na šaty nevěšte žádné tvrdé ani křehké předměty.



	Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	Pokud je vozidlo vybaveno bočními nebo okenními airbagy, v případě převrácení vozidla se airbagy rovněž nafouknou, aby cestující chránily před vážným fyzickým zraněním.




	Kolizní čidla airbagu
	Kolizní čidla airbagu
	Kolizní čidla airbagu
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	Podle zvolených možností nebo aktuálního regionu nemusejí být některé funkce vašeho vozidla dostupné.
	1 Řídicí jednotka doplňkového zabezpečovacího systému (SRS)/čidlo převrácení*
	1 Řídicí jednotka doplňkového zabezpečovacího systému (SRS)/čidlo převrácení*
	1 Řídicí jednotka doplňkového zabezpečovacího systému (SRS)/čidlo převrácení*

	2 Čidlo čelního nárazu
	2 Čidlo čelního nárazu

	3 Boční tlaková čidla (přední dveře)*
	3 Boční tlaková čidla (přední dveře)*

	4 Čidlo bočního nárazu (B-sloupek)*
	4 Čidlo bočního nárazu (B-sloupek)*

	5 Čidlo bočního nárazu (C-sloupek)*
	5 Čidlo bočního nárazu (C-sloupek)*


	* : je-li součástí výbavy
	• Zabraňte nárazům nebo úderům předměty do oblastí umístění airbagů.
	• Zabraňte nárazům nebo úderům předměty do oblastí umístění airbagů.
	• Zabraňte nárazům nebo úderům předměty do oblastí umístění airbagů.
	• Zabraňte nárazům nebo úderům předměty do oblastí umístění airbagů.
	Mohlo by dojít k nechtěné aktivaci a nebezpečí vážného i fatálního zranění.

	• Pokud by bylo jakýmkoli způsobem změněno umístění nebo orientace čidel airbagů, airbagy se mohou samovolně nafouknout nebo se naopak v případě potřeby nenafouknou a mohlo by dojít k vážnému i fatálnímu zranění.
	• Pokud by bylo jakýmkoli způsobem změněno umístění nebo orientace čidel airbagů, airbagy se mohou samovolně nafouknout nebo se naopak v případě potřeby nenafouknou a mohlo by dojít k vážnému i fatálnímu zranění.
	Z tohoto důvodu neprovádějte údržbu čidel a v jejich blízkosti. Nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• K problémům může rovněž dojít při změně úhlu čidla v důsledku deformace předního nárazníku, karosérie, nebo B-sloupku, kde jsou umístěná boční kolizní čidla. V takovém případě nechte systém opravit v odborném servis...
	• K problémům může rovněž dojít při změně úhlu čidla v důsledku deformace předního nárazníku, karosérie, nebo B-sloupku, kde jsou umístěná boční kolizní čidla. V takovém případě nechte systém opravit v odborném servis...

	• Toto vozidlo je konstruováno tak, aby při určitém typu kolizí došlo k nafouknutí airbagů a pohlcení nárazu. Montáž ochranných rámů nebo výměna nárazníků za neoriginální díly může nepříznivě ovlivnit chování vozidla p...
	• Toto vozidlo je konstruováno tak, aby při určitém typu kolizí došlo k nafouknutí airbagů a pohlcení nárazu. Montáž ochranných rámů nebo výměna nárazníků za neoriginální díly může nepříznivě ovlivnit chování vozidla p...

	• Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	• Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	Pokud je vozidlo vybaveno bočními a okenními airbagy, přepněte spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy OFF (Vypnuto) nebo ACC (Příslušenství) a vyčkejte před zahájením odtahován...
	Pokud by byl systém vozidla přepnut do polohy ON (Zapnuto) nebo by od přepnutí do polohy OFF neuplynuly ještě 3 minuty, mohlo by dojít k nafouknutí bočních a okenních airbagů, protože by čidlo převrácení mohlo zaznamenat náklon podo...






	Podmínky nafouknutí airbagů
	Podmínky nafouknutí airbagů
	Podmínky nafouknutí airbagů
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	Podmínky nafouknutí airbagů
	Podmínky nafouknutí airbagů



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Přední airbagy jsou navrženy tak, aby se nafoukly při čelní srážce v závislosti na intenzitě, rychlosti nebo úhlu čelní srážky.
	Přední airbagy jsou navrženy tak, aby se nafoukly při čelní srážce v závislosti na intenzitě, rychlosti nebo úhlu čelní srážky.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Boční a okenní airbagy jsou určené pro nafouknutí při nehodě, při níž je čidly na základě intenzity, rychlosti a úhlu zjištěn boční náraz.
	Boční a okenní airbagy jsou určené pro nafouknutí při nehodě, při níž je čidly na základě intenzity, rychlosti a úhlu zjištěn boční náraz.





	Boční a okenní airbagy (je-li součástí výbavy)
	Boční a okenní airbagy (je-li součástí výbavy)
	Stranové a okenní airbagy jsou rovněž konstruované pro nafouknutí, pokud čidlo zaznamená převrácení vozidla.
	Přestože jsou přední airbagy (před sedadlem řidiče a spolujezdce) konstruovány pro nafouknutí pouze při čelním nárazu, mohou se nafouknou i při jiném typ nehod, pokud čidlo čelního nárazu zaznamená dostatečný podnět. Boční ai...
	Boční a okenní airbagy se například mohou nafouknout, pokud čidla převrácení zjistí, že by k převrácení mohlo dojít (i když k němu nakonec nedojde), nebo v jiných situacích včetně naklonění vozidla během jeho odtahování. I k...
	Pokud, při přejíždění nerovnosti nebo překážky, dojde k nárazu na podvozek vozidla, může dojít k nafouknutí airbagů. Při jízdě na nekvalitních cestách nebo v místech, které nejsou určené pro provoz vozidel jeďte opatrně pro ...

	Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	Stranové a okenní airbagy jsou rovněž konstruované pro nafouknutí, pokud čidlo zaznamená převrácení vozidla.




	Situace, ve kterých nedojde k nafouknutí airbagů
	Situace, ve kterých nedojde k nafouknutí airbagů
	Situace, ve kterých nedojde k nafouknutí airbagů
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	Situace, ve kterých nedojde k nafouknutí airbagů
	Situace, ve kterých nedojde k nafouknutí airbagů
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	Při určitých srážkách v nízké rychlosti nemusí dojít k aktivaci airbagů.
	Při určitých srážkách v nízké rychlosti nemusí dojít k aktivaci airbagů.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
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	Airbagy nejsou určeny k tomu, aby se nafoukly při nárazu zezadu.
	Airbagy nejsou určeny k tomu, aby se nafoukly při nárazu zezadu.
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Prudké brzdění snižuje přední část vozidla a způsobuje, že vozidlo „zajede“ pod vozidlo s vyšší světlou výškou. 
	Prudké brzdění snižuje přední část vozidla a způsobuje, že vozidlo „zajede“ pod vozidlo s vyšší světlou výškou.
	Airbagy se v této situaci nemusí aktivovat, protože zpomalovací síly zaznamenané senzory mohou být při tomto druhu srážky výrazně sníženy.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Při úhlové srážce může síla nárazu cestujícími pohnout do směru, kde by airbagy nebyly schopny poskytnout žádnou doplňkovou ochranu, senzory tudíž airbagy nemusí aktivovat.
	Při úhlové srážce může síla nárazu cestujícími pohnout do směru, kde by airbagy nebyly schopny poskytnout žádnou doplňkovou ochranu, senzory tudíž airbagy nemusí aktivovat.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Přední airbagy se při bočním nárazu nemusejí nafouknout. 
	Přední airbagy se při bočním nárazu nemusejí nafouknout.
	Pokud je však vozidlo vybaveno bočními a okenními airbagy, může v závislosti na intenzitě a úhlu nárazu a rychlosti vozidla dojít k aktivaci těchto airbagů.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Airbagy se nemusí aktivovat při nehodě, při níž dojde k převrácení vozidla, protože vozidlo nemusí být schopné vždy správně detekovat nehodu s převrácením.
	Airbagy se nemusí aktivovat při nehodě, při níž dojde k převrácení vozidla, protože vozidlo nemusí být schopné vždy správně detekovat nehodu s převrácením.
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	Airbagy se nemusí nafouknout, pokud se vozidlo střetne s objekty, jako jsou sloupy veřejného osvětlení nebo stromy, kdy je bod nárazu soustředěn na jednu oblast a plná síla nárazu se nepřenese na senzory.
	Airbagy se nemusí nafouknout, pokud se vozidlo střetne s objekty, jako jsou sloupy veřejného osvětlení nebo stromy, kdy je bod nárazu soustředěn na jednu oblast a plná síla nárazu se nepřenese na senzory.





	• Systém SRS je navržen tak, aby se přední airbagy spustily pouze v případě, že je náraz dostatečně silný a v případě, že je úhel nárazu menší než 30° od přední podélné osy vozidla.
	• Systém SRS je navržen tak, aby se přední airbagy spustily pouze v případě, že je náraz dostatečně silný a v případě, že je úhel nárazu menší než 30° od přední podélné osy vozidla.
	• Systém SRS je navržen tak, aby se přední airbagy spustily pouze v případě, že je náraz dostatečně silný a v případě, že je úhel nárazu menší než 30° od přední podélné osy vozidla.
	• Systém SRS je navržen tak, aby se přední airbagy spustily pouze v případě, že je náraz dostatečně silný a v případě, že je úhel nárazu menší než 30° od přední podélné osy vozidla.

	• Přední airbagy nejsou navrženy tak, aby se spustily při nárazu zboku nebo zezadu nebo při převrácení vozidla. Přední airbagy se rovněž nespustí při čelních srážkách, jejich intenzita nedosáhne prahu pro spuštění airbagu.
	• Přední airbagy nejsou navrženy tak, aby se spustily při nárazu zboku nebo zezadu nebo při převrácení vozidla. Přední airbagy se rovněž nespustí při čelních srážkách, jejich intenzita nedosáhne prahu pro spuštění airbagu.

	• Airbagy se nafouknou jen při některých bočních nárazech nebo převrácení vozidla (pouze vozidla vybavená čidlem převrácení) s natolik vysokou závažností, že by mohlo dojít k vážnému zranění osob ve vozidle.
	• Airbagy se nafouknou jen při některých bočních nárazech nebo převrácení vozidla (pouze vozidla vybavená čidlem převrácení) s natolik vysokou závažností, že by mohlo dojít k vážnému zranění osob ve vozidle.

	• Pokud je vozidlo vybaveno bočními a okenními airbagy, přepněte spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy OFF (Vypnuto) nebo ACC (Příslušenství) a vyčkejte před zahájením odtaho...
	• Pokud je vozidlo vybaveno bočními a okenními airbagy, přepněte spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy OFF (Vypnuto) nebo ACC (Příslušenství) a vyčkejte před zahájením odtaho...

	• Deaktivaci airbagu provádějte pouze při vypnutém spínači zapalování nebo tlačítku ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru), jinak by mohlo dojít k poškození řídicí jednotky systému SRS. Rovněž by hrozilo nebezpečí, ...
	• Deaktivaci airbagu provádějte pouze při vypnutém spínači zapalování nebo tlačítku ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru), jinak by mohlo dojít k poškození řídicí jednotky systému SRS. Rovněž by hrozilo nebezpečí, ...

	• Zabraňte nárazům nebo úderům předměty do oblastí umístění airbagů. Mohlo by dojít k nechtěné aktivaci a nebezpečí vážného i fatálního zranění.
	• Zabraňte nárazům nebo úderům předměty do oblastí umístění airbagů. Mohlo by dojít k nechtěné aktivaci a nebezpečí vážného i fatálního zranění.

	• Pokud by bylo jakýmkoli způsobem změněno umístění nebo orientace čidel airbagů, airbagy se mohou samovolně nafouknout nebo se naopak v případě potřeby nenafouknou a mohlo by dojít k vážnému i fatálnímu zranění. Z tohoto dův...
	• Pokud by bylo jakýmkoli způsobem změněno umístění nebo orientace čidel airbagů, airbagy se mohou samovolně nafouknout nebo se naopak v případě potřeby nenafouknou a mohlo by dojít k vážnému i fatálnímu zranění. Z tohoto dův...

	• Toto vozidlo je konstruováno tak, aby při určitém typu kolizí došlo k nafouknutí airbagů a pohlcení nárazu. Montáž ochranných rámů nebo výměna nárazníků za neoriginální díly může nepříznivě ovlivnit chování vozidla p...
	• Toto vozidlo je konstruováno tak, aby při určitém typu kolizí došlo k nafouknutí airbagů a pohlcení nárazu. Montáž ochranných rámů nebo výměna nárazníků za neoriginální díly může nepříznivě ovlivnit chování vozidla p...

	• Aktivování airbagu může být provázeno hlasitým hlukem a uvolněním oblaku jemného prachu do vozidla. Tyto podmínky nejsou nebezpečné.
	• Aktivování airbagu může být provázeno hlasitým hlukem a uvolněním oblaku jemného prachu do vozidla. Tyto podmínky nejsou nebezpečné.

	• Airbagy jsou uloženy v jemném prášku. Prach, vznikající aktivací airbagu, může způsobit podráždění pokožky nebo zraku a u některých osob nepříznivě ovlivnit onemocnění dýchacích cest. Po nehodě, při které dojde k aktivo...
	• Airbagy jsou uloženy v jemném prášku. Prach, vznikající aktivací airbagu, může způsobit podráždění pokožky nebo zraku a u některých osob nepříznivě ovlivnit onemocnění dýchacích cest. Po nehodě, při které dojde k aktivo...

	• Pro čistění krycích povrchů airbagů používejte pouze suché, měkké textilie, navlhčené čistou vodou.
	• Pro čistění krycích povrchů airbagů používejte pouze suché, měkké textilie, navlhčené čistou vodou.

	• Čistící prostředky a chemikálie mohou poškodit krycí panely airbagů a negativně ovlivnit činnost airbagů.
	• Čistící prostředky a chemikálie mohou poškodit krycí panely airbagů a negativně ovlivnit činnost airbagů.

	• Součásti systému SRS a jejich vodiče chraňte před vodou i jinými tekutinami. Pokud jsou součásti systému airbagů SRS nefunkční kvůli kontaktu s vodou či jinými tekutinami, mohou způsobit požár nebo vážné zranění.
	• Součásti systému SRS a jejich vodiče chraňte před vodou i jinými tekutinami. Pokud jsou součásti systému airbagů SRS nefunkční kvůli kontaktu s vodou či jinými tekutinami, mohou způsobit požár nebo vážné zranění.

	• Pokud nastane jakákoli z následujících situací, v systému SRS nastala porucha. V takovém případě nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Pokud nastane jakákoli z následujících situací, v systému SRS nastala porucha. V takovém případě nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	- Kontrolka se nerozsvítí bezprostředně po otočení spínače zapalování do polohy ON (Zapnuto).
	- Kontrolka se nerozsvítí bezprostředně po otočení spínače zapalování do polohy ON (Zapnuto).
	- Kontrolka se nerozsvítí bezprostředně po otočení spínače zapalování do polohy ON (Zapnuto).

	- Kontrolka po úvodních zhruba 6 vteřinách zůstane nadále svítit.
	- Kontrolka po úvodních zhruba 6 vteřinách zůstane nadále svítit.

	- Kontrolka se rozsvítí při jízdě vozidla.
	- Kontrolka se rozsvítí při jízdě vozidla.

	- Kontrolka bliká, pokud je spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) v poloze ON (Zapnuto).
	- Kontrolka bliká, pokud je spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) v poloze ON (Zapnuto).



	• Před výměnou pojistky nebo odpojením kabelu z pólu akumulátoru otočte spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/ vypnutí motoru) do polohy LOCK (Zamknuto) a vyjměte klíč zapalování nebo vypněte tlačít...
	• Před výměnou pojistky nebo odpojením kabelu z pólu akumulátoru otočte spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/ vypnutí motoru) do polohy LOCK (Zamknuto) a vyjměte klíč zapalování nebo vypněte tlačít...

	• S elektrickými vodiči ani jinými součástmi systému SRS neodborně nemanipulujte ani je neodpojujte, ani na kryty airbagů nelepte samolepky ani neměňte konstrukci karoserie. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí zhoršení funkce systém...
	• S elektrickými vodiči ani jinými součástmi systému SRS neodborně nemanipulujte ani je neodpojujte, ani na kryty airbagů nelepte samolepky ani neměňte konstrukci karoserie. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí zhoršení funkce systém...

	• Pokud došlo k zatopení vozu a voda se nasákla do koberců nebo zůstává na podlaze vozu, nezkoušejte nastartovat motor; v takovém případě nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný serv...
	• Pokud došlo k zatopení vozu a voda se nasákla do koberců nebo zůstává na podlaze vozu, nezkoušejte nastartovat motor; v takovém případě nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný serv...

	• Airbagy lze použít pouze jednou. Pokud došlo k nafouknutí airbagů, nechte systém vyměnit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Airbagy lze použít pouze jednou. Pokud došlo k nafouknutí airbagů, nechte systém vyměnit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Pokud je nutné součásti systému airbagů vyměnit, nebo při likvidaci vozidla, je nutné dodržet určitá bezpečnostní opatření, např. odebrat systém SRS a předpínače, aby nehrozil požár. Nedodržení těchto pokynů může být ...
	• Pokud je nutné součásti systému airbagů vyměnit, nebo při likvidaci vozidla, je nutné dodržet určitá bezpečnostní opatření, např. odebrat systém SRS a předpínače, aby nehrozil požár. Nedodržení těchto pokynů může být ...



	• Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	• Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	• Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	• Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	Stranové a okenní airbagy jsou konstruované pro nafouknutí, pokud čidlo převrácení zaznamená převrácení vozidla. Tyto airbagy se mohou při převrácení nafouknout, pokud senzor vyhodnotí, že došlo k převrácení.

	• Pokud vozidlo není vybavené čidlem převrácení
	• Pokud vozidlo není vybavené čidlem převrácení
	Pokud je vozidlo vybaveno bočními a okenními airbagy, mohou se boční a/ nebo okenní airbagy nafouknout, když dojde k převrácení vozidla v důsledku bočního nárazu.






	Péče o SRS
	Péče o SRS
	Péče o SRS
	Systém airbagů SRS je prakticky bezúdržbový systém a neobsahuje žádné části, které by vyžadovaly údržbu svépomocí.
	Systém airbagů SRS je prakticky bezúdržbový systém a neobsahuje žádné části, které by vyžadovaly údržbu svépomocí.
	Pokud se varovná kontrolka airbagů SRS nerozsvítí nebo zůstává trvale rozsvícená, doporučujeme nechat systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Úpravy součástí systému SRS nebo kabeláže, včetně přidání jakýchkoli nálepek nebo krytů na příslušné povrchy, může nepříznivě ovlivnit činnost systému airbagů SRS a potenciálně způsobit zranění.
	• Úpravy součástí systému SRS nebo kabeláže, včetně přidání jakýchkoli nálepek nebo krytů na příslušné povrchy, může nepříznivě ovlivnit činnost systému airbagů SRS a potenciálně způsobit zranění.
	• Úpravy součástí systému SRS nebo kabeláže, včetně přidání jakýchkoli nálepek nebo krytů na příslušné povrchy, může nepříznivě ovlivnit činnost systému airbagů SRS a potenciálně způsobit zranění.
	• Úpravy součástí systému SRS nebo kabeláže, včetně přidání jakýchkoli nálepek nebo krytů na příslušné povrchy, může nepříznivě ovlivnit činnost systému airbagů SRS a potenciálně způsobit zranění.

	• Pro čistění krycích povrchů airbagů používejte pouze suché, měkké textilie, navlhčené čistou vodou. Čistící prostředky a chemikálie mohou poškodit krycí panely airbagů a negativně ovlivnit činnost airbagů.
	• Pro čistění krycích povrchů airbagů používejte pouze suché, měkké textilie, navlhčené čistou vodou. Čistící prostředky a chemikálie mohou poškodit krycí panely airbagů a negativně ovlivnit činnost airbagů.

	• Na airbagy a poblíž nich na volantu, přístrojového panelu a panelu nad úložnou schránkou před spolujezdcem, by neměly být umisťovány žádné předměty, neboť, při nehodě, při které by došlo k nafouknutí airbagů, by mohly zp...
	• Na airbagy a poblíž nich na volantu, přístrojového panelu a panelu nad úložnou schránkou před spolujezdcem, by neměly být umisťovány žádné předměty, neboť, při nehodě, při které by došlo k nafouknutí airbagů, by mohly zp...

	• Pokud došlo k nafouknutí airbagů, nechte systém vyměnit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Pokud došlo k nafouknutí airbagů, nechte systém vyměnit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• S vodiči ani dalšími prvky systému SRS nemanipulujte ani je neodpojujte. Při neúmyslném aktivování činnosti airbagu by mohlo by dojít k poranění a nefunkčnosti systému SRS.
	• S vodiči ani dalšími prvky systému SRS nemanipulujte ani je neodpojujte. Při neúmyslném aktivování činnosti airbagu by mohlo by dojít k poranění a nefunkčnosti systému SRS.

	• Pokud je nutné součásti systému airbagů vyměnit, nebo při likvidaci vozidla, je nutné dodržet určitá bezpečnostní opatření. Autorizovaný prodejce Kia je s těmito úkony seznámen a může tyto nezbytné informace poskytnout. Nedo...
	• Pokud je nutné součásti systému airbagů vyměnit, nebo při likvidaci vozidla, je nutné dodržet určitá bezpečnostní opatření. Autorizovaný prodejce Kia je s těmito úkony seznámen a může tyto nezbytné informace poskytnout. Nedo...

	• Pokud došlo k zatopení vozu a voda se nasákla do koberců nebo zůstává na podlaze vozu, nezkoušejte nastartovat motor; v takovém případě nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný serv...
	• Pokud došlo k zatopení vozu a voda se nasákla do koberců nebo zůstává na podlaze vozu, nezkoušejte nastartovat motor; v takovém případě nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný serv...






	Doplňující bezpečnostní opatření
	Doplňující bezpečnostní opatření
	Doplňující bezpečnostní opatření
	• Nikdy nedovolte cestujícím jet v zavazadlovém prostoru nebo sedět na sklopeném sedadle. Všichni cestující by měli sedět vzpřímeně usazeni v sedadlech, se zapnutými bezpečnostními pásy a s chodidly na podlaze.
	• Nikdy nedovolte cestujícím jet v zavazadlovém prostoru nebo sedět na sklopeném sedadle. Všichni cestující by měli sedět vzpřímeně usazeni v sedadlech, se zapnutými bezpečnostními pásy a s chodidly na podlaze.
	• Nikdy nedovolte cestujícím jet v zavazadlovém prostoru nebo sedět na sklopeném sedadle. Všichni cestující by měli sedět vzpřímeně usazeni v sedadlech, se zapnutými bezpečnostními pásy a s chodidly na podlaze.
	• Nikdy nedovolte cestujícím jet v zavazadlovém prostoru nebo sedět na sklopeném sedadle. Všichni cestující by měli sedět vzpřímeně usazeni v sedadlech, se zapnutými bezpečnostními pásy a s chodidly na podlaze.
	• Nikdy nedovolte cestujícím jet v zavazadlovém prostoru nebo sedět na sklopeném sedadle.


	• Cestující by se neměli pohybovat po vozidle nebo měnit sedadla, když je vozidlo v pohybu. Cestující, který není připoután bezpečnostním pásem, může být v případě srážky nebo nouzového zastavení vymrštěn proti interiéru voz
	• Cestující by se neměli pohybovat po vozidle nebo měnit sedadla, když je vozidlo v pohybu. Cestující, který není připoután bezpečnostním pásem, může být v případě srážky nebo nouzového zastavení vymrštěn proti interiéru voz
	• Cestující by se neměli pohybovat po vozidle nebo měnit sedadla, když je vozidlo v pohybu.


	• Každý bezpečnostní pás je konstruován pro zadržení jednoho cestujícího. Pokud jeden bezpečnostní pás používá více než jedna osoba, může při srážce dojít k jejich vážnému zranění nebo úmrtí.
	• Každý bezpečnostní pás je konstruován pro zadržení jednoho cestujícího. Pokud jeden bezpečnostní pás používá více než jedna osoba, může při srážce dojít k jejich vážnému zranění nebo úmrtí.
	• Každý bezpečnostní pás je konstruován pro zadržení jednoho cestujícího.


	• Nepoužívejte jakékoli příslušenství pro bezpečnostní pásy. Zařízení, která údajně zlepšují pohodlí cestujícího nebo která mění polohu bezpečnostního pásu, mohou snížit úroveň ochrany poskytované bezpečnostním pásem
	• Nepoužívejte jakékoli příslušenství pro bezpečnostní pásy. Zařízení, která údajně zlepšují pohodlí cestujícího nebo která mění polohu bezpečnostního pásu, mohou snížit úroveň ochrany poskytované bezpečnostním pásem
	• Nepoužívejte jakékoli příslušenství pro bezpečnostní pásy.


	• Cestující by do prostory mezi nimi a airbagy neměli umisťovat tvrdé nebo ostré předměty. Držení tvrdých nebo ostrých předmětů na klíně nebo v ústech může v případě nafouknutí airbagů způsobit zranění.
	• Cestující by do prostory mezi nimi a airbagy neměli umisťovat tvrdé nebo ostré předměty. Držení tvrdých nebo ostrých předmětů na klíně nebo v ústech může v případě nafouknutí airbagů způsobit zranění.
	• Cestující by do prostory mezi nimi a airbagy neměli umisťovat tvrdé nebo ostré předměty.


	• Udržujte cestující mimo dosah krytů airbagů. Všichni cestující by měli sedět vzpřímeně usazeni v sedadlech, se zapnutými bezpečnostními pásy a s chodidly na podlaze. Pokud jsou cestující příliš blízko krytům airbagů, mohlo b
	• Udržujte cestující mimo dosah krytů airbagů. Všichni cestující by měli sedět vzpřímeně usazeni v sedadlech, se zapnutými bezpečnostními pásy a s chodidly na podlaze. Pokud jsou cestující příliš blízko krytům airbagů, mohlo b
	• Udržujte cestující mimo dosah krytů airbagů.


	• Na kryty airbagů a jejich okolí nepřipevňujte a neumisťujte žádné předměty. Jakýkoli předmět připevněný nebo umístěný na krytu předního nebo bočního airbagu by mohl bránit správnému fungování airbagu.
	• Na kryty airbagů a jejich okolí nepřipevňujte a neumisťujte žádné předměty. Jakýkoli předmět připevněný nebo umístěný na krytu předního nebo bočního airbagu by mohl bránit správnému fungování airbagu.
	• Na kryty airbagů a jejich okolí nepřipevňujte a neumisťujte žádné předměty.


	• Neupravujte přední sedadla. Úprava předních sedadel by mohla bránit fungování doplňujících snímačů zádržného systému nebo bočních airbagů.
	• Neupravujte přední sedadla. Úprava předních sedadel by mohla bránit fungování doplňujících snímačů zádržného systému nebo bočních airbagů.
	• Neupravujte přední sedadla.


	• Pod přední sedadla neumisťujte žádné předměty. Umístění předmětů pod přední sedadla by mohlo bránit fungování doplňujících snímačů zádržného systému a vedení kabeláže.
	• Pod přední sedadla neumisťujte žádné předměty. Umístění předmětů pod přední sedadla by mohlo bránit fungování doplňujících snímačů zádržného systému a vedení kabeláže.
	• Pod přední sedadla neumisťujte žádné předměty.


	• Nikdy nedržte kojence nebo dítě na klíně. V případě nehody by mohlo dojít k vážnému zranění nebo úmrtí kojence nebo dítěte. Všechny děti by měly být řádně připoutané v bezpečnostních dětských sedačkách nebo pomocí b
	• Nikdy nedržte kojence nebo dítě na klíně. V případě nehody by mohlo dojít k vážnému zranění nebo úmrtí kojence nebo dítěte. Všechny děti by měly být řádně připoutané v bezpečnostních dětských sedačkách nebo pomocí b
	• Nikdy nedržte kojence nebo dítě na klíně.



	• Nesprávná pozice sezení může cestující dostat příliš blízko nafukujícímu se airbagu, vést k nárazu do struktury interiéru nebo k vymrštění z vozidla a následnému vážnému zranění nebo úmrtí.
	• Nesprávná pozice sezení může cestující dostat příliš blízko nafukujícímu se airbagu, vést k nárazu do struktury interiéru nebo k vymrštění z vozidla a následnému vážnému zranění nebo úmrtí.
	• Nesprávná pozice sezení může cestující dostat příliš blízko nafukujícímu se airbagu, vést k nárazu do struktury interiéru nebo k vymrštění z vozidla a následnému vážnému zranění nebo úmrtí.
	• Nesprávná pozice sezení může cestující dostat příliš blízko nafukujícímu se airbagu, vést k nárazu do struktury interiéru nebo k vymrštění z vozidla a následnému vážnému zranění nebo úmrtí.

	• Vždy seďte vzpřímeně na středu polštáře sedadla, opřeni o zádovou opěrku ve vzpřímené poloze, se zapnutými bezpečnostními pásy, s nataženýma nohama a s chodidly na podlaze.
	• Vždy seďte vzpřímeně na středu polštáře sedadla, opřeni o zádovou opěrku ve vzpřímené poloze, se zapnutými bezpečnostními pásy, s nataženýma nohama a s chodidly na podlaze.






	Příslušenství a úpravy vozidel vybavených systémem airbagů
	Příslušenství a úpravy vozidel vybavených systémem airbagů
	Příslušenství a úpravy vozidel vybavených systémem airbagů
	Při úpravách karosérie vozidla, nárazníků, čelních nebo bočních panelů nebo změně světlé výšky vozidla může být ovlivněna funkčnost systému airbagů.
	Při úpravách karosérie vozidla, nárazníků, čelních nebo bočních panelů nebo změně světlé výšky vozidla může být ovlivněna funkčnost systému airbagů.



	Varovný štítek airbagů
	Varovný štítek airbagů
	Varovný štítek airbagů
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Varovný štítek airbagů (Typ A)
	Varovný štítek airbagů (Typ A)
	<GRAPHIC>

	Varovný štítek airbagů (Typ B)
	Varovný štítek airbagů (Typ B)
	<GRAPHIC>

	Varovné štítky airbagů slouží k upozornění osob ve vozidle na možná rizika systému airbagů.
	Pamatujte, že tato zákonná varování se zaměřují na rizika hrozící dětem. Nezapomeňte, že rizika popsaná na předchozích stránkách hrozí i dospělému.
	• Dětský zádržný systém s orientací proti směru jízdy nikdy neumisťujte na přední sedadlo spolujezdce, pokud není deaktivován airbag spolujezdce. Nafukující se airbag spolujezdce by mohl zasáhnout dětský zádržný systém s orie...
	• Dětský zádržný systém s orientací proti směru jízdy nikdy neumisťujte na přední sedadlo spolujezdce, pokud není deaktivován airbag spolujezdce. Nafukující se airbag spolujezdce by mohl zasáhnout dětský zádržný systém s orie...
	• Dětský zádržný systém s orientací proti směru jízdy nikdy neumisťujte na přední sedadlo spolujezdce, pokud není deaktivován airbag spolujezdce. Nafukující se airbag spolujezdce by mohl zasáhnout dětský zádržný systém s orie...
	• Dětský zádržný systém s orientací proti směru jízdy nikdy neumisťujte na přední sedadlo spolujezdce, pokud není deaktivován airbag spolujezdce. Nafukující se airbag spolujezdce by mohl zasáhnout dětský zádržný systém s orie...

	• Extrémní nebezpečí! Nikdy nepoužívejte dětský zádržný systém s orientací proti směru jízdy na sedadle vybaveném airbagem!
	• Extrémní nebezpečí! Nikdy nepoužívejte dětský zádržný systém s orientací proti směru jízdy na sedadle vybaveném airbagem!

	• Dětský zádržný systém nikdy neumisťujte na přední sedadlo spolujezdce. Při nafouknutí airbagu spolujezdce by mohlo dojít k vážnému i fatálnímu zranění.
	• Dětský zádržný systém nikdy neumisťujte na přední sedadlo spolujezdce. Při nafouknutí airbagu spolujezdce by mohlo dojít k vážnému i fatálnímu zranění.

	• NIKDY nepoužívejte dětský zádržný systém s orientací proti směru jízdy na sedadle vybaveném AKTIVNÍM AIRBAGEM; mohlo by dojít k VÁŽNÉMU až SMRTELNÉMU ZRANĚNÍ DÍTĚTE.
	• NIKDY nepoužívejte dětský zádržný systém s orientací proti směru jízdy na sedadle vybaveném AKTIVNÍM AIRBAGEM; mohlo by dojít k VÁŽNÉMU až SMRTELNÉMU ZRANĚNÍ DÍTĚTE.

	• V případě umístění dětského zádržného systému na zadní krajní sedadla ve vozidle vybaveném bočními a/ nebo okenními airbagy dbejte na to, aby byl zádržný systém umístěn co nejdále ode dveří a správně upevněn.
	• V případě umístění dětského zádržného systému na zadní krajní sedadla ve vozidle vybaveném bočními a/ nebo okenními airbagy dbejte na to, aby byl zádržný systém umístěn co nejdále ode dveří a správně upevněn.
	Nafouknutí bočních a/nebo okenních airbagů může způsobit vážné i fatální zranění dětí i nezletilých.



	Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	Pokud je vozidlo vybaveno čidlem převrácení
	• Pokud je vozidlo vybaveno bočními nebo okenními airbagy, v případě převrácení vozidla se airbagy rovněž nafouknou, aby cestující chránily před vážným fyzickým zraněním.
	• Pokud je vozidlo vybaveno bočními nebo okenními airbagy, v případě převrácení vozidla se airbagy rovněž nafouknou, aby cestující chránily před vážným fyzickým zraněním.
	• Pokud je vozidlo vybaveno bočními nebo okenními airbagy, v případě převrácení vozidla se airbagy rovněž nafouknou, aby cestující chránily před vážným fyzickým zraněním.

	• Boční nebo okenní airbag se může nafouknout, pokud čidlo převrácení vyhodnotí situaci jako převrácení vozidla.
	• Boční nebo okenní airbag se může nafouknout, pokud čidlo převrácení vyhodnotí situaci jako převrácení vozidla.









	Funkce vašeho vozidla
	Funkce vašeho vozidla
	Klíče 4-5 

	Funkce vašeho vozidla
	Funkce vašeho vozidla
	Funkce vašeho vozidla
	Funkce vašeho vozidla
	Poskytované informace se mohou lišit podle funkcí dostupných v konkrétním vozidle.
	Poskytované informace se mohou lišit podle funkcí dostupných v konkrétním vozidle.


	Klíče
	Klíče
	Klíče
	Číslo klíče si poznamenejte
	Číslo klíče si poznamenejte
	Číslo klíče si poznamenejte
	Číslo klíče je vyraženo na štítku přívěsku se sadou klíčů.
	Při ztrátě klíčů Kia doporučuje kontaktovat autorizovaný servis nebo prodejce Kia.
	Přívěšek s kódem oddělte od klíčů a uschovejte jej na bezpečném místě. Číslo klíče si poznamenejte rovněž na vhodné místo (ne ve vozidle).



	Používání dálkového ovladače
	Používání dálkového ovladače
	Používání dálkového ovladače
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Tlačítko zamknutí
	1 Tlačítko zamknutí
	1 Tlačítko zamknutí

	2 Tlačítko odemknutí
	2 Tlačítko odemknutí

	3 Odemknutí/otevření dveří zavazadlového prostoru (je-li součástí výbavy)
	3 Odemknutí/otevření dveří zavazadlového prostoru (je-li součástí výbavy)

	4 Uvolňovací tlačítko mechanického klíče
	4 Uvolňovací tlačítko mechanického klíče


	Činnost
	Činnost
	1. Stiskněte příslušné tlačítko.
	1. Stiskněte příslušné tlačítko.
	1. Stiskněte příslušné tlačítko.

	2. Stiskněte uvolňovací tlačítko mechanického klíče (4) a současně mechanický klíč sklopte.
	2. Stiskněte uvolňovací tlačítko mechanického klíče (4) a současně mechanický klíč sklopte.



	Podmínky, kdy systém nelze použít
	Podmínky, kdy systém nelze použít
	• Mechanický klíč je ve spínači zapalování.
	• Mechanický klíč je ve spínači zapalování.
	• Mechanický klíč je ve spínači zapalování.

	• Vzdálenost od vozidla překračuje přípustný dosah (přibližně 10 m [30 ft.]).
	• Vzdálenost od vozidla překračuje přípustný dosah (přibližně 10 m [30 ft.]).

	• Baterie v klíči je téměř vybitá.
	• Baterie v klíči je téměř vybitá.

	• Jiná vozidla nebo předměty brání přenosu signálu.
	• Jiná vozidla nebo předměty brání přenosu signálu.

	• Za extrémně chladného počasí.
	• Za extrémně chladného počasí.

	• Klíč se nachází v blízkosti některého z vysílačů, např. rozhlasového vysílače nebo letištních systémů, které mohou narušit běžnou funkci dálkového ovladače.
	• Klíč se nachází v blízkosti některého z vysílačů, např. rozhlasového vysílače nebo letištních systémů, které mohou narušit běžnou funkci dálkového ovladače.


	• Po stisknutí tlačítka zamknutí/odemknutí (1, 2) na klíči začnou blikat výstražná světla.
	• Po stisknutí tlačítka zamknutí/odemknutí (1, 2) na klíči začnou blikat výstražná světla.
	• Po stisknutí tlačítka zamknutí/odemknutí (1, 2) na klíči začnou blikat výstražná světla.
	• Po stisknutí tlačítka zamknutí/odemknutí (1, 2) na klíči začnou blikat výstražná světla.

	• 30 sekund po stisknutí tlačítka odemknutí (2) se všechny dveře automaticky zamknou, pokud v této době nedojde k jejich otevření.
	• 30 sekund po stisknutí tlačítka odemknutí (2) se všechny dveře automaticky zamknou, pokud v této době nedojde k jejich otevření.

	• Dveře zavazadlového prostoru odemknete stisknutím a podržením odemykacího tlačítka dveří zavazadlového prostoru (3). Po otevření a opětném zavření se dveře zavazadlového prostoru automaticky uzamknou.
	• Dveře zavazadlového prostoru odemknete stisknutím a podržením odemykacího tlačítka dveří zavazadlového prostoru (3). Po otevření a opětném zavření se dveře zavazadlového prostoru automaticky uzamknou.

	• Pokud některé dveře, kapota nebo dveře zavazadlového prostoru zůstanou otevřené, výstražná světla nezačnou blikat.
	• Pokud některé dveře, kapota nebo dveře zavazadlového prostoru zůstanou otevřené, výstražná světla nezačnou blikat.



	• Klíče nikdy nenechávejte ve vozidle
	• Klíče nikdy nenechávejte ve vozidle
	• Klíče nikdy nenechávejte ve vozidle
	• Klíče nikdy nenechávejte ve vozidle
	Nechávat děti bez dozoru ve vozidle s klíči je nebezpečné, i když ve vozidle není zvolena poloha ACC (Příslušenství) nebo ON (Zapnuto).
	Děti bez dozoru by mohly zasunout klíč do zapalování nebo stisknout tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) a mohly by manipulovat s elektrickým stahováním oken nebo jinými ovládacími prvky, případně by mohly dokon...

	• Kia doporučuje vždy používat náhradní díly zakoupené v autorizovaném servisu nebo u prodejce Kia. Pokud používáte klíč od jiného výrobce, systém vozidla se po nastartování nemusí vrátit do polohy ON (Zapnuto). Pokud k tomu do...
	• Kia doporučuje vždy používat náhradní díly zakoupené v autorizovaném servisu nebo u prodejce Kia. Pokud používáte klíč od jiného výrobce, systém vozidla se po nastartování nemusí vrátit do polohy ON (Zapnuto). Pokud k tomu do...



	Klíč nezavírejte bez stisknutí uvolňovacího tlačítka. Mohlo by dojít k jeho poškození.
	Klíč nezavírejte bez stisknutí uvolňovacího tlačítka. Mohlo by dojít k jeho poškození.

	• Dbejte na to, aby dálkový ovladač nepřišel do kontaktu s vodou či jinými kapalinami ani ohněm. Pokud se dovnitř dálkového ovladače dostane vlhkost (například z nápojů) nebo pokud se zahřeje, může dojít k poruše vnitřního ok...
	• Dbejte na to, aby dálkový ovladač nepřišel do kontaktu s vodou či jinými kapalinami ani ohněm. Pokud se dovnitř dálkového ovladače dostane vlhkost (například z nápojů) nebo pokud se zahřeje, může dojít k poruše vnitřního ok...
	• Dbejte na to, aby dálkový ovladač nepřišel do kontaktu s vodou či jinými kapalinami ani ohněm. Pokud se dovnitř dálkového ovladače dostane vlhkost (například z nápojů) nebo pokud se zahřeje, může dojít k poruše vnitřního ok...
	• Dbejte na to, aby dálkový ovladač nepřišel do kontaktu s vodou či jinými kapalinami ani ohněm. Pokud se dovnitř dálkového ovladače dostane vlhkost (například z nápojů) nebo pokud se zahřeje, může dojít k poruše vnitřního ok...

	• Nenechte dálkový ovladač spadnout a neházejte jím.
	• Nenechte dálkový ovladač spadnout a neházejte jím.

	• Chraňte dálkový ovladač před extrémními teplotami.
	• Chraňte dálkový ovladač před extrémními teplotami.

	• Pokud dálkový ovladač nepracuje správně, otevřete/zavřete dveře mechanickým klíčem. Při problémech s dálkovým ovladačem doporučuje společnost Kia obrátit se na autorizovaného prodejce či servis Kia.
	• Pokud dálkový ovladač nepracuje správně, otevřete/zavřete dveře mechanickým klíčem. Při problémech s dálkovým ovladačem doporučuje společnost Kia obrátit se na autorizovaného prodejce či servis Kia.

	• Pokud je dálkový ovladač v těsné blízkosti mobilního telefonu nebo smartphonu, může docházet k rušení signálu ovladače běžnou činností tohoto mobilního telefonu nebo smartphonu. To mějte na paměti zejména v situacích, kdy j...
	• Pokud je dálkový ovladač v těsné blízkosti mobilního telefonu nebo smartphonu, může docházet k rušení signálu ovladače běžnou činností tohoto mobilního telefonu nebo smartphonu. To mějte na paměti zejména v situacích, kdy j...

	• Vyhněte se umístění dálkového ovladače a mobilního telefonu ve stejné kapse kalhot či bundy a udržujte mezi nimi přiměřenou vzdálenost.
	• Vyhněte se umístění dálkového ovladače a mobilního telefonu ve stejné kapse kalhot či bundy a udržujte mezi nimi přiměřenou vzdálenost.







	Používání chytrého klíče
	Používání chytrého klíče
	Používání chytrého klíče
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Tlačítko zamknutí
	1 Tlačítko zamknutí
	1 Tlačítko zamknutí

	2 Tlačítko odemknutí
	2 Tlačítko odemknutí

	3 Tlačítko odemknutí/otevření dveří zavazadlového prostoru
	3 Tlačítko odemknutí/otevření dveří zavazadlového prostoru

	4 Tlačítko vzdáleného nastartování
	4 Tlačítko vzdáleného nastartování


	Činnost
	Činnost
	• Stiskněte příslušné tlačítko.
	• Stiskněte příslušné tlačítko.
	• Stiskněte příslušné tlačítko.



	Podmínky, kdy systém nelze použít
	Podmínky, kdy systém nelze použít
	• Klíč se nachází v blízkosti některého z vysílačů, např. rozhlasového vysílače nebo letištních systémů, které mohou narušit běžnou funkci chytrého klíče.
	• Klíč se nachází v blízkosti některého z vysílačů, např. rozhlasového vysílače nebo letištních systémů, které mohou narušit běžnou funkci chytrého klíče.
	• Klíč se nachází v blízkosti některého z vysílačů, např. rozhlasového vysílače nebo letištních systémů, které mohou narušit běžnou funkci chytrého klíče.

	• V blízkosti mobilního telefonu nebo rádiového systému s funkcí vysílače i přijímače.
	• V blízkosti mobilního telefonu nebo rádiového systému s funkcí vysílače i přijímače.

	• V blízkosti vozidla je v činnosti chytrý klíč jiného vozidla.
	• V blízkosti vozidla je v činnosti chytrý klíč jiného vozidla.


	• Po stisknutí tlačítka zamknutí/odemknutí (1, 2) na klíči začnou blikat výstražná světla.
	• Po stisknutí tlačítka zamknutí/odemknutí (1, 2) na klíči začnou blikat výstražná světla.
	• Po stisknutí tlačítka zamknutí/odemknutí (1, 2) na klíči začnou blikat výstražná světla.
	• Po stisknutí tlačítka zamknutí/odemknutí (1, 2) na klíči začnou blikat výstražná světla.

	• 30 sekund po stisknutí tlačítka odemknutí (2) se všechny dveře automaticky zamknou, pokud v této době nedojde k jejich otevření.
	• 30 sekund po stisknutí tlačítka odemknutí (2) se všechny dveře automaticky zamknou, pokud v této době nedojde k jejich otevření.

	• Chcete-li odemknout nebo otevřít dveře zavazadlového prostoru, stiskněte a podržte tlačítko odemknutí/ otevření dveří zavazadlového prostoru (3) (podle výbavy vozidla). Po otevření a opětném zavření se dveře zavazadlového p...
	• Chcete-li odemknout nebo otevřít dveře zavazadlového prostoru, stiskněte a podržte tlačítko odemknutí/ otevření dveří zavazadlového prostoru (3) (podle výbavy vozidla). Po otevření a opětném zavření se dveře zavazadlového p...

	• Pokud některé dveře, kapota nebo dveře zavazadlového prostoru zůstanou otevřené, výstražná světla nezačnou blikat.
	• Pokud některé dveře, kapota nebo dveře zavazadlového prostoru zůstanou otevřené, výstražná světla nezačnou blikat.



	• Při případné ztrátě chytrého klíče nebudete moci nastartovat vozidlo. V případě potřeby zajistěte odtah vozidla a kontaktujte odborný servis. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Při případné ztrátě chytrého klíče nebudete moci nastartovat vozidlo. V případě potřeby zajistěte odtah vozidla a kontaktujte odborný servis. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Při případné ztrátě chytrého klíče nebudete moci nastartovat vozidlo. V případě potřeby zajistěte odtah vozidla a kontaktujte odborný servis. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Při případné ztrátě chytrého klíče nebudete moci nastartovat vozidlo. V případě potřeby zajistěte odtah vozidla a kontaktujte odborný servis. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.

	• K jednomu vozidlu lze zaregistrovat maximálně 2 chytré klíče. Při ztrátě chytrého klíče Kia doporučuje kontaktovat autorizovaný servis nebo prodejce Kia.
	• K jednomu vozidlu lze zaregistrovat maximálně 2 chytré klíče. Při ztrátě chytrého klíče Kia doporučuje kontaktovat autorizovaný servis nebo prodejce Kia.

	• Pokud chytrý klíč nepracuje správně, otevřete/zavřete dveře mechanickým klíčem. Při problémech s chytrým klíčem Kia doporučuje obrátit se autorizovaného prodejce či servis Kia.
	• Pokud chytrý klíč nepracuje správně, otevřete/zavřete dveře mechanickým klíčem. Při problémech s chytrým klíčem Kia doporučuje obrátit se autorizovaného prodejce či servis Kia.






	Vzdálené spuštění systému vozidla
	Vzdálené spuštění systému vozidla
	Vzdálené spuštění systému vozidla
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Zamkněte dveře stisknutím tlačítka pro uzamčení (1) ne dále než 10 m (32 ft.) od vozidla.
	1. Zamkněte dveře stisknutím tlačítka pro uzamčení (1) ne dále než 10 m (32 ft.) od vozidla.
	1. Zamkněte dveře stisknutím tlačítka pro uzamčení (1) ne dále než 10 m (32 ft.) od vozidla.

	2. Do 4 sekund od uzamknutí dveří stiskněte a podržte tlačítko vzdáleného spuštění (4) a podržte je alespoň 2 sekundy.
	2. Do 4 sekund od uzamknutí dveří stiskněte a podržte tlačítko vzdáleného spuštění (4) a podržte je alespoň 2 sekundy.

	3. Dalším stisknutím tlačítka vzdáleného spuštění (4) vypněte systém vozidla.
	3. Dalším stisknutím tlačítka vzdáleného spuštění (4) vypněte systém vozidla.


	Nedojde-li k žádné další akci ovládání/ řízení vozidla, vypne se jeho systém po 10 minutách od vzdáleného spuštění jeho systému.
	Nedojde-li k žádné další akci ovládání/ řízení vozidla, vypne se jeho systém po 10 minutách od vzdáleného spuštění jeho systému.





	Vyjmutí mechanického klíče z chytrého klíče
	Vyjmutí mechanického klíče z chytrého klíče
	Vyjmutí mechanického klíče z chytrého klíče
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Panel
	1 Panel
	1 Panel

	2 Mechanický klíč
	2 Mechanický klíč


	Činnost
	Činnost
	1. Stisknutí a přidržení tlačítka (1).
	1. Stisknutí a přidržení tlačítka (1).
	1. Stisknutí a přidržení tlačítka (1).

	2. Vytáhněte mechanický klíč (2).
	2. Vytáhněte mechanický klíč (2).







	Výměna baterie v klíči
	Výměna baterie v klíči
	Výměna baterie v klíči
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Kryt klíče odklopte jemným zapáčením.
	1. Kryt klíče odklopte jemným zapáčením.
	1. Kryt klíče odklopte jemným zapáčením.

	2. Vyměňte starou baterii za novou.
	2. Vyměňte starou baterii za novou.


	TENTO VÝROBEK OBSAHUJE KNOFLÍKOVOU BATERII
	TENTO VÝROBEK OBSAHUJE KNOFLÍKOVOU BATERII
	Při požití může lithiová knoflíková baterie do 2 hodin způsobit vážná nebo smrtelná zranění.
	Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
	Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo vloženy do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

	Typ baterie je CR2032 (3 V).
	Typ baterie je CR2032 (3 V).

	Nechávat děti bez dozoru ve vozidle s klíči je nebezpečné, i když ve vozidle není zvolena poloha ACC (Příslušenství) nebo ON (Zapnuto).
	Nechávat děti bez dozoru ve vozidle s klíči je nebezpečné, i když ve vozidle není zvolena poloha ACC (Příslušenství) nebo ON (Zapnuto).
	Děti bez dozoru by mohly zasunout mechanický klíč do zapalování nebo stisknout tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) a mohly by manipulovat s elektrickým stahováním oken nebo jinými ovládacími prvky, případně by...
	Pokud běží motor, nikdy nenechávejte klíče ve vozidle s dětmi bez dozoru.

	• Dálkový ovladač a chytrý klíč je navržen tak, aby vám roky bezproblémově sloužil, v případě vystavení vlhkosti nebo statické elektřině však může dojít k jeho poruše. Pokud si nejste jisti, jak vysílač používat nebo jak ...
	• Dálkový ovladač a chytrý klíč je navržen tak, aby vám roky bezproblémově sloužil, v případě vystavení vlhkosti nebo statické elektřině však může dojít k jeho poruše. Pokud si nejste jisti, jak vysílač používat nebo jak ...
	• Dálkový ovladač a chytrý klíč je navržen tak, aby vám roky bezproblémově sloužil, v případě vystavení vlhkosti nebo statické elektřině však může dojít k jeho poruše. Pokud si nejste jisti, jak vysílač používat nebo jak ...
	• Dálkový ovladač a chytrý klíč je navržen tak, aby vám roky bezproblémově sloužil, v případě vystavení vlhkosti nebo statické elektřině však může dojít k jeho poruše. Pokud si nejste jisti, jak vysílač používat nebo jak ...

	• Použití nesprávné baterie může způsobit poruchu dálkového ovladače nebo chytrého klíče. Ujistěte se, že používáte správnou baterii.
	• Použití nesprávné baterie může způsobit poruchu dálkového ovladače nebo chytrého klíče. Ujistěte se, že používáte správnou baterii.

	• Aby se zamezilo poškození dálkového ovladače nebo chytrého klíče, dbejte na to, ať neupadne na zem, nenechejte jej navlhnout a nevystavujte jej horku ani přímému slunečnímu svitu.
	• Aby se zamezilo poškození dálkového ovladače nebo chytrého klíče, dbejte na to, ať neupadne na zem, nenechejte jej navlhnout a nevystavujte jej horku ani přímému slunečnímu svitu.

	<GRAPHIC>• Nesprávně zlikvidovaná baterie může být škodlivá pro životní prostředí a lidské zdraví. Akumulátor zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.
	<GRAPHIC>• Nesprávně zlikvidovaná baterie může být škodlivá pro životní prostředí a lidské zdraví. Akumulátor zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.
	<GRAPHIC>









	Zabezpečovací systém
	Zabezpečovací systém
	Zabezpečovací systém
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Systém při spuštění aktivuje zvukový alarm, provázený blikáním výstražných světel. Tento systém pracuje se třemi stavy.
	Systém při spuštění aktivuje zvukový alarm, provázený blikáním výstražných světel. Tento systém pracuje se třemi stavy.







	Aktivovaný alarm
	Aktivovaný alarm
	Aktivovaný alarm
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Dveře zamkněte tlačítkem zámku na klíči nebo klice dveří.
	1. Dveře zamkněte tlačítkem zámku na klíči nebo klice dveří.
	1. Dveře zamkněte tlačítkem zámku na klíči nebo klice dveří.

	2. Jedno bliknutí výstražných světel oznámí, že systém je aktivovaný.
	2. Jedno bliknutí výstražných světel oznámí, že systém je aktivovaný.

	3. Jestliže některé dveře zůstanou otevřené, zvuková signalizace bude znít přibližně 3 sekundy.
	3. Jestliže některé dveře zůstanou otevřené, zvuková signalizace bude znít přibližně 3 sekundy.



	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• 30 sekund po zavření a uzamknutí všech dveří.
	• 30 sekund po zavření a uzamknutí všech dveří.
	• 30 sekund po zavření a uzamknutí všech dveří.

	• Mechanický klíč je vysunut ze spínače zapalování.
	• Mechanický klíč je vysunut ze spínače zapalování.

	• Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) je v poloze OFF (Vypnuto).
	• Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) je v poloze OFF (Vypnuto).






	Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí (UIP)
	Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí (UIP)
	Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí (UIP)
	Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí spustí poplach, pokud systém detekuje pohyb v kabině vozidla po jeho zamčení.
	Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí spustí poplach, pokud systém detekuje pohyb v kabině vozidla po jeho zamčení.
	Činnost
	Činnost
	• Na obrazovce informačního systému vyberte 
	• Na obrazovce informačního systému vyberte 
	• Na obrazovce informačního systému vyberte 
	Settings (Nastavení)
	Vehicle (Vozidlo)
	Convenience (Komfort)
	Advanced anti-theft (Pokročilá ochrana proti krádeži)







	Zabezpečení alarmem
	Zabezpečení alarmem
	Zabezpečení alarmem
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Zazní klakson.
	1. Zazní klakson.
	1. Zazní klakson.

	2. Po dobu přibližně 30 sekund budou blikat výstražná světla.
	2. Po dobu přibližně 30 sekund budou blikat výstražná světla.

	3. Systém vypnete tak, že odemknete dveře klíčem.
	3. Systém vypnete tak, že odemknete dveře klíčem.



	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí (UIP) je vypnuté:
	• Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí (UIP) je vypnuté:
	• Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí (UIP) je vypnuté:
	- Přední dveře nebo zadní dveře se otevírají bez použití chytrého klíče (nebo vzdáleného klíče).
	- Přední dveře nebo zadní dveře se otevírají bez použití chytrého klíče (nebo vzdáleného klíče).
	- Přední dveře nebo zadní dveře se otevírají bez použití chytrého klíče (nebo vzdáleného klíče).

	- Výklopné dveře se otevírají bez použití chytrého klíče (nebo vzdáleného klíče).
	- Výklopné dveře se otevírají bez použití chytrého klíče (nebo vzdáleného klíče).

	- Je otevřená kapota.
	- Je otevřená kapota.



	• Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí (UIP) je zapnuté:
	• Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí (UIP) je zapnuté:
	- Dojde k pohybu osob uvnitř vozidla.
	- Dojde k pohybu osob uvnitř vozidla.
	- Dojde k pohybu osob uvnitř vozidla.

	- Náklon vozidla se změnil na určitou míru.
	- Náklon vozidla se změnil na určitou míru.

	- Přední dveře nebo zadní dveře se otevírají bez použití chytrého klíče (nebo vzdáleného klíče).
	- Přední dveře nebo zadní dveře se otevírají bez použití chytrého klíče (nebo vzdáleného klíče).

	- Výklopné dveře se otevírají bez použití chytrého klíče (nebo vzdáleného klíče).
	- Výklopné dveře se otevírají bez použití chytrého klíče (nebo vzdáleného klíče).

	- Kapota je zavřená.
	- Kapota je zavřená.








	Deaktivovaný alarm
	Deaktivovaný alarm
	Deaktivovaný alarm
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Dvě zablikání výstražných světel po odemknutí dveří.
	1. Dvě zablikání výstražných světel po odemknutí dveří.
	1. Dvě zablikání výstražných světel po odemknutí dveří.

	2. Pokud po stisknutí odemykacího tlačítka dveří nedojde k otevření jakýchkoli dveří (nebo pátých dveří) do 30 sekund, systém se znovu aktivuje.
	2. Pokud po stisknutí odemykacího tlačítka dveří nedojde k otevření jakýchkoli dveří (nebo pátých dveří) do 30 sekund, systém se znovu aktivuje.



	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Stisknutí tlačítka pro odemknutí dveří.
	• Stisknutí tlačítka pro odemknutí dveří.
	• Stisknutí tlačítka pro odemknutí dveří.

	• Motor je nastartován.
	• Motor je nastartován.

	• Vozidlo je v poloze ON (Zapnuto) déle než přibližně 30 sekund. (Pro dálkový ovladač)
	• Vozidlo je v poloze ON (Zapnuto) déle než přibližně 30 sekund. (Pro dálkový ovladač)

	• Je stisknuto tlačítko vnější kliky dveří. (Pro chytrý klíč)
	• Je stisknuto tlačítko vnější kliky dveří. (Pro chytrý klíč)


	• Nepokoušejte se tento systém měnit ani do něj přidávat další zařízení. Mohlo by dojít k problémům elektrických systémů a k nefunkčnosti vozidla.
	• Nepokoušejte se tento systém měnit ani do něj přidávat další zařízení. Mohlo by dojít k problémům elektrických systémů a k nefunkčnosti vozidla.
	• Nepokoušejte se tento systém měnit ani do něj přidávat další zařízení. Mohlo by dojít k problémům elektrických systémů a k nefunkčnosti vozidla.
	• Nepokoušejte se tento systém měnit ani do něj přidávat další zařízení. Mohlo by dojít k problémům elektrických systémů a k nefunkčnosti vozidla.

	• Zabezpečovací systém se nepokoušejte měnit nebo upravovat, jinak by mohlo dojít k jeho poruše. V takovém případě nechte systém opravit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Zabezpečovací systém se nepokoušejte měnit nebo upravovat, jinak by mohlo dojít k jeho poruše. V takovém případě nechte systém opravit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Poruchy způsobené nesprávnými zásahy nebo úpravami zabezpečovacího systému nejsou kryty zárukou výrobce vozidla.

	• Nepokoušejte se tento systém měnit ani do něj přidávat další zařízení. Mohlo by dojít k problémům elektrických systémů a k nefunkčnosti vozidla.
	• Nepokoušejte se tento systém měnit ani do něj přidávat další zařízení. Mohlo by dojít k problémům elektrických systémů a k nefunkčnosti vozidla.

	• Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí neaktivujte, pokud může dojít k naklonění vozidla způsobenému vnějšími vlivy (např. cestování trajektem, automatizované parkovací věže atd.), mohlo by dojít k nechtěnému spuštění...
	• Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí neaktivujte, pokud může dojít k naklonění vozidla způsobenému vnějšími vlivy (např. cestování trajektem, automatizované parkovací věže atd.), mohlo by dojít k nechtěnému spuštění...

	• Pokud je systém v činnosti, ujistěte se, že jsou zavřena všechna okna. Pokud ne, ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí zjistí neúmyslný pohyb uvnitř vozidla (například působení větru nebo poletující motýl) a spustí alarm.
	• Pokud je systém v činnosti, ujistěte se, že jsou zavřena všechna okna. Pokud ne, ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí zjistí neúmyslný pohyb uvnitř vozidla (například působení větru nebo poletující motýl) a spustí alarm.

	• Pokud jsou ve vozidle do výšky vyskládány krabice, ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí nemusí detekovat pohyb za krabicemi. Rovněž přepravované předměty mohou spadnout a spustit alarm.
	• Pokud jsou ve vozidle do výšky vyskládány krabice, ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí nemusí detekovat pohyb za krabicemi. Rovněž přepravované předměty mohou spadnout a spustit alarm.

	• Pokud je ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí znečištěno cizí látkou, například kosmetickým přípravkem, sprejovým osvěžovačem vzduchu nebo sprejovým čističem oken, nemusí čidlo fungovat normálně.
	• Pokud je ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí znečištěno cizí látkou, například kosmetickým přípravkem, sprejovým osvěžovačem vzduchu nebo sprejovým čističem oken, nemusí čidlo fungovat normálně.



	• Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí je zapnuté a byl opět nastartován motor.
	• Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí je zapnuté a byl opět nastartován motor.
	• Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí je zapnuté a byl opět nastartován motor.
	• Ultrazvukové čidlo ochrany proti vniknutí je zapnuté a byl opět nastartován motor.

	• Nesnažte se nastartovat vozidlo při aktivovaném alarmu. Je-li vozidlo zabezpečeno alarmem, je startér motoru zablokován.
	• Nesnažte se nastartovat vozidlo při aktivovaném alarmu. Je-li vozidlo zabezpečeno alarmem, je startér motoru zablokován.

	• Pokud se systém nedeaktivuje pomocí dálkového ovladače, zastrčte mechanický klíč do zapalování, otočte spínačem zapalování do polohy ON a počkejte 30 sekund. Systém se deaktivuje.
	• Pokud se systém nedeaktivuje pomocí dálkového ovladače, zastrčte mechanický klíč do zapalování, otočte spínačem zapalování do polohy ON a počkejte 30 sekund. Systém se deaktivuje.








	Systém imobilizéru
	Systém imobilizéru
	Systém imobilizéru
	Systém imobilizéru snižuje riziko neoprávněného používání vozidla.
	Systém imobilizéru snižuje riziko neoprávněného používání vozidla.
	Sestává z malého odpovídače ve spínači zapalování a z elektronických zařízení uvnitř vozidla. Systém provede kontrolu a ověří, zda je klíč zapalování platný či nikoli.
	Pokud je klíč platný, motor nastartuje. Pokud je klíč určen jako neplatný, motor nenastartuje.


	Vozidla s dálkovým ovladačem
	Vozidla s dálkovým ovladačem
	Vozidla s dálkovým ovladačem
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Chcete-li deaktivovat systém imobilizéru, zastrčte mechanický klíč do zapalování a otočte ho do polohy ON (Zapnuto).
	1. Chcete-li deaktivovat systém imobilizéru, zastrčte mechanický klíč do zapalování a otočte ho do polohy ON (Zapnuto).
	1. Chcete-li deaktivovat systém imobilizéru, zastrčte mechanický klíč do zapalování a otočte ho do polohy ON (Zapnuto).

	2. Chcete-li systém imobilizéru aktivovat, otočte mechanický klíč do polohy OFF (Vypnuto).
	2. Chcete-li systém imobilizéru aktivovat, otočte mechanický klíč do polohy OFF (Vypnuto).

	3. Systém imobilizéru se aktivuje automaticky. Bez platného dálkového ovladače nelze vozidlo nastartovat.
	3. Systém imobilizéru se aktivuje automaticky. Bez platného dálkového ovladače nelze vozidlo nastartovat.






	Vozidla s chytrým klíčem
	Vozidla s chytrým klíčem
	Vozidla s chytrým klíčem
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Chcete-li deaktivovat systém imobilizéru, přepněte tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy ON (Zapnuto).
	1. Chcete-li deaktivovat systém imobilizéru, přepněte tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy ON (Zapnuto).
	1. Chcete-li deaktivovat systém imobilizéru, přepněte tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy ON (Zapnuto).

	2. Chcete-li systém imobilizéru aktivovat, přepněte tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy OFF (Vypnuto).
	2. Chcete-li systém imobilizéru aktivovat, přepněte tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy OFF (Vypnuto).

	3. Systém imobilizéru se aktivuje automaticky. Bez platného chytrého klíče nelze vozidlo nastartovat.
	3. Systém imobilizéru se aktivuje automaticky. Bez platného chytrého klíče nelze vozidlo nastartovat.


	Abyste zamezili krádeži vozidla, nenechávejte nikde ve vozidle náhradní klíče. Vaše heslo pro imobilizér je jedinečné heslo zákazníka a mělo by být uchováváno v důvěrnosti. Toto číslo neponechávejte poznamenané nikde ve vozidle.
	Abyste zamezili krádeži vozidla, nenechávejte nikde ve vozidle náhradní klíče. Vaše heslo pro imobilizér je jedinečné heslo zákazníka a mělo by být uchováváno v důvěrnosti. Toto číslo neponechávejte poznamenané nikde ve vozidle.

	• Do blízkosti spínače zapalování ani tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) neumisťujte kovové předměty. Kovové příslušenství může rušit signál odpovídače a bránit v nastartování vozidla.
	• Do blízkosti spínače zapalování ani tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) neumisťujte kovové předměty. Kovové příslušenství může rušit signál odpovídače a bránit v nastartování vozidla.
	• Do blízkosti spínače zapalování ani tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) neumisťujte kovové předměty. Kovové příslušenství může rušit signál odpovídače a bránit v nastartování vozidla.
	• Do blízkosti spínače zapalování ani tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) neumisťujte kovové předměty. Kovové příslušenství může rušit signál odpovídače a bránit v nastartování vozidla.

	• Odpovídač uvnitř klíče je důležitou součástí systému imobilizéru. Je zkonstruován pro několikaletý bezproblémový chod, měli byste se však vyhýbat vlhkosti, statické elektřině a hrubému zacházení. Jinak může dojít k po...
	• Odpovídač uvnitř klíče je důležitou součástí systému imobilizéru. Je zkonstruován pro několikaletý bezproblémový chod, měli byste se však vyhýbat vlhkosti, statické elektřině a hrubému zacházení. Jinak může dojít k po...

	• Systém imobilizéru se nepokoušejte měnit, upravovat nebo nastavovat, mohlo by dojít k jeho poruše. V takovém případě nechte systém opravit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Systém imobilizéru se nepokoušejte měnit, upravovat nebo nastavovat, mohlo by dojít k jeho poruše. V takovém případě nechte systém opravit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Poruchy způsobené nesprávnými zásahy nebo úpravami systému imobilizéru nejsou kryty zárukou výrobce vozidla.
	• Poruchy způsobené nesprávnými zásahy nebo úpravami systému imobilizéru nejsou kryty zárukou výrobce vozidla.

	• Nepokoušejte se tento systém měnit ani do něj přidávat další zařízení. Mohlo by dojít k problémům elektrických systémů a k nefunkčnosti vozidla.
	• Nepokoušejte se tento systém měnit ani do něj přidávat další zařízení. Mohlo by dojít k problémům elektrických systémů a k nefunkčnosti vozidla.



	• Při startování motoru nepoužívejte klíč v blízkosti jiných klíčů s imobilizérem. Motor by nemusel nastartovat nebo by se krátce po nastartování mohl vypnout. Abyste zamezili poruchám při startování, uchovávejte každý klíč...
	• Při startování motoru nepoužívejte klíč v blízkosti jiných klíčů s imobilizérem. Motor by nemusel nastartovat nebo by se krátce po nastartování mohl vypnout. Abyste zamezili poruchám při startování, uchovávejte každý klíč...
	• Při startování motoru nepoužívejte klíč v blízkosti jiných klíčů s imobilizérem. Motor by nemusel nastartovat nebo by se krátce po nastartování mohl vypnout. Abyste zamezili poruchám při startování, uchovávejte každý klíč...
	• Při startování motoru nepoužívejte klíč v blízkosti jiných klíčů s imobilizérem. Motor by nemusel nastartovat nebo by se krátce po nastartování mohl vypnout. Abyste zamezili poruchám při startování, uchovávejte každý klíč...

	• Pokud potřebujete další klíče nebo pokud klíče ztratíte, Kia doporučuje návštěvu autorizovaného prodejce/ servisního partnera Kia.
	• Pokud potřebujete další klíče nebo pokud klíče ztratíte, Kia doporučuje návštěvu autorizovaného prodejce/ servisního partnera Kia.








	Zámky dveří
	Zámky dveří
	Zámky dveří

	Vnější zámky dveří vozidla
	Vnější zámky dveří vozidla
	Vnější zámky dveří vozidla

	Zamykání/odemykání chytrým klíčem
	Zamykání/odemykání chytrým klíčem
	Zamykání/odemykání chytrým klíčem
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Stiskněte tlačítko kliky předních dveří (na straně řidiče).
	1. Stiskněte tlačítko kliky předních dveří (na straně řidiče).
	1. Stiskněte tlačítko kliky předních dveří (na straně řidiče).

	2. Výstražná světla budou blikat a bude znít zvukový signál.
	2. Výstražná světla budou blikat a bude znít zvukový signál.
	• Zamykání: Jednou
	• Zamykání: Jednou
	• Zamykání: Jednou

	• Odemykání: Dvakrát
	• Odemykání: Dvakrát





	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Všechny dveře jsou zavřené
	• Všechny dveře jsou zavřené
	• Všechny dveře jsou zavřené

	• V okruhu 0,7~1 m (28~40 in) je detekována přítomnost chytrého klíče
	• V okruhu 0,7~1 m (28~40 in) je detekována přítomnost chytrého klíče



	Podmínky, kdy systém nelze použít
	Podmínky, kdy systém nelze použít
	• Chytrý klíč je ve vozidle.
	• Chytrý klíč je ve vozidle.
	• Chytrý klíč je ve vozidle.

	• Vozidlo je zapnuté v poloze ACC (Příslušenství) nebo ON (Zapnuto).
	• Vozidlo je zapnuté v poloze ACC (Příslušenství) nebo ON (Zapnuto).

	• Dveře (kromě dveří zavazadlového prostoru) jsou otevřené.
	• Dveře (kromě dveří zavazadlového prostoru) jsou otevřené.


	Jestliže dveře zůstanou zamknuté, bude po dobu 3 sekund znít zvuková signalizace.
	Jestliže dveře zůstanou zamknuté, bude po dobu 3 sekund znít zvuková signalizace.

	Když opouštíte vozidlo s chytrým klíčem, nezapomeňte zavřít všechny dveře (včetně kapoty a pátých dveří) a zkontrolujte je stisknutím tlačítka předních dveří. Pokud toto tlačítko není stisknuté, dveře jsou odemknuté.
	Když opouštíte vozidlo s chytrým klíčem, nezapomeňte zavřít všechny dveře (včetně kapoty a pátých dveří) a zkontrolujte je stisknutím tlačítka předních dveří. Pokud toto tlačítko není stisknuté, dveře jsou odemknuté.

	• Po stisku tohoto tlačítka se všechny dveře automaticky zamknou, pokud do 30 sekund nedojde k jejich otevření.
	• Po stisku tohoto tlačítka se všechny dveře automaticky zamknou, pokud do 30 sekund nedojde k jejich otevření.
	• Po stisku tohoto tlačítka se všechny dveře automaticky zamknou, pokud do 30 sekund nedojde k jejich otevření.
	• Po stisku tohoto tlačítka se všechny dveře automaticky zamknou, pokud do 30 sekund nedojde k jejich otevření.

	• Zatažením za vnější madlo dveří na straně řidiče můžete vyzkoušet, zda jsou dveře uzamčené, či nikoli.
	• Zatažením za vnější madlo dveří na straně řidiče můžete vyzkoušet, zda jsou dveře uzamčené, či nikoli.

	• Ujistěte se, že jsou dveře bezpečně zavřené.
	• Ujistěte se, že jsou dveře bezpečně zavřené.

	• Pokud jsou dveře několikrát v rychlém sledu uzamčeny/odemčeny klíčem k vozidlu nebo spínačem zámku dveří, systém může dočasně přestat fungovat za účelem ochrany obvodu a zabránění poškození součástí systému.
	• Pokud jsou dveře několikrát v rychlém sledu uzamčeny/odemčeny klíčem k vozidlu nebo spínačem zámku dveří, systém může dočasně přestat fungovat za účelem ochrany obvodu a zabránění poškození součástí systému.

	• Před opuštěním vozidla a ponecháním bez dozoru vždy přepněte spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/ vypnutí motoru) do polohy OFF (Vypnuto), aktivujte parkovací brzdu, zavřete všechna okna a zamknět...
	• Před opuštěním vozidla a ponecháním bez dozoru vždy přepněte spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/ vypnutí motoru) do polohy OFF (Vypnuto), aktivujte parkovací brzdu, zavřete všechna okna a zamknět...

	• Je-li aktivována funkce uvítacího osvětlení/zrcátek, dojde při odemknutí dveří automaticky také k vyklopení zrcátek.
	• Je-li aktivována funkce uvítacího osvětlení/zrcátek, dojde při odemknutí dveří automaticky také k vyklopení zrcátek.




	Omezení
	Omezení
	• V okruhu 0,7~1 m (28~40 palců) je detekována přítomnost chytrého klíče.
	• V okruhu 0,7~1 m (28~40 palců) je detekována přítomnost chytrého klíče.
	• V okruhu 0,7~1 m (28~40 palců) je detekována přítomnost chytrého klíče.






	Zamykání/odemykání mechanickým klíčem
	Zamykání/odemykání mechanickým klíčem
	Zamykání/odemykání mechanickým klíčem
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Panel
	1 Panel
	1 Panel

	2 Kryt
	2 Kryt


	Činnost
	Činnost
	1. Zatáhněte za rukojeť dveří na straně řidiče a přidržte ji.
	1. Zatáhněte za rukojeť dveří na straně řidiče a přidržte ji.
	1. Zatáhněte za rukojeť dveří na straně řidiče a přidržte ji.

	2. Zastrčte klíč do panelu (1).
	2. Zastrčte klíč do panelu (1).

	3. Zdvihněte kryt (2).
	3. Zdvihněte kryt (2).

	4. Otočte klíčem.
	4. Otočte klíčem.
	• Zamykání: Vlevo
	• Zamykání: Vlevo
	• Zamykání: Vlevo

	• Odemykání: Vpravo
	• Odemykání: Vpravo




	• Pokud dveře bezpečně nezavřete, mohly by se otevřít.
	• Pokud dveře bezpečně nezavřete, mohly by se otevřít.
	• Pokud dveře bezpečně nezavřete, mohly by se otevřít.
	• Pokud dveře bezpečně nezavřete, mohly by se otevřít.

	• Buďte opatrní, abyste při zavírání dveří nepřivřeli ruce nebo část těla poblíž stojící osoby.
	• Buďte opatrní, abyste při zavírání dveří nepřivřeli ruce nebo část těla poblíž stojící osoby.

	• Musejí-li osoby strávit delší dobu ve vozidle, když je venku velké horko nebo zima, existuje riziko zranění nebo dokonce smrti. Nikdy nezamykejte zvnějšku vozidlo, když se v něm nacházejí jakékoli osoby.
	• Musejí-li osoby strávit delší dobu ve vozidle, když je venku velké horko nebo zima, existuje riziko zranění nebo dokonce smrti. Nikdy nezamykejte zvnějšku vozidlo, když se v něm nacházejí jakékoli osoby.



	Vyvarujte se opakovaného zamykání a odmykání dveří rychle za sebou. Při činnosti zavíracího mechanismu netlačte na dveře nadměrnou silou.
	Vyvarujte se opakovaného zamykání a odmykání dveří rychle za sebou. Při činnosti zavíracího mechanismu netlačte na dveře nadměrnou silou.

	• Při zamykání dveří mechanickým klíčem pamatujte, že zamknout/odemknout lze pouze dveře řidiče.
	• Při zamykání dveří mechanickým klíčem pamatujte, že zamknout/odemknout lze pouze dveře řidiče.
	• Při zamykání dveří mechanickým klíčem pamatujte, že zamknout/odemknout lze pouze dveře řidiče.
	• Při zamykání dveří mechanickým klíčem pamatujte, že zamknout/odemknout lze pouze dveře řidiče.

	• Pro zamknutí všech dveří použijte spínač centrálního zamykání ve vozidle. Otevřete dveře vozidla vnitřní klikou, dveře zavřete a mechanickým klíčem dveře řidiče zamkněte.
	• Pro zamknutí všech dveří použijte spínač centrálního zamykání ve vozidle. Otevřete dveře vozidla vnitřní klikou, dveře zavřete a mechanickým klíčem dveře řidiče zamkněte.

	• Postup uzamknutí vozidla zevnitř je popsán v části 
	• Postup uzamknutí vozidla zevnitř je popsán v části 
	"Zámky dveří uvnitř vozidla" strana 4-14


	• Dbejte, aby nedošlo ke ztrátě nebo poškrábání krytu při vyjímání.
	• Dbejte, aby nedošlo ke ztrátě nebo poškrábání krytu při vyjímání.

	• Pokud krytka klíče zamrzne a nejde otevřít, lehce na ni poklepejte nebo nepřímo zahřejte (teplem dlaní, apod.).
	• Pokud krytka klíče zamrzne a nejde otevřít, lehce na ni poklepejte nebo nepřímo zahřejte (teplem dlaní, apod.).

	• Při ovládání dveří nebo jejich kliky nepoužívejte přílišnou sílu. Mohlo by dojít k poškození.
	• Při ovládání dveří nebo jejich kliky nepoužívejte přílišnou sílu. Mohlo by dojít k poškození.

	• Pokud jsou dveře několikrát v rychlém sledu uzamčeny/odemčeny klíčem k vozidlu nebo spínačem zámku dveří, systém může dočasně přestat fungovat za účelem ochrany obvodu a zabránění poškození součástí systému.
	• Pokud jsou dveře několikrát v rychlém sledu uzamčeny/odemčeny klíčem k vozidlu nebo spínačem zámku dveří, systém může dočasně přestat fungovat za účelem ochrany obvodu a zabránění poškození součástí systému.








	Zámky dveří uvnitř vozidla
	Zámky dveří uvnitř vozidla
	Zámky dveří uvnitř vozidla

	Odemknutí klikou dveří
	Odemknutí klikou dveří
	Odemknutí klikou dveří
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Přední dveře
	• Přední dveře
	• Přední dveře
	Pokud zatáhnete za vnitřní kliku dveří, když jsou dveře zamčené, dveře se odemknou a otevřou.

	• Zadní dveře
	• Zadní dveře
	Pokud jednou zatáhnete za vnitřní kliku dveří, když jsou dveře zamčené, dveře se odemknou. Pokud za vnitřní kliku dveří zatáhnete ještě jednou, dveře se otevřou.


	• Pokud dojde k poruše elektricky ovládaného zámku dveří a ve vozidle jsou osoby, pokuste se z vozidla dostat některým z následujících postupů:
	• Pokud dojde k poruše elektricky ovládaného zámku dveří a ve vozidle jsou osoby, pokuste se z vozidla dostat některým z následujících postupů:
	• Pokud dojde k poruše elektricky ovládaného zámku dveří a ve vozidle jsou osoby, pokuste se z vozidla dostat některým z následujících postupů:
	• Pokud dojde k poruše elektricky ovládaného zámku dveří a ve vozidle jsou osoby, pokuste se z vozidla dostat některým z následujících postupů:
	- Opakované zkoušejte odemknout zámek dveří (jak elektronicky tak manuálně) se současným tahem za kliku dveří.
	- Opakované zkoušejte odemknout zámek dveří (jak elektronicky tak manuálně) se současným tahem za kliku dveří.
	- Opakované zkoušejte odemknout zámek dveří (jak elektronicky tak manuálně) se současným tahem za kliku dveří.

	- Vyzkoušejte zámek a kliku jiných dveří vpředu i vzadu.
	- Vyzkoušejte zámek a kliku jiných dveří vpředu i vzadu.

	- Stáhněte okno a klíčem zkuste odemknout dveře zvenku.
	- Stáhněte okno a klíčem zkuste odemknout dveře zvenku.

	- Přemístěte se do zavazadlového prostoru a otevřete zadní dveře.
	- Přemístěte se do zavazadlového prostoru a otevřete zadní dveře.



	• Za jízdy se vyvarujte zatažení za vnitřní kliku u dveří řidiče (nebo spolujezdce).
	• Za jízdy se vyvarujte zatažení za vnitřní kliku u dveří řidiče (nebo spolujezdce).







	Zamykání/odemykání spínačem centrálního zamykání dveří
	Zamykání/odemykání spínačem centrálního zamykání dveří
	Zamykání/odemykání spínačem centrálního zamykání dveří
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Tlačítko zamykání dveří
	1 Tlačítko zamykání dveří
	1 Tlačítko zamykání dveří

	2 Tlačítko odemykání dveří
	2 Tlačítko odemykání dveří

	3 Kontrolka dveří
	3 Kontrolka dveří


	Činnost
	Činnost
	• Stiskněte příslušné tlačítko níže.
	• Stiskněte příslušné tlačítko níže.
	• Stiskněte příslušné tlačítko níže.
	- Spínač (1): Zamknuto
	- Spínač (1): Zamknuto
	- Spínač (1): Zamknuto

	- Spínač (2): Odemknuto
	- Spínač (2): Odemknuto




	• Když jsou všechny dveře vozidla zamknuté, rozsvítí se světelný indikátor dveří (3) na dveřích u řidiče a dveřích u spolujezdce. Pokud jsou některé dveře odemknuté, indikátory zhasnou.
	• Když jsou všechny dveře vozidla zamknuté, rozsvítí se světelný indikátor dveří (3) na dveřích u řidiče a dveřích u spolujezdce. Pokud jsou některé dveře odemknuté, indikátory zhasnou.
	• Když jsou všechny dveře vozidla zamknuté, rozsvítí se světelný indikátor dveří (3) na dveřích u řidiče a dveřích u spolujezdce. Pokud jsou některé dveře odemknuté, indikátory zhasnou.
	• Když jsou všechny dveře vozidla zamknuté, rozsvítí se světelný indikátor dveří (3) na dveřích u řidiče a dveřích u spolujezdce. Pokud jsou některé dveře odemknuté, indikátory zhasnou.

	• Pokud je klíč ve vozidle (nebo pokud je ve vozidle chytrý klíč) a některé z dveří jsou otevřené, dveře se nezamknou ani v případě stisknutí spínače centrálního zamykání.
	• Pokud je klíč ve vozidle (nebo pokud je ve vozidle chytrý klíč) a některé z dveří jsou otevřené, dveře se nezamknou ani v případě stisknutí spínače centrálního zamykání.



	• Pro prevenci nechtěného otevření dveří za jízdy by měly být všechny dveře za jízdy správně zavřené a zamčené. Zamknuté dveře potenciálně rovněž zabrání násilnému vniknutí do vozidla při zastavení nebo pomalé jízdě.
	• Pro prevenci nechtěného otevření dveří za jízdy by měly být všechny dveře za jízdy správně zavřené a zamčené. Zamknuté dveře potenciálně rovněž zabrání násilnému vniknutí do vozidla při zastavení nebo pomalé jízdě.
	• Pro prevenci nechtěného otevření dveří za jízdy by měly být všechny dveře za jízdy správně zavřené a zamčené. Zamknuté dveře potenciálně rovněž zabrání násilnému vniknutí do vozidla při zastavení nebo pomalé jízdě.
	• Pro prevenci nechtěného otevření dveří za jízdy by měly být všechny dveře za jízdy správně zavřené a zamčené. Zamknuté dveře potenciálně rovněž zabrání násilnému vniknutí do vozidla při zastavení nebo pomalé jízdě.

	• Při otvírání dveří dávejte pozor na vozidla, cyklisty a chodce, přibližující se k vozidlu v dráze dveří. Otevřením dveří komukoli do cesty může dojít ke škodě nebo ke zranění.
	• Při otvírání dveří dávejte pozor na vozidla, cyklisty a chodce, přibližující se k vozidlu v dráze dveří. Otevřením dveří komukoli do cesty může dojít ke škodě nebo ke zranění.

	• Odemknutá vozidla mohou být lákadlem pro zloděje či vandaly nebo místem úkrytu nezvaných osob během vaší nepřítomnosti. Před opuštěním vozidla a jeho ponechání bez dozoru vždy vyjměte klíč zapalování, aktivujte parkovací...
	• Odemknutá vozidla mohou být lákadlem pro zloděje či vandaly nebo místem úkrytu nezvaných osob během vaší nepřítomnosti. Před opuštěním vozidla a jeho ponechání bez dozoru vždy vyjměte klíč zapalování, aktivujte parkovací...

	• V zavřeném vozidle může být extrémně vysoká teplota a může dojít k vážnému ohrožení zdraví či k úmrtí dětí nebo zvířat ponechaných bez dozoru, která z vozidla nemohou uniknout. Děti by rovněž mohly používat ovládac...
	• V zavřeném vozidle může být extrémně vysoká teplota a může dojít k vážnému ohrožení zdraví či k úmrtí dětí nebo zvířat ponechaných bez dozoru, která z vozidla nemohou uniknout. Děti by rovněž mohly používat ovládac...








	Funkce zámku dveří
	Funkce zámku dveří
	Funkce zámku dveří
	Funkce vašeho vozidla automaticky vozidlo uzamknou nebo odemknou podle nastavení, které vyberete na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému.
	Funkce vašeho vozidla automaticky vozidlo uzamknou nebo odemknou podle nastavení, které vyberete na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému.


	Automatické uzamčení na základě rychlosti
	Automatické uzamčení na základě rychlosti
	Automatické uzamčení na základě rychlosti
	Po nastavení této funkce na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se všechny dveře automaticky uzamknou, když rychlost vozidla překročí 15 km/h (9 mph).
	Po nastavení této funkce na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se všechny dveře automaticky uzamknou, když rychlost vozidla překročí 15 km/h (9 mph).



	Automatické uzamčení na základě řazení
	Automatické uzamčení na základě řazení
	Automatické uzamčení na základě řazení
	Po nastavení této funkce na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se všechny dveře automaticky uzamknou, když bude vozidlo nastartováno a bude přeřazeno z polohy P (Parkování).
	Po nastavení této funkce na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se všechny dveře automaticky uzamknou, když bude vozidlo nastartováno a bude přeřazeno z polohy P (Parkování).



	Automatické odemčení po přeřazení na P
	Automatické odemčení po přeřazení na P
	Automatické odemčení po přeřazení na P
	Po nastavení této funkce na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se všechny dveře automaticky uzamknou, když bude vozidlo nastartováno a bude přeřazeno z polohy P (Parkování).
	Po nastavení této funkce na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se všechny dveře automaticky uzamknou, když bude vozidlo nastartováno a bude přeřazeno z polohy P (Parkování).



	Automatické odemčení při vypnutí vozidla
	Automatické odemčení při vypnutí vozidla
	Automatické odemčení při vypnutí vozidla
	Po nastavení této funkce na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se všechny dveře automaticky odemknou, když bude vozidlo vypnuto.
	Po nastavení této funkce na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se všechny dveře automaticky odemknou, když bude vozidlo vypnuto.



	Systém odemknutí dveří s čidlem nárazu
	Systém odemknutí dveří s čidlem nárazu
	Systém odemknutí dveří s čidlem nárazu
	Všechny dveře se automaticky odemknou při nárazu, který způsobí nafouknutí airbagů.
	Všechny dveře se automaticky odemknou při nárazu, který způsobí nafouknutí airbagů.



	Přídavná bezpečnostní funkce odemčení při nafouknutí airbagu
	Přídavná bezpečnostní funkce odemčení při nafouknutí airbagu
	Přídavná bezpečnostní funkce odemčení při nafouknutí airbagu
	Po nastavení této funkce na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se všechny dveře automaticky odemknou, když bude vozidlo vypnuto.
	Po nastavení této funkce na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se všechny dveře automaticky odemknou, když bude vozidlo vypnuto.



	Blokování dveří
	Blokování dveří
	Blokování dveří
	Některá vozidla jsou vybavena systémem blokování dveří. Je-li aktivován systém blokování dveří, zabraňuje otevření dveří zevnitř i zvenku, což představuje další bezpečnostní prvek vozidla.
	Některá vozidla jsou vybavena systémem blokování dveří. Je-li aktivován systém blokování dveří, zabraňuje otevření dveří zevnitř i zvenku, což představuje další bezpečnostní prvek vozidla.
	Chcete-li vozidlo zajistit systémem blokování dveří, je nutné dveře zamknout pomocí chytrého klíče. K odemknutí je opět nutné použít chytrý klíč.




	Ruční spínač zamykání dveří
	Ruční spínač zamykání dveří
	Ruční spínač zamykání dveří
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Otevřete dveře.
	1. Otevřete dveře.
	1. Otevřete dveře.

	2. Vložte mechanický klíč.
	2. Vložte mechanický klíč.

	3. Klíčem otočte do polohy uzamčení.
	3. Klíčem otočte do polohy uzamčení.

	4. Dveře bezpečně zavřete.
	4. Dveře bezpečně zavřete.



	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Spínač elektrického uzamykání dveří nefunguje.
	• Spínač elektrického uzamykání dveří nefunguje.
	• Spínač elektrického uzamykání dveří nefunguje.


	Pokud napájení zámku dveří nefunguje (například z důvodu vybité autobaterie) a páté dveře jsou zavřené, nebude možné zadní dveře otevřít, dokud se napájení neobnoví.
	Pokud napájení zámku dveří nefunguje (například z důvodu vybité autobaterie) a páté dveře jsou zavřené, nebude možné zadní dveře otevřít, dokud se napájení neobnoví.





	Zámky zadních dveří
	Zámky zadních dveří
	Zámky zadních dveří

	Dětská pojistka v zadních dveřích
	Dětská pojistka v zadních dveřích
	Dětská pojistka v zadních dveřích
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Vložte mechanický klíč.
	1. Vložte mechanický klíč.
	1. Vložte mechanický klíč.

	2. Dětskou pojistku přestavte do uzamčené polohy (1).
	2. Dětskou pojistku přestavte do uzamčené polohy (1).

	3. Chcete-li umožnit otevírání zadních dveří zevnitř vozidla, odemkněte dětskou pojistku.
	3. Chcete-li umožnit otevírání zadních dveří zevnitř vozidla, odemkněte dětskou pojistku.

	4. Zadní dveře otevřete venkovní klikou dveří (2).
	4. Zadní dveře otevřete venkovní klikou dveří (2).


	• Pokud by dítě omylem otevřelo zadní dveře vozidla za jízdy, mohlo by vypadnout a způsobit si vážné až smrtelné zranění. Dětská pojistka v zadních dveřích by měla být aktivována vždy, když jsou ve vozidle děti, aby se zabr...
	• Pokud by dítě omylem otevřelo zadní dveře vozidla za jízdy, mohlo by vypadnout a způsobit si vážné až smrtelné zranění. Dětská pojistka v zadních dveřích by měla být aktivována vždy, když jsou ve vozidle děti, aby se zabr...
	• Pokud by dítě omylem otevřelo zadní dveře vozidla za jízdy, mohlo by vypadnout a způsobit si vážné až smrtelné zranění. Dětská pojistka v zadních dveřích by měla být aktivována vždy, když jsou ve vozidle děti, aby se zabr...
	• Pokud by dítě omylem otevřelo zadní dveře vozidla za jízdy, mohlo by vypadnout a způsobit si vážné až smrtelné zranění. Dětská pojistka v zadních dveřích by měla být aktivována vždy, když jsou ve vozidle děti, aby se zabr...

	• Systém nezjistí každý předmět blížící se k místu vystupování z vozidla.
	• Systém nezjistí každý předmět blížící se k místu vystupování z vozidla.

	• Za nehodu, k níž dojde během vystupování z vozidla, jsou odpovědní řidič a spolujezdec. Před vystupováním z vozidla vždy zkontrolujte okolí vozidla.
	• Za nehodu, k níž dojde během vystupování z vozidla, jsou odpovědní řidič a spolujezdec. Před vystupováním z vozidla vždy zkontrolujte okolí vozidla.








	Upozornění na obsazení zadních sedadel (ROA)
	Upozornění na obsazení zadních sedadel (ROA)
	Upozornění na obsazení zadních sedadel (ROA)
	Upozornění na obsazení zadních sedadel (ROA) pomáhá zabránit situaci, kdy byste neúmyslně opustili vozidlo se zapomenutým cestujícím na zadním sedadle.
	Upozornění na obsazení zadních sedadel (ROA) pomáhá zabránit situaci, kdy byste neúmyslně opustili vozidlo se zapomenutým cestujícím na zadním sedadle.
	Činnost
	Činnost
	• V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	• V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	• V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	Convenience
	Rear Occupant Alert (Komfort → Upozornění na obsazení zadních sedadel)




	Činnost funkce upozornění
	Činnost funkce upozornění
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte zadní sedadla

	Pokud vozidlo vypnete, otevřete a zavřete zadní dveře nebo dveře zavazadlového prostoru a potom otevřete dveře řidiče, zobrazí se na přístrojovém panelu varovné hlášení.
	Systém upozornění na obsazení zadních sedadel upozorní řidiče, aby zkontroloval zadní sedadla, ale nedokáže rozpoznat, zda se na zadních sedadlech nacházejí cestující nebo předměty. Před opuštěním vozidla pokaždé nezapomeňte ...
	Systém upozornění na obsazení zadních sedadel upozorní řidiče, aby zkontroloval zadní sedadla, ale nedokáže rozpoznat, zda se na zadních sedadlech nacházejí cestující nebo předměty. Před opuštěním vozidla pokaždé nezapomeňte ...

	Když řidič vypne motor a zamkne dveře vozidla, inicializuje se historie otvírání a zavírání dveří. I když nejsou zadní dveře znovu otevřeny, může se v případě, že není inicializována předchozí historie, spustit výstraha. Je...
	Když řidič vypne motor a zamkne dveře vozidla, inicializuje se historie otvírání a zavírání dveří. I když nejsou zadní dveře znovu otevřeny, může se v případě, že není inicializována předchozí historie, spustit výstraha. Je...






	Paměť nastavení sedadla řidiče
	Paměť nastavení sedadla řidiče
	Paměť nastavení sedadla řidiče

	Nastavení polohy do paměti
	Nastavení polohy do paměti
	Nastavení polohy do paměti
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Můžete seřídit následující polohy:
	1. Můžete seřídit následující polohy:
	1. Můžete seřídit následující polohy:
	• Poloha sedadla řidiče
	• Poloha sedadla řidiče
	• Poloha sedadla řidiče



	2. Poté stiskněte tlačítko „1“ nebo „2“.
	2. Poté stiskněte tlačítko „1“ nebo „2“.
	• Potom je přidržte stisknuté přibližně na 1 sekundu.
	• Potom je přidržte stisknuté přibližně na 1 sekundu.
	• Potom je přidržte stisknuté přibližně na 1 sekundu.

	• Dvakrát se ozve zvukový signál.
	• Dvakrát se ozve zvukový signál.




	Pro použití této funkce by mělo být vozidlo zapnuté.
	Pro použití této funkce by mělo být vozidlo zapnuté.





	Vyvolání poloh z paměti
	Vyvolání poloh z paměti
	Vyvolání poloh z paměti
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Stiskněte tlačítko „1“ nebo „2“.
	1. Stiskněte tlačítko „1“ nebo „2“.
	1. Stiskněte tlačítko „1“ nebo „2“.
	• Zazní jedno zvukové upozornění
	• Zazní jedno zvukové upozornění
	• Zazní jedno zvukové upozornění



	2. Poté budou uložené pozice upraveny.
	2. Poté budou uložené pozice upraveny.



	Podmínky, kdy systém nelze použít
	Podmínky, kdy systém nelze použít
	• Když rychlost vozidla překročí 3 km/h (2 mil/h).
	• Když rychlost vozidla překročí 3 km/h (2 mil/h).
	• Když rychlost vozidla překročí 3 km/h (2 mil/h).






	Reset systému paměti nastavení sedadla řidiče
	Reset systému paměti nastavení sedadla řidiče
	Reset systému paměti nastavení sedadla řidiče
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Pokud je vozidlo v poloze ON (Zapnuto).
	1. Pokud je vozidlo v poloze ON (Zapnuto).
	1. Pokud je vozidlo v poloze ON (Zapnuto).

	2. Sedadlo řidiče potáhněte do mezní polohy dopředu.
	2. Sedadlo řidiče potáhněte do mezní polohy dopředu.

	3. Opěradlo sedadla nastavte do zcela vzpřímené polohy.
	3. Opěradlo sedadla nastavte do zcela vzpřímené polohy.

	4. Poté stiskněte tlačítko ‚1‘ a současně zatlačte spínač seřízení sedadla dopředu na dobu přibližně 2 sekund.
	4. Poté stiskněte tlačítko ‚1‘ a současně zatlačte spínač seřízení sedadla dopředu na dobu přibližně 2 sekund.



	Inicializace
	Inicializace
	1. Otevřete dveře u řidiče.
	1. Otevřete dveře u řidiče.
	1. Otevřete dveře u řidiče.

	2. Sedadlo a opěrák se budou pohybovat dozadu.
	2. Sedadlo a opěrák se budou pohybovat dozadu.
	• Bude znít nepřetržitě zvukový signál.
	• Bude znít nepřetržitě zvukový signál.
	• Bude znít nepřetržitě zvukový signál.



	3. Sedadlo a opěrák sedadla se přesunou do středové polohy.
	3. Sedadlo a opěrák sedadla se přesunou do středové polohy.
	• Zvukový signál se vypne.
	• Zvukový signál se vypne.
	• Zvukový signál se vypne.








	Funkce snadného přístupu
	Funkce snadného přístupu
	Funkce snadného přístupu
	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Sedadlo řidiče se posune vzad, pokud:
	• Sedadlo řidiče se posune vzad, pokud:
	• Sedadlo řidiče se posune vzad, pokud:
	- Vozidlo je vypnuté v poloze OFF (Vypnuto)
	- Vozidlo je vypnuté v poloze OFF (Vypnuto)
	- Vozidlo je vypnuté v poloze OFF (Vypnuto)

	- Dveře řidiče jsou otevřené
	- Dveře řidiče jsou otevřené



	• Sedadlo řidiče se posune vpřed, pokud:
	• Sedadlo řidiče se posune vpřed, pokud:
	- Vozidlo je zapnuté v poloze ACC (Příslušenství) nebo ON (Zapnuto)
	- Vozidlo je zapnuté v poloze ACC (Příslušenství) nebo ON (Zapnuto)
	- Vozidlo je zapnuté v poloze ACC (Příslušenství) nebo ON (Zapnuto)

	- Když máte s sebou chytrý klíč, dveře řidiče jsou zavřené.
	- Když máte s sebou chytrý klíč, dveře řidiče jsou zavřené.




	V nabídce Settings (Nastavení) můžete aktivovat či deaktivovat funkce snadného přístupu.
	V nabídce Settings (Nastavení) můžete aktivovat či deaktivovat funkce snadného přístupu.

	Nikdy nepoužívejte paměť systému nastavení polohy řidiče, pokud je vozidlo v pohybu. Mohlo by to vést ke ztrátě kontroly a k nehodě s vážným či smrtelným zraněním nebo ke hmotné škodě.
	Nikdy nepoužívejte paměť systému nastavení polohy řidiče, pokud je vozidlo v pohybu. Mohlo by to vést ke ztrátě kontroly a k nehodě s vážným či smrtelným zraněním nebo ke hmotné škodě.

	• Po odpojení akumulátoru se nastavení z paměti vymažou.
	• Po odpojení akumulátoru se nastavení z paměti vymažou.
	• Po odpojení akumulátoru se nastavení z paměti vymažou.
	• Po odpojení akumulátoru se nastavení z paměti vymažou.

	• Pokud systém paměti polohy řidiče nefunguje normálním způsobem, doporučujeme nechat systém zkontrolovat v autorizovaném servisu nebo u prodejce Kia.
	• Pokud systém paměti polohy řidiče nefunguje normálním způsobem, doporučujeme nechat systém zkontrolovat v autorizovaném servisu nebo u prodejce Kia.








	Páté dveře
	Páté dveře
	Páté dveře

	Otevření/zavření ručně ovládaných pátých dveří
	Otevření/zavření ručně ovládaných pátých dveří
	Otevření/zavření ručně ovládaných pátých dveří
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Chcete-li otevřít víko zavazadlového prostoru, stiskněte spínač venkovní kliky (1).
	1. Chcete-li otevřít víko zavazadlového prostoru, stiskněte spínač venkovní kliky (1).
	1. Chcete-li otevřít víko zavazadlového prostoru, stiskněte spínač venkovní kliky (1).

	2. Dveře zavazadlového prostoru vytáhněte nahoru.
	2. Dveře zavazadlového prostoru vytáhněte nahoru.

	3. Zavřete je tak, že je dovřete pevným zatlačením. Ujistěte se, že jsou správně zajištěné.
	3. Zavřete je tak, že je dovřete pevným zatlačením. Ujistěte se, že jsou správně zajištěné.



	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Dveře zavazadlového prostoru byly zamčeny nebo odemčeny klíčem nebo spínačem centrálního zamykání dveří.
	• Dveře zavazadlového prostoru byly zamčeny nebo odemčeny klíčem nebo spínačem centrálního zamykání dveří.
	• Dveře zavazadlového prostoru byly zamčeny nebo odemčeny klíčem nebo spínačem centrálního zamykání dveří.






	Otevírání/zavírání elektricky ovládaných pátých dveří
	Otevírání/zavírání elektricky ovládaných pátých dveří
	Otevírání/zavírání elektricky ovládaných pátých dveří
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Tlačítko otevírání/zavírání elektricky ovládaných pátých dveří – chytrý klíč (1)/uvnitř vozidla (2)
	• Tlačítko otevírání/zavírání elektricky ovládaných pátých dveří – chytrý klíč (1)/uvnitř vozidla (2)
	• Tlačítko otevírání/zavírání elektricky ovládaných pátých dveří – chytrý klíč (1)/uvnitř vozidla (2)
	Pokud jsou páté dveře zavřené, dlouze stiskněte tlačítko otevírání/ zavírání elektricky ovládaných pátých dveří. Páté dveře se otevřou automaticky a rozezní se varovné zvukové upozornění. Dalším stisknutím tlačítka o...
	Pokud jsou páté dveře otevřené, dlouze stiskněte tlačítko otevírání/ zavírání elektricky ovládaných pátých dveří. Páté dveře se zavřou automaticky a rozezní se varovné zvukové upozornění. Dlouze tiskněte tlačítko otev...

	• Tlačítko otevření elektricky ovládaných pátých dveří – vně vozidla (3)
	• Tlačítko otevření elektricky ovládaných pátých dveří – vně vozidla (3)
	Je-li detekován chytrý klíč, stiskněte tlačítko otevírání elektricky ovládaných pátých dveří. Páté dveře se otevřou a zazní výstražný signál. Pokud jsou dveře odemknuté, dveře zavazadlového prostoru lze otevřít nebo zav...

	• Tlačítko zavírání elektricky ovládaných pátých dveří – uvnitř vozidla (4)
	• Tlačítko zavírání elektricky ovládaných pátých dveří – uvnitř vozidla (4)
	Stiskněte tlačítko zavírání elektricky ovládaných pátých dveří. Páté dveře se zavřou a zazní výstražný signál.



	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Systém vozidla je v poloze ZAPNUTO (ON) a řazení vozidla je v poloze P (Parkování) (pro automatickou převodovku) nebo v poloze N (Neutrál) (pro manuální převodovku).
	• Systém vozidla je v poloze ZAPNUTO (ON) a řazení vozidla je v poloze P (Parkování) (pro automatickou převodovku) nebo v poloze N (Neutrál) (pro manuální převodovku).
	• Systém vozidla je v poloze ZAPNUTO (ON) a řazení vozidla je v poloze P (Parkování) (pro automatickou převodovku) nebo v poloze N (Neutrál) (pro manuální převodovku).

	• Vozidlo je vypnuté v poloze OFF (Vypnuto).
	• Vozidlo je vypnuté v poloze OFF (Vypnuto).

	• Chytrý klíč je po ruce.
	• Chytrý klíč je po ruce.



	Podmínky, kdy systém nelze použít
	Podmínky, kdy systém nelze použít
	• Rychlost vozidla je vyšší než 3 km (2 mil/h)
	• Rychlost vozidla je vyšší než 3 km (2 mil/h)
	• Rychlost vozidla je vyšší než 3 km (2 mil/h)


	Je-li rychlost vozidla vyšší než 3 km/h (2 mil/h), otevírání pátých dveří nebude fungovat.
	Je-li rychlost vozidla vyšší než 3 km/h (2 mil/h), otevírání pátých dveří nebude fungovat.




	Automatické obrácení chodu elektricky ovládaných pátých dveří
	Automatické obrácení chodu elektricky ovládaných pátých dveří
	Automatické obrácení chodu elektricky ovládaných pátých dveří
	Elektricky ovládané páté dveře se znovu automaticky otevřou, bude-li jejich pohyb blokovat nějaký předmět nebo část těla.
	Elektricky ovládané páté dveře se znovu automaticky otevřou, bude-li jejich pohyb blokovat nějaký předmět nebo část těla.
	Pokud je při otevírání pátých dveří detekován odpor, zastaví se a začnou se pohybovat opačným směrem.
	• Pokud řídíte s otevřenými pátými dveřmi, nebezpečné výfukové plyny se mohou dostat do vozidla a způsobit tak vážné zranění nebo úmrtí cestujících ve vozidle. Pokud musíte řídit s otevřenými pátými dveřmi, mějte prů...
	• Pokud řídíte s otevřenými pátými dveřmi, nebezpečné výfukové plyny se mohou dostat do vozidla a způsobit tak vážné zranění nebo úmrtí cestujících ve vozidle. Pokud musíte řídit s otevřenými pátými dveřmi, mějte prů...
	• Pokud řídíte s otevřenými pátými dveřmi, nebezpečné výfukové plyny se mohou dostat do vozidla a způsobit tak vážné zranění nebo úmrtí cestujících ve vozidle. Pokud musíte řídit s otevřenými pátými dveřmi, mějte prů...
	• Pokud řídíte s otevřenými pátými dveřmi, nebezpečné výfukové plyny se mohou dostat do vozidla a způsobit tak vážné zranění nebo úmrtí cestujících ve vozidle. Pokud musíte řídit s otevřenými pátými dveřmi, mějte prů...

	• Ujistěte sem že je zařazeno P (Parkování) a zatáhněte parkovací brzdu.
	• Ujistěte sem že je zařazeno P (Parkování) a zatáhněte parkovací brzdu.

	• Cestující by nikdy neměli cestovat v zavazadlovém prostoru, kde nejsou k dispozici žádné zádržné systémy. Abyste zamezili zranění v případě nehody nebo náhlého zastavení, cestující by vždy měli být řádně připoutáni.
	• Cestující by nikdy neměli cestovat v zavazadlovém prostoru, kde nejsou k dispozici žádné zádržné systémy. Abyste zamezili zranění v případě nehody nebo náhlého zastavení, cestující by vždy měli být řádně připoutáni.

	• Zadní dveře se otevírají vzhůru. Při otevírání zadních dveří se ujistěte, že v blízkosti nejsou žádné osoby ani předměty.
	• Zadní dveře se otevírají vzhůru. Při otevírání zadních dveří se ujistěte, že v blízkosti nejsou žádné osoby ani předměty.

	• Při zavírání zadních dveří mějte ruce, nohy i jiné části těla mimo dráhu jejich pohybu.
	• Při zavírání zadních dveří mějte ruce, nohy i jiné části těla mimo dráhu jejich pohybu.

	• Nikdy nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru. Děti nebo zvířata by se mohly dostat k ovládání elektricky ovládaných pátých dveří, což by mohlo vést ke zranění jich samotných nebo ostatních nebo k poškození voz...
	• Nikdy nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru. Děti nebo zvířata by se mohly dostat k ovládání elektricky ovládaných pátých dveří, což by mohlo vést ke zranění jich samotných nebo ostatních nebo k poškození voz...

	• Před otevřením nebo zavřením elektricky ovládaných zadních dveří zavazadlového prostoru se ujistěte, že v blízkosti nejsou žádné osoby ani předměty. S vykládáním či nakládáním zavazadel vyčkejte, dokud se dveře zavazad...
	• Před otevřením nebo zavřením elektricky ovládaných zadních dveří zavazadlového prostoru se ujistěte, že v blízkosti nejsou žádné osoby ani předměty. S vykládáním či nakládáním zavazadel vyčkejte, dokud se dveře zavazad...

	• Před použitím elektricky ovládaných zadních dveří (nebo chytrých pátých dveří) se ujistěte, že v jejich cestě nestojí žádné osoby nebo objekty. V případě kontaktu s elektricky ovládanými pátými dveřmi (nebo chytrými p...
	• Před použitím elektricky ovládaných zadních dveří (nebo chytrých pátých dveří) se ujistěte, že v jejich cestě nestojí žádné osoby nebo objekty. V případě kontaktu s elektricky ovládanými pátými dveřmi (nebo chytrými p...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	- A: 70 cm
	- A: 70 cm
	- A: 70 cm

	- B: 70 cm
	- B: 70 cm



	• Pokud vozidlo jede rychleji než 3 km/ h (2 mph) a páté dveře jsou otevřené, bude znít nepřerušovaná zvuková signalizace. Vozidlo okamžitě zastavte na bezpečném místě a zkontrolujte, zda jsou páté dveře otevřené.
	• Pokud vozidlo jede rychleji než 3 km/ h (2 mph) a páté dveře jsou otevřené, bude znít nepřerušovaná zvuková signalizace. Vozidlo okamžitě zastavte na bezpečném místě a zkontrolujte, zda jsou páté dveře otevřené.

	• Nikdy záměrně neumisťujte žádný předmět ani část těla do dráhy zadních dveří pro ujištění, zda automatické otočení chodu funguje.
	• Nikdy záměrně neumisťujte žádný předmět ani část těla do dráhy zadních dveří pro ujištění, zda automatické otočení chodu funguje.

	• Motorizované otevírání dveří nikdy nepoužívejte při zatížení těžkými předměty (např. jízdními koly). Mohlo by dojít k poškození elektricky ovládaných pátých dveří.
	• Motorizované otevírání dveří nikdy nepoužívejte při zatížení těžkými předměty (např. jízdními koly). Mohlo by dojít k poškození elektricky ovládaných pátých dveří.



	• Před jízdou se ujistěte, že zadní dveře jsou zavřené. Pokud by při jízdě nebyly zadní dveře zavřené, mohlo by dojít k poškození plynových zvedacích vzpěr a mechanismu zámku.
	• Před jízdou se ujistěte, že zadní dveře jsou zavřené. Pokud by při jízdě nebyly zadní dveře zavřené, mohlo by dojít k poškození plynových zvedacích vzpěr a mechanismu zámku.
	• Před jízdou se ujistěte, že zadní dveře jsou zavřené. Pokud by při jízdě nebyly zadní dveře zavřené, mohlo by dojít k poškození plynových zvedacích vzpěr a mechanismu zámku.
	• Před jízdou se ujistěte, že zadní dveře jsou zavřené. Pokud by při jízdě nebyly zadní dveře zavřené, mohlo by dojít k poškození plynových zvedacích vzpěr a mechanismu zámku.

	• Před zavíráním se ujistěte, že v blízkosti zámku dveří nejsou žádné předměty. Mohlo by dojít k poškození zámku zadních dveří.
	• Před zavíráním se ujistěte, že v blízkosti zámku dveří nejsou žádné předměty. Mohlo by dojít k poškození zámku zadních dveří.

	• Při otevírání a zavíraní víka zavazadlového prostoru nebo vkládání a vyjímání předmětů buďte opatrní, protože může dojít k úrazu nebo poškození věcí, pokud budou zachyceny ostrými hranami nebo rohy. Pokud děti naraz...
	• Při otevírání a zavíraní víka zavazadlového prostoru nebo vkládání a vyjímání předmětů buďte opatrní, protože může dojít k úrazu nebo poškození věcí, pokud budou zachyceny ostrými hranami nebo rohy. Pokud děti naraz...

	• Elektricky ovládané páté dveře nezavírejte a neotevírejte ručně. Mohlo by dojít k poškození elektricky ovládaných pátých dveří. Pokud je nezbytné elektricky ovládané páté dveře zavřít nebo otevřít ručně, například ...
	• Elektricky ovládané páté dveře nezavírejte a neotevírejte ručně. Mohlo by dojít k poškození elektricky ovládaných pátých dveří. Pokud je nezbytné elektricky ovládané páté dveře zavřít nebo otevřít ručně, například ...

	• Elektricky ovládané páté dveře nespouštějte vícekrát než 5krát za sebou. Mohlo by dojít k poškození systému elektricky ovládaných pátých dveří. Pokud kvůli soustavné činnosti dojde k přetížení mechanismu, zvuková sign...
	• Elektricky ovládané páté dveře nespouštějte vícekrát než 5krát za sebou. Mohlo by dojít k poškození systému elektricky ovládaných pátých dveří. Pokud kvůli soustavné činnosti dojde k přetížení mechanismu, zvuková sign...



	• Při ovládání elektricky ovládaných pátých dveří na ně nepokládejte těžké předměty. Další váha působící na páté dveře by mohla způsobit poškození systému.
	• Při ovládání elektricky ovládaných pátých dveří na ně nepokládejte těžké předměty. Další váha působící na páté dveře by mohla způsobit poškození systému.
	• Při ovládání elektricky ovládaných pátých dveří na ně nepokládejte těžké předměty. Další váha působící na páté dveře by mohla způsobit poškození systému.
	• Při ovládání elektricky ovládaných pátých dveří na ně nepokládejte těžké předměty. Další váha působící na páté dveře by mohla způsobit poškození systému.

	• Pokud je vozidlo zapnuté v poloze ON (Zapnuto), je možné s elektricky ovládaným víkem zavazadlového prostoru manipulovat, pokud je řazení v poloze P (Parkování).
	• Pokud je vozidlo zapnuté v poloze ON (Zapnuto), je možné s elektricky ovládaným víkem zavazadlového prostoru manipulovat, pokud je řazení v poloze P (Parkování).

	• Elektricky ovládané páté dveře je možné ovládat, i když vozidlo není v chodu. Ovládání elektricky ovládaných pátých dveří však spotřebovává velké množství elektrické energie vozidla. Abyste zamezili vybití akumulátoru...
	• Elektricky ovládané páté dveře je možné ovládat, i když vozidlo není v chodu. Ovládání elektricky ovládaných pátých dveří však spotřebovává velké množství elektrické energie vozidla. Abyste zamezili vybití akumulátoru...

	• Abyste zamezili vybití akumulátoru, nenechávejte elektricky ovládané páté dveře dlouho v otevřené poloze.
	• Abyste zamezili vybití akumulátoru, nenechávejte elektricky ovládané páté dveře dlouho v otevřené poloze.

	• Jakoukoli část elektricky ovládaných pátých dveří sami neupravujte ani neopravujte. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Jakoukoli část elektricky ovládaných pátých dveří sami neupravujte ani neopravujte. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Při zvedání vozidla za účelem výměny pneumatiky nebo opravy vozidla neovládejte elektricky ovládané páté dveře. Takový postup by mohl vést k nesprávnému fungování elektricky ovládaných pátých dveří.
	• Při zvedání vozidla za účelem výměny pneumatiky nebo opravy vozidla neovládejte elektricky ovládané páté dveře. Takový postup by mohl vést k nesprávnému fungování elektricky ovládaných pátých dveří.

	• V chladných a vlhkých klimatických podmínkách nemusí elektricky ovládané dveře řádně fungovat kvůli mrazivým podmínkám.
	• V chladných a vlhkých klimatických podmínkách nemusí elektricky ovládané dveře řádně fungovat kvůli mrazivým podmínkám.

	• Za studeného a vlhkého počasí nemusí, kvůli námraze, zámek a mechanismus dveří fungovat správně.
	• Za studeného a vlhkého počasí nemusí, kvůli námraze, zámek a mechanismus dveří fungovat správně.

	• Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru se může zastavit, je-li během otevírání/zavírání detekována více než jedna operace. V takové případě otevřete/zavřete víko zavazadlového prostoru ručně a proveďte elektric...
	• Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru se může zastavit, je-li během otevírání/zavírání detekována více než jedna operace. V takové případě otevřete/zavřete víko zavazadlového prostoru ručně a proveďte elektric...






	Nastavení elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru
	Nastavení elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru
	Nastavení elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	• V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	• V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	Door
	Power tailgate (Dveře → Elektricky ovládané páté dveře)







	Nastavení rychlosti elektricky ovládaných pátých dveří
	Nastavení rychlosti elektricky ovládaných pátých dveří
	Nastavení rychlosti elektricky ovládaných pátých dveří
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	1. V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	1. V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	Door
	Power tailgate opening speed
	Normal
	Fast (Dveře → Rychlost otevírání pátých dveří → Normální/Vysoká)


	2. Výchozí nastavení je 
	2. Výchozí nastavení je 
	Fast (Vysoká)







	Nastavení výšky elektricky ovládaných pátých dveří
	Nastavení výšky elektricky ovládaných pátých dveří
	Nastavení výšky elektricky ovládaných pátých dveří
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	Činnost
	Činnost
	• V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	• V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	• V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	Door (Dveře)
	Power tailgate opening height (Nastavení výšky elektricky ovládaných pátých dveří)
	Level 1 (Úroveň 1)
	Level 2 (Úroveň 2)
	Level 3 (Úroveň 3)
	Full open (Zcela otevřeno)
	User height setting (Nastavení výšky uživatelem)






	Úprava nastavení výšky uživatelem
	Úprava nastavení výšky uživatelem
	Úprava nastavení výšky uživatelem
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Nastavte páté dveře do požadované výšky.
	1. Nastavte páté dveře do požadované výšky.
	1. Nastavte páté dveře do požadované výšky.

	2. Držte tlačítko zavírání elektricky ovládaných pátých dveří stisknuté přibližně 3 sekundy, dokud nezazní zvukový signál.
	2. Držte tlačítko zavírání elektricky ovládaných pátých dveří stisknuté přibližně 3 sekundy, dokud nezazní zvukový signál.


	• Je-li výška otevření víka zavazadlového prostoru ručně upravena, nastavení v nabídce Settings (Nastavení) se změní na 
	• Je-li výška otevření víka zavazadlového prostoru ručně upravena, nastavení v nabídce Settings (Nastavení) se změní na 
	• Je-li výška otevření víka zavazadlového prostoru ručně upravena, nastavení v nabídce Settings (Nastavení) se změní na 
	• Je-li výška otevření víka zavazadlového prostoru ručně upravena, nastavení v nabídce Settings (Nastavení) se změní na 
	User height setting (Nastavení výšky uživatelem)


	• Výška otevření pátých dveří bude stejná jako 
	• Výška otevření pátých dveří bude stejná jako 
	Full open (Zcela otevřeno)
	User height setting (Nastavení výšky uživatelem)


	• Jestliže je vybráan možnost 
	• Jestliže je vybráan možnost 
	User height setting (Nastavení výšky uživatelem)
	Full open (Zcela otevřeno)
	Level 3 (Úroveň 3)
	Level 2 (Úroveň 2)
	Level 1 (Úroveň 1)









	Reset elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru
	Reset elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru
	Reset elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Vozidlo vypněte OFF nebo zařaďte P (Parkování) či N (Neutrál).
	1. Vozidlo vypněte OFF nebo zařaďte P (Parkování) či N (Neutrál).
	1. Vozidlo vypněte OFF nebo zařaďte P (Parkování) či N (Neutrál).

	2. Chcete-li víko zavazadlového prostoru otevřít, stiskněte tlačítko elektrického ovládání víka zavazadlového prostoru elektricky.
	2. Chcete-li víko zavazadlového prostoru otevřít, stiskněte tlačítko elektrického ovládání víka zavazadlového prostoru elektricky.

	3. Nejdříve stiskněte a přidržte vnitřní tlačítko zavření pátých dveří a současně stiskněte vnější tlačítko otevření pátých dveří a přidržte je stisknuté déle než 3 sekundy a zazní výstraha.
	3. Nejdříve stiskněte a přidržte vnitřní tlačítko zavření pátých dveří a současně stiskněte vnější tlačítko otevření pátých dveří a přidržte je stisknuté déle než 3 sekundy a zazní výstraha.

	4. Zavřete víko zavazadlového prostoru ručně.
	4. Zavřete víko zavazadlového prostoru ručně.

	5. Vně vozidla stiskněte tlačítko otevření elektricky ovládaných pátých dveří.
	5. Vně vozidla stiskněte tlačítko otevření elektricky ovládaných pátých dveří.

	6. Víko zavazadlového prostoru se otevře a rozezní se zvukové upozornění.
	6. Víko zavazadlového prostoru se otevře a rozezní se zvukové upozornění.

	7. Jestliže se páté dveře zastaví dříve, než se zcela otevřou, resetování se neprovede. Počkejte, až se páté dveře úplně otevřou a zastaví.
	7. Jestliže se páté dveře zastaví dříve, než se zcela otevřou, resetování se neprovede. Počkejte, až se páté dveře úplně otevřou a zastaví.



	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Vozidlo je zapnuté v poloze P (Parkování).
	• Vozidlo je zapnuté v poloze P (Parkování).
	• Vozidlo je zapnuté v poloze P (Parkování).


	• Pokud elektricky ovládané dveře nefungují normálně, znovu zkontrolujte, zda je řazení ve správné poloze.
	• Pokud elektricky ovládané dveře nefungují normálně, znovu zkontrolujte, zda je řazení ve správné poloze.
	• Pokud elektricky ovládané dveře nefungují normálně, znovu zkontrolujte, zda je řazení ve správné poloze.
	• Pokud elektricky ovládané dveře nefungují normálně, znovu zkontrolujte, zda je řazení ve správné poloze.

	• Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru je třeba resetovat za následujících podmínek:
	• Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru je třeba resetovat za následujících podmínek:
	- Akumulátor (12V) se dobíjí
	- Akumulátor (12V) se dobíjí
	- Akumulátor (12V) se dobíjí

	- Akumulátor (12V) se znovu montuje
	- Akumulátor (12V) se znovu montuje

	- Příslušná pojistka se znovu montuje
	- Příslušná pojistka se znovu montuje









	Otevření chytrého víka zavazadlového prostoru
	Otevření chytrého víka zavazadlového prostoru
	Otevření chytrého víka zavazadlového prostoru
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	• V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	• V nabídce Settings (Nastavení) vyberte volby 
	Door
	Smart tailgate (Dveře → Chytré páté dveře)




	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Po 15 sekundách po zavření a uzamčení všech dveří.
	• Po 15 sekundách po zavření a uzamčení všech dveří.
	• Po 15 sekundách po zavření a uzamčení všech dveří.

	• Setrváním v detekční zóně po dobu alespoň 3 sekund.
	• Setrváním v detekční zóně po dobu alespoň 3 sekund.

	• Odpojení nabíjecího konektoru
	• Odpojení nabíjecího konektoru



	Podmínky, kdy systém nelze použít
	Podmínky, kdy systém nelze použít
	• Chytrý klíč je detekován do 15 sekund po zavření a zamknutí všech dveří a je detekován nepřetržitě.
	• Chytrý klíč je detekován do 15 sekund po zavření a zamknutí všech dveří a je detekován nepřetržitě.
	• Chytrý klíč je detekován do 15 sekund po zavření a zamknutí všech dveří a je detekován nepřetržitě.

	• Chytrý klíč je detekován do 15 sekund po zavření a zamknutí všech dveří a 1,5 m od kliky předních dveří (u vozidel vybavených uvítacím světlem).
	• Chytrý klíč je detekován do 15 sekund po zavření a zamknutí všech dveří a 1,5 m od kliky předních dveří (u vozidel vybavených uvítacím světlem).

	• Některé z dveří nejsou zavřené nebo zamknuté.
	• Některé z dveří nejsou zavřené nebo zamknuté.

	• Chytrý klíč je ve vozidle.
	• Chytrý klíč je ve vozidle.



	Omezení
	Omezení
	• Chytrý klíč není detekován ve vzdálenosti s poloměrem 50~100 cm (20~40 palců) za vozidlem
	• Chytrý klíč není detekován ve vzdálenosti s poloměrem 50~100 cm (20~40 palců) za vozidlem
	• Chytrý klíč není detekován ve vzdálenosti s poloměrem 50~100 cm (20~40 palců) za vozidlem





	Detekce a výstrahy
	Detekce a výstrahy
	Detekce a výstrahy
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Výstražná světla zablikají.
	1. Výstražná světla zablikají.
	1. Výstražná světla zablikají.

	2. Při detekci chytrého klíče se rozezní výstraha.
	2. Při detekci chytrého klíče se rozezní výstraha.






	Automatické otevření
	Automatické otevření
	Automatické otevření
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Víko zavazadlového prostoru se otevře.
	1. Víko zavazadlového prostoru se otevře.
	1. Víko zavazadlového prostoru se otevře.

	2. Výstražná světla zablikají.
	2. Výstražná světla zablikají.

	3. Výstraha zazní 6krát.
	3. Výstraha zazní 6krát.






	Deaktivace chytrých pátých dveří pomocí chytrého klíče.
	Deaktivace chytrých pátých dveří pomocí chytrého klíče.
	Deaktivace chytrých pátých dveří pomocí chytrého klíče.
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Pro deaktivaci této funkce stiskněte během fáze „Detect and Alert“ (Detekce a výstrahy) kterékoli z následujících tlačítek chytrého klíče.
	1. Pro deaktivaci této funkce stiskněte během fáze „Detect and Alert“ (Detekce a výstrahy) kterékoli z následujících tlačítek chytrého klíče.
	1. Pro deaktivaci této funkce stiskněte během fáze „Detect and Alert“ (Detekce a výstrahy) kterékoli z následujících tlačítek chytrého klíče.
	• Tlačítko zamykání dveří
	• Tlačítko zamykání dveří
	• Tlačítko zamykání dveří

	• Tlačítko odemykání dveří
	• Tlačítko odemykání dveří

	• Tlačítko otevírání/zavírání pátých dveří
	• Tlačítko otevírání/zavírání pátých dveří




	• Pokud stisknete tlačítko pro odemčení dveří, funkce chytrých pátých dveří se systémem „Auto Open“ (Automatické otevírání) bude dočasně deaktivována. Pokud však do 30 sekund neotevřete žádné dveře, funkce chytrých pá...
	• Pokud stisknete tlačítko pro odemčení dveří, funkce chytrých pátých dveří se systémem „Auto Open“ (Automatické otevírání) bude dočasně deaktivována. Pokud však do 30 sekund neotevřete žádné dveře, funkce chytrých pá...
	• Pokud stisknete tlačítko pro odemčení dveří, funkce chytrých pátých dveří se systémem „Auto Open“ (Automatické otevírání) bude dočasně deaktivována. Pokud však do 30 sekund neotevřete žádné dveře, funkce chytrých pá...
	• Pokud stisknete tlačítko pro odemčení dveří, funkce chytrých pátých dveří se systémem „Auto Open“ (Automatické otevírání) bude dočasně deaktivována. Pokud však do 30 sekund neotevřete žádné dveře, funkce chytrých pá...

	• Pokud stisknete tlačítko pro otevření pátých dveří na více než 1 sekundu, páté dveře se otevřou.
	• Pokud stisknete tlačítko pro otevření pátých dveří na více než 1 sekundu, páté dveře se otevřou.

	• Pokud stisknete tlačítko pro uzamčení dveří nebo tlačítko pro otevření pátých dveří, když funkce chytrých pátých dveří se systémem Auto Open není v detekční a signalizační fázi, funkce chytrých pátých dveří se syst...
	• Pokud stisknete tlačítko pro uzamčení dveří nebo tlačítko pro otevření pátých dveří, když funkce chytrých pátých dveří se systémem Auto Open není v detekční a signalizační fázi, funkce chytrých pátých dveří se syst...

	• V případě, že jste deaktivovali funkci chytrých pátých dveří se systémem Auto Open stisknutím tlačítka na chytrém klíči a otevřeli jste dveře, funkce chytrých pátých dveří se systémem Auto Open bude po zavření a uzamčen...
	• V případě, že jste deaktivovali funkci chytrých pátých dveří se systémem Auto Open stisknutím tlačítka na chytrém klíči a otevřeli jste dveře, funkce chytrých pátých dveří se systémem Auto Open bude po zavření a uzamčen...




	Podmínky, kdy systém nelze použít
	Podmínky, kdy systém nelze použít
	• Chytrý klíč se nachází v blízkosti některého z vysílačů, např. rozhlasového vysílače nebo letištních systémů, které mohou ovlivnit funkci chytrého klíče.
	• Chytrý klíč se nachází v blízkosti některého z vysílačů, např. rozhlasového vysílače nebo letištních systémů, které mohou ovlivnit funkci chytrého klíče.
	• Chytrý klíč se nachází v blízkosti některého z vysílačů, např. rozhlasového vysílače nebo letištních systémů, které mohou ovlivnit funkci chytrého klíče.

	• Chytrý klíč je v blízkosti mobilního telefonu nebo obousměrné vysílačky.
	• Chytrý klíč je v blízkosti mobilního telefonu nebo obousměrné vysílačky.

	• V blízkosti vozidla je v činnosti chytrý klíč jiného vozidla.
	• V blízkosti vozidla je v činnosti chytrý klíč jiného vozidla.

	• Detekční zóna se může zvětšit nebo zmenšit v těchto situacích:
	• Detekční zóna se může zvětšit nebo zmenšit v těchto situacích:
	- Jedna strana vozidla je zvednutá při výměně pneumatik nebo kontrole vozidla.
	- Jedna strana vozidla je zvednutá při výměně pneumatik nebo kontrole vozidla.
	- Jedna strana vozidla je zvednutá při výměně pneumatik nebo kontrole vozidla.

	- Vozidlo je zaparkováno v náklonu ve svahu nebo na nezpevněné cestě apod.
	- Vozidlo je zaparkováno v náklonu ve svahu nebo na nezpevněné cestě apod.




	• Před jízdou se ujistěte, že zadní dveře jsou zavřené.
	• Před jízdou se ujistěte, že zadní dveře jsou zavřené.
	• Před jízdou se ujistěte, že zadní dveře jsou zavřené.
	• Před jízdou se ujistěte, že zadní dveře jsou zavřené.

	• Před otevřením nebo zavřením zadních dveří se ujistěte, že v blízkosti nejsou žádné osoby ani předměty.
	• Před otevřením nebo zavřením zadních dveří se ujistěte, že v blízkosti nejsou žádné osoby ani předměty.

	• Při otevírání zadních dveří ve svahu dbejte, aby předměty ze zavazadlového prostoru nevypadly ven. Mohlo by dojít k vážnému zranění.
	• Při otevírání zadních dveří ve svahu dbejte, aby předměty ze zavazadlového prostoru nevypadly ven. Mohlo by dojít k vážnému zranění.

	• Před mytím vozidla nezapomeňte funkci chytrých zadních dveří se systémem Auto Open vypnout. Zadní dveře by se mohly samovolně otevřít.
	• Před mytím vozidla nezapomeňte funkci chytrých zadních dveří se systémem Auto Open vypnout. Zadní dveře by se mohly samovolně otevřít.

	• Klíč by měl být uložen mimo dosah dětí. Děti by mohly při hře v blízkosti za vozidlem chytré zadní dveře se systémem Auto Open neúmyslně otevřít.
	• Klíč by měl být uložen mimo dosah dětí. Děti by mohly při hře v blízkosti za vozidlem chytré zadní dveře se systémem Auto Open neúmyslně otevřít.



	• Do detekční zóny nevstupujte, pokud nemáte v úmyslu dveře otevřít. Pokud nechtěně vstoupíte do detekční zóny, začnou blikat varovná světla a znít zvuk zvonu, detekční zónu s chytrým klíčem opusťte. Zadní dveře zůstanou...
	• Do detekční zóny nevstupujte, pokud nemáte v úmyslu dveře otevřít. Pokud nechtěně vstoupíte do detekční zóny, začnou blikat varovná světla a znít zvuk zvonu, detekční zónu s chytrým klíčem opusťte. Zadní dveře zůstanou...
	• Do detekční zóny nevstupujte, pokud nemáte v úmyslu dveře otevřít. Pokud nechtěně vstoupíte do detekční zóny, začnou blikat varovná světla a znít zvuk zvonu, detekční zónu s chytrým klíčem opusťte. Zadní dveře zůstanou...
	• Do detekční zóny nevstupujte, pokud nemáte v úmyslu dveře otevřít. Pokud nechtěně vstoupíte do detekční zóny, začnou blikat varovná světla a znít zvuk zvonu, detekční zónu s chytrým klíčem opusťte. Zadní dveře zůstanou...



	• Pokud se výška otevření elektricky ovládaných pátých dveří nastaví ručně a poté se v nabídce Settings (Nastavení) vybere položka 
	• Pokud se výška otevření elektricky ovládaných pátých dveří nastaví ručně a poté se v nabídce Settings (Nastavení) vybere položka 
	• Pokud se výška otevření elektricky ovládaných pátých dveří nastaví ručně a poté se v nabídce Settings (Nastavení) vybere položka 
	• Pokud se výška otevření elektricky ovládaných pátých dveří nastaví ručně a poté se v nabídce Settings (Nastavení) vybere položka 
	User Height Setting (Nastavení výšky uživatelem)


	• Pokud nebyla výška otevření elektricky ovládaných pátých dveří nastavena ručně, dveře se po výběru položky 
	• Pokud nebyla výška otevření elektricky ovládaných pátých dveří nastavena ručně, dveře se po výběru položky 
	User height setting (Nastavení výšky uživatelem)


	• Když bude v nabídce Settings (Nastavení) vybrána jedna z možností 
	• Když bude v nabídce Settings (Nastavení) vybrána jedna z možností 
	Full Open (Zcela otevřené)
	Level 3 (Úroveň 3)
	Level 2 (Úroveň 2)
	Level 1 (Úroveň 1)
	User Height Setting (Nastavení výšky uživatelem)









	Nouzové bezpečnostní uvolnění pátých dveří
	Nouzové bezpečnostní uvolnění pátých dveří
	Nouzové bezpečnostní uvolnění pátých dveří
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Mechanický klíč zasuňte do klíčové dírky.
	1. Mechanický klíč zasuňte do klíčové dírky.
	1. Mechanický klíč zasuňte do klíčové dírky.

	2. Mechanickým klíčem pohněte doprava (1).
	2. Mechanickým klíčem pohněte doprava (1).

	3. Na páté dveře zatlačte směrem vzhůru.
	3. Na páté dveře zatlačte směrem vzhůru.


	• Z bezpečnostních důvodů se seznamte s umístěním bezpečnostní páky zadních dveří a způsobu otevírání, pro případ, že by nedopatřením došlo k zamčení osoby v zavazadlovém prostoru.
	• Z bezpečnostních důvodů se seznamte s umístěním bezpečnostní páky zadních dveří a způsobu otevírání, pro případ, že by nedopatřením došlo k zamčení osoby v zavazadlovém prostoru.
	• Z bezpečnostních důvodů se seznamte s umístěním bezpečnostní páky zadních dveří a způsobu otevírání, pro případ, že by nedopatřením došlo k zamčení osoby v zavazadlovém prostoru.
	• Z bezpečnostních důvodů se seznamte s umístěním bezpečnostní páky zadních dveří a způsobu otevírání, pro případ, že by nedopatřením došlo k zamčení osoby v zavazadlovém prostoru.

	• Nikomu za žádných okolností nedovolte zdržovat se v zavazadlovém prostoru. Zavazadlový prostor je velmi nebezpečná oblast v případě nehody.
	• Nikomu za žádných okolností nedovolte zdržovat se v zavazadlovém prostoru. Zavazadlový prostor je velmi nebezpečná oblast v případě nehody.

	• Bezpečnostní páku používejte pouze v případě nouze. Při jejím použití buďte maximálně opatrní, obzvláště pokud je vozidlo v pohybu.
	• Bezpečnostní páku používejte pouze v případě nouze. Při jejím použití buďte maximálně opatrní, obzvláště pokud je vozidlo v pohybu.

	• Nedotýkejte se částí, které mají na starosti upevnění a zdvihání zadních dveří (plynový zvedací mechanismus), protože může dojít k vážnému zranění.
	• Nedotýkejte se částí, které mají na starosti upevnění a zdvihání zadních dveří (plynový zvedací mechanismus), protože může dojít k vážnému zranění.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>










	Okna
	Okna
	Okna
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Spínač elektrického ovládání okna řidiče
	1 Spínač elektrického ovládání okna řidiče
	1 Spínač elektrického ovládání okna řidiče

	2 Spínač elektrického ovládání okna předních dveří spolujezdce
	2 Spínač elektrického ovládání okna předních dveří spolujezdce

	3 Spínač elektrického ovládání okna zadních dveří (vlevo)
	3 Spínač elektrického ovládání okna zadních dveří (vlevo)

	4 Spínač elektrického ovládání okna zadních dveří (vpravo)
	4 Spínač elektrického ovládání okna zadních dveří (vpravo)

	5 Spínač blokování elektrického ovládání oken
	5 Spínač blokování elektrického ovládání oken




	Ovládání spínače elektrického ovládání oken
	Ovládání spínače elektrického ovládání oken
	Ovládání spínače elektrického ovládání oken
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Typ A: 1
	• Typ A: 1
	• Typ A: 1

	• Typ B: 1, 2
	• Typ B: 1, 2


	Činnost
	Činnost
	• Stiskněte nebo vytáhněte spínač do polohy první nebo druhé západky (1, 2).
	• Stiskněte nebo vytáhněte spínač do polohy první nebo druhé západky (1, 2).
	• Stiskněte nebo vytáhněte spínač do polohy první nebo druhé západky (1, 2).


	Pouze u typu B je k dispozici automatická funkce nahoru/dolů.
	Pouze u typu B je k dispozici automatická funkce nahoru/dolů.


	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Vozidlo je zapnuté v poloze ON (Zapnuto)
	• Vozidlo je zapnuté v poloze ON (Zapnuto)
	• Vozidlo je zapnuté v poloze ON (Zapnuto)


	Do prostoru oken neumisťujte žádné příslušenství. Předměty mohou bránit správné funkci ochranného systému proti zablokování.
	Do prostoru oken neumisťujte žádné příslušenství. Předměty mohou bránit správné funkci ochranného systému proti zablokování.

	• Při jízdě s otevřenými zadními okny nebo se střešním oknem (je-li součástí výbavy) v otevřené (nebo částečně otevřené) poloze, může docházet k hluku způsobenému nárazy větru. Jedná se o normální stav, který lze ome...
	• Při jízdě s otevřenými zadními okny nebo se střešním oknem (je-li součástí výbavy) v otevřené (nebo částečně otevřené) poloze, může docházet k hluku způsobenému nárazy větru. Jedná se o normální stav, který lze ome...
	• Při jízdě s otevřenými zadními okny nebo se střešním oknem (je-li součástí výbavy) v otevřené (nebo částečně otevřené) poloze, může docházet k hluku způsobenému nárazy větru. Jedná se o normální stav, který lze ome...
	• Při jízdě s otevřenými zadními okny nebo se střešním oknem (je-li součástí výbavy) v otevřené (nebo částečně otevřené) poloze, může docházet k hluku způsobenému nárazy větru. Jedná se o normální stav, který lze ome...

	• V chladných a vlhkých klimatických podmínkách nemusí elektrické ovládání řádně fungovat kvůli přimrznutí oken.
	• V chladných a vlhkých klimatických podmínkách nemusí elektrické ovládání řádně fungovat kvůli přimrznutí oken.







	Reset elektricky ovládaných oken
	Reset elektricky ovládaných oken
	Reset elektricky ovládaných oken
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Zavřete okno.
	1. Zavřete okno.
	1. Zavřete okno.

	2. Zatáhněte za spínač elektrického ovládání oken
	2. Zatáhněte za spínač elektrického ovládání oken
	• Během asi 1 sekundy
	• Během asi 1 sekundy
	• Během asi 1 sekundy





	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Vozidlo je zapnuté v poloze ON (Zapnuto)
	• Vozidlo je zapnuté v poloze ON (Zapnuto)
	• Vozidlo je zapnuté v poloze ON (Zapnuto)






	Automatické obrácení chodu elektricky ovládaných oken
	Automatické obrácení chodu elektricky ovládaných oken
	Automatické obrácení chodu elektricky ovládaných oken
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Posuv okna se zastaví a okno se bude posouvat dolů.
	1. Posuv okna se zastaví a okno se bude posouvat dolů.
	1. Posuv okna se zastaví a okno se bude posouvat dolů.
	• Přibližně 30 cm (12 palců)
	• Přibližně 30 cm (12 palců)
	• Přibližně 30 cm (12 palců)



	2. Okna se budou posouvat dolů.
	2. Okna se budou posouvat dolů.
	• Přibližně 2,5 cm (1 palců)
	• Přibližně 2,5 cm (1 palců)
	• Přibližně 2,5 cm (1 palců)





	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Je detekován předmět nebo část těla osoby
	• Je detekován předmět nebo část těla osoby
	• Je detekován předmět nebo část těla osoby

	• Je detekována působící síla
	• Je detekována působící síla


	• Před zavíráním oken vždy kontrolujte, zda zavření nic nebrání, aby nedošlo ke zranění nebo k poškození vozidla. Pokud dojde k přivření předmětu s průřezem menším než 4 mm (0,16 palce) mezi sklem a horním žlábkem rámu, ...
	• Před zavíráním oken vždy kontrolujte, zda zavření nic nebrání, aby nedošlo ke zranění nebo k poškození vozidla. Pokud dojde k přivření předmětu s průřezem menším než 4 mm (0,16 palce) mezi sklem a horním žlábkem rámu, ...
	• Před zavíráním oken vždy kontrolujte, zda zavření nic nebrání, aby nedošlo ke zranění nebo k poškození vozidla. Pokud dojde k přivření předmětu s průřezem menším než 4 mm (0,16 palce) mezi sklem a horním žlábkem rámu, ...
	• Před zavíráním oken vždy kontrolujte, zda zavření nic nebrání, aby nedošlo ke zranění nebo k poškození vozidla. Pokud dojde k přivření předmětu s průřezem menším než 4 mm (0,16 palce) mezi sklem a horním žlábkem rámu, ...

	• Automatická změna směru pohybu okna není aktivní během obnovování činnosti automatického systému zavírání oken. Při zavírání oken vždy zkontrolujte, že se v dráze pohybu okna nenachází žádná část těla a že všechny p...
	• Automatická změna směru pohybu okna není aktivní během obnovování činnosti automatického systému zavírání oken. Při zavírání oken vždy zkontrolujte, že se v dráze pohybu okna nenachází žádná část těla a že všechny p...



	Automatická změna směru pohybu okna je aktivní pouze v případě, že je úplným přitažením spínače aktivovaná funkce „auto up“ (automatické zvedání). Funkce automatické změny pohybu nefunguje, pokud k posuvu skla vzhůru použij...
	Automatická změna směru pohybu okna je aktivní pouze v případě, že je úplným přitažením spínače aktivovaná funkce „auto up“ (automatické zvedání). Funkce automatické změny pohybu nefunguje, pokud k posuvu skla vzhůru použij...





	Tlačítko blokování elektricky ovládaných oken
	Tlačítko blokování elektricky ovládaných oken
	Tlačítko blokování elektricky ovládaných oken
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Stiskněte tlačítko blokování elektricky ovládaných oken.
	1. Stiskněte tlačítko blokování elektricky ovládaných oken.
	1. Stiskněte tlačítko blokování elektricky ovládaných oken.
	• Zadní okno spolujezdce nelze ovládat.
	• Zadní okno spolujezdce nelze ovládat.
	• Zadní okno spolujezdce nelze ovládat.



	2. Přední okno řidiče a spolujezdce lze ovládat.
	2. Přední okno řidiče a spolujezdce lze ovládat.


	• Pokud běží motor, NIKDY nenechávejte klíče ve vozidle s dětmi bez dozoru.
	• Pokud běží motor, NIKDY nenechávejte klíče ve vozidle s dětmi bez dozoru.
	• Pokud běží motor, NIKDY nenechávejte klíče ve vozidle s dětmi bez dozoru.
	• Pokud běží motor, NIKDY nenechávejte klíče ve vozidle s dětmi bez dozoru.

	• NIKDY nenechávejte v autě děti bez dozoru. Dokonce i velmi malé děti mohou způsobit rozjetí vozidla a způsobit zranění sobě nebo jiným osobám.
	• NIKDY nenechávejte v autě děti bez dozoru. Dokonce i velmi malé děti mohou způsobit rozjetí vozidla a způsobit zranění sobě nebo jiným osobám.

	• Vždy, před zavíráním, nejprve pečlivě zkontrolujte, zda v blízkosti okna nemá žádná z osob ruce, hlavu nebo jiné části těla.
	• Vždy, před zavíráním, nejprve pečlivě zkontrolujte, zda v blízkosti okna nemá žádná z osob ruce, hlavu nebo jiné části těla.

	• Nedovolte, aby si s elektrickým stahováním oken hrály děti. Spínač zámku elektrického stahování zadních oken nechávejte v poloze LOCK (Uzamčeno, stisknutá poloha). Při neúmyslném použití dětmi by mohlo dojít k VÁŽNÉMU ZRA...
	• Nedovolte, aby si s elektrickým stahováním oken hrály děti. Spínač zámku elektrického stahování zadních oken nechávejte v poloze LOCK (Uzamčeno, stisknutá poloha). Při neúmyslném použití dětmi by mohlo dojít k VÁŽNÉMU ZRA...

	• Pokud je vozidlo v pohybu, nevyklánějte z okna hlavu ani žádné končetiny.
	• Pokud je vozidlo v pohybu, nevyklánějte z okna hlavu ani žádné končetiny.



	• Pro prevenci poškození elektrického stahování oken, neotvírejte nebo nezavírejte současně více než dvě okna. Prodloužíte tím rovněž životnost pojistek.
	• Pro prevenci poškození elektrického stahování oken, neotvírejte nebo nezavírejte současně více než dvě okna. Prodloužíte tím rovněž životnost pojistek.
	• Pro prevenci poškození elektrického stahování oken, neotvírejte nebo nezavírejte současně více než dvě okna. Prodloužíte tím rovněž životnost pojistek.
	• Pro prevenci poškození elektrického stahování oken, neotvírejte nebo nezavírejte současně více než dvě okna. Prodloužíte tím rovněž životnost pojistek.

	• Nikdy nezkoušejte ovládat stahování některého z oken z místa řidiče a současně u konkrétního okna ovladačem v opačném směru. Pokud by k takové situaci došlo, pohyb okna se zastaví a nepůjde otevřít ani zavřít.
	• Nikdy nezkoušejte ovládat stahování některého z oken z místa řidiče a současně u konkrétního okna ovladačem v opačném směru. Pokud by k takové situaci došlo, pohyb okna se zastaví a nepůjde otevřít ani zavřít.







	Dálkové zavírání/otvírání oken
	Dálkové zavírání/otvírání oken
	Dálkové zavírání/otvírání oken
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Tlačítko zamknutí
	1 Tlačítko zamknutí
	1 Tlačítko zamknutí

	2 Tlačítko odemknutí
	2 Tlačítko odemknutí


	Je-li vozidlo vybavené funkcí automatického vytahování nahoru / stahování dolů (bezpečnostní funkce okna), můžete při vypnutém motoru nadále ovládat příslušné pohyby oken.
	Činnost
	Činnost
	1. Stisknutím a podržením tlačítka pro zamčení dveří (1) na chytrém klíči zavřete okna. Okna se budou zavírat, dokud budete držet tlačítko stisknuté.
	1. Stisknutím a podržením tlačítka pro zamčení dveří (1) na chytrém klíči zavřete okna. Okna se budou zavírat, dokud budete držet tlačítko stisknuté.
	1. Stisknutím a podržením tlačítka pro zamčení dveří (1) na chytrém klíči zavřete okna. Okna se budou zavírat, dokud budete držet tlačítko stisknuté.

	2. Stisknutím a podržením tlačítka pro odemčení dveří (2) na chytrém klíči otevřete okna. Okna se budou otvírat, dokud budete držet tlačítko stisknuté.
	2. Stisknutím a podržením tlačítka pro odemčení dveří (2) na chytrém klíči otevřete okna. Okna se budou otvírat, dokud budete držet tlačítko stisknuté.

	3. Dálkové ovládání oken můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí nabídky Settings (Nastavení).
	3. Dálkové ovládání oken můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí nabídky Settings (Nastavení).


	• Do prostoru oken neumisťujte žádné příslušenství. Předměty mohou bránit správné funkci ochranného systému proti zablokování.
	• Do prostoru oken neumisťujte žádné příslušenství. Předměty mohou bránit správné funkci ochranného systému proti zablokování.
	• Do prostoru oken neumisťujte žádné příslušenství. Předměty mohou bránit správné funkci ochranného systému proti zablokování.
	• Do prostoru oken neumisťujte žádné příslušenství. Předměty mohou bránit správné funkci ochranného systému proti zablokování.

	• Před zavíráním oken vždy kontrolujte, zda zavření nic nebrání, aby nedošlo ke zranění nebo k poškození vozidla. Pokud dojde k přivření předmětu s průřezem menším než 4 mm (0,16 palce) mezi sklem a horním žlábkem rámu, ...
	• Před zavíráním oken vždy kontrolujte, zda zavření nic nebrání, aby nedošlo ke zranění nebo k poškození vozidla. Pokud dojde k přivření předmětu s průřezem menším než 4 mm (0,16 palce) mezi sklem a horním žlábkem rámu, ...

	• Automatická změna směru pohybu okna není aktivní během obnovování činnosti automatického systému zavírání oken. Při zavírání oken vždy zkontrolujte, že se v dráze pohybu okna nenachází žádná část těla a že všechny p...
	• Automatická změna směru pohybu okna není aktivní během obnovování činnosti automatického systému zavírání oken. Při zavírání oken vždy zkontrolujte, že se v dráze pohybu okna nenachází žádná část těla a že všechny p...

	• Pokud běží motor, NIKDY nenechávejte klíče ve vozidle s dětmi bez dozoru.
	• Pokud běží motor, NIKDY nenechávejte klíče ve vozidle s dětmi bez dozoru.

	• NIKDY nenechávejte v autě děti bez dozoru. Dokonce i velmi malé děti mohou způsobit rozjetí vozidla a způsobit zranění sobě nebo jiným osobám.
	• NIKDY nenechávejte v autě děti bez dozoru. Dokonce i velmi malé děti mohou způsobit rozjetí vozidla a způsobit zranění sobě nebo jiným osobám.

	• Vždy, před zavíráním, nejprve pečlivě zkontrolujte, zda v blízkosti okna nemá žádná z osob ruce, hlavu nebo jiné části těla.
	• Vždy, před zavíráním, nejprve pečlivě zkontrolujte, zda v blízkosti okna nemá žádná z osob ruce, hlavu nebo jiné části těla.

	• Nedovolte, aby si s elektrickým stahováním oken hrály děti. Spínač zámku elektrického stahování zadních oken nechávejte v poloze LOCK (Uzamčeno, stisknutá poloha). Při neúmyslném použití dětmi by mohlo dojít k VÁŽNÉMU ZRA...
	• Nedovolte, aby si s elektrickým stahováním oken hrály děti. Spínač zámku elektrického stahování zadních oken nechávejte v poloze LOCK (Uzamčeno, stisknutá poloha). Při neúmyslném použití dětmi by mohlo dojít k VÁŽNÉMU ZRA...

	• Pokud je vozidlo v pohybu, nevyklánějte z okna hlavu ani žádné končetiny.
	• Pokud je vozidlo v pohybu, nevyklánějte z okna hlavu ani žádné končetiny.

	• Při zavírání oken vždy zkontrolujte, že se v dráze pohybu okna nenachází žádná část těla a že všechny předměty jsou v bezpečné vzdálenosti tak, aby nedošlo ke zranění nebo poškození vozidla.
	• Při zavírání oken vždy zkontrolujte, že se v dráze pohybu okna nenachází žádná část těla a že všechny předměty jsou v bezpečné vzdálenosti tak, aby nedošlo ke zranění nebo poškození vozidla.



	• Pro prevenci poškození elektrického stahování oken, neotvírejte nebo nezavírejte současně více než dvě okna. Prodloužíte tím rovněž životnost pojistek.
	• Pro prevenci poškození elektrického stahování oken, neotvírejte nebo nezavírejte současně více než dvě okna. Prodloužíte tím rovněž životnost pojistek.
	• Pro prevenci poškození elektrického stahování oken, neotvírejte nebo nezavírejte současně více než dvě okna. Prodloužíte tím rovněž životnost pojistek.
	• Pro prevenci poškození elektrického stahování oken, neotvírejte nebo nezavírejte současně více než dvě okna. Prodloužíte tím rovněž životnost pojistek.

	• Nikdy nezkoušejte ovládat stahování některého z oken z místa řidiče a současně u konkrétního okna ovladačem v opačném směru. Pokud by k takové situaci došlo, pohyb okna se zastaví a nepůjde otevřít ani zavřít.
	• Nikdy nezkoušejte ovládat stahování některého z oken z místa řidiče a současně u konkrétního okna ovladačem v opačném směru. Pokud by k takové situaci došlo, pohyb okna se zastaví a nepůjde otevřít ani zavřít.



	• Při jízdě s otevřenými zadními okny nebo se střešním oknem (je-li součástí výbavy) v otevřené (nebo částečně otevřené) poloze, může docházet k hluku způsobenému nárazy větru. Jedná se o normální stav, který lze ome...
	• Při jízdě s otevřenými zadními okny nebo se střešním oknem (je-li součástí výbavy) v otevřené (nebo částečně otevřené) poloze, může docházet k hluku způsobenému nárazy větru. Jedná se o normální stav, který lze ome...
	• Při jízdě s otevřenými zadními okny nebo se střešním oknem (je-li součástí výbavy) v otevřené (nebo částečně otevřené) poloze, může docházet k hluku způsobenému nárazy větru. Jedná se o normální stav, který lze ome...
	• Při jízdě s otevřenými zadními okny nebo se střešním oknem (je-li součástí výbavy) v otevřené (nebo částečně otevřené) poloze, může docházet k hluku způsobenému nárazy větru. Jedná se o normální stav, který lze ome...

	• V chladných a vlhkých klimatických podmínkách nemusí elektrické ovládání řádně fungovat kvůli přimrznutí oken.
	• V chladných a vlhkých klimatických podmínkách nemusí elektrické ovládání řádně fungovat kvůli přimrznutí oken.

	• Automatická změna směru pohybu okna je aktivní pouze v případě, že je úplným přitažením spínače aktivovaná funkce „auto up“ (automatické zvedání). Funkce automatické změny pohybu nefunguje, pokud k posuvu skla vzhůru pou...
	• Automatická změna směru pohybu okna je aktivní pouze v případě, že je úplným přitažením spínače aktivovaná funkce „auto up“ (automatické zvedání). Funkce automatické změny pohybu nefunguje, pokud k posuvu skla vzhůru pou...








	Kapota
	Kapota
	Kapota

	Otevření kapoty
	Otevření kapoty
	Otevření kapoty
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Páčka otevírání kapoty motoru
	1 Páčka otevírání kapoty motoru
	1 Páčka otevírání kapoty motoru

	2 Sekundární západka kapoty
	2 Sekundární západka kapoty

	3 Kapota
	3 Kapota

	4 Podpěrná tyč
	4 Podpěrná tyč


	Činnost
	Činnost
	1. Zatáhněte za páčku otevírání kapoty (1).
	1. Zatáhněte za páčku otevírání kapoty (1).
	1. Zatáhněte za páčku otevírání kapoty (1).

	2. Zatlačte sekundární západku (2) směrem vlevo.
	2. Zatlačte sekundární západku (2) směrem vlevo.

	3. Kapotu (3) zdvihněte.
	3. Kapotu (3) zdvihněte.

	4. Vyjměte podpěrnou tyč (4).
	4. Vyjměte podpěrnou tyč (4).

	5. Zajistěte otevřenou kapotu podpěrnou tyčí.
	5. Zajistěte otevřenou kapotu podpěrnou tyčí.


	• Kapotu otevírejte na rovném místě po vypnutí motoru, přesunutí řazení do polohy P (Parkování) a aktivaci parkovací brzdy.
	• Kapotu otevírejte na rovném místě po vypnutí motoru, přesunutí řazení do polohy P (Parkování) a aktivaci parkovací brzdy.
	• Kapotu otevírejte na rovném místě po vypnutí motoru, přesunutí řazení do polohy P (Parkování) a aktivaci parkovací brzdy.
	• Kapotu otevírejte na rovném místě po vypnutí motoru, přesunutí řazení do polohy P (Parkování) a aktivaci parkovací brzdy.


	• Podpěrnou tyč chytejte v části obalené gumou. Guma zabrání vašemu popálení horkým kovem v případě zahřátého motoru.
	• Podpěrnou tyč chytejte v části obalené gumou. Guma zabrání vašemu popálení horkým kovem v případě zahřátého motoru.
	• Podpěrnou tyč chytejte v části obalené gumou. Guma zabrání vašemu popálení horkým kovem v případě zahřátého motoru.

	• Při kontrole motorového prostoru je vždy nutné otevřenou kapotu zajistit podpěrnou tyčí, zcela zasunutou do příslušného otvoru. Tak je zajištěno, že se kapota nemůže zavřít a způsobit vám zranění.
	• Při kontrole motorového prostoru je vždy nutné otevřenou kapotu zajistit podpěrnou tyčí, zcela zasunutou do příslušného otvoru. Tak je zajištěno, že se kapota nemůže zavřít a způsobit vám zranění.







	Zavření kapoty
	Zavření kapoty
	Zavření kapoty
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Před zavřením kapoty zkontrolujte:
	1. Před zavřením kapoty zkontrolujte:
	1. Před zavřením kapoty zkontrolujte:
	• Všechny uzávěry plnících otvorů v motorovém prostoru musí být správně upevněné.
	• Všechny uzávěry plnících otvorů v motorovém prostoru musí být správně upevněné.
	• Všechny uzávěry plnících otvorů v motorovém prostoru musí být správně upevněné.

	• Z motorového prostoru musí být odstraněny hadry, rukavice a ostatní hořlavé předměty.
	• Z motorového prostoru musí být odstraněny hadry, rukavice a ostatní hořlavé předměty.



	2. Přivřete kapotu do výšky přibližně 30 cm (12 palců) nad zavřenou polohu a poté ji pusťte a nechte volným pádem zaklapnout. Zkontrolujte, zda je zajištěna v uzavřené poloze.
	2. Přivřete kapotu do výšky přibližně 30 cm (12 palců) nad zavřenou polohu a poté ji pusťte a nechte volným pádem zaklapnout. Zkontrolujte, zda je zajištěna v uzavřené poloze.

	3. Zkontrolujte, zda je kapota řádně zajištěna.
	3. Zkontrolujte, zda je kapota řádně zajištěna.
	• Pokud lze kapotu lehce nadzdvihnout, není řádně zajištěna.
	• Pokud lze kapotu lehce nadzdvihnout, není řádně zajištěna.
	• Pokud lze kapotu lehce nadzdvihnout, není řádně zajištěna.

	• Otevřete ji a znovu ji zavřete s o něco větší silou.
	• Otevřete ji a znovu ji zavřete s o něco větší silou.




	• Před zavíráním se ujistěte, že zavření nebrání žádné předměty. Přivření předmětů při zavírání kapoty by mohlo způsobit škodu nebo vážné zranění.
	• Před zavíráním se ujistěte, že zavření nebrání žádné předměty. Přivření předmětů při zavírání kapoty by mohlo způsobit škodu nebo vážné zranění.
	• Před zavíráním se ujistěte, že zavření nebrání žádné předměty. Přivření předmětů při zavírání kapoty by mohlo způsobit škodu nebo vážné zranění.
	• Před zavíráním se ujistěte, že zavření nebrání žádné předměty. Přivření předmětů při zavírání kapoty by mohlo způsobit škodu nebo vážné zranění.

	• V motorovém prostoru nenechávejte hadry, rukavice ani jiné hořlavé předměty. V opačném případě může dojít k požáru.
	• V motorovém prostoru nenechávejte hadry, rukavice ani jiné hořlavé předměty. V opačném případě může dojít k požáru.

	• Před jízdou vždy překontrolujte, že je kapota správně zajištěna. Nezajištěná kapota by se mohla za jízdy otevřít, zcela zaclonit výhled a způsobit nehodu.
	• Před jízdou vždy překontrolujte, že je kapota správně zajištěna. Nezajištěná kapota by se mohla za jízdy otevřít, zcela zaclonit výhled a způsobit nehodu.

	• Vozidlem se zvednutou kapotou nepopojíždějte. Kapota by bránila ve výhledu a mohla by spadnout nebo se poškodit.
	• Vozidlem se zvednutou kapotou nepopojíždějte. Kapota by bránila ve výhledu a mohla by spadnout nebo se poškodit.








	Dvířka palivové nádrže
	Dvířka palivové nádrže
	Dvířka palivové nádrže

	Otevření dvířek hrdla palivové nádrže
	Otevření dvířek hrdla palivové nádrže
	Otevření dvířek hrdla palivové nádrže
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Vypněte motor.
	1. Vypněte motor.
	1. Vypněte motor.

	2. Ujistěte se, že jsou všechny dveře odemknuté.
	2. Ujistěte se, že jsou všechny dveře odemknuté.

	3. Dvířka hrdla palivové nádrže (1) otevřete stisknutím u středu zadního okraje.
	3. Dvířka hrdla palivové nádrže (1) otevřete stisknutím u středu zadního okraje.

	4. Uzávěr palivové nádrže (2) vyšroubujte otáčením proti směru hodinových ručiček.
	4. Uzávěr palivové nádrže (2) vyšroubujte otáčením proti směru hodinových ručiček.

	5. Víčko umístěte na dvířka hrdla palivové nádrže.
	5. Víčko umístěte na dvířka hrdla palivové nádrže.


	Než začnete doplňovat palivo, ujistěte se, jaký druh paliva se ve vašem vozidle používá.
	Než začnete doplňovat palivo, ujistěte se, jaký druh paliva se ve vašem vozidle používá.
	Kdybyste omylem doplnili naftu do vozidla se zážehovým motorem nebo naopak benzín do vozidla se vznětovým motorem, mohlo by to mít negativní dopady na palivový systém a způsobit vážné poškození vozidla.

	• Když budou odemčeny dveře u řidiče, budou odblokována i dvířka palivové nádrže.
	• Když budou odemčeny dveře u řidiče, budou odblokována i dvířka palivové nádrže.
	• Když budou odemčeny dveře u řidiče, budou odblokována i dvířka palivové nádrže.
	• Když budou odemčeny dveře u řidiče, budou odblokována i dvířka palivové nádrže.
	Odemknutí dvířek hrdla palivové nádrže:
	- Stiskněte tlačítko pro odemknutí na chytrém klíči.
	- Stiskněte tlačítko pro odemknutí na chytrém klíči.
	- Stiskněte tlačítko pro odemknutí na chytrém klíči.

	- Stiskněte tlačítko odemknutí centrálního zamykání na čalounění opěrky dveří řidiče.
	- Stiskněte tlačítko odemknutí centrálního zamykání na čalounění opěrky dveří řidiče.

	- Zatáhněte za vnitřní dveřní rukojeť směrem ven.
	- Zatáhněte za vnitřní dveřní rukojeť směrem ven.


	Dvířka palivové nádrže se zamknou při zamknutí všech dveří.
	Zamknutí dvířek hrdla palivové nádrže:
	- Stiskněte tlačítko pro zamknutí na chytrém klíči.
	- Stiskněte tlačítko pro zamknutí na chytrém klíči.
	- Stiskněte tlačítko pro zamknutí na chytrém klíči.

	- Stiskněte tlačítko zamknutí centrálního zamykání na čalounění opěrky dveří řidiče.
	- Stiskněte tlačítko zamknutí centrálního zamykání na čalounění opěrky dveří řidiče.


	Jakmile vozidlo překročí rychlost 15 km/h (9,3 mil/hod), všechny dveře se automaticky zamknou Dvířka hrdla palivové nádrže se rovněž zavřou, pokud rychlost vozidla překročí 15 km/h (9,3 mil/h).

	• Pokud se kvůli námraze v okolí dvířka hrdla palivové nádrže neotevřou, lehce na ně poklepejte nebo zatlačte, aby se led porušil a dvířka uvolnila. Nepokoušejte se dvířka vypáčit. V případě potřeby nastříkejte kolem dvíř...
	• Pokud se kvůli námraze v okolí dvířka hrdla palivové nádrže neotevřou, lehce na ně poklepejte nebo zatlačte, aby se led porušil a dvířka uvolnila. Nepokoušejte se dvířka vypáčit. V případě potřeby nastříkejte kolem dvíř...







	Uzavření dvířek hrdla palivové nádrže
	Uzavření dvířek hrdla palivové nádrže
	Uzavření dvířek hrdla palivové nádrže
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Uzávěr palivové nádrže (2) otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.
	1. Uzávěr palivové nádrže (2) otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.
	1. Uzávěr palivové nádrže (2) otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

	2. Dvířka hrdla palivové nádrže (1) zavřete stisknutím u středu zadního okraje.
	2. Dvířka hrdla palivové nádrže (1) zavřete stisknutím u středu zadního okraje.

	3. Zkontrolujte, zda jsou všechny dveře i dvířka hrdla palivové nádrže zamknuté.
	3. Zkontrolujte, zda jsou všechny dveře i dvířka hrdla palivové nádrže zamknuté.


	Paliva pro automobily jsou hořlavé materiály. Při tankování opatrně postupujte podle následujících pokynů. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážným zraněním, popáleninám nebo úmrtí v důsledku požáru nebo výbuchu.
	Paliva pro automobily jsou hořlavé materiály. Při tankování opatrně postupujte podle následujících pokynů. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážným zraněním, popáleninám nebo úmrtí v důsledku požáru nebo výbuchu.
	• Přečtěte si veškerá varování vyvěšená na čerpací stanici a postupujte podle nich.
	• Přečtěte si veškerá varování vyvěšená na čerpací stanici a postupujte podle nich.
	• Přečtěte si veškerá varování vyvěšená na čerpací stanici a postupujte podle nich.

	• Před tankováním zjistěte umístění nouzového zastavení přívodu paliva čerpací stanice, pokud je k dispozici.
	• Před tankováním zjistěte umístění nouzového zastavení přívodu paliva čerpací stanice, pokud je k dispozici.

	• Před kontaktem s čerpací pistolí byste měli eliminovat potenciální riziko vzniku náboje statické elektřiny. V bezpečné vzdálenosti od hrdla palivové nádrže, čerpací pistole nebo jiného zdroje paliva se holou rukou dotkněte ně...
	• Před kontaktem s čerpací pistolí byste měli eliminovat potenciální riziko vzniku náboje statické elektřiny. V bezpečné vzdálenosti od hrdla palivové nádrže, čerpací pistole nebo jiného zdroje paliva se holou rukou dotkněte ně...

	• Během tankování nepoužívejte mobilní telefon. Elektrický proud a/ nebo elektronické rušení z mobilního telefonu může potenciálně vznítit výpary z paliva a způsobit požár.
	• Během tankování nepoužívejte mobilní telefon. Elektrický proud a/ nebo elektronické rušení z mobilního telefonu může potenciálně vznítit výpary z paliva a způsobit požár.

	• Po zahájení tankování neusedejte zpět do vozidla. Dotykem nebo třením o předmět nebo látku ve vozidle schopnou tvorby statické elektřiny byste mohli způsobit vznik náboje statické elektřiny. Výboj statické elektřiny by mohl vzn...
	• Po zahájení tankování neusedejte zpět do vozidla. Dotykem nebo třením o předmět nebo látku ve vozidle schopnou tvorby statické elektřiny byste mohli způsobit vznik náboje statické elektřiny. Výboj statické elektřiny by mohl vzn...

	• Před tankováním vždy přesuňte řazení do polohy P (Parkování), aktivujte parkovací brzdu a přepněte spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy LOCK/OFF (Zamknuto/Vypnuto).
	• Před tankováním vždy přesuňte řazení do polohy P (Parkování), aktivujte parkovací brzdu a přepněte spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy LOCK/OFF (Zamknuto/Vypnuto).

	• Jiskry produkované elektrickými komponenty motoru mohou vznítit výpary paliva a způsobit požár.
	• Jiskry produkované elektrickými komponenty motoru mohou vznítit výpary paliva a způsobit požár.

	• Při použití schválené přenosné nádoby na palivo nádobu před zahájením tankování postavte na zem. Výboj statické elektřiny z nádoby by mohl vznítit výpary z paliva a způsobit požár. Po zahájení tankování by měl být až...
	• Při použití schválené přenosné nádoby na palivo nádobu před zahájením tankování postavte na zem. Výboj statické elektřiny z nádoby by mohl vznítit výpary z paliva a způsobit požár. Po zahájení tankování by měl být až...

	• Používejte pouze schválené přenosné plastové nádoby určené pro přenos a uchovávání benzinu.
	• Používejte pouze schválené přenosné plastové nádoby určené pro přenos a uchovávání benzinu.

	• Na čerpací stanici a zejména během tankování nepoužívejte sirky nebo zapalovač a nekuřte ani nenechávejte zapálenou cigaretu ve vozidle.
	• Na čerpací stanici a zejména během tankování nepoužívejte sirky nebo zapalovač a nekuřte ani nenechávejte zapálenou cigaretu ve vozidle.

	• Nádrž vozidla nenaplňujte zcela ani ji nepřeplňujte, aby nedošlo k rozlití benzínu.
	• Nádrž vozidla nenaplňujte zcela ani ji nepřeplňujte, aby nedošlo k rozlití benzínu.

	• V případě vypuknutí požáru během tankování opusťte okolí vozidla, okamžitě kontaktujte správce čerpací stanice a kontaktujte nejbližší požární stanici. Postupujte podle bezpečnostních pokynů, které vám sdělí.
	• V případě vypuknutí požáru během tankování opusťte okolí vozidla, okamžitě kontaktujte správce čerpací stanice a kontaktujte nejbližší požární stanici. Postupujte podle bezpečnostních pokynů, které vám sdělí.

	• Pokud palivo pod tlakem vystříkne ven, může se vám dostat na oblečení nebo kůži a vystavit vás riziku požáru a popálenin. Víko palivové nádrže vždy snímejte opatrně a pomalu. Pokud přes víko uniká palivo nebo pokud slyšít...
	• Pokud palivo pod tlakem vystříkne ven, může se vám dostat na oblečení nebo kůži a vystavit vás riziku požáru a popálenin. Víko palivové nádrže vždy snímejte opatrně a pomalu. Pokud přes víko uniká palivo nebo pokud slyšít...

	• Vždy zkontrolujte pevné utažení víka palivové nádrže, aby v případě nehody nedošlo k úniku paliva.
	• Vždy zkontrolujte pevné utažení víka palivové nádrže, aby v případě nehody nedošlo k úniku paliva.



	Během mytí vozidla (při mytí vysokotlakou vodou, v automatické automyčce apod.) nechávejte dveře v poloze LOCK (zamknuto).
	Během mytí vozidla (při mytí vysokotlakou vodou, v automatické automyčce apod.) nechávejte dveře v poloze LOCK (zamknuto).

	• Chcete-li dvířka palivové nádrže zamknout, je třeba nastavit dveře vozidla do polohy LOCK (zamknuto) a dvířka palivové nádrže zcela zavřít. Pokud dvířka palivové nádrže nejsou zcela zavřená, nezamknou se.
	• Chcete-li dvířka palivové nádrže zamknout, je třeba nastavit dveře vozidla do polohy LOCK (zamknuto) a dvířka palivové nádrže zcela zavřít. Pokud dvířka palivové nádrže nejsou zcela zavřená, nezamknou se.
	• Chcete-li dvířka palivové nádrže zamknout, je třeba nastavit dveře vozidla do polohy LOCK (zamknuto) a dvířka palivové nádrže zcela zavřít. Pokud dvířka palivové nádrže nejsou zcela zavřená, nezamknou se.
	• Chcete-li dvířka palivové nádrže zamknout, je třeba nastavit dveře vozidla do polohy LOCK (zamknuto) a dvířka palivové nádrže zcela zavřít. Pokud dvířka palivové nádrže nejsou zcela zavřená, nezamknou se.

	• Dbejte na to, aby doplňované palivo splňovalo nároky na kvalitu paliva.
	• Dbejte na to, aby doplňované palivo splňovalo nároky na kvalitu paliva.

	• Nerozlijte palivo na vnější povrchy vozidla. Jakýkoli typ paliva rozlitého na lakovaný povrch vozidla může způsobit jeho poškození.
	• Nerozlijte palivo na vnější povrchy vozidla. Jakýkoli typ paliva rozlitého na lakovaný povrch vozidla může způsobit jeho poškození.

	• Pokud je třeba vyměnit zátku hrdla palivové nádrže, používejte pouze originální zátku Kia nebo ekvivalentní zátku předepsanou pro vaše vozidlo. Nesprávné víko plnicího hrdla palivové nádrže může způsobit vážnou poruchu ...
	• Pokud je třeba vyměnit zátku hrdla palivové nádrže, používejte pouze originální zátku Kia nebo ekvivalentní zátku předepsanou pro vaše vozidlo. Nesprávné víko plnicího hrdla palivové nádrže může způsobit vážnou poruchu ...

	• Nerozlijte palivo na vnější povrchy vozidla. Jakýkoli typ paliva rozlitého na lakovaný povrch vozidla může způsobit jeho poškození.
	• Nerozlijte palivo na vnější povrchy vozidla. Jakýkoli typ paliva rozlitého na lakovaný povrch vozidla může způsobit jeho poškození.

	• Po natankování zkontrolujte pevné utažení víka palivové nádrže, aby v případě nehody nedošlo k úniku paliva.
	• Po natankování zkontrolujte pevné utažení víka palivové nádrže, aby v případě nehody nedošlo k úniku paliva.








	Panoramatické střešní okno
	Panoramatické střešní okno
	Panoramatické střešní okno
	Pokud je vozidlo vybavené střešním oknem, můžete odsunout nebo vyklopit střešní okno spínačem ovládání střešního okna na stropním panelu.
	Pokud je vozidlo vybavené střešním oknem, můžete odsunout nebo vyklopit střešní okno spínačem ovládání střešního okna na stropním panelu.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Střešní okno lze ovládat jen tehdy, když je spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/ vypnutí motoru) v poloze ON (Zapnuto) nebo START.
	Střešní okno lze ovládat přibližně 3 minuty po přepnutí spínače zapalování nebo tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy ACC (Příslušenství) nebo LOCK/ OFF (Zamknuto/Vypnuto). Jsou-li však přední dve...
	• Střešní okno nebo sluneční clonu nikdy nenastavujte během jízdy. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k nehodě s následkem zranění nebo poškození majetku.
	• Střešní okno nebo sluneční clonu nikdy nenastavujte během jízdy. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k nehodě s následkem zranění nebo poškození majetku.
	• Střešní okno nebo sluneční clonu nikdy nenastavujte během jízdy. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k nehodě s následkem zranění nebo poškození majetku.
	• Střešní okno nebo sluneční clonu nikdy nenastavujte během jízdy. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k nehodě s následkem zranění nebo poškození majetku.

	• Pokud běží motor, nikdy nenechávejte klíče ve vozidle s dětmi bez dozoru. Děti bez dozoru by mohly manipulovat se střešním oknem a mohlo by dojít k vážnému zranění.
	• Pokud běží motor, nikdy nenechávejte klíče ve vozidle s dětmi bez dozoru. Děti bez dozoru by mohly manipulovat se střešním oknem a mohlo by dojít k vážnému zranění.

	• Na horní části vozidla si nesedejte. Může dojít ke zranění nebo k poškození vozidla.
	• Na horní části vozidla si nesedejte. Může dojít ke zranění nebo k poškození vozidla.



	Se střešním oknem nemanipulujte, pokud jsou na vozidle nainstalovány střešní tyče nebo pokud je na střeše náklad.
	Se střešním oknem nemanipulujte, pokud jsou na vozidle nainstalovány střešní tyče nebo pokud je na střeše náklad.



	Elektricky ovládaná sluneční clona
	Elektricky ovládaná sluneční clona
	Elektricky ovládaná sluneční clona
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Sluneční clonu používejte na zastínění přímého slunečního světla, procházejícího sklem střešního okna.
	• Stiskněte spínač střešního okna směrem vzad do první zarážky, elektricky ovládaná sluneční clona se automaticky otevře.
	• Stiskněte spínač střešního okna směrem vzad do první zarážky, elektricky ovládaná sluneční clona se automaticky otevře.
	• Stiskněte spínač střešního okna směrem vzad do první zarážky, elektricky ovládaná sluneční clona se automaticky otevře.

	• Stiskněte spínač střešního okna směrem vpřed do první zarážky, elektricky ovládaná sluneční clona se automaticky zavře. Pokud je však střešní okno otevřené, zavře se jako první ono.
	• Stiskněte spínač střešního okna směrem vpřed do první zarážky, elektricky ovládaná sluneční clona se automaticky zavře. Pokud je však střešní okno otevřené, zavře se jako první ono.


	Posuv elektricky ovládané sluneční clony lze v libovolné poloze zastavit krátkým zatlačením ovládacího spínače v libovolném směru.
	Elektrickou sluneční clonou nemanipulujte přímo rukou, mohlo by dojít k poškození nebo poruše.
	Elektrickou sluneční clonou nemanipulujte přímo rukou, mohlo by dojít k poškození nebo poruše.

	Záhyby na materiálu elektrické sluneční clony jsou obvyklým projevem vlastností materiálu.
	Záhyby na materiálu elektrické sluneční clony jsou obvyklým projevem vlastností materiálu.




	Otevření/sklopení
	Otevření/sklopení
	Otevření/sklopení
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Ovládací spínač střešního okna posuňte nahoru, sklo střešního okna se vyklopí. Je-li však sluneční clona zavřená, otevře se jako první ona.
	• Ovládací spínač střešního okna posuňte nahoru, sklo střešního okna se vyklopí. Je-li však sluneční clona zavřená, otevře se jako první ona.
	• Ovládací spínač střešního okna posuňte nahoru, sklo střešního okna se vyklopí. Je-li však sluneční clona zavřená, otevře se jako první ona.

	• Pokud je střešní okno otevřené, posuňte ovládací spínač střešního okna nahoru nebo dopředu, sklo střešního okna se automaticky zavře.
	• Pokud je střešní okno otevřené, posuňte ovládací spínač střešního okna nahoru nebo dopředu, sklo střešního okna se automaticky zavře.


	Posuv střešního okna lze v libovolné poloze zastavit krátkým zatažením nebo zatlačením ovládacího spínače.



	Vysunutí do otevřené polohy/ Zasunutí do zavřené polohy
	Vysunutí do otevřené polohy/ Zasunutí do zavřené polohy
	Vysunutí do otevřené polohy/ Zasunutí do zavřené polohy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Ovládací spínač střešního okna posuňte směrem dozadu do polohy první západky, sklo střešního okna se bude otevírat. Pokud je však elektrická sluneční clona zavřená, nejprve se otevře sluneční clona.
	• Ovládací spínač střešního okna posuňte směrem dozadu do polohy první západky, sklo střešního okna se bude otevírat. Pokud je však elektrická sluneční clona zavřená, nejprve se otevře sluneční clona.
	• Ovládací spínač střešního okna posuňte směrem dozadu do polohy první západky, sklo střešního okna se bude otevírat. Pokud je však elektrická sluneční clona zavřená, nejprve se otevře sluneční clona.
	Ovládací spínač střešního okna posuňte směrem dopředu do polohy první západky, sklo střešního okna se bude zavírat. Je-li však střešní okno zavřené, zavře se elektrická sluneční clona.

	• Ovládací spínač střešního okna posuňte směrem dopředu nebo dozadu do polohy druhé západky, elektrická clona a sklo střešního okna bude ovládáno automaticky (funkce automatického vysunutí).
	• Ovládací spínač střešního okna posuňte směrem dopředu nebo dozadu do polohy druhé západky, elektrická clona a sklo střešního okna bude ovládáno automaticky (funkce automatického vysunutí).
	Posuv střešního okna lze v libovolné poloze zastavit krátkým zatažením nebo zatlačením ovládacího spínače.





	Automatické obrácení chodu
	Automatické obrácení chodu
	Automatické obrácení chodu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud elektricky ovládaná sluneční clona při automatickém zavírání zaznamená jakoukoli překážku, směr pohybu se obrátí a potom se clona v určité poloze zastaví.
	Funkce automatického obrácení chodu nemusí fungovat při zachycení příliš tenkého nebo měkkého předmětu mezi posouvající se elektricky ovládanou sluneční clonou a rámem střešního okna.
	• Při manipulaci se střešním oknem se ujistěte, že v dráze jeho pohybu nemáte hlavu nebo jiné části těla a předměty. Můžou se zachytit části těla nebo předměty, čím může dojít ke zranění nebo k poškození vozidla.
	• Při manipulaci se střešním oknem se ujistěte, že v dráze jeho pohybu nemáte hlavu nebo jiné části těla a předměty. Můžou se zachytit části těla nebo předměty, čím může dojít ke zranění nebo k poškození vozidla.
	• Při manipulaci se střešním oknem se ujistěte, že v dráze jeho pohybu nemáte hlavu nebo jiné části těla a předměty. Můžou se zachytit části těla nebo předměty, čím může dojít ke zranění nebo k poškození vozidla.
	• Při manipulaci se střešním oknem se ujistěte, že v dráze jeho pohybu nemáte hlavu nebo jiné části těla a předměty. Můžou se zachytit části těla nebo předměty, čím může dojít ke zranění nebo k poškození vozidla.

	• Nikdy záměrně nezkoušejte funkci automatického obrácení směru chodu pomocí částí vašeho těla. Elektricky ovládaná sluneční clona může obrátit směr chodu, ale je riziko zranění.
	• Nikdy záměrně nezkoušejte funkci automatického obrácení směru chodu pomocí částí vašeho těla. Elektricky ovládaná sluneční clona může obrátit směr chodu, ale je riziko zranění.



	• Po dosažení krajní polohy otevření, zavření nebo vyklopení, ovládací tlačítko sluneční dále nepřidržujte. Mohlo by dojít k poškození motoru střešního okna.
	• Po dosažení krajní polohy otevření, zavření nebo vyklopení, ovládací tlačítko sluneční dále nepřidržujte. Mohlo by dojít k poškození motoru střešního okna.
	• Po dosažení krajní polohy otevření, zavření nebo vyklopení, ovládací tlačítko sluneční dále nepřidržujte. Mohlo by dojít k poškození motoru střešního okna.
	• Po dosažení krajní polohy otevření, zavření nebo vyklopení, ovládací tlačítko sluneční dále nepřidržujte. Mohlo by dojít k poškození motoru střešního okna.

	• Opakované činnosti jako otevírání, zavírání, sklápění a pod. můžou vést k selhání motoru nebo systému střešního okna.
	• Opakované činnosti jako otevírání, zavírání, sklápění a pod. můžou vést k selhání motoru nebo systému střešního okna.

	• Pravidelně odstraňujte nános prachu z kolejnice střešního okna.
	• Pravidelně odstraňujte nános prachu z kolejnice střešního okna.

	• Prach nahromaděný mezi střešním oknem a střešním panelem může způsobovat hluk. Proto pravidelně při otevřeném střešním okně odstraňujte prach a nečistoty čistým hadrem.
	• Prach nahromaděný mezi střešním oknem a střešním panelem může způsobovat hluk. Proto pravidelně při otevřeném střešním okně odstraňujte prach a nečistoty čistým hadrem.

	• Nepokoušejte se střešní okno otevřít, když je teplota pod bodem mrazu nebo když je střešní okno pokryto sněhem nebo ledem. Střešní okno nemusí fungovat správně a může se zlomit, pokud je otevíráno silou.
	• Nepokoušejte se střešní okno otevřít, když je teplota pod bodem mrazu nebo když je střešní okno pokryto sněhem nebo ledem. Střešní okno nemusí fungovat správně a může se zlomit, pokud je otevíráno silou.

	• Neotevírejte sklo střešního okna, ani s otevřeným střešním oknem nejezděte bezprostředně po dešti nebo po omytí vozidla. Voda může promáčet interiér vozidla.
	• Neotevírejte sklo střešního okna, ani s otevřeným střešním oknem nejezděte bezprostředně po dešti nebo po omytí vozidla. Voda může promáčet interiér vozidla.

	• Při jízdě do střešního okna nevsouvejte žádná zavazadla. Při náhlém zastavení vozidla může dojít k jeho poškození.
	• Při jízdě do střešního okna nevsouvejte žádná zavazadla. Při náhlém zastavení vozidla může dojít k jeho poškození.



	Při jízdě nevyklánějte ze střešního okna hlavu, ruce, části těla nebo předměty. Při náhlém zastavení vozidla může dojít k poraněním.
	Při jízdě nevyklánějte ze střešního okna hlavu, ruce, části těla nebo předměty. Při náhlém zastavení vozidla může dojít k poraněním.




	Resetování střešního okna
	Resetování střešního okna
	Resetování střešního okna
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Za určitých okolností může být potřebné vykonat resetování střešního okna. Mezi některé příklady, kdy může být resetování střešního okna potřebné, patří:
	• Když je 12V akumulátor odpojený nebo vybitý
	• Když je 12V akumulátor odpojený nebo vybitý
	• Když je 12V akumulátor odpojený nebo vybitý

	• Při výměně pojistky střešního okna
	• Při výměně pojistky střešního okna

	• Pokud jednodotekový úkon AUTO OPEN/CLOSE (Automatické otevírání/ zavírání) nefunguje správně
	• Pokud jednodotekový úkon AUTO OPEN/CLOSE (Automatické otevírání/ zavírání) nefunguje správně


	Postup resetování střešního okna
	Postup resetování střešního okna
	1. Doporučuje se provést postup resetováni, když je motor vozidla v chodu. Nastartujte vozidlo v poloze P (Parkování).
	1. Doporučuje se provést postup resetováni, když je motor vozidla v chodu. Nastartujte vozidlo v poloze P (Parkování).
	1. Doporučuje se provést postup resetováni, když je motor vozidla v chodu. Nastartujte vozidlo v poloze P (Parkování).

	2. Ujistěte se, že jsou elektricky ovládaná sluneční clona a sklo střešního okna v úplně zavřené poloze. Jsou-li elektricky ovládaná sluneční clona a střešní okno otevřené, tlačte na spínač směrem vpřed, dokud se clona a ok...
	2. Ujistěte se, že jsou elektricky ovládaná sluneční clona a sklo střešního okna v úplně zavřené poloze. Jsou-li elektricky ovládaná sluneční clona a střešní okno otevřené, tlačte na spínač směrem vpřed, dokud se clona a ok...

	3. Spínač uvolněte, až budou elektricky ovládaná sluneční clona a střešní okno plně zavřené.
	3. Spínač uvolněte, až budou elektricky ovládaná sluneční clona a střešní okno plně zavřené.

	4. Zatlačte spínač dopředu, dokud se elektricky ovládaná sluneční clona a sklo střešního okna mírně nepohnou. Poté spínač uvolněte.
	4. Zatlačte spínač dopředu, dokud se elektricky ovládaná sluneční clona a sklo střešního okna mírně nepohnou. Poté spínač uvolněte.

	5. Znovu zatlačte na spínač střešního okna a přidržte ho, dokud se elektrická sluneční clona a sklo střešního okna nevysune a nezavře. Spínač neuvolňujte, dokud se operace nedokončí.
	5. Znovu zatlačte na spínač střešního okna a přidržte ho, dokud se elektrická sluneční clona a sklo střešního okna nevysune a nezavře. Spínač neuvolňujte, dokud se operace nedokončí.
	Pokud spínač během operace uvolníte, opakujte postup od kroku 2.


	Pokud po vybití nebo odpojení akumulátoru nebo spálení příslušné pojistky neproběhne resetování střešního okna, nemusí okno fungovat normálním způsobem.
	Pokud po vybití nebo odpojení akumulátoru nebo spálení příslušné pojistky neproběhne resetování střešního okna, nemusí okno fungovat normálním způsobem.





	Upozornění na otevření střešního okna
	Upozornění na otevření střešního okna
	Upozornění na otevření střešního okna
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud řidič vypne motor, pokud střešní okno není zcela zavřené, na několik sekund se rozezní výstražná zvuková signalizace a na LCD displeji se zobrazí varovná zpráva ohledně otevřeného střešního okna.
	Před opuštěním vozidla střešní okno bezpečně uzavřete.
	Před opuštěním vozidla se ujistěte, že je střešní okno úplně zavřené. Ponechá-li se sluneční střecha otevřena, déšť nebo sníh můžou promáčet interiér vozidla. Ponechá-li se sluneční střecha otevřena v čase nepřítomn...
	Před opuštěním vozidla se ujistěte, že je střešní okno úplně zavřené. Ponechá-li se sluneční střecha otevřena, déšť nebo sníh můžou promáčet interiér vozidla. Ponechá-li se sluneční střecha otevřena v čase nepřítomn...





	Volant
	Volant
	Volant

	Nastavení sklonu a výšky volantu
	Nastavení sklonu a výšky volantu
	Nastavení sklonu a výšky volantu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Zatáhněte za odjišťovací páčku (1)
	1. Zatáhněte za odjišťovací páčku (1)
	1. Zatáhněte za odjišťovací páčku (1)

	2. Volant nastavte do požadovaného sklonu (2) a výšky (3).
	2. Volant nastavte do požadovaného sklonu (2) a výšky (3).

	3. Vytáhněte odjišťovací páčku směrem vzhůru
	3. Vytáhněte odjišťovací páčku směrem vzhůru


	Před jízdou nezapomeňte nastavit správnou polohu volantu.
	Před jízdou nezapomeňte nastavit správnou polohu volantu.

	• Nikdy neměňte nastavení skonu a výšky volantu za jízdy. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k vážnému zranění, úmrtí či nehodě.
	• Nikdy neměňte nastavení skonu a výšky volantu za jízdy. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k vážnému zranění, úmrtí či nehodě.
	• Nikdy neměňte nastavení skonu a výšky volantu za jízdy. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k vážnému zranění, úmrtí či nehodě.
	• Nikdy neměňte nastavení skonu a výšky volantu za jízdy. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k vážnému zranění, úmrtí či nehodě.

	• Po nastavení polohy zahýbejte volantem nahoru a dolů pro ujištění, že je v poloze zajištěný.
	• Po nastavení polohy zahýbejte volantem nahoru a dolů pro ujištění, že je v poloze zajištěný.

	• Při nastavování úhlu a výšky volantu netlačte na volant ani za něj netahejte velkou silou, aby nedošlo k poškození sloupku.
	• Při nastavování úhlu a výšky volantu netlačte na volant ani za něj netahejte velkou silou, aby nedošlo k poškození sloupku.



	Při nastavování netlačte na volant ani za něj netahejte velkou silou. Může dojít k poškození sloupku volantu.
	Při nastavování netlačte na volant ani za něj netahejte velkou silou. Může dojít k poškození sloupku volantu.

	• Po nastavení se někdy může stát, že upevňovací páka volant nezajistí.
	• Po nastavení se někdy může stát, že upevňovací páka volant nezajistí.
	• Po nastavení se někdy může stát, že upevňovací páka volant nezajistí.
	• Po nastavení se někdy může stát, že upevňovací páka volant nezajistí.
	To není příznak poruchy. Tato situace může nastat v určité poloze mechanismu. V takovém případě nastavte volant znovu a zajistěte upevňovací pákou.

	• Při běžném provozu se mohou objevit následující projevy:
	• Při běžném provozu se mohou objevit následující projevy:
	- Varovná kontrolka EPS nesvítí.
	- Varovná kontrolka EPS nesvítí.
	- Varovná kontrolka EPS nesvítí.

	- Ihned po otočení spínače zapalování nebo tlačítka ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy ON (Zapnuto) je nutné vyvíjet pro otáčení volantem velké úsilí. Systém EPS v tu chvíli provádí diagnostiku. Po ukon...
	- Ihned po otočení spínače zapalování nebo tlačítka ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy ON (Zapnuto) je nutné vyvíjet pro otáčení volantem velké úsilí. Systém EPS v tu chvíli provádí diagnostiku. Po ukon...

	- Po přepnutí spínače zapalování nebo tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy ON (Zapnuto) nebo LOCK (Zamknuto) se z relé systému EPS může ozvat cvaknutí.
	- Po přepnutí spínače zapalování nebo tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy ON (Zapnuto) nebo LOCK (Zamknuto) se z relé systému EPS může ozvat cvaknutí.

	- Při zastavení nebo při jízdě malou rychlostí může být slyšet hluk motoru.
	- Při zastavení nebo při jízdě malou rychlostí může být slyšet hluk motoru.

	- Pokud je zjištěno nestandardní chování systému elektrického posilovače řízení, funkce asistenčního systému řízení se vypnout, aby se zabránilo možné smrtelné nehodě. V takové situaci začne svítit nebo blikat výstražné sv...
	- Pokud je zjištěno nestandardní chování systému elektrického posilovače řízení, funkce asistenčního systému řízení se vypnout, aby se zabránilo možné smrtelné nehodě. V takové situaci začne svítit nebo blikat výstražné sv...

	- Síla, potřebná pro otáčení volantu, vzroste při průběžném otáčení volantu při stání vozidla na místě. Po několika minutách se však vrátí na obvyklou úroveň.
	- Síla, potřebná pro otáčení volantu, vzroste při průběžném otáčení volantu při stání vozidla na místě. Po několika minutách se však vrátí na obvyklou úroveň.

	- Pokud elektronický posilovač řízení nepracuje správně, na přístrojovém panelu se rozsvítí varovná kontrolka. Otáčení volantu může být obtížné nebo neobvyklé. V takovém případě nechte systém zkontrolovat v odborném servi...
	- Pokud elektronický posilovač řízení nepracuje správně, na přístrojovém panelu se rozsvítí varovná kontrolka. Otáčení volantu může být obtížné nebo neobvyklé. V takovém případě nechte systém zkontrolovat v odborném servi...

	- Otáčení volantu za nízkých teplot může provázet neobvyklý hluk. Po zvýšení teploty hluk ustane. Jde o normální stav.
	- Otáčení volantu za nízkých teplot může provázet neobvyklý hluk. Po zvýšení teploty hluk ustane. Jde o normální stav.

	- Pokud je třeba vozidlo nastartovat pomocí kabelů v důsledku vybití akumulátoru, nemusí volant řádně fungovat. Jedná se o dočasnou situaci způsobenou vybitím akumulátoru a po delším nabíjení akumulátoru začne volant fungovat op...
	- Pokud je třeba vozidlo nastartovat pomocí kabelů v důsledku vybití akumulátoru, nemusí volant řádně fungovat. Jedná se o dočasnou situaci způsobenou vybitím akumulátoru a po delším nabíjení akumulátoru začne volant fungovat op...









	Vyhřívaný volant
	Vyhřívaný volant
	Vyhřívaný volant
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Stiskem tohoto tlačítka vyhřívání volantu zapnete nebo vypnete.
	1. Stiskem tohoto tlačítka vyhřívání volantu zapnete nebo vypnete.
	1. Stiskem tohoto tlačítka vyhřívání volantu zapnete nebo vypnete.

	2. Vyhřívaný volant se vrátí do polohy OFF (Vypnuto) při opětovném nastartování vozidla.
	2. Vyhřívaný volant se vrátí do polohy OFF (Vypnuto) při opětovném nastartování vozidla.


	Když je vozidlo zapnuté, funkce vyhřívání volantu automaticky nastavuje teplotu volantu podle okolní teploty. Podrobnosti viz část 
	Když je vozidlo zapnuté, funkce vyhřívání volantu automaticky nastavuje teplotu volantu podle okolní teploty. Podrobnosti viz část 
	"Systém chytré regulace tepelného komfortu (pro sedadlo řidiče) (je-li součástí výbavy)" strana 4-91


	Pokud se volant zahřeje příliš, vypněte systém vyhřívání. Vyhřívání volantu může způsobit popálení i při nízké teplotě, zvláště v případech, kdy je používáno dlouhodobě.
	Pokud se volant zahřeje příliš, vypněte systém vyhřívání. Vyhřívání volantu může způsobit popálení i při nízké teplotě, zvláště v případech, kdy je používáno dlouhodobě.

	• Na volant nenavlékejte žádný potah, mohl by mít nepříznivý vliv na funkčnost systému vyhřívání volantu.
	• Na volant nenavlékejte žádný potah, mohl by mít nepříznivý vliv na funkčnost systému vyhřívání volantu.
	• Na volant nenavlékejte žádný potah, mohl by mít nepříznivý vliv na funkčnost systému vyhřívání volantu.
	• Na volant nenavlékejte žádný potah, mohl by mít nepříznivý vliv na funkčnost systému vyhřívání volantu.

	• Při čištění vyhřívaného volantu nepoužívejte organická rozpouštědla, jako jsou ředidla, benzen, líh nebo benzín. Mohlo by dojít k poškození povrchu volantu.
	• Při čištění vyhřívaného volantu nepoužívejte organická rozpouštědla, jako jsou ředidla, benzen, líh nebo benzín. Mohlo by dojít k poškození povrchu volantu.

	• Pokud by byl povrch volantu poškozen ostrým předmětem, může dojít také k poškození komponent systému vyhřívání volantu.
	• Pokud by byl povrch volantu poškozen ostrým předmětem, může dojít také k poškození komponent systému vyhřívání volantu.



	Vyhřívání volantu se automaticky vypne přibližně po 30 minutách od zapnutí.
	Vyhřívání volantu se automaticky vypne přibližně po 30 minutách od zapnutí.





	Klakson
	Klakson
	Klakson
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Stiskněte symbol klaksonu na volantu.
	• Stiskněte symbol klaksonu na volantu.
	• Stiskněte symbol klaksonu na volantu.


	• Do oblasti pro rozeznění klaksonu netlučte silou nebo pěstí. Na oblast klaksonu netlačte ostrými předměty.
	• Do oblasti pro rozeznění klaksonu netlučte silou nebo pěstí. Na oblast klaksonu netlačte ostrými předměty.
	• Do oblasti pro rozeznění klaksonu netlučte silou nebo pěstí. Na oblast klaksonu netlačte ostrými předměty.
	• Do oblasti pro rozeznění klaksonu netlučte silou nebo pěstí. Na oblast klaksonu netlačte ostrými předměty.

	• Při čištění volantu nepoužívejte organická rozpouštědla jako ředidla, benzen, líh nebo benzín. Mohlo by dojít k poškození volantu.
	• Při čištění volantu nepoužívejte organická rozpouštědla jako ředidla, benzen, líh nebo benzín. Mohlo by dojít k poškození volantu.








	Zrcátka
	Zrcátka
	Zrcátka

	Vnitřní zpětné zrcátko
	Vnitřní zpětné zrcátko
	Vnitřní zpětné zrcátko

	Nastavení denního/nočního zpětného zrcátka
	Nastavení denního/nočního zpětného zrcátka
	Nastavení denního/nočního zpětného zrcátka
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• A: Denní
	• A: Denní
	• A: Denní

	• B: Noční
	• B: Noční


	Činnost
	Činnost
	1. Za dne zatlačte na páčku denní/noční (1).
	1. Za dne zatlačte na páčku denní/noční (1).
	1. Za dne zatlačte na páčku denní/noční (1).

	2. Při slabém světle a jízdě v noci tahem na páčku denní/noční (2) snížíte oslnění od předních světel.
	2. Při slabém světle a jízdě v noci tahem na páčku denní/noční (2) snížíte oslnění od předních světel.






	Elektrochromatické zrcátko (ECM)
	Elektrochromatické zrcátko (ECM)
	Elektrochromatické zrcátko (ECM)
	Snímač detekuje intenzitu světla a automaticky upravuje sílu čelních světlometů za šera a v noci.
	Snímač detekuje intenzitu světla a automaticky upravuje sílu čelních světlometů za šera a v noci.
	• Na zadní sedadla a do zavazadlového prostoru neumisťujte předměty, které by mohly bránit ve výhledu zadním oknem.
	• Na zadní sedadla a do zavazadlového prostoru neumisťujte předměty, které by mohly bránit ve výhledu zadním oknem.
	• Na zadní sedadla a do zavazadlového prostoru neumisťujte předměty, které by mohly bránit ve výhledu zadním oknem.
	• Na zadní sedadla a do zavazadlového prostoru neumisťujte předměty, které by mohly bránit ve výhledu zadním oknem.

	• Vnitřní zpětné zrcátko nenastavujte za jízdy. Nesoustředění na jízdu by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k nehodě s VÁŽNÝM nebo SMRTELNÝM ZRANĚNÍM či škodami na majetku.
	• Vnitřní zpětné zrcátko nenastavujte za jízdy. Nesoustředění na jízdu by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k nehodě s VÁŽNÝM nebo SMRTELNÝM ZRANĚNÍM či škodami na majetku.

	• Vnitřní zpětné zrcátko neupravujte ani na ně neumisťujte rozšiřující nástavec. Při nehodě by mohl způsobit zranění nebo aktivaci airbagů.
	• Vnitřní zpětné zrcátko neupravujte ani na ně neumisťujte rozšiřující nástavec. Při nehodě by mohl způsobit zranění nebo aktivaci airbagů.







	Vnější zpětné zrcátko
	Vnější zpětné zrcátko
	Vnější zpětné zrcátko

	Nastavení vnějšího zpětného zrcátka
	Nastavení vnějšího zpětného zrcátka
	Nastavení vnějšího zpětného zrcátka
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Přestavením spínače vnějšího zpětného zrcátka (1) zvolte levou nebo pravou stranu zrcátka.
	1. Přestavením spínače vnějšího zpětného zrcátka (1) zvolte levou nebo pravou stranu zrcátka.
	1. Přestavením spínače vnějšího zpětného zrcátka (1) zvolte levou nebo pravou stranu zrcátka.

	2. Úpravou seřizovacího prvku zrcátka (2) posunete vybrané zrcátko.
	2. Úpravou seřizovacího prvku zrcátka (2) posunete vybrané zrcátko.


	• Venkovní zpětná zrcátka jsou konvexní. Objekty v zrcátku jsou blíže, než se zdají být.
	• Venkovní zpětná zrcátka jsou konvexní. Objekty v zrcátku jsou blíže, než se zdají být.
	• Venkovní zpětná zrcátka jsou konvexní. Objekty v zrcátku jsou blíže, než se zdají být.
	• Venkovní zpětná zrcátka jsou konvexní. Objekty v zrcátku jsou blíže, než se zdají být.

	• Pro určení vzdálenosti za vámi jedoucích vozidel při změně jízdního pruhu použijte vnitřní zpětné zrcátko nebo přímý pohled.
	• Pro určení vzdálenosti za vámi jedoucích vozidel při změně jízdního pruhu použijte vnitřní zpětné zrcátko nebo přímý pohled.

	• Vnitřní zpětné zrcátko nenastavujte ani nesklápějte za jízdy. Nesoustředění na jízdu by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k nehodě s VÁŽNÝM nebo SMRTELNÝM ZRANĚNÍM či škodami na majetku.
	• Vnitřní zpětné zrcátko nenastavujte ani nesklápějte za jízdy. Nesoustředění na jízdu by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k nehodě s VÁŽNÝM nebo SMRTELNÝM ZRANĚNÍM či škodami na majetku.



	• Led z povrchu zrcátka neseškrabujte. Mohlo by dojít k poškození povrchu skla. Pokud led brání pohybu zrcátka, na zrcátka netlačte silou. Pro odstranění ledu použijte rozmrazovací sprej nebo houbičku či měkkou látku namočenou v ...
	• Led z povrchu zrcátka neseškrabujte. Mohlo by dojít k poškození povrchu skla. Pokud led brání pohybu zrcátka, na zrcátka netlačte silou. Pro odstranění ledu použijte rozmrazovací sprej nebo houbičku či měkkou látku namočenou v ...
	• Led z povrchu zrcátka neseškrabujte. Mohlo by dojít k poškození povrchu skla. Pokud led brání pohybu zrcátka, na zrcátka netlačte silou. Pro odstranění ledu použijte rozmrazovací sprej nebo houbičku či měkkou látku namočenou v ...
	• Led z povrchu zrcátka neseškrabujte. Mohlo by dojít k poškození povrchu skla. Pokud led brání pohybu zrcátka, na zrcátka netlačte silou. Pro odstranění ledu použijte rozmrazovací sprej nebo houbičku či měkkou látku namočenou v ...

	• Pokud je zrcátko zaseknuté kvůli přítomnosti ledu, na zrcátko netlačte silou. Pro uvolnění zamrzlého mechanismu použijte schválený rozmrazovací sprej (ne nemrznoucí kapalinu do chladiče) nebo vozidlo přesuňte na teplé místo a ...
	• Pokud je zrcátko zaseknuté kvůli přítomnosti ledu, na zrcátko netlačte silou. Pro uvolnění zamrzlého mechanismu použijte schválený rozmrazovací sprej (ne nemrznoucí kapalinu do chladiče) nebo vozidlo přesuňte na teplé místo a ...

	• Po dosažení krajní polohy rozsahu pohybu se pohyb zrcátka zastaví, avšak motor pokračuje v činnosti, dokud je ovladač stisknutý. Ovladač netiskněte déle, než je nutné, mohlo by dojít k poškození motoru.
	• Po dosažení krajní polohy rozsahu pohybu se pohyb zrcátka zastaví, avšak motor pokračuje v činnosti, dokud je ovladač stisknutý. Ovladač netiskněte déle, než je nutné, mohlo by dojít k poškození motoru.

	• Nepokoušejte se vnější zpětná zrcátka nastavovat rukou. Mohlo by dojít k poškození součástí.
	• Nepokoušejte se vnější zpětná zrcátka nastavovat rukou. Mohlo by dojít k poškození součástí.







	Sklopení vnějších zpětných zrcátek
	Sklopení vnějších zpětných zrcátek
	Sklopení vnějších zpětných zrcátek
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Uchopte zrcátko za vnější kryt a přiklopte je k vozidlu směrem dozadu.
	• Uchopte zrcátko za vnější kryt a přiklopte je k vozidlu směrem dozadu.
	• Uchopte zrcátko za vnější kryt a přiklopte je k vozidlu směrem dozadu.





	Elektrické sklápění
	Elektrické sklápění
	Elektrické sklápění
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Stisknutím tlačítka zrcátko sklopíte nebo vyklopíte.
	• Stisknutím tlačítka zrcátko sklopíte nebo vyklopíte.
	• Stisknutím tlačítka zrcátko sklopíte nebo vyklopíte.






	Funkce automatického couvání
	Funkce automatického couvání
	Funkce automatického couvání
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Vnější zpětné zrcátko se skloní směrem dolů, když bude zařazeno R (Zpátečka), a usnadní tak parkování s couváním.
	Činnost
	Činnost
	• Poloha spínače (1) vnějšího zpětného zrcátka určuje pohyb zrcátka:
	• Poloha spínače (1) vnějšího zpětného zrcátka určuje pohyb zrcátka:
	• Poloha spínače (1) vnějšího zpětného zrcátka určuje pohyb zrcátka:
	- L/R: Vnější zpětná zrcátka se dají do pohybu.
	- L/R: Vnější zpětná zrcátka se dají do pohybu.
	- L/R: Vnější zpětná zrcátka se dají do pohybu.

	- Střed: Vnější zpětná zrcátka se nebudou pohybovat.
	- Střed: Vnější zpětná zrcátka se nebudou pohybovat.







	Uživatelské nastavení funkce automatického couvání
	Uživatelské nastavení funkce automatického couvání
	Uživatelské nastavení funkce automatického couvání
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Přeřaďte do polohy P (Parkování).
	• Přeřaďte do polohy P (Parkování).
	• Přeřaďte do polohy P (Parkování).

	• Spínač nastavte do polohy L nebo R podle toho, které zrcátko chcete seřídit.
	• Spínač nastavte do polohy L nebo R podle toho, které zrcátko chcete seřídit.

	• Zařaďte R (Zpátečka).
	• Zařaďte R (Zpátečka).

	• Upravte nastavení zrcátka.
	• Upravte nastavení zrcátka.






	Nastavení funkce automatického couvání
	Nastavení funkce automatického couvání
	Nastavení funkce automatického couvání
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Přeřaďte do polohy P (Parkování).
	• Přeřaďte do polohy P (Parkování).
	• Přeřaďte do polohy P (Parkování).

	• Spínač nastavte do polohy L nebo R podle toho, které zrcátko chcete seřídit.
	• Spínač nastavte do polohy L nebo R podle toho, které zrcátko chcete seřídit.

	• Zařaďte R (Zpátečka).
	• Zařaďte R (Zpátečka).

	• Nastavte zrcátko výše než je standardní úhel.
	• Nastavte zrcátko výše než je standardní úhel.

	• Zařaďte jiný převodový stupeň.
	• Zařaďte jiný převodový stupeň.


	• Venkovní zpětná zrcátka jsou konvexní. Objekty v zrcátku jsou blíže, než se zdají být.
	• Venkovní zpětná zrcátka jsou konvexní. Objekty v zrcátku jsou blíže, než se zdají být.
	• Venkovní zpětná zrcátka jsou konvexní. Objekty v zrcátku jsou blíže, než se zdají být.
	• Venkovní zpětná zrcátka jsou konvexní. Objekty v zrcátku jsou blíže, než se zdají být.

	• Pro určení vzdálenosti za vámi jedoucích vozidel při změně jízdního pruhu použijte vnitřní zpětné zrcátko nebo přímý pohled.
	• Pro určení vzdálenosti za vámi jedoucích vozidel při změně jízdního pruhu použijte vnitřní zpětné zrcátko nebo přímý pohled.

	• Vnitřní zpětné zrcátko nenastavujte ani nesklápějte za jízdy. Nesoustředění na jízdu by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k nehodě s VÁŽNÝM nebo SMRTELNÝM ZRANĚNÍM či škodami na majetku.
	• Vnitřní zpětné zrcátko nenastavujte ani nesklápějte za jízdy. Nesoustředění na jízdu by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k nehodě s VÁŽNÝM nebo SMRTELNÝM ZRANĚNÍM či škodami na majetku.



	• Led z povrchu zrcátka neseškrabujte. Mohlo by dojít k poškození povrchu skla. Pokud led brání pohybu zrcátka, na zrcátka netlačte silou. Pro odstranění ledu použijte rozmrazovací sprej nebo houbičku či měkkou látku namočenou v ...
	• Led z povrchu zrcátka neseškrabujte. Mohlo by dojít k poškození povrchu skla. Pokud led brání pohybu zrcátka, na zrcátka netlačte silou. Pro odstranění ledu použijte rozmrazovací sprej nebo houbičku či měkkou látku namočenou v ...
	• Led z povrchu zrcátka neseškrabujte. Mohlo by dojít k poškození povrchu skla. Pokud led brání pohybu zrcátka, na zrcátka netlačte silou. Pro odstranění ledu použijte rozmrazovací sprej nebo houbičku či měkkou látku namočenou v ...
	• Led z povrchu zrcátka neseškrabujte. Mohlo by dojít k poškození povrchu skla. Pokud led brání pohybu zrcátka, na zrcátka netlačte silou. Pro odstranění ledu použijte rozmrazovací sprej nebo houbičku či měkkou látku namočenou v ...

	• Pokud je zrcátko zaseknuté kvůli přítomnosti ledu, na zrcátko netlačte silou. Pro uvolnění zamrzlého mechanismu použijte schválený rozmrazovací sprej (ne nemrznoucí kapalinu do chladicí soustavy) nebo vozidlo přesuňte na teplé ...
	• Pokud je zrcátko zaseknuté kvůli přítomnosti ledu, na zrcátko netlačte silou. Pro uvolnění zamrzlého mechanismu použijte schválený rozmrazovací sprej (ne nemrznoucí kapalinu do chladicí soustavy) nebo vozidlo přesuňte na teplé ...

	• Po dosažení krajní polohy rozsahu pohybu se pohyb zrcátka zastaví, avšak motor pokračuje v činnosti, dokud je ovladač stisknutý. Ovladač netiskněte déle, než je nutné, mohlo by dojít k poškození motoru.
	• Po dosažení krajní polohy rozsahu pohybu se pohyb zrcátka zastaví, avšak motor pokračuje v činnosti, dokud je ovladač stisknutý. Ovladač netiskněte déle, než je nutné, mohlo by dojít k poškození motoru.

	• Nepokoušejte se vnější zpětná zrcátka nastavovat rukou. Mohlo by dojít k poškození součástí.
	• Nepokoušejte se vnější zpětná zrcátka nastavovat rukou. Mohlo by dojít k poškození součástí.

	• Vnější zpětná zrcátka s elektrickým sklápěním fungují i v případě, že je vozidlo v poloze OFF (Vypnuto). Aby však nedocházelo ke zbytečnému vybíjení akumulátoru, nenastavujte zrcátka příliš dlouho pokud se vozidlo nepohy...
	• Vnější zpětná zrcátka s elektrickým sklápěním fungují i v případě, že je vozidlo v poloze OFF (Vypnuto). Aby však nedocházelo ke zbytečnému vybíjení akumulátoru, nenastavujte zrcátka příliš dlouho pokud se vozidlo nepohy...

	• Vnější zpětná zrcátka s elektrickým sklápěním nesklápějte ručně. Mohlo by dojít k poškození motoru.
	• Vnější zpětná zrcátka s elektrickým sklápěním nesklápějte ručně. Mohlo by dojít k poškození motoru.

	• Následující postup doporučujeme pro změnu nebo iniciaci uživatelského nastavení funkce auto reversing. Pokud přejdete k dalšímu kroku před dokončením předchozího, změna úhlu se nemusí projevit nebo iniciace neproběhne sprvně.
	• Následující postup doporučujeme pro změnu nebo iniciaci uživatelského nastavení funkce auto reversing. Pokud přejdete k dalšímu kroku před dokončením předchozího, změna úhlu se nemusí projevit nebo iniciace neproběhne sprvně.











	Přístrojová deska
	Přístrojová deska
	Přístrojová deska
	Typ A
	Typ A
	Typ A
	<GRAPHIC>

	Typ B
	Typ B
	<GRAPHIC>

	1. Rychloměr
	1. Rychloměr
	• km/h, mil/h
	• km/h, mil/h
	• km/h, mil/h

	• Rychlost vozidla v kilometrech za hodinu (km/h) nebo mílích za hodinu (mph).
	• Rychlost vozidla v kilometrech za hodinu (km/h) nebo mílích za hodinu (mph).



	2. Otáčkoměr
	2. Otáčkoměr
	• Uvádí přibližný počet otáček motoru za minutu.
	• Uvádí přibližný počet otáček motoru za minutu.
	• Uvádí přibližný počet otáček motoru za minutu.



	3. Ukazatel teploty chladicí kapaliny
	3. Ukazatel teploty chladicí kapaliny
	• Udává teplotu chladicí kapaliny motoru.
	• Udává teplotu chladicí kapaliny motoru.
	• Udává teplotu chladicí kapaliny motoru.



	4. Palivoměr
	4. Palivoměr
	• Zobrazuje přibližné množství paliva zbývajícího v palivové nádrži.
	• Zobrazuje přibližné množství paliva zbývajícího v palivové nádrži.
	• Zobrazuje přibližné množství paliva zbývajícího v palivové nádrži.



	5. Počítadlo kilometrů
	5. Počítadlo kilometrů
	• Uvádí celkovou vzdálenost ujetou vozidlem.
	• Uvádí celkovou vzdálenost ujetou vozidlem.
	• Uvádí celkovou vzdálenost ujetou vozidlem.



	6. Dojezdová vzdálenost
	6. Dojezdová vzdálenost
	• Vyjadřuje odhadovanou vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím množstvím paliva.
	• Vyjadřuje odhadovanou vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím množstvím paliva.
	• Vyjadřuje odhadovanou vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím množstvím paliva.



	7. Ukazatel zařazeného převodového stupně
	7. Ukazatel zařazeného převodového stupně
	• Zobrazuje zvolenou polohu řazení.
	• Zobrazuje zvolenou polohu řazení.
	• Zobrazuje zvolenou polohu řazení.


	Indikátor řazení automatické převodovky
	Indikátor řazení automatické převodovky
	přístrojový panel:indikátor řazení automatické převodovky
	indikátor řazení automatické převodovky

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Tento indikátor zobrazuje zvolenou polohu řazení automatické převodovky.
	• Parkování: P
	• Parkování: P
	• Parkování: P

	• Zpátečka: R
	• Zpátečka: R

	• Neutrál: N
	• Neutrál: N

	• Jízda: D
	• Jízda: D


	Režim ručního řazení
	• Řazení nahoru: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7*, ▲8*
	• Řazení nahoru: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7*, ▲8*
	• Řazení nahoru: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7*, ▲8*

	• Řazení dolů: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, ▼ 6*, ▼7*
	• Řazení dolů: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, ▼ 6*, ▼7*


	: je-li součástí výbavy

	Indikátor řazení automatické převodovky v režimu manuálního řazení
	Indikátor řazení automatické převodovky v režimu manuálního řazení
	přístrojový panel:indikátor řazení automatické převodovky v režimu manuálního řazení
	indikátor řazení automatické převodovky v režimu manuálního řazení

	V režimu manuálního řazení tento indikátor informuje o tom, který rychlostní stupeň by měl být zařazen z hlediska úspory spotřeby paliva.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Řazení nahoru: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7*, ▲8*
	• Řazení nahoru: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7*, ▲8*
	• Řazení nahoru: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7*, ▲8*

	• Řazení dolů: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, ▼ 6*, ▼7*
	• Řazení dolů: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, ▼ 6*, ▼7*


	: je-li součástí výbavy
	Příklad
	• ▲3: Doporučuje přeřazení na 3. rychlostní stupeň (řadicí páka je v poloze 2. nebo 1. stupně).
	• ▲3: Doporučuje přeřazení na 3. rychlostní stupeň (řadicí páka je v poloze 2. nebo 1. stupně).
	• ▲3: Doporučuje přeřazení na 3. rychlostní stupeň (řadicí páka je v poloze 2. nebo 1. stupně).

	• ▼3: Doporučuje přeřazení na 3. rychlostní stupeň (řadicí páka je v poloze 4., 5. nebo 6. stupně).
	• ▼3: Doporučuje přeřazení na 3. rychlostní stupeň (řadicí páka je v poloze 4., 5. nebo 6. stupně).


	Pokud systém nefunguje správně, doporučené řazení se nezobrazuje.

	Indikátor řazení manuální převodovky (je-li součástí výbavy)
	Indikátor řazení manuální převodovky (je-li součástí výbavy)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Zobrazuje, jaký stupeň by měl být aktuálně zařazený pro dosažení příznivé spotřeby paliva.
	• Řazení nahoru: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
	• Řazení nahoru: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
	• Řazení nahoru: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6

	• Řazení dolů: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4,▼5
	• Řazení dolů: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4,▼5


	Příklad
	• ▲3: Doporučuje přeřazení na 3. rychlostní stupeň (řadicí páka je v poloze 2. nebo 1. stupně).
	• ▲3: Doporučuje přeřazení na 3. rychlostní stupeň (řadicí páka je v poloze 2. nebo 1. stupně).
	• ▲3: Doporučuje přeřazení na 3. rychlostní stupeň (řadicí páka je v poloze 2. nebo 1. stupně).

	• ▼3: Doporučuje přeřazení na 4. rychlostní stupeň (řadící páka je v poloze 5. nebo 6. stupně).
	• ▼3: Doporučuje přeřazení na 4. rychlostní stupeň (řadící páka je v poloze 5. nebo 6. stupně).


	Pokud systém nefunguje správně, doporučené řazení se nezobrazuje.

	Inteligentní manuální převodovka
	Inteligentní manuální převodovka
	přístrojový panel:inteligentní manuální převodovka
	inteligentní manuální převodovka

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Tento indikátor zobrazuje zvolenou polohu řadicí páky inteligentní manuální převodovky.
	• Parkování: P
	• Parkování: P
	• Parkování: P

	• Zpátečka: R
	• Zpátečka: R

	• Neutrál: N
	• Neutrál: N

	• Jízda: D
	• Jízda: D

	• Manuální režim: 1, 2, 3, 4, 5, 6
	• Manuální režim: 1, 2, 3, 4, 5, 6



	Indikátor řazení dvouspojkové převodovky
	Indikátor řazení dvouspojkové převodovky
	přístrojový panel:inteligentní manuální převodovka
	inteligentní manuální převodovka

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Tento indikátor zobrazuje zvolenou polohu řadicí páky.
	• Parkování: P
	• Parkování: P
	• Parkování: P

	• Zpátečka: R
	• Zpátečka: R

	• Neutrál: N
	• Neutrál: N

	• Jízda: Jízda: D
	• Jízda: Jízda: D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	• Manuální režim: S
	• Manuální režim: S
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7





	8. Venkovní teploměr
	8. Venkovní teploměr
	• Ukazuje aktuální teplotu venkovního vzduchu.
	• Ukazuje aktuální teplotu venkovního vzduchu.
	• Ukazuje aktuální teplotu venkovního vzduchu.



	9. Varovné a informační kontrolky
	9. Varovné a informační kontrolky
	• Viz 
	• Viz 
	• Viz 
	"Varovné a informační kontrolky" strana 4-61



	• Pokud je motor zahřátý, nikdy neotvírejte víčko nádržky s chladicí kapalinou. Chladicí kapalina je pod tlakem a mohlo by dojít k opaření. Před doplňováním chladicí kapaliny do nádržky nechte motor vychladnout.
	• Pokud je motor zahřátý, nikdy neotvírejte víčko nádržky s chladicí kapalinou. Chladicí kapalina je pod tlakem a mohlo by dojít k opaření. Před doplňováním chladicí kapaliny do nádržky nechte motor vychladnout.
	• Pokud je motor zahřátý, nikdy neotvírejte víčko nádržky s chladicí kapalinou. Chladicí kapalina je pod tlakem a mohlo by dojít k opaření. Před doplňováním chladicí kapaliny do nádržky nechte motor vychladnout.
	• Pokud je motor zahřátý, nikdy neotvírejte víčko nádržky s chladicí kapalinou. Chladicí kapalina je pod tlakem a mohlo by dojít k opaření. Před doplňováním chladicí kapaliny do nádržky nechte motor vychladnout.

	• Spotřebování veškerého paliva může cestující ve vozidle vystavit nebezpečí. Po rozsvícení výstražné kontrolky nízké hladiny paliva (
	• Spotřebování veškerého paliva může cestující ve vozidle vystavit nebezpečí. Po rozsvícení výstražné kontrolky nízké hladiny paliva (
	<GRAPHIC>




	• Informace na LCD přístrojové desce (typu B) se zobrazují po přijetí od poskytovatele informací o počasí prostřednictvím GPS. V závislosti na kvalitě příjmu GPS se informace mohou lišit od skutečného počasí v dané oblasti. Pok...
	• Informace na LCD přístrojové desce (typu B) se zobrazují po přijetí od poskytovatele informací o počasí prostřednictvím GPS. V závislosti na kvalitě příjmu GPS se informace mohou lišit od skutečného počasí v dané oblasti. Pok...
	• Informace na LCD přístrojové desce (typu B) se zobrazují po přijetí od poskytovatele informací o počasí prostřednictvím GPS. V závislosti na kvalitě příjmu GPS se informace mohou lišit od skutečného počasí v dané oblasti. Pok...
	• Informace na LCD přístrojové desce (typu B) se zobrazují po přijetí od poskytovatele informací o počasí prostřednictvím GPS. V závislosti na kvalitě příjmu GPS se informace mohou lišit od skutečného počasí v dané oblasti. Pok...

	• Při jízdě buďte opatrní, neboť dynamické animace mohou odvádět pozornost řidiče a způsobit nenadálou nehodu.
	• Při jízdě buďte opatrní, neboť dynamické animace mohou odvádět pozornost řidiče a způsobit nenadálou nehodu.

	• Motor nikdy nevytáčejte do otáček v červené zóně otáčkoměru. Přetáčení může způsobit vážné poškození motoru.
	• Motor nikdy nevytáčejte do otáček v červené zóně otáčkoměru. Přetáčení může způsobit vážné poškození motoru.

	• Pokud se ručička ukazatele pohybuje za běžný rozsah směrem k hodnotě „H“ („130“), znamená to, že motor je přehřátý a může dojít k jeho poškození. S přehřátým motorem nepokračujte v jízdě. Pokud se vozidlo přehř...
	• Pokud se ručička ukazatele pohybuje za běžný rozsah směrem k hodnotě „H“ („130“), znamená to, že motor je přehřátý a může dojít k jeho poškození. S přehřátým motorem nepokračujte v jízdě. Pokud se vozidlo přehř...
	"Při přehřátí motoru" strana 7-7




	• Kapacita palivové nádrže je uvedena v 
	• Kapacita palivové nádrže je uvedena v 
	• Kapacita palivové nádrže je uvedena v 
	• Kapacita palivové nádrže je uvedena v 
	"Doporučená maziva a množství" strana 9-7


	• Palivoměr je doplněn výstražnou kontrolkou nízké hladiny paliva (
	• Palivoměr je doplněn výstražnou kontrolkou nízké hladiny paliva (
	<GRAPHIC>


	• Ve svazích nebo zatáčkách může ukazatel palivoměru kolísat nebo se kontrolka nízké hladiny paliva v nádrži může rozsvítit dříve než obvykle. Děje se tak v důsledku pohybu paliva v nádrži.
	• Ve svazích nebo zatáčkách může ukazatel palivoměru kolísat nebo se kontrolka nízké hladiny paliva v nádrži může rozsvítit dříve než obvykle. Děje se tak v důsledku pohybu paliva v nádrži.

	• Pokud vozidlo není na rovině nebo byl odpojen akumulátor, nemusí ukazatel dojezdové vzdálenosti fungovat správně.
	• Pokud vozidlo není na rovině nebo byl odpojen akumulátor, nemusí ukazatel dojezdové vzdálenosti fungovat správně.

	• Dojezdová vzdálenost se může do skutečné dosažitelné vzdálenosti lišit, neboť jde o odhad vzdálenosti.
	• Dojezdová vzdálenost se může do skutečné dosažitelné vzdálenosti lišit, neboť jde o odhad vzdálenosti.

	• Počítač ujeté vzdálenosti nemusí zaregistrovat, pokud je do nádrže vozidla doplněno méně než 6 litrů (1,6 galon) paliva.
	• Počítač ujeté vzdálenosti nemusí zaregistrovat, pokud je do nádrže vozidla doplněno méně než 6 litrů (1,6 galon) paliva.

	• Spotřeba paliva a dojezdová vzdálenost závisí na jízdních podmínkách, technice jízdy a stavu vozidla.
	• Spotřeba paliva a dojezdová vzdálenost závisí na jízdních podmínkách, technice jízdy a stavu vozidla.

	• Případné otisky prstů jemně otřete čistým měkkým hadříkem z mikrovláken.
	• Případné otisky prstů jemně otřete čistým měkkým hadříkem z mikrovláken.







	LCD displej
	LCD displej
	LCD displej
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>1 : Tlačítko MODE pro změnu režimů
	<GRAPHIC>1 : Tlačítko MODE pro změnu režimů
	<GRAPHIC>1 : Tlačítko MODE pro změnu režimů
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>2 /
	<GRAPHIC>2 /
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3 OK: Tlačítko SELECT/RESET pro nastavení nebo nulování zvolené položky
	3 OK: Tlačítko SELECT/RESET pro nastavení nebo nulování zvolené položky




	Režimy LCD displeje
	Režimy LCD displeje
	Režimy LCD displeje
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Mode (Režim)
	<GRAPHIC> Mode (Režim)
	<GRAPHIC>



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Jízdní asistent
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Počítač denních kilometrů
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Postupná navigace Turn By Turn (TBT)*
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Uživatelské nastavení
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Informace
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Hlavní výstražná signalizace


	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Nahor u/dolů
	Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu 
	Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu
	Asistent udržování v jízdním pruhu
	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu*
	Adaptivní tempomat*
	Systém sledování jízdního pruhu

	Informace o jízdě
	Informace o jízdě

	Trasa navigace
	Trasa navigace

	Jízdní asistenti*
	Jízdní asistenti*

	Distribuce výkonu (4WD)*
	Distribuce výkonu (4WD)
	*


	Hlavní výstražný režim zobrazuje varovná hlášení týkající se vozidla, pokud jeden nebo více systémů nefunguje obvyklým způsobem.
	Hlavní výstražný režim zobrazuje varovná hlášení týkající se vozidla, pokud jeden nebo více systémů nefunguje obvyklým způsobem.


	<TABLE ROW>
	Systém sledování bdělosti řidiče
	Systém sledování bdělosti řidiče

	Od posledního doplnění paliva
	Od posledního doplnění paliva

	Info o cílovém místě
	Info o cílovém místě

	Přístrojová deska
	Přístrojová deska

	TPMS
	TPMS
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	Inteligentní asistent pro rychlostní omezení
	Inteligentní asistent pro rychlostní omezení

	Souhrnné informace
	Souhrnné informace

	Světla*
	Světla*

	Množství močoviny*
	Množství močoviny*


	<TABLE ROW>
	Digitální rychloměr*
	Digitální rychloměr
	*


	Dveře*
	Dveře*


	<TABLE ROW>
	Komfort*
	Komfort*


	<TABLE ROW>
	Jednotky
	Jednotky


	<TABLE ROW>
	Jazyková verze
	Jazyková verze


	<TABLE ROW>
	Resetovat
	Resetovat





	: je-li součástí výbavy


	Spotřeba paliva
	Spotřeba paliva
	Spotřeba paliva
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Průměrná spotřeba paliva
	1 Průměrná spotřeba paliva
	1 Průměrná spotřeba paliva

	2 Okamžitá spotřeba paliva
	2 Okamžitá spotřeba paliva


	1. Průměrná spotřeba paliva
	1. Průměrná spotřeba paliva
	Průměrná spotřeba paliva se počítá z celkové ujeté vzdálenosti a spotřebovaného paliva od předchozího vynulování hodnoty průměrné spotřeby.
	• Po nastartování vozidla: Informace se automaticky vynulují, jakmile se otevřou dveře řidiče po vypnutí systému vozidla, nebo přibližně po uplynutí 3 minut po vypnutí systému vozidla.
	• Po nastartování vozidla: Informace se automaticky vynulují, jakmile se otevřou dveře řidiče po vypnutí systému vozidla, nebo přibližně po uplynutí 3 minut po vypnutí systému vozidla.
	• Po nastartování vozidla: Informace se automaticky vynulují, jakmile se otevřou dveře řidiče po vypnutí systému vozidla, nebo přibližně po uplynutí 3 minut po vypnutí systému vozidla.
	• Po nastartování vozidla


	• Po doplnění paliva: Po doplnění více než 6 litrů (1,5 galonu) paliva a jízdě rychlostí vyšší než 1 km/h (1 mil/h) vozidlo provede vynulování automaticky.
	• Po doplnění paliva: Po doplnění více než 6 litrů (1,5 galonu) paliva a jízdě rychlostí vyšší než 1 km/h (1 mil/h) vozidlo provede vynulování automaticky.
	• Po doplnění paliva


	• Ručně: Při zobrazení průměrné spotřeby paliva podržte stisknuté tlačítko OK na volantu.
	• Ručně: Při zobrazení průměrné spotřeby paliva podržte stisknuté tlačítko OK na volantu.
	• Ručně




	2. Okamžitá spotřeba paliva
	2. Okamžitá spotřeba paliva
	Zobrazuje aktuální spotřebu paliva v průběhu posledních několika sekund, pokud je rychlost vozidla vyšší než 10 km/h (6 mil/h).
	Tento údaj se vždy zobrazuje vespodu ve střední části LED přístrojového panelu (typ B).
	Tento údaj se vždy zobrazuje vespodu ve střední části LED přístrojového panelu (typ B).





	Režim jízdního asistenta 
	Režim jízdního asistenta 
	Režim jízdního asistenta 
	V tomto režimu se zobrazuje stav systémů:
	V tomto režimu se zobrazuje stav systémů:
	• Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu
	• Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu
	• Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu
	Asistent udržování v jízdním pruhu
	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Adaptivní tempomat
	Systém sledování jízdního pruhu

	• Systém sledování bdělosti řidiče
	• Systém sledování bdělosti řidiče

	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení
	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení





	Režim denních kilometrů 
	Režim denních kilometrů 
	Režim denních kilometrů 
	Položkami můžete procházet v následujícím pořadí.
	Položkami můžete procházet v následujícím pořadí.


	Jízdní informace
	Jízdní informace
	Jízdní informace
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní informace

	1 Součet denních jízd
	1 Součet denních jízd
	1 Součet denních jízd

	2 Průměrná spotřeba paliva
	2 Průměrná spotřeba paliva

	3 Celková doba jízdy
	3 Celková doba jízdy


	Údaje po jednom cyklu zapalování.
	Obrazovka s informacemi pro řidiče se resetuje v okamžiku, když se po vypnutí systému vozidla otevřou dveře řidiče nebo je po uplynutí 3 minut systém vozidla znovu zapnut.
	Ruční resetování provedete tak, že při zobrazení informací pro řidiče přidržíte tlačítko OK na volantu.



	Od posledního doplnění paliva
	Od posledního doplnění paliva
	Od posledního doplnění paliva
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Od posledního doplnění paliva

	1 Součet denních jízd
	1 Součet denních jízd
	1 Součet denních jízd

	2 Průměrná spotřeba paliva
	2 Průměrná spotřeba paliva

	3 Celková doba jízdy
	3 Celková doba jízdy


	Informace po doplnění paliva.
	Ruční resetování provedete tak, že při zobrazení údaje 
	Od posledního doplnění paliva




	Souhrnné informace
	Souhrnné informace
	Souhrnné informace
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Souhrnné informace

	1 Součet denních jízd
	1 Součet denních jízd
	1 Součet denních jízd

	2 Průměrná spotřeba paliva
	2 Průměrná spotřeba paliva

	3 Celková doba jízdy
	3 Celková doba jízdy


	Tyto údaje jsou načítané od předchozího vynulování.
	Ruční resetování provedete tak, že při zobrazení údajů 
	Souhrnné informace

	• Průměrná spotřeba paliva se z důvodu přesnějšího výpočtu zobrazí až poté, co vozidlo po zapnutí systému vozidla do polohy ON (Zapnuto) jede po dobu alespoň 10 sekund nebo ujede alespoň 50 metrů (0,03 míle).
	• Průměrná spotřeba paliva se z důvodu přesnějšího výpočtu zobrazí až poté, co vozidlo po zapnutí systému vozidla do polohy ON (Zapnuto) jede po dobu alespoň 10 sekund nebo ujede alespoň 50 metrů (0,03 míle).
	• Průměrná spotřeba paliva se z důvodu přesnějšího výpočtu zobrazí až poté, co vozidlo po zapnutí systému vozidla do polohy ON (Zapnuto) jede po dobu alespoň 10 sekund nebo ujede alespoň 50 metrů (0,03 míle).
	• Průměrná spotřeba paliva se z důvodu přesnějšího výpočtu zobrazí až poté, co vozidlo po zapnutí systému vozidla do polohy ON (Zapnuto) jede po dobu alespoň 10 sekund nebo ujede alespoň 50 metrů (0,03 míle).

	• Údaje o spotřebě se vypočtou, jakmile vozidlo ujede alespoň 300 metrů.
	• Údaje o spotřebě se vypočtou, jakmile vozidlo ujede alespoň 300 metrů.

	• Údaje se shromažďují i během doby, kdy motor spuštěný, ale vozidlo není v pohybu.
	• Údaje se shromažďují i během doby, kdy motor spuštěný, ale vozidlo není v pohybu.






	AUTO STOP (Automatické vypnutí motoru)
	AUTO STOP (Automatické vypnutí motoru)
	AUTO STOP (Automatické vypnutí motoru)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Čas
	A: Čas

	V režimu AUTO STOP se zobrazuje uplynulý čas automatického vypnutí systémem ISG (Idle stop and go).
	Pokud není systém ISG (Idle stop and go) v činnosti, zobrazí se důvod (je-li tato funkce součástí výbavy).
	Podrobnosti viz část 
	"Systém vypínání motoru Stop and Go (ISG) (je-li součástí výbavy)" strana 6-33




	Digitální rychloměr
	Digitální rychloměr
	Digitální rychloměr
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Ukazuje aktuální rychlost vozidla



	Distribuce výkonu (AWD)
	Distribuce výkonu (AWD)
	Distribuce výkonu (AWD)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Ukazuje rozložení hnací síly na přední a zadní kola.
	Podrobnosti viz část 
	"Systém pohonu všech kol (AWD) (je-li součástí výbavy)" strana 6-55




	Ukazatel množství močoviny
	Ukazatel množství močoviny
	Ukazatel množství močoviny
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Množství močoviny
	A: Množství močoviny

	V tomto režimu se zobrazuje zbývající množství močoviny v nádrži močoviny.



	Tok energie (pro vozidla typu mild hybrid)
	Tok energie (pro vozidla typu mild hybrid)
	Tok energie (pro vozidla typu mild hybrid)
	Mild hybridní systém informuje řidiče o toku energie v různých provozních režimech.
	Mild hybridní systém informuje řidiče o toku energie v různých provozních režimech.
	Zastavení vozidla
	Zastavení vozidla
	<GRAPHIC>

	A: Tok energie
	A: Tok energie

	Posilovač
	Posilovač
	<GRAPHIC>

	A: Tok energie
	A: Tok energie

	Vyvíjení energie motorem/rekuperace
	Vyvíjení energie motorem/rekuperace
	<GRAPHIC>

	A: Tok energie
	A: Tok energie





	Režim postupné navigace Turn By Turn (TBT) 
	Režim postupné navigace Turn By Turn (TBT) 
	Režim postupné navigace Turn By Turn (TBT) 
	Tento režim zobrazuje stav navigace.
	Tento režim zobrazuje stav navigace.



	Informační režim 
	Informační režim 
	Informační režim 
	Tlak v pneumatikách
	Tlak v pneumatikách
	Tlak v pneumatikách
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Nízký tlak v pneumatikách
	A: Nízký tlak v pneumatikách

	Informace o tlaku v pneumatikách.
	Viz 
	"Kontrolka poruchy systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)" strana 7-11





	Režim hlavní výstražné signalizace 
	Režim hlavní výstražné signalizace 
	Režim hlavní výstražné signalizace 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Tento režim informuje o následujících situacích:
	• Porucha jízdního asistenta, omezení nebo zablokování radaru/kamery
	• Porucha jízdního asistenta, omezení nebo zablokování radaru/kamery
	• Porucha jízdního asistenta, omezení nebo zablokování radaru/kamery

	• Porucha čelního LED světlometu
	• Porucha čelního LED světlometu

	• Porucha světlometu
	• Porucha světlometu

	• Závada systému TPMS, nízký tlak v pneumatikách atd.
	• Závada systému TPMS, nízký tlak v pneumatikách atd.


	Po uplynutí této doby se rozsvítí hlavní výstražná kontrolka (
	<GRAPHIC>




	Servisní interval
	Servisní interval
	Servisní interval
	Servisní interval

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Servisní interval

	1 Rozvrh servisních intervalů
	1 Rozvrh servisních intervalů
	1 Rozvrh servisních intervalů


	Stanovuje a zobrazuje plánované návštěvy servisu (v kilometrech nebo dnech).
	Chcete-li vynulovat servisní interval, vyberte v nabídce Settings (Nastavení) volby 
	Cluster
	Service Interval
	Reset (Přístrojová deska → Servisní interval → Vynulovat)

	• Pokud zbývající vzdálenost nebo časový odstup dosáhne hodnoty 1 500 km (900 mil) nebo 30 dnů, bude se po každém zapnutí vozidla do polohy ON (Zapnuto) na několik sekund zobrazovat hlášení 
	• Pokud zbývající vzdálenost nebo časový odstup dosáhne hodnoty 1 500 km (900 mil) nebo 30 dnů, bude se po každém zapnutí vozidla do polohy ON (Zapnuto) na několik sekund zobrazovat hlášení 
	• Pokud zbývající vzdálenost nebo časový odstup dosáhne hodnoty 1 500 km (900 mil) nebo 30 dnů, bude se po každém zapnutí vozidla do polohy ON (Zapnuto) na několik sekund zobrazovat hlášení 
	• Pokud zbývající vzdálenost nebo časový odstup dosáhne hodnoty 1 500 km (900 mil) nebo 30 dnů, bude se po každém zapnutí vozidla do polohy ON (Zapnuto) na několik sekund zobrazovat hlášení 
	Service in (Servis za)


	• Pokud nedojde k servisu vozidla ve stanoveném intervalu, zobrazí se hlášení 
	• Pokud nedojde k servisu vozidla ve stanoveném intervalu, zobrazí se hlášení 
	Service required (Navštivte servis)


	• Při následujících situacích nemusí být vzdálenost a doba zobrazována správně.
	• Při následujících situacích nemusí být vzdálenost a doba zobrazována správně.
	- Došlo k odpojení kabelu akumulátoru.
	- Došlo k odpojení kabelu akumulátoru.
	- Došlo k odpojení kabelu akumulátoru.

	- Vybití akumulátoru.
	- Vybití akumulátoru.








	Režim uživatelského nastavení
	Režim uživatelského nastavení
	Režim uživatelského nastavení
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	V tomto režimu můžete měnit nastavení přístrojového panelu, dveří, osvětlení atd.
	Poskytované informace se mohou lišit v závislosti na funkcích, dostupných v konkrétním vozidle.
	1. Jízdní asistent
	1. Jízdní asistent
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položky
	Položky

	Popis
	Popis



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Usnadnění řízení
	Usnadnění řízení

	• Asistent jízdy na dálnici 
	• Asistent jízdy na dálnici
	• Asistent jízdy na dálnici
	• Asistent jízdy na dálnici

	• Automatická změna rychlosti na dálnici
	• Automatická změna rychlosti na dálnici




	<TABLE ROW>
	Rychlostní omezení
	Rychlostní omezení

	• Odchylka od rychlostního limitu 
	• Odchylka od rychlostního limitu
	• Odchylka od rychlostního limitu
	• Odchylka od rychlostního limitu

	• Asistent omezení rychlosti/ Výstraha asistenta omezení rychlosti/Vypnuto
	• Asistent omezení rychlosti/ Výstraha asistenta omezení rychlosti/Vypnuto




	<TABLE ROW>
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy

	• Standardní/Pozdější
	• Standardní/Pozdější
	• Standardní/Pozdější
	• Standardní/Pozdější




	<TABLE ROW>
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy

	• Vysoká / Střední / Nízká / Vypnuto
	• Vysoká / Střední / Nízká / Vypnuto
	• Vysoká / Střední / Nízká / Vypnuto
	• Vysoká / Střední / Nízká / Vypnuto




	<TABLE ROW>
	Haptická výstraha
	Haptická výstraha

	• Aktivace / Deaktivace
	• Aktivace / Deaktivace
	• Aktivace / Deaktivace
	• Aktivace / Deaktivace




	<TABLE ROW>
	Systém sledování bdělosti řidiče
	Systém sledování bdělosti řidiče

	• Upozornění na rozjetí vozidla vpředu 
	• Upozornění na rozjetí vozidla vpředu
	• Upozornění na rozjetí vozidla vpředu
	• Upozornění na rozjetí vozidla vpředu

	• Varování při známkách nepozornosti
	• Varování při známkách nepozornosti




	<TABLE ROW>
	Bezpečí před vozidlem
	Bezpečí před vozidlem

	• Aktivní asistent / Pouze varování / Vypnuto
	• Aktivní asistent / Pouze varování / Vypnuto
	• Aktivní asistent / Pouze varování / Vypnuto
	• Aktivní asistent / Pouze varování / Vypnuto




	<TABLE ROW>
	Bezpečnost jízdy v pruzích
	Bezpečnost jízdy v pruzích

	• Asistence / Pouze varování / Vypnuto
	• Asistence / Pouze varování / Vypnuto
	• Asistence / Pouze varování / Vypnuto
	• Asistence / Pouze varování / Vypnuto




	<TABLE ROW>
	Detekce mrtvého úhlu
	Detekce mrtvého úhlu

	• SEW (Varování pro bezpečné vystupování) 
	• SEW (Varování pro bezpečné vystupování)
	• SEW (Varování pro bezpečné vystupování)
	• SEW (Varování pro bezpečné vystupování)

	• Aktivní asistent / Pouze varování / Vypnuto
	• Aktivní asistent / Pouze varování / Vypnuto




	<TABLE ROW>
	Bezpečné parkování
	Bezpečné parkování

	• Automatické zapnutí systému zobrazování okolí 
	• Automatické zapnutí systému zobrazování okolí
	• Automatické zapnutí systému zobrazování okolí
	• Automatické zapnutí systému zobrazování okolí

	• Automatické zapnutí výstražného systému parkovacího odstupu
	• Automatické zapnutí výstražného systému parkovacího odstupu

	• Varování před projíždějícím vozidlem vzadu
	• Varování před projíždějícím vozidlem vzadu

	• Zadní aktivní asistent / Pouze varování vzadu / Vypnuto
	• Zadní aktivní asistent / Pouze varování vzadu / Vypnuto








	2. Přístrojová deska (je-li součástí výbavy)
	2. Přístrojová deska (je-li součástí výbavy)
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položky
	Položky

	Popis
	Popis



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Výběr motivu
	Výběr motivu

	• Motiv A / Notiv B / Notiv C / Dynamicky
	• Motiv A / Notiv B / Notiv C / Dynamicky
	• Motiv A / Notiv B / Notiv C / Dynamicky
	• Motiv A / Notiv B / Notiv C / Dynamicky




	<TABLE ROW>
	Zobrazení stěračů/světel
	Zobrazení stěračů/světel

	Aktivace
	Aktivace


	<TABLE ROW>
	Dopravní značky
	Dopravní značky

	Aktivace
	Aktivace


	<TABLE ROW>
	Výstraha namrzlé vozovky
	Výstraha namrzlé vozovky

	Aktivace
	Aktivace


	<TABLE ROW>
	Hlasitost hlasové navigace v přístrojové desce
	Hlasitost hlasové navigace v přístrojové desce

	• Úroveň 0~3
	• Úroveň 0~3
	• Úroveň 0~3
	• Úroveň 0~3




	<TABLE ROW>
	Uvítací zvuk
	Uvítací zvuk

	Aktivace
	Aktivace






	3. Světla (je-li součástí výbavy)
	3. Světla (je-li součástí výbavy)
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položky
	Položky

	Popis
	Popis



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Jas zobrazení
	Jas zobrazení

	• Úroveň 1~20
	• Úroveň 1~20
	• Úroveň 1~20
	• Úroveň 1~20




	<TABLE ROW>
	Funkce One Touch Turn Signal (Zapnutí směrového světla jedním dotykem)
	Funkce One Touch Turn Signal (Zapnutí směrového světla jedním dotykem)

	• Vypnuto, 3, 5, 7 bliknutí
	• Vypnuto, 3, 5, 7 bliknutí
	• Vypnuto, 3, 5, 7 bliknutí
	• Vypnuto, 3, 5, 7 bliknutí




	<TABLE ROW>
	Jas ambientního osvětlení
	Jas ambientního osvětlení

	• Vypnuto, 1, 2, 3, 4
	• Vypnuto, 1, 2, 3, 4
	• Vypnuto, 1, 2, 3, 4
	• Vypnuto, 1, 2, 3, 4




	<TABLE ROW>
	Barva osvětlení prostoru
	Barva osvětlení prostoru

	8 barev
	8 barev


	<TABLE ROW>
	Zpoždění zhasnutí předních světel
	Zpoždění zhasnutí předních světel

	Aktivace
	Aktivace


	<TABLE ROW>
	Asistent dálkových světel
	Asistent dálkových světel

	Aktivace
	Aktivace






	4. Dveře (je-li součástí výbavy)
	4. Dveře (je-li součástí výbavy)
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položky
	Položky

	Popis
	Popis



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Automatické uzamčení
	Automatické uzamčení

	• Aktivace po zařazení / Aktivace po dosažení určité rychlosti / Vypnuto
	• Aktivace po zařazení / Aktivace po dosažení určité rychlosti / Vypnuto
	• Aktivace po zařazení / Aktivace po dosažení určité rychlosti / Vypnuto
	• Aktivace po zařazení / Aktivace po dosažení určité rychlosti / Vypnuto




	<TABLE ROW>
	Automatické odemčení
	Automatické odemčení

	• Po zařazení stupně P / Systém vozidla je vypnutý / Klíč není v zapalování (je-li součástí výbavy) / Vypnuto
	• Po zařazení stupně P / Systém vozidla je vypnutý / Klíč není v zapalování (je-li součástí výbavy) / Vypnuto
	• Po zařazení stupně P / Systém vozidla je vypnutý / Klíč není v zapalování (je-li součástí výbavy) / Vypnuto
	• Po zařazení stupně P / Systém vozidla je vypnutý / Klíč není v zapalování (je-li součástí výbavy) / Vypnuto




	<TABLE ROW>
	Elektricky ovládané páté dveře
	Elektricky ovládané páté dveře

	Aktivace
	Aktivace


	<TABLE ROW>
	Rychlost otevírání elektricky ovládaných pátých dveří
	Rychlost otevírání elektricky ovládaných pátých dveří

	• Rychlé / Normální
	• Rychlé / Normální
	• Rychlé / Normální
	• Rychlé / Normální




	<TABLE ROW>
	Výška otevření elektricky ovládaných pátých dveří
	Výška otevření elektricky ovládaných pátých dveří

	• Úplné otevření / Úroveň 3, 2, 1 / Uživatelské nastavení výšky
	• Úplné otevření / Úroveň 3, 2, 1 / Uživatelské nastavení výšky
	• Úplné otevření / Úroveň 3, 2, 1 / Uživatelské nastavení výšky
	• Úplné otevření / Úroveň 3, 2, 1 / Uživatelské nastavení výšky




	<TABLE ROW>
	Chytré páté dveře
	Chytré páté dveře

	Aktivace
	Aktivace


	<TABLE ROW>
	Dálkové ovládání oken (je-li součástí výbavy)
	Dálkové ovládání oken

	Aktivace
	Aktivace





	• Automatické uzamčení
	• Automatické uzamčení
	• Automatické uzamčení
	• Automatické uzamčení
	- Aktivace po zařazení: Všechny dveře budou automaticky odemčeny po přesunutí páky voliče do polohy P (Parkování) z polohy R (Zpátečka), N (Neutrál) nebo D (Jízda). (Aktivace po přepnutí systému vozidla do polohy ON)
	- Aktivace po zařazení: Všechny dveře budou automaticky odemčeny po přesunutí páky voliče do polohy P (Parkování) z polohy R (Zpátečka), N (Neutrál) nebo D (Jízda). (Aktivace po přepnutí systému vozidla do polohy ON)
	- Aktivace po zařazení: Všechny dveře budou automaticky odemčeny po přesunutí páky voliče do polohy P (Parkování) z polohy R (Zpátečka), N (Neutrál) nebo D (Jízda). (Aktivace po přepnutí systému vozidla do polohy ON)
	- Aktivace po zařazení


	- Aktivace po dosažení určité rychlosti: Všechny dveře budou automaticky uzamčeny, jakmile rychlost vozidla překročí 15 km/h (9 mph).
	- Aktivace po dosažení určité rychlosti: Všechny dveře budou automaticky uzamčeny, jakmile rychlost vozidla překročí 15 km/h (9 mph).
	- Aktivace po dosažení určité rychlosti




	• Automatické odemčení
	• Automatické odemčení
	- Po zařazení stupně P: Všechny dveře budou automaticky odemčeny po přesunutí páky voliče do polohy P (Parkování). (Při spuštěném motoru je funkce aktivována.)
	- Po zařazení stupně P: Všechny dveře budou automaticky odemčeny po přesunutí páky voliče do polohy P (Parkování). (Při spuštěném motoru je funkce aktivována.)
	- Po zařazení stupně P: Všechny dveře budou automaticky odemčeny po přesunutí páky voliče do polohy P (Parkování). (Při spuštěném motoru je funkce aktivována.)
	- Po zařazení stupně P


	- Systém vozidla je vypnutý / klíč není v zapalování (je-li součástí výbavy): Všechny dveře se automaticky odemknou po vytažení klíče zapalování ze spínače zapalování nebo po přepnutí spínače ENGINE START/STOP (Nastartování/
	- Systém vozidla je vypnutý / klíč není v zapalování (je-li součástí výbavy): Všechny dveře se automaticky odemknou po vytažení klíče zapalování ze spínače zapalování nebo po přepnutí spínače ENGINE START/STOP (Nastartování/
	- Systém vozidla je vypnutý / klíč není v zapalování (je-li součástí výbavy)







	5. Usnadnění používání (je-li součástí výbavy)
	5. Usnadnění používání (je-li součástí výbavy)
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položky
	Položky

	Popis
	Popis



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Sedadla se zjednodušeným přístupem
	Sedadla se zjednodušeným přístupem

	• Vypnuto/Normální/Prodloužený
	• Vypnuto/Normální/Prodloužený
	• Vypnuto/Normální/Prodloužený
	• Vypnuto/Normální/Prodloužený




	<TABLE ROW>
	Systém upozornění na obsazení zadních sedadel
	Systém upozornění na obsazení zadních sedadel

	Aktivace
	Aktivace


	<TABLE ROW>
	Servisní interval
	Servisní interval

	• Aktivace zobrazení servisního intervalu 
	• Aktivace zobrazení servisního intervalu
	• Aktivace zobrazení servisního intervalu
	• Aktivace zobrazení servisního intervalu

	• Nastavení intervalu
	• Nastavení intervalu

	• Resetovat
	• Resetovat




	<TABLE ROW>
	Systém bezdrátového dobíjení
	Systém bezdrátového dobíjení

	Aktivace
	Aktivace


	<TABLE ROW>
	Automatické setření zadního okna (v poloze R (Zpátečka))
	Automatické setření zadního okna (v poloze R (Zpátečka))

	Aktivace
	Aktivace






	6. Jednotky
	6. Jednotky
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položky
	Položky

	Popis
	Popis



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Jednotky rychlosti
	Jednotky rychlosti

	• km/h, mil/h
	• km/h, mil/h
	• km/h, mil/h
	• km/h, mil/h




	<TABLE ROW>
	Jednotky teploty
	Jednotky teploty

	• ℃, ℉
	• ℃, ℉
	• ℃, ℉
	• ℃, ℉




	<TABLE ROW>
	Jednotky spotřeby paliva
	Jednotky spotřeby paliva

	• km/l, l/100 km
	• km/l, l/100 km
	• km/l, l/100 km
	• km/l, l/100 km




	<TABLE ROW>
	Jednotky tlaku v pneumatikách
	Jednotky tlaku v pneumatikách

	• psi/kPa/bar
	• psi/kPa/bar
	• psi/kPa/bar
	• psi/kPa/bar








	7. Jazyková verze
	7. Jazyková verze
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položky
	Položky

	Popis
	Popis



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Jazyková verze
	Jazyková verze

	Aktivace
	Aktivace






	8. Resetovat
	8. Resetovat
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položky
	Položky

	Popis
	Popis



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Resetovat
	Resetovat

	Resetovat
	Resetovat









	Pro nastavení jízdního asistenta (Informační systém)
	Pro nastavení jízdního asistenta (Informační systém)
	Pro nastavení jízdního asistenta (Informační systém)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pro nastavení funkce Jízdní asistent vyberte na obrazovce informačního systému položku 
	Settings (Nastavení)
	Vehicle (Vozidlo)
	Driver assistance (Jízdní asistenti)

	• Jízdní asistent
	• Jízdní asistent
	• Jízdní asistent
	• Jízdní asistent

	- Rychlostní omezení
	- Rychlostní omezení
	- Rychlostní omezení
	- Rychlostní omezení


	- Časování výstrahy
	- Časování výstrahy
	- Časování výstrahy


	- Hlasitost výstrahy
	- Hlasitost výstrahy
	- Hlasitost výstrahy


	- Haptická výstraha
	- Haptická výstraha
	- Haptická výstraha


	- Systém sledování bdělosti řidiče (DAW)
	- Systém sledování bdělosti řidiče (DAW)
	- Systém sledování bdělosti řidiče (DAW)


	- Bezpečí před vozidlem
	- Bezpečí před vozidlem
	- Bezpečí před vozidlem


	- Bezpečnost jízdy v pruzích
	- Bezpečnost jízdy v pruzích
	- Bezpečnost jízdy v pruzích


	- Detekce mrtvého úhlu
	- Detekce mrtvého úhlu
	- Detekce mrtvého úhlu


	- Bezpečné parkování
	- Bezpečné parkování
	- Bezpečné parkování









	Zprávy na LCD displeji
	Zprávy na LCD displeji
	Zprávy na LCD displeji
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	LCD displeje
	LCD displeje

	Zobrazovaný obsah
	Zobrazovaný obsah



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Přístrojová deska typu A 
	A: Přístrojová deska typu A
	B: Přístrojová deska typu B
	Otevřené dveře, kapota, páté dveře, střešní okno


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Nízký tlak v pneumatikách 
	A: 
	Nízký tlak v pneumatikách

	Zobrazení výstrahy nízkého tlaku pneumatik


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• A: Světla 
	• A: 
	• A: 
	• A: 
	Světla


	• 1: 
	• 1: 

	• 2: 
	• 2: 

	• 3: AUTOMATICKÝ REŽIM
	• 3: AUTOMATICKÝ REŽIM

	• 4: OFF (O – Vypnuto)
	• 4: OFF (O – Vypnuto)




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• A: Přední stěrač 
	• A: 
	• A: 
	• A: 
	Přední stěrač


	• 1: OFF (O – Vypnuto)
	• 1: OFF (O – Vypnuto)

	• 2: AUTOMATICKÝ REŽIM
	• 2: AUTOMATICKÝ REŽIM

	• 3: LO (1)
	• 3: LO (1)

	• 4: HI (2)
	• 4: HI (2)




	<TABLE ROW>
	Nízká hladina kapaliny v ostřikovačích
	Nízká hladina kapaliny v ostřikovačích

	Nádržka kapaliny do ostřikovačů je téměř prázdná.
	Nádržka kapaliny do ostřikovačů je téměř prázdná.


	<TABLE ROW>
	Přehřátí motoru
	Přehřátí motoru

	Teplota motoru je vyšší než 120 °C (248 °F).
	Teplota motoru je vyšší než 120 °C (248 °F).


	<TABLE ROW>
	Baterie klíče vybitá (pro systém chytrého klíče)
	Baterie klíče vybitá (pro systém chytrého klíče)

	Baterie chytrého klíče je vybitá
	Baterie chytrého klíče je vybitá


	<TABLE ROW>
	Klíč není ve vozidle (systém chytrého klíče)
	Klíč není ve vozidle (systém chytrého klíče)

	Ve vozidle není chytrý klíč při stisknutí tlačítka ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru)
	Ve vozidle není chytrý klíč při stisknutí tlačítka ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru)


	<TABLE ROW>
	Výstraha namrzlé vozovky
	Výstraha namrzlé vozovky

	Teplota na venkovním teploměru je nižší než cca 4 °C (40 °F).
	Teplota na venkovním teploměru je nižší než cca 4 °C (40 °F).


	<TABLE ROW>
	Klíč nenalezen (systém chytrého klíče)
	Klíč nenalezen (systém chytrého klíče)

	Chytrý klíč nebyl při stisknutí tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) detekován
	Chytrý klíč nebyl při stisknutí tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) detekován


	<TABLE ROW>
	Nastavte volič do polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál) (systém chytrého klíče)
	Nastavte volič do polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál) (systém chytrého klíče)

	Snažíte se nastartovat motor bez přeřazení do polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál)
	Snažíte se nastartovat motor bez přeřazení do polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál)


	<TABLE ROW>
	Pro nastartování vozidla sešlápněte brzdový pedál (pro systém chytrého klíče)
	Pro nastartování vozidla sešlápněte brzdový pedál (pro systém chytrého klíče)

	Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) se přepne do polohy ACC (Příslušenství), pokud je opakovaně stisknete bez sešlápnutí brzdového pedálu
	Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) se přepne do polohy ACC (Příslušenství), pokud je opakovaně stisknete bez sešlápnutí brzdového pedálu


	<TABLE ROW>
	Vybíjení akumulátoru v důsledku externích elektronických zařízení
	Vybíjení akumulátoru v důsledku externích elektronických zařízení

	Samovybíjení akumulátoru v důsledku přepětí, generovaného neautorizovanými elektronickými zařízeními
	Samovybíjení akumulátoru v důsledku přepětí, generovaného neautorizovanými elektronickými zařízeními


	<TABLE ROW>
	Check Electronic Suspension (Zkontrolujte elektronicky řízené odpružení)
	Check Electronic Suspension (Zkontrolujte elektronicky řízené odpružení)

	Systém ECS (Electronic Control Suspension) signalizuje závadu nebo nepracuje správně.
	Systém ECS (Electronic Control Suspension) signalizuje závadu nebo nepracuje správně.


	<TABLE ROW>
	Znovu stiskněte tlačítko START (systém chytrého klíče)
	Znovu stiskněte tlačítko START (systém chytrého klíče)

	Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) nelze ovládat následkem problému s tímto tlačítkem
	Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) nelze ovládat následkem problému s tímto tlačítkem


	<TABLE ROW>
	Tlačítko START stiskněte klíčem (systém chytrého klíče)
	Tlačítko START stiskněte klíčem (systém chytrého klíče)

	Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) je stisknuto při zobrazení varovného hlášení „Key not detected“ (Klíč není detekován)
	Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) je stisknuto při zobrazení varovného hlášení „Key not detected“ (Klíč není detekován)


	<TABLE ROW>
	Zkontrolujte systém varování před kolizí v mrtvém úhlu
	Zkontrolujte systém varování před kolizí v mrtvém úhlu

	Problém se systémem varování před kolizí v mrtvém úhlu (BCW)
	Problém se systémem varování před kolizí v mrtvém úhlu (BCW)


	<TABLE ROW>
	Check 48V system (Zkontrolujte systém 48 V)
	Check 48V system (Zkontrolujte systém 48 V)

	Pokud se vyskytl problém s řídicím systémem vozidla typu mild hybrid
	Pokud se vyskytl problém s řídicím systémem vozidla typu mild hybrid





	• Pokud není s ovládáním problém a výše uvedená hlášení se stále zobrazují, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Pokud není s ovládáním problém a výše uvedená hlášení se stále zobrazují, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Pokud není s ovládáním problém a výše uvedená hlášení se stále zobrazují, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Pokud není s ovládáním problém a výše uvedená hlášení se stále zobrazují, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.

	• Výstraha namrzlé vozovky
	• Výstraha namrzlé vozovky
	Nastanou-li následující podmínky, výstražná kontrolka (včetně venkovního teploměru) 5krát zabliká a potom zůstane rozsvícená. Kromě toho jednou zazní výstražný zvukový signál.

	• Vybíjení akumulátoru v důsledku externích elektronických zařízení
	• Vybíjení akumulátoru v důsledku externích elektronických zařízení
	Vozidlo může detekovat samovybíjení akumulátoru v důsledku přepětí generovaného neautorizovaným elektronickým zařízením, například dodatečně montovanou palubní kamerou během parkování.
	Pokud výstraha přetrvává i po odstranění externího elektronického zařízení, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.

	• Stiskněte znovu tlačítko START
	• Stiskněte znovu tlačítko START
	- Dalším stisknutím tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) můžete motor nastartovat.
	- Dalším stisknutím tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) můžete motor nastartovat.
	- Dalším stisknutím tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) můžete motor nastartovat.

	- Pokud se zobrazí varovné hlášení po každém stisknutí tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru), nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	- Pokud se zobrazí varovné hlášení po každém stisknutí tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru), nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.





	• Pokud se na přístrojové desce zobrazuje upozornění, může se stát, že se zpráva s informacemi o jízdě nezobrazí.
	• Pokud se na přístrojové desce zobrazuje upozornění, může se stát, že se zpráva s informacemi o jízdě nezobrazí.
	• Pokud se na přístrojové desce zobrazuje upozornění, může se stát, že se zpráva s informacemi o jízdě nezobrazí.
	• Pokud se na přístrojové desce zobrazuje upozornění, může se stát, že se zpráva s informacemi o jízdě nezobrazí.

	• Podrobné informace týkající se nastavení doby nabíjení a/nebo času v daném klimatu naleznete v samostatně dodávané příručce k navigačnímu systému vozidla.
	• Podrobné informace týkající se nastavení doby nabíjení a/nebo času v daném klimatu naleznete v samostatně dodávané příručce k navigačnímu systému vozidla.

	• Pokud se během jízdy zobrazí varování před namrzlou vozovkou, měli byste řídit pozorněji a bezpečněji a měli byste se vyhnout jízdě vysokou rychlostí, prudkému zrychlování, náhlému brzdění, prudkému zatáčení atd.
	• Pokud se během jízdy zobrazí varování před namrzlou vozovkou, měli byste řídit pozorněji a bezpečněji a měli byste se vyhnout jízdě vysokou rychlostí, prudkému zrychlování, náhlému brzdění, prudkému zatáčení atd.

	• Pokud by došlo k poruše elektronického stabilizačního systému (ESC), vedle rozsvícení kontrolky ESC se může zobrazit varovné hlášení elektronicky řízeného odpružení (ECS).
	• Pokud by došlo k poruše elektronického stabilizačního systému (ESC), vedle rozsvícení kontrolky ESC se může zobrazit varovné hlášení elektronicky řízeného odpružení (ECS).







	Nastavení vozidla (Informační systém)
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	Nastavení vozidla (Informační systém)
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	1. Stiskněte tlačítko 
	1. Stiskněte tlačítko 
	1. Stiskněte tlačítko 
	Settings (Nastavení)


	2. Vyberte položku 
	2. Vyberte položku 
	Vehicle (Vozidlo)



	Nabídka Vehicle Settings (Nastavení vozidla) v informačním systému obsahuje uživatelské volby pro řadu nastavení včetně funkcí odemykání/zamykání dveří, funkcí pro usnadnění používání, nastavení asistence pro řidiče apod.
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	- Jízdní asistenti
	- Jízdní asistenti
	- Jízdní asistenti


	- Přístrojová deska
	- Přístrojová deska
	- Přístrojová deska


	- Klimatizace
	- Klimatizace
	- Klimatizace


	- Sedadlo
	- Sedadlo
	- Sedadlo


	- Světla
	- Světla
	- Světla


	- Dveře
	- Dveře
	- Dveře


	- Komfort
	- Komfort
	- Komfort





	Nabídku 
	Nabídku 
	Vehicle Settings (Nastavení vozidla)


	Poskytované informace se mohou lišit v závislosti na funkcích, které máte ve vozidle k dispozici.
	Poskytované informace se mohou lišit v závislosti na funkcích, které máte ve vozidle k dispozici.




	Varovné a informační kontrolky
	Varovné a informační kontrolky
	Varovné a informační kontrolky
	Jakmile nastavíte vozidlo do polohy ON (ZAPNUTO), rozsvítí se symboly uvedené dále. Jestliže tyto symboly nadále svítí nebo nefungují, doporučujeme nechat vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.
	Jakmile nastavíte vozidlo do polohy ON (ZAPNUTO), rozsvítí se symboly uvedené dále. Jestliže tyto symboly nadále svítí nebo nefungují, doporučujeme nechat vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.
	Jakmile nastavíte vozidlo do polohy ON (ZAPNUTO), rozsvítí se symboly uvedené dále. Jestliže tyto symboly nadále svítí nebo nefungují, doporučujeme nechat vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.
	Jakmile nastavíte vozidlo do polohy ON (ZAPNUTO), rozsvítí se symboly uvedené dále. Jestliže tyto symboly nadále svítí nebo nefungují, doporučujeme nechat vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Symbol
	Symbol

	Čas
	Čas

	Poznámky
	Poznámky



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	6 sekund
	6 sekund

	Varovná kontrolka airbagu se rozsvítí přibližně na 6 sekund a pak zhasne.
	Varovná kontrolka airbagu se rozsvítí přibližně na 6 sekund a pak zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Airbag bezpečnostního zádržného systému (SRS) má poruchu.
	• Airbag bezpečnostního zádržného systému (SRS) má poruchu.
	• Airbag bezpečnostního zádržného systému (SRS) má poruchu.
	• Airbag bezpečnostního zádržného systému (SRS) má poruchu.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Varovná kontrolka bezpečnostního pásu upozorňuje řidiče, že bezpečnostní pás není zapnutý. 
	Varovná kontrolka bezpečnostního pásu upozorňuje řidiče, že bezpečnostní pás není zapnutý.
	Viz 
	"Bezpečnostní pásy" strana 3-12



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	3 sekundy
	3 sekundy

	Varovná kontrolka parkovací brzdy a brzdové kapaliny se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a potom zhasne.
	Varovná kontrolka parkovací brzdy a brzdové kapaliny se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a potom zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Pokud je parkovací brzda zatažená. 
	• Pokud je parkovací brzda zatažená.
	• Pokud je parkovací brzda zatažená.
	• Pokud je parkovací brzda zatažená.

	• Pokud je množství brzdové kapaliny v nádržce malé.
	• Pokud je množství brzdové kapaliny v nádržce malé.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	3 sekundy
	3 sekundy

	Varovná kontrolka systému ABS se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.
	Varovná kontrolka systému ABS se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Pokud došlo k poruše systému ABS.
	• Pokud došlo k poruše systému ABS.
	• Pokud došlo k poruše systému ABS.
	• Pokud došlo k poruše systému ABS.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Varovná kontrolka elektronického systému distribuce brzdného účinku (EBD) se rozsvítí pokud nastal problém s tímto systémem.
	Varovná kontrolka elektronického systému distribuce brzdného účinku (EBD) se rozsvítí pokud nastal problém s tímto systémem.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	3 sekundy
	3 sekundy

	Varovná kontrolka elektrického posilovače řízení (EPS) se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.
	Varovná kontrolka elektrického posilovače řízení (EPS) se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Pokud došlo k poruše elektrického posilovače řízení.
	• Pokud došlo k poruše elektrického posilovače řízení.
	• Pokud došlo k poruše elektrického posilovače řízení.
	• Pokud došlo k poruše elektrického posilovače řízení.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	3 sekundy
	3 sekundy

	Varovná kontrolka systému nabíjení se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.
	Varovná kontrolka systému nabíjení se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Když nastane porucha alternátoru nebo elektrického systému nabíjení.
	• Když nastane porucha alternátoru nebo elektrického systému nabíjení.
	• Když nastane porucha alternátoru nebo elektrického systému nabíjení.
	• Když nastane porucha alternátoru nebo elektrického systému nabíjení.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Hlavní varovná kontrolka se rozsvítí při poruše různých funkcí vozidla. 
	Hlavní varovná kontrolka se rozsvítí při poruše různých funkcí vozidla.
	Popis pro identifikaci varování je uveden ve varovném hlášení na LCD displeji.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	3 sekundy
	3 sekundy

	Kontrolka poruchy se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.
	Kontrolka poruchy se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Kdykoli dojde k poruše systému snižování emisí, motoru nebo pohonu vozidla.
	• Kdykoli dojde k poruše systému snižování emisí, motoru nebo pohonu vozidla.
	• Kdykoli dojde k poruše systému snižování emisí, motoru nebo pohonu vozidla.
	• Kdykoli dojde k poruše systému snižování emisí, motoru nebo pohonu vozidla.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Varovná kontrolka tlaku oleje svítí až do nastartování motoru. 
	Varovná kontrolka tlaku oleje svítí až do nastartování motoru.
	• Nízký tlak motorového oleje.
	• Nízký tlak motorového oleje.
	• Nízký tlak motorového oleje.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Když je palivová nádrž téměř prázdná.
	• Když je palivová nádrž téměř prázdná.
	• Když je palivová nádrž téměř prázdná.
	• Když je palivová nádrž téměř prázdná.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Když dojde k poruše systému filtru pevných částic (DPF) nebo systému filtru pevných částic zážehového motoru (GPF).
	• Když dojde k poruše systému filtru pevných částic (DPF) nebo systému filtru pevných částic zážehového motoru (GPF).
	• Když dojde k poruše systému filtru pevných částic (DPF) nebo systému filtru pevných částic zážehového motoru (GPF).
	• Když dojde k poruše systému filtru pevných částic (DPF) nebo systému filtru pevných částic zážehového motoru (GPF).




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Když je nádrž močoviny téměř prázdná.
	• Když je nádrž močoviny téměř prázdná.
	• Když je nádrž močoviny téměř prázdná.
	• Když je nádrž močoviny téměř prázdná.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Když probíhá předehřev motoru. 
	• Když probíhá předehřev motoru.
	• Když probíhá předehřev motoru.
	• Když probíhá předehřev motoru.

	• Poté, co kontrolka žhavení zhasne, je možné motor nastartovat.
	• Poté, co kontrolka žhavení zhasne, je možné motor nastartovat.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	3 sekundy
	3 sekundy

	Varovná kontrolka palivového filtru se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne (Pro vznětový motor)
	Varovná kontrolka palivového filtru se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne (Pro vznětový motor)


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Pokud se ve filtru nahromadila voda.
	• Pokud se ve filtru nahromadila voda.
	• Pokud se ve filtru nahromadila voda.
	• Pokud se ve filtru nahromadila voda.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	5 sekund
	5 sekund

	Kontrolka AUTO STOP se rozsvítí přibližně na 5 sekund a pak zhasne (Pro vznětový motor)
	Kontrolka AUTO STOP se rozsvítí přibližně na 5 sekund a pak zhasne (Pro vznětový motor)


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Když motor přejde do režimu automatického vypnutí v rámci systému ISG (Idle Stop and Go).
	• Když motor přejde do režimu automatického vypnutí v rámci systému ISG (Idle Stop and Go).
	• Když motor přejde do režimu automatického vypnutí v rámci systému ISG (Idle Stop and Go).
	• Když motor přejde do režimu automatického vypnutí v rámci systému ISG (Idle Stop and Go).




	<TABLE ROW>
	EPB
	EPB
	EPB


	3 sekundy
	3 sekundy

	Varovná kontrolka elektronické parkovací brzdy EPB se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.
	Varovná kontrolka elektronické parkovací brzdy 
	EPB



	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Vždy, když dojde k poruše elektronické parkovací brzdy EPB
	• Vždy, když dojde k poruše elektronické parkovací brzdy 
	• Vždy, když dojde k poruše elektronické parkovací brzdy 
	• Vždy, když dojde k poruše elektronické parkovací brzdy 
	EPB





	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	3 sekundy
	3 sekundy

	Varovná kontrolka nízkého tlaku pneumatik se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.
	Varovná kontrolka nízkého tlaku pneumatik se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Pokud je zjištěno výrazné podhuštění jedné nebo více pneumatik.
	• Pokud je zjištěno výrazné podhuštění jedné nebo více pneumatik.
	• Pokud je zjištěno výrazné podhuštění jedné nebo více pneumatik.
	• Pokud je zjištěno výrazné podhuštění jedné nebo více pneumatik.




	<TABLE ROW>
	Bliká
	Bliká

	• Pokud došlo k poruše systému TPMS. 
	• Pokud došlo k poruše systému TPMS.
	• Pokud došlo k poruše systému TPMS.
	• Pokud došlo k poruše systému TPMS.


	Viz 
	"Kontrolka poruchy systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)" strana 7-11



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	3 sekundy
	3 sekundy

	Varovná kontrolka „Forward Safety“ (Bezpečí před vozidlem) se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.
	Varovná kontrolka „Forward Safety“ (Bezpečí před vozidlem) se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Vzdy, když se vyskytne porucha v souvislosti s asistentem pro předcházení čelnímu nárazu. 
	• Vzdy, když se vyskytne porucha v souvislosti s asistentem pro předcházení čelnímu nárazu.
	• Vzdy, když se vyskytne porucha v souvislosti s asistentem pro předcházení čelnímu nárazu.
	• Vzdy, když se vyskytne porucha v souvislosti s asistentem pro předcházení čelnímu nárazu.


	Viz 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou) (je-li součástí výbavy)" strana 6-60
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Kombinovaná čidla) (je-li součástí výbavy)" strana 6-70



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Kontrolka Bezpečnost jízdy v pruzích se rozsvítí: 
	Kontrolka Bezpečnost jízdy v pruzích se rozsvítí:
	• Zelená: Pokud jsou splněné provozní podmínky funkce Asistent udržování v jízdním pruhu.
	• Zelená: Pokud jsou splněné provozní podmínky funkce Asistent udržování v jízdním pruhu.
	• Zelená: Pokud jsou splněné provozní podmínky funkce Asistent udržování v jízdním pruhu.

	• Šedá: Pokud nejsou splněné provozní podmínky funkce Asistent udržování v jízdním pruhu.
	• Šedá: Pokud nejsou splněné provozní podmínky funkce Asistent udržování v jízdním pruhu.

	• Žlutá: Při poruše asistenta udržování v jízdním pruhu.
	• Žlutá: Při poruše asistenta udržování v jízdním pruhu.


	Viz 
	"Systém udržování v jízdním pruhu (LKA) (je-li součástí výbavy)" strana 6-83



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Rozsvítí se kontrolka systému sledování jízdního pruhu. 
	Rozsvítí se kontrolka systému sledování jízdního pruhu.
	• Zelená: Když je asistent sledování jízdního pruhu v činnosti.
	• Zelená: Když je asistent sledování jízdního pruhu v činnosti.
	• Zelená: Když je asistent sledování jízdního pruhu v činnosti.

	• Šedá: Pokud nejsou splněné provozní podmínky funkce Asistent udržování v jízdním pruhu
	• Šedá: Pokud nejsou splněné provozní podmínky funkce Asistent udržování v jízdním pruhu


	Viz 
	"Systém sledování jízdního pruhu (LFA) (je-li součástí výbavy)" strana 6-148



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Je aktivován režim 4WD Lock (zámek pohonu všech kol). 
	Je aktivován režim 4WD Lock (zámek pohonu všech kol).
	Viz 
	"Systém pohonu všech kol (AWD) (je-li součástí výbavy)" strana 6-55



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	3 sekundy
	3 sekundy

	Varovná kontrolka čelních světlometů LED se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.
	Varovná kontrolka čelních světlometů LED se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Pokud nastane porucha čelních LED světlometů.
	• Pokud nastane porucha čelních LED světlometů.
	• Pokud nastane porucha čelních LED světlometů.
	• Pokud nastane porucha čelních LED světlometů.




	<TABLE ROW>
	Bliká
	Bliká

	• Pokud nastane porucha součásti související s čelními LED světlomety.
	• Pokud nastane porucha součásti související s čelními LED světlomety.
	• Pokud nastane porucha součásti související s čelními LED světlomety.
	• Pokud nastane porucha součásti související s čelními LED světlomety.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Varovná kontrolka namrzlé vozovky a ukazatel venkovní teploty bliká a pak zůstane svítit. Kromě toho jednou zazní zvukové upozornění.
	Varovná kontrolka namrzlé vozovky a ukazatel venkovní teploty bliká a pak zůstane svítit. Kromě toho jednou zazní zvukové upozornění.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	3 sekundy
	3 sekundy

	Kontrolka elektronického stabilizačního systému (ESC) se rozsvítí asi na 3 sekundy a poté zhasne.
	Kontrolka elektronického stabilizačního systému (ESC) se rozsvítí asi na 3 sekundy a poté zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Pokud došlo k poruše systému ESC.
	• Pokud došlo k poruše systému ESC.
	• Pokud došlo k poruše systému ESC.
	• Pokud došlo k poruše systému ESC.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	3 sekundy
	3 sekundy

	Kontrolka vypnutí systému ESC se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.
	Kontrolka vypnutí systému ESC se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Pokud deaktivujete systém ESC stiskem tlačítka ESC OFF. 
	• Pokud deaktivujete systém ESC stiskem tlačítka ESC OFF.
	• Pokud deaktivujete systém ESC stiskem tlačítka ESC OFF.
	• Pokud deaktivujete systém ESC stiskem tlačítka ESC OFF.


	Viz 
	"Systém elektronické stabilizace (ESC)" strana 6-47



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Když vozidlo zjistí přítomnost klíče uvnitř a systém je v poloze ACC (Příslušenství) / ON (Zapnuto)
	Když vozidlo zjistí přítomnost klíče uvnitř a systém je v poloze ACC (Příslušenství) / ON (Zapnuto)


	<TABLE ROW>
	Bliká
	Bliká

	• Když ve vozidle není klíč. 
	• Když ve vozidle není klíč.
	• Když ve vozidle není klíč.
	• Když ve vozidle není klíč.

	• Pokud došlo k poruše systému imobilizéru.
	• Pokud došlo k poruše systému imobilizéru.




	<TABLE ROW>
	2 sekundy
	2 sekundy

	Když vozidlo nemůže detekovat klíč.
	Když vozidlo nemůže detekovat klíč.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Bliká
	Bliká

	Když je zapnuté směrové světlo.
	Když je zapnuté směrové světlo.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Když jsou rozsvícená přední dálková světla.
	Když jsou rozsvícená přední dálková světla.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Když jsou rozsvícená přední potkávací světla.
	Když jsou rozsvícená přední potkávací světla.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Když je spínač osvětlení v poloze ON (Zapnuto)
	Když je spínač osvětlení v poloze ON (Zapnuto)


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Pokud je zapnuté přední mlhové světlo.
	Pokud je zapnuté přední mlhové světlo.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Pokud je zapnuté zadní mlhové světlo.
	Pokud je zapnuté zadní mlhové světlo.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Když je asistent přepínání dálkových světel (HBA) zapnutý. 
	• Když je asistent přepínání dálkových světel (HBA) zapnutý.
	• Když je asistent přepínání dálkových světel (HBA) zapnutý.
	• Když je asistent přepínání dálkových světel (HBA) zapnutý.


	Viz 
	"Asistent dálkových světel (je-li součástí výbavy)" strana 4-68



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	3 sekundy
	3 sekundy

	Kontrolka systému řízení brzd při jízdě z kopce (DBC) se rozsvítí asi na 3 sekundy a poté zhasne.
	Kontrolka systému řízení brzd při jízdě z kopce (DBC) se rozsvítí asi na 3 sekundy a poté zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Pokud systém aktivujete stiskem tlačítka DBC. 
	• Pokud systém aktivujete stiskem tlačítka DBC.
	• Pokud systém aktivujete stiskem tlačítka DBC.
	• Pokud systém aktivujete stiskem tlačítka DBC.


	Viz 
	"Systém ovládání brzd při jízdě ze svahu (DBC)" strana 6-48



	<TABLE ROW>
	AUTO HOLD
	AUTO HOLD
	AUTO HOLD


	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Když je aktivovaná funkce přibrzdění AUTO HOLD
	Když je aktivovaná funkce přibrzdění AUTO HOLD


	<TABLE ROW>
	AFS
	AFS

	3 sekundy
	3 sekundy

	Varovná kontrolka inteligentního systému čelních světel se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.
	Varovná kontrolka inteligentního systému čelních světel se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Když nastane porucha inteligentního systému čelních světel. 
	• Když nastane porucha inteligentního systému čelních světel.
	• Když nastane porucha inteligentního systému čelních světel.
	• Když nastane porucha inteligentního systému čelních světel.


	Viz 
	"Inteligentní systém čelních světel (IFS) (je-li součástí výbavy)" strana 4-71



	<TABLE ROW>
	SOS
	SOS
	SOS


	3 sekundy
	3 sekundy

	Varovná kontrolka SOS se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.
	Varovná kontrolka SOS se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a pak zhasne.


	<TABLE ROW>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	• Pokud došlo k poruše systému eCall. 
	• Pokud došlo k poruše systému eCall.
	• Pokud došlo k poruše systému eCall.
	• Pokud došlo k poruše systému eCall.


	Viz 
	"Celoevropský systém eCall" strana 7-31



	<TABLE ROW>
	ECO 
	ECO
	ECO

	SPORT
	SPORT

	SMART
	SMART


	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Když jako režim jízdy vyberete jednotlivé režimy. 
	Když jako režim jízdy vyberete jednotlivé režimy.
	Viz 
	"Integrovaný systém řízení v režimu Drive" strana 6-52



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Nepřerušovaně
	Nepřerušovaně

	Pokud vozidlo řídíte rychlostí vyšší než 120 km/h. 
	Pokud vozidlo řídíte rychlostí vyšší než 120 km/h.
	Po dobu přibližně 5 sekund rovněž zazní zvuková signalizace vysoké rychlosti.





	• Dvou okruhový diagonální brzdový systém
	• Dvou okruhový diagonální brzdový systém
	• Dvou okruhový diagonální brzdový systém
	• Dvou okruhový diagonální brzdový systém
	Toto vozidlo je vybaveno dvouokruhovým diagonálním brzdovým systémem. V případě poruchy jednoho z okruhů zůstane zachována funkčnost brzd na dvou kolech.
	Při činnosti pouze jednoho brzdového okruhu je, pro zastavení vozidla, potřeba větší síla sešlápnutí i větší zdvih brzdového pedálu. S částečně funkčním brzdovým systémem bude delší i brzdná dráha, potřebná pro zastavení.

	• Varovná kontrolka tlaku motorového oleje 
	• Varovná kontrolka tlaku motorového oleje 
	<GRAPHIC>

	- Opatrně dojeďte na nejbližší vhodné místo a vozidlo zastavte.
	- Opatrně dojeďte na nejbližší vhodné místo a vozidlo zastavte.
	- Opatrně dojeďte na nejbližší vhodné místo a vozidlo zastavte.

	- Vypněte motor a zkontrolujte množství motorového oleje (podrobnosti viz část 
	- Vypněte motor a zkontrolujte množství motorového oleje (podrobnosti viz část 
	"Motorový olej" strana 8-28


	- Pokud po doplnění oleje varovná kontrolka tlaku oleje (
	- Pokud po doplnění oleje varovná kontrolka tlaku oleje (
	<GRAPHIC>




	• Varovná kontrolka výfukového systému (DPF) 
	• Varovná kontrolka výfukového systému (DPF) 
	- Varovná kontrolka výfukového systému (DPF) (
	- Varovná kontrolka výfukového systému (DPF) (
	- Varovná kontrolka výfukového systému (DPF) (
	<GRAPHIC>


	- Pokud varovná kontrolka bliká i nadále navzdory učiněným krokům (v tomto okamžiku se zobrazí varovná zpráva na LCD), nechte systém co nejdříve zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či p...
	- Pokud varovná kontrolka bliká i nadále navzdory učiněným krokům (v tomto okamžiku se zobrazí varovná zpráva na LCD), nechte systém co nejdříve zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či p...



	• Výstražná kontrolka výfukového systému (GPF) 
	• Výstražná kontrolka výfukového systému (GPF) 
	- Varovná kontrolka výfukového systému (DPF) (
	- Varovná kontrolka výfukového systému (DPF) (
	- Varovná kontrolka výfukového systému (DPF) (
	<GRAPHIC>


	- Pokud varovná kontrolka bliká i nadále navzdory učiněným krokům (v tomto okamžiku se zobrazí varovná zpráva na LCD), nechte systém co nejdříve zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či p...
	- Pokud varovná kontrolka bliká i nadále navzdory učiněným krokům (v tomto okamžiku se zobrazí varovná zpráva na LCD), nechte systém co nejdříve zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či p...





	• Parkovací brzda a varovná kontrolka brzdové kapaliny 
	• Parkovací brzda a varovná kontrolka brzdové kapaliny 
	• Parkovací brzda a varovná kontrolka brzdové kapaliny 
	• Parkovací brzda a varovná kontrolka brzdové kapaliny 
	- Pokud svítí varovná kontrolka, jízda s vozidlem je nebezpečná. Pokud při uvolnění parkovací brzdy svítí varovná kontrolka parkovací brzdy a množství brzdové kapaliny, signalizuje malé množství brzdové kapaliny.
	- Pokud svítí varovná kontrolka, jízda s vozidlem je nebezpečná. Pokud při uvolnění parkovací brzdy svítí varovná kontrolka parkovací brzdy a množství brzdové kapaliny, signalizuje malé množství brzdové kapaliny.
	- Pokud svítí varovná kontrolka, jízda s vozidlem je nebezpečná. Pokud při uvolnění parkovací brzdy svítí varovná kontrolka parkovací brzdy a množství brzdové kapaliny, signalizuje malé množství brzdové kapaliny.

	- V tomto případě je nutné nechat vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	- V tomto případě je nutné nechat vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.



	• Varovná kontrolka systému elektronické distribuce brzdného účinku (EBD) 
	• Varovná kontrolka systému elektronické distribuce brzdného účinku (EBD) 
	- Pokud současně svítí varovná kontrolka systému ABS i kontrolka parkovací brzdy a množství brzdové kapaliny, brzdový systém nefunguje správně a při náhlém brzdění by mohly nastat nečekané, nebezpečné situace.
	- Pokud současně svítí varovná kontrolka systému ABS i kontrolka parkovací brzdy a množství brzdové kapaliny, brzdový systém nefunguje správně a při náhlém brzdění by mohly nastat nečekané, nebezpečné situace.
	- Pokud současně svítí varovná kontrolka systému ABS i kontrolka parkovací brzdy a množství brzdové kapaliny, brzdový systém nefunguje správně a při náhlém brzdění by mohly nastat nečekané, nebezpečné situace.

	- V takovém případě se vyhněte rychlé jízdě a náhlému brzdění. Doporučujeme nechat vozidlo co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.
	- V takovém případě se vyhněte rychlé jízdě a náhlému brzdění. Doporučujeme nechat vozidlo co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.



	• Bezpečné zastavení
	• Bezpečné zastavení
	- Systém TPMS vás nedokáže upozornit na vážné a náhlé poškození pneumatiky způsobené vnějšími faktory.
	- Systém TPMS vás nedokáže upozornit na vážné a náhlé poškození pneumatiky způsobené vnějšími faktory.
	- Systém TPMS vás nedokáže upozornit na vážné a náhlé poškození pneumatiky způsobené vnějšími faktory.

	- Pokud si povšimnete nestability vozidla, okamžitě sundejte nohu z plynového pedálu, postupně a zlehka zabrzděte a vozidlo pomalu odstavte na bezpečné místo mimo silnici.
	- Pokud si povšimnete nestability vozidla, okamžitě sundejte nohu z plynového pedálu, postupně a zlehka zabrzděte a vozidlo pomalu odstavte na bezpečné místo mimo silnici.





	• Výstražná kontrolka nízké hladiny paliva 
	• Výstražná kontrolka nízké hladiny paliva 
	• Výstražná kontrolka nízké hladiny paliva 
	• Výstražná kontrolka nízké hladiny paliva 
	- Jestliže budete pokračovat v jízdě po rozsvícení výstražné kontrolky nízké hladiny paliva v nádrži nebo při hladině paliva pod ukazatelem „E“, může dojít k vynechávání motoru.
	- Jestliže budete pokračovat v jízdě po rozsvícení výstražné kontrolky nízké hladiny paliva v nádrži nebo při hladině paliva pod ukazatelem „E“, může dojít k vynechávání motoru.
	- Jestliže budete pokračovat v jízdě po rozsvícení výstražné kontrolky nízké hladiny paliva v nádrži nebo při hladině paliva pod ukazatelem „E“, může dojít k vynechávání motoru.



	• Kontrolka poruchy 
	• Kontrolka poruchy 
	- Pokud svítí kontrolka poruchy, je možné, že došlo k poškození katalyzátoru, které by mohlo vést ke ztrátě výkonu motoru. V tomto případě je nutné nechat vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autoriz...
	- Pokud svítí kontrolka poruchy, je možné, že došlo k poškození katalyzátoru, které by mohlo vést ke ztrátě výkonu motoru. V tomto případě je nutné nechat vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autoriz...
	- Pokud svítí kontrolka poruchy, je možné, že došlo k poškození katalyzátoru, které by mohlo vést ke ztrátě výkonu motoru. V tomto případě je nutné nechat vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autoriz...



	• Varovná kontrolka palivového filtru 
	• Varovná kontrolka palivového filtru 
	- Pokud svítí varovná kontrolka palivového filtru, může poklesnout výkon motoru (rychlost jízdy vozidla a volnoběžné otáčky).
	- Pokud svítí varovná kontrolka palivového filtru, může poklesnout výkon motoru (rychlost jízdy vozidla a volnoběžné otáčky).
	- Pokud svítí varovná kontrolka palivového filtru, může poklesnout výkon motoru (rychlost jízdy vozidla a volnoběžné otáčky).

	- Pokud pokračujete v jízdě se svítící kontrolkou palivového filtru (
	- Pokud pokračujete v jízdě se svítící kontrolkou palivového filtru (
	<GRAPHIC>




	• Varovná kontrolka výfukového systému 
	• Varovná kontrolka výfukového systému 
	- Pokud pokračujete v jízdě i poté, co varovná kontrolka (
	- Pokud pokračujete v jízdě i poté, co varovná kontrolka (
	- Pokud pokračujete v jízdě i poté, co varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>






	• Před nastartováním vozidla se ujistěte, že všechny varovné kontrolky zhasly. Pokud některá svítí, upozorňuje na stav, který vyžaduje pozornost.
	• Před nastartováním vozidla se ujistěte, že všechny varovné kontrolky zhasly. Pokud některá svítí, upozorňuje na stav, který vyžaduje pozornost.
	• Před nastartováním vozidla se ujistěte, že všechny varovné kontrolky zhasly. Pokud některá svítí, upozorňuje na stav, který vyžaduje pozornost.
	• Před nastartováním vozidla se ujistěte, že všechny varovné kontrolky zhasly. Pokud některá svítí, upozorňuje na stav, který vyžaduje pozornost.

	• Kontrolka poruchy 
	• Kontrolka poruchy 
	- Jízda s rozsvícenou kontrolkou poruchy může vést k poškození systému snižování emisí, které by mohlo ovlivnit pojízdnost a/nebo spotřebu paliva.
	- Jízda s rozsvícenou kontrolkou poruchy může vést k poškození systému snižování emisí, které by mohlo ovlivnit pojízdnost a/nebo spotřebu paliva.
	- Jízda s rozsvícenou kontrolkou poruchy může vést k poškození systému snižování emisí, které by mohlo ovlivnit pojízdnost a/nebo spotřebu paliva.

	- Pokud se následkem nízké hladiny oleje aktivuje systém rozšířené ochrany motoru, výkon motoru se omezí. Pokud taková situace nastane opakovaně, rozsvítí se kontrolka poruchy (MIL).
	- Pokud se následkem nízké hladiny oleje aktivuje systém rozšířené ochrany motoru, výkon motoru se omezí. Pokud taková situace nastane opakovaně, rozsvítí se kontrolka poruchy (MIL).



	• Varovná kontrolka systému elektronické distribuce brzdného účinku (EBD) 
	• Varovná kontrolka systému elektronické distribuce brzdného účinku (EBD) 
	- Pokud svítí varovná kontrolka systému ABS nebo svítí současně kontrolka ABS i varovná kontrolka parkovací brzdy a množství brzdové kapaliny, nemusí fungovat rychloměr nebo počítadlo celkové či denní vzdálenosti. Rovněž se mů...
	- Pokud svítí varovná kontrolka systému ABS nebo svítí současně kontrolka ABS i varovná kontrolka parkovací brzdy a množství brzdové kapaliny, nemusí fungovat rychloměr nebo počítadlo celkové či denní vzdálenosti. Rovněž se mů...
	- Pokud svítí varovná kontrolka systému ABS nebo svítí současně kontrolka ABS i varovná kontrolka parkovací brzdy a množství brzdové kapaliny, nemusí fungovat rychloměr nebo počítadlo celkové či denní vzdálenosti. Rovněž se mů...

	- V takovém případě se vyhněte rychlé jízdě a náhlému brzdění. Doporučujeme nechat vozidlo co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.
	- V takovém případě se vyhněte rychlé jízdě a náhlému brzdění. Doporučujeme nechat vozidlo co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.



	• Výstražná kontrolka elektronické parkovací brzdy 
	• Výstražná kontrolka elektronické parkovací brzdy 
	EPB

	- Výstražná kontrolka elektronické parkovací brzdy (
	- Výstražná kontrolka elektronické parkovací brzdy (
	- Výstražná kontrolka elektronické parkovací brzdy (
	EPB




	• Trvalá jízda s rozsvícenou nebo blikající kontrolkou čelních LED světlometů může způsobit kratší životnost čelních LED světlometů.
	• Trvalá jízda s rozsvícenou nebo blikající kontrolkou čelních LED světlometů může způsobit kratší životnost čelních LED světlometů.

	• Pokud se varovná kontrolka zledovatělé vozovky rozsvítí během jízdy, měli byste řídit pozorněji a bezpečněji a měli byste se vyhnout jízdě vysokou rychlostí, prudkému zrychlování, náhlému brzdění, prudkému zatáčení atd.
	• Pokud se varovná kontrolka zledovatělé vozovky rozsvítí během jízdy, měli byste řídit pozorněji a bezpečněji a měli byste se vyhnout jízdě vysokou rychlostí, prudkému zrychlování, náhlému brzdění, prudkému zatáčení atd.

	• Varovná kontrolka tlaku motorového oleje 
	• Varovná kontrolka tlaku motorového oleje 
	- Pokud je tlak motorového oleje nízký z důvodu nedostatečného množství oleje apod., rozsvítí se kontrolka tlaku motorového oleje (
	- Pokud je tlak motorového oleje nízký z důvodu nedostatečného množství oleje apod., rozsvítí se kontrolka tlaku motorového oleje (
	- Pokud je tlak motorového oleje nízký z důvodu nedostatečného množství oleje apod., rozsvítí se kontrolka tlaku motorového oleje (
	<GRAPHIC>


	- Aktivuje se systém rozšířené ochrany motoru, který omezuje výkon motoru. Pokud se tlak motorového oleje obnoví, varovná kontrolka motorového oleje zhasne a systém rozšířené ochrany motoru se vypne.
	- Aktivuje se systém rozšířené ochrany motoru, který omezuje výkon motoru. Pokud se tlak motorového oleje obnoví, varovná kontrolka motorového oleje zhasne a systém rozšířené ochrany motoru se vypne.

	- Pokud se v případě motoru Smartstream G2.0 tlak motorového oleje obnoví, varovná kontrolka motorového oleje zhasne a systém rozšířené ochrany motoru se vypne po novém nastartování motoru.
	- Pokud se v případě motoru Smartstream G2.0 tlak motorového oleje obnoví, varovná kontrolka motorového oleje zhasne a systém rozšířené ochrany motoru se vypne po novém nastartování motoru.








	Osvětlení
	Osvětlení
	Osvětlení

	Funkce osvětlení
	Funkce osvětlení
	Funkce osvětlení

	Funkce prevence vybití akumulátoru
	Funkce prevence vybití akumulátoru
	Funkce prevence vybití akumulátoru
	Účel této funkce je chránit akumulátor před vybitím.
	Účel této funkce je chránit akumulátor před vybitím.
	Po vypnutí motoru a otevření dveří řidiče systém automaticky vypne parkovací světla.
	Pokud však přepnete spínač světel až po vypnutí motoru, zůstanou obrysová světla rozsvícená i po otevření dveří řidiče.
	Pokud chcete ponechat obrysová světla rozsvícená i nadále, po vypnutí motoru je vypněte a znovu zapněte spínačem čelních světel na sloupku řízení.
	Chcete-li zabránit vybití akumulátoru, neponechávejte přední světla a osvětlení interiéru zapnuté delší dobu, pokud neběží motor.
	Chcete-li zabránit vybití akumulátoru, neponechávejte přední světla a osvětlení interiéru zapnuté delší dobu, pokud neběží motor.




	Doprovodná funkce čelních světel
	Doprovodná funkce čelních světel
	Doprovodná funkce čelních světel
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Čelní světlomety zůstanou zapnuté přibližně 5 minut.
	• Čelní světlomety zůstanou zapnuté přibližně 5 minut.
	• Čelní světlomety zůstanou zapnuté přibližně 5 minut.

	• Pokud dojde k otevření a zavření dveří řidiče, čelní světlomety zhasnou po 15 sekundách.
	• Pokud dojde k otevření a zavření dveří řidiče, čelní světlomety zhasnou po 15 sekundách.

	• Pro vypnutí čelních světlometů:
	• Pro vypnutí čelních světlometů:
	- Stiskněte 2krát tlačítko zamykání na klíči
	- Stiskněte 2krát tlačítko zamykání na klíči
	- Stiskněte 2krát tlačítko zamykání na klíči

	- Spínač čelních světlometů přestavte do polohy OFF (Vypnuto)
	- Spínač čelních světlometů přestavte do polohy OFF (Vypnuto)





	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Vozidlo je nastavené na ACC (Příslušenství) nebo OFF (Vypnuto) a čelní světlomety jsou zapnuté
	• Vozidlo je nastavené na ACC (Příslušenství) nebo OFF (Vypnuto) a čelní světlomety jsou zapnuté
	• Vozidlo je nastavené na ACC (Příslušenství) nebo OFF (Vypnuto) a čelní světlomety jsou zapnuté






	Světla pro denní svícení (DRL)
	Světla pro denní svícení (DRL)
	Světla pro denní svícení (DRL)
	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Vozidlo je zapnuté v poloze ON (Zapnuto)
	• Vozidlo je zapnuté v poloze ON (Zapnuto)
	• Vozidlo je zapnuté v poloze ON (Zapnuto)

	• Spínač čelních světlometů je v poloze OFF (Vypnuto)
	• Spínač čelních světlometů je v poloze OFF (Vypnuto)

	• Parkovací brzda je uvolněná
	• Parkovací brzda je uvolněná


	Pokud je třeba ponechat obrysová světla rozsvícená i po vypnutí systému vozidla, postupujte takto:
	Pokud je třeba ponechat obrysová světla rozsvícená i po vypnutí systému vozidla, postupujte takto:
	• Otevřete dveře u řidiče.
	• Otevřete dveře u řidiče.
	• Otevřete dveře u řidiče.

	• Zapněte obrysová světla.
	• Zapněte obrysová světla.








	Ovládací prvky světel
	Ovládací prvky světel
	Ovládací prvky světel

	Ovládání světel
	Ovládání světel
	Ovládání světel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	<GRAPHIC>1 /
	<GRAPHIC>1 /
	<GRAPHIC>1 /
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	• Zadní světla a čelní světlomety se zapnou nebo vypnou automaticky podle intenzity světla vně vozidla.
	• Zadní světla a čelní světlomety se zapnou nebo vypnou automaticky podle intenzity světla vně vozidla.
	• Zadní světla a čelní světlomety se zapnou nebo vypnou automaticky podle intenzity světla vně vozidla.



	3 Obrysová a zadní světla (
	3 Obrysová a zadní světla (
	<GRAPHIC>


	4 Potkávací světla (
	4 Potkávací světla (
	<GRAPHIC>



	Pro zapnutí čelních světlometů musí být vozidlo přepnuté na ON (Zapnuto).
	Pro zapnutí čelních světlometů musí být vozidlo přepnuté na ON (Zapnuto).

	• Pro zajištění správné funkce systému automatického osvětlení nikdy neumisťujte žádné předměty na čidlo umístěné na přístrojovém panelu.
	• Pro zajištění správné funkce systému automatického osvětlení nikdy neumisťujte žádné předměty na čidlo umístěné na přístrojovém panelu.
	• Pro zajištění správné funkce systému automatického osvětlení nikdy neumisťujte žádné předměty na čidlo umístěné na přístrojovém panelu.
	• Pro zajištění správné funkce systému automatického osvětlení nikdy neumisťujte žádné předměty na čidlo umístěné na přístrojovém panelu.

	• Čidlo neumývejte čisticím prostředkem na okna, mohl by zanechat na povrchu tenký film s negativním dopadem na činnost čidla.
	• Čidlo neumývejte čisticím prostředkem na okna, mohl by zanechat na povrchu tenký film s negativním dopadem na činnost čidla.

	• Pokud má vozidlo tónované, nebo jiným způsobem pokovené čelní sklo, čidlo systému automatického osvětlení nemusí fungovat správně.
	• Pokud má vozidlo tónované, nebo jiným způsobem pokovené čelní sklo, čidlo systému automatického osvětlení nemusí fungovat správně.







	Používání směrových světel
	Používání směrových světel
	Používání směrových světel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Posuňte páčku nahoru nebo dolů (A).
	• Posuňte páčku nahoru nebo dolů (A).
	• Posuňte páčku nahoru nebo dolů (A).


	Pokud je blikání indikátoru abnormálně rychlé nebo pomalé, mohlo dojít k vyhoření žárovky nebo k nesprávnému napojení elektrického obvodu.
	Pokud je blikání indikátoru abnormálně rychlé nebo pomalé, mohlo dojít k vyhoření žárovky nebo k nesprávnému napojení elektrického obvodu.




	Funkce signalizace změny jízdního pruhu jedním dotykem
	Funkce signalizace změny jízdního pruhu jedním dotykem
	Funkce signalizace změny jízdního pruhu jedním dotykem
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Páčkou směrových světel pohněte vzhůru nebo dolů (B).
	• Páčkou směrových světel pohněte vzhůru nebo dolů (B).
	• Páčkou směrových světel pohněte vzhůru nebo dolů (B).

	• Páčku uvolněte.
	• Páčku uvolněte.


	• Funkci signalizace odbočování jedním dotykem můžete zapnout či vypnout nebo nastavit počet bliknutí (3, 5 nebo 7) tak, že v nabídce Settings (Nastavení) vyberete položku 
	• Funkci signalizace odbočování jedním dotykem můžete zapnout či vypnout nebo nastavit počet bliknutí (3, 5 nebo 7) tak, že v nabídce Settings (Nastavení) vyberete položku 
	• Funkci signalizace odbočování jedním dotykem můžete zapnout či vypnout nebo nastavit počet bliknutí (3, 5 nebo 7) tak, že v nabídce Settings (Nastavení) vyberete položku 
	• Funkci signalizace odbočování jedním dotykem můžete zapnout či vypnout nebo nastavit počet bliknutí (3, 5 nebo 7) tak, že v nabídce Settings (Nastavení) vyberete položku 
	Lights (Světla)
	One Touch Turn signal (Signalizace odbočování jedním dotykem)



	• Pokud kontrolka svítí nepřerušovaně nebo bliká neobvyklým způsobem, mohlo dojít ke spálení některé ze žárovek a je nutné ji vyměnit.
	• Pokud kontrolka svítí nepřerušovaně nebo bliká neobvyklým způsobem, mohlo dojít ke spálení některé ze žárovek a je nutné ji vyměnit.
	• Pokud kontrolka svítí nepřerušovaně nebo bliká neobvyklým způsobem, mohlo dojít ke spálení některé ze žárovek a je nutné ji vyměnit.








	Ovládání mlhových světel
	Ovládání mlhových světel
	Ovládání mlhových světel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Otočte spínač předních mlhových světel (1) do příslušné polohy.
	• Otočte spínač předních mlhových světel (1) do příslušné polohy.
	• Otočte spínač předních mlhových světel (1) do příslušné polohy.

	• Přední: (
	• Přední: (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Čelní světlomet je zapnutý.
	• Čelní světlomet je zapnutý.
	• Čelní světlomet je zapnutý.


	Zapnutá mlhová světla mají velký příkon. Používejte je pouze při špatné viditelnosti.
	Zapnutá mlhová světla mají velký příkon. Používejte je pouze při špatné viditelnosti.





	Používání dálkových světel
	Používání dálkových světel
	Používání dálkových světel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Pro použití dálkových světel na páčku zatlačte.
	• Pro použití dálkových světel na páčku zatlačte.
	• Pro použití dálkových světel na páčku zatlačte.

	• Pro bliknutí dálkovými světly přitáhněte páčku k sobě (
	• Pro bliknutí dálkovými světly přitáhněte páčku k sobě (
	<GRAPHIC>



	Pokud je v blízkosti jiné vozidlo, dálková světla nepoužívejte. Dálková světla mohou ostatní řidiče oslňovat.
	Pokud je v blízkosti jiné vozidlo, dálková světla nepoužívejte. Dálková světla mohou ostatní řidiče oslňovat.






	Asistent dálkových světel
	Asistent dálkových světel
	Asistent dálkových světel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Asistent dálkových světel je funkce, která automaticky nastavuje dosah dálkových světel (přepínáním dálkových a potkávacích světel) v závislosti na jasu světel detekovaných vozidel a určitých jízdních podmínkách.
	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Přední kamera
	Přední kamera
	<GRAPHIC>

	Přední kamera slouží jako detekční čidlo pro zjišťování okolního světla a jeho jasu během jízdy. Přesné umístění detekčního čidla je znázorněno na obrázku výše.
	Dbejte na to, aby přední kamera stále byla v dobrém stavu, aby asistent dálkových světel fungoval optimálním způsobem.
	Dbejte na to, aby přední kamera stále byla v dobrém stavu, aby asistent dálkových světel fungoval optimálním způsobem.
	Podrobnější informace o bezpečnostních opatřeních v souvislosti s přední kamerou naleznete v části
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou) (je-li součástí výbavy)" strana 6-60
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Kombinovaná čidla) (je-li součástí výbavy)" strana 6-70





	Nastavení asistenta dálkových světel
	Nastavení asistenta dálkových světel
	Nastavení asistenta dálkových světel

	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Nastavení vozidla

	1 Světla
	1 Světla
	1 Světla
	1 Světla


	2 Asistent dálkových světel
	2 Asistent dálkových světel
	2 Asistent dálkových světel



	Při zapnutém systému vozidla zapnete asistenta dálkových světel tak, že v nabídce Settings (Nastavení) vyberete položku 
	Lights
	High Beam Assist (Světla → Asistent dálkových světel)

	Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.





	Použití asistenta dálkových světel
	Použití asistenta dálkových světel
	Použití asistenta dálkových světel

	Asistent dálkových světel – zobrazení a ovládání
	Asistent dálkových světel – zobrazení a ovládání
	Asistent dálkových světel – zobrazení a ovládání
	• Po výběru volby 
	• Po výběru volby 
	• Po výběru volby 
	• Po výběru volby 
	High Beam Assist (Asistent dálkových světel)
	Settings (Nastavení)

	- Přepněte spínač předních světel do polohy AUTO (Automaticky) a zatlačte páčku předních světel směrem k přístrojovému panelu. Na přístrojovém panelu se rozsvítí kontrola asistenta dálkových světel (
	- Přepněte spínač předních světel do polohy AUTO (Automaticky) a zatlačte páčku předních světel směrem k přístrojovému panelu. Na přístrojovém panelu se rozsvítí kontrola asistenta dálkových světel (
	- Přepněte spínač předních světel do polohy AUTO (Automaticky) a zatlačte páčku předních světel směrem k přístrojovému panelu. Na přístrojovém panelu se rozsvítí kontrola asistenta dálkových světel (
	<GRAPHIC>


	- Je-li tato funkce aktivována, dálková světla se zapnou, když se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než 40 km/h (25 mil/h). Je-li rychlost vozidla nižší než 25 km/h (15 mil/h), dálková světla se nezapnou. Pokud dálková světla svít...
	- Je-li tato funkce aktivována, dálková světla se zapnou, když se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než 40 km/h (25 mil/h). Je-li rychlost vozidla nižší než 25 km/h (15 mil/h), dálková světla se nezapnou. Pokud dálková světla svít...
	<GRAPHIC>




	• Pokud je asistent dálkových světel v činnosti a je použita páčka přepínání světel, funguje takto:
	• Pokud je asistent dálkových světel v činnosti a je použita páčka přepínání světel, funguje takto:
	- Pokud páčku dálkových světel přitáhnete k sobě, když dálková světla nesvítí, dálková světla se zapnou. Když páčku čelních světlometů pustíte, asistent dálkových světel se znovu zapne.
	- Pokud páčku dálkových světel přitáhnete k sobě, když dálková světla nesvítí, dálková světla se zapnou. Když páčku čelních světlometů pustíte, asistent dálkových světel se znovu zapne.
	- Pokud páčku dálkových světel přitáhnete k sobě, když dálková světla nesvítí, dálková světla se zapnou. Když páčku čelních světlometů pustíte, asistent dálkových světel se znovu zapne.

	- Pokud páčku dálkových světel přitáhnete k sobě, když dálková světla svítí, zapnou se potkávací světla a asistent dálkových světel se vypne.
	- Pokud páčku dálkových světel přitáhnete k sobě, když dálková světla svítí, zapnou se potkávací světla a asistent dálkových světel se vypne.

	- Pokud spínač světel zatlačíte směrem k přístrojovému panelu, rozsvítí se dálková světla a asistent dálkových světel se deaktivuje.
	- Pokud spínač světel zatlačíte směrem k přístrojovému panelu, rozsvítí se dálková světla a asistent dálkových světel se deaktivuje.

	- Pokud spínač dálkových světel přepnete z polohy AUTO (Automaticky) do jiné polohy (dálková světla / parkovací světla / vypnuto), asistent dálkových světel se vypne a rozsvítí se příslušná světla.
	- Pokud spínač dálkových světel přepnete z polohy AUTO (Automaticky) do jiné polohy (dálková světla / parkovací světla / vypnuto), asistent dálkových světel se vypne a rozsvítí se příslušná světla.



	• Když je asistent dálkových světel v provozu, dálková světla se přepínají na potkávací, pokud nastane kterákoli z následujících podmínek:
	• Když je asistent dálkových světel v provozu, dálková světla se přepínají na potkávací, pokud nastane kterákoli z následujících podmínek:
	- Když jsou zjištěna přední světla protijedoucího vozidla.
	- Když jsou zjištěna přední světla protijedoucího vozidla.
	- Když jsou zjištěna přední světla protijedoucího vozidla.

	- Když jsou zjištěna koncová světla vozidla jedoucího před vámi.
	- Když jsou zjištěna koncová světla vozidla jedoucího před vámi.

	- Když je zjištěno přední nebo koncové světlo motocyklu nebo jízdního kola.
	- Když je zjištěno přední nebo koncové světlo motocyklu nebo jízdního kola.

	- Když je okolní světlo natolik jasné, že dálková světla nejsou zapotřebí.
	- Když je okolní světlo natolik jasné, že dálková světla nejsou zapotřebí.

	- Když je zjištěno pouliční osvětlení nebo jiná světla.
	- Když je zjištěno pouliční osvětlení nebo jiná světla.








	Závada a omezení asistenta dálkových světel
	Závada a omezení asistenta dálkových světel
	Závada a omezení asistenta dálkových světel

	Závada asistenta dálkových světel
	Závada asistenta dálkových světel
	Závada asistenta dálkových světel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte Asistenta dálkových světel (HBA)

	Když asistent dálkových světel nefunguje správně, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva a rozsvítí se varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>




	Omezení asistenta dálkových světel
	Omezení asistenta dálkových světel
	Omezení asistenta dálkových světel
	• Světlo vozidla není zjištěno z důvodu poškození světlometu, z důvodu jeho špatné viditelnosti apod.
	• Světlo vozidla není zjištěno z důvodu poškození světlometu, z důvodu jeho špatné viditelnosti apod.
	• Světlo vozidla není zjištěno z důvodu poškození světlometu, z důvodu jeho špatné viditelnosti apod.
	• Světlo vozidla není zjištěno z důvodu poškození světlometu, z důvodu jeho špatné viditelnosti apod.

	• Přední světlomet vozidla je pokryt prachem, sněhem nebo vodou.
	• Přední světlomet vozidla je pokryt prachem, sněhem nebo vodou.

	• Přední světla vozidla jsou vypnutá, mlhová světla jsou však zapnutá apod.
	• Přední světla vozidla jsou vypnutá, mlhová světla jsou však zapnutá apod.

	• Míjíte lampu podobného tvaru jako světla protijedoucích vozidel.
	• Míjíte lampu podobného tvaru jako světla protijedoucích vozidel.

	• Přední světla vozidla jsou poškozená nebo nebyla řádně opravena.
	• Přední světla vozidla jsou poškozená nebo nebyla řádně opravena.

	• Přední světla nejsou správně seřízena.
	• Přední světla nejsou správně seřízena.

	• Jedete po úzké klikaté silnici, po nerovném povrchu, do kopce nebo z kopce.
	• Jedete po úzké klikaté silnici, po nerovném povrchu, do kopce nebo z kopce.

	• Vozidlo před vámi je částečně viditelné na křižovatce nebo v zatáčce.
	• Vozidlo před vámi je částečně viditelné na křižovatce nebo v zatáčce.

	• Před vámi je semafor, reflexní značení, blikající značení nebo zrcadlo.
	• Před vámi je semafor, reflexní značení, blikající značení nebo zrcadlo.

	• Před vámi je dočasná odrazová plocha nebo blikač (zóna stavby).
	• Před vámi je dočasná odrazová plocha nebo blikač (zóna stavby).

	• Stav vozovky je špatný například v důsledku vlhkosti nebo ledové či sněhové pokrývky.
	• Stav vozovky je špatný například v důsledku vlhkosti nebo ledové či sněhové pokrývky.

	• V zatáčce se náhle objeví vozidlo.
	• V zatáčce se náhle objeví vozidlo.

	• Vozidlo je nakloněné v důsledku prázdné pneumatiky nebo tažení.
	• Vozidlo je nakloněné v důsledku prázdné pneumatiky nebo tažení.

	• Světlo vozidla není zjištěno kvůli výfukovým zplodinám, kouři, mlze, sněžení apod.
	• Světlo vozidla není zjištěno kvůli výfukovým zplodinám, kouři, mlze, sněžení apod.


	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.

	• Podrobnější informace týkající se možností přední kamery naleznete v části 
	• Podrobnější informace týkající se možností přední kamery naleznete v části 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou) (je-li součástí výbavy)" strana 6-60
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Kombinovaná čidla) (je- li součástí výbavy)" strana 6-70




	• Asistent přepínání dálkových světel nemusí vždy fungovat správně. Tato funkce slouží pouze pro pohodlí řidiče. Za dodržování zásad bezpečné jízdy a neustálé sledování stavu vozovky z důvodu bezpečnosti odpovídá řidič
	• Asistent přepínání dálkových světel nemusí vždy fungovat správně. Tato funkce slouží pouze pro pohodlí řidiče. Za dodržování zásad bezpečné jízdy a neustálé sledování stavu vozovky z důvodu bezpečnosti odpovídá řidič
	• Asistent přepínání dálkových světel nemusí vždy fungovat správně. Tato funkce slouží pouze pro pohodlí řidiče. Za dodržování zásad bezpečné jízdy a neustálé sledování stavu vozovky z důvodu bezpečnosti odpovídá řidič
	• Asistent přepínání dálkových světel nemusí vždy fungovat správně. Tato funkce slouží pouze pro pohodlí řidiče. Za dodržování zásad bezpečné jízdy a neustálé sledování stavu vozovky z důvodu bezpečnosti odpovídá řidič

	• Pokud asistent dálkových světel nefunguje normálně, přepínejte mezi pozicemi dálkových a potkávacích světel manuálně.
	• Pokud asistent dálkových světel nefunguje normálně, přepínejte mezi pozicemi dálkových a potkávacích světel manuálně.








	Inteligentní systém čelních světel (IFS)
	Inteligentní systém čelních světel (IFS)
	Inteligentní systém čelních světel (IFS)
	Inteligentní systém čelních světel zajišťuje řidiči jasný výhled při jízdě v noci s dálkovými světly.
	Inteligentní systém čelních světel zajišťuje řidiči jasný výhled při jízdě v noci s dálkovými světly.


	Nastavení inteligentního systému čelních světel
	Nastavení inteligentního systému čelních světel
	Nastavení inteligentního systému čelních světel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Světla

	1 Inteligentní čelní světla
	1 Inteligentní čelní světla
	1 Inteligentní čelní světla
	1 Inteligentní čelní světla


	2 Rychleji než 60 km/h
	2 Rychleji než 60 km/h
	2 Rychleji než 60 km/h


	3 Rychleji než 40 km/h
	3 Rychleji než 40 km/h
	3 Rychleji než 40 km/h


	4 Rychleji než 20 km/h
	4 Rychleji než 20 km/h
	4 Rychleji než 20 km/h


	5 Vypnuto
	5 Vypnuto
	5 Vypnuto



	Při systému vozidla zapnutém v poloze ON (Zapnuto) můžete zapnout systém inteligentních čelních světlometů tak, že v nabídce Settings (Nastavení) vyberete volby 
	Lights
	Intelligent front-lighting (Světla → Inteligentní čelní světlomety)

	Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.




	Činnost inteligentního systému čelních světel
	Činnost inteligentního systému čelních světel
	Činnost inteligentního systému čelních světel
	Zobrazení a ovládání
	Zobrazení a ovládání
	Zobrazení a ovládání
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Inteligentní systém čelních světel funguje podle následujícího postupu.
	• Přepněte spínač předních světel do polohy AUTO (Automaticky) a zatlačte páčku předních světel směrem k přístrojovému panelu. Na přístrojovém panelu se rozsvítí kontrolka inteligentního systému čelních světel (
	• Přepněte spínač předních světel do polohy AUTO (Automaticky) a zatlačte páčku předních světel směrem k přístrojovému panelu. Na přístrojovém panelu se rozsvítí kontrolka inteligentního systému čelních světel (
	• Přepněte spínač předních světel do polohy AUTO (Automaticky) a zatlačte páčku předních světel směrem k přístrojovému panelu. Na přístrojovém panelu se rozsvítí kontrolka inteligentního systému čelních světel (
	<GRAPHIC>


	• Když je systém aktivován, inteligentní systém čelních světel se řídí rychlostí nastavenou v informačním systému. Systém se uvede do chodu, když vozidlo dosáhne rychlosti 40 km/h (25 mph).
	• Když je systém aktivován, inteligentní systém čelních světel se řídí rychlostí nastavenou v informačním systému. Systém se uvede do chodu, když vozidlo dosáhne rychlosti 40 km/h (25 mph).

	• Dálková světla LED se částečně vypnou, pokud přední kamera detekuje protijedoucí vozidlo nebo vozidlo vpředu.
	• Dálková světla LED se částečně vypnou, pokud přední kamera detekuje protijedoucí vozidlo nebo vozidlo vpředu.

	• Jestliže inteligentní systém čelních světel detekuje protijedoucí vozidlo nebo vozidlo vpředu při jízdě vysokou rychlostí (přibližně nad 100 km/h (60 mph), vypne se čelní světlomet na straně řidiče a systém bude řídit pouz...
	• Jestliže inteligentní systém čelních světel detekuje protijedoucí vozidlo nebo vozidlo vpředu při jízdě vysokou rychlostí (přibližně nad 100 km/h (60 mph), vypne se čelní světlomet na straně řidiče a systém bude řídit pouz...






	Závady a omezení inteligentního systému čelních světel
	Závady a omezení inteligentního systému čelních světel
	Závady a omezení inteligentního systému čelních světel

	Závada inteligentního systému čelních světel
	Závada inteligentního systému čelních světel
	Závada inteligentního systému čelních světel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte inteligentní systém čelních světel (IFS)

	Když inteligentní systém čelních světel nefunguje správně, zobrazí se na přístrojovém panelu na několik sekund varovné hlášení. Poté, co hlášení zhasne, varovná kontrolka 
	AFS

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Inteligentní systém čelních světel (IFS) vypnutý. Kamera je zablokována

	Když je přední kamera pokrytá špínou, sněhem nebo blátem, inteligentní systém čelních světel nemusí dočasně fungovat správně. V takovém případě se na přístrojové desce zobrazí varovné hlášení.
	Po odstranění prachu, nečistot nebo sněhu začne systém normálně fungovat.
	Inteligentní systém čelních světel nemusí správně fungovat v některých oblastech (např. v otevřené krajině), kde po nastartování vozidla nejsou detekovány žádné objekty nebo vozidla.
	I když se na přístrojovém panelu nezobrazí varovná zpráva, nemusí tento systém fungovat správně.



	Omezení inteligentního systému čelních světel
	Omezení inteligentního systému čelních světel
	Omezení inteligentního systému čelních světel
	Inteligentní systém čelních světel nemusí fungovat správně v následujících situacích.
	Inteligentní systém čelních světel nemusí fungovat správně v následujících situacích.
	• Světlo vozidla není zjištěno z důvodu poškození světlometu, z důvodu jeho špatné viditelnosti apod.
	• Světlo vozidla není zjištěno z důvodu poškození světlometu, z důvodu jeho špatné viditelnosti apod.
	• Světlo vozidla není zjištěno z důvodu poškození světlometu, z důvodu jeho špatné viditelnosti apod.

	• Přední světlomet vozidla je pokryt prachem, sněhem nebo vodou.
	• Přední světlomet vozidla je pokryt prachem, sněhem nebo vodou.

	• Míjíte lampu podobného tvaru jako světla protijedoucích vozidel.
	• Míjíte lampu podobného tvaru jako světla protijedoucích vozidel.

	• Přední světla vozidla jsou vypnutá, mlhová světla jsou však zapnutá apod.
	• Přední světla vozidla jsou vypnutá, mlhová světla jsou však zapnutá apod.

	• Přední světla vozidla jsou poškozená nebo nebyla řádně opravena.
	• Přední světla vozidla jsou poškozená nebo nebyla řádně opravena.

	• Přední světla nejsou správně seřízena.
	• Přední světla nejsou správně seřízena.

	• Jedete po úzké klikaté silnici, po nerovném povrchu, do kopce nebo z kopce.
	• Jedete po úzké klikaté silnici, po nerovném povrchu, do kopce nebo z kopce.

	• Vozidlo před vámi je částečně viditelné na křižovatce nebo v zatáčce.
	• Vozidlo před vámi je částečně viditelné na křižovatce nebo v zatáčce.

	• Před vámi je semafor, reflexní značení, blikající značení nebo zrcadlo.
	• Před vámi je semafor, reflexní značení, blikající značení nebo zrcadlo.

	• Před vámi je dočasná odrazová plocha nebo blikač (zóna stavby).
	• Před vámi je dočasná odrazová plocha nebo blikač (zóna stavby).

	• Stav vozovky je špatný například v důsledku vlhkosti nebo ledové či sněhové pokrývky.
	• Stav vozovky je špatný například v důsledku vlhkosti nebo ledové či sněhové pokrývky.

	• V zatáčce se náhle objeví vozidlo.
	• V zatáčce se náhle objeví vozidlo.

	• Vozidlo je nakloněné v důsledku prázdné pneumatiky nebo tažení.
	• Vozidlo je nakloněné v důsledku prázdné pneumatiky nebo tažení.

	• Na ulici je mnoho lamp nebo je venkovní světlo intenzivní.
	• Na ulici je mnoho lamp nebo je venkovní světlo intenzivní.

	• Světlo vozidla není zjištěno kvůli výfukovým zplodinám, kouři, mlze, sněžení apod.
	• Světlo vozidla není zjištěno kvůli výfukovým zplodinám, kouři, mlze, sněžení apod.

	• Čelní sklo je pokryté cizím materiálem.
	• Čelní sklo je pokryté cizím materiálem.







	Spínač seřízení čelních světlometů
	Spínač seřízení čelních světlometů
	Spínač seřízení čelních světlometů
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Čím vyšší je číslo polohy spínače, tím nižší je úroveň čelních světlometů.
	1. Čím vyšší je číslo polohy spínače, tím nižší je úroveň čelních světlometů.
	1. Čím vyšší je číslo polohy spínače, tím nižší je úroveň čelních světlometů.

	2. Vždy udržujte vhodný sklončelních světlometů, jinak by přední světla mohla oslňovat ostatní účastníky provozu.
	2. Vždy udržujte vhodný sklončelních světlometů, jinak by přední světla mohla oslňovat ostatní účastníky provozu.
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	Stav zatížení
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	Poloha spínače
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	Pouze řidič
	Pouze řidič
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	<TABLE ROW>
	Řidič + Spolujezdec na předním sedadle
	Řidič + Spolujezdec na předním sedadle

	0
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	Všechna sedadla obsazena (včetně řidiče)
	Všechna sedadla obsazena (včetně řidiče)

	1
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	<TABLE ROW>
	Všechna sedadla obsazena (včetně řidiče) + Maximální dovolená zátěž
	Všechna sedadla obsazena (včetně řidiče) + Maximální dovolená zátěž

	2
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	<TABLE ROW>
	Řidič + Maximální dovolená zátěž
	Řidič + Maximální dovolená zátěž

	3
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	Stěrače a ostřikovače
	Stěrače a ostřikovače
	Stěrače a ostřikovače

	Stěrače
	Stěrače
	Stěrače

	Ovládání stěračů
	Ovládání stěračů
	Ovládání stěračů
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1 Ovládání rychlosti (předních) stěračů
	1 Ovládání rychlosti (předních) stěračů
	1 Ovládání rychlosti (předních) stěračů
	• 1x/MIST: Jedno setření
	• 1x/MIST: Jedno setření
	• 1x/MIST: Jedno setření

	<GRAPHIC>• /
	<GRAPHIC>• /
	<GRAPHIC>
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	• ---/INT: Přerušované stírání
	• ---/INT: Přerušované stírání
	<GRAPHIC>*: Automatické řízení stěračů
	<GRAPHIC>


	• 1/LO: Nízká rychlost stěračů
	• 1/LO: Nízká rychlost stěračů

	• 2/HI: Vysoká rychlost stěračů
	• 2/HI: Vysoká rychlost stěračů



	2 Ostříknutí s krátkým cyklem stěrače
	2 Ostříknutí s krátkým cyklem stěrače

	3 Ovládání rychlosti (zadních) stěračů
	3 Ovládání rychlosti (zadních) stěračů
	• 2/HI: Nepřetržité stírání
	• 2/HI: Nepřetržité stírání
	• 2/HI: Nepřetržité stírání

	• 1/LO: Přerušované stírání
	• 1/LO: Přerušované stírání

	<GRAPHIC>• /
	<GRAPHIC>• /
	<GRAPHIC>
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	: je-li součástí výbavy
	Pokud je na čelním skle nahromaděný sníh nebo led, pro umožnění správné činnosti stěračů, odmrazujte čelní sklo přibližně 10 minut, nebo dokud se sníh a/nebo led nerozpustí a teprve poté používejte stěrače. Pokud před použ...
	Pokud je na čelním skle nahromaděný sníh nebo led, pro umožnění správné činnosti stěračů, odmrazujte čelní sklo přibližně 10 minut, nebo dokud se sníh a/nebo led nerozpustí a teprve poté používejte stěrače. Pokud před použ...





	Automatické řízení stěračů
	Automatické řízení stěračů
	Automatické řízení stěračů
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	• A: Dešťový senzor
	• A: Dešťový senzor
	• A: Dešťový senzor

	• B: Spínač ovládání rychlosti stěračů
	• B: Spínač ovládání rychlosti stěračů


	Činnost
	Činnost
	1. Dešťový senzor (A) zjistí sílu deště a rychlost stěračů nastaví na vhodný interval.
	1. Dešťový senzor (A) zjistí sílu deště a rychlost stěračů nastaví na vhodný interval.
	1. Dešťový senzor (A) zjistí sílu deště a rychlost stěračů nastaví na vhodný interval.

	2. Otočením spínače ovládání rychlosti (B) nastavíte rychlost stěračů.
	2. Otočením spínače ovládání rychlosti (B) nastavíte rychlost stěračů.


	• Pokud je spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) v poloze ON (Zapnuto) a spínač stěrače čelního skla je přepnut do režimu AUTO, dávejte v následujících situacích pozor, abyste zamezili...
	• Pokud je spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) v poloze ON (Zapnuto) a spínač stěrače čelního skla je přepnut do režimu AUTO, dávejte v následujících situacích pozor, abyste zamezili...
	• Pokud je spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) v poloze ON (Zapnuto) a spínač stěrače čelního skla je přepnut do režimu AUTO, dávejte v následujících situacích pozor, abyste zamezili...
	• Pokud je spínač zapalování nebo tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) v poloze ON (Zapnuto) a spínač stěrače čelního skla je přepnut do režimu AUTO, dávejte v následujících situacích pozor, abyste zamezili...
	- Nedotýkejte se horní části čelního skla v oblasti dešťového senzoru.
	- Nedotýkejte se horní části čelního skla v oblasti dešťového senzoru.
	- Nedotýkejte se horní části čelního skla v oblasti dešťového senzoru.

	- Neotírejte horní část čelního skla vlhkou nebo mokrou látkou.
	- Neotírejte horní část čelního skla vlhkou nebo mokrou látkou.

	- Nevyvíjejte tlak na čelní sklo.
	- Nevyvíjejte tlak na čelní sklo.



	• Při mytí vozidla přepněte spínač ovládání stěrače do polohy OFF (Vypnuto) (0), čímž vypnete automatické zapnutí stěrače.
	• Při mytí vozidla přepněte spínač ovládání stěrače do polohy OFF (Vypnuto) (0), čímž vypnete automatické zapnutí stěrače.
	Pokud je spínač při mytí vozidla nastaven do režimu AUTO, může dojít ke spuštění stěrače a jeho následnému poškození.

	• Neodstraňujte kryt senzoru nacházející se na horním konci čelního skla na straně spolujezdce. Mohlo by dojít k poškození součástí systému, na které by se nemusela vztahovat záruka.
	• Neodstraňujte kryt senzoru nacházející se na horním konci čelního skla na straně spolujezdce. Mohlo by dojít k poškození součástí systému, na které by se nemusela vztahovat záruka.

	• Při startování vozidla v zimě přepněte spínač ovládání stěrače do polohy OFF (Vypnuto) (0). Stěrače by se jinak mohly spustit a led by mohl stírací lišty stěračů čelního skla poškodit. Před spuštěním stěračů čelní...
	• Při startování vozidla v zimě přepněte spínač ovládání stěrače do polohy OFF (Vypnuto) (0). Stěrače by se jinak mohly spustit a led by mohl stírací lišty stěračů čelního skla poškodit. Před spuštěním stěračů čelní...

	• Při tónování čelního skla dbejte aby se žádná kapalina nedostala na čidlo, umístěné v horní části ve středu čelního skla. Mohlo by dojít k poškození.
	• Při tónování čelního skla dbejte aby se žádná kapalina nedostala na čidlo, umístěné v horní části ve středu čelního skla. Mohlo by dojít k poškození.








	Ostřikovače
	Ostřikovače
	Ostřikovače

	Ovládání ostřikovačů
	Ovládání ostřikovačů
	Ovládání ostřikovačů
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Přepněte spínač ovládání rychlosti ostřikovačů do polohy 
	1. Přepněte spínač ovládání rychlosti ostřikovačů do polohy 
	1. Přepněte spínač ovládání rychlosti ostřikovačů do polohy 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Přitáhnutím páčky rozstříknete kapalinu ostřikovače po čelním skle.
	2. Přitáhnutím páčky rozstříknete kapalinu ostřikovače po čelním skle.

	3. Nechte stěrače provést několik cyklů.
	3. Nechte stěrače provést několik cyklů.


	Ostřikovač nepoužívejte v teplotách pod bodem mrazu, pokud předtím čelní sklo nezahřejete pomocí odmrazovače; kapalina ostřikovače by mohla na čelním skle zmrznout a bránit ve výhledu.
	Ostřikovač nepoužívejte v teplotách pod bodem mrazu, pokud předtím čelní sklo nezahřejete pomocí odmrazovače; kapalina ostřikovače by mohla na čelním skle zmrznout a bránit ve výhledu.

	• Abyste zamezili možnému poškození čerpadla ostřikovače, nepoužívejte ostřikovač, pokud je nádržka kapaliny ostřikovače prázdná.
	• Abyste zamezili možnému poškození čerpadla ostřikovače, nepoužívejte ostřikovač, pokud je nádržka kapaliny ostřikovače prázdná.
	• Abyste zamezili možnému poškození čerpadla ostřikovače, nepoužívejte ostřikovač, pokud je nádržka kapaliny ostřikovače prázdná.
	• Abyste zamezili možnému poškození čerpadla ostřikovače, nepoužívejte ostřikovač, pokud je nádržka kapaliny ostřikovače prázdná.

	• Abyste zamezili možnému poškození stěračů nebo čelního skla, nepoužívejte stěrače, pokud je čelní sklo suché.
	• Abyste zamezili možnému poškození stěračů nebo čelního skla, nepoužívejte stěrače, pokud je čelní sklo suché.

	• Abyste zamezili poškození stíracích lišt stěračů, nepoužívejte na ně nebo v jejich blízkosti benzin, petrolej, ředidlo na barvy či jiná rozpouštědla.
	• Abyste zamezili poškození stíracích lišt stěračů, nepoužívejte na ně nebo v jejich blízkosti benzin, petrolej, ředidlo na barvy či jiná rozpouštědla.

	• Abyste zamezili poškození ramen stěračů a dalších prvků, nepokoušejte se pohybovat stěrači manuálně.
	• Abyste zamezili poškození ramen stěračů a dalších prvků, nepokoušejte se pohybovat stěrači manuálně.

	• Abyste zamezili možnému poškození systému stěračů a ostřikovačů, používejte v zimě nebo za chladného počasí nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů.
	• Abyste zamezili možnému poškození systému stěračů a ostřikovačů, používejte v zimě nebo za chladného počasí nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů.









	Uvítací systém
	Uvítací systém
	Uvítací systém
	Okolí nebo interiér bude osvětlen, když řidič přichází k vozidlu nebo od něj odchází.
	Okolí nebo interiér bude osvětlen, když řidič přichází k vozidlu nebo od něj odchází.


	Funkce osvětlení
	Funkce osvětlení
	Funkce osvětlení

	Osvětlení madla dveří
	Osvětlení madla dveří
	Osvětlení madla dveří
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Světlo kliky dveří se rozsvítí na přibližně 15 sekund.
	• Světlo kliky dveří se rozsvítí na přibližně 15 sekund.
	• Světlo kliky dveří se rozsvítí na přibližně 15 sekund.



	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Všechny dveře (a páté dveře) jsou zavřené a zamčené.
	• Všechny dveře (a páté dveře) jsou zavřené a zamčené.
	• Všechny dveře (a páté dveře) jsou zavřené a zamčené.






	Doprovodná funkce čelních světel
	Doprovodná funkce čelních světel
	Doprovodná funkce čelních světel
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Čelní světlomety zůstanou zapnuté přibližně 5 minut, je-li přitom vozidlo přepnuté na ACC (Příslušenství) nebo OFF (Vypnuto).
	• Čelní světlomety zůstanou zapnuté přibližně 5 minut, je-li přitom vozidlo přepnuté na ACC (Příslušenství) nebo OFF (Vypnuto).
	• Čelní světlomety zůstanou zapnuté přibližně 5 minut, je-li přitom vozidlo přepnuté na ACC (Příslušenství) nebo OFF (Vypnuto).
	- Pokud dojde k otevření a zavření dveří řidiče, přední světla zhasnou po 15 sekundách.
	- Pokud dojde k otevření a zavření dveří řidiče, přední světla zhasnou po 15 sekundách.
	- Pokud dojde k otevření a zavření dveří řidiče, přední světla zhasnou po 15 sekundách.





	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Vozidlo je přepnuto na ACC (Příslušenství)
	• Vozidlo je přepnuto na ACC (Příslušenství)
	• Vozidlo je přepnuto na ACC (Příslušenství)

	• Dveře řidiče se otevřely a zavřely.
	• Dveře řidiče se otevřely a zavřely.






	Osvětlení interiéru
	Osvětlení interiéru
	Osvětlení interiéru
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Vnitřní světlo se rozsvítí.
	• Vnitřní světlo se rozsvítí.
	• Vnitřní světlo se rozsvítí.
	- Na přibližně 30 sekund.
	- Na přibližně 30 sekund.
	- Na přibližně 30 sekund.





	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Spínač stropního světla je v režimu DOOR.
	• Spínač stropního světla je v režimu DOOR.
	• Spínač stropního světla je v režimu DOOR.

	• Všechny dveře (a páté dveře) jsou zavřené a zamčené.
	• Všechny dveře (a páté dveře) jsou zavřené a zamčené.

	• Se systémem chytrého klíče
	• Se systémem chytrého klíče
	- Po stisknutí tlačítka odemykání dveří na chytrém klíči.
	- Po stisknutí tlačítka odemykání dveří na chytrém klíči.
	- Po stisknutí tlačítka odemykání dveří na chytrém klíči.

	- Po stisknutí tlačítka na vnější klice dveří.
	- Po stisknutí tlačítka na vnější klice dveří.










	Osvětlení interiéru
	Osvětlení interiéru
	Osvětlení interiéru

	Funkce automatického zhasnutí
	Funkce automatického zhasnutí
	Funkce automatického zhasnutí
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Světla v interiéru se vypnou.
	• Světla v interiéru se vypnou.
	• Světla v interiéru se vypnou.
	- Po přibližně 5 minutách.
	- Po přibližně 5 minutách.
	- Po přibližně 5 minutách.





	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Vozidlo je vypnuté v poloze OFF (Vypnuto).
	• Vozidlo je vypnuté v poloze OFF (Vypnuto).
	• Vozidlo je vypnuté v poloze OFF (Vypnuto).

	• Světla jsou zapnutá.
	• Světla jsou zapnutá.


	Osvětlení interiéru nepoužívejte během jízdy za tmy. Mohlo by dojít k nehodě v důsledku špatného výhledu z vozidla způsobeného osvětlením interiéru.
	Osvětlení interiéru nepoužívejte během jízdy za tmy. Mohlo by dojít k nehodě v důsledku špatného výhledu z vozidla způsobeného osvětlením interiéru.

	Osvětlení interiéru nepoužívejte po dlouhé časové úseky, pokud motor neběží. Mohlo by dojít k vybití akumulátoru.
	Osvětlení interiéru nepoužívejte po dlouhé časové úseky, pokud motor neběží. Mohlo by dojít k vybití akumulátoru.





	Čtecí lampička
	Čtecí lampička
	Čtecí lampička
	Typ A
	Typ A
	Typ A
	<GRAPHIC>

	Typ B
	Typ B
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Stropní světlo zapnete zatlačením na optický kryt (1).
	• Stropní světlo zapnete zatlačením na optický kryt (1).
	• Stropní světlo zapnete zatlačením na optický kryt (1).

	<GRAPHIC>• (2): Režim DOOR
	<GRAPHIC>• (2): Režim DOOR
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>• (3): Přední a zadní vnitřní světla, zapnutí a vypnutí.
	<GRAPHIC>• (3): Přední a zadní vnitřní světla, zapnutí a vypnutí.
	<GRAPHIC>



	• Stropní světlo a vnitřní světlo se rozsvítí asi na 30 sekund.
	• Stropní světlo a vnitřní světlo se rozsvítí asi na 30 sekund.
	• Stropní světlo a vnitřní světlo se rozsvítí asi na 30 sekund.
	• Stropní světlo a vnitřní světlo se rozsvítí asi na 30 sekund.
	- Když se dveře otevřou.
	- Když se dveře otevřou.
	- Když se dveře otevřou.

	- Když se dveře odemknou chytrým klíčem, ale neotevřou.
	- Když se dveře odemknou chytrým klíčem, ale neotevřou.



	• Stropní světlo a vnitřní světlo zůstanou svítit
	• Stropní světlo a vnitřní světlo zůstanou svítit
	- Pokud dojde k otevření dveří, je tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) v poloze ACC (Příslušenství) nebo OFF (Vypnuto). (5 minut)
	- Pokud dojde k otevření dveří, je tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) v poloze ACC (Příslušenství) nebo OFF (Vypnuto). (5 minut)
	- Pokud dojde k otevření dveří, je tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) v poloze ACC (Příslušenství) nebo OFF (Vypnuto). (5 minut)

	- Pokud dojde k otevření dveří, je tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) přepnuto do polohy ON (Zapnuto). (nepřerušovaně)
	- Pokud dojde k otevření dveří, je tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) přepnuto do polohy ON (Zapnuto). (nepřerušovaně)



	• Stropní světlo a vnitřní světlo zhasnou
	• Stropní světlo a vnitřní světlo zhasnou
	- Když je vozidlo přepnuto do polohy ON (Zapnuto) nebo jsou všechny dveře uzamčeny. (okamžitě)
	- Když je vozidlo přepnuto do polohy ON (Zapnuto) nebo jsou všechny dveře uzamčeny. (okamžitě)
	- Když je vozidlo přepnuto do polohy ON (Zapnuto) nebo jsou všechny dveře uzamčeny. (okamžitě)





	Režim DOOR (Dveře) a režim ROOM (Kabina) nelze zvolit současně.
	Režim DOOR (Dveře) a režim ROOM (Kabina) nelze zvolit současně.





	Vnitřní světlo
	Vnitřní světlo
	Vnitřní světlo
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Stisknutím tohoto přepínače rozsvítíte nebo zhasnete vnitřní světlo.
	• Stisknutím tohoto přepínače rozsvítíte nebo zhasnete vnitřní světlo.
	• Stisknutím tohoto přepínače rozsvítíte nebo zhasnete vnitřní světlo.






	Osobní lampička
	Osobní lampička
	Osobní lampička
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Stisknutím tohoto přepínače rozsvítíte nebo zhasnete osobní lampičku.
	• Stisknutím tohoto přepínače rozsvítíte nebo zhasnete osobní lampičku.
	• Stisknutím tohoto přepínače rozsvítíte nebo zhasnete osobní lampičku.






	Osvětlení zavazadlového prostoru
	Osvětlení zavazadlového prostoru
	Osvětlení zavazadlového prostoru
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Otevřete dveře zavazadlového prostoru. Světlo se rozsvítí.
	• Otevřete dveře zavazadlového prostoru. Světlo se rozsvítí.
	• Otevřete dveře zavazadlového prostoru. Světlo se rozsvítí.






	Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně
	Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně
	Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	<GRAPHIC>• : Světlo se zapne tímto tlačítkem.
	<GRAPHIC>• : Světlo se zapne tímto tlačítkem.
	<GRAPHIC>• : Světlo se zapne tímto tlačítkem.
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>• : Světlo se vypne tímto tlačítkem.
	<GRAPHIC>• : Světlo se vypne tímto tlačítkem.
	<GRAPHIC>



	Kryt zrcátka ve sluneční cloně po použití zrcátka zavřete, aby se zabránilo zbytečnému vybíjení nabíjecího systému.
	Kryt zrcátka ve sluneční cloně po použití zrcátka zavřete, aby se zabránilo zbytečnému vybíjení nabíjecího systému.





	Osvětlení odkládací přihrádky
	Osvětlení odkládací přihrádky
	Osvětlení odkládací přihrádky
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Osvětlení odkládací schránky se rozsvítí otevřením schránky.
	• Osvětlení odkládací schránky se rozsvítí otevřením schránky.
	• Osvětlení odkládací schránky se rozsvítí otevřením schránky.


	Pro prevenci zbytečného vybíjení schránku po použití vždy pečlivě uzavřete.
	Pro prevenci zbytečného vybíjení schránku po použití vždy pečlivě uzavřete.






	Systém ovládání ventilace (Klimatizace)
	Systém ovládání ventilace (Klimatizace)
	Systém ovládání ventilace (Klimatizace)
	Součásti systému klimatizace
	Součásti systému klimatizace
	Součásti systému klimatizace
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• A: Venkovní vzduch
	• A: Venkovní vzduch
	• A: Venkovní vzduch

	• B: Recirkulovaný vzduch
	• B: Recirkulovaný vzduch

	• C: Vzduchový filtr klimatizace
	• C: Vzduchový filtr klimatizace

	• D: Ventilátor
	• D: Ventilátor

	• E: Jádro výparníku
	• E: Jádro výparníku

	• F: Výměník tepla
	• F: Výměník tepla


	Vzduchový filtr klimatizace nainstalovaný za odkládací přihrádkou filtruje prach či jiné znečišťující látky, které se do vozidla dostávají zvenčí skrze systém topení a klimatizace.
	Pokud se v průběhu času ve filtru nahromadí prach nebo jiné znečišťující látky, proudění vzduchu z průduchů může zeslábnout. To může vést k nahromadění vlhkosti na vnitřní straně čelního skla i v případě, že je vybrán...
	V takovém případě si nechte vyměnit vzduchový filtr regulace klimatizace v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Nadměrné používání klimatizace
	• Nadměrné používání klimatizace
	• Nadměrné používání klimatizace
	• Nadměrné používání klimatizace
	V případě používání klimatizace při jízdě do kopce nebo za silného provozu pečlivě sledujte ukazatel teploty, je-li venkovní teplota vysoká. Činnost klimatizace může způsobit přehřátí vozidla. Pokud ukazatel teploty signalizuje...

	• Systém klimatizace by se měl používat pouze při zavřených oknech a střešním okně, aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti uvnitř vozidla, jež by mohla způsobit poškození elektrických komponent.
	• Systém klimatizace by se měl používat pouze při zavřených oknech a střešním okně, aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti uvnitř vozidla, jež by mohla způsobit poškození elektrických komponent.



	• Filtr vyměňujte v souladu s plánem údržby. Pokud vůz používáte v náročných podmínkách, jako jsou například prašné či nekvalitní silnice, je třeba filtr klimatizace kontrolovat a vyměňovat častěji.
	• Filtr vyměňujte v souladu s plánem údržby. Pokud vůz používáte v náročných podmínkách, jako jsou například prašné či nekvalitní silnice, je třeba filtr klimatizace kontrolovat a vyměňovat častěji.
	• Filtr vyměňujte v souladu s plánem údržby. Pokud vůz používáte v náročných podmínkách, jako jsou například prašné či nekvalitní silnice, je třeba filtr klimatizace kontrolovat a vyměňovat častěji.
	• Filtr vyměňujte v souladu s plánem údržby. Pokud vůz používáte v náročných podmínkách, jako jsou například prašné či nekvalitní silnice, je třeba filtr klimatizace kontrolovat a vyměňovat častěji.

	• Pokud rychlost proudění vzduchu náhle poklesne, nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Pokud rychlost proudění vzduchu náhle poklesne, nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.




	Štítek chladicího média klimatizace
	Štítek chladicího média klimatizace
	Příklad – Typ A
	Příklad – Typ A
	<GRAPHIC>

	Příklad – Typ B
	Příklad – Typ B
	<GRAPHIC>

	1 Zařazení chladicího média
	1 Zařazení chladicího média
	1 Zařazení chladicího média

	2 Množství chladicího média
	2 Množství chladicího média

	3 Zařazení maziva kompresoru
	3 Zařazení maziva kompresoru

	4 Varování
	4 Varování

	5 Hořlavé chladicí médium
	5 Hořlavé chladicí médium

	6 Údržbu systému klimatizace musí provádět autorizovaný technik
	6 Údržbu systému klimatizace musí provádět autorizovaný technik

	7 Servisní příručka
	7 Servisní příručka


	Na štítku v motorovém prostoru zjistíte, jaké chladicí médium je ve vozidle použito.
	Podrobnější informace najdete v části 
	"Štítek chladicího média" strana 9-11

	Pokud je množství chladicího média nízké, funkčnost klimatizace bude omezená. Nepříznivý vliv na funkčnost klimatizace má však i přílišné množství chladicího média.
	Pokud je množství chladicího média nízké, funkčnost klimatizace bude omezená. Nepříznivý vliv na funkčnost klimatizace má však i přílišné množství chladicího média.
	Pokud systém nefunguje správně, nechte ho zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Vozidla využívající médium R-134a
	• Vozidla využívající médium R-134a
	• Vozidla využívající médium R-134a
	• Vozidla využívající médium R-134a
	<GRAPHIC>Vzhledem k tomu, že chladicí médium je v systému klimatizace pod vysokým tlakem, údržbu systému mohou provádět pouze vyškolení specializovaní technici. Správné množství oleje a chladicího média je pro funkčnost systému velm
	<GRAPHIC>

	Jinak by mohlo dojít k poškození vozidla a zranění osob.

	• Vozidla využívající médium R- 1234yf*
	• Vozidla využívající médium R- 1234yf*
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>





	Středně hořlavé chladicí médium je v systému klimatizace pod vysokým tlakem, a proto mohou údržbu systému provádět pouze vyškolení technici s certifikací.
	Správné množství oleje a chladicího média je pro funkčnost systému velmi důležité. Veškeré chladicí médium je nutné odsát příslušným vybavením. Vypuštění chladicího média do atmosféry škodí lidem i životnímu prostřed...



	Oprava klimatizace
	Oprava klimatizace
	Správné množství oleje a chladicího média je pro funkčnost systému velmi důležité. Jinak by mohlo dojít k poškození vozidla a zranění osob. Z preventivních důvodů mohou údržbu systému klimatizace provádět pouze vyškolení aut...




	Systém ovládání klimatizace
	Systém ovládání klimatizace
	Systém ovládání klimatizace
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Mode (Režim)
	Mode (Režim)

	Činnost
	Činnost

	Proud vzduchu
	Proud vzduchu



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Proudění vzduchu je zamířeno na horní část těla a obličej.
	Proudění vzduchu je zamířeno na horní část těla a obličej.

	B, D, F
	B, D, F


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Proud vzduchu je zamířen na tvář a na podlahu.
	Proud vzduchu je zamířen na tvář a na podlahu.

	B, C, D, E, F
	B, C, D, E, F


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Největší proud vzduchu je namířen na podlahu, malé množství vzduchu je namířeno na čelní sklo, odmrazovače bočních oken a postranní průduchy.
	Největší proud vzduchu je namířen na podlahu, malé množství vzduchu je namířeno na čelní sklo, odmrazovače bočních oken a postranní průduchy.

	A, C, D, E, F
	A, C, D, E, F


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Největší proud vzduchu je namířen na podlahu a čelní sklo, malé množství vzduchu je namířeno na odmrazovače bočních oken a postranní průduchy.
	Největší proud vzduchu je namířen na podlahu a čelní sklo, malé množství vzduchu je namířeno na odmrazovače bočních oken a postranní průduchy.

	A, C, D, E, F
	A, C, D, E, F


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	Největší proud vzduchu je namířen na čelní sklo, malé množství vzduchu je namířeno na odmrazovače bočních oken a postranní průduchy.
	Největší proud vzduchu je namířen na čelní sklo, malé množství vzduchu je namířeno na odmrazovače bočních oken a postranní průduchy.

	A, D
	A, D





	Činnost
	Činnost
	1. Nastartujte vozidlo.
	1. Nastartujte vozidlo.
	1. Nastartujte vozidlo.

	2. Nastavte tlačítka volby režimů podle svých představ. Pro zvýšení účinku topení a chlazení:
	2. Nastavte tlačítka volby režimů podle svých představ. Pro zvýšení účinku topení a chlazení:
	• Topení: (
	• Topení: (
	• Topení: (
	<GRAPHIC>


	• Chlazení: (
	• Chlazení: (
	<GRAPHIC>




	3. Nastavte ovladač teploty na požadovanou úroveň teploty.
	3. Nastavte ovladač teploty na požadovanou úroveň teploty.

	4. Přívod vzduchu nastavte na vnější (čerstvý) vzduch (je-li to třeba).
	4. Přívod vzduchu nastavte na vnější (čerstvý) vzduch (je-li to třeba).

	5. Polohu ovladače rychlosti ventilátoru nastavte tak, aby ventilátor běžel požadovanou rychlostí.
	5. Polohu ovladače rychlosti ventilátoru nastavte tak, aby ventilátor běžel požadovanou rychlostí.

	6. V případě potřeby zapněte klimatizaci s vysokou nastavenou teplotou, aby se ze vzduchu před jeho vstupem do kabiny odstranila vlhkost.
	6. V případě potřeby zapněte klimatizaci s vysokou nastavenou teplotou, aby se ze vzduchu před jeho vstupem do kabiny odstranila vlhkost.
	Pokud se čelní sklo zamlží, vyberte režim „Front Defrost“ (Rozmrazování vpředu) (
	<GRAPHIC>






	Výběr režimů proudění vzduchu
	Výběr režimů proudění vzduchu
	Výběr režimů proudění vzduchu
	Ruční sklápění
	Ruční sklápění
	Ruční sklápění
	<GRAPHIC>

	Automatický typ (A/B)
	Automatický typ (A/B)
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Vyberte směr proudění vzduchu systémem ventilace.
	• Vyberte směr proudění vzduchu systémem ventilace.
	• Vyberte směr proudění vzduchu systémem ventilace.


	• Vzduch může proudit na podlahu, do průduchů na palubní desce nebo na čelní okno.
	• Vzduch může proudit na podlahu, do průduchů na palubní desce nebo na čelní okno.
	• Vzduch může proudit na podlahu, do průduchů na palubní desce nebo na čelní okno.

	• Můžete také vybrat 1~3 režimy současně.
	• Můžete také vybrat 1~3 režimy současně.






	Ovládání přívodu vzduchu
	Ovládání přívodu vzduchu
	Ovládání přívodu vzduchu
	Bez tlačítka směru nasávání vnějšího vzduchu
	Bez tlačítka směru nasávání vnějšího vzduchu
	Bez tlačítka směru nasávání vnějšího vzduchu
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Vyberte venkovní (čerstvý) vzduchu nebo recirkulovaný vzduch.
	• Vyberte venkovní (čerstvý) vzduchu nebo recirkulovaný vzduch.
	• Vyberte venkovní (čerstvý) vzduchu nebo recirkulovaný vzduch.

	• Poloha pro venkovní (čerstvý) vzduch: Do vozidla vstupuje vzduch zvenku. U modelů bez tlačítka směru nasávání vnějšího vzduchu je kontrolka zhasnutá.
	• Poloha pro venkovní (čerstvý) vzduch: Do vozidla vstupuje vzduch zvenku. U modelů bez tlačítka směru nasávání vnějšího vzduchu je kontrolka zhasnutá.

	• Poloha pro recirkulovaný vzduch: Vzduch z prostoru pro cestující bude čerpán přes systém topení. U modelů bez tlačítka směru nasávání vnějšího vzduchu je kontrolka rozsvícená.
	• Poloha pro recirkulovaný vzduch: Vzduch z prostoru pro cestující bude čerpán přes systém topení. U modelů bez tlačítka směru nasávání vnějšího vzduchu je kontrolka rozsvícená.


	• Dlouhodobé používání klimatizace v poloze vnitřní recirkulace vzduchu může umožnit zvýšení vlhkosti uvnitř vozidla, které může vést k zamlžení skla a snížení viditelnosti.
	• Dlouhodobé používání klimatizace v poloze vnitřní recirkulace vzduchu může umožnit zvýšení vlhkosti uvnitř vozidla, které může vést k zamlžení skla a snížení viditelnosti.
	• Dlouhodobé používání klimatizace v poloze vnitřní recirkulace vzduchu může umožnit zvýšení vlhkosti uvnitř vozidla, které může vést k zamlžení skla a snížení viditelnosti.
	• Dlouhodobé používání klimatizace v poloze vnitřní recirkulace vzduchu může umožnit zvýšení vlhkosti uvnitř vozidla, které může vést k zamlžení skla a snížení viditelnosti.

	• Nespěte ve vozidle se zapnutou klimatizací nebo topením. V důsledku poklesu úrovně kyslíku a/nebo tělesné teploty může dojít k vážné újmě nebo úmrtí.
	• Nespěte ve vozidle se zapnutou klimatizací nebo topením. V důsledku poklesu úrovně kyslíku a/nebo tělesné teploty může dojít k vážné újmě nebo úmrtí.

	• Dlouhodobé používání klimatizace v poloze vnitřní recirkulace vzduchu může způsobit ospalost a ztrátu kontroly nad vozidlem. Při jízdě co nejvíce využívejte možnosti nasávání venkovního (čerstvého) vzduchu.
	• Dlouhodobé používání klimatizace v poloze vnitřní recirkulace vzduchu může způsobit ospalost a ztrátu kontroly nad vozidlem. Při jízdě co nejvíce využívejte možnosti nasávání venkovního (čerstvého) vzduchu.



	Dlouhodobý chod topení v poloze vnitřní recirkulace vzduchu (bez aktivní klimatizace) může způsobit zamlžení čelního skla a bočních oken a vzduch v kabině vozidla se může stát vydýchaným. Dlouhodobý chod klimatizace v poloze vnit...
	Dlouhodobý chod topení v poloze vnitřní recirkulace vzduchu (bez aktivní klimatizace) může způsobit zamlžení čelního skla a bočních oken a vzduch v kabině vozidla se může stát vydýchaným. Dlouhodobý chod klimatizace v poloze vnit...





	Průduchy na přístrojovém panelu
	Průduchy na přístrojovém panelu
	Průduchy na přístrojovém panelu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Upravte směr vzduchu vystupujícího z průduchů.
	1. Upravte směr vzduchu vystupujícího z průduchů.
	1. Upravte směr vzduchu vystupujícího z průduchů.

	2. Chcete-li vzduchový průduch uzavřít, zatlačte na páčku průduchu v opačném směru od cestující osoby.
	2. Chcete-li vzduchový průduch uzavřít, zatlačte na páčku průduchu v opačném směru od cestující osoby.

	3. Chcete-li vzduchový průduch otevřít, zatlačte na páčku průduchu stejným směrem k cestující osobě.
	3. Chcete-li vzduchový průduch otevřít, zatlačte na páčku průduchu stejným směrem k cestující osobě.






	Zapnutí klimatizace (A/C)
	Zapnutí klimatizace (A/C)
	Zapnutí klimatizace (A/C)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Stiskněte tlačítko A/C.
	• Stiskněte tlačítko A/C.
	• Stiskněte tlačítko A/C.








	Manuální ovládání klimatizace
	Manuální ovládání klimatizace
	Manuální ovládání klimatizace
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Otočný knoflík ovládání rychlosti ventilátoru
	1 Otočný knoflík ovládání rychlosti ventilátoru
	1 Otočný knoflík ovládání rychlosti ventilátoru

	2 Tlačítko rozmrazování čelního skla
	2 Tlačítko rozmrazování čelního skla

	3 Tlačítko rozmrazování zadního skla
	3 Tlačítko rozmrazování zadního skla

	4 Ovládací tlačítko přívodu vzduchu (vnitřní)
	4 Ovládací tlačítko přívodu vzduchu (vnitřní)

	5 Ovládací tlačítko přívodu vzduchu (vnější)
	5 Ovládací tlačítko přívodu vzduchu (vnější)

	6 Tlačítko volby režimů
	6 Tlačítko volby režimů

	7 Tlačítko klimatizace (A/C)
	7 Tlačítko klimatizace (A/C)

	8 Otočný knoflík ovládání teploty
	8 Otočný knoflík ovládání teploty




	Regulace teploty/regulace otáček ventilátoru
	Regulace teploty/regulace otáček ventilátoru
	Regulace teploty/regulace otáček ventilátoru
	Teplota
	Teplota
	Teplota
	<GRAPHIC>

	Otáčky ventilátoru
	Otáčky ventilátoru
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Otáčky ventilátoru nebo teplotu můžete regulovat otáčením knoflíku doleva nebo doprava.
	1. Otáčky ventilátoru nebo teplotu můžete regulovat otáčením knoflíku doleva nebo doprava.
	1. Otáčky ventilátoru nebo teplotu můžete regulovat otáčením knoflíku doleva nebo doprava.

	2. Chcete-li ventilátory vypnout, otočte ovladač rychlosti ventilátoru do polohy „0“.
	2. Chcete-li ventilátory vypnout, otočte ovladač rychlosti ventilátoru do polohy „0“.






	Režim Max A/C
	Režim Max A/C
	Režim Max A/C
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Režim Max A/C zapnete otočením ovladače doleva.
	• Režim Max A/C zapnete otočením ovladače doleva.
	• Režim Max A/C zapnete otočením ovladače doleva.
	- Klimatizace bude vždy zapnutá.
	- Klimatizace bude vždy zapnutá.
	- Klimatizace bude vždy zapnutá.

	- Ovládání nasávání vzduchu bude nastaveno do režimu recirkulace vzduchu.
	- Ovládání nasávání vzduchu bude nastaveno do režimu recirkulace vzduchu.

	- Proud vzduchu bude nastaven na úroveň obličeje.
	- Proud vzduchu bude nastaven na úroveň obličeje.




	Používání ventilátoru, pokud je systém vozidla v poloze ON (Zapnuto), může vést k vybití akumulátoru. Ventilátor používejte při chodu motoru.
	Používání ventilátoru, pokud je systém vozidla v poloze ON (Zapnuto), může vést k vybití akumulátoru. Ventilátor používejte při chodu motoru.






	Systém automatického ovládání klimatizace
	Systém automatického ovládání klimatizace
	Systém automatického ovládání klimatizace
	Typ A (tlačítko)
	Typ A (tlačítko)
	Typ A (tlačítko)
	<GRAPHIC>

	Typ B (ovládací panel)
	Typ B (ovládací panel)
	<GRAPHIC>

	Zadní sedadla
	Zadní sedadla
	<GRAPHIC>

	1 Ovladač teploty u řidiče
	1 Ovladač teploty u řidiče
	1 Ovladač teploty u řidiče

	2 Ovladač teploty u spolujezdce
	2 Ovladač teploty u spolujezdce

	3 Tlačítko AUTO (automatické řízení)
	3 Tlačítko AUTO (automatické řízení)

	4 Tlačítko OFF
	4 Tlačítko OFF

	5 Přepínač ovládání rychlosti ventilátoru
	5 Přepínač ovládání rychlosti ventilátoru

	6 Tlačítko volby režimů
	6 Tlačítko volby režimů

	7 Tlačítko rozmrazování čelního skla
	7 Tlačítko rozmrazování čelního skla

	8 Tlačítko rozmrazování zadního skla
	8 Tlačítko rozmrazování zadního skla

	9 Tlačítko SYNC
	9 Tlačítko SYNC

	10 Ovládací tlačítko přívodu vzduchu
	10 Ovládací tlačítko přívodu vzduchu

	11 Tlačítko klimatizace (A/C)
	11 Tlačítko klimatizace (A/C)

	12 Nastavení klimatizace
	12 Nastavení klimatizace

	13 Tlačítko přepínání režimu informačního systému/klimatizace
	13 Tlačítko přepínání režimu informačního systému/klimatizace

	14 Tlačítko ovládání teploty na zadních sedadlech
	14 Tlačítko ovládání teploty na zadních sedadlech


	Používání ventilátoru, pokud je systém vozidla v poloze ON (Zapnuto), může vést k vybití akumulátoru. Ventilátor používejte při chodu motoru.
	Používání ventilátoru, pokud je systém vozidla v poloze ON (Zapnuto), může vést k vybití akumulátoru. Ventilátor používejte při chodu motoru.



	Používání přepínacího ovladače informačního systému/ovládacího panelu klimatizace (Pro typ B)
	Používání přepínacího ovladače informačního systému/ovládacího panelu klimatizace (Pro typ B)
	Používání přepínacího ovladače informačního systému/ovládacího panelu klimatizace (Pro typ B)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stisknutím tlačítka na přepínacím ovladači přepínejte mezi informačním systémem a ovládacím panelem klimatizace.
	Dlouhým stisknutím tlačítka vyberte výchozí režim ovládacího panelu.
	Přepínání mezi panely
	Přepínání mezi panely
	Ovládací panel informačního systému
	Ovládací panel informačního systému
	<GRAPHIC>

	Ovládací panel klimatizace
	Ovládací panel klimatizace
	<GRAPHIC>

	Stisknutím tlačítka na přepínacím ovladači vyberte požadovaný ovládací panel.
	Ikona vybraného ovládacího panelu se rozsvítí a ovládací panel se změní.
	• Displej s knoflíky bude osvětlený podle vybraného režimu ovládacího panelu.
	• Displej s knoflíky bude osvětlený podle vybraného režimu ovládacího panelu.
	• Displej s knoflíky bude osvětlený podle vybraného režimu ovládacího panelu.

	• Jestliže je vozidlo v poloze ACC, aktivuje se pouze informační systém.
	• Jestliže je vozidlo v poloze ACC, aktivuje se pouze informační systém.



	Nastavení výchozího režimu
	Nastavení výchozího režimu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Dlouhým stisknutím tlačítka vyberte výchozí režim ovládacího panelu.
	• Po nastavení se ovládací panel vrátí po uplynutí určité doby do výchozího režimu, i když je ovládací panel přepnutý do jiného režimu.
	• Po nastavení se ovládací panel vrátí po uplynutí určité doby do výchozího režimu, i když je ovládací panel přepnutý do jiného režimu.
	• Po nastavení se ovládací panel vrátí po uplynutí určité doby do výchozího režimu, i když je ovládací panel přepnutý do jiného režimu.

	• Jestliže je režim nastaven na ‚OFF‘ (Vypnuto), bude ovládací panel zobrazovat režim, který byl použit dříve.
	• Jestliže je režim nastaven na ‚OFF‘ (Vypnuto), bude ovládací panel zobrazovat režim, který byl použit dříve.






	Automatické ovládání topení a klimatizace
	Automatické ovládání topení a klimatizace
	Automatické ovládání topení a klimatizace
	Typ A (tlačítko)
	Typ A (tlačítko)
	Typ A (tlačítko)
	<GRAPHIC>

	Typ B (ovládací panel)
	Typ B (ovládací panel)
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Nastavte požadovanou teplotu.
	1. Nastavte požadovanou teplotu.
	1. Nastavte požadovanou teplotu.

	2. Stiskněte tlačítko AUTO pro ovládání těchto položek:
	2. Stiskněte tlačítko AUTO pro ovládání těchto položek:
	• Mode (Režim)
	• Mode (Režim)
	• Mode (Režim)

	• Otáčky ventilátoru
	• Otáčky ventilátoru

	• Přívod vzduchu
	• Přívod vzduchu

	• Klimatizace
	• Klimatizace




	Pro typ A (tlačítko)
	Pro typ A (tlačítko)
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Úroveň
	Úroveň

	Indikátor
	Indikátor

	LCD displej
	LCD displej

	Proud vzduchu*
	Proud vzduchu*



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Vysoká
	Vysoká
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2~8
	2~8


	<TABLE ROW>
	Střední
	Střední
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	1~7
	1~7


	<TABLE ROW>
	Nízká
	Nízká
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	1~5
	1~5






	Pro typ B (ovládací panel)
	Pro typ B (ovládací panel)
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Úroveň
	Úroveň

	Indikátor
	Indikátor

	LCD displej
	LCD displej

	Proud vzduchu*
	Proud vzduchu*



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Vysoká
	Vysoká
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2~8
	2~8


	<TABLE ROW>
	Střední
	Střední
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	1~7
	1~7


	<TABLE ROW>
	Nízká
	Nízká
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	1~5
	1~5





	Funkce regulace průtoku vzduchu není nabízena ve vozidlech s evropskou specifikací.

	• Pro vypnutí automatického ovládání použijte některý z následujících ovladačů nebo tlačítek:
	• Pro vypnutí automatického ovládání použijte některý z následujících ovladačů nebo tlačítek:
	• Pro vypnutí automatického ovládání použijte některý z následujících ovladačů nebo tlačítek:
	• Pro vypnutí automatického ovládání použijte některý z následujících ovladačů nebo tlačítek:
	- Přepínač ovládání rychlosti ventilátoru
	- Přepínač ovládání rychlosti ventilátoru
	- Přepínač ovládání rychlosti ventilátoru

	- Tlačítko volby režimů
	- Tlačítko volby režimů

	- Tlačítko odmrazování čelního skla (Dalším stiskem tlačítka funkci odmrazování čelního skla vypnete. Symbol AUTO se na displeji opět rozsvítí.)
	- Tlačítko odmrazování čelního skla (Dalším stiskem tlačítka funkci odmrazování čelního skla vypnete. Symbol AUTO se na displeji opět rozsvítí.)


	Zvolenou funkci nastavte ručně, ostatní budou fungovat automaticky.

	• Pro pohodlí osob ve vozidle a zlepšení účinnosti klimatizace používejte tlačítko AUTO pro nastavení teploty do 22 °C (72 °F).
	• Pro pohodlí osob ve vozidle a zlepšení účinnosti klimatizace používejte tlačítko AUTO pro nastavení teploty do 22 °C (72 °F).







	Ovládání teploty
	Ovládání teploty
	Ovládání teploty
	Typ A (tlačítko)
	Typ A (tlačítko)
	Typ A (tlačítko)
	<GRAPHIC>

	Typ B (ovládací panel)
	Typ B (ovládací panel)
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Knoflíkem otočte doleva nebo doprava pro dosažení požadované teploty.
	• Knoflíkem otočte doleva nebo doprava pro dosažení požadované teploty.
	• Knoflíkem otočte doleva nebo doprava pro dosažení požadované teploty.


	Pro zajištění správné funkce systému topení/klimatizace nikdy neumisťujte žádné předměty na čidlo, umístěné na přístrojovém panelu.
	Pro zajištění správné funkce systému topení/klimatizace nikdy neumisťujte žádné předměty na čidlo, umístěné na přístrojovém panelu.





	Nastavení stejné teploty pro stranu řidiče i spolujezdce
	Nastavení stejné teploty pro stranu řidiče i spolujezdce
	Nastavení stejné teploty pro stranu řidiče i spolujezdce
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Stiskněte tlačítko „SYNC“ (Synchronizovat).
	1. Stiskněte tlačítko „SYNC“ (Synchronizovat).
	1. Stiskněte tlačítko „SYNC“ (Synchronizovat).

	2. Posuňte ovladač teploty pro sedadlo řidiče.
	2. Posuňte ovladač teploty pro sedadlo řidiče.






	Změna jednotek teploty (Pro typ A (Tlačítko))
	Změna jednotek teploty (Pro typ A (Tlačítko))
	Změna jednotek teploty (Pro typ A (Tlačítko))
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Chcete-li přepnout jednotky teploty z °C na °F, stiskněte současně tlačítka AUTO a OFF.
	• Chcete-li přepnout jednotky teploty z °C na °F, stiskněte současně tlačítka AUTO a OFF.
	• Chcete-li přepnout jednotky teploty z °C na °F, stiskněte současně tlačítka AUTO a OFF.
	- Podržte je po dobu delší než přibližně 3 sekundy.
	- Podržte je po dobu delší než přibližně 3 sekundy.
	- Podržte je po dobu delší než přibližně 3 sekundy.








	Ovládání rychlosti ventilátoru
	Ovládání rychlosti ventilátoru
	Ovládání rychlosti ventilátoru
	Typ A (tlačítko)
	Typ A (tlačítko)
	Typ A (tlačítko)
	<GRAPHIC>

	Typ B (ovládací panel)
	Typ B (ovládací panel)
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Pro úpravu otáček stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
	• Pro úpravu otáček stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
	• Pro úpravu otáček stiskněte levé nebo pravé tlačítko.






	Vypnutí ventilátoru
	Vypnutí ventilátoru
	Vypnutí ventilátoru
	Typ A (tlačítko)
	Typ A (tlačítko)
	Typ A (tlačítko)
	<GRAPHIC>

	Typ B (ovládací panel)
	Typ B (ovládací panel)
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Ventilátory vypnete stisknutím tlačítka „OFF“ nebo stisknutím levého ovladače.
	• Ventilátory vypnete stisknutím tlačítka „OFF“ nebo stisknutím levého ovladače.
	• Ventilátory vypnete stisknutím tlačítka „OFF“ nebo stisknutím levého ovladače.






	Funkce ovládání klimatizace
	Funkce ovládání klimatizace
	Funkce ovládání klimatizace

	Automatické větrání
	Automatické větrání
	Automatické větrání
	Pokud je systém topení a klimatizace zajišťující větrání vozidla v provozu a režim recirkulace vzduchu je aktivní 30 minut či déle při nízké teplotě, přepne se automaticky v závislosti na venkovní teplotě do režimu venkovního (...
	Pokud je systém topení a klimatizace zajišťující větrání vozidla v provozu a režim recirkulace vzduchu je aktivní 30 minut či déle při nízké teplotě, přepne se automaticky v závislosti na venkovní teplotě do režimu venkovního (...
	Postup ovládání automatického větrání
	Postup ovládání automatického větrání
	Automatické snižování vlhkosti se aktivuje tak, že na obrazovce informačního systému v nabídce Settings (Nastavení) vyberete volbu Settings (Nastavení) → Vehicle (Vozidlo) → Climate (Klimatizace) → Automatic Ventilation (Automatické...
	Další informace získáte po naskenování QR kódu v samostatně dodávané stručné referenční příručce k informačnímu systému vozidla.




	Střešní okno při vnitřní recirkulaci vzduchu
	Střešní okno při vnitřní recirkulaci vzduchu
	Střešní okno při vnitřní recirkulaci vzduchu
	Pokud je otevřeno střešní okno a systém topení/klimatizace je v provozu, automaticky se zvolí poloha venkovního (čerstvého) vzduchu.
	Pokud je otevřeno střešní okno a systém topení/klimatizace je v provozu, automaticky se zvolí poloha venkovního (čerstvého) vzduchu.
	Když zvolíte polohu recirkulovaného vzduchu, systém se bude podle této volby řídit 3 minuty a poté automaticky zvolí polohu vnějšího (čerstvého) vzduchu.
	Po zavření střešního okna se pro volbu přívodu vzduchu obnoví původní vybraná poloha.



	Aktivace v případě použití kapaliny ostřikovače
	Aktivace v případě použití kapaliny ostřikovače
	Aktivace v případě použití kapaliny ostřikovače
	Aby se zabránilo vniknutí aromatu dovnitř vozidla, ventilační systém na krátký čas přejde při ostříknutí čelního skla kapalinou ostřikovače do režimu recirkulace vzduchu.
	Aby se zabránilo vniknutí aromatu dovnitř vozidla, ventilační systém na krátký čas přejde při ostříknutí čelního skla kapalinou ostřikovače do režimu recirkulace vzduchu.
	Na obrazovce informačního systému vyberte postupně volby Settings (Nastavení) → Climate (Klimatizace) → Recirculate Air (Recirkulace vzduchu) → Activate upon Washer Fluid Use (Aktivace při použití kapaliny ostřikovače).
	Další informace získáte po naskenování QR kódu v samostatně dodávané stručné referenční příručce k informačnímu systému vozidla.



	Systém chytré regulace tepelného komfortu (pro sedadlo řidiče)
	Systém chytré regulace tepelného komfortu (pro sedadlo řidiče)
	Systém chytré regulace tepelného komfortu (pro sedadlo řidiče)
	Teplota funkce vyhřívání sedadel, ventilace sedadel a vyhřívání volantu je během provozu vozidla regulována automaticky v závislosti na vnitřní a venkovní teplotě vozidla.
	Teplota funkce vyhřívání sedadel, ventilace sedadel a vyhřívání volantu je během provozu vozidla regulována automaticky v závislosti na vnitřní a venkovní teplotě vozidla.
	Při restartování vozidla se funkce vyhřívání volantu a vyhřívání/ventilace sedadel standardně vypnou (poloha OFF). Jsou-li však zapnuty automatické funkce, které využívají nastavení klimatizace, vyhřívání volantu a vyhříván...
	Činnost
	Činnost
	• Na obrazovce informačního systému yberte možnost 
	• Na obrazovce informačního systému yberte možnost 
	• Na obrazovce informačního systému yberte možnost 
	Settings (Nastavení)
	Vehicle (Vozidlo)
	Seat (Sedadlo)
	Heating/Ventilation (Topení/Ventilace)
	Auto. Controls That Use Climate Control Settings (Aut. ovládací prvky, které využívají nastavení klimatizace)
	Steering wheel warmer (Vyhřívání volantu)
	Seat warmer/ventilation (Vyhřívání/ventilace sedadla)



	Podrobné informace najdete ve stručné referenční příručce k navigačnímu systému.
	Podrobné informace najdete ve stručné referenční příručce k navigačnímu systému.







	Odmrazování a odmlžování čelního skla
	Odmrazování a odmlžování čelního skla
	Odmrazování a odmlžování čelního skla

	Rozmrazování/odmlžování čelního skla
	Rozmrazování/odmlžování čelního skla
	Rozmrazování/odmlžování čelního skla
	Ruční sklápění
	Ruční sklápění
	Ruční sklápění
	<GRAPHIC>

	Automatický typ A (tlačítko)
	Automatický typ A (tlačítko)
	<GRAPHIC>

	Automatický typ B (ovládací panel)
	Automatický typ B (ovládací panel)
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Rychlost ventilátoru nastavte na požadovanou hodnotu.
	1. Rychlost ventilátoru nastavte na požadovanou hodnotu.
	1. Rychlost ventilátoru nastavte na požadovanou hodnotu.

	2. Nastavte požadovanou teplotu.
	2. Nastavte požadovanou teplotu.

	3. Zvolte (
	3. Zvolte (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	4. Přísun venkovního (čerstvého) vzduchu a klimatizovaného vzduchu se nastaví automaticky.
	4. Přísun venkovního (čerstvého) vzduchu a klimatizovaného vzduchu se nastaví automaticky.


	Vyhřívání čelního skla
	Vyhřívání čelního skla
	Při chodu klimatizace za extrémně vlhkého počasí nepoužívejte polohu 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>






	Systém automatického odmlžení pro automatickou klimatizaci 
	Systém automatického odmlžení pro automatickou klimatizaci 
	Systém automatického odmlžení pro automatickou klimatizaci 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Automatické odmlžování se bude zapínat následovně:
	• Automatické odmlžování se bude zapínat následovně:
	• Automatické odmlžování se bude zapínat následovně:
	1. Tlačítko A/C se při nízké teplotě zapne.
	1. Tlačítko A/C se při nízké teplotě zapne.
	1. Tlačítko A/C se při nízké teplotě zapne.

	2. Režim se změní na odmrazování, aby proud vzduchu směřoval na přední sklo.
	2. Režim se změní na odmrazování, aby proud vzduchu směřoval na přední sklo.

	3. Rychlost větráku se zvýší.
	3. Rychlost větráku se zvýší.





	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Pokud je spuštěno vyhřívání nebo klimatizace.
	• Pokud je spuštěno vyhřívání nebo klimatizace.
	• Pokud je spuštěno vyhřívání nebo klimatizace.

	• Ve vozidle je detekována vysoká vlhkost vzduchu.
	• Ve vozidle je detekována vysoká vlhkost vzduchu.





	Zrušení nebo vynulování automatického odmlžování
	Zrušení nebo vynulování automatického odmlžování
	Zrušení nebo vynulování automatického odmlžování
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Stiskněte (
	• Stiskněte (
	• Stiskněte (
	<GRAPHIC>

	- Při zrušení zabliká kontrolka tlačítka 3krát.
	- Při zrušení zabliká kontrolka tlačítka 3krát.
	- Při zrušení zabliká kontrolka tlačítka 3krát.

	- Při vynulování zabliká kontrolka tlačítka 6krát.
	- Při vynulování zabliká kontrolka tlačítka 6krát.




	• Když systém automatického odmlžování zapne klimatizaci a pokusíte se ji vypnout, klimatizace se nevypne.
	• Když systém automatického odmlžování zapne klimatizaci a pokusíte se ji vypnout, klimatizace se nevypne.
	• Když systém automatického odmlžování zapne klimatizaci a pokusíte se ji vypnout, klimatizace se nevypne.
	• Když systém automatického odmlžování zapne klimatizaci a pokusíte se ji vypnout, klimatizace se nevypne.

	• Chcete-li zachovat účinnost systému automatického odmlžování, nevybírejte režim recirkulace, když je systém v provozu.
	• Chcete-li zachovat účinnost systému automatického odmlžování, nevybírejte režim recirkulace, když je systém v provozu.

	• Když je systém automatického odmlžování v provozu, ovladač nastavení rychlosti ventilátoru, ovladač nastavení teploty a ovládací tlačítko přívodu vzduchu se deaktivují.
	• Když je systém automatického odmlžování v provozu, ovladač nastavení rychlosti ventilátoru, ovladač nastavení teploty a ovládací tlačítko přívodu vzduchu se deaktivují.

	• Neodstraňujte kryt senzoru nacházejícího se na horním okraji čelního skla na straně řidiče.
	• Neodstraňujte kryt senzoru nacházejícího se na horním okraji čelního skla na straně řidiče.
	Mohlo by dojít k poškození součástí systému, na které by se nemusela vztahovat záruka.








	Odmrazovač zadního okna/venkovních zrcátek
	Odmrazovač zadního okna/venkovních zrcátek
	Odmrazovač zadního okna/venkovních zrcátek
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Stiskněte tlačítko odmrazovače zadního okna. Při zapnutí odmrazovače se rozsvítí kontrolka.
	1. Stiskněte tlačítko odmrazovače zadního okna. Při zapnutí odmrazovače se rozsvítí kontrolka.
	1. Stiskněte tlačítko odmrazovače zadního okna. Při zapnutí odmrazovače se rozsvítí kontrolka.

	2. Vypne se po přibližně 20 minutách nebo s vypnutím vozidla.
	2. Vypne se po přibližně 20 minutách nebo s vypnutím vozidla.


	Vodiče
	Vodiče
	Abyste zamezili poškození vodičů přilepených na vnitřní povrch zadního okna, na čištění okna nikdy nepoužívejte ostré nástroje nebo čisticí prostředky na okna obsahující abrazivní materiály.





	Vynulování logických obvodů odmlžování
	Vynulování logických obvodů odmlžování
	Vynulování logických obvodů odmlžování
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Vozidlo zapněte do polohy ON (Zapnuto).
	1. Vozidlo zapněte do polohy ON (Zapnuto).
	1. Vozidlo zapněte do polohy ON (Zapnuto).

	2. Zvolte (
	2. Zvolte (
	<GRAPHIC>


	3. Stiskněte tlačítko klimatizace (A/C) a současně během 10 sekund stiskněte 5krát tlačítko přívodu vzduchu.
	3. Stiskněte tlačítko klimatizace (A/C) a současně během 10 sekund stiskněte 5krát tlačítko přívodu vzduchu.
	Kontrolka zabliká 3krát.
	Při vybití nebo odpojení akumulátoru se vynuluje i stav logických obvodů odmlžování.







	Úložný prostor
	Úložný prostor
	Úložný prostor

	Odkládací schránka ve středové konzole
	Odkládací schránka ve středové konzole
	Odkládací schránka ve středové konzole

	Otevření schránky ve středové konzole
	Otevření schránky ve středové konzole
	Otevření schránky ve středové konzole
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Odkládací schránku středové konzoly otevřete zatažením za páčku.
	• Odkládací schránku středové konzoly otevřete zatažením za páčku.
	• Odkládací schránku středové konzoly otevřete zatažením za páčku.

	• Odkládací přihrádku otevřete tahem za rukojeť.
	• Odkládací přihrádku otevřete tahem za rukojeť.


	• Hořlavé materiály
	• Hořlavé materiály
	• Hořlavé materiály
	• Hořlavé materiály
	Ve vozidle nepřechovávejte láhve, plynové zapalovače, baterie, nápoje v plechovkách, spreje, plynové kartuše, tuby s kosmetikou nebo jiné hořlavé/výbušné látky. Při delším vystavení vozidla vysokým teplotám by mohlo by dojít ke...

	• Odkládací přihrádka
	• Odkládací přihrádka
	Pro minimalizaci rizika poranění při nehodě nebo náhlém zabrzdění mějte víko odkládací schránky vždy zavřené.



	• Pro prevenci krádeže neponechávejte v úložných prostorech cenné předměty.
	• Pro prevenci krádeže neponechávejte v úložných prostorech cenné předměty.
	• Pro prevenci krádeže neponechávejte v úložných prostorech cenné předměty.
	• Pro prevenci krádeže neponechávejte v úložných prostorech cenné předměty.

	• Za jízdy vždy ponechávejte víka úložných prostorů zavřená. Do úložných prostorů nedávejte víc předmětů než umožní spolehlivé uzavření.
	• Za jízdy vždy ponechávejte víka úložných prostorů zavřená. Do úložných prostorů nedávejte víc předmětů než umožní spolehlivé uzavření.

	• V odkládací schránce nepřechovávejte potraviny.
	• V odkládací schránce nepřechovávejte potraviny.








	Loketní opěrka s možností posuvu
	Loketní opěrka s možností posuvu
	Loketní opěrka s možností posuvu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Pohyb dopředu:
	Pohyb dopředu:
	Pohyb dopředu:

	• Uchopte přední část opěrky (1) a zatažením ji vysuňte dopředu
	• Uchopte přední část opěrky (1) a zatažením ji vysuňte dopředu

	Pohyb dozadu:
	Pohyb dozadu:

	• Dlaní zatlačte opěrku ruky dozadu.
	• Dlaní zatlačte opěrku ruky dozadu.
	Při posouvání opěrky ruky dozadu nechytejte přední část opěrky ruky (1). Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.
	Při posouvání opěrky ruky dozadu nechytejte přední část opěrky ruky (1). Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.
	Při posouvání opěrky ruky dozadu nechytejte přední část opěrky ruky (1). Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.







	Držák zavazadlové síťky
	Držák zavazadlové síťky
	Držák zavazadlové síťky
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	V prostoru pro náklad jsou 4 držáky. Zavazadlovou síťku (je-li součástí výbavy) lze upevnit dvěma způsoby.
	Dbejte na to, aby nedošlo k poranění očí. Zavazadlovou síťku NENAPÍNEJTE příliš. Obličej a tělo VŽDY udržujte stranou od dráhy zpětného rázu zavazadlové síťky. Zavazadlovou síťku NEPOUŽÍVEJTE, pokud je popruh viditelně opot...
	Dbejte na to, aby nedošlo k poranění očí. Zavazadlovou síťku NENAPÍNEJTE příliš. Obličej a tělo VŽDY udržujte stranou od dráhy zpětného rázu zavazadlové síťky. Zavazadlovou síťku NEPOUŽÍVEJTE, pokud je popruh viditelně opot...

	Abyste zamezili poškození předmětů nebo vozidla, věnujte přepravě křehkých nebo volně ložených předmětů v zavazadlovém prostoru náležitou péči.
	Abyste zamezili poškození předmětů nebo vozidla, věnujte přepravě křehkých nebo volně ložených předmětů v zavazadlovém prostoru náležitou péči.




	Panel zavazadlového prostoru
	Panel zavazadlového prostoru
	Panel zavazadlového prostoru
	• Pokud je zavazadlový prostor vybaven místem pro nouzové nebo plnohodnotné náhradní kolo, můžete tam umístit také výstražný trojúhelník.
	• Pokud je zavazadlový prostor vybaven místem pro nouzové nebo plnohodnotné náhradní kolo, můžete tam umístit také výstražný trojúhelník.
	• Pokud je zavazadlový prostor vybaven místem pro nouzové nebo plnohodnotné náhradní kolo, můžete tam umístit také výstražný trojúhelník.
	• Pokud je zavazadlový prostor vybaven místem pro nouzové nebo plnohodnotné náhradní kolo, můžete tam umístit také výstražný trojúhelník.
	• Pokud je zavazadlový prostor vybaven místem pro nouzové nebo plnohodnotné náhradní kolo, můžete tam umístit také výstražný trojúhelník.

	• Pokud je zavazadlový prostor vybaven místem pro sadu TMK, můžete tam umístit také lékárničku, nářadí atd., kde k těmto pomůckám budete mít snadný přístup.
	• Pokud je zavazadlový prostor vybaven místem pro sadu TMK, můžete tam umístit také lékárničku, nářadí atd., kde k těmto pomůckám budete mít snadný přístup.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	1. Uchopte rukojeť nahoře na krytu a kryt zdvihněte (1).
	1. Uchopte rukojeť nahoře na krytu a kryt zdvihněte (1).
	1. Uchopte rukojeť nahoře na krytu a kryt zdvihněte (1).

	2. Zadní část panelu zavazadlového prostoru vyklopte vpřed.
	2. Zadní část panelu zavazadlového prostoru vyklopte vpřed.

	3. Panel zavazadlového prostoru vyklopte směrem nahoru a dopředu (panel zavazadlového prostoru).
	3. Panel zavazadlového prostoru vyklopte směrem nahoru a dopředu (panel zavazadlového prostoru).





	Kryt zavazadlového prostoru
	Kryt zavazadlového prostoru
	Kryt zavazadlového prostoru

	Instalace rolety zavazadlového prostoru
	Instalace rolety zavazadlového prostoru
	Instalace rolety zavazadlového prostoru
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Madlo rolety zavazadlového prostoru
	1 Madlo rolety zavazadlového prostoru
	1 Madlo rolety zavazadlového prostoru

	2 Vodítko rolety zavazadlového prostoru
	2 Vodítko rolety zavazadlového prostoru


	Činnost
	Činnost
	1. Tažením za madlo (1) vysuňte kryt zavazadlového prostoru směrem dozadu.
	1. Tažením za madlo (1) vysuňte kryt zavazadlového prostoru směrem dozadu.
	1. Tažením za madlo (1) vysuňte kryt zavazadlového prostoru směrem dozadu.

	2. Zasuňte kolíky do vodicích drážek (2).
	2. Zasuňte kolíky do vodicích drážek (2).


	• Na kryt zavazadlového prostoru nepokládejte žádné předměty. Při brzdění nebo nehodě by se předměty mohly pohybovat v interiéru a zranit osoby ve vozidle.
	• Na kryt zavazadlového prostoru nepokládejte žádné předměty. Při brzdění nebo nehodě by se předměty mohly pohybovat v interiéru a zranit osoby ve vozidle.
	• Na kryt zavazadlového prostoru nepokládejte žádné předměty. Při brzdění nebo nehodě by se předměty mohly pohybovat v interiéru a zranit osoby ve vozidle.
	• Na kryt zavazadlového prostoru nepokládejte žádné předměty. Při brzdění nebo nehodě by se předměty mohly pohybovat v interiéru a zranit osoby ve vozidle.

	• Nikdy nepřevážejte osoby v zavazadlovém prostoru. Zavazadlový prostor je určen výhradně pro převážení nákladu.
	• Nikdy nepřevážejte osoby v zavazadlovém prostoru. Zavazadlový prostor je určen výhradně pro převážení nákladu.

	• Dbejte na vyvážení vozidla a náklad umisťujte co nejvíce dopředu.
	• Dbejte na vyvážení vozidla a náklad umisťujte co nejvíce dopředu.



	• Na kryt zavazadlového prostoru nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.
	• Na kryt zavazadlového prostoru nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.
	• Na kryt zavazadlového prostoru nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.
	• Na kryt zavazadlového prostoru nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.

	• Kryt zavazadlového prostoru vytahujte madlem uprostřed a dbejte na to, aby kolíky z drážek po stranách nevyklouzly.
	• Kryt zavazadlového prostoru vytahujte madlem uprostřed a dbejte na to, aby kolíky z drážek po stranách nevyklouzly.

	• Není-li kryt zavazadlového prostoru vysunutý úplně, může se stát, že se do navíjecího mechanismu automaticky nenavine. V takové případě jej vytáhněte úplně a poté jej uvolněte.
	• Není-li kryt zavazadlového prostoru vysunutý úplně, může se stát, že se do navíjecího mechanismu automaticky nenavine. V takové případě jej vytáhněte úplně a poté jej uvolněte.







	Demontáž rolety zavazadlového prostoru
	Demontáž rolety zavazadlového prostoru
	Demontáž rolety zavazadlového prostoru
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Na vodicí čep zatlačte v určeném směru.
	1. Na vodicí čep zatlačte v určeném směru.
	1. Na vodicí čep zatlačte v určeném směru.

	2. Vytáhněte roletu zavazadlového prostoru.
	2. Vytáhněte roletu zavazadlového prostoru.

	3. Otevřete podlahový panel zavazadlového prostoru (1) a kryt boční přihrádky (2) a uložte kryt zavazadlového prostoru do přihrádky (3) (u modelů se zážehovým motorem a malým náhradním kolem v zavazadlovém prostoru a u modelů se v...
	3. Otevřete podlahový panel zavazadlového prostoru (1) a kryt boční přihrádky (2) a uložte kryt zavazadlového prostoru do přihrádky (3) (u modelů se zážehovým motorem a malým náhradním kolem v zavazadlovém prostoru a u modelů se v...








	Vlastnosti interiéru
	Vlastnosti interiéru
	Vlastnosti interiéru

	Osvětlení okolí
	Osvětlení okolí
	Osvětlení okolí
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Osvětlení okolí je použito na přední skupinu tlačítek a středovou konzolu.



	Držáky nápojů
	Držáky nápojů
	Držáky nápojů
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Chcete-li použít držák nápojů, stiskněte tlačítko. Pohárky nebo malé nápojové plechovky lze umístit do držáků. Po vysunutí můžete držák nápoje použít jako odkládací přihrádku.
	• Horké tekutiny
	• Horké tekutiny
	• Horké tekutiny
	• Horké tekutiny
	- Pokud je vozidlo v pohybu, neumisťujte do držáků horké nápoje bez víčka. Při rozlití horkého nápoje by mohlo dojít k opaření. Opaření řidiče by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
	- Pokud je vozidlo v pohybu, neumisťujte do držáků horké nápoje bez víčka. Při rozlití horkého nápoje by mohlo dojít k opaření. Opaření řidiče by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
	- Pokud je vozidlo v pohybu, neumisťujte do držáků horké nápoje bez víčka. Při rozlití horkého nápoje by mohlo dojít k opaření. Opaření řidiče by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.

	- Pro minimalizování rizika zranění osob při náhlém brzdění nebo nehodě neumisťujte za jízdy do držáků otevřené lahve, pohárky bez víčka, nádoby atd.
	- Pro minimalizování rizika zranění osob při náhlém brzdění nebo nehodě neumisťujte za jízdy do držáků otevřené lahve, pohárky bez víčka, nádoby atd.



	• Lahve a jiné nádoby chraňte před přímým slunečním svitem a nedávejte je do rozpáleného vozidla. Mohly by explodovat.
	• Lahve a jiné nádoby chraňte před přímým slunečním svitem a nedávejte je do rozpáleného vozidla. Mohly by explodovat.



	• Při jízdě přechovávejte nápoje zavřené pro prevenci rozlití. Při rozlití by se nápoj mohl dostat do elektrických/elektronických systémů vozidla a poškodit elektrické/elektronické součásti vozidla.
	• Při jízdě přechovávejte nápoje zavřené pro prevenci rozlití. Při rozlití by se nápoj mohl dostat do elektrických/elektronických systémů vozidla a poškodit elektrické/elektronické součásti vozidla.
	• Při jízdě přechovávejte nápoje zavřené pro prevenci rozlití. Při rozlití by se nápoj mohl dostat do elektrických/elektronických systémů vozidla a poškodit elektrické/elektronické součásti vozidla.
	• Při jízdě přechovávejte nápoje zavřené pro prevenci rozlití. Při rozlití by se nápoj mohl dostat do elektrických/elektronických systémů vozidla a poškodit elektrické/elektronické součásti vozidla.

	• Při čistění rozlitých nápojů nevysušujte držák nápojů vysokou teplotou. Mohlo by dojít k jeho poškození.
	• Při čistění rozlitých nápojů nevysušujte držák nápojů vysokou teplotou. Mohlo by dojít k jeho poškození.






	Vyhřívání/větrání sedadla
	Vyhřívání/větrání sedadla
	Vyhřívání/větrání sedadla
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Vyhřívání/větrání sedadla slouží k vytápění/ochlazování předních sedadel a sedadel v zadní řadě.
	Větrání sedadla je k dispozici pouze u předních sedadel.
	Činnost
	Činnost
	1. Funkci lze ovládat stisknutím tlačítka.
	1. Funkci lze ovládat stisknutím tlačítka.
	1. Funkci lze ovládat stisknutím tlačítka.

	2. Když je vozidlo zapnuté, automaticky přechází do polohy OFF (Vypnuto).
	2. Když je vozidlo zapnuté, automaticky přechází do polohy OFF (Vypnuto).

	3. Když je vozidlo zapnuté, funkce vyhřívání/větrání sedadla automaticky nastavuje teplotu sedadla podle okolní teploty. Podrobnosti viz část 
	3. Když je vozidlo zapnuté, funkce vyhřívání/větrání sedadla automaticky nastavuje teplotu sedadla podle okolní teploty. Podrobnosti viz část 
	"Systém chytré regulace tepelného komfortu (pro sedadlo řidiče) (je-li součástí výbavy)" strana 4-91


	4. Nastavení teploty sedadla mění následujícím způsobem:
	4. Nastavení teploty sedadla mění následujícím způsobem:


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Teplota
	Teplota

	Doba
	Doba



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	VYPNUTO
	VYPNUTO

	-
	-


	<TABLE ROW>
	Vysoká
	Vysoká

	30 minut
	30 minut


	<TABLE ROW>
	Střední
	Střední

	60 minut
	60 minut


	<TABLE ROW>
	Nízká
	Nízká

	-
	-





	U zadních sedadel není střední teplota k dispozici.
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí popálení
	Cestující ve vozidle by, při použití vyhřívání sedadel, měly dbát na to, aby nedošlo k přehřátí nebo popálení. Vyhřívání sedadel může způsobit popálení i při nízké teplotě, zvláště v případech, kdy je používáno ...
	• Děti, či nezletilí a starší, nemocné, nebo znevýhodněné osoby
	• Děti, či nezletilí a starší, nemocné, nebo znevýhodněné osoby
	• Děti, či nezletilí a starší, nemocné, nebo znevýhodněné osoby

	• Osoby s citlivou pokožkou nebo snadno se opalující osoby
	• Osoby s citlivou pokožkou nebo snadno se opalující osoby

	• Unavené osoby
	• Unavené osoby

	• Osoby pod vlivem psychotropních látek
	• Osoby pod vlivem psychotropních látek

	• Osoby pod vlivem léků, působících ospalost nebo spánek (léky na spaní, nachlazení, atd.)
	• Osoby pod vlivem léků, působících ospalost nebo spánek (léky na spaní, nachlazení, atd.)



	• Při čištění sedadel nepoužívejte organická rozpouštědla jako ředidla, benzen, líh nebo benzín. Mohlo by dojít k poškození sedadel nebo systému vyhřívání.
	• Při čištění sedadel nepoužívejte organická rozpouštědla jako ředidla, benzen, líh nebo benzín. Mohlo by dojít k poškození sedadel nebo systému vyhřívání.
	• Při čištění sedadel nepoužívejte organická rozpouštědla jako ředidla, benzen, líh nebo benzín. Mohlo by dojít k poškození sedadel nebo systému vyhřívání.
	• Při čištění sedadel nepoužívejte organická rozpouštědla jako ředidla, benzen, líh nebo benzín. Mohlo by dojít k poškození sedadel nebo systému vyhřívání.

	• Pro prevenci přehřátí systému vyhřívání nepokládejte, při činnosti systému vyhřívání, na sedadla předměty s tepelně-izolačními vlastnostmi, např. potahy, polštáře, přehozy a ochranné pokrývky.
	• Pro prevenci přehřátí systému vyhřívání nepokládejte, při činnosti systému vyhřívání, na sedadla předměty s tepelně-izolačními vlastnostmi, např. potahy, polštáře, přehozy a ochranné pokrývky.

	• Na sedadla vybavená vyhříváním nepokládejte těžké a ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození součástí systému vyhřívání.
	• Na sedadla vybavená vyhříváním nepokládejte těžké a ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození součástí systému vyhřívání.

	• Neměňte potah sedadel. Mohlo by dojít k poškození vyhřívání nebo ventilačního systému.
	• Neměňte potah sedadel. Mohlo by dojít k poškození vyhřívání nebo ventilačního systému.

	• Poškození sedadel
	• Poškození sedadel
	- Při čištění sedadel nepoužívejte organická rozpouštědla jako ředidla, benzen, líh nebo benzín. V opačném případě může dojít k poškození funkce ventilace sedadel.
	- Při čištění sedadel nepoužívejte organická rozpouštědla jako ředidla, benzen, líh nebo benzín. V opačném případě může dojít k poškození funkce ventilace sedadel.
	- Při čištění sedadel nepoužívejte organická rozpouštědla jako ředidla, benzen, líh nebo benzín. V opačném případě může dojít k poškození funkce ventilace sedadel.





	Pokud je tlačítko vyhřívání sedadel zapnuté v poloze ON, systém vyhřívání sedadel se zapíná a vypíná automaticky podle v závislosti na nastavené teplotě.
	Pokud je tlačítko vyhřívání sedadel zapnuté v poloze ON, systém vyhřívání sedadel se zapíná a vypíná automaticky podle v závislosti na nastavené teplotě.





	Sluneční clona
	Sluneční clona
	Sluneční clona
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Zatáhněte směrem dolů a vycvakněte ji z držáku (1).
	1. Zatáhněte směrem dolů a vycvakněte ji z držáku (1).
	1. Zatáhněte směrem dolů a vycvakněte ji z držáku (1).

	2. Vyklopte ji do strany (2).
	2. Vyklopte ji do strany (2).
	• V případě potřeby sluneční clonu posuňte (3).
	• V případě potřeby sluneční clonu posuňte (3).
	• V případě potřeby sluneční clonu posuňte (3).

	• Pro použití zrcátka sklopte sluneční clonu a odsuňte kryt zrcátka (4).
	• Pro použití zrcátka sklopte sluneční clonu a odsuňte kryt zrcátka (4).

	• Držák (5) může obsahovat například doklady z mýtné brány.
	• Držák (5) může obsahovat například doklady z mýtné brány.




	Kvůli vlastní bezpečnosti dbejte na to, aby vám sluneční clona při použití nebránila ve výhledu.
	Kvůli vlastní bezpečnosti dbejte na to, aby vám sluneční clona při použití nebránila ve výhledu.

	Do držáku nevkládejte víc dokladů najednou. Držák by se mohl poškodit.
	Do držáku nevkládejte víc dokladů najednou. Držák by se mohl poškodit.





	USB nabíječka/port
	USB nabíječka/port
	USB nabíječka/port
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	USB nabíječka vozidla umožňuje řidiči a cestujícím nabíjet elektronická zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety apod.
	• Pro telefony a tablety podporující rychlonabíjení je k dispozici technologie Power Delivery 3,0. Lze ji použít pro digitální zařízení s konektorem typu USB-C. Rychlost nabíjení závisí na nabíjecích parametrech připojeného digit...
	• Pro telefony a tablety podporující rychlonabíjení je k dispozici technologie Power Delivery 3,0. Lze ji použít pro digitální zařízení s konektorem typu USB-C. Rychlost nabíjení závisí na nabíjecích parametrech připojeného digit...
	• Pro telefony a tablety podporující rychlonabíjení je k dispozici technologie Power Delivery 3,0. Lze ji použít pro digitální zařízení s konektorem typu USB-C. Rychlost nabíjení závisí na nabíjecích parametrech připojeného digit...
	• Pro telefony a tablety podporující rychlonabíjení je k dispozici technologie Power Delivery 3,0. Lze ji použít pro digitální zařízení s konektorem typu USB-C. Rychlost nabíjení závisí na nabíjecích parametrech připojeného digit...


	• Jmenovitý výstup
	• Jmenovitý výstup
	• Jmenovitý výstup
	- Digitální zařízení s rychlonabíjením: 9,0 V / max. 3,0 A
	- Digitální zařízení s rychlonabíjením: 9,0 V / max. 3,0 A
	- Digitální zařízení s rychlonabíjením: 9,0 V / max. 3,0 A

	- Digitální zařízení s normálním nabíjením: 5,0 V / max. 3,0 A
	- Digitální zařízení s normálním nabíjením: 5,0 V / max. 3,0 A





	• USB nabíječku používejte při nastartovaném motoru. Jinak by mohlo dojít k vybití akumulátoru vozidla.
	• USB nabíječku používejte při nastartovaném motoru. Jinak by mohlo dojít k vybití akumulátoru vozidla.
	• USB nabíječku používejte při nastartovaném motoru. Jinak by mohlo dojít k vybití akumulátoru vozidla.
	• USB nabíječku používejte při nastartovaném motoru. Jinak by mohlo dojít k vybití akumulátoru vozidla.

	• Pro nabíjení používejte originální kabel, dodávaný výrobcem.
	• Pro nabíjení používejte originální kabel, dodávaný výrobcem.

	• Ujistěte se, aby do styku s USB zásuvkou nepřišly žádné cizí předměty a tekutiny. Voda nebo cizí předměty mohou USB nabíječku poškodit.
	• Ujistěte se, aby do styku s USB zásuvkou nepřišly žádné cizí předměty a tekutiny. Voda nebo cizí předměty mohou USB nabíječku poškodit.

	• Nepoužívejte zařízení jejichž proudová spotřeba přesahuje 2,1 A.
	• Nepoužívejte zařízení jejichž proudová spotřeba přesahuje 2,1 A.

	• Nepřipojujte elektrická zařízení, generující do USB zásuvky vozidla přílišné elektromagnetické rušení. Při používání audiosystému by mohlo docházet k problémům.
	• Nepřipojujte elektrická zařízení, generující do USB zásuvky vozidla přílišné elektromagnetické rušení. Při používání audiosystému by mohlo docházet k problémům.

	• Při nesprávném připojení k nabíječce může dojít k vážnému poškození zařízení. Pamatujte, že na poškození v důsledku špatného připojení se nevztahuje záruka.
	• Při nesprávném připojení k nabíječce může dojít k vážnému poškození zařízení. Pamatujte, že na poškození v důsledku špatného připojení se nevztahuje záruka.






	Elektrická zásuvka
	Elektrická zásuvka
	Elektrická zásuvka
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Elektrická zásuvka umožňuje cestujícím nabíjet elektronická zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety apod.
	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Tato zařízení by v případě, kdy je vozidlo zapnuté, neměla odebírat více než 15 A.
	• Tato zařízení by v případě, kdy je vozidlo zapnuté, neměla odebírat více než 15 A.
	• Tato zařízení by v případě, kdy je vozidlo zapnuté, neměla odebírat více než 15 A.


	• Elektrickou zásuvku používejte pouze v případě, že je vozidlo nastartované, a po použití vyjměte koncovku pro připojení příslušenství. Používání koncovky pro připojení příslušenství po delší dobu v případě, že voz...
	• Elektrickou zásuvku používejte pouze v případě, že je vozidlo nastartované, a po použití vyjměte koncovku pro připojení příslušenství. Používání koncovky pro připojení příslušenství po delší dobu v případě, že voz...
	• Elektrickou zásuvku používejte pouze v případě, že je vozidlo nastartované, a po použití vyjměte koncovku pro připojení příslušenství. Používání koncovky pro připojení příslušenství po delší dobu v případě, že voz...
	• Elektrickou zásuvku používejte pouze v případě, že je vozidlo nastartované, a po použití vyjměte koncovku pro připojení příslušenství. Používání koncovky pro připojení příslušenství po delší dobu v případě, že voz...

	• Používejte pouze 12V elektrická příslušenství s odběrem proudu maximálně 15 A.
	• Používejte pouze 12V elektrická příslušenství s odběrem proudu maximálně 15 A.

	• Při používání elektrické zásuvky nastavte klimatizaci nebo topení na nejnižší stupeň.
	• Při používání elektrické zásuvky nastavte klimatizaci nebo topení na nejnižší stupeň.

	• Pokud zásuvku nepoužíváte, zavřete kryt.
	• Pokud zásuvku nepoužíváte, zavřete kryt.

	• Některá elektronická zařízení mohou po připojení do elektrické zásuvky vozidla působit elektrické rušení. Tato zařízení mohou způsobit nadměrné statické šumění a nesprávné fungování ostatních elektronických systémů...
	• Některá elektronická zařízení mohou po připojení do elektrické zásuvky vozidla působit elektrické rušení. Tato zařízení mohou způsobit nadměrné statické šumění a nesprávné fungování ostatních elektronických systémů...

	• Zasuňte zástrčku až na doraz. Pokud není kontakt dostatečný, může se zástrčka přehřát a pojistka se může rozpojit.
	• Zasuňte zástrčku až na doraz. Pokud není kontakt dostatečný, může se zástrčka přehřát a pojistka se může rozpojit.

	• Jako doplňková elektronická zařízení s připojením k akumulátoru připojujte pouze zařízení s ochranou proti inverznímu proudu. Proud z akumulátoru může téci do obvodů elektrického/elektronického systému vozidla a způsobit po...
	• Jako doplňková elektronická zařízení s připojením k akumulátoru připojujte pouze zařízení s ochranou proti inverznímu proudu. Proud z akumulátoru může téci do obvodů elektrického/elektronického systému vozidla a způsobit po...

	• Zásah elektrickým proudem
	• Zásah elektrickým proudem
	Nevsunujte prsty ani cizí předměty (např. pero atd.) do elektrické zásuvky a nedotýkejte se elektrické zásuvky mokrýma rukama. Mohli byste utrpět elektrický šok.







	Systém pro bezdrátové dobíjení mobilního telefonu
	Systém pro bezdrátové dobíjení mobilního telefonu
	Systém pro bezdrátové dobíjení mobilního telefonu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• A: Indikátor
	• A: Indikátor
	• A: Indikátor

	• B: Bezdrátová nabíjecí ploška
	• B: Bezdrátová nabíjecí ploška


	Činnost
	Činnost
	• Položte chytrý telefon doprostřed podložky pro bezdrátové dobíjení.
	• Položte chytrý telefon doprostřed podložky pro bezdrátové dobíjení.
	• Položte chytrý telefon doprostřed podložky pro bezdrátové dobíjení.

	• Jakmile začne probíhat bezdrátové dobíjení, indikátor se rozsvítí oranžově. Po dokončení dobíjení se světlo změní na zelené.
	• Jakmile začne probíhat bezdrátové dobíjení, indikátor se rozsvítí oranžově. Po dokončení dobíjení se světlo změní na zelené.

	• V nabídce Settings (Nastavení) můžete zvolit, zda bude funkce bezdrátového nabíjení zapnutá nebo vypnutá.
	• V nabídce Settings (Nastavení) můžete zvolit, zda bude funkce bezdrátového nabíjení zapnutá nebo vypnutá.



	Podmínky pro spuštění
	Podmínky pro spuštění
	• Systém bezdrátového dobíjení je navržen pro nabíjení jednoho mobilního telefonu vybaveného funkcí QI.
	• Systém bezdrátového dobíjení je navržen pro nabíjení jednoho mobilního telefonu vybaveného funkcí QI.
	• Systém bezdrátového dobíjení je navržen pro nabíjení jednoho mobilního telefonu vybaveného funkcí QI.


	• Pokud funkce bezdrátového dobíjení nepracuje, lehce chytrým telefonem pohybujte po podložce, dokud se indikátor dobíjení nerozsvítí oranžově. U některých chytrých telefonů se indikátor dobíjení po dokončení dobíjení nemus...
	• Pokud funkce bezdrátového dobíjení nepracuje, lehce chytrým telefonem pohybujte po podložce, dokud se indikátor dobíjení nerozsvítí oranžově. U některých chytrých telefonů se indikátor dobíjení po dokončení dobíjení nemus...
	• Pokud funkce bezdrátového dobíjení nepracuje, lehce chytrým telefonem pohybujte po podložce, dokud se indikátor dobíjení nerozsvítí oranžově. U některých chytrých telefonů se indikátor dobíjení po dokončení dobíjení nemus...
	• Pokud funkce bezdrátového dobíjení nepracuje, lehce chytrým telefonem pohybujte po podložce, dokud se indikátor dobíjení nerozsvítí oranžově. U některých chytrých telefonů se indikátor dobíjení po dokončení dobíjení nemus...

	• Pokud funkce bezdrátového dobíjení nepracuje správně, bude oranžové světlo blikat po dobu deseti sekund a poté zhasne. V takových případech odeberte chytrý telefon z podložky a znovu jej umístěte na podložku nebo překontrolujte...
	• Pokud funkce bezdrátového dobíjení nepracuje správně, bude oranžové světlo blikat po dobu deseti sekund a poté zhasne. V takových případech odeberte chytrý telefon z podložky a znovu jej umístěte na podložku nebo překontrolujte...

	• Když vypnete systém vozidla, otevřete přední dveře a váš smartphone je přitom stále umístěn na bezdrátové nabíječce, systém zobrazí na přístrojovém panelu varovnou zprávu.
	• Když vypnete systém vozidla, otevřete přední dveře a váš smartphone je přitom stále umístěn na bezdrátové nabíječce, systém zobrazí na přístrojovém panelu varovnou zprávu.



	Pokud se mezi systémem bezdrátového dobíjení a chytrým telefonem nachází jakýkoli kovový předmět, například mince, může se dobíjení přerušit. Kovový předmět se navíc může zahřát.
	Pokud se mezi systémem bezdrátového dobíjení a chytrým telefonem nachází jakýkoli kovový předmět, například mince, může se dobíjení přerušit. Kovový předmět se navíc může zahřát.

	• Pokud se vnitřní teplota systému bezdrátového dobíjení zvýší nad nastavenou hodnotu, přestane funkce bezdrátového dobíjení pracovat. Po snížení vnitřní teploty pod prahovou hodnotu bude funkce bezdrátového dobíjení pokrač...
	• Pokud se vnitřní teplota systému bezdrátového dobíjení zvýší nad nastavenou hodnotu, přestane funkce bezdrátového dobíjení pracovat. Po snížení vnitřní teploty pod prahovou hodnotu bude funkce bezdrátového dobíjení pokrač...
	• Pokud se vnitřní teplota systému bezdrátového dobíjení zvýší nad nastavenou hodnotu, přestane funkce bezdrátového dobíjení pracovat. Po snížení vnitřní teploty pod prahovou hodnotu bude funkce bezdrátového dobíjení pokrač...
	• Pokud se vnitřní teplota systému bezdrátového dobíjení zvýší nad nastavenou hodnotu, přestane funkce bezdrátového dobíjení pracovat. Po snížení vnitřní teploty pod prahovou hodnotu bude funkce bezdrátového dobíjení pokrač...

	• Pokud se mezi podložkou pro bezdrátové dobíjení a chytrým telefonem nachází jakýkoli kovový předmět, ihned chytrý telefon odeberte. Když kovový předmět zcela vychladne, odstraňte jej.
	• Pokud se mezi podložkou pro bezdrátové dobíjení a chytrým telefonem nachází jakýkoli kovový předmět, ihned chytrý telefon odeberte. Když kovový předmět zcela vychladne, odstraňte jej.

	• Funkce bezdrátového dobíjení nemusí pracovat správně v případě těžkého přídavného krytu chytrého telefonu.
	• Funkce bezdrátového dobíjení nemusí pracovat správně v případě těžkého přídavného krytu chytrého telefonu.

	• Funkce bezdrátového dobíjení přestane pracovat, je-li použita funkce bezdrátového hledání chytrého klíče, aby nedocházelo k rušení rádiového signálu.
	• Funkce bezdrátového dobíjení přestane pracovat, je-li použita funkce bezdrátového hledání chytrého klíče, aby nedocházelo k rušení rádiového signálu.

	• Funkce bezdrátového dobíjení přestane pracovat, pokud chytrý klíč opustí vozidlo a zapalování je zapnuto (ON).
	• Funkce bezdrátového dobíjení přestane pracovat, pokud chytrý klíč opustí vozidlo a zapalování je zapnuto (ON).

	• Funkce bezdrátového dobíjení přestane pracovat, pokud se otevřou kterékoli dveře (týká se vozidel vybavených chytrým klíčem).
	• Funkce bezdrátového dobíjení přestane pracovat, pokud se otevřou kterékoli dveře (týká se vozidel vybavených chytrým klíčem).

	• Funkce bezdrátového dobíjení přestane pracovat, je-li vozidlo vypnuto (OFF).
	• Funkce bezdrátového dobíjení přestane pracovat, je-li vozidlo vypnuto (OFF).

	• Funkce bezdrátového dobíjení přestane pracovat, pokud se chytrý telefon zcela nedotýká podložky pro bezdrátové dobíjení.
	• Funkce bezdrátového dobíjení přestane pracovat, pokud se chytrý telefon zcela nedotýká podložky pro bezdrátové dobíjení.

	• Předměty s magnetickými součástmi, jako jsou platební karty, telefonní karty, šekové knížky, jízdenky a další, se během bezdrátového dobíjení mohou poškodit.
	• Předměty s magnetickými součástmi, jako jsou platební karty, telefonní karty, šekové knížky, jízdenky a další, se během bezdrátového dobíjení mohou poškodit.

	• Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud chytrý telefon umístíte doprostřed podložky pro dobíjení. Je-li chytrý telefon položen u okraje podložky pro dobíjení, nemusí funkce dobíjení pracovat. Když se chytrý telefon zcela nabije...
	• Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud chytrý telefon umístíte doprostřed podložky pro dobíjení. Je-li chytrý telefon položen u okraje podložky pro dobíjení, nemusí funkce dobíjení pracovat. Když se chytrý telefon zcela nabije...

	• V případě chytrých telefonů bez integrovaného systému bezdrátového dobíjení je třeba použít odpovídající příslušenství.
	• V případě chytrých telefonů bez integrovaného systému bezdrátového dobíjení je třeba použít odpovídající příslušenství.

	• Chytré telefony některých výrobců mohou v případě nízkého proudu zobrazovat zprávy. Tento stav je důsledkem konkrétní charakteristiky chytrého telefonu a nevyplývá z něj, že funkce bezdrátového dobíjení nepracuje správně.
	• Chytré telefony některých výrobců mohou v případě nízkého proudu zobrazovat zprávy. Tento stav je důsledkem konkrétní charakteristiky chytrého telefonu a nevyplývá z něj, že funkce bezdrátového dobíjení nepracuje správně.

	• V případě chytrých telefonů některých výrobců může indikátor svítit žlutě i po úplném nabití chytrého telefonu. Tento stav je důsledkem konkrétní charakteristiky chytrého telefonu, nejedná se o nesprávnou funkci bezdráto...
	• V případě chytrých telefonů některých výrobců může indikátor svítit žlutě i po úplném nabití chytrého telefonu. Tento stav je důsledkem konkrétní charakteristiky chytrého telefonu, nejedná se o nesprávnou funkci bezdráto...

	• Pokud je na podložku pro dobíjení umístěn jakýkoli chytrý telefon bez funkce bezdrátového dobíjení nebo kovový předmět, může zaznít zvuk. Tento zvuk indikuje, že vozidlo zjišťuje kompatibilitu předmětu umístěného na podlo...
	• Pokud je na podložku pro dobíjení umístěn jakýkoli chytrý telefon bez funkce bezdrátového dobíjení nebo kovový předmět, může zaznít zvuk. Tento zvuk indikuje, že vozidlo zjišťuje kompatibilitu předmětu umístěného na podlo...

	• Systém bezdrátového nabíjení mobilních telefonů nemusí podporovat určité mobilní telefony, pro které není ověřena specifikace Qi ( 
	• Systém bezdrátového nabíjení mobilních telefonů nemusí podporovat určité mobilní telefony, pro které není ověřena specifikace Qi ( 
	<GRAPHIC>


	• V případě některých mobilních telefonů s vlastní ochranou může rychlost bezdrátového nabíjení klesnout a bezdrátové nabíjení se může zastavit.
	• V případě některých mobilních telefonů s vlastní ochranou může rychlost bezdrátového nabíjení klesnout a bezdrátové nabíjení se může zastavit.



	V případě chytrých telefonů některých výrobců vás sytém nemusí varovat, i když bude chytrý telefon ponechán připojený k bezdrátové dobíjecí stanici. Tento stav je důsledkem konkrétní charakteristiky chytrého telefonu, nejedn...
	V případě chytrých telefonů některých výrobců vás sytém nemusí varovat, i když bude chytrý telefon ponechán připojený k bezdrátové dobíjecí stanici. Tento stav je důsledkem konkrétní charakteristiky chytrého telefonu, nejedn...





	Háček na oděv
	Háček na oděv
	Háček na oděv
	Háčky na oděv se nacházejí na madlech pro držení v prostoru zadních sedadel a také na opěrkách hlavy u předních sedadel (je-li součástí výbavy).
	Háčky na oděv se nacházejí na madlech pro držení v prostoru zadních sedadel a také na opěrkách hlavy u předních sedadel (je-li součástí výbavy).
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Na věšák věšte jen oděvy. Nevěšte na něj žádné tvrdé předměty, jako například ramínka. V kapsách oděvů nenechávejte žádné těžké, ostré nebo křehké předměty. V případě nehody nebo aktivace okenních airbagů by mohl...
	Na věšák věšte jen oděvy. Nevěšte na něj žádné tvrdé předměty, jako například ramínka. V kapsách oděvů nenechávejte žádné těžké, ostré nebo křehké předměty. V případě nehody nebo aktivace okenních airbagů by mohl...

	Věšení oděvů
	Věšení oděvů
	Na háček nezavěšujte těžké oblečení, mohlo by dojít k poškození háčku.




	Boční clona
	Boční clona
	Boční clona
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Pomocí tlačítka (1) zdvihněte clonu.
	1. Pomocí tlačítka (1) zdvihněte clonu.
	1. Pomocí tlačítka (1) zdvihněte clonu.

	2. Zavěste clonu na obě strany háku.
	2. Zavěste clonu na obě strany háku.


	• Vždy na hák zavěste obě strany clony. Pokud by byla zavěšena jen jedna strana clony, mohlo by dojít k poškození boční clony.
	• Vždy na hák zavěste obě strany clony. Pokud by byla zavěšena jen jedna strana clony, mohlo by dojít k poškození boční clony.
	• Vždy na hák zavěste obě strany clony. Pokud by byla zavěšena jen jedna strana clony, mohlo by dojít k poškození boční clony.
	• Vždy na hák zavěste obě strany clony. Pokud by byla zavěšena jen jedna strana clony, mohlo by dojít k poškození boční clony.

	• Zabraňte tomu, aby se mezi obložení dveří a boční clonu dostal jakýkoli cizí předmět. Boční clona nemusí být zvednutá.
	• Zabraňte tomu, aby se mezi obložení dveří a boční clonu dostal jakýkoli cizí předmět. Boční clona nemusí být zvednutá.







	Úchyty autokoberce
	Úchyty autokoberce
	Úchyty autokoberce
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Dbejte, aby autokoberec byl upevněn na úchytech a neposouval se dopředu.
	Neoriginální autokoberec
	Neoriginální autokoberec
	Neinstalujte neoriginální autokoberce, které nelze bezpečně upevnit k úchytům autokoberce na podlaze vozidla. Neupevněné autokoberce mohou bránit používání pedálů.




	Popelník
	Popelník
	Popelník
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Chcete-li popelník použít, vložte ho do držáku nápojů.
	Používání popelníku
	Používání popelníku
	• Popelník vozidla nepoužívejte jako schránku na odpadky.
	• Popelník vozidla nepoužívejte jako schránku na odpadky.
	• Popelník vozidla nepoužívejte jako schránku na odpadky.

	• Odložením hořící cigarety nebo smícháním cigaretového popela s jinými hořlavými předměty v popelníku může způsobit vzplanutí.
	• Odložením hořící cigarety nebo smícháním cigaretového popela s jinými hořlavými předměty v popelníku může způsobit vzplanutí.







	Vlastnosti exteriéru
	Vlastnosti exteriéru
	Vlastnosti exteriéru

	Střešní nosič
	Střešní nosič
	Střešní nosič
	Typ A
	Typ A
	Typ A
	<GRAPHIC>

	Na střeše vozidla můžete přepravovat náklad.
	• Následující specifikace uvádí maximální hmotnost, kterou lze střešní nosič zatížit. Zátěž co nejrovnoměrněji rozložte na příčníky (je-li součástí výbavy) a střešní nosič a břemeno pevně zajistěte.
	• Následující specifikace uvádí maximální hmotnost, kterou lze střešní nosič zatížit. Zátěž co nejrovnoměrněji rozložte na příčníky (je-li součástí výbavy) a střešní nosič a břemeno pevně zajistěte.
	• Následující specifikace uvádí maximální hmotnost, kterou lze střešní nosič zatížit. Zátěž co nejrovnoměrněji rozložte na příčníky (je-li součástí výbavy) a střešní nosič a břemeno pevně zajistěte.
	• Následující specifikace uvádí maximální hmotnost, kterou lze střešní nosič zatížit. Zátěž co nejrovnoměrněji rozložte na příčníky (je-li součástí výbavy) a střešní nosič a břemeno pevně zajistěte.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	STŘEŠNÍ NOSIČ
	STŘEŠNÍ NOSIČ

	100 kg (220 liber) 
	100 kg (220 liber)
	ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENO





	Naložení nákladu nebo zavazadel s vyšší než maximální dovolenou hmotností na střešní nosič může vaše vozidlo poškodit.

	• Po naložení předmětů na střešní nosič bude těžiště vozidla položeno výše. Vyhýbejte se prudkým rozjezdům, brzdění, ostrým zatáčkám a náhlým manévrům ve vysokých rychlostech, které mohou vyplynout ve ztrátu kontroly...
	• Po naložení předmětů na střešní nosič bude těžiště vozidla položeno výše. Vyhýbejte se prudkým rozjezdům, brzdění, ostrým zatáčkám a náhlým manévrům ve vysokých rychlostech, které mohou vyplynout ve ztrátu kontroly...

	• Při přepravě předmětů na střešním nosiči vždy jezděte pomalu a zatáčky projíždějte opatrně. Silné vzestupné proudění větru způsobené projíždějícími vozidly nebo přírodními vlivy může způsobit náhlý vzestupný...
	• Při přepravě předmětů na střešním nosiči vždy jezděte pomalu a zatáčky projíždějte opatrně. Silné vzestupné proudění větru způsobené projíždějícími vozidly nebo přírodními vlivy může způsobit náhlý vzestupný...

	• Abyste zabránili poškození nebo ztrátě nákladu během jízdy, náklad před jízdou a v průběhu jízdy často kontrolujte, abyste se ujistili, že jsou předměty na střešním nosiči bezpečně upevněny.
	• Abyste zabránili poškození nebo ztrátě nákladu během jízdy, náklad před jízdou a v průběhu jízdy často kontrolujte, abyste se ujistili, že jsou předměty na střešním nosiči bezpečně upevněny.



	• Při přepravě nákladu na střešním nosiči přijměte nezbytná bezpečnostní opatření, aby náklad nepoškodil střechu vozidla.
	• Při přepravě nákladu na střešním nosiči přijměte nezbytná bezpečnostní opatření, aby náklad nepoškodil střechu vozidla.
	• Při přepravě nákladu na střešním nosiči přijměte nezbytná bezpečnostní opatření, aby náklad nepoškodil střechu vozidla.
	• Při přepravě nákladu na střešním nosiči přijměte nezbytná bezpečnostní opatření, aby náklad nepoškodil střechu vozidla.

	• Při přepravě velkých předmětů na střešním nosiči zajistěte, aby předměty nepřesahovaly celkovou délku nebo šířku střechy.
	• Při přepravě velkých předmětů na střešním nosiči zajistěte, aby předměty nepřesahovaly celkovou délku nebo šířku střechy.

	• Při přepravě nákladu na střešním nosiči nepoužívejte střešní okno.
	• Při přepravě nákladu na střešním nosiči nepoužívejte střešní okno.



	• Příčníky (je-li součástí výbavy) je třeba před umístěním přepravovaných předmětů na střešní nosič umístit do pozic pro správné rozložení váhy nákladu.
	• Příčníky (je-li součástí výbavy) je třeba před umístěním přepravovaných předmětů na střešní nosič umístit do pozic pro správné rozložení váhy nákladu.
	• Příčníky (je-li součástí výbavy) je třeba před umístěním přepravovaných předmětů na střešní nosič umístit do pozic pro správné rozložení váhy nákladu.
	• Příčníky (je-li součástí výbavy) je třeba před umístěním přepravovaných předmětů na střešní nosič umístit do pozic pro správné rozložení váhy nákladu.

	• Pokud je vozidlo vybaveno střešním oknem, neumisťujte náklad na střešní nosič způsobem, který by bránil ovládání střešního okna.
	• Pokud je vozidlo vybaveno střešním oknem, neumisťujte náklad na střešní nosič způsobem, který by bránil ovládání střešního okna.

	• Pokud střešní nosič zrovna není používán k přepravě nákladu a působení větru na nosič působí hluk, může být třeba změnit polohu příčníků.
	• Pokud střešní nosič zrovna není používán k přepravě nákladu a působení větru na nosič působí hluk, může být třeba změnit polohu příčníků.







	Informační systém
	Informační systém
	Informační systém

	Používání přepínacího ovladače informačního systému/ovladače klimatizace
	Používání přepínacího ovladače informačního systému/ovladače klimatizace
	Používání přepínacího ovladače informačního systému/ovladače klimatizace
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stisknutím tlačítka na přepínacím ovladači přepínejte mezi informačním systémem a ovládacím panelem klimatizace.
	Dlouhým stisknutím tlačítka vyberte výchozí režim ovládacího panelu.
	Přepínání mezi panely
	Přepínání mezi panely
	Ovládací panel informačního systému
	Ovládací panel informačního systému
	<GRAPHIC>

	Ovládací panel klimatizace
	Ovládací panel klimatizace
	<GRAPHIC>

	Stisknutím tlačítka na přepínacím ovladači vyberte požadovaný ovládací panel.
	Ikona vybraného ovládacího panelu se rozsvítí a ovládací panel se změní.
	• Displej s knoflíky bude osvětlený podle vybraného režimu ovládacího panelu.
	• Displej s knoflíky bude osvětlený podle vybraného režimu ovládacího panelu.
	• Displej s knoflíky bude osvětlený podle vybraného režimu ovládacího panelu.

	• Jestliže je vozidlo v poloze ACC, aktivuje se pouze informační systém.
	• Jestliže je vozidlo v poloze ACC, aktivuje se pouze informační systém.



	Nastavení výchozího režimu
	Nastavení výchozího režimu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Dlouhým stisknutím tlačítka vyberte výchozí režim ovládacího panelu.
	• Po nastavení se ovládací panel vrátí po uplynutí určité doby do výchozího režimu, i když je ovládací panel přepnutý do jiného režimu.
	• Po nastavení se ovládací panel vrátí po uplynutí určité doby do výchozího režimu, i když je ovládací panel přepnutý do jiného režimu.
	• Po nastavení se ovládací panel vrátí po uplynutí určité doby do výchozího režimu, i když je ovládací panel přepnutý do jiného režimu.

	• Jestliže je režim nastaven na ‚OFF‘ (Vypnuto), bude ovládací panel zobrazovat režim, který byl použit dříve.
	• Jestliže je režim nastaven na ‚OFF‘ (Vypnuto), bude ovládací panel zobrazovat režim, který byl použit dříve.









	Informační systém
	Informační systém
	Audiosystém 5-2 

	Informační systém
	Informační systém
	Informační systém
	Informační systém

	Audiosystém
	Audiosystém
	Audiosystém

	Anténa
	Anténa
	Anténa
	Typ A/B
	Typ A/B
	Typ A/B
	<GRAPHIC>

	• Anténa typu žraločí ploutev (Typ A)
	• Anténa typu žraločí ploutev (Typ A)
	• Anténa typu žraločí ploutev (Typ A)
	- Anténa typu žraločí ploutev umožňuje bezdrátové vysílání a příjem signálu, například AM/FM, DAB, GNSS, LTE atd.
	- Anténa typu žraločí ploutev umožňuje bezdrátové vysílání a příjem signálu, například AM/FM, DAB, GNSS, LTE atd.
	- Anténa typu žraločí ploutev umožňuje bezdrátové vysílání a příjem signálu, například AM/FM, DAB, GNSS, LTE atd.



	• Mikrotyčová anténa (Typ B)
	• Mikrotyčová anténa (Typ B)
	- Mikrotyčová anténa umožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmech AM i FM.
	- Mikrotyčová anténa umožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmech AM i FM.
	- Mikrotyčová anténa umožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmech AM i FM.




	• Typy signálu, které dokáže anténa vysílat přijímat, se mohou lišit podle úrovně výbavy vozu.
	• Typy signálu, které dokáže anténa vysílat přijímat, se mohou lišit podle úrovně výbavy vozu.
	• Typy signálu, které dokáže anténa vysílat přijímat, se mohou lišit podle úrovně výbavy vozu.
	• Typy signálu, které dokáže anténa vysílat přijímat, se mohou lišit podle úrovně výbavy vozu.

	• Pokud vozidlo opatříte neoriginálními výbojkovými světlomety HID, může dojít k poruše audiosystému a dalších elektronických prvků vozidla.
	• Pokud vozidlo opatříte neoriginálními výbojkovými světlomety HID, může dojít k poruše audiosystému a dalších elektronických prvků vozidla.

	• Vyhněte se nanášení metalických povlaků obsahujících Ni, Cd apod. Mohou snížit kvalitu příjmu rozhlasového vysílání AM a FM.
	• Vyhněte se nanášení metalických povlaků obsahujících Ni, Cd apod. Mohou snížit kvalitu příjmu rozhlasového vysílání AM a FM.






	USB vstup
	USB vstup
	USB vstup
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Do USB vstupu lze připojit USB zařízení.
	Použití mobilního telefonu
	Použití mobilního telefonu
	Mobilní telefon nepoužívejte při řízení vozidla. Před používáním mobilního telefonu zastavte na vhodném místě.

	• Pokud kryt uzavřete silou, v závislosti na velikosti, délce nebo tvaru USB paměti,může dojít k poškození nebo deformaci USB zařízení nebo se kryt může opět otevřít kvůli jeho uvíznutí. Pokud dojde k uvíznutí, násilné otev...
	• Pokud kryt uzavřete silou, v závislosti na velikosti, délce nebo tvaru USB paměti,může dojít k poškození nebo deformaci USB zařízení nebo se kryt může opět otevřít kvůli jeho uvíznutí. Pokud dojde k uvíznutí, násilné otev...
	• Pokud kryt uzavřete silou, v závislosti na velikosti, délce nebo tvaru USB paměti,může dojít k poškození nebo deformaci USB zařízení nebo se kryt může opět otevřít kvůli jeho uvíznutí. Pokud dojde k uvíznutí, násilné otev...
	• Pokud kryt uzavřete silou, v závislosti na velikosti, délce nebo tvaru USB paměti,může dojít k poškození nebo deformaci USB zařízení nebo se kryt může opět otevřít kvůli jeho uvíznutí. Pokud dojde k uvíznutí, násilné otev...

	• Při používání komunikačních systémů jako jsou mobilní telefony nebo rozhlasové přijímače ve vozidle, je nutné použít externí anténu. Pokud použijete mobilní telefon nebo radiopřijímač pouze s interní anténou, může doj...
	• Při používání komunikačních systémů jako jsou mobilní telefony nebo rozhlasové přijímače ve vozidle, je nutné použít externí anténu. Pokud použijete mobilní telefon nebo radiopřijímač pouze s interní anténou, může doj...






	Funkce rádia ve voze
	Funkce rádia ve voze
	Funkce rádia ve voze
	Příjem vysílání v pásmu FM
	Příjem vysílání v pásmu FM
	Příjem vysílání v pásmu FM
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Rozhlasové vysílání v pásmu AM a FM se přenáší z vysílačů v okolí měst. Vysílání přijímá anténa na vozidle. Signál se zpracovává v rozhlasovém přijímači a následně přenáší do reproduktorů vozidla.
	V některých situacích však signál, přicházející do vozidla, nemusí být dostatečně silný nebo nerušený.
	Jeho kvalitu ovlivňuje řada faktorů jako vzdálenost od vysílače, jiné silné vysílání na blízkém kmitočtu nebo vysoké budovy a jiné překážky v okolí.

	Příjem vysílání v pásmu AM
	Příjem vysílání v pásmu AM
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	AM vysílání lze přijímat na větší vzdálenost než FM vysílání. Větší dosah má AM vysílání kvůli nízké vysílací frekvenci. Dlouhé, nízkofrekvenční vlny neprochází atmosférou přímo, ale sledují zakřivení zemského po...

	Rozhlasové stanice v pásmu FM
	Rozhlasové stanice v pásmu FM
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	FM vysílání se přenáší na vysokých frekvencích, které neumožňují zakřivení podle zemského povrchu. Z tohoto důvodu se s rostoucí vzdáleností od vysílače FM kvalita signálu zhoršuje. FM vysílání je rovněž náchylnější n...
	Následující projevy jsou normální a nejsou příznakem poruchy:
	• Zhoršení příjmu - Při jízdě vozidla směrem od vysílače signál slábne a kvalita zvuku se zhoršuje. V takové situaci doporučujeme přeladit na jinou stanici se silnějším signálem.
	• Zhoršení příjmu - Při jízdě vozidla směrem od vysílače signál slábne a kvalita zvuku se zhoršuje. V takové situaci doporučujeme přeladit na jinou stanici se silnějším signálem.
	• Zhoršení příjmu - Při jízdě vozidla směrem od vysílače signál slábne a kvalita zvuku se zhoršuje. V takové situaci doporučujeme přeladit na jinou stanici se silnějším signálem.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Statické/kolísavé rušení - U slabých FM signálů nebo pokud jsou velké překážky mezi vysílačem a přijímačem může docházet ke statickému nebo kolísavému rušení signálu. Potlačením výšek v nastavení zvuku můžete tyto...
	• Statické/kolísavé rušení - U slabých FM signálů nebo pokud jsou velké překážky mezi vysílačem a přijímačem může docházet ke statickému nebo kolísavému rušení signálu. Potlačením výšek v nastavení zvuku můžete tyto...

	• Záměna stanic – Při slábnoucím FM signálu může začít hrát jiná stanice se silnějším signálem na blízké frekvenci. Je to z důvodu konstrukce přijímače, udržujícího příjem nejčistšího signálu. Pokud taková situace ...
	• Záměna stanic – Při slábnoucím FM signálu může začít hrát jiná stanice se silnějším signálem na blízké frekvenci. Je to z důvodu konstrukce přijímače, udržujícího příjem nejčistšího signálu. Pokud taková situace ...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Vícesměrné rušení signálu - Pokud je přijímáno vysílání z různých směrů, může dojít ke zkreslení nebo kolísání. Toto rušení může vznikat při příjmu přímého a odraženého signálu stejného vysílání nebo signá...
	• Vícesměrné rušení signálu - Pokud je přijímáno vysílání z různých směrů, může dojít ke zkreslení nebo kolísání. Toto rušení může vznikat při příjmu přímého a odraženého signálu stejného vysílání nebo signá...



	Používání mobilního telefonu nebo vysílaček
	Používání mobilního telefonu nebo vysílaček
	Při použití mobilního telefonu uvnitř vozidla se může z audiosystému ozývat rušení. Nejedná se o poruchu audiosystému. V tomto případě se pokuste s mobilním telefonem od audiosystému co nejvíce vzdálit.
	Při používání komunikačních systémů jako jsou mobilní telefony nebo rozhlasové přijímače ve vozidle, je nutné použít externí anténu. Pokud použijete mobilní telefon nebo radiopřijímač pouze s interní anténou, může dojít k...
	Při používání komunikačních systémů jako jsou mobilní telefony nebo rozhlasové přijímače ve vozidle, je nutné použít externí anténu. Pokud použijete mobilní telefon nebo radiopřijímač pouze s interní anténou, může dojít k...

	Použití mobilního telefonu
	Použití mobilního telefonu
	Mobilní telefon nepoužívejte při řízení vozidla. Před používáním mobilního telefonu zastavte na vhodném místě.






	Audio (Bez dotykového displeje)
	Audio (Bez dotykového displeje)
	Audio (Bez dotykového displeje)

	Přehled systému
	Přehled systému
	Přehled systému

	Vzhled systému – ovládací panel
	Vzhled systému – ovládací panel
	Vzhled systému – ovládací panel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	(S bezdrátovou technologií 
	Bluetooth

	Skutečný vzhled systému a rozložení se může lišit podle typu vozidla a výbavy.
	1. Tlačítko AUDIO
	1. Tlačítko AUDIO
	1. Tlačítko AUDIO
	• Po stisknutí se zobrazí okno pro výběr režimu rádia/médií.
	• Po stisknutí se zobrazí okno pro výběr režimu rádia/médií.
	• Po stisknutí se zobrazí okno pro výběr režimu rádia/médií.

	• Po zobrazení okna výběru režimu vyberte otáčením voliče [
	• Po zobrazení okna výběru režimu vyberte otáčením voliče [
	TUNE


	• Pokud v nabídce [
	• Pokud v nabídce [
	MENU/CLOCK
	Mode popup
	AUDIO

	Každým stisknutím tlačítka [AUDIO] na ovládacím panelu dojde k přepnutí režimu: rádio ▶ média (v tomto pořadí).



	2. Tlačítko telefonu
	2. Tlačítko telefonu
	• Stiskem zahájíte připojování mobilního telefonu přes Bluetooth.
	• Stiskem zahájíte připojování mobilního telefonu přes Bluetooth.
	• Stiskem zahájíte připojování mobilního telefonu přes Bluetooth.

	• Po připojení telefonu rozhraním Bluetooth stiskem přejdete od nabídky telefonu.
	• Po připojení telefonu rozhraním Bluetooth stiskem přejdete od nabídky telefonu.



	3. Tlačítko FAV (Oblíbené)
	3. Tlačítko FAV (Oblíbené)
	• Při poslechu rozhlasového vysílání stiskem přejdete na následující stranu seznamu předvoleb.
	• Při poslechu rozhlasového vysílání stiskem přejdete na následující stranu seznamu předvoleb.
	• Při poslechu rozhlasového vysílání stiskem přejdete na následující stranu seznamu předvoleb.



	4. Tlačítko POWER (Napájení)/VOL (Hlasitost)
	4. Tlačítko POWER (Napájení)/VOL (Hlasitost)
	• Stiskem se systém zapíná a vypíná.
	• Stiskem se systém zapíná a vypíná.
	• Stiskem se systém zapíná a vypíná.

	• Otáčením vlevo nebo vpravo se nastavuje hlasitost zvuku systému.
	• Otáčením vlevo nebo vpravo se nastavuje hlasitost zvuku systému.




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	(S bezdrátovou technologií 
	Bluetooth

	Skutečný vzhled systému a rozložení se může lišit podle typu vozidla a výbavy.
	5. Tlačítko SEEK/TRACK (Vyhledávání/Skladba)
	5. Tlačítko SEEK/TRACK (Vyhledávání/Skladba)
	5. Tlačítko SEEK/TRACK (Vyhledávání/Skladba)
	• Mění stanice/skladby/soubory.
	• Mění stanice/skladby/soubory.
	• Mění stanice/skladby/soubory.

	• Přidržením stisku při poslechu rozhlasového vysílání zahájíte vyhledávání stanic.
	• Přidržením stisku při poslechu rozhlasového vysílání zahájíte vyhledávání stanic.

	• Přidržením stisku při přehrávání médií přesunete přehrávání zrychleně vpřed nebo vzad (mimo režimu Bluetooth audio).
	• Přidržením stisku při přehrávání médií přesunete přehrávání zrychleně vpřed nebo vzad (mimo režimu Bluetooth audio).



	6. Tlačítko MENU/Tlačítko CLOCK
	6. Tlačítko MENU/Tlačítko CLOCK
	• Stisknutím přejdete do nabídky aktuálního režimu.
	• Stisknutím přejdete do nabídky aktuálního režimu.
	• Stisknutím přejdete do nabídky aktuálního režimu.

	• Přidržením stisku přejdete do zobrazení nastavování času.
	• Přidržením stisku přejdete do zobrazení nastavování času.



	7. Ovladač ladění TUNE/Volby souborů FILE/Potvrzení ENTER
	7. Ovladač ladění TUNE/Volby souborů FILE/Potvrzení ENTER
	• Při poslechu rozhlasového vysílání se otáčením mění frekvence.
	• Při poslechu rozhlasového vysílání se otáčením mění frekvence.
	• Při poslechu rozhlasového vysílání se otáčením mění frekvence.

	• Při přehrávání médií se otáčením vybírají skladby/soubory (mimo režimu Bluetooth audio).
	• Při přehrávání médií se otáčením vybírají skladby/soubory (mimo režimu Bluetooth audio).

	• Jestliže hledáte skladby otáčením voliče, můžete aktuální skladbu nebo soubor vybrat stisknutím voliče (kromě režimu Bluetooth audio).
	• Jestliže hledáte skladby otáčením voliče, můžete aktuální skladbu nebo soubor vybrat stisknutím voliče (kromě režimu Bluetooth audio).



	8. Tlačítka s číslicemi (1 RPT ~ 4 BACK)
	8. Tlačítka s číslicemi (1 RPT ~ 4 BACK)
	• Při poslechu rozhlasového vysílání stiskem přeladíte na uloženou stanici.
	• Při poslechu rozhlasového vysílání stiskem přeladíte na uloženou stanici.
	• Při poslechu rozhlasového vysílání stiskem přeladíte na uloženou stanici.

	• Přidržením stisku při poslechu rozhlasového vysílání uložíte momentálně poslouchanou stanici do předvolby.
	• Přidržením stisku při poslechu rozhlasového vysílání uložíte momentálně poslouchanou stanici do předvolby.

	• V režimu USB/Bluetooth audio můžete stisknutím tlačítka [1 RPT] přepnout režim opakovaného přehrávání. Stisknutím tlačítka [2 SHFL] můžete přepnout režim náhodného přehrávání.
	• V režimu USB/Bluetooth audio můžete stisknutím tlačítka [1 RPT] přepnout režim opakovaného přehrávání. Stisknutím tlačítka [2 SHFL] můžete přepnout režim náhodného přehrávání.

	• Stisknutím tlačítka [4 BACK] se vrátíte na předchozí obrazovku (s výjimkou seznamu rozhlasových předvoleb).
	• Stisknutím tlačítka [4 BACK] se vrátíte na předchozí obrazovku (s výjimkou seznamu rozhlasových předvoleb).







	Vzhled systému – dálkové ovládání na volantu
	Vzhled systému – dálkové ovládání na volantu
	Vzhled systému – dálkové ovládání na volantu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	(Modely vybavené technologií 
	Bluetooth

	Skutečný vzhled systému a rozložení se může lišit podle typu vozidla a výbavy.
	1. Tlačítko vypnutí zvuku
	1. Tlačítko vypnutí zvuku
	1. Tlačítko vypnutí zvuku
	• Stiskem vypnete a zapnete zvuk systému.
	• Stiskem vypnete a zapnete zvuk systému.
	• Stiskem vypnete a zapnete zvuk systému.

	• Při telefonování stiskem vypnete a zapnete mikrofon.
	• Při telefonování stiskem vypnete a zapnete mikrofon.

	• Při přehrávání médií stiskem přerušíte a obnovíte přehrávání.
	• Při přehrávání médií stiskem přerušíte a obnovíte přehrávání.



	2. Tlačítko MODE
	2. Tlačítko MODE
	• Stiskem přepínáte mezi rozhlasovým přijímačem a médii.
	• Stiskem přepínáte mezi rozhlasovým přijímačem a médii.
	• Stiskem přepínáte mezi rozhlasovým přijímačem a médii.

	• Stisknutím a přidržením se systém zapíná a vypíná.
	• Stisknutím a přidržením se systém zapíná a vypíná.



	3. Ovladač hlasitosti
	3. Ovladač hlasitosti
	• Pohybem nahoru nebo dolů upravujete hlasitost.
	• Pohybem nahoru nebo dolů upravujete hlasitost.
	• Pohybem nahoru nebo dolů upravujete hlasitost.



	4. Páčka nahoru/dolů
	4. Páčka nahoru/dolů
	• Mění stanice/skladby/soubory.
	• Mění stanice/skladby/soubory.
	• Mění stanice/skladby/soubory.

	• Při poslechu rozhlasového vysílání posunutím přeladíte na následující/ předchozí uloženou stanici.
	• Při poslechu rozhlasového vysílání posunutím přeladíte na následující/ předchozí uloženou stanici.

	• Přidržením posunuté páčky při poslechu rozhlasového vysílání zahájíte vyhledávání stanic.
	• Přidržením posunuté páčky při poslechu rozhlasového vysílání zahájíte vyhledávání stanic.

	• Přidržením stisku při přehrávání médií přesunete přehrávání zrychleně vpřed nebo vzad (mimo režimu Bluetooth audio).
	• Přidržením stisku při přehrávání médií přesunete přehrávání zrychleně vpřed nebo vzad (mimo režimu Bluetooth audio).



	5. Tlačítko volání/Přijmutí hovoru
	5. Tlačítko volání/Přijmutí hovoru
	• Stiskem zahájíte připojování mobilního telefonu přes Bluetooth.
	• Stiskem zahájíte připojování mobilního telefonu přes Bluetooth.
	• Stiskem zahájíte připojování mobilního telefonu přes Bluetooth.

	• Po připojení telefonu přes rozhraní Bluetooth můžete stisknutím vstoupit do historie volání. Přidržením stisku voláte na naposledy použité telefonní číslo. Stiskem přijmete příchozí hovor.
	• Po připojení telefonu přes rozhraní Bluetooth můžete stisknutím vstoupit do historie volání. Přidržením stisku voláte na naposledy použité telefonní číslo. Stiskem přijmete příchozí hovor.

	• Při hovoru stiskem přepínáte mezi aktivním hovorem a přidrženým hovorem. Přidržením stisku přepínáte hovor mezi systémem a mobilním telefonem.
	• Při hovoru stiskem přepínáte mezi aktivním hovorem a přidrženým hovorem. Přidržením stisku přepínáte hovor mezi systémem a mobilním telefonem.



	6. Tlačítko ukončení hovoru
	6. Tlačítko ukončení hovoru
	• Stiskem odmítnete příchozí hovor.
	• Stiskem odmítnete příchozí hovor.
	• Stiskem odmítnete příchozí hovor.

	• V průběhu volání tímto tlačítkem hovor ukončíte.
	• V průběhu volání tímto tlačítkem hovor ukončíte.




	Informace o jízdě
	Informace o jízdě
	• Za jízdy tento systém nepoužívejte. Rozptylování během řízení může potenciálně vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, nehodě a vážnému zranění nebo úmrtí. Hlavní odpovědností řidiče je bezpečné ovládání vozidla v...
	• Za jízdy tento systém nepoužívejte. Rozptylování během řízení může potenciálně vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, nehodě a vážnému zranění nebo úmrtí. Hlavní odpovědností řidiče je bezpečné ovládání vozidla v...
	• Za jízdy tento systém nepoužívejte. Rozptylování během řízení může potenciálně vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, nehodě a vážnému zranění nebo úmrtí. Hlavní odpovědností řidiče je bezpečné ovládání vozidla v...

	• Při jízdě nesledujte displej systému. Nepozornost při řízení může být příčinou nehody. Nejprve zastavte na vhodném místě a teprve poté použijte funkce vyžadující více úkonů.
	• Při jízdě nesledujte displej systému. Nepozornost při řízení může být příčinou nehody. Nejprve zastavte na vhodném místě a teprve poté použijte funkce vyžadující více úkonů.

	• Telefon používejte až po zastavení vozidla. Používání telefonu při jízdě může vézt k dopravní nehodě. V nutném případě použijte pro volání funkci Bluetooth Handsfree a dobu hovoru co nejvíce zkraťte.
	• Telefon používejte až po zastavení vozidla. Používání telefonu při jízdě může vézt k dopravní nehodě. V nutném případě použijte pro volání funkci Bluetooth Handsfree a dobu hovoru co nejvíce zkraťte.

	• Hlasitost udržujte na takové úrovni aby nepřehlušila vnější zvuky. Jízda bez vnímání vnějších zvuků může vézt k dopravní nehodě. Dlouhodobý poslech hlasité hudby může způsobit poškození sluchu.
	• Hlasitost udržujte na takové úrovni aby nepřehlušila vnější zvuky. Jízda bez vnímání vnějších zvuků může vézt k dopravní nehodě. Dlouhodobý poslech hlasité hudby může způsobit poškození sluchu.



	Informace o zacházení se systémem
	Informace o zacházení se systémem
	• Systém nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by dojít k nehodě, vzplanutí, nebo úrazu elektrickým proudem.
	• Systém nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by dojít k nehodě, vzplanutí, nebo úrazu elektrickým proudem.
	• Systém nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by dojít k nehodě, vzplanutí, nebo úrazu elektrickým proudem.

	• Zabraňte vniknutí tekutin a nečistot do systému. Kapaliny nebo další látky mohou způsobit škodlivé výpary, vzplanutí nebo poruchu systému.
	• Zabraňte vniknutí tekutin a nečistot do systému. Kapaliny nebo další látky mohou způsobit škodlivé výpary, vzplanutí nebo poruchu systému.

	• Při poruše systému, např. když nefunguje zvukový výstup nebo zobrazování na displeji, systém nepoužívejte. Pokračování používání poškozeného systému může vézt ke vzplanutí, úrazu elektrickým proudem nebo zničení syst...
	• Při poruše systému, např. když nefunguje zvukový výstup nebo zobrazování na displeji, systém nepoužívejte. Pokračování používání poškozeného systému může vézt ke vzplanutí, úrazu elektrickým proudem nebo zničení syst...

	• Při bouřce se nedotýkejte antény, mohlo by dojít k úrazu způsobeného bleskem.
	• Při bouřce se nedotýkejte antény, mohlo by dojít k úrazu způsobeného bleskem.



	Informace o používání systému
	Informace o používání systému
	• Systém používejte pokud je motor v chodu. Při dlouhodobém používání s vypnutým motorem může dojít k vybití akumulátoru.
	• Systém používejte pokud je motor v chodu. Při dlouhodobém používání s vypnutým motorem může dojít k vybití akumulátoru.
	• Systém používejte pokud je motor v chodu. Při dlouhodobém používání s vypnutým motorem může dojít k vybití akumulátoru.

	• Nepřipojujte neschválené produkty. Použití neschválených produktů může způsobit poruchu systému. Na poruchy systému, způsobené připojením neschválených zařízení, se nevztahuje záruka.
	• Nepřipojujte neschválené produkty. Použití neschválených produktů může způsobit poruchu systému. Na poruchy systému, způsobené připojením neschválených zařízení, se nevztahuje záruka.



	Informace o zacházení se systémem
	Informace o zacházení se systémem
	• Při ovládání nepoužívejte přílišnou sílu. Přílišný tlak může poškodit displej nebo dotykový panel.
	• Při ovládání nepoužívejte přílišnou sílu. Přílišný tlak může poškodit displej nebo dotykový panel.
	• Při ovládání nepoužívejte přílišnou sílu. Přílišný tlak může poškodit displej nebo dotykový panel.

	• Před čistěním displeje nebo panelu s tlačítky se ujistěte, že je motor vypnutý a použijte měkkou suchou textilii. Otírání displeje a tlačítek hrubou tkaninou nebo chemikáliemi (líh, benzín, ředidla, atd.) může způsobit poš...
	• Před čistěním displeje nebo panelu s tlačítky se ujistěte, že je motor vypnutý a použijte měkkou suchou textilii. Otírání displeje a tlačítek hrubou tkaninou nebo chemikáliemi (líh, benzín, ředidla, atd.) může způsobit poš...

	• Pokud na mřížku ventilace umístíte tekuté osvěžovače vzduchu, může dojít k deformacím povrchu v důsledku změny proudění vzduchu.
	• Pokud na mřížku ventilace umístíte tekuté osvěžovače vzduchu, může dojít k deformacím povrchu v důsledku změny proudění vzduchu.

	• Pokud chcete změnit místo umístění zařízení, kontaktujte prodejní místo nebo servis. Pro instalaci nebo demontáž zařízení jsou nezbytné technické znalosti.
	• Pokud chcete změnit místo umístění zařízení, kontaktujte prodejní místo nebo servis. Pro instalaci nebo demontáž zařízení jsou nezbytné technické znalosti.



	• Při jakýchkoli problémech se systémem vozidla Kia doporučuje navštívit autorizovaného prodejce či servis Kia.
	• Při jakýchkoli problémech se systémem vozidla Kia doporučuje navštívit autorizovaného prodejce či servis Kia.
	• Při jakýchkoli problémech se systémem vozidla Kia doporučuje navštívit autorizovaného prodejce či servis Kia.
	• Při jakýchkoli problémech se systémem vozidla Kia doporučuje navštívit autorizovaného prodejce či servis Kia.

	• Přiblížení informačního systému do prostředí s elektromagnetickým rušením může způsobovat poruchy.
	• Přiblížení informačního systému do prostředí s elektromagnetickým rušením může způsobovat poruchy.






	Zapnutí a vypnutí systému
	Zapnutí a vypnutí systému
	Zapnutí a vypnutí systému
	Chcete-li systém zapnout, nastartujte motor.
	Chcete-li systém zapnout, nastartujte motor.
	• Pokud nechcete při jízdě systém používat, můžete ho vypnout stiskem tlačítka napájení [
	• Pokud nechcete při jízdě systém používat, můžete ho vypnout stiskem tlačítka napájení [
	• Pokud nechcete při jízdě systém používat, můžete ho vypnout stiskem tlačítka napájení [
	POWER
	POWER



	Po vypnutí motoru se systém po chvíli automaticky vypne nebo když otevřete dveře řidiče.
	• V závislosti na modelu vozidla nebo výbavě se systém nemusí vypnout bezprostředně po vypnutí motoru.
	• V závislosti na modelu vozidla nebo výbavě se systém nemusí vypnout bezprostředně po vypnutí motoru.
	• V závislosti na modelu vozidla nebo výbavě se systém nemusí vypnout bezprostředně po vypnutí motoru.

	• Po zapnutí je systém v naposled používaném režimu a nastavení.
	• Po zapnutí je systém v naposled používaném režimu a nastavení.


	• Z bezpečnostních důvodů nelze některé funkce používat za jízdy. Jsou dostupné pouze pokud vozidlo stojí. Před jejich použitím zastavte vozidlo na vhodném místě.
	• Z bezpečnostních důvodů nelze některé funkce používat za jízdy. Jsou dostupné pouze pokud vozidlo stojí. Před jejich použitím zastavte vozidlo na vhodném místě.
	• Z bezpečnostních důvodů nelze některé funkce používat za jízdy. Jsou dostupné pouze pokud vozidlo stojí. Před jejich použitím zastavte vozidlo na vhodném místě.
	• Z bezpečnostních důvodů nelze některé funkce používat za jízdy. Jsou dostupné pouze pokud vozidlo stojí. Před jejich použitím zastavte vozidlo na vhodném místě.

	• Při poruše systému, např. když nefunguje zvukový výstup nebo zobrazování na displeji, systém nepoužívejte. Pokračování používání poškozeného systému může vézt ke vzplanutí, úrazu elektrickým proudem nebo zničení syst...
	• Při poruše systému, např. když nefunguje zvukový výstup nebo zobrazování na displeji, systém nepoužívejte. Pokračování používání poškozeného systému může vézt ke vzplanutí, úrazu elektrickým proudem nebo zničení syst...



	Systém lze zapnout pokud je spínač zapalování v poloze „ACC“ nebo „ON“. Při dlouhodobém použití systému bez běžícího motoru dojde k vybití akumulátoru. Pokud chcete používat systém delší dobu, nastartujte motor.
	Systém lze zapnout pokud je spínač zapalování v poloze „ACC“ nebo „ON“. Při dlouhodobém použití systému bez běžícího motoru dojde k vybití akumulátoru. Pokud chcete používat systém delší dobu, nastartujte motor.




	Zapnutí a vypnutí displeje
	Zapnutí a vypnutí displeje
	Zapnutí a vypnutí displeje
	Pro zamezení oslňování lze displej vypnout. Zobrazení lze vypnout pouze pokud je systém zapnutý.
	Pro zamezení oslňování lze displej vypnout. Zobrazení lze vypnout pouze pokud je systém zapnutý.
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	MENU/CLOCK


	2. Po zobrazení okna výběru volby vyberte otáčením voliče [
	2. Po zobrazení okna výběru volby vyberte otáčením voliče [
	TUNE
	Display off

	• Displej znovu zapnete stiskem libovolného tlačítka na ovládacím panelu.
	• Displej znovu zapnete stiskem libovolného tlačítka na ovládacím panelu.
	• Displej znovu zapnete stiskem libovolného tlačítka na ovládacím panelu.







	Základní seznámení s ovládáním
	Základní seznámení s ovládáním
	Základní seznámení s ovládáním
	Položky lze volit a nastavovat numerickými tlačítky a ovladačem ladění [
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	1. Zvolte číslo předvolby rozhlasové stanice, kterou chcete poslouchat.
	1. Zvolte číslo předvolby rozhlasové stanice, kterou chcete poslouchat.
	• Další stránku seznamu předvoleb lze zobrazit stisknutím tlačítka [
	• Další stránku seznamu předvoleb lze zobrazit stisknutím tlačítka [
	• Další stránku seznamu předvoleb lze zobrazit stisknutím tlačítka [
	FAV




	2. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko s požadovaným číslem.
	2. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko s požadovaným číslem.
	• Další možností je volba požadované stanice páčkou nahoru/dolů na volantu.
	• Další možností je volba požadované stanice páčkou nahoru/dolů na volantu.
	• Další možností je volba požadované stanice páčkou nahoru/dolů na volantu.









	Přehrávač médií
	Přehrávač médií
	Přehrávač médií

	Používání přehrávače médií
	Používání přehrávače médií
	Používání přehrávače médií
	Přehrávat lze hudbu z různých paměťových zařízení jako jsou např. USB disky nebo chytré telefony.
	Přehrávat lze hudbu z různých paměťových zařízení jako jsou např. USB disky nebo chytré telefony.
	1. Zařízení připojte k USB vstupu ve vozidle.
	1. Zařízení připojte k USB vstupu ve vozidle.
	1. Zařízení připojte k USB vstupu ve vozidle.
	• V závislosti na zařízení, které připojujete k systému může přehrávání začít bezprostředně.
	• V závislosti na zařízení, které připojujete k systému může přehrávání začít bezprostředně.
	• V závislosti na zařízení, které připojujete k systému může přehrávání začít bezprostředně.



	2. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	2. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	AUDIO


	3. Po zobrazení okna výběru režimu vyberte otáčením voliče [
	3. Po zobrazení okna výběru režimu vyberte otáčením voliče [
	TUNE



	• Chcete-li zapnout přehrávač médií, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko [
	• Chcete-li zapnout přehrávač médií, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko [
	• Chcete-li zapnout přehrávač médií, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko [
	• Chcete-li zapnout přehrávač médií, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko [
	AUDIO


	• Režim můžete také měnit opakovaným stiskem tlačítka [
	• Režim můžete také měnit opakovaným stiskem tlačítka [
	MODE


	• Před připojením nebo odpojením USB zařízení se ujistěte, že je vypnuto napájení systému.
	• Před připojením nebo odpojením USB zařízení se ujistěte, že je vypnuto napájení systému.

	• Pokud v nabídce [
	• Pokud v nabídce [
	MENU/CLOCK
	Mode popup
	AUDIO

	Každým stisknutím tlačítka [
	AUDIO


	• V závislosti na modelu vozidla a jeho vybavení se umístění tlačítek nebo vzhled a umístění USB vstupu může lišit.
	• V závislosti na modelu vozidla a jeho vybavení se umístění tlačítek nebo vzhled a umístění USB vstupu může lišit.

	• Telefony a MP3 přehrávače nepřipojujte současně více způsoby, například přes USB a Bluetooth. Mohlo by dojít k problémům se zvukem a poruše systému.
	• Telefony a MP3 přehrávače nepřipojujte současně více způsoby, například přes USB a Bluetooth. Mohlo by dojít k problémům se zvukem a poruše systému.

	• Pokud je na připojeném zařízení i v systému aktivována funkce ekvalizéru 
	• Pokud je na připojeném zařízení i v systému aktivována funkce ekvalizéru 
	Equaliser
	Tone







	Používání režimu USB
	Používání režimu USB
	Používání režimu USB
	Přehrávat lze soubory uložené v přenosných zařízeních jako jsou USB paměti a MP3 přehrávače. Před použitím ověřte kompatibilitu USB zařízení a jeho souborů.
	Přehrávat lze soubory uložené v přenosných zařízeních jako jsou USB paměti a MP3 přehrávače. Před použitím ověřte kompatibilitu USB zařízení a jeho souborů.
	Zařízení připojte k USB vstupu ve vozidle.
	• Přehrávání se zahájí okamžitě.
	• Přehrávání se zahájí okamžitě.
	• Přehrávání se zahájí okamžitě.

	• Stisknutím tlačítka [
	• Stisknutím tlačítka [
	AUDIO
	TUNE
	USB



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Pořadí aktuálního souboru a celkový počet souborů
	1. Pořadí aktuálního souboru a celkový počet souborů
	1. Pořadí aktuálního souboru a celkový počet souborů

	2. Doba přehrávání
	2. Doba přehrávání

	3. Informace o momentálně přehrávané skladbě
	3. Informace o momentálně přehrávané skladbě


	Stisknutím tlačítka [
	MENU/CLOCK

	• List (Seznam): Zobrazení seznamu souborů.
	• List (Seznam): Zobrazení seznamu souborů.
	• List (Seznam): Zobrazení seznamu souborů.
	• List


	• Folder list (Seznam složek): Zobrazení seznamu složek.
	• Folder list (Seznam složek): Zobrazení seznamu složek.
	• Folder list


	• Information (Informace): Informace o momentálně přehrávané skladbě.
	• Information (Informace): Informace o momentálně přehrávané skladbě.
	• Information 


	• Sound Settings (Nastavení zvuku): Zde můžete měnit nastavení týkající se zvuku, jako polohu v prostoru a hlasitost v celém rozsahu.
	• Sound Settings (Nastavení zvuku): Zde můžete měnit nastavení týkající se zvuku, jako polohu v prostoru a hlasitost v celém rozsahu.
	• Sound Settings

	- Position (Poloha): Zvolte prostorovou polohu koncentrace zvuku ve vozidle. Zvolte 
	- Position (Poloha): Zvolte prostorovou polohu koncentrace zvuku ve vozidle. Zvolte 
	- Position (Poloha): Zvolte prostorovou polohu koncentrace zvuku ve vozidle. Zvolte 
	- Position
	Fader
	Balance
	TUNE
	Centre
	Center


	- Equaliser (
	- Equaliser (
	- Equaliser
	Tone


	- Speed dependent vol. (Hlasitost podle rychlosti): Úroveň hlasitosti se bude měnit v závislosti na momentální rychlosti jízdy.
	- Speed dependent vol. (Hlasitost podle rychlosti): Úroveň hlasitosti se bude měnit v závislosti na momentální rychlosti jízdy.
	- Speed dependent vol.



	• Podle typu a vybavení vozidla se mohou možnosti lišit.
	• Podle typu a vybavení vozidla se mohou možnosti lišit.
	• Podle typu a vybavení vozidla se mohou možnosti lišit.
	• Podle typu a vybavení vozidla se mohou možnosti lišit.

	• V závislosti na vlastnostech systému nebo zesilovače konkrétního vozidla se mohou možnosti systému lišit.
	• V závislosti na vlastnostech systému nebo zesilovače konkrétního vozidla se mohou možnosti systému lišit.




	• Song information (Media Display)  (Informace o skladbě (Zobrazení médií)): Vyberte informace, které se mají zobrazovat při přehrávání MP3 souborů, například 
	• Song information (Media Display)  (Informace o skladbě (Zobrazení médií)): Vyberte informace, které se mají zobrazovat při přehrávání MP3 souborů, například 
	• Song information (Media Display) 
	Folder/File
	Artist/Title
	/ Album


	• Mode popup (Informační okno režimu): Po stisknutí tlačítka [
	• Mode popup (Informační okno režimu): Po stisknutí tlačítka [
	• Mode popup
	MEDIA


	• Date/Time (Datum/Čas): Čas a datum, zobrazovaný na displeji systému lze změnit.
	• Date/Time (Datum/Čas): Čas a datum, zobrazovaný na displeji systému lze změnit.
	• Date/Time

	- Set date (Nastavení data): Nastavuje datum pro zobrazení na displeji systému.
	- Set date (Nastavení data): Nastavuje datum pro zobrazení na displeji systému.
	- Set date (Nastavení data): Nastavuje datum pro zobrazení na displeji systému.
	- Set date


	- Set time (Nastavení času): Nastavuje čas pro zobrazení na displeji systému.
	- Set time (Nastavení času): Nastavuje čas pro zobrazení na displeji systému.
	- Set time


	- Time format (Formát zobrazení času): Volba 12- nebo 24hodinového formátu zobrazování času.
	- Time format (Formát zobrazení času): Volba 12- nebo 24hodinového formátu zobrazování času.
	- Time format


	- Display (
	- Display (
	- Display
	Power Off




	• Language (Jazyková verze): Jazyk zobrazení na displeji můžete změnit.
	• Language (Jazyková verze): Jazyk zobrazení na displeji můžete změnit.
	• Language





	Rychlý posun vpřed/vzad
	Rychlý posun vpřed/vzad
	Rychlý posun vpřed/vzad
	Na ovládacím panelu přidržte stisknuté tlačítko [
	Na ovládacím panelu přidržte stisknuté tlačítko [
	< SEEK] / [TRACK >

	• Lze rovněž přidržet páčku na volantu posunutou nahoru/dolů.
	• Lze rovněž přidržet páčku na volantu posunutou nahoru/dolů.
	• Lze rovněž přidržet páčku na volantu posunutou nahoru/dolů.





	Návrat na začátek přehrávané skladby
	Návrat na začátek přehrávané skladby
	Návrat na začátek přehrávané skladby
	Po přehrání 2 sekund skladby stiskněte na ovládacím panelu tlačítko [
	Po přehrání 2 sekund skladby stiskněte na ovládacím panelu tlačítko [
	< SEEK

	• Lze rovněž přidržet páčku posunutou nahoru na volantu.
	• Lze rovněž přidržet páčku posunutou nahoru na volantu.
	• Lze rovněž přidržet páčku posunutou nahoru na volantu.





	Přehrávání předchozí nebo následující skladby
	Přehrávání předchozí nebo následující skladby
	Přehrávání předchozí nebo následující skladby
	Pro přehrání předchozí skladby stiskněte do 2 sekund přehrávání aktuální skladby tlačítko [
	Pro přehrání předchozí skladby stiskněte do 2 sekund přehrávání aktuální skladby tlačítko [
	< SEEK
	TRACK >

	• Pokud bylo přehráno více než 2 sekundy aktuální skladby, pro návrat k předcházející skladbě stiskněte na ovládacím panelu tlačítko [
	• Pokud bylo přehráno více než 2 sekundy aktuální skladby, pro návrat k předcházející skladbě stiskněte na ovládacím panelu tlačítko [
	• Pokud bylo přehráno více než 2 sekundy aktuální skladby, pro návrat k předcházející skladbě stiskněte na ovládacím panelu tlačítko [
	< SEEK


	• Lze rovněž přidržet páčku posunutou nahoru/dolů na volantu.
	• Lze rovněž přidržet páčku posunutou nahoru/dolů na volantu.


	Stisknutím tlačítka [
	Stisknutím tlačítka [
	MENU/CLOCK
	TUNE





	Opakované přehrávání
	Opakované přehrávání
	Opakované přehrávání
	Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1 RPT




	Přehrávání v náhodném pořadí
	Přehrávání v náhodném pořadí
	Přehrávání v náhodném pořadí
	Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	2 SHFL




	Procházení složek
	Procházení složek
	Procházení složek
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	MENU/CLOCK


	2. Po zobrazení okna výběru volby vyberte otáčením voliče [
	2. Po zobrazení okna výběru volby vyberte otáčením voliče [
	TUNE
	Folder list


	3. Přejděte do požadované složky v seznamu složek 
	3. Přejděte do požadované složky v seznamu složek 
	Folder list
	TUNE

	• Přehrávání se zahájí od prvního souboru zvolené složky.
	• Přehrávání se zahájí od prvního souboru zvolené složky.
	• Přehrávání se zahájí od prvního souboru zvolené složky.




	• Před připojováním USB zařízení nastartujte motor vozidla. Startování s připojeným USB zařízením může způsobit poškození USB zařízení.
	• Před připojováním USB zařízení nastartujte motor vozidla. Startování s připojeným USB zařízením může způsobit poškození USB zařízení.
	• Před připojováním USB zařízení nastartujte motor vozidla. Startování s připojeným USB zařízením může způsobit poškození USB zařízení.
	• Před připojováním USB zařízení nastartujte motor vozidla. Startování s připojeným USB zařízením může způsobit poškození USB zařízení.

	• Před připojováním nebo odpojováním USB zařízení dbejte na to, abyste se zbavili statické elektřiny. Výboj statické elektřiny může způsobit poruchu systému.
	• Před připojováním nebo odpojováním USB zařízení dbejte na to, abyste se zbavili statické elektřiny. Výboj statické elektřiny může způsobit poruchu systému.

	• Žádnou částí těla ani jinými předměty se nedotýkejte USB vstupu. Mohlo by dojít k nehodě a poruše systému.
	• Žádnou částí těla ani jinými předměty se nedotýkejte USB vstupu. Mohlo by dojít k nehodě a poruše systému.

	• Neprovádějte připojení a odpojení opakovaně bezprostředně po sobě. Mohlo by dojít k chybě zařízení nebo poškození systému.
	• Neprovádějte připojení a odpojení opakovaně bezprostředně po sobě. Mohlo by dojít k chybě zařízení nebo poškození systému.

	• USB vstup nepoužívejte pro jiné účely než pro přehrávání souborů. Použití USB vstupu pro nabíjení nebo topení může způsobit zhoršení vlastností a poruchu systému.
	• USB vstup nepoužívejte pro jiné účely než pro přehrávání souborů. Použití USB vstupu pro nabíjení nebo topení může způsobit zhoršení vlastností a poruchu systému.



	• Pro připojení USB zařízení nepoužívejte prodlužovací kabel. Zapojte ho přímo do USB vstupu. Při použití USB rozbočovače nebo prodlužovacího kabelu nemusí být zařízení rozpoznáno.
	• Pro připojení USB zařízení nepoužívejte prodlužovací kabel. Zapojte ho přímo do USB vstupu. Při použití USB rozbočovače nebo prodlužovacího kabelu nemusí být zařízení rozpoznáno.
	• Pro připojení USB zařízení nepoužívejte prodlužovací kabel. Zapojte ho přímo do USB vstupu. Při použití USB rozbočovače nebo prodlužovacího kabelu nemusí být zařízení rozpoznáno.
	• Pro připojení USB zařízení nepoužívejte prodlužovací kabel. Zapojte ho přímo do USB vstupu. Při použití USB rozbočovače nebo prodlužovacího kabelu nemusí být zařízení rozpoznáno.

	• USB konektor zasuňte zcela do USB vstupu. Nedostatečný kontakt by mohl způsobit problémy s přenosem dat.
	• USB konektor zasuňte zcela do USB vstupu. Nedostatečný kontakt by mohl způsobit problémy s přenosem dat.

	• Po odpojení USB zařízení se může ozývat zkreslený ruch.
	• Po odpojení USB zařízení se může ozývat zkreslený ruch.

	• Systém je schopen přehrávat pouze soubory ve standardních formátech.
	• Systém je schopen přehrávat pouze soubory ve standardních formátech.

	• Následující typy USB zařízení nemusí být rozpoznány nebo nemusí pracovat správně:
	• Následující typy USB zařízení nemusí být rozpoznány nebo nemusí pracovat správně:
	- Přehrávače MP3 se šifrováním
	- Přehrávače MP3 se šifrováním
	- Přehrávače MP3 se šifrováním

	- Nerozpoznaná USB zařízení jako výměnné disky
	- Nerozpoznaná USB zařízení jako výměnné disky



	• USB zařízení nemusí být rozpoznáno v závislosti na podmínkách.
	• USB zařízení nemusí být rozpoznáno v závislosti na podmínkách.

	• Některé USB zařízení nejsou s tímto systémem kompatibilní.
	• Některé USB zařízení nejsou s tímto systémem kompatibilní.

	• V závislosti na typu USB zařízení, kapacitě a formátu souborů může rozpoznání USB zařízení trvat déle.
	• V závislosti na typu USB zařízení, kapacitě a formátu souborů může rozpoznání USB zařízení trvat déle.

	• Video a obrázky zobrazovat nelze.
	• Video a obrázky zobrazovat nelze.








	Bluetooth
	Bluetooth
	Bluetooth

	Připojení zařízení s technologií Bluetooth
	Připojení zařízení s technologií Bluetooth
	Připojení zařízení s technologií Bluetooth
	Bluetooth je technologie bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost. Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení mobilních zařízení v dosahu pro odesílání a přijímání dat mezi propojenými zařízeními. Umožňuje efektivní použ...
	Bluetooth je technologie bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost. Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení mobilních zařízení v dosahu pro odesílání a přijímání dat mezi propojenými zařízeními. Umožňuje efektivní použ...
	Pro využívání rozhraní Bluetooth musíte nejprve zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo MP3 přehrávače s aktivovaným rozhraním Bluetooth, připojit do systému. Ujistěte se, že zařízení, které chcete připojit podporuje technol...
	Před připojováním zařízení pomocí Bluetooth zastavte vozidlo na vhodném místě. Nepozornost při jízdě může být příčinou dopravní nehody s vážným i fatálním zraněním.
	Před připojováním zařízení pomocí Bluetooth zastavte vozidlo na vhodném místě. Nepozornost při jízdě může být příčinou dopravní nehody s vážným i fatálním zraněním.

	• Na tomto systému můžete využívat pouze Bluetooth Handsfree a funkce audiosystému. Připojte mobilní telefon, podporující obě možnosti.
	• Na tomto systému můžete využívat pouze Bluetooth Handsfree a funkce audiosystému. Připojte mobilní telefon, podporující obě možnosti.
	• Na tomto systému můžete využívat pouze Bluetooth Handsfree a funkce audiosystému. Připojte mobilní telefon, podporující obě možnosti.
	• Na tomto systému můžete využívat pouze Bluetooth Handsfree a funkce audiosystému. Připojte mobilní telefon, podporující obě možnosti.

	• Některá zařízení Bluetooth mohou způsobit poruchu infosystému nebo generovat interferenční ruchy. V takovém případě může pomoci přemístění zařízení na jiné místo.
	• Některá zařízení Bluetooth mohou způsobit poruchu infosystému nebo generovat interferenční ruchy. V takovém případě může pomoci přemístění zařízení na jiné místo.

	• Podle vlastností připojeného zařízení Bluetooth nebo mobilního telefonu nemusí být některé funkce k dispozici.
	• Podle vlastností připojeného zařízení Bluetooth nebo mobilního telefonu nemusí být některé funkce k dispozici.

	• Pokud je systém nestabilní kvůli problémům s komunikací Bluetooth mezi vozidlem a zařízením, smažte spárované zařízení a připojte ho pomocí Bluetooth znovu.
	• Pokud je systém nestabilní kvůli problémům s komunikací Bluetooth mezi vozidlem a zařízením, smažte spárované zařízení a připojte ho pomocí Bluetooth znovu.

	• Pokud není připojení pomocí Bluetooth stabilní, postupujte znovu následovně.
	• Pokud není připojení pomocí Bluetooth stabilní, postupujte znovu následovně.
	1. Na zařízení vypněte a znovu zapněte Bluetooth. Poté zařízení znovu připojte.
	1. Na zařízení vypněte a znovu zapněte Bluetooth. Poté zařízení znovu připojte.
	1. Na zařízení vypněte a znovu zapněte Bluetooth. Poté zařízení znovu připojte.

	2. Zařízení vypněte a zapněte. Poté ho znovu připojte.
	2. Zařízení vypněte a zapněte. Poté ho znovu připojte.

	3. Vyjměte akumulátor zařízení a znovu ho nasaďte. Poté zařízení zapněte a znovu připojte.
	3. Vyjměte akumulátor zařízení a znovu ho nasaďte. Poté zařízení zapněte a znovu připojte.

	4. Zrušte spárování na zařízení i v systému a poté ho znovu spárujte a připojte.
	4. Zrušte spárování na zařízení i v systému a poté ho znovu spárujte a připojte.



	• Komunikace pomocí Bluetooth není možná pokud je funkce Bluetooth na zařízení vypnutá. Zkontrolujte zapnutí funkce Bluetooth na zařízení.
	• Komunikace pomocí Bluetooth není možná pokud je funkce Bluetooth na zařízení vypnutá. Zkontrolujte zapnutí funkce Bluetooth na zařízení.





	Párování zařízení v tomto systému
	Párování zařízení v tomto systému
	Párování zařízení v tomto systému
	Pro připojení pomocí Bluetooth, nejprve spárujte zařízení se systémem aby se přidalo do seznamu zařízení Bluetooth. Lze zaregistrovat až pět zařízení.
	Pro připojení pomocí Bluetooth, nejprve spárujte zařízení se systémem aby se přidalo do seznamu zařízení Bluetooth. Lze zaregistrovat až pět zařízení.
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	PHONE
	Phone Settings
	Add new device

	• Pokud párujete zařízení se systémem poprvé nebo pokud nejsou připojená žádná jiná zařízení, můžete párování zahájit také stisknutím tlačítka volání/přijetí hovoru na volantu.
	• Pokud párujete zařízení se systémem poprvé nebo pokud nejsou připojená žádná jiná zařízení, můžete párování zahájit také stisknutím tlačítka volání/přijetí hovoru na volantu.
	• Pokud párujete zařízení se systémem poprvé nebo pokud nejsou připojená žádná jiná zařízení, můžete párování zahájit také stisknutím tlačítka volání/přijetí hovoru na volantu.



	2. Na zařízení Bluetooth, které chcete připojit aktivujte Bluetooth, vyhledejte a zvolte systém vozidla.
	2. Na zařízení Bluetooth, které chcete připojit aktivujte Bluetooth, vyhledejte a zvolte systém vozidla.
	• Zkontrolujte Bluetooth název systému, který se při nové registraci zobrazí v dočasném okně na displeji systému.
	• Zkontrolujte Bluetooth název systému, který se při nové registraci zobrazí v dočasném okně na displeji systému.
	• Zkontrolujte Bluetooth název systému, který se při nové registraci zobrazí v dočasném okně na displeji systému.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Pro potvrzení spojení zadejte a potvrďte heslo.
	3. Pro potvrzení spojení zadejte a potvrďte heslo.
	• Pokud se zobrazení pro zadání hesla objeví na displeji zařízení Bluetooth, zadejte heslo ‘0000’, které se zobrazuje na displeji systému.
	• Pokud se zobrazení pro zadání hesla objeví na displeji zařízení Bluetooth, zadejte heslo ‘0000’, které se zobrazuje na displeji systému.
	• Pokud se zobrazení pro zadání hesla objeví na displeji zařízení Bluetooth, zadejte heslo ‘0000’, které se zobrazuje na displeji systému.

	• Pokud se na displeji zařízení Bluetooth zobrazuje 6číselné heslo, zkontrolujte, zda je heslo stejné jako heslo zobrazované na displeji systému a potvrďte připojení zařízení.
	• Pokud se na displeji zařízení Bluetooth zobrazuje 6číselné heslo, zkontrolujte, zda je heslo stejné jako heslo zobrazované na displeji systému a potvrďte připojení zařízení.




	• Zobrazení displeje v této příručce slouží jako příklad. Skutečný název vozidla a zařízení Bluetooth ověřte v systému svého vozidla.
	• Zobrazení displeje v této příručce slouží jako příklad. Skutečný název vozidla a zařízení Bluetooth ověřte v systému svého vozidla.
	• Zobrazení displeje v této příručce slouží jako příklad. Skutečný název vozidla a zařízení Bluetooth ověřte v systému svého vozidla.
	• Zobrazení displeje v této příručce slouží jako příklad. Skutečný název vozidla a zařízení Bluetooth ověřte v systému svého vozidla.

	• Výchozí vstupní kód je ‘0000’.
	• Výchozí vstupní kód je ‘0000’.

	• Po povolení přístupu k zařízení může párování se systémem určitou dobu trvat. Po vytvoření spojení se v horní části displeje objeví ikona stavu Bluetooth.
	• Po povolení přístupu k zařízení může párování se systémem určitou dobu trvat. Po vytvoření spojení se v horní části displeje objeví ikona stavu Bluetooth.

	• Oprávnění můžete měnit v nastavení Bluetooth telefonu. Další podrobnosti najdete v příručce mobilního telefonu.
	• Oprávnění můžete měnit v nastavení Bluetooth telefonu. Další podrobnosti najdete v příručce mobilního telefonu.

	• Pro zaregistrování nového zařízení opakujte kroky 1 až 3.
	• Pro zaregistrování nového zařízení opakujte kroky 1 až 3.

	• Pokud používáte funkci automatického připojení přes Bluetooth, může v blízkosti vozidla, pokud je nastartovaný motor, dojít k přepnutí hovoru na Handsfree vozidla. Pokud nechcete, aby se systém k zařízení připojoval automaticky...
	• Pokud používáte funkci automatického připojení přes Bluetooth, může v blízkosti vozidla, pokud je nastartovaný motor, dojít k přepnutí hovoru na Handsfree vozidla. Pokud nechcete, aby se systém k zařízení připojoval automaticky...

	• Pokud je zařízení k systému připojené pomocí Bluetooth, akumulátor zařízení se může vybíjet rychleji.
	• Pokud je zařízení k systému připojené pomocí Bluetooth, akumulátor zařízení se může vybíjet rychleji.






	Připojení spárovaného zařízení
	Připojení spárovaného zařízení
	Připojení spárovaného zařízení
	Chcete-li v systému používat zařízení Bluetooth, je nutné je připojit a se systémem spárovat. Systém umožňuje v každém okamžiku připojení vždy pouze jednoho zařízení.
	Chcete-li v systému používat zařízení Bluetooth, je nutné je připojit a se systémem spárovat. Systém umožňuje v každém okamžiku připojení vždy pouze jednoho zařízení.
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	PHONE
	Phone settings
	Paired Devices

	• Pokud není k dispozici žádné připojené zařízení, zahájíte párování stisknutím tlačítka volání/přijetí hovoru na volantu.
	• Pokud není k dispozici žádné připojené zařízení, zahájíte párování stisknutím tlačítka volání/přijetí hovoru na volantu.
	• Pokud není k dispozici žádné připojené zařízení, zahájíte párování stisknutím tlačítka volání/přijetí hovoru na volantu.



	2. Otáčením ovladače ladění [
	2. Otáčením ovladače ladění [
	TUNE

	• Pokud je již nějaké zařízení připojené, odpojte ho od systému. Zvolte odpojované zařízení.
	• Pokud je již nějaké zařízení připojené, odpojte ho od systému. Zvolte odpojované zařízení.
	• Pokud je již nějaké zařízení připojené, odpojte ho od systému. Zvolte odpojované zařízení.




	• Pokud se spojení přeruší v důsledku vzdálení zařízení z komunikačního dosahu nebo dojde k chybě zařízení, spojení se automaticky obnoví po navrácení zařízení do oblasti komunikačního dosahu nebo po odstranění chyby zař...
	• Pokud se spojení přeruší v důsledku vzdálení zařízení z komunikačního dosahu nebo dojde k chybě zařízení, spojení se automaticky obnoví po navrácení zařízení do oblasti komunikačního dosahu nebo po odstranění chyby zař...
	• Pokud se spojení přeruší v důsledku vzdálení zařízení z komunikačního dosahu nebo dojde k chybě zařízení, spojení se automaticky obnoví po navrácení zařízení do oblasti komunikačního dosahu nebo po odstranění chyby zař...
	• Pokud se spojení přeruší v důsledku vzdálení zařízení z komunikačního dosahu nebo dojde k chybě zařízení, spojení se automaticky obnoví po navrácení zařízení do oblasti komunikačního dosahu nebo po odstranění chyby zař...

	• V závislosti na prioritě automatického připojení může připojení zařízení trvat delší dobu.
	• V závislosti na prioritě automatického připojení může připojení zařízení trvat delší dobu.






	Odpojení zařízení
	Odpojení zařízení
	Odpojení zařízení
	Pokud chcete ukončit používání zařízení Bluetooth nebo připojit jiné zařízení, odpojte aktuálně připojené zařízení.
	Pokud chcete ukončit používání zařízení Bluetooth nebo připojit jiné zařízení, odpojte aktuálně připojené zařízení.
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	PHONE
	Phone settings
	Paired Devices


	2. Otáčením voliče [
	2. Otáčením voliče [
	TUNE


	3. Stiskněte tlačítko [
	3. Stiskněte tlačítko [
	1 RPT
	Yes






	Smazání spárovaných zařízení
	Smazání spárovaných zařízení
	Smazání spárovaných zařízení
	Pokud již nebudete potřebovat připojení spárovaného zařízení Bluetooth nebo pokud chcete připojit další zařízení a seznam spárovaných zařízení je plný, smažte spárovaná zařízení.
	Pokud již nebudete potřebovat připojení spárovaného zařízení Bluetooth nebo pokud chcete připojit další zařízení a seznam spárovaných zařízení je plný, smažte spárovaná zařízení.
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	PHONE
	Phone settings
	Delete devices


	2. Otáčením ovladače ladění [
	2. Otáčením ovladače ladění [
	TUNE


	3. Stiskněte tlačítko [
	3. Stiskněte tlačítko [
	1 RPT
	Yes



	• Když odstraníte spárované zařízení, odstraní se také historie hovorů a kontakty uložené v systému.
	• Když odstraníte spárované zařízení, odstraní se také historie hovorů a kontakty uložené v systému.
	• Když odstraníte spárované zařízení, odstraní se také historie hovorů a kontakty uložené v systému.
	• Když odstraníte spárované zařízení, odstraní se také historie hovorů a kontakty uložené v systému.

	• Pro další používání smazaného zařízení musíte znovu provést párování.
	• Pro další používání smazaného zařízení musíte znovu provést párování.







	Použití přehrávače Bluetooth audio
	Použití přehrávače Bluetooth audio
	Použití přehrávače Bluetooth audio
	Soubory uložené v připojeném přehrávači Bluetooth audio lze přehrávat reproduktory vozidla.
	Soubory uložené v připojeném přehrávači Bluetooth audio lze přehrávat reproduktory vozidla.
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	AUDIO


	2. Po zobrazení okna výběru režimu vyberte otáčením voliče [
	2. Po zobrazení okna výběru režimu vyberte otáčením voliče [
	TUNE
	BT Audio



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Informace o momentálně přehrávané skladbě
	1. Informace o momentálně přehrávané skladbě
	1. Informace o momentálně přehrávané skladbě


	Stisknutím tlačítka [
	MENU/CLOCK

	• Sound Settings (Nastavení zvuku): Zde můžete měnit nastavení týkající se zvuku, jako polohu v prostoru a hlasitost v celém rozsahu.
	• Sound Settings (Nastavení zvuku): Zde můžete měnit nastavení týkající se zvuku, jako polohu v prostoru a hlasitost v celém rozsahu.
	• Sound Settings (Nastavení zvuku): Zde můžete měnit nastavení týkající se zvuku, jako polohu v prostoru a hlasitost v celém rozsahu.
	• Sound Settings

	- Position (Poloha): Zvolte prostorovou polohu koncentrace zvuku ve vozidle. Zvolte 
	- Position (Poloha): Zvolte prostorovou polohu koncentrace zvuku ve vozidle. Zvolte 
	- Position (Poloha): Zvolte prostorovou polohu koncentrace zvuku ve vozidle. Zvolte 
	- Position
	Fader
	Balance
	TUNE
	Centre
	Center


	- Equaliser (
	- Equaliser (
	- Equaliser
	Tone


	- Sound experience (Nastavení zvuku) (je-li součástí výbavy): Zvolte prostorové rozložení zvuku ve vozidle (mezi sedadlem řidiče a ostatními sedadly).
	- Sound experience (Nastavení zvuku) (je-li součástí výbavy): Zvolte prostorové rozložení zvuku ve vozidle (mezi sedadlem řidiče a ostatními sedadly).
	- Sound experience


	- Speed dependent vol. (Hlasitost podle rychlosti): Úroveň hlasitosti se bude měnit v závislosti na momentální rychlosti jízdy.
	- Speed dependent vol. (Hlasitost podle rychlosti): Úroveň hlasitosti se bude měnit v závislosti na momentální rychlosti jízdy.
	- Speed dependent vol.

	• Podle typu a vybavení vozidla se mohou možnosti lišit.
	• Podle typu a vybavení vozidla se mohou možnosti lišit.
	• Podle typu a vybavení vozidla se mohou možnosti lišit.
	• Podle typu a vybavení vozidla se mohou možnosti lišit.

	• V závislosti na vlastnostech systému nebo zesilovače konkrétního vozidla se mohou možnosti systému lišit.
	• V závislosti na vlastnostech systému nebo zesilovače konkrétního vozidla se mohou možnosti systému lišit.






	• Mode popup (Informační okno režimu): Po stisknutí tlačítka [
	• Mode popup (Informační okno režimu): Po stisknutí tlačítka [
	• Mode popup
	MEDIA


	• Date/Time (Datum/Čas): Čas a datum, zobrazovaný na displeji systému lze změnit.
	• Date/Time (Datum/Čas): Čas a datum, zobrazovaný na displeji systému lze změnit.
	• Date/Time

	- Set date (Nastavení data): Nastavuje datum pro zobrazení na displeji systému.
	- Set date (Nastavení data): Nastavuje datum pro zobrazení na displeji systému.
	- Set date (Nastavení data): Nastavuje datum pro zobrazení na displeji systému.
	- Set date


	- Set time (Nastavení času): Nastavuje čas pro zobrazení na displeji systému.
	- Set time (Nastavení času): Nastavuje čas pro zobrazení na displeji systému.
	- Set time


	- Time format (Formát zobrazení času): Volba 12- nebo 24hodinového formátu zobrazování času.
	- Time format (Formát zobrazení času): Volba 12- nebo 24hodinového formátu zobrazování času.
	- Time format


	- Display (
	- Display (
	- Display
	Power Off




	• Language (Jazyková verze): Jazyk zobrazení na displeji můžete změnit.
	• Language (Jazyková verze): Jazyk zobrazení na displeji můžete změnit.
	• Language





	Přerušení/obnovení přehrávání
	Přerušení/obnovení přehrávání
	Přerušení/obnovení přehrávání
	Pro přerušení přehrávání stiskněte volič [
	Pro přerušení přehrávání stiskněte volič [
	TUNE
	TUNE

	• Můžete také stisknout tlačítko vypnutí zvuku na dálkovém ovládání na volantu.
	• Můžete také stisknout tlačítko vypnutí zvuku na dálkovém ovládání na volantu.
	• Můžete také stisknout tlačítko vypnutí zvuku na dálkovém ovládání na volantu.





	Opakované přehrávání
	Opakované přehrávání
	Opakované přehrávání
	Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1 RPT




	Přehrávání v náhodném pořadí
	Přehrávání v náhodném pořadí
	Přehrávání v náhodném pořadí
	Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	2 SHFL

	• Podle připojeného zařízení Bluetooth, mobilního telefonu nebo přehrávače hudby se může ovládání přehrávání lišit.
	• Podle připojeného zařízení Bluetooth, mobilního telefonu nebo přehrávače hudby se může ovládání přehrávání lišit.
	• Podle připojeného zařízení Bluetooth, mobilního telefonu nebo přehrávače hudby se může ovládání přehrávání lišit.
	• Podle připojeného zařízení Bluetooth, mobilního telefonu nebo přehrávače hudby se může ovládání přehrávání lišit.

	• V závislosti na vlastnostech připojeného přehrávače nemusí být přenášení hudby možné.
	• V závislosti na vlastnostech připojeného přehrávače nemusí být přenášení hudby možné.

	• Podle vlastností připojeného zařízení Bluetooth nebo mobilního telefonu nemusí být některé funkce k dispozici.
	• Podle vlastností připojeného zařízení Bluetooth nebo mobilního telefonu nemusí být některé funkce k dispozici.

	• Pokud použijete telefon s Bluetooth pro přehrávání hudby, při volání nebo příchozím hovoru se přehrávání zastaví.
	• Pokud použijete telefon s Bluetooth pro přehrávání hudby, při volání nebo příchozím hovoru se přehrávání zastaví.

	• Přijetí hovoru nebo odchozí hovor během přehrávání v režimu Bluetooth audio může mít za následek rušení zvuku.
	• Přijetí hovoru nebo odchozí hovor během přehrávání v režimu Bluetooth audio může mít za následek rušení zvuku.

	• Podle konkrétního připojeného telefonu nemusí dojít po ukončení hovoru k automatickému obnovení přehrávání hudby pomocí Bluetooth audio.
	• Podle konkrétního připojeného telefonu nemusí dojít po ukončení hovoru k automatickému obnovení přehrávání hudby pomocí Bluetooth audio.

	• U některých telefonů se může při posunu mezi skladbami při přehrávání v režimu Bluetooth audio ozývat rušivé lupnutí.
	• U některých telefonů se může při posunu mezi skladbami při přehrávání v režimu Bluetooth audio ozývat rušivé lupnutí.

	• V režimu Bluetooth audio nelze používat funkci zrychleného posuvu vpřed/ vzad.
	• V režimu Bluetooth audio nelze používat funkci zrychleného posuvu vpřed/ vzad.

	• V režimu Bluetooth audio nelze používat funkci playlist (pořadí přehrávání).
	• V režimu Bluetooth audio nelze používat funkci playlist (pořadí přehrávání).

	• Pokud se Bluetooth zařízení odpojí, režim Bluetooth audio se vypne.
	• Pokud se Bluetooth zařízení odpojí, režim Bluetooth audio se vypne.

	• Podle vlastností připojeného zařízení Bluetooth nebo mobilního telefonu nemusí být funkce opakovaného a náhodného přehrávání k dispozici.
	• Podle vlastností připojeného zařízení Bluetooth nebo mobilního telefonu nemusí být funkce opakovaného a náhodného přehrávání k dispozici.







	Použití telefonu přes Bluetooth
	Použití telefonu přes Bluetooth
	Použití telefonu přes Bluetooth
	Bluetooth lze využívat pro uskutečňování hovorů bez držení telefonu (handsfree). Umožňuje zobrazovat informace o hovoru na displeji systému a bezpečně a pohodlně volat nebo přijímat hovory integrovaným mikrofonem vozidla a reprodukt...
	Bluetooth lze využívat pro uskutečňování hovorů bez držení telefonu (handsfree). Umožňuje zobrazovat informace o hovoru na displeji systému a bezpečně a pohodlně volat nebo přijímat hovory integrovaným mikrofonem vozidla a reprodukt...
	• Před připojováním zařízení pomocí Bluetooth zastavte vozidlo na vhodném místě. Nepozornost při jízdě může být příčinou dopravní nehody s vážným i fatálním zraněním.
	• Před připojováním zařízení pomocí Bluetooth zastavte vozidlo na vhodném místě. Nepozornost při jízdě může být příčinou dopravní nehody s vážným i fatálním zraněním.
	• Před připojováním zařízení pomocí Bluetooth zastavte vozidlo na vhodném místě. Nepozornost při jízdě může být příčinou dopravní nehody s vážným i fatálním zraněním.
	• Před připojováním zařízení pomocí Bluetooth zastavte vozidlo na vhodném místě. Nepozornost při jízdě může být příčinou dopravní nehody s vážným i fatálním zraněním.

	• Při jízdě nikdy v telefonu nevyhledávejte kontakty ani ho jinak nepoužívejte. Používání mobilního telefonu může odvádět pozornost, zhoršuje reakci na okolní podmínky a snižuje schopnost zvládnout neočekávané situace, což m...
	• Při jízdě nikdy v telefonu nevyhledávejte kontakty ani ho jinak nepoužívejte. Používání mobilního telefonu může odvádět pozornost, zhoršuje reakci na okolní podmínky a snižuje schopnost zvládnout neočekávané situace, což m...



	• Pokud není telefon připojený, nelze přejít do zobrazení telefonu. Pro využívání funkcí telefonu Bluetooth připojte mobilní telefon do systému.
	• Pokud není telefon připojený, nelze přejít do zobrazení telefonu. Pro využívání funkcí telefonu Bluetooth připojte mobilní telefon do systému.
	• Pokud není telefon připojený, nelze přejít do zobrazení telefonu. Pro využívání funkcí telefonu Bluetooth připojte mobilní telefon do systému.
	• Pokud není telefon připojený, nelze přejít do zobrazení telefonu. Pro využívání funkcí telefonu Bluetooth připojte mobilní telefon do systému.

	• Funkce Bluetooth Handsfree nemusí fungovat v místech, které nejsou pokryté mobilním signálem, např. v tunelu, v podzemních parkovištích nebo horských oblastech.
	• Funkce Bluetooth Handsfree nemusí fungovat v místech, které nejsou pokryté mobilním signálem, např. v tunelu, v podzemních parkovištích nebo horských oblastech.

	• V následujících podmínkách může být kvalita hovoru zhoršená:
	• V následujících podmínkách může být kvalita hovoru zhoršená:
	- V oblastech se špatným mobilním signálem.
	- V oblastech se špatným mobilním signálem.
	- V oblastech se špatným mobilním signálem.

	- Pokud je uvnitř vozidla velký hluk.
	- Pokud je uvnitř vozidla velký hluk.

	- Když je telefon poblíž kovových předmětů, např. nápojových plechovek
	- Když je telefon poblíž kovových předmětů, např. nápojových plechovek



	• Podle připojeného mobilního telefonu se hlasitost a kvalita zvuku při použití Bluetooth handsfree může lišit.
	• Podle připojeného mobilního telefonu se hlasitost a kvalita zvuku při použití Bluetooth handsfree může lišit.





	Volání
	Volání
	Volání
	Pokud je telefon připojený do systému, lze spojit hovor výběrem jména v historii volání nebo se seznamu kontaktů.
	Pokud je telefon připojený do systému, lze spojit hovor výběrem jména v historii volání nebo se seznamu kontaktů.
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [
	PHONE

	• Rovněž můžete stisknout tlačítko volání/přijetí hovoru na volantu.
	• Rovněž můžete stisknout tlačítko volání/přijetí hovoru na volantu.
	• Rovněž můžete stisknout tlačítko volání/přijetí hovoru na volantu.



	2. Zvolte telefonní číslo.
	2. Zvolte telefonní číslo.
	• Pro volbu telefonního čísla ze seznamu oblíbených zvolte 
	• Pro volbu telefonního čísla ze seznamu oblíbených zvolte 
	• Pro volbu telefonního čísla ze seznamu oblíbených zvolte 
	Favourites


	• Pro volbu čísla z historie volání zvolte 
	• Pro volbu čísla z historie volání zvolte 
	Call history


	• Chcete-li vybrat číslo ze seznamu kontaktů staženého z připojeného mobilního telefonu, zvolte položku 
	• Chcete-li vybrat číslo ze seznamu kontaktů staženého z připojeného mobilního telefonu, zvolte položku 
	Contacts




	3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko [
	3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko [
	2 SHFL

	• Rovněž můžete stisknout tlačítko ukončení hovoru na volantu.
	• Rovněž můžete stisknout tlačítko ukončení hovoru na volantu.
	• Rovněž můžete stisknout tlačítko ukončení hovoru na volantu.






	Registrace seznamu oblíbených kontaktů
	Registrace seznamu oblíbených kontaktů
	Registrace seznamu oblíbených kontaktů
	Když si telefonní čísla zaregistrujete jako oblíbená, budete moci snáze telefonovat s hands-free prostřednictvím připojení Bluetooth.
	Když si telefonní čísla zaregistrujete jako oblíbená, budete moci snáze telefonovat s hands-free prostřednictvím připojení Bluetooth.
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	TUNE
	Favorites


	2. Vyberte položku [
	2. Vyberte položku [
	MENU
	Add new favorites


	3. Otáčením ovladače ladění [
	3. Otáčením ovladače ladění [
	TUNE


	4. Otočením ovladače [
	4. Otočením ovladače [
	TUNE






	Použití seznamu oblíbených
	Použití seznamu oblíbených
	Použití seznamu oblíbených
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	TUNE
	Favourites


	2. Otáčením ovladače ladění [
	2. Otáčením ovladače ladění [
	TUNE



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stisknutím tlačítka [
	MENU/CLOCK

	• Add New Favourites (Přidat nové oblíbené kontakty): Přidá často používaná telefonní čísla mezi oblíbené položky.
	• Add New Favourites (Přidat nové oblíbené kontakty): Přidá často používaná telefonní čísla mezi oblíbené položky.
	• Add New Favourites (Přidat nové oblíbené kontakty): Přidá často používaná telefonní čísla mezi oblíbené položky.
	• Add New Favourites


	• Delete Items (Odstranit položky): Smaže vybranou oblíbenou položku.
	• Delete Items (Odstranit položky): Smaže vybranou oblíbenou položku.
	• Delete Items


	• Delete All (Odstranit vše): Smaže všechny oblíbené položky.
	• Delete All (Odstranit vše): Smaže všechny oblíbené položky.
	• Delete All



	• Pro každé zařízení lze zaregistrovat až 20 oblíbených položek.
	• Pro každé zařízení lze zaregistrovat až 20 oblíbených položek.
	• Pro každé zařízení lze zaregistrovat až 20 oblíbených položek.
	• Pro každé zařízení lze zaregistrovat až 20 oblíbených položek.

	• Pro označování oblíbených musíte nejprve do systému stáhnout kontakty.
	• Pro označování oblíbených musíte nejprve do systému stáhnout kontakty.

	• Seznam oblíbených kontaktů v telefonu se do systému nestahuje.
	• Seznam oblíbených kontaktů v telefonu se do systému nestahuje.

	• Když dojde k úpravě kontaktů v mobilním telefonu, nedojde k automatické úpravě oblíbených v systému. Smažte a opět přidejte položku do oblíbených.
	• Když dojde k úpravě kontaktů v mobilním telefonu, nedojde k automatické úpravě oblíbených v systému. Smažte a opět přidejte položku do oblíbených.

	• Pokud připojíte svůj nový telefon, původní seznam oblíbených se nebude v systému zobrazovat, avšak zůstává v systému uložený, dokud předchozí telefon nesmažete ze seznamu zařízení.
	• Pokud připojíte svůj nový telefon, původní seznam oblíbených se nebude v systému zobrazovat, avšak zůstává v systému uložený, dokud předchozí telefon nesmažete ze seznamu zařízení.






	Použití historie volání
	Použití historie volání
	Použití historie volání
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	TUNE
	Call History


	2. Otáčením ovladače ladění [
	2. Otáčením ovladače ladění [
	TUNE



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stiskem tlačítka [
	MENU

	• Download (Stažení): Stáhne historii volání.
	• Download (Stažení): Stáhne historii volání.
	• Download (Stažení): Stáhne historii volání.
	• Download


	• All calls (Všechny hovory): Zobrazí záznamy všech volání.
	• All calls (Všechny hovory): Zobrazí záznamy všech volání.
	• All calls


	• Dialled calls (Volaná čísla): Zobrazí jen odchozí volání.
	• Dialled calls (Volaná čísla): Zobrazí jen odchozí volání.
	• Dialled calls


	• Received calls (Přijaté hovory): Zobrazí jen přijatá volání.
	• Received calls (Přijaté hovory): Zobrazí jen přijatá volání.
	• Received calls


	• Missed calls (Zmeškaná volání): Zobrazí jen zmeškaná volání.
	• Missed calls (Zmeškaná volání): Zobrazí jen zmeškaná volání.
	• Missed calls



	• Některé telefony nemusí funkci stažení podporovat.
	• Některé telefony nemusí funkci stažení podporovat.
	• Některé telefony nemusí funkci stažení podporovat.
	• Některé telefony nemusí funkci stažení podporovat.

	• Historie volání je přístupná pouze po stažení historie volání, pokud je mobilní telefon připojen k systému.
	• Historie volání je přístupná pouze po stažení historie volání, pokud je mobilní telefon připojen k systému.

	• Hovory ze skrytých čísel se do seznamu historie hovorů neukládají.
	• Hovory ze skrytých čísel se do seznamu historie hovorů neukládají.

	• Stáhnout lze najednou až 50 záznamů.
	• Stáhnout lze najednou až 50 záznamů.

	• Délka hovoru a informace o čase se na displeji systému nezobrazují.
	• Délka hovoru a informace o čase se na displeji systému nezobrazují.

	• Pro stažení historie hovorů z mobilního telefonu je potřeba souhlas. Pokud přistoupíte ke stahování dat, může být potřeba na mobilním telefonu se stažením souhlasit. Pokud se stažení nezdaří, ověřte, zda se na displeji mobil...
	• Pro stažení historie hovorů z mobilního telefonu je potřeba souhlas. Pokud přistoupíte ke stahování dat, může být potřeba na mobilním telefonu se stažením souhlasit. Pokud se stažení nezdaří, ověřte, zda se na displeji mobil...

	• Stažením historie hovorů se veškeré předchozí záznamy smažou.
	• Stažením historie hovorů se veškeré předchozí záznamy smažou.






	Používání kontaktů
	Používání kontaktů
	Používání kontaktů
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	1. Na displeji telefonu vyberte otáčením voliče [
	TUNE
	Contacts


	2. Otáčením ovladače ladění [
	2. Otáčením ovladače ladění [
	TUNE


	3. Otáčením ovladače ladění [
	3. Otáčením ovladače ladění [
	TUNE



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stiskem tlačítka [
	MENU

	• Download (Stažení): Stažení kontaktů mobilního telefonu.
	• Download (Stažení): Stažení kontaktů mobilního telefonu.
	• Download (Stažení): Stažení kontaktů mobilního telefonu.
	• Download



	• Kontakty lze zobrazit pouze v případě, že je příslušné zařízení Bluetooth připojeno.
	• Kontakty lze zobrazit pouze v případě, že je příslušné zařízení Bluetooth připojeno.
	• Kontakty lze zobrazit pouze v případě, že je příslušné zařízení Bluetooth připojeno.
	• Kontakty lze zobrazit pouze v případě, že je příslušné zařízení Bluetooth připojeno.

	• Ze zařízení Bluetooth lze stáhnout a zobrazovat pouze kontakty v podporovaném formátu. Kontakty z některých aplikací nebudou obsaženy.
	• Ze zařízení Bluetooth lze stáhnout a zobrazovat pouze kontakty v podporovaném formátu. Kontakty z některých aplikací nebudou obsaženy.

	• Ze zařízení lze stáhnout až 2 000 kontaktů.
	• Ze zařízení lze stáhnout až 2 000 kontaktů.

	• Některé telefony nemusí funkci stažení podporovat.
	• Některé telefony nemusí funkci stažení podporovat.

	• V závislosti na vlastnostech systému může dojít ke ztrátě některých stažených kontaktů.
	• V závislosti na vlastnostech systému může dojít ke ztrátě některých stažených kontaktů.

	• Staženy jsou kontakty uložené v telefonu i na SIM kartě. U některých telefonů nelze stáhnout kontakty uložené na SIM kartě.
	• Staženy jsou kontakty uložené v telefonu i na SIM kartě. U některých telefonů nelze stáhnout kontakty uložené na SIM kartě.

	• Speciální znaky a číslice v názvech kontaktů se nemusí zobrazovat správně.
	• Speciální znaky a číslice v názvech kontaktů se nemusí zobrazovat správně.

	• Pro stažení kontaktů mobilního telefonu je potřeba souhlas. Pokud přistoupíte ke stahování dat, může být potřeba na mobilním telefonu se stažením souhlasit. Pokud se stažení nezdaří, ověřte, zda se na displeji mobilního tel...
	• Pro stažení kontaktů mobilního telefonu je potřeba souhlas. Pokud přistoupíte ke stahování dat, může být potřeba na mobilním telefonu se stažením souhlasit. Pokud se stažení nezdaří, ověřte, zda se na displeji mobilního tel...

	• Podle typu nebo stavu telefonu může stahování trvat déle.
	• Podle typu nebo stavu telefonu může stahování trvat déle.

	• Stažením kontaktů dojde k nahrazení původních záznamů.
	• Stažením kontaktů dojde k nahrazení původních záznamů.

	• V systému nelze kontakty upravovat ani mazat.
	• V systému nelze kontakty upravovat ani mazat.

	• Pokud připojíte svůj nový telefon, původní seznam kontaktů se nebude v systému zobrazovat, avšak zůstává v systému uložený, dokud předchozí telefon nesmažete ze seznamu zařízení.
	• Pokud připojíte svůj nový telefon, původní seznam kontaktů se nebude v systému zobrazovat, avšak zůstává v systému uložený, dokud předchozí telefon nesmažete ze seznamu zařízení.







	Přijímání hovorů
	Přijímání hovorů
	Přijímání hovorů
	Při vyzvánění příchozího hovoru se na displeji systému dočasně objeví zobrazení příchozího hovoru.
	Při vyzvánění příchozího hovoru se na displeji systému dočasně objeví zobrazení příchozího hovoru.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko [
	1 RPT

	• Rovněž můžete stisknout tlačítko volání/přijetí hovoru na volantu.
	• Rovněž můžete stisknout tlačítko volání/přijetí hovoru na volantu.
	• Rovněž můžete stisknout tlačítko volání/přijetí hovoru na volantu.


	Pro odmítnutí hovoru stiskněte tlačítko [
	2 SHFL

	• Rovněž můžete stisknout tlačítko ukončení hovoru na volantu.
	• Rovněž můžete stisknout tlačítko ukončení hovoru na volantu.
	• Rovněž můžete stisknout tlačítko ukončení hovoru na volantu.


	• Podle typu mobilního telefonu nemusí být odmítnutí hovoru podporováno.
	• Podle typu mobilního telefonu nemusí být odmítnutí hovoru podporováno.
	• Podle typu mobilního telefonu nemusí být odmítnutí hovoru podporováno.
	• Podle typu mobilního telefonu nemusí být odmítnutí hovoru podporováno.

	• Po připojení mobilního telefonu do systému může být zvuk přenášen do reproduktorů systému i po vystoupení z vozidla, pokud se nacházíte v oblasti komunikačního dosahu. Pro ukončení připojení odpojte zařízení ze systému ne...
	• Po připojení mobilního telefonu do systému může být zvuk přenášen do reproduktorů systému i po vystoupení z vozidla, pokud se nacházíte v oblasti komunikačního dosahu. Pro ukončení připojení odpojte zařízení ze systému ne...






	Další možnosti v průběhu hovoru
	Další možnosti v průběhu hovoru
	Další možnosti v průběhu hovoru
	V průběhu aktivního hovoru je na displeji zobrazení znázorněné níže. Stiskem tlačítka zvolíte požadovanou funkci.
	V průběhu aktivního hovoru je na displeji zobrazení znázorněné níže. Stiskem tlačítka zvolíte požadovanou funkci.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pro přepnutí hovoru do mobilního telefonu stiskněte na ovládacím panelu tlačítko [
	1 RPT

	• Rovněž můžete přidržet stisknuté tlačítko volání/přijetí hovoru na volantu.
	• Rovněž můžete přidržet stisknuté tlačítko volání/přijetí hovoru na volantu.
	• Rovněž můžete přidržet stisknuté tlačítko volání/přijetí hovoru na volantu.


	Dalším stisknutím volby [
	1 RPT

	Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko [
	2 SHFL

	• Rovněž můžete stisknout tlačítko ukončení hovoru na volantu.
	• Rovněž můžete stisknout tlačítko ukončení hovoru na volantu.
	• Rovněž můžete stisknout tlačítko ukončení hovoru na volantu.


	Stiskem tlačítka [
	MENU

	• Microphone Volume (
	• Microphone Volume (
	• Microphone Volume (
	• Microphone Volume
	Outgoing Volume



	• Pokud jsou údaje volajícího uložené v seznamu kontaktů, zobrazuje se jméno volajícího a telefonní číslo. Pokud nejsou údaje volajícího uložené v seznamu kontaktů, zobrazuje se pouze telefonní číslo.
	• Pokud jsou údaje volajícího uložené v seznamu kontaktů, zobrazuje se jméno volajícího a telefonní číslo. Pokud nejsou údaje volajícího uložené v seznamu kontaktů, zobrazuje se pouze telefonní číslo.
	• Pokud jsou údaje volajícího uložené v seznamu kontaktů, zobrazuje se jméno volajícího a telefonní číslo. Pokud nejsou údaje volajícího uložené v seznamu kontaktů, zobrazuje se pouze telefonní číslo.
	• Pokud jsou údaje volajícího uložené v seznamu kontaktů, zobrazuje se jméno volajícího a telefonní číslo. Pokud nejsou údaje volajícího uložené v seznamu kontaktů, zobrazuje se pouze telefonní číslo.

	• V průběhu hovoru přes Bluetooth nelze přepnout do jiného zobrazení, např. zobrazení přehrávače.
	• V průběhu hovoru přes Bluetooth nelze přepnout do jiného zobrazení, např. zobrazení přehrávače.

	• Podle typu mobilního telefonu se kvalita hovoru může lišit. U některých telefonů může být váš hlas hůře slyšitelný než hlas na druhé straně.
	• Podle typu mobilního telefonu se kvalita hovoru může lišit. U některých telefonů může být váš hlas hůře slyšitelný než hlas na druhé straně.

	• V závislosti na typu mobilního telefonu se nemusí telefonní číslo zobrazovat.
	• V závislosti na typu mobilního telefonu se nemusí telefonní číslo zobrazovat.

	• Podle typu mobilního telefonu nemusí být funkce přepínání hovorů podporována.
	• Podle typu mobilního telefonu nemusí být funkce přepínání hovorů podporována.








	NOUZOVÉ VOLÁNÍ ERA-GLONASS
	NOUZOVÉ VOLÁNÍ ERA-GLONASS
	NOUZOVÉ VOLÁNÍ ERA-GLONASS
	Systém ERA-GLONASS zajišťuje automatické nouzové volání při dopravní nehodě a jiných nehodách na silnici.
	Systém ERA-GLONASS zajišťuje automatické nouzové volání při dopravní nehodě a jiných nehodách na silnici.


	SOS
	SOS
	SOS
	Řidič nebo spolujezdci mohou nouzový hovor s dispečinkem záchranného systému uskutečnit manuálně stiskem tlačítka SOS pro získání potřebné nouzové pomoci.
	Řidič nebo spolujezdci mohou nouzový hovor s dispečinkem záchranného systému uskutečnit manuálně stiskem tlačítka SOS pro získání potřebné nouzové pomoci.
	Řidič nebo spolujezdci mohou nouzový hovor s dispečinkem záchranného systému uskutečnit manuálně stiskem tlačítka SOS pro získání potřebné nouzové pomoci.
	• Na displeji se zobrazí SOS a zazní zvuková signalizace.
	• Na displeji se zobrazí SOS a zazní zvuková signalizace.
	• Na displeji se zobrazí SOS a zazní zvuková signalizace.






	SOS Test
	SOS Test
	SOS Test
	Stiskem tlačítka SOS TECT můžete vstoupit do testovacího režimu funkce ERA-GLONASS.
	Stiskem tlačítka SOS TECT můžete vstoupit do testovacího režimu funkce ERA-GLONASS.
	Stiskem tlačítka SOS TECT můžete vstoupit do testovacího režimu funkce ERA-GLONASS.
	• Na displeji se zobrazí SOS TECT a zazní zvuková signalizace.
	• Na displeji se zobrazí SOS TECT a zazní zvuková signalizace.
	• Na displeji se zobrazí SOS TECT a zazní zvuková signalizace.


	• Další informace najdete v oddílu příručky „Co dělat v případě nouze“.
	• Další informace najdete v oddílu příručky „Co dělat v případě nouze“.
	• Další informace najdete v oddílu příručky „Co dělat v případě nouze“.
	• Další informace najdete v oddílu příručky „Co dělat v případě nouze“.

	• V některých oblastech nemusí být tato funkce k dispozici.
	• V některých oblastech nemusí být tato funkce k dispozici.

	• V závislosti na regionu a provedení vozidla se označení a vzhled tlačítka může lišit.
	• V závislosti na regionu a provedení vozidla se označení a vzhled tlačítka může lišit.








	Symboly stavu systému
	Symboly stavu systému
	Symboly stavu systému
	Symboly, zobrazující se v horní části displeje, vypovídají o momentálním stavu systému.
	Symboly, zobrazující se v horní části displeje, vypovídají o momentálním stavu systému.
	Seznamte s podobou a významem těchto ikon, které o objevují po provedení určitých úkonů nebo použití funkcí.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Bluetooth
	Bluetooth
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Symbol
	Symbol

	Popis
	Popis



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Úroveň nabití akumulátoru zařízení, připojeného přes Bluetooth
	Úroveň nabití akumulátoru zařízení, připojeného přes Bluetooth


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Mobilní telefon nebo přehrávač zvuku, připojený přes Bluetooth
	Mobilní telefon nebo přehrávač zvuku, připojený přes Bluetooth


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Probíhá hovor pomocí Bluetooth
	Probíhá hovor pomocí Bluetooth


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Vypnutý mikrofon při hovoru pomocí Bluetooth
	Vypnutý mikrofon při hovoru pomocí Bluetooth


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stahování historie hovorů z mobilního telefonu do systému pomocí Bluetooth
	Stahování historie hovorů z mobilního telefonu do systému pomocí Bluetooth


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stahování kontaktů z mobilního telefonu do systému pomocí Bluetooth
	Stahování kontaktů z mobilního telefonu do systému pomocí Bluetooth






	Signál mobilní sítě
	Signál mobilní sítě
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Symbol
	Symbol

	Popis
	Popis



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Síla signálu mobilního telefonu připojeného pomocí Bluetooth
	Síla signálu mobilního telefonu připojeného pomocí Bluetooth





	• Úroveň nabití, zobrazovaná na displeji systému, se může lišit od úrovně nabití, zobrazované na připojeném zařízení.
	• Úroveň nabití, zobrazovaná na displeji systému, se může lišit od úrovně nabití, zobrazované na připojeném zařízení.
	• Úroveň nabití, zobrazovaná na displeji systému, se může lišit od úrovně nabití, zobrazované na připojeném zařízení.
	• Úroveň nabití, zobrazovaná na displeji systému, se může lišit od úrovně nabití, zobrazované na připojeném zařízení.

	• Síla signálu, zobrazovaná na displeji systému, se může lišit od síly signálu, zobrazované na připojeném mobilním telefonu.
	• Síla signálu, zobrazovaná na displeji systému, se může lišit od síly signálu, zobrazované na připojeném mobilním telefonu.

	• Podle provedení vozidla a výbavy se některé symboly nemusí zobrazovat.
	• Podle provedení vozidla a výbavy se některé symboly nemusí zobrazovat.







	Specifikace systému
	Specifikace systému
	Specifikace systému

	USB
	USB
	USB
	Podporované formáty audio
	Podporované formáty audio
	Podporované formáty audio
	• Typy zvukových souborů
	• Typy zvukových souborů
	• Typy zvukových souborů
	- Formát audio WAVeform
	- Formát audio WAVeform
	- Formát audio WAVeform

	- MPEG1/2/2,5 Audio Layer3
	- MPEG1/2/2,5 Audio Layer3

	- Windows Media Audio verze 7.X/ 8.X
	- Windows Media Audio verze 7.X/ 8.X



	• Bitový tok
	• Bitový tok
	- MPEG1 (Layer3): 32/40/48/56/64/ 80/96/112/128/160/192/224/256/ 320 kb/s
	- MPEG1 (Layer3): 32/40/48/56/64/ 80/96/112/128/160/192/224/256/ 320 kb/s
	- MPEG1 (Layer3): 32/40/48/56/64/ 80/96/112/128/160/192/224/256/ 320 kb/s

	- MPEG2 (Layer3): 8/16/24/32/40/ 48/56/64/80/96/112/128/144/160 kb/s
	- MPEG2 (Layer3): 8/16/24/32/40/ 48/56/64/80/96/112/128/144/160 kb/s

	- MPEG2,5 (Layer3): 8/16/24/32/40/ 48/56/64/80/96/112/128/144/160 kb/s
	- MPEG2,5 (Layer3): 8/16/24/32/40/ 48/56/64/80/96/112/128/144/160 kb/s

	- WMA (High Range): 48/64/80/96/ 128/160/192 kb/s
	- WMA (High Range): 48/64/80/96/ 128/160/192 kb/s



	• Bitů na vzorek
	• Bitů na vzorek
	- WAV (PCM(Stereo)): 24 bitů
	- WAV (PCM(Stereo)): 24 bitů
	- WAV (PCM(Stereo)): 24 bitů

	- WAV (IMA ADPCM): 4 bity
	- WAV (IMA ADPCM): 4 bity

	- WAV (MS ADPCM): 4 bity
	- WAV (MS ADPCM): 4 bity



	• Vzorkovací frekvence
	• Vzorkovací frekvence
	- MPEG1: 44100/48000/32000 Hz
	- MPEG1: 44100/48000/32000 Hz
	- MPEG1: 44100/48000/32000 Hz

	- MPEG2: 22050/24000/16000 Hz
	- MPEG2: 22050/24000/16000 Hz

	- MPEG2,5: 11025/12000/8000 Hz
	- MPEG2,5: 11025/12000/8000 Hz

	- WMA: 32000/44100/48000 Hz
	- WMA: 32000/44100/48000 Hz

	- WAV: 44100/48000 Hz
	- WAV: 44100/48000 Hz



	• Maximální délka názvů složek a souborů (Unicode): 40 standardních znaků latinky nebo korejských znaků
	• Maximální délka názvů složek a souborů (Unicode): 40 standardních znaků latinky nebo korejských znaků

	• Podporované znaky pro názvy složek/ souborů (Unicode): 2 604 korejských znaků, 94 alfanumerických znaků, 4 888 čínských znaků pro běžné použití, 986 speciálních znaků
	• Podporované znaky pro názvy složek/ souborů (Unicode): 2 604 korejských znaků, 94 alfanumerických znaků, 4 888 čínských znaků pro běžné použití, 986 speciálních znaků

	• Maximální počet složek: 1 000
	• Maximální počet složek: 1 000

	• Maximální počet souborů: 5 000
	• Maximální počet souborů: 5 000


	• Soubory nepodporovaných formátů nemusí být rozpoznány a přehrávány a ani jejich informace, jako je název souboru, se nemusí zobrazovat správně.
	• Soubory nepodporovaných formátů nemusí být rozpoznány a přehrávány a ani jejich informace, jako je název souboru, se nemusí zobrazovat správně.
	• Soubory nepodporovaných formátů nemusí být rozpoznány a přehrávány a ani jejich informace, jako je název souboru, se nemusí zobrazovat správně.
	• Soubory nepodporovaných formátů nemusí být rozpoznány a přehrávány a ani jejich informace, jako je název souboru, se nemusí zobrazovat správně.

	• Systém rozpozná pouze soubory s koncovkou .mp3/.wma/.wav. Pokud není soubor v podporovaném formátu, přeformátujte ho pomocí aktuální verze vhodného software.
	• Systém rozpozná pouze soubory s koncovkou .mp3/.wma/.wav. Pokud není soubor v podporovaném formátu, přeformátujte ho pomocí aktuální verze vhodného software.

	• Systém nepodporuje použití souborů s ochranou DRM (Digital Rights Management).
	• Systém nepodporuje použití souborů s ochranou DRM (Digital Rights Management).

	• U komprimovaných souborů MP3/ WMA a souborů WAV může dojít k ovlivnění zvukové kvality v závislosti na bitovém toku. (Hudební soubory s vyšším bitovým tokem mají lepší kvalitu zvuku.)
	• U komprimovaných souborů MP3/ WMA a souborů WAV může dojít k ovlivnění zvukové kvality v závislosti na bitovém toku. (Hudební soubory s vyšším bitovým tokem mají lepší kvalitu zvuku.)

	• Japonské a zjednodušené čínské znaky v názvech složek a souborů se nemusí na displeji zobrazovat správně.
	• Japonské a zjednodušené čínské znaky v názvech složek a souborů se nemusí na displeji zobrazovat správně.




	Podporovaná USB paměťová zařízení
	Podporovaná USB paměťová zařízení
	• Počet bajtů/sektor: 64 kilobajtů nebo méně
	• Počet bajtů/sektor: 64 kilobajtů nebo méně
	• Počet bajtů/sektor: 64 kilobajtů nebo méně

	• Systém formátování: FAT12/16/32 (doporučeno), exFAT/NTFS
	• Systém formátování: FAT12/16/32 (doporučeno), exFAT/NTFS


	• Funkčnost je garantována pouze pro USB paměťová zařízení s kovovým krytem a připojovacím konektorem.
	• Funkčnost je garantována pouze pro USB paměťová zařízení s kovovým krytem a připojovacím konektorem.
	• Funkčnost je garantována pouze pro USB paměťová zařízení s kovovým krytem a připojovacím konektorem.
	• Funkčnost je garantována pouze pro USB paměťová zařízení s kovovým krytem a připojovacím konektorem.
	- USB paměťová zařízení s plastovým připojovacím konektorem nemusí být rozpoznána.
	- USB paměťová zařízení s plastovým připojovacím konektorem nemusí být rozpoznána.
	- USB paměťová zařízení s plastovým připojovacím konektorem nemusí být rozpoznána.

	- USB paměťová zařízení s vloženou paměťovou kartou, jako jsou CF nebo SD karty, nemusejí být rozpoznána.
	- USB paměťová zařízení s vloženou paměťovou kartou, jako jsou CF nebo SD karty, nemusejí být rozpoznána.



	• USB pevný disk nemusí být rozpoznán.
	• USB pevný disk nemusí být rozpoznán.

	• Pokud používáte velkokapacitní USB zařízení s dělením do logických disků, systém rozpozná pouze soubory v prvním z disků.
	• Pokud používáte velkokapacitní USB zařízení s dělením do logických disků, systém rozpozná pouze soubory v prvním z disků.

	• Pokud USB paměťový disk obsahuje rovněž programy, mohou nastat problémy s přehrávání odpovídajících mediálních souborů.
	• Pokud USB paměťový disk obsahuje rovněž programy, mohou nastat problémy s přehrávání odpovídajících mediálních souborů.

	• Kvůli lepší kompatibilitě používejte zařízení s připojením USB 2,0.
	• Kvůli lepší kompatibilitě používejte zařízení s připojením USB 2,0.







	Bluetooth
	Bluetooth
	Bluetooth
	• Bluetooth Power Class 2: -6 až 4 dBm
	• Bluetooth Power Class 2: -6 až 4 dBm
	• Bluetooth Power Class 2: -6 až 4 dBm
	• Bluetooth Power Class 2: -6 až 4 dBm

	• Vyzařovaný výkon: Max 3 mW
	• Vyzařovaný výkon: Max 3 mW

	• Frekvenční rozsah: 2 400 až 2 483,5 MHz
	• Frekvenční rozsah: 2 400 až 2 483,5 MHz

	• Verze Bluetooth patch RAM software: 1
	• Verze Bluetooth patch RAM software: 1






	Ochranné známky
	Ochranné známky
	Ochranné známky
	Ostatní obchodní značky a označení jsou majetkem příslušných vlastníků.
	Ostatní obchodní značky a označení jsou majetkem příslušných vlastníků.
	• Logo a slovní označení 
	• Logo a slovní označení 
	• Logo a slovní označení 
	Bluetooth



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Prohlášení o shodě
	Prohlášení o shodě
	Prohlášení o shodě

	CE
	CE
	CE
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	NCC
	NCC
	NCC
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	BSMI
	BSMI
	BSMI
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	ANATEL
	ANATEL
	ANATEL
	“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos e aplicados”
	“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos e aplicados”
	“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”
	Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	TRA
	TRA
	TRA
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	OMAN-TRA
	OMAN-TRA

	OMAN-TRA
	OMAN-TRA


	<TABLE ROW>
	D192564
	D192564

	D192564
	D192564


	<TABLE ROW>
	TRA/TA-R/11420/21
	TRA/TA-R/11420/21

	TRA/TA-R/11422/21
	TRA/TA-R/11422/21








	NBTC
	NBTC
	NBTC
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>








	Řízení vozidla
	Řízení vozidla
	Před jízdou 6-7 

	Řízení vozidla
	Řízení vozidla
	Řízení vozidla
	Řízení vozidla

	Před jízdou
	Před jízdou
	Před jízdou

	Nezbytné kontroly vozidla
	Nezbytné kontroly vozidla
	Nezbytné kontroly vozidla
	U následujících kapalin pravidelně kontrolujte jejich náplň v přesných intervalech:
	U následujících kapalin pravidelně kontrolujte jejich náplň v přesných intervalech:
	• Motorový olej
	• Motorový olej
	• Motorový olej

	• Chladicí kapalina motoru
	• Chladicí kapalina motoru

	• Brzdová kapalina
	• Brzdová kapalina

	• Kapalina ostřikovače
	• Kapalina ostřikovače


	Podrobnosti viz část 
	"Údržba" strana 8-5

	Při řízení sledujte silnici. Hlavní odpovědností řidiče je bezpečné řízení vozidla v souladu s předpisy. Řidiči by za jízdy neměli používat žádná ruční zařízení, ani jiné přístroje nebo systémy vozidla, které odvád...
	Při řízení sledujte silnici. Hlavní odpovědností řidiče je bezpečné řízení vozidla v souladu s předpisy. Řidiči by za jízdy neměli používat žádná ruční zařízení, ani jiné přístroje nebo systémy vozidla, které odvád...



	Kontrola výfukového systému
	Kontrola výfukového systému
	Kontrola výfukového systému
	Ujistěte se, že výfukový systém těsní.
	Ujistěte se, že výfukový systém těsní.
	Výfukový systém by měl být kontrolován při zdvihnutí vozidla, např. při výměně oleje, nebo z jiného důvodu.
	Pokud uslyšíte změnu zvuku výfuku nebo pokud něco zasáhne podvozek, doporučuje Kia navštívit autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia nebo odborný servis a nechat výfukový systém co nejdříve zkontrolovat.
	Nevdechujte výfukové plyny z motoru a ani nenechávejte motor běžet delší dobu v uzavřených prostorách. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, což je bezbarvý plyn bez zápachu, který může způsobit ztrátu vědomí a smrt udušením.
	Nevdechujte výfukové plyny z motoru a ani nenechávejte motor běžet delší dobu v uzavřených prostorách. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, což je bezbarvý plyn bez zápachu, který může způsobit ztrátu vědomí a smrt udušením.




	Před vstupem do vozidla
	Před vstupem do vozidla
	Před vstupem do vozidla
	• Zkontrolujte, zda jsou čistá všechna okna, vnější zpětná zrcátka a vnější světlomety.
	• Zkontrolujte, zda jsou čistá všechna okna, vnější zpětná zrcátka a vnější světlomety.
	• Zkontrolujte, zda jsou čistá všechna okna, vnější zpětná zrcátka a vnější světlomety.
	• Zkontrolujte, zda jsou čistá všechna okna, vnější zpětná zrcátka a vnější světlomety.

	• Zkontrolujte stav pneumatik.
	• Zkontrolujte stav pneumatik.

	• Zkontrolujte, zda v prostoru pod vozidlem není patrný jakýkoli únik kapalin.
	• Zkontrolujte, zda v prostoru pod vozidlem není patrný jakýkoli únik kapalin.

	• Pokud se budete rozjíždět vzad, ujistěte se, že za vozidlem nejsou žádné překážky.
	• Pokud se budete rozjíždět vzad, ujistěte se, že za vozidlem nejsou žádné překážky.





	Před nastartováním vozidla
	Před nastartováním vozidla
	Před nastartováním vozidla
	• Zavřete a zamkněte všechny dveře.
	• Zavřete a zamkněte všechny dveře.
	• Zavřete a zamkněte všechny dveře.
	• Zavřete a zamkněte všechny dveře.

	• Nastavte sedadlo tak, abyste snadno dosáhli na všechny ovládací prvky.
	• Nastavte sedadlo tak, abyste snadno dosáhli na všechny ovládací prvky.

	• Zapněte si bezpečnostní pás.
	• Zapněte si bezpečnostní pás.

	• Nastavte vnitřní i venkovní zpětná zrcátka.
	• Nastavte vnitřní i venkovní zpětná zrcátka.

	• Ujistěte se, že všechna světla fungují.
	• Ujistěte se, že všechna světla fungují.

	• Zkontrolujte všechna měřidla.
	• Zkontrolujte všechna měřidla.

	• Po zapnutí vozidla (poloha ON (Zapnuto)) zkontrolujte varovné kontrolky.
	• Po zapnutí vozidla (poloha ON (Zapnuto)) zkontrolujte varovné kontrolky.

	• Uvolněte parkovací brzdu a ujistěte se, že varovná kontrolka parkovací brzdy zhasla.
	• Uvolněte parkovací brzdu a ujistěte se, že varovná kontrolka parkovací brzdy zhasla.


	• Pokud chcete zaparkovat nebo zastavit vozidlo s nastartovaným motorem, nenechávejte plynový pedál sešlápnutý po dlouhý časový úsek. Mohlo by dojít k přehřátí motoru nebo výfukového systému a k požáru.
	• Pokud chcete zaparkovat nebo zastavit vozidlo s nastartovaným motorem, nenechávejte plynový pedál sešlápnutý po dlouhý časový úsek. Mohlo by dojít k přehřátí motoru nebo výfukového systému a k požáru.
	• Pokud chcete zaparkovat nebo zastavit vozidlo s nastartovaným motorem, nenechávejte plynový pedál sešlápnutý po dlouhý časový úsek. Mohlo by dojít k přehřátí motoru nebo výfukového systému a k požáru.
	• Pokud chcete zaparkovat nebo zastavit vozidlo s nastartovaným motorem, nenechávejte plynový pedál sešlápnutý po dlouhý časový úsek. Mohlo by dojít k přehřátí motoru nebo výfukového systému a k požáru.

	• Před zařazením stupně D (Jízda) nebo R (Zpátečka) vždy zkontrolujte bezprostřední okolí vozidla, zda se v něm nepohybují žádné osoby, obzvláště děti.
	• Před zařazením stupně D (Jízda) nebo R (Zpátečka) vždy zkontrolujte bezprostřední okolí vozidla, zda se v něm nepohybují žádné osoby, obzvláště děti.

	• Předměty ve vozidle ukládejte tak, aby byly zajištěné proti pohybu. Pokud náhle zastavíte nebo rychle otočíte volantem, volné předměty mohou spadnout na podlahu a bránit v ovládání nožních pedálů, což by mohlo vést ke způs...
	• Předměty ve vozidle ukládejte tak, aby byly zajištěné proti pohybu. Pokud náhle zastavíte nebo rychle otočíte volantem, volné předměty mohou spadnout na podlahu a bránit v ovládání nožních pedálů, což by mohlo vést ke způs...

	• Nikdy nesedejte za volant pod vlivem alkoholu, drog ani jiných látek, které zhoršují pozornost. Řízení pod vlivem alkoholu je nebezpečné. I malé množství alkoholu ovlivní vaše reflexy, vnímání a úsudek.
	• Nikdy nesedejte za volant pod vlivem alkoholu, drog ani jiných látek, které zhoršují pozornost. Řízení pod vlivem alkoholu je nebezpečné. I malé množství alkoholu ovlivní vaše reflexy, vnímání a úsudek.
	Řízení pod vlivem drog nebo jiných látek zhoršujících pozornost je stejně nebezpečné jako řízení v opilosti nebo ještě nebezpečnější.

	• Při řízení vozidla vždy používejte vhodnou obuv. Nevhodná obuv (vysoké podpatky, lyžařská obuv, sandály atd.) mohou ovlivnit schopnosti ovládání brzdového pedálu a pedálu akcelerátoru.
	• Při řízení vozidla vždy používejte vhodnou obuv. Nevhodná obuv (vysoké podpatky, lyžařská obuv, sandály atd.) mohou ovlivnit schopnosti ovládání brzdového pedálu a pedálu akcelerátoru.







	Správné jízdní návyky
	Správné jízdní návyky
	Správné jízdní návyky
	• Při sešlápnutém pedálu akcelerátoru nikdy nepřeřazujte z polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál) do jiné polohy.
	• Při sešlápnutém pedálu akcelerátoru nikdy nepřeřazujte z polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál) do jiné polohy.
	• Při sešlápnutém pedálu akcelerátoru nikdy nepřeřazujte z polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál) do jiné polohy.
	• Při sešlápnutém pedálu akcelerátoru nikdy nepřeřazujte z polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál) do jiné polohy.

	• Polohu P (Parkování) nikdy nezařazujte, je-li vozidlo v pohybu.
	• Polohu P (Parkování) nikdy nezařazujte, je-li vozidlo v pohybu.

	• Před přeřazením do polohy R (Zpátečka) nebo D (Jízda) vozidlo vždy zastavte.
	• Před přeřazením do polohy R (Zpátečka) nebo D (Jízda) vozidlo vždy zastavte.

	• Nikdy nezařazujte polohu N (Neutrál) a nenechte pak vozidlo sjíždět z kopce. Je to extrémně nebezpečné. Polohy R (Zpátečka) a D (Jízda) zařazujte vždy, když je vozidlo v pohybu.
	• Nikdy nezařazujte polohu N (Neutrál) a nenechte pak vozidlo sjíždět z kopce. Je to extrémně nebezpečné. Polohy R (Zpátečka) a D (Jízda) zařazujte vždy, když je vozidlo v pohybu.

	• Nejezděte se zabrzděným vozidlem. Může to způsobit přehřátí brzdy a její poruchu. Při jízdě z dlouhého kopce použijte motorovou brzdu.
	• Nejezděte se zabrzděným vozidlem. Může to způsobit přehřátí brzdy a její poruchu. Při jízdě z dlouhého kopce použijte motorovou brzdu.

	• Před přeřazením na nižší stupeň zpomalte.
	• Před přeřazením na nižší stupeň zpomalte.

	• Vždy používejte parkovací brzdu. Nespoléhejte na to, že pohybu vozidla zabrání přeřazení do polohy P (Parkování).
	• Vždy používejte parkovací brzdu. Nespoléhejte na to, že pohybu vozidla zabrání přeřazení do polohy P (Parkování).

	• Při jízdě na kluzkém povrchu buďte mimořádně opatrní. Obzvláště opatrní buďte při brzdění, akceleraci a řazení. Rychlost vozidla se může náhle změnit, pneumatiky ztratí záběr a vozidlo bude neovladatelné.
	• Při jízdě na kluzkém povrchu buďte mimořádně opatrní. Obzvláště opatrní buďte při brzdění, akceleraci a řazení. Rychlost vozidla se může náhle změnit, pneumatiky ztratí záběr a vozidlo bude neovladatelné.

	• Plynulou jízdou dosáhnete optimálního výkonu vozidla.
	• Plynulou jízdou dosáhnete optimálního výkonu vozidla.


	• Při uvíznutí vozidla ve sněhu, blátě, písku apod. můžete zkusit vozidlo uvolnit pohyby vpřed a vzad. Tento postup nepoužívejte, pokud jsou v blízkosti vozidla další osoby. Náhlým uvolněním při rozhoupání se vozidlo může ne...
	• Při uvíznutí vozidla ve sněhu, blátě, písku apod. můžete zkusit vozidlo uvolnit pohyby vpřed a vzad. Tento postup nepoužívejte, pokud jsou v blízkosti vozidla další osoby. Náhlým uvolněním při rozhoupání se vozidlo může ne...
	• Při uvíznutí vozidla ve sněhu, blátě, písku apod. můžete zkusit vozidlo uvolnit pohyby vpřed a vzad. Tento postup nepoužívejte, pokud jsou v blízkosti vozidla další osoby. Náhlým uvolněním při rozhoupání se vozidlo může ne...
	• Při uvíznutí vozidla ve sněhu, blátě, písku apod. můžete zkusit vozidlo uvolnit pohyby vpřed a vzad. Tento postup nepoužívejte, pokud jsou v blízkosti vozidla další osoby. Náhlým uvolněním při rozhoupání se vozidlo může ne...

	• Při jízdě do kopce nebo z kopce vždy zařaďte polohu D (Jízda) pro jízdu dopředu nebo polohu R (Zpátečka) pro couvání a před rozjetím překontrolujte na přístrojové konzole zařazený převod. Jízda opačným směrem proti zařa...
	• Při jízdě do kopce nebo z kopce vždy zařaďte polohu D (Jízda) pro jízdu dopředu nebo polohu R (Zpátečka) pro couvání a před rozjetím překontrolujte na přístrojové konzole zařazený převod. Jízda opačným směrem proti zařa...

	• Vždy se připoutejte! Při nehodě hrozí nepřipoutané osobě výrazně vyšší riziko zranění či úmrtí než řádně připoutaným osobám.
	• Vždy se připoutejte! Při nehodě hrozí nepřipoutané osobě výrazně vyšší riziko zranění či úmrtí než řádně připoutaným osobám.

	• Při zatáčení nebo otáčení snižte rychlost.
	• Při zatáčení nebo otáčení snižte rychlost.

	• Nedělejte prudké pohyby volantem, vyhněte se náhlému přejíždění z pruhu do pruhu a ostrému zatáčení při rychlé jízdě.
	• Nedělejte prudké pohyby volantem, vyhněte se náhlému přejíždění z pruhu do pruhu a ostrému zatáčení při rychlé jízdě.

	• Při ztrátě kontroly nad vozidlem hrozí při rychlé jízdě mnohem větší riziko převrácení.
	• Při ztrátě kontroly nad vozidlem hrozí při rychlé jízdě mnohem větší riziko převrácení.

	• Ke ztrátě kontroly nad vozidlem dojde často v situaci, kdy dvě nebo více kol sjede z vozovky a řidič se přílišným otočením volantu snaží dostat zpět.
	• Ke ztrátě kontroly nad vozidlem dojde často v situaci, kdy dvě nebo více kol sjede z vozovky a řidič se přílišným otočením volantu snaží dostat zpět.

	• Pokud sjedete z vozovky, neotáčejte volantem prudce. Místo toho před najetím zpět do jízdního pruhu zpomalte.
	• Pokud sjedete z vozovky, neotáčejte volantem prudce. Místo toho před najetím zpět do jízdního pruhu zpomalte.

	• Nepřekračujte rychlostní limity.
	• Nepřekračujte rychlostní limity.






	Správné postupy brzdění
	Správné postupy brzdění
	Správné postupy brzdění
	• Před jízdou se ujistěte, že parkovací brzda není aktivována a že kontrolka parkovací brzdy nesvítí.
	• Před jízdou se ujistěte, že parkovací brzda není aktivována a že kontrolka parkovací brzdy nesvítí.
	• Před jízdou se ujistěte, že parkovací brzda není aktivována a že kontrolka parkovací brzdy nesvítí.
	• Před jízdou se ujistěte, že parkovací brzda není aktivována a že kontrolka parkovací brzdy nesvítí.

	• Pokud jsou brzdy mokré, vozidlo nezastaví tak rychle jako obvykle. Brzdu sešlapujte zlehka, dokud se nevrátí její obvyklý účinek.
	• Pokud jsou brzdy mokré, vozidlo nezastaví tak rychle jako obvykle. Brzdu sešlapujte zlehka, dokud se nevrátí její obvyklý účinek.

	• Nejezděte s nohou na brzdovém pedálu. Opírání chodidla o brzdový pedál během jízdy může být nebezpečné, protože může způsobit přehřátí brzd a ztrátu jejich účinnosti. Rovněž tak dochází k vyššímu opotřebení sou...
	• Nejezděte s nohou na brzdovém pedálu. Opírání chodidla o brzdový pedál během jízdy může být nebezpečné, protože může způsobit přehřátí brzd a ztrátu jejich účinnosti. Rovněž tak dochází k vyššímu opotřebení sou...

	• Pokud se během jízdy vypustí pneumatika, pomalu sešlápněte brzdu a během zpomalování udržujte vozidlo v přímém směru. S vozidlem sjeďte pomalu a bezpečně mimo silnici a zastavte na bezpečném místě.
	• Pokud se během jízdy vypustí pneumatika, pomalu sešlápněte brzdu a během zpomalování udržujte vozidlo v přímém směru. S vozidlem sjeďte pomalu a bezpečně mimo silnici a zastavte na bezpečném místě.

	• Při parkování na svahu buďte opatrní. Pevně zatáhněte parkovací brzdu a přeřaďte do polohy P (Parkování).
	• Při parkování na svahu buďte opatrní. Pevně zatáhněte parkovací brzdu a přeřaďte do polohy P (Parkování).

	• Pokud přední část vozidla směřuje ze svahu, natočte přední kola směrem k obrubníku, což pomůže zabránit vozidlu v rozjetí.
	• Pokud přední část vozidla směřuje ze svahu, natočte přední kola směrem k obrubníku, což pomůže zabránit vozidlu v rozjetí.
	Pokud přední část vozidla směřuje do svahu, natočte přední kola směrem od obrubníku, což pomůže zabránit vozidlu v rozjetí.

	• Pokud nemáte obrubník nebo pokud je z jiných důvodů nutné zabránit rozjezdu vozidla, zablokujte kola.
	• Pokud nemáte obrubník nebo pokud je z jiných důvodů nutné zabránit rozjezdu vozidla, zablokujte kola.

	• Za určitých podmínek může parkovací brzda zatuhnout v zatažené poloze, např. ve sněhu nebo působením ledu na zadní brzdy či při mokrých brzdách.
	• Za určitých podmínek může parkovací brzda zatuhnout v zatažené poloze, např. ve sněhu nebo působením ledu na zadní brzdy či při mokrých brzdách.
	Pokud by taková situace mohla nastat, použijte parkovací brzdu pouze dočasně. Přeřaďte do polohy P (Parkování) a zadní kola zajistěte klíny, aby se vozidlo nemohlo rozjet. Poté parkovací brzdu uvolněte.

	• Vozidlo neudržujte na místě ve svahu pomocí plynového pedálu. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky. Vždy používejte brzdový pedál nebo parkovací brzdu.
	• Vozidlo neudržujte na místě ve svahu pomocí plynového pedálu. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky. Vždy používejte brzdový pedál nebo parkovací brzdu.






	Nastartování vozidla
	Nastartování vozidla
	Nastartování vozidla

	Spínač zapalování
	Spínač zapalování
	Spínač zapalování
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 LOCK (Zamknuto)
	1 LOCK (Zamknuto)
	1 LOCK (Zamknuto)

	2 ACC (Příslušenství)
	2 ACC (Příslušenství)

	3 ON (Zapnuto)
	3 ON (Zapnuto)

	4 START (Nastartování)
	4 START (Nastartování)


	Činnost
	Činnost
	• LOCK (Zamknuto)
	• LOCK (Zamknuto)
	• LOCK (Zamknuto)
	- Klíč ze zapalování lze vyjmout.
	- Klíč ze zapalování lze vyjmout.
	- Klíč ze zapalování lze vyjmout.



	• ACC (Příslušenství)
	• ACC (Příslušenství)
	- Nyní lze používat elektrické příslušenství.
	- Nyní lze používat elektrické příslušenství.
	- Nyní lze používat elektrické příslušenství.



	• ON (Zapnuto)
	• ON (Zapnuto)
	- Lze zkontrolovat varovné kontrolky.
	- Lze zkontrolovat varovné kontrolky.
	- Lze zkontrolovat varovné kontrolky.



	• START (Nastartování)
	• START (Nastartování)
	- Otočením spínače zapalování nastartujte motor. Lze zkontrolovat varovné kontrolky brzd.
	- Otočením spínače zapalování nastartujte motor. Lze zkontrolovat varovné kontrolky brzd.
	- Otočením spínače zapalování nastartujte motor. Lze zkontrolovat varovné kontrolky brzd.




	• Je-li vozidlo v pohybu, nikdy neotáčejte spínač zapalování do polohy LOCK nebo ACC. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad směrem jízdy vozidla a funkce brzd, což by mohlo zapříčinit nehodu.
	• Je-li vozidlo v pohybu, nikdy neotáčejte spínač zapalování do polohy LOCK nebo ACC. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad směrem jízdy vozidla a funkce brzd, což by mohlo zapříčinit nehodu.
	• Je-li vozidlo v pohybu, nikdy neotáčejte spínač zapalování do polohy LOCK nebo ACC. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad směrem jízdy vozidla a funkce brzd, což by mohlo zapříčinit nehodu.
	• Je-li vozidlo v pohybu, nikdy neotáčejte spínač zapalování do polohy LOCK nebo ACC. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad směrem jízdy vozidla a funkce brzd, což by mohlo zapříčinit nehodu.

	• Na kroužek klíče, který se používá ke startování vozidla, nepřipínejte žádné váčky, tobolky, svazky dalších klíčů ani jiné těžší doplňky. Takové předměty mohou způsobit, že řidič nešťastnou náhodou zasune klí...
	• Na kroužek klíče, který se používá ke startování vozidla, nepřipínejte žádné váčky, tobolky, svazky dalších klíčů ani jiné těžší doplňky. Takové předměty mohou způsobit, že řidič nešťastnou náhodou zasune klí...

	• Aby nemohlo dojít k nenadálému nebo náhlému pohybu vozidla, nikdy z něj neodcházejte, dokud není převodovka uzamčena v poloze P (Parkování) a není plně aktivována parkovací brzda. Před opuštěním místa řidiče nezapomeňte v...
	• Aby nemohlo dojít k nenadálému nebo náhlému pohybu vozidla, nikdy z něj neodcházejte, dokud není převodovka uzamčena v poloze P (Parkování) a není plně aktivována parkovací brzda. Před opuštěním místa řidiče nezapomeňte v...

	• NIKDY nesahejte po tlačítku spínači zapalování ani po jakémkoli jiném ovládacím prvku skrz volant, pokud je vozidlo v pohybu. Přítomnost dlaně nebo ruky v tomto prostoru může zapříčinit ztrátu kontroly nad vozidlem a následnou...
	• NIKDY nesahejte po tlačítku spínači zapalování ani po jakémkoli jiném ovládacím prvku skrz volant, pokud je vozidlo v pohybu. Přítomnost dlaně nebo ruky v tomto prostoru může zapříčinit ztrátu kontroly nad vozidlem a následnou...

	• Do okolí sedadla řidiče neumisťujte žádné pohyblivé předměty. Mohou jednak překážet řidiči v ovládání vozidla, jednak mohou způsobit dopravní nehodu.
	• Do okolí sedadla řidiče neumisťujte žádné pohyblivé předměty. Mohou jednak překážet řidiči v ovládání vozidla, jednak mohou způsobit dopravní nehodu.



	Pokud ponecháte spínač zapalování dlouhou dobu v poloze ACC nebo ON, může dojít k vybití akumulátoru.
	Pokud ponecháte spínač zapalování dlouhou dobu v poloze ACC nebo ON, může dojít k vybití akumulátoru.





	Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru)
	Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru)
	Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• OFF (Vypnuto)
	• OFF (Vypnuto)
	• OFF (Vypnuto)
	- Stisknutím tlačítka ENGINE START/ STOP v poloze P (Parkování) (automatická převodovka / dvouspojková převodovka) nebo N (Neutrál) (manuální převodovka / inteligentní manuální převodovka) vozidlo vypnete.
	- Stisknutím tlačítka ENGINE START/ STOP v poloze P (Parkování) (automatická převodovka / dvouspojková převodovka) nebo N (Neutrál) (manuální převodovka / inteligentní manuální převodovka) vozidlo vypnete.
	- Stisknutím tlačítka ENGINE START/ STOP v poloze P (Parkování) (automatická převodovka / dvouspojková převodovka) nebo N (Neutrál) (manuální převodovka / inteligentní manuální převodovka) vozidlo vypnete.



	• ACC (Příslušenství)
	• ACC (Příslušenství)
	- Jednou stiskněte tlačítko ENGINE START/STOP, aniž byste sešlápli pedál brzdy (automatická převodovka / dvouspojková převodovka) nebo brzdy a spojky (manuální převodovka / inteligentní manuální převodovka).
	- Jednou stiskněte tlačítko ENGINE START/STOP, aniž byste sešlápli pedál brzdy (automatická převodovka / dvouspojková převodovka) nebo brzdy a spojky (manuální převodovka / inteligentní manuální převodovka).
	- Jednou stiskněte tlačítko ENGINE START/STOP, aniž byste sešlápli pedál brzdy (automatická převodovka / dvouspojková převodovka) nebo brzdy a spojky (manuální převodovka / inteligentní manuální převodovka).

	- Nyní lze používat elektrické příslušenství.
	- Nyní lze používat elektrické příslušenství.

	- Po asi 1 hodině se automaticky vypne, aby se akumulátor nevybíjel.
	- Po asi 1 hodině se automaticky vypne, aby se akumulátor nevybíjel.



	• ON (Zapnuto)
	• ON (Zapnuto)
	- Dvakrát stiskněte tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru), aniž byste sešlápli brzdový pedál (automatická/dvouspojková převodovka) nebo brzdový a spojkový pedál (manuální převodovka / inteligentní manuální p...
	- Dvakrát stiskněte tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru), aniž byste sešlápli brzdový pedál (automatická/dvouspojková převodovka) nebo brzdový a spojkový pedál (manuální převodovka / inteligentní manuální p...
	- Dvakrát stiskněte tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru), aniž byste sešlápli brzdový pedál (automatická/dvouspojková převodovka) nebo brzdový a spojkový pedál (manuální převodovka / inteligentní manuální p...

	- Lze zkontrolovat varovné kontrolky.
	- Lze zkontrolovat varovné kontrolky.



	• START/RUN (Nastartování/rozjezd)
	• START/RUN (Nastartování/rozjezd)
	- Stiskněte tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru), aniž byste sešlápli brzdový pedál (automatická/dvouspojková převodovka) nebo brzdový a spojkový pedál (manuální převodovka / inteligentní manuální převodov...
	- Stiskněte tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru), aniž byste sešlápli brzdový pedál (automatická/dvouspojková převodovka) nebo brzdový a spojkový pedál (manuální převodovka / inteligentní manuální převodov...
	- Stiskněte tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru), aniž byste sešlápli brzdový pedál (automatická/dvouspojková převodovka) nebo brzdový a spojkový pedál (manuální převodovka / inteligentní manuální převodov...

	- Motor nastartujte v poloze P (Parkování) (automatická převodovka / dvouspojková převodovka) nebo N (Neutrál) (manuální převodovka / inteligentní manuální převodovka) se zataženou parkovací brzdou kvůli bezpečnosti.
	- Motor nastartujte v poloze P (Parkování) (automatická převodovka / dvouspojková převodovka) nebo N (Neutrál) (manuální převodovka / inteligentní manuální převodovka) se zataženou parkovací brzdou kvůli bezpečnosti.




	• Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) nikdy nestlačujte, pokud je vozidlo v pohybu. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad směrem jízdy vozidla a funkce brzd, což by mohlo zapříčinit nehodu.
	• Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) nikdy nestlačujte, pokud je vozidlo v pohybu. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad směrem jízdy vozidla a funkce brzd, což by mohlo zapříčinit nehodu.
	• Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) nikdy nestlačujte, pokud je vozidlo v pohybu. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad směrem jízdy vozidla a funkce brzd, což by mohlo zapříčinit nehodu.
	• Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) nikdy nestlačujte, pokud je vozidlo v pohybu. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad směrem jízdy vozidla a funkce brzd, což by mohlo zapříčinit nehodu.

	• Před opuštěním místa řidiče nezapomeňte vždy přeřadit převodovku do polohy P (Parkování), plně zatáhnout parkovací brzdu a vypnout motor. Pokud neprovedete tyto bezpečnostní úkony, hrozí nebezpečí neočekávaného a náhlé...
	• Před opuštěním místa řidiče nezapomeňte vždy přeřadit převodovku do polohy P (Parkování), plně zatáhnout parkovací brzdu a vypnout motor. Pokud neprovedete tyto bezpečnostní úkony, hrozí nebezpečí neočekávaného a náhlé...

	• Nikdy nesahejte po tlačítku ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) nebo po jakémkoli jiném ovládacím prvku skrz volant, pokud je vozidlo v pohybu. Přítomnost dlaně nebo ruky v této oblasti by mohla zapříčinit ztrátu kont...
	• Nikdy nesahejte po tlačítku ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) nebo po jakémkoli jiném ovládacím prvku skrz volant, pokud je vozidlo v pohybu. Přítomnost dlaně nebo ruky v této oblasti by mohla zapříčinit ztrátu kont...

	• Do okolí sedadla řidiče neumisťujte jakékoliv pohyblivé předměty, jelikož by se během jízdy mohly dát do pohybu, překážet řidiči v ovládání vozidla a způsobit tak nehodu.
	• Do okolí sedadla řidiče neumisťujte jakékoliv pohyblivé předměty, jelikož by se během jízdy mohly dát do pohybu, překážet řidiči v ovládání vozidla a způsobit tak nehodu.



	• Pokud tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) ponecháte dlouhou dobu v poloze ACC nebo ON, dojde k vybití akumulátoru.
	• Pokud tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) ponecháte dlouhou dobu v poloze ACC nebo ON, dojde k vybití akumulátoru.
	• Pokud tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) ponecháte dlouhou dobu v poloze ACC nebo ON, dojde k vybití akumulátoru.
	• Pokud tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) ponecháte dlouhou dobu v poloze ACC nebo ON, dojde k vybití akumulátoru.

	• Pokud stisknete tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) bez sešlápnutí brzdového pedálu, motor se nenastartuje a režim spínače ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) se změní následujícím způsobem:
	• Pokud stisknete tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) bez sešlápnutí brzdového pedálu, motor se nenastartuje a režim spínače ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) se změní následujícím způsobem:
	- OFF → ACC → ON → OFF nebo ACC
	- OFF → ACC → ON → OFF nebo ACC
	- OFF → ACC → ON → OFF nebo ACC






	Pojistka tlačítka ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru)
	Pojistka tlačítka ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru)
	Tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí elektromobilu) se nepřepne do polohy OFF (Vypnuto), dokud nebude řazení v poloze P (Parkování).



	Startování motoru chytrým klíčem
	Startování motoru chytrým klíčem
	Startování motoru chytrým klíčem
	Vozidlo bude hledat chytrý klíč, když:
	Vozidlo bude hledat chytrý klíč, když:
	• Dveře vozidla jsou otevřené
	• Dveře vozidla jsou otevřené
	• Dveře vozidla jsou otevřené

	• Tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru) je stisknuté.
	• Tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru) je stisknuté.


	Pokud není chytrý klíč ve vozidle, na přístrojové desce se objeví indikátor (
	<GRAPHIC>

	Motor bude možné nastartovat pouze v případě, že se chytrý klíč nachází ve vozidle. Dětem ani jiným osobám, které nejsou obeznámeny s ovládáním vozidla, nedovolte dotýkat se spínače ENGINE START/STOP (Nastartování/ vypnutí mo...
	Motor bude možné nastartovat pouze v případě, že se chytrý klíč nachází ve vozidle. Dětem ani jiným osobám, které nejsou obeznámeny s ovládáním vozidla, nedovolte dotýkat se spínače ENGINE START/STOP (Nastartování/ vypnutí mo...

	• Pokud se při jízdě vozidla zastaví motor, nepokoušejte se přeřadit převodovku do polohy P (Parkování). Pokud to dopravní situace a provozní podmínky dovolí, přeřaďte převodovku do polohy N (Neutrál), dokud je vozidlo v pohybu, ...
	• Pokud se při jízdě vozidla zastaví motor, nepokoušejte se přeřadit převodovku do polohy P (Parkování). Pokud to dopravní situace a provozní podmínky dovolí, přeřaďte převodovku do polohy N (Neutrál), dokud je vozidlo v pohybu, ...
	• Pokud se při jízdě vozidla zastaví motor, nepokoušejte se přeřadit převodovku do polohy P (Parkování). Pokud to dopravní situace a provozní podmínky dovolí, přeřaďte převodovku do polohy N (Neutrál), dokud je vozidlo v pohybu, ...
	• Pokud se při jízdě vozidla zastaví motor, nepokoušejte se přeřadit převodovku do polohy P (Parkování). Pokud to dopravní situace a provozní podmínky dovolí, přeřaďte převodovku do polohy N (Neutrál), dokud je vozidlo v pohybu, ...

	• Spínač ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) netiskněte déle než 10 sekund mimo situace, kdy je spálená pojistka brzdových světel.
	• Spínač ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) netiskněte déle než 10 sekund mimo situace, kdy je spálená pojistka brzdových světel.

	• Pokud je motor v chodu, spínač zapalování neotáčejte do polohy START. Došlo by k poškození startéru.
	• Pokud je motor v chodu, spínač zapalování neotáčejte do polohy START. Došlo by k poškození startéru.

	• Motor je možné nastartovat také v případě, že je převodovka zařazena do polohy N (Neutrál), avšak z bezpečnostních důvodů raději motor startujte s převodovkou v poloze P (Parkování).
	• Motor je možné nastartovat také v případě, že je převodovka zařazena do polohy N (Neutrál), avšak z bezpečnostních důvodů raději motor startujte s převodovkou v poloze P (Parkování).



	• Pokud je akumulátor vybitý nebo chytrý klíč nefunguje správně, můžete motor nastartovat stisknutím spínače ENGINE START/STOP (Nastartování/ vypnutí motoru) s použitím chytrého klíče. Pokud spínač ENGINE START/ STOP (Nastarto...
	• Pokud je akumulátor vybitý nebo chytrý klíč nefunguje správně, můžete motor nastartovat stisknutím spínače ENGINE START/STOP (Nastartování/ vypnutí motoru) s použitím chytrého klíče. Pokud spínač ENGINE START/ STOP (Nastarto...
	• Pokud je akumulátor vybitý nebo chytrý klíč nefunguje správně, můžete motor nastartovat stisknutím spínače ENGINE START/STOP (Nastartování/ vypnutí motoru) s použitím chytrého klíče. Pokud spínač ENGINE START/ STOP (Nastarto...
	• Pokud je akumulátor vybitý nebo chytrý klíč nefunguje správně, můžete motor nastartovat stisknutím spínače ENGINE START/STOP (Nastartování/ vypnutí motoru) s použitím chytrého klíče. Pokud spínač ENGINE START/ STOP (Nastarto...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Pokud je pojistka brzdových světel spálená, motor nelze normálním způsobem nastartovat.
	• Pokud je pojistka brzdových světel spálená, motor nelze normálním způsobem nastartovat.
	Vyměňte pojistku za novou. Pokud to není možné, lze motor nastartovat stisknutím a přidržením spínače ENGINE START/STOP (Nastartování/ vypnutí motoru) po dobu 10 sekund v poloze ACC (Příslušenství). Motor lze nastartovat bez sešlá...







	Startování motoru
	Startování motoru
	Startování motoru
	• Při řízení vozidla vždy používejte vhodnou obuv. Nevhodná obuv (vysoké podpatky, lyžařská obuv atd.) mohou ovlivnit schopnosti ovládání brzdového pedálu a pedálu akcelerátoru.
	• Při řízení vozidla vždy používejte vhodnou obuv. Nevhodná obuv (vysoké podpatky, lyžařská obuv atd.) mohou ovlivnit schopnosti ovládání brzdového pedálu a pedálu akcelerátoru.
	• Při řízení vozidla vždy používejte vhodnou obuv. Nevhodná obuv (vysoké podpatky, lyžařská obuv atd.) mohou ovlivnit schopnosti ovládání brzdového pedálu a pedálu akcelerátoru.
	• Při řízení vozidla vždy používejte vhodnou obuv. Nevhodná obuv (vysoké podpatky, lyžařská obuv atd.) mohou ovlivnit schopnosti ovládání brzdového pedálu a pedálu akcelerátoru.
	• Při řízení vozidla vždy používejte vhodnou obuv. Nevhodná obuv (vysoké podpatky, lyžařská obuv atd.) mohou ovlivnit schopnosti ovládání brzdového pedálu a pedálu akcelerátoru.

	• Motor nestartujte se sešlápnutým pedálem akcelerátoru. Vozidlo by se mohlo rozjet a způsobit nehodu.
	• Motor nestartujte se sešlápnutým pedálem akcelerátoru. Vozidlo by se mohlo rozjet a způsobit nehodu.

	• Vyčkejte až se otáčky motoru ustálí. Při vysokých otáčkách motoru by se vozidlo po uvolnění brzdového pedálu mohlo nečekaně rozjet.
	• Vyčkejte až se otáčky motoru ustálí. Při vysokých otáčkách motoru by se vozidlo po uvolnění brzdového pedálu mohlo nečekaně rozjet.





	Startování vozidla s inteligentním manuálním řazením (iMT)
	Startování vozidla s inteligentním manuálním řazením (iMT)
	Startování vozidla s inteligentním manuálním řazením (iMT)
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.
	1. Ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.
	1. Ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.

	2. Plně sešlápněte pedál spojky a zařaďte do polohy N (Neutrál).
	2. Plně sešlápněte pedál spojky a zařaďte do polohy N (Neutrál).

	3. Při stisknutí spínače ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy START mějte pedál brzdy i spojky sešlápnutý.
	3. Při stisknutí spínače ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy START mějte pedál brzdy i spojky sešlápnutý.

	4. U vznětového motoru držte brzdový pedál sešlápnutý, dokud kontrolka žhavení nezhasne. Když kontrolka žhavení zhasne, motor se nastartuje.
	4. U vznětového motoru držte brzdový pedál sešlápnutý, dokud kontrolka žhavení nezhasne. Když kontrolka žhavení zhasne, motor se nastartuje.


	• Jestliže stisknete tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy START bez sešlápnutí pedálů brzdy a spojky, motor nenaskočí a na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva „Pro nastartování motoru sešlápn...
	• Jestliže stisknete tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy START bez sešlápnutí pedálů brzdy a spojky, motor nenaskočí a na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva „Pro nastartování motoru sešlápn...
	• Jestliže stisknete tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy START bez sešlápnutí pedálů brzdy a spojky, motor nenaskočí a na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva „Pro nastartování motoru sešlápn...
	• Jestliže stisknete tlačítko ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy START bez sešlápnutí pedálů brzdy a spojky, motor nenaskočí a na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva „Pro nastartování motoru sešlápn...

	• Jestliže páku voliče nepřeřadíte do polohy N (Neutrál), na přístrojovém panelu se zobrazí následující vyskakovací okno.
	• Jestliže páku voliče nepřeřadíte do polohy N (Neutrál), na přístrojovém panelu se zobrazí následující vyskakovací okno.






	Startování zážehového motoru
	Startování zážehového motoru
	Startování zážehového motoru
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.
	1. Ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.
	1. Ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.

	2. U manuální převodovky plně sešlápněte spojkový pedál a přeřaďte do polohy N (Neutrál). Při startování motoru ponechejte pedál spojky a brzdový pedál sešlápnutý.
	2. U manuální převodovky plně sešlápněte spojkový pedál a přeřaďte do polohy N (Neutrál). Při startování motoru ponechejte pedál spojky a brzdový pedál sešlápnutý.
	Automatická převodovka/dvouspojková převodovka – Zcela sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte do polohy P (Parkování). Motor lze nastartovat i při zařazeném stupni N (Neutrál).

	3. Silně sešlápněte brzdový pedál.
	3. Silně sešlápněte brzdový pedál.

	4. Otočte klíčem do polohy START nebo stiskněte tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru).
	4. Otočte klíčem do polohy START nebo stiskněte tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru).






	Startování vznětového motoru
	Startování vznětového motoru
	Startování vznětového motoru
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.
	1. Ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.
	1. Ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.

	2. U manuální převodovky/inteligentní manuální převodovky plně sešlápněte spojkový pedál a přeřaďte do polohy N (Neutrál). Při startování motoru ponechejte pedál spojky a brzdový pedál sešlápnutý.
	2. U manuální převodovky/inteligentní manuální převodovky plně sešlápněte spojkový pedál a přeřaďte do polohy N (Neutrál). Při startování motoru ponechejte pedál spojky a brzdový pedál sešlápnutý.
	Automatická převodovka/dvouspojková převodovka – Zcela sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte do polohy P (Parkování). Motor lze nastartovat i při zařazeném stupni N (Neutrál).

	3. Silně sešlápněte brzdový pedál.
	3. Silně sešlápněte brzdový pedál.

	4. Otočte klíčem do polohy ON nebo stiskněte tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru). Rozsvítí se kontrolka (
	4. Otočte klíčem do polohy ON nebo stiskněte tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru). Rozsvítí se kontrolka (
	<GRAPHIC>


	5. Pokud je kontrolka žhavení (
	5. Pokud je kontrolka žhavení (
	<GRAPHIC>



	• Pokud motor nenastartuje do 10 sekund od ukončení předehřívání, otočte spínač zapalování do polohy LOCK (Uzamčeno) na 10 sekund a poté zpět do polohy ON (Zapnuto), aby se předehřívání motoru spustilo znovu.
	• Pokud motor nenastartuje do 10 sekund od ukončení předehřívání, otočte spínač zapalování do polohy LOCK (Uzamčeno) na 10 sekund a poté zpět do polohy ON (Zapnuto), aby se předehřívání motoru spustilo znovu.
	• Pokud motor nenastartuje do 10 sekund od ukončení předehřívání, otočte spínač zapalování do polohy LOCK (Uzamčeno) na 10 sekund a poté zpět do polohy ON (Zapnuto), aby se předehřívání motoru spustilo znovu.
	• Pokud motor nenastartuje do 10 sekund od ukončení předehřívání, otočte spínač zapalování do polohy LOCK (Uzamčeno) na 10 sekund a poté zpět do polohy ON (Zapnuto), aby se předehřívání motoru spustilo znovu.

	• Pokud v průběhu žhavení stisknete spínač ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) ještě jednou, motor se může nastartovat.
	• Pokud v průběhu žhavení stisknete spínač ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) ještě jednou, motor se může nastartovat.







	Nastartování a zastavení motoru s turbodmychadlem/mezichladičem
	Nastartování a zastavení motoru s turbodmychadlem/mezichladičem
	Nastartování a zastavení motoru s turbodmychadlem/mezichladičem
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Po zapnutí systému vozidla do polohy START nechte motor běžet několik sekund na volnoběh kvůli správnému promazání turbodmychadla.
	1. Po zapnutí systému vozidla do polohy START nechte motor běžet několik sekund na volnoběh kvůli správnému promazání turbodmychadla.
	1. Po zapnutí systému vozidla do polohy START nechte motor běžet několik sekund na volnoběh kvůli správnému promazání turbodmychadla.

	2. Před vypnutím systému vozidla do polohy OFF (Vypnuto) nechte motor běžet několik sekund na volnoběh, aby turbodmychadlo stačilo vychladnout.
	2. Před vypnutím systému vozidla do polohy OFF (Vypnuto) nechte motor běžet několik sekund na volnoběh, aby turbodmychadlo stačilo vychladnout.


	Vyčkejte až se otáčky motoru ustálí. Při vysokých otáčkách motoru by se vozidlo po uvolnění brzdového pedálu mohlo nečekaně rozjet.
	Vyčkejte až se otáčky motoru ustálí. Při vysokých otáčkách motoru by se vozidlo po uvolnění brzdového pedálu mohlo nečekaně rozjet.

	• U automatické převodovky/dvouspojkové převodovky můžete motor nastartovat i při zařazení převodovky do polohy N (Neutrál), ale z bezpečnostních důvodů motor spouštějte pouze při zařazení převodovky do polohy P (Parkování).
	• U automatické převodovky/dvouspojkové převodovky můžete motor nastartovat i při zařazení převodovky do polohy N (Neutrál), ale z bezpečnostních důvodů motor spouštějte pouze při zařazení převodovky do polohy P (Parkování).
	• U automatické převodovky/dvouspojkové převodovky můžete motor nastartovat i při zařazení převodovky do polohy N (Neutrál), ale z bezpečnostních důvodů motor spouštějte pouze při zařazení převodovky do polohy P (Parkování).
	• U automatické převodovky/dvouspojkové převodovky můžete motor nastartovat i při zařazení převodovky do polohy N (Neutrál), ale z bezpečnostních důvodů motor spouštějte pouze při zařazení převodovky do polohy P (Parkování).

	• Pokud byl motor vystaven vysoké zátěži, nikdy jej bezprostředně poté nevypínejte. Mohlo by dojít k vážnému poškození motoru nebo turbodmychadla.
	• Pokud byl motor vystaven vysoké zátěži, nikdy jej bezprostředně poté nevypínejte. Mohlo by dojít k vážnému poškození motoru nebo turbodmychadla.

	• Pokud se při jízdě vozidla zastaví motor, nepokoušejte se přeřadit převodovku do polohy P (Parkování). Pokud to dopravní situace a provozní podmínky dovolí, můžete přeřadit převodovku do polohy N (Neutrál), i když je vozidlo ...
	• Pokud se při jízdě vozidla zastaví motor, nepokoušejte se přeřadit převodovku do polohy P (Parkování). Pokud to dopravní situace a provozní podmínky dovolí, můžete přeřadit převodovku do polohy N (Neutrál), i když je vozidlo ...

	• Startér motoru nepoužívejte déle než 10 sekund. Pokud se motor zastaví nebo se nenastartuje, vyčkejte před dalším startováním 5 až 10 sekund. Nesprávným použitím může dojít k poškození.
	• Startér motoru nepoužívejte déle než 10 sekund. Pokud se motor zastaví nebo se nenastartuje, vyčkejte před dalším startováním 5 až 10 sekund. Nesprávným použitím může dojít k poškození.

	• Pokud je motor v chodu, spínač zapalování neotáčejte do polohy START. Došlo by k poškození startéru.
	• Pokud je motor v chodu, spínač zapalování neotáčejte do polohy START. Došlo by k poškození startéru.



	Pokud je vaše vozidlo vybaveno mechanismem kickdown v pedálu akcelerátoru, zabraňuje neúmyslné jízdě na plný plyn tím, že řidič musí vynaložit větší úsilí na sešlápnutí pedálu akcelerátoru.
	Pokud je vaše vozidlo vybaveno mechanismem kickdown v pedálu akcelerátoru, zabraňuje neúmyslné jízdě na plný plyn tím, že řidič musí vynaložit větší úsilí na sešlápnutí pedálu akcelerátoru.








	Převodovka
	Převodovka
	Převodovka

	Inteligentní manuální řazení (iMT)
	Inteligentní manuální řazení (iMT)
	Inteligentní manuální řazení (iMT)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Řadicí pákou lze pohybovat i bez přitažení ovladače (1).
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Při zařazení polohy R (Zpátečka) je nutné stisknout ovladač (1).
	<GRAPHIC>

	Systém inteligentního ručního řazení má 6 rychlostních stupňů. Tento vzorec řazení je vytištěn na řadicí páce.
	Převodovka je v plném rozsahu synchronizována pro všechny rychlostní stupně pro jízdu vpřed, takže zařazení vyššího nebo nižšího rychlostního stupně je snadné. Při řazení zcela sešlápněte pedál spojky a po zařazení jej po...
	Pokud je vaše vozidlo vybaveno spínačem zámku zapalování, motor nenastartuje, pokud není sešlápnutý brzdový pedál a zároveň pedál spojky.
	Před zařazením stupně R (Zpátečka) je třeba řadicí páku vrátit do neutrální polohy. Vytáhněte kroužek nahoru a dostatečně zatáhněte řadicí páku doleva a pak zařaďte rychlostní stupeň R (Zpátečka). Před zařazením stupn...
	Motor nikdy nevytáčejte do otáček v červené zóně otáčkoměru.
	• Před opuštěním sedadla řidiče vždy zatáhněte parkovací brzdy a vypněte motor. Poté se ujistěte, že při parkování na rovině nebo ve stoupání je zařazen rychlostní stupeň 1 a v klesání rychlostní stupeň R (Zpátečka). Po...
	• Před opuštěním sedadla řidiče vždy zatáhněte parkovací brzdy a vypněte motor. Poté se ujistěte, že při parkování na rovině nebo ve stoupání je zařazen rychlostní stupeň 1 a v klesání rychlostní stupeň R (Zpátečka). Po...
	• Před opuštěním sedadla řidiče vždy zatáhněte parkovací brzdy a vypněte motor. Poté se ujistěte, že při parkování na rovině nebo ve stoupání je zařazen rychlostní stupeň 1 a v klesání rychlostní stupeň R (Zpátečka). Po...
	• Před opuštěním sedadla řidiče vždy zatáhněte parkovací brzdy a vypněte motor. Poté se ujistěte, že při parkování na rovině nebo ve stoupání je zařazen rychlostní stupeň 1 a v klesání rychlostní stupeň R (Zpátečka). Po...

	• Prudké brzdění motorem (přeřazení na nižší rychlostní stupeň) nepoužívejte na kluzké silnici. Mohlo by dojít ke smyku a nehodě.
	• Prudké brzdění motorem (přeřazení na nižší rychlostní stupeň) nepoužívejte na kluzké silnici. Mohlo by dojít ke smyku a nehodě.



	• Při řazení dolů z pátého rychlostního stupně na čtvrtý rychlostní stupeň je třeba dávat pozor na to, abyste řadicí pákou neúmyslně nepohnuli do strany a nezařadili tak druhý rychlostní stupeň. Takové prudké podřazení by...
	• Při řazení dolů z pátého rychlostního stupně na čtvrtý rychlostní stupeň je třeba dávat pozor na to, abyste řadicí pákou neúmyslně nepohnuli do strany a nezařadili tak druhý rychlostní stupeň. Takové prudké podřazení by...
	• Při řazení dolů z pátého rychlostního stupně na čtvrtý rychlostní stupeň je třeba dávat pozor na to, abyste řadicí pákou neúmyslně nepohnuli do strany a nezařadili tak druhý rychlostní stupeň. Takové prudké podřazení by...
	• Při řazení dolů z pátého rychlostního stupně na čtvrtý rychlostní stupeň je třeba dávat pozor na to, abyste řadicí pákou neúmyslně nepohnuli do strany a nezařadili tak druhý rychlostní stupeň. Takové prudké podřazení by...

	• Nepodřazujte o více než 2 rychlostní stupně a nezařazujte nižší rychlostní stupeň při vysokých otáčkách motoru (5 000 otáček za minutu nebo více). Takové podřazení může způsobit poškození motoru, spojky a převodovky.
	• Nepodřazujte o více než 2 rychlostní stupně a nezařazujte nižší rychlostní stupeň při vysokých otáčkách motoru (5 000 otáček za minutu nebo více). Takové podřazení může způsobit poškození motoru, spojky a převodovky.

	• V chladném počasí může být řazení obtížnější, dokud se mazivo převodovky nezahřeje. Jedná se o normální stav, který převodovce nijak neškodí.
	• V chladném počasí může být řazení obtížnější, dokud se mazivo převodovky nezahřeje. Jedná se o normální stav, který převodovce nijak neškodí.

	• Pokud úplně zastavíte a je obtížné zařadit rychlostní stupeň 1 nebo R (Zpátečka), nechte řadicí páku v poloze N (Neutrál) a uvolněte spojku. Znovu sešlápněte spojku a poté zařaďte rychlostní stupeň 1 (Jedna) nebo R (Zpáte...
	• Pokud úplně zastavíte a je obtížné zařadit rychlostní stupeň 1 nebo R (Zpátečka), nechte řadicí páku v poloze N (Neutrál) a uvolněte spojku. Znovu sešlápněte spojku a poté zařaďte rychlostní stupeň 1 (Jedna) nebo R (Zpáte...

	• Abyste se vyhnuli předčasnému opotřebení a poškození spojky, nenechávejte při řízení chodidlo na pedálu spojky. Spojku rovněž nepoužívejte pro zastavení vozidla v prudkém stoupání, při čekání na semaforech atd.
	• Abyste se vyhnuli předčasnému opotřebení a poškození spojky, nenechávejte při řízení chodidlo na pedálu spojky. Spojku rovněž nepoužívejte pro zastavení vozidla v prudkém stoupání, při čekání na semaforech atd.

	• Řadicí páku nepoužívejte jako opěrku ruky při řízení, jinak může dojít k předčasnému opotřebení řadicí vidlice převodovky.
	• Řadicí páku nepoužívejte jako opěrku ruky při řízení, jinak může dojít k předčasnému opotřebení řadicí vidlice převodovky.

	• Abyste zabránili možnému poškození systému spojky, nestartujte motor se zařazeným 2. (druhým) rychlostním stupněm. Výjimkou je startování vozidla na kluzké vozovce.
	• Abyste zabránili možnému poškození systému spojky, nestartujte motor se zařazeným 2. (druhým) rychlostním stupněm. Výjimkou je startování vozidla na kluzké vozovce.





	Používání spojky
	Používání spojky
	Používání spojky
	Spojka by měla být před zařazením sešlápnuta až na podlahu a poté pomalu uvolňována. Při jízdě by měl být pedál spojky vždy zcela uvolněn. Při jízdě nenechávejte chodidlo na pedálu spojky. V opačném případě může docház...
	Spojka by měla být před zařazením sešlápnuta až na podlahu a poté pomalu uvolňována. Při jízdě by měl být pedál spojky vždy zcela uvolněn. Při jízdě nenechávejte chodidlo na pedálu spojky. V opačném případě může docház...
	Při práci s pedálem spojky pedál vždy sešlápněte až úplně dolů k podlaze. Pokud pedál nesešlápnete úplně, může dojít k poškození spojky nebo může spojka vydávat hluk.
	Při práci s pedálem spojky pedál vždy sešlápněte až úplně dolů k podlaze. Pokud pedál nesešlápnete úplně, může dojít k poškození spojky nebo může spojka vydávat hluk.




	Podřazování
	Podřazování
	Podřazování
	Pokud musíte v hustém provozu nebo při jízdě do prudkých stoupání zpomalit, včas podřaďte, abyste zamezili cukání motoru. Podřazení snižuje pravděpodobnost zastavení motoru a umožňuje lepší akceleraci poté, co znovu potřebujet...
	Pokud musíte v hustém provozu nebo při jízdě do prudkých stoupání zpomalit, včas podřaďte, abyste zamezili cukání motoru. Podřazení snižuje pravděpodobnost zastavení motoru a umožňuje lepší akceleraci poté, co znovu potřebujet...



	Správné jízdní návyky
	Správné jízdní návyky
	Správné jízdní návyky
	• Nikdy nesjíždějte z kopce bez zařazené rychlosti. Je to extrémně nebezpečné. Při pohybu vozidla mějte vždy zařazenou rychlost.
	• Nikdy nesjíždějte z kopce bez zařazené rychlosti. Je to extrémně nebezpečné. Při pohybu vozidla mějte vždy zařazenou rychlost.
	• Nikdy nesjíždějte z kopce bez zařazené rychlosti. Je to extrémně nebezpečné. Při pohybu vozidla mějte vždy zařazenou rychlost.
	• Nikdy nesjíždějte z kopce bez zařazené rychlosti. Je to extrémně nebezpečné. Při pohybu vozidla mějte vždy zařazenou rychlost.

	• Při jízdě nestůjte na brzdě. Mohlo by dojít k přehřátí a poruše brzd. Při jízdě z dlouhých kopců místo toho přeřaďte na nižší stupeň. Brzdění motorem napomáhá ke zpomalení vozidla.
	• Při jízdě nestůjte na brzdě. Mohlo by dojít k přehřátí a poruše brzd. Při jízdě z dlouhých kopců místo toho přeřaďte na nižší stupeň. Brzdění motorem napomáhá ke zpomalení vozidla.

	• Před přeřazením na nižší stupeň zpomalte. Zamezíte tak příliš vysokým otáčkám motoru, které by mohly způsobit jeho poškození.
	• Před přeřazením na nižší stupeň zpomalte. Zamezíte tak příliš vysokým otáčkám motoru, které by mohly způsobit jeho poškození.

	• Při bočním větru zpomalte. Získáte tak mnohem lepší kontrolu nad vozidlem.
	• Při bočním větru zpomalte. Získáte tak mnohem lepší kontrolu nad vozidlem.

	• Před zařazením stupně R (Zpátečka) se ujistěte, že vozidlo stojí. Pokud ne, mohlo by dojít k poškození převodovky.
	• Před zařazením stupně R (Zpátečka) se ujistěte, že vozidlo stojí. Pokud ne, mohlo by dojít k poškození převodovky.

	• Při jízdě na kluzkém povrchu buďte mimořádně opatrní. Obzvláště opatrní buďte při brzdění, akceleraci a řazení. Na kluzkém povrchu může náhlá změna rychlosti vozidla způsobit smyk a ztrátu kontroly nad vozidlem.
	• Při jízdě na kluzkém povrchu buďte mimořádně opatrní. Obzvláště opatrní buďte při brzdění, akceleraci a řazení. Na kluzkém povrchu může náhlá změna rychlosti vozidla způsobit smyk a ztrátu kontroly nad vozidlem.


	Mechanismus Kickdown (je-li součástí výbavy)
	Mechanismus Kickdown (je-li součástí výbavy)
	Pokud pedál akcelerátoru vybavený zařízením Kickdown sešlápnete pod úroveň tlakového spínače, použije se maximální výkon motoru. Moment aktivace zařízení Kickdown pravděpodobně pocítíte a stejně tak i uslyšíte zvuk modulu K...

	• Vždy se připoutejte! Při nehodě hrozí nepřipoutané osobě výrazně vyšší riziko zranění či úmrtí než řádně připoutaným osobám.
	• Vždy se připoutejte! Při nehodě hrozí nepřipoutané osobě výrazně vyšší riziko zranění či úmrtí než řádně připoutaným osobám.
	• Vždy se připoutejte! Při nehodě hrozí nepřipoutané osobě výrazně vyšší riziko zranění či úmrtí než řádně připoutaným osobám.
	• Vždy se připoutejte! Při nehodě hrozí nepřipoutané osobě výrazně vyšší riziko zranění či úmrtí než řádně připoutaným osobám.

	• Při zatáčení nebo otáčení snižte rychlost.
	• Při zatáčení nebo otáčení snižte rychlost.

	• Nedělejte prudké pohyby volantem, vyhněte se náhlému přejíždění z pruhu do pruhu a ostrému zatáčení při rychlé jízdě.
	• Nedělejte prudké pohyby volantem, vyhněte se náhlému přejíždění z pruhu do pruhu a ostrému zatáčení při rychlé jízdě.

	• Při ztrátě kontroly nad vozidlem hrozí při rychlé jízdě mnohem větší riziko převrácení.
	• Při ztrátě kontroly nad vozidlem hrozí při rychlé jízdě mnohem větší riziko převrácení.

	• Ztráta kontroly nad vozidlem nastane často v situaci, kdy dvě nebo více kol sjede z vozovky a řidič se přílišným otočením volantu snaží dostat zpět.
	• Ztráta kontroly nad vozidlem nastane často v situaci, kdy dvě nebo více kol sjede z vozovky a řidič se přílišným otočením volantu snaží dostat zpět.

	• Pokud sjedete z vozovky, neotáčejte volantem prudce. Místo toho před najetím zpět do jízdního pruhu zpomalte.
	• Pokud sjedete z vozovky, neotáčejte volantem prudce. Místo toho před najetím zpět do jízdního pruhu zpomalte.

	• Nepřekračujte rychlostní limity.
	• Nepřekračujte rychlostní limity.







	Manuální převodovka
	Manuální převodovka
	Manuální převodovka
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Řadicí pákou lze pohybovat i bez přitažení ovladače (1).
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Při zařazení polohy R (Zpátečka) je nutné stisknout ovladač (1).
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Při řazení zcela sešlápněte pedál spojky a po zařazení jej pomalu uvolňujte.
	• Při řazení zcela sešlápněte pedál spojky a po zařazení jej pomalu uvolňujte.
	• Při řazení zcela sešlápněte pedál spojky a po zařazení jej pomalu uvolňujte.


	Používání spojky
	Používání spojky
	Spojka by měla být před zařazením sešlápnuta až na podlahu a poté pomalu uvolňována. Při jízdě by měl být pedál spojky vždy zcela uvolněn. Při jízdě nenechávejte chodidlo na pedálu spojky. V opačném případě může docház...
	Dochází tak ke zbytečnému opotřebení. Pro udržení vozidla ve svahu v klidu používejte nožní nebo parkovací brzdu. S pedálem spojky nepracujte rychle a často.

	Podřazování
	Podřazování
	Pokud musíte v hustém provozu nebo při jízdě do prudkých stoupání zpomalit, včas podřaďte, abyste zamezili cukání motoru.
	Podřazení snižuje pravděpodobnost zastavení motoru a umožňuje lepší akceleraci poté, co znovu potřebujete zvýšit rychlost. Při jízdě z prudkých svahů pomáhá podřazení udržovat bezpečnou rychlost a prodloužit životnost brzd.

	• Pokud je vaše vozidlo vybaveno spínačem zámku zapalování, motor nenastartuje, pokud není sešlápnut pedál spojky.
	• Pokud je vaše vozidlo vybaveno spínačem zámku zapalování, motor nenastartuje, pokud není sešlápnut pedál spojky.
	• Pokud je vaše vozidlo vybaveno spínačem zámku zapalování, motor nenastartuje, pokud není sešlápnut pedál spojky.
	• Pokud je vaše vozidlo vybaveno spínačem zámku zapalování, motor nenastartuje, pokud není sešlápnut pedál spojky.

	• Před zařazením stupně R (Zpátečka) je třeba řadicí páku vrátit do neutrální polohy.
	• Před zařazením stupně R (Zpátečka) je třeba řadicí páku vrátit do neutrální polohy.
	Stiskněte tlačítko nacházející se hned pod řadicí pákou, posuňte řadicí páku dostatečně doleva a poté zařaďte zpátečku (R).

	• Před zařazením stupně R (Zpátečka) se ujistěte, že vozidlo stojí.
	• Před zařazením stupně R (Zpátečka) se ujistěte, že vozidlo stojí.

	• Motor nikdy nevytáčejte do otáček v červené zóně otáčkoměru.
	• Motor nikdy nevytáčejte do otáček v červené zóně otáčkoměru.

	• V chladném počasí může být řazení obtížnější, dokud se mazivo převodovky nezahřeje. Jedná se o normální stav, který převodovce nijak neškodí.
	• V chladném počasí může být řazení obtížnější, dokud se mazivo převodovky nezahřeje. Jedná se o normální stav, který převodovce nijak neškodí.

	• Pokud úplně zastavíte a je obtížné zařadit rychlostní stupeň 1 nebo R (Zpátečka), nechte řadicí páku v poloze N (Neutrál) a uvolněte spojku. Znovu sešlápněte spojku a poté zařaďte rychlostní stupeň 1 (Jedna) nebo R (Zpáte...
	• Pokud úplně zastavíte a je obtížné zařadit rychlostní stupeň 1 nebo R (Zpátečka), nechte řadicí páku v poloze N (Neutrál) a uvolněte spojku. Znovu sešlápněte spojku a poté zařaďte rychlostní stupeň 1 (Jedna) nebo R (Zpáte...



	• Před opuštěním sedadla řidiče vždy zatáhněte parkovací brzdy a vypněte motor. Poté se ujistěte, že při parkování na rovině nebo ve stoupání je zařazen rychlostní stupeň 1 a v klesání rychlostní stupeň R (Zpátečka). Po...
	• Před opuštěním sedadla řidiče vždy zatáhněte parkovací brzdy a vypněte motor. Poté se ujistěte, že při parkování na rovině nebo ve stoupání je zařazen rychlostní stupeň 1 a v klesání rychlostní stupeň R (Zpátečka). Po...
	• Před opuštěním sedadla řidiče vždy zatáhněte parkovací brzdy a vypněte motor. Poté se ujistěte, že při parkování na rovině nebo ve stoupání je zařazen rychlostní stupeň 1 a v klesání rychlostní stupeň R (Zpátečka). Po...
	• Před opuštěním sedadla řidiče vždy zatáhněte parkovací brzdy a vypněte motor. Poté se ujistěte, že při parkování na rovině nebo ve stoupání je zařazen rychlostní stupeň 1 a v klesání rychlostní stupeň R (Zpátečka). Po...

	• Prudké brzdění motorem (přeřazení na nižší rychlostní stupeň) nepoužívejte na kluzké silnici. Mohlo by dojít ke smyku a nehodě.
	• Prudké brzdění motorem (přeřazení na nižší rychlostní stupeň) nepoužívejte na kluzké silnici. Mohlo by dojít ke smyku a nehodě.

	• Sešlápněte pedál spojky co nejblíže k podlaze. Dbejte na to, abyste znovu na pedál nešlapali, než se vrátí do normální polohy. Jestliže byste pedál sešlapávali opakovaně před jeho návratem do normální polohy, hrozí riziko p...
	• Sešlápněte pedál spojky co nejblíže k podlaze. Dbejte na to, abyste znovu na pedál nešlapali, než se vrátí do normální polohy. Jestliže byste pedál sešlapávali opakovaně před jeho návratem do normální polohy, hrozí riziko p...

	• Vozidlo nepřetěžujte. Při startování a rozjíždění vozidla v takové situaci se následkem tření kotouče spojky generuje příliš velké teplo, což by mohlo způsobit poškození kotouče a skříně spojky.
	• Vozidlo nepřetěžujte. Při startování a rozjíždění vozidla v takové situaci se následkem tření kotouče spojky generuje příliš velké teplo, což by mohlo způsobit poškození kotouče a skříně spojky.

	• Jestliže se chcete rozjet směrem dozadu (couváním), nesmíte uvolnit spojku příliš brzy po přesunutí páky řazení, protože by mohlo dojít k vypnutí motoru a následné nehodě.
	• Jestliže se chcete rozjet směrem dozadu (couváním), nesmíte uvolnit spojku příliš brzy po přesunutí páky řazení, protože by mohlo dojít k vypnutí motoru a následné nehodě.



	• Při řazení dolů z pátého rychlostního stupně na čtvrtý rychlostní stupeň je třeba dávat pozor na to, abyste řadicí pákou neúmyslně nepohnuli do strany a nezařadili tak druhý rychlostní stupeň. Takové prudké podřazení by...
	• Při řazení dolů z pátého rychlostního stupně na čtvrtý rychlostní stupeň je třeba dávat pozor na to, abyste řadicí pákou neúmyslně nepohnuli do strany a nezařadili tak druhý rychlostní stupeň. Takové prudké podřazení by...
	• Při řazení dolů z pátého rychlostního stupně na čtvrtý rychlostní stupeň je třeba dávat pozor na to, abyste řadicí pákou neúmyslně nepohnuli do strany a nezařadili tak druhý rychlostní stupeň. Takové prudké podřazení by...
	• Při řazení dolů z pátého rychlostního stupně na čtvrtý rychlostní stupeň je třeba dávat pozor na to, abyste řadicí pákou neúmyslně nepohnuli do strany a nezařadili tak druhý rychlostní stupeň. Takové prudké podřazení by...

	• Nepodřazujte o více než 2 rychlostní stupně a nezařazujte nižší rychlostní stupeň při vysokých otáčkách motoru (5 000 otáček za minutu nebo více). Takové podřazení může způsobit poškození motoru, spojky a převodovky.
	• Nepodřazujte o více než 2 rychlostní stupně a nezařazujte nižší rychlostní stupeň při vysokých otáčkách motoru (5 000 otáček za minutu nebo více). Takové podřazení může způsobit poškození motoru, spojky a převodovky.

	• Abyste se vyhnuli předčasnému opotřebení a poškození spojky, nenechávejte při řízení chodidlo na pedálu spojky. Spojku rovněž nepoužívejte pro zastavení vozidla v prudkém stoupání, při čekání na semaforech atd.
	• Abyste se vyhnuli předčasnému opotřebení a poškození spojky, nenechávejte při řízení chodidlo na pedálu spojky. Spojku rovněž nepoužívejte pro zastavení vozidla v prudkém stoupání, při čekání na semaforech atd.

	• Řadicí páku nepoužívejte jako opěrku ruky při řízení, jinak může dojít k předčasnému opotřebení řadicí vidlice převodovky.
	• Řadicí páku nepoužívejte jako opěrku ruky při řízení, jinak může dojít k předčasnému opotřebení řadicí vidlice převodovky.

	• Abyste zabránili možnému poškození systému spojky, nestartujte motor se zařazeným 2. rychlostním stupněm. Výjimkou je startování vozidla na kluzké vozovce.
	• Abyste zabránili možnému poškození systému spojky, nestartujte motor se zařazeným 2. rychlostním stupněm. Výjimkou je startování vozidla na kluzké vozovce.

	• Při práci s pedálem spojky pedál vždy sešlápněte až úplně dolů k podlaze. Pokud pedál nesešlápnete úplně, může dojít k poškození spojky nebo může spojka vydávat hluk.
	• Při práci s pedálem spojky pedál vždy sešlápněte až úplně dolů k podlaze. Pokud pedál nesešlápnete úplně, může dojít k poškození spojky nebo může spojka vydávat hluk.







	Zámek řazení
	Zámek řazení
	Zámek řazení
	Pro vaši bezpečnost je manuální převodovka vybavena zámkem řazení, který brání přeřazení z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka), pokud není sešlápnutý brzdový pedál.
	Pro vaši bezpečnost je manuální převodovka vybavena zámkem řazení, který brání přeřazení z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka), pokud není sešlápnutý brzdový pedál.
	Pro přeřazení z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka):
	1. Sešlápněte brzdový pedál a podržte ho v sešlápnuté poloze.
	1. Sešlápněte brzdový pedál a podržte ho v sešlápnuté poloze.
	1. Sešlápněte brzdový pedál a podržte ho v sešlápnuté poloze.

	2. Nastartujte motor nebo přepněte spínač zapalování do polohy ON (Zapnuto).
	2. Nastartujte motor nebo přepněte spínač zapalování do polohy ON (Zapnuto).

	3. Posuňte řadicí páku.
	3. Posuňte řadicí páku.


	Pokud s řadicí pákou v poloze P (Parkování) opakovaně sešlápnete a uvolníte brzdový pedál, je možné, že v okolí řadicí páky uslyšíte rachotivý hluk. Jde o normální stav.
	Před řazením a během řazení do polohy (Parkování) nebo jakékoli jiné polohy vždy zcela sešlápněte brzdový pedál, abyste zamezili neúmyslnému pohybu vozidla, který by mohl způsobit zranění osob ve vozidle a v blízkosti vozidla.
	Před řazením a během řazení do polohy (Parkování) nebo jakékoli jiné polohy vždy zcela sešlápněte brzdový pedál, abyste zamezili neúmyslnému pohybu vozidla, který by mohl způsobit zranění osob ve vozidle a v blízkosti vozidla.




	Automatická převodovka
	Automatická převodovka
	Automatická převodovka

	Typ řadicí páky
	Typ řadicí páky
	Typ řadicí páky
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Při řazení sešlápněte brzdový pedál a stiskněte uvolňovací tlačítko.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Při řazení stiskněte tlačítko pro odemknutí.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Řadicí pákou lze pohybovat volně.
	<GRAPHIC>

	• P (Parkování)
	• P (Parkování)
	• P (Parkování)

	• R (Zpátečka)
	• R (Zpátečka)

	• N (Neutrál)
	• N (Neutrál)

	• D (Jízda)
	• D (Jízda)


	Činnost
	Činnost
	• Sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte.
	• Sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte.
	• Sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte.





	Manuální režim
	Manuální režim
	Manuální režim
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Přesuňte páku voliče z polohy D (Jízda) do polohy manuálního řazení.
	• Přesuňte páku voliče z polohy D (Jízda) do polohy manuálního řazení.
	• Přesuňte páku voliče z polohy D (Jízda) do polohy manuálního řazení.
	- Nahoru (+): Zatlačením páky vpřed přeřadíte na vyšší stupeň.
	- Nahoru (+): Zatlačením páky vpřed přeřadíte na vyšší stupeň.
	- Nahoru (+): Zatlačením páky vpřed přeřadíte na vyšší stupeň.

	- Dolů (-): Přitažením páky vzad zařadíte nižší stupeň.
	- Dolů (-): Přitažením páky vzad zařadíte nižší stupeň.



	• Do polohy automatického řazení se vrátíte přesunutím páky voliče zpět do polohy D (Jízda).
	• Do polohy automatického řazení se vrátíte přesunutím páky voliče zpět do polohy D (Jízda).






	Zámek řazení
	Zámek řazení
	Zámek řazení
	Zámek řazení zabraňuje přeřazení z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka), pokud není sešlápnut brzdový pedál.
	Zámek řazení zabraňuje přeřazení z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka), pokud není sešlápnut brzdový pedál.
	Činnost
	Činnost
	1. Sešlápněte brzdový pedál a podržte ho v sešlápnuté poloze.
	1. Sešlápněte brzdový pedál a podržte ho v sešlápnuté poloze.
	1. Sešlápněte brzdový pedál a podržte ho v sešlápnuté poloze.

	2. Vozidlo zapněte do polohy ON (Zapnuto).
	2. Vozidlo zapněte do polohy ON (Zapnuto).

	3. Posuňte řadicí páku.
	3. Posuňte řadicí páku.


	Pokud s řadicí pákou v poloze P (Parkování) opakovaně sešlápnete a uvolníte brzdový pedál, je možné, že v okolí řadicí páky uslyšíte rachotivý hluk. Jde o normální stav.
	Pokud s řadicí pákou v poloze P (Parkování) opakovaně sešlápnete a uvolníte brzdový pedál, je možné, že v okolí řadicí páky uslyšíte rachotivý hluk. Jde o normální stav.




	Vyřazení zámku řazení
	Vyřazení zámku řazení
	Vyřazení zámku řazení
	Pokud nelze řadicí páku přesunout z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka), postupujte podle tohoto postupu.
	Pokud nelze řadicí páku přesunout z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka), postupujte podle tohoto postupu.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Pokračujte v sešlápnutí brzdy.
	1. Pokračujte v sešlápnutí brzdy.
	1. Pokračujte v sešlápnutí brzdy.

	2. Vozidlo zapněte do polohy OFF (Zapnuto).
	2. Vozidlo zapněte do polohy OFF (Zapnuto).

	3. Ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.
	3. Ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.

	4. Opatrně odstraňte manžetu řadicí páky.
	4. Opatrně odstraňte manžetu řadicí páky.

	5. Do přístupového otvoru vložte nářadí (např. plochý šroubovák) a zatlačte na něj.
	5. Do přístupového otvoru vložte nářadí (např. plochý šroubovák) a zatlačte na něj.

	6. Posuňte řadicí páku.
	6. Posuňte řadicí páku.

	7. Vyjměte nástroj z přístupového otvoru pro vyřazení zámku řazení a nasaďte zpět manžetu řadicí páky.
	7. Vyjměte nástroj z přístupového otvoru pro vyřazení zámku řazení a nasaďte zpět manžetu řadicí páky.


	Nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.




	Parkování se zařazeným neutrálem (N)
	Parkování se zařazeným neutrálem (N)
	Parkování se zařazeným neutrálem (N)
	Pokud chcete svůj zaparkovaný vůz přemístit tlačením, postupujte následovně.
	Pokud chcete svůj zaparkovaný vůz přemístit tlačením, postupujte následovně.
	1. Po zaparkování vozidla sešlápněte brzdový pedál a přesuňte řadicí páku do polohy P (Parkování). Tlačítko zapalování přitom musí být v poloze ON (Zapnuto) nebo musí být motor spuštěný.
	1. Po zaparkování vozidla sešlápněte brzdový pedál a přesuňte řadicí páku do polohy P (Parkování). Tlačítko zapalování přitom musí být v poloze ON (Zapnuto) nebo musí být motor spuštěný.
	1. Po zaparkování vozidla sešlápněte brzdový pedál a přesuňte řadicí páku do polohy P (Parkování). Tlačítko zapalování přitom musí být v poloze ON (Zapnuto) nebo musí být motor spuštěný.

	2. Je-li aktivována parkovací brzda, uvolněte ji.
	2. Je-li aktivována parkovací brzda, uvolněte ji.

	3. Během sešlápnutí brzdového pedálu otočte tlačítko zapalování do polohy OFF (Vypnuto). U vozů vybavených systémem chytrého klíče lze spínač zapalování přepnout do polohy OFF pouze tehdy, když je řadicí páka v poloze P (Par...
	3. Během sešlápnutí brzdového pedálu otočte tlačítko zapalování do polohy OFF (Vypnuto). U vozů vybavených systémem chytrého klíče lze spínač zapalování přepnout do polohy OFF pouze tehdy, když je řadicí páka v poloze P (Par...

	4. Řadicí páku přeřaďte do polohy N (Neutrál) při současném sešlápnutí brzdového pedálu. Odtáhněte manžetu řadicí páky a zároveň zasuňte vhodný nástroj (například plochý šroubovák) do přístupového otvoru pro uvolněn...
	4. Řadicí páku přeřaďte do polohy N (Neutrál) při současném sešlápnutí brzdového pedálu. Odtáhněte manžetu řadicí páky a zároveň zasuňte vhodný nástroj (například plochý šroubovák) do přístupového otvoru pro uvolněn...


	• S výjimkou parkování se zařazeným neutrálem vůz vždy z bezpečnostních důvodů parkujte s pákou voliče v poloze P (Parkování) a přitom aktivujte parkovací brzdu.
	• S výjimkou parkování se zařazeným neutrálem vůz vždy z bezpečnostních důvodů parkujte s pákou voliče v poloze P (Parkování) a přitom aktivujte parkovací brzdu.
	• S výjimkou parkování se zařazeným neutrálem vůz vždy z bezpečnostních důvodů parkujte s pákou voliče v poloze P (Parkování) a přitom aktivujte parkovací brzdu.
	• S výjimkou parkování se zařazeným neutrálem vůz vždy z bezpečnostních důvodů parkujte s pákou voliče v poloze P (Parkování) a přitom aktivujte parkovací brzdu.

	• Před zaparkováním se zařazeným neutrálem (stupeň N) se nejprve vždy přesvědčte, že parkovací plocha je vodorovná a bez nerovností. Na svazích a v náklonech neparkujte s převodem N (Neutrál). Vozidlo ponechané s převodovkou v ...
	• Před zaparkováním se zařazeným neutrálem (stupeň N) se nejprve vždy přesvědčte, že parkovací plocha je vodorovná a bez nerovností. Na svazích a v náklonech neparkujte s převodem N (Neutrál). Vozidlo ponechané s převodovkou v ...








	Posuvný volič SBW
	Posuvný volič SBW
	Posuvný volič SBW
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• P (Parkování)
	• P (Parkování)
	• P (Parkování)

	• R (Zpátečka)
	• R (Zpátečka)

	• N (Neutrál)
	• N (Neutrál)

	• D (Jízda)
	• D (Jízda)


	Činnost
	Činnost
	1. Sešlápněte brzdový pedál a otočte volič do požadované polohy.
	1. Sešlápněte brzdový pedál a otočte volič do požadované polohy.
	1. Sešlápněte brzdový pedál a otočte volič do požadované polohy.

	2. Stisknutím tlačítka P přeřaďte do polohy P (Parkování).
	2. Stisknutím tlačítka P přeřaďte do polohy P (Parkování).





	N je v poloze ON (Zapnuto)
	N je v poloze ON (Zapnuto)
	N je v poloze ON (Zapnuto)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Deaktivujte funkci AUTO HOLD a uvolněte parkovací brzdu.
	1. Deaktivujte funkci AUTO HOLD a uvolněte parkovací brzdu.
	1. Deaktivujte funkci AUTO HOLD a uvolněte parkovací brzdu.

	2. Sešlápněte brzdový pedál.
	2. Sešlápněte brzdový pedál.

	3. Otočte posuvný volič do polohy N (Neutrál); na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva „Press and hold OK button to stay in Neutral when vehicle is Off“ (Chcete-li při vypnutí systému vozidla zachovat neutrál, stiskněte a podržte ...
	3. Otočte posuvný volič do polohy N (Neutrál); na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva „Press and hold OK button to stay in Neutral when vehicle is Off“ (Chcete-li při vypnutí systému vozidla zachovat neutrál, stiskněte a podržte ...

	4. Podržte tlačítko OK na volantu stisknuté déle než 1 sekundu.
	4. Podržte tlačítko OK na volantu stisknuté déle než 1 sekundu.

	5. Jakmile se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Vehicle will stay in (N). Change gear to cancel“ (Vozidlo zůstane v poloze N. Funkci zrušte přeřazením) vypněte motor.
	5. Jakmile se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Vehicle will stay in (N). Change gear to cancel“ (Vozidlo zůstane v poloze N. Funkci zrušte přeřazením) vypněte motor.



	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Vozidlo je vypnuté v poloze ON (Vypnuto).
	• Vozidlo je vypnuté v poloze ON (Vypnuto).
	• Vozidlo je vypnuté v poloze ON (Vypnuto).






	Je-li vybitý akumulátor
	Je-li vybitý akumulátor
	Je-li vybitý akumulátor
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Připojte kabely baterie ke startovacím svorkám v motorovém prostoru. Podrobnosti viz část 
	1. Připojte kabely baterie ke startovacím svorkám v motorovém prostoru. Podrobnosti viz část 
	1. Připojte kabely baterie ke startovacím svorkám v motorovém prostoru. Podrobnosti viz část 
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	2. Uvolněte parkovací brzdu pokud je vozidlo ve stavu ON (Zapnuto).
	2. Uvolněte parkovací brzdu pokud je vozidlo ve stavu ON (Zapnuto).

	3. Zařaďte do polohy N (Neutrál).
	3. Zařaďte do polohy N (Neutrál).








	Dvouspojková převodovka
	Dvouspojková převodovka
	Dvouspojková převodovka

	Typ řadicí páky
	Typ řadicí páky
	Typ řadicí páky
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Při řazení sešlápněte brzdový pedál a stiskněte uvolňovací tlačítko.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Při řazení stiskněte tlačítko pro odemknutí.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Řadicí pákou lze pohybovat volně.
	<GRAPHIC>

	• P (Parkování)
	• P (Parkování)
	• P (Parkování)

	• R (Zpátečka)
	• R (Zpátečka)

	• N (Neutrál)
	• N (Neutrál)

	• D (Jízda)
	• D (Jízda)


	Činnost
	Činnost
	• Sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte.
	• Sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte.
	• Sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte.





	Manuální režim
	Manuální režim
	Manuální režim
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Přesuňte páku voliče z polohy D (Jízda) do polohy manuálního řazení.
	1. Přesuňte páku voliče z polohy D (Jízda) do polohy manuálního řazení.
	1. Přesuňte páku voliče z polohy D (Jízda) do polohy manuálního řazení.
	• Nahoru (+): Zatlačením páky vpřed přeřadíte na vyšší stupeň.
	• Nahoru (+): Zatlačením páky vpřed přeřadíte na vyšší stupeň.
	• Nahoru (+): Zatlačením páky vpřed přeřadíte na vyšší stupeň.

	• Dolů (-): Přitažením páky vzad zařadíte nižší stupeň.
	• Dolů (-): Přitažením páky vzad zařadíte nižší stupeň.



	2. Do polohy automatického řazení se vrátíte přesunutím páky voliče zpět do polohy D (Jízda).
	2. Do polohy automatického řazení se vrátíte přesunutím páky voliče zpět do polohy D (Jízda).






	Zámek řazení
	Zámek řazení
	Zámek řazení
	Zámek řazení zabraňuje přeřazení z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka), pokud není sešlápnut brzdový pedál.
	Zámek řazení zabraňuje přeřazení z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka), pokud není sešlápnut brzdový pedál.
	Činnost
	Činnost
	1. Sešlápněte brzdový pedál a podržte ho v sešlápnuté poloze.
	1. Sešlápněte brzdový pedál a podržte ho v sešlápnuté poloze.
	1. Sešlápněte brzdový pedál a podržte ho v sešlápnuté poloze.

	2. Vozidlo zapněte do polohy ON (Zapnuto).
	2. Vozidlo zapněte do polohy ON (Zapnuto).

	3. Posuňte řadicí páku.
	3. Posuňte řadicí páku.


	Pokud s řadicí pákou v poloze P (Parkování) opakovaně sešlápnete a uvolníte brzdový pedál, je možné, že v okolí řadicí páky uslyšíte rachotivý hluk. Jde o normální stav.
	Pokud s řadicí pákou v poloze P (Parkování) opakovaně sešlápnete a uvolníte brzdový pedál, je možné, že v okolí řadicí páky uslyšíte rachotivý hluk. Jde o normální stav.




	Vyřazení zámku řazení
	Vyřazení zámku řazení
	Vyřazení zámku řazení
	Pokud nelze řadicí páku přesunout z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka).
	Pokud nelze řadicí páku přesunout z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka).
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Pokračujte v sešlápnutí brzdy.
	1. Pokračujte v sešlápnutí brzdy.
	1. Pokračujte v sešlápnutí brzdy.

	2. Vozidlo zapněte do polohy OFF (Zapnuto).
	2. Vozidlo zapněte do polohy OFF (Zapnuto).

	3. Ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.
	3. Ujistěte se, že je zatažená parkovací brzda.

	4. Opatrně odstraňte manžetu řadicí páky.
	4. Opatrně odstraňte manžetu řadicí páky.

	5. Do přístupového otvoru vložte nářadí (např. plochý šroubovák) a zatlačte na něj.
	5. Do přístupového otvoru vložte nářadí (např. plochý šroubovák) a zatlačte na něj.

	6. Posuňte řadicí páku.
	6. Posuňte řadicí páku.

	7. Vyjměte nástroj z přístupového otvoru pro vyřazení zámku řazení a nasaďte zpět manžetu řadicí páky.
	7. Vyjměte nástroj z přístupového otvoru pro vyřazení zámku řazení a nasaďte zpět manžetu řadicí páky.

	8. Nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	8. Nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.







	Parkování se zařazeným neutrálem (N)
	Parkování se zařazeným neutrálem (N)
	Parkování se zařazeným neutrálem (N)
	Pokud chcete svůj zaparkovaný vůz přemístit tlačením, postupujte následovně.
	Pokud chcete svůj zaparkovaný vůz přemístit tlačením, postupujte následovně.
	1. Po zaparkování vozidla sešlápněte brzdový pedál a přesuňte řadicí páku do polohy P (Parkování). Tlačítko zapalování přitom musí být v poloze ON (Zapnuto) nebo musí být motor spuštěný.
	1. Po zaparkování vozidla sešlápněte brzdový pedál a přesuňte řadicí páku do polohy P (Parkování). Tlačítko zapalování přitom musí být v poloze ON (Zapnuto) nebo musí být motor spuštěný.
	1. Po zaparkování vozidla sešlápněte brzdový pedál a přesuňte řadicí páku do polohy P (Parkování). Tlačítko zapalování přitom musí být v poloze ON (Zapnuto) nebo musí být motor spuštěný.

	2. Je-li aktivována parkovací brzda, uvolněte ji.
	2. Je-li aktivována parkovací brzda, uvolněte ji.

	3. Během sešlápnutí brzdového pedálu otočte tlačítko zapalování do polohy OFF (Vypnuto). U vozů vybavených systémem chytrého klíče lze spínač zapalování přepnout do polohy OFF (Vypnuto) pouze tehdy, je-li páka voliče v poloze ...
	3. Během sešlápnutí brzdového pedálu otočte tlačítko zapalování do polohy OFF (Vypnuto). U vozů vybavených systémem chytrého klíče lze spínač zapalování přepnout do polohy OFF (Vypnuto) pouze tehdy, je-li páka voliče v poloze ...

	4. Řadicí páku přeřaďte do polohy N (Neutrál) při současném sešlápnutí brzdového pedálu. Odtáhněte manžetu řadicí páky a zároveň zasuňte a zatlačte dolů vhodný nástroj (například plochý šroubovák) do přístupového o...
	4. Řadicí páku přeřaďte do polohy N (Neutrál) při současném sešlápnutí brzdového pedálu. Odtáhněte manžetu řadicí páky a zároveň zasuňte a zatlačte dolů vhodný nástroj (například plochý šroubovák) do přístupového o...


	• S výjimkou parkování se zařazeným neutrálem vůz vždy z bezpečnostních důvodů parkujte s pákou voliče v poloze P (Parkování) a přitom aktivujte parkovací brzdu.
	• S výjimkou parkování se zařazeným neutrálem vůz vždy z bezpečnostních důvodů parkujte s pákou voliče v poloze P (Parkování) a přitom aktivujte parkovací brzdu.
	• S výjimkou parkování se zařazeným neutrálem vůz vždy z bezpečnostních důvodů parkujte s pákou voliče v poloze P (Parkování) a přitom aktivujte parkovací brzdu.
	• S výjimkou parkování se zařazeným neutrálem vůz vždy z bezpečnostních důvodů parkujte s pákou voliče v poloze P (Parkování) a přitom aktivujte parkovací brzdu.

	• Před zaparkováním se zařazeným neutrálem (stupeň N) se nejprve vždy přesvědčte, že parkovací plocha je vodorovná a bez nerovností. Na svazích a v náklonech neparkujte s převodem N (Neutrál). Vozidlo ponechané s převodovkou v ...
	• Před zaparkováním se zařazeným neutrálem (stupeň N) se nejprve vždy přesvědčte, že parkovací plocha je vodorovná a bez nerovností. Na svazích a v náklonech neparkujte s převodem N (Neutrál). Vozidlo ponechané s převodovkou v ...







	Posuvný volič SBW
	Posuvný volič SBW
	Posuvný volič SBW
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• P (Parkování)
	• P (Parkování)
	• P (Parkování)

	• R (Zpátečka)
	• R (Zpátečka)

	• N (Neutrál)
	• N (Neutrál)

	• D (Jízda)
	• D (Jízda)


	Činnost
	Činnost
	1. Sešlápněte brzdový pedál a otočte volič do požadované polohy.
	1. Sešlápněte brzdový pedál a otočte volič do požadované polohy.
	1. Sešlápněte brzdový pedál a otočte volič do požadované polohy.

	2. Stisknutím tlačítka P přeřaďte do polohy P (Parkování).
	2. Stisknutím tlačítka P přeřaďte do polohy P (Parkování).





	Rozsah převodovky
	Rozsah převodovky
	Rozsah převodovky
	Pokud je spínač zapalování v poloze ON (Zapnuto), indikátor na přístrojovém panelu zobrazuje polohu voliče převodovky.
	Pokud je spínač zapalování v poloze ON (Zapnuto), indikátor na přístrojovém panelu zobrazuje polohu voliče převodovky.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	P (Parkování)
	P (Parkování)
	Před přesunutím voliče do polohy P (Parkování) vždy úplně zastavte. Pro přeřazení z polohy P (Parkování) silně sešlápněte pedál brzdy a ujistěte se, že nesešlapujete pedál akcelerátoru. Pokud vše výše uvedené proběhlo a s...
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	N je v poloze ON (Zapnuto)
	N je v poloze ON (Zapnuto)
	N je v poloze ON (Zapnuto)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Deaktivujte funkci AUTO HOLD a uvolněte parkovací brzdu.
	1. Deaktivujte funkci AUTO HOLD a uvolněte parkovací brzdu.
	1. Deaktivujte funkci AUTO HOLD a uvolněte parkovací brzdu.

	2. Sešlápněte brzdový pedál.
	2. Sešlápněte brzdový pedál.

	3. Otočte posuvný volič do polohy N (Neutrál); na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva.
	3. Otočte posuvný volič do polohy N (Neutrál); na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva.

	4. Podržte tlačítko OK na volantu stisknuté déle než 1 sekundu.
	4. Podržte tlačítko OK na volantu stisknuté déle než 1 sekundu.

	5. Jakmile se na přístrojové desce zobrazí zpráva, vypněte motor.
	5. Jakmile se na přístrojové desce zobrazí zpráva, vypněte motor.



	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Vozidlo je vypnuté v poloze ON (Vypnuto).
	• Vozidlo je vypnuté v poloze ON (Vypnuto).
	• Vozidlo je vypnuté v poloze ON (Vypnuto).






	Je-li vybitý akumulátor
	Je-li vybitý akumulátor
	Je-li vybitý akumulátor
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Připojte kabely baterie ke startovacím svorkám v motorovém prostoru. Podrobnosti viz část 
	1. Připojte kabely baterie ke startovacím svorkám v motorovém prostoru. Podrobnosti viz část 
	1. Připojte kabely baterie ke startovacím svorkám v motorovém prostoru. Podrobnosti viz část 
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	2. Uvolněte parkovací brzdu pokud je vozidlo ve stavu ON (Zapnuto).
	2. Uvolněte parkovací brzdu pokud je vozidlo ve stavu ON (Zapnuto).

	3. Zařaďte do polohy N (Neutrál).
	3. Zařaďte do polohy N (Neutrál).






	Vlastnosti dvouspojkové převodovky
	Vlastnosti dvouspojkové převodovky
	Vlastnosti dvouspojkové převodovky
	Automatická manuální převodovka má sedm rychlostních stupňů pro jízdu vpřed a jeden pro couvání. Jednotlivé rychlostní stupně jsou vybírány automaticky, je-li řadicí páka v poloze D (Jízda).
	Automatická manuální převodovka má sedm rychlostních stupňů pro jízdu vpřed a jeden pro couvání. Jednotlivé rychlostní stupně jsou vybírány automaticky, je-li řadicí páka v poloze D (Jízda).
	• Dvouspojkovou převodovku lze chápat jako automaticky řazenou manuální převodovku. Přináší podobné chování vozidla jako s manuální převodovkou a navíc umožňuje snadné a plně automatické řazení.
	• Dvouspojkovou převodovku lze chápat jako automaticky řazenou manuální převodovku. Přináší podobné chování vozidla jako s manuální převodovkou a navíc umožňuje snadné a plně automatické řazení.
	• Dvouspojkovou převodovku lze chápat jako automaticky řazenou manuální převodovku. Přináší podobné chování vozidla jako s manuální převodovkou a navíc umožňuje snadné a plně automatické řazení.

	• Po zvolení polohy D (Jízda) převodovka řadí automaticky jako běžná automatická převodovka. Na rozdíl do tradičních automatických převodovek může být řazení patrné a slyšitelné, jak ovladače používají spojku a řadí ryc...
	• Po zvolení polohy D (Jízda) převodovka řadí automaticky jako běžná automatická převodovka. Na rozdíl do tradičních automatických převodovek může být řazení patrné a slyšitelné, jak ovladače používají spojku a řadí ryc...

	• Dvouspojková převodovka v sobě má zabudovaný mechanismus dvojité spojky tzv. suchého typu, která má lepší vlastnosti při akceleraci a snižuje spotřebu paliva při jízdě. Avšak od běžné automatické převodovky se liší, proto...
	• Dvouspojková převodovka v sobě má zabudovaný mechanismus dvojité spojky tzv. suchého typu, která má lepší vlastnosti při akceleraci a snižuje spotřebu paliva při jízdě. Avšak od běžné automatické převodovky se liší, proto...
	Řazení stupňů je následkem toho výrazněji rozpoznatelné a mohou se projevovat lehké vibrace, jak se otáčky vyrovnávají s otáčkami hřídele motoru. Jde o běžný projev dvouspojkové převodovky.

	• Suchá spojka přenáší krouticí moment přímočařejším způsobem a poskytuje pocit přímého záběru, který se od běžných automatických převodovek liší. Nejpatrnější to může být při rozjezdu po zastavení, nebo při jízd...
	• Suchá spojka přenáší krouticí moment přímočařejším způsobem a poskytuje pocit přímého záběru, který se od běžných automatických převodovek liší. Nejpatrnější to může být při rozjezdu po zastavení, nebo při jízd...

	• Pokud prudce akcelerujete z nízké rychlosti, otáčky motoru se následkem prokluzu spojky mohou dramaticky zvýšit, zatímco dvouspojková převodovka vybírá vhodný převodový stupeň. Jde o normální stav.
	• Pokud prudce akcelerujete z nízké rychlosti, otáčky motoru se následkem prokluzu spojky mohou dramaticky zvýšit, zatímco dvouspojková převodovka vybírá vhodný převodový stupeň. Jde o normální stav.

	• Chcete-li se při rozjezdu na svahu směrem do kopce vyhnout otřesům nebo trhavému pohybu, tiskněte akcelerační pedál plynule a s citem.
	• Chcete-li se při rozjezdu na svahu směrem do kopce vyhnout otřesům nebo trhavému pohybu, tiskněte akcelerační pedál plynule a s citem.

	• Pokud při jízdě nízkou rychlostí prudce uvolníte akcelerační pedál, může se stát, že než převodovka stihne podřadit, pocítíte zpomalení následkem brzdění motorem. Tento pocit brzdění motorem se podobá jízdě s manuální...
	• Pokud při jízdě nízkou rychlostí prudce uvolníte akcelerační pedál, může se stát, že než převodovka stihne podřadit, pocítíte zpomalení následkem brzdění motorem. Tento pocit brzdění motorem se podobá jízdě s manuální...

	• Při jízdě ze svahu doporučujeme přeřadit do manuálního režimu a podřazovat na nižší stupeň tak, abyste korigovali rychlost jízdy bez nadměrného využívání brzd.
	• Při jízdě ze svahu doporučujeme přeřadit do manuálního režimu a podřazovat na nižší stupeň tak, abyste korigovali rychlost jízdy bez nadměrného využívání brzd.

	• Při startování a vypnutí motoru lze zaslechnout klapavý zvuk, způsobený testem systému. Jde o běžný projev dvouspojkové převodovky.
	• Při startování a vypnutí motoru lze zaslechnout klapavý zvuk, způsobený testem systému. Jde o běžný projev dvouspojkové převodovky.

	• V průběhu prvních 1 500 km (1 000 mil) může být patrné, že při akceleraci z nízkých rychlostí není projev vozidla úplně hladký. V průběhu tohoto období zajíždění se kvalita řazení a vlastností vozidla průběžně optima...
	• V průběhu prvních 1 500 km (1 000 mil) může být patrné, že při akceleraci z nízkých rychlostí není projev vozidla úplně hladký. V průběhu tohoto období zajíždění se kvalita řazení a vlastností vozidla průběžně optima...







	Zprávy na LCD displeji
	Zprávy na LCD displeji
	Zprávy na LCD displeji
	Posuvný volič SBW pro AT/DCT – zprávy
	Posuvný volič SBW pro AT/DCT – zprávy
	Posuvný volič SBW pro AT/DCT – zprávy
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	Zpráva
	Zpráva
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	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Nejsou splněny podmínky pro přeřazení. Snižte rychlost, poté přeřaďte. 
	A: Nejsou splněny podmínky pro přeřazení. Snižte rychlost, poté přeřaďte.
	• Když je rychlost jízdy příliš vysoká, než aby mohlo dojít k přeřazení.
	• Když je rychlost jízdy příliš vysoká, než aby mohlo dojít k přeřazení.
	• Když je rychlost jízdy příliš vysoká, než aby mohlo dojít k přeřazení.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Porucha. Stiskněte brzdu, zařaďte polohu R (Zpátečka) a pak polohu D (Jízda) 
	A: Porucha. Stiskněte brzdu, zařaďte polohu R (Zpátečka) a pak polohu D (Jízda)
	• Když při řazení nesešlápnete brzdový pedál.
	• Když při řazení nesešlápnete brzdový pedál.
	• Když při řazení nesešlápnete brzdový pedál.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Zařazená poloha PARKOVÁNÍ 
	A: Zařazená poloha PARKOVÁNÍ
	• Když během pohybu vozidla dojde k zařazení převodového stupně P (Parkování).
	• Když během pohybu vozidla dojde k zařazení převodového stupně P (Parkování).
	• Když během pohybu vozidla dojde k zařazení převodového stupně P (Parkování).




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Tato poloha převodovky už je vybrána 
	A: Tato poloha převodovky už je vybrána
	• Při opětovném zařazení polohy P (Parkování) nebo při přehřátí převodovky.
	• Při opětovném zařazení polohy P (Parkování) nebo při přehřátí převodovky.
	• Při opětovném zařazení polohy P (Parkování) nebo při přehřátí převodovky.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Porucha funkce. Po zaparkování vozidla aktivujte parkovací brzdu 
	A: Porucha funkce. Po zaparkování vozidla aktivujte parkovací brzdu
	• Zobrazí se v případě, že se vyskytne problém s funkcí aktivující polohu P (Parkování).
	• Zobrazí se v případě, že se vyskytne problém s funkcí aktivující polohu P (Parkování).
	• Zobrazí se v případě, že se vyskytne problém s funkcí aktivující polohu P (Parkování).




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Zkontrolujte tlačítko P 
	A: Zkontrolujte tlačítko P
	• Zobrazí se v případě, že se vyskytne problém s tlačítkem P (Parkování).
	• Zobrazí se v případě, že se vyskytne problém s tlačítkem P (Parkování).
	• Zobrazí se v případě, že se vyskytne problém s tlačítkem P (Parkování).




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Zkontrolujte volič převodovky 
	A: Zkontrolujte volič převodovky
	• Když se vyskytne problém s voličem převodovky.
	• Když se vyskytne problém s voličem převodovky.
	• Když se vyskytne problém s voličem převodovky.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Zablokování otočného ovladače 
	A: Zablokování otočného ovladače
	• Zobrazí se, když se volič trvale zablokuje nebo se vyskytne jiný problém voliče.
	• Zobrazí se, když se volič trvale zablokuje nebo se vyskytne jiný problém voliče.
	• Zobrazí se, když se volič trvale zablokuje nebo se vyskytne jiný problém voliče.








	Varovná hlášení dvouspojkové převodovky
	Varovná hlášení dvouspojkové převodovky
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Zpráva
	Zpráva
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	Obsah



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Prudký svah! Sešlápnutím brzdového pedálu. 
	A: Prudký svah! Sešlápnutím brzdového pedálu.
	• Pro zabrzdění vozidla v kopci použijte nožní nebo parkovací brzdu.
	• Pro zabrzdění vozidla v kopci použijte nožní nebo parkovací brzdu.
	• Pro zabrzdění vozidla v kopci použijte nožní nebo parkovací brzdu.

	• Pokud při jízdě zastavíte v kopci, ponechte si vpředu určitý odstup pro vyjetí. Poté zajistěte vozidlo v kopci parkovací brzdou.
	• Pokud při jízdě zastavíte v kopci, ponechte si vpředu určitý odstup pro vyjetí. Poté zajistěte vozidlo v kopci parkovací brzdou.

	• Pokud byste při stání v kopci udržovat vozidlo v klidu pedálem akcelerátoru, nebo sjížděli bez použití brzdového pedálu, může dojít k přehřátí spojky a jejímu poškození. V takovém případě se na displeji zobrazí varovn...
	• Pokud byste při stání v kopci udržovat vozidlo v klidu pedálem akcelerátoru, nebo sjížděli bez použití brzdového pedálu, může dojít k přehřátí spojky a jejímu poškození. V takovém případě se na displeji zobrazí varovn...

	• Po dobu zobrazení varovného hlášení musí být sešlápnutý brzdový pedál.
	• Po dobu zobrazení varovného hlášení musí být sešlápnutý brzdový pedál.

	• Ignorování hlášení může vést k poškození převodovky.
	• Ignorování hlášení může vést k poškození převodovky.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Teplota převodovky je vysoká! Bezpečně zastavte 
	A: Teplota převodovky je vysoká! Bezpečně zastavte
	• Za určitých okolností, např. při opakovaném zastavování a rozjezdech v prudkém kopci, prudké akceleraci nebo za jiných nepříznivých podmínek se teplota dvouspojkové převodovky může nadměrně zvýšit. Může nakonec dojít k p...
	• Za určitých okolností, např. při opakovaném zastavování a rozjezdech v prudkém kopci, prudké akceleraci nebo za jiných nepříznivých podmínek se teplota dvouspojkové převodovky může nadměrně zvýšit. Může nakonec dojít k p...
	• Za určitých okolností, např. při opakovaném zastavování a rozjezdech v prudkém kopci, prudké akceleraci nebo za jiných nepříznivých podmínek se teplota dvouspojkové převodovky může nadměrně zvýšit. Může nakonec dojít k p...
	• Pokud se při jízdě s častým zastavováním nebo při popojíždění v koloně chcete vyhnout stresu z řazení a zajistit si lepší činnost převodovky, přesuňte řadicí páku do polohy N (Neutrál) nebo P (Parkování).
	• Pokud se při jízdě s častým zastavováním nebo při popojíždění v koloně chcete vyhnout stresu z řazení a zajistit si lepší činnost převodovky, přesuňte řadicí páku do polohy N (Neutrál) nebo P (Parkování).
	• Pokud se při jízdě s častým zastavováním nebo při popojíždění v koloně chcete vyhnout stresu z řazení a zajistit si lepší činnost převodovky, přesuňte řadicí páku do polohy N (Neutrál) nebo P (Parkování).
	• Pokud se při jízdě s častým zastavováním nebo při popojíždění v koloně chcete vyhnout stresu z řazení a zajistit si lepší činnost převodovky, přesuňte řadicí páku do polohy N (Neutrál) nebo P (Parkování).




	• Při přehřátí spojky se aktivuje se ochranný režim, ukazatel zařazeného stupně na přístrojovém panelu bliká a ozývá se zvuková signalizace. V tomto okamžiku se na LCD displeji zobrazí zpráva „Transmission temp. is high! Stop ...
	• Při přehřátí spojky se aktivuje se ochranný režim, ukazatel zařazeného stupně na přístrojovém panelu bliká a ozývá se zvuková signalizace. V tomto okamžiku se na LCD displeji zobrazí zpráva „Transmission temp. is high! Stop ...

	• Pokud taková situace nastane, zastavte na vhodném místě, motor nechte spuštěný, zatáhněte parkovací brzdu, páku voliče přesuňte do polohy N (Neutrál) a nechte převodovku vychladnout.
	• Pokud taková situace nastane, zastavte na vhodném místě, motor nechte spuštěný, zatáhněte parkovací brzdu, páku voliče přesuňte do polohy N (Neutrál) a nechte převodovku vychladnout.

	• Při ignorování těchto varování se stav může zhoršit. Může docházet k nečekanému řazení, častému řazení nebo k trhavému projevu. Pro návrat do normálního stavu na vhodném místě zastavte vozidlo, sešlápněte brzdový pe...
	• Při ignorování těchto varování se stav může zhoršit. Může docházet k nečekanému řazení, častému řazení nebo k trhavému projevu. Pro návrat do normálního stavu na vhodném místě zastavte vozidlo, sešlápněte brzdový pe...

	• Pokud lze, jeďte plynule.
	• Pokud lze, jeďte plynule.




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Převodovka je horká! Parkujte se zapnutým motorem 
	A: Převodovka je horká! Parkujte se zapnutým motorem
	B: Chlazení převodovky. Zůstaňte stát 00 min.
	C: Převodovka je ochlazená. Pokračujte v jízdě.
	• Pokud pokračujete v jízdě a teplota spojky dosáhne maximální teploty, zobrazí se zpráva „Převodovka je horká! Zaparkujte se zapnutým motorem“. Pokud taková situace nastane, do vychladnutí na provozní teplotu bude spojka nefunkční
	• Pokud pokračujete v jízdě a teplota spojky dosáhne maximální teploty, zobrazí se zpráva „Převodovka je horká! Zaparkujte se zapnutým motorem“. Pokud taková situace nastane, do vychladnutí na provozní teplotu bude spojka nefunkční
	• Pokud pokračujete v jízdě a teplota spojky dosáhne maximální teploty, zobrazí se zpráva „Převodovka je horká! Zaparkujte se zapnutým motorem“. Pokud taková situace nastane, do vychladnutí na provozní teplotu bude spojka nefunkční

	• Varovná zpráva zobrazuje čas, za jak dlouho převodovka vychladne.
	• Varovná zpráva zobrazuje čas, za jak dlouho převodovka vychladne.

	• Pokud taková situace nastane, zastavte na vhodném místě, motor nechte spuštěný, zabrzděte, páku voliče přesuňte do polohy P (Parkování) a nechte převodovku vychladnout.
	• Pokud taková situace nastane, zastavte na vhodném místě, motor nechte spuštěný, zabrzděte, páku voliče přesuňte do polohy P (Parkování) a nechte převodovku vychladnout.

	• Po zobrazení zprávy „Trans cooled. Resume driving“ (Převodovka je ochlazená, pokračujte v jízdě) můžete pokračovat.
	• Po zobrazení zprávy „Trans cooled. Resume driving“ (Převodovka je ochlazená, pokračujte v jízdě) můžete pokračovat.

	• Pokud lze, jeďte plynule.
	• Pokud lze, jeďte plynule.


	Pokud některé z výstražných hlášení na LCD displeji nadále bliká, doporučujeme v zájmu vaší bezpečnosti nechat systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce / servisního partnera Kia.





	Pro snížení rizika vážného nebo i fatálního zranění:
	Pro snížení rizika vážného nebo i fatálního zranění:
	• VŽDY před přeřazením do polohy D (Jízda) nebo R (Zpátečka) kontrolujte okolí vozidla, zda nejsou v blízkosti osoby, obzvláště děti.
	• VŽDY před přeřazením do polohy D (Jízda) nebo R (Zpátečka) kontrolujte okolí vozidla, zda nejsou v blízkosti osoby, obzvláště děti.
	• VŽDY před přeřazením do polohy D (Jízda) nebo R (Zpátečka) kontrolujte okolí vozidla, zda nejsou v blízkosti osoby, obzvláště děti.

	• Před opuštěním sedadla řidiče se ujistěte, že je převodovka v poloze P (Parkování); poté zatáhněte parkovací brzdu a spínač zapalování přepněte do polohy LOCK/OFF (zamknuto/vypnuto). Při nedodržení těchto pokynů by se mo...
	• Před opuštěním sedadla řidiče se ujistěte, že je převodovka v poloze P (Parkování); poté zatáhněte parkovací brzdu a spínač zapalování přepněte do polohy LOCK/OFF (zamknuto/vypnuto). Při nedodržení těchto pokynů by se mo...

	• Před a při přeřazování z polohy P (Parkování) do jiné polohy vždy plně sešlápněte brzdový pedál, abyste zabránili neúmyslnému pohybu vozidla, který by mohl zranit osoby ve vozidle nebo v jeho okolí.
	• Před a při přeřazování z polohy P (Parkování) do jiné polohy vždy plně sešlápněte brzdový pedál, abyste zabránili neúmyslnému pohybu vozidla, který by mohl zranit osoby ve vozidle nebo v jeho okolí.

	• Po zastavení se ujistěte, že se převodovka nachází v poloze P (Parkování), použijte parkovací brzdu a vypněte systém vozidla.
	• Po zastavení se ujistěte, že se převodovka nachází v poloze P (Parkování), použijte parkovací brzdu a vypněte systém vozidla.

	• Polohu P (Parkování) nepoužívejte místo parkovací brzdy. Vždy se ujistěte, že řazení je v poloze P (Parkování) plně zatáhněte parkovací brzdu.
	• Polohu P (Parkování) nepoužívejte místo parkovací brzdy. Vždy se ujistěte, že řazení je v poloze P (Parkování) plně zatáhněte parkovací brzdu.

	• Nikdy nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru.
	• Nikdy nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru.

	• Při jízdě polohu N (Neutrál) nepoužívejte. Nebylo by možné využívat brzdění motorem a mohlo by dojít k nehodě.
	• Při jízdě polohu N (Neutrál) nepoužívejte. Nebylo by možné využívat brzdění motorem a mohlo by dojít k nehodě.

	• Chcete-li zabránit poškození převodovky, neakcelerujte při zařazeném stupni R (Zpátečka) ani při žádném stupni pro jízdu vpřed, pokud současně sešlapujete brzdu.
	• Chcete-li zabránit poškození převodovky, neakcelerujte při zařazeném stupni R (Zpátečka) ani při žádném stupni pro jízdu vpřed, pokud současně sešlapujete brzdu.

	• Prudké brzdění motorem (přeřazení na nižší rychlostní stupeň) nepoužívejte na kluzké silnici. Mohlo by dojít ke smyku a nehodě.
	• Prudké brzdění motorem (přeřazení na nižší rychlostní stupeň) nepoužívejte na kluzké silnici. Mohlo by dojít ke smyku a nehodě.

	• Přesunutí voliče do polohy P (Parkování), při jízdě vozidla, by způsobilo zablokování kol a ztrátu kontroly nad vozidlem.
	• Přesunutí voliče do polohy P (Parkování), při jízdě vozidla, by způsobilo zablokování kol a ztrátu kontroly nad vozidlem.

	• Při parkování v náklonu zajistěte kola pro prevenci rozjetí.
	• Při parkování v náklonu zajistěte kola pro prevenci rozjetí.

	• Z bezpečnostních důvodů vždy zatahujte parkovací brzdu při zařazené poloze P (Parkování), s výjimkou nouzového parkování.
	• Z bezpečnostních důvodů vždy zatahujte parkovací brzdu při zařazené poloze P (Parkování), s výjimkou nouzového parkování.

	• Selhání dvouspojkové převodovky
	• Selhání dvouspojkové převodovky
	- Na kluzkých vozovkách nepoužívejte náhlé brzdění motorem (podřazení na nižší převodový stupeň). V takové situaci je vyšší riziko, že se pneumatiky dostanou do smyku, což může vést k nehodě.
	- Na kluzkých vozovkách nepoužívejte náhlé brzdění motorem (podřazení na nižší převodový stupeň). V takové situaci je vyšší riziko, že se pneumatiky dostanou do smyku, což může vést k nehodě.
	- Na kluzkých vozovkách nepoužívejte náhlé brzdění motorem (podřazení na nižší převodový stupeň). V takové situaci je vyšší riziko, že se pneumatiky dostanou do smyku, což může vést k nehodě.

	- Pokud nemáte silně sešlápnutý brzdový pedál, nepřeřazujte. Zařazení převodu s motorem vytočeným ve vysokých otáčkách může způsobit prudký rozjezd vozidla. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly a ke zranění osob nebo poškozen...
	- Pokud nemáte silně sešlápnutý brzdový pedál, nepřeřazujte. Zařazení převodu s motorem vytočeným ve vysokých otáčkách může způsobit prudký rozjezd vozidla. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly a ke zranění osob nebo poškozen...

	- Při zastavení ve svahu neudržujte vozidlo na místě pomocí pedálu akcelerátoru. Použijte provozní nebo parkovací brzdu.
	- Při zastavení ve svahu neudržujte vozidlo na místě pomocí pedálu akcelerátoru. Použijte provozní nebo parkovací brzdu.

	- Pokud nelze převodovku přeřadit do polohy D (Jízda) nebo R (Zpátečka), ukazatel zařazené polohy (D nebo R) na přístrojovém panelu bude blikat. Doporučujeme kontaktovat autorizovaného prodejce / servisního partnera Kia a nechat systém...
	- Pokud nelze převodovku přeřadit do polohy D (Jízda) nebo R (Zpátečka), ukazatel zařazené polohy (D nebo R) na přístrojovém panelu bude blikat. Doporučujeme kontaktovat autorizovaného prodejce / servisního partnera Kia a nechat systém...





	• Před přesunutím páky voliče do nebo z polohy R (Zpátečka) vozidlo vždy zcela zastavte, jinak by mohlo při přesouvání páky voliče do polohy R (Zpátečka) dojít k poškození převodovky s výjimkou situace popsané v oddíle 
	• Před přesunutím páky voliče do nebo z polohy R (Zpátečka) vozidlo vždy zcela zastavte, jinak by mohlo při přesouvání páky voliče do polohy R (Zpátečka) dojít k poškození převodovky s výjimkou situace popsané v oddíle 
	• Před přesunutím páky voliče do nebo z polohy R (Zpátečka) vozidlo vždy zcela zastavte, jinak by mohlo při přesouvání páky voliče do polohy R (Zpátečka) dojít k poškození převodovky s výjimkou situace popsané v oddíle 
	• Před přesunutím páky voliče do nebo z polohy R (Zpátečka) vozidlo vždy zcela zastavte, jinak by mohlo při přesouvání páky voliče do polohy R (Zpátečka) dojít k poškození převodovky s výjimkou situace popsané v oddíle 
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	• V zájmu bezpečnosti vždy zaparkujte vozidlo v poloze P (Parkování) a zatáhněte parkovací brzdu. Vozidlo ponechané s převodovkou v poloze N (Neutrál) se může samovolně rozjet a způsobit vážná zranění nebo škody na majetku.
	• V zájmu bezpečnosti vždy zaparkujte vozidlo v poloze P (Parkování) a zatáhněte parkovací brzdu. Vozidlo ponechané s převodovkou v poloze N (Neutrál) se může samovolně rozjet a způsobit vážná zranění nebo škody na majetku.

	• Po vypnutí vozidla nelze elektronickou parkovací brzdu vypnout.
	• Po vypnutí vozidla nelze elektronickou parkovací brzdu vypnout.

	• Je-li u vozu vybaveného elektronickou parkovací brzdou EPB při jízdě použita funkce AUTO HOLD (Automatické přibrzdění), bude při vypnutí systému vozidla do polohy OFF (Vypnuto) automaticky aktivována elektronická parkovací brzda. ...
	• Je-li u vozu vybaveného elektronickou parkovací brzdou EPB při jízdě použita funkce AUTO HOLD (Automatické přibrzdění), bude při vypnutí systému vozidla do polohy OFF (Vypnuto) automaticky aktivována elektronická parkovací brzda. ...

	• Z polohy N (Neutrál) nebo P (Parkování) do polohy D (Jízda) nebo R (Zpátečka) nepřeřazujte, pokud jsou otáčky motoru jiné než volnoběžné. Přeřazení do polohy P (Parkování) za jízdy může způsobit poškození převodovky voz...
	• Z polohy N (Neutrál) nebo P (Parkování) do polohy D (Jízda) nebo R (Zpátečka) nepřeřazujte, pokud jsou otáčky motoru jiné než volnoběžné. Přeřazení do polohy P (Parkování) za jízdy může způsobit poškození převodovky voz...



	Manuální režim
	Manuální režim
	• Pro typ řadicí páky
	• Pro typ řadicí páky
	• Pro typ řadicí páky
	- Řidič musí řazení na vyšší stupeň zohledňovat jízdní situaci a udržovat otáčky motoru pod červenou zónou.
	- Řidič musí řazení na vyšší stupeň zohledňovat jízdní situaci a udržovat otáčky motoru pod červenou zónou.
	- Řidič musí řazení na vyšší stupeň zohledňovat jízdní situaci a udržovat otáčky motoru pod červenou zónou.

	- Přeřazení na nižší stupeň proběhne při zpomalení vozidla automaticky. Při zastavení vozidla je automaticky zařazen stupeň 1.
	- Přeřazení na nižší stupeň proběhne při zpomalení vozidla automaticky. Při zastavení vozidla je automaticky zařazen stupeň 1.

	- Pokud se dostanou otáčky do červené zóny, dojde k posunutí řadicího bodu a přeřazení na vyšší stupeň automaticky.
	- Pokud se dostanou otáčky do červené zóny, dojde k posunutí řadicího bodu a přeřazení na vyšší stupeň automaticky.

	- Aby byla zachována požadovaná úroveň výkonnosti a bezpečnosti vozidla, systém nemusí provést určité řazení, pokud je převodovka v provozu.
	- Aby byla zachována požadovaná úroveň výkonnosti a bezpečnosti vozidla, systém nemusí provést určité řazení, pokud je převodovka v provozu.

	- Při jízdě na kluzké vozovce zařaďte 2. rychlostní stupeň, který je vhodnější pro plynulou jízdu na kluzké vozovce.
	- Při jízdě na kluzké vozovce zařaďte 2. rychlostní stupeň, který je vhodnější pro plynulou jízdu na kluzké vozovce.

	- Před přesunutím páky voliče z polohy D (Jízda) do polohy R (Zpátečka) vždy zcela zastavte.
	- Před přesunutím páky voliče z polohy D (Jízda) do polohy R (Zpátečka) vždy zcela zastavte.

	- Při jízdě nepřesunujte volič do polohy N (Neutrál).
	- Při jízdě nepřesunujte volič do polohy N (Neutrál).

	- Řidič musí řazení na vyšší stupeň zohledňovat jízdní situaci a udržovat otáčky motoru pod červenou zónou.
	- Řidič musí řazení na vyšší stupeň zohledňovat jízdní situaci a udržovat otáčky motoru pod červenou zónou.

	- Lze volit pouze 6 nebo 7 převodových stupňů pro jízdu vpřed. Chcete-li couvat nebo parkovat, zařaďte podle potřeby rychlostní stupeň do polohy R (Zpátečka) nebo P (Parkování).
	- Lze volit pouze 6 nebo 7 převodových stupňů pro jízdu vpřed. Chcete-li couvat nebo parkovat, zařaďte podle potřeby rychlostní stupeň do polohy R (Zpátečka) nebo P (Parkování).

	- Přeřazení na nižší stupeň proběhne při zpomalení vozidla automaticky. Při zastavení vozidla je automaticky zařazen stupeň 1.
	- Přeřazení na nižší stupeň proběhne při zpomalení vozidla automaticky. Při zastavení vozidla je automaticky zařazen stupeň 1.

	- Může dojít ke snížení spotřeby paliva.
	- Může dojít ke snížení spotřeby paliva.

	- Pokud přesune volič do polohy + (Nahoru) nebo - (Dolů), převodovka nemusí řazení uskutečnit v případě, že by otáčky motoru na požadovaném stupni byly mimo povolený rozsah otáček motoru.
	- Pokud přesune volič do polohy + (Nahoru) nebo - (Dolů), převodovka nemusí řazení uskutečnit v případě, že by otáčky motoru na požadovaném stupni byly mimo povolený rozsah otáček motoru.



	• Pro typ DCT
	• Pro typ DCT
	- Je-li zapnutý jízdní manuální režim:
	- Je-li zapnutý jízdní manuální režim:
	- Je-li zapnutý jízdní manuální režim:
	I po uvolnění akceleračního pedálu jsou po určitou dobu otáčky motoru udržovány spíše na vyšší úrovni.
	Při zrychlování dochází k přeřazení na vyšší rychlostní stupeň až později.










	Řadicí páky pod volantem
	Řadicí páky pod volantem
	Řadicí páky pod volantem
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Jedním přitažením pravé strany řadicí páky pod volantem (+) přeřadíte na vyšší rychlostní stupeň.
	• Jedním přitažením pravé strany řadicí páky pod volantem (+) přeřadíte na vyšší rychlostní stupeň.
	• Jedním přitažením pravé strany řadicí páky pod volantem (+) přeřadíte na vyšší rychlostní stupeň.

	• Jedním přitažením levé strany řadicí páky pod volantem (-) přeřadíte na nižší rychlostní stupeň.
	• Jedním přitažením levé strany řadicí páky pod volantem (-) přeřadíte na nižší rychlostní stupeň.





	Změna režimu řazení
	Změna režimu řazení
	Změna režimu řazení

	Automatické přepínání mezi automatickým a manuálním režimem řazení
	Automatické přepínání mezi automatickým a manuálním režimem řazení
	Automatické přepínání mezi automatickým a manuálním režimem řazení
	V poloze manuálního řazení (typ páky) můžete řadit na vyšší a nižší stupně řadicími pákami pod volantem.
	V poloze manuálního řazení (typ páky) můžete řadit na vyšší a nižší stupně řadicími pákami pod volantem.
	Činnost
	Činnost
	• V případě posuvného voliče SBW přitáhněte řadicí páku pod volantem jednou nebo víckrát (v závislosti na rychlosti a otáčkách motoru).
	• V případě posuvného voliče SBW přitáhněte řadicí páku pod volantem jednou nebo víckrát (v závislosti na rychlosti a otáčkách motoru).
	• V případě posuvného voliče SBW přitáhněte řadicí páku pod volantem jednou nebo víckrát (v závislosti na rychlosti a otáčkách motoru).

	• V případě posuvné řadicí páky přesuňte řadicí páku z polohy D (Jízda) do polohy manuálního řazení.
	• V případě posuvné řadicí páky přesuňte řadicí páku z polohy D (Jízda) do polohy manuálního řazení.



	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Řadicí páka (nebo volič SBW) musí být v poloze D (Jízda).
	• Řadicí páka (nebo volič SBW) musí být v poloze D (Jízda).
	• Řadicí páka (nebo volič SBW) musí být v poloze D (Jízda).

	• Řadicí páka pod volantem nefunguje, pokud jede vozidlo nízkou rychlostí.
	• Řadicí páka pod volantem nefunguje, pokud jede vozidlo nízkou rychlostí.






	Režim řazení z manuálního na automatický
	Režim řazení z manuálního na automatický
	Režim řazení z manuálního na automatický
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• V případě posuvného voliče SBW jednou přitáhněte pravou stranu (+) řadicí páky pod volantem a podržte ji déle než 1 sekundu.
	• V případě posuvného voliče SBW jednou přitáhněte pravou stranu (+) řadicí páky pod volantem a podržte ji déle než 1 sekundu.
	• V případě posuvného voliče SBW jednou přitáhněte pravou stranu (+) řadicí páky pod volantem a podržte ji déle než 1 sekundu.

	• Během jízdy jemně sešlápnete pedál akcelerátoru na dobu delší než 6 sekund.
	• Během jízdy jemně sešlápnete pedál akcelerátoru na dobu delší než 6 sekund.

	• Zastavení vozidla.
	• Zastavení vozidla.



	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Když během jízdy jemně sešlápnete pedál akcelerátoru na dobu delší než 6 sekund.
	• Když během jízdy jemně sešlápnete pedál akcelerátoru na dobu delší než 6 sekund.
	• Když během jízdy jemně sešlápnete pedál akcelerátoru na dobu delší než 6 sekund.

	• Pro manuální a automatickou převodovku
	• Pro manuální a automatickou převodovku
	- Když se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než 7 km/h (4 mph).
	- Když se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než 7 km/h (4 mph).
	- Když se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než 7 km/h (4 mph).



	• Pro dvouspojkovou převodovku
	• Pro dvouspojkovou převodovku
	- Když se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než 2 km/h (1 mph).
	- Když se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než 2 km/h (1 mph).
	- Když se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než 2 km/h (1 mph).




	Pokud levou a pravou stranu páky pod volantem přitáhnete současně, přeřazení neproběhne.
	Pokud levou a pravou stranu páky pod volantem přitáhnete současně, přeřazení neproběhne.





	Systém vypínání motoru Stop and Go (ISG)
	Systém vypínání motoru Stop and Go (ISG)
	Systém vypínání motoru Stop and Go (ISG)
	Toto vozidlo může být vybaveno systémem ISG, který snižuje spotřebu paliva automatickým vypínáním a opětným startováním motoru.
	Toto vozidlo může být vybaveno systémem ISG, který snižuje spotřebu paliva automatickým vypínáním a opětným startováním motoru.
	Motor se nastartuje automaticky, pokud jsou splněny podmínky pro nastartování.
	Pokud se motor automaticky nastartuje systémem ISG, některé varovné kontrolky (ABS, ESC, ESC OFF, EPS nebo varovná kontrolka parkovací brzdy) se mohou na několik sekund rozsvítit. K tomuto jevu dochází z důvodu podpětí akumulátoru. Neje...
	Pokud se motor automaticky nastartuje systémem ISG, některé varovné kontrolky (ABS, ESC, ESC OFF, EPS nebo varovná kontrolka parkovací brzdy) se mohou na několik sekund rozsvítit. K tomuto jevu dochází z důvodu podpětí akumulátoru. Neje...

	Aktivace systému ISG
	Aktivace systému ISG
	Systém ISG se zapne při každém zapnutí zapalování.

	Deaktivace systému ISG
	Deaktivace systému ISG
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud chcete deaktivovat systém ISG, stiskněte tlačítko ISG OFF. Kontrolka na tlačítku ISG OFF svítí. Po opětovném stisknutí tlačítka ISG OFF se systém opět aktivuje a kontrolka na tlačítku ISG OFF zhasne.



	Automatické vypnutí motoru
	Automatické vypnutí motoru
	Automatické vypnutí motoru

	Zastavení motoru v režimu automatického vypnutí (Kromě elektromobilů typu mild hybrid)
	Zastavení motoru v režimu automatického vypnutí (Kromě elektromobilů typu mild hybrid)
	Zastavení motoru v režimu automatického vypnutí (Kromě elektromobilů typu mild hybrid)
	Manuální převodovka / Inteligentní manuální řazení
	Manuální převodovka / Inteligentní manuální řazení
	Manuální převodovka / Inteligentní manuální řazení
	• Snižte rychlost vozidla na méně než 5 km/h (3 km/h).
	• Snižte rychlost vozidla na méně než 5 km/h (3 km/h).
	• Snižte rychlost vozidla na méně než 5 km/h (3 km/h).

	• Zařaďte řadicí páku do polohy N (Neutrál).
	• Zařaďte řadicí páku do polohy N (Neutrál).

	• Uvolněte pedál spojky.
	• Uvolněte pedál spojky.



	Automatická/Dvouspojková převodovka:
	Automatická/Dvouspojková převodovka:
	• Snižte rychlost vozidla na 0 km/h (0 mil/h).
	• Snižte rychlost vozidla na 0 km/h (0 mil/h).
	• Snižte rychlost vozidla na 0 km/h (0 mil/h).

	• Sešlápněte brzdový pedál.
	• Sešlápněte brzdový pedál.


	Motor se zastaví a zelená kontrolka AUTO STOP (
	<GRAPHIC>

	• Vozidlo vybavené manuální převodovkou nebo inteligentním manuálním řazením se musí po posledním automatickém vypnutí motoru rozjet alespoň na rychlost 8 km/h (5 mil/h).
	• Vozidlo vybavené manuální převodovkou nebo inteligentním manuálním řazením se musí po posledním automatickém vypnutí motoru rozjet alespoň na rychlost 8 km/h (5 mil/h).
	• Vozidlo vybavené manuální převodovkou nebo inteligentním manuálním řazením se musí po posledním automatickém vypnutí motoru rozjet alespoň na rychlost 8 km/h (5 mil/h).
	• Vozidlo vybavené manuální převodovkou nebo inteligentním manuálním řazením se musí po posledním automatickém vypnutí motoru rozjet alespoň na rychlost 8 km/h (5 mil/h).
	Vozidlo vybavené automatickou nebo dvouspojkovou převodovkou se musí po posledním automatickém vypnutí motoru rozjet alespoň na rychlost 5 km/h (3 mil/h).

	• Pokud odepnete bezpečnostní pás, otevřete dveře řidiče nebo odjistíte kapotu motoru, systém vypínání motoru Stop and Go se vypne.
	• Pokud odepnete bezpečnostní pás, otevřete dveře řidiče nebo odjistíte kapotu motoru, systém vypínání motoru Stop and Go se vypne.

	• Pokud je vozidlo vybavené adaptivním tempomatem a jsou splněny všechny provozní podmínky, bude systém ISG v činnosti.
	• Pokud je vozidlo vybavené adaptivním tempomatem a jsou splněny všechny provozní podmínky, bude systém ISG v činnosti.







	Vypnutí motoru v režimu automatického vypínání (Elektromobily typu mild hybrid)
	Vypnutí motoru v režimu automatického vypínání (Elektromobily typu mild hybrid)
	Vypnutí motoru v režimu automatického vypínání (Elektromobily typu mild hybrid)
	U elektromobilů typu mild hybrid (MHEV) existují tři možnosti automatického vypínání.
	U elektromobilů typu mild hybrid (MHEV) existují tři možnosti automatického vypínání.
	Manuální převodovka / Inteligentní manuální řazení
	Manuální převodovka / Inteligentní manuální řazení
	• Konvenční automatické vypnutí
	• Konvenční automatické vypnutí
	• Konvenční automatické vypnutí
	- Snižte rychlost vozidla na méně než přibližně 7 km/h (4 mil/h).
	- Snižte rychlost vozidla na méně než přibližně 7 km/h (4 mil/h).
	- Snižte rychlost vozidla na méně než přibližně 7 km/h (4 mil/h).

	- Zařaďte řadicí páku do polohy N (Neutrál).
	- Zařaďte řadicí páku do polohy N (Neutrál).

	- Uvolněte pedál spojky.
	- Uvolněte pedál spojky.



	• Rozšířené automatické vypnutí
	• Rozšířené automatické vypnutí
	- Snižte rychlost vozidla na méně než přibližně 25 km/h (15 mil/h).
	- Snižte rychlost vozidla na méně než přibližně 25 km/h (15 mil/h).
	- Snižte rychlost vozidla na méně než přibližně 25 km/h (15 mil/h).

	- Zařaďte řadicí páku do polohy N (Neutrál).
	- Zařaďte řadicí páku do polohy N (Neutrál).

	- Sešlápněte zároveň spojkový a brzdový pedál.
	- Sešlápněte zároveň spojkový a brzdový pedál.



	• Při jízdě s využitím volnoběhu
	• Při jízdě s využitím volnoběhu
	- Při přechodu z jízdy s využitím volnoběhu do úplného zastavení vozidla můžete stav vypnutého motoru zachovat tak, že zároveň sešlápnete spojkový a brzdový pedál.
	- Při přechodu z jízdy s využitím volnoběhu do úplného zastavení vozidla můžete stav vypnutého motoru zachovat tak, že zároveň sešlápnete spojkový a brzdový pedál.
	- Při přechodu z jízdy s využitím volnoběhu do úplného zastavení vozidla můžete stav vypnutého motoru zachovat tak, že zároveň sešlápnete spojkový a brzdový pedál.




	• V případě, že poslední zařazenou rychlostí je první převodový stupeň, funkce automatického vypínání motoru nebude aktivována.
	• V případě, že poslední zařazenou rychlostí je první převodový stupeň, funkce automatického vypínání motoru nebude aktivována.
	• V případě, že poslední zařazenou rychlostí je první převodový stupeň, funkce automatického vypínání motoru nebude aktivována.
	• V případě, že poslední zařazenou rychlostí je první převodový stupeň, funkce automatického vypínání motoru nebude aktivována.

	• Vozidlo vybavené manuální převodovkou nebo inteligentním manuálním řazením se musí po posledním automatickém vypnutí motoru rozjet alespoň na rychlost 8 km/h (5 mil/h).
	• Vozidlo vybavené manuální převodovkou nebo inteligentním manuálním řazením se musí po posledním automatickém vypnutí motoru rozjet alespoň na rychlost 8 km/h (5 mil/h).

	• Ve stavu ISG STOP můžete přeřadit do polohy N (Neutrál) a uvolnit pedál spojky – funkce ISG STOP v takovém případě zůstane ve stavu STOP.
	• Ve stavu ISG STOP můžete přeřadit do polohy N (Neutrál) a uvolnit pedál spojky – funkce ISG STOP v takovém případě zůstane ve stavu STOP.

	• Rozšířené automatické vypnutí je v činnosti i při rychlostech vyšších než přibližně 7 km/h (4 mil/h), pokud jsou dodrženy požadavky na rychlost pro jednotlivé polohy řazení. (Například funkce rozšířeného automatického v...
	• Rozšířené automatické vypnutí je v činnosti i při rychlostech vyšších než přibližně 7 km/h (4 mil/h), pokud jsou dodrženy požadavky na rychlost pro jednotlivé polohy řazení. (Například funkce rozšířeného automatického v...

	• Pokud odepnete bezpečnostní pás, otevřete dveře řidiče nebo odjistíte kapotu motoru, systém vypínání motoru Stop and Go se vypne.
	• Pokud odepnete bezpečnostní pás, otevřete dveře řidiče nebo odjistíte kapotu motoru, systém vypínání motoru Stop and Go se vypne.




	Automatická/Dvouspojková převodovka:
	Automatická/Dvouspojková převodovka:
	• Konvenční automatické vypnutí
	• Konvenční automatické vypnutí
	• Konvenční automatické vypnutí
	- Snižte rychlost vozidla na 0 km/h (0 mil/h).
	- Snižte rychlost vozidla na 0 km/h (0 mil/h).
	- Snižte rychlost vozidla na 0 km/h (0 mil/h).

	- Sešlápněte brzdový pedál.
	- Sešlápněte brzdový pedál.



	• Rozšířené automatické vypnutí
	• Rozšířené automatické vypnutí
	- Snižte rychlost vozidla na méně než 25 km/h (15 mil/h).
	- Snižte rychlost vozidla na méně než 25 km/h (15 mil/h).
	- Snižte rychlost vozidla na méně než 25 km/h (15 mil/h).

	- Sešlápněte brzdový pedál.
	- Sešlápněte brzdový pedál.



	• Při jízdě s využitím volnoběhu
	• Při jízdě s využitím volnoběhu
	- Při přechodu z jízdy s využitím volnoběhu do úplného zastavení vozidla můžete stav vypnutého motoru zachovat tak, že při rychlosti nižší než přibližně 40 km/h (25 mil/h) sešlápnete brzdový pedál.
	- Při přechodu z jízdy s využitím volnoběhu do úplného zastavení vozidla můžete stav vypnutého motoru zachovat tak, že při rychlosti nižší než přibližně 40 km/h (25 mil/h) sešlápnete brzdový pedál.
	- Při přechodu z jízdy s využitím volnoběhu do úplného zastavení vozidla můžete stav vypnutého motoru zachovat tak, že při rychlosti nižší než přibližně 40 km/h (25 mil/h) sešlápnete brzdový pedál.




	• Vozidlo vybavené automatickou převodovkou nebo dvouspojkovou převodovkou se musí po posledním automatickém vypnutí motoru rozjet alespoň na rychlost přibližně 30 km/h (20 mil/h) (rozšířené automatické vypnutí) nebo přibližně 5...
	• Vozidlo vybavené automatickou převodovkou nebo dvouspojkovou převodovkou se musí po posledním automatickém vypnutí motoru rozjet alespoň na rychlost přibližně 30 km/h (20 mil/h) (rozšířené automatické vypnutí) nebo přibližně 5...
	• Vozidlo vybavené automatickou převodovkou nebo dvouspojkovou převodovkou se musí po posledním automatickém vypnutí motoru rozjet alespoň na rychlost přibližně 30 km/h (20 mil/h) (rozšířené automatické vypnutí) nebo přibližně 5...
	• Vozidlo vybavené automatickou převodovkou nebo dvouspojkovou převodovkou se musí po posledním automatickém vypnutí motoru rozjet alespoň na rychlost přibližně 30 km/h (20 mil/h) (rozšířené automatické vypnutí) nebo přibližně 5...

	• Pokud odepnete bezpečnostní pás, otevřete dveře řidiče (nebo odjistíte kapotu motoru) v režimu automatického vypínání motoru po zastavení vozidla, systém automatického vypínání Stop and Go se vypne.
	• Pokud odepnete bezpečnostní pás, otevřete dveře řidiče (nebo odjistíte kapotu motoru) v režimu automatického vypínání motoru po zastavení vozidla, systém automatického vypínání Stop and Go se vypne.

	• Pokud je vozidlo vybavené adaptivním tempomatem a jsou splněny všechny provozní podmínky, bude systém ISG v činnosti.
	• Pokud je vozidlo vybavené adaptivním tempomatem a jsou splněny všechny provozní podmínky, bude systém ISG v činnosti.








	Automatické nastartování
	Automatické nastartování
	Automatické nastartování

	Opětné spuštění motoru v režimu po automatickém vypnutí (Kromě elektromobilů typu mild hybrid)
	Opětné spuštění motoru v režimu po automatickém vypnutí (Kromě elektromobilů typu mild hybrid)
	Opětné spuštění motoru v režimu po automatickém vypnutí (Kromě elektromobilů typu mild hybrid)
	Manuální převodovka / Inteligentní manuální řazení
	Manuální převodovka / Inteligentní manuální řazení
	Manuální převodovka / Inteligentní manuální řazení
	U vozidel vybavených manuální převodovkou existují dvě možnosti, jak znovu nastartovat.
	• Nové nastartování běžným způsobem
	• Nové nastartování běžným způsobem
	• Nové nastartování běžným způsobem
	- Sešlápněte pedál spojky s řadicí pákou v poloze N (Neutrál).
	- Sešlápněte pedál spojky s řadicí pákou v poloze N (Neutrál).
	- Sešlápněte pedál spojky s řadicí pákou v poloze N (Neutrál).



	• Odložené nastartování (je-li tato funkce součástí výbavy)
	• Odložené nastartování (je-li tato funkce součástí výbavy)
	- Sešlápněte pedál spojky.
	- Sešlápněte pedál spojky.
	- Sešlápněte pedál spojky.

	- Zařaďte požadovaný stupeň.
	- Zařaďte požadovaný stupeň.

	- Uvolní brzdový pedál.
	- Uvolní brzdový pedál.




	• Funkci odloženého nastartování lze použít jen v případě, že se vozidlo nachází na rovině a ve stabilní poloze.
	• Funkci odloženého nastartování lze použít jen v případě, že se vozidlo nachází na rovině a ve stabilní poloze.
	• Funkci odloženého nastartování lze použít jen v případě, že se vozidlo nachází na rovině a ve stabilní poloze.
	• Funkci odloženého nastartování lze použít jen v případě, že se vozidlo nachází na rovině a ve stabilní poloze.

	• Chcete-li nastartovat motor v situaci, kdy není sešlápnutá brzda nebo už máte zařazenou rychlost, sešlápněte z bezpečnostních důvodů nejprve brzdový pedál a potom sešlápněte pedál spojky.
	• Chcete-li nastartovat motor v situaci, kdy není sešlápnutá brzda nebo už máte zařazenou rychlost, sešlápněte z bezpečnostních důvodů nejprve brzdový pedál a potom sešlápněte pedál spojky.

	• Nastartování motoru stojícího vozidla se sešlápnutým brzdovým pedálem (je-li součástí výbavy funkce odloženého nastartování):
	• Nastartování motoru stojícího vozidla se sešlápnutým brzdovým pedálem (je-li součástí výbavy funkce odloženého nastartování):
	1. Stiskněte a uvolněte pedál spojky.
	1. Stiskněte a uvolněte pedál spojky.
	1. Stiskněte a uvolněte pedál spojky.

	2. Hned poté znovu sešlápněte pedál spojky.
	2. Hned poté znovu sešlápněte pedál spojky.



	• Když motor zhasne, můžete ho znovu nastartovat níže uvedeným postupem:
	• Když motor zhasne, můžete ho znovu nastartovat níže uvedeným postupem:
	1. Po úplném zastavení motoru uvolněte pedál spojky.
	1. Po úplném zastavení motoru uvolněte pedál spojky.
	1. Po úplném zastavení motoru uvolněte pedál spojky.

	2. Sešlápněte pedál spojky.
	2. Sešlápněte pedál spojky.






	Automatická/Dvouspojková převodovka:
	Automatická/Dvouspojková převodovka:
	• Uvolní brzdový pedál.
	• Uvolní brzdový pedál.
	• Uvolní brzdový pedál.


	Motor se nastartuje a zelená kontrolka AUTO STOP (
	<GRAPHIC>





	Opětné spuštění motoru v režimu po automatickém vypnutí (Elektromobily typu mild hybrid)
	Opětné spuštění motoru v režimu po automatickém vypnutí (Elektromobily typu mild hybrid)
	Opětné spuštění motoru v režimu po automatickém vypnutí (Elektromobily typu mild hybrid)
	Manuální převodovka / Inteligentní manuální řazení
	Manuální převodovka / Inteligentní manuální řazení
	Manuální převodovka / Inteligentní manuální řazení
	• Před úplným zastavením vozidla
	• Před úplným zastavením vozidla
	• Před úplným zastavením vozidla
	- Sešlápněte pedál spojky (jestliže už není sešlápnutý).
	- Sešlápněte pedál spojky (jestliže už není sešlápnutý).
	- Sešlápněte pedál spojky (jestliže už není sešlápnutý).

	- Je-li pedál spojky už sešlápnutý, uvolněte brzdový pedál nebo přeřaďte do jiné polohy než N.
	- Je-li pedál spojky už sešlápnutý, uvolněte brzdový pedál nebo přeřaďte do jiné polohy než N.



	• Po úplném zastavení vozidla
	• Po úplném zastavení vozidla
	- Je-li pedál spojky už sešlápnutý, uvolněte brzdový pedál nebo přesuňte řazení do jiné polohy než N (Neutrál). Jestliže jste ještě nesešlápli pedál spojky, motor se znovu nastartuje v režimu odloženého nastartování.
	- Je-li pedál spojky už sešlápnutý, uvolněte brzdový pedál nebo přesuňte řazení do jiné polohy než N (Neutrál). Jestliže jste ještě nesešlápli pedál spojky, motor se znovu nastartuje v režimu odloženého nastartování.
	- Je-li pedál spojky už sešlápnutý, uvolněte brzdový pedál nebo přesuňte řazení do jiné polohy než N (Neutrál). Jestliže jste ještě nesešlápli pedál spojky, motor se znovu nastartuje v režimu odloženého nastartování.
	1. Sešlápněte pedál spojky.
	1. Sešlápněte pedál spojky.
	1. Sešlápněte pedál spojky.

	2. Zařaďte požadovaný stupeň.
	2. Zařaďte požadovaný stupeň.

	3. Uvolní brzdový pedál.
	3. Uvolní brzdový pedál.






	• Funkci odloženého nastartování lze použít jen v případě, že se vozidlo nachází na rovině a ve stabilní poloze.
	• Funkci odloženého nastartování lze použít jen v případě, že se vozidlo nachází na rovině a ve stabilní poloze.
	• Funkci odloženého nastartování lze použít jen v případě, že se vozidlo nachází na rovině a ve stabilní poloze.
	• Funkci odloženého nastartování lze použít jen v případě, že se vozidlo nachází na rovině a ve stabilní poloze.

	• Chcete-li nastartovat motor v situaci, kdy není sešlápnutá brzda nebo už máte zařazenou rychlost, sešlápněte nejprve brzdový pedál a potom sešlápněte pedál spojky.
	• Chcete-li nastartovat motor v situaci, kdy není sešlápnutá brzda nebo už máte zařazenou rychlost, sešlápněte nejprve brzdový pedál a potom sešlápněte pedál spojky.

	• Nastartování motoru stojícího vozidla se sešlápnutým brzdovým pedálem (jen pro funkci odloženého nastartování):
	• Nastartování motoru stojícího vozidla se sešlápnutým brzdovým pedálem (jen pro funkci odloženého nastartování):
	1. Stiskněte a uvolněte pedál spojky.
	1. Stiskněte a uvolněte pedál spojky.
	1. Stiskněte a uvolněte pedál spojky.

	2. Hned poté znovu sešlápněte pedál spojky.
	2. Hned poté znovu sešlápněte pedál spojky.



	• Když motor zhasne, můžete ho znovu nastartovat níže uvedeným postupem (jen pro funkci odloženého nastartování):
	• Když motor zhasne, můžete ho znovu nastartovat níže uvedeným postupem (jen pro funkci odloženého nastartování):
	1. Po úplném zastavení motoru uvolněte pedál spojky.
	1. Po úplném zastavení motoru uvolněte pedál spojky.
	1. Po úplném zastavení motoru uvolněte pedál spojky.

	2. Sešlápněte pedál spojky.
	2. Sešlápněte pedál spojky.



	• Jestliže se po aktivaci funkce ISG STOP rychlost vozidla zvyšuje, namísto aby se snižovala, může automaticky dojít k novému nastartování motoru.
	• Jestliže se po aktivaci funkce ISG STOP rychlost vozidla zvyšuje, namísto aby se snižovala, může automaticky dojít k novému nastartování motoru.




	Automatická/Dvouspojková převodovka:
	Automatická/Dvouspojková převodovka:
	• Uvolní brzdový pedál.
	• Uvolní brzdový pedál.
	• Uvolní brzdový pedál.


	Jestliže se po aktivaci funkce ISG STOP rychlost vozidla zvyšuje, namísto aby se snižovala, může automaticky dojít k novému nastartování motoru.
	Jestliže se po aktivaci funkce ISG STOP rychlost vozidla zvyšuje, namísto aby se snižovala, může automaticky dojít k novému nastartování motoru.






	Podmínky fungování systému ISG
	Podmínky fungování systému ISG
	Podmínky fungování systému ISG
	V následujících situacích je systém ISG v činnosti:
	V následujících situacích je systém ISG v činnosti:
	• Bezpečnostní pás řidiče je zapnutý.
	• Bezpečnostní pás řidiče je zapnutý.
	• Bezpečnostní pás řidiče je zapnutý.

	• Dveře řidiče a kapota jsou zavřené.
	• Dveře řidiče a kapota jsou zavřené.

	• V brzdovém systému je adekvátní podtlak.
	• V brzdovém systému je adekvátní podtlak.

	• Aktivovalo se čidlo akumulátoru a akumulátor je dostatečně nabitý.
	• Aktivovalo se čidlo akumulátoru a akumulátor je dostatečně nabitý.

	• Venkovní teplota není příliš nízká ani vysoká.
	• Venkovní teplota není příliš nízká ani vysoká.

	• Jsou splněny podmínky pro použití klimatizace.
	• Jsou splněny podmínky pro použití klimatizace.

	• Vozidlo je dostatečně zahřáté.
	• Vozidlo je dostatečně zahřáté.

	• Vozidlo se nenachází v prudkém svahu (kromě modelů s manuální převodovkou).
	• Vozidlo se nenachází v prudkém svahu (kromě modelů s manuální převodovkou).

	• Volant není natočený do ostrého úhlu.
	• Volant není natočený do ostrého úhlu.

	• Vozidlo se nenachází ve vysoké nadmořské výšce.
	• Vozidlo se nenachází ve vysoké nadmořské výšce.

	• Funkce odmlžování čelního skla je vypnutá.
	• Funkce odmlžování čelního skla je vypnutá.

	• Není vybrán režim ručního řazení (kromě modelů s manuální převodovkou).
	• Není vybrán režim ručního řazení (kromě modelů s manuální převodovkou).

	• Po uvolnění řadicí páky z polohy R (Zpátečka) uplynula určitá doba.
	• Po uvolnění řadicí páky z polohy R (Zpátečka) uplynula určitá doba.


	V následujících situacích se může bez podnětu řidiče automaticky nastartovat motor:
	• Pokud je podtlak v posilovači brzd nízký.
	• Pokud je podtlak v posilovači brzd nízký.
	• Pokud je podtlak v posilovači brzd nízký.

	• Byla překročena maximální doba vypnutí motoru.
	• Byla překročena maximální doba vypnutí motoru.

	• Klimatizace je zapnutá a ventilátor je nastavený na nejvyšší výkon.
	• Klimatizace je zapnutá a ventilátor je nastavený na nejvyšší výkon.

	• Mohou se začít zamlžovat okna a klimatizace je zapnutá.
	• Mohou se začít zamlžovat okna a klimatizace je zapnutá.

	• Akumulátor se nenachází v optimálním provozním stavu.
	• Akumulátor se nenachází v optimálním provozním stavu.

	• Výkon chlazení nebo topení klimatizačního systému je nedostatečný.
	• Výkon chlazení nebo topení klimatizačního systému je nedostatečný.

	• Pokud jste při automatickém vypnutí motoru stiskli tlačítko ISG OFF (kromě modelů s manuální převodovkou).
	• Pokud jste při automatickém vypnutí motoru stiskli tlačítko ISG OFF (kromě modelů s manuální převodovkou).

	• Vozidlo se po zastavení znovu rozjíždí.
	• Vozidlo se po zastavení znovu rozjíždí.

	• Sešlápnete současně pedál akcelerátoru a brzdový pedál. (Toto neplatí pro modely s manuální převodovkou.)
	• Sešlápnete současně pedál akcelerátoru a brzdový pedál. (Toto neplatí pro modely s manuální převodovkou.)

	• Dojde k rozepnutí bezpečnostního pásu řidiče nebo jsou otevřené dveře řidiče (kromě modelů s manuální převodovkou).
	• Dojde k rozepnutí bezpečnostního pásu řidiče nebo jsou otevřené dveře řidiče (kromě modelů s manuální převodovkou).


	Zelená kontrolka AUTO STOP (
	<GRAPHIC>

	Pokud nejsou splněny provozní podmínky pro systém ISG, bude systém deaktivován.
	Pokud nejsou splněny provozní podmínky pro systém ISG, bude systém deaktivován.




	Kontrolka systému ISG
	Kontrolka systému ISG
	Kontrolka systému ISG
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost systému ISG je indikována kontrolkou AUTO STOP (
	<GRAPHIC>

	V režimu AUTO STOP se zobrazuje varovná zpráva.


	Varovná zpráva na LCD
	Varovná zpráva na LCD
	Varovná zpráva na LCD
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Funkce automatického startování je vypnutá. Sešlápněte spojkový pedál a nastartujte ručně

	Systém může vyžadovat ruční nastartování motoru, svítí-li kontrolka na tlačítku ISG OFF. Pokud je vozidlo vybaveno displejem AUTO STOP, trvale se zobrazuje varovná zpráva.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Uvolněním brzdového pedálu aktivujte funkci automatického startování

	Motor se nenastartuje, pokud je řadicí pákou nebo voličem přepnuto z polohy N (Neutrál) do polohy D (Jízda), do manuálního režimu nebo do polohy R (Zpátečka) bez sešlápnutí brzdového pedálu, zatímco je motor automaticky zastaven. Po...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Přeřazením na neutrál aktivujte funkci automatického startování

	U běžného vozidla s manuální převodovkou (nikoli 48V HEV ani vozidla vybaveného funkcí zpožděného startování) lze motor nastartovat pouze se zařazeným neutrálem. Pokud zařadíte rychlostní stupeň a nenecháte pedál spojky plně se...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Sešlápnutím spojkového pedálu aktivujte funkci automatického startování

	Když dojde k neúmyslnému vypnutí motoru nebo se vozidlo pohybuje, je zařazen rychlostní stupeň a není sešlápnut pedál spojky, systém zobrazí uvedenou varovnou zprávu. Pokud v této době řidič sešlápne pedál spojky až na doraz, mo...



	Porucha systému ISG
	Porucha systému ISG
	Porucha systému ISG
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Systém nemusí fungovat pokud:
	• Dojde k poruše čidel ISG nebo systému.
	• Dojde k poruše čidel ISG nebo systému.
	• Dojde k poruše čidel ISG nebo systému.


	Žlutá kontrolka AUTO STOP (
	<GRAPHIC>

	Pokud byl motor vypnut automaticky, může se nastartovat bez jakýchkoli úkonů řidiče. Před opuštěním vozidla nebo v situaci, kdy potřebujete otevřít kapotu motorového prostoru, vypněte motor otočením spínače zapalování tlačítka...
	Pokud byl motor vypnut automaticky, může se nastartovat bez jakýchkoli úkonů řidiče. Před opuštěním vozidla nebo v situaci, kdy potřebujete otevřít kapotu motorového prostoru, vypněte motor otočením spínače zapalování tlačítka...

	• Pokud ISG systém stále nepracuje správně, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Pokud ISG systém stále nepracuje správně, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Pokud ISG systém stále nepracuje správně, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Pokud ISG systém stále nepracuje správně, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.

	• Pokud se kontrolka tlačítka ISG GO rozsvítí, může zhasnout po dvou hodinách jízdy rychlostí přibližně 80 km/h a nastavení ovladače ventilátoru do druhé polohy. Pokud kontrolka tlačítka ISG OFF svítí i nadále navzdory proveden...
	• Pokud se kontrolka tlačítka ISG GO rozsvítí, může zhasnout po dvou hodinách jízdy rychlostí přibližně 80 km/h a nastavení ovladače ventilátoru do druhé polohy. Pokud kontrolka tlačítka ISG OFF svítí i nadále navzdory proveden...

	• Hned po výměně a připojení AGM akumulátoru nebude ISG systém fungovat. Pokud potřebujete systém ISG využívat, čidlo akumulátoru vyžaduje kalibraci v průběhu přibližně 4 hodin při vypnutém zapalování. Po provedení kalibrace...
	• Hned po výměně a připojení AGM akumulátoru nebude ISG systém fungovat. Pokud potřebujete systém ISG využívat, čidlo akumulátoru vyžaduje kalibraci v průběhu přibližně 4 hodin při vypnutém zapalování. Po provedení kalibrace...










	Automatická jízda na volnoběh (SSC) (u modelů MHEV)
	Automatická jízda na volnoběh (SSC) (u modelů MHEV)
	Automatická jízda na volnoběh (SSC) (u modelů MHEV)
	Funkce automatické jízdy na volnoběh (SSC) pomáhá snižovat spotřebu paliva automatickým vypnutím motoru, když je vozidlo v pohybu. Motor se vypne, když je možné udržet rychlost vozidla bez sešlápnutí pedálu akcelerátoru.
	Funkce automatické jízdy na volnoběh (SSC) pomáhá snižovat spotřebu paliva automatickým vypnutím motoru, když je vozidlo v pohybu. Motor se vypne, když je možné udržet rychlost vozidla bez sešlápnutí pedálu akcelerátoru.
	Funkce automatické jízdy na volnoběh (SSC) pomáhá snižovat spotřebu paliva automatickým vypnutím motoru, když je vozidlo v pohybu. Motor se vypne, když je možné udržet rychlost vozidla bez sešlápnutí pedálu akcelerátoru.

	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Je aktivován jízdní režim ECO
	• Je aktivován jízdní režim ECO
	• Je aktivován jízdní režim ECO

	• Vozidlo jede určitou konstantní rychlostí
	• Vozidlo jede určitou konstantní rychlostí

	• Není sešlápnutý akcelerační ani brzdový pedál
	• Není sešlápnutý akcelerační ani brzdový pedál



	Podmínky pro nové nastartování motoru
	Podmínky pro nové nastartování motoru
	• Motor se znovu manuálně nastartuje, pokud:
	• Motor se znovu manuálně nastartuje, pokud:
	• Motor se znovu manuálně nastartuje, pokud:
	- Dojde k sešlápnutí pedálu akcelerátoru
	- Dojde k sešlápnutí pedálu akcelerátoru
	- Dojde k sešlápnutí pedálu akcelerátoru

	- Dojde k sešlápnutí brzdového pedálu
	- Dojde k sešlápnutí brzdového pedálu

	- Je sešlápnutý pedál spojky
	- Je sešlápnutý pedál spojky



	• Motor se znovu automaticky nastartuje, pokud:
	• Motor se znovu automaticky nastartuje, pokud:
	- Volant je zatočen o 30~45 stupňů
	- Volant je zatočen o 30~45 stupňů
	- Volant je zatočen o 30~45 stupňů

	- Sklon vozovky je v rozmezí – 4~+4 procenta
	- Sklon vozovky je v rozmezí – 4~+4 procenta

	- Je nízká úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru nebo 12V akumulátoru
	- Je nízká úroveň nabití vysokonapěťového akumulátoru nebo 12V akumulátoru


	• Funkce automatické jízdy na volnoběh se aktivuje pouze při nastaveném jízdním režimu ECO.
	• Funkce automatické jízdy na volnoběh se aktivuje pouze při nastaveném jízdním režimu ECO.
	• Funkce automatické jízdy na volnoběh se aktivuje pouze při nastaveném jízdním režimu ECO.
	• Funkce automatické jízdy na volnoběh se aktivuje pouze při nastaveném jízdním režimu ECO.

	• Funkce SSC se může v závislosti na vnitřních nebo venkovních teplotních podmínkách vypnout.
	• Funkce SSC se může v závislosti na vnitřních nebo venkovních teplotních podmínkách vypnout.

	• Funkce SSC se může vypnout také v závislosti na podmínkách ovládání klimatizace (odmlžování skel, otáčky ventilátoru atd.).
	• Funkce SSC se může vypnout také v závislosti na podmínkách ovládání klimatizace (odmlžování skel, otáčky ventilátoru atd.).

	• Při aktivaci systému SSC nepřeřazujte bez sešlápnutí pedálu spojky. Může dojít k poškození převodovky. Po úplném sešlápnutí pedálu spojky přeřaďte až na požadovaný převodový stupeň. (Vozidla vybavená inteligentním m...
	• Při aktivaci systému SSC nepřeřazujte bez sešlápnutí pedálu spojky. Může dojít k poškození převodovky. Po úplném sešlápnutí pedálu spojky přeřaďte až na požadovaný převodový stupeň. (Vozidla vybavená inteligentním m...









	Brzdový systém
	Brzdový systém
	Brzdový systém

	Při poruše brzd
	Při poruše brzd
	Při poruše brzd
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Proveďte nouzové zastavení pomocí parkovací brzdy.
	• Proveďte nouzové zastavení pomocí parkovací brzdy.
	• Proveďte nouzové zastavení pomocí parkovací brzdy.



	Parkovací brzdu nikdy nepoužívejte k zastavení vozidla za jízdy, s výjimkou nouzových situací. Použití parkovací brzdy při jízdě vozidla může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem. Pokud je nutné, pro zastavení vozidla, použít r...
	Parkovací brzdu nikdy nepoužívejte k zastavení vozidla za jízdy, s výjimkou nouzových situací. Použití parkovací brzdy při jízdě vozidla může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem. Pokud je nutné, pro zastavení vozidla, použít r...
	Parkovací brzdu nikdy nepoužívejte k zastavení vozidla za jízdy, s výjimkou nouzových situací. Použití parkovací brzdy při jízdě vozidla může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem. Pokud je nutné, pro zastavení vozidla, použít r...




	Elektricky asistované brzdy
	Elektricky asistované brzdy
	Elektricky asistované brzdy
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Sešlápněte brzdový pedál větší silou.
	• Sešlápněte brzdový pedál větší silou.
	• Sešlápněte brzdový pedál větší silou.



	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Vozidlo se zastaví
	• Vozidlo se zastaví
	• Vozidlo se zastaví


	Jestliže sjíždíte dlouhé nebo prudké klesání, vyvarujte se dlouhého souvislého použití brzd, ale raději podřaďte na nižší převodový stupeň a využijte brzdění motorem. Soustavné sešlápnutí brzd může způsobit jejich přeh...
	Jestliže sjíždíte dlouhé nebo prudké klesání, vyvarujte se dlouhého souvislého použití brzd, ale raději podřaďte na nižší převodový stupeň a využijte brzdění motorem. Soustavné sešlápnutí brzd může způsobit jejich přeh...

	Při jízdě se neponechávejte nohu na brzdovém pedálu. Mohlo by dojít k abnormálnímu zahřátí brzd s následkem nadměrného opotřebení brzdových destiček a obložení.
	Při jízdě se neponechávejte nohu na brzdovém pedálu. Mohlo by dojít k abnormálnímu zahřátí brzd s následkem nadměrného opotřebení brzdových destiček a obložení.

	• Za určitých jízdních nebo povětrnostních podmínek se při sešlápnutí brzdového pedálu můžou z vozidla ozvat pískavé či jiné podobné zvuky. Nejde o poruchu, ale o normální projev.
	• Za určitých jízdních nebo povětrnostních podmínek se při sešlápnutí brzdového pedálu můžou z vozidla ozvat pískavé či jiné podobné zvuky. Nejde o poruchu, ale o normální projev.
	• Za určitých jízdních nebo povětrnostních podmínek se při sešlápnutí brzdového pedálu můžou z vozidla ozvat pískavé či jiné podobné zvuky. Nejde o poruchu, ale o normální projev.
	• Za určitých jízdních nebo povětrnostních podmínek se při sešlápnutí brzdového pedálu můžou z vozidla ozvat pískavé či jiné podobné zvuky. Nejde o poruchu, ale o normální projev.

	• Při jízdě po silnici ošetřené chemickými látkami proti tvorbě náledí se mohou z brzd ozývat nezvyklé zvuky a může také odcházet ke zvýšenému opotřebení pneumatik. Následně doporučujeme na bezpečném úseku několikrát p...
	• Při jízdě po silnici ošetřené chemickými látkami proti tvorbě náledí se mohou z brzd ozývat nezvyklé zvuky a může také odcházet ke zvýšenému opotřebení pneumatik. Následně doporučujeme na bezpečném úseku několikrát p...







	Brzdění při sešlápnutém akcelerátoru
	Brzdění při sešlápnutém akcelerátoru
	Brzdění při sešlápnutém akcelerátoru
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Brzděte rozhodně.
	1. Brzděte rozhodně.
	1. Brzděte rozhodně.

	2. Bezpečně zastavte vozidlo.
	2. Bezpečně zastavte vozidlo.

	3. Přeřaďte do polohy P (Parkování). Vypněte vozidlo a zatáhněte parkovací brzdu.
	3. Přeřaďte do polohy P (Parkování). Vypněte vozidlo a zatáhněte parkovací brzdu.

	4. Prohlédněte okolí pedálu akcelerátoru, zda zde nepřekáží nějaký předmět.
	4. Prohlédněte okolí pedálu akcelerátoru, zda zde nepřekáží nějaký předmět.



	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Pedálu akcelerátoru je zablokován
	• Pedálu akcelerátoru je zablokován
	• Pedálu akcelerátoru je zablokován


	Když nic nezjistíte a problém stále přetrvává, nechte vozidlo odtáhnout ke kontrole do odborného servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Když nic nezjistíte a problém stále přetrvává, nechte vozidlo odtáhnout ke kontrole do odborného servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.





	Indikátor opotřebení kotoučových brzd
	Indikátor opotřebení kotoučových brzd
	Indikátor opotřebení kotoučových brzd
	Přední nebo zadní brzdy při opotřebení brzdových destiček hvízdají. Přední nebo zadní brzdové destičky vyměňujte vždy v páru.
	Přední nebo zadní brzdy při opotřebení brzdových destiček hvízdají. Přední nebo zadní brzdové destičky vyměňujte vždy v páru.
	Přední nebo zadní brzdy při opotřebení brzdových destiček hvízdají. Přední nebo zadní brzdové destičky vyměňujte vždy v páru.
	Vysoký pískavý zvuk způsobený opotřebením brzd neberte na lehkou váhu. Pokud budete toto zvukové varování ignorovat, je možné, že brzdy ztratí svou výkonnost, což by mohlo vést k vážné nehodě.
	Vysoký pískavý zvuk způsobený opotřebením brzd neberte na lehkou váhu. Pokud budete toto zvukové varování ignorovat, je možné, že brzdy ztratí svou výkonnost, což by mohlo vést k vážné nehodě.

	Nejezděte s opotřebenými brzdovými destičkami. Další jízda s opotřebenými brzdovými destičkami může mít za následek poškození brzdového systému a nákladnou opravu.
	Nejezděte s opotřebenými brzdovými destičkami. Další jízda s opotřebenými brzdovými destičkami může mít za následek poškození brzdového systému a nákladnou opravu.

	Na kolech se může shromažďovat prach zvířený při brzdění, a to i za normálních jízdních podmínek. Určitá míra nashromážděného prachu je z důvodu opotřebovávání brzd nevyhnutelná a to také přispívá ke vzniku hluku při ...
	Na kolech se může shromažďovat prach zvířený při brzdění, a to i za normálních jízdních podmínek. Určitá míra nashromážděného prachu je z důvodu opotřebovávání brzd nevyhnutelná a to také přispívá ke vzniku hluku při ...






	Parkovací brzda
	Parkovací brzda
	Parkovací brzda
	Zkontrolujte, zda se varovné kontrolky brzd (
	Zkontrolujte, zda se varovné kontrolky brzd (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Parkovací brzda (Ruční typ)
	Parkovací brzda (Ruční typ)
	Parkovací brzda (Ruční typ)
	Po zaparkování vozidla zatáhněte parkovací brzdu, abyste zabránili pohybu vozidla působením vnější síly.

	Zatažení parkovací brzdy
	Zatažení parkovací brzdy
	Zatažení parkovací brzdy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Zatažení parkovací brzdy:

	1. Zatáhněte nožní brzdu a poté vytáhněte páku parkovací brzdy co nejvíce nahoru.
	1. Zatáhněte nožní brzdu a poté vytáhněte páku parkovací brzdy co nejvíce nahoru.
	1. Zatáhněte nožní brzdu a poté vytáhněte páku parkovací brzdy co nejvíce nahoru.


	Při parkování vozidla s manuální převodovkou ve svahu navíc doporučujeme zařadit nízký rychlostní stupeň.
	Při parkování vozidla s manuální převodovkou ve svahu navíc doporučujeme zařadit nízký rychlostní stupeň.
	• Jízda se zataženou parkovací brzdou může způsobit nadměrné opotřebení brzdových destiček a opotřebení brzdového kotouče.
	• Jízda se zataženou parkovací brzdou může způsobit nadměrné opotřebení brzdových destiček a opotřebení brzdového kotouče.
	• Jízda se zataženou parkovací brzdou může způsobit nadměrné opotřebení brzdových destiček a opotřebení brzdového kotouče.
	• Jízda se zataženou parkovací brzdou může způsobit nadměrné opotřebení brzdových destiček a opotřebení brzdového kotouče.

	• Pokud je vozidlo v pohybu, ruční brzdu, s výjimkou nouzových situací, nepoužívejte. Mohlo by dojít k poškození systémů vozidla a k ohrožení bezpečnosti při jízdě.
	• Pokud je vozidlo v pohybu, ruční brzdu, s výjimkou nouzových situací, nepoužívejte. Mohlo by dojít k poškození systémů vozidla a k ohrožení bezpečnosti při jízdě.







	Uvolnění parkovací brzdy
	Uvolnění parkovací brzdy
	Uvolnění parkovací brzdy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Uvolnění parkovací brzdy:

	1. Sešlápněte brzdový pedál a poté mírně přitáhněte páku parkovací brzdy.
	1. Sešlápněte brzdový pedál a poté mírně přitáhněte páku parkovací brzdy.
	1. Sešlápněte brzdový pedál a poté mírně přitáhněte páku parkovací brzdy.

	2. Stiskněte uvolňovací tlačítko (1) a spusťte páku parkovací brzdy dolů (2) při současném držení uvolňovacího tlačítka.
	2. Stiskněte uvolňovací tlačítko (1) a spusťte páku parkovací brzdy dolů (2) při současném držení uvolňovacího tlačítka.


	Pokud se parkovací brzda neuvolní nebo se neuvolní úplně, nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Pokud se parkovací brzda neuvolní nebo se neuvolní úplně, nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Při parkování na svahu buďte opatrní. Pevně zatáhněte parkovací brzdu a řadicí páku zařaďte do polohy prvního rychlostního stupně nebo zpátečky (manuální převodovka). Pokud přední část vozidla směřuje ze svahu, natočt...
	• Při parkování na svahu buďte opatrní. Pevně zatáhněte parkovací brzdu a řadicí páku zařaďte do polohy prvního rychlostního stupně nebo zpátečky (manuální převodovka). Pokud přední část vozidla směřuje ze svahu, natočt...
	• Při parkování na svahu buďte opatrní. Pevně zatáhněte parkovací brzdu a řadicí páku zařaďte do polohy prvního rychlostního stupně nebo zpátečky (manuální převodovka). Pokud přední část vozidla směřuje ze svahu, natočt...

	• Za určitých podmínek může parkovací brzda zamrznout v zatažené poloze. Stává se to nejčastěji v případě, že se v oblasti zadních brzd nahromadí sníh či led nebo že jsou brzdy vlhké. Pokud existuje riziko, že by parkovací b...
	• Za určitých podmínek může parkovací brzda zamrznout v zatažené poloze. Stává se to nejčastěji v případě, že se v oblasti zadních brzd nahromadí sníh či led nebo že jsou brzdy vlhké. Pokud existuje riziko, že by parkovací b...

	• Vozidlo neudržujte na místě ve svahu pomocí plynového pedálu. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky. Vždy používejte brzdový pedál nebo parkovací brzdu.
	• Vozidlo neudržujte na místě ve svahu pomocí plynového pedálu. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky. Vždy používejte brzdový pedál nebo parkovací brzdu.


	• Nikdy nedovolte spolucestujícím ve vozidle manipulovat s parkovací brzdou. Pokud by došlo k neúmyslnému uvolnění parkovací brzdy, mohlo by dojít k vážnému zranění.
	• Nikdy nedovolte spolucestujícím ve vozidle manipulovat s parkovací brzdou. Pokud by došlo k neúmyslnému uvolnění parkovací brzdy, mohlo by dojít k vážnému zranění.
	• Nikdy nedovolte spolucestujícím ve vozidle manipulovat s parkovací brzdou. Pokud by došlo k neúmyslnému uvolnění parkovací brzdy, mohlo by dojít k vážnému zranění.
	• Nikdy nedovolte spolucestujícím ve vozidle manipulovat s parkovací brzdou. Pokud by došlo k neúmyslnému uvolnění parkovací brzdy, mohlo by dojít k vážnému zranění.

	• Pro prevenci neúmyslného rozjetí, při kterém by mohlo dojít ke zranění osob ve vozidle nebo mimo něj, by všechna vozidla měla mít při parkování zataženou parkovací brzdu.
	• Pro prevenci neúmyslného rozjetí, při kterém by mohlo dojít ke zranění osob ve vozidle nebo mimo něj, by všechna vozidla měla mít při parkování zataženou parkovací brzdu.



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Zapnutím spínače zapalování do polohy ON (Zapnuto) zkontrolujte kontrolku parkovací brzdy (nestartujte motor). Tato kontrolka bude svítit, pokud je parkovací brzda zatažena a spínače zapalování je v poloze START nebo ON (Zapnuto).
	Před jízdou se ujistěte, že je parkovací brzda zcela uvolněna a kontrolka parkovací brzdy nesvítí.
	Pokud motor běží a kontrolka parkovací brzdy svítí i po uvolnění parkovací brzdy, může se jednat o poruchu brzdového systému. Je zapotřebí okamžitý zásah.
	Pokud je to možné, okamžitě přerušte jízdu. Pokud to není možné, věnujte řízení vozidla maximální pozornost a v jízdě pokračujte pouze do okamžiku, kdy naleznete bezpečné místo pro zastavení nebo autoservis.





	Elektronická parkovací brzda (EPB)
	Elektronická parkovací brzda (EPB)
	Elektronická parkovací brzda (EPB)

	Ruční aplikace EPB
	Ruční aplikace EPB
	Ruční aplikace EPB
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Při stále sešlápnutém brzdovém pedálu a spínači EPB v horní poloze použijte parkovací brzdu.
	• Při stále sešlápnutém brzdovém pedálu a spínači EPB v horní poloze použijte parkovací brzdu.
	• Při stále sešlápnutém brzdovém pedálu a spínači EPB v horní poloze použijte parkovací brzdu.

	• Sešlápněte brzdový pedál. Chcete-li uvolnit parkovací brzdu, ujistěte se, že je převodovka v poloze P (Parkování) a posuňte spínač EPB dolů.
	• Sešlápněte brzdový pedál. Chcete-li uvolnit parkovací brzdu, ujistěte se, že je převodovka v poloze P (Parkování) a posuňte spínač EPB dolů.


	• Při ponechání dětí ve vozidle bez dozoru hrozí riziko nehody a zranění. Když ve vozidle ponecháte děti bez dozoru, mohou nechtěně uvést vozidlo do pohybu například některým z následujících způsobů:
	• Při ponechání dětí ve vozidle bez dozoru hrozí riziko nehody a zranění. Když ve vozidle ponecháte děti bez dozoru, mohou nechtěně uvést vozidlo do pohybu například některým z následujících způsobů:
	• Při ponechání dětí ve vozidle bez dozoru hrozí riziko nehody a zranění. Když ve vozidle ponecháte děti bez dozoru, mohou nechtěně uvést vozidlo do pohybu například některým z následujících způsobů:
	• Při ponechání dětí ve vozidle bez dozoru hrozí riziko nehody a zranění. Když ve vozidle ponecháte děti bez dozoru, mohou nechtěně uvést vozidlo do pohybu například některým z následujících způsobů:
	- Uvolněním parkovací brzdy.
	- Uvolněním parkovací brzdy.
	- Uvolněním parkovací brzdy.

	- Přesunutím řadicí páky z polohy P (Parkování).
	- Přesunutím řadicí páky z polohy P (Parkování).

	- Nastartováním motoru. Kromě toho mohou uvést do chodu některou z funkcí či příslušenství vozidla.
	- Nastartováním motoru. Kromě toho mohou uvést do chodu některou z funkcí či příslušenství vozidla.



	• Nikdy nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru.
	• Nikdy nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru.

	• Když opouštíte vozidlo, vždy je uzamkněte a vezměte si chytrý klíč s sebou.
	• Když opouštíte vozidlo, vždy je uzamkněte a vezměte si chytrý klíč s sebou.



	• Pokud vozidlo nezůstává samovolně v klidu, například v prudkém svahu nebo při tažení přívěsu, postupujte podle následujících pokynů:
	• Pokud vozidlo nezůstává samovolně v klidu, například v prudkém svahu nebo při tažení přívěsu, postupujte podle následujících pokynů:
	• Pokud vozidlo nezůstává samovolně v klidu, například v prudkém svahu nebo při tažení přívěsu, postupujte podle následujících pokynů:
	• Pokud vozidlo nezůstává samovolně v klidu, například v prudkém svahu nebo při tažení přívěsu, postupujte podle následujících pokynů:
	- Aktivujte elektronickou parkovací brzdu.
	- Aktivujte elektronickou parkovací brzdu.
	- Aktivujte elektronickou parkovací brzdu.

	- Táhněte za spínač EPB déle než 3 sekundy.
	- Táhněte za spínač EPB déle než 3 sekundy.



	• Při aktivaci nebo uvolnění elektronické parkovací brzdy se může ozvat cvaknutí nebo zvuk elektromotoru brzdy. Jedná se o normální stav, který indikuje, že elektronická parkovací brzda funguje správně.
	• Při aktivaci nebo uvolnění elektronické parkovací brzdy se může ozvat cvaknutí nebo zvuk elektromotoru brzdy. Jedná se o normální stav, který indikuje, že elektronická parkovací brzda funguje správně.







	Automatické aplikování EPB
	Automatické aplikování EPB
	Automatické aplikování EPB
	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Řazení do polohy P (Parkování) na svahu pro typ řadicí páky SBW
	• Řazení do polohy P (Parkování) na svahu pro typ řadicí páky SBW
	• Řazení do polohy P (Parkování) na svahu pro typ řadicí páky SBW

	• Vozidlo je v poloze VYPNUTO, zatímco je aktivováno AUTO HOLD
	• Vozidlo je v poloze VYPNUTO, zatímco je aktivováno AUTO HOLD

	• Pokud vozidlo popojede s voličem v poloze P (Parkování) (typ posuvného voliče SBW)
	• Pokud vozidlo popojede s voličem v poloze P (Parkování) (typ posuvného voliče SBW)

	• Na pokyn vydaný ostatními systémy
	• Na pokyn vydaný ostatními systémy

	• Situace uvedené níže s aktivovaným přibrzděním AUTO HOLD:
	• Situace uvedené níže s aktivovaným přibrzděním AUTO HOLD:
	- Dveře řidiče jsou otevřené
	- Dveře řidiče jsou otevřené
	- Dveře řidiče jsou otevřené

	- Otevřená kapota
	- Otevřená kapota

	- Otevřené dveře zavazadlového prostou
	- Otevřené dveře zavazadlového prostou

	- Vozidlo stojí déle než 10 minut
	- Vozidlo stojí déle než 10 minut

	- Vozidlo zastaví v prudkém kopci
	- Vozidlo zastaví v prudkém kopci

	- Na pokyn vydaný ostatními systémy
	- Na pokyn vydaný ostatními systémy




	Je-li u vozu vybaveného elektronickou parkovací brzdou (EPB) při jízdě použita funkce AUTO HOLD (automatické přibrzdění), bude při vypnutí spínače zapalování do polohy OFF (Vypnuto) automaticky aktivována elektronická parkovací brz...
	Je-li u vozu vybaveného elektronickou parkovací brzdou (EPB) při jízdě použita funkce AUTO HOLD (automatické přibrzdění), bude při vypnutí spínače zapalování do polohy OFF (Vypnuto) automaticky aktivována elektronická parkovací brz...





	Automatické uvolnění EPB
	Automatické uvolnění EPB
	Automatické uvolnění EPB
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Řazení v poloze P (Parkování)
	• Řazení v poloze P (Parkování)
	• Řazení v poloze P (Parkování)


	Za běhu motoru sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka) nebo D (Jízda).
	• Řazení v poloze N (Neutrál)
	• Řazení v poloze N (Neutrál)
	• Řazení v poloze N (Neutrál)


	Za běhu motoru sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte z polohy N (Neutrál) do polohy R (Zpátečka) nebo D (Jízda).

	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	1. Zkontrolujte, že jsou zapnuté bezpečnostní pásy a dveře, kapota i dveře zavazadlového prostoru.
	1. Zkontrolujte, že jsou zapnuté bezpečnostní pásy a dveře, kapota i dveře zavazadlového prostoru.
	1. Zkontrolujte, že jsou zapnuté bezpečnostní pásy a dveře, kapota i dveře zavazadlového prostoru.

	2. Za běhu motoru sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka), D (Jízda) nebo do režimu ručního řazení.
	2. Za běhu motoru sešlápněte brzdový pedál a přeřaďte z polohy P (Parkování) do polohy R (Zpátečka), D (Jízda) nebo do režimu ručního řazení.

	3. Sešlápněte pedál akcelerátoru.
	3. Sešlápněte pedál akcelerátoru.

	4. Ujistěte se, že se výstražná kontrolka parkovací brzdy zhasla.
	4. Ujistěte se, že se výstražná kontrolka parkovací brzdy zhasla.


	Nejezděte s vozidlem se zataženou EPB. Může dojít k nadměrnému opotřebení brzdových destiček a kotoučů.
	Nejezděte s vozidlem se zataženou EPB. Může dojít k nadměrnému opotřebení brzdových destiček a kotoučů.

	• Při jízdě na rovném povrchu tyto postupy nedodržujte. Vozidlo by se mohlo nečekaně rozjet vpřed:
	• Při jízdě na rovném povrchu tyto postupy nedodržujte. Vozidlo by se mohlo nečekaně rozjet vpřed:
	• Při jízdě na rovném povrchu tyto postupy nedodržujte. Vozidlo by se mohlo nečekaně rozjet vpřed:
	• Při jízdě na rovném povrchu tyto postupy nedodržujte. Vozidlo by se mohlo nečekaně rozjet vpřed:
	- Pro vaši bezpečnost sešlápněte brzdový pedál a ručně uvolněte parkovací brzdu pomocí spínače EPB, když sjíždíte ze svahu nebo když s vozidlem couváte.
	- Pro vaši bezpečnost sešlápněte brzdový pedál a ručně uvolněte parkovací brzdu pomocí spínače EPB, když sjíždíte ze svahu nebo když s vozidlem couváte.
	- Pro vaši bezpečnost sešlápněte brzdový pedál a ručně uvolněte parkovací brzdu pomocí spínače EPB, když sjíždíte ze svahu nebo když s vozidlem couváte.

	- Pro vaši bezpečnost můžete EPB aktivovat i v případě, že je vozidlo v poloze OFF (Vypnuto). V této poloze však elektronickou parkovací brzdu nelze uvolnit.
	- Pro vaši bezpečnost můžete EPB aktivovat i v případě, že je vozidlo v poloze OFF (Vypnuto). V této poloze však elektronickou parkovací brzdu nelze uvolnit.



	• Pokud výstražná kontrolka parkovací brzdy svítí i po uvolnění EPB, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Pokud výstražná kontrolka parkovací brzdy svítí i po uvolnění EPB, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.







	Varovné hlášení EPB
	Varovné hlášení EPB
	Varovné hlášení EPB
	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Pokus o rozjetí se sešlápnutím plynového pedálu s aktivní elektronickou brzdou EPB
	• Pokus o rozjetí se sešlápnutím plynového pedálu s aktivní elektronickou brzdou EPB
	• Pokus o rozjetí se sešlápnutím plynového pedálu s aktivní elektronickou brzdou EPB

	• Řidič nemá zapnutý bezpečnostní pás a je otevřena kapota vozidla, dveře řidiče nebo víko zavazadlového prostoru (páté dveře).
	• Řidič nemá zapnutý bezpečnostní pás a je otevřena kapota vozidla, dveře řidiče nebo víko zavazadlového prostoru (páté dveře).

	• Existuje problém s vozidlem
	• Existuje problém s vozidlem

	• Převod z AUTO HOLD na EPB nefunguje správně
	• Převod z AUTO HOLD na EPB nefunguje správně

	• EPB je aplikována zatímco AUTO HOLD je aktivní kvůli signálu systému elektronické stabilizace (ESC)
	• EPB je aplikována zatímco AUTO HOLD je aktivní kvůli signálu systému elektronické stabilizace (ESC)






	Kontrolka poruchy elektronické parkovací brzdy EPB
	Kontrolka poruchy elektronické parkovací brzdy EPB
	Kontrolka poruchy elektronické parkovací brzdy EPB
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud kontrolka poruchy EPB zůstane svítit, svítí během jízdy nebo se nerozsvítí, když je vozidlo v poloze ON (Zapnuto), znamená to, že EPB může mít poruchu.
	Je nutné neprodleně nechat vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Varovná kontrolka elektronické parkovací brzdy EPB se může rozsvítit, pokud spínač EPB nefunguje správně. Vypněte motor a po několika minutách ho opět nastartujte. Varovná kontrolka zhasne a spínač elektronické parkovací brzdy ...
	• Varovná kontrolka elektronické parkovací brzdy EPB se může rozsvítit, pokud spínač EPB nefunguje správně. Vypněte motor a po několika minutách ho opět nastartujte. Varovná kontrolka zhasne a spínač elektronické parkovací brzdy ...
	• Varovná kontrolka elektronické parkovací brzdy EPB se může rozsvítit, pokud spínač EPB nefunguje správně. Vypněte motor a po několika minutách ho opět nastartujte. Varovná kontrolka zhasne a spínač elektronické parkovací brzdy ...
	• Varovná kontrolka elektronické parkovací brzdy EPB se může rozsvítit, pokud spínač EPB nefunguje správně. Vypněte motor a po několika minutách ho opět nastartujte. Varovná kontrolka zhasne a spínač elektronické parkovací brzdy ...

	• Pokud varovná kontrolka parkovací brzdy nesvítí nebo bliká i po vyklopení spínače EPB, elektronická parkovací brzda EPB není aktivována.
	• Pokud varovná kontrolka parkovací brzdy nesvítí nebo bliká i po vyklopení spínače EPB, elektronická parkovací brzda EPB není aktivována.

	• Pokud varovná kontrolka parkovací brzdy bliká, když varovná kontrolka EPB svítí, stiskněte spínač EPB a pak ho vytáhněte nahoru. Ještě jednou ho zatlačte do výchozí polohy a vyklopte vzhůru. Pokud varovná kontrolka systému EPB...
	• Pokud varovná kontrolka parkovací brzdy bliká, když varovná kontrolka EPB svítí, stiskněte spínač EPB a pak ho vytáhněte nahoru. Ještě jednou ho zatlačte do výchozí polohy a vyklopte vzhůru. Pokud varovná kontrolka systému EPB...






	Nouzové brzdění pomocí spínače EPB
	Nouzové brzdění pomocí spínače EPB
	Nouzové brzdění pomocí spínače EPB
	Zatažením a přidržením spínače EPB nahoru aktivujte nouzovou brzdu.
	Zatažením a přidržením spínače EPB nahoru aktivujte nouzovou brzdu.
	S výjimkou nouzových situací neaktivujte elektronickou parkovací brzdu (EPB), když je vozidlo v pohybu. Použití elektronické parkovací brzdy při jízdě vozidla může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem. Pokud je nutné pro zastavení ...
	S výjimkou nouzových situací neaktivujte elektronickou parkovací brzdu (EPB), když je vozidlo v pohybu. Použití elektronické parkovací brzdy při jízdě vozidla může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem. Pokud je nutné pro zastavení ...

	Během nouzového brzdění pomocí EPB se rozsvítí kontrolka parkovací brzdy, která indikuje, že systém funguje.
	Během nouzového brzdění pomocí EPB se rozsvítí kontrolka parkovací brzdy, která indikuje, že systém funguje.




	Pokud se elektronická brzda EPB neuvolní správně
	Pokud se elektronická brzda EPB neuvolní správně
	Pokud se elektronická brzda EPB neuvolní správně
	Nechte vozidlo naložit na odtahový vůz a nechte je zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Nechte vozidlo naložit na odtahový vůz a nechte je zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.





	AUTO HOLD
	AUTO HOLD
	AUTO HOLD
	Funkce AUTO HOLD udržuje vozidlo v poloze zastavení bez sešlápnutí brzdového pedálu.
	Funkce AUTO HOLD udržuje vozidlo v poloze zastavení bez sešlápnutí brzdového pedálu.


	Použití AUTO HOLD
	Použití AUTO HOLD
	Použití AUTO HOLD
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Stiskněte tlačítko přibrzdění AUTO HOLD. Indikátor AUTO HOLD se rozsvítí bílým světlem.
	• Stiskněte tlačítko přibrzdění AUTO HOLD. Indikátor AUTO HOLD se rozsvítí bílým světlem.
	• Stiskněte tlačítko přibrzdění AUTO HOLD. Indikátor AUTO HOLD se rozsvítí bílým světlem.

	• Indikátor AUTO HOLD se při zastavení vozidla změní z bílé na zelenou.
	• Indikátor AUTO HOLD se při zastavení vozidla změní z bílé na zelenou.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Funkce AUTO HOLD se automaticky uvolní při sešlápnutí akceleračního pedálu v poloze D (Jízda), R (Zpátečka) nebo v ručním režimu. Indikátor AUTO HOLD se změní ze zelené na bílou.
	• Funkce AUTO HOLD se automaticky uvolní při sešlápnutí akceleračního pedálu v poloze D (Jízda), R (Zpátečka) nebo v ručním režimu. Indikátor AUTO HOLD se změní ze zelené na bílou.

	• Opětovným stisknutím tlačítka AUTO HOLD při sešlápnutém brzdovém pedálu zrušíte funkci AUTO HOLD.
	• Opětovným stisknutím tlačítka AUTO HOLD při sešlápnutém brzdovém pedálu zrušíte funkci AUTO HOLD.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Podmínky, kdy systém nelze použít
	Podmínky, kdy systém nelze použít
	• Řazení je v poloze P (Parkování)
	• Řazení je v poloze P (Parkování)
	• Řazení je v poloze P (Parkování)

	• Je aktivována elektronická parkovací brzda (EPB).
	• Je aktivována elektronická parkovací brzda (EPB).


	Pokud je vozidlo znovu nastartováno se stisknutým tlačítkem AUTO HOLD, systém AUTO HOLD bude pokračovat v pohotovostním režimu.
	Pokud je vozidlo znovu nastartováno se stisknutým tlačítkem AUTO HOLD, systém AUTO HOLD bude pokračovat v pohotovostním režimu.

	• Aby se snížilo riziko nehody, neaktivujte funkci přidržení AUTO HOLD při jízdě ze svahu, couvání nebo parkování vozidla.
	• Aby se snížilo riziko nehody, neaktivujte funkci přidržení AUTO HOLD při jízdě ze svahu, couvání nebo parkování vozidla.
	• Aby se snížilo riziko nehody, neaktivujte funkci přidržení AUTO HOLD při jízdě ze svahu, couvání nebo parkování vozidla.
	• Aby se snížilo riziko nehody, neaktivujte funkci přidržení AUTO HOLD při jízdě ze svahu, couvání nebo parkování vozidla.

	• V případě posuvné řadicí páky nebude funkce AUTO HOLD aktivována při přeřazení do polohy R (Zpátečka).
	• V případě posuvné řadicí páky nebude funkce AUTO HOLD aktivována při přeřazení do polohy R (Zpátečka).



	• Pokud kontrolka přibrzdění AUTO HOLD svítí žlutě, systém AUTO HOLD nefunguje správně. Vozidlo nechte zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Pokud kontrolka přibrzdění AUTO HOLD svítí žlutě, systém AUTO HOLD nefunguje správně. Vozidlo nechte zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Pokud kontrolka přibrzdění AUTO HOLD svítí žlutě, systém AUTO HOLD nefunguje správně. Vozidlo nechte zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Pokud kontrolka přibrzdění AUTO HOLD svítí žlutě, systém AUTO HOLD nefunguje správně. Vozidlo nechte zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Při zatažení nebo uvolnění elektronické parkovací brzdy EPB může být slyšet motorový zvuk. Je to projev správné činnosti EPB.
	• Při zatažení nebo uvolnění elektronické parkovací brzdy EPB může být slyšet motorový zvuk. Je to projev správné činnosti EPB.







	Varovná hlášení AUTO HOLD
	Varovná hlášení AUTO HOLD
	Varovná hlášení AUTO HOLD
	Funkce AUTO HOLD za určitých podmínek zobrazí varovnou zprávu se zvukový signálem:
	Funkce AUTO HOLD za určitých podmínek zobrazí varovnou zprávu se zvukový signálem:
	• Když je EPB automaticky aplikována z AUTO HOLD
	• Když je EPB automaticky aplikována z AUTO HOLD
	• Když je EPB automaticky aplikována z AUTO HOLD

	• Převod z AUTO HOLD na EPB nefunguje správně
	• Převod z AUTO HOLD na EPB nefunguje správně

	• Brzdový pedál se při stisknutí tlačítka AUTO HOLD neaktivuje
	• Brzdový pedál se při stisknutí tlačítka AUTO HOLD neaktivuje







	Bezpečnostní systém vozidla
	Bezpečnostní systém vozidla
	Bezpečnostní systém vozidla

	Protiblokovací systém (ABS)
	Protiblokovací systém (ABS)
	Protiblokovací systém (ABS)
	Protiblokovací systém (ABS) zabraňuje zablokování kol při prudkém brzdění a stabilizuje vozidlo.
	Protiblokovací systém (ABS) zabraňuje zablokování kol při prudkém brzdění a stabilizuje vozidlo.
	Pokud kontrolka ABS (
	<GRAPHIC>

	• Po nastartování a rozjetí vozidla je z prostoru motoru možné zaslechnout klapavý zvuk. Jedná se o normální stav, který indikuje, že protiblokovací systém ABS funguje správně.
	• Po nastartování a rozjetí vozidla je z prostoru motoru možné zaslechnout klapavý zvuk. Jedná se o normální stav, který indikuje, že protiblokovací systém ABS funguje správně.
	• Po nastartování a rozjetí vozidla je z prostoru motoru možné zaslechnout klapavý zvuk. Jedná se o normální stav, který indikuje, že protiblokovací systém ABS funguje správně.
	• Po nastartování a rozjetí vozidla je z prostoru motoru možné zaslechnout klapavý zvuk. Jedná se o normální stav, který indikuje, že protiblokovací systém ABS funguje správně.

	• Pokud vozidlo z důvodu vybitého akumulátoru startujete pomocí startovacích kabelů, motor nemusí běžet plynule a může se rozsvítit výstražná kontrolka ABS. K tomuto jevu dochází z důvodu podpětí akumulátoru. Neznamená to poru...
	• Pokud vozidlo z důvodu vybitého akumulátoru startujete pomocí startovacích kabelů, motor nemusí běžet plynule a může se rozsvítit výstražná kontrolka ABS. K tomuto jevu dochází z důvodu podpětí akumulátoru. Neznamená to poru...
	- Při brzdění neprovádějte opakované sešlapávání brzdového pedálu („pumpování“)!
	- Při brzdění neprovádějte opakované sešlapávání brzdového pedálu („pumpování“)!
	- Při brzdění neprovádějte opakované sešlapávání brzdového pedálu („pumpování“)!

	- Před řízením vozidla nechejte akumulátor nabít.
	- Před řízením vozidla nechejte akumulátor nabít.








	Systém elektronické stabilizace (ESC)
	Systém elektronické stabilizace (ESC)
	Systém elektronické stabilizace (ESC)
	Systém elektronické stabilizace (ESC) slouží ke stabilizaci vozidla při projíždění zatáček.
	Systém elektronické stabilizace (ESC) slouží ke stabilizaci vozidla při projíždění zatáček.
	ESC neslouží jako náhrada za bezpečný způsob řízení. To, zda systém ESC dokáže zabránit ztrátě kontroly, ovlivňují faktory jako rychlost, stav vozovky a způsob řízení řidiče.


	Tlačítko vypnutí ESC
	Tlačítko vypnutí ESC
	Tlačítko vypnutí ESC
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Stisknutím tlačítka ESC OFF na přibližně půl sekundy ESC vypnete. Rozsvítí se kontrolka ESC OFF (
	1. Stisknutím tlačítka ESC OFF na přibližně půl sekundy ESC vypnete. Rozsvítí se kontrolka ESC OFF (
	1. Stisknutím tlačítka ESC OFF na přibližně půl sekundy ESC vypnete. Rozsvítí se kontrolka ESC OFF (
	<GRAPHIC>


	2. Opětovným stisknutím a přidržením tlačítka ESC OFF na přibližně 3 sekundu vypnete ESC a řízení trakce. Rozsvítí se kontrolka ESC OFF (
	2. Opětovným stisknutím a přidržením tlačítka ESC OFF na přibližně 3 sekundu vypnete ESC a řízení trakce. Rozsvítí se kontrolka ESC OFF (
	<GRAPHIC>


	3. Pro opětovné zapnutí ESC stiskněte tlačítko ESC OFF. Kontrolka ESC OFF (
	3. Pro opětovné zapnutí ESC stiskněte tlačítko ESC OFF. Kontrolka ESC OFF (
	<GRAPHIC>



	• Z důvodu maximální bezpečnosti si vždy zapněte bezpečnostní pás. Ani ten nejvyspělejší asistenční systém nedokáže v plné míře kompenzovat všechny chyby řidiče nebo vliv panujících jízdních podmínek. Při řízení se v...
	• Z důvodu maximální bezpečnosti si vždy zapněte bezpečnostní pás. Ani ten nejvyspělejší asistenční systém nedokáže v plné míře kompenzovat všechny chyby řidiče nebo vliv panujících jízdních podmínek. Při řízení se v...
	• Z důvodu maximální bezpečnosti si vždy zapněte bezpečnostní pás. Ani ten nejvyspělejší asistenční systém nedokáže v plné míře kompenzovat všechny chyby řidiče nebo vliv panujících jízdních podmínek. Při řízení se v...
	• Z důvodu maximální bezpečnosti si vždy zapněte bezpečnostní pás. Ani ten nejvyspělejší asistenční systém nedokáže v plné míře kompenzovat všechny chyby řidiče nebo vliv panujících jízdních podmínek. Při řízení se v...

	• I když je vozidlo vybavené elektronickým stabilizačním systémem, řiďte opatrně a s rozumem. Tento systém vám pouze pomáhá udržet kontrolu nad vozidlem za určitých podmínek.
	• I když je vozidlo vybavené elektronickým stabilizačním systémem, řiďte opatrně a s rozumem. Tento systém vám pouze pomáhá udržet kontrolu nad vozidlem za určitých podmínek.

	• Tlačítko ESC OFF nikdy nepoužívejte, pokud je systém ESC aktivní (kontrolka ESC bliká). Pokud je systém ESC vypnut, když je systém aktivní, může dojít ke smyku vozidla.
	• Tlačítko ESC OFF nikdy nepoužívejte, pokud je systém ESC aktivní (kontrolka ESC bliká). Pokud je systém ESC vypnut, když je systém aktivní, může dojít ke smyku vozidla.



	• Po nastartování a rozjetí vozidla je z prostoru motoru možné zaslechnout klapavý zvuk. Jedná se o normální stav, který ukazuje na to, že systém elektronické stabilizace (ESC) funguje správně.
	• Po nastartování a rozjetí vozidla je z prostoru motoru možné zaslechnout klapavý zvuk. Jedná se o normální stav, který ukazuje na to, že systém elektronické stabilizace (ESC) funguje správně.
	• Po nastartování a rozjetí vozidla je z prostoru motoru možné zaslechnout klapavý zvuk. Jedná se o normální stav, který ukazuje na to, že systém elektronické stabilizace (ESC) funguje správně.
	• Po nastartování a rozjetí vozidla je z prostoru motoru možné zaslechnout klapavý zvuk. Jedná se o normální stav, který ukazuje na to, že systém elektronické stabilizace (ESC) funguje správně.

	• Při jízdě vozidla na dynamometru nezapomeňte systém ESC vypnout (kontrolka ESC OFF svítí). Pokud systém ESC zůstane zapnutý, může bránit ve zrychlování vozidla a vést k nesprávné diagnostice.
	• Při jízdě vozidla na dynamometru nezapomeňte systém ESC vypnout (kontrolka ESC OFF svítí). Pokud systém ESC zůstane zapnutý, může bránit ve zrychlování vozidla a vést k nesprávné diagnostice.

	• Vypnutí systému ESC nemá vliv na fungování systému ABS nebo brzd.
	• Vypnutí systému ESC nemá vliv na fungování systému ABS nebo brzd.








	Systém ovládání brzd při jízdě ze svahu (DBC)
	Systém ovládání brzd při jízdě ze svahu (DBC)
	Systém ovládání brzd při jízdě ze svahu (DBC)
	Systém řízení brzd při jízdě z kopce (DBC) usnadňuje řidiči sjíždění z prudkého svahu bez nutnosti neustálého sešlapování brzdového pedálu.
	Systém řízení brzd při jízdě z kopce (DBC) usnadňuje řidiči sjíždění z prudkého svahu bez nutnosti neustálého sešlapování brzdového pedálu.
	Na běžných silnicích vždy systém DBC vypínejte. Může se neočekávaně aktivovat v pohotovostním režimu při přejezdu zpomalovacích prahů nebo v ostrých zatáčkách.


	Činnost systému DBC
	Činnost systému DBC
	Činnost systému DBC
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Mode (Režim)
	Mode (Režim)

	Kontrolka
	Kontrolka

	Situace
	Situace



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Pohotovostní režim
	Pohotovostní režim

	Svítí ()
	Svítí (
	<GRAPHIC>


	Stiskněte tlačítko DBC při jízdě rychlostí nižší než 60 km/h (40 mil/h).
	Stiskněte tlačítko DBC při jízdě rychlostí nižší než 60 km/h (40 mil/h).


	<TABLE ROW>
	Zapnutý stav
	Zapnutý stav

	Bliká ()
	Bliká (
	<GRAPHIC>


	• Vozidlo se nachází na svahu s určitým úhlem náklonu 
	• Vozidlo se nachází na svahu s určitým úhlem náklonu
	• Vozidlo se nachází na svahu s určitým úhlem náklonu
	• Vozidlo se nachází na svahu s určitým úhlem náklonu

	• Není sešlápnutý akcelerační pedál.
	• Není sešlápnutý akcelerační pedál.

	• Rychlost vozidla je v rozmezí 4 ~ 40 km/ h (2,5 ~ 25 mph).
	• Rychlost vozidla je v rozmezí 4 ~ 40 km/ h (2,5 ~ 25 mph).

	• V rozmezí rychlostí pro aktivaci 4~40 km/h (2~25 mph) může řidič regulovat rychlost vozidla pomocí brzdového a akceleračního pedálu.
	• V rozmezí rychlostí pro aktivaci 4~40 km/h (2~25 mph) může řidič regulovat rychlost vozidla pomocí brzdového a akceleračního pedálu.




	<TABLE ROW>
	Dočasně deaktivovaný režim
	Dočasně deaktivovaný režim

	Svítí ()
	Svítí (
	<GRAPHIC>


	• Vozidlo není v určitém úhlu náklonu. 
	• Vozidlo není v určitém úhlu náklonu.
	• Vozidlo není v určitém úhlu náklonu.
	• Vozidlo není v určitém úhlu náklonu.

	• Dojde k sešlápnutí pedálu akcelerátoru.
	• Dojde k sešlápnutí pedálu akcelerátoru.

	• Rychlost vozidla leží v rozsahu provozní rychlosti 40~60 km/h (25~40 mph)
	• Rychlost vozidla leží v rozsahu provozní rychlosti 40~60 km/h (25~40 mph)




	<TABLE ROW>
	OFF (Vypnuto)
	OFF (Vypnuto)

	Nesvítí ()
	Nesvítí (
	<GRAPHIC>


	• Je znovu stisknuto tlačítko DBC. 
	• Je znovu stisknuto tlačítko DBC.
	• Je znovu stisknuto tlačítko DBC.
	• Je znovu stisknuto tlačítko DBC.

	• Jestliže řidič sešlápne pedál akcelerátoru a rychlost vozidla překročí 60 km/h (40 mph).
	• Jestliže řidič sešlápne pedál akcelerátoru a rychlost vozidla překročí 60 km/h (40 mph).








	Podmínky, kdy systém nelze použít
	Podmínky, kdy systém nelze použít
	• Řazení je v poloze P (Parkování).
	• Řazení je v poloze P (Parkování).
	• Řazení je v poloze P (Parkování).

	• Systém ESC je aktivovaný.
	• Systém ESC je aktivovaný.


	Při aktivovaném systému DBC lze rychlost vozidla regulovat sešlápnutím akceleračního nebo brzdového pedálu.
	Při aktivovaném systému DBC lze rychlost vozidla regulovat sešlápnutím akceleračního nebo brzdového pedálu.

	Pokud svítí žlutá kontrolka systému DBC, mohlo dojít k přehřátí systému nebo jeho poruše. Pokud varovná kontrolka svítí i po vychladnutí systému DBC, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat v autorizovaném servisu Kia.
	Pokud svítí žlutá kontrolka systému DBC, mohlo dojít k přehřátí systému nebo jeho poruše. Pokud varovná kontrolka svítí i po vychladnutí systému DBC, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat v autorizovaném servisu Kia.

	• Může se stát, že systém DBC se na prudkém svahu nevypne, ani když je sešlápnut brzdový nebo akcelerační pedál.
	• Může se stát, že systém DBC se na prudkém svahu nevypne, ani když je sešlápnut brzdový nebo akcelerační pedál.
	• Může se stát, že systém DBC se na prudkém svahu nevypne, ani když je sešlápnut brzdový nebo akcelerační pedál.
	• Může se stát, že systém DBC se na prudkém svahu nevypne, ani když je sešlápnut brzdový nebo akcelerační pedál.

	• Při přepnutí spínače zapalování do polohy ON (Zapnuto) je systém DBC ve výchozím stavu vypnutý.
	• Při přepnutí spínače zapalování do polohy ON (Zapnuto) je systém DBC ve výchozím stavu vypnutý.

	• Je-li systém DBC aktivován, může se u brzd projevovat hluk nebo vibrace.
	• Je-li systém DBC aktivován, může se u brzd projevovat hluk nebo vibrace.

	• Je-li systém DBC aktivován, svítí zadní brzdové světlo.
	• Je-li systém DBC aktivován, svítí zadní brzdové světlo.








	Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
	Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
	Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
	Asistent rozjezdu do kopce (HAC) brání rozjezdu dozadu díky automatickému zapojení brzd na 2 sekundy.
	Asistent rozjezdu do kopce (HAC) brání rozjezdu dozadu díky automatickému zapojení brzd na 2 sekundy.
	Brzdy se po přibližně 2 sekundách nebo po sešlápnutí plynového pedálu automaticky uvolní.
	Systém HAC vás nezbavuje nutnosti použít brzdu při zastavení ve svahu. Po zastavení vždy udržujte brzdu sešlápnutou dostatečným přítlakem, aby se vozidlo nemohlo rozjet dozadu a způsobit nehodu. Brzdový pedál uvolněte teprve v okam...
	Systém HAC vás nezbavuje nutnosti použít brzdu při zastavení ve svahu. Po zastavení vždy udržujte brzdu sešlápnutou dostatečným přítlakem, aby se vozidlo nemohlo rozjet dozadu a způsobit nehodu. Brzdový pedál uvolněte teprve v okam...




	Brzdový systém pro předcházení druhotným nehodám (MCB)
	Brzdový systém pro předcházení druhotným nehodám (MCB)
	Brzdový systém pro předcházení druhotným nehodám (MCB)
	Systém MCB pro předcházení druhotným nehodám ovládá brzdy automaticky v případě, že dojde k nehodě s aktivací airbagů, aby se zabránilo vzniku sekundárních nehod.
	Systém MCB pro předcházení druhotným nehodám ovládá brzdy automaticky v případě, že dojde k nehodě s aktivací airbagů, aby se zabránilo vzniku sekundárních nehod.
	Fungování systému
	Fungování systému
	• Od okamžiku aktivace airbagů systém pro předcházení druhotným nehodám (MCB) po krátkou dobu monitoruje intenzitu sešlápnutí brzdového a akceleračního pedálu. Systém je aktivní, pokud jsou splněny následující podmínky:
	• Od okamžiku aktivace airbagů systém pro předcházení druhotným nehodám (MCB) po krátkou dobu monitoruje intenzitu sešlápnutí brzdového a akceleračního pedálu. Systém je aktivní, pokud jsou splněny následující podmínky:
	• Od okamžiku aktivace airbagů systém pro předcházení druhotným nehodám (MCB) po krátkou dobu monitoruje intenzitu sešlápnutí brzdového a akceleračního pedálu. Systém je aktivní, pokud jsou splněny následující podmínky:
	- Rychlost vozidla v okamžiku nárazu je nižší než 180 km/h (112 mil/h).
	- Rychlost vozidla v okamžiku nárazu je nižší než 180 km/h (112 mil/h).
	- Rychlost vozidla v okamžiku nárazu je nižší než 180 km/h (112 mil/h).

	- Došlo k mírnému sešlápnutí brzdového a akceleračního pedálu.
	- Došlo k mírnému sešlápnutí brzdového a akceleračního pedálu.



	• Když řidič sešlápne brzdový pedál přes určitou úroveň a systém pro předcházení druhotným nehodám je aktivní, bude mít tato brzdná síla přednost před funkcí automatického brzdění systému MCB. Když však řidič uvolní...
	• Když řidič sešlápne brzdový pedál přes určitou úroveň a systém pro předcházení druhotným nehodám je aktivní, bude mít tato brzdná síla přednost před funkcí automatického brzdění systému MCB. Když však řidič uvolní...



	Vypnutí systému
	Vypnutí systému
	• Systém pro zabránění druhotným nehodám se vypne v následujících situacích:
	• Systém pro zabránění druhotným nehodám se vypne v následujících situacích:
	• Systém pro zabránění druhotným nehodám se vypne v následujících situacích:
	- Pedál akcelerátoru byl sešlápnut přes určitou úroveň.
	- Pedál akcelerátoru byl sešlápnut přes určitou úroveň.
	- Pedál akcelerátoru byl sešlápnut přes určitou úroveň.

	- Vozidlo zastaví.
	- Vozidlo zastaví.

	- Elektronický stabilizační systém (ESC) nebo elektronická zařízení mají poruchu.
	- Elektronický stabilizační systém (ESC) nebo elektronická zařízení mají poruchu.

	- V situaci systém nemůže fungovat normálně.
	- V situaci systém nemůže fungovat normálně.

	- Od automatické aktivace brzd ze strany systému pro zabránění druhotným nehodám (MCB) uplynulo deset sekund.
	- Od automatické aktivace brzd ze strany systému pro zabránění druhotným nehodám (MCB) uplynulo deset sekund.




	• Systém pro zabránění druhotným nehodám (MCB) snižuje rychlost vozidla po nárazu, a tím výrazně snižuje riziko vzniku druhotné nehody. Sekundárnímu nárazu však nemůže stoprocentně zabránit. Dalšímu nebezpečí se vyhnete nap...
	• Systém pro zabránění druhotným nehodám (MCB) snižuje rychlost vozidla po nárazu, a tím výrazně snižuje riziko vzniku druhotné nehody. Sekundárnímu nárazu však nemůže stoprocentně zabránit. Dalšímu nebezpečí se vyhnete nap...
	• Systém pro zabránění druhotným nehodám (MCB) snižuje rychlost vozidla po nárazu, a tím výrazně snižuje riziko vzniku druhotné nehody. Sekundárnímu nárazu však nemůže stoprocentně zabránit. Dalšímu nebezpečí se vyhnete nap...
	• Systém pro zabránění druhotným nehodám (MCB) snižuje rychlost vozidla po nárazu, a tím výrazně snižuje riziko vzniku druhotné nehody. Sekundárnímu nárazu však nemůže stoprocentně zabránit. Dalšímu nebezpečí se vyhnete nap...

	• Jakmile systém pro zabránění druhotným nehodám uvede vozidlo do klidu, přestane brzdy ovládat.
	• Jakmile systém pro zabránění druhotným nehodám uvede vozidlo do klidu, přestane brzdy ovládat.
	V závislosti na situaci se musí řidič snažit vyhnout druhotné nehodě sešlápnutím pedálu brzdy nebo akcelerátoru.







	Systém elektronické stabilizace vozidla (VSM)
	Systém elektronické stabilizace vozidla (VSM)
	Systém elektronické stabilizace vozidla (VSM)
	Systém řízení stability vozidla (VSM) dále vylepšuje stabilitu vozidla a odezvu řízení.
	Systém řízení stability vozidla (VSM) dále vylepšuje stabilitu vozidla a odezvu řízení.


	Činnost systému VSM
	Činnost systému VSM
	Činnost systému VSM
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Pro vypnutí VSM stiskněte tlačítko ESC OFF a kontrolka ESC OFF (
	• Pro vypnutí VSM stiskněte tlačítko ESC OFF a kontrolka ESC OFF (
	• Pro vypnutí VSM stiskněte tlačítko ESC OFF a kontrolka ESC OFF (
	<GRAPHIC>


	• Pro zapnutí VSM opět stiskněte tlačítko ESC OFF a kontrolka ESC OFF (
	• Pro zapnutí VSM opět stiskněte tlačítko ESC OFF a kontrolka ESC OFF (
	<GRAPHIC>




	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Při jízdě na kluzké vozovce
	• Při jízdě na kluzké vozovce
	• Při jízdě na kluzké vozovce

	• Je detekována změna tření levého a pravého kola
	• Je detekována změna tření levého a pravého kola



	Podmínky, kdy systém nelze použít
	Podmínky, kdy systém nelze použít
	• Při jízdě na svahu nebo nakloněné ploše
	• Při jízdě na svahu nebo nakloněné ploše
	• Při jízdě na svahu nebo nakloněné ploše

	• Při couvání
	• Při couvání

	• Kontrolka ESC OFF (
	• Kontrolka ESC OFF (
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	• Kontrolka EPS (
	• Kontrolka EPS (
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	• Při výměně pneumatik nebo kol se ujistěte, že mají stejné rozměry jako původní pneumatiky a kola. Při jízdě s koly nebo pneumatikami různých rozměrů mohou být účinky a přínos k bezpečnosti systému VSM nižší.
	• Při výměně pneumatik nebo kol se ujistěte, že mají stejné rozměry jako původní pneumatiky a kola. Při jízdě s koly nebo pneumatikami různých rozměrů mohou být účinky a přínos k bezpečnosti systému VSM nižší.
	• Při výměně pneumatik nebo kol se ujistěte, že mají stejné rozměry jako původní pneumatiky a kola. Při jízdě s koly nebo pneumatikami různých rozměrů mohou být účinky a přínos k bezpečnosti systému VSM nižší.
	• Při výměně pneumatik nebo kol se ujistěte, že mají stejné rozměry jako původní pneumatiky a kola. Při jízdě s koly nebo pneumatikami různých rozměrů mohou být účinky a přínos k bezpečnosti systému VSM nižší.

	• Systém elektronické stabilizace vozidla (VSM) – I když je vozidlo vybaveno systémem řízení stability (VSM), řiďte opatrně a s rozumem. Tento systém vám pouze pomáhá udržet kontrolu nad vozidlem v určitých situacích.
	• Systém elektronické stabilizace vozidla (VSM) – I když je vozidlo vybaveno systémem řízení stability (VSM), řiďte opatrně a s rozumem. Tento systém vám pouze pomáhá udržet kontrolu nad vozidlem v určitých situacích.







	Porucha kontrolky VSM
	Porucha kontrolky VSM
	Porucha kontrolky VSM
	VSM může být deaktivováno, pokud byla detekována porucha v systému elektronického posilovače řízení nebo systému VSM. Jestliže kontrolka ESC (
	VSM může být deaktivováno, pokud byla detekována porucha v systému elektronického posilovače řízení nebo systému VSM. Jestliže kontrolka ESC (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>





	Systém signálu nouzového zastavení (ESS)
	Systém signálu nouzového zastavení (ESS)
	Systém signálu nouzového zastavení (ESS)
	Nouzové brzdové signály (ESS) upozorní řidiče za vámi blikáním brzdových světel, když musíte náhle intenzivně zabrzdit.
	Nouzové brzdové signály (ESS) upozorní řidiče za vámi blikáním brzdových světel, když musíte náhle intenzivně zabrzdit.
	Provozní podmínky
	Provozní podmínky
	• Vozidlo prudce zastaví.
	• Vozidlo prudce zastaví.
	• Vozidlo prudce zastaví.

	• Aktivuje se systém ABS a rychlost vozidla je vyšší než 55 km/h (34 mil/ h).
	• Aktivuje se systém ABS a rychlost vozidla je vyšší než 55 km/h (34 mil/ h).

	• Po zablikání brzdových světel se automaticky zapnou brzdová světla, když:
	• Po zablikání brzdových světel se automaticky zapnou brzdová světla, když:
	- Rychlost vozidla nepřekračuje 40 km/h (25 mil/h)
	- Rychlost vozidla nepřekračuje 40 km/h (25 mil/h)
	- Rychlost vozidla nepřekračuje 40 km/h (25 mil/h)

	- Systém ABS je vypnut
	- Systém ABS je vypnut

	- Náhlé brzdění je u konce
	- Náhlé brzdění je u konce



	• Výstražná světla se automaticky vypnou, když:
	• Výstražná světla se automaticky vypnou, když:
	- Vozidlo jede nízkou rychlostí po určitou dobu.
	- Vozidlo jede nízkou rychlostí po určitou dobu.
	- Vozidlo jede nízkou rychlostí po určitou dobu.




	Systém nouzových brzdových signálů (ESS) se nezapne, pokud již jsou v činnosti výstražná světla.
	Systém nouzových brzdových signálů (ESS) se nezapne, pokud již jsou v činnosti výstražná světla.





	Asistent stabilizace přívěsu (TSA)
	Asistent stabilizace přívěsu (TSA)
	Asistent stabilizace přívěsu (TSA)
	Asistent stabilizace přívěsu (TSA) je ovládán jako stabilizační systém vozidla. Systém TSA je navržen tak, aby stabilizoval vozidlo a přívěs, když se přívěs kýve nebo kolísá.
	Asistent stabilizace přívěsu (TSA) je ovládán jako stabilizační systém vozidla. Systém TSA je navržen tak, aby stabilizoval vozidlo a přívěs, když se přívěs kýve nebo kolísá.



	Systém brzdového asistenta (BAS)
	Systém brzdového asistenta (BAS)
	Systém brzdového asistenta (BAS)
	V situacích, které je při jízdě vyžadují intenzivní brzdění, poskytuje systém brzdového asistenta dodatečný tlak při prudkém a silném sešlápnutí brzdového pedálu.
	V situacích, které je při jízdě vyžadují intenzivní brzdění, poskytuje systém brzdového asistenta dodatečný tlak při prudkém a silném sešlápnutí brzdového pedálu.
	Systém brzdového asistenta snižuje prodlevu reakce ABS (protiblokovací systém brzd) a následně zkracuje brzdnou dráhu tím, že poskytuje dodatečný tlak až do okamžiku zásahu ABS.
	BAS je v činnosti
	BAS je v činnosti
	BAS je v činnosti
	• Pokud rychlost jízdy vozidla přesahuje 30 km/h a ABS není v činnosti.
	• Pokud rychlost jízdy vozidla přesahuje 30 km/h a ABS není v činnosti.
	• Pokud rychlost jízdy vozidla přesahuje 30 km/h a ABS není v činnosti.

	• Při sešlápnutí brzdového pedálu silněji než je stanovená úroveň.
	• Při sešlápnutí brzdového pedálu silněji než je stanovená úroveň.

	• Pokud je součinitel tření povrchu vozovky nad stanovenou úrovní.
	• Pokud je součinitel tření povrchu vozovky nad stanovenou úrovní.




	BAS je vypnutý
	BAS je vypnutý
	BAS je vypnutý
	• Rychlost vozidla je nižší než 10 km/h.
	• Rychlost vozidla je nižší než 10 km/h.
	• Rychlost vozidla je nižší než 10 km/h.

	• Brzdový pedál je sešlápnutý za určitých podmínek.
	• Brzdový pedál je sešlápnutý za určitých podmínek.

	• Součinitel tření povrchu vozovky je pod stanovenou úrovní.
	• Součinitel tření povrchu vozovky je pod stanovenou úrovní.


	Systém nemusí fungovat v závislosti na jízdních návycích řidiče, úrovni, do které je sešlapován brzdový pedál a stavu povrchu vozovky.
	Systém nemusí fungovat v závislosti na jízdních návycích řidiče, úrovni, do které je sešlapován brzdový pedál a stavu povrchu vozovky.






	Elektronicky řízené odpružení (ECS)
	Elektronicky řízené odpružení (ECS)
	Elektronicky řízené odpružení (ECS)
	Elektronicky řízené odpružení (ECS) automaticky řídí odpružení vozidla pro maximalizování jízdního komfortu s ohledem na rychlost jízdy, povrch vozovky, zatáčky, účinnost brzdění a akceleraci. Pokud se zobrazí varovné hlášen...
	Elektronicky řízené odpružení (ECS) automaticky řídí odpružení vozidla pro maximalizování jízdního komfortu s ohledem na rychlost jízdy, povrch vozovky, zatáčky, účinnost brzdění a akceleraci. Pokud se zobrazí varovné hlášen...




	Integrovaný systém řízení v režimu Drive
	Integrovaný systém řízení v režimu Drive
	Integrovaný systém řízení v režimu Drive

	REŽIM DRIVE
	REŽIM DRIVE
	REŽIM DRIVE

	Výběr REŽIMU DRIVE
	Výběr REŽIMU DRIVE
	Výběr REŽIMU DRIVE
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Otočte ovladačem REŽIMU DRIVE.
	• Otočte ovladačem REŽIMU DRIVE.
	• Otočte ovladačem REŽIMU DRIVE.


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Mode (Režim)
	Mode (Režim)

	Materiálů
	Materiálů

	Citlivost adaptivního tempomatu SCC
	Citlivost adaptivního tempomatu SCC



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	ECO
	ECO

	Vylepšuje úsporu paliva díky maximálně hospodárné jízdě
	Vylepšuje úsporu paliva díky maximálně hospodárné jízdě

	Normal
	Normal


	<TABLE ROW>
	NORMAL
	NORMAL

	Poskytuje maximálně komfortní a plynulou jízdu
	Poskytuje maximálně komfortní a plynulou jízdu

	Pomalu
	Pomalu


	<TABLE ROW>
	SPORT
	SPORT

	Nabízí sportovní jízdní vlastnosti s tuhým nastavením podvozku
	Nabízí sportovní jízdní vlastnosti s tuhým nastavením podvozku

	Rychle
	Rychle


	<TABLE ROW>
	SMART*
	SMART
	*


	Vyberte odpovídající jízdní režim podle svých jízdních návyků
	Vyberte odpovídající jízdní režim podle svých jízdních návyků

	Normal
	Normal





	: je-li součástí výbavy
	• Režim ECO/NORMAL/SMART, zůstane po vypnutí a novém nastartování vozidla zachován.
	• Režim ECO/NORMAL/SMART, zůstane po vypnutí a novém nastartování vozidla zachován.
	• Režim ECO/NORMAL/SMART, zůstane po vypnutí a novém nastartování vozidla zachován.
	• Režim ECO/NORMAL/SMART, zůstane po vypnutí a novém nastartování vozidla zachován.

	• Po novém nastartování vozidla se REŽIM SPORT přepne na NORMAL.
	• Po novém nastartování vozidla se REŽIM SPORT přepne na NORMAL.
	- Po novém nastartování vozidla se REŽIM MHEV přepne na ECO.
	- Po novém nastartování vozidla se REŽIM MHEV přepne na ECO.
	- Po novém nastartování vozidla se REŽIM MHEV přepne na ECO.





	• Pokud nastanou problémy s přístrojovou deskou, jízdní režim bude v režimu NORMAL a nemusí jít změnit do režimů ECO nebo SPORT.
	• Pokud nastanou problémy s přístrojovou deskou, jízdní režim bude v režimu NORMAL a nemusí jít změnit do režimů ECO nebo SPORT.
	• Pokud nastanou problémy s přístrojovou deskou, jízdní režim bude v režimu NORMAL a nemusí jít změnit do režimů ECO nebo SPORT.
	• Pokud nastanou problémy s přístrojovou deskou, jízdní režim bude v režimu NORMAL a nemusí jít změnit do režimů ECO nebo SPORT.

	• U vozidel MHEV se funkce Start Stop Coasting (SSC) aktivuje, když je režim pohonu ECO.
	• U vozidel MHEV se funkce Start Stop Coasting (SSC) aktivuje, když je režim pohonu ECO.






	Režim ECO
	Režim ECO
	Režim ECO
	• Ovládací systém motoru a převodovky se nastaví tak, aby bylo dosaženo co nejlepší spotřeby paliva.
	• Ovládací systém motoru a převodovky se nastaví tak, aby bylo dosaženo co nejlepší spotřeby paliva.
	• Ovládací systém motoru a převodovky se nastaví tak, aby bylo dosaženo co nejlepší spotřeby paliva.
	• Ovládací systém motoru a převodovky se nastaví tak, aby bylo dosaženo co nejlepší spotřeby paliva.

	• Kontrolka ECO se rozsvítí.
	• Kontrolka ECO se rozsvítí.

	• Při každém opakovaném nastartování motoru se jízdní režim vrátí do režimu ECO.
	• Při každém opakovaném nastartování motoru se jízdní režim vrátí do režimu ECO.


	Spotřebu paliva ovlivňuje způsob jízdy a provozní podmínky.
	Spotřebu paliva ovlivňuje způsob jízdy a provozní podmínky.




	Režim NORMAL
	Režim NORMAL
	Režim NORMAL
	• Režim NORMAL poskytuje maximálně komfortní a plynulou jízdu.
	• Režim NORMAL poskytuje maximálně komfortní a plynulou jízdu.
	• Režim NORMAL poskytuje maximálně komfortní a plynulou jízdu.
	• Režim NORMAL poskytuje maximálně komfortní a plynulou jízdu.





	Režim SPORT
	Režim SPORT
	Režim SPORT
	• Odpor a ovládání volantu a také systém ovládání motoru a převodovky jsou automaticky přizpůsobeny tak, aby podpořily co nejlepší řidičský zážitek.
	• Odpor a ovládání volantu a také systém ovládání motoru a převodovky jsou automaticky přizpůsobeny tak, aby podpořily co nejlepší řidičský zážitek.
	• Odpor a ovládání volantu a také systém ovládání motoru a převodovky jsou automaticky přizpůsobeny tak, aby podpořily co nejlepší řidičský zážitek.
	• Odpor a ovládání volantu a také systém ovládání motoru a převodovky jsou automaticky přizpůsobeny tak, aby podpořily co nejlepší řidičský zážitek.

	• Kontrolka SPORT se rozsvítí.
	• Kontrolka SPORT se rozsvítí.

	• Při každém opakovaném nastartování motoru se jízdní režim vrátí do režimu NORMAL.
	• Při každém opakovaném nastartování motoru se jízdní režim vrátí do režimu NORMAL.

	• I po uvolnění akceleračního pedálu jsou po určitou dobu otáčky motoru udržovány spíše na vyšší úrovni.
	• I po uvolnění akceleračního pedálu jsou po určitou dobu otáčky motoru udržovány spíše na vyšší úrovni.

	• Při zrychlování dochází k přeřazení na vyšší rychlostní stupeň až později.
	• Při zrychlování dochází k přeřazení na vyšší rychlostní stupeň až později.


	Mějte na paměti, že se spotřeba paliva v režimu SPORT může zvýšit.
	Mějte na paměti, že se spotřeba paliva v režimu SPORT může zvýšit.




	Režim SMART
	Režim SMART
	Režim SMART
	• Správný jízdní režim se volí mezi režimy ECO, NORMAL a SPORT na základě jízdních návyků řidiče.
	• Správný jízdní režim se volí mezi režimy ECO, NORMAL a SPORT na základě jízdních návyků řidiče.
	• Správný jízdní režim se volí mezi režimy ECO, NORMAL a SPORT na základě jízdních návyků řidiče.
	• Správný jízdní režim se volí mezi režimy ECO, NORMAL a SPORT na základě jízdních návyků řidiče.

	• Vzorce řazení a točivý moment motoru jsou automaticky řízeny v souladu s jízdními návyky a očekáváním řidiče.
	• Vzorce řazení a točivý moment motoru jsou automaticky řízeny v souladu s jízdními návyky a očekáváním řidiče.

	• Kontrolka SMART se rozsvítí.
	• Kontrolka SMART se rozsvítí.

	• Při každém opakovaném nastartování motoru se jízdní režim vrátí do režimu SMART.
	• Při každém opakovaném nastartování motoru se jízdní režim vrátí do režimu SMART.


	Charakteristika režimu SMART
	Charakteristika režimu SMART
	• Pokud po určitou dobu budete sešlapávat pedál akcelerace jen mírně, jízdní režim se automaticky přepne na ECO.
	• Pokud po určitou dobu budete sešlapávat pedál akcelerace jen mírně, jízdní režim se automaticky přepne na ECO.
	• Pokud po určitou dobu budete sešlapávat pedál akcelerace jen mírně, jízdní režim se automaticky přepne na ECO.

	• Pokud po určitou dobu budete při jízdě prudce nebo opakovaně sešlapávat pedál akcelerace, jízdní režim se automaticky přepne z režimu SMART ECO na SMART NORMAL.
	• Pokud po určitou dobu budete při jízdě prudce nebo opakovaně sešlapávat pedál akcelerace, jízdní režim se automaticky přepne z režimu SMART ECO na SMART NORMAL.

	• Pokud vozidlo začne při jízdě stoupat do svahu o určitém úhlu, jízdní režim se automaticky přepne do režimu SMART NORMAL se stejnými jízdními vzorci. Jakmile se vozidlo opět dostane na rovinu, jízdní režim se automaticky vrát...
	• Pokud vozidlo začne při jízdě stoupat do svahu o určitém úhlu, jízdní režim se automaticky přepne do režimu SMART NORMAL se stejnými jízdními vzorci. Jakmile se vozidlo opět dostane na rovinu, jízdní režim se automaticky vrát...

	• Pokud budete prudce sešlapávat akcelerační pedál nebo opakovaně energicky otáčet volantem, jízdní režim se automaticky přepne do režimu SMART SPORT. V tomto režimu bude vozidlo při prudkém zrychlování či zpomalování využíva...
	• Pokud budete prudce sešlapávat akcelerační pedál nebo opakovaně energicky otáčet volantem, jízdní režim se automaticky přepne do režimu SMART SPORT. V tomto režimu bude vozidlo při prudkém zrychlování či zpomalování využíva...

	• Zvýšenou účinnost brzdění motorem budete v režimu SMART SPORT pociťovat i tehdy, když uvolníte akcelerační pedál. Důvodem je to, že vozidlo po určitou dobu až do příštího zrychlení využívá nižší převodové stupně. Je...
	• Zvýšenou účinnost brzdění motorem budete v režimu SMART SPORT pociťovat i tehdy, když uvolníte akcelerační pedál. Důvodem je to, že vozidlo po určitou dobu až do příštího zrychlení využívá nižší převodové stupně. Je...

	• Jízdní režim se automaticky přepne na SMART SPORT pouze při velmi energickém stylu jízdy. Za většiny běžných jízdních situací se bude využívat jízdní režim SMART ECO nebo SMART NORMAL.
	• Jízdní režim se automaticky přepne na SMART SPORT pouze při velmi energickém stylu jízdy. Za většiny běžných jízdních situací se bude využívat jízdní režim SMART ECO nebo SMART NORMAL.



	Omezení v jízdním režimu SMART
	Omezení v jízdním režimu SMART
	Režim SMART může být omezen v následujících situacích.
	• Adaptivní tempomat může deaktivovat režim SMART, je-li vozidlo řízeno s použitím rychlosti nastavené pro adaptivní tempomat. (Pouhým zapnutím adaptivního tempomatu se režim SMART nutně vypnout nemusí.)
	• Adaptivní tempomat může deaktivovat režim SMART, je-li vozidlo řízeno s použitím rychlosti nastavené pro adaptivní tempomat. (Pouhým zapnutím adaptivního tempomatu se režim SMART nutně vypnout nemusí.)
	• Adaptivní tempomat může deaktivovat režim SMART, je-li vozidlo řízeno s použitím rychlosti nastavené pro adaptivní tempomat. (Pouhým zapnutím adaptivního tempomatu se režim SMART nutně vypnout nemusí.)

	• Režim SMART může být aktivní ve většině běžných jízdních situací. Při extrémně vysoké nebo naopak nízké teplotě oleje v převodovce se však může režim SMART dočasně vypnout, protože provozní podmínky převodovky se n...
	• Režim SMART může být aktivní ve většině běžných jízdních situací. Při extrémně vysoké nebo naopak nízké teplotě oleje v převodovce se však může režim SMART dočasně vypnout, protože provozní podmínky převodovky se n...


	• Pokud vozidlo v režimu SMART řídíte klidným způsobem, jízdní režim se přepne do režimu ECO zajišťující maximální úsporu paliva. Momentální spotřeba paliva se však může lišit v závislosti na aktuálních jízdních podmí...
	• Pokud vozidlo v režimu SMART řídíte klidným způsobem, jízdní režim se přepne do režimu ECO zajišťující maximální úsporu paliva. Momentální spotřeba paliva se však může lišit v závislosti na aktuálních jízdních podmí...
	• Pokud vozidlo v režimu SMART řídíte klidným způsobem, jízdní režim se přepne do režimu ECO zajišťující maximální úsporu paliva. Momentální spotřeba paliva se však může lišit v závislosti na aktuálních jízdních podmí...
	• Pokud vozidlo v režimu SMART řídíte klidným způsobem, jízdní režim se přepne do režimu ECO zajišťující maximální úsporu paliva. Momentální spotřeba paliva se však může lišit v závislosti na aktuálních jízdních podmí...

	• Pokud vozidlo v režimu SMART řídíte dynamickým způsobem a často prudce zrychlujete nebo prudce zatáčíte, jízdní režim se přepne na SPORT. Taková jízda však může mít negativní vliv na úsporu paliva.
	• Pokud vozidlo v režimu SMART řídíte dynamickým způsobem a často prudce zrychlujete nebo prudce zatáčíte, jízdní režim se přepne na SPORT. Taková jízda však může mít negativní vliv na úsporu paliva.










	Systém pohonu všech kol (AWD)
	Systém pohonu všech kol (AWD)
	Systém pohonu všech kol (AWD)
	Systém pohonu všech kol (AWD) přenáší výkon motoru na přední i zadní kola s cílem dosáhnout maximální trakce.
	Systém pohonu všech kol (AWD) přenáší výkon motoru na přední i zadní kola s cílem dosáhnout maximální trakce.
	Pohon všech kol je užitečný, pokud je zapotřebí větší záběr, například při jízdě na kluzkých, blátivých, mokrých nebo zasněžených silnicích.
	Pokud systém vyhodnotí, že je potřeba zapojit pohon všech kol, hnací výkon motoru se automaticky přenese na všechna čtyři kola.


	Režim 4WD Lock (Zámek pohonu všech kol)
	Režim 4WD Lock (Zámek pohonu všech kol)
	Režim 4WD Lock (Zámek pohonu všech kol)
	Hlavním cílem režimu AWD Lock (Uzamknutí pohonu všech kol) je umožnit řidiči maximální využití pohonu vozidla v extrémních jízdních podmínkách, jako jsou nedlážděné terénní cesty, písčité cesty či blátivé cesty.
	Hlavním cílem režimu AWD Lock (Uzamknutí pohonu všech kol) je umožnit řidiči maximální využití pohonu vozidla v extrémních jízdních podmínkách, jako jsou nedlážděné terénní cesty, písčité cesty či blátivé cesty.


	Volba režimu zámku 4WD
	Volba režimu zámku 4WD
	Volba režimu zámku 4WD
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Stiskněte tlačítko 4WD Mode (Zámek pohonu všech kol). Na přístrojovém panelu se rozsvítí bílá kontrolka 4WD Mode (
	1. Stiskněte tlačítko 4WD Mode (Zámek pohonu všech kol). Na přístrojovém panelu se rozsvítí bílá kontrolka 4WD Mode (
	1. Stiskněte tlačítko 4WD Mode (Zámek pohonu všech kol). Na přístrojovém panelu se rozsvítí bílá kontrolka 4WD Mode (
	<GRAPHIC>


	2. Dalším stisknutím tlačítka zámku pohonu všech kol (4WD) tento režim vypnete. Kontrolka zámku pohonu všech kol (
	2. Dalším stisknutím tlačítka zámku pohonu všech kol (4WD) tento režim vypnete. Kontrolka zámku pohonu všech kol (
	<GRAPHIC>







	Zámek brzd při prudkém zatáčení
	Zámek brzd při prudkém zatáčení
	Zámek brzd při prudkém zatáčení
	Toto je jedinečná vlastnost vozidel s pohonem všech kol (4WD), pokud s vozidlem pomalu zatáčíte se zapnutým zámkem pohonu všech kol. Následkem rozdílné rychlosti otáčení kol může mít řidič pocit, že jsou použity brzdy. Při prů...
	Toto je jedinečná vlastnost vozidel s pohonem všech kol (4WD), pokud s vozidlem pomalu zatáčíte se zapnutým zámkem pohonu všech kol. Následkem rozdílné rychlosti otáčení kol může mít řidič pocit, že jsou použity brzdy. Při prů...
	Při zapnutém režimu zámku pohonu všech kol se pokud možno vyhněte prudkému zatáčení a ostrým zatáčkám. Zatáčení může být obtížnější, což může vyvolat nehodu.
	Při zapnutém režimu zámku pohonu všech kol se pokud možno vyhněte prudkému zatáčení a ostrým zatáčkám. Zatáčení může být obtížnější, což může vyvolat nehodu.





	Výhody pohonu všech kol (4WD)
	Výhody pohonu všech kol (4WD)
	Výhody pohonu všech kol (4WD)
	• Vyšší bezpečnost při jízdě přímým směrem.
	• Vyšší bezpečnost při jízdě přímým směrem.
	• Vyšší bezpečnost při jízdě přímým směrem.
	• Vyšší bezpečnost při jízdě přímým směrem.

	• Zlepšené jízdní vlastnosti při zatáčení.
	• Zlepšené jízdní vlastnosti při zatáčení.

	• Zajištění provozuschopnosti v náročných jízdních podmínkách, například ve sněhu, dešti, písku atd.
	• Zajištění provozuschopnosti v náročných jízdních podmínkách, například ve sněhu, dešti, písku atd.


	• Systém vozidla typu mild hybrid informuje řidiče o toku energie v různých jízdních režimech. Při jízdě do kopce nebo z kopce vždy zařaďte polohu D (Jízda) pro jízdu dopředu nebo polohu R (Zpátečka) pro couvání a před rozjet...
	• Systém vozidla typu mild hybrid informuje řidiče o toku energie v různých jízdních režimech. Při jízdě do kopce nebo z kopce vždy zařaďte polohu D (Jízda) pro jízdu dopředu nebo polohu R (Zpátečka) pro couvání a před rozjet...
	• Systém vozidla typu mild hybrid informuje řidiče o toku energie v různých jízdních režimech. Při jízdě do kopce nebo z kopce vždy zařaďte polohu D (Jízda) pro jízdu dopředu nebo polohu R (Zpátečka) pro couvání a před rozjet...
	• Systém vozidla typu mild hybrid informuje řidiče o toku energie v různých jízdních režimech. Při jízdě do kopce nebo z kopce vždy zařaďte polohu D (Jízda) pro jízdu dopředu nebo polohu R (Zpátečka) pro couvání a před rozjet...
	Jízda opačným směrem proti zařazenému převodu může způsobit nebezpečné situace, protože motor může zhasnout a může se snížit účinek brzd.

	• Toto vozidlo je zkonstruováno především pro silniční provoz, je však možné jej efektivně používat i v terénu. Vozidlo však není konstruováno pro jízdu v náročných terénních podmínkách. Jízda v podmínkách, které přesah...
	• Toto vozidlo je zkonstruováno především pro silniční provoz, je však možné jej efektivně používat i v terénu. Vozidlo však není konstruováno pro jízdu v náročných terénních podmínkách. Jízda v podmínkách, které přesah...

	• Zůstane-li varovná kontrolka pohonu všech kol (AWD) (
	• Zůstane-li varovná kontrolka pohonu všech kol (AWD) (
	<GRAPHIC>


	• Pro snížení rizika VÁŽNÉHO nebo i FATÁLNÍHO ZRANĚNÍ:
	• Pro snížení rizika VÁŽNÉHO nebo i FATÁLNÍHO ZRANĚNÍ:
	- Nejezděte v podmínkách, které přesahují zamýšlené použití vozidla, jako je například jízda v náročném terénu.
	- Nejezděte v podmínkách, které přesahují zamýšlené použití vozidla, jako je například jízda v náročném terénu.
	- Nejezděte v podmínkách, které přesahují zamýšlené použití vozidla, jako je například jízda v náročném terénu.

	- Při zatáčení nebo otáčení snižte rychlost.
	- Při zatáčení nebo otáčení snižte rychlost.

	- Nedělejte prudké pohyby volantem, vyhněte se náhlému přejíždění z pruhu do pruhu a ostrému zatáčení při rychlé jízdě.
	- Nedělejte prudké pohyby volantem, vyhněte se náhlému přejíždění z pruhu do pruhu a ostrému zatáčení při rychlé jízdě.

	- Při ztrátě kontroly nad vozidlem hrozí při rychlé jízdě mnohem větší riziko převrácení.
	- Při ztrátě kontroly nad vozidlem hrozí při rychlé jízdě mnohem větší riziko převrácení.

	- Ztráta kontroly nad vozidlem nastane často v situaci, kdy dvě nebo více kol sjede z vozovky a řidič se přílišným otočením volantu snaží dostat zpět.
	- Ztráta kontroly nad vozidlem nastane často v situaci, kdy dvě nebo více kol sjede z vozovky a řidič se přílišným otočením volantu snaží dostat zpět.

	- Pokud sjedete z vozovky, neotáčejte volantem prudce. Místo toho před najetím zpět do jízdního pruhu zpomalte.
	- Pokud sjedete z vozovky, neotáčejte volantem prudce. Místo toho před najetím zpět do jízdního pruhu zpomalte.





	• Režim Drive (Jízda) ponechte aktivní při jízdě po silnicích za normálních podmínek.
	• Režim Drive (Jízda) ponechte aktivní při jízdě po silnicích za normálních podmínek.
	• Režim Drive (Jízda) ponechte aktivní při jízdě po silnicích za normálních podmínek.
	• Režim Drive (Jízda) ponechte aktivní při jízdě po silnicích za normálních podmínek.

	• Jízda s blokací 4WD na běžných silnicích může poškodit systém 4WD a způsobit mechanické vibrace nebo hluk.
	• Jízda s blokací 4WD na běžných silnicích může poškodit systém 4WD a způsobit mechanické vibrace nebo hluk.

	• Když řídíte za normálních podmínek vozovky (zvláště když zatáčíte) s blokací 4WD, může řidič zaznamenat menší mechanické vibrace nebo hluk. Jde o zcela běžný jev, nikoli poruchu. Když je uvolněna blokace 4WD, hluk nebo ...
	• Když řídíte za normálních podmínek vozovky (zvláště když zatáčíte) s blokací 4WD, může řidič zaznamenat menší mechanické vibrace nebo hluk. Jde o zcela běžný jev, nikoli poruchu. Když je uvolněna blokace 4WD, hluk nebo ...

	• Když vypnete blokaci 4WD, může to vést k malým otřesům. Jde o běžný jev, který trvá, dokud se trakční síly na předních a zadních kolech vozidla neuvolní.
	• Když vypnete blokaci 4WD, může to vést k malým otřesům. Jde o běžný jev, který trvá, dokud se trakční síly na předních a zadních kolech vozidla neuvolní.






	Pro bezpečné používání pohonu všech kol 4WD
	Pro bezpečné používání pohonu všech kol 4WD
	Pro bezpečné používání pohonu všech kol 4WD
	• Nepokoušejte se projíždět hlubokou stojatou vodou nebo blátem. Mohlo by dojít k zastavení motoru a ucpání výfukového potrubí.
	• Nepokoušejte se projíždět hlubokou stojatou vodou nebo blátem. Mohlo by dojít k zastavení motoru a ucpání výfukového potrubí.
	• Nepokoušejte se projíždět hlubokou stojatou vodou nebo blátem. Mohlo by dojít k zastavení motoru a ucpání výfukového potrubí.
	• Nepokoušejte se projíždět hlubokou stojatou vodou nebo blátem. Mohlo by dojít k zastavení motoru a ucpání výfukového potrubí.

	• Nepokoušejte se sjíždět prudké svahy, neboť pro udržení kontroly nad vozidlem je v těchto situacích zapotřebí rozsáhlých dovedností.
	• Nepokoušejte se sjíždět prudké svahy, neboť pro udržení kontroly nad vozidlem je v těchto situacích zapotřebí rozsáhlých dovedností.

	• Při jízdě do a z prudkých svahů udržujte pokud možno přímý směr. Při zdolávání nebo sjíždění prudkých svahů buďte mimořádně opatrní. V závislosti na sklonu, terénu a množství vody/bláta může dojít k převrácení...
	• Při jízdě do a z prudkých svahů udržujte pokud možno přímý směr. Při zdolávání nebo sjíždění prudkých svahů buďte mimořádně opatrní. V závislosti na sklonu, terénu a množství vody/bláta může dojít k převrácení...

	• Zatáčení s vozidlem se zapnutým pohonem všech kol je potřeba se naučit. Při zatáčení s vozidlem v režimu všech kol (4WD) se nelze výhradně spoléhat na zkušenosti z řízení konvenčních vozidel s pohonem předních nebo zadníc...
	• Zatáčení s vozidlem se zapnutým pohonem všech kol je potřeba se naučit. Při zatáčení s vozidlem v režimu všech kol (4WD) se nelze výhradně spoléhat na zkušenosti z řízení konvenčních vozidel s pohonem předních nebo zadníc...

	• Při jízdě na nezpevněných cestách vždy držte volant pevným úchopem.
	• Při jízdě na nezpevněných cestách vždy držte volant pevným úchopem.

	• Ujistěte se, že všichni spolucestující mají zapnutý bezpečnostní pás.
	• Ujistěte se, že všichni spolucestující mají zapnutý bezpečnostní pás.


	• Jízdní situace na silnici nebo v terénu, které vyžadují použití pohonu všech kol, vystavují všechny součásti vozidla extrémnímu zatížení, ve srovnání s běžnými podmínkami provozu na pozemních komunikacích. Zpomalte a rea...
	• Jízdní situace na silnici nebo v terénu, které vyžadují použití pohonu všech kol, vystavují všechny součásti vozidla extrémnímu zatížení, ve srovnání s běžnými podmínkami provozu na pozemních komunikacích. Zpomalte a rea...
	• Jízdní situace na silnici nebo v terénu, které vyžadují použití pohonu všech kol, vystavují všechny součásti vozidla extrémnímu zatížení, ve srovnání s běžnými podmínkami provozu na pozemních komunikacích. Zpomalte a rea...
	• Jízdní situace na silnici nebo v terénu, které vyžadují použití pohonu všech kol, vystavují všechny součásti vozidla extrémnímu zatížení, ve srovnání s běžnými podmínkami provozu na pozemních komunikacích. Zpomalte a rea...

	• Jízda na hraně prudkého kopce je extrémně nebezpečná. Riziko může pramenit z drobných změn v náklonu kol, které mohou destabilizovat vozidlo i v případě, že bylo vozidlo při jízdě stabilní, avšak stabilitu může ztratit po ...
	• Jízda na hraně prudkého kopce je extrémně nebezpečná. Riziko může pramenit z drobných změn v náklonu kol, které mohou destabilizovat vozidlo i v případě, že bylo vozidlo při jízdě stabilní, avšak stabilitu může ztratit po ...

	• Při zatáčení snižte rychlost jízdy. Těžiště vozidel s pohonem všech kol (AWD) bývá výše než u běžných vozidel s pohonem předních nebo zadních kol (FWD/RWD), takže při prudkém zatáčení hrozí větší riziko převrácení.
	• Při zatáčení snižte rychlost jízdy. Těžiště vozidel s pohonem všech kol (AWD) bývá výše než u běžných vozidel s pohonem předních nebo zadních kol (FWD/RWD), takže při prudkém zatáčení hrozí větší riziko převrácení.

	• Při jízdě na nezpevněných cestách nikdy nedržte volant na vnitřní straně obvodu. Najetí na terénní nerovnosti a překážky by mohlo způsobit nenadálé otočení volantu, náraz do rukou řidiče a jeho zranění. Zároveň hrozí ...
	• Při jízdě na nezpevněných cestách nikdy nedržte volant na vnitřní straně obvodu. Najetí na terénní nerovnosti a překážky by mohlo způsobit nenadálé otočení volantu, náraz do rukou řidiče a jeho zranění. Zároveň hrozí ...

	• Při jízdě za silného větru dochází, u vozidel s vyšším těžištěm, ke zhoršení schopností řízení a je nutné snížit rychlost jízdy.
	• Při jízdě za silného větru dochází, u vozidel s vyšším těžištěm, ke zhoršení schopností řízení a je nutné snížit rychlost jízdy.

	• Jeďte pomalu. Při vyšší rychlosti by se do motorového prostoru mohla dostat voda a namočit systém zapalování. Vozidlo by se mohlo nenadále zastavit. Pokud by taková situace nastala a vozidlo bylo v nakloněné poloze, mohlo by se pře...
	• Jeďte pomalu. Při vyšší rychlosti by se do motorového prostoru mohla dostat voda a namočit systém zapalování. Vozidlo by se mohlo nenadále zastavit. Pokud by taková situace nastala a vozidlo bylo v nakloněné poloze, mohlo by se pře...

	• Při zatáčení snižte rychlost.
	• Při zatáčení snižte rychlost.

	• Nedělejte prudké pohyby volantem, vyhněte se náhlému přejíždění z pruhu do pruhu a ostrému zatáčení při rychlé jízdě.
	• Nedělejte prudké pohyby volantem, vyhněte se náhlému přejíždění z pruhu do pruhu a ostrému zatáčení při rychlé jízdě.

	• Při rychlé jízdě je, při ztrátě kontroly nad vozidlem, mnohem větší riziko převrácení.
	• Při rychlé jízdě je, při ztrátě kontroly nad vozidlem, mnohem větší riziko převrácení.

	• Při nehodě hrozí nepřipoutaným osobám výrazně vyšší riziko fatálních následků ve srovnání s osobami, připoutanými bezpečnostním pásem.
	• Při nehodě hrozí nepřipoutaným osobám výrazně vyšší riziko fatálních následků ve srovnání s osobami, připoutanými bezpečnostním pásem.

	• Ztráta kontroly nad vozidlem nastane často v situaci, kdy dvě nebo více kol sjede z vozovky a řidič se přílišným otočením volantu snaží dostat zpět. Pokud sjedete z vozovky, neotáčejte volantem prudce. Místo toho před najetím ...
	• Ztráta kontroly nad vozidlem nastane často v situaci, kdy dvě nebo více kol sjede z vozovky a řidič se přílišným otočením volantu snaží dostat zpět. Pokud sjedete z vozovky, neotáčejte volantem prudce. Místo toho před najetím ...



	Pokud se přední nebo zadní kolo protáčí v blátě, sněhu apod., lze v některých případech vyjet silnějším sešlápnutím pedálu akcelerátoru; zároveň však nedržte motor ve vysokých otáčkách příliš dlouho, neboť by mohlo do...
	Pokud se přední nebo zadní kolo protáčí v blátě, sněhu apod., lze v některých případech vyjet silnějším sešlápnutím pedálu akcelerátoru; zároveň však nedržte motor ve vysokých otáčkách příliš dlouho, neboť by mohlo do...

	• Nevjíždějte do vody, která by sahala výše než po podlahu vozidla.
	• Nevjíždějte do vody, která by sahala výše než po podlahu vozidla.
	• Nevjíždějte do vody, která by sahala výše než po podlahu vozidla.
	• Nevjíždějte do vody, která by sahala výše než po podlahu vozidla.

	• Po vyjetí z bláta nebo vody zkontrolujte funkčnost brzd. Při pomalé jízdě sešlapujte brzdový pedál dokud nepocítíte obnovení obvyklého brzdného účinku.
	• Po vyjetí z bláta nebo vody zkontrolujte funkčnost brzd. Při pomalé jízdě sešlapujte brzdový pedál dokud nepocítíte obnovení obvyklého brzdného účinku.

	• Pokud vozidlo používáte pro jízdu v terénních podmínkách, jako je jízda v písku, blátě či vodě, zkraťte intervaly plánovaných servisních prohlídek, viz část 
	• Pokud vozidlo používáte pro jízdu v terénních podmínkách, jako je jízda v písku, blátě či vodě, zkraťte intervaly plánovaných servisních prohlídek, viz část 
	"Plánovaná údržba a servis" strana 8-10


	• Vzhledem k tomu, že se u vozidel s pohonem všech kol výkon přenáší na všechna kola, projevuje se to výrazně na stavu pneumatik. Na vozidle vždy používejte všechny čtyři pneumatiky stejného typu a rozměru.
	• Vzhledem k tomu, že se u vozidel s pohonem všech kol výkon přenáší na všechna kola, projevuje se to výrazně na stavu pneumatik. Na vozidle vždy používejte všechny čtyři pneumatiky stejného typu a rozměru.

	• Vozidlo s trvalým pohonem všech kol nelze odtáhnout obvyklým vozidlem odtahové služby. Ujistěte se, že při odtahování je vozidlo všemi koly na plošině odtahového vozu.
	• Vozidlo s trvalým pohonem všech kol nelze odtáhnout obvyklým vozidlem odtahové služby. Ujistěte se, že při odtahování je vozidlo všemi koly na plošině odtahového vozu.





	Jízda v písku nebo v blátě
	Jízda v písku nebo v blátě
	Jízda v písku nebo v blátě
	• Snažte se udržovat rovnoměrnou nízkou rychlost. Pro bezpečnou jízdu sešlapávejte pedál akcelerátoru pomalu a s citem (abyste předešli klouzání kol).
	• Snažte se udržovat rovnoměrnou nízkou rychlost. Pro bezpečnou jízdu sešlapávejte pedál akcelerátoru pomalu a s citem (abyste předešli klouzání kol).
	• Snažte se udržovat rovnoměrnou nízkou rychlost. Pro bezpečnou jízdu sešlapávejte pedál akcelerátoru pomalu a s citem (abyste předešli klouzání kol).
	• Snažte se udržovat rovnoměrnou nízkou rychlost. Pro bezpečnou jízdu sešlapávejte pedál akcelerátoru pomalu a s citem (abyste předešli klouzání kol).

	• Vždy dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi svým vozidlem a vozidlem před vámi.
	• Vždy dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi svým vozidlem a vozidlem před vámi.

	• Snižte rychlost vozidla a věnujte situaci na vozovce maximální pozornost.
	• Snižte rychlost vozidla a věnujte situaci na vozovce maximální pozornost.

	• Vyhněte se rychlé jízdě, prudké akceleraci, intenzivnímu brzdění a ostrému zatáčení, jinak hrozí riziko uváznutí.
	• Vyhněte se rychlé jízdě, prudké akceleraci, intenzivnímu brzdění a ostrému zatáčení, jinak hrozí riziko uváznutí.

	• Když vozidlo uvázne ve sněhu, písku nebo bahně, může se stát, že kola přestanou zabírat. Důvodem je ochrana převodovky, nikoli závada.
	• Když vozidlo uvázne ve sněhu, písku nebo bahně, může se stát, že kola přestanou zabírat. Důvodem je ochrana převodovky, nikoli závada.






	Nouzová opatření
	Nouzová opatření
	Nouzová opatření

	Pneumatiky
	Pneumatiky
	Pneumatiky
	• Na všech 4 kolech používejte pneumatiky stejné značky, velikosti a typu a se stejným vzorkem a nosností.
	• Na všech 4 kolech používejte pneumatiky stejné značky, velikosti a typu a se stejným vzorkem a nosností.
	• Na všech 4 kolech používejte pneumatiky stejné značky, velikosti a typu a se stejným vzorkem a nosností.
	• Na všech 4 kolech používejte pneumatiky stejné značky, velikosti a typu a se stejným vzorkem a nosností.

	• Nepoužívejte ráfky ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola.
	• Nepoužívejte ráfky ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola.

	• Vždy po ujetí 10 000 km (6 500 miles) prohoďte přední a zadní kola.
	• Vždy po ujetí 10 000 km (6 500 miles) prohoďte přední a zadní kola.

	• Zejména za chladných měsíců pravidelně všechny pneumatiky kontrolujte. Všechny pneumatiky nahustěte na doporučenou hodnotu tlaku. Viz 
	• Zejména za chladných měsíců pravidelně všechny pneumatiky kontrolujte. Všechny pneumatiky nahustěte na doporučenou hodnotu tlaku. Viz 
	"Pneumatiky a kola" strana 9-6


	• Sněhové řetězy upevněte na přední kola. Snažte se omezit ujetou vzdálenost na minimum, protože tento způsob jízdy může systém AWD poškodit. Viz 
	• Sněhové řetězy upevněte na přední kola. Snažte se omezit ujetou vzdálenost na minimum, protože tento způsob jízdy může systém AWD poškodit. Viz 
	"Sněhové řetězy" strana 6-207






	Odtah
	Odtah
	Odtah
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Vozidlo 4x4 by nikdy nemělo být taženo s koly na zemi. K odtahu vozidla je nutné použít plochý autopřívěs (plato) pro převoz se všemi koly mimo vozovku nebo zařízení pro zdvižení kol a pomocný podvozek (1).
	Další informace naleznete v části 
	"Tažení přívěsu (je-li součástí výbavy)" strana 6- 210

	• Toto vozidlo je vybaveno pneumatikami, navrženými pro bezpečnou jízdu a snadné řízení vozidla. Nepoužívejte kola ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola. Mohlo by dojít k ovlivnění bezpe...
	• Toto vozidlo je vybaveno pneumatikami, navrženými pro bezpečnou jízdu a snadné řízení vozidla. Nepoužívejte kola ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola. Mohlo by dojít k ovlivnění bezpe...
	• Toto vozidlo je vybaveno pneumatikami, navrženými pro bezpečnou jízdu a snadné řízení vozidla. Nepoužívejte kola ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola. Mohlo by dojít k ovlivnění bezpe...
	• Toto vozidlo je vybaveno pneumatikami, navrženými pro bezpečnou jízdu a snadné řízení vozidla. Nepoužívejte kola ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola. Mohlo by dojít k ovlivnění bezpe...

	• Během zvedání vozidla s trvalým pohonem všech kol na zvedáku nikdy nespouštějte motor ani neotáčejte pneumatikami. Mohlo by dojít ke kontaktu točícího se kola se zemí, vozidlo by mohlo spadnout ze zvedáku a popojet vpřed.
	• Během zvedání vozidla s trvalým pohonem všech kol na zvedáku nikdy nespouštějte motor ani neotáčejte pneumatikami. Mohlo by dojít ke kontaktu točícího se kola se zemí, vozidlo by mohlo spadnout ze zvedáku a popojet vpřed.



	• Vozidlo s pohonem všech kol (AWD) nesmí být odtahováno v závěsu na háku nebo s upevněním nápravy do rámu. Použijte zařízení pro zdvižení kol nebo plochý přívěs.
	• Vozidlo s pohonem všech kol (AWD) nesmí být odtahováno v závěsu na háku nebo s upevněním nápravy do rámu. Použijte zařízení pro zdvižení kol nebo plochý přívěs.
	• Vozidlo s pohonem všech kol (AWD) nesmí být odtahováno v závěsu na háku nebo s upevněním nápravy do rámu. Použijte zařízení pro zdvižení kol nebo plochý přívěs.
	• Vozidlo s pohonem všech kol (AWD) nesmí být odtahováno v závěsu na háku nebo s upevněním nápravy do rámu. Použijte zařízení pro zdvižení kol nebo plochý přívěs.

	• Při zvedání vozidla neroztáčejte přední nebo zadní kola samostatně. V pohybu by měla být všechna čtyři kola.
	• Při zvedání vozidla neroztáčejte přední nebo zadní kola samostatně. V pohybu by měla být všechna čtyři kola.

	• Pokud při zdvihnutí potřebujete roztočit pouze přední nebo zadní kola, uvolněte parkovací brzdu.
	• Pokud při zdvihnutí potřebujete roztočit pouze přední nebo zadní kola, uvolněte parkovací brzdu.






	Test na dynamometeru
	Test na dynamometeru
	Test na dynamometeru
	Vozidla s pohonem všech kol musejí být testována na speciálním dynamometru pro vozidla s pohonem všech kol.
	Vozidla s pohonem všech kol musejí být testována na speciálním dynamometru pro vozidla s pohonem všech kol.
	Pokud je nutné provést test na zařízení pro testování vozidel s pohonem pouze jedné nápravy (2WD), postupujte následovně.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Testovací válec (otáčkoměr)
	B: Pomocný válec
	Činnost
	Činnost
	1. Zkontrolujte doporučený tlak pro nahuštění pneumatik vašeho vozidla.
	1. Zkontrolujte doporučený tlak pro nahuštění pneumatik vašeho vozidla.
	1. Zkontrolujte doporučený tlak pro nahuštění pneumatik vašeho vozidla.

	2. Podle vyobrazení najeďte předními koly na válce (A) pro testování rychloměru.
	2. Podle vyobrazení najeďte předními koly na válce (A) pro testování rychloměru.

	3. Uvolněte ruční brzdu.
	3. Uvolněte ruční brzdu.

	4. Pod zadní kola, podle vyobrazení, umístěte pomocné válce.
	4. Pod zadní kola, podle vyobrazení, umístěte pomocné válce.


	• Nepoužívejte ráfky ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola. Mohlo by dojít k ovlivnění bezpečnosti a jízdních vlastností vozidla, které by mohly být příčinou ztráty kontroly, převrác...
	• Nepoužívejte ráfky ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola. Mohlo by dojít k ovlivnění bezpečnosti a jízdních vlastností vozidla, které by mohly být příčinou ztráty kontroly, převrác...
	• Nepoužívejte ráfky ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola. Mohlo by dojít k ovlivnění bezpečnosti a jízdních vlastností vozidla, které by mohly být příčinou ztráty kontroly, převrác...
	• Nepoužívejte ráfky ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola. Mohlo by dojít k ovlivnění bezpečnosti a jízdních vlastností vozidla, které by mohly být příčinou ztráty kontroly, převrác...

	• Vozidlo 4WD zdvižené na zvedacím zařízení se nikdy nepokoušejte nastartovat ani s ním jet. Mohlo by dojít k uvolnění nebo sjetí vozidla ze zvedáku a k vážnému zranění nebo usmrcení osob v blízkosti vozidla.
	• Vozidlo 4WD zdvižené na zvedacím zařízení se nikdy nepokoušejte nastartovat ani s ním jet. Mohlo by dojít k uvolnění nebo sjetí vozidla ze zvedáku a k vážnému zranění nebo usmrcení osob v blízkosti vozidla.

	• Pokud je vozidlo na dynamometru, nepohybujte se před vozidlem. Vozidlo by mohlo popojet vpřed a způsobit vážné i fatální zranění.
	• Pokud je vozidlo na dynamometru, nepohybujte se před vozidlem. Vozidlo by mohlo popojet vpřed a způsobit vážné i fatální zranění.



	Při těchto testech nikdy nezatahujte parkovací brzdu.
	Při těchto testech nikdy nezatahujte parkovací brzdu.







	Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou)
	Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou)
	Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou)
	Základní funkce
	Základní funkce
	Základní funkce
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Asistent pro předcházení čelnímu nárazu napomáhá detekci a monitorování vozidel před vámi a detekci chodců či cyklistů ve vozovce a rovněž varuje řidiče před bezprostředně hrozící srážkou. To se děje prostřednictvím varov...

	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Přední kamera
	Přední kamera
	<GRAPHIC>

	Přesné umístění detekčního čidla je znázorněno na obrázku výše.
	• Detekční čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.
	• Detekční čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.
	• Detekční čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.
	• Detekční čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.

	• Pokud byla provedena výměna či oprava detekčních čidel, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Pokud byla provedena výměna či oprava detekčních čidel, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Nikdy na čelní sklo neumisťujte žádné předměty, nenalepujte žádné samolepky ani nepoužívejte zatmavené fólie.
	• Nikdy na čelní sklo neumisťujte žádné předměty, nenalepujte žádné samolepky ani nepoužívejte zatmavené fólie.

	• Dbejte bezpodmínečně na to, že přední kamera musí zůstat suchá.
	• Dbejte bezpodmínečně na to, že přední kamera musí zůstat suchá.

	• Nikdy na palubní desku neumisťujte žádné předměty s vysokou odrazivostí (například bílý papír, zrcátka apod.).
	• Nikdy na palubní desku neumisťujte žádné předměty s vysokou odrazivostí (například bílý papír, zrcátka apod.).






	Nastavení asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Nastavení asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Nastavení asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu

	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Bezpečí před vozidlem
	Bezpečí před vozidlem
	Bezpečí před vozidlem
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Bezpečí před vozidlem
	1 Bezpečí před vozidlem
	1 Bezpečí před vozidlem
	1 Bezpečí před vozidlem


	2 Aktivní asistence
	2 Aktivní asistence
	2 Aktivní asistence


	3 Pouze varování
	3 Pouze varování
	3 Pouze varování


	4 Vypnuto
	4 Vypnuto
	4 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Forward Safety (Jízdní asistent → Bezpečí před vozidlem)

	• Active assist (Aktivní asistence): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu v závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řidiče varovnou zprávou, zvukovým signálem 
	• Active assist (Aktivní asistence): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu v závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řidiče varovnou zprávou, zvukovým signálem 
	• Active assist (Aktivní asistence): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu v závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řidiče varovnou zprávou, zvukovým signálem 
	• Active assist (Aktivní asistence)


	• Warning only (Pouze varování): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu v závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řidiče varovnou zprávou, zvukovým signálem a v
	• Warning only (Pouze varování): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu v závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řidiče varovnou zprávou, zvukovým signálem a v
	• Warning only (Pouze varování)


	• Off (Vypnout): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu se vypne. Na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka (
	• Off (Vypnout): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu se vypne. Na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka (
	• Off (Vypnout)
	<GRAPHIC>



	Řidič může sledovat stav zapnutí/ vypnutí (ON/OFF) asistenta pro předcházení čelnímu nárazu v nabídce Settings (Nastavení). Je-li asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) zapnutý a varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	Po novém nastartování vozidla zůstane asistent pro předcházení čelnímu nárazu vždy zapnutý. Je-li však vybrána volba 
	Po novém nastartování vozidla zůstane asistent pro předcházení čelnímu nárazu vždy zapnutý. Je-li však vybrána volba 
	Off (Vypnuto)


	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	Pouze varování


	• Vibrace volantu (je-li součástí výbavy) lze podle potřeby vypnout nebo zapnout. V nabídce Settings (Nastavení) vyberte nebo zrušte výběr položky 
	• Vibrace volantu (je-li součástí výbavy) lze podle potřeby vypnout nebo zapnout. V nabídce Settings (Nastavení) vyberte nebo zrušte výběr položky 
	Driver Assistance
	Haptic Warning (Jízdní asistent → Haptická odezva)




	Asistent pro předcházení čelnímu nárazu se vypne, když přidržením stisku tlačítka ESC OFF vypnete systém ESC. Na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka (
	Asistent pro předcházení čelnímu nárazu se vypne, když přidržením stisku tlačítka ESC OFF vypnete systém ESC. Na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>





	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy


	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava


	3 Později
	3 Později
	3 Později



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Warning Timing (Jízdní asistent → Časování výstrahy)

	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Pokud funkce pracuje příliš citlivě, nastavte časování varování na 
	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Pokud funkce pracuje příliš citlivě, nastavte časování varování na 
	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Pokud funkce pracuje příliš citlivě, nastavte časování varování na 
	• Standardní
	Late (Později)


	• Později: Časování výstrahy bude pomalejší.
	• Později: Časování výstrahy bude pomalejší.
	• Později






	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Warning Volume (Jízdní asistent → Hlasitost výstrahy)
	High (Vysoká)
	Medium (Střední)
	Low (Nízká)
	Off (Vypnuto)

	Pokud je však hlasitost výstrah vypnutá, zapne se funkce vibrace volantu (je-li součástí výbavy).
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro předcházení čelnímu nárazu.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro předcházení čelnímu nárazu.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro předcházení čelnímu nárazu.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro předcházení čelnímu nárazu.

	• I když je pro načasování výstrahy nastavena hodnota 
	• I když je pro načasování výstrahy nastavena hodnota 
	Standard


	• Nastavení načasování výstrahy 
	• Nastavení načasování výstrahy 
	Late (Později)




	• Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy.
	• Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy.
	• Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy.
	• Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy.

	• I když je však vybrána možnost 
	• I když je však vybrána možnost 
	Off (Vypnuto)
	Low (Nízká)


	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.








	Činnost asistenta pro předcházení čelnímu nárazu
	Činnost asistenta pro předcházení čelnímu nárazu
	Činnost asistenta pro předcházení čelnímu nárazu
	Základní funkce asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu je varována a řízena následující úrovní.
	Základní funkce asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu je varována a řízena následující úrovní.
	• Varování před srážkou
	• Varování před srážkou
	• Varování před srážkou

	• Nouzové brzdění
	• Nouzové brzdění

	• Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	• Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd




	Varování před srážkou
	Varování před srážkou
	Varování před srážkou
	Varování před srážkou

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Varování před srážkou

	Varovné hlášení, zvukové upozornění a vibrace volantu (je-li součástí výbavy) varují řidiče před srážkou. Je-li vybrána volba 
	Aktivní asistence

	Výstraha srážky se aktivuje za následujících podmínek.
	• Rychlost vozidla: 5~180 km/h (3~112 mph)
	• Rychlost vozidla: 5~180 km/h (3~112 mph)
	• Rychlost vozidla: 5~180 km/h (3~112 mph)

	• Chodec nebo cyklista: 5~80 km/h (3~50 mph)
	• Chodec nebo cyklista: 5~80 km/h (3~50 mph)





	Nouzové brzdění
	Nouzové brzdění
	Nouzové brzdění
	Nouzové brzdění

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Nouzové brzdění

	Varovné hlášení, zvukové upozornění a vibrace volantu (je-li součástí výbavy) varují řidiče, že dojde k asistenci nouzového brzdění. Brzdový asistent se aktivuje a pomáhá zabránit srážce vozidla, chodce a cyklisty.
	Nouzové brzdění se aktivuje za následujících podmínek.
	• Rychlost vozidla: 5~60 km/h (3~37 mph)
	• Rychlost vozidla: 5~60 km/h (3~37 mph)
	• Rychlost vozidla: 5~60 km/h (3~37 mph)

	• Chodec nebo cyklista: 5~60 km/h (3~37 mph)
	• Chodec nebo cyklista: 5~60 km/h (3~37 mph)





	Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jeďte opatrně

	Když se vozidlo zastaví po aktivaci nouzového brzdění, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva.
	Z bezpečnostních důvodů by měl řidič neprodleně sešlápnout brzdový pedál a zkontrolovat dopravní situaci v bezprostředním okolí vozidla.
	• Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.
	• Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.
	• Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.


	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.

	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	Active Assist (Aktivní asistence)
	Warning Only (Pouze varování)
	<GRAPHIC>

	Asistent pro předcházení čelnímu nárazu nefunguje ve všech situacích a nemůže zabránit všem srážkám.

	• Řidič má nadále veškerou odpovědnost za ovládání vozidla. Nespoléhejte výhradně na asistenta pro předcházení čelnímu nárazu. Vždy raději dodržujte dostatečný odstup pro bezpečné zabrzdění a v případě potřeby sešlá...
	• Řidič má nadále veškerou odpovědnost za ovládání vozidla. Nespoléhejte výhradně na asistenta pro předcházení čelnímu nárazu. Vždy raději dodržujte dostatečný odstup pro bezpečné zabrzdění a v případě potřeby sešlá...

	• Funkci asistenta pro předcházení čelnímu nárazu nikdy úmyslně nezkoušejte na lidech ani předmětech apod. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.
	• Funkci asistenta pro předcházení čelnímu nárazu nikdy úmyslně nezkoušejte na lidech ani předmětech apod. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.

	• Asistent pro předcházení čelnímu nárazu se nemusí aktivovat, pokud řidič ve snaze zabránit nárazu sešlápne brzdový pedál.
	• Asistent pro předcházení čelnímu nárazu se nemusí aktivovat, pokud řidič ve snaze zabránit nárazu sešlápne brzdový pedál.

	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách může asistent pro předcházení čelnímu nárazu varovat řidiče se zpožděním nebo toto varování nemusí přijít úplně pokaždé.
	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách může asistent pro předcházení čelnímu nárazu varovat řidiče se zpožděním nebo toto varování nemusí přijít úplně pokaždé.

	• Je-li asistent pro předcházení čelnímu nárazu v činnosti, může se stát, že vozidlo prudce zabrzdí, což může vést ke zranění posádky nebo k vymrštění volně položených předmětů. Nezapomeňte si vždy zapnout bezpečnostn...
	• Je-li asistent pro předcházení čelnímu nárazu v činnosti, může se stát, že vozidlo prudce zabrzdí, což může vést ke zranění posádky nebo k vymrštění volně položených předmětů. Nezapomeňte si vždy zapnout bezpečnostn...

	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného funkce, nemusí se výstražné hlášení asistenta pro předcházení čelnímu nárazu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.
	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného funkce, nemusí se výstražné hlášení asistenta pro předcházení čelnímu nárazu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.

	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál asistenta pro předcházení čelnímu nárazu slyšet.
	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál asistenta pro předcházení čelnímu nárazu slyšet.

	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách se může stát, že se asistent pro předcházení čelnímu nárazu vypne nebo nemusí pracovat správně anebo se naopak aktivuje nadbytečně.
	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách se může stát, že se asistent pro předcházení čelnímu nárazu vypne nebo nemusí pracovat správně anebo se naopak aktivuje nadbytečně.

	• I v případě výskytu problému s asistent pro předcházení čelnímu nárazu bude základní funkce brzdy pracovat normálně.
	• I v případě výskytu problému s asistent pro předcházení čelnímu nárazu bude základní funkce brzdy pracovat normálně.

	• Pokud během nouzového brzdění řidič prudce sešlápne pedál akcelerátoru nebo prudce otočí volantem, asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řízeného se automaticky vypne.
	• Pokud během nouzového brzdění řidič prudce sešlápne pedál akcelerátoru nebo prudce otočí volantem, asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řízeného se automaticky vypne.



	V závislosti na stavu vozidla, pozici chodce nebo cyklisty před vozidlem a na okolním prostředí může být rozmezí rychlostí pro činnost asistenta pro předcházení čelnímu nárazu menší. Asistenční systém pro předcházení čelním...
	V závislosti na stavu vozidla, pozici chodce nebo cyklisty před vozidlem a na okolním prostředí může být rozmezí rychlostí pro činnost asistenta pro předcházení čelnímu nárazu menší. Asistenční systém pro předcházení čelním...

	• Jestliže hrozí bezprostřední riziko nárazu, může asistent pro předcházení čelnímu nárazu zesílit brzdnou sílu, pokud by zabrzdění řidiče nebylo dostatečné.
	• Jestliže hrozí bezprostřední riziko nárazu, může asistent pro předcházení čelnímu nárazu zesílit brzdnou sílu, pokud by zabrzdění řidiče nebylo dostatečné.
	• Jestliže hrozí bezprostřední riziko nárazu, může asistent pro předcházení čelnímu nárazu zesílit brzdnou sílu, pokud by zabrzdění řidiče nebylo dostatečné.
	• Jestliže hrozí bezprostřední riziko nárazu, může asistent pro předcházení čelnímu nárazu zesílit brzdnou sílu, pokud by zabrzdění řidiče nebylo dostatečné.

	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.







	Selhání a omezení asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Selhání a omezení asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Selhání a omezení asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu

	Selhání asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Selhání asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Selhání asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte systém bezpečí před vozidlem

	Jestliže asistent pro předcházení čelnímu nárazu nepracuje správně, zobrazí se varovná zpráva a na přístrojové desce se rozsvítí varovné kontrolky (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Zablokování asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Zablokování asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Systém bezpečí před vozidlem je vypnutý. Kamera je zablokovaná

	Jestliže dojde k zakrytí čelního skla v místě, kde se nachází přední kamera blokujícími překážkami, jako je například sníh nebo déšť, mohou se detekční schopnosti asistenta pro předcházení čelnímu nárazu zhoršit nebo se ...
	Pokud k tomu dojde na přístrojové desce se rozsvítí varovné kontrolky (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu nefunguje normálně po odstranění překážky (sníh, déšť nebo cizí materiál), nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servi...
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, asistent pro předcházení čelnímu nárazu přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, asistent pro předcházení čelnímu nárazu přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, asistent pro předcházení čelnímu nárazu přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, asistent pro předcházení čelnímu nárazu přesto nepracuje správně.

	• V některých oblastech však nemusí asistent pro předcházení čelnímu nárazu správně fungovat – například v otevřené krajině, kde nejsou po nastartování vozidla detekovány žádné objekty.
	• V některých oblastech však nemusí asistent pro předcházení čelnímu nárazu správně fungovat – například v otevřené krajině, kde nejsou po nastartování vozidla detekovány žádné objekty.







	Omezení asistenta pro předcházení čelnímu nárazu
	Omezení asistenta pro předcházení čelnímu nárazu
	Omezení asistenta pro předcházení čelnímu nárazu
	Za následujících okolností se může stát, že asistent pro předcházení čelnímu nárazu nemusí pracovat normálně nebo může fungovat neočekávaným způsobem:
	Za následujících okolností se může stát, že asistent pro předcházení čelnímu nárazu nemusí pracovat normálně nebo může fungovat neočekávaným způsobem:
	• Detekční čidlo nebo jeho okolí je znečištěné nebo poškozené
	• Detekční čidlo nebo jeho okolí je znečištěné nebo poškozené
	• Detekční čidlo nebo jeho okolí je znečištěné nebo poškozené

	• Teplota v okolí přední kamery je příliš vysoká nebo nízká kvůli okolnímu prostředí
	• Teplota v okolí přední kamery je příliš vysoká nebo nízká kvůli okolnímu prostředí

	• Objektiv kamery je částečně nebo zcela zakrytý tónováním, povlakem nebo nálepkou na čelním skle, poškozeným nebo znečistěným sklem (nálepky, hmyz atd.)
	• Objektiv kamery je částečně nebo zcela zakrytý tónováním, povlakem nebo nálepkou na čelním skle, poškozeným nebo znečistěným sklem (nálepky, hmyz atd.)

	• Z čelního skla není odstraněna vlhkost nebo namrznuté kapky deště
	• Z čelního skla není odstraněna vlhkost nebo namrznuté kapky deště

	• Čelní sklo je průběžně ostřikováno kapalinou ostřikovače nebo jsou spuštěny stěrače
	• Čelní sklo je průběžně ostřikováno kapalinou ostřikovače nebo jsou spuštěny stěrače

	• Při jízdě v prudkém dešti, sněžení nebo v mlze
	• Při jízdě v prudkém dešti, sněžení nebo v mlze

	• V zorném poli přední kamery dochází k oslnění sluncem
	• V zorném poli přední kamery dochází k oslnění sluncem

	• Na mokré nebo rozbité vozovce (například v kalužích) se odráží pouliční osvětlení nebo světla protijedoucích vozidel
	• Na mokré nebo rozbité vozovce (například v kalužích) se odráží pouliční osvětlení nebo světla protijedoucích vozidel

	• Na přístrojové desce se nachází nějaký předmět
	• Na přístrojové desce se nachází nějaký předmět

	• Vaše vozidlo je odtahováno
	• Vaše vozidlo je odtahováno

	• Při jízdě ve velmi jasném osvětlení
	• Při jízdě ve velmi jasném osvětlení

	• Okolní prostředí je velmi tmavé, například při jízdě v tunelu apod.
	• Okolní prostředí je velmi tmavé, například při jízdě v tunelu apod.

	• Venkovní jas se náhle změní, např. po vjezdu do tunelu
	• Venkovní jas se náhle změní, např. po vjezdu do tunelu

	• Venkovní osvětlení má nízkou intenzitu a nejsou rozsvíceny světlomety nebo nejsou dostatečně jasné
	• Venkovní osvětlení má nízkou intenzitu a nejsou rozsvíceny světlomety nebo nejsou dostatečně jasné

	• Je detekována pouze část vozidla, chodce nebo cyklisty
	• Je detekována pouze část vozidla, chodce nebo cyklisty

	• Vozidlem vpředu je autobus, těžké nákladní vozidlo, nákladní vozidlo s nákladem či přívěsem neobvyklého tvaru apod.
	• Vozidlem vpředu je autobus, těžké nákladní vozidlo, nákladní vozidlo s nákladem či přívěsem neobvyklého tvaru apod.

	• Vozidlo vpředu nemá žádná koncová světla nebo jsou koncová světla umístěna na neobvyklých místech apod.
	• Vozidlo vpředu nemá žádná koncová světla nebo jsou koncová světla umístěna na neobvyklých místech apod.

	• Venkovní osvětlení má nízkou intenzitu a nejsou rozsvícena koncová světla nebo nejsou dostatečně jasná
	• Venkovní osvětlení má nízkou intenzitu a nejsou rozsvícena koncová světla nebo nejsou dostatečně jasná

	• Zadní část vozidla vpředu je malá nebo vozidlo nevypadá normálně, například když je taženo, je převrácené nebo je viditelné z boku, atd.
	• Zadní část vozidla vpředu je malá nebo vozidlo nevypadá normálně, například když je taženo, je převrácené nebo je viditelné z boku, atd.

	• Světlá výška vozidla před vámi je příliš nízká nebo naopak velmi vysoká
	• Světlá výška vozidla před vámi je příliš nízká nebo naopak velmi vysoká

	• Před vaše vozidlo se náhle zařadí jiné vozidlo nebo se před ním nečekaně objeví chodec či cyklista
	• Před vaše vozidlo se náhle zařadí jiné vozidlo nebo se před ním nečekaně objeví chodec či cyklista

	• Vozidlo vpředu je detekováno pozdě
	• Vozidlo vpředu je detekováno pozdě

	• Vozidlo vpředu je náhle zakryto překážkou
	• Vozidlo vpředu je náhle zakryto překážkou

	• Vozidlo vpředu nečekaně přejede z jednoho jízdního pruhu do jiného nebo prudce zpomalí
	• Vozidlo vpředu nečekaně přejede z jednoho jízdního pruhu do jiného nebo prudce zpomalí

	• Vozidlo vpředu se nakloní nebo zprudka vybočí ze svého směru
	• Vozidlo vpředu se nakloní nebo zprudka vybočí ze svého směru

	• Vozidlo vpředu jede příliš pomalu nebo příliš rychle
	• Vozidlo vpředu jede příliš pomalu nebo příliš rychle

	• Vozidlo vpředu zatočí opačným směrem než vy, aby se vyhnulo srážce
	• Vozidlo vpředu zatočí opačným směrem než vy, aby se vyhnulo srážce

	• Pomalu přejíždíte do jiného jízdního pruhu a před vámi se nachází vozidlo
	• Pomalu přejíždíte do jiného jízdního pruhu a před vámi se nachází vozidlo

	• Vozidlo vpředu je pokryté sněhem
	• Vozidlo vpředu je pokryté sněhem

	• Vyjíždíte z jízdního pruhu nebo se do něj vracíte zpět
	• Vyjíždíte z jízdního pruhu nebo se do něj vracíte zpět

	• Neklidný jízdní styl
	• Neklidný jízdní styl

	• Nacházíte se na kruhovém objezdu a vozidlo vpředu není detekováno
	• Nacházíte se na kruhovém objezdu a vozidlo vpředu není detekováno

	• Jedete trvale v kruhu
	• Jedete trvale v kruhu

	• Vozidlo vpředu má neobvyklý tvar
	• Vozidlo vpředu má neobvyklý tvar

	• Vozidlo vpředu stoupá do svahu nebo sjíždí z prudkého svahu
	• Vozidlo vpředu stoupá do svahu nebo sjíždí z prudkého svahu

	• Systém nerozpozná chodce nebo cyklistu úplně, například když se chodec předklání nebo nekráčí zpříma
	• Systém nerozpozná chodce nebo cyklistu úplně, například když se chodec předklání nebo nekráčí zpříma

	• Chodec nebo cyklista má na sobě oblečení nebo vybavení, které ztěžuje jeho rozpoznání jako chodce či cyklisty
	• Chodec nebo cyklista má na sobě oblečení nebo vybavení, které ztěžuje jeho rozpoznání jako chodce či cyklisty


	Na obrázku níže je zobrazen obraz, který přední kamera detekuje jako vozidlo, chodce a cyklistu.
	Na obrázku níže je zobrazen obraz, který přední kamera detekuje jako vozidlo, chodce a cyklistu.
	<GRAPHIC>

	• Chodec nebo cyklista před vámi se pohybuje velmi rychle
	• Chodec nebo cyklista před vámi se pohybuje velmi rychle
	• Chodec nebo cyklista před vámi se pohybuje velmi rychle

	• Chodec nebo cyklista před vámi je nízkého vzrůstu nebo zaujímá velmi nízký postoj
	• Chodec nebo cyklista před vámi je nízkého vzrůstu nebo zaujímá velmi nízký postoj

	• Chodec nebo cyklista před vámi má sníženou mobilitu
	• Chodec nebo cyklista před vámi má sníženou mobilitu

	• Chodec nebo cyklista před vámi se pohybuje napříč ke směru jízdy
	• Chodec nebo cyklista před vámi se pohybuje napříč ke směru jízdy

	• Před vámi se nachází skupina chodců, cyklistů nebo větší dav
	• Před vámi se nachází skupina chodců, cyklistů nebo větší dav

	• Chodec nebo cyklista má oblečen oděv splývající s pozadím, a tudíž obtížně detekovatelný.
	• Chodec nebo cyklista má oblečen oděv splývající s pozadím, a tudíž obtížně detekovatelný.

	• Chodce nebo cyklistu lze jen obtížně odlišit od okolí s podobnou strukturou nebo podobnými tvary
	• Chodce nebo cyklistu lze jen obtížně odlišit od okolí s podobnou strukturou nebo podobnými tvary

	• Míjíte chodce, cyklistu, dopravní značení, stavební konstrukce apod. v těsné blízkosti křižovatky
	• Míjíte chodce, cyklistu, dopravní značení, stavební konstrukce apod. v těsné blízkosti křižovatky

	• Při jízdě v následujících typech prostředí
	• Při jízdě v následujících typech prostředí
	- Při jízdě skrze páru, kouř nebo ve stínu
	- Při jízdě skrze páru, kouř nebo ve stínu
	- Při jízdě skrze páru, kouř nebo ve stínu

	- Při jízdě tunelem nebo po ocelovém mostu
	- Při jízdě tunelem nebo po ocelovém mostu

	- Projíždíte po otevřeném prostranství, kde se nachází jen velmi málo vozidel nebo staveb (například poušť, pastviny, okrajové části měst apod.)
	- Projíždíte po otevřeném prostranství, kde se nachází jen velmi málo vozidel nebo staveb (například poušť, pastviny, okrajové části měst apod.)

	- Při jízdě na parkovišti
	- Při jízdě na parkovišti

	- Projíždíte oblastmi s kovovými prvky, jako jsou stavby, železnice apod.
	- Projíždíte oblastmi s kovovými prvky, jako jsou stavby, železnice apod.

	- Jedete po silnici s velkým sklonem, ve velmi klikatém úseku apod.
	- Jedete po silnici s velkým sklonem, ve velmi klikatém úseku apod.

	- Projíždíte po silnici lemované stromořadím nebo spoustou semaforů
	- Projíždíte po silnici lemované stromořadím nebo spoustou semaforů

	- Při jízdě po úzké cestě lemované stromy nebo přerostlými travinami
	- Při jízdě po úzké cestě lemované stromy nebo přerostlými travinami

	- Dochází k rušení elektromagnetickými vlnami, například v oblastech se silným rádiovým signálem nebo elektromagnetickým šumem
	- Dochází k rušení elektromagnetickými vlnami, například v oblastech se silným rádiovým signálem nebo elektromagnetickým šumem



	• Nepříznivé jízdní podmínky působí při jízdě přílišné vibrace
	• Nepříznivé jízdní podmínky působí při jízdě přílišné vibrace

	• Výška vašeho vozidla je nižší nebo vyšší v důsledku velkého zatížení zavazadlového prostoru, abnormálního tlaku v pneumatikách apod.
	• Výška vašeho vozidla je nižší nebo vyšší v důsledku velkého zatížení zavazadlového prostoru, abnormálního tlaku v pneumatikách apod.


	• Jedete po klikaté silnici
	• Jedete po klikaté silnici
	• Jedete po klikaté silnici
	• Jedete po klikaté silnici
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Průjezd klikatým úsekem může negativně ovlivnit funkci čidel, takže asistent pro předcházení čelnímu nárazu nebude detekovat jiná vozidla, chodce nebo cyklisty před vámi. Může se proto stát, že nebude varovat a brzdit, přestože...
	Při jízdě v zatáčce je nutné dodržovat bezpečnou brzdnou vzdálenost, věnovat pozornost řízení volantem, a pokud je to nutné, snížit rychlost jízdy mírným sešlápnutím brzdového pedálu, aby byl neustále zachován bezpečný odstup
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Asistent prevence čelního nárazu může při jízdě po klikaté silnici detekovat vozidlo, cyklistu nebo chodce v sousedním pruhu nebo mimo silnici.
	V takové situaci může asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu vydat falešnou výstrahu a použít brzdu. Proto vždy věnujte náležitou pozornost dopravní situaci ve vaší blízkosti.

	• Jízda po silnici s velkým sklonem
	• Jízda po silnici s velkým sklonem
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Jízda do prudkého svahu nebo naopak dolů ze svahu může negativně ovlivnit funkci čidel, takže asistent předcházení čelnímu nárazu nebude detekovat jiná vozidla, chodce či cyklisty před vámi.
	Výsledkem mohou být falešné varovné zprávy a nadbytečná asistence při brzdění nebo naopak jejich absence v případech, kdy by byly užitečné.
	Kromě toho může dojít k prudkému zpomalení vozidla, je-li před vozidlem náhle detekováno vozidlo, chodec nebo cyklista.
	Při jízdě do prudkého svahu nebo ze svahu vždy pozorně sledujte situaci před sebou, věnujte řízení maximální pozornost a v případě potřeby zpomalte mírným sešlápnutím brzdového pedálu, aby byl neustále zachován bezpečný od...

	• Změna jízdního pruhu
	• Změna jízdního pruhu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Vaše vozidlo, [B]: Vozidlo přejíždějící mezi jízdními pruhy
	Pokud vozidlo (B) přejede do vašeho jízdního pruhu, není rozpoznáno dokud není v detekčním rozsahu čidla. Když vozidlo přejede mezi pruhy náhle nebo prudce, asistent předcházení čelnímu nárazu nemusí toto vozidlo ihned zaregistrov...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Vaše vozidlo, [B]: Vozidlo přejíždějící mezi jízdními pruhy,
	[C]: Vozidlo ve stejném jízdním pruhu
	Když se vozidlo (B) před vámi zařadí mimo jízdní pruh, asistent pro odvrácení kolize s vozidlem vpředu nemusí okamžitě rozpoznat vozidlo (C), které je nyní před vámi. V takovém případě musíte dodržovat bezpečnou brzdnou vzdál...

	• Rozpoznávání vozidel
	• Rozpoznávání vozidel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud vozidlo před vámi veze náklad směřující z kabiny směrem dozadu nebo má vozidlo před vámi vyšší světlou výšku, je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Asistent předcházení čelnímu nárazu nemusí v takovém případě rozpoz...



	• Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla doporučujeme asistenta předcházení čelnímu nárazu z bezpečnostních důvodů vypnout.
	• Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla doporučujeme asistenta předcházení čelnímu nárazu z bezpečnostních důvodů vypnout.
	• Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla doporučujeme asistenta předcházení čelnímu nárazu z bezpečnostních důvodů vypnout.
	• Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla doporučujeme asistenta předcházení čelnímu nárazu z bezpečnostních důvodů vypnout.

	• Jsou-li detekovány předměty, které mají podobné tvary nebo vlastnosti jako vozidla, chodci nebo cyklisté, může dojít k chybné aktivaci asistenta pro předcházení čelnímu nárazu.
	• Jsou-li detekovány předměty, které mají podobné tvary nebo vlastnosti jako vozidla, chodci nebo cyklisté, může dojít k chybné aktivaci asistenta pro předcházení čelnímu nárazu.

	• Asistent předcházení čelnímu nárazu nerozpoznává jízdní kola, motocykly ani menší předměty s koly, jako jsou kolečkové tašky, nákupní vozíky nebo dětské kočárky.
	• Asistent předcházení čelnímu nárazu nerozpoznává jízdní kola, motocykly ani menší předměty s koly, jako jsou kolečkové tašky, nákupní vozíky nebo dětské kočárky.

	• Asistent předcházení čelnímu nárazu nemusí pracovat normálně, pokud dochází k jeho rušení elektromagnetickým vlněním.
	• Asistent předcházení čelnímu nárazu nemusí pracovat normálně, pokud dochází k jeho rušení elektromagnetickým vlněním.

	• Asistent předcházení čelnímu nárazu nemusí fungovat během prvních 15 sekund po nastartování vozidla nebo v případě, že není inicializována přední kamera nebo přední radar.
	• Asistent předcházení čelnímu nárazu nemusí fungovat během prvních 15 sekund po nastartování vozidla nebo v případě, že není inicializována přední kamera nebo přední radar.








	Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Kombinovaná čidla)
	Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Kombinovaná čidla)
	Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Kombinovaná čidla)
	Základní funkce
	Základní funkce
	Základní funkce
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Asistent pro předcházení čelnímu nárazu napomáhá detekci a monitorování vozidel před vámi a detekci chodců či cyklistů ve vozovce a rovněž varuje řidiče před bezprostředně hrozící srážkou. To se děje prostřednictvím varov...

	Funkce pro odbočování na křižovatce
	Funkce pro odbočování na křižovatce
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Funkce pro odbočování na křižovatce pomůže zabránit srážce s protijedoucím vozidlem v sousedním pruhu při zatáčení doleva (levostranné řízení) nebo doprava (pravostranné řízení) na křižovatce se směrovými signály, a to po...

	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Přední kamera
	Přední kamera
	<GRAPHIC>

	Radar vpředu
	Radar vpředu
	<GRAPHIC>

	Přesné umístění detekčních čidel je znázorněno na obrázku výše.
	• Detekční čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.
	• Detekční čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.
	• Detekční čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.
	• Detekční čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.

	• Pokud byla provedena výměna či oprava detekčních čidel, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Pokud byla provedena výměna či oprava detekčních čidel, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Nikdy na čelní sklo neumisťujte žádné předměty, nenalepujte žádné samolepky ani nepoužívejte zatmavené fólie.
	• Nikdy na čelní sklo neumisťujte žádné předměty, nenalepujte žádné samolepky ani nepoužívejte zatmavené fólie.

	• Dbejte bezpodmínečně na to, že přední kamera musí zůstat suchá.
	• Dbejte bezpodmínečně na to, že přední kamera musí zůstat suchá.

	• Nikdy na palubní desku neumisťujte žádné předměty s vysokou odrazivostí (například bílý papír, zrcátka apod.).
	• Nikdy na palubní desku neumisťujte žádné předměty s vysokou odrazivostí (například bílý papír, zrcátka apod.).

	• V blízkosti krytu předního radarového čidla neumisťujte rámeček registrační značky ani žádné předměty, jako jsou samolepky nebo ochranné nálepky.
	• V blízkosti krytu předního radarového čidla neumisťujte rámeček registrační značky ani žádné předměty, jako jsou samolepky nebo ochranné nálepky.

	• Přední radarové čidlo i kryt vždy udržujte v čistotě a chraňte je před zašpiněním.
	• Přední radarové čidlo i kryt vždy udržujte v čistotě a chraňte je před zašpiněním.
	Při mytí vozidla používejte pouze měkké textilie. Čidlo ani na kryt čidla neostřikujte tlakovou vodou.

	• Jestliže na radarové čidlo nebo v jeho okolí zatlačíte zbytečně velkou silou, může se stát, že asistent pro předcházení čelnímu nárazu nebude pracovat správně, i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zp...
	• Jestliže na radarové čidlo nebo v jeho okolí zatlačíte zbytečně velkou silou, může se stát, že asistent pro předcházení čelnímu nárazu nebude pracovat správně, i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zp...

	• Při opravě nebo výměně poškozeného krytu předního radarového čidla používejte pouze originální díly. Na kryt předního radarového čidla nenanášejte žádný nátěr.
	• Při opravě nebo výměně poškozeného krytu předního radarového čidla používejte pouze originální díly. Na kryt předního radarového čidla nenanášejte žádný nátěr.






	Nastavení asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Nastavení asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Nastavení asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu

	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Bezpečí před vozidlem
	Bezpečí před vozidlem
	Bezpečí před vozidlem
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
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	A: 
	Jízdní asistent

	1 Bezpečí před vozidlem
	1 Bezpečí před vozidlem
	1 Bezpečí před vozidlem
	1 Bezpečí před vozidlem


	2 Aktivní asistence
	2 Aktivní asistence
	2 Aktivní asistence


	3 Pouze varování
	3 Pouze varování
	3 Pouze varování


	4 Vypnuto
	4 Vypnuto
	4 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Forward Safety (Jízdní asistent → Bezpečí před vozidlem)

	• Active assist (Aktivní asistence): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu v závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řidiče varovnou zprávou, zvukovým signálem 
	• Active assist (Aktivní asistence): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu v závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řidiče varovnou zprávou, zvukovým signálem 
	• Active assist (Aktivní asistence): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu v závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řidiče varovnou zprávou, zvukovým signálem 
	• Active assist (Aktivní asistence)


	• Warning only (Pouze varování): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu v závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řidiče varovnou zprávou, zvukovým signálem a v
	• Warning only (Pouze varování): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu v závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řidiče varovnou zprávou, zvukovým signálem a v
	• Warning only (Pouze varování)


	• Off (Vypnout): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu se vypne. Na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka (
	• Off (Vypnout): Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu se vypne. Na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka (
	• Off (Vypnout)
	<GRAPHIC>



	Řidič může sledovat stav zapnutí/ vypnutí (ON/OFF) asistenta pro předcházení čelnímu nárazu v nabídce Settings (Nastavení). Je-li asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) zapnutý a varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	Po novém nastartování vozidla zůstane asistent pro předcházení čelnímu nárazu vždy zapnutý. Je-li však vybrána volba 
	Po novém nastartování vozidla zůstane asistent pro předcházení čelnímu nárazu vždy zapnutý. Je-li však vybrána volba 
	Off (Vypnuto)


	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	Pouze varování


	• Nastavení pro bezpečí před vozidlem zahrnuje volby „Basic function“ (Základní funkce) a „Junction Turning“ (Odbočování na křižovatce).
	• Nastavení pro bezpečí před vozidlem zahrnuje volby „Basic function“ (Základní funkce) a „Junction Turning“ (Odbočování na křižovatce).

	• Vibrace volantu (je-li součástí výbavy) lze podle potřeby vypnout nebo zapnout. V nabídce Settings (Nastavení) vyberte nebo zrušte výběr položky 
	• Vibrace volantu (je-li součástí výbavy) lze podle potřeby vypnout nebo zapnout. V nabídce Settings (Nastavení) vyberte nebo zrušte výběr položky 
	Driver Assistance
	Haptic Warning (Jízdní asistent → Haptická odezva)




	Asistent pro předcházení čelnímu nárazu se vypne, když přidržením stisku tlačítka ESC OFF vypnete systém ESC. Na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka (
	Asistent pro předcházení čelnímu nárazu se vypne, když přidržením stisku tlačítka ESC OFF vypnete systém ESC. Na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>





	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy


	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava


	3 Později
	3 Později
	3 Později



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Warning Timing (Jízdní asistent → Časování výstrahy)

	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Pokud funkce pracuje příliš citlivě, nastavte časování varování na 
	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Pokud funkce pracuje příliš citlivě, nastavte časování varování na 
	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Pokud funkce pracuje příliš citlivě, nastavte časování varování na 
	• Standardní
	Late (Později)


	• Později: Časování výstrahy bude pomalejší.
	• Později: Časování výstrahy bude pomalejší.
	• Později






	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Warning Volume (Jízdní asistent → Hlasitost výstrahy)
	High (Vysoká)
	Medium (Střední)
	Low (Nízká)
	Off (Vypnuto)

	Pokud je však hlasitost výstrah vypnutá, zapne se funkce vibrace volantu (je-li součástí výbavy).
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro předcházení čelnímu nárazu.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro předcházení čelnímu nárazu.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro předcházení čelnímu nárazu.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro předcházení čelnímu nárazu.

	• I když je pro načasování výstrahy nastavena hodnota 
	• I když je pro načasování výstrahy nastavena hodnota 
	Standard


	• Nastavení načasování výstrahy 
	• Nastavení načasování výstrahy 
	Late (Později)




	• Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy.
	• Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy.
	• Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy.
	• Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy.

	• I když je však vybrána možnost 
	• I když je však vybrána možnost 
	Off (Vypnuto)
	Low (Nízká)


	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.








	Činnost asistenta pro předcházení čelnímu nárazu
	Činnost asistenta pro předcházení čelnímu nárazu
	Činnost asistenta pro předcházení čelnímu nárazu

	Základní funkce
	Základní funkce
	Základní funkce
	Základní funkce asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu je varována a řízena následující úrovní.
	Základní funkce asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu je varována a řízena následující úrovní.
	• Varování před srážkou
	• Varování před srážkou
	• Varování před srážkou

	• Nouzové brzdění
	• Nouzové brzdění

	• Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	• Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd




	Varování před srážkou
	Varování před srážkou
	Varování před srážkou
	Varování před srážkou

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Varování před srážkou

	Varovné hlášení, zvukové upozornění a vibrace volantu (je-li součástí výbavy) varují řidiče před srážkou. Je-li vybrána volba 
	Aktivní asistence

	Výstraha srážky se aktivuje za následujících podmínek.
	• Rychlost vozidla: 5~180 km/h (3~112 mph)
	• Rychlost vozidla: 5~180 km/h (3~112 mph)
	• Rychlost vozidla: 5~180 km/h (3~112 mph)

	• Chodec nebo cyklista: 5~85 km/h (3~53 mph)
	• Chodec nebo cyklista: 5~85 km/h (3~53 mph)





	Nouzové brzdění
	Nouzové brzdění
	Nouzové brzdění
	Nouzové brzdění

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Nouzové brzdění

	Varovné hlášení, zvukové upozornění a vibrace volantu (je-li součástí výbavy) varují řidiče, že dojde k asistenci nouzového brzdění. Brzdový asistent se aktivuje a pomáhá zabránit srážce vozidla, chodce a cyklisty.
	Nouzové brzdění se aktivuje za následujících podmínek.
	• Rychlost vozidla: 5~85 km/h (3~53 mph) (Provozní rozsah funkce se může snížit v důsledku dopravní situace před vaším vozidlem nebo v okolí vozidla.)
	• Rychlost vozidla: 5~85 km/h (3~53 mph) (Provozní rozsah funkce se může snížit v důsledku dopravní situace před vaším vozidlem nebo v okolí vozidla.)
	• Rychlost vozidla: 5~85 km/h (3~53 mph) (Provozní rozsah funkce se může snížit v důsledku dopravní situace před vaším vozidlem nebo v okolí vozidla.)

	• Chodec nebo cyklista: 5~65 km/h (3~40 mph)
	• Chodec nebo cyklista: 5~65 km/h (3~40 mph)





	Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jeďte opatrně

	Když se vozidlo zastaví po aktivaci nouzového brzdění, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva.
	Z bezpečnostních důvodů by měl řidič neprodleně sešlápnout brzdový pedál a zkontrolovat dopravní situaci v bezprostředním okolí vozidla.
	• Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.
	• Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.
	• Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.






	Funkce pro odbočování na křižovatce
	Funkce pro odbočování na křižovatce
	Funkce pro odbočování na křižovatce

	Varování a převzetí kontroly
	Varování a převzetí kontroly
	Varování a převzetí kontroly
	Základní funkce detekce blížících se vozidel při projíždění křižovatkou je varována a kontrolována následující úrovní.
	Základní funkce detekce blížících se vozidel při projíždění křižovatkou je varována a kontrolována následující úrovní.
	• Varování před srážkou
	• Varování před srážkou
	• Varování před srážkou

	• Nouzové brzdění
	• Nouzové brzdění

	• Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	• Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd




	Varování před srážkou
	Varování před srážkou
	Varování před srážkou
	Varování před srážkou

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Varování před srážkou

	Varovné hlášení, zvukové upozornění a vibrace volantu (je-li součástí výbavy) varují řidiče před srážkou. Je-li vybrána volba 
	Aktivní asistence

	Výstraha srážky se aktivuje za následujících podmínek.
	• Rychlost vozidla: 7~30 km/h (4~19 mph)
	• Rychlost vozidla: 7~30 km/h (4~19 mph)
	• Rychlost vozidla: 7~30 km/h (4~19 mph)

	• Rychlost protijedoucího vozidla: 25~70 km/h (15~44 mph)
	• Rychlost protijedoucího vozidla: 25~70 km/h (15~44 mph)





	Nouzové brzdění
	Nouzové brzdění
	Nouzové brzdění
	Nouzové brzdění

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Nouzové brzdění

	Varovné hlášení, zvukové upozornění a vibrace volantu (je-li součástí výbavy) varují řidiče, že dojde k asistenci nouzového brzdění. Brzdový asistent se aktivuje a pomáhá zabránit srážce vozidla.
	Nouzové brzdění se aktivuje za následujících podmínek.
	• Rychlost vozidla: 7~30 km/h (4~19 mph)
	• Rychlost vozidla: 7~30 km/h (4~19 mph)
	• Rychlost vozidla: 7~30 km/h (4~19 mph)

	• Rychlost protijedoucího vozidla: 25~70 km/h (15~44 mph)
	• Rychlost protijedoucího vozidla: 25~70 km/h (15~44 mph)





	Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jeďte opatrně

	Když se vozidlo zastaví po aktivaci nouzového brzdění, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva.
	Z bezpečnostních důvodů by měl řidič neprodleně sešlápnout brzdový pedál a zkontrolovat dopravní situaci v bezprostředním okolí vozidla.
	• Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.
	• Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.
	• Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.


	Pokud je sedadlo řidiče na levé straně, funkce pro odbočování na křižovatce bude fungovat pouze při zatáčení doleva. Pokud je poloha sedadla řidiče na pravé straně, funkce bude fungovat pouze při zatáčení doprava.
	Pokud je sedadlo řidiče na levé straně, funkce pro odbočování na křižovatce bude fungovat pouze při zatáčení doleva. Pokud je poloha sedadla řidiče na pravé straně, funkce bude fungovat pouze při zatáčení doprava.

	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.

	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	Active Assist (Aktivní asistence)
	Warning Only (Pouze varování)
	<GRAPHIC>

	Asistent pro předcházení čelnímu nárazu nefunguje ve všech situacích a nemůže zabránit všem srážkám.

	• Řidič má nadále veškerou odpovědnost za ovládání vozidla. Nespoléhejte výhradně na asistenta pro předcházení čelnímu nárazu. Vždy raději dodržujte dostatečný odstup pro bezpečné zabrzdění a v případě potřeby sešlá...
	• Řidič má nadále veškerou odpovědnost za ovládání vozidla. Nespoléhejte výhradně na asistenta pro předcházení čelnímu nárazu. Vždy raději dodržujte dostatečný odstup pro bezpečné zabrzdění a v případě potřeby sešlá...

	• Funkci asistenta pro předcházení čelnímu nárazu nikdy úmyslně nezkoušejte na lidech ani předmětech apod. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.
	• Funkci asistenta pro předcházení čelnímu nárazu nikdy úmyslně nezkoušejte na lidech ani předmětech apod. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.

	• Asistent pro předcházení čelnímu nárazu se nemusí aktivovat, pokud řidič ve snaze zabránit nárazu sešlápne brzdový pedál.
	• Asistent pro předcházení čelnímu nárazu se nemusí aktivovat, pokud řidič ve snaze zabránit nárazu sešlápne brzdový pedál.

	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách může asistent pro předcházení čelnímu nárazu varovat řidiče se zpožděním nebo toto varování nemusí přijít úplně pokaždé.
	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách může asistent pro předcházení čelnímu nárazu varovat řidiče se zpožděním nebo toto varování nemusí přijít úplně pokaždé.

	• Je-li asistent pro předcházení čelnímu nárazu v činnosti, může se stát, že vozidlo prudce zabrzdí, což může vést ke zranění posádky nebo k vymrštění volně položených předmětů. Nezapomeňte si vždy zapnout bezpečnostn...
	• Je-li asistent pro předcházení čelnímu nárazu v činnosti, může se stát, že vozidlo prudce zabrzdí, což může vést ke zranění posádky nebo k vymrštění volně položených předmětů. Nezapomeňte si vždy zapnout bezpečnostn...

	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného funkce, nemusí se výstražné hlášení asistenta pro předcházení čelnímu nárazu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.
	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného funkce, nemusí se výstražné hlášení asistenta pro předcházení čelnímu nárazu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.

	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál asistenta pro předcházení čelnímu nárazu slyšet.
	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál asistenta pro předcházení čelnímu nárazu slyšet.

	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách se může stát, že se asistent pro předcházení čelnímu nárazu vypne nebo nemusí pracovat správně anebo se naopak aktivuje nadbytečně.
	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách se může stát, že se asistent pro předcházení čelnímu nárazu vypne nebo nemusí pracovat správně anebo se naopak aktivuje nadbytečně.

	• I v případě výskytu problému s asistent pro předcházení čelnímu nárazu bude základní funkce brzdy pracovat normálně.
	• I v případě výskytu problému s asistent pro předcházení čelnímu nárazu bude základní funkce brzdy pracovat normálně.

	• Pokud během nouzového brzdění řidič prudce sešlápne pedál akcelerátoru nebo prudce otočí volantem, asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řízeného se automaticky vypne.
	• Pokud během nouzového brzdění řidič prudce sešlápne pedál akcelerátoru nebo prudce otočí volantem, asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu řízeného se automaticky vypne.



	• V závislosti na stavu vozidla, pozici chodce nebo cyklisty před vozidlem a na okolním prostředí může být rozmezí rychlostí pro činnost asistenta pro předcházení čelnímu nárazu menší. Asistenční systém pro předcházení čel...
	• V závislosti na stavu vozidla, pozici chodce nebo cyklisty před vozidlem a na okolním prostředí může být rozmezí rychlostí pro činnost asistenta pro předcházení čelnímu nárazu menší. Asistenční systém pro předcházení čel...
	• V závislosti na stavu vozidla, pozici chodce nebo cyklisty před vozidlem a na okolním prostředí může být rozmezí rychlostí pro činnost asistenta pro předcházení čelnímu nárazu menší. Asistenční systém pro předcházení čel...
	• V závislosti na stavu vozidla, pozici chodce nebo cyklisty před vozidlem a na okolním prostředí může být rozmezí rychlostí pro činnost asistenta pro předcházení čelnímu nárazu menší. Asistenční systém pro předcházení čel...

	• Asistent pro předcházení čelnímu nárazu za určených podmínek pracuje tak, že na základě stavu přibližujícího se vozidla, nastaveného směru jízdy, rychlosti a situaci v okolí vyhodnocuje úroveň hrozícího rizika.
	• Asistent pro předcházení čelnímu nárazu za určených podmínek pracuje tak, že na základě stavu přibližujícího se vozidla, nastaveného směru jízdy, rychlosti a situaci v okolí vyhodnocuje úroveň hrozícího rizika.



	• Jestliže hrozí bezprostřední riziko nárazu, může asistent pro předcházení čelnímu nárazu zesílit brzdnou sílu, pokud by zabrzdění řidiče nebylo dostatečné.
	• Jestliže hrozí bezprostřední riziko nárazu, může asistent pro předcházení čelnímu nárazu zesílit brzdnou sílu, pokud by zabrzdění řidiče nebylo dostatečné.
	• Jestliže hrozí bezprostřední riziko nárazu, může asistent pro předcházení čelnímu nárazu zesílit brzdnou sílu, pokud by zabrzdění řidiče nebylo dostatečné.
	• Jestliže hrozí bezprostřední riziko nárazu, může asistent pro předcházení čelnímu nárazu zesílit brzdnou sílu, pokud by zabrzdění řidiče nebylo dostatečné.

	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.









	Selhání a omezení asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Selhání a omezení asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Selhání a omezení asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu

	Selhání asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Selhání asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Selhání asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte systém bezpečí před vozidlem

	Jestliže asistent pro předcházení čelnímu nárazu nepracuje správně, zobrazí se varovná zpráva a na přístrojové desce se rozsvítí varovné kontrolky (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Zablokování asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	Zablokování asistenčního systému pro předcházení čelnímu nárazu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Systém bezpečí před vozidlem je vypnutý. Radar je zablokovaný

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Systém bezpečí před vozidlem je vypnutý. Kamera je zablokovaná

	Jestliže dojde k zakrytí čelního skla v místě, kde se nachází přední kamera, krytu předního radaru nebo čidla blokujícími překážkami, jako je například sníh nebo déšť, mohou se detekční schopnosti asistenta pro předcházen...
	Pokud k tomu dojde na přístrojové desce se rozsvítí varovné kontrolky (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Po odstranění znečistění, sněhu nebo kapek deště začne asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu opět normálně fungovat. Vždy udržujte jeho čistotu.
	Pokud asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu nefunguje normálně po odstranění překážky (sníh, déšť nebo cizí materiál), nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servi...
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, asistent pro předcházení čelnímu nárazu přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, asistent pro předcházení čelnímu nárazu přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, asistent pro předcházení čelnímu nárazu přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, asistent pro předcházení čelnímu nárazu přesto nepracuje správně.

	• V některých oblastech však nemusí asistent pro předcházení čelnímu nárazu správně fungovat – například v otevřené krajině, kde nejsou po nastartování vozidla detekovány žádné objekty.
	• V některých oblastech však nemusí asistent pro předcházení čelnímu nárazu správně fungovat – například v otevřené krajině, kde nejsou po nastartování vozidla detekovány žádné objekty.







	Omezení asistenta pro předcházení čelnímu nárazu
	Omezení asistenta pro předcházení čelnímu nárazu
	Omezení asistenta pro předcházení čelnímu nárazu
	Za následujících okolností se může stát, že asistent pro předcházení čelnímu nárazu nemusí pracovat normálně nebo může fungovat neočekávaným způsobem:
	Za následujících okolností se může stát, že asistent pro předcházení čelnímu nárazu nemusí pracovat normálně nebo může fungovat neočekávaným způsobem:
	• Detekční čidlo nebo jeho okolí je znečištěné nebo poškozené
	• Detekční čidlo nebo jeho okolí je znečištěné nebo poškozené
	• Detekční čidlo nebo jeho okolí je znečištěné nebo poškozené

	• Teplota v okolí přední kamery je příliš vysoká nebo nízká kvůli okolnímu prostředí
	• Teplota v okolí přední kamery je příliš vysoká nebo nízká kvůli okolnímu prostředí

	• Objektiv kamery je částečně nebo zcela zakrytý tónováním, povlakem nebo nálepkou na čelním skle, poškozeným nebo znečistěným sklem (nálepky, hmyz atd.)
	• Objektiv kamery je částečně nebo zcela zakrytý tónováním, povlakem nebo nálepkou na čelním skle, poškozeným nebo znečistěným sklem (nálepky, hmyz atd.)

	• Z čelního skla není odstraněna vlhkost nebo namrznuté kapky deště
	• Z čelního skla není odstraněna vlhkost nebo namrznuté kapky deště

	• Čelní sklo je průběžně ostřikováno kapalinou ostřikovače nebo jsou spuštěny stěrače
	• Čelní sklo je průběžně ostřikováno kapalinou ostřikovače nebo jsou spuštěny stěrače

	• Při jízdě v prudkém dešti, sněžení nebo v mlze
	• Při jízdě v prudkém dešti, sněžení nebo v mlze

	• V zorném poli přední kamery dochází k oslnění sluncem
	• V zorném poli přední kamery dochází k oslnění sluncem

	• Na mokré nebo rozbité vozovce (například v kalužích) se odráží pouliční osvětlení nebo světla protijedoucích vozidel
	• Na mokré nebo rozbité vozovce (například v kalužích) se odráží pouliční osvětlení nebo světla protijedoucích vozidel

	• Na přístrojové desce se nachází nějaký předmět
	• Na přístrojové desce se nachází nějaký předmět

	• Vaše vozidlo je odtahováno
	• Vaše vozidlo je odtahováno

	• Při jízdě ve velmi jasném osvětlení
	• Při jízdě ve velmi jasném osvětlení

	• Okolní prostředí je velmi tmavé, například při jízdě v tunelu apod.
	• Okolní prostředí je velmi tmavé, například při jízdě v tunelu apod.

	• Venkovní jas se náhle změní, např. po vjezdu do tunelu
	• Venkovní jas se náhle změní, např. po vjezdu do tunelu

	• Venkovní osvětlení má nízkou intenzitu a nejsou rozsvíceny světlomety nebo nejsou dostatečně jasné
	• Venkovní osvětlení má nízkou intenzitu a nejsou rozsvíceny světlomety nebo nejsou dostatečně jasné

	• Je detekována pouze část vozidla, chodce nebo cyklisty
	• Je detekována pouze část vozidla, chodce nebo cyklisty

	• Vozidlem vpředu je autobus, těžké nákladní vozidlo, nákladní vozidlo s nákladem či přívěsem neobvyklého tvaru apod.
	• Vozidlem vpředu je autobus, těžké nákladní vozidlo, nákladní vozidlo s nákladem či přívěsem neobvyklého tvaru apod.

	• Vozidlo vpředu nemá žádná koncová světla nebo jsou koncová světla umístěna na neobvyklých místech apod.
	• Vozidlo vpředu nemá žádná koncová světla nebo jsou koncová světla umístěna na neobvyklých místech apod.

	• Venkovní osvětlení má nízkou intenzitu a nejsou rozsvícena koncová světla nebo nejsou dostatečně jasná
	• Venkovní osvětlení má nízkou intenzitu a nejsou rozsvícena koncová světla nebo nejsou dostatečně jasná

	• Zadní část vozidla vpředu je malá nebo vozidlo nevypadá normálně, například když je taženo, je převrácené nebo je viditelné z boku, atd.
	• Zadní část vozidla vpředu je malá nebo vozidlo nevypadá normálně, například když je taženo, je převrácené nebo je viditelné z boku, atd.

	• Světlá výška vozidla před vámi je příliš nízká nebo naopak velmi vysoká
	• Světlá výška vozidla před vámi je příliš nízká nebo naopak velmi vysoká

	• Před vaše vozidlo se náhle zařadí jiné vozidlo nebo se před ním nečekaně objeví chodec či cyklista
	• Před vaše vozidlo se náhle zařadí jiné vozidlo nebo se před ním nečekaně objeví chodec či cyklista

	• Část nárazníku v okolí radaru je vtlačená dovnitř, poškozená nebo je radar mimo svou správnou pozici
	• Část nárazníku v okolí radaru je vtlačená dovnitř, poškozená nebo je radar mimo svou správnou pozici

	• Teplota v okolí předního radaru je příliš vysoká nebo nízká
	• Teplota v okolí předního radaru je příliš vysoká nebo nízká

	• Při jízdě tunelem nebo po ocelovém mostu
	• Při jízdě tunelem nebo po ocelovém mostu

	• Projíždíte po otevřeném prostranství, kde se nachází jen velmi málo vozidel nebo staveb (například poušť, pastviny, okrajové části měst apod.)
	• Projíždíte po otevřeném prostranství, kde se nachází jen velmi málo vozidel nebo staveb (například poušť, pastviny, okrajové části měst apod.)

	• Projíždíte oblastmi s kovovými prvky, jako jsou stavby, železnice apod.
	• Projíždíte oblastmi s kovovými prvky, jako jsou stavby, železnice apod.

	• V okolí se nacházejí vysoce reflexní materiály, které velmi dobře odrážejí paprsky předního radaru, například svodidla, vozidla v bezprostřední blízkosti apod.
	• V okolí se nacházejí vysoce reflexní materiály, které velmi dobře odrážejí paprsky předního radaru, například svodidla, vozidla v bezprostřední blízkosti apod.

	• Cyklista před vámi jede na kole vyrobeném z materiálu, který neodráží paprsky předního radaru
	• Cyklista před vámi jede na kole vyrobeném z materiálu, který neodráží paprsky předního radaru

	• Vozidlo vpředu je detekováno pozdě
	• Vozidlo vpředu je detekováno pozdě

	• Vozidlo vpředu je náhle zakryto překážkou
	• Vozidlo vpředu je náhle zakryto překážkou

	• Vozidlo vpředu nečekaně přejede z jednoho jízdního pruhu do jiného nebo prudce zpomalí
	• Vozidlo vpředu nečekaně přejede z jednoho jízdního pruhu do jiného nebo prudce zpomalí

	• Vozidlo vpředu se nakloní nebo zprudka vybočí ze svého směru
	• Vozidlo vpředu se nakloní nebo zprudka vybočí ze svého směru

	• Vozidlo vpředu jede příliš pomalu nebo příliš rychle
	• Vozidlo vpředu jede příliš pomalu nebo příliš rychle

	• Vozidlo vpředu zatočí opačným směrem než vy, aby se vyhnulo srážce
	• Vozidlo vpředu zatočí opačným směrem než vy, aby se vyhnulo srážce

	• Pomalu přejíždíte do jiného jízdního pruhu a před vámi se nachází vozidlo
	• Pomalu přejíždíte do jiného jízdního pruhu a před vámi se nachází vozidlo

	• Vozidlo vpředu je pokryté sněhem
	• Vozidlo vpředu je pokryté sněhem

	• Vyjíždíte z jízdního pruhu nebo se do něj vracíte zpět
	• Vyjíždíte z jízdního pruhu nebo se do něj vracíte zpět

	• Neklidný jízdní styl
	• Neklidný jízdní styl

	• Nacházíte se na kruhovém objezdu a vozidlo vpředu není detekováno
	• Nacházíte se na kruhovém objezdu a vozidlo vpředu není detekováno

	• Jedete trvale v kruhu
	• Jedete trvale v kruhu

	• Vozidlo vpředu má neobvyklý tvar
	• Vozidlo vpředu má neobvyklý tvar

	• Vozidlo vpředu stoupá do svahu nebo sjíždí z prudkého svahu
	• Vozidlo vpředu stoupá do svahu nebo sjíždí z prudkého svahu

	• Systém nerozpozná chodce nebo cyklistu úplně, například když se chodec předklání nebo nekráčí zpříma
	• Systém nerozpozná chodce nebo cyklistu úplně, například když se chodec předklání nebo nekráčí zpříma

	• Chodec nebo cyklista má na sobě oblečení nebo vybavení, které ztěžuje jeho rozpoznání jako chodce či cyklisty
	• Chodec nebo cyklista má na sobě oblečení nebo vybavení, které ztěžuje jeho rozpoznání jako chodce či cyklisty


	Na obrázku níže je zobrazen obraz, který přední kamera a přední radarové čidlo detekují jako vozidlo, chodce a cyklistu.
	Na obrázku níže je zobrazen obraz, který přední kamera a přední radarové čidlo detekují jako vozidlo, chodce a cyklistu.
	<GRAPHIC>

	• Chodec nebo cyklista před vámi se pohybuje velmi rychle
	• Chodec nebo cyklista před vámi se pohybuje velmi rychle
	• Chodec nebo cyklista před vámi se pohybuje velmi rychle

	• Chodec nebo cyklista před vámi je nízkého vzrůstu nebo zaujímá velmi nízký postoj
	• Chodec nebo cyklista před vámi je nízkého vzrůstu nebo zaujímá velmi nízký postoj

	• Chodec nebo cyklista před vámi má sníženou mobilitu
	• Chodec nebo cyklista před vámi má sníženou mobilitu

	• Chodec nebo cyklista před vámi se pohybuje napříč ke směru jízdy
	• Chodec nebo cyklista před vámi se pohybuje napříč ke směru jízdy

	• Před vámi se nachází skupina chodců, cyklistů nebo větší dav
	• Před vámi se nachází skupina chodců, cyklistů nebo větší dav

	• Chodec nebo cyklista má oblečen oděv splývající s pozadím, a tudíž obtížně detekovatelný.
	• Chodec nebo cyklista má oblečen oděv splývající s pozadím, a tudíž obtížně detekovatelný.

	• Chodce nebo cyklistu lze jen obtížně odlišit od okolí s podobnou strukturou nebo podobnými tvary
	• Chodce nebo cyklistu lze jen obtížně odlišit od okolí s podobnou strukturou nebo podobnými tvary

	• Míjíte chodce, cyklistu, dopravní značení, stavební konstrukce apod. v těsné blízkosti křižovatky
	• Míjíte chodce, cyklistu, dopravní značení, stavební konstrukce apod. v těsné blízkosti křižovatky

	• Při jízdě v následujících typech prostředí
	• Při jízdě v následujících typech prostředí
	- Při jízdě skrze páru, kouř nebo ve stínu
	- Při jízdě skrze páru, kouř nebo ve stínu
	- Při jízdě skrze páru, kouř nebo ve stínu

	- Při jízdě tunelem nebo po ocelovém mostu
	- Při jízdě tunelem nebo po ocelovém mostu

	- Projíždíte po otevřeném prostranství, kde se nachází jen velmi málo vozidel nebo staveb (například poušť, pastviny, okrajové části měst apod.)
	- Projíždíte po otevřeném prostranství, kde se nachází jen velmi málo vozidel nebo staveb (například poušť, pastviny, okrajové části měst apod.)

	- Při jízdě na parkovišti
	- Při jízdě na parkovišti

	- Při jízdě mýtnou branou, staveništěm, po nezpevněné, částečně zpevněné nebo velmi nerovné vozovce, přes zpomalovací prahy apod.
	- Při jízdě mýtnou branou, staveništěm, po nezpevněné, částečně zpevněné nebo velmi nerovné vozovce, přes zpomalovací prahy apod.

	- Projíždíte oblastmi s kovovými prvky, jako jsou stavby, železnice apod.
	- Projíždíte oblastmi s kovovými prvky, jako jsou stavby, železnice apod.

	- Jedete po silnici s velkým sklonem, ve velmi klikatém úseku apod.
	- Jedete po silnici s velkým sklonem, ve velmi klikatém úseku apod.

	- Projíždíte po silnici lemované stromořadím nebo spoustou semaforů
	- Projíždíte po silnici lemované stromořadím nebo spoustou semaforů

	- Při jízdě po úzké cestě lemované stromy nebo přerostlými travinami
	- Při jízdě po úzké cestě lemované stromy nebo přerostlými travinami

	- Dochází k rušení elektromagnetickými vlnami, například v oblastech se silným rádiovým signálem nebo elektromagnetickým šumem
	- Dochází k rušení elektromagnetickými vlnami, například v oblastech se silným rádiovým signálem nebo elektromagnetickým šumem



	• Nepříznivé jízdní podmínky působí při jízdě přílišné vibrace
	• Nepříznivé jízdní podmínky působí při jízdě přílišné vibrace

	• Výška vašeho vozidla je nižší nebo vyšší v důsledku velkého zatížení zavazadlového prostoru, abnormálního tlaku v pneumatikách apod.
	• Výška vašeho vozidla je nižší nebo vyšší v důsledku velkého zatížení zavazadlového prostoru, abnormálního tlaku v pneumatikách apod.


	• Jedete po klikaté silnici
	• Jedete po klikaté silnici
	• Jedete po klikaté silnici
	• Jedete po klikaté silnici
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Průjezd klikatým úsekem může negativně ovlivnit funkci čidel, takže asistent pro předcházení čelnímu nárazu nebude detekovat jiná vozidla, chodce nebo cyklisty před vámi. Může se proto stát, že nebude varovat a brzdit, přestože...
	Při jízdě v zatáčce je nutné dodržovat bezpečnou brzdnou vzdálenost, věnovat pozornost řízení volantem, a pokud je to nutné, snížit rychlost jízdy mírným sešlápnutím brzdového pedálu, aby byl neustále zachován bezpečný odstup
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Asistent prevence čelního nárazu může při jízdě po klikaté silnici detekovat vozidlo, cyklistu nebo chodce v sousedním pruhu nebo mimo silnici.
	V takové situaci může asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu vydat falešnou výstrahu a použít brzdu. Proto vždy věnujte náležitou pozornost dopravní situaci ve vaší blízkosti.

	• Jízda po silnici s velkým sklonem
	• Jízda po silnici s velkým sklonem
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Jízda do prudkého svahu nebo naopak dolů ze svahu může negativně ovlivnit funkci čidel, takže asistent předcházení čelnímu nárazu nebude detekovat jiná vozidla, chodce či cyklisty před vámi.
	Výsledkem mohou být falešné varovné zprávy a nadbytečná asistence při brzdění nebo naopak jejich absence v případech, kdy by byly užitečné.
	Kromě toho může dojít k prudkému zpomalení vozidla, je-li před vozidlem náhle detekováno vozidlo, chodec nebo cyklista.
	Při jízdě do prudkého svahu nebo ze svahu vždy pozorně sledujte situaci před sebou, věnujte řízení maximální pozornost a v případě potřeby zpomalte mírným sešlápnutím brzdového pedálu, aby byl neustále zachován bezpečný od...

	• Změna jízdního pruhu
	• Změna jízdního pruhu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Vaše vozidlo, [B]: Vozidlo přejíždějící mezi jízdními pruhy
	Pokud vozidlo (B) přejede do vašeho jízdního pruhu, není rozpoznáno dokud není v detekčním rozsahu čidla. Když vozidlo přejede mezi pruhy náhle nebo prudce, asistent předcházení čelnímu nárazu nemusí toto vozidlo ihned zaregistrov...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Vaše vozidlo, [B]: Vozidlo přejíždějící mezi jízdními pruhy,
	[C]: Vozidlo ve stejném jízdním pruhu
	Když se vozidlo (B) před vámi zařadí mimo jízdní pruh, asistent pro odvrácení kolize s vozidlem vpředu nemusí okamžitě rozpoznat vozidlo (C), které je nyní před vámi. V takovém případě musíte dodržovat bezpečnou brzdnou vzdál...

	• Rozpoznávání vozidel
	• Rozpoznávání vozidel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud vozidlo před vámi veze náklad směřující z kabiny směrem dozadu nebo má vozidlo před vámi vyšší světlou výšku, je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Asistent předcházení čelnímu nárazu nemusí v takovém případě rozpoz...



	• Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla doporučujeme asistenta předcházení čelnímu nárazu z bezpečnostních důvodů vypnout.
	• Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla doporučujeme asistenta předcházení čelnímu nárazu z bezpečnostních důvodů vypnout.
	• Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla doporučujeme asistenta předcházení čelnímu nárazu z bezpečnostních důvodů vypnout.
	• Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla doporučujeme asistenta předcházení čelnímu nárazu z bezpečnostních důvodů vypnout.

	• Jsou-li detekovány předměty, které mají podobné tvary nebo vlastnosti jako vozidla, chodci nebo cyklisté, může dojít k chybné aktivaci asistenta pro předcházení čelnímu nárazu.
	• Jsou-li detekovány předměty, které mají podobné tvary nebo vlastnosti jako vozidla, chodci nebo cyklisté, může dojít k chybné aktivaci asistenta pro předcházení čelnímu nárazu.

	• Asistent předcházení čelnímu nárazu nerozpoznává jízdní kola, motocykly ani menší předměty s koly, jako jsou kolečkové tašky, nákupní vozíky nebo dětské kočárky.
	• Asistent předcházení čelnímu nárazu nerozpoznává jízdní kola, motocykly ani menší předměty s koly, jako jsou kolečkové tašky, nákupní vozíky nebo dětské kočárky.

	• Asistent předcházení čelnímu nárazu nemusí pracovat normálně, pokud dochází k jeho rušení elektromagnetickým vlněním.
	• Asistent předcházení čelnímu nárazu nemusí pracovat normálně, pokud dochází k jeho rušení elektromagnetickým vlněním.

	• Asistent předcházení čelnímu nárazu nemusí fungovat během prvních 15 sekund po nastartování vozidla nebo v případě, že není inicializována přední kamera nebo přední radar.
	• Asistent předcházení čelnímu nárazu nemusí fungovat během prvních 15 sekund po nastartování vozidla nebo v případě, že není inicializována přední kamera nebo přední radar.








	Systém udržování v jízdním pruhu (LKA)
	Systém udržování v jízdním pruhu (LKA)
	Systém udržování v jízdním pruhu (LKA)
	Asistent udržování v jízdním pruhu je navržen tak, aby při jízdě vyšší než určitou rychlostí napomáhal detekci značení jízdních pruhů (nebo krajnice). Asistent udržování v jízdním pruhu řidiče upozorní, pokud by vozidlo v...
	Asistent udržování v jízdním pruhu je navržen tak, aby při jízdě vyšší než určitou rychlostí napomáhal detekci značení jízdních pruhů (nebo krajnice). Asistent udržování v jízdním pruhu řidiče upozorní, pokud by vozidlo v...
	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Přední kamera
	Přední kamera
	<GRAPHIC>

	Přední kamera slouží jako detekční čidlo pro rozpoznávání značení jízdních pruhů (nebo krajnice).
	Přesné umístění detekčního čidla je znázorněno na obrázku výše.
	Další informace o opatřeních týkajících se přední kamery najdete v části 
	Další informace o opatřeních týkajících se přední kamery najdete v části 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou) (je-li součástí výbavy)" strana 6-60





	Nastavení udržování v jízdním pruhu
	Nastavení udržování v jízdním pruhu
	Nastavení udržování v jízdním pruhu

	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí

	Bezpečnost jízdy v pruzích
	Bezpečnost jízdy v pruzích
	Bezpečnost jízdy v pruzích
	Bezpečnost jízdy v pruzích

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Bezpečnost jízdy v pruzích
	1 Bezpečnost jízdy v pruzích
	1 Bezpečnost jízdy v pruzích
	1 Bezpečnost jízdy v pruzích


	2 Asistent
	2 Asistent
	2 Asistent


	3 Pouze varování
	3 Pouze varování
	3 Pouze varování


	4 Vypnuto
	4 Vypnuto
	4 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Lane Safety (Jízdní asistent → Bezpečná jízda v pruzích)

	• Assist (Asistent): Asistent jízdy v jízdním pruhu bude řidiči automaticky pomáhat a v případě potřeby korigovat řízení, pokud by detekoval, že vozidlo vyjíždí ze svého jízdního pruhu.
	• Assist (Asistent): Asistent jízdy v jízdním pruhu bude řidiči automaticky pomáhat a v případě potřeby korigovat řízení, pokud by detekoval, že vozidlo vyjíždí ze svého jízdního pruhu.
	• Assist (Asistent): Asistent jízdy v jízdním pruhu bude řidiči automaticky pomáhat a v případě potřeby korigovat řízení, pokud by detekoval, že vozidlo vyjíždí ze svého jízdního pruhu.
	• Assist (Asistent)


	• Warning only (Pouze varování): Asistent udržování v jízdním pruhu bude varovat řidiče zvukovou výstrahou a vibracemi volantu (je-li součástí výbavy), jakmile asistent detekuje opuštění jízdního pruhu. Řízení vozidla je vždy na
	• Warning only (Pouze varování): Asistent udržování v jízdním pruhu bude varovat řidiče zvukovou výstrahou a vibracemi volantu (je-li součástí výbavy), jakmile asistent detekuje opuštění jízdního pruhu. Řízení vozidla je vždy na
	• Warning only (Pouze varování)


	• Off (Vypnout): Asistent jízdy v jízdním pruhu se vypne. Kontrolka (
	• Off (Vypnout): Asistent jízdy v jízdním pruhu se vypne. Kontrolka (
	• Off (Vypnout)
	<GRAPHIC>



	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	Warning Only (Pouze varování)


	• Pokud vozidlo jede uprostřed jízdního pruhu, asistent udržování v jízdním pruhu do řízení nezasahuje.
	• Pokud vozidlo jede uprostřed jízdního pruhu, asistent udržování v jízdním pruhu do řízení nezasahuje.

	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	Off (Vypnuto)







	Asistent udržování v jízdním pruhu ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) 
	Asistent udržování v jízdním pruhu ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) 
	Asistent udržování v jízdním pruhu ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí) 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pro Evropu
	Pro Evropu
	Kdykoli dojde k nastartování vozidla, asistent udržování v jízdním pruhu se aktivuje. Na přístrojovém panelu se rozsvítí šedá kontrolka (
	<GRAPHIC>

	Je-li asistent udržování v jízdním pruhu zapnutý, můžete ho vypnout stisknutím a podržením tlačítka pro jízdního asistenta v pruzích.

	Mimo Evropu
	Mimo Evropu
	Pokud je vozidlo „on“ (Zapnuto), můžete stisknutím a podržením tlačítka asistenta sledování jízdního pruhu na volantu zapnout asistent udržování v jízdním pruhu. Na přístrojovém panelu se rozsvítí šedá kontrolka (
	<GRAPHIC>

	Dalším přidržením stisknutého tlačítka funkci vypnete.
	Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení asistenta pro udržování v jízdním pruhu.
	Po vypnutí asistenčního systému udržování v jízdním pruhu tlačítkem asistenta jízdy v pruhu (Lane Driving Assist) se 
	Po vypnutí asistenčního systému udržování v jízdním pruhu tlačítkem asistenta jízdy v pruhu (Lane Driving Assist) se 
	vypne






	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Warning Volume (Jízdní asistent → Hlasitost výstrahy)
	High (Vysoká)
	Medium (Střední)
	Low (Nízká)
	Off (Vypnuto)

	I když je však vybrána možnost 
	Off (Vypnuto)
	vypnuto

	Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných asistenčních funkcí.





	Činnost asistent jízdy v jízdním pruhu
	Činnost asistent jízdy v jízdním pruhu
	Činnost asistent jízdy v jízdním pruhu

	Varování a převzetí kontroly
	Varování a převzetí kontroly
	Varování a převzetí kontroly
	Vlevo
	Vlevo
	Vlevo
	<GRAPHIC>

	Vpravo
	Vpravo
	<GRAPHIC>

	Systém udržování v jízdním pruhu bude zobrazovat varovné zprávy a korigovat řízení prostřednictvím funkcí výstrahy při vybočení z jízdního pruhu a asistenta jízdy v pruhu.
	Výstraha při vybočení z jízdního pruhu
	Výstraha při vybočení z jízdního pruhu
	• Když hrozí vyjetí vozidla z jízdního pruhu zobrazeného před vámi, bude na přístrojovém panelu blikat kontrolka (
	• Když hrozí vyjetí vozidla z jízdního pruhu zobrazeného před vámi, bude na přístrojovém panelu blikat kontrolka (
	• Když hrozí vyjetí vozidla z jízdního pruhu zobrazeného před vámi, bude na přístrojovém panelu blikat kontrolka (
	<GRAPHIC>


	• Rychlost vozidla: Přibližně 60~200 km/h (40~120 mil/h).
	• Rychlost vozidla: Přibližně 60~200 km/h (40~120 mil/h).



	Asistent udržování v jízdním pruhu
	Asistent udržování v jízdním pruhu
	• Když hrozí vyjetí vozidla z pruhu zobrazeného před vámi, bude na přístrojovém panelu blikat zelená kontrolka 
	• Když hrozí vyjetí vozidla z pruhu zobrazeného před vámi, bude na přístrojovém panelu blikat zelená kontrolka 
	• Když hrozí vyjetí vozidla z pruhu zobrazeného před vámi, bude na přístrojovém panelu blikat zelená kontrolka 
	<GRAPHIC>


	• Rychlost vozidla: Přibližně 60~200 km/h (40~120 mil/h).
	• Rychlost vozidla: Přibližně 60~200 km/h (40~120 mil/h).



	Výstraha při nedržení volantu
	Výstraha při nedržení volantu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Kontrola držení volantu

	Pokud řidič na několik sekund sejme ruce z volantu, na přístrojovém panelu se zobrazí varovná zpráva a zazní zvuková výstraha.
	• Pokud držíte volant velmi pevně nebo ho natočíte o určitý úhel, může se stát, že k žádné korekci řízení nedojde.
	• Pokud držíte volant velmi pevně nebo ho natočíte o určitý úhel, může se stát, že k žádné korekci řízení nedojde.
	• Pokud držíte volant velmi pevně nebo ho natočíte o určitý úhel, může se stát, že k žádné korekci řízení nedojde.
	• Pokud držíte volant velmi pevně nebo ho natočíte o určitý úhel, může se stát, že k žádné korekci řízení nedojde.

	• Asistent udržování v jízdním pruhu není v činnosti neustále. Za bezpečné ovládání vozidla volantem a udržování vozidla v jízdním pruhu nese odpovědnost řidič.
	• Asistent udržování v jízdním pruhu není v činnosti neustále. Za bezpečné ovládání vozidla volantem a udržování vozidla v jízdním pruhu nese odpovědnost řidič.

	• Výstraha při nedržení volantu se v závislosti na jízdní situaci může zobrazit se zpožděním. Při jízdě vždy držte volant.
	• Výstraha při nedržení volantu se v závislosti na jízdní situaci může zobrazit se zpožděním. Při jízdě vždy držte volant.

	• Pokud volant držíte velmi lehce, může se zobrazit výstraha při nedržení volantu, pokud asistent jízdy v jízdním pruhu nerozpozná, že řidič volant drží.
	• Pokud volant držíte velmi lehce, může se zobrazit výstraha při nedržení volantu, pokud asistent jízdy v jízdním pruhu nerozpozná, že řidič volant drží.

	• Pokud k volantu připevníte nějaké předměty, může se stát, že výstraha při nedržení volantu nebude fungovat správně.
	• Pokud k volantu připevníte nějaké předměty, může se stát, že výstraha při nedržení volantu nebude fungovat správně.



	• Další informace o nastavení přístrojů najdete v části 
	• Další informace o nastavení přístrojů najdete v části 
	• Další informace o nastavení přístrojů najdete v části 
	• Další informace o nastavení přístrojů najdete v části 
	"Přístrojová deska" strana 4-46


	• Jsou-li detekována obě značení jízdních pruhů nebo krajnic vozovky, změní se barva symbolů čar na přístrojovém panelu ze šedé na bílou a rozsvítí se zelená kontrolka (
	• Jsou-li detekována obě značení jízdních pruhů nebo krajnic vozovky, změní se barva symbolů čar na přístrojovém panelu ze šedé na bílou a rozsvítí se zelená kontrolka (
	<GRAPHIC>



	Jízdní pruh nerozpoznán
	Jízdní pruh nerozpoznán
	<GRAPHIC>

	Jízdní pruh rozpoznán
	Jízdní pruh rozpoznán
	<GRAPHIC>

	• I v situacích, kdy asistent udržování v jízdním pruhu zasahuje do řízení, může řidič volant ovládat.
	• I v situacích, kdy asistent udržování v jízdním pruhu zasahuje do řízení, může řidič volant ovládat.
	• I v situacích, kdy asistent udržování v jízdním pruhu zasahuje do řízení, může řidič volant ovládat.

	• Při činnosti asistenta udržování v jízdním pruhu se otáčení volantem může zdát obtížnější nebo snadnější než při jeho vypnutí.
	• Při činnosti asistenta udržování v jízdním pruhu se otáčení volantem může zdát obtížnější nebo snadnější než při jeho vypnutí.



	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.






	Závada a omezení systému udržování v jízdním pruhu
	Závada a omezení systému udržování v jízdním pruhu
	Závada a omezení systému udržování v jízdním pruhu

	Závada systému udržování v jízdním pruhu
	Závada systému udržování v jízdním pruhu
	Závada systému udržování v jízdním pruhu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolovat systém bezpečnosti jízdy v jízdním pruhu

	Když systém udržování v jízdním pruhu nefunguje správně, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva a rozsvítí se žlutá kontrolka (
	<GRAPHIC>




	Omezení asistenta jízdy v jízdním pruhu
	Omezení asistenta jízdy v jízdním pruhu
	Omezení asistenta jízdy v jízdním pruhu
	Asistent udržování v jízdním pruhu nemusí fungovat správně nebo může reagovat nečekaně v následujících situacích:
	Asistent udržování v jízdním pruhu nemusí fungovat správně nebo může reagovat nečekaně v následujících situacích:
	• Značení jízdního pruhu je znečištěné nebo obtížně rozpoznatelné, protože
	• Značení jízdního pruhu je znečištěné nebo obtížně rozpoznatelné, protože
	• Značení jízdního pruhu je znečištěné nebo obtížně rozpoznatelné, protože
	- Značení jízdního pruhu (nebo krajnice) je pokryté vodou, sněhem, nečistotami, pískem, olejem, kalužemi apod.
	- Značení jízdního pruhu (nebo krajnice) je pokryté vodou, sněhem, nečistotami, pískem, olejem, kalužemi apod.
	- Značení jízdního pruhu (nebo krajnice) je pokryté vodou, sněhem, nečistotami, pískem, olejem, kalužemi apod.

	- Barva značení jízdního pruhu (nebo krajnice) není rozeznatelná od vozovky
	- Barva značení jízdního pruhu (nebo krajnice) není rozeznatelná od vozovky

	- V blízkosti podélného dopravního značení (nebo na krajnicích) se na vozovce nachází ještě jiné značení nebo jsou na ní značky podobné značení pruhu (nebo značení krajnic)
	- V blízkosti podélného dopravního značení (nebo na krajnicích) se na vozovce nachází ještě jiné značení nebo jsou na ní značky podobné značení pruhu (nebo značení krajnic)

	- Značení jízdního pruhu (nebo krajnice) je nezřetelné nebo poškozené
	- Značení jízdního pruhu (nebo krajnice) je nezřetelné nebo poškozené

	- Na značení jízdního pruhu (nebo krajnice) je vržen stín od dělicího pásu, stromů, svodidel, protihlukové bariéry apod.
	- Na značení jízdního pruhu (nebo krajnice) je vržen stín od dělicího pásu, stromů, svodidel, protihlukové bariéry apod.



	• Mění se počet jízdních pruhů nebo se značení pruhů kříží.
	• Mění se počet jízdních pruhů nebo se značení pruhů kříží.

	• Na silnici jsou pruhy (nebo krajnice) vyznačeny více než dvěma čárami
	• Na silnici jsou pruhy (nebo krajnice) vyznačeny více než dvěma čárami

	• Značení jízdního pruhu (nebo krajnic) je složité nebo je nahrazeno jinými prvky, například v úseku, kde probíhají práce na silnici
	• Značení jízdního pruhu (nebo krajnic) je složité nebo je nahrazeno jinými prvky, například v úseku, kde probíhají práce na silnici

	• Na vozovce se vyskytuje dopravní značení, jako jsou klikaté čáry, přechody pro chodce či nakreslené dopravní značky
	• Na vozovce se vyskytuje dopravní značení, jako jsou klikaté čáry, přechody pro chodce či nakreslené dopravní značky

	• Značení jízdního pruhu je náhle přerušeno, například na křižovatce
	• Značení jízdního pruhu je náhle přerušeno, například na křižovatce

	• Jízdní pruh (nebo silnice) jsou příliš široké nebo naopak úzké
	• Jízdní pruh (nebo silnice) jsou příliš široké nebo naopak úzké

	• Silnice nemá označení krajnice
	• Silnice nemá označení krajnice

	• Ve vozovce jsou zabudovány dělicí konstrukční prvky, například mýtná brána, vyvýšený chodník, obrubník apod.
	• Ve vozovce jsou zabudovány dělicí konstrukční prvky, například mýtná brána, vyvýšený chodník, obrubník apod.

	• Odstup od vozidla vpředu je velmi malý nebo vozidlo vpředu zakrývá značení jízdního pruhu (nebo krajnice)
	• Odstup od vozidla vpředu je velmi malý nebo vozidlo vpředu zakrývá značení jízdního pruhu (nebo krajnice)


	Podrobnější informace týkající se možností přední kamery naleznete v části 
	Podrobnější informace týkající se možností přední kamery naleznete v části 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou) (je-li součástí výbavy)" strana 6-60


	Při používání systému udržování v jízdním pruhu pamatujte na následující okolnosti:
	Při používání systému udržování v jízdním pruhu pamatujte na následující okolnosti:
	• Za bezpečnou jízdu a kontrolu nad vozidlem má odpovědnost řidič. Nikdy se nespoléhejte výhradně na schopnosti funkce a nejezděte riskantně.
	• Za bezpečnou jízdu a kontrolu nad vozidlem má odpovědnost řidič. Nikdy se nespoléhejte výhradně na schopnosti funkce a nejezděte riskantně.
	• Za bezpečnou jízdu a kontrolu nad vozidlem má odpovědnost řidič. Nikdy se nespoléhejte výhradně na schopnosti funkce a nejezděte riskantně.

	• V závislosti na dopravní situaci nebo podmínkách na silnici se může asistent udržování v jízdním pruhu vypnout nebo nemusí pracovat správně. Proto při řízení vždy zachovávejte maximální pozornost.
	• V závislosti na dopravní situaci nebo podmínkách na silnici se může asistent udržování v jízdním pruhu vypnout nebo nemusí pracovat správně. Proto při řízení vždy zachovávejte maximální pozornost.

	• Jestliže není jízdní pruh detekován správně, přečtěte si informace v části „Omezení asistenta udržování v jízdním pruhu“.
	• Jestliže není jízdní pruh detekován správně, přečtěte si informace v části „Omezení asistenta udržování v jízdním pruhu“.

	• Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla, doporučujeme systém udržování v jízdním pruhu z bezpečnostních důvodů vypnout.
	• Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla, doporučujeme systém udržování v jízdním pruhu z bezpečnostních důvodů vypnout.

	• Jestliže vozidlo jede vysokou rychlostí, ke korigování pohybu volantu nedochází. Při používání asistenta udržování v jízdním pruhu musí řidič vždy dodržovat rychlostní limity.
	• Jestliže vozidlo jede vysokou rychlostí, ke korigování pohybu volantu nedochází. Při používání asistenta udržování v jízdním pruhu musí řidič vždy dodržovat rychlostní limity.

	• Pokud je zobrazena varovná zpráva nebo zní výstražný zvukový signál jiné funkce, nemusí se varovná zpráva asistenta udržování v jízdním pruhu zobrazit nebo nemusí zaznít jeho zvukový signál.
	• Pokud je zobrazena varovná zpráva nebo zní výstražný zvukový signál jiné funkce, nemusí se varovná zpráva asistenta udržování v jízdním pruhu zobrazit nebo nemusí zaznít jeho zvukový signál.

	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný zvukový signál funkce udržování v jízdním pruhu slyšet.
	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný zvukový signál funkce udržování v jízdním pruhu slyšet.

	• Pokud k volantu připevníte nějaké předměty, nemusí systém asistence řízení fungovat správně.
	• Pokud k volantu připevníte nějaké předměty, nemusí systém asistence řízení fungovat správně.

	• Asistent udržování v jízdním pruhu nemusí fungovat během prvních 15 sekund po nastartování vozidla nebo v případě, že není inicializována přední kamera nebo přední radar.
	• Asistent udržování v jízdním pruhu nemusí fungovat během prvních 15 sekund po nastartování vozidla nebo v případě, že není inicializována přední kamera nebo přední radar.

	• Asistent udržování v jízdním pruhu nefunguje správně v těchto situacích:
	• Asistent udržování v jízdním pruhu nefunguje správně v těchto situacích:
	- Jsou zapnutá směrová nebo výstražná světla
	- Jsou zapnutá směrová nebo výstražná světla
	- Jsou zapnutá směrová nebo výstražná světla

	- Při zapnutí funkce nebo po přejetí mezi pruhy nejede řidič s vozidlem uprostřed jízdního pruhu
	- Při zapnutí funkce nebo po přejetí mezi pruhy nejede řidič s vozidlem uprostřed jízdního pruhu

	- Je aktivován elektronický stabilizační systém (ESC) nebo systém řízení stability vozidla (VSM).
	- Je aktivován elektronický stabilizační systém (ESC) nebo systém řízení stability vozidla (VSM).

	- Vozidlo jede v ostré zatáčce
	- Vozidlo jede v ostré zatáčce

	- Rychlost vozidla je nižší než 55 km/ h (35 mil/h) nebo vyšší než 210 km/ h (130 mil/h).
	- Rychlost vozidla je nižší než 55 km/ h (35 mil/h) nebo vyšší než 210 km/ h (130 mil/h).

	- Vozidlo prudce přejede do jiného pruhu
	- Vozidlo prudce přejede do jiného pruhu

	- Vozidlo náhle zabrzdí.
	- Vozidlo náhle zabrzdí.










	Varování před kolizí v mrtvém úhlu (BCW)
	Varování před kolizí v mrtvém úhlu (BCW)
	Varování před kolizí v mrtvém úhlu (BCW)
	Systém varování pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu je navržen pro detekování a sledování vozidel blížících se v mrtvém úhlu a varování řidiče zprávou a zvukovým signálem, pokud by potenciálně hrozila kolize.
	Systém varování pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu je navržen pro detekování a sledování vozidel blížících se v mrtvém úhlu a varování řidiče zprávou a zvukovým signálem, pokud by potenciálně hrozila kolize.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Varování před kolizí v mrtvém úhlu napomáhá detekovat a ohlašuje řidiči vozidlo, které se nachází v mrtvém úhlu.
	Detekční rozsah se může lišit v závislosti na rychlosti jízdy vašeho vozidla. Avšak i když se v mrtvém úhlu nachází vozidlo, systém nemusí varovat, pokud ho míjíte velkou rychlostí.
	Detekční rozsah se může lišit v závislosti na rychlosti jízdy vašeho vozidla. Avšak i když se v mrtvém úhlu nachází vozidlo, systém nemusí varovat, pokud ho míjíte velkou rychlostí.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Varování před kolizí v mrtvém úhlu napomáhá detekovat vozidlo blížící se vysokou rychlostí zezadu a informuje o tom řidiče.
	Časová varování se může lišit v závislosti na rychlosti vozidla blížícího se vysokou rychlostí.
	Časová varování se může lišit v závislosti na rychlosti vozidla blížícího se vysokou rychlostí.

	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Zadní radarová čidla
	Zadní radarová čidla
	<GRAPHIC>

	Přesné umístění detekčních čidel je znázorněno na obrázku výše.
	• Zadní radarová čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.
	• Zadní radarová čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.
	• Zadní radarová čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.
	• Zadní radarová čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.

	• V případě nárazu do zadního radarového čidla nebo do jeho blízkosti, přestože se na přístrojovém panelu nezobrazí varovná zpráva, nemusí systém předcházení kolizi v mrtvém úhlu fungovat správně. Nechte funkci zkontrolovat...
	• V případě nárazu do zadního radarového čidla nebo do jeho blízkosti, přestože se na přístrojovém panelu nezobrazí varovná zpráva, nemusí systém předcházení kolizi v mrtvém úhlu fungovat správně. Nechte funkci zkontrolovat...

	• Pokud byla provedena výměna či oprava zadních radarových čidel, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Pokud byla provedena výměna či oprava zadních radarových čidel, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Pro opravy zadního nárazníku v místě, kde je namontováno zadní radarové číslo, používejte pouze originální díly.
	• Pro opravy zadního nárazníku v místě, kde je namontováno zadní radarové číslo, používejte pouze originální díly.

	• Do blízkosti zadního radarového čidla neumisťujte rámečky registrační značky ani žádné jiné předměty, příslušenství, výlisky ani samolepky; stejně tak nepoužívejte ani lak na nárazníky.
	• Do blízkosti zadního radarového čidla neumisťujte rámečky registrační značky ani žádné jiné předměty, příslušenství, výlisky ani samolepky; stejně tak nepoužívejte ani lak na nárazníky.

	• Pokud došlo k výměně nárazníku, pokud bylo okolí zadního radarového čidla poškozeno nebo pokud byl nanesen nátěr, funkčnost nemusí být správná.
	• Pokud došlo k výměně nárazníku, pokud bylo okolí zadního radarového čidla poškozeno nebo pokud byl nanesen nátěr, funkčnost nemusí být správná.

	• Při tažení přívěsu, umístění nosiče a dalšího vybavení může dojít k nepříznivému ovlivnění funkčnosti zadních radarových čidel nebo systém nemusí fungovat.
	• Při tažení přívěsu, umístění nosiče a dalšího vybavení může dojít k nepříznivému ovlivnění funkčnosti zadních radarových čidel nebo systém nemusí fungovat.






	Nastavení systému varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu
	Nastavení systému varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu
	Nastavení systému varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu

	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Detekce mrtvého úhlu
	Detekce mrtvého úhlu
	Detekce mrtvého úhlu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Detekce mrtvého úhlu
	1 Detekce mrtvého úhlu
	1 Detekce mrtvého úhlu
	1 Detekce mrtvého úhlu


	2 Pouze varování
	2 Pouze varování
	2 Pouze varování


	3 Vypnuto
	3 Vypnuto
	3 Vypnuto



	Při zapnutém motoru zvolte nebo zrušte volbu „Driver Assistance → Blind-Spot Safety“ (Jízdní asistent → Detekce mrtvého úhlu) v nabídce Settings (Nastavení).
	• Warning only (Pouze varování): V závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu řidiče varovnou zvukovou zprávou. Brzdění není asistované, takže řidič ovládá vozidlo př
	• Warning only (Pouze varování): V závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu řidiče varovnou zvukovou zprávou. Brzdění není asistované, takže řidič ovládá vozidlo př
	• Warning only (Pouze varování): V závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu řidiče varovnou zvukovou zprávou. Brzdění není asistované, takže řidič ovládá vozidlo př
	• Warning only (Pouze varování)


	• Off (Vypnuto): Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu se vypne.
	• Off (Vypnuto): Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu se vypne.
	• Off (Vypnuto



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Detekce mrtvého úhlu je vypnutá

	Pokud je funkce „Detekce mrtvého úhlu“ zapnutá (zvolte kromě funkce „Off“), po opětovném nastartování motoru bude vnější zpětné zrcátko 3 sekundy blikat. Znamená to, že funkce je v provozu.
	Po opětném nastartování vozidla s vypnutým Systémem varování před kolizí v mrtvém úhlu se na přístrojovém panelu zobrazí zpráva „Systém detekce mrtvého úhlu je vypnutý“.



	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy


	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava


	3 Později
	3 Později
	3 Později



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Warning Timing (Jízdní asistent → Časování výstrahy)

	Výběr času varování 
	Standardní
	Později

	• Standardní: Používejte při normální jízdních podmínkách. Pokud se jízda zdá příliš citlivá, nastavte čas varování na 
	• Standardní: Používejte při normální jízdních podmínkách. Pokud se jízda zdá příliš citlivá, nastavte čas varování na 
	• Standardní: Používejte při normální jízdních podmínkách. Pokud se jízda zdá příliš citlivá, nastavte čas varování na 
	• Standardní
	Později


	• Později: Časování výstrahy bude později
	• Později: Časování výstrahy bude později
	• Později



	Pokud změníte nastavení časování výstrahy, může se změnit i časování výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	Pokud změníte nastavení časování výstrahy, může se změnit i časování výstrah jiných systémů jízdních asistentů.




	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Warning Volume (Jízdní asistent → Hlasitost výstrahy) 
	High (Vysoká)
	Medium (Střední)
	Low (Nízká)
	Off (Vypnuto)

	Pokud je však hlasitost výstrah vypnutá, zapne se funkce vibrace volantu (je-li součástí výbavy), pokud byla vypnutá.
	Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce systému varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce systému varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce systému varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce systému varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu.

	• I když je pro načasování výstrahy nastavena hodnota 
	• I když je pro načasování výstrahy nastavena hodnota 
	Standard (Standardní)


	• Nastavení načasování výstrahy 
	• Nastavení načasování výstrahy 
	Late (Později)









	Fungování systému varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu
	Fungování systému varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu
	Fungování systému varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu
	Systém varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu zobrazuje následující varovnou signalizaci.
	Systém varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu zobrazuje následující varovnou signalizaci.
	• Detekování vozidel
	• Detekování vozidel
	• Detekování vozidel

	• Varování před srážkou
	• Varování před srážkou


	Detekování vozidel
	Detekování vozidel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Na vnějším zpětném zrcátku se zobrazí varovná kontrolka.
	• Na vnějším zpětném zrcátku se zobrazí varovná kontrolka.
	• Na vnějším zpětném zrcátku se zobrazí varovná kontrolka.


	Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu se aktivuje za následujících podmínek.
	• Rychlost vozidla: Více než 20 km/h (12 mph)
	• Rychlost vozidla: Více než 20 km/h (12 mph)
	• Rychlost vozidla: Více než 20 km/h (12 mph)

	• Rychlo vozidla v oblasti mrtvého bodu: Více než 10 km/h (7 mph)
	• Rychlo vozidla v oblasti mrtvého bodu: Více než 10 km/h (7 mph)



	Varování před srážkou
	Varování před srážkou
	Varování před srážkou bude aktivní při spuštění směrových světel za účelem změny jízdního pruhu a výskytu vozidla v oblasti mrtvého bodu.
	• Jako upozornění na riziko srážky pro řidiče začne blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku. Současně zazní zvuková výstraha.
	• Jako upozornění na riziko srážky pro řidiče začne blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku. Současně zazní zvuková výstraha.
	• Jako upozornění na riziko srážky pro řidiče začne blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku. Současně zazní zvuková výstraha.

	• Po vypnutí směrového světla nebo vyjetí z příslušného pruhu se varování před srážkou deaktivuje a funkce se vrátí do stavu detekování vozidel.
	• Po vypnutí směrového světla nebo vyjetí z příslušného pruhu se varování před srážkou deaktivuje a funkce se vrátí do stavu detekování vozidel.


	• Detekční rozsah zadního radarového čidla je určen standardní šířkou silnice; na úzké silnici proto funkce může detekovat a hlásit jiná vozidla nacházející se o dva jízdní pruhy vedle vás. Na široké silnici funkce naopak ne...
	• Detekční rozsah zadního radarového čidla je určen standardní šířkou silnice; na úzké silnici proto funkce může detekovat a hlásit jiná vozidla nacházející se o dva jízdní pruhy vedle vás. Na široké silnici funkce naopak ne...
	• Detekční rozsah zadního radarového čidla je určen standardní šířkou silnice; na úzké silnici proto funkce může detekovat a hlásit jiná vozidla nacházející se o dva jízdní pruhy vedle vás. Na široké silnici funkce naopak ne...
	• Detekční rozsah zadního radarového čidla je určen standardní šířkou silnice; na úzké silnici proto funkce může detekovat a hlásit jiná vozidla nacházející se o dva jízdní pruhy vedle vás. Na široké silnici funkce naopak ne...

	• Když blikají výstražná světla, varování před srážkou prostřednictvím směrového světla se neaktivuje.
	• Když blikají výstražná světla, varování před srážkou prostřednictvím směrového světla se neaktivuje.

	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení systému varování před kolizí v mrtvém úhlu až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení systému varování před kolizí v mrtvém úhlu až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.

	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiné funkce, nemusí se výstražné hlášení systému varování před kolizí v mrtvém úhlu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.
	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiné funkce, nemusí se výstražné hlášení systému varování před kolizí v mrtvém úhlu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.

	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál systému varování před kolizí v mrtvém úhlu slyšet.
	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál systému varování před kolizí v mrtvém úhlu slyšet.

	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách může systém varování před kolizí v mrtvém úhlu varovat řidiče se zpožděním nebo toto varování nemusí přijít úplně pokaždé.
	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách může systém varování před kolizí v mrtvém úhlu varovat řidiče se zpožděním nebo toto varování nemusí přijít úplně pokaždé.

	• Řidič musí věnovat pozornost řízení vozidla za všech okolností. Nespoléhejte pouze na asistenční systém varování před kolizí v mrtvém úhlu. Udržujte dostatečný odstup pro bezpečné zabrzdění a v případě potřeby sešl...
	• Řidič musí věnovat pozornost řízení vozidla za všech okolností. Nespoléhejte pouze na asistenční systém varování před kolizí v mrtvém úhlu. Udržujte dostatečný odstup pro bezpečné zabrzdění a v případě potřeby sešl...

	• Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nikdy záměrně nezkoušejte na lidech, zvířatech, předmětech apod. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.
	• Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nikdy záměrně nezkoušejte na lidech, zvířatech, předmětech apod. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.



	• Pokud je v nastavení systému detekce mrtvého úhlu zapnutá funkce varování před srážkou, budou se zobrazovat varování před srážkou i v situaci, když se vaše vozidlo přiblíží k jízdnímu pruhu, v němž je detekováno vozidlo ...
	• Pokud je v nastavení systému detekce mrtvého úhlu zapnutá funkce varování před srážkou, budou se zobrazovat varování před srážkou i v situaci, když se vaše vozidlo přiblíží k jízdnímu pruhu, v němž je detekováno vozidlo ...
	• Pokud je v nastavení systému detekce mrtvého úhlu zapnutá funkce varování před srážkou, budou se zobrazovat varování před srážkou i v situaci, když se vaše vozidlo přiblíží k jízdnímu pruhu, v němž je detekováno vozidlo ...
	• Pokud je v nastavení systému detekce mrtvého úhlu zapnutá funkce varování před srážkou, budou se zobrazovat varování před srážkou i v situaci, když se vaše vozidlo přiblíží k jízdnímu pruhu, v němž je detekováno vozidlo ...

	• Pokud je sedadlo řidiče umístěno na levé straně, může k varování před srážkou dojít při odbočování doleva. Pokud je sedadlo řidiče umístěno na pravé straně, může k varování před srážkou dojít při odbočování dop...
	• Pokud je sedadlo řidiče umístěno na levé straně, může k varování před srážkou dojít při odbočování doleva. Pokud je sedadlo řidiče umístěno na pravé straně, může k varování před srážkou dojít při odbočování dop...

	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojového panelu.
	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojového panelu.







	Porucha a omezení fungování systému varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu
	Porucha a omezení fungování systému varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu
	Porucha a omezení fungování systému varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu

	Porucha systému varování před kolizí v mrtvém úhlu
	Porucha systému varování před kolizí v mrtvém úhlu
	Porucha systému varování před kolizí v mrtvém úhlu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Kontrola systému detekce mrtvého úhlu

	Jestliže systém varování před kolizím v mrtvém úhlu nepracuje správně, zobrazí se varovná zpráva a na přístrojové desce se na několik sekund rozsvítí varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte varovnou kontrolku zpětného zrcátka

	Jestliže varovná kontrolka vnějšího zpětného zrcátka nepracuje správně, zobrazí se varovná zpráva a na přístrojové desce se na několik sekund rozsvítí varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	Systém varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu je vypnutý
	Systém varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu je vypnutý
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Detekce mrtvého úhlu je vypnutá. Radar je zablokovaný

	Pokud je zadní nárazník v okolí zadního rohového radaru nebo čidla pokrytý nečistotami, sněhem či dešťovou vodou nebo pokud připojíte přívěs či přepravní podvozek, může dojít ke snížení schopnosti detekce a k dočasnému om...
	V takovém případě se na přístrojovém panelu zobrazí varovné hlášení. Nicméně toto není příznak poruchy.
	Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu bude fungovat normálně, když je odstraněn cizí materiál nebo vozík, nebo další vybavení a vozidlo je znovu nastartováno. Vždy udržujte jeho čistotu.
	Pokud po odstranění zadního zavazadla, dalšího vybavení nebo cizích materiálů systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nefunguje normálně, nechte asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu prohlédnout ve spec...
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva, systém varování před kolizí v mrtvém úhlu přesto nefunguje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva, systém varování před kolizí v mrtvém úhlu přesto nefunguje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva, systém varování před kolizí v mrtvém úhlu přesto nefunguje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva, systém varování před kolizí v mrtvém úhlu přesto nefunguje správně.

	• Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně v oblastech (např. V otevřené krajině), kde po nastartování motoru nelze správně detekovat žádné objekty, nebo pokud je po nastartování motoru detekční či...
	• Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně v oblastech (např. V otevřené krajině), kde po nastartování motoru nelze správně detekovat žádné objekty, nebo pokud je po nastartování motoru detekční či...



	Chcete-li připojit přívěs, přepravní podvozek apod., vypněte výstrahu pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu; chcete-li výstrahu pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu používat, odpojte přívěs, přepravní podvozek apod.
	Chcete-li připojit přívěs, přepravní podvozek apod., vypněte výstrahu pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu; chcete-li výstrahu pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu používat, odpojte přívěs, přepravní podvozek apod.





	Omezení systému varování před kolizí v mrtvém úhlu
	Omezení systému varování před kolizí v mrtvém úhlu
	Omezení systému varování před kolizí v mrtvém úhlu
	Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně za následujících podmínek. Dávejte při řízení pozor.
	Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně za následujících podmínek. Dávejte při řízení pozor.
	• Počasí je nepříznivé, například husté sněžení, silný déšť apod.
	• Počasí je nepříznivé, například husté sněžení, silný déšť apod.
	• Počasí je nepříznivé, například husté sněžení, silný déšť apod.

	• Zadní radarové čidlo je pokryto sněhem, dešťovou vodou, nečistotami apod.
	• Zadní radarové čidlo je pokryto sněhem, dešťovou vodou, nečistotami apod.

	• Teplota v okolí zadního radarového čidla je vysoká nebo nízká.
	• Teplota v okolí zadního radarového čidla je vysoká nebo nízká.

	• Zadní radarové čidlo je blokováno vozidlem nebo sloupem, zdí atd.
	• Zadní radarové čidlo je blokováno vozidlem nebo sloupem, zdí atd.

	• Jedete po nájezdu na dálnici či silnici pro motorová vozidla nebo po sjezdu z ní, případně projíždíte mýtnou bránou.
	• Jedete po nájezdu na dálnici či silnici pro motorová vozidla nebo po sjezdu z ní, případně projíždíte mýtnou bránou.

	• Zpevnění vozovky (nebo příjezdové cesty) obsahující abnormální množství kovových částic (např. v místě výstavby metra).
	• Zpevnění vozovky (nebo příjezdové cesty) obsahující abnormální množství kovových částic (např. v místě výstavby metra).

	• Poblíž vozidla se nachází statický předmět, například protihluková bariéra, svodidla, dvojitá svodidla, oddělovače pruhů, bloky brání vjezdu, pouliční osvětlení, značení, tunely, zdi apod. (včetně zdvojených předmětů).
	• Poblíž vozidla se nachází statický předmět, například protihluková bariéra, svodidla, dvojitá svodidla, oddělovače pruhů, bloky brání vjezdu, pouliční osvětlení, značení, tunely, zdi apod. (včetně zdvojených předmětů).

	• Při jízdě po úzké cestě lemované stromy nebo přerostlými travinami
	• Při jízdě po úzké cestě lemované stromy nebo přerostlými travinami

	• Jízda v oblastech s malým počtem vozidel nebo staveb v okolí (poušť, pastviny, předměstí atd.).
	• Jízda v oblastech s malým počtem vozidel nebo staveb v okolí (poušť, pastviny, předměstí atd.).

	• Při jízdě na mokré vozovce.
	• Při jízdě na mokré vozovce.

	• Jiné vozidlo jede v těsné blízkosti za vaším vozidlem nebo je těsně míjí.
	• Jiné vozidlo jede v těsné blízkosti za vaším vozidlem nebo je těsně míjí.

	• Rychlost druhého vozidla je velmi vysoká a kolem vašeho vozidla projede velmi rychle
	• Rychlost druhého vozidla je velmi vysoká a kolem vašeho vozidla projede velmi rychle

	• Vaše vozidlo projíždí kolem jiného vozidla
	• Vaše vozidlo projíždí kolem jiného vozidla

	• Přejíždíte do jiného pruhu
	• Přejíždíte do jiného pruhu

	• Vaše vozidlo se rozjelo současně s vedlejším vozidlem a akceleruje
	• Vaše vozidlo se rozjelo současně s vedlejším vozidlem a akceleruje

	• Vozidlo ve vedlejším jízdním pruhu přejede o dva jízdní pruhy od vás nebo vozidlo dva jízdní pruhy od vás přejede do vedlejšího jízdního pruhu
	• Vozidlo ve vedlejším jízdním pruhu přejede o dva jízdní pruhy od vás nebo vozidlo dva jízdní pruhy od vás přejede do vedlejšího jízdního pruhu

	• Je připojen přívěs, přepravní podvozek apod. blokující zadní radarové čidlo.
	• Je připojen přívěs, přepravní podvozek apod. blokující zadní radarové čidlo.

	• Nárazník, ve kterém je zadní radarové čidlo umístěno, je zakryt jinými předměty, jako jsou nálepky, držák bicyklů atd.
	• Nárazník, ve kterém je zadní radarové čidlo umístěno, je zakryt jinými předměty, jako jsou nálepky, držák bicyklů atd.

	• Nárazník v okolí zadního radarového čidla byl vystaven nárazu, je poškozený nebo radar není na správném místě.
	• Nárazník v okolí zadního radarového čidla byl vystaven nárazu, je poškozený nebo radar není na správném místě.

	• Výška vašeho vozidla je nižší nebo vyšší v důsledku velkého zatížení zavazadlového prostoru, abnormálního tlaku v pneumatikách apod.
	• Výška vašeho vozidla je nižší nebo vyšší v důsledku velkého zatížení zavazadlového prostoru, abnormálního tlaku v pneumatikách apod.


	Při zjištění následujících objektů:
	• Je detekován motocykl nebo jízdní kolo
	• Je detekován motocykl nebo jízdní kolo
	• Je detekován motocykl nebo jízdní kolo

	• Je detekováno vozidlo, jako například plošinový přívěs
	• Je detekováno vozidlo, jako například plošinový přívěs

	• Je detekováno velké vozidlo, například autobus nebo nákladní vůz
	• Je detekováno velké vozidlo, například autobus nebo nákladní vůz

	• Jsou detekovány pohybující se překážky jako jsou chodci, zvířata, nákupní vozíky a dětské kočárky
	• Jsou detekovány pohybující se překážky jako jsou chodci, zvířata, nákupní vozíky a dětské kočárky

	• Je detekováno vozidlo s malou výškou, například sportovní vůz.
	• Je detekováno vozidlo s malou výškou, například sportovní vůz.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Jedete po klikaté silnici
	• Jedete po klikaté silnici
	• Jedete po klikaté silnici
	Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně při jízdě na silnici s mnoha zatáčkami. Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nemusí detekovat vozidlo ve vedlejším pruhu.
	Při jízdě v zatáčce vždy věnujte pozornost stavu vozovky a jízdním podmínkám.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně při jízdě na silnici s mnoha zatáčkami. Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu může detekovat vozidlo ve stejném jízdním pruhu.
	Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Jízda v místech kde se jízdní pruhy slučují/rozdělují
	• Jízda v místech kde se jízdní pruhy slučují/rozdělují
	• Jízda v místech kde se jízdní pruhy slučují/rozdělují
	Systém varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně při jízdě v místech, kde se silnice spojuje nebo rozděluje. Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nemusí detekovat vozidlo ve vedlejším pruhu.
	Vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky, když jedete na okrajích silnice nebo rozdělovačích.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Jízda po silnici s velkým sklonem
	• Jízda po silnici s velkým sklonem
	• Jízda po silnici s velkým sklonem
	Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně při jízdě na silnici v prudkém svahu. Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nemusí detekovat vozidlo ve vedlejším jízdním pruhu nebo může nesprávně de...
	Při jízdě v prudkém svahu vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Jízda v místech kde se liší výška jízdních pruhů
	• Jízda v místech kde se liší výška jízdních pruhů
	• Jízda v místech kde se liší výška jízdních pruhů
	Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nemusí správně fungovat při jízdě v místech, kde jsou různé výšky jízdních pruhů (připojovací úsek podchodu, mimoúrovňové křižovatky atd.). Systém varování před kolizí v mrtv...
	Při jízdě v místech s rozdílnou výškou jízdních pruhů vždy věnujte pozornost stavu vozovky a jízdním podmínkám.



	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, nezapomeňte systém varování před kolizí v mrtvém úhlu vypnout. Bezpečnost kontroly může být snížena.
	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, nezapomeňte systém varování před kolizí v mrtvém úhlu vypnout. Bezpečnost kontroly může být snížena.
	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, nezapomeňte systém varování před kolizí v mrtvém úhlu vypnout. Bezpečnost kontroly může být snížena.
	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, nezapomeňte systém varování před kolizí v mrtvém úhlu vypnout. Bezpečnost kontroly může být snížena.

	• Systém varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu nemusí fungovat normálně, pokud dochází k jeho rušení silným elektromagnetickým vlněním.
	• Systém varování před kolizí s vozidly v mrtvém úhlu nemusí fungovat normálně, pokud dochází k jeho rušení silným elektromagnetickým vlněním.

	• Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nemusí fungovat 3 sekundy po nastartování vozidla nebo po aktivaci zadních radarových čidel.
	• Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu nemusí fungovat 3 sekundy po nastartování vozidla nebo po aktivaci zadních radarových čidel.








	Asistent pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu (BCA)
	Asistent pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu (BCA)
	Asistent pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu (BCA)
	Asistent pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu je navržen pro detekování a sledování vozidel blížících se v mrtvém úhlu a varování řidiče zprávou a zvukovým signálem, pokud by potenciálně hrozila kolize.
	Asistent pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu je navržen pro detekování a sledování vozidel blížících se v mrtvém úhlu a varování řidiče zprávou a zvukovým signálem, pokud by potenciálně hrozila kolize.
	Kromě toho asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu napomáhá použitím brzd zabránit srážce také v situaci, kdy hrozí srážka při přejíždění mezi pruhy nebo při vyjíždění z parkovacího místa směrem dop...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Asistent pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu napomáhá detekovat a ohlašuje řidiči vozidlo, které se nachází v mrtvém úhlu.
	Detekční rozsah se může lišit v závislosti na rychlosti jízdy vašeho vozidla. Avšak i když se v mrtvém úhlu nachází vozidlo, systém nemusí varovat, pokud ho míjíte velkou rychlostí.
	Detekční rozsah se může lišit v závislosti na rychlosti jízdy vašeho vozidla. Avšak i když se v mrtvém úhlu nachází vozidlo, systém nemusí varovat, pokud ho míjíte velkou rychlostí.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Varování asistenta před kolizí v mrtvém úhlu napomáhá detekovat vozidlo blížící se vysokou rychlostí zezadu a informuje o tom řidiče.
	Časová varování se může lišit v závislosti na rychlosti vozidla blížícího se vysokou rychlostí.
	Časová varování se může lišit v závislosti na rychlosti vozidla blížícího se vysokou rychlostí.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud při přejíždění do detekovaného jízdního pruhu asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu vyhodnotí, že hrozí srážka s vozidlem, blížícím se v mrtvém úhlu, pomáhá zabránit srážce aktivováním brzd.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud při vyjíždění z parkovacího místa asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu vyhodnotí, že hrozí srážka s vozidlem blížícím se v mrtvém úhlu, pomáhá zabránit srážce aktivováním brzd.
	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Přední kamera
	Přední kamera
	<GRAPHIC>

	Zadní radarová čidla
	Zadní radarová čidla
	<GRAPHIC>

	Přesné umístění detekčních čidel je znázorněno na obrázku výše.
	Dodržujte následující opatření, abyste udržovali optimální výkon detekčního čidla:
	Dodržujte následující opatření, abyste udržovali optimální výkon detekčního čidla:
	• Zadní radarová čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.
	• Zadní radarová čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.
	• Zadní radarová čidla ani jejich sestavu nikdy nedemontujte a zabraňte veškerým nárazům do nich.

	• V případě nárazu do zadního radarového čidla nebo do jeho blízkosti nemusí systém detekce mrtvého úhlu fungovat správně, ačkoli se na přístrojovém panelu nezobrazí varovná zpráva. Nechte funkci zkontrolovat v odborném servis...
	• V případě nárazu do zadního radarového čidla nebo do jeho blízkosti nemusí systém detekce mrtvého úhlu fungovat správně, ačkoli se na přístrojovém panelu nezobrazí varovná zpráva. Nechte funkci zkontrolovat v odborném servis...

	• Pokud byla provedena výměna či oprava zadních radarových čidel, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Pokud byla provedena výměna či oprava zadních radarových čidel, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Pro opravy zadního nárazníku v místě, kde je namontováno zadní radarové číslo, používejte pouze originální díly.
	• Pro opravy zadního nárazníku v místě, kde je namontováno zadní radarové číslo, používejte pouze originální díly.

	• Do blízkosti zadního radarového čidla neumisťujte lišty registrační značky ani žádné předměty, jako jsou samolepky nebo ochranné nálepky.
	• Do blízkosti zadního radarového čidla neumisťujte lišty registrační značky ani žádné předměty, jako jsou samolepky nebo ochranné nálepky.

	• Pokud došlo k výměně nárazníku, pokud bylo okolí zadního radarového čidla poškozeno nebo pokud byl nanesen nátěr, asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí správně fungovat.
	• Pokud došlo k výměně nárazníku, pokud bylo okolí zadního radarového čidla poškozeno nebo pokud byl nanesen nátěr, asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí správně fungovat.

	• Při tažení přívěsu, umístění nosiče a dalšího vybavení může dojít k nepříznivému ovlivnění funkčnosti zadních radarových čidel nebo systém nemusí fungovat.
	• Při tažení přívěsu, umístění nosiče a dalšího vybavení může dojít k nepříznivému ovlivnění funkčnosti zadních radarových čidel nebo systém nemusí fungovat.


	Další informace o opatřeních týkajících se přední kamery najdete v části 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou) (je-li součástí výbavy)" strana 6-60





	Asistenční nastavení pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Asistenční nastavení pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Asistenční nastavení pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu

	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Detekce mrtvého úhlu
	Detekce mrtvého úhlu
	Detekce mrtvého úhlu
	Detekce mrtvého úhlu

	<GRAPHIC>
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	A: 
	Jízdní asistent

	1 Detekce mrtvého úhlu
	1 Detekce mrtvého úhlu
	1 Detekce mrtvého úhlu
	1 Detekce mrtvého úhlu


	2 Aktivní asistence
	2 Aktivní asistence
	2 Aktivní asistence


	3 Pouze varování
	3 Pouze varování
	3 Pouze varování


	4 Vypnuto
	4 Vypnuto
	4 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte nebo zrušte volbu 
	Driver assistance
	Blind-spot safety (Jízdní asistent → Detekce mrtvého úhlu)

	• Active assist (Aktivní asistence): Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu upozorní řidiče v závislosti na míře rizika srážky varovným hlášením, zvukovou výstrahou, vibracemi volantu (je-li součástí výbavy)
	• Active assist (Aktivní asistence): Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu upozorní řidiče v závislosti na míře rizika srážky varovným hlášením, zvukovou výstrahou, vibracemi volantu (je-li součástí výbavy)
	• Active assist (Aktivní asistence): Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu upozorní řidiče v závislosti na míře rizika srážky varovným hlášením, zvukovou výstrahou, vibracemi volantu (je-li součástí výbavy)
	• Active assist (Aktivní asistence)


	• Warning only (Pouze varování): V závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu řidiče varovnou zprávou, zvukovým signálem a vibracemi volantu (je-li součástí výbavy). Syst
	• Warning only (Pouze varování): V závislosti na úrovni rizika kolize upozorní asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu řidiče varovnou zprávou, zvukovým signálem a vibracemi volantu (je-li součástí výbavy). Syst
	• Warning only (Pouze varování)


	• Off (Vypnout): Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu se vypne.
	• Off (Vypnout): Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu se vypne.
	• Off (Vypnout)
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	A: 
	Detekce mrtvého úhlu je vypnutá

	Po opětném nastartování vozidla s vypnutým asistenčním systémem pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu se na přístrojovém panelu zobrazí zpráva 
	Systém detekce mrtvého úhlu je vypnutý

	Pokud nastavení změníte z hodnoty 
	Vypnuto
	Aktivní asistence
	Pouze varování

	Pokud navíc zapnete vozidlo, když je asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nastaven na hodnotu 
	Aktivní asistence
	Pouze varování

	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	Pouze varování


	• Je-li vybrána volba 
	• Je-li vybrána volba 
	Vypnuto




	Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu.
	Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu.




	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy

	<GRAPHIC>
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	A: 
	Jízdní asistent

	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy


	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava


	3 Později
	3 Později
	3 Později



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Jízdní asistent
	Časování výstrahy

	Výběr času varování 
	Standardní
	Později

	• Standardní: Používejte při normální jízdních podmínkách. Pokud se jízda zdá příliš citlivá, nastavte čas varování na 
	• Standardní: Používejte při normální jízdních podmínkách. Pokud se jízda zdá příliš citlivá, nastavte čas varování na 
	• Standardní: Používejte při normální jízdních podmínkách. Pokud se jízda zdá příliš citlivá, nastavte čas varování na 
	• Standardní
	Později


	• Později: Časování výstrahy bude později
	• Později: Časování výstrahy bude později
	• Později






	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
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	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Warning Volume (Jízdní asistent → Hlasitost výstrahy)
	High (Vysoká)
	Medium (Střední)
	Low (Nízká)
	Off (Vypnuto)

	Pokud je však hlasitost výstrah vypnutá, zapne se funkce vibrace volantu (je-li součástí výbavy), pokud byla vypnutá.
	Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu.

	• I když je pro načasování výstrahy nastavena hodnota 
	• I když je pro načasování výstrahy nastavena hodnota 
	Standard (Standardní)


	• Nastavení načasování výstrahy 
	• Nastavení načasování výstrahy 
	Late (Později)









	Činnost asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Činnost asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Činnost asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu zobrazuje varovnou signalizaci a zajišťuje následující funkce.
	Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu zobrazuje varovnou signalizaci a zajišťuje následující funkce.
	• Detekování vozidel
	• Detekování vozidel
	• Detekování vozidel

	• Varování před srážkou
	• Varování před srážkou

	• Asistenční systém pro předcházení nárazu
	• Asistenční systém pro předcházení nárazu


	Detekování vozidel
	Detekování vozidel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud je v kterémkoli ze sousedních pruhů detekováno vozidlo přijíždějící zezadu, na vnějším zpětném zrcátku se zobrazí varovná kontrolka.
	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu se aktivuje za následujících podmínek.
	• Rychlost vozidla: Více než 20 km/h (12 mph)
	• Rychlost vozidla: Více než 20 km/h (12 mph)
	• Rychlost vozidla: Více než 20 km/h (12 mph)

	• Rychlo vozidla v oblasti mrtvého bodu: Více než 10 km/h (7 mph)
	• Rychlo vozidla v oblasti mrtvého bodu: Více než 10 km/h (7 mph)



	Varování před srážkou
	Varování před srážkou
	Varování před srážkou bude aktivní při spuštění směrových světel za účelem změny jízdního pruhu a výskytu vozidla v oblasti mrtvého bodu.
	• Jako upozornění na riziko srážky pro řidiče začne blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku. Současně zazní zvuková výstraha a volant bude vibrovat (je-li součástí výbavy).
	• Jako upozornění na riziko srážky pro řidiče začne blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku. Současně zazní zvuková výstraha a volant bude vibrovat (je-li součástí výbavy).
	• Jako upozornění na riziko srážky pro řidiče začne blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku. Současně zazní zvuková výstraha a volant bude vibrovat (je-li součástí výbavy).

	• Po vypnutí směrového světla nebo vyjetí z příslušného pruhu se varování před srážkou deaktivuje a funkce se vrátí do stavu detekování vozidel.
	• Po vypnutí směrového světla nebo vyjetí z příslušného pruhu se varování před srážkou deaktivuje a funkce se vrátí do stavu detekování vozidel.


	Pokud je v nabídce Settings (Nastavení) vybrána volba 
	Pokud je v nabídce Settings (Nastavení) vybrána volba 
	Warning Only (Pouze varování)


	• Detekční rozsah zadního radarového čidla je určen standardní šířkou silnice; na úzké silnici proto funkce může detekovat a hlásit jiná vozidla nacházející se ve dvou jízdních pruzích vedle vás. Na široké silnici funkce na...
	• Detekční rozsah zadního radarového čidla je určen standardní šířkou silnice; na úzké silnici proto funkce může detekovat a hlásit jiná vozidla nacházející se ve dvou jízdních pruzích vedle vás. Na široké silnici funkce na...
	• Detekční rozsah zadního radarového čidla je určen standardní šířkou silnice; na úzké silnici proto funkce může detekovat a hlásit jiná vozidla nacházející se ve dvou jízdních pruzích vedle vás. Na široké silnici funkce na...
	• Detekční rozsah zadního radarového čidla je určen standardní šířkou silnice; na úzké silnici proto funkce může detekovat a hlásit jiná vozidla nacházející se ve dvou jízdních pruzích vedle vás. Na široké silnici funkce na...

	• Když blikají výstražná světla, varování před srážkou prostřednictvím směrového světla se neaktivuje.
	• Když blikají výstražná světla, varování před srážkou prostřednictvím směrového světla se neaktivuje.



	• Pokud je sedadlo řidiče umístěno na levé straně, může k varování před srážkou dojít při odbočování doleva. Pokud je sedadlo řidiče umístěno na pravé straně, může k varování před srážkou dojít při odbočování dop...
	• Pokud je sedadlo řidiče umístěno na levé straně, může k varování před srážkou dojít při odbočování doleva. Pokud je sedadlo řidiče umístěno na pravé straně, může k varování před srážkou dojít při odbočování dop...
	• Pokud je sedadlo řidiče umístěno na levé straně, může k varování před srážkou dojít při odbočování doleva. Pokud je sedadlo řidiče umístěno na pravé straně, může k varování před srážkou dojít při odbočování dop...
	• Pokud je sedadlo řidiče umístěno na levé straně, může k varování před srážkou dojít při odbočování doleva. Pokud je sedadlo řidiče umístěno na pravé straně, může k varování před srážkou dojít při odbočování dop...

	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojového panelu.
	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojového panelu.




	Asistenční systém pro předcházení kolizím (během jízdy)
	Asistenční systém pro předcházení kolizím (během jízdy)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Nouzové brzdění

	• Jako upozornění na riziko srážky pro řidiče bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varovná zpráva. Současně zazní zvuková výstraha a volant bude vibrovat (je-li souč...
	• Jako upozornění na riziko srážky pro řidiče bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varovná zpráva. Současně zazní zvuková výstraha a volant bude vibrovat (je-li souč...
	• Jako upozornění na riziko srážky pro řidiče bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varovná zpráva. Současně zazní zvuková výstraha a volant bude vibrovat (je-li souč...

	• Asistenční systém pro předcházení kolizím bude aktivní za následujících okolností:
	• Asistenční systém pro předcházení kolizím bude aktivní za následujících okolností:
	- Rychlost vašeho vozidla: 60~200 km/h (40~120 mil/h)
	- Rychlost vašeho vozidla: 60~200 km/h (40~120 mil/h)
	- Rychlost vašeho vozidla: 60~200 km/h (40~120 mil/h)

	- Obě čáry silničního značení jsou detekovány.
	- Obě čáry silničního značení jsou detekovány.




	• Asistenční systém pro předcházení kolizím se deaktivuje za následujících okolností:
	• Asistenční systém pro předcházení kolizím se deaktivuje za následujících okolností:
	• Asistenční systém pro předcházení kolizím se deaktivuje za následujících okolností:
	• Asistenční systém pro předcházení kolizím se deaktivuje za následujících okolností:
	- Vaše vozidlo vjede do vedlejšího jízdního pruhu po ujetí určité vzdálenosti.
	- Vaše vozidlo vjede do vedlejšího jízdního pruhu po ujetí určité vzdálenosti.
	- Vaše vozidlo vjede do vedlejšího jízdního pruhu po ujetí určité vzdálenosti.

	- Vašemu vozidlu nehrozí riziko srážky.
	- Vašemu vozidlu nehrozí riziko srážky.

	- Dojde k prudkému otočení volantem.
	- Dojde k prudkému otočení volantem.

	- Dojde k sešlápnutí brzdového pedálu
	- Dojde k sešlápnutí brzdového pedálu

	- Asistent pro předcházení čelnímu nárazu je v činnosti.
	- Asistent pro předcházení čelnímu nárazu je v činnosti.



	• Po aktivaci asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nebo přejetí do jiného jízdního pruhu musíte jet středem jízdního pruhu. Pokud vozidlo nejede středem jízdního pruhu, funkce se neaktivuje.
	• Po aktivaci asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nebo přejetí do jiného jízdního pruhu musíte jet středem jízdního pruhu. Pokud vozidlo nejede středem jízdního pruhu, funkce se neaktivuje.




	Asistenční systém pro předcházení kolizím (při odjíždění)
	Asistenční systém pro předcházení kolizím (při odjíždění)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Nouzové brzdění

	• Jako upozornění na riziko srážky pro řidiče bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varovná zpráva. Současně zazní zvuková výstraha a volant bude vibrovat (je-li souč...
	• Jako upozornění na riziko srážky pro řidiče bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varovná zpráva. Současně zazní zvuková výstraha a volant bude vibrovat (je-li souč...
	• Jako upozornění na riziko srážky pro řidiče bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varovná zpráva. Současně zazní zvuková výstraha a volant bude vibrovat (je-li souč...

	• Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu je v činnosti, pokud je rychlost vašeho vozidla nižší než 3 km/h (2 mil/h) a rychlost vozidla v mrtvém úhlu je vyšší než 5 km/h (3 mil/h).
	• Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu je v činnosti, pokud je rychlost vašeho vozidla nižší než 3 km/h (2 mil/h) a rychlost vozidla v mrtvém úhlu je vyšší než 5 km/h (3 mil/h).

	• Při nouzovém brzdění se aktivuje asistence, která pomáhá zabránit srážce s vozidlem v mrtvém úhlu.
	• Při nouzovém brzdění se aktivuje asistence, která pomáhá zabránit srážce s vozidlem v mrtvém úhlu.



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jeďte opatrně

	Když se vozidlo zastaví po aktivaci nouzového brzdění, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva. Z bezpečnostních důvodů by měl řidič neprodleně sešlápnout brzdový pedál a zkontrolovat dopravní situaci v bezprostředn...
	• Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.
	• Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.
	• Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.


	Při používání asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu mějte na paměti následující:
	Při používání asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu mějte na paměti následující:
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení detekce mrtvého úhlu až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení detekce mrtvého úhlu až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení detekce mrtvého úhlu až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.

	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného funkce, nemusí se výstražné hlášení asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.
	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného funkce, nemusí se výstražné hlášení asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.

	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu slyšet.
	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu slyšet.

	• Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu se nemusí aktivovat, pokud řidič ve snaze zabránit nárazu sešlápne brzdový pedál.
	• Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu se nemusí aktivovat, pokud řidič ve snaze zabránit nárazu sešlápne brzdový pedál.

	• Když je asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu v činnosti, ovládání brzd touto funkcí se automaticky deaktivuje, když řidič sešlápne pedál akcelerátoru silněji než obvykle nebo když ovládáte volant.
	• Když je asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu v činnosti, ovládání brzd touto funkcí se automaticky deaktivuje, když řidič sešlápne pedál akcelerátoru silněji než obvykle nebo když ovládáte volant.

	• Je-li asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu v činnosti, může se stát, že vozidlo prudce zabrzdí, což může vést ke zranění posádky nebo k vymrštění volně položených předmětů. Nezapomeňte si vždy z...
	• Je-li asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu v činnosti, může se stát, že vozidlo prudce zabrzdí, což může vést ke zranění posádky nebo k vymrštění volně položených předmětů. Nezapomeňte si vždy z...

	• I v případě výskytu problému s asistenčním systémem pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu bude základní funkce brzdy pracovat normálně.
	• I v případě výskytu problému s asistenčním systémem pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu bude základní funkce brzdy pracovat normálně.

	• Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nefunguje ve všech situacích a nemůže zabránit všem srážkám.
	• Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nefunguje ve všech situacích a nemůže zabránit všem srážkám.

	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách může asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu varovat řidiče se zpožděním nebo toto varování nemusí přijít úplně pokaždé.
	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách může asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu varovat řidiče se zpožděním nebo toto varování nemusí přijít úplně pokaždé.

	• Řidič musí věnovat pozornost řízení vozidla za všech okolností. Nespoléhejte pouze na asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu Udržujte dostatečný odstup pro bezpečné zabrzdění a v případě potřeby seš...
	• Řidič musí věnovat pozornost řízení vozidla za všech okolností. Nespoléhejte pouze na asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu Udržujte dostatečný odstup pro bezpečné zabrzdění a v případě potřeby seš...



	• Řízené brzdění nemusí fungovat správně v závislosti na stavu elektronického stabilizačního systému (ESC). V následujících situacích se pouze zobrazí varování:
	• Řízené brzdění nemusí fungovat správně v závislosti na stavu elektronického stabilizačního systému (ESC). V následujících situacích se pouze zobrazí varování:
	• Řízené brzdění nemusí fungovat správně v závislosti na stavu elektronického stabilizačního systému (ESC). V následujících situacích se pouze zobrazí varování:
	• Řízené brzdění nemusí fungovat správně v závislosti na stavu elektronického stabilizačního systému (ESC). V následujících situacích se pouze zobrazí varování:
	- Svítí výstražná kontrolka elektronického stabilizačního systému (ESC)
	- Svítí výstražná kontrolka elektronického stabilizačního systému (ESC)
	- Svítí výstražná kontrolka elektronického stabilizačního systému (ESC)

	- Elektronický stabilizační systém (ESC) je aktivován v rámci jiné funkce
	- Elektronický stabilizační systém (ESC) je aktivován v rámci jiné funkce





	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.





	Selhání a omezení asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Selhání a omezení asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Selhání a omezení asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu

	Selhání asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Selhání asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Selhání asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Kontrola systému detekce mrtvého úhlu

	Jestliže asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nepracuje správně, zobrazí se varovná zpráva a na přístrojové desce se na několik sekund rozsvítí varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte varovnou kontrolku zpětného zrcátka

	Jestliže varovná kontrolka zpětného zrcátka nepracuje správně, zobrazí se varovná zpráva a na přístrojové desce se na několik sekund rozsvítí varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu je vypnut
	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu je vypnut
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Detekce mrtvého úhlu je vypnutá. Radar je zablokovaný

	Pokud je zadní nárazník v okolí zadního rohového radaru nebo čidla pokrytý nečistotami, sněhem či dešťovou vodou nebo pokud připojíte přívěs či přepravní podvozek, může dojít ke snížení schopnosti detekce a k dočasnému om...
	V takovém případě se na přístrojovém panelu zobrazí varovné hlášení. Nicméně toto není příznak poruchy.
	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu bude fungovat normálně, když je odstraněn cizí materiál nebo vozík, nebo další vybavení a vozidlo je znovu nastartováno. Vždy udržujte jeho čistotu.
	Pokud po odstranění zadního zavazadla, dalšího vybavení nebo cizích materiálů asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nefunguje normálně, nechte asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu proh...
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva, asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva, asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva, asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva, asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu přesto nepracuje správně.

	• Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně v oblastech (např. v otevřené krajině), kde po nastartování vozidla nelze správně detekovat žádné objekty, nebo pokud je po nastartování vozi...
	• Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně v oblastech (např. v otevřené krajině), kde po nastartování vozidla nelze správně detekovat žádné objekty, nebo pokud je po nastartování vozi...



	Chcete-li připojit přívěs, přepravní podvozek apod., vypněte asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu; chcete-li asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu používat, odpojte přívěs, přepravn...
	Chcete-li připojit přívěs, přepravní podvozek apod., vypněte asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu; chcete-li asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu používat, odpojte přívěs, přepravn...





	Omezení asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Omezení asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Omezení asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně za následujících podmínek.
	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně za následujících podmínek.
	• Počasí je nepříznivé, například husté sněžení, silný déšť apod.
	• Počasí je nepříznivé, například husté sněžení, silný déšť apod.
	• Počasí je nepříznivé, například husté sněžení, silný déšť apod.

	• Zadní radarové čidlo je pokryto sněhem, dešťovou vodou, nečistotami apod.
	• Zadní radarové čidlo je pokryto sněhem, dešťovou vodou, nečistotami apod.

	• Teplota v okolí zadního radarového čidla je vysoká nebo nízká.
	• Teplota v okolí zadního radarového čidla je vysoká nebo nízká.

	• Zadní radarové čidlo je blokováno vozidlem nebo sloupem, zdí atd.
	• Zadní radarové čidlo je blokováno vozidlem nebo sloupem, zdí atd.

	• Jedete po nájezdu na dálnici či silnici pro motorová vozidla nebo po sjezdu z ní, případně projíždíte mýtnou bránou.
	• Jedete po nájezdu na dálnici či silnici pro motorová vozidla nebo po sjezdu z ní, případně projíždíte mýtnou bránou.

	• Zpevnění vozovky (nebo příjezdové cesty) obsahující abnormální množství kovových částic (např. v místě výstavby metra).
	• Zpevnění vozovky (nebo příjezdové cesty) obsahující abnormální množství kovových částic (např. v místě výstavby metra).

	• Poblíž vozidla se nachází statický předmět, například protihluková bariéra, svodidla, dvojitá svodidla, oddělovače pruhů, bloky brání vjezdu, pouliční osvětlení, značení, tunely, zdi apod. (včetně zdvojených předmětů).
	• Poblíž vozidla se nachází statický předmět, například protihluková bariéra, svodidla, dvojitá svodidla, oddělovače pruhů, bloky brání vjezdu, pouliční osvětlení, značení, tunely, zdi apod. (včetně zdvojených předmětů).

	• Při jízdě po úzké cestě lemované stromy nebo přerostlými travinami
	• Při jízdě po úzké cestě lemované stromy nebo přerostlými travinami

	• Projíždíte po otevřeném prostranství, kde se nachází jen velmi málo vozidel nebo staveb (například poušť, pastviny, okrajové části měst apod.)
	• Projíždíte po otevřeném prostranství, kde se nachází jen velmi málo vozidel nebo staveb (například poušť, pastviny, okrajové části měst apod.)

	• Při jízdě po mokré vozovce, například kalužemi
	• Při jízdě po mokré vozovce, například kalužemi

	• Jiné vozidlo jede v těsné blízkosti za vaším vozidlem nebo je těsně míjí.
	• Jiné vozidlo jede v těsné blízkosti za vaším vozidlem nebo je těsně míjí.

	• Rychlost druhého vozidla je velmi vysoká a kolem vašeho vozidla projede velmi rychle
	• Rychlost druhého vozidla je velmi vysoká a kolem vašeho vozidla projede velmi rychle

	• Vaše vozidlo projíždí kolem jiného vozidla
	• Vaše vozidlo projíždí kolem jiného vozidla

	• Přejíždíte do jiného pruhu
	• Přejíždíte do jiného pruhu

	• Vaše vozidlo se rozjelo současně s vedlejším vozidlem a akceleruje
	• Vaše vozidlo se rozjelo současně s vedlejším vozidlem a akceleruje

	• Vozidlo ve vedlejším jízdním pruhu přejede o dva jízdní pruhy od vás nebo vozidlo dva jízdní pruhy od vás přejede do vedlejšího jízdního pruhu
	• Vozidlo ve vedlejším jízdním pruhu přejede o dva jízdní pruhy od vás nebo vozidlo dva jízdní pruhy od vás přejede do vedlejšího jízdního pruhu

	• Je připojen přívěs, přepravní podvozek apod. blokující zadní radarové čidlo.
	• Je připojen přívěs, přepravní podvozek apod. blokující zadní radarové čidlo.

	• Nárazník, ve kterém je zadní radarové čidlo umístěno, je zakryt jinými předměty, jako jsou nálepky, držák bicyklů atd.
	• Nárazník, ve kterém je zadní radarové čidlo umístěno, je zakryt jinými předměty, jako jsou nálepky, držák bicyklů atd.

	• Nárazník v okolí zadního radarového čidla byl vystaven nárazu, je poškozený nebo radar není na správném místě.
	• Nárazník v okolí zadního radarového čidla byl vystaven nárazu, je poškozený nebo radar není na správném místě.

	• Výška vašeho vozidla je nižší nebo vyšší v důsledku velkého zatížení zavazadlového prostoru, abnormálního tlaku v pneumatikách apod.
	• Výška vašeho vozidla je nižší nebo vyšší v důsledku velkého zatížení zavazadlového prostoru, abnormálního tlaku v pneumatikách apod.


	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí fungovat normálně nebo může fungovat neočekávaně v případě rozpoznání následujících objektů:
	• Je detekován motocykl nebo jízdní kolo
	• Je detekován motocykl nebo jízdní kolo
	• Je detekován motocykl nebo jízdní kolo

	• Je detekováno vozidlo, jako například plošinový přívěs
	• Je detekováno vozidlo, jako například plošinový přívěs

	• Je detekováno velké vozidlo, například autobus nebo nákladní vůz
	• Je detekováno velké vozidlo, například autobus nebo nákladní vůz

	• Jsou detekovány pohybující se překážky jako jsou chodci, zvířata, nákupní vozíky a dětské kočárky
	• Jsou detekovány pohybující se překážky jako jsou chodci, zvířata, nákupní vozíky a dětské kočárky

	• Je detekováno vozidlo s malou výškou, například sportovní vůz.
	• Je detekováno vozidlo s malou výškou, například sportovní vůz.


	Kontrola brzd nemusí fungovat za následujících okolností:
	• Vozidlo se značně otřásá při jízdě přes nerovnosti, po nerovné vozovce nebo po betonové cestě
	• Vozidlo se značně otřásá při jízdě přes nerovnosti, po nerovné vozovce nebo po betonové cestě
	• Vozidlo se značně otřásá při jízdě přes nerovnosti, po nerovné vozovce nebo po betonové cestě

	• Vozidlo jede po kluzkém povrchu na sněhu, ledu nebo kalužemi apod.
	• Vozidlo jede po kluzkém povrchu na sněhu, ledu nebo kalužemi apod.

	• Tlak vzduchu v pneumatice je nízký nebo je pneumatika poškozená
	• Tlak vzduchu v pneumatice je nízký nebo je pneumatika poškozená

	• Brzda je opět v činnosti.
	• Brzda je opět v činnosti.

	• Vozidlo prudce přejede do jiného pruhu
	• Vozidlo prudce přejede do jiného pruhu


	Podrobnější informace týkající se možností přední kamery naleznete v části 
	Podrobnější informace týkající se možností přední kamery naleznete v části 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou) (je-li součástí výbavy)" strana 6-60
	"Systém udržování v jízdním pruhu (LKA) (je-li součástí výbavy)" strana 6-83


	• Jedete po klikaté silnici
	• Jedete po klikaté silnici
	• Jedete po klikaté silnici
	• Jedete po klikaté silnici
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně při jízdě na silnici s mnoha zatáčkami. Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí detekovat vozidlo ve vedlejším pruhu.
	Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně při jízdě na silnici s mnoha zatáčkami. Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu může detekovat vozidlo ve stejném jízdním p...
	Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky.

	• Jízda v místech kde se jízdní pruhy slučují/rozdělují
	• Jízda v místech kde se jízdní pruhy slučují/rozdělují
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	V místech, kde se silnice spojuje nebo rozděluje, nemusí asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu fungovat správně. Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí detekovat vozidlo ve vedlejším...
	Vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky, když jedete na okrajích silnice nebo rozdělovačích.

	• Jízda po silnici s velkým sklonem
	• Jízda po silnici s velkým sklonem
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně při jízdě na silnici vedoucí prudce do kopce. Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí detekovat vozidlo ve vedlejším j...
	Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky.

	• Jízda v místech kde se liší výška jízdních pruhů
	• Jízda v místech kde se liší výška jízdních pruhů
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí fungovat správně při jízdě v místech s rozdílnou výškou jízdních pruhů. Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí detekovat vozidlo v ...
	Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky.



	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, nezapomeňte asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu vypnout.
	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, nezapomeňte asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu vypnout.
	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, nezapomeňte asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu vypnout.
	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, nezapomeňte asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu vypnout.

	• Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí pracovat normálně, pokud dochází k jeho rušení elektromagnetickým vlněním.
	• Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí pracovat normálně, pokud dochází k jeho rušení elektromagnetickým vlněním.

	• Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí fungovat přibližně 15 sekund po nastartování vozidla nebo pokud přední kamera či zadní radarové čidlo nejsou inicializovány.
	• Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu nemusí fungovat přibližně 15 sekund po nastartování vozidla nebo pokud přední kamera či zadní radarové čidlo nejsou inicializovány.








	Varování pro bezpečné vystupování (SEW)
	Varování pro bezpečné vystupování (SEW)
	Varování pro bezpečné vystupování (SEW)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud je po zastavení vozidla detekováno jiné vozidlo blížící se zezadu, jakmile spolujezdec otevře dveře, výstraha bezpečného vystupování upozorní řidiče varovným hlášením a zvukovým signálem, aby pomohl zabránit srážce.
	Načasování varování se může lišit v závislosti na rychlosti blížícího se vozidla.
	Načasování varování se může lišit v závislosti na rychlosti blížícího se vozidla.

	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Zadní radarová čidla
	Zadní radarová čidla
	<GRAPHIC>

	Přesné umístění detekčních čidel je znázorněno na obrázku výše.
	Další informace o možnostech zadních rohových radarů najdete v části 
	Další informace o možnostech zadních rohových radarů najdete v části 
	"Asistent pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu (BCA) (je-li součástí výbavy)" strana 6- 96





	Nastavení varování pro bezpečné vystupování
	Nastavení varování pro bezpečné vystupování
	Nastavení varování pro bezpečné vystupování

	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	SEW (Varování pro bezpečné vystupování)
	SEW (Varování pro bezpečné vystupování)
	SEW (Varování pro bezpečné vystupování)
	SEW (Varování pro bezpečné vystupování)

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Detekce mrtvého úhlu
	1 Detekce mrtvého úhlu
	1 Detekce mrtvého úhlu
	1 Detekce mrtvého úhlu


	2 Upozornění pro bezpečné vystupování
	2 Upozornění pro bezpečné vystupování
	2 Upozornění pro bezpečné vystupování



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Jízdní asistent
	Detekce mrtvého úhlu
	Výstraha pro bezpečné vystupování

	Řidič by si měl být neustále vědom možnosti vzniku neočekávaných a náhlých situací. Pokud je výběr 
	Řidič by si měl být neustále vědom možnosti vzniku neočekávaných a náhlých situací. Pokud je výběr 
	SEW (Výstraha pro bezpečné vystupování)


	Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení varovného systému pro bezpečné vystupování.
	Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení varovného systému pro bezpečné vystupování.




	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Jízdní asistent
	Hlasitost výstrahy
	Vysoká
	Střední
	Nízká
	Vypnuto

	I když je však vybrána možnost 
	Vypnuto
	Nízká

	Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	Pokud je však hlasitost výstrah vypnutá, zapne se funkce vibrace volantu (je-li součástí výbavy).
	Nastavení hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce varovného systému pro bezpečné vystupování.
	Nastavení hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce varovného systému pro bezpečné vystupování.






	Činnost varování pro bezpečné vystupování
	Činnost varování pro bezpečné vystupování
	Činnost varování pro bezpečné vystupování

	Varování
	Varování
	Varování
	Upozornění pro bezpečné vystupování varuje při následujících akcích.
	Upozornění pro bezpečné vystupování varuje při následujících akcích.
	Výstraha před srážkou při opouštění vozidla
	Výstraha před srážkou při opouštění vozidla
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Sledování provozu

	• Výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku bude blikat, na přístrojovém panelu se zobrazí varovná zpráva a rozezní se zvukový varovný signál.
	• Výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku bude blikat, na přístrojovém panelu se zobrazí varovná zpráva a rozezní se zvukový varovný signál.
	• Výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku bude blikat, na přístrojovém panelu se zobrazí varovná zpráva a rozezní se zvukový varovný signál.

	• Upozornění pro bezpečné vyjetí se spustí za následujících okolností:
	• Upozornění pro bezpečné vyjetí se spustí za následujících okolností:
	- Rychlost vašeho vozidla: je nižší než 3 km/h (2 mil/h)
	- Rychlost vašeho vozidla: je nižší než 3 km/h (2 mil/h)
	- Rychlost vašeho vozidla: je nižší než 3 km/h (2 mil/h)

	- Rychlost ze zadu přibližujícího se vozidla: více než 6 km/h (4 mil/h)
	- Rychlost ze zadu přibližujícího se vozidla: více než 6 km/h (4 mil/h)




	Při používání výstrahy pro bezpečné vystupování dodržujte následující opatření:
	Při používání výstrahy pro bezpečné vystupování dodržujte následující opatření:
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.

	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiné funkce, nemusí se výstraha varovného systému pro bezpečné vystupování zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.
	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiné funkce, nemusí se výstraha varovného systému pro bezpečné vystupování zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.

	• V hlučném prostředí nemusí být výstraha varovného systému pro bezpečné vystupování slyšet.
	• V hlučném prostředí nemusí být výstraha varovného systému pro bezpečné vystupování slyšet.

	• Výstraha pro bezpečné vystupování nefunguje ve všech situacích a nemůže zabránit všem srážkám.
	• Výstraha pro bezpečné vystupování nefunguje ve všech situacích a nemůže zabránit všem srážkám.

	• Výstraha pro bezpečné vystupování může řidiče varovat pozdě nebo jej nemusí varovat vůbec v závislosti na jízdních podmínkách. Vždy zkontrolujte okolí vozidla.
	• Výstraha pro bezpečné vystupování může řidiče varovat pozdě nebo jej nemusí varovat vůbec v závislosti na jízdních podmínkách. Vždy zkontrolujte okolí vozidla.

	• Za nehody, k nimž dojde během vystupování z vozidla, jsou odpovědní řidič a spolujezdci. Před vystupováním z vozidla vždy zkontrolujte okolí vozidla.
	• Za nehody, k nimž dojde během vystupování z vozidla, jsou odpovědní řidič a spolujezdci. Před vystupováním z vozidla vždy zkontrolujte okolí vozidla.

	• Výstraha pro bezpečné vystupování nefunguje, pokud dojde k poruše systému výstrahy před kolizí v mrtvém úhlu nebo asistenta pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu:
	• Výstraha pro bezpečné vystupování nefunguje, pokud dojde k poruše systému výstrahy před kolizí v mrtvém úhlu nebo asistenta pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu:

	• Zobrazí se varovná zpráva výstrahy před kolizí v mrtvém úhlu nebo asistenta pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu.
	• Zobrazí se varovná zpráva výstrahy před kolizí v mrtvém úhlu nebo asistenta pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu.
	- Čidlo výstrahy před kolizí v mrtvém úhlu nebo asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu je znečištěné nebo zakryté.
	- Čidlo výstrahy před kolizí v mrtvém úhlu nebo asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu je znečištěné nebo zakryté.
	- Čidlo výstrahy před kolizí v mrtvém úhlu nebo asistenčního systému pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu je znečištěné nebo zakryté.

	- Výstraha před kolizí v mrtvém úhlu nebo asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu cestující nevaruje nebo je varuje bezdůvodně.
	- Výstraha před kolizí v mrtvém úhlu nebo asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu cestující nevaruje nebo je varuje bezdůvodně.





	• Po vypnutí vozidla je varovný systém pro bezpečné vystupování v provozu 3 minuty, v případě zamknutí dveří se však ihned vypne.
	• Po vypnutí vozidla je varovný systém pro bezpečné vystupování v provozu 3 minuty, v případě zamknutí dveří se však ihned vypne.
	• Po vypnutí vozidla je varovný systém pro bezpečné vystupování v provozu 3 minuty, v případě zamknutí dveří se však ihned vypne.
	• Po vypnutí vozidla je varovný systém pro bezpečné vystupování v provozu 3 minuty, v případě zamknutí dveří se však ihned vypne.

	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojového panelu.
	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojového panelu.








	Omezení a poruchy upozornění pro bezpečné vystupování
	Omezení a poruchy upozornění pro bezpečné vystupování
	Omezení a poruchy upozornění pro bezpečné vystupování

	Poruchy upozornění pro bezpečné vystupování
	Poruchy upozornění pro bezpečné vystupování
	Poruchy upozornění pro bezpečné vystupování
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Kontrola systému detekce mrtvého úhlu

	Jestliže upozornění pro bezpečné vyjetí nepracuje správně, zobrazí se varovná zpráva a na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte varovnou kontrolku zpětného zrcátka

	Jestliže varovná kontrolka boční zrcátka nepracuje správně, zobrazí se varovná zpráva a na přístrojové desce se na několik sekund rozsvítí varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	Vypnutí varování pro bezpečné vystupování
	Vypnutí varování pro bezpečné vystupování
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Detekce mrtvého úhlu je vypnutá. Radar je zablokovaný

	Pokud je zadní nárazník v okolí zadního rohového radaru nebo čidla pokrytý nečistotami, sněhem či dešťovou vodou nebo pokud připojíte přívěs či přepravní podvozek, může dojít ke snížení schopnosti detekce a k dočasnému om...
	Pokud tato situace nastane, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva 
	Blind-Spot Safety system disabled. Radar blocked (Systém detekce mrtvého úhlu je deaktivován. Radar je zablokovaný.)

	Po odstranění těchto nečistot, resp. odpojení přívěsu a dalším nastartování vozidla začne upozornění pro bezpečné vyjetí opět normálně fungovat.
	Pokud upozornění pro bezpečné vystupování po tomto odstranění nefunguje standardně, Kia doporučuje navštívit autorizovaného prodejce/ servisního partnera Kia.
	• I když se na přístrojovém panelu nezobrazí varovná zpráva, nemusí upozornění pro bezpečné vystupování fungovat správně.
	• I když se na přístrojovém panelu nezobrazí varovná zpráva, nemusí upozornění pro bezpečné vystupování fungovat správně.
	• I když se na přístrojovém panelu nezobrazí varovná zpráva, nemusí upozornění pro bezpečné vystupování fungovat správně.
	• I když se na přístrojovém panelu nezobrazí varovná zpráva, nemusí upozornění pro bezpečné vystupování fungovat správně.

	• Upozornění pro bezpečné vyjetí nemusí fungovat správně v oblastech (např. v otevřené krajině), kde po nastartování vozidla nelze správně detekovat žádné objekty, nebo pokud je po nastartování vozidla detekční čidlo zaclon...
	• Upozornění pro bezpečné vyjetí nemusí fungovat správně v oblastech (např. v otevřené krajině), kde po nastartování vozidla nelze správně detekovat žádné objekty, nebo pokud je po nastartování vozidla detekční čidlo zaclon...



	Chcete-li připojit přívěs, přepravní podvozek apod., vypněte upozornění pro bezpečné vyjetí; chcete-li upozornění pro bezpečné vyjetí používat, odpojte přívěs, přepravní podvozek apod.
	Chcete-li připojit přívěs, přepravní podvozek apod., vypněte upozornění pro bezpečné vyjetí; chcete-li upozornění pro bezpečné vyjetí používat, odpojte přívěs, přepravní podvozek apod.





	Omezení upozornění pro bezpečné vyjetí
	Omezení upozornění pro bezpečné vyjetí
	Omezení upozornění pro bezpečné vyjetí
	Upozornění pro bezpečné vyjetí pro bezpečné vystupování nemusí fungovat normálně nebo může fungovat neočekávaně v následujících situacích:
	Upozornění pro bezpečné vyjetí pro bezpečné vystupování nemusí fungovat normálně nebo může fungovat neočekávaně v následujících situacích:
	• Vystupování z vozidla v místech s přerostlou trávou nebo stromy
	• Vystupování z vozidla v místech s přerostlou trávou nebo stromy
	• Vystupování z vozidla v místech s přerostlou trávou nebo stromy

	• Vystupování z vozidla, pokud je vozovka mokrá.
	• Vystupování z vozidla, pokud je vozovka mokrá.

	• Příliš vysoká nebo příliš nízká rychlost blížícího se vozidla
	• Příliš vysoká nebo příliš nízká rychlost blížícího se vozidla


	Další informace o možnostech zadních rohových radarů najdete v části 
	Další informace o možnostech zadních rohových radarů najdete v části 
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	• Varovný systém pro bezpečné vystupování nemusí fungovat správně, dochází-li k rušení silnými elektromagnetickými vlnami.
	• Varovný systém pro bezpečné vystupování nemusí fungovat správně, dochází-li k rušení silnými elektromagnetickými vlnami.
	• Varovný systém pro bezpečné vystupování nemusí fungovat správně, dochází-li k rušení silnými elektromagnetickými vlnami.
	• Varovný systém pro bezpečné vystupování nemusí fungovat správně, dochází-li k rušení silnými elektromagnetickými vlnami.

	• Varovný systém pro bezpečné vystupování nemusí fungovat 3 sekundy po opětovném nastartování vozidla nebo pokud zadní radarová čidla nejsou inicializována.
	• Varovný systém pro bezpečné vystupování nemusí fungovat 3 sekundy po opětovném nastartování vozidla nebo pokud zadní radarová čidla nejsou inicializována.








	Manuální asistent pro rychlostní omezení (MSLA)
	Manuální asistent pro rychlostní omezení (MSLA)
	Manuální asistent pro rychlostní omezení (MSLA)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Indikátor rychlostního limitu
	1 Indikátor rychlostního limitu
	1 Indikátor rychlostního limitu

	2 Nastavená rychlost
	2 Nastavená rychlost


	Pokud nechcete překračovat určitou rychlost jízdy, můžete nastavit omezovač rychlosti.
	Při překročení nastavené rychlosti se aktivuje varovná funkce (nastavená hodnota rychlosti bliká a zní zvukový signál), dokud rychlost jízdy neklesne na hodnotu rychlostního omezení.


	Činnost asistenta pro rychlostní omezení (MSLA)
	Činnost asistenta pro rychlostní omezení (MSLA)
	Činnost asistenta pro rychlostní omezení (MSLA)

	Nastavení rychlostního omezení
	Nastavení rychlostního omezení
	Nastavení rychlostního omezení
	1. Po dosažení požadované rychlosti přidržte stisknuté tlačítko jízdní asistence (
	1. Po dosažení požadované rychlosti přidržte stisknuté tlačítko jízdní asistence (
	1. Po dosažení požadované rychlosti přidržte stisknuté tlačítko jízdní asistence (
	1. Po dosažení požadované rychlosti přidržte stisknuté tlačítko jízdní asistence (
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Na přístrojovém panelu se rozsvítí ukazatel (
	<GRAPHIC>


	2. Stiskněte spínač + směrem nahoru nebo spínač - směrem dolů a uvolněte jej při dosažení požadované rychlosti. Stiskněte spínač + směrem nahoru nebo spínač - směrem dolů a držte jej. Rychlost tempomatu se nejprve zvýší na n...
	2. Stiskněte spínač + směrem nahoru nebo spínač - směrem dolů a uvolněte jej při dosažení požadované rychlosti. Stiskněte spínač + směrem nahoru nebo spínač - směrem dolů a držte jej. Rychlost tempomatu se nejprve zvýší na n...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Nastavená hodnota rychlostního limitu (1) se zobrazí na přístrojovém panelu. Pokud chcete jet rychlostí vyšší, než je nastavený rychlostní limit, sešlápněte pedál akcelerátoru pod úroveň tlakového spínače, aby se aktivoval m...
	3. Nastavená hodnota rychlostního limitu (1) se zobrazí na přístrojovém panelu. Pokud chcete jet rychlostí vyšší, než je nastavený rychlostní limit, sešlápněte pedál akcelerátoru pod úroveň tlakového spínače, aby se aktivoval m...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Pokud pedál akcelerátoru nesešlápnete pod úroveň tlakového spínače, rychlost vozidla nepřekročí nastavený rychlostní limit.
	Pokud pedál akcelerátoru nesešlápnete pod úroveň tlakového spínače, rychlost vozidla nepřekročí nastavený rychlostní limit.




	Dočasné pozastavení manuálního asistenta pro rychlostní omezení
	Dočasné pozastavení manuálního asistenta pro rychlostní omezení
	Dočasné pozastavení manuálního asistenta pro rychlostní omezení
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stisknutím spínače 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Shrnutí manuálního asistenta pro rychlostní omezení
	Shrnutí manuálního asistenta pro rychlostní omezení
	Shrnutí manuálního asistenta pro rychlostní omezení
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pro obnovení činnosti manuálního asistenta rychlostního omezení poté, co byla jeho činnost pozastavena, stiskněte spínač +, -, (
	<GRAPHIC>

	Pokud zatlačíte spínač + směrem nahoru nebo spínač - směrem dolů, rychlost vozidla se upraví na aktuální hodnotu rychlosti zobrazenou na přístrojovém panelu.
	Pokud stisknete spínač (
	<GRAPHIC>




	Vypnutí manuálního asistenta pro rychlostní omezení
	Vypnutí manuálního asistenta pro rychlostní omezení
	Vypnutí manuálního asistenta pro rychlostní omezení
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stisknutím tlačítka jízdní asistence (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Když systém manuálního asistenta pro rychlostní limit nepoužíváte, vždy jej stisknutím tlačítka jízdní asistence (
	<GRAPHIC>

	Při používání manuálního asistenta pro rychlostní limit dodržujte následující pokyny:
	Při používání manuálního asistenta pro rychlostní limit dodržujte následující pokyny:
	• Rychlost vozidla nastavujte na rychlostní limit v příslušné zemi.
	• Rychlost vozidla nastavujte na rychlostní limit v příslušné zemi.
	• Rychlost vozidla nastavujte na rychlostní limit v příslušné zemi.

	• Když funkci manuálního asistenta pro rychlostní limit nepoužíváte, vypínejte jej, aby nedošlo k neúmyslnému nastavení rychlosti. Ověřte, že kontrolka rychlostního limitu (
	• Když funkci manuálního asistenta pro rychlostní limit nepoužíváte, vypínejte jej, aby nedošlo k neúmyslnému nastavení rychlosti. Ověřte, že kontrolka rychlostního limitu (
	<GRAPHIC>


	• Manuální asistent pro rychlostní limit není náhradou za správné a bezpečné jízdní návyky. Řidič nese odpovědnost za to, že vždy řídí bezpečně, a stále by si měl být vědom toho, že mohou nastat neočekávané a náhlé s...
	• Manuální asistent pro rychlostní limit není náhradou za správné a bezpečné jízdní návyky. Řidič nese odpovědnost za to, že vždy řídí bezpečně, a stále by si měl být vědom toho, že mohou nastat neočekávané a náhlé s...



	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.






	Inteligentní asistent pro rychlostní omezení (ISLA)
	Inteligentní asistent pro rychlostní omezení (ISLA)
	Inteligentní asistent pro rychlostní omezení (ISLA)
	Inteligentní asistent pro rychlostní omezení využívá data z navigačního systému a dopravního značení, aby řidiče informoval o rychlostním omezení a dalších dopravních značkách na aktuální vozovce. Tato funkce také napomáhá ...
	Inteligentní asistent pro rychlostní omezení využívá data z navigačního systému a dopravního značení, aby řidiče informoval o rychlostním omezení a dalších dopravních značkách na aktuální vozovce. Tato funkce také napomáhá ...
	• Inteligentní systém pro rychlostní omezení nemusí fungovat správně při použití v zahraničí.
	• Inteligentní systém pro rychlostní omezení nemusí fungovat správně při použití v zahraničí.
	• Inteligentní systém pro rychlostní omezení nemusí fungovat správně při použití v zahraničí.
	• Inteligentní systém pro rychlostní omezení nemusí fungovat správně při použití v zahraničí.

	• K zajištění správné funkce inteligentního asistenta pro rychlostní omezení systém navigace pravidelně aktualizujte.
	• K zajištění správné funkce inteligentního asistenta pro rychlostní omezení systém navigace pravidelně aktualizujte.



	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Přední kamera
	Přední kamera
	<GRAPHIC>

	Přesné umístění detekčního čidla je znázorněno na obrázku výše.
	Další pokyny ke kamerovému čidlu najdete v části 
	Další pokyny ke kamerovému čidlu najdete v části 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou) (je-li součástí výbavy)" strana 6-60





	Nastavení inteligentního asistenta rychlostního limitu
	Nastavení inteligentního asistenta rychlostního limitu
	Nastavení inteligentního asistenta rychlostního limitu
	Rychlostní omezení
	Rychlostní omezení
	Rychlostní omezení
	Rychlostní omezení

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Rychlostní omezení
	1 Rychlostní omezení
	1 Rychlostní omezení
	1 Rychlostní omezení


	2 Asistent pro rychlostní omezení
	2 Asistent pro rychlostní omezení
	2 Asistent pro rychlostní omezení


	3 Varování omezení rychlosti jízdy
	3 Varování omezení rychlosti jízdy
	3 Varování omezení rychlosti jízdy


	4 Vypnuto
	4 Vypnuto
	4 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla můžete výběrem jednotlivých voleb 
	Driver Assistance
	Speed limit (Jízdní asistenti → Rychlostní omezení)

	• Pokud je zvolen 
	• Pokud je zvolen 
	• Pokud je zvolen 
	Speed Limit Assist (Asistent pro rychlostní omezení)


	• Pokud je zvoleno 
	• Pokud je zvoleno 
	Speed limit warning (Varování omezení rychlosti jízdy)


	• Pokud je zvoleno 
	• Pokud je zvoleno 
	Vypnuto




	Odchylka od rychlostního omezení
	Odchylka od rychlostního omezení
	Odchylka od rychlostního omezení

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Rychlostní omezení
	1 Rychlostní omezení
	1 Rychlostní omezení
	1 Rychlostní omezení


	2 Odchylka od rychlostního omezení (km/h)
	2 Odchylka od rychlostního omezení (km/h)
	2 Odchylka od rychlostního omezení



	Pokud je systém vozidla zapnutý a je zvoleno 
	Jízdní asistence
	Rychlostní omezení
	Odchylka od rychlostního omezení

	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.

	• Asistent pro rychlostní omezení funguje na základě nastavené odchylky od rychlostního limitu. Pokud chcete změnit nastavenou rychlost podle rychlostního omezení, nastavte odchylku na 
	• Asistent pro rychlostní omezení funguje na základě nastavené odchylky od rychlostního limitu. Pokud chcete změnit nastavenou rychlost podle rychlostního omezení, nastavte odchylku na 
	0


	• Funkce upozornění na rychlostní omezení upozorňuje řidiče v okamžiku, kdy rychlost jízdy překročí součet rychlostního limitu a nastavené odchylky rychlosti. Pokud chcete, aby varování nastalo přesně v okamžiku překročení ry...
	• Funkce upozornění na rychlostní omezení upozorňuje řidiče v okamžiku, kdy rychlost jízdy překročí součet rychlostního limitu a nastavené odchylky rychlosti. Pokud chcete, aby varování nastalo přesně v okamžiku překročení ry...
	0








	Činnost inteligentního asistenta pro rychlostní omezení
	Činnost inteligentního asistenta pro rychlostní omezení
	Činnost inteligentního asistenta pro rychlostní omezení
	Inteligentní asistent rychlostního limitu bude varovat a zasahovat do ovládání vozidla zobrazováním rychlostního omezení, upozorněním na překročení rychlosti a změnou nastavené rychlosti.
	Inteligentní asistent rychlostního limitu bude varovat a zasahovat do ovládání vozidla zobrazováním rychlostního omezení, upozorněním na překročení rychlosti a změnou nastavené rychlosti.
	Varování inteligentního asistenta pro rychlostní omezení, jak je uvedeno v závislosti na nastavení odchylky na hodnotu 
	Varování inteligentního asistenta pro rychlostní omezení, jak je uvedeno v závislosti na nastavení odchylky na hodnotu 
	0
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	Zobrazení rychlostního omezení
	Zobrazení rychlostního omezení
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Informace o rychlostních omezeních se zobrazují na přístrojovém panelu.
	• Pokud nelze informaci o rychlostním omezení rozeznat, zobrazí se symbol „---“. Pokud je obtížné silniční značky rozeznat, viz „Omezení inteligentního asistenta pro rychlostní omezení“.
	• Pokud nelze informaci o rychlostním omezení rozeznat, zobrazí se symbol „---“. Pokud je obtížné silniční značky rozeznat, viz „Omezení inteligentního asistenta pro rychlostní omezení“.
	• Pokud nelze informaci o rychlostním omezení rozeznat, zobrazí se symbol „---“. Pokud je obtížné silniční značky rozeznat, viz „Omezení inteligentního asistenta pro rychlostní omezení“.
	• Pokud nelze informaci o rychlostním omezení rozeznat, zobrazí se symbol „---“. Pokud je obtížné silniční značky rozeznat, viz „Omezení inteligentního asistenta pro rychlostní omezení“.

	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení poskytuje vedle rychlostního limitu další informace z doplňkových tabulek dopravního značení. Doplňkové informace dopravního značení se mohou v různých zemích lišit.
	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení poskytuje vedle rychlostního limitu další informace z doplňkových tabulek dopravního značení. Doplňkové informace dopravního značení se mohou v různých zemích lišit.

	• Doplňkové značení, zobrazené pod rychlostním limitem nebo značkou zákazu předjíždění upřesňují podmínky za kterých musí být omezení dodržována. Pokud nelze doplňkové značení rozeznat, zobrazí se jako prázdné.
	• Doplňkové značení, zobrazené pod rychlostním limitem nebo značkou zákazu předjíždění upřesňují podmínky za kterých musí být omezení dodržována. Pokud nelze doplňkové značení rozeznat, zobrazí se jako prázdné.




	Výstraha překročení rychlosti
	Výstraha překročení rychlosti
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Při jízdě vyšší rychlostí než je zobrazená hodnota rychlostního omezení bude červený indikátor rychlostního limitu blikat.

	Změna nastavené rychlosti
	Změna nastavené rychlosti
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud se v průběhu činnosti manuálního asistenta rychlostního omezení nebo adaptivního tempomatu (je-li součástí výbavy) změní povolená rychlost, zobrazí se šipka ve směru vzhůru nebo dolů, oznamující řidiči, že nastavenou ry...
	• Pokud je odchylka rychlosti nastavena na vyšší hodnotu než 
	• Pokud je odchylka rychlosti nastavena na vyšší hodnotu než 
	• Pokud je odchylka rychlosti nastavena na vyšší hodnotu než 
	• Pokud je odchylka rychlosti nastavena na vyšší hodnotu než 
	0
	0


	• Přestože změníte nastavenou rychlost na hodnotu omezení rychlosti v daném místě, vozidlo i nadále může jet vyšší rychlostí než je hodnota rychlostního omezení. V případě potřeby zpomalte rychlost jízdy sešlápnutím brzdov...
	• Přestože změníte nastavenou rychlost na hodnotu omezení rychlosti v daném místě, vozidlo i nadále může jet vyšší rychlostí než je hodnota rychlostního omezení. V případě potřeby zpomalte rychlost jízdy sešlápnutím brzdov...

	• Pokud je místní omezení rychlosti pod 30 km/h (20 mil/h), funkce nastavení rychlosti nebude fungovat.
	• Pokud je místní omezení rychlosti pod 30 km/h (20 mil/h), funkce nastavení rychlosti nebude fungovat.

	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení funguje s použitím jednotek rychlosti nastavené řidičem na přístrojovém panelu. Pokud se nastavené jednotky rychlosti liší od jednotek rychlosti používaných v příslušné zemi, nemus...
	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení funguje s použitím jednotek rychlosti nastavené řidičem na přístrojovém panelu. Pokud se nastavené jednotky rychlosti liší od jednotek rychlosti používaných v příslušné zemi, nemus...



	• Další podrobnosti pro činnost funkce manuálního asistenta pro rychlostní omezení viz 
	• Další podrobnosti pro činnost funkce manuálního asistenta pro rychlostní omezení viz 
	• Další podrobnosti pro činnost funkce manuálního asistenta pro rychlostní omezení viz 
	• Další podrobnosti pro činnost funkce manuálního asistenta pro rychlostní omezení viz 
	"Manuální asistent pro rychlostní omezení (MSLA)" strana 6- 112


	• Další podrobnosti pro činnost adaptivního tempomatu viz 
	• Další podrobnosti pro činnost adaptivního tempomatu viz 
	"Adaptivní tempomat (SCC) (je-li součástí výbavy)" strana 6-129




	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.





	Závada a omezení inteligentního asistenta pro rychlostní omezení
	Závada a omezení inteligentního asistenta pro rychlostní omezení
	Závada a omezení inteligentního asistenta pro rychlostní omezení

	Závada inteligentního asistenta rychlostního omezení
	Závada inteligentního asistenta rychlostního omezení
	Závada inteligentního asistenta rychlostního omezení
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolovat systém omezení rychlosti

	Jestliže inteligentní asistent pro rychlostní omezení nepracuje správně, zobrazí se varovná zpráva a na přístrojové desce se na několik sekund rozsvítí varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	Blokování inteligentního asistenta pro rychlostní omezení
	Blokování inteligentního asistenta pro rychlostní omezení
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Systém rychlostního omezení je vypnutý. Kamera je zablokovaná

	Jestliže dojde k zakrytí čelního skla v místě, kde se nachází přední kamera blokujícími překážkami, jako je například sníh nebo déšť, mohou se detekční schopnosti inteligentního asistenta pro rychlostní omezení zhoršit nebo...
	V takovém případě se na přístrojové desce zobrazí varovné hlášení. Po odstranění znečistění, sněhu nebo kapek deště začne tato funkce opět normálně fungovat.
	Pokud funkce Inteligentní asistent pro rychlostní omezení po tomto odstranění nefunguje standardně, doporučujeme nechat vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.
	Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, inteligentní asistent pro rychlostní omezení přesto nepracuje správně.
	Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, inteligentní asistent pro rychlostní omezení přesto nepracuje správně.





	Omezení inteligentního asistenta pro rychlostní omezení
	Omezení inteligentního asistenta pro rychlostní omezení
	Omezení inteligentního asistenta pro rychlostní omezení
	Za následujících okolností se může stát, že inteligentní asistent pro rychlostní omezení nemusí pracovat normálně nebo může fungovat neočekávaným způsobem:
	Za následujících okolností se může stát, že inteligentní asistent pro rychlostní omezení nemusí pracovat normálně nebo může fungovat neočekávaným způsobem:
	• Dopravní značení je znečištěné nebo nerozpoznatelné
	• Dopravní značení je znečištěné nebo nerozpoznatelné
	• Dopravní značení je znečištěné nebo nerozpoznatelné
	- Pokud je viditelnost dopravních značek zhoršená nepříznivými povětrnostními vlivy (déšť, sněžení, mlha, atd.)
	- Pokud je viditelnost dopravních značek zhoršená nepříznivými povětrnostními vlivy (déšť, sněžení, mlha, atd.)
	- Pokud je viditelnost dopravních značek zhoršená nepříznivými povětrnostními vlivy (déšť, sněžení, mlha, atd.)

	- Dopravní značky nejsou jasné nebo jsou poškozené
	- Dopravní značky nejsou jasné nebo jsou poškozené

	- Dopravní značky jsou částečně cloněné okolními objekty nebo zastíněné
	- Dopravní značky jsou částečně cloněné okolními objekty nebo zastíněné



	• Dopravní značka blízko cesty, po které jedete, je detekována
	• Dopravní značka blízko cesty, po které jedete, je detekována

	• Dopravní značení není standardní
	• Dopravní značení není standardní
	- Text nebo vyobrazení na dopravní značce není standardní
	- Text nebo vyobrazení na dopravní značce není standardní
	- Text nebo vyobrazení na dopravní značce není standardní

	- Dopravní značka je umístěna mezi hlavní a odbočující silnicí nebo rozdělujícími se pruhy
	- Dopravní značka je umístěna mezi hlavní a odbočující silnicí nebo rozdělujícími se pruhy

	- Dodatková tabulka není umístěná společně s dopravní značkou při nájezdu nebo výjezdu ze silnice
	- Dodatková tabulka není umístěná společně s dopravní značkou při nájezdu nebo výjezdu ze silnice

	- Značka je umístěná na jiném vozidle
	- Značka je umístěná na jiném vozidle



	• Vzdálenost mezi vozidlem a dopravním značením je příliš velká.
	• Vzdálenost mezi vozidlem a dopravním značením je příliš velká.

	• Vozidlo narazí na svítící dopravní značení
	• Vozidlo narazí na svítící dopravní značení

	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení nesprávně označí číslice ulic nebo jiné značky jako rychlostní omezení
	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení nesprávně označí číslice ulic nebo jiné značky jako rychlostní omezení

	• Značka omezující minimální rychlost na silnici je rozpoznána nesprávně.
	• Značka omezující minimální rychlost na silnici je rozpoznána nesprávně.

	• Mnoho značek je instalováno společně.
	• Mnoho značek je instalováno společně.

	• Venkovní jas se náhle změní, např. po vjezdu do tunelu nebo při podjíždění mostu
	• Venkovní jas se náhle změní, např. po vjezdu do tunelu nebo při podjíždění mostu

	• Při jízdě v noci nebo v tunelu nesvítí čelní světla nebo intenzita svitu čelních světel je nízká
	• Při jízdě v noci nebo v tunelu nesvítí čelní světla nebo intenzita svitu čelních světel je nízká

	• Rozpoznání dopravního značení je obtížné kvůli odrazům slunečního svitu, pouličnímu osvětlení nebo protijedoucím vozidlům
	• Rozpoznání dopravního značení je obtížné kvůli odrazům slunečního svitu, pouličnímu osvětlení nebo protijedoucím vozidlům

	• Informace navigace nebo GPS obsahují chyby.
	• Informace navigace nebo GPS obsahují chyby.

	• Řidič se neřídí dle navigace.
	• Řidič se neřídí dle navigace.

	• Řidič jede po nové cestě, která se ještě nenachází v navigačním systému.
	• Řidič jede po nové cestě, která se ještě nenachází v navigačním systému.

	• V zorném poli přední kamery dochází k oslnění sluncem
	• V zorném poli přední kamery dochází k oslnění sluncem

	• Jedete po silnici s ostrými zatáčkami nebo silnici bez rovných úseků
	• Jedete po silnici s ostrými zatáčkami nebo silnici bez rovných úseků

	• Jízda přes zpomalovací prahy, jízda nahoru nebo dolů nebo vlevo či vpravo v prudkém svahu
	• Jízda přes zpomalovací prahy, jízda nahoru nebo dolů nebo vlevo či vpravo v prudkém svahu

	• Vozidlo se výrazně kývá
	• Vozidlo se výrazně kývá

	• V navigačních informacích mapy nebo GPS je chyba.
	• V navigačních informacích mapy nebo GPS je chyba.


	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení je doplňková funkce, která napomáhá řidiči k jízdě v souladu s rychlostními limity. Nemusí zobrazovat správnou hodnotu omezení rychlosti nebo správně korigovat rychlost jízdy vozidla.
	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení je doplňková funkce, která napomáhá řidiči k jízdě v souladu s rychlostními limity. Nemusí zobrazovat správnou hodnotu omezení rychlosti nebo správně korigovat rychlost jízdy vozidla.
	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení je doplňková funkce, která napomáhá řidiči k jízdě v souladu s rychlostními limity. Nemusí zobrazovat správnou hodnotu omezení rychlosti nebo správně korigovat rychlost jízdy vozidla.
	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení je doplňková funkce, která napomáhá řidiči k jízdě v souladu s rychlostními limity. Nemusí zobrazovat správnou hodnotu omezení rychlosti nebo správně korigovat rychlost jízdy vozidla.

	• Za dodržování rychlostních omezení je odpovědný řidič.
	• Za dodržování rychlostních omezení je odpovědný řidič.

	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení nemusí fungovat během prvních 15 sekund po nastartování vozidla nebo v případě, že není inicializována přední kamera.
	• Inteligentní asistent pro rychlostní omezení nemusí fungovat během prvních 15 sekund po nastartování vozidla nebo v případě, že není inicializována přední kamera.



	Podrobnější informace týkající se možností přední kamery naleznete v části 
	Podrobnější informace týkající se možností přední kamery naleznete v části 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou) (je-li součástí výbavy)" strana 6-60







	Systém sledování bdělosti řidiče (DAW)
	Systém sledování bdělosti řidiče (DAW)
	Systém sledování bdělosti řidiče (DAW)
	Základní funkce
	Základní funkce
	Základní funkce
	Sledování bdělosti řidiče napomáhá stanovení míry bdělosti řidiče na základě analýzy vzorce řízení, doby řízení apod. během jízdy. Když míra bdělosti řidiče klesne pod určitou úroveň, systém sledování bdělosti řidi...

	Funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu
	Funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu
	Funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu informuje řidiče o tom, že stojící vozidlo vpředu se rozjelo.

	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Přední kamera
	Přední kamera
	<GRAPHIC>

	Přední kamera slouží při jízdě pro sledování jízdy a rozjezdu vozidla vpředu.
	Přesné umístění detekčního čidla je znázorněno na obrázku výše.
	Dbejte na to, aby přední kamera stále byla v dobrém stavu, aby sledování bdělosti řidiče fungovalo optimálním způsobem.
	Dbejte na to, aby přední kamera stále byla v dobrém stavu, aby sledování bdělosti řidiče fungovalo optimálním způsobem.
	Další informace o opatřeních týkajících se přední kamery najdete v části 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou) (je-li součástí výbavy)" strana 6-60





	Nastavení systému sledování bdělosti řidiče
	Nastavení systému sledování bdělosti řidiče
	Nastavení systému sledování bdělosti řidiče
	DAW (Systém sledování bdělosti řidiče)
	DAW (Systém sledování bdělosti řidiče)
	DAW (Systém sledování bdělosti řidiče)
	DAW (Systém sledování bdělosti řidiče)

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Systém sledování bdělosti řidiče
	1 Systém sledování bdělosti řidiče
	1 Systém sledování bdělosti řidiče
	1 Systém sledování bdělosti řidiče


	2 Varování při známkách nepozornosti
	2 Varování při známkách nepozornosti
	2 Varování při známkách nepozornosti



	Při zapnutém systému vozidla zvolte nebo zrušte volbu 
	Jízdní asistent
	Rychlostní omezení

	• Varování při známkách nepozornosti: Systém sledování bdělosti řidiče informuje o jeho míře bdělosti a doporučí mu udělat přestávku, když tato míra klesne pod určitou úroveň.
	• Varování při známkách nepozornosti: Systém sledování bdělosti řidiče informuje o jeho míře bdělosti a doporučí mu udělat přestávku, když tato míra klesne pod určitou úroveň.
	• Varování při známkách nepozornosti: Systém sledování bdělosti řidiče informuje o jeho míře bdělosti a doporučí mu udělat přestávku, když tato míra klesne pod určitou úroveň.


	Kdykoli dojde k nastartování vozidla, varování při známkách nepozornosti se aktivuje. (Pro Evropu)
	Kdykoli dojde k nastartování vozidla, varování při známkách nepozornosti se aktivuje. (Pro Evropu)


	Upozornění na rozjetí vozidla vpředu
	Upozornění na rozjetí vozidla vpředu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Systém sledování bdělosti řidiče
	1 Systém sledování bdělosti řidiče
	1 Systém sledování bdělosti řidiče
	1 Systém sledování bdělosti řidiče


	2 Upozornění na rozjetí vozidla vpředu
	2 Upozornění na rozjetí vozidla vpředu
	2 Upozornění na rozjetí vozidla vpředu



	Upozornění na rozjetí vozidla vpředu: Funkce informuje řidiče o tom, že stojící vozidlo vpředu se rozjelo.



	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy


	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava


	3 Později
	3 Později
	3 Později



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	→ Warning Timing (Jízdní asistent → Časování výstrahy)

	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Pokud systém sledování bdělosti řidiče reaguje příliš citlivě, nastavte časování výstrahy na 
	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Pokud systém sledování bdělosti řidiče reaguje příliš citlivě, nastavte časování výstrahy na 
	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Pokud systém sledování bdělosti řidiče reaguje příliš citlivě, nastavte časování výstrahy na 
	• Standardní
	Late (Později)


	• Později: Časování výstrahy bude později
	• Později: Časování výstrahy bude později
	• Později



	• Pokud změníte nastavení časování výstrahy, může se změnit i časování výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení časování výstrahy, může se změnit i časování výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení časování výstrahy, může se změnit i časování výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení časování výstrahy, může se změnit i časování výstrah jiných systémů jízdních asistentů.

	• Po opětném nastartování vozidla se obnoví poslední nastavení systému výstrahy řidiče.
	• Po opětném nastartování vozidla se obnoví poslední nastavení systému výstrahy řidiče.







	Činnost systému sledování bdělosti řidiče
	Činnost systému sledování bdělosti řidiče
	Činnost systému sledování bdělosti řidiče

	Základní funkce
	Základní funkce
	Základní funkce
	Základní funkce systému sledování bdělosti řidiče zahrnují:
	Základní funkce systému sledování bdělosti řidiče zahrnují:
	• Míra bdělosti
	• Míra bdělosti
	• Míra bdělosti

	• Zvážení přestávky v jízdě
	• Zvážení přestávky v jízdě


	Míra bdělosti
	Míra bdělosti
	Vypnutí funkce
	Vypnutí funkce
	<GRAPHIC>

	1 Systém sledování bdělosti řidiče
	1 Systém sledování bdělosti řidiče
	1 Systém sledování bdělosti řidiče
	1 Systém sledování bdělosti řidiče


	2 Vypnutí systému
	2 Vypnutí systému
	2 Vypnutí systému



	Pohotovost/deaktivováno
	Pohotovost/deaktivováno
	<GRAPHIC>

	1 Systém sledování bdělosti řidiče
	1 Systém sledování bdělosti řidiče
	1 Systém sledování bdělosti řidiče
	1 Systém sledování bdělosti řidiče


	2 Pohotovostní režim
	2 Pohotovostní režim
	2 Pohotovostní režim


	3 Poslední přestávka
	3 Poslední přestávka
	3 Poslední přestávka



	Soustředěné řízení
	Soustředěné řízení
	<GRAPHIC>

	1 Míra bdělosti
	1 Míra bdělosti
	1 Míra bdělosti
	1 Míra bdělosti


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Poslední přestávka
	3 Poslední přestávka
	3 Poslední přestávka



	Nesoustředěné řízení
	Nesoustředěné řízení
	<GRAPHIC>

	1 Míra bdělosti
	1 Míra bdělosti
	1 Míra bdělosti
	1 Míra bdělosti


	2 Nízká
	2 Nízká
	2 Nízká


	3 Poslední přestávka
	3 Poslední přestávka
	3 Poslední přestávka



	Úroveň pozornosti řidiče se zobrazuje na stupnici 1 až 5. Nižší hodnota znamená nižší míru pozornosti řidiče. Pokud si řidič po určité době řízení neudělá přestávku, hodnota se snižuje.
	Systém sledování bdělosti řidiče (DAW) běží za následujících podmínek:
	• Rychlost vozidla: Přibližně 0~210 km/ h (0~130 mph).
	• Rychlost vozidla: Přibližně 0~210 km/ h (0~130 mph).
	• Rychlost vozidla: Přibližně 0~210 km/ h (0~130 mph).


	Pokud je výběr volby 
	Varování při nepozorné jízdě
	Systém je vypnutý

	Pokud rychlost vozidla neleží v provozním rozsahu rychlosti, zobrazí se zpráva 
	Pohotovost


	Přestávka v jízdě
	Přestávka v jízdě
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zvážení přestávky v jízdě

	Jakmile míra bdělosti řidiče klesne pod hodnotu 1, zobrazí se na přístrojovém panelu zpráva a zazní varovný signál, který řidiči doporučí udělat přestávku.
	Sledování bdělosti řidiče nenavrhne přestávku, pokud je celková doba jízdy kratší než 10 minut nebo pokud od posledního návrhu přestávky uplynulo méně než 10 minut.
	Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.

	• Sledování bdělosti řidiče může v závislosti na jeho stylu jízdy či jízdních návycích navrhnout přestávky, i když se řidič ještě necítí únavu.
	• Sledování bdělosti řidiče může v závislosti na jeho stylu jízdy či jízdních návycích navrhnout přestávky, i když se řidič ještě necítí únavu.
	• Sledování bdělosti řidiče může v závislosti na jeho stylu jízdy či jízdních návycích navrhnout přestávky, i když se řidič ještě necítí únavu.
	• Sledování bdělosti řidiče může v závislosti na jeho stylu jízdy či jízdních návycích navrhnout přestávky, i když se řidič ještě necítí únavu.

	• Sledování bdělosti řidiče je doplňková funkce a nemusí být schopna určit, zda je řidič nepozorný.
	• Sledování bdělosti řidiče je doplňková funkce a nemusí být schopna určit, zda je řidič nepozorný.

	• Pokud řidič cítí únavu, měl by udělat přestávku na bezpečném místě, i když ji funkce sledování bdělosti řidiče ještě nenavrhuje.
	• Pokud řidič cítí únavu, měl by udělat přestávku na bezpečném místě, i když ji funkce sledování bdělosti řidiče ještě nenavrhuje.



	• Další informace o nastavení přístrojů najdete v části 
	• Další informace o nastavení přístrojů najdete v části 
	• Další informace o nastavení přístrojů najdete v části 
	• Další informace o nastavení přístrojů najdete v části 
	"Přístrojová deska" strana 4-46


	• Funkce sledování bdělosti řidiče vynuluje čas poslední přestávky na hodnotu 00:00 v následujících situacích:
	• Funkce sledování bdělosti řidiče vynuluje čas poslední přestávky na hodnotu 00:00 v následujících situacích:
	- Systém vozidla je vypnutý
	- Systém vozidla je vypnutý
	- Systém vozidla je vypnutý

	- Řidič rozepne bezpečnostní pás na svém sedadle a otevře dveře u řidiče.
	- Řidič rozepne bezpečnostní pás na svém sedadle a otevře dveře u řidiče.

	- Vozidlo je zastaveno déle než 10 minut.
	- Vozidlo je zastaveno déle než 10 minut.






	Funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu
	Funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Vozidlo vpředu odjíždí

	Když se stojící vozidlo vpředu začne rozjíždět, funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu řidiče upozorní zobrazením zprávy na přístrojovém panelu a zazní zvuková výstraha.
	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného systému, nemusí se výstražné hlášení funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.
	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného systému, nemusí se výstražné hlášení funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.
	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného systému, nemusí se výstražné hlášení funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.
	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného systému, nemusí se výstražné hlášení funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.

	• Za bezpečnou jízdu a kontrolu nad vozidlem má odpovědnost řidič.
	• Za bezpečnou jízdu a kontrolu nad vozidlem má odpovědnost řidič.



	• Funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu je doplňková a nemusí řidiče vždy informovat o tom, že stojící vozidlo vpředu se rozjelo.
	• Funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu je doplňková a nemusí řidiče vždy informovat o tom, že stojící vozidlo vpředu se rozjelo.
	• Funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu je doplňková a nemusí řidiče vždy informovat o tom, že stojící vozidlo vpředu se rozjelo.
	• Funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu je doplňková a nemusí řidiče vždy informovat o tom, že stojící vozidlo vpředu se rozjelo.

	• Před rozjetím vozidla vždy zkontrolujte situaci před vozidlem.
	• Před rozjetím vozidla vždy zkontrolujte situaci před vozidlem.



	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.






	Závada a omezení systému sledování bdělosti řidiče
	Závada a omezení systému sledování bdělosti řidiče
	Závada a omezení systému sledování bdělosti řidiče

	Závada systémü sledování bdělosti řidiče
	Závada systémü sledování bdělosti řidiče
	Závada systémü sledování bdělosti řidiče
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte systém sledování bdělosti řidiče (DAW)

	Pokud sledování bdělosti řidiče nefunguje správně, zobrazí se na přístrojovém panelu výstražná zpráva a rozsvítí se varovné kontrolky (
	<GRAPHIC>




	Omezení systému sledování bdělosti řidiče
	Omezení systému sledování bdělosti řidiče
	Omezení systému sledování bdělosti řidiče
	Sledování bdělosti řidiče nemusí fungovat správně v následujících situacích:
	Sledování bdělosti řidiče nemusí fungovat správně v následujících situacích:
	• Vozidlo je řízeno nešetrným způsobem.
	• Vozidlo je řízeno nešetrným způsobem.
	• Vozidlo je řízeno nešetrným způsobem.

	• Vozidlo často záměrně přejíždí mezi jízdními pruhy.
	• Vozidlo často záměrně přejíždí mezi jízdními pruhy.

	• Vozidlo je řízeno jízdním asistentem, například asistentem udržování v jízdním pruhu.
	• Vozidlo je řízeno jízdním asistentem, například asistentem udržování v jízdním pruhu.


	Funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu
	Funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu
	• Když vozidlo náhle najede před vaše vozidlo
	• Když vozidlo náhle najede před vaše vozidlo
	• Když vozidlo náhle najede před vaše vozidlo
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Vaše vozidlo, [B]: Vozidlo vpředu
	Pokud jiné vozidlo náhle najede před vaše vozidlo, funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu nemusí fungovat správně.

	• Když vozidlo vpředu provede prudký manévr
	• Když vozidlo vpředu provede prudký manévr
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Vaše vozidlo, [B]: Vozidlo vpředu
	Pokud vozidlo vpředu prudce zatočí, například zabočí doleva nebo se otočí do opačného směru, nemusí funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu fungovat správně.

	• Když se vozidlo vpředu prudce rozjede
	• Když se vozidlo vpředu prudce rozjede
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud se vozidlo vpředu náhle rozjede, funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu nemusí fungovat správně.

	• Když je mezi vámi a vozidlem vpředu chodec nebo cyklista
	• Když je mezi vámi a vozidlem vpředu chodec nebo cyklista
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud se mezi vámi a vozidlem vpředu nachází chodci či cyklisté, funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu nemusí fungovat správně.

	• Pokud jste na parkovišti
	• Pokud jste na parkovišti
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud se vozidlo zaparkované před vámi rozjede směrem od vás, funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu vás může varovat, že vozidlo odjíždí.

	• Při projíždění mýtnou branou nebo křižovatkou apod.
	• Při projíždění mýtnou branou nebo křižovatkou apod.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Když projíždíte mýtnou branou nebo křížením s mnoha vozidly nebo pokud jedete úsekem, kde se často spojují či rozdělují jízdní pruhy, nemusí funkce upozornění na rozjetí vozidla vpředu fungovat správně.


	Podrobnější informace týkající se možností přední kamery naleznete v části 
	Podrobnější informace týkající se možností přední kamery naleznete v části 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou) (je-li součástí výbavy)" strana 6-60








	Sledování mrtvého úhlu (BVM)
	Sledování mrtvého úhlu (BVM)
	Sledování mrtvého úhlu (BVM)
	Levá strana
	Levá strana
	Levá strana
	<GRAPHIC>

	Pravá strana
	Pravá strana
	<GRAPHIC>

	Po zapnutí směrového světla zobrazuje systém sledování mrtvého úhlu na přístrojovém panelu oblast mrtvého úhlu za vozidlem, aby usnadnil bezpečné přejíždění mezi pruhy.
	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	SVM – boční kamera
	SVM – boční kamera
	<GRAPHIC>

	(kamera je umístěna na spodní straně zrcátka)
	Přesné umístění detekčních čidel je znázorněno na obrázku výše.



	Nastavení sledování mrtvého úhlu
	Nastavení sledování mrtvého úhlu
	Nastavení sledování mrtvého úhlu

	Zobrazení mrtvého úhlu
	Zobrazení mrtvého úhlu
	Zobrazení mrtvého úhlu
	Při zapnutém systému vozidla vyberte možnost 
	Při zapnutém systému vozidla vyberte možnost 
	Drive assistance
	Blind- Spot Safety
	Blind-spot view (Jízdní asistent → Detekce mrtvého úhlu → Sledování mrtvého úhlu) 





	Činnost sledování mrtvého úhlu
	Činnost sledování mrtvého úhlu
	Činnost sledování mrtvého úhlu

	Páčka směrových světel
	Páčka směrových světel
	Páčka směrových světel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Sledování mrtvého úhlu se zapne a vypne, když se zapnou a vypnou směrová světla.



	Sledování mrtvého úhlu
	Sledování mrtvého úhlu
	Sledování mrtvého úhlu
	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	• Když se levé nebo pravé směrové světlo vypne, obrázek na přístrojovém panelu se zobrazí.
	• Když se levé nebo pravé směrové světlo vypne, obrázek na přístrojovém panelu se zobrazí.
	• Když se levé nebo pravé směrové světlo vypne, obrázek na přístrojovém panelu se zobrazí.



	Podmínky vypnutí
	Podmínky vypnutí
	Systém sledování mrtvého úhlu se vypne, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
	• Řidič vypne směrová světla.
	• Řidič vypne směrová světla.
	• Řidič vypne směrová světla.

	• Blikající výstražná světla jsou zapnutá.
	• Blikající výstražná světla jsou zapnutá.

	• Na přístrojovém panelu jsou zobrazena další důležitá varování.
	• Na přístrojovém panelu jsou zobrazena další důležitá varování.







	Porucha sledování mrtvého úhlu
	Porucha sledování mrtvého úhlu
	Porucha sledování mrtvého úhlu
	Když sledování mrtvého úhlu nefunguje správně, nebo displej přístrojového panelu bliká, nebo obraz kamery nezobrazuje normálně, nechte sledování mrtvého úhlu zkontrolovat odborným servisem. Kia doporučuje návštěvu autorizovanéh...
	Když sledování mrtvého úhlu nefunguje správně, nebo displej přístrojového panelu bliká, nebo obraz kamery nezobrazuje normálně, nechte sledování mrtvého úhlu zkontrolovat odborným servisem. Kia doporučuje návštěvu autorizovanéh...
	• Obraz na přístrojovém panelu nemusí odpovídat skutečné vzdálenosti objektu. Nezapomeňte provést přímou kontrolu bezpečnosti v okolí vozidla.
	• Obraz na přístrojovém panelu nemusí odpovídat skutečné vzdálenosti objektu. Nezapomeňte provést přímou kontrolu bezpečnosti v okolí vozidla.
	• Obraz na přístrojovém panelu nemusí odpovídat skutečné vzdálenosti objektu. Nezapomeňte provést přímou kontrolu bezpečnosti v okolí vozidla.
	• Obraz na přístrojovém panelu nemusí odpovídat skutečné vzdálenosti objektu. Nezapomeňte provést přímou kontrolu bezpečnosti v okolí vozidla.

	• Pokud je kamera zakrytá cizím materiálem, zobrazení mrtvého úhlu nemusí fungovat správně.
	• Pokud je kamera zakrytá cizím materiálem, zobrazení mrtvého úhlu nemusí fungovat správně.
	Pokud je kamera zakrytá cizím materiálem, zobrazení mrtvého úhlu nemusí fungovat správně.
	Čočku kamery udržujte vždy čistou.
	K čištění však nepoužívejte chemická rozpouštědla, jako jsou čisticí prostředky obsahující vysoce alkalické látky nebo těkavá organická rozpouštědla (benzín, aceton apod.). To může poškodit čočku kamery.







	Tempomat (CC)
	Tempomat (CC)
	Tempomat (CC)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Kontrolka tempomatu
	1 Kontrolka tempomatu
	1 Kontrolka tempomatu

	2 Nastavená rychlost
	2 Nastavená rychlost


	Tempomat umožňuje jízdu rychlostí vyšší než 30 km/h (20 mil/h) bez nutnosti používat akcelerační pedál.


	Používání tempomatu
	Používání tempomatu
	Používání tempomatu

	Nastavení rychlosti
	Nastavení rychlosti
	Nastavení rychlosti
	1. Zrychlete na požadovanou rychlost, která musí být vyšší než přibližně 30 km/h (20 mph).
	1. Zrychlete na požadovanou rychlost, která musí být vyšší než přibližně 30 km/h (20 mph).
	1. Zrychlete na požadovanou rychlost, která musí být vyšší než přibližně 30 km/h (20 mph).
	1. Zrychlete na požadovanou rychlost, která musí být vyšší než přibližně 30 km/h (20 mph).
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Po dosažení požadované rychlosti stiskněte tlačítko jízdního asistenta (
	2. Po dosažení požadované rychlosti stiskněte tlačítko jízdního asistenta (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Uvolněte plynový pedál.
	3. Uvolněte plynový pedál.
	Vozidlo si bude udržovat nastavenou rychlost, i když nebudete používat pedál akcelerátoru.


	V prudkém svahu může vozidlo při jízdě do svahu nebo ze svahu lehce zpomalovat nebo zrychlovat.
	V prudkém svahu může vozidlo při jízdě do svahu nebo ze svahu lehce zpomalovat nebo zrychlovat.




	Zvýšení nastavené rychlosti
	Zvýšení nastavené rychlosti
	Zvýšení nastavené rychlosti
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Krátce stiskněte spínač + směrem nahoru. Nastavená rychlost se každým takovýmto použitím spínače zvýší o 1 km/h (1 mil/h).
	• Krátce stiskněte spínač + směrem nahoru. Nastavená rychlost se každým takovýmto použitím spínače zvýší o 1 km/h (1 mil/h).
	• Krátce stiskněte spínač + směrem nahoru. Nastavená rychlost se každým takovýmto použitím spínače zvýší o 1 km/h (1 mil/h).

	• Stiskněte spínač + směrem nahoru, držte jej a sledujte nastavenou hodnotu rychlosti na přístrojovém panelu. Nastavená rychlost se nejprve zvýší na nejbližší násobek deseti (nebo násobek pěti v případě měření rychlosti v m...
	• Stiskněte spínač + směrem nahoru, držte jej a sledujte nastavenou hodnotu rychlosti na přístrojovém panelu. Nastavená rychlost se nejprve zvýší na nejbližší násobek deseti (nebo násobek pěti v případě měření rychlosti v m...
	Po zobrazení požadované hodnoty rychlosti spínač uvolněte. Vozidlo zrychlí na nastavenou rychlost.





	Snížení nastavené rychlosti
	Snížení nastavené rychlosti
	Snížení nastavené rychlosti
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Krátce stiskněte spínač - směrem dolů. Každým takovýmto použitím spínače se nastavená rychlost jízdy sníží o 1 km/h (1 mil/h).
	• Krátce stiskněte spínač - směrem dolů. Každým takovýmto použitím spínače se nastavená rychlost jízdy sníží o 1 km/h (1 mil/h).
	• Krátce stiskněte spínač - směrem dolů. Každým takovýmto použitím spínače se nastavená rychlost jízdy sníží o 1 km/h (1 mil/h).

	• Stiskněte spínač - směrem dolů, držte jej a sledujte nastavenou hodnotu rychlosti na přístrojovém panelu. Nastavená rychlost se nejprve sníží na nejbližší násobek deseti (nebo násobek pěti v případě měření v mílích) a p...
	• Stiskněte spínač - směrem dolů, držte jej a sledujte nastavenou hodnotu rychlosti na přístrojovém panelu. Nastavená rychlost se nejprve sníží na nejbližší násobek deseti (nebo násobek pěti v případě měření v mílích) a p...
	Až dosáhnete požadované rychlosti, kterou chcete udržovat, spínač uvolněte.





	Dočasná akcelerace
	Dočasná akcelerace
	Dočasná akcelerace
	Pokud při zapnutém tempomatu potřebujete zrychlit, sešlápněte pedál akcelerátoru.
	Pokud při zapnutém tempomatu potřebujete zrychlit, sešlápněte pedál akcelerátoru.
	Pro zpomalení na nastavenou rychlost uvolněte pedál akcelerátoru.
	Pokud zatlačíte spínač + směrem nahoru nebo spínač - směrem dolů, při zvýšené rychlosti, rychlost tempomatu se upraví na aktuální hodnotu rychlosti zobrazenou na přístrojovém panelu.



	Dočasně pozastavená kontrola tempomatu
	Dočasně pozastavená kontrola tempomatu
	Dočasně pozastavená kontrola tempomatu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost tempomatu bude pozastavena v následujících situacích:
	• Sešlápněte brzdový pedál.
	• Sešlápněte brzdový pedál.
	• Sešlápněte brzdový pedál.

	• Stiskem tlačítka (
	• Stiskem tlačítka (
	<GRAPHIC>


	• Přeřazení do polohy N (Neutrál).
	• Přeřazení do polohy N (Neutrál).

	• Snížení rychlosti vozidla na méně než přibližně 30 km/h (20 mil/h).
	• Snížení rychlosti vozidla na méně než přibližně 30 km/h (20 mil/h).

	• Zvýšení rychlosti vozidla na více než přibližně 190 km/h (120 mil/h).
	• Zvýšení rychlosti vozidla na více než přibližně 190 km/h (120 mil/h).

	• Ovládání systému automatické parkovací brzdy 
	• Ovládání systému automatické parkovací brzdy 
	EPB


	• Aktivovaný systém elektronické stabilizace ESC.
	• Aktivovaný systém elektronické stabilizace ESC.


	Nastavená hodnota rychlosti zmizí, avšak kontrolka tempomatu (
	<GRAPHIC>

	Pokud se tempomat pozastaví v situaci, která není zmíněna, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Pokud se tempomat pozastaví v situaci, která není zmíněna, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.




	Obnovení funkce tempomatu
	Obnovení funkce tempomatu
	Obnovení funkce tempomatu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stiskněte spínač +, - nebo tlačítko (
	<GRAPHIC>

	Pokud zatlačíte spínač + směrem nahoru nebo spínač - směrem dolů, rychlost vozidla se upraví na aktuální hodnotu rychlosti zobrazenou na přístrojovém panelu.
	Pokud stisknete tlačítko (
	<GRAPHIC>

	Aby došlo k obnovení funkce tempomatu, musí být rychlost vozidla větší než 30 km/h (20 mil/h).
	Před použitím tlačítka (
	Před použitím tlačítka (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>





	Vypnutí tempomatu
	Vypnutí tempomatu
	Vypnutí tempomatu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stisknutím tlačítka jízdního asistenta (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Když systém tempomatu nepoužíváte, vždy jej stisknutím tlačítka jízdního asistenta vypněte.
	Je-li vaše vozidlo vybaveno systémem manuálního asistenta pro rychlostní limit, vypnete tempomat stisknutím a podržením tlačítka jízdního asistenta. Zapne se však manuální asistent pro rychlostní limit.
	Je-li vaše vozidlo vybaveno systémem manuálního asistenta pro rychlostní limit, vypnete tempomat stisknutím a podržením tlačítka jízdního asistenta. Zapne se však manuální asistent pro rychlostní limit.

	Při používání tempomatu dodržujte následující opatření:
	Při používání tempomatu dodržujte následující opatření:
	• Vždy nastavte nižší rychlost vozidla, než je maximum povolené v příslušné zemi.
	• Vždy nastavte nižší rychlost vozidla, než je maximum povolené v příslušné zemi.
	• Vždy nastavte nižší rychlost vozidla, než je maximum povolené v příslušné zemi.

	• Pokud tempomat nepoužíváte, vypínejte jej, aby nedošlo k neúmyslnému nastavení rychlosti. Ověřte, že kontrolka tempomatu (
	• Pokud tempomat nepoužíváte, vypínejte jej, aby nedošlo k neúmyslnému nastavení rychlosti. Ověřte, že kontrolka tempomatu (
	<GRAPHIC>


	• Tempomat není náhradou za správné a bezpečné jízdní návyky. Řidič nese odpovědnost za to, že vždy řídí bezpečně, a stále by si měl být vědom toho, že mohou nastat neočekávané a náhlé situace.
	• Tempomat není náhradou za správné a bezpečné jízdní návyky. Řidič nese odpovědnost za to, že vždy řídí bezpečně, a stále by si měl být vědom toho, že mohou nastat neočekávané a náhlé situace.

	• Vždy jezděte uvážlivě, abyste zabránili vzniku neočekávaných a náhlých situací. Neustále sledujte jízdní podmínky.
	• Vždy jezděte uvážlivě, abyste zabránili vzniku neočekávaných a náhlých situací. Neustále sledujte jízdní podmínky.

	• Tempomat nepoužívejte v situacích, kdy udržování konstantní rychlosti vozidla může být nebezpečné:
	• Tempomat nepoužívejte v situacích, kdy udržování konstantní rychlosti vozidla může být nebezpečné:
	- Při jízdě v hustém provozu nebo v podmínkách, které neumožňují jízdu konstantní rychlostí
	- Při jízdě v hustém provozu nebo v podmínkách, které neumožňují jízdu konstantní rychlostí
	- Při jízdě v hustém provozu nebo v podmínkách, které neumožňují jízdu konstantní rychlostí

	- Při jízdě v dešti nebo po vozovce pokryté ledem či sněhem
	- Při jízdě v dešti nebo po vozovce pokryté ledem či sněhem

	- Při jízdě po silnicích v kopcích nebo v silném větru
	- Při jízdě po silnicích v kopcích nebo v silném větru

	- Při jízdě v silném větru nebo v oblasti s větrnými poryvy
	- Při jízdě v silném větru nebo v oblasti s větrnými poryvy

	- Při jízdě za snížené viditelnosti (například v důsledku nepříznivého počasí, jako je mlha, sníh, déšť nebo písečná bouře)
	- Při jízdě za snížené viditelnosti (například v důsledku nepříznivého počasí, jako je mlha, sníh, déšť nebo písečná bouře)



	• Tempomat nepoužívejte při tažení přívěsu.
	• Tempomat nepoužívejte při tažení přívěsu.








	Adaptivní tempomat (SCC)
	Adaptivní tempomat (SCC)
	Adaptivní tempomat (SCC)
	Adaptivní tempomat je navržen tak, aby detekoval vozidlo před vámi a pomáhal udržovat požadovanou rychlost a minimální vzdálenost mezi vozidlem před vámi a vaším vozidlem.
	Adaptivní tempomat je navržen tak, aby detekoval vozidlo před vámi a pomáhal udržovat požadovanou rychlost a minimální vzdálenost mezi vozidlem před vámi a vaším vozidlem.
	Asistent akcelerace při předjíždění
	Asistent akcelerace při předjíždění
	Když je adaptivní tempomat aktivní a vyhodnotí, že se řidič rozhodl předjet vozidlo před sebou, poskytne mu asistenci při akceleraci.

	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Přední kamera
	Přední kamera
	<GRAPHIC>

	Radar vpředu
	Radar vpředu
	<GRAPHIC>

	Přední kamera a přední radar slouží jako detekční čidlo pro zjišťování vozidel před vámi.
	Přesné umístění detekčního čidla je znázorněno na obrázku výše.
	• Dbejte na to, aby přední kamera a přední radar stále byly v dobrém stavu, aby adaptivní tempomat fungoval optimálním způsobem.
	• Dbejte na to, aby přední kamera a přední radar stále byly v dobrém stavu, aby adaptivní tempomat fungoval optimálním způsobem.
	• Dbejte na to, aby přední kamera a přední radar stále byly v dobrém stavu, aby adaptivní tempomat fungoval optimálním způsobem.
	• Dbejte na to, aby přední kamera a přední radar stále byly v dobrém stavu, aby adaptivní tempomat fungoval optimálním způsobem.

	• Podrobnější informace týkající se opatření pro přední kameru a přední čidlo naleznete v části 
	• Podrobnější informace týkající se opatření pro přední kameru a přední čidlo naleznete v části 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Kombinovaná čidla) (je-li součástí výbavy)" strana 6-70







	Nastavení adaptivního tempomatu
	Nastavení adaptivního tempomatu
	Nastavení adaptivního tempomatu

	Zapnutí adaptivního tempomatu
	Zapnutí adaptivního tempomatu
	Zapnutí adaptivního tempomatu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stisknutím tlačítka jízdního asistenta (
	<GRAPHIC>

	• Pokud se před vámi nenachází žádné vozidlo, rychlo se nezmění.
	• Pokud se před vámi nenachází žádné vozidlo, rychlo se nezmění.
	• Pokud se před vámi nenachází žádné vozidlo, rychlo se nezmění.

	• Pokud se před vámi nachází vozidlo, může dojít k upravení rychlosti, aby byl zachován odstup od vozidla před vámi. Pokud vozidlo před vámi zrychlí, vaše vozidlo bude po zrychlení na nastavenou rychlost udržovat stejnou cestovní ...
	• Pokud se před vámi nachází vozidlo, může dojít k upravení rychlosti, aby byl zachován odstup od vozidla před vámi. Pokud vozidlo před vámi zrychlí, vaše vozidlo bude po zrychlení na nastavenou rychlost udržovat stejnou cestovní ...


	• Pokud jedete rychlostí 0~30 km/h (0~20 mil/h) a stisknete tlačítko jízdního asistenta 
	• Pokud jedete rychlostí 0~30 km/h (0~20 mil/h) a stisknete tlačítko jízdního asistenta 
	• Pokud jedete rychlostí 0~30 km/h (0~20 mil/h) a stisknete tlačítko jízdního asistenta 
	• Pokud jedete rychlostí 0~30 km/h (0~20 mil/h) a stisknete tlačítko jízdního asistenta 
	<GRAPHIC>


	• Pokud řidič přeřadí na nižší převodový stupeň, nemusí rychlost vozidla dosáhnout nastavené rychlosti.
	• Pokud řidič přeřadí na nižší převodový stupeň, nemusí rychlost vozidla dosáhnout nastavené rychlosti.






	Nastavení odstupu vozidla
	Nastavení odstupu vozidla
	Nastavení odstupu vozidla
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Po každém stisknutí tlačítka se odstup vozidla změní následovně:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Při jízdě rychlostí 90 km/h (56 mil/h) bude odstup udržován takto:
	• Při jízdě rychlostí 90 km/h (56 mil/h) bude odstup udržován takto:
	• Při jízdě rychlostí 90 km/h (56 mil/h) bude odstup udržován takto:
	• Při jízdě rychlostí 90 km/h (56 mil/h) bude odstup udržován takto:
	- Odstup 4 – přibližně 52,5 m (172 ft)
	- Odstup 4 – přibližně 52,5 m (172 ft)
	- Odstup 4 – přibližně 52,5 m (172 ft)

	- Odstup 3 – přibližně 40 m (130 ft)
	- Odstup 3 – přibližně 40 m (130 ft)

	- Odstup 2 – přibližně 32,5 m (106 ft)
	- Odstup 2 – přibližně 32,5 m (106 ft)

	- Odstup 1 – přibližně 25 m (82 ft)
	- Odstup 1 – přibližně 25 m (82 ft)



	• Jako odstup je nastaven poslední nastavený odstup při nastartování vozidla nebo při dočasné deaktivaci adaptivního tempomatu.
	• Jako odstup je nastaven poslední nastavený odstup při nastartování vozidla nebo při dočasné deaktivaci adaptivního tempomatu.






	Zvýšení nastavené rychlosti
	Zvýšení nastavené rychlosti
	Zvýšení nastavené rychlosti
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Krátce stiskněte spínač + směrem nahoru. Nastavená rychlost se každým takovýmto použitím spínače zvýší o 1 km/h (1 mil/h).
	• Stiskněte spínač + nahoru a podržte jej. Každým takovýmto použitím spínače se nastavená rychlost jízdy zvýší o 10 km/h (5 mil/h).
	• Stiskněte spínač + nahoru a podržte jej. Každým takovýmto použitím spínače se nastavená rychlost jízdy zvýší o 10 km/h (5 mil/h).
	• Stiskněte spínač + nahoru a podržte jej. Každým takovýmto použitím spínače se nastavená rychlost jízdy zvýší o 10 km/h (5 mil/h).

	• Rychlost můžete nastavit až do 180 km/h (110 mil/h).
	• Rychlost můžete nastavit až do 180 km/h (110 mil/h).


	Před použitím spínače + zkontrolujte jízdní podmínky. Když spínač - posunete nahoru a podržíte jej, může se rychlost jízdy prudce zvýšit.
	Před použitím spínače + zkontrolujte jízdní podmínky. Když spínač - posunete nahoru a podržíte jej, může se rychlost jízdy prudce zvýšit.




	Snížení nastavené rychlosti
	Snížení nastavené rychlosti
	Snížení nastavené rychlosti
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Krátce stiskněte spínač - směrem dolů. Každým takovýmto použitím spínače se nastavená rychlost jízdy sníží o 1 km/h (1 mil/h).
	• Stiskněte spínač - dolů a podržte jej. Každým takovýmto použitím spínače se nastavená rychlost jízdy sníží o 10 km/h (5 mil/h).
	• Stiskněte spínač - dolů a podržte jej. Každým takovýmto použitím spínače se nastavená rychlost jízdy sníží o 10 km/h (5 mil/h).
	• Stiskněte spínač - dolů a podržte jej. Každým takovýmto použitím spínače se nastavená rychlost jízdy sníží o 10 km/h (5 mil/h).

	• Rychlost můžete nastavit až do 30 km/h (20 mil/h).
	• Rychlost můžete nastavit až do 30 km/h (20 mil/h).





	Dočasně vypnout adaptivní tempomat
	Dočasně vypnout adaptivní tempomat
	Dočasně vypnout adaptivní tempomat
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stisknutím spínače (
	<GRAPHIC>




	Obnovení činnosti adaptivního tempomatu
	Obnovení činnosti adaptivního tempomatu
	Obnovení činnosti adaptivního tempomatu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Chcete-li adaptivní tempomat po deaktivaci opět aktivovat, stiskněte spínač +, - nebo (
	<GRAPHIC>

	• Pokud zatlačíte spínač + směrem nahoru nebo spínač - směrem dolů, rychlost vozidla se upraví na aktuální hodnotu rychlosti zobrazenou na přístrojovém panelu.
	• Pokud zatlačíte spínač + směrem nahoru nebo spínač - směrem dolů, rychlost vozidla se upraví na aktuální hodnotu rychlosti zobrazenou na přístrojovém panelu.
	• Pokud zatlačíte spínač + směrem nahoru nebo spínač - směrem dolů, rychlost vozidla se upraví na aktuální hodnotu rychlosti zobrazenou na přístrojovém panelu.

	• Pokud stisknete spínač (
	• Pokud stisknete spínač (
	<GRAPHIC>



	Před použitím spínače (
	Před použitím spínače (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>





	Vypnutí adaptivního tempomatu
	Vypnutí adaptivního tempomatu
	Vypnutí adaptivního tempomatu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stisknutím tlačítka jízdního asistenta (
	<GRAPHIC>

	Je-li vaše vozidlo vybaveno systémem manuálního asistenta pro rychlostní limit, vypnete adaptivní tempomat přidržením stisku tlačítka jízdního asistenta (
	Je-li vaše vozidlo vybaveno systémem manuálního asistenta pro rychlostní limit, vypnete adaptivní tempomat přidržením stisku tlačítka jízdního asistenta (
	<GRAPHIC>





	Založeno na jízdním režimu
	Založeno na jízdním režimu
	Založeno na jízdním režimu
	Adaptivní tempomat mění akceleraci na základě režimu jízdy vybraného v řídících funkcích, které jsou součástí jízdního režimu. Řiďte se následující tabulkou.
	Adaptivní tempomat mění akceleraci na základě režimu jízdy vybraného v řídících funkcích, které jsou součástí jízdního režimu. Řiďte se následující tabulkou.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Režim Drive
	Režim Drive

	Adaptivní tempomat
	Adaptivní tempomat



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	SMART
	SMART
	SMART


	Normal
	Normal


	<TABLE ROW>
	ECO
	ECO
	ECO


	Pomalu
	Pomalu


	<TABLE ROW>
	SPORT
	SPORT
	SPORT


	Rychle
	Rychle


	<TABLE ROW>
	NORMAL
	NORMAL
	NORMAL


	Normal
	Normal





	• Podrobnosti o jízdních režimech najdete v části 
	• Podrobnosti o jízdních režimech najdete v části 
	• Podrobnosti o jízdních režimech najdete v části 
	• Podrobnosti o jízdních režimech najdete v části 
	"Integrovaný systém řízení v režimu Drive" strana 6-52


	• Adaptivní tempomat se nemusí zapnout nebo vypnout v některých režimech řízení, pokud nejsou splněny provozní podmínky.
	• Adaptivní tempomat se nemusí zapnout nebo vypnout v některých režimech řízení, pokud nejsou splněny provozní podmínky.

	• Pokud vaše vozidlo není vybaveno integrovaným systémem řízení v režimu Drive, adaptivní tempomat zvýší rychlost vašeho vozidla na normální úroveň.
	• Pokud vaše vozidlo není vybaveno integrovaným systémem řízení v režimu Drive, adaptivní tempomat zvýší rychlost vašeho vozidla na normální úroveň.






	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Warning Volume (Jízdní asistent → Hlasitost výstrahy)
	High (Vysoká)
	Medium (Střední)
	Low (Nízká)
	Off (Vypnuto)

	I když je však vybrána možnost 
	Off (Vypnuto)
	Low (Nízká)

	Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	Pokud je však hlasitost výstrah vypnutá, zapne se funkce vibrace volantu (je-li součástí výbavy).
	Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení hlasitosti výstrahy.
	Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení hlasitosti výstrahy.





	Používání adaptivního tempomatu
	Používání adaptivního tempomatu
	Používání adaptivního tempomatu

	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Adaptivní tempomat je v provozu, pokud jsou splněny následující podmínky.
	Adaptivní tempomat je v provozu, pokud jsou splněny následující podmínky.
	Základní funkce
	Základní funkce
	• Řazení je v poloze D (Jízda).
	• Řazení je v poloze D (Jízda).
	• Řazení je v poloze D (Jízda).

	• Dveře řidiče jsou zavřené.
	• Dveře řidiče jsou zavřené.

	• Není aktivována elektronická parkovací brzda (EPB).
	• Není aktivována elektronická parkovací brzda (EPB).

	• Rychlost vozidla leží v rozsahu provozní rychlosti.
	• Rychlost vozidla leží v rozsahu provozní rychlosti.
	- Pokud se vepředu nenachází žádné vozidlo: 10~180 km/h (5~110 mil/h)
	- Pokud se vepředu nenachází žádné vozidlo: 10~180 km/h (5~110 mil/h)
	- Pokud se vepředu nenachází žádné vozidlo: 10~180 km/h (5~110 mil/h)

	- Pokud se vepředu nachází vozidlo: 0~180 km/h (0~110 mil/h)
	- Pokud se vepředu nachází vozidlo: 0~180 km/h (0~110 mil/h)



	• Je v činnosti ESC (Elektronické řízení stabilizace) nebo ABS.
	• Je v činnosti ESC (Elektronické řízení stabilizace) nebo ABS.

	• Vozidlo není řízeno systémem ESC (Electronic Stability Control) ani ABS.
	• Vozidlo není řízeno systémem ESC (Electronic Stability Control) ani ABS.

	• Motor neběží při vysokých otáčkách.
	• Motor neběží při vysokých otáčkách.

	• Ovládání brzd asistentem pro předcházení čelnímu nárazu není v provozu.
	• Ovládání brzd asistentem pro předcházení čelnímu nárazu není v provozu.


	Pokud při zastavení není před vaším vozidlem jiné vozidlo, funkce se zapne po sešlápnutí brzdového pedálu.
	Pokud při zastavení není před vaším vozidlem jiné vozidlo, funkce se zapne po sešlápnutí brzdového pedálu.


	Asistent akcelerace při předjíždění
	Asistent akcelerace při předjíždění
	Asistent akcelerace při předjíždění se aktivuje, pokud je zapnutý směrový signál vlevo (levostranné řízení) nebo směrový signál vpravo (pravostranné řízení), je aktivován adaptivní tempomat a jsou splněny následující podmínky
	• Rychlost vozidla je vyšší než 60 km/h (40 mil/h).
	• Rychlost vozidla je vyšší než 60 km/h (40 mil/h).
	• Rychlost vozidla je vyšší než 60 km/h (40 mil/h).

	• Výstražná světla jsou vypnutá.
	• Výstražná světla jsou vypnutá.

	• Před vaším vozidlem je zjištěno jiné vozidlo.
	• Před vaším vozidlem je zjištěno jiné vozidlo.

	• Pro zachování odstupu od vozidla před vámi není třeba zpomalovat.
	• Pro zachování odstupu od vozidla před vámi není třeba zpomalovat.


	• Pokud je zapnutý směrový signál vlevo (levostranné řízení) nebo směrový signál vpravo (pravostranné řízení) a před vámi jede jiné vozidlo, může vaše vozidlo dočasně zrychlit. Neustále sledujte jízdní podmínky.
	• Pokud je zapnutý směrový signál vlevo (levostranné řízení) nebo směrový signál vpravo (pravostranné řízení) a před vámi jede jiné vozidlo, může vaše vozidlo dočasně zrychlit. Neustále sledujte jízdní podmínky.
	• Pokud je zapnutý směrový signál vlevo (levostranné řízení) nebo směrový signál vpravo (pravostranné řízení) a před vámi jede jiné vozidlo, může vaše vozidlo dočasně zrychlit. Neustále sledujte jízdní podmínky.
	• Pokud je zapnutý směrový signál vlevo (levostranné řízení) nebo směrový signál vpravo (pravostranné řízení) a před vámi jede jiné vozidlo, může vaše vozidlo dočasně zrychlit. Neustále sledujte jízdní podmínky.

	• Bez ohledu na to, po které straně silnice se v příslušné zemi jezdí, bude se asistent akcelerace při předjíždění aktivovat při splnění následujících podmínek. Při používání funkce v zemích, v nichž se jezdí po opačné...
	• Bez ohledu na to, po které straně silnice se v příslušné zemi jezdí, bude se asistent akcelerace při předjíždění aktivovat při splnění následujících podmínek. Při používání funkce v zemích, v nichž se jezdí po opačné...








	Displej a kontrola adaptivního tempomatu
	Displej a kontrola adaptivního tempomatu
	Displej a kontrola adaptivního tempomatu
	Základní funkce
	Základní funkce
	Základní funkce
	Provozní stav adaptivního tempomatu je uveden v režimu Driving Assist (Jízdní asistent) na přístrojovém panelu. Viz 
	"Přístrojová deska" strana 4-46

	Adaptivní tempomat se zobrazuje následujícím způsobem v závislosti na stavu funkce.
	• Při činnosti
	• Při činnosti
	• Při činnosti
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Zobrazuje se, zda se před vámi nachází jiné vozidlo, a vybraná úroveň odstupu.
	1. Zobrazuje se, zda se před vámi nachází jiné vozidlo, a vybraná úroveň odstupu.
	1. Zobrazuje se, zda se před vámi nachází jiné vozidlo, a vybraná úroveň odstupu.

	2. Zobrazuje se nastavená rychlost.
	2. Zobrazuje se nastavená rychlost.

	3. Zobrazuje se, zda se před vámi nachází jiné vozidlo, a cílový odstup.
	3. Zobrazuje se, zda se před vámi nachází jiné vozidlo, a cílový odstup.



	• Při dočasné deaktivaci
	• Při dočasné deaktivaci
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Kontrolka (
	1. Kontrolka (
	1. Kontrolka (
	<GRAPHIC>


	2. Předchozí nastavená rychlost se zobrazuje šedě.
	2. Předchozí nastavená rychlost se zobrazuje šedě.




	• Odstup vozidla vpředu se zobrazuje na přístrojovém panelu v závislosti na aktuálním odstupu vozidla vpředu.
	• Odstup vozidla vpředu se zobrazuje na přístrojovém panelu v závislosti na aktuálním odstupu vozidla vpředu.
	• Odstup vozidla vpředu se zobrazuje na přístrojovém panelu v závislosti na aktuálním odstupu vozidla vpředu.
	• Odstup vozidla vpředu se zobrazuje na přístrojovém panelu v závislosti na aktuálním odstupu vozidla vpředu.

	• Cílový odstup se může lišit podle rychlosti vozidla a nastavené úrovně odstupu. Je-li rychlost vozidla nízká, může se cílový odstup změnit jen nepatrně.
	• Cílový odstup se může lišit podle rychlosti vozidla a nastavené úrovně odstupu. Je-li rychlost vozidla nízká, může se cílový odstup změnit jen nepatrně.




	Dočasná akcelerace
	Dočasná akcelerace
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Chcete-li dočasně zvýšit rychlost bez změny nastavené rychlosti, když je v provozu adaptivní tempomat, sešlápněte pedál akcelerátoru. Během sešlápnutí pedálu akcelerátoru bude na přístrojovém panelu blikat nastavená rychlost, ...
	Pokud však není pedál akcelerátoru dostatečně sešlápnutý, rychlost vozidla se může snižovat.
	Při krátkodobém zrychlování buďte opatrní, jelikož rychlost a odstup nejsou ovládány automaticky ani v případě, že se před vámi nachází jiné vozidlo.
	Při krátkodobém zrychlování buďte opatrní, jelikož rychlost a odstup nejsou ovládány automaticky ani v případě, že se před vámi nachází jiné vozidlo.


	Adaptivní tempomat dočasně vypnut
	Adaptivní tempomat dočasně vypnut
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Deaktivovaný inteligentní tempomat

	Adaptivní tempomat se automaticky dočasně deaktivuje v následujících situacích:
	• Rychlost jízdy je vyšší než 190 km/h (120 mph).
	• Rychlost jízdy je vyšší než 190 km/h (120 mph).
	• Rychlost jízdy je vyšší než 190 km/h (120 mph).

	• Vozidlo určitou dobu stálo.
	• Vozidlo určitou dobu stálo.

	• Pedál akcelerátoru byl po určitou dobu souvisle sešlápnut.
	• Pedál akcelerátoru byl po určitou dobu souvisle sešlápnut.

	• Nejsou splněny podmínky pro činnost adaptivního tempomatu.
	• Nejsou splněny podmínky pro činnost adaptivního tempomatu.


	Je-li adaptivní tempomat automaticky dočasně deaktivována, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva a zazní zvuková výstraha jako varování pro řidiče.
	Pokud se vozidlo zastaví a je automaticky dočasně deaktivován adaptivní tempomat, může být aktivována elektronická parkovací brzda (EPB).
	Pokud se vozidlo zastaví a je automaticky dočasně deaktivován adaptivní tempomat, může být aktivována elektronická parkovací brzda (EPB).

	Když je adaptivní tempomat dočasně deaktivován, odstup od vozidla vpředu se neudržuje. Vždy sledujte situaci na silnici a v případě potřeby snižte rychlost jízdy sešlápnutím brzdového pedálu, abyste udržovali bezpečný odstup.
	Když je adaptivní tempomat dočasně deaktivován, odstup od vozidla vpředu se neudržuje. Vždy sledujte situaci na silnici a v případě potřeby snižte rychlost jízdy sešlápnutím brzdového pedálu, abyste udržovali bezpečný odstup.


	Podmínky adaptivního tempomatu nejsou splněny
	Podmínky adaptivního tempomatu nejsou splněny
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Podmínky adaptivního tempomatu nejsou splněny

	Pokud je tlačítko Jízdní asistent, spínač +, spínač - nebo spínač (
	<GRAPHIC>


	Situace v dopravě
	Situace v dopravě
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Akcelerace pomocí ovladače nebo pedálu

	Pokud v dopravě vozidlo před vámi zastaví, vaše vozidlo zastaví také. Pokud se vozidlo před vámi dá do pohybu, dá se do pohybu i vaše vozidlo.
	Pokud navíc vozidlo stálo a uplynul určitý časový interval, zobrazí se na přístrojovém panelu zpráva jako výše. Chcete-li zahájit jízdu, sešlápněte akcelerační pedál nebo stiskněte spínač +, spínač – či spínač (
	<GRAPHIC>


	Varování ohledně dopravní situace před vámi
	Varování ohledně dopravní situace před vámi
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Sledujte okolní vozidla

	V následující situaci se na přístrojovém panelu zobrazí varovné hlášení a zazní zvukový signál jako výstraha pro řidiče ohledně dopravní situace před ním.
	• Upozornění na vozidlo jedoucí před vámi zmizí, když adaptivní tempomat udržuje odstup od vozidla před vámi a vaše vozidlo jede rychlostí nižší než určitá hodnota.
	• Upozornění na vozidlo jedoucí před vámi zmizí, když adaptivní tempomat udržuje odstup od vozidla před vámi a vaše vozidlo jede rychlostí nižší než určitá hodnota.
	• Upozornění na vozidlo jedoucí před vámi zmizí, když adaptivní tempomat udržuje odstup od vozidla před vámi a vaše vozidlo jede rychlostí nižší než určitá hodnota.


	Vždy dávejte pozor na vozidla či předměty, které se před vámi mohou náhle objevit, a v případě potřeby snižte rychlost jízdy sešlápnutím brzdového pedálu, abyste udržovali bezpečný odstup.
	Vždy dávejte pozor na vozidla či předměty, které se před vámi mohou náhle objevit, a v případě potřeby snižte rychlost jízdy sešlápnutím brzdového pedálu, abyste udržovali bezpečný odstup.


	Varování před srážkou
	Varování před srážkou
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Varování před srážkou

	Pokud je adaptivní tempomat v provozu a riziko srážky s vozidlem jedoucím vpředu je vysoké, zobrazí se na přístrojovém panelu varovné hlášení a zazní zvukový signál jako varování pro řidiče. Vždy sledujte situaci na silnici a v ...
	V následujících situacích nemusí adaptivní tempomat řidiče varovat před srážkou.
	V následujících situacích nemusí adaptivní tempomat řidiče varovat před srážkou.
	• Odstup od vozidla jedoucího vpředu je malý a vozidlo před vámi jede rychleji či podobnou rychlostí jako vaše vozidlo
	• Odstup od vozidla jedoucího vpředu je malý a vozidlo před vámi jede rychleji či podobnou rychlostí jako vaše vozidlo
	• Odstup od vozidla jedoucího vpředu je malý a vozidlo před vámi jede rychleji či podobnou rychlostí jako vaše vozidlo

	• Rychlost vašeho vozidla je velmi nízká nebo vaše vozidlo stojí
	• Rychlost vašeho vozidla je velmi nízká nebo vaše vozidlo stojí

	• Ihned po aktivaci adaptivního tempomatu je sešlápnut akcelerační pedál
	• Ihned po aktivaci adaptivního tempomatu je sešlápnut akcelerační pedál



	Při používání adaptivního tempomatu dodržujte následující opatření:
	Při používání adaptivního tempomatu dodržujte následující opatření:
	• Adaptivní tempomat není náhradou za správné a bezpečné jízdní návyky. Odpovědností řidiče je vždy kontrolovat rychlost a odstup vozidla vpředu.
	• Adaptivní tempomat není náhradou za správné a bezpečné jízdní návyky. Odpovědností řidiče je vždy kontrolovat rychlost a odstup vozidla vpředu.
	• Adaptivní tempomat není náhradou za správné a bezpečné jízdní návyky. Odpovědností řidiče je vždy kontrolovat rychlost a odstup vozidla vpředu.

	• Jelikož adaptivní tempomat nemusí rozpoznat neočekávané a náhlé situace či složité jízdní situace, vždy pozorně sledujte jízdní podmínky a udržujte si kontrolu nad rychlostí vozidla.
	• Jelikož adaptivní tempomat nemusí rozpoznat neočekávané a náhlé situace či složité jízdní situace, vždy pozorně sledujte jízdní podmínky a udržujte si kontrolu nad rychlostí vozidla.

	• Pokud funkci adaptivního tempomatu nepoužíváte, vypínejte ji, aby nedošlo k neúmyslnému nastavení rychlosti.
	• Pokud funkci adaptivního tempomatu nepoužíváte, vypínejte ji, aby nedošlo k neúmyslnému nastavení rychlosti.

	• Pokud je adaptivní tempomat aktivován, nenechávejte dveře otevřené, dokonce ani pokud je vozidlo zastaveno.
	• Pokud je adaptivní tempomat aktivován, nenechávejte dveře otevřené, dokonce ani pokud je vozidlo zastaveno.

	• Vždy si udržujte přehled o zvolené rychlosti a odstupu vozidel.
	• Vždy si udržujte přehled o zvolené rychlosti a odstupu vozidel.

	• Udržujte bezpečný odstup na základě podmínek na vozovce a rychlosti vozidla. Pokud je odstup vozidel při jízdě vysokou rychlostí příliš malý, může dojít k vážné srážce. Vždy věnujte pozornost dopravní situaci před vámi.
	• Udržujte bezpečný odstup na základě podmínek na vozovce a rychlosti vozidla. Pokud je odstup vozidel při jízdě vysokou rychlostí příliš malý, může dojít k vážné srážce. Vždy věnujte pozornost dopravní situaci před vámi.

	• Pokud při zachovávání odstupu vozidlo jedoucí vpředu zmizí, může funkce prudce zrychlit na nastavenou rychlost. Neustále si buďte vědomi možnosti vzniku neočekávaných a náhlých situací.
	• Pokud při zachovávání odstupu vozidlo jedoucí vpředu zmizí, může funkce prudce zrychlit na nastavenou rychlost. Neustále si buďte vědomi možnosti vzniku neočekávaných a náhlých situací.

	• Vozidlo může při jízdě do kopce zpomalovat nebo při jízdě z kopce zrychlovat.
	• Vozidlo může při jízdě do kopce zpomalovat nebo při jízdě z kopce zrychlovat.

	• Vždy si buďte vědomi možnosti vzniku situací, kdy na silnici náhle vjede vozidlo.
	• Vždy si buďte vědomi možnosti vzniku situací, kdy na silnici náhle vjede vozidlo.

	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, z bezpečnostních důvodů doporučujeme adaptivní tempomat vypnout.
	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, z bezpečnostních důvodů doporučujeme adaptivní tempomat vypnout.

	• Je-li vaše vozidlo taženo, adaptivní tempomat vypněte.
	• Je-li vaše vozidlo taženo, adaptivní tempomat vypněte.

	• Dochází-li k rušení silnými elektromagnetickými vlnami, může se adaptivní tempomat vypnout.
	• Dochází-li k rušení silnými elektromagnetickými vlnami, může se adaptivní tempomat vypnout.

	• Adaptivní tempomat nemusí detekovat překážku vpředu a může dojít ke srážce. Vždy pečlivě sledujte situaci před vámi, abyste zabránili neočekávaným a náhlým situacím.
	• Adaptivní tempomat nemusí detekovat překážku vpředu a může dojít ke srážce. Vždy pečlivě sledujte situaci před vámi, abyste zabránili neočekávaným a náhlým situacím.

	• Pokud před vámi jedou vozidla, která často přejíždějí z pruhu do pruhu, mohou způsobit zpoždění reakce této funkce nebo případně také to, že bude reagovat na vozidlo ve vedlejším jízdním pruhu. Vždy jezděte uvážlivě, a...
	• Pokud před vámi jedou vozidla, která často přejíždějí z pruhu do pruhu, mohou způsobit zpoždění reakce této funkce nebo případně také to, že bude reagovat na vozidlo ve vedlejším jízdním pruhu. Vždy jezděte uvážlivě, a...

	• Vždy sledujte okolí a jezděte opatrně, i když se nezobrazuje varovné hlášení či nezní zvukový výstražný signál.
	• Vždy sledujte okolí a jezděte opatrně, i když se nezobrazuje varovné hlášení či nezní zvukový výstražný signál.

	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný zvukový signál jiného systému, nemusí se výstražné hlášení adaptivního tempomatu zobrazit a jeho výstražný zvukový signál nemusí zaznít.
	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný zvukový signál jiného systému, nemusí se výstražné hlášení adaptivního tempomatu zobrazit a jeho výstražný zvukový signál nemusí zaznít.

	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál adaptivního tempomatu slyšet. Vždy věnujte pozornost dopravní situaci před vámi.
	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál adaptivního tempomatu slyšet. Vždy věnujte pozornost dopravní situaci před vámi.

	• Výrobce vozidla nenese odpovědnost za porušování dopravních předpisů ani za nehody způsobené řidičem v době, kdy je aktivní adaptivní tempomat.
	• Výrobce vozidla nenese odpovědnost za porušování dopravních předpisů ani za nehody způsobené řidičem v době, kdy je aktivní adaptivní tempomat.

	• Vždy nastavte nižší rychlost vozidla, než je maximum povolené v příslušné zemi.
	• Vždy nastavte nižší rychlost vozidla, než je maximum povolené v příslušné zemi.



	• Adaptivní tempomat nemusí fungovat po dobu 15 sekund po opětovném nastartování vozidla, nebo pokud není inicializována přední kamera či přední radar.
	• Adaptivní tempomat nemusí fungovat po dobu 15 sekund po opětovném nastartování vozidla, nebo pokud není inicializována přední kamera či přední radar.
	• Adaptivní tempomat nemusí fungovat po dobu 15 sekund po opětovném nastartování vozidla, nebo pokud není inicializována přední kamera či přední radar.
	• Adaptivní tempomat nemusí fungovat po dobu 15 sekund po opětovném nastartování vozidla, nebo pokud není inicializována přední kamera či přední radar.

	• Při ovládání brzd adaptivním tempomatem se může ozvat zvuk.
	• Při ovládání brzd adaptivním tempomatem se může ozvat zvuk.



	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.





	Porucha a omezení adaptivního tempomatu
	Porucha a omezení adaptivního tempomatu
	Porucha a omezení adaptivního tempomatu

	Porucha adaptivního tempomatu
	Porucha adaptivního tempomatu
	Porucha adaptivního tempomatu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte systém adaptivního tempomatu

	Pokud adaptivní tempomat nefunguje správně, zobrazí se na přístrojovém panelu varovné hlášení a na přístrojovém panelu se rozsvítí varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	Adaptivní tempomat deaktivován
	Adaptivní tempomat deaktivován
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Adaptivní tempomat je vypnutý. Radar je zablokovaný

	Pokud je kryt předního radaru nebo senzor pokrytý sněhem, dešťovou vodou či nečistotami, může dojít ke snížení výkonu detekování a k dočasnému omezení nebo zablokování adaptivního tempomatu.
	V takovém případě se na přístrojovém panelu zobrazí varovné hlášení.
	Po odstranění znečistění, sněhu nebo kapek deště začne adaptivní tempomat opět normálně fungovat.
	I když se na přístrojovém panelu nezobrazí varovné hlášení, nemusí adaptivní tempomat fungovat správně.
	I když se na přístrojovém panelu nezobrazí varovné hlášení, nemusí adaptivní tempomat fungovat správně.

	Adaptivní tempomat nemusí fungovat správně v některých prostředích (např. v otevřené krajině), kde po nastartování vozidla nelze detekovat žádné objekty.
	Adaptivní tempomat nemusí fungovat správně v některých prostředích (např. v otevřené krajině), kde po nastartování vozidla nelze detekovat žádné objekty.





	Omezení adaptivního tempomatu
	Omezení adaptivního tempomatu
	Omezení adaptivního tempomatu
	Adaptivní tempomat nemusí fungovat normálně za následujících podmínek:
	Adaptivní tempomat nemusí fungovat normálně za následujících podmínek:
	• Detekční čidlo nebo jeho okolí je znečištěné nebo poškozené
	• Detekční čidlo nebo jeho okolí je znečištěné nebo poškozené
	• Detekční čidlo nebo jeho okolí je znečištěné nebo poškozené

	• Čelní sklo je průběžně ostřikováno kapalinou ostřikovače nebo jsou spuštěny stěrače
	• Čelní sklo je průběžně ostřikováno kapalinou ostřikovače nebo jsou spuštěny stěrače

	• Objektiv kamery je částečně nebo zcela zakrytý tónováním, povlakem nebo nálepkou na čelním skle, poškozeným nebo znečistěným sklem (nálepky, hmyz atd.)
	• Objektiv kamery je částečně nebo zcela zakrytý tónováním, povlakem nebo nálepkou na čelním skle, poškozeným nebo znečistěným sklem (nálepky, hmyz atd.)

	• Z čelního skla není odstraněna vlhkost nebo namrznuté kapky deště
	• Z čelního skla není odstraněna vlhkost nebo namrznuté kapky deště

	• V zorném poli přední kamery dochází k oslnění sluncem
	• V zorném poli přední kamery dochází k oslnění sluncem

	• Na mokré nebo rozbité vozovce (například v kalužích) se odráží pouliční osvětlení nebo světla protijedoucích vozidel
	• Na mokré nebo rozbité vozovce (například v kalužích) se odráží pouliční osvětlení nebo světla protijedoucích vozidel

	• Teplota v okolí přední kamery je příliš vysoká nebo nízká
	• Teplota v okolí přední kamery je příliš vysoká nebo nízká

	• Na přístrojové desce se nachází nějaký předmět
	• Na přístrojové desce se nachází nějaký předmět

	• Při jízdě ve velmi jasném osvětlení
	• Při jízdě ve velmi jasném osvětlení

	• Okolní prostředí je velmi tmavé, například při jízdě v tunelu apod.
	• Okolní prostředí je velmi tmavé, například při jízdě v tunelu apod.

	• Venkovní jas se náhle změní, např. po vjezdu do tunelu
	• Venkovní jas se náhle změní, např. po vjezdu do tunelu

	• Venkovní osvětlení má nízkou intenzitu a nejsou rozsvíceny světlomety nebo nejsou dostatečně jasné
	• Venkovní osvětlení má nízkou intenzitu a nejsou rozsvíceny světlomety nebo nejsou dostatečně jasné

	• Při jízdě v prudkém dešti, sněžení nebo v mlze
	• Při jízdě v prudkém dešti, sněžení nebo v mlze

	• Při jízdě skrze páru, kouř nebo ve stínu
	• Při jízdě skrze páru, kouř nebo ve stínu

	• Je detekována pouze část vozidla
	• Je detekována pouze část vozidla

	• Vozidlo vpředu nemá žádná koncová světla nebo jsou koncová světla umístěna na neobvyklých místech apod.
	• Vozidlo vpředu nemá žádná koncová světla nebo jsou koncová světla umístěna na neobvyklých místech apod.

	• Venkovní osvětlení má nízkou intenzitu a vozidlo vpředu nemá žádná koncová světla nebo tato světla nejsou dostatečně jasná
	• Venkovní osvětlení má nízkou intenzitu a vozidlo vpředu nemá žádná koncová světla nebo tato světla nejsou dostatečně jasná

	• Zadní část vozidla jedoucího vpředu je malá nebo nevypadá obvykle (je nakloněná, převrácená apod.)
	• Zadní část vozidla jedoucího vpředu je malá nebo nevypadá obvykle (je nakloněná, převrácená apod.)

	• Světlá výška vozidla před vámi je příliš nízká nebo naopak velmi vysoká
	• Světlá výška vozidla před vámi je příliš nízká nebo naopak velmi vysoká

	• Před vaše vozidlo se velmi náhle zařadí jiné vozidlo
	• Před vaše vozidlo se velmi náhle zařadí jiné vozidlo

	• Vaše vozidlo je odtahováno
	• Vaše vozidlo je odtahováno

	• Při jízdě tunelem nebo po ocelovém mostu
	• Při jízdě tunelem nebo po ocelovém mostu

	• Projíždíte oblastmi s kovovými prvky, jako jsou stavby, železnice apod.
	• Projíždíte oblastmi s kovovými prvky, jako jsou stavby, železnice apod.

	• V okolí se nacházejí vysoce reflexní materiály, které velmi dobře odrážejí paprsky předního radaru, například svodidla, vozidla v bezprostřední blízkosti apod.
	• V okolí se nacházejí vysoce reflexní materiály, které velmi dobře odrážejí paprsky předního radaru, například svodidla, vozidla v bezprostřední blízkosti apod.

	• Část nárazníku v okolí radaru je vtlačená dovnitř, poškozená nebo je radar mimo svou správnou pozici
	• Část nárazníku v okolí radaru je vtlačená dovnitř, poškozená nebo je radar mimo svou správnou pozici

	• Teplota v okolí předního radaru je příliš vysoká nebo nízká
	• Teplota v okolí předního radaru je příliš vysoká nebo nízká

	• Projíždíte po otevřeném prostranství, kde se nachází jen velmi málo vozidel nebo staveb (například poušť, pastviny, okrajové části měst apod.)
	• Projíždíte po otevřeném prostranství, kde se nachází jen velmi málo vozidel nebo staveb (například poušť, pastviny, okrajové části měst apod.)

	• Vozidlo jedoucí před vámi je vyrobeno z materiálu, který neodráží signály předního radaru
	• Vozidlo jedoucí před vámi je vyrobeno z materiálu, který neodráží signály předního radaru

	• Jedete v blízkosti křížení dálnic či silnic pro motorová vozidla nebo mýtné brány
	• Jedete v blízkosti křížení dálnic či silnic pro motorová vozidla nebo mýtné brány

	• Vozidlo jede po kluzkém povrchu na sněhu, ledu nebo kalužemi apod.
	• Vozidlo jede po kluzkém povrchu na sněhu, ledu nebo kalužemi apod.

	• Jedete po klikaté silnici
	• Jedete po klikaté silnici

	• Vozidlo vpředu je detekováno pozdě
	• Vozidlo vpředu je detekováno pozdě

	• Vozidlo vpředu je náhle zakryto překážkou
	• Vozidlo vpředu je náhle zakryto překážkou

	• Vozidlo vpředu nečekaně přejede z jednoho jízdního pruhu do jiného nebo prudce zpomalí
	• Vozidlo vpředu nečekaně přejede z jednoho jízdního pruhu do jiného nebo prudce zpomalí

	• Vozidlo vpředu se nakloní nebo zprudka vybočí ze svého směru
	• Vozidlo vpředu se nakloní nebo zprudka vybočí ze svého směru

	• Vozidlo vpředu jede příliš pomalu nebo příliš rychle
	• Vozidlo vpředu jede příliš pomalu nebo příliš rychle

	• S vozidlem před vámi změní vaše vozidlo při nízké rychlosti náhle jízdní pruh
	• S vozidlem před vámi změní vaše vozidlo při nízké rychlosti náhle jízdní pruh

	• Vozidlo vpředu je pokryté sněhem
	• Vozidlo vpředu je pokryté sněhem

	• Neklidný jízdní styl
	• Neklidný jízdní styl

	• Nacházíte se na kruhovém objezdu a vozidlo vpředu není detekováno
	• Nacházíte se na kruhovém objezdu a vozidlo vpředu není detekováno

	• Jedete trvale v kruhu
	• Jedete trvale v kruhu

	• Při jízdě na parkovišti
	• Při jízdě na parkovišti

	• Projíždíte stavbou, jedete po nedlážděné, částečně dlážděné nebo nerovné silnici, přejíždíte zpomalovací prahy apod.
	• Projíždíte stavbou, jedete po nedlážděné, částečně dlážděné nebo nerovné silnici, přejíždíte zpomalovací prahy apod.

	• Jedete po silnici s velkým sklonem, ve velmi klikatém úseku apod.
	• Jedete po silnici s velkým sklonem, ve velmi klikatém úseku apod.

	• Projíždíte po silnici lemované stromořadím nebo spoustou semaforů
	• Projíždíte po silnici lemované stromořadím nebo spoustou semaforů

	• Nepříznivé jízdní podmínky působí při jízdě přílišné vibrace
	• Nepříznivé jízdní podmínky působí při jízdě přílišné vibrace

	• Výška vašeho vozidla je nižší nebo vyšší v důsledku velkého zatížení zavazadlového prostoru, abnormálního tlaku v pneumatikách apod.
	• Výška vašeho vozidla je nižší nebo vyšší v důsledku velkého zatížení zavazadlového prostoru, abnormálního tlaku v pneumatikách apod.

	• Při jízdě po úzké cestě lemované stromy nebo přerostlými travinami
	• Při jízdě po úzké cestě lemované stromy nebo přerostlými travinami

	• Dochází k rušení elektromagnetickými vlnami, například v oblastech se silným rádiovým signálem nebo elektromagnetickým šumem
	• Dochází k rušení elektromagnetickými vlnami, například v oblastech se silným rádiovým signálem nebo elektromagnetickým šumem

	• Jedete po klikaté silnici
	• Jedete po klikaté silnici
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	V zatáčkách nemusí adaptivní tempomat správně rozpoznat vozidlo ve stejném jízdním pruhu a může akcelerovat na nastavenou rychlost. Po náhlém zaznamenání vozidla před vámi může rovněž dojít k prudkému snížení rychlosti.
	V zatáčkách nastavujte odpovídající rychlost a s ohledem na stav vozovky a dopravní situaci před vámi používejte brzdový pedál či pedál akcelerátoru.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Rychlost jízdy může být snížena kvůli jízdě vozidla v sousedním pruhu.
	Ujistěte se, že stav vozovky umožňuje bezpečné požívání adaptivního tempomatu a v případě potřeby snižte rychlost jízdy sešlápnutím brzdového pedálu, abyste udržovali bezpečný odstup.

	• Jízda po silnici s velkým sklonem
	• Jízda po silnici s velkým sklonem
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pří jízdě do svahu nebo ze svahu adaptivní tempomat nemusí zaznamenat vozidlo pohybující se ve vašem pruhu a může vozidlo zrychlit na nastavenou rychlost. Po náhlém zaznamenání vozidla před vámi rovněž dojde k prudkému snížení ...
	Ve svahu nastavujte odpovídající rychlost a s ohledem na stav vozovky a dopravní situaci před vámi používejte brzdový pedál či pedál akcelerátoru.

	• Změna jízdního pruhu
	• Změna jízdního pruhu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Vaše vozidlo
	[B]: Vozidlo přejíždějící mezi jízdními pruhy
	Když se do vašeho jízdního pruhu zařadí ze sousedního jízdního pruhu jiné vozidlo, systém je nedokáže rozpoznat, dokud není v rozpoznávacím rozsahu senzoru. Adaptivní tempomat nemusí ihned rozpoznat vozidlo, pokud náhle přejede do...

	• Rozpoznávání vozidel
	• Rozpoznávání vozidel
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	V následujících případech nemusí čidlo rozpoznat některá vozidla ve vašem jízdní pruhu:
	- Vozidla vybočená na jednu stranu
	- Vozidla vybočená na jednu stranu
	- Vozidla vybočená na jednu stranu

	- Pomalu se pohybující nebo náhle zrychlující vozidla
	- Pomalu se pohybující nebo náhle zrychlující vozidla

	- Vozidla s větší světlou výškou nebo vozidla přepravující břemena, která přesahují zadní část vozidla
	- Vozidla s větší světlou výškou nebo vozidla přepravující břemena, která přesahují zadní část vozidla

	- Vozidla se zvednutou přední částí v důsledku těžkého nákladu
	- Vozidla se zvednutou přední částí v důsledku těžkého nákladu

	- Blížící se vozidla
	- Blížící se vozidla

	- Stojící vozidla
	- Stojící vozidla

	- Vozidla s nízkým zadním profilem, jako například přívěsy
	- Vozidla s nízkým zadním profilem, jako například přívěsy

	- Úzká vozidla, jako například motocykly nebo jízdní kola
	- Úzká vozidla, jako například motocykly nebo jízdní kola

	- Speciální vozidla
	- Speciální vozidla

	- Zvířata a chodci
	- Zvířata a chodci

	- Vozidlo na krátkou vzdálenost (cca 2 m)
	- Vozidlo na krátkou vzdálenost (cca 2 m)


	V následujících případech nedokáže čidlo rozpoznat vozidlo jedoucí vpředu. Vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky a řiďte bezpečně. Je-li to třeba, upravte rychlost vašeho vozidla.
	- Své vozidlo řídíte vy
	- Své vozidlo řídíte vy
	- Své vozidlo řídíte vy

	- Jízda po úzkých silnicích nebo silnicích s ostrými zatáčkami
	- Jízda po úzkých silnicích nebo silnicích s ostrými zatáčkami


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Když vozidlo jedoucí před vámi odbočí na křižovatce, vaše vozidlo může zrychlit.
	• Když vozidlo jedoucí před vámi odbočí na křižovatce, vaše vozidlo může zrychlit.
	Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Pokud vozidlo před vámi náhle vyjede mimo jízdní pruh, adaptivní tempomat nemusí toto nové vozidlo, které je nyní před vámi, ihned rozpoznat.
	• Pokud vozidlo před vámi náhle vyjede mimo jízdní pruh, adaptivní tempomat nemusí toto nové vozidlo, které je nyní před vámi, ihned rozpoznat.
	Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Pokud vaše vozidlo udržuje odstup od vozidla před vámi, vždy dávejte pozor na chodce v okolí vozidla.
	• Pokud vaše vozidlo udržuje odstup od vozidla před vámi, vždy dávejte pozor na chodce v okolí vozidla.







	Systém adaptivního tempomatu spolupracující s navigací (NSCC)
	Systém adaptivního tempomatu spolupracující s navigací (NSCC)
	Systém adaptivního tempomatu spolupracující s navigací (NSCC)
	Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, pomáhá automaticky upravovat rychlost vozidla při jízdě po dálnicích (nebo silnicích pro motorová vozidla) s využitím informací o silnicích z navigace, je-li v činnosti adaptivní tempomat
	Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, pomáhá automaticky upravovat rychlost vozidla při jízdě po dálnicích (nebo silnicích pro motorová vozidla) s využitím informací o silnicích z navigace, je-li v činnosti adaptivní tempomat
	• Adaptivní tempomat spolupracující s navigací je k dispozici pouze na řízených příjezdových komunikacích některých dálnic.
	• Adaptivní tempomat spolupracující s navigací je k dispozici pouze na řízených příjezdových komunikacích některých dálnic.
	• Adaptivní tempomat spolupracující s navigací je k dispozici pouze na řízených příjezdových komunikacích některých dálnic.
	• Adaptivní tempomat spolupracující s navigací je k dispozici pouze na řízených příjezdových komunikacích některých dálnic.
	Řízené příjezdové komunikace jsou komunikace s vjezdy a výjezdy, které mají omezenou kapacitu, aby byl zajištěn plynulý provoz bez snižování rychlosti. Vjezd na řízené příjezdové komunikace je povolen jen osobním automobilům a ...

	• Při příštích aktualizacích navigace mohou být přidány další dálnice.
	• Při příštích aktualizacích navigace mohou být přidány další dálnice.

	• Adaptivní tempomat spolupracující s navigací je v činnosti na silnicích první třídy, silnicích pro motorová vozidla nebo dálnicích; nefunguje na dálničních křižovatkách nebo odbočkách.
	• Adaptivní tempomat spolupracující s navigací je v činnosti na silnicích první třídy, silnicích pro motorová vozidla nebo dálnicích; nefunguje na dálničních křižovatkách nebo odbočkách.



	Automatické zpomalení před zatáčkami na dálnici
	Automatické zpomalení před zatáčkami na dálnici
	V případě vysoké rychlosti vozidla funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici na základě informací o zatáčce z navigačního systému dočasně sníží rychlost vozidla nebo omezí akceleraci, aby vám pomohla bezpeč...

	Automatická změna nastavené rychlosti na dálnici
	Automatická změna nastavené rychlosti na dálnici
	Funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici automaticky mění nastavenou rychlost adaptivního tempomatu na základě informací o rychlostních omezeních z navigačního systému.



	Nastavení adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	Nastavení adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	Nastavení adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací

	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Usnadnění řízení
	1 Usnadnění řízení
	1 Usnadnění řízení
	1 Usnadnění řízení


	2 Automatická změna rychlosti na dálnici
	2 Automatická změna rychlosti na dálnici
	2 Automatická změna rychlosti na dálnici



	Při zapnutém systému vozidla můžete zapnout adaptivní tempomat spolupracující s navigací (NSCC) tak, že vyberete položku 
	Driver assistance (Jízdní asistenti) 
	Driving Convenience (Usnadnění řízení)
	Highway Auto Speed Change (Automatická změna rychlosti na dálnici)

	Pokud nastane problém s adaptivním tempomatem spolupracujícím s navigací, nelze jej nastavit prostřednictvím nabídky Settings (Nastavení).
	Pokud nastane problém s adaptivním tempomatem spolupracujícím s navigací, nelze jej nastavit prostřednictvím nabídky Settings (Nastavení).





	Provoz adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	Provoz adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	Provoz adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací

	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, je připraven k použití, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
	Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, je připraven k použití, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
	• Adaptivní tempomat je v činnosti
	• Adaptivní tempomat je v činnosti
	• Adaptivní tempomat je v činnosti

	• Jedete po silnicích první třídy, dálnicích (nebo silnicích pro motorová vozidla)
	• Jedete po silnicích první třídy, dálnicích (nebo silnicích pro motorová vozidla)


	Systém adaptivního tempomatu spolupracující s navigací (NSCC) je doplňkový systém a nenahrazuje bezpečnou jízdu. Odpovědností řidiče je vždy kontrolovat rychlost a odstup vozidla vpředu. Vždy jezděte bezpečně a opatrně.
	Systém adaptivního tempomatu spolupracující s navigací (NSCC) je doplňkový systém a nenahrazuje bezpečnou jízdu. Odpovědností řidiče je vždy kontrolovat rychlost a odstup vozidla vpředu. Vždy jezděte bezpečně a opatrně.

	Podrobnější informace týkající se činnosti adaptivního tempomatu naleznete v části 
	Podrobnější informace týkající se činnosti adaptivního tempomatu naleznete v části 
	"Adaptivní tempomat (SCC) (je-li součástí výbavy)" strana 6-129




	Zobrazení a kontrola adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	Zobrazení a kontrola adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	Zobrazení a kontrola adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	Je-li adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, v činnosti, zobrazuje se na přístrojovém panelu následujícím způsobem:
	Je-li adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, v činnosti, zobrazuje se na přístrojovém panelu následujícím způsobem:
	Pohotovostní režim adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	Pohotovostní režim adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Jsou-li splněny podmínky činnosti, svítí bílá kontrolka (
	<GRAPHIC>


	Provoz adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	Provoz adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud je ve stavu pohotovosti vyžadováno dočasné snížení rychlosti a adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, je v činnosti, rozsvítí se na přístrojovém panelu zelená kontrolka (
	<GRAPHIC>

	Je-li v činnosti funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici, rozsvítí se na přístrojovém panelu zelený symbol (
	<GRAPHIC>

	V následujících situacích se zobrazí varovné hlášení:
	V následujících situacích se zobrazí varovné hlášení:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jeďte opatrně

	• Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, nemůže vaše vozidlo zpomalit na bezpečnou rychlost.
	• Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, nemůže vaše vozidlo zpomalit na bezpečnou rychlost.
	• Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, nemůže vaše vozidlo zpomalit na bezpečnou rychlost.



	• Funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici a funkce automatické změny nastavené rychlosti používají stejný symbol (
	• Funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici a funkce automatické změny nastavené rychlosti používají stejný symbol (
	• Funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici a funkce automatické změny nastavené rychlosti používají stejný symbol (
	• Funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici a funkce automatické změny nastavené rychlosti používají stejný symbol (
	<GRAPHIC>


	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.




	Automatické zpomalení před zatáčkami na dálnici
	Automatické zpomalení před zatáčkami na dálnici
	V závislosti na zatáčce na dálnici či silnici pro motorová vozidla před vámi se rychlost vozidla sníží a po projetí zatáčkou se rychlost vozidla zvýší na hodnotu rychlosti nastavenou systémem adaptivního tempomatu.
	Doba snižování rychlosti vozidla se může lišit s ohledem na rychlost vozidla a poloměr zatáčky na silnici. Čím vyšší je rychlost jízdy, tím rychleji se snižování rychlosti zahájí.
	Doba snižování rychlosti vozidla se může lišit s ohledem na rychlost vozidla a poloměr zatáčky na silnici. Čím vyšší je rychlost jízdy, tím rychleji se snižování rychlosti zahájí.


	Automatická změna nastavené rychlosti na dálnici
	Automatická změna nastavené rychlosti na dálnici
	Funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici je v činnosti, pokud nastavená rychlost adaptivního tempomatu odpovídá rychlostnímu omezení na dálnici či silnici pro motorová vozidla.
	Pokud je funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici v činnosti a změní se rychlostní omezení na dálnici či silnici pro motorová vozidla, rychlost nastavená systémem adaptivního tempomatu se automaticky změní na nový ryc...
	• Pokud funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici přešla do stavu pohotovosti v důsledku jízdy po jiné silnici než po dálnici či silnici pro motorová vozidla odpovídající vytyčené trase, tato funkce se znovu aktivuje...
	• Pokud funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici přešla do stavu pohotovosti v důsledku jízdy po jiné silnici než po dálnici či silnici pro motorová vozidla odpovídající vytyčené trase, tato funkce se znovu aktivuje...
	• Pokud funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici přešla do stavu pohotovosti v důsledku jízdy po jiné silnici než po dálnici či silnici pro motorová vozidla odpovídající vytyčené trase, tato funkce se znovu aktivuje...


	• Pokud funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici přejde do stavu pohotovosti po sešlápnutí brzdového pedálu, můžete funkci znovu aktivovat stisknutím spínače (
	• Pokud funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici přejde do stavu pohotovosti po sešlápnutí brzdového pedálu, můžete funkci znovu aktivovat stisknutím spínače (
	• Pokud funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici přejde do stavu pohotovosti po sešlápnutí brzdového pedálu, můžete funkci znovu aktivovat stisknutím spínače (
	<GRAPHIC>



	• Pokud rychlost nastavenou systémem adaptivního tempomatu upravíte tak, aby se lišila od rychlostního omezení, funkce automatické změny nastavení rychlosti na dálnici přejde do stavu pohotovosti.
	• Pokud rychlost nastavenou systémem adaptivního tempomatu upravíte tak, aby se lišila od rychlostního omezení, funkce automatické změny nastavení rychlosti na dálnici přejde do stavu pohotovosti.
	• Pokud rychlost nastavenou systémem adaptivního tempomatu upravíte tak, aby se lišila od rychlostního omezení, funkce automatické změny nastavení rychlosti na dálnici přejde do stavu pohotovosti.
	• Pokud rychlost nastavenou systémem adaptivního tempomatu upravíte tak, aby se lišila od rychlostního omezení, funkce automatické změny nastavení rychlosti na dálnici přejde do stavu pohotovosti.

	• Funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici funguje pouze na základě rychlostních omezení na dálnici či silnici pro motorová vozidla, nefunguje však s ohledem na rychlostní kamery.
	• Funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici funguje pouze na základě rychlostních omezení na dálnici či silnici pro motorová vozidla, nefunguje však s ohledem na rychlostní kamery.

	• Je-li funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici v činnosti, rychlost vozidla se automaticky zvyšuje či snižuje v souladu se změnami rychlostních omezení na dálnici či silnici pro motorová vozidla.
	• Je-li funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici v činnosti, rychlost vozidla se automaticky zvyšuje či snižuje v souladu se změnami rychlostních omezení na dálnici či silnici pro motorová vozidla.

	• Maximální nastavená rychlost, při níž je funkce automatického snížení rychlosti na dálnici v činnosti, je 140 km/h (90 mil/h).
	• Maximální nastavená rychlost, při níž je funkce automatického snížení rychlosti na dálnici v činnosti, je 140 km/h (90 mil/h).

	• Pokud rychlostní limit na nové silnici není v navigačním systému aktualizován, nemusí funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici fungovat správně.
	• Pokud rychlostní limit na nové silnici není v navigačním systému aktualizován, nemusí funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici fungovat správně.

	• Pokud se nastavené jednotky rychlosti liší od jednotek rychlosti používaných v příslušné zemi, nemusí funkce automatická změna nastavené rychlosti na dálnici fungovat správně.
	• Pokud se nastavené jednotky rychlosti liší od jednotek rychlosti používaných v příslušné zemi, nemusí funkce automatická změna nastavené rychlosti na dálnici fungovat správně.

	• Funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici nefunguje na dálničních kříženích.
	• Funkce automatické změny nastavené rychlosti na dálnici nefunguje na dálničních kříženích.



	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.







	Omezení adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	Omezení adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	Omezení adaptivního tempomatu spolupracujícího s navigací
	Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, nemusí fungovat normálně za následujících podmínek:
	Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, nemusí fungovat normálně za následujících podmínek:
	• Navigační systém nefunguje správně
	• Navigační systém nefunguje správně
	• Navigační systém nefunguje správně

	• Mapové podklady se nepřenáší v důsledku abnormálního stavu informačního systému
	• Mapové podklady se nepřenáší v důsledku abnormálního stavu informačního systému

	• Informace o rychlostních omezeních a o jízdních podmínkách v navigačním systému nejsou aktualizovány
	• Informace o rychlostních omezeních a o jízdních podmínkách v navigačním systému nejsou aktualizovány

	• Informace na mapě se liší od skutečné dopravní situace na silnici v důsledku chyb přenosu GPS v reálném čase nebo chybných informací mapy
	• Informace na mapě se liší od skutečné dopravní situace na silnici v důsledku chyb přenosu GPS v reálném čase nebo chybných informací mapy

	• Navigační systém během jízdy vyhledává trasu
	• Navigační systém během jízdy vyhledává trasu

	• Signál GPS je blokován, například v tunelu
	• Signál GPS je blokován, například v tunelu

	• Silnice se dělí na dvě či více silnic a znovu se spojuje
	• Silnice se dělí na dvě či více silnic a znovu se spojuje

	• Řidič sjede z trasy nastavené v navigačním systému
	• Řidič sjede z trasy nastavené v navigačním systému

	• Trasa do cíle je změněná nebo zrušená v nastavení navigace
	• Trasa do cíle je změněná nebo zrušená v nastavení navigace

	• Vozidlo přijede k servisní stanici nebo na odpočívku
	• Vozidlo přijede k servisní stanici nebo na odpočívku

	• V činnosti je systém Android Auto nebo Car Play
	• V činnosti je systém Android Auto nebo Car Play

	• Navigace nedokáže zjistit aktuální polohu vozidla (například na nadjezdech včetně mimoúrovňových křížení v blízkosti běžných silnic nebo na souběžně vedených silnicích).
	• Navigace nedokáže zjistit aktuální polohu vozidla (například na nadjezdech včetně mimoúrovňových křížení v blízkosti běžných silnic nebo na souběžně vedených silnicích).

	• Během jízdy probíhá aktualizace navigačního systému
	• Během jízdy probíhá aktualizace navigačního systému

	• Během jízdy se navigační systém restartuje
	• Během jízdy se navigační systém restartuje

	• Rychlostní omezení v některých úsecích je změněno v důsledku momentální situace v daném místě
	• Rychlostní omezení v některých úsecích je změněno v důsledku momentální situace v daném místě

	• Jedete po silnici, na které probíhají stavební práce
	• Jedete po silnici, na které probíhají stavební práce

	• Jedete po silnici s řízeným provozem
	• Jedete po silnici s řízeným provozem

	• Počasí je nepříznivé, například silný déšť, husté sněžení apod.
	• Počasí je nepříznivé, například silný déšť, husté sněžení apod.

	• Jedete po silnici s ostrými zatáčkami
	• Jedete po silnici s ostrými zatáčkami


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[1]: Nastavená trasa, [2]: Odbočka, [3]: Trasa jízdy, [4]: Vytyčená trasa, [5]: Úsek silnice se zatáčkou
	• Pokud se vyskytne rozdíl mezi trasou navigace (nastavená trasa) a trasou jízdy (vytyčená trasa), funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici nemusí fungovat, dokud trasa jízdy nebude rozpoznána jako vytyčená trasa.
	• Pokud se vyskytne rozdíl mezi trasou navigace (nastavená trasa) a trasou jízdy (vytyčená trasa), funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici nemusí fungovat, dokud trasa jízdy nebude rozpoznána jako vytyčená trasa.
	• Pokud se vyskytne rozdíl mezi trasou navigace (nastavená trasa) a trasou jízdy (vytyčená trasa), funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici nemusí fungovat, dokud trasa jízdy nebude rozpoznána jako vytyčená trasa.

	• Když bude trasa jízdy vozidla rozpoznána jako nastavená trasa a místo po vytyčené trase navigace jedete po nastavené trase, funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici se aktivuje. V závislosti na vzdálenosti k zat...
	• Když bude trasa jízdy vozidla rozpoznána jako nastavená trasa a místo po vytyčené trase navigace jedete po nastavené trase, funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici se aktivuje. V závislosti na vzdálenosti k zat...


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[1]: Nastavená trasa, [2]: Odbočka, [3]: Trasa jízdy, [4]: Nastavená trasa, [5]: Úsek silnice se zatáčkou
	• Pokud se vyskytne rozdíl mezi trasou navigace (vytyčená trasa) a trasou jízdy (odbočka), funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici může být dočasně v činnosti s ohledem na informace navigace o vytyčené trase.
	• Pokud se vyskytne rozdíl mezi trasou navigace (vytyčená trasa) a trasou jízdy (odbočka), funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici může být dočasně v činnosti s ohledem na informace navigace o vytyčené trase.
	• Pokud se vyskytne rozdíl mezi trasou navigace (vytyčená trasa) a trasou jízdy (odbočka), funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici může být dočasně v činnosti s ohledem na informace navigace o vytyčené trase.

	• Jakmile se vyhodnotí, že z dálničního křížení nebo sjezdu jedete mimo trasu, funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici se deaktivuje.
	• Jakmile se vyhodnotí, že z dálničního křížení nebo sjezdu jedete mimo trasu, funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici se deaktivuje.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[1]: Nastavená trasa, [2]: Odbočka, [3]: Úsek silnice se zatáčkou, [4]: Vytyčená trasa
	• Pokud v navigačním systému není nastaven cíl, bude funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici fungovat na základě informací o zatáčkách na vytyčené trase.
	• Pokud v navigačním systému není nastaven cíl, bude funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici fungovat na základě informací o zatáčkách na vytyčené trase.
	• Pokud v navigačním systému není nastaven cíl, bude funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici fungovat na základě informací o zatáčkách na vytyčené trase.

	• I poté, co z vytyčené trasy sjedete, může být funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici dočasně v činnosti s ohledem na informace navigace o úseku dálnice se zatáčkou.
	• I poté, co z vytyčené trasy sjedete, může být funkce automatického zpomalování před zatáčkami na dálnici dočasně v činnosti s ohledem na informace navigace o úseku dálnice se zatáčkou.


	• Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, není náhradou za bezpečné jízdní návyky, ale doplňkovou funkcí pro vaše pohodlí. Vždy sledujte silnici před sebou. Za porušování dopravních předpisů nese odpovědnost řidič.
	• Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, není náhradou za bezpečné jízdní návyky, ale doplňkovou funkcí pro vaše pohodlí. Vždy sledujte silnici před sebou. Za porušování dopravních předpisů nese odpovědnost řidič.
	• Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, není náhradou za bezpečné jízdní návyky, ale doplňkovou funkcí pro vaše pohodlí. Vždy sledujte silnici před sebou. Za porušování dopravních předpisů nese odpovědnost řidič.
	• Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, není náhradou za bezpečné jízdní návyky, ale doplňkovou funkcí pro vaše pohodlí. Vždy sledujte silnici před sebou. Za porušování dopravních předpisů nese odpovědnost řidič.

	• Informace o rychlostních omezeních v navigačním systému se mohou lišit od skutečných rychlostních omezeních na silnici. Za zjišťování rychlostních omezení na silnici, po které vozidlo skutečně jede, nese odpovědnost řidič.
	• Informace o rychlostních omezeních v navigačním systému se mohou lišit od skutečných rychlostních omezeních na silnici. Za zjišťování rychlostních omezení na silnici, po které vozidlo skutečně jede, nese odpovědnost řidič.

	• Adaptivní tempomat spolupracující s navigací se automaticky vypne, jakmile opustíte dálnici (nebo silnici pro motorová vozidla). Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky.
	• Adaptivní tempomat spolupracující s navigací se automaticky vypne, jakmile opustíte dálnici (nebo silnici pro motorová vozidla). Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky.

	• Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, nemusí fungovat s ohledem na přítomnost vozidel jedoucích vpředu a na jízdní podmínky vozidla. Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky.
	• Adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, nemusí fungovat s ohledem na přítomnost vozidel jedoucích vpředu a na jízdní podmínky vozidla. Při jízdě vždy věnujte pozornost dopravní situaci a stavu vozovky.

	• Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla, doporučujeme adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, vypnout z bezpečnostních důvodů.
	• Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla, doporučujeme adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, vypnout z bezpečnostních důvodů.

	• Po průjezdu mýtnou branou na dálnici (nebo silnici pro motorová vozidla) adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, bude fungovat podle informací pro první jízdní pruh. Pokud vjedete do jiného jízdního pruhu, funkce nemusí fun...
	• Po průjezdu mýtnou branou na dálnici (nebo silnici pro motorová vozidla) adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, bude fungovat podle informací pro první jízdní pruh. Pokud vjedete do jiného jízdního pruhu, funkce nemusí fun...

	• Je-li adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, v činnosti, vozidlo zrychlí, pokud řidič sešlápne akcelerační pedál a systém nebude snižovat rychlost vozidla. Pokud však není pedál akcelerátoru dostatečně sešlápnutý, ...
	• Je-li adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, v činnosti, vozidlo zrychlí, pokud řidič sešlápne akcelerační pedál a systém nebude snižovat rychlost vozidla. Pokud však není pedál akcelerátoru dostatečně sešlápnutý, ...

	• Pokud řidič akceleruje a uvolní akcelerační pedál, zatímco je adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, v činnosti, rychlost vozidla se nemusí snížit dostatečně nebo se může prudce snížit na bezpečnou rychlost.
	• Pokud řidič akceleruje a uvolní akcelerační pedál, zatímco je adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, v činnosti, rychlost vozidla se nemusí snížit dostatečně nebo se může prudce snížit na bezpečnou rychlost.

	• Pokud je zatáčka příliš dlouhá nebo příliš krátká, nemusí se adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, aktivovat.
	• Pokud je zatáčka příliš dlouhá nebo příliš krátká, nemusí se adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, aktivovat.



	• Informace o rychlosti na přístrojovém panelu a v navigačním systému se mohou lišit.
	• Informace o rychlosti na přístrojovém panelu a v navigačním systému se mohou lišit.
	• Informace o rychlosti na přístrojovém panelu a v navigačním systému se mohou lišit.
	• Informace o rychlosti na přístrojovém panelu a v navigačním systému se mohou lišit.

	• Mohla by se vyskytnout prodleva mezi pokyny navigačního systému a zahájením/ukončením činnosti adaptivního tempomatu, spolupracujícího s navigací.
	• Mohla by se vyskytnout prodleva mezi pokyny navigačního systému a zahájením/ukončením činnosti adaptivního tempomatu, spolupracujícího s navigací.

	• I když jedete rychlostí nižší než rychlost nastavená adaptivním tempomatem, může být akcelerace omezena zatáčkami před vámi.
	• I když jedete rychlostí nižší než rychlost nastavená adaptivním tempomatem, může být akcelerace omezena zatáčkami před vámi.

	• Pokud je adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, v činnosti, když sjíždíte z vytyčené trasy a přejíždíte na křížení nebo odpočívku, funkce může být určitou dobu v činnosti.
	• Pokud je adaptivní tempomat, spolupracující s navigací, v činnosti, když sjíždíte z vytyčené trasy a přejíždíte na křížení nebo odpočívku, funkce může být určitou dobu v činnosti.

	• Míra snižování rychlosti adaptivním tempomatem, spolupracujícím s navigací, se nemusí zdát dostatečná s ohledem na dopravní situaci, nerovnosti povrchu vozovky, šířce jízdních pruhů apod.
	• Míra snižování rychlosti adaptivním tempomatem, spolupracujícím s navigací, se nemusí zdát dostatečná s ohledem na dopravní situaci, nerovnosti povrchu vozovky, šířce jízdních pruhů apod.







	Systém sledování jízdního pruhu (LFA)
	Systém sledování jízdního pruhu (LFA)
	Systém sledování jízdního pruhu (LFA)
	Asistent sledování jízdního pruhu napomáhá sledovat značení jízdního pruhu a/ nebo vozidel na silnici a zásahy do řízení pomáhá řidiči udržovat vozidlo v jízdním pruhu.
	Asistent sledování jízdního pruhu napomáhá sledovat značení jízdního pruhu a/ nebo vozidel na silnici a zásahy do řízení pomáhá řidiči udržovat vozidlo v jízdním pruhu.
	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Přední kamera
	Přední kamera
	<GRAPHIC>

	Přední kamera slouží jako detekční čidlo pro rozpoznávání značení jízdních pruhů a vozidel jedoucích vpředu.
	Přesné umístění detekčního čidla je znázorněno na obrázku výše.
	Další informace o opatřeních týkajících se přední kamery najdete v části 
	Další informace o opatřeních týkajících se přední kamery najdete v části 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Pouze typ s čelní kamerou) (je-li součástí výbavy)" strana 6-60





	Nastavení systému sledování jízdního pruhu
	Nastavení systému sledování jízdního pruhu
	Nastavení systému sledování jízdního pruhu

	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Zapnutí vypnutí asistenta udržování v jízdním pruhu
	Zapnutí vypnutí asistenta udržování v jízdním pruhu
	Zapnutí vypnutí asistenta udržování v jízdním pruhu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud je vozidlo zapnuté, krátkým stisknutím tlačítka Asistent udržování v jízdním pruhu umístěného na volantu se zapne funkce Sledování jízdního pruhu. Na přístrojovém panelu se rozsvítí šedá nebo zelená kontrolka (
	<GRAPHIC>

	Dalším stisknutím tlačítka se funkce vypne.



	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Warning Volume (Jízdní asistent → Hlasitost výstrahy)
	High (Vysoká)
	Medium (Střední)
	Low (Nízká)
	Off (Vypnuto)

	• I když je však vybrána možnost 
	• I když je však vybrána možnost 
	• I když je však vybrána možnost 
	• I když je však vybrána možnost 
	Off (Vypnuto)
	Low (Nízká)


	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.








	Provoz asistenta sledování jízdního pruhu
	Provoz asistenta sledování jízdního pruhu
	Provoz asistenta sledování jízdního pruhu
	Systém sledování jízdního pruhu sleduje řízení vozidla a zobrazuje varovné zprávy „Lane Following Assist“ (Asistent pro sledování jízdního pruhu) a „Hands- off warning“ (Výstraha při nedržení volantu).
	Systém sledování jízdního pruhu sleduje řízení vozidla a zobrazuje varovné zprávy „Lane Following Assist“ (Asistent pro sledování jízdního pruhu) a „Hands- off warning“ (Výstraha při nedržení volantu).
	Systém sledování jízdního pruhu
	Systém sledování jízdního pruhu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pokud je detekováno vozidlo jedoucí před vámi nebo značení jízdních pruhů po obou stranách a rychlost vašeho vozidla je nižší než 180 km/h (110 mil/h), pomůže asistent sledování jízdního pruhu ovládáním volantu udržet vozidlo...
	<GRAPHIC>

	Když systém přeruší asistenci pohybu volantu, bílá kontrolka (
	Když systém přeruší asistenci pohybu volantu, bílá kontrolka (
	<GRAPHIC>



	Výstraha při nedržení volantu
	Výstraha při nedržení volantu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Kontrola držení volantu

	Pokud řidič na několik sekund sejme ruce z volantu, zobrazí se varovné hlášení a zazní zvuková výstraha.
	• První krok: Varovné hlášení
	• První krok: Varovné hlášení
	• První krok: Varovné hlášení

	• Druhý krok: Varovné hlášení (červený volant) a zvuková signalizace
	• Druhý krok: Varovné hlášení (červený volant) a zvuková signalizace


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Systém sledování jízdního pruhu je deaktivován.

	Pokud řidič neuchopí volant ani po výstraze při nedržení volantu, zobrazí se varovné hlášení a sledování jízdního pruhu se automaticky vypne.
	• Pokud držíte volant velmi pevně nebo ho natočíte o určitý úhel, může se stát, že k žádné korekci řízení nedojde.
	• Pokud držíte volant velmi pevně nebo ho natočíte o určitý úhel, může se stát, že k žádné korekci řízení nedojde.
	• Pokud držíte volant velmi pevně nebo ho natočíte o určitý úhel, může se stát, že k žádné korekci řízení nedojde.
	• Pokud držíte volant velmi pevně nebo ho natočíte o určitý úhel, může se stát, že k žádné korekci řízení nedojde.

	• Sledování jízdního pruhu není v činnosti za všech okolností. Za bezpečné ovládání vozidla volantem a udržování vozidla v jízdním pruhu nese odpovědnost řidič.
	• Sledování jízdního pruhu není v činnosti za všech okolností. Za bezpečné ovládání vozidla volantem a udržování vozidla v jízdním pruhu nese odpovědnost řidič.

	• Výstraha při nedržení volantu se v závislosti na jízdní situaci může zobrazit se zpožděním. Při jízdě vždy držte volant.
	• Výstraha při nedržení volantu se v závislosti na jízdní situaci může zobrazit se zpožděním. Při jízdě vždy držte volant.

	• Pokud volant držíte velmi lehce, může se zobrazit výstraha při nedržení volantu, pokud asistent sledování jízdního pruhu nerozpozná, že řidič volant drží.
	• Pokud volant držíte velmi lehce, může se zobrazit výstraha při nedržení volantu, pokud asistent sledování jízdního pruhu nerozpozná, že řidič volant drží.

	• Pokud k volantu připevníte nějaké předměty, může se stát, že výstraha při nedržení volantu nebude fungovat správně.
	• Pokud k volantu připevníte nějaké předměty, může se stát, že výstraha při nedržení volantu nebude fungovat správně.



	• Další podrobnosti o nastavení asistenta sledování jízdního pruhu v informačním systému najdete ve stručné referenční příručce k navigačnímu systému.
	• Další podrobnosti o nastavení asistenta sledování jízdního pruhu v informačním systému najdete ve stručné referenční příručce k navigačnímu systému.
	• Další podrobnosti o nastavení asistenta sledování jízdního pruhu v informačním systému najdete ve stručné referenční příručce k navigačnímu systému.
	• Další podrobnosti o nastavení asistenta sledování jízdního pruhu v informačním systému najdete ve stručné referenční příručce k navigačnímu systému.

	• Jsou-li detekována obě značení jízdních pruhů, změní se barva symbolů čar na přístrojovém panelu ze šedé na bílou.
	• Jsou-li detekována obě značení jízdních pruhů, změní se barva symbolů čar na přístrojovém panelu ze šedé na bílou.


	Jízdní pruh nerozpoznán
	Jízdní pruh nerozpoznán
	<GRAPHIC>

	Jízdní pruh rozpoznán
	Jízdní pruh rozpoznán
	<GRAPHIC>

	• Vzhled a barvy přístrojového panelu se mohou lišit podle typu přístrojového panelu nebo tématu vybraného z přístrojového panelu.
	• Vzhled a barvy přístrojového panelu se mohou lišit podle typu přístrojového panelu nebo tématu vybraného z přístrojového panelu.
	• Vzhled a barvy přístrojového panelu se mohou lišit podle typu přístrojového panelu nebo tématu vybraného z přístrojového panelu.

	• Pokud značení jízdních pruhů nejsou detekována, může být ovládání volantu systémem sledování jízdního pruhu omezené v závislosti na tom, zda před vámi jede jiné vozidlo, nebo na jízdních podmínkách vozidla.
	• Pokud značení jízdních pruhů nejsou detekována, může být ovládání volantu systémem sledování jízdního pruhu omezené v závislosti na tom, zda před vámi jede jiné vozidlo, nebo na jízdních podmínkách vozidla.

	• I v situacích, kdy asistent sledování jízdního pruhu zasahuje do řízení, může řidič volant ovládat.
	• I v situacích, kdy asistent sledování jízdního pruhu zasahuje do řízení, může řidič volant ovládat.

	• Při činnosti asistenta sledování jízdního pruhu se otáčení volantem může zdát obtížnější nebo snadnější než při jeho vypnutí.
	• Při činnosti asistenta sledování jízdního pruhu se otáčení volantem může zdát obtížnější nebo snadnější než při jeho vypnutí.







	Závada a omezení asistenta sledování jízdního pruhu
	Závada a omezení asistenta sledování jízdního pruhu
	Závada a omezení asistenta sledování jízdního pruhu

	Závada systému sledování jízdního pruhu
	Závada systému sledování jízdního pruhu
	Závada systému sledování jízdního pruhu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Kontrola systému asistenta sledování jízdního pruhu

	Když systém sledování jízdního pruhu nefunguje správně, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva a rozsvítí se hlavní varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>




	Omezení asistenta sledování jízdního pruhu
	Omezení asistenta sledování jízdního pruhu
	Omezení asistenta sledování jízdního pruhu
	Podrobnosti k omezením systému sledování jízdního pruhu viz 
	Podrobnosti k omezením systému sledování jízdního pruhu viz 
	"Systém udržování v jízdním pruhu (LKA) (je-li součástí výbavy)" strana 6-83

	Podrobnosti k asistentovi sledování jízdního pruhu viz 
	Podrobnosti k asistentovi sledování jízdního pruhu viz 
	"Systém udržování v jízdním pruhu (LKA) (je-li součástí výbavy)" strana 6-83







	Asistenční systém pro jízdu po dálnici (HDA)
	Asistenční systém pro jízdu po dálnici (HDA)
	Asistenční systém pro jízdu po dálnici (HDA)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Asistent jízdy na dálnici je navržen tak, aby napomáhal rozpoznával vozidla a jízdní pruhy vpředu a napomáhal při udržování odstupu od vozidla vpředu, udržování nastavené rychlosti a udržování vozidla v jízdním pruhu pi jízdě...
	• Asistent jízdy na dálnici je k dispozici pouze na řízených příjezdových komunikacích některých dálnic (s výjimkou křižovatek/odboček)
	• Asistent jízdy na dálnici je k dispozici pouze na řízených příjezdových komunikacích některých dálnic (s výjimkou křižovatek/odboček)
	• Asistent jízdy na dálnici je k dispozici pouze na řízených příjezdových komunikacích některých dálnic (s výjimkou křižovatek/odboček)
	• Asistent jízdy na dálnici je k dispozici pouze na řízených příjezdových komunikacích některých dálnic (s výjimkou křižovatek/odboček)
	Řízené příjezdové komunikace jsou komunikace s vjezdy a výjezdy, které mají omezenou kapacitu, aby byl zajištěn plynulý provoz bez snižování rychlosti. Vjezd na řízené příjezdové komunikace je povolen jen osobním automobilům a ...

	• Při příštích aktualizacích navigace mohou být přidány další dálnice.
	• Při příštích aktualizacích navigace mohou být přidány další dálnice.



	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Přední kamera
	Přední kamera
	<GRAPHIC>

	Radar vpředu
	Radar vpředu
	<GRAPHIC>

	Přesné umístění detekčních čidel je znázorněno na obrázku výše.
	Další informace o možnostech detekčních čidel najdete v části 
	Další informace o možnostech detekčních čidel najdete v části 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Kombinovaná čidla) (je-li součástí výbavy)" strana 6-70





	Nastavení asistenta jízdy na dálnici (HDA)
	Nastavení asistenta jízdy na dálnici (HDA)
	Nastavení asistenta jízdy na dálnici (HDA)

	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	Nastavení funkcí
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Usnadnění řízení
	1 Usnadnění řízení
	1 Usnadnění řízení
	1 Usnadnění řízení


	2 Asistenční systém pro jízdu po dálnici (HDA)
	2 Asistenční systém pro jízdu po dálnici (HDA)
	2 Asistenční systém pro jízdu po dálnici (HDA)



	Při zapnutém systému vozidla vyberte na obrazovce informačního systému volbu Driver assistance (Jízdní asistent) → Driver Convenience (Usnadnění řízení) a potom určete, zda chcete používat jednotlivé funkce, či nikoli.
	• Vyberete-li 
	• Vyberete-li 
	• Vyberete-li 
	HDA (Motorway Driving Assist) (Volbu asistenta jízdy na dálnici)



	• V případě problémů s některou funkcí nelze nastavení změnit. Funkci nechte zkontrolovat u autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.
	• V případě problémů s některou funkcí nelze nastavení změnit. Funkci nechte zkontrolovat u autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.
	• V případě problémů s některou funkcí nelze nastavení změnit. Funkci nechte zkontrolovat u autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.
	• V případě problémů s některou funkcí nelze nastavení změnit. Funkci nechte zkontrolovat u autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.

	• Po opětném nastartování vozidla se obnoví poslední nastavení funkcí.
	• Po opětném nastartování vozidla se obnoví poslední nastavení funkcí.



	Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	Z důvodů své bezpečnosti upravujte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.



	Asistent změny jízdního pruhu
	Asistent změny jízdního pruhu
	Asistent změny jízdního pruhu
	Je-li vybrán 
	Je-li vybrán 
	Asistent změny jízdního pruhu (na dálnici)




	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto
	5 Vypnuto
	5 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla vyberte na obrazovce informačního systému volbu 
	Driver assistance (Jízdní asistenti)
	Warning volume (Hlasitost výstrahy)
	High (Vysoká)
	Medium (Střední)
	Low (Nízká)
	Off (Vypnuto)

	• I když je však vybrána možnost 
	• I když je však vybrána možnost 
	• I když je však vybrána možnost 
	• I když je však vybrána možnost 
	Off (Vypnuto)
	Low (Nízká)


	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.








	Provoz asistenta jízdy na dálnici (HDA)
	Provoz asistenta jízdy na dálnici (HDA)
	Provoz asistenta jízdy na dálnici (HDA)

	Zobrazení a ovládání
	Zobrazení a ovládání
	Zobrazení a ovládání
	Provozní stav adaptivního tempomatu je znázorněn ve zobrazení jízdních asistentů na přístrojovém panelu. Viz 
	Provozní stav adaptivního tempomatu je znázorněn ve zobrazení jízdních asistentů na přístrojovém panelu. Viz 
	"LCD displej" strana 4-50

	Funkce asistenta jízdy po dálnici se zobrazuje následovně v závislosti na stavu systému.
	Provozní stav
	Provozní stav
	<GRAPHIC>

	Pohotovostní stav
	Pohotovostní stav
	<GRAPHIC>

	1 Kontrolka asistenčního systému pro jízdu po dálnici signalizuje, zda se před vámi nachází jiné vozidlo, a také vybranou úroveň odstupu.
	1 Kontrolka asistenčního systému pro jízdu po dálnici signalizuje, zda se před vámi nachází jiné vozidlo, a také vybranou úroveň odstupu.
	1 Kontrolka asistenčního systému pro jízdu po dálnici signalizuje, zda se před vámi nachází jiné vozidlo, a také vybranou úroveň odstupu.
	• Kontrolka asistenčního systému pro jízdu po dálnici
	• Kontrolka asistenčního systému pro jízdu po dálnici
	• Kontrolka asistenčního systému pro jízdu po dálnici
	- Zelená: Provozní stav
	- Zelená: Provozní stav
	- Zelená: Provozní stav

	- Šedá: Pohotovostní stav
	- Šedá: Pohotovostní stav

	- Blikající bílá: Stav sešlápnutého akcelerátoru
	- Blikající bílá: Stav sešlápnutého akcelerátoru





	2 Zobrazuje se nastavená rychlost.
	2 Zobrazuje se nastavená rychlost.

	3 Zobrazuje se kontrolka systému sledování jízdního pruhu.
	3 Zobrazuje se kontrolka systému sledování jízdního pruhu.

	4 Zobrazuje se, zda se před vámi nachází jiné vozidlo, a požadovaný odstup od tohoto vozidla.
	4 Zobrazuje se, zda se před vámi nachází jiné vozidlo, a požadovaný odstup od tohoto vozidla.

	5 Je signalizováno, zda se podařilo detekovat jízdní pruh nebo ne.
	5 Je signalizováno, zda se podařilo detekovat jízdní pruh nebo ne.


	• Další podrobnosti týkající se displeje viz 
	• Další podrobnosti týkající se displeje viz 
	• Další podrobnosti týkající se displeje viz 
	• Další podrobnosti týkající se displeje viz 
	"Adaptivní tempomat (SCC) (je-li součástí výbavy)" strana 6-129


	• Další podrobnosti týkající se displeje viz 
	• Další podrobnosti týkající se displeje viz 
	"Systém sledování jízdního pruhu (LFA) (je-li součástí výbavy)" strana 6- 148


	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.






	Provoz asistenta jízdy na dálnici (HDA)
	Provoz asistenta jízdy na dálnici (HDA)
	Provoz asistenta jízdy na dálnici (HDA)
	K zapnutí asistenta jízdy na silnici stiskněte tlačítko jízdního asistenta a zapněte tak asistenta jízdy na dálnici.
	K zapnutí asistenta jízdy na silnici stiskněte tlačítko jízdního asistenta a zapněte tak asistenta jízdy na dálnici.
	Asistent jízdy na dálnici se automaticky zapne, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
	• Tlačítkem systému sledování jízdního pruhu (LFA) je zapnutý asistent jízdy na dálnici
	• Tlačítkem systému sledování jízdního pruhu (LFA) je zapnutý asistent jízdy na dálnici
	• Tlačítkem systému sledování jízdního pruhu (LFA) je zapnutý asistent jízdy na dálnici

	• Vjíždíte na silnici nebo jedete po silnici způsobilé pro tuto funkci a jsou v činnosti adaptivní tempomat a systém sledování jízdního pruhu
	• Vjíždíte na silnici nebo jedete po silnici způsobilé pro tuto funkci a jsou v činnosti adaptivní tempomat a systém sledování jízdního pruhu





	Nové zapnutí po zastavení
	Nové zapnutí po zastavení
	Nové zapnutí po zastavení
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Akcelerace pomocí ovladače nebo pedálu

	Jestliže je asistent jízdy po dálnici v činnosti a vozidlo před vámi zastaví, vaše vozidlo zastaví také. Pokud se vozidlo před vámi do přibližně 30 sekund od zastavení znovu rozjede, dá se do pohybu i vaše vozidlo. Dále pokud vozid...
	K akceleraci použijte spínač nebo pedál
	<GRAPHIC>




	Výstraha při nedržení volantu
	Výstraha při nedržení volantu
	Výstraha při nedržení volantu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Kontrola držení volantu

	Pokud řidič na několik sekund sejme ruce z volantu, zobrazí se varovné hlášení a zazní zvuková výstraha.
	• První krok: Varovné hlášení
	• První krok: Varovné hlášení
	• První krok: Varovné hlášení

	• Druhý krok: Varovné hlášení (červený volant) a zvuková signalizace
	• Druhý krok: Varovné hlášení (červený volant) a zvuková signalizace


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Je deaktivován asistent jízdy na dálnici

	Pokud řidič neuchopí volant ani po výstraze při nedržení volantu, zobrazí se varovné hlášení a asistent jízdy na dálnici i asistent změny jízdního pruhu se automaticky vypnou.



	Omezení rychlosti jízdy
	Omezení rychlosti jízdy
	Omezení rychlosti jízdy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Není detekován dotyk řidiče. Rychlost jízdy bude omezena

	Je-li funkce asistenta jízdy na dálnici vypnutá výstrahou při nedržení volantu, bude rychlost jízdy omezena. Je-li funkce omezení rychlosti jízdy aktivní, na přístrojovém panelu se zobrazí varovné hlášení a rozezní se nepřetržit...



	Pohotovostní režim asistenta jízdy na dálnici (HDA)
	Pohotovostní režim asistenta jízdy na dálnici (HDA)
	Pohotovostní režim asistenta jízdy na dálnici (HDA)
	Je-li asistent jízdy na dálnici v činnosti, zatímco systém adaptivního tempomatu je dočasně vypnutý, asistent jízdy na dálnici bude v pohotovostním režimu. V tomto případě bude asistent sledování jízdního pruhu pracovat normálně.
	Je-li asistent jízdy na dálnici v činnosti, zatímco systém adaptivního tempomatu je dočasně vypnutý, asistent jízdy na dálnici bude v pohotovostním režimu. V tomto případě bude asistent sledování jízdního pruhu pracovat normálně.
	• Omezení rychlosti jízdy vozidla pomáhá udržovat rychlost pod 60 km/h (40 mil/h). Vozidlo zpomalí kvůli vozidlu, které jede před vámi. Po zpomalení nemůže vozidlo znovu automaticky akcelerovat.
	• Omezení rychlosti jízdy vozidla pomáhá udržovat rychlost pod 60 km/h (40 mil/h). Vozidlo zpomalí kvůli vozidlu, které jede před vámi. Po zpomalení nemůže vozidlo znovu automaticky akcelerovat.
	• Omezení rychlosti jízdy vozidla pomáhá udržovat rychlost pod 60 km/h (40 mil/h). Vozidlo zpomalí kvůli vozidlu, které jede před vámi. Po zpomalení nemůže vozidlo znovu automaticky akcelerovat.
	• Omezení rychlosti jízdy vozidla pomáhá udržovat rychlost pod 60 km/h (40 mil/h). Vozidlo zpomalí kvůli vozidlu, které jede před vámi. Po zpomalení nemůže vozidlo znovu automaticky akcelerovat.

	• V následujících situacích se funkce omezení rychlosti jízdy zruší:
	• V následujících situacích se funkce omezení rychlosti jízdy zruší:
	- Když řidič opět uchopí volant
	- Když řidič opět uchopí volant
	- Když řidič opět uchopí volant

	- Když řidič zapne asistenta sledování jízdního pruhu stisknutím tlačítka Asistent jízdy v jízdním pruhu
	- Když řidič zapne asistenta sledování jízdního pruhu stisknutím tlačítka Asistent jízdy v jízdním pruhu

	- Pokud stisknete spínač ovládání adaptivního tempomatu +, - nebo tlačítko (
	- Pokud stisknete spínač ovládání adaptivního tempomatu +, - nebo tlačítko (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>










	Závada a omezení asistenta jízdy na dálnici
	Závada a omezení asistenta jízdy na dálnici
	Závada a omezení asistenta jízdy na dálnici

	Závada asistenta jízdy na dálnici
	Závada asistenta jízdy na dálnici
	Závada asistenta jízdy na dálnici
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Kontrola systému asistenta jízdy po dálnici

	Když asistent jízdy na dálnici nefunguje správně, zobrazí se na přístrojovém panelu varovné hlášení a rozsvítí se varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	• Za ovládání vozidla a bezpečnou jízdu nese odpovědnost řidič.
	• Za ovládání vozidla a bezpečnou jízdu nese odpovědnost řidič.
	• Za ovládání vozidla a bezpečnou jízdu nese odpovědnost řidič.
	• Za ovládání vozidla a bezpečnou jízdu nese odpovědnost řidič.

	• Při jízdě vždy držte volant.
	• Při jízdě vždy držte volant.

	• Asistent jízdy na dálnici je doplňková funkce, která pomáhá řidiči při řízení vozidla, ale nejedná se o úplný autonomní systém řízení. Proto vždy pozorně sledujte situaci na silnici a v případě potřeby proveďte potřeb...
	• Asistent jízdy na dálnici je doplňková funkce, která pomáhá řidiči při řízení vozidla, ale nejedná se o úplný autonomní systém řízení. Proto vždy pozorně sledujte situaci na silnici a v případě potřeby proveďte potřeb...

	• Vždy sledujte silnici před sebou. Za porušování dopravních předpisů nese odpovědnost řidič. Výrobce vozidla nenese odpovědnost za porušování dopravních předpisů ani za nehody způsobené řidičem.
	• Vždy sledujte silnici před sebou. Za porušování dopravních předpisů nese odpovědnost řidič. Výrobce vozidla nenese odpovědnost za porušování dopravních předpisů ani za nehody způsobené řidičem.

	• Asistent jízdu na dálnici nemusí být schopen rozpoznat všechny dopravní situace. Tato funkce nemusí kvůli svým omezením rozpoznat riziko potenciální srážky. Vždy pamatujte na možnosti systému. Překážky jako jsou vozidla, motoc...
	• Asistent jízdu na dálnici nemusí být schopen rozpoznat všechny dopravní situace. Tato funkce nemusí kvůli svým omezením rozpoznat riziko potenciální srážky. Vždy pamatujte na možnosti systému. Překážky jako jsou vozidla, motoc...

	• Asistent jízdy na dálnici se automaticky vypne v následujících situacích:
	• Asistent jízdy na dálnici se automaticky vypne v následujících situacích:
	- Při jízdě po úsecích, které nespadají do působnosti funkce, například na odpočívadlech, křižovatkách, dálničních přivaděčích apod.
	- Při jízdě po úsecích, které nespadají do působnosti funkce, například na odpočívadlech, křižovatkách, dálničních přivaděčích apod.
	- Při jízdě po úsecích, které nespadají do působnosti funkce, například na odpočívadlech, křižovatkách, dálničních přivaděčích apod.

	- Navigace nepracuje správně, například když probíhá jeho aktualizace nebo restart
	- Navigace nepracuje správně, například když probíhá jeho aktualizace nebo restart



	• Asistent jízdy na dálnici se může v závislosti na situaci na silnici (na informacích z navigace) nebo okolních podmínkách nechtěně zapnout nebo naopak vypnout.
	• Asistent jízdy na dálnici se může v závislosti na situaci na silnici (na informacích z navigace) nebo okolních podmínkách nechtěně zapnout nebo naopak vypnout.

	• Systém sledování jízdního pruhu se může dočasně vypnout, jestliže přední kamera nedokáže správně rozpoznat značení jízdního pruhu nebo je aktivována výstraha při nedržení volantu.
	• Systém sledování jízdního pruhu se může dočasně vypnout, jestliže přední kamera nedokáže správně rozpoznat značení jízdního pruhu nebo je aktivována výstraha při nedržení volantu.

	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál asistenta jízdy na dálnici slyšet.
	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál asistenta jízdy na dálnici slyšet.

	• Jestliže pojedete s vozidlem v zatáčce rychleji než určitou rychlostí, může se stát, že vozidlo vyjede ke straně nebo rovnou opustí jízdní pruh.
	• Jestliže pojedete s vozidlem v zatáčce rychleji než určitou rychlostí, může se stát, že vozidlo vyjede ke straně nebo rovnou opustí jízdní pruh.

	• Pokud táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, doporučujeme asistenta jízdy na dálnici z bezpečnostních důvodů vypnout.
	• Pokud táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, doporučujeme asistenta jízdy na dálnici z bezpečnostních důvodů vypnout.

	• Výstraha při nedržení volantu se může objevit dříve nebo později podle způsobu, jakým ruce na volantu držíte, a také podle podmínek na silnici. Při jízdě vždy držte volant.
	• Výstraha při nedržení volantu se může objevit dříve nebo později podle způsobu, jakým ruce na volantu držíte, a také podle podmínek na silnici. Při jízdě vždy držte volant.

	• Z bezpečnostních důvodů si před použitím asistenta pro jízdu na dálnici přečtěte příručku uživatele.
	• Z bezpečnostních důvodů si před použitím asistenta pro jízdu na dálnici přečtěte příručku uživatele.

	• Asistent jízdy na dálnici nefunguje při startování vozidla nebo inicializaci detekčních čidel nebo navigace.
	• Asistent jízdy na dálnici nefunguje při startování vozidla nebo inicializaci detekčních čidel nebo navigace.






	Omezení asistenta jízdy na dálnici (HDA)
	Omezení asistenta jízdy na dálnici (HDA)
	Omezení asistenta jízdy na dálnici (HDA)
	Asistent jízdy na dálnici nemusí fungovat normálně nebo nemusí fungovat vůbec za následujících okolností:
	Asistent jízdy na dálnici nemusí fungovat normálně nebo nemusí fungovat vůbec za následujících okolností:
	• Informace na mapě se liší od skutečné dopravní situace na silnici, protože navigace nebyla aktualizována
	• Informace na mapě se liší od skutečné dopravní situace na silnici, protože navigace nebyla aktualizována
	• Informace na mapě se liší od skutečné dopravní situace na silnici, protože navigace nebyla aktualizována

	• Informace na mapě se liší od skutečné dopravní situace na silnici v důsledku chyb přenosu GPS v reálném čase nebo chybných informací mapy
	• Informace na mapě se liší od skutečné dopravní situace na silnici v důsledku chyb přenosu GPS v reálném čase nebo chybných informací mapy

	• Informační systém je přetížený souběžným prováděním dalších funkcí, jako je například vyhledávání trasy, přehrávání videa, rozpoznávání hlasu atd.
	• Informační systém je přetížený souběžným prováděním dalších funkcí, jako je například vyhledávání trasy, přehrávání videa, rozpoznávání hlasu atd.

	• Signál GPS je blokován, například v tunelu
	• Signál GPS je blokován, například v tunelu

	• Řidič jede jinou trasou nebo se cíl změní nebo zruší resetováním navigačního systému (včetně změny Kia Live)
	• Řidič jede jinou trasou nebo se cíl změní nebo zruší resetováním navigačního systému (včetně změny Kia Live)

	• Vozidlo přijede k servisní stanici nebo na odpočívku
	• Vozidlo přijede k servisní stanici nebo na odpočívku

	• V činnosti je systém Android Auto nebo Car Play
	• V činnosti je systém Android Auto nebo Car Play

	• Navigace nedokáže zjistit aktuální polohu vozidla (například na nadjezdech včetně mimoúrovňových křížení v blízkosti běžných silnic nebo na souběžně vedených silnicích).
	• Navigace nedokáže zjistit aktuální polohu vozidla (například na nadjezdech včetně mimoúrovňových křížení v blízkosti běžných silnic nebo na souběžně vedených silnicích).


	Podrobnější informace, týkající se možností přední kamery a předního radaru, naleznete v části 
	Podrobnější informace, týkající se možností přední kamery a předního radaru, naleznete v části 
	"Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu (FCA) (Kombinovaná čidla) (je-li součástí výbavy)" strana 6-70







	Zobrazení zadní kamery (RVM)
	Zobrazení zadní kamery (RVM)
	Zobrazení zadní kamery (RVM)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Zobrazení zadní kamery zobrazuje oblast za vozidlem a usnadňuje parkování a couvání.
	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Zadní kamera
	Zadní kamera
	<GRAPHIC>

	Přesné umístění detekčního čidla je znázorněno na obrázku výše.



	Nastavení zobrazení zadní kamery (RVM)
	Nastavení zobrazení zadní kamery (RVM)
	Nastavení zobrazení zadní kamery (RVM)

	Nastavení kamery
	Nastavení kamery
	Nastavení kamery
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Se zapnutým vozidlem změníte na obrazovce informačního systému ikonou nastavení (
	<GRAPHIC>
	Settings (Nastavení)
	Vehicle (Vozidlo)
	Driver assistance (Jízdní asistenti)
	Parking safety (Bezpečné parkování)
	Camera Settings (Nastavení kamery)

	• Zobrazovaný obsah: Chcete-li změnit nastavení zobrazení zadní kamery s naváděním při parkování.
	• Zobrazovaný obsah: Chcete-li změnit nastavení zobrazení zadní kamery s naváděním při parkování.
	• Zobrazovaný obsah: Chcete-li změnit nastavení zobrazení zadní kamery s naváděním při parkování.

	• Nastavení displeje: Změna jasu a kontrastu obrazovky.
	• Nastavení displeje: Změna jasu a kontrastu obrazovky.





	Rozšířené zobrazení zadní kamery
	Rozšířené zobrazení zadní kamery
	Rozšířené zobrazení zadní kamery
	Se zapnutým vozidlem lze na obrazovce informačního systému vybrat nebo zrušit výběr jednotlivých funkcí volbou 
	Se zapnutým vozidlem lze na obrazovce informačního systému vybrat nebo zrušit výběr jednotlivých funkcí volbou 
	Settings (Nastavení)
	Vehicle (Vozidlo)
	Driver assistance (Jízdní asistent)
	Parking safety (Bezpečné parkování)
	Camera settings (Nastavení kamery)
	Display contents (Obsah displeje)
	Keep rear camera on (Nechat zapnutou zadní kameru)





	Činnost zobrazení zadní kamery
	Činnost zobrazení zadní kamery
	Činnost zobrazení zadní kamery

	Tlačítko parkování/zobrazení
	Tlačítko parkování/zobrazení
	Tlačítko parkování/zobrazení
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Zobrazení zadní kamery zapnete nebo vypnete stiskem tlačítka Parkování/Zobrazení (1).


	Zadní výhled
	Zadní výhled
	Zadní výhled
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Zobrazení zadní kamery se vypne, pokud jsou splněny následující podmínky:
	• Je zařazena rychlost R (Zpátečka)
	• Je zařazena rychlost R (Zpátečka)
	• Je zařazena rychlost R (Zpátečka)

	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1), zatímco je zařazena poloha řazení P (Parkování)
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1), zatímco je zařazena poloha řazení P (Parkování)

	• Stisknuta ikona Zobrazení s pohledem shora dozadu na obrazovce
	• Stisknuta ikona Zobrazení s pohledem shora dozadu na obrazovce



	Podmínky vypnutí
	Podmínky vypnutí
	Zobrazení zadní kamery se vypne, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
	• Se zobrazením pohledu dozadu na obrazovce je znovu stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1), zatímco je zařazena poloha řazení P (Parkování).
	• Se zobrazením pohledu dozadu na obrazovce je znovu stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1), zatímco je zařazena poloha řazení P (Parkování).
	• Se zobrazením pohledu dozadu na obrazovce je znovu stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1), zatímco je zařazena poloha řazení P (Parkování).

	• Došlo k přeřazení z polohy R (Zpátečka) do polohy P (Parkování).
	• Došlo k přeřazení z polohy R (Zpátečka) do polohy P (Parkování).


	Zadní pohled se nevypne, je-li řazení v poloze R (Zpátečka).
	Zadní pohled se nevypne, je-li řazení v poloze R (Zpátečka).





	Rozšířené zobrazení ze zadní kamery
	Rozšířené zobrazení ze zadní kamery
	Rozšířené zobrazení ze zadní kamery
	Funkce rozšířeného zobrazení ze zadní kamery udržuje zobrazení zadního pohledu vozidla při přeřazení z polohy R (Zpátečka) do polohy N (Neutrál) nebo D (Jízda), aby pomohla při bezpečném parkování.
	Funkce rozšířeného zobrazení ze zadní kamery udržuje zobrazení zadního pohledu vozidla při přeřazení z polohy R (Zpátečka) do polohy N (Neutrál) nebo D (Jízda), aby pomohla při bezpečném parkování.
	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Zobrazení zadní kamery zůstane na obrazovce, pokud jsou splněny následující podmínky:
	• Přeřazení z polohy R (Zpátečka) do polohy N (Neutrál) nebo D (Jízda).
	• Přeřazení z polohy R (Zpátečka) do polohy N (Neutrál) nebo D (Jízda).
	• Přeřazení z polohy R (Zpátečka) do polohy N (Neutrál) nebo D (Jízda).

	• Rychlost jízdy vozidla je nižší než přibližně 10 km/h (6 mil/h).
	• Rychlost jízdy vozidla je nižší než přibližně 10 km/h (6 mil/h).



	Podmínky vypnutí
	Podmínky vypnutí
	Funkce rozšířeného zobrazení ze zadní kamery se vypne, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
	• Rychlost jízdy vozidla je vyšší než přibližně 10 km/h (6 mil/h).
	• Rychlost jízdy vozidla je vyšší než přibližně 10 km/h (6 mil/h).
	• Rychlost jízdy vozidla je vyšší než přibližně 10 km/h (6 mil/h).

	• Je stisknuté tlačítko parkování/zobrazení (1).
	• Je stisknuté tlačítko parkování/zobrazení (1).

	• Je přeřazeno do polohy P (Parkování).
	• Je přeřazeno do polohy P (Parkování).






	Pohled dozadu během jízdy
	Pohled dozadu během jízdy
	Pohled dozadu během jízdy
	Řidič může během jízdy kontrolovat na obrazovce zadní pohled, který slouží jako asistence při bezpečné jízdě.
	Řidič může během jízdy kontrolovat na obrazovce zadní pohled, který slouží jako asistence při bezpečné jízdě.
	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Stiskněte tlačítko Parkování/Zobrazení (1), zatímco je řadicí páka v poloze jízdy dopředu D (Drive), na obrazovce se zobrazí výhled dozadu.

	Podmínky vypnutí
	Podmínky vypnutí
	Zobrazení zadní kamery se vypne při jízdě, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1) nebo tlačítko informačního systému.
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1) nebo tlačítko informačního systému.
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1) nebo tlačítko informačního systému.

	• Je přeřazeno do polohy P (Parkování).
	• Je přeřazeno do polohy P (Parkování).






	Pohled shora dozadu
	Pohled shora dozadu
	Pohled shora dozadu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pohled shora dozadu zobrazuje vzdálenost od vozidla nebo předmětu za vozidlem při parkování.
	Zobrazení pohledu shora dozadu (
	<GRAPHIC>






	Závada a omezení zobrazení zadní kamery
	Závada a omezení zobrazení zadní kamery
	Závada a omezení zobrazení zadní kamery

	Závada zobrazení zadní kamery
	Závada zobrazení zadní kamery
	Závada zobrazení zadní kamery
	Pokud funkce zobrazení zadní kamery nefunguje správně, obraz se mihotá nebo se obraz kamery nezobrazuje normálně, doporučuje společnost Kia navštívit autorizovaného prodejce/ servisního partnera Kia.
	Pokud funkce zobrazení zadní kamery nefunguje správně, obraz se mihotá nebo se obraz kamery nezobrazuje normálně, doporučuje společnost Kia navštívit autorizovaného prodejce/ servisního partnera Kia.



	Omezení zobrazení zadní kamery
	Omezení zobrazení zadní kamery
	Omezení zobrazení zadní kamery
	• Zadní kamera nepokrývá celý prostor za vozidlem. Řidič by měl přímo před parkováním nebo couváním vždy zkontrolovat prostor za vozidlem pohledem do zpětného zrcátka i vnějších zpětných zrcátek.
	• Zadní kamera nepokrývá celý prostor za vozidlem. Řidič by měl přímo před parkováním nebo couváním vždy zkontrolovat prostor za vozidlem pohledem do zpětného zrcátka i vnějších zpětných zrcátek.
	• Zadní kamera nepokrývá celý prostor za vozidlem. Řidič by měl přímo před parkováním nebo couváním vždy zkontrolovat prostor za vozidlem pohledem do zpětného zrcátka i vnějších zpětných zrcátek.
	• Zadní kamera nepokrývá celý prostor za vozidlem. Řidič by měl přímo před parkováním nebo couváním vždy zkontrolovat prostor za vozidlem pohledem do zpětného zrcátka i vnějších zpětných zrcátek.
	• Zadní kamera nepokrývá celý prostor za vozidlem. Řidič by měl přímo před parkováním nebo couváním vždy zkontrolovat prostor za vozidlem pohledem do zpětného zrcátka i vnějších zpětných zrcátek.

	• Obraz na obrazovce nemusí odpovídat skutečné vzdálenosti objektu. Nezapomeňte provést přímou kontrolu bezpečnosti v okolí vozidla.
	• Obraz na obrazovce nemusí odpovídat skutečné vzdálenosti objektu. Nezapomeňte provést přímou kontrolu bezpečnosti v okolí vozidla.

	• Pokud je kamera zakrytá cizím materiálem, zobrazení zadní kamery nemusí fungovat správně. Čočku kamery udržujte vždy čistou. K čištění však nepoužívejte chemická rozpouštědla, jako jsou čisticí prostředky obsahující vy...
	• Pokud je kamera zakrytá cizím materiálem, zobrazení zadní kamery nemusí fungovat správně. Čočku kamery udržujte vždy čistou. K čištění však nepoužívejte chemická rozpouštědla, jako jsou čisticí prostředky obsahující vy...








	Systém zobrazování okolí (SVM)
	Systém zobrazování okolí (SVM)
	Systém zobrazování okolí (SVM)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Zobrazování okolí může být užitečné při parkování, protože řidiči umožňuje sledovat okolí vozidla.
	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• 1: SVM – přední kamera
	• 1: SVM – přední kamera
	• 1: SVM – přední kamera

	• 2, 3: SVM – boční kamera (pod bočním zrcátkem)
	• 2, 3: SVM – boční kamera (pod bočním zrcátkem)

	• 4: SVM – zadní kamera
	• 4: SVM – zadní kamera


	Přesné umístění detekčních čidel je znázorněno na obrázku výše.



	Nastavení systému zobrazování okolí (SVM)
	Nastavení systému zobrazování okolí (SVM)
	Nastavení systému zobrazování okolí (SVM)

	Nastavení kamery
	Nastavení kamery
	Nastavení kamery
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Se zapnutým vozidlem změníte na obrazovce informačního systému ikonou nastavení (
	<GRAPHIC>
	Settings (Nastavení)
	Vehicle (Vozidlo)
	Driver assistance (Jízdní asistenti)
	Parking safety (Bezpečné parkování)
	Camera Settings (Nastavení kamery)

	• Obsah displeje: Chcete-li změnit nastavení funkce 
	• Obsah displeje: Chcete-li změnit nastavení funkce 
	• Obsah displeje: Chcete-li změnit nastavení funkce 
	Top view parking guidance (Navádění při parkování s pohledem z nadhledu)
	Parking guide in rear view (Navádění při parkování s pohledem dozadu)
	Parking distance warning (Výstražný systém parkovacího odstupu)


	• Nastavení displeje: Změna jasu a kontrastu obrazovky.
	• Nastavení displeje: Změna jasu a kontrastu obrazovky.





	Navádění při parkování s pohledem z nadhledu
	Navádění při parkování s pohledem z nadhledu
	Navádění při parkování s pohledem z nadhledu
	Pohled shora dopředu
	Pohled shora dopředu
	Pohled shora dopředu
	<GRAPHIC>

	Pohled shora dozadu
	Pohled shora dozadu
	<GRAPHIC>

	Je-li vybráno 
	Front or Rear Top View Parking Guidance (Navádění při parkování s pohledem z nadhledu)




	Navádění při parkování s pohledem dozadu
	Navádění při parkování s pohledem dozadu
	Navádění při parkování s pohledem dozadu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Je-li vybrána funkce 
	Parking guide in rear view (Navádění při parkování s pohledem dozadu)

	Vodorovné vodítko pohledu Navádění při parkování s pohledem dozadu znázorňuje vzdálenost 0,5 m (1,6 ft), 1 m (3,3 ft) a 2,3 (7,6 ft) od vozidla.
	Vodorovné vodítko pohledu Navádění při parkování s pohledem dozadu znázorňuje vzdálenost 0,5 m (1,6 ft), 1 m (3,3 ft) a 2,3 (7,6 ft) od vozidla.




	Výstražný systém parkovacího odstupu
	Výstražný systém parkovacího odstupu
	Výstražný systém parkovacího odstupu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Je-li vybrána možnost 
	Parking distance warning (Výstražný systém parkovacího odstupu)




	Automatické zapnutí systému zobrazování okolí
	Automatické zapnutí systému zobrazování okolí
	Automatické zapnutí systému zobrazování okolí
	Chcete-li používat tuto funkci, se zapnutým systémem vozidla vyberte na obrazovce informačního systému z nabídky 
	Chcete-li používat tuto funkci, se zapnutým systémem vozidla vyberte na obrazovce informačního systému z nabídky 
	Settings (Nastavení)
	Vehicle (Vozidlo) 
	Parking Safety (Bezpečné parkování)
	Surround View Monitor Auto On (Automatické zapnutí systému zobrazování okolí)

	Další podrobnosti o automatickém zapnutí systému zobrazování okolí viz 
	Další podrobnosti o automatickém zapnutí systému zobrazování okolí viz 
	"Automatické zapnutí systému zobrazování okolí" strana 6-162






	Činnost systému zobrazování okolí
	Činnost systému zobrazování okolí
	Činnost systému zobrazování okolí

	Tlačítko parkování/zobrazení
	Tlačítko parkování/zobrazení
	Tlačítko parkování/zobrazení
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Systém zobrazování okolí zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka Parkování/ Zobrazení (1).



	Čelní pohled
	Čelní pohled
	Čelní pohled
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Je-li řadicí páka v poloze N (Neutrál) nebo D (Jízda), na obrazovce se zobrazí pohled přední kamery, aby pomohl při parkování. Přední kamera má varianty pohledu shora, pohledu dopředu, pohledu ze strany a 3D pohledu. Další režimy zo...
	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Funkce přední kamery je v provozu, pokud jsou splněny následující podmínky:
	• Z polohy R (Couvání) je přeřazeno do polohy N (Neutrál) nebo D (Jízda) a rychlost jízdy vozidla je nižší než přibližně 10 km/h (6 mil/h).
	• Z polohy R (Couvání) je přeřazeno do polohy N (Neutrál) nebo D (Jízda) a rychlost jízdy vozidla je nižší než přibližně 10 km/h (6 mil/h).
	• Z polohy R (Couvání) je přeřazeno do polohy N (Neutrál) nebo D (Jízda) a rychlost jízdy vozidla je nižší než přibližně 10 km/h (6 mil/h).

	• Je stisknuto tlačítko Parkování/Zobrazení (1) a řazení je v poloze D (Jízda) nebo N (Neutrál), pokud je rychlost nižší než 10 km/h (6 mil/h).
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/Zobrazení (1) a řazení je v poloze D (Jízda) nebo N (Neutrál), pokud je rychlost nižší než 10 km/h (6 mil/h).

	• Forward Parking Distance Warning (Výstražný systém předního parkovacího odstupu) zvolený z nabídky Settings (nastavení) varuje řidiče při řízení v režimu D (Jízda) (
	• Forward Parking Distance Warning (Výstražný systém předního parkovacího odstupu) zvolený z nabídky Settings (nastavení) varuje řidiče při řízení v režimu D (Jízda) (
	Driver assistance
	Parking safety (Jízdní asistent → Bezpečné parkování)
	Surround view monitor auto On (Automatické zapnutí systému zobrazování okolí)




	Podmínky vypnutí
	Podmínky vypnutí
	Funkce přední kamery se vypne, pokud jsou splněny následující podmínky:
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1) nebo tlačítko informačního systému (3).
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1) nebo tlačítko informačního systému (3).
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1) nebo tlačítko informačního systému (3).

	• Rychlost vozidla je vyšší než 10 km/h (6 mil/h).
	• Rychlost vozidla je vyšší než 10 km/h (6 mil/h).

	• Po stisknutí tlačítka informačního systému (3) se zobrazení změní na obrazovku informačního systému.
	• Po stisknutí tlačítka informačního systému (3) se zobrazení změní na obrazovku informačního systému.

	• Řazení do polohy P (Parkování).
	• Řazení do polohy P (Parkování).


	Je-li systém zobrazování okolí vypnutý po jízdě rychlostí vyšší než 10 km/h (6 mil/h), opětovná jízda rychlostí nižší než 10 km/h (6 mil/h) nepřepne opět na obrazovku systému zobrazování okolí.
	Je-li systém zobrazování okolí vypnutý po jízdě rychlostí vyšší než 10 km/h (6 mil/h), opětovná jízda rychlostí nižší než 10 km/h (6 mil/h) nepřepne opět na obrazovku systému zobrazování okolí.





	Zadní výhled
	Zadní výhled
	Zadní výhled
	Je-li řadicí páka v poloze R (Zpátečka) nebo D (Jízda), na obrazovce se zobrazí pohled zadní kamery, aby pomohl při parkování. Zadní výhled má varianty pohled shora, pohled dozadu, pohled ze strany a 3D pohled. Další režimy zobrazen...
	Je-li řadicí páka v poloze R (Zpátečka) nebo D (Jízda), na obrazovce se zobrazí pohled zadní kamery, aby pomohl při parkování. Zadní výhled má varianty pohled shora, pohled dozadu, pohled ze strany a 3D pohled. Další režimy zobrazen...
	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Funkce zadní kamery je v provozu, pokud jsou splněny následující podmínky:
	• Zařazena rychlost R (Zpátečka).
	• Zařazena rychlost R (Zpátečka).
	• Zařazena rychlost R (Zpátečka).

	• Stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1), zatímco je zvolena poloha řazení P (Parkování).
	• Stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1), zatímco je zvolena poloha řazení P (Parkování).



	Podmínky vypnutí
	Podmínky vypnutí
	Funkce zadní kamery se vypne, pokud jsou splněny následující podmínky:
	• Přeřazení z polohy R (Zpátečka) do polohy P (Parkování).
	• Přeřazení z polohy R (Zpátečka) do polohy P (Parkování).
	• Přeřazení z polohy R (Zpátečka) do polohy P (Parkování).

	• Stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1), zatímco je zvolena poloha řazení P (Parkování).
	• Stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1), zatímco je zvolena poloha řazení P (Parkování).


	Stisknutí tlačítka informačního systému (3) nevypne zadní pohled, je-li zařazena rychlost R (Zpátečka).
	Stisknutí tlačítka informačního systému (3) nevypne zadní pohled, je-li zařazena rychlost R (Zpátečka).





	Pohled dozadu během jízdy
	Pohled dozadu během jízdy
	Pohled dozadu během jízdy
	Řidič může během jízdy kontrolovat na obrazovce zadní pohled, který slouží jako asistence při bezpečné jízdě.
	Řidič může během jízdy kontrolovat na obrazovce zadní pohled, který slouží jako asistence při bezpečné jízdě.
	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Zobrazení zadní kamery se zapne při jízdě, pokud jsou splněny následující podmínky:
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1), přičemž rychlost vozidla je vyšší než 10 km/h (6 mil/h).
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1), přičemž rychlost vozidla je vyšší než 10 km/h (6 mil/h).
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1), přičemž rychlost vozidla je vyšší než 10 km/h (6 mil/h).

	• Je stisknuta ikona zobrazení (2) na obrazovce systému zobrazování okolí a rychlost vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h).
	• Je stisknuta ikona zobrazení (2) na obrazovce systému zobrazování okolí a rychlost vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h).



	Podmínky vypnutí
	Podmínky vypnutí
	Zobrazení zadní kamery se vypne při jízdě, pokud jsou splněny následující podmínky:
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1) nebo tlačítko informačního systému (3).
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1) nebo tlačítko informačního systému (3).
	• Je stisknuto tlačítko Parkování/zobrazení (1) nebo tlačítko informačního systému (3).

	• Řazení do polohy P (Parkování).
	• Řazení do polohy P (Parkování).

	• Je stisknuta ikona jiného zobrazení (2) na obrazovce systému zobrazování okolí a rychlost vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h).
	• Je stisknuta ikona jiného zobrazení (2) na obrazovce systému zobrazování okolí a rychlost vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h).






	Funkce 3D zobrazení
	Funkce 3D zobrazení
	Funkce 3D zobrazení
	Funkce 3D zobrazení ukazuje vozidlo z různých úhlů. Chcete-li vybrat úhel, stiskněte ikonu 3D zobrazení monitoru systému pro zobrazování okolí. Dalším stisknutím ikony 3D zobrazení úhel resetujete.
	Funkce 3D zobrazení ukazuje vozidlo z různých úhlů. Chcete-li vybrat úhel, stiskněte ikonu 3D zobrazení monitoru systému pro zobrazování okolí. Dalším stisknutím ikony 3D zobrazení úhel resetujete.
	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Funkce 3D zobrazení je v provozu, pokud jsou splněny následující podmínky:
	• Řazení je přeřazeno do polohy P (Parkování), N (Neutrál) nebo D (Jízda) a rychlost jízdy vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h).
	• Řazení je přeřazeno do polohy P (Parkování), N (Neutrál) nebo D (Jízda) a rychlost jízdy vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h).
	• Řazení je přeřazeno do polohy P (Parkování), N (Neutrál) nebo D (Jízda) a rychlost jízdy vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h).

	• Pokud přeřadíte do polohy R (Zpátečka) a systém zobrazování okolí je zapnutý, stiskněte ikonu 3D zobrazení na monitoru systému zobrazování okolí.
	• Pokud přeřadíte do polohy R (Zpátečka) a systém zobrazování okolí je zapnutý, stiskněte ikonu 3D zobrazení na monitoru systému zobrazování okolí.



	Podmínky vypnutí
	Podmínky vypnutí
	Funkce 3D zobrazení je vypnutá, pokud jsou splněny následující podmínky:
	• Je zařazená poloha P (Parkování), N (Neutrál) nebo D (Jízda)
	• Je zařazená poloha P (Parkování), N (Neutrál) nebo D (Jízda)
	• Je zařazená poloha P (Parkování), N (Neutrál) nebo D (Jízda)
	- Je přeřazeno do polohy P (Parkování)
	- Je přeřazeno do polohy P (Parkování)
	- Je přeřazeno do polohy P (Parkování)

	- Je stisknuto tlačítko parkování/zobrazení (1)
	- Je stisknuto tlačítko parkování/zobrazení (1)

	- Je stisknuto tlačítko obrazovky informačního systému (3)
	- Je stisknuto tlačítko obrazovky informačního systému (3)

	- Je stisknuto tlačítko domovské tlačítko na obrazovce systému zobrazování okolí (2)
	- Je stisknuto tlačítko domovské tlačítko na obrazovce systému zobrazování okolí (2)

	- Rychlost vozidla je vyšší než 10 km/ h (6 mil/h)
	- Rychlost vozidla je vyšší než 10 km/ h (6 mil/h)



	• Je zařazená poloha R (Reverse)
	• Je zařazená poloha R (Reverse)
	- Je přeřazeno do polohy P (Parkování)
	- Je přeřazeno do polohy P (Parkování)
	- Je přeřazeno do polohy P (Parkování)




	Na monitoru systému 3D zobrazení se neukazuje navádění při parkování.
	Na monitoru systému 3D zobrazení se neukazuje navádění při parkování.






	Závada a omezení systému zobrazování okolí
	Závada a omezení systému zobrazování okolí
	Závada a omezení systému zobrazování okolí

	Závada systému zobrazování okolí
	Závada systému zobrazování okolí
	Závada systému zobrazování okolí
	Pokud systém zobrazování okolí nefunguje správně, obraz se mihotá nebo se obraz kamery nezobrazuje normálně, doporučuje společnost Kia navštívit autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.
	Pokud systém zobrazování okolí nefunguje správně, obraz se mihotá nebo se obraz kamery nezobrazuje normálně, doporučuje společnost Kia navštívit autorizovaného prodejce/servisního partnera Kia.



	Omezení systému zobrazování okolí
	Omezení systému zobrazování okolí
	Omezení systému zobrazování okolí
	• Za následujících okolností se obrazovka může zobrazit nenormálně a nalevo nahoře se na obrazovce objeví ikona:
	• Za následujících okolností se obrazovka může zobrazit nenormálně a nalevo nahoře se na obrazovce objeví ikona:
	• Za následujících okolností se obrazovka může zobrazit nenormálně a nalevo nahoře se na obrazovce objeví ikona:
	• Za následujících okolností se obrazovka může zobrazit nenormálně a nalevo nahoře se na obrazovce objeví ikona:
	- Páté dveře jsou otevřené.
	- Páté dveře jsou otevřené.
	- Páté dveře jsou otevřené.

	- Dveře řidiče nebo dveře spolujezdce jsou otevřené.
	- Dveře řidiče nebo dveře spolujezdce jsou otevřené.

	- Venkovní zpětné zrcátko je složené.
	- Venkovní zpětné zrcátko je složené.




	• Před zahájením pohybu vozidla se VŽDY rozhlížejte kolem vozidla a ujistěte se, že v okolí nejsou žádné předměty ani překážky. Situace na obrazovce se může od skutečné polohy vozidla lišit.
	• Před zahájením pohybu vozidla se VŽDY rozhlížejte kolem vozidla a ujistěte se, že v okolí nejsou žádné předměty ani překážky. Situace na obrazovce se může od skutečné polohy vozidla lišit.
	• Před zahájením pohybu vozidla se VŽDY rozhlížejte kolem vozidla a ujistěte se, že v okolí nejsou žádné předměty ani překážky. Situace na obrazovce se může od skutečné polohy vozidla lišit.
	• Před zahájením pohybu vozidla se VŽDY rozhlížejte kolem vozidla a ujistěte se, že v okolí nejsou žádné předměty ani překážky. Situace na obrazovce se může od skutečné polohy vozidla lišit.

	• Obraz na obrazovce nemusí odpovídat skutečné vzdálenosti objektu. Nezapomeňte provést přímou kontrolu bezpečnosti v okolí vozidla.
	• Obraz na obrazovce nemusí odpovídat skutečné vzdálenosti objektu. Nezapomeňte provést přímou kontrolu bezpečnosti v okolí vozidla.

	• Zobrazení okolí vozidla je navrženo pro fungování na rovném povrchu. Při použití v místě s odlišnými výškami, např. na obrubnících a zpomalovacích prazích, nemusí zobrazení vypadat správně.
	• Zobrazení okolí vozidla je navrženo pro fungování na rovném povrchu. Při použití v místě s odlišnými výškami, např. na obrubnících a zpomalovacích prazích, nemusí zobrazení vypadat správně.

	• Pokud je kamera zakrytá cizím materiálem, zobrazení okolí nemusí fungovat správně. Čočku kamery udržujte vždy čistou. K čištění však nepoužívejte chemická rozpouštědla, jako jsou čisticí prostředky obsahující vysoce al...
	• Pokud je kamera zakrytá cizím materiálem, zobrazení okolí nemusí fungovat správně. Čočku kamery udržujte vždy čistou. K čištění však nepoužívejte chemická rozpouštědla, jako jsou čisticí prostředky obsahující vysoce al...



	• Je-li zapnutý výhled dozadu při jízdě, zůstává zapnutý bez ohledu na rychlost vozidla.
	• Je-li zapnutý výhled dozadu při jízdě, zůstává zapnutý bez ohledu na rychlost vozidla.
	• Je-li zapnutý výhled dozadu při jízdě, zůstává zapnutý bez ohledu na rychlost vozidla.
	• Je-li zapnutý výhled dozadu při jízdě, zůstává zapnutý bez ohledu na rychlost vozidla.

	• Je-li zapnutý výhled dozadu při couvání, obrazovka se změní na výhled dozadu.
	• Je-li zapnutý výhled dozadu při couvání, obrazovka se změní na výhled dozadu.








	Upozornění na projíždějící vozidlo při couvání (RCCW)
	Upozornění na projíždějící vozidlo při couvání (RCCW)
	Upozornění na projíždějící vozidlo při couvání (RCCW)
	Upozornění zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání je navržen tak, aby napomáhal detekování vozidla blížícího se v mrtvém úhlu, když vaše vozidlo couvá, a upozornil řidiče na bezprostředně hrozící srážk...
	Upozornění zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání je navržen tak, aby napomáhal detekování vozidla blížícího se v mrtvém úhlu, když vaše vozidlo couvá, a upozornil řidiče na bezprostředně hrozící srážk...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Provozní rozsah systému upozornění na projíždějící vozidlo při couvání
	Načasování varování se může lišit v závislosti na rychlosti blížícího se vozidla.
	Načasování varování se může lišit v závislosti na rychlosti blížícího se vozidla.

	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Zadní radarová čidla
	Zadní radarová čidla
	<GRAPHIC>

	Přesné umístění detekčního čidla je znázorněno na obrázku výše.
	Další informace o možnostech zadního rohového radaru najdete v části 
	Další informace o možnostech zadního rohového radaru najdete v části 
	"Asistent pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu (BCA) (je-li součástí výbavy)" strana 6-96





	Nastavení upozornění na projíždějící vozidlo při couvání (RCCW)
	Nastavení upozornění na projíždějící vozidlo při couvání (RCCW)
	Nastavení upozornění na projíždějící vozidlo při couvání (RCCW)
	Varování před projíždějícím vozidlem vzadu
	Varování před projíždějícím vozidlem vzadu
	Varování před projíždějícím vozidlem vzadu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Bezpečné parkování
	1 Bezpečné parkování
	1 Bezpečné parkování
	1 Bezpečné parkování


	2 Varování před projíždějícím vozidlem vzadu
	2 Varování před projíždějícím vozidlem vzadu
	2 Varování před projíždějícím vozidlem vzadu



	S nastartovaným motorem vyberte možnost „Jízdní asistent → Bezpečnost parkování → Varování před projíždějícím vozidlem vzadu“ v nabídce nastavení, čímž zapnete funkci varování před projíždějícím vozidlem vzadu a zr...
	Při opětovném nastartování motoru se Upozornění na projíždějící vozidlo při couvání vzadu vždy zapne. Když však po novém nastartování motoru volbu „Varování před projíždějícím vozidlem vzadu“ vypnete, musí řidič v...
	Při opětovném nastartování motoru se Upozornění na projíždějící vozidlo při couvání vzadu vždy zapne. Když však po novém nastartování motoru volbu „Varování před projíždějícím vozidlem vzadu“ vypnete, musí řidič v...




	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy


	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava


	3 Později
	3 Později
	3 Později



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost „Driver assistance → Warning timing“ (Jízdní asistent → Časování výstrahy) pro změnu nastavení funkce Upozornění na projíždějící vozidlo při couvání. Prodlevu varovné reakce m...
	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Je-li funkce varování příliš citlivá, vyberte volbu „Pozdější“.
	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Je-li funkce varování příliš citlivá, vyberte volbu „Pozdější“.
	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Je-li funkce varování příliš citlivá, vyberte volbu „Pozdější“.
	• Standardní


	• Později: Varování bude signalizováno o něco později.
	• Později: Varování bude signalizováno o něco později.
	• Později



	Pokud změníte nastavení časování výstrahy, může se změnit i časování výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	Pokud změníte nastavení časování výstrahy, může se změnit i časování výstrah jiných systémů jízdních asistentů.




	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver assistance (Jízdní asistent)
	Warning volume (Hlasitost výstrahy)
	High (Vysoká)
	Medium (Střední)
	Low (Nízká)
	Off (Vypnuto)

	Pokud je však hlasitost výstrah vypnutá, zapne se funkce vibrace volantu (je-li součástí výbavy).
	Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání.

	• I když je pro načasování výstrahy nastavena hodnota 
	• I když je pro načasování výstrahy nastavena hodnota 
	Standard (Standardní)


	• Nastavení načasování výstrahy 
	• Nastavení načasování výstrahy 
	Late (Později)




	Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy.
	Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy.





	Činnost systému varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu
	Činnost systému varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu
	Činnost systému varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu
	Upozornění na projíždějící vozidlo při couvání bude varovat vozidlo v závislosti na stupni hrozícího rizika kolize.
	Upozornění na projíždějící vozidlo při couvání bude varovat vozidlo v závislosti na stupni hrozícího rizika kolize.
	• Varování před srážkou
	• Varování před srážkou
	• Varování před srážkou


	Varování před srážkou
	Varování před srážkou
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Jako upozornění řidiče na vozidlo blížící se vzadu zleva či zprava bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varování. Současně zazní zvuková výstraha. Pokud je v či...
	• Jako upozornění řidiče na vozidlo blížící se vzadu zleva či zprava bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varování. Současně zazní zvuková výstraha. Pokud je v či...
	• Jako upozornění řidiče na vozidlo blížící se vzadu zleva či zprava bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varování. Současně zazní zvuková výstraha. Pokud je v či...

	• Systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání bude v činnosti při splnění následujících podmínek:
	• Systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání bude v činnosti při splnění následujících podmínek:
	- Je zařazena zpátečka R (Zpátečka) a rychlost vozidla je nižší než 8 km/ h (5 mil/h)
	- Je zařazena zpátečka R (Zpátečka) a rychlost vozidla je nižší než 8 km/ h (5 mil/h)
	- Je zařazena zpátečka R (Zpátečka) a rychlost vozidla je nižší než 8 km/ h (5 mil/h)

	- Vzdálenost vozidla blížícího se k vašemu vozidlu v mrtvém úhlu je menší než přibližně 25 m (82 stop)
	- Vzdálenost vozidla blížícího se k vašemu vozidlu v mrtvém úhlu je menší než přibližně 25 m (82 stop)

	- Rychlost vozidla blížícího se v mrtvém úhlu je vyšší než 5 km/h (3 mil/ h)
	- Rychlost vozidla blížícího se v mrtvém úhlu je vyšší než 5 km/h (3 mil/ h)




	• Pokud jsou splněny provozní podmínky, zobrazí se varování pokaždé, když se z oblasti mrtvého úhlu přiblíží nějaké vozidlo.
	• Pokud jsou splněny provozní podmínky, zobrazí se varování pokaždé, když se z oblasti mrtvého úhlu přiblíží nějaké vozidlo.
	• Pokud jsou splněny provozní podmínky, zobrazí se varování pokaždé, když se z oblasti mrtvého úhlu přiblíží nějaké vozidlo.
	• Pokud jsou splněny provozní podmínky, zobrazí se varování pokaždé, když se z oblasti mrtvého úhlu přiblíží nějaké vozidlo.

	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	• Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.



	• Z důvodů své bezpečnosti provádějte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti provádějte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti provádějte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti provádějte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.

	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného systému, nemusí se výstražné hlášení systému upozornění na projíždějící vozidlo při couvání zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.
	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného systému, nemusí se výstražné hlášení systému upozornění na projíždějící vozidlo při couvání zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.

	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál upozornění na projíždějící vozidlo při couvání slyšet. Ve vozidle přiměřeně upravte hlasitost, sledujte pozorně své okolí a jezděte bezpečně.
	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál upozornění na projíždějící vozidlo při couvání slyšet. Ve vozidle přiměřeně upravte hlasitost, sledujte pozorně své okolí a jezděte bezpečně.

	• Upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nefunguje ve všech situacích a nemůže zabránit všem srážkám.
	• Upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nefunguje ve všech situacích a nemůže zabránit všem srážkám.

	• Řidič má nadále veškerou odpovědnost za ovládání vozidla. Nespoléhejte výhradně na upozornění na projíždějící vozidlo při couvání. Vždy raději dodržujte dostatečný odstup pro bezpečné zabrzdění a v případě potře...
	• Řidič má nadále veškerou odpovědnost za ovládání vozidla. Nespoléhejte výhradně na upozornění na projíždějící vozidlo při couvání. Vždy raději dodržujte dostatečný odstup pro bezpečné zabrzdění a v případě potře...

	• Funkci upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nikdy úmyslně nezkoušejte na lidech, zvířatech ani předmětech apod. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.
	• Funkci upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nikdy úmyslně nezkoušejte na lidech, zvířatech ani předmětech apod. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.







	Selhání a omezení systému varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu
	Selhání a omezení systému varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu
	Selhání a omezení systému varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu

	Selhání systému varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu
	Selhání systému varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu
	Selhání systému varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu

	Pokud funkce upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nepracuje správně, zobrazí se varovná zpráva a na přístrojovém panelu se rozsvítí hlavní varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte varovnou kontrolku zpětného zrcátka

	Jestliže varovná kontrolka venkovního zpětného zrcátka nepracuje správně, zobrazí se varovná zpráva a na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	Varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu je vypnuto
	Varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu je vypnuto
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu je vypnutý. Radar je zablokovaný

	Pokud je zadní nárazník v okolí zadního rohového radaru nebo čidla pokrytý nečistotami, sněhem či dešťovou vodou nebo pokud připojíte přívěs či přepravní podvozek, může dojít ke snížení schopnosti detekce a k dočasnému om...
	Pokud tato situace nastane, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva „Rear Cross-Traffic Safety system disabled. Radar blocked“ (nebo „Rear cross- traffic safety functions disabled. Radar blocked“) (Systém nebo funkce varován...
	Po odstranění těchto nečistot, resp. odpojení přívěsu začne systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání opět normálně fungovat. Vždy udržujte jeho čistotu.
	Jestliže po odpojení přívěsu systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nefunguje normálně, nechte ho zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání přesto nepracuje správně.

	• Systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nemusí fungovat správně v některých prostředích (např. v otevřené krajině), kde po nastartování motoru nejsou detekovány žádné objekty.
	• Systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nemusí fungovat správně v některých prostředích (např. v otevřené krajině), kde po nastartování motoru nejsou detekovány žádné objekty.



	Chcete-li připojit přívěs, podvalník apod., vypněte výstrahu pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu; chcete-li varování pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu použít, odpojte přívěs, podvalník ...
	Chcete-li připojit přívěs, podvalník apod., vypněte výstrahu pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu; chcete-li varování pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu použít, odpojte přívěs, podvalník ...





	Omezení systému varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu
	Omezení systému varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu
	Omezení systému varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu
	Systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nemusí fungovat normálně nebo může fungovat neočekávaně v následujících situacích:
	Systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nemusí fungovat normálně nebo může fungovat neočekávaně v následujících situacích:
	• Vyjíždění z místa se stromy či přerostlou trávou
	• Vyjíždění z místa se stromy či přerostlou trávou
	• Vyjíždění z místa se stromy či přerostlou trávou

	• Odjezd po mokré silnici
	• Odjezd po mokré silnici

	• Příliš vysoká nebo příliš nízká rychlost blížícího se vozidla
	• Příliš vysoká nebo příliš nízká rychlost blížícího se vozidla


	Další informace o omezeních zadního rohového radaru najdete v části 
	Další informace o omezeních zadního rohového radaru najdete v části 
	"Asistent pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu (BCA) (je-li součástí výbavy)" strana 6-96


	• Jízda v blízkosti vozidla nebo jiného objektu
	• Jízda v blízkosti vozidla nebo jiného objektu
	• Jízda v blízkosti vozidla nebo jiného objektu
	• Jízda v blízkosti vozidla nebo jiného objektu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Objekty
	Při jízdě v blízkosti vozidla nebo jiného objektu může být funkce systému upozornění na projíždějící vozidlo při couvání omezená a vozidlo blížící se v mrtvém úhlu nemusí být detekováno. Pokud taková situace nastane, mů...
	Při couvání vždy věnujte pozornost okolní situaci.


	• Pohyb vozidla v rozsáhlých parkovištích
	• Pohyb vozidla v rozsáhlých parkovištích
	• Pohyb vozidla v rozsáhlých parkovištích
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání může detekovat parkující vozidla nebo vozidla vyjíždějící z parkovacího místa poblíž (např.: vozidlo vyjíždějící vedle vás, vozidlo parkující nebo vyjíždějící...
	Při couvání vždy věnujte pozornost okolní situaci.


	• Šikmé parkování
	• Šikmé parkování
	• Šikmé parkování
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Vozidlo
	Při couvání nebo diagonální jízdě může být funkce systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu omezená a vozidlo blížící se v mrtvém úhlu nemusí být detekováno. Pokud taková situace nastane, může se stá...
	Při couvání vždy věnujte pozornost okolní situaci.


	• Pokud se vozidlo nachází na šikmé vozovce nebo v její blízkosti.
	• Pokud se vozidlo nachází na šikmé vozovce nebo v její blízkosti.
	• Pokud se vozidlo nachází na šikmé vozovce nebo v její blízkosti.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Při jízdě do svahu nebo ze svahu nebo v jejich blízkosti může být funkce systému upozornění na projíždějící vozidlo při couvání omezená a vozidlo blížící se v mrtvém úhlu nemusí být detekováno. Pokud taková situace nastan...
	Při couvání vždy věnujte pozornost okolní situaci.



	• Vjíždění na parkovací místo v místě jiného objektu
	• Vjíždění na parkovací místo v místě jiného objektu
	• Vjíždění na parkovací místo v místě jiného objektu
	• Vjíždění na parkovací místo v místě jiného objektu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Objekt, [B]: Zeď
	Systém varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu může detekovat vozidla projíždějící před vámi, když couváte na parkovací místo a za vámi nebo vedle vás je zeď či jiný objekt. Pokud taková situace nastane, můž...
	Při couvání vždy věnujte pozornost okolní situaci.


	• Když je vozidlo zaparkované zacouváním
	• Když je vozidlo zaparkované zacouváním
	• Když je vozidlo zaparkované zacouváním
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Systém varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu může detekovat vozidla projíždějící za vámi, když couváte na parkovací místo. Pokud taková situace nastane, může se stát, že systém upozornění na projíždějíc...
	Při couvání vždy věnujte pozornost okolní situaci.



	• Systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nemusí fungovat správně, pokud dochází k jeho rušení silnými elektromagnetickými vlnami.
	• Systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nemusí fungovat správně, pokud dochází k jeho rušení silnými elektromagnetickými vlnami.
	• Systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nemusí fungovat správně, pokud dochází k jeho rušení silnými elektromagnetickými vlnami.
	• Systém upozornění na projíždějící vozidlo při couvání nemusí fungovat správně, pokud dochází k jeho rušení silnými elektromagnetickými vlnami.

	• Systém varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu nemusí fungovat 3 sekundy po nastartování vozidla nebo po aktivaci zadních radarových čidel.
	• Systém varování před kolizí s projíždějícím vozidlem vzadu nemusí fungovat 3 sekundy po nastartování vozidla nebo po aktivaci zadních radarových čidel.








	Asistent pro předcházení kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání (RCCA)
	Asistent pro předcházení kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání (RCCA)
	Asistent pro předcházení kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání (RCCA)
	Asistent pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání je navržen tak, aby napomáhal detekování vozidla blížícího se v mrtvém úhlu, když vaše vozidlo couvá, a upozornil řidiče na bezprostředně hrozící srážk...
	Asistent pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání je navržen tak, aby napomáhal detekování vozidla blížícího se v mrtvém úhlu, když vaše vozidlo couvá, a upozornil řidiče na bezprostředně hrozící srážk...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Provozní rozsah systému upozornění na projíždějící vozidlo při couvání
	[B]: Provozní rozsah asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání
	Načasování varování se může lišit v závislosti na rychlosti blížícího se vozidla.
	Načasování varování se může lišit v závislosti na rychlosti blížícího se vozidla.

	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Zadní radarová čidla
	Zadní radarová čidla
	<GRAPHIC>

	Přesné umístění detekčního čidla je znázorněno na obrázku výše.
	Další informace o možnostech zadního rohového radaru najdete v části 
	Další informace o možnostech zadního rohového radaru najdete v části 
	"Asistent pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu (BCA) (je-li součástí výbavy)" strana 6-96





	Asistent pro předcházení kolizí s projíždějícím vozidlem při couvání (RCCA)
	Asistent pro předcházení kolizí s projíždějícím vozidlem při couvání (RCCA)
	Asistent pro předcházení kolizí s projíždějícím vozidlem při couvání (RCCA)
	Varování před projíždějícím vozidlem vzadu
	Varování před projíždějícím vozidlem vzadu
	Varování před projíždějícím vozidlem vzadu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Bezpečné parkování
	1 Bezpečné parkování
	1 Bezpečné parkování
	1 Bezpečné parkování


	2 Varování před projíždějícím vozidlem vzadu
	2 Varování před projíždějícím vozidlem vzadu
	2 Varování před projíždějícím vozidlem vzadu



	Při zapnutém systému vozidla vyberte možnost 
	Jízdní asistent
	Bezpečnost parkování
	Varování před projíždějícím vozidlem vzadu

	Po novém nastartování vozidla zůstane asistent pro předcházení kolizím s projíždějícím vozidlem vzadu automaticky zapnutý. Když však po novém zapnutí vozidla vyberete volbu 
	Po novém nastartování vozidla zůstane asistent pro předcházení kolizím s projíždějícím vozidlem vzadu automaticky zapnutý. Když však po novém zapnutí vozidla vyberete volbu 
	Vypnuto





	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy


	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava


	3 Později
	3 Později
	3 Později



	Při zapnutým systému vozidla zvolte možnost 
	Driver assistance
	Warning timing (Jízdní asistent → Časování výstrahy)

	Při převzetí vozidla od výrobce je nastaveno časování výstrahy na 
	Standard (Standardní)




	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Warning Volume (Jízdní asistenti → Hlasitost výstrahy)
	High (Vysoká)
	Medium (Střední)
	Low (Nízká)
	Off (Vypnuto)

	• Pokud je však hlasitost výstrah vypnutá, zapne se funkce vibrace volantu (je-li součástí výbavy).
	• Pokud je však hlasitost výstrah vypnutá, zapne se funkce vibrace volantu (je-li součástí výbavy).
	• Pokud je však hlasitost výstrah vypnutá, zapne se funkce vibrace volantu (je-li součástí výbavy).
	• Pokud je však hlasitost výstrah vypnutá, zapne se funkce vibrace volantu (je-li součástí výbavy).

	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.



	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání.
	• Nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy se vztahuje na všechny funkce asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání.

	• I když je pro načasování výstrahy nastavena hodnota 
	• I když je pro načasování výstrahy nastavena hodnota 
	Standard (Standardní)


	• Nastavení načasování výstrahy 
	• Nastavení načasování výstrahy 
	Late (Později)




	Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy.
	Po opětném nastartování se obnoví poslední nastavení časování výstrahy a hlasitosti výstrahy.





	Činnost asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu
	Činnost asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu
	Činnost asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu
	Asistent pro předcházení kolizím s projíždějícím vozidlem vzadu bude varovat a kontrolovat vozidlo v závislosti na úrovni kolize
	Asistent pro předcházení kolizím s projíždějícím vozidlem vzadu bude varovat a kontrolovat vozidlo v závislosti na úrovni kolize
	• Varování před srážkou
	• Varování před srážkou
	• Varování před srážkou

	• Nouzové brzdění
	• Nouzové brzdění

	• Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	• Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd


	Varování před srážkou
	Varování před srážkou
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Jako upozornění řidiče na vozidlo blížící se vzadu zleva či zprava bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varování. Současně zazní zvuková výstraha a volant bude v...
	• Jako upozornění řidiče na vozidlo blížící se vzadu zleva či zprava bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varování. Současně zazní zvuková výstraha a volant bude v...
	• Jako upozornění řidiče na vozidlo blížící se vzadu zleva či zprava bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varování. Současně zazní zvuková výstraha a volant bude v...

	• Asistent pro předcházení kolizím s projíždějícím vozidlem vzadu bude v činnosti při splnění následujících podmínek:
	• Asistent pro předcházení kolizím s projíždějícím vozidlem vzadu bude v činnosti při splnění následujících podmínek:
	- Je zařazena zpátečka R (Zpátečka) a rychlost vozidla je nižší než 8 km/ h (5 mil/h)
	- Je zařazena zpátečka R (Zpátečka) a rychlost vozidla je nižší než 8 km/ h (5 mil/h)
	- Je zařazena zpátečka R (Zpátečka) a rychlost vozidla je nižší než 8 km/ h (5 mil/h)

	- Vzdálenost vozidla blížícího se k vašemu vozidlu v mrtvém úhlu je menší než přibližně 25 m (82 stop)
	- Vzdálenost vozidla blížícího se k vašemu vozidlu v mrtvém úhlu je menší než přibližně 25 m (82 stop)

	- Rychlost vozidla blížícího se v mrtvém úhlu je vyšší než 5 km/h (3 mil/ h)
	- Rychlost vozidla blížícího se v mrtvém úhlu je vyšší než 5 km/h (3 mil/ h)




	Jsou-li provozní podmínky splněny, bude vydáno varování, kdykoli se zleva či zprava přiblíží jiné vozidlo, i kdyby rychlost vašeho vozidla byla 0 km/h (0 mil/h).
	Jsou-li provozní podmínky splněny, bude vydáno varování, kdykoli se zleva či zprava přiblíží jiné vozidlo, i kdyby rychlost vašeho vozidla byla 0 km/h (0 mil/h).


	Nouzové brzdění
	Nouzové brzdění
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Nouzové brzdění

	• Jako upozornění řidiče na vozidlo blížící se vzadu zleva či zprava bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varovné hlášení. Současně zazní zvuková výstraha a vola...
	• Jako upozornění řidiče na vozidlo blížící se vzadu zleva či zprava bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varovné hlášení. Současně zazní zvuková výstraha a vola...
	• Jako upozornění řidiče na vozidlo blížící se vzadu zleva či zprava bude blikat výstražné světlo na vnějším zpětném zrcátku a na přístrojovém panelu se zobrazí varovné hlášení. Současně zazní zvuková výstraha a vola...

	• Asistent pro předcházení kolizím s projíždějícím vozidlem vzadu bude v činnosti při splnění následujících podmínek:
	• Asistent pro předcházení kolizím s projíždějícím vozidlem vzadu bude v činnosti při splnění následujících podmínek:
	- Je zařazena zpátečka R (Zpátečka) a rychlost vozidla je nižší než 8 km/ h (5 mil/h)
	- Je zařazena zpátečka R (Zpátečka) a rychlost vozidla je nižší než 8 km/ h (5 mil/h)
	- Je zařazena zpátečka R (Zpátečka) a rychlost vozidla je nižší než 8 km/ h (5 mil/h)

	- Vzdálenost vozidla blížícího se k vašemu vozidlu v mrtvém úhlu je menší než přibližně 1,5 m (5 stop)
	- Vzdálenost vozidla blížícího se k vašemu vozidlu v mrtvém úhlu je menší než přibližně 1,5 m (5 stop)

	- Rychlost vozidla blížícího se zleva či zprava je vyšší než 5 km/h (3 mil/h)
	- Rychlost vozidla blížícího se zleva či zprava je vyšší než 5 km/h (3 mil/h)



	• Při nouzovém brzdění se aktivuje asistence, která pomáhá zabránit srážce s vozidly blížícími se v mrtvém úhlu.
	• Při nouzovém brzdění se aktivuje asistence, která pomáhá zabránit srážce s vozidly blížícími se v mrtvém úhlu.


	Ovládání brzd se ukončí v těchto případech:
	Ovládání brzd se ukončí v těchto případech:
	• Blížící se vozidlo je mimo rozsah snímání
	• Blížící se vozidlo je mimo rozsah snímání
	• Blížící se vozidlo je mimo rozsah snímání

	• Blížící se vozidlo projede za vaším vozidlem
	• Blížící se vozidlo projede za vaším vozidlem

	• Blížící se vozidlo nejede směrem k vašemu vozidlu
	• Blížící se vozidlo nejede směrem k vašemu vozidlu

	• Rychlost blížícího se vozidla se snižuje
	• Rychlost blížícího se vozidla se snižuje

	• Řidič dostatečnou silou sešlápne brzdový pedál.
	• Řidič dostatečnou silou sešlápne brzdový pedál.




	Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	Zastavení vozidla a ukončení ovládání brzd
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jeďte opatrně

	• Když se vozidlo zastaví po aktivaci nouzového brzdění, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva. Z bezpečnostních důvodů by měl řidič neprodleně sešlápnout brzdový pedál a zkontrolovat dopravní situaci v bezprostř...
	• Když se vozidlo zastaví po aktivaci nouzového brzdění, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva. Z bezpečnostních důvodů by měl řidič neprodleně sešlápnout brzdový pedál a zkontrolovat dopravní situaci v bezprostř...
	• Když se vozidlo zastaví po aktivaci nouzového brzdění, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva. Z bezpečnostních důvodů by měl řidič neprodleně sešlápnout brzdový pedál a zkontrolovat dopravní situaci v bezprostř...
	- Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.
	- Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.
	- Ovládání brzd se ukončí, jakmile bude vozidlo po nouzovém brzdění stát 2 sekundy v klidu.

	- Během nouzového brzdění se ovládání brzd touto funkcí automaticky deaktivuje, pokud řidič sešlápne brzdový pedál silněji než obvykle.
	- Během nouzového brzdění se ovládání brzd touto funkcí automaticky deaktivuje, pokud řidič sešlápne brzdový pedál silněji než obvykle.




	Při používání asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu jsou třeba následující preventivní opatření:
	Při používání asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu jsou třeba následující preventivní opatření:
	• Z důvodů své bezpečnosti provádějte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti provádějte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.
	• Z důvodů své bezpečnosti provádějte nastavení až po zaparkování vozidla na bezpečném místě.

	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného systému, nemusí se výstražné hlášení systému varování před projíždějícím vozidlem vzadu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.
	• Pokud je zobrazeno výstražné hlášení nebo zní výstražný signál jiného systému, nemusí se výstražné hlášení systému varování před projíždějícím vozidlem vzadu zobrazit a jeho výstražný signál nemusí zaznít.

	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu slyšet.
	• V hlučném prostředí nemusí být výstražný signál asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu slyšet.

	• Asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu se nemusí aktivovat, pokud řidič ve snaze zabránit nárazu sešlápne brzdový pedál.
	• Asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu se nemusí aktivovat, pokud řidič ve snaze zabránit nárazu sešlápne brzdový pedál.

	• Pokud je systém varování před projíždějícím vozidlem vzadu v činnosti,, vozidlo může náhle zastavit, přičemž se cestující mohou zranit a volné předměty se mohou posunout. Nezapomeňte si vždy zapnout bezpečnostní pásy a t...
	• Pokud je systém varování před projíždějícím vozidlem vzadu v činnosti,, vozidlo může náhle zastavit, přičemž se cestující mohou zranit a volné předměty se mohou posunout. Nezapomeňte si vždy zapnout bezpečnostní pásy a t...

	• I v případě výskytu problému s asistenčním systémem pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu bude základní funkce brzdy pracovat normálně.
	• I v případě výskytu problému s asistenčním systémem pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu bude základní funkce brzdy pracovat normálně.

	• Asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nefunguje ve všech situacích a nemůže zabránit všem srážkám.
	• Asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nefunguje ve všech situacích a nemůže zabránit všem srážkám.

	• Když je asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu v činnosti, ovládání brzd systémem se automaticky deaktivuje, když řidič sešlápne pedál akcelerátoru silněji než obvykle nebo když ovládáte...
	• Když je asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu v činnosti, ovládání brzd systémem se automaticky deaktivuje, když řidič sešlápne pedál akcelerátoru silněji než obvykle nebo když ovládáte...

	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách může asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu varovat řidiče se zpožděním nebo toto varování nemusí přijít úplně pokaždé.
	• V závislosti na stavu vozovky a jízdních podmínkách může asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu varovat řidiče se zpožděním nebo toto varování nemusí přijít úplně pokaždé.

	• Řidič má nadále veškerou odpovědnost za ovládání vozidla. Nespoléhejte výhradně na asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu. Vždy raději dodržujte dostatečný odstup pro bezpečné zabrzdění a v př...
	• Řidič má nadále veškerou odpovědnost za ovládání vozidla. Nespoléhejte výhradně na asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu. Vždy raději dodržujte dostatečný odstup pro bezpečné zabrzdění a v př...

	• Funkci asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nikdy úmyslně nezkoušejte na lidech, zvířatech ani předmětech apod. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.
	• Funkci asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nikdy úmyslně nezkoušejte na lidech, zvířatech ani předmětech apod. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.



	Řízené brzdění nemusí fungovat správně v závislosti na stavu elektronického stabilizačního systému (ESC).
	Řízené brzdění nemusí fungovat správně v závislosti na stavu elektronického stabilizačního systému (ESC).
	V následujících situacích se pouze zobrazí varování:
	• Svítí výstražná kontrolka elektronického stabilizačního systému (ESC)
	• Svítí výstražná kontrolka elektronického stabilizačního systému (ESC)
	• Svítí výstražná kontrolka elektronického stabilizačního systému (ESC)

	• Elektronický stabilizační systém (ESC) je aktivován v rámci jiné funkce
	• Elektronický stabilizační systém (ESC) je aktivován v rámci jiné funkce



	Jestliže dojde k asistenci při brzdění systémem pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu, musí řidič ihned sešlápnout brzdový pedál a zkontrolovat okolí vozidla.
	Jestliže dojde k asistenci při brzdění systémem pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu, musí řidič ihned sešlápnout brzdový pedál a zkontrolovat okolí vozidla.
	• Ovládání brzd se ukončí, když řidič sešlápne brzdový pedál dostatečnou silou.
	• Ovládání brzd se ukončí, když řidič sešlápne brzdový pedál dostatečnou silou.
	• Ovládání brzd se ukončí, když řidič sešlápne brzdový pedál dostatečnou silou.

	• Po přeřazení do polohy R (Zpátečka) se ovládání brzd aktivuje jednou pro vozidlo blížící se zleva a zprava.
	• Po přeřazení do polohy R (Zpátečka) se ovládání brzd aktivuje jednou pro vozidlo blížící se zleva a zprava.



	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.
	Obrázky a barvy mohou být zobrazeny odlišně v závislosti na specifikacích a tématu přístrojové desky.





	Selhání a omezení asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu
	Selhání a omezení asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu
	Selhání a omezení asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu

	Selhání asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu
	Selhání asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu
	Selhání asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu

	Jestliže asistent pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nepracuje správně, zobrazí se varovná zpráva a na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte varovnou kontrolku zpětného zrcátka

	Jestliže varovná kontrolka zpětného zrcátka nepracuje správně, zobrazí se varovná zpráva a na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka (
	<GRAPHIC>

	Vypnutí asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu (RCCA)
	Vypnutí asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu (RCCA)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu je vypnutý. Radar je zablokovaný

	Pokud je zadní nárazník v okolí zadního rohového radaru nebo čidla pokrytý nečistotami, sněhem či dešťovou vodou nebo pokud připojíte přívěs či přepravní podvozek, může dojít ke snížení schopnosti detekce a k dočasnému om...
	V takovém případě se na přístrojové desce zobrazí varovné hlášení. Nejde však o selhání asistenčního systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu.
	Po odstranění těchto nečistot, resp. odpojení přívěsu začne funkce opět normálně fungovat. Vždy udržujte jeho čistotu.
	Pokud po odstranění překážek funkce stále nepracuje správně, nechte funkci zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, asistent pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, asistent pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, asistent pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu přesto nepracuje správně.
	• Může se stát, že i když se na přístrojové desce nezobrazí žádná varovná zpráva ani se zde nerozsvítí žádná varovná kontrolka, asistent pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu přesto nepracuje správně.

	• Asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nemusí fungovat správně v některých prostředích (např. v otevřené krajině), kde po nastartování motoru nejsou detekovány žádné objekty.
	• Asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nemusí fungovat správně v některých prostředích (např. v otevřené krajině), kde po nastartování motoru nejsou detekovány žádné objekty.



	Chcete-li připojit přívěs, podvalník apod., vypněte asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu; chcete-li systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu použít, odpojte přívěs, pod...
	Chcete-li připojit přívěs, podvalník apod., vypněte asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu; chcete-li systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu použít, odpojte přívěs, pod...





	Omezení asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu (RCCA)
	Omezení asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu (RCCA)
	Omezení asistenta pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu (RCCA)
	Za následujících okolností se může stát, že asistent pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nemusí pracovat normálně nebo může fungovat neočekávaným způsobem:
	Za následujících okolností se může stát, že asistent pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nemusí pracovat normálně nebo může fungovat neočekávaným způsobem:
	• Vyjíždění z místa se stromy či přerostlou trávou
	• Vyjíždění z místa se stromy či přerostlou trávou
	• Vyjíždění z místa se stromy či přerostlou trávou

	• Odjezd po mokré silnici
	• Odjezd po mokré silnici

	• Příliš vysoká nebo příliš nízká rychlost blížícího se vozidla
	• Příliš vysoká nebo příliš nízká rychlost blížícího se vozidla


	V následujících situacích nemusí ovládání brzd fungovat a může být vyžadována pozornost řidiče:
	• Vozidlo se značně otřásá při jízdě přes nerovnosti, po nerovné vozovce nebo po betonové cestě
	• Vozidlo se značně otřásá při jízdě přes nerovnosti, po nerovné vozovce nebo po betonové cestě
	• Vozidlo se značně otřásá při jízdě přes nerovnosti, po nerovné vozovce nebo po betonové cestě

	• Vozidlo jede po kluzkém povrchu na sněhu, ledu nebo kalužemi apod.
	• Vozidlo jede po kluzkém povrchu na sněhu, ledu nebo kalužemi apod.

	• Tlak vzduchu v pneumatice je nízký nebo je pneumatika poškozená
	• Tlak vzduchu v pneumatice je nízký nebo je pneumatika poškozená

	• Brzda je opět v činnosti.
	• Brzda je opět v činnosti.


	Další informace o omezeních zadního rohového radaru najdete v části 
	Další informace o omezeních zadního rohového radaru najdete v části 
	"Asistent pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu (BCA) (je-li součástí výbavy)" strana 6-96


	• Jízda v blízkosti vozidla nebo jiného objektu
	• Jízda v blízkosti vozidla nebo jiného objektu
	• Jízda v blízkosti vozidla nebo jiného objektu
	• Jízda v blízkosti vozidla nebo jiného objektu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Objekty
	Při jízdě v blízkosti vozidla nebo jiného objektu může být funkce systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu omezená a vozidlo blížící se v mrtvém úhlu nemusí být detekováno. Pokud taková situace nastane, ...
	Při couvání vždy kontrolujte okolí vozidla.

	• Pohyb vozidla v rozsáhlých parkovištích
	• Pohyb vozidla v rozsáhlých parkovištích
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu může detekovat parkující vozidla nebo vozidla vyjíždějící z parkovacího místa poblíž (např. vozidlo vedle vyjíždějící současně s vámi, vozidlo parkující nebo ...
	Při couvání vždy kontrolujte okolí vozidla.

	• Šikmé parkování
	• Šikmé parkování
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Vozidlo
	Při couvání nebo diagonální jízdě může být funkce systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu omezená a vozidlo blížící se v mrtvém úhlu nemusí být detekováno. Pokud taková situace nastane, může se stá...
	Při couvání vždy kontrolujte okolí vozidla.

	• Pokud je vozidlo ve svahu nebo poblíž
	• Pokud je vozidlo ve svahu nebo poblíž
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Při jízdě do svahu nebo ze svahu nebo v jejich blízkosti může být funkce systému pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu omezená a vozidlo blížící se v mrtvém úhlu nemusí být detekováno. Pokud taková situace nas...
	Při couvání vždy kontrolujte okolí vozidla.

	• Vjíždění na parkovací místo v místě jiného objektu
	• Vjíždění na parkovací místo v místě jiného objektu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	[A]: Objekt, [B]: Zeď
	Funkce pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu může detekovat vozidla projíždějící před vámi, když couváte na parkovací místo a za vámi nebo vedle vás je zeď či jiný objekt. V takové situaci může funkce vydat ...
	Při couvání vždy kontrolujte okolí vozidla.

	• Při couvání na parkovací místo
	• Při couvání na parkovací místo
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu může detekovat vozidla projíždějící za vámi, když couváte na parkovací místo. V takové situaci může funkce vydat falešnou výstrahu a použít brzdu zbytečně.
	Při couvání vždy kontrolujte okolí vozidla.



	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nepoužívejte. Jeho funkce by mohla destabilizovat vozidlo.
	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nepoužívejte. Jeho funkce by mohla destabilizovat vozidlo.
	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nepoužívejte. Jeho funkce by mohla destabilizovat vozidlo.
	• Když táhnete přívěs nebo jiné vozidlo, systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nepoužívejte. Jeho funkce by mohla destabilizovat vozidlo.

	• Asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nemusí pracovat normálně, pokud dochází k jeho rušení elektromagnetickými vlnami.
	• Asistenční systém pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nemusí pracovat normálně, pokud dochází k jeho rušení elektromagnetickými vlnami.

	• Funkce pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nemusí fungovat 3 sekund po nastartování vozidla nebo pokud zadní radarová čidla nejsou inicializována.
	• Funkce pro zabránění kolizi s projíždějícím vozidlem vzadu nemusí fungovat 3 sekund po nastartování vozidla nebo pokud zadní radarová čidla nejsou inicializována.








	Výstražný systém zadního parkovacího odstupu (PDW)
	Výstražný systém zadního parkovacího odstupu (PDW)
	Výstražný systém zadního parkovacího odstupu (PDW)
	Výstraha parkovacího odstupu vzadu může řidiče varovat, pokud detekuje osobu, zvíře nebo předmět v určité vzdálenosti při couvání vozidla.
	Výstraha parkovacího odstupu vzadu může řidiče varovat, pokud detekuje osobu, zvíře nebo předmět v určité vzdálenosti při couvání vozidla.
	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Zadní ultrazvuková čidla
	Zadní ultrazvuková čidla
	<GRAPHIC>

	Přesné umístění detekčních čidel je znázorněno na obrázku výše.



	Nastavení výstražného systému zadního parkovacího odstupu
	Nastavení výstražného systému zadního parkovacího odstupu
	Nastavení výstražného systému zadního parkovacího odstupu

	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto



	Na obrazovce informačního systému 
	Settings (Nastavení)
	Vehicle (Vozidlo)
	Driver assistance (Jízdní asistenti)
	Warning volume (Hlasitost výstrahy)
	High (Vysoká)
	Medium (Střední)
	Low (Nízká)
	Off (Vypnuto)

	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.

	• I když je vybrána možnost 
	• I když je vybrána možnost 
	Off (Vypnuto)
	Low (Nízká)








	Činnost výstražného systému parkovacího odstupu při couvání
	Činnost výstražného systému parkovacího odstupu při couvání
	Činnost výstražného systému parkovacího odstupu při couvání

	Tlačítko bezpečného parkování
	Tlačítko bezpečného parkování
	Tlačítko bezpečného parkování
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stiskem tlačítka Bezpečnost parkování (
	<GRAPHIC>

	• Je-li systém zadního parkovacího odstupu vypnutý (kontrolka tlačítka je zhasnutá), pokud zařadíte zpátečku R (Zpátečka), systém zadního parkovacího odstupu se automaticky zapne.
	• Je-li systém zadního parkovacího odstupu vypnutý (kontrolka tlačítka je zhasnutá), pokud zařadíte zpátečku R (Zpátečka), systém zadního parkovacího odstupu se automaticky zapne.
	• Je-li systém zadního parkovacího odstupu vypnutý (kontrolka tlačítka je zhasnutá), pokud zařadíte zpátečku R (Zpátečka), systém zadního parkovacího odstupu se automaticky zapne.

	• Pokud zařadíte R (Zpátečka), výstraha parkovacího odstupu vzadu se v zájmu vaší bezpečnosti nevypne, přestože stisknete tlačítko Bezpečnost parkování (
	• Pokud zařadíte R (Zpátečka), výstraha parkovacího odstupu vzadu se v zájmu vaší bezpečnosti nevypne, přestože stisknete tlačítko Bezpečnost parkování (
	<GRAPHIC>






	Výstražný systém zadního parkovacího odstupu
	Výstražný systém zadního parkovacího odstupu
	Výstražný systém zadního parkovacího odstupu
	Výstraha parkovacího odstupu vzadu bude fungovat za následujících podmínek.
	Výstraha parkovacího odstupu vzadu bude fungovat za následujících podmínek.
	• Zařaďte R (Zpátečka).
	• Zařaďte R (Zpátečka).
	• Zařaďte R (Zpátečka).

	• Rychlost vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h).
	• Rychlost vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h).


	Varovná kontrolka a varovná zvuková signalizace
	Varovná kontrolka a varovná zvuková signalizace
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Vzdálenost od objektu
	Vzdálenost od objektu

	Varovná kontrolka při couvání
	Varovná kontrolka při couvání

	Varovná zvuková signalizace
	Varovná zvuková signalizace



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	60~120 cm (24~48 palců)
	60~120 cm (24~48 palců)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Přerušovaný tón
	Přerušovaný tón


	<TABLE ROW>
	30~60 cm (12~24 palců)
	30~60 cm (12~24 palců)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Rychlý přerušovaný tón
	Rychlý přerušovaný tón


	<TABLE ROW>
	nanejvýš 30 cm (12 palců)
	nanejvýš 30 cm (12 palců)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Nepřerušovaný tón
	Nepřerušovaný tón





	• Příslušná kontrolka na přístrojové desce nebo na informačním systému se rozsvítí pokaždé, jakmile ultrazvukový snímač detekuje osobu, zvíře nebo předmět v rozsahu snímání. Současně zazní zvuková výstraha.
	• Příslušná kontrolka na přístrojové desce nebo na informačním systému se rozsvítí pokaždé, jakmile ultrazvukový snímač detekuje osobu, zvíře nebo předmět v rozsahu snímání. Současně zazní zvuková výstraha.
	• Příslušná kontrolka na přístrojové desce nebo na informačním systému se rozsvítí pokaždé, jakmile ultrazvukový snímač detekuje osobu, zvíře nebo předmět v rozsahu snímání. Současně zazní zvuková výstraha.

	• Pokud jsou současně detekovány více než dva předměty, bude zvuková výstraha vydána pro nejbližší předmět.
	• Pokud jsou současně detekovány více než dva předměty, bude zvuková výstraha vydána pro nejbližší předmět.

	• Pokud se před snímačem nenachází překážky, vzdálenost od předmětu může být detekována odlišně.
	• Pokud se před snímačem nenachází překážky, vzdálenost od předmětu může být detekována odlišně.

	• Tvar indikátoru na ilustraci se může lišit od skutečného vzhledu vozidla.
	• Tvar indikátoru na ilustraci se může lišit od skutečného vzhledu vozidla.







	Výstraha a preventivní opatření parkovacího odstupu vzadu
	Výstraha a preventivní opatření parkovacího odstupu vzadu
	Výstraha a preventivní opatření parkovacího odstupu vzadu

	Porucha výstrahy parkovacího odstupu vzadu
	Porucha výstrahy parkovacího odstupu vzadu
	Porucha výstrahy parkovacího odstupu vzadu
	Po nastartování vozidla zazní při posunutí řazení do polohy R (Zpátečka) zvukový signál jako indikace, že funkce výstrahy parkovacího odstupu vzadu normálně funguje.
	Po nastartování vozidla zazní při posunutí řazení do polohy R (Zpátečka) zvukový signál jako indikace, že funkce výstrahy parkovacího odstupu vzadu normálně funguje.
	Pokud však nastane některá z následujících situací, nejdříve zkontrolujte, zda není ultrazvukový snímač poškozený nebo zablokovaný nečistotami. Pokud systém stále nepracuje správně, doporučuje společnost Kia navštívit autoriz...
	• Nezní zvuková výstraha.
	• Nezní zvuková výstraha.
	• Nezní zvuková výstraha.

	• Zvukový signál zní přerušovaně.
	• Zvukový signál zní přerušovaně.

	• Na přístrojovém panelu se zobrazí varovné hlášení.
	• Na přístrojovém panelu se zobrazí varovné hlášení.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Závada nebo zablokování ultrazvukového snímače




	Omezení výstražného systému parkovacího odstupu vzadu
	Omezení výstražného systému parkovacího odstupu vzadu
	Omezení výstražného systému parkovacího odstupu vzadu
	• Výstraha parkovacího odstupu vzadu nemusí správně fungovat v těchto situacích:
	• Výstraha parkovacího odstupu vzadu nemusí správně fungovat v těchto situacích:
	• Výstraha parkovacího odstupu vzadu nemusí správně fungovat v těchto situacích:
	• Výstraha parkovacího odstupu vzadu nemusí správně fungovat v těchto situacích:
	- Na snímači je námraza (po rozmrazení bude výstraha parkovacího odstupu vzadu fungovat normálně)
	- Na snímači je námraza (po rozmrazení bude výstraha parkovacího odstupu vzadu fungovat normálně)
	- Na snímači je námraza (po rozmrazení bude výstraha parkovacího odstupu vzadu fungovat normálně)

	- Čidlo je znečistěno např. sněhem nebo vodou. (Po odstranění nečistot se funkčnost výstražného systému parkovacího odstupu vzadu obnoví.)
	- Čidlo je znečistěno např. sněhem nebo vodou. (Po odstranění nečistot se funkčnost výstražného systému parkovacího odstupu vzadu obnoví.)

	- Počasí je extrémně horké nebo chladné
	- Počasí je extrémně horké nebo chladné

	- Snímač nebo modul snímače je demontovaný
	- Snímač nebo modul snímače je demontovaný

	- Povrch snímače byl tvrdě zmáčknut nebo utrpěl náraz tvrdým předmětem
	- Povrch snímače byl tvrdě zmáčknut nebo utrpěl náraz tvrdým předmětem

	- Povrch snímače je poškrábaný ostrým předmětem
	- Povrch snímače je poškrábaný ostrým předmětem

	- Do snímačů a jejich okolí nesměřujte vysokotlakou vodu při mytí vozidla
	- Do snímačů a jejich okolí nesměřujte vysokotlakou vodu při mytí vozidla




	• Výstraha parkovacího odstupu vzadu může projevovat poruchu v těchto situacích:
	• Výstraha parkovacího odstupu vzadu může projevovat poruchu v těchto situacích:
	• Výstraha parkovacího odstupu vzadu může projevovat poruchu v těchto situacích:
	- Silně prší nebo dochází k rozstřiku vody
	- Silně prší nebo dochází k rozstřiku vody
	- Silně prší nebo dochází k rozstřiku vody


	- Po povrchu čidla teče voda
	- Po povrchu čidla teče voda
	- Po povrchu čidla teče voda


	- Dochází k ovlivňování čidly jiného vozidla
	- Dochází k ovlivňování čidly jiného vozidla
	- Dochází k ovlivňování čidly jiného vozidla


	- Čidlo je pokryto sněhem
	- Čidlo je pokryto sněhem
	- Čidlo je pokryto sněhem


	- Jízda po nerovném povrchu, nezpevněných či polních cestách
	- Jízda po nerovném povrchu, nezpevněných či polních cestách
	- Jízda po nerovném povrchu, nezpevněných či polních cestách


	- V blízkosti snímače se vyskytují předměty, generují ultrazvuk
	- V blízkosti snímače se vyskytují předměty, generují ultrazvuk
	- V blízkosti snímače se vyskytují předměty, generují ultrazvuk


	- Registrační značka je namontována na jiném než původním místě
	- Registrační značka je namontována na jiném než původním místě
	- Registrační značka je namontována na jiném než původním místě


	- Výška nárazníku vozidla nebo instalace ultrazvukového čidla byla upravena
	- Výška nárazníku vozidla nebo instalace ultrazvukového čidla byla upravena
	- Výška nárazníku vozidla nebo instalace ultrazvukového čidla byla upravena


	- Upevněné vybavení nebo příslušenství v kolem ultrazvukových snímačů
	- Upevněné vybavení nebo příslušenství v kolem ultrazvukových snímačů
	- Upevněné vybavení nebo příslušenství v kolem ultrazvukových snímačů




	• Následující objekty nemusejí být rozpoznány:
	• Následující objekty nemusejí být rozpoznány:
	• Následující objekty nemusejí být rozpoznány:
	- Ostré nebo úzké objekty, jako jsou například lana, řetězy nebo malé sloupky.
	- Ostré nebo úzké objekty, jako jsou například lana, řetězy nebo malé sloupky.
	- Ostré nebo úzké objekty, jako jsou například lana, řetězy nebo malé sloupky.

	- Předměty, které mohou pohlcovat frekvenci čidel, například textilie, houbovitý materiál nebo sníh.
	- Předměty, které mohou pohlcovat frekvenci čidel, například textilie, houbovitý materiál nebo sníh.

	- Objekty nižší než 100 cm (40 palců) nebo s průměrem menším než 14 cm (6 palců).
	- Objekty nižší než 100 cm (40 palců) nebo s průměrem menším než 14 cm (6 palců).

	- Chodci, zvířata nebo předměty v těsné blízkosti ultrazvukových snímačů
	- Chodci, zvířata nebo předměty v těsné blízkosti ultrazvukových snímačů




	• Výstraha parkovacího odstupu vzadu je doplňková funkce. Funkčnost tohoto systému může ovlivnit řada faktorů (včetně okolních podmínek). Je povinností řidiče před couváním a během něj stále kontrolovat pohled dozadu.
	• Výstraha parkovacího odstupu vzadu je doplňková funkce. Funkčnost tohoto systému může ovlivnit řada faktorů (včetně okolních podmínek). Je povinností řidiče před couváním a během něj stále kontrolovat pohled dozadu.
	• Výstraha parkovacího odstupu vzadu je doplňková funkce. Funkčnost tohoto systému může ovlivnit řada faktorů (včetně okolních podmínek). Je povinností řidiče před couváním a během něj stále kontrolovat pohled dozadu.
	• Výstraha parkovacího odstupu vzadu je doplňková funkce. Funkčnost tohoto systému může ovlivnit řada faktorů (včetně okolních podmínek). Je povinností řidiče před couváním a během něj stále kontrolovat pohled dozadu.

	• Záruka na vozidlo nepokrývá žádné nehody ani poškození vozidla v důsledku poruchy výstrahy parkovacího odstupu vzadu.
	• Záruka na vozidlo nepokrývá žádné nehody ani poškození vozidla v důsledku poruchy výstrahy parkovacího odstupu vzadu.

	• Jízdě v blízkosti předmětů, chodců a zejména dětí věnujte maximální pozornost. Některé objekty nemusí být ultrazvukovými čidly rozpoznány z důvodu vzdálenosti, rozměrů nebo materiálu objektů, kdy všechny tyto faktory mo...
	• Jízdě v blízkosti předmětů, chodců a zejména dětí věnujte maximální pozornost. Některé objekty nemusí být ultrazvukovými čidly rozpoznány z důvodu vzdálenosti, rozměrů nebo materiálu objektů, kdy všechny tyto faktory mo...

	• Kontrolka výstražného systému parkovacího odstupu nemusí indikovat odstup postupně v závislosti na rychlosti vozidla či tvaru překážky.
	• Kontrolka výstražného systému parkovacího odstupu nemusí indikovat odstup postupně v závislosti na rychlosti vozidla či tvaru překážky.

	• Pokud výstražný systém parkovacího odstupu potřebuje opravit, doporučuje společnost Kia navštívit autorizovaný servis nebo prodejce Kia.
	• Pokud výstražný systém parkovacího odstupu potřebuje opravit, doporučuje společnost Kia navštívit autorizovaný servis nebo prodejce Kia.








	Výstražný systém předního/ zadního parkovacího odstupu (PDW)
	Výstražný systém předního/ zadního parkovacího odstupu (PDW)
	Výstražný systém předního/ zadního parkovacího odstupu (PDW)
	Výstraha parkovacího odstupu vpředu/ vzadu může řidiče varovat, pokud detekuje osobu, zvíře nebo předmět v určité vzdálenosti od ultrazvukových snímačů při jízdě vpřed nebo při couvání vozidla.
	Výstraha parkovacího odstupu vpředu/ vzadu může řidiče varovat, pokud detekuje osobu, zvíře nebo předmět v určité vzdálenosti od ultrazvukových snímačů při jízdě vpřed nebo při couvání vozidla.
	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Přední ultrazvuková čidla
	Přední ultrazvuková čidla
	<GRAPHIC>

	Zadní ultrazvuková čidla
	Zadní ultrazvuková čidla
	<GRAPHIC>

	Přesné umístění detekčních čidel je znázorněno na obrázku výše.



	Nastavení výstražného systému předního/zadního parkovacího odstupu
	Nastavení výstražného systému předního/zadního parkovacího odstupu
	Nastavení výstražného systému předního/zadního parkovacího odstupu

	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto



	Zvolte možnost 
	Driver assistance (Jízdní asistent)
	Warning volume (Hlasitost výstrahy)
	High (Vysoká)
	Medium (Střední)
	Low (Nízká)
	Off (Vypnuto)

	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.

	• I když je vybrána možnost 
	• I když je vybrána možnost 
	Off (Vypnuto)
	Low (Nízká)







	Automatické zapnutí výstražného systému parkovacího odstupu
	Automatické zapnutí výstražného systému parkovacího odstupu
	Automatické zapnutí výstražného systému parkovacího odstupu
	Při nízké rychlosti lze nastavit výstrahu parkovacího odstupu do polohy „ON“ (Zapnuto). Chcete-li používat automatické zapnutí výstražného systému parkovacího odstupu, vyberte v nabídce Settings (Nastavení) možnost 
	Při nízké rychlosti lze nastavit výstrahu parkovacího odstupu do polohy „ON“ (Zapnuto). Chcete-li používat automatické zapnutí výstražného systému parkovacího odstupu, vyberte v nabídce Settings (Nastavení) možnost 
	Driver assistance
	Parking safety
	Parking Distance Warning Auto On (Jízdní asistent → Bezpečnost parkování → Výstraha parkovacího odstupu)

	Je-li vybrána možnost automatického zapnutí výstrahy parkovacího odstupu, indikační kontrolka tlačítka Bezpečnost parkování (
	Je-li vybrána možnost automatického zapnutí výstrahy parkovacího odstupu, indikační kontrolka tlačítka Bezpečnost parkování (
	<GRAPHIC>






	Činnost výstražného systému předního/zadního parkovacího odstupu
	Činnost výstražného systému předního/zadního parkovacího odstupu
	Činnost výstražného systému předního/zadního parkovacího odstupu

	Tlačítko bezpečného parkování
	Tlačítko bezpečného parkování
	Tlačítko bezpečného parkování
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stiskem tlačítka Bezpečnost parkování (
	<GRAPHIC>

	• Je-li systém předního/zadního parkovacího odstupu vypnutý (kontrolka tlačítka je zhasnutá), pokud zařadíte zpátečku R (Zpátečka), systém předního/zadního parkovacího odstupu se automaticky zapne.
	• Je-li systém předního/zadního parkovacího odstupu vypnutý (kontrolka tlačítka je zhasnutá), pokud zařadíte zpátečku R (Zpátečka), systém předního/zadního parkovacího odstupu se automaticky zapne.
	• Je-li systém předního/zadního parkovacího odstupu vypnutý (kontrolka tlačítka je zhasnutá), pokud zařadíte zpátečku R (Zpátečka), systém předního/zadního parkovacího odstupu se automaticky zapne.

	• Pokud zařadíte R (Zpátečka), výstraha parkovacího odstupu vpředu/vzadu se v zájmu vaší bezpečnosti nevypne, přestože stisknete tlačítko Bezpečnost parkování (
	• Pokud zařadíte R (Zpátečka), výstraha parkovacího odstupu vpředu/vzadu se v zájmu vaší bezpečnosti nevypne, přestože stisknete tlačítko Bezpečnost parkování (
	<GRAPHIC>






	Výstražný systém předního parkovacího odstupu
	Výstražný systém předního parkovacího odstupu
	Výstražný systém předního parkovacího odstupu
	Výstražný systém předního parkovacího odstupu se aktivuje, pokud je splněna některá z následujících podmínek.
	Výstražný systém předního parkovacího odstupu se aktivuje, pokud je splněna některá z následujících podmínek.
	• Došlo k přesunutí řazení z polohy R (Zpátečka) do polohy D (Jízda)
	• Došlo k přesunutí řazení z polohy R (Zpátečka) do polohy D (Jízda)
	• Došlo k přesunutí řazení z polohy R (Zpátečka) do polohy D (Jízda)

	• Řazení je v poloze D (Jízda) a svítí kontrolka tlačítka Bezpečnost parkování (
	• Řazení je v poloze D (Jízda) a svítí kontrolka tlačítka Bezpečnost parkování (
	<GRAPHIC>


	• V nabídce Settings (Nastavení) je zapnutá možnost 
	• V nabídce Settings (Nastavení) je zapnutá možnost 
	Automatického zapnutí výstrahy parkovacího odstupu


	• Tato funkce varuje řidiče, pokud je na v informačním systému zvolena možnost 
	• Tato funkce varuje řidiče, pokud je na v informačním systému zvolena možnost 
	Settings (Nastavení)
	Vehicle (Vozidlo)
	Driver Assistance (Jízdní asistent)
	Parking Safety (Bezpečné parkování)
	Parking Distance Warning Auto On (Automatické zapnutí výstrahy parkovacího odstupu)


	• Rychlost vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h)
	• Rychlost vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h)


	• Pokud je rychlost vozidla vpřed vyšší než 10 km/h (6 mil/h), výstraha parkovacího odstupu vpředu nefunguje, přestože je funkce zapnutá (kontrolka tlačítka Bezpečnost parkování svítí). Pokud rychlost vozidla vpřed klesne pod 10 ...
	• Pokud je rychlost vozidla vpřed vyšší než 10 km/h (6 mil/h), výstraha parkovacího odstupu vpředu nefunguje, přestože je funkce zapnutá (kontrolka tlačítka Bezpečnost parkování svítí). Pokud rychlost vozidla vpřed klesne pod 10 ...
	• Pokud je rychlost vozidla vpřed vyšší než 10 km/h (6 mil/h), výstraha parkovacího odstupu vpředu nefunguje, přestože je funkce zapnutá (kontrolka tlačítka Bezpečnost parkování svítí). Pokud rychlost vozidla vpřed klesne pod 10 ...
	• Pokud je rychlost vozidla vpřed vyšší než 10 km/h (6 mil/h), výstraha parkovacího odstupu vpředu nefunguje, přestože je funkce zapnutá (kontrolka tlačítka Bezpečnost parkování svítí). Pokud rychlost vozidla vpřed klesne pod 10 ...

	• Pokud je rychlost vozidla při jízdě vpřed vyšší než 30 km/h (18 mil/h), výstraha parkovacího odstupu vpředu se vypne (kontrolka tlačítka Bezpečnost parkování zhasne). I když rychlost znovu klesne pod 10 km/h (6 mil/ h), výstraha...
	• Pokud je rychlost vozidla při jízdě vpřed vyšší než 30 km/h (18 mil/h), výstraha parkovacího odstupu vpředu se vypne (kontrolka tlačítka Bezpečnost parkování zhasne). I když rychlost znovu klesne pod 10 km/h (6 mil/ h), výstraha...



	Varovná kontrolka a varovná zvuková signalizace
	Varovná kontrolka a varovná zvuková signalizace
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Vzdálenost od objektu
	Vzdálenost od objektu

	Varovná kontrolka při jízdě vpřed
	Varovná kontrolka při jízdě vpřed

	Varovná zvuková signalizace
	Varovná zvuková signalizace



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	60~100 cm (24~40 palců)
	60~100 cm (24~40 palců)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Přerušovaný tón
	Přerušovaný tón


	<TABLE ROW>
	30~60 cm (12~24 palců)
	30~60 cm (12~24 palců)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Rychlý přerušovaný tón
	Rychlý přerušovaný tón


	<TABLE ROW>
	nanejvýš 30 cm (12 palců)
	nanejvýš 30 cm (12 palců)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Nepřerušovaný tón
	Nepřerušovaný tón





	• Příslušná kontrolka na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se rozsvítí pokaždé, jakmile ultrazvukový snímač detekuje osobu, zvíře nebo předmět v rozsahu snímání. Současně zazní zvuková výstraha.
	• Příslušná kontrolka na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se rozsvítí pokaždé, jakmile ultrazvukový snímač detekuje osobu, zvíře nebo předmět v rozsahu snímání. Současně zazní zvuková výstraha.
	• Příslušná kontrolka na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se rozsvítí pokaždé, jakmile ultrazvukový snímač detekuje osobu, zvíře nebo předmět v rozsahu snímání. Současně zazní zvuková výstraha.

	• Pokud jsou současně detekovány více než dva předměty, bude zvuková výstraha vydána pro nejbližší předmět.
	• Pokud jsou současně detekovány více než dva předměty, bude zvuková výstraha vydána pro nejbližší předmět.

	• Pokud se před snímačem nenachází překážky, vzdálenost od předmětu může být detekována odlišně.
	• Pokud se před snímačem nenachází překážky, vzdálenost od předmětu může být detekována odlišně.

	• Tvar indikátoru na ilustraci se může lišit od skutečného vzhledu vozidla.
	• Tvar indikátoru na ilustraci se může lišit od skutečného vzhledu vozidla.






	Výstražný systém zadního parkovacího odstupu
	Výstražný systém zadního parkovacího odstupu
	Výstražný systém zadního parkovacího odstupu
	Výstraha parkovacího odstupu vzadu se zapne, pokud je splněna některá z následujících podmínek.
	Výstraha parkovacího odstupu vzadu se zapne, pokud je splněna některá z následujících podmínek.
	• Řazení je v poloze R (Zpátečka).
	• Řazení je v poloze R (Zpátečka).
	• Řazení je v poloze R (Zpátečka).

	• Rychlost vozidla při couvání je nižší než 10 km/h (6 mil/h).
	• Rychlost vozidla při couvání je nižší než 10 km/h (6 mil/h).


	Pokud je rychlost couvání nižší než 10 km/h (6 mil/h), oba ultrazvukové snímače vpředu a vzadu detekují předměty. Přední ultrazvukové snímače však mohou detekovat osobu, zvíře nebo předmět, pokud jsou ve vzdálenosti menší ne...
	Pokud je rychlost couvání nižší než 10 km/h (6 mil/h), oba ultrazvukové snímače vpředu a vzadu detekují předměty. Přední ultrazvukové snímače však mohou detekovat osobu, zvíře nebo předmět, pokud jsou ve vzdálenosti menší ne...

	Varovná kontrolka a varovná zvuková signalizace
	Varovná kontrolka a varovná zvuková signalizace
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Vzdálenost od objektu
	Vzdálenost od objektu

	Varovná kontrolka při couvání
	Varovná kontrolka při couvání

	Varovná zvuková signalizace
	Varovná zvuková signalizace



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	60~120 cm (24~48 palců)
	60~120 cm (24~48 palců)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Přerušovaný tón
	Přerušovaný tón


	<TABLE ROW>
	30~60 cm (12~24 palců)
	30~60 cm (12~24 palců)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Rychlý přerušovaný tón
	Rychlý přerušovaný tón


	<TABLE ROW>
	nanejvýš 30 cm (12 palců)
	nanejvýš 30 cm (12 palců)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Nepřerušovaný tón
	Nepřerušovaný tón





	• Příslušná kontrolka na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se rozsvítí pokaždé, jakmile ultrazvukový snímač detekuje osobu, zvíře nebo předmět v rozsahu snímání. Současně zazní zvuková výstraha.
	• Příslušná kontrolka na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se rozsvítí pokaždé, jakmile ultrazvukový snímač detekuje osobu, zvíře nebo předmět v rozsahu snímání. Současně zazní zvuková výstraha.
	• Příslušná kontrolka na přístrojové desce nebo obrazovce informačního systému se rozsvítí pokaždé, jakmile ultrazvukový snímač detekuje osobu, zvíře nebo předmět v rozsahu snímání. Současně zazní zvuková výstraha.

	• Pokud jsou současně detekovány více než dva předměty, bude zvuková výstraha vydána pro nejbližší předmět.
	• Pokud jsou současně detekovány více než dva předměty, bude zvuková výstraha vydána pro nejbližší předmět.

	• Pokud se před snímačem nenachází překážky, vzdálenost od předmětu může být detekována odlišně.
	• Pokud se před snímačem nenachází překážky, vzdálenost od předmětu může být detekována odlišně.

	• Tvar indikátoru na ilustraci se může lišit od skutečného vzhledu vozidla.
	• Tvar indikátoru na ilustraci se může lišit od skutečného vzhledu vozidla.







	Poruchy a preventivní opatření výstrahy parkovacího odstupu vpředu/vzadu
	Poruchy a preventivní opatření výstrahy parkovacího odstupu vpředu/vzadu
	Poruchy a preventivní opatření výstrahy parkovacího odstupu vpředu/vzadu

	Porucha výstrahy parkovacího odstupu vpředu/vzadu
	Porucha výstrahy parkovacího odstupu vpředu/vzadu
	Porucha výstrahy parkovacího odstupu vpředu/vzadu
	Po nastartování vozidla zazní při posunutí řazení do polohy R (Zpátečka) zvukový signál jako indikace, že funkce výstrahy parkovacího odstupu vpředu/ vzadu normálně funguje.
	Po nastartování vozidla zazní při posunutí řazení do polohy R (Zpátečka) zvukový signál jako indikace, že funkce výstrahy parkovacího odstupu vpředu/ vzadu normálně funguje.
	Pokud však nastane některá z následujících situací, nejdříve zkontrolujte, zda není ultrazvukový snímač poškozený nebo zablokovaný nečistotami. Pokud systém stále nepracuje správně, doporučuje společnost Kia navštívit autoriz...
	• Nezní zvuková výstraha.
	• Nezní zvuková výstraha.
	• Nezní zvuková výstraha.

	• Zvukový signál zní přerušovaně.
	• Zvukový signál zní přerušovaně.

	• Na přístrojovém panelu se zobrazí varovné hlášení.
	• Na přístrojovém panelu se zobrazí varovné hlášení.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Závada nebo zablokování ultrazvukového snímače




	Omezení výstražného systému předního/zadního parkovacího odstupu
	Omezení výstražného systému předního/zadního parkovacího odstupu
	Omezení výstražného systému předního/zadního parkovacího odstupu
	• Výstražný systém předního/zadního parkovacího odstupu nemusí správně fungovat v těchto situacích:
	• Výstražný systém předního/zadního parkovacího odstupu nemusí správně fungovat v těchto situacích:
	• Výstražný systém předního/zadního parkovacího odstupu nemusí správně fungovat v těchto situacích:
	• Výstražný systém předního/zadního parkovacího odstupu nemusí správně fungovat v těchto situacích:
	- Na snímači je námraza (po rozmrazení bude výstraha parkovacího odstupu vpředu/vzadu fungovat normálně)
	- Na snímači je námraza (po rozmrazení bude výstraha parkovacího odstupu vpředu/vzadu fungovat normálně)
	- Na snímači je námraza (po rozmrazení bude výstraha parkovacího odstupu vpředu/vzadu fungovat normálně)

	- Čidlo je znečistěno např. sněhem nebo vodou. (Po odstranění nečistot se funkčnost výstražného systému parkovacího odstupu vpředu/ vzadu obnoví.)
	- Čidlo je znečistěno např. sněhem nebo vodou. (Po odstranění nečistot se funkčnost výstražného systému parkovacího odstupu vpředu/ vzadu obnoví.)

	- Počasí je extrémně horké nebo chladné
	- Počasí je extrémně horké nebo chladné

	- Snímač nebo modul snímače je demontovaný
	- Snímač nebo modul snímače je demontovaný

	- Povrch snímače byl tvrdě zmáčknut nebo utrpěl náraz tvrdým předmětem
	- Povrch snímače byl tvrdě zmáčknut nebo utrpěl náraz tvrdým předmětem

	- Povrch snímače je poškrábaný ostrým předmětem
	- Povrch snímače je poškrábaný ostrým předmětem

	- Do snímačů a jejich okolí nesměřujte vysokotlakou vodu při mytí vozidla
	- Do snímačů a jejich okolí nesměřujte vysokotlakou vodu při mytí vozidla



	• Výstraha předního/zadního parkovacího odstupu nemusí fungovat správně pokud:
	• Výstraha předního/zadního parkovacího odstupu nemusí fungovat správně pokud:
	- Silně prší nebo dochází k rozstřiku vody
	- Silně prší nebo dochází k rozstřiku vody
	- Silně prší nebo dochází k rozstřiku vody

	- Po povrchu čidla teče voda
	- Po povrchu čidla teče voda

	- Dochází k ovlivňování čidly jiného vozidla
	- Dochází k ovlivňování čidly jiného vozidla

	- Čidlo je pokryto sněhem
	- Čidlo je pokryto sněhem

	- Jízda po nerovném povrchu, nezpevněných či polních cestách
	- Jízda po nerovném povrchu, nezpevněných či polních cestách

	- V blízkosti snímače se vyskytují předměty, generují ultrazvuk
	- V blízkosti snímače se vyskytují předměty, generují ultrazvuk

	- Registrační značka je namontována na jiném než původním místě
	- Registrační značka je namontována na jiném než původním místě

	- Výška nárazníku vozidla nebo instalace ultrazvukového čidla byla upravena
	- Výška nárazníku vozidla nebo instalace ultrazvukového čidla byla upravena

	- Upevněné vybavení nebo příslušenství v kolem ultrazvukových snímačů
	- Upevněné vybavení nebo příslušenství v kolem ultrazvukových snímačů



	• Následující objekty nemusejí být rozpoznány:
	• Následující objekty nemusejí být rozpoznány:
	- Ostré nebo úzké objekty, jako jsou například lana, řetězy nebo malé sloupky.
	- Ostré nebo úzké objekty, jako jsou například lana, řetězy nebo malé sloupky.
	- Ostré nebo úzké objekty, jako jsou například lana, řetězy nebo malé sloupky.

	- Předměty, které mohou pohlcovat frekvenci čidel, například textilie, houbovitý materiál nebo sníh.
	- Předměty, které mohou pohlcovat frekvenci čidel, například textilie, houbovitý materiál nebo sníh.

	- Objekty nižší než 100 cm (40 palců) nebo s průměrem menším než 14 cm (6 palců).
	- Objekty nižší než 100 cm (40 palců) nebo s průměrem menším než 14 cm (6 palců).

	- Chodci, zvířata nebo předměty v těsné blízkosti ultrazvukových snímačů
	- Chodci, zvířata nebo předměty v těsné blízkosti ultrazvukových snímačů




	• Výstraha parkovacího odstupu vpředu/vzadu je doplňková funkce. Funkčnost výstražného systému parkovacího odstupu vpředu/vzadu může ovlivnit řada faktorů (včetně okolních podmínek). Je povinností řidiče vždy kontrolovat př...
	• Výstraha parkovacího odstupu vpředu/vzadu je doplňková funkce. Funkčnost výstražného systému parkovacího odstupu vpředu/vzadu může ovlivnit řada faktorů (včetně okolních podmínek). Je povinností řidiče vždy kontrolovat př...
	• Výstraha parkovacího odstupu vpředu/vzadu je doplňková funkce. Funkčnost výstražného systému parkovacího odstupu vpředu/vzadu může ovlivnit řada faktorů (včetně okolních podmínek). Je povinností řidiče vždy kontrolovat př...
	• Výstraha parkovacího odstupu vpředu/vzadu je doplňková funkce. Funkčnost výstražného systému parkovacího odstupu vpředu/vzadu může ovlivnit řada faktorů (včetně okolních podmínek). Je povinností řidiče vždy kontrolovat př...

	• Záruka na vozidlo nepokrývá žádné nehody ani poškození vozidla v důsledku poruchy výstražného systému parkovacího odstupu vpředu/ vzadu.
	• Záruka na vozidlo nepokrývá žádné nehody ani poškození vozidla v důsledku poruchy výstražného systému parkovacího odstupu vpředu/ vzadu.

	• Jízdě v blízkosti předmětů, chodců a zejména dětí věnujte maximální pozornost. Některé objekty nemusí být ultrazvukovými čidly rozpoznány z důvodu vzdálenosti, rozměrů nebo materiálu objektů, kdy všechny tyto faktory mo...
	• Jízdě v blízkosti předmětů, chodců a zejména dětí věnujte maximální pozornost. Některé objekty nemusí být ultrazvukovými čidly rozpoznány z důvodu vzdálenosti, rozměrů nebo materiálu objektů, kdy všechny tyto faktory mo...

	• Kontrolka výstražného systému parkovacího odstupu nemusí indikovat odstup postupně v závislosti na rychlosti vozidla či tvaru překážky.
	• Kontrolka výstražného systému parkovacího odstupu nemusí indikovat odstup postupně v závislosti na rychlosti vozidla či tvaru překážky.

	• Pokud výstraha parkovacího odstupu vpředu/vzadu potřebuje opravit, společnost Kia doporučuje navštívit autorizovaný servis nebo prodejce Kia.
	• Pokud výstraha parkovacího odstupu vpředu/vzadu potřebuje opravit, společnost Kia doporučuje navštívit autorizovaný servis nebo prodejce Kia.








	Asistenční systém pro předcházení nárazu při parkování couváním (PCA)
	Asistenční systém pro předcházení nárazu při parkování couváním (PCA)
	Asistenční systém pro předcházení nárazu při parkování couváním (PCA)
	Asistent předcházení nárazu při parkování couváním varuje řidiče nebo poskytuje asistenci při brzdění, aby pomohl snížit riziko srážky s chodci nebo překážkami při couvání.
	Asistent předcházení nárazu při parkování couváním varuje řidiče nebo poskytuje asistenci při brzdění, aby pomohl snížit riziko srážky s chodci nebo překážkami při couvání.
	Detekční čidlo
	Detekční čidlo
	Zadní kamera
	Zadní kamera
	<GRAPHIC>

	Zadní ultrazvuková čidla
	Zadní ultrazvuková čidla
	<GRAPHIC>

	Přesné umístění detekčních čidel je znázorněno na obrázku výše.



	Nastavení asistenta pro předcházení kolizím při parkování se zacouváním
	Nastavení asistenta pro předcházení kolizím při parkování se zacouváním
	Nastavení asistenta pro předcházení kolizím při parkování se zacouváním

	Bezpečné parkování
	Bezpečné parkování
	Bezpečné parkování
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Bezpečné parkování
	1 Bezpečné parkování
	1 Bezpečné parkování
	1 Bezpečné parkování


	2 Zadní aktivní asistence
	2 Zadní aktivní asistence
	2 Zadní aktivní asistence


	3 Pouze zadní výstraha
	3 Pouze zadní výstraha
	3 Pouze zadní výstraha


	4 Vypnuto
	4 Vypnuto
	4 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla můžete výběrem jednotlivých voleb 
	Driver Assistance
	Parking Safety (Jízdní asistenti → Bezpečné parkování)

	• Rear Active assist (Zadní aktivní asistence): Asistenční systém pro předcházení kolizím při parkování couváním varuje řidiče a poskytuje asistenci brzděním, pokud hrozí srážka s chodci nebo s překážkami.
	• Rear Active assist (Zadní aktivní asistence): Asistenční systém pro předcházení kolizím při parkování couváním varuje řidiče a poskytuje asistenci brzděním, pokud hrozí srážka s chodci nebo s překážkami.
	• Rear Active assist (Zadní aktivní asistence): Asistenční systém pro předcházení kolizím při parkování couváním varuje řidiče a poskytuje asistenci brzděním, pokud hrozí srážka s chodci nebo s překážkami.
	• Rear Active assist (Zadní aktivní asistence)


	• Rear Warning only (Pouze zadní výstraha): Asistenční systém pro předcházení kolizím při parkování couváním varuje řidiče,pokud hrozí srážka s chodci nebo s překážkami. Systém nebude zasahovat do brzdění.
	• Rear Warning only (Pouze zadní výstraha): Asistenční systém pro předcházení kolizím při parkování couváním varuje řidiče,pokud hrozí srážka s chodci nebo s překážkami. Systém nebude zasahovat do brzdění.
	• Rear Warning only (Pouze zadní výstraha)


	• Off (Vypnout): Asistenční systém pro předcházení nárazu při parkování couváním (PCA) se vypne.
	• Off (Vypnout): Asistenční systém pro předcházení nárazu při parkování couváním (PCA) se vypne.
	• Off (Vypnout)






	Zapnutí/vypnutí
	Zapnutí/vypnutí
	Zapnutí/vypnutí
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Stisknutím tlačítka Bezpečnost parkování (
	<GRAPHIC>




	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	Časování výstrahy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy
	1 Časování výstrahy


	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava
	2 Standardní výbava


	3 Později
	3 Později
	3 Později



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver assistance
	Warning timing (Jízdní asistent → Časování výstrahy)

	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Pokud funkce pracuje příliš citlivě, nastavte časování varování na 
	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Pokud funkce pracuje příliš citlivě, nastavte časování varování na 
	• Standardní: Použít v normálním jízdním prostředí. Pokud funkce pracuje příliš citlivě, nastavte časování varování na 
	• Standardní
	Late (Později)


	• Později: Časování výstrahy bude pomalejší.
	• Později: Časování výstrahy bude pomalejší.
	• Později



	Pokud změníte nastavení časování výstrahy, může se změnit i časování výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	Pokud změníte nastavení časování výstrahy, může se změnit i časování výstrah jiných systémů jízdních asistentů.




	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	Hlasitost výstrahy
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Jízdní asistent

	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy
	1 Hlasitost výstrahy


	2 Vysoká
	2 Vysoká
	2 Vysoká


	3 Střední
	3 Střední
	3 Střední


	4 Nízká
	4 Nízká
	4 Nízká


	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto (Je-li funkce vibrace volantu součástí výbavy)
	5 Vypnuto



	Při zapnutém systému vozidla zvolte možnost 
	Driver Assistance
	Warning Volume (Jízdní asistent → Hlasitost výstrahy)
	High (Vysoká)
	Medium (Střední)
	Low (Nízká)
	Off (Vypnuto)

	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.
	• Pokud změníte nastavení hlasitosti výstrahy, může se změnit i hlasitost výstrah jiných systémů jízdních asistentů.

	• I když je však vybrána možnost 
	• I když je však vybrána možnost 
	Off (Vypnuto)
	Low (Nízká)








	Činnost asistenta pro předcházení kolizím při parkování se zacouváním
	Činnost asistenta pro předcházení kolizím při parkování se zacouváním
	Činnost asistenta pro předcházení kolizím při parkování se zacouváním

	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Podmínky činnosti
	Po výběru možnosti 
	Po výběru možnosti 
	Active assistance (Aktivní asistence)
	Warning only (Pouze výstraha)

	• Páté dveře jsou zavřené.
	• Páté dveře jsou zavřené.
	• Páté dveře jsou zavřené.

	• Řazení je v poloze R (Zpátečka).
	• Řazení je v poloze R (Zpátečka).

	• Rychlost vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h) (Pro chodce)
	• Rychlost vozidla je nižší než 10 km/h (6 mil/h) (Pro chodce)

	• Rychlost vozidla je nižší než 4 km/h (2 mil/h) (Pro objekty)
	• Rychlost vozidla je nižší než 4 km/h (2 mil/h) (Pro objekty)

	• Součásti asistenčního systému pro předcházení nárazům při parkování couváním jako zadní kamera a zadní ultrazvuková čidla jsou v normálním stavu.
	• Součásti asistenčního systému pro předcházení nárazům při parkování couváním jako zadní kamera a zadní ultrazvuková čidla jsou v normálním stavu.


	Při aktivaci asistenčního systému pro předcházení kolizím při parkování se zacouváním se za obrázkem vozidla na přístrojové desce zobrazí čára.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Asistenční systém pro předcházení nárazům při parkování couváním pracuje pouze po zařazení stupně R (Zpátečka). Chcete-li asistenční systém pro předcházení nárazům při parkování couváním znovu aktivovat, přeřaďte z j...
	Asistenční systém pro předcházení nárazům při parkování couváním pracuje pouze po zařazení stupně R (Zpátečka). Chcete-li asistenční systém pro předcházení nárazům při parkování couváním znovu aktivovat, přeřaďte z j...



	Asistenční systém pro předcházení nárazu vzadu
	Asistenční systém pro předcházení nárazu vzadu
	Asistenční systém pro předcházení nárazu vzadu
	Pokud asistenční systém pro předcházení nárazům při parkování couváním zjistí riziko střetu s chodcem nebo objektem, varuje asistenční systém pro předcházení nárazům při parkování couváním řidiče varovným zvukem a varov...
	Pokud asistenční systém pro předcházení nárazům při parkování couváním zjistí riziko střetu s chodcem nebo objektem, varuje asistenční systém pro předcházení nárazům při parkování couváním řidiče varovným zvukem a varov...
	Pokud asistenční systém pro předcházení kolizi při parkování couváním zjistí neprodleně hrozící střet s chodcem nebo objektem za vozidlem, pomůže vám s brzděním. Řidič musí dávat pozor, protože se asistence při brzdění po...
	• Řazení je v poloze P (Parkování) nebo D (Jízda).
	• Řazení je v poloze P (Parkování) nebo D (Jízda).
	• Řazení je v poloze P (Parkování) nebo D (Jízda).

	• Řidič dostatečnou silou sešlápne brzdový pedál.
	• Řidič dostatečnou silou sešlápne brzdový pedál.


	Jestliže asistent brzdění byl aktivován přibližně 5 minut, aktivuje se souběžně také elektronická parkovací brzda 
	Jestliže asistent brzdění byl aktivován přibližně 5 minut, aktivuje se souběžně také elektronická parkovací brzda 
	EPB





	Varování před srážkou vzadu
	Varování před srážkou vzadu
	Varování před srážkou vzadu
	Pokud asistenční systém pro předcházení nárazům při parkování couváním zjistí riziko střetu s chodcem nebo objektem, varuje asistenční systém pro předcházení nárazům při parkování couváním řidiče varovným zvukem a varov...
	Pokud asistenční systém pro předcházení nárazům při parkování couváním zjistí riziko střetu s chodcem nebo objektem, varuje asistenční systém pro předcházení nárazům při parkování couváním řidiče varovným zvukem a varov...





	Selhání a omezení asistenčního systému pro předcházení kolizím při parkování couváním
	Selhání a omezení asistenčního systému pro předcházení kolizím při parkování couváním
	Selhání a omezení asistenčního systému pro předcházení kolizím při parkování couváním

	Selhání asistenčního systému pro předcházení kolizím při parkování couváním
	Selhání asistenčního systému pro předcházení kolizím při parkování couváním
	Selhání asistenčního systému pro předcházení kolizím při parkování couváním
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Zkontrolujte systém bezpečného parkování

	Pokud asistenční systém pro předcházení kolizi při parkování couváním nebo některé ze souvisejících funkcí nefungují správně, zobrazí se na přístrojovém panelu varovná zpráva a asistent se automaticky vypne.
	Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.



	Asistenční systém pro předcházení nárazu při parkování couváním byl deaktivován
	Asistenční systém pro předcházení nárazu při parkování couváním byl deaktivován
	Asistenční systém pro předcházení nárazu při parkování couváním byl deaktivován
	Zadní kamera
	Zadní kamera
	Zadní kamera
	<GRAPHIC>

	Zadní kamera slouží jako detekční čidlo pro zjišťování chodců. Pokud je objektiv kamery cloněný nečistotami, sněhem či dešťovou vodou, může to mít nepříznivý vliv na výkon kamery a asistent pro předcházení nárazu při par...
	Zadní ultrazvuková čidla
	Zadní ultrazvuková čidla
	<GRAPHIC>

	Zadní ultrazvukové snímače jsou umístěny v zadním nárazníku a detekují předměty za vozidlem. Pokud jsou čidla pokrytá nečistotami, sněhem či dešťovou vodou, může to mít nepříznivý vliv na výkon čidel a asistent pro předch...
	Na přístrojovém panelu se zobrazí varovná zpráva, nastane-li některá z následujících situací:
	Zadní kamera
	Zadní kamera
	<GRAPHIC>

	A: 
	Závada nebo zablokování kamery

	Zadní ultrazvuková čidla
	Zadní ultrazvuková čidla
	<GRAPHIC>

	A: 
	Závada nebo zablokování ultrazvukového snímače

	• Zadní kamera nebo zadní ultrazvukové snímače jsou znečištěny nebo pokryty sněhem, dešťovou vodou apod.
	• Zadní kamera nebo zadní ultrazvukové snímače jsou znečištěny nebo pokryty sněhem, dešťovou vodou apod.
	• Zadní kamera nebo zadní ultrazvukové snímače jsou znečištěny nebo pokryty sněhem, dešťovou vodou apod.

	• Počasí je nepříznivé, například husté sněžení, silný déšť apod.
	• Počasí je nepříznivé, například husté sněžení, silný déšť apod.


	Nastane-li taková situace, asistent pro předcházení nárazu při parkování couváním se může vypnout nebo nemusí fungovat správně. Zkontrolujte čistotu zadní kamery a zadních ultrazvukových čidel.



	Omezení asistenčního systému pro předcházení nárazům při parkování couváním
	Omezení asistenčního systému pro předcházení nárazům při parkování couváním
	Omezení asistenčního systému pro předcházení nárazům při parkování couváním
	Asistent pro předcházení nárazu při parkování couváním nemusí za následujících podmínek zajišťovat asistenci při brzdění nebo upozornit řidiče, ani pokud se vyskytují chodci či předměty:
	Asistent pro předcházení nárazu při parkování couváním nemusí za následujících podmínek zajišťovat asistenci při brzdění nebo upozornit řidiče, ani pokud se vyskytují chodci či předměty:
	• Je nainstalováno netovární vybavení či příslušenství.
	• Je nainstalováno netovární vybavení či příslušenství.
	• Je nainstalováno netovární vybavení či příslušenství.

	• Vozidlo je nestabilní v důsledku nehody nebo z jiných důvodů.
	• Vozidlo je nestabilní v důsledku nehody nebo z jiných důvodů.

	• Výška nárazníku nebo místo instalace ultrazvukového čidla byly změněny.
	• Výška nárazníku nebo místo instalace ultrazvukového čidla byly změněny.

	• Zadní kamera nebo zadní ultrazvuková čidla jsou poškozená.
	• Zadní kamera nebo zadní ultrazvuková čidla jsou poškozená.

	• Zadní kamera nebo zadní ultrazvuková čidla jsou znečištěna, například sněhem, nečistotami apod.
	• Zadní kamera nebo zadní ultrazvuková čidla jsou znečištěna, například sněhem, nečistotami apod.

	• Viditelnost prostřednictvím zadní kamery je snížena zdrojem světla nebo nepříznivým počasím, například hustým deštěm, mlhou, sněžením apod.
	• Viditelnost prostřednictvím zadní kamery je snížena zdrojem světla nebo nepříznivým počasím, například hustým deštěm, mlhou, sněžením apod.

	• Okolí je velmi jasné nebo velmi temné.
	• Okolí je velmi jasné nebo velmi temné.

	• Venkovní teplota je velmi vysoká nebo velmi nízká.
	• Venkovní teplota je velmi vysoká nebo velmi nízká.

	• Vítr je příliš silný (více než 20 km/h (12 mil/h)) nebo fouká kolmo na zadní nárazník.
	• Vítr je příliš silný (více než 20 km/h (12 mil/h)) nebo fouká kolmo na zadní nárazník.

	• V blízkosti vašeho vozidla se nacházejí objekty generující nadměrný hluk, jako například klaksony vozidel, hlasité motory motocyklů nebo vzduchové brzdy nákladních vozidel.
	• V blízkosti vašeho vozidla se nacházejí objekty generující nadměrný hluk, jako například klaksony vozidel, hlasité motory motocyklů nebo vzduchové brzdy nákladních vozidel.

	• Poblíž vašeho vozidla se nachází ultrazvukové čidlo s podobnou frekvencí.
	• Poblíž vašeho vozidla se nachází ultrazvukové čidlo s podobnou frekvencí.

	• Chodce lze obtížně rozpoznat za následujících podmínek:
	• Chodce lze obtížně rozpoznat za následujících podmínek:
	- Úroveň povrchu, po kterém se pohybuje vozidlo, a povrchu, po kterém jde chodec, se liší.
	- Úroveň povrchu, po kterém se pohybuje vozidlo, a povrchu, po kterém jde chodec, se liší.
	- Úroveň povrchu, po kterém se pohybuje vozidlo, a povrchu, po kterém jde chodec, se liší.

	- Obraz chodce ze zadní kamery nelze proti pozadí rozpoznat.
	- Obraz chodce ze zadní kamery nelze proti pozadí rozpoznat.

	- Chodec je v blízkosti zadního okraje vozidla.
	- Chodec je v blízkosti zadního okraje vozidla.

	- Chodec nestojí vzpřímeně.
	- Chodec nestojí vzpřímeně.

	- Chodec je buď velmi malý nebo velmi vysoký, aby ho asistenční systém pro předcházení kolize při parkování couváním detekoval.
	- Chodec je buď velmi malý nebo velmi vysoký, aby ho asistenční systém pro předcházení kolize při parkování couváním detekoval.

	- Chodec nebo cyklista má oblečen oděv splývající s pozadím, a tudíž obtížně detekovatelný.
	- Chodec nebo cyklista má oblečen oděv splývající s pozadím, a tudíž obtížně detekovatelný.

	- Chodec má oblečen oděv, který špatně odráží ultrazvukové vlnění.
	- Chodec má oblečen oděv, který špatně odráží ultrazvukové vlnění.



	• Předmět špatně odráží ultrazvukové vlnění vzhledem ke své velikosti, tloušťce, výšce nebo tvaru (např. sloup, keř, obrubník, vozík, okraj zdi apod.).
	• Předmět špatně odráží ultrazvukové vlnění vzhledem ke své velikosti, tloušťce, výšce nebo tvaru (např. sloup, keř, obrubník, vozík, okraj zdi apod.).

	• Chodec nebo předmět se pohybuje.
	• Chodec nebo předmět se pohybuje.

	• Chodec nebo předmět je velmi blízko zadní straně vozidla.
	• Chodec nebo předmět je velmi blízko zadní straně vozidla.

	• Za chodcem nebo předmětem je zeď.
	• Za chodcem nebo předmětem je zeď.

	• Předmět se nenachází uprostřed zadní strany vozidla.
	• Předmět se nenachází uprostřed zadní strany vozidla.

	• Předmět není rovnoběžný se zadním nárazníkem.
	• Předmět není rovnoběžný se zadním nárazníkem.

	• Vozovka je kluzká nebo má sklon.
	• Vozovka je kluzká nebo má sklon.

	• Řidič začne vozidlem couvat ihned po přeřazení do polohy R (Zpátečka).
	• Řidič začne vozidlem couvat ihned po přeřazení do polohy R (Zpátečka).

	• Řidič zrychluje nebo vozidlem zatáčí.
	• Řidič zrychluje nebo vozidlem zatáčí.


	Asistent předcházení nárazu při parkování couváním může za následujících podmínek zbytečně upozornit řidiče nebo zajišťovat asistenci při brzdění, i když se nevyskytují chodci ani předměty:
	• Je nainstalováno netovární vybavení či příslušenství.
	• Je nainstalováno netovární vybavení či příslušenství.
	• Je nainstalováno netovární vybavení či příslušenství.

	• Vozidlo je nestabilní v důsledku nehody nebo z jiných důvodů.
	• Vozidlo je nestabilní v důsledku nehody nebo z jiných důvodů.

	• Výška nárazníku nebo místo instalace ultrazvukového čidla byly změněny.
	• Výška nárazníku nebo místo instalace ultrazvukového čidla byly změněny.

	• Výška vašeho vozidla je nižší nebo vyšší v důsledku velkého zatížení zavazadlového prostoru, abnormálního tlaku v pneumatikách apod.
	• Výška vašeho vozidla je nižší nebo vyšší v důsledku velkého zatížení zavazadlového prostoru, abnormálního tlaku v pneumatikách apod.

	• Zadní kamera nebo zadní ultrazvuková čidla jsou znečištěna, například sněhem, nečistotami apod.
	• Zadní kamera nebo zadní ultrazvuková čidla jsou znečištěna, například sněhem, nečistotami apod.

	• Povrch vozovky je chybně vyhodnocen jako chodec.
	• Povrch vozovky je chybně vyhodnocen jako chodec.

	• Na vozovce leží stín nebo se odráží světlo.
	• Na vozovce leží stín nebo se odráží světlo.

	• V cestě vozidla se nacházejí chodci nebo objekty.
	• V cestě vozidla se nacházejí chodci nebo objekty.

	• V blízkosti vašeho vozidla se nacházejí objekty generující nadměrný hluk, jako například klaksony vozidel, hlasité motory motocyklů nebo vzduchové brzdy nákladních vozidel.
	• V blízkosti vašeho vozidla se nacházejí objekty generující nadměrný hluk, jako například klaksony vozidel, hlasité motory motocyklů nebo vzduchové brzdy nákladních vozidel.

	• Vaše vozidlo couvá do úzkého prostoru nebo parkovacího místa.
	• Vaše vozidlo couvá do úzkého prostoru nebo parkovacího místa.

	• Vaše vozidlo couvá směrem k nerovnému povrchu vozovky, například na nedlážděnou silnici, štěrk, nerovnost, svah apod.
	• Vaše vozidlo couvá směrem k nerovnému povrchu vozovky, například na nedlážděnou silnici, štěrk, nerovnost, svah apod.

	• Za vaším vozidlem je připojen přívěs nebo přepravní podvozek.
	• Za vaším vozidlem je připojen přívěs nebo přepravní podvozek.

	• Poblíž vašeho vozidla se nachází ultrazvukové čidlo s podobnou frekvencí.
	• Poblíž vašeho vozidla se nachází ultrazvukové čidlo s podobnou frekvencí.


	• Jízdě vždy věnujte maximální pozornost. Za ovládání brzdy a bezpečnou jízdu nese odpovědnost řidič.
	• Jízdě vždy věnujte maximální pozornost. Za ovládání brzdy a bezpečnou jízdu nese odpovědnost řidič.
	• Jízdě vždy věnujte maximální pozornost. Za ovládání brzdy a bezpečnou jízdu nese odpovědnost řidič.
	• Jízdě vždy věnujte maximální pozornost. Za ovládání brzdy a bezpečnou jízdu nese odpovědnost řidič.

	• Při jízdě vždy věnujte náležitou pozornost stavu vozovky a dopravní situaci bez ohledu na to, zda je varování aktivní.
	• Při jízdě vždy věnujte náležitou pozornost stavu vozovky a dopravní situaci bez ohledu na to, zda je varování aktivní.

	• Před zahájením pohybu vozidla se vždy rozhlížejte kolem vozidla a ujistěte se, že v okolí nejsou žádní chodci ani předměty.
	• Před zahájením pohybu vozidla se vždy rozhlížejte kolem vozidla a ujistěte se, že v okolí nejsou žádní chodci ani předměty.

	• Funkčnost asistenta předcházení nárazu při parkování couváním se za určitých podmínek může změnit. Pokud je rychlost vozidla vyšší než 4 km/h (2 mph), asistenční systém pro předcházení kolizi při parkování couváním ...
	• Funkčnost asistenta předcházení nárazu při parkování couváním se za určitých podmínek může změnit. Pokud je rychlost vozidla vyšší než 4 km/h (2 mph), asistenční systém pro předcházení kolizi při parkování couváním ...

	• Některé objekty nemusí být zadními ultrazvukovými senzory rozpoznány z důvodu vzdálenosti, rozměrů nebo materiálu objektů, kdy všechny tyto faktory mohou snížit účinnost senzoru.
	• Některé objekty nemusí být zadními ultrazvukovými senzory rozpoznány z důvodu vzdálenosti, rozměrů nebo materiálu objektů, kdy všechny tyto faktory mohou snížit účinnost senzoru.

	• Asistent předcházení nárazu při parkování couváním nemusí fungovat správně nebo se může aktivovat zbytečně v závislosti na dopravní situaci a okolí.
	• Asistent předcházení nárazu při parkování couváním nemusí fungovat správně nebo se může aktivovat zbytečně v závislosti na dopravní situaci a okolí.

	• Nespoléhejte výhradně na asistenta předcházení nárazu při parkování couváním. Mohlo by dojít k poškození vozidla nebo zraněním.
	• Nespoléhejte výhradně na asistenta předcházení nárazu při parkování couváním. Mohlo by dojít k poškození vozidla nebo zraněním.

	• Vždy udržujte čistotu zadní kamery a zadních ultrazvukových čidel.
	• Vždy udržujte čistotu zadní kamery a zadních ultrazvukových čidel.

	• Pro čištění objektivu zadní kamery nepoužívejte čisticí prostředky obsahující kyselé nebo zásadité složky. Používejte pouze mýdlovou vodu nebo neutrální čistící prostředek a pečlivě opláchněte vodou.
	• Pro čištění objektivu zadní kamery nepoužívejte čisticí prostředky obsahující kyselé nebo zásadité složky. Používejte pouze mýdlovou vodu nebo neutrální čistící prostředek a pečlivě opláchněte vodou.

	• Na zadní kameru ani zadní ultrazvuková čidla a do jejich okolí nesměřujte při mytí vozidla vysokotlakou vodu. Zadní kamera či zadní ultrazvuková čidla by pak nemusela fungovat správně.
	• Na zadní kameru ani zadní ultrazvuková čidla a do jejich okolí nesměřujte při mytí vozidla vysokotlakou vodu. Zadní kamera či zadní ultrazvuková čidla by pak nemusela fungovat správně.

	• Do blízkosti zadní kamery a zadních ultrazvukových čidel v nárazníku neumisťujte žádné předměty, jako jsou nálepky, ochranné rámy nebo nástřik laku. Funkčnost asistenta předcházení nárazu při parkování couváním může ...
	• Do blízkosti zadní kamery a zadních ultrazvukových čidel v nárazníku neumisťujte žádné předměty, jako jsou nálepky, ochranné rámy nebo nástřik laku. Funkčnost asistenta předcházení nárazu při parkování couváním může ...

	• Komponenty zadní kamery a zadních ultrazvukových čidel nikdy nerozebírejte a zabraňte jakýmkoli nárazům do nich.
	• Komponenty zadní kamery a zadních ultrazvukových čidel nikdy nerozebírejte a zabraňte jakýmkoli nárazům do nich.

	• Na zadní kameru ani zadní ultrazvuková čidla nevyvíjejte nadměrnou sílu. Asistent pro předcházení nárazu při parkování couváním nemusí fungovat správně, dojde-li k násilné změně nasměrování zadní kamery nebo zadních ul...
	• Na zadní kameru ani zadní ultrazvuková čidla nevyvíjejte nadměrnou sílu. Asistent pro předcházení nárazu při parkování couváním nemusí fungovat správně, dojde-li k násilné změně nasměrování zadní kamery nebo zadních ul...

	• Náhlé brzdění pro odvrácení kolize může být provázeno hlukem.
	• Náhlé brzdění pro odvrácení kolize může být provázeno hlukem.

	• Pokud zní současně jiné varovné zvuky, např. upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás, výstraha asistenta předcházení nárazu při parkování couváním nemusí být slyšet.
	• Pokud zní současně jiné varovné zvuky, např. upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás, výstraha asistenta předcházení nárazu při parkování couváním nemusí být slyšet.

	• Asistent pro předcházení nárazu při parkování couváním nemusí fungovat správně, pokud došlo k poškození nárazníku nebo pokud byl zadní nárazník vyměněn či opravován.
	• Asistent pro předcházení nárazu při parkování couváním nemusí fungovat správně, pokud došlo k poškození nárazníku nebo pokud byl zadní nárazník vyměněn či opravován.

	• Asistent předcházení nárazu při couvání nemusí pracovat normálně, pokud dochází k jeho rušení elektromagnetickým vlněním.
	• Asistent předcházení nárazu při couvání nemusí pracovat normálně, pokud dochází k jeho rušení elektromagnetickým vlněním.

	• Při poslechu velmi hlasité hudby v audiosystému vozidla můžete přeslechnout varovné signály asistenta předcházení nárazu při parkování couváním.
	• Při poslechu velmi hlasité hudby v audiosystému vozidla můžete přeslechnout varovné signály asistenta předcházení nárazu při parkování couváním.

	• Řízené brzdění nemusí fungovat správně v závislosti na stavu elektronického stabilizačního systému (ESC).
	• Řízené brzdění nemusí fungovat správně v závislosti na stavu elektronického stabilizačního systému (ESC).
	V následujících situacích se pouze zobrazí varování:
	- Svítí výstražná kontrolka elektronického stabilizačního systému (ESC)
	- Svítí výstražná kontrolka elektronického stabilizačního systému (ESC)
	- Svítí výstražná kontrolka elektronického stabilizačního systému (ESC)

	- Elektronický stabilizační systém (ESC) je aktivován v rámci jiné funkce
	- Elektronický stabilizační systém (ESC) je aktivován v rámci jiné funkce





	Asistent pro předcházení nárazu při parkování couváním dokáže detekovat chodce nebo objekt, když:
	Asistent pro předcházení nárazu při parkování couváním dokáže detekovat chodce nebo objekt, když:
	• Chodec stojí za vozidlem.
	• Chodec stojí za vozidlem.
	• Chodec stojí za vozidlem.

	• Uprostřed za vaším vozidlem je velká překážka, například jiné zaparkované vozidlo.
	• Uprostřed za vaším vozidlem je velká překážka, například jiné zaparkované vozidlo.








	Prohlášení o shodě
	Prohlášení o shodě
	Prohlášení o shodě
	Radiofrekvenční součásti (Přední radar) splňují následující specifikace:
	Radiofrekvenční součásti (Přední radar) splňují následující specifikace:
	Radiofrekvenční součásti (Přední radar) splňují následující specifikace:
	Pro Evropu a země, pro které platí certifikace CE
	Pro Evropu a země, pro které platí certifikace CE
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Tchaj-wan
	Tchaj-wan
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Pro Thajsko
	Pro Thajsko
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Indonésie
	Indonésie
	72511/SDPPI/2021
	10239
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Singapur
	Singapur
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Ukrajina
	Ukrajina
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Moldávie
	Moldávie
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Jordánsko
	Jordánsko
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Spojené arabské emiráty
	Spojené arabské emiráty
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Ghana
	Ghana
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Srbsko
	Srbsko
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Pro Jihoafrickou Republiku
	Pro Jihoafrickou Republiku
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Zambie
	Zambie
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Nigérie
	Nigérie
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Maroko
	Maroko
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Pro Rusko
	Pro Rusko
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Omán
	Omán
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Malajsie
	Malajsie
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Pro Izrael
	Pro Izrael
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Brazílie
	Brazílie
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Mexiko
	Mexiko
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Paraguay
	Paraguay
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Hyundai Mobis Co.,Ltd
	MAR320A
	Hyundai Mobis

	Argentina
	Argentina
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Pákistán
	Pákistán
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Pro Benin
	Pro Benin
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Radio-frekvenční součásti (Zadní rohové radary) splňují následující specifikace:
	Radio-frekvenční součásti (Zadní rohové radary) splňují následující specifikace:
	Pro Evropu a země s certifikací CE
	Pro Evropu a země s certifikací CE
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Mexiko
	Mexiko
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Ukrajina
	Ukrajina
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Ghana
	Ghana
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Pro Jihoafrickou Republiku
	Pro Jihoafrickou Republiku
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Japonsko
	Japonsko
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Srbsko
	Srbsko
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Paraguay
	Paraguay
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Malajsie
	Malajsie
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Singapur
	Singapur
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Pro Thajsko
	Pro Thajsko
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Pro Izrael
	Pro Izrael
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>






	Hospodárný provoz
	Hospodárný provoz
	Hospodárný provoz
	Hospodárná spotřeba paliva vašeho vozidla závisí především na vašem stylu jízdy a na tom, kde a kdy řídíte.
	Hospodárná spotřeba paliva vašeho vozidla závisí především na vašem stylu jízdy a na tom, kde a kdy řídíte.
	Každý z těchto faktorů ovlivňuje, kolik kilometrů (mil) ujedete na jeden litr (gallony) paliva. Chcete-li vozidlo používat co nejhospodárněji, řiďte se následujícími doporučeními, která vám pomohou ušetřit peníze za palivo i opravy
	• Jezděte plynule.
	• Jezděte plynule.
	• Jezděte plynule.

	• Jezděte nepříliš vysokou rychlostí.
	• Jezděte nepříliš vysokou rychlostí.

	• Starejte se o pneumatiky.
	• Starejte se o pneumatiky.

	• Ujistěte se, že jsou kola správně vyrovnaná.
	• Ujistěte se, že jsou kola správně vyrovnaná.

	• Údržbu vozidla provádějte podle plánu.
	• Údržbu vozidla provádějte podle plánu.

	• Ve vozidle nevozte zbytečnou zátěž.
	• Ve vozidle nevozte zbytečnou zátěž.

	• Nenechávejte motor běžet na volnoběh déle, než je nezbytné.
	• Nenechávejte motor běžet na volnoběh déle, než je nezbytné.

	• Motor neduste a nepřetáčejte ho.
	• Motor neduste a nepřetáčejte ho.

	• Při vysoké rychlosti neotvírejte okna.
	• Při vysoké rychlosti neotvírejte okna.

	• Při jízdě v bočním větru nebo protivětru zpomalte.
	• Při jízdě v bočním větru nebo protivětru zpomalte.


	Při klesání nebo kdykoli je vozidlo v pohybu nikdy nevypínejte motor. Posilovače řízení a brzd nebudou bez chodu motoru fungovat správně. Také vypnutí systému vozidla během jízdy způsobí, že ovládání volantu půjde ztuha, protož...
	Při klesání nebo kdykoli je vozidlo v pohybu nikdy nevypínejte motor. Posilovače řízení a brzd nebudou bez chodu motoru fungovat správně. Také vypnutí systému vozidla během jízdy způsobí, že ovládání volantu půjde ztuha, protož...




	Zvláštní jízdní podmínky
	Zvláštní jízdní podmínky
	Zvláštní jízdní podmínky
	Pokud se jízdní podmínky zhorší v důsledku špatných povětrnostních podmínek nebo stavu vozovky, měli byste dávat ještě větší pozor než obvykle.
	Pokud se jízdní podmínky zhorší v důsledku špatných povětrnostních podmínek nebo stavu vozovky, měli byste dávat ještě větší pozor než obvykle.
	Nebezpečné jízdní podmínky
	Nebezpečné jízdní podmínky
	Pokud panují nebezpečné jízdní podmínky, jako je například voda, sníh, led, bahno, písek nebo podobná nebezpečí, řiďte se následujícími doporučeními:
	• Řiďte opatrně a při brzdění si udržujte větší odstup.
	• Řiďte opatrně a při brzdění si udržujte větší odstup.
	• Řiďte opatrně a při brzdění si udržujte větší odstup.

	• Vyhněte se náhlému brzdění nebo změnám směru.
	• Vyhněte se náhlému brzdění nebo změnám směru.

	• V případě vozidla vybaveného systémem ABS opakované sešlapávání brzdového pedálu neprovádějte.
	• V případě vozidla vybaveného systémem ABS opakované sešlapávání brzdového pedálu neprovádějte.

	• Pokud vozidlo rozjíždíte z klidu na sněhu, v bahně nebo v písku použijte druhý rychlostní stupeň. Zrychlujte pomalu, abyste zamezili protáčení poháněných kol.
	• Pokud vozidlo rozjíždíte z klidu na sněhu, v bahně nebo v písku použijte druhý rychlostní stupeň. Zrychlujte pomalu, abyste zamezili protáčení poháněných kol.

	• Při rozjezdu na ledu, na sněhu nebo v bahně nasypejte pod poháněná kola písek, kamennou sůl nebo jiný neklouzavý materiál.
	• Při rozjezdu na ledu, na sněhu nebo v bahně nasypejte pod poháněná kola písek, kamennou sůl nebo jiný neklouzavý materiál.



	Snížení rizika převrácení
	Snížení rizika převrácení
	Tento univerzální automobil je definován jako sportovně užitkové vozidlo (SUV). Užitková vozidla mají výrazně vyšší náchylnost k převrácení, než jiné typy vozidel. Vozidla SUV mají zvýšenou světlou výšku a užší rozchod ko...
	Specifické řešení designu vozu přináší vyšší polohu těžiště oproti běžným vozidlům. Výhodou zvýšeného podvozku je i lepší výhled z vozu při jízdě na silnici, umožňující předcházet problémům.
	Nejsou navržena pro projíždění zatáček stejnou rychlostí jako u běžných osobních vozidel. Na rozdíl od nízkých sportovních modelů jsou určeny pro uspokojivé jízdní vlastnosti při jízdě v terénu. Důrazně doporučujeme, aby v...
	Při převrácení vozu hrozí nepřipoutané osobě výrazně vyšší riziko smrtelného zranění než připoutané osobě. Zde jsou úkony, kterými může řidič snížit riziko převrácení vozidla.
	Pokud je to možné, vyhněte se ostrému zatáčení a prudkým manévrům, na střešní nosič neumisťujte těžký náklad a žádným způsobem vozidlo neupravujte.
	• Toto vozidlo je vybaveno pneumatikami, navrženými pro bezpečnou jízdu a snadné řízení vozidla. Nepoužívejte kola ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola. Mohlo by dojít k ovlivnění bezpe...
	• Toto vozidlo je vybaveno pneumatikami, navrženými pro bezpečnou jízdu a snadné řízení vozidla. Nepoužívejte kola ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola. Mohlo by dojít k ovlivnění bezpe...
	• Toto vozidlo je vybaveno pneumatikami, navrženými pro bezpečnou jízdu a snadné řízení vozidla. Nepoužívejte kola ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola. Mohlo by dojít k ovlivnění bezpe...
	• Toto vozidlo je vybaveno pneumatikami, navrženými pro bezpečnou jízdu a snadné řízení vozidla. Nepoužívejte kola ani pneumatiky odlišného typu nebo rozměru, než mají původně namontovaná kola. Mohlo by dojít k ovlivnění bezpe...

	• Obdobně jako u jiných sportovně užitkových vozidel (SUV) může nesprávný způsob řízení vést ke ztrátě kontroly a nehodě nebo převrácení vozidla.
	• Obdobně jako u jiných sportovně užitkových vozidel (SUV) může nesprávný způsob řízení vést ke ztrátě kontroly a nehodě nebo převrácení vozidla.
	- Užitková vozidla mají výrazně vyšší náchylnost k převrácení, než jiné typy vozidel.
	- Užitková vozidla mají výrazně vyšší náchylnost k převrácení, než jiné typy vozidel.
	- Užitková vozidla mají výrazně vyšší náchylnost k převrácení, než jiné typy vozidel.

	- Specifika designu vozidla (vyšší světlá výška, užší rozchod kol, atd.) zvyšují polohu těžiště vozu oproti jiným typům vozidel.
	- Specifika designu vozidla (vyšší světlá výška, užší rozchod kol, atd.) zvyšují polohu těžiště vozu oproti jiným typům vozidel.

	- SUV nejsou navržená pro projíždění zatáček stejnou rychlostí jako u běžných vozidel.
	- SUV nejsou navržená pro projíždění zatáček stejnou rychlostí jako u běžných vozidel.

	- Vyhněte se ostrému zatáčení a prudkým manévrům.
	- Vyhněte se ostrému zatáčení a prudkým manévrům.

	- Při převrácení vozu hrozí nepřipoutané osobě výrazně vyšší riziko smrtelného zranění než připoutané osobě. Ujistěte se, že všechny osoby ve vozidle jsou správně připoutané.
	- Při převrácení vozu hrozí nepřipoutané osobě výrazně vyšší riziko smrtelného zranění než připoutané osobě. Ujistěte se, že všechny osoby ve vozidle jsou správně připoutané.






	Vyprošťování vozidla
	Vyprošťování vozidla
	Pokud je nezbytné vozidlo rozkývat za účelem jeho vyproštění ze sněhu, písku nebo bahna, nejprve otočte volantem doprava a doleva, aby se uvolnil prostor kolem předních kol. Poté přeřazujte mezi stupněm R (Zpátečka) a kterýmkoli ry...
	Motor nevytáčejte do vysokých otáček a snažte se dosáhnout co nejmenšího prokluzování kol. Pokud je i po několika pokusech vozidlo stále uvízlé, nechejte je vytáhnout odtahovou službou, abyste se vyhnuli přehřátí motoru a možné...
	Nesnažte se vozidlo rozhoupat, jsou-li v jeho okolí lidé nebo předměty. Vozidlo se náhlým uvolněním může nečekaně rozjet vpřed nebo vzad.
	Nesnažte se vozidlo rozhoupat, jsou-li v jeho okolí lidé nebo předměty. Vozidlo se náhlým uvolněním může nečekaně rozjet vpřed nebo vzad.

	• Při dlouhotrvajícím vyprošťování může dojít k přehřátí vozidla, poškození nebo selhání převodovky a poškození pneumatik.
	• Při dlouhotrvajícím vyprošťování může dojít k přehřátí vozidla, poškození nebo selhání převodovky a poškození pneumatik.
	• Při dlouhotrvajícím vyprošťování může dojít k přehřátí vozidla, poškození nebo selhání převodovky a poškození pneumatik.
	• Při dlouhotrvajícím vyprošťování může dojít k přehřátí vozidla, poškození nebo selhání převodovky a poškození pneumatik.

	• Neprotáčejte kola, zvláště pak v rychlostech vyšších než 56 km/h (35 mil/ h). Protáčení kol ve vysokých rychlostech, pokud se vozidlo nepohybuje, může vést k přehřátí a poškození pneumatik; otáčející se kola mohou odlét...
	• Neprotáčejte kola, zvláště pak v rychlostech vyšších než 56 km/h (35 mil/ h). Protáčení kol ve vysokých rychlostech, pokud se vozidlo nepohybuje, může vést k přehřátí a poškození pneumatik; otáčející se kola mohou odlét...



	Před vyprošťováním vozidla by měl být elektronický stabilizační systém ESC (vypnut).
	Před vyprošťováním vozidla by měl být elektronický stabilizační systém ESC (vypnut).


	Plynulé projíždění zatáček
	Plynulé projíždění zatáček
	V zatáčkách nebrzděte a neřaďte, zvláště pokud je vozovka mokrá. Zatáčky by se v ideálním případě měly projíždět při mírném zrychlení. Pokud se budete řídit těmito doporučeními, dosáhnete minimálního opotřebení pneu...

	Jízda v noci
	Jízda v noci
	Jelikož jízda v noci představuje větší riziko než jízda za denního světla, poskytujeme několik důležitých tipů, které je dobré si zapamatovat:
	• Zpomalte a od ostatních vozidel si udržujte větší odstup, jelikož v noci může být zhoršená viditelnost, zvláště v místech, kde není pouliční osvětlení.
	• Zpomalte a od ostatních vozidel si udržujte větší odstup, jelikož v noci může být zhoršená viditelnost, zvláště v místech, kde není pouliční osvětlení.
	• Zpomalte a od ostatních vozidel si udržujte větší odstup, jelikož v noci může být zhoršená viditelnost, zvláště v místech, kde není pouliční osvětlení.

	• Zrcátka nastavte tak, abyste snížili oslnění předními světly ostatních vozidel.
	• Zrcátka nastavte tak, abyste snížili oslnění předními světly ostatních vozidel.

	• Udržujte čelní světla čistá a správně zaměřená. (U vozidel nevybavených funkcí automatického zaměřování čelních světel.) Znečištěná nebo nesprávně zaměřená přední světla činí výhled při jízdě v noci mnohem o...
	• Udržujte čelní světla čistá a správně zaměřená. (U vozidel nevybavených funkcí automatického zaměřování čelních světel.) Znečištěná nebo nesprávně zaměřená přední světla činí výhled při jízdě v noci mnohem o...

	• Vyhýbejte se přímému pohledu do předních světel protijedoucích vozidel. Mohly by vás dočasně oslepit. Očím opětovné přivyknutí na tmu trvá několik sekund.
	• Vyhýbejte se přímému pohledu do předních světel protijedoucích vozidel. Mohly by vás dočasně oslepit. Očím opětovné přivyknutí na tmu trvá několik sekund.



	Jízda v dešti
	Jízda v dešti
	Déšť a mokrá vozovka mohou být pro jízdu nebezpečné, zvláště, když se kluzký povrch objeví nečekaně.
	Při jízdě v dešti pamatujte na následující skutečnosti:
	• Silný déšť zhoršuje viditelnost a prodlužuje brzdnou dráhu potřebnou pro zastavení vozidla. Proto zpomalte.
	• Silný déšť zhoršuje viditelnost a prodlužuje brzdnou dráhu potřebnou pro zastavení vozidla. Proto zpomalte.
	• Silný déšť zhoršuje viditelnost a prodlužuje brzdnou dráhu potřebnou pro zastavení vozidla. Proto zpomalte.

	• Stěrače udržujte v dobrém stavu. Stírací lišty stěračů vyměňte, pokud při činnosti zanechávají stopy nebo pokud vynechávají části skla.
	• Stěrače udržujte v dobrém stavu. Stírací lišty stěračů vyměňte, pokud při činnosti zanechávají stopy nebo pokud vynechávají části skla.

	• Při špatném stavu pneumatik může snaha o rychlé zastavení na mokré vozovce způsobit smyk a vést k nehodě. Pečujte o pneumatiky.
	• Při špatném stavu pneumatik může snaha o rychlé zastavení na mokré vozovce způsobit smyk a vést k nehodě. Pečujte o pneumatiky.

	• Viditelnost svého vozidla pro ostatní zlepšete používáním potkávacích světel.
	• Viditelnost svého vozidla pro ostatní zlepšete používáním potkávacích světel.

	• Přílišná rychlost při průjezdu louží může ovlivnit brzdy. Pokud je nutné louží projet, projíždějte pomalu.
	• Přílišná rychlost při průjezdu louží může ovlivnit brzdy. Pokud je nutné louží projet, projíždějte pomalu.

	• Pokud mohlo dojít k namočení brzd, jemným přibrzděním při jízdě dojde navrácení původní účinnosti brzd.
	• Pokud mohlo dojít k namočení brzd, jemným přibrzděním při jízdě dojde navrácení původní účinnosti brzd.



	Akvaplaning
	Akvaplaning
	Pokud je vozovka dostatečně mokrá a jedete dostatečnou rychlostí, může se stát, že kontakt vozidla s povrchem vozovky není žádný nebo téměř žádný, takže ve skutečnosti jedete po vodě. Nejlepším doporučením je na mokré vozov...
	Riziko akvaplaningu se zvyšuje se snižující se hloubkou dezénu pneumatik. Viz 
	"Výměna kola" strana 8-47


	Řízení v zaplavených oblastech
	Řízení v zaplavených oblastech
	Vyhněte se řízení skrz zaplavené oblasti, pokud si nejste jisti, že voda nesahá výše než po spodní okraj nábojů kol. Vodou projíždějte pomalu. Udržujte odpovídající vzdálenost pro zastavení, jelikož může být ovlivněna úči...
	Po jízdě přes vodu osušte brzdy jejich několikanásobného sešlápnutí při pomalé jízdě.

	Jízda v terénu
	Jízda v terénu
	V terénu věnujte jízdě zvýšenou pozornost, vozidlo by mohlo být poškozeno kameny nebo kořeny stromů. Před jízdou v terénu je potřeba ověřit sjízdnost v místech, kam se chystáte vjet.

	Jízda na dálnici
	Jízda na dálnici
	Pneumatiky
	Pneumatiky
	Tlak v pneumatikách upravte podle stanovených hodnot. Nízký tlak v pneumatikách může způsobit přehřátí a selhání pneumatik.
	Vyhněte se používání opotřebovaných nebo poškozených pneumatik; jejich adhezní vlastnosti by mohly být zhoršené a pneumatiky by mohly selhat.
	Nikdy nepřekračujte maximální hodnotu tlaku uvedenou na pneumatikách.
	• Před jízdou vždy kontrolujte správné nahuštění pneumatik. Podhuštěné i přehuštěné pneumatiky mohou způsobit zhoršení vlastností řízení a ztrátu kontroly nad vozidlem. Náhlé selhání pneumatiky by mohlo způsobit nehodu a...
	• Před jízdou vždy kontrolujte správné nahuštění pneumatik. Podhuštěné i přehuštěné pneumatiky mohou způsobit zhoršení vlastností řízení a ztrátu kontroly nad vozidlem. Náhlé selhání pneumatiky by mohlo způsobit nehodu a...
	• Před jízdou vždy kontrolujte správné nahuštění pneumatik. Podhuštěné i přehuštěné pneumatiky mohou způsobit zhoršení vlastností řízení a ztrátu kontroly nad vozidlem. Náhlé selhání pneumatiky by mohlo způsobit nehodu a...
	• Před jízdou vždy kontrolujte správné nahuštění pneumatik. Podhuštěné i přehuštěné pneumatiky mohou způsobit zhoršení vlastností řízení a ztrátu kontroly nad vozidlem. Náhlé selhání pneumatiky by mohlo způsobit nehodu a...
	"Pneumatiky a kola" strana 9-6


	• Před jízdou vždy zkontrolujte dezén pneumatik. Opotřebované pneumatiky mohou způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem. Opotřebované pneumatiky je třeba co nejdříve vyměnit. Další informace a limity opotřebení dezénu jsou uvedeny v...
	• Před jízdou vždy zkontrolujte dezén pneumatik. Opotřebované pneumatiky mohou způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem. Opotřebované pneumatiky je třeba co nejdříve vyměnit. Další informace a limity opotřebení dezénu jsou uvedeny v...
	"Pneumatiky a kola" strana 9-6





	Palivo, chladicí kapalina motoru a motorový olej
	Palivo, chladicí kapalina motoru a motorový olej
	Jízda ve vysoké rychlosti spotřebovává více paliva než jízda v městském provozu. Nezapomeňte kontrolovat hladinu chladicí kapaliny motoru a motorového oleje.

	Rozvodový řemen
	Rozvodový řemen
	Povolený nebo poškozený rozvodový řemen může vést k přehřátí motoru.





	Jízda v zimě
	Jízda v zimě
	Jízda v zimě
	Náročné zimní klimatické podmínky vedou k většímu opotřebení a dalším problémům.
	Náročné zimní klimatické podmínky vedou k většímu opotřebení a dalším problémům.
	Chcete-li minimalizovat problémy související s jízdou v zimě, postupujte podle následujících doporučení:
	Jízda na sněhu a ledu
	Jízda na sněhu a ledu
	Pro jízdu v hlubokém sněhu používejte zimní pneumatiky, může být potřeba použít i sněhové řetězy.
	Zimní pneumatiky musí být ekvivalentního rozměru a typu, jako byly pneumatiky původně dodané s vozidlem. Nevhodné pneumatiky mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost a jízdní vlastnosti vozidla. Rovněž rychlá jízda, prudká akcelerace,...
	Při zpomalování využívejte v maximální míře brzdění motorem. Prudkým brzděním na sněhu nebo ledu může dojít ke smyku. Je nutné udržovat dostatečný odstup za vozidlem jedoucím vpředu. Brzdu používejte citlivě. Pamatujte, že...
	Použití sněhových řetězů není v některých státech povoleno. Před nasazením sněhových řetězů si prostudujte zákony příslušného státu.

	Zimní pneumatiky
	Zimní pneumatiky
	Pokud na vozidlo nasadíte zimní pneumatiky, ujistěte se že se jedná o radiální pneumatiky stejných rozměrů a se stejným rozsahem zatížení jako původní pneumatiky. Zimní pneumatiky nasaďte na všechna čtyři kola, aby bylo ovládán...
	Předtím, než nasadíte pneumatiky s hroty, nejdříve zkontrolujte případná místní, státní a obecní omezení jejich používání.
	Zimní pneumatiky by měly být stejných rozměrů a typu jako standardní pneumatiky vozidla. V opačném případě mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost a jízdní vlastnosti vozidla.
	Zimní pneumatiky by měly být stejných rozměrů a typu jako standardní pneumatiky vozidla. V opačném případě mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost a jízdní vlastnosti vozidla.


	Sněhové řetězy
	Sněhové řetězy
	Drátový typ
	Drátový typ
	<GRAPHIC>

	Textilní typ
	Textilní typ
	<GRAPHIC>

	Jelikož jsou boční stěny radiálních pneumatik tenčí, může po nasazení některých typů sněhových řetězů dojít k jejich poškození. V takovém případě se namísto použití sněhových řetězů doporučuje použít pneumatiky na...
	Na poškození vozidla nesprávným použitím sněhových řetězů se nevztahuje záruka výrobce.
	Při použití sněhových řetězů je následujícím způsobem připevněte na poháněná kola.
	• Vozidla s předním náhonem využívají k pohonu přední kola. Sněhové řetězy proto musí být upevněny na přední kola.
	• Vozidla s předním náhonem využívají k pohonu přední kola. Sněhové řetězy proto musí být upevněny na přední kola.
	• Vozidla s předním náhonem využívají k pohonu přední kola. Sněhové řetězy proto musí být upevněny na přední kola.

	• U vozidel s pohonem všech čtyř kol se sněhové řetězy používají pouze na přední kola. V takovém případě minimalizujte ujetou vzdálenost z důvodů prevence poškození systému pohonu všech kol.
	• U vozidel s pohonem všech čtyř kol se sněhové řetězy používají pouze na přední kola. V takovém případě minimalizujte ujetou vzdálenost z důvodů prevence poškození systému pohonu všech kol.

	• S nasazenými sněhovými řetězy jeďte pomalu. Pokud slyšíte hluk způsobený nárazy řetězů do karoserie, zpomalujte dokud hluk neustane a pro prevenci poškození řetězy demontujte hned, jak se dostanete na sjízdnější cestu.
	• S nasazenými sněhovými řetězy jeďte pomalu. Pokud slyšíte hluk způsobený nárazy řetězů do karoserie, zpomalujte dokud hluk neustane a pro prevenci poškození řetězy demontujte hned, jak se dostanete na sjízdnější cestu.

	• Řetězy nesprávné velikosti nebo chybně nasazené řetězy mohou způsobit poškození brzdového systému, odpružení, karosérie nebo kol vašeho vozidla. Pokud montujete sněhové řetězy, postupujte podle pokynů výrobce a upevněte je...
	• Řetězy nesprávné velikosti nebo chybně nasazené řetězy mohou způsobit poškození brzdového systému, odpružení, karosérie nebo kol vašeho vozidla. Pokud montujete sněhové řetězy, postupujte podle pokynů výrobce a upevněte je...


	• Ujistěte se, že rozměry a typ sněhových řetězů jsou vhodné pro vaše pneumatiky. Nesprávné sněhové řetězy mohou způsobit poškození karoserie a závěsů vozidla. Na použití nesprávných sněhových řetězů se nemusí vztaho...
	• Ujistěte se, že rozměry a typ sněhových řetězů jsou vhodné pro vaše pneumatiky. Nesprávné sněhové řetězy mohou způsobit poškození karoserie a závěsů vozidla. Na použití nesprávných sněhových řetězů se nemusí vztaho...
	• Ujistěte se, že rozměry a typ sněhových řetězů jsou vhodné pro vaše pneumatiky. Nesprávné sněhové řetězy mohou způsobit poškození karoserie a závěsů vozidla. Na použití nesprávných sněhových řetězů se nemusí vztaho...
	• Ujistěte se, že rozměry a typ sněhových řetězů jsou vhodné pro vaše pneumatiky. Nesprávné sněhové řetězy mohou způsobit poškození karoserie a závěsů vozidla. Na použití nesprávných sněhových řetězů se nemusí vztaho...

	• Zkontrolujte správné nasazení řetězů a kontrolu nasazení zopakujte po ujetí přibližně 0,5 až 1 km (0,3 až 0,6 mil). V případě uvolnění sněhové řetězy dotáhněte nebo znovu nasaďte.
	• Zkontrolujte správné nasazení řetězů a kontrolu nasazení zopakujte po ujetí přibližně 0,5 až 1 km (0,3 až 0,6 mil). V případě uvolnění sněhové řetězy dotáhněte nebo znovu nasaďte.

	• U vozidel s pneumatikami 18" (235/ 60R18) nebo 19" (235/55R19) je nutné používat textilní typ sněhových řetězů.
	• U vozidel s pneumatikami 18" (235/ 60R18) nebo 19" (235/55R19) je nutné používat textilní typ sněhových řetězů.




	Používejte kvalitní etylenglykolovou chladicí kapalinu
	Používejte kvalitní etylenglykolovou chladicí kapalinu
	Vaše vozidlo je dodáno s vysoce kvalitní etylenglykolovou chladicí kapalinou v systému chlazení. Je to jediný typ, který by se měl používat, protože pomáhá bránit korozi uvnitř systému chlazení, promazává vodní čerpadlo a brán...
	Před začátkem zimního období nechejte chladicí kapalinu otestovat, abyste se ujistili, že její bod zmrznutí je dostačující pro teploty očekávané během zimy.

	Zkontrolujte akumulátor a kabely
	Zkontrolujte akumulátor a kabely
	Zimní období přináší vyšší nároky na systém akumulátoru. Vizuálně zkontrolujte akumulátor a kabely podle postupu uvedeném v oddílu 8. Nechte si zkontrolovat úroveň nabití akumulátoru v odborném servisu. Kia doporučuje návště...

	Podle potřeby použijte „lehký zimní“ olej
	Podle potřeby použijte „lehký zimní“ olej
	V některých klimatických oblastech doporučujeme za studeného počasí používat „lehký zimní“ olej s nižší viskozitou. Viz část 
	"Doporučená maziva a množství" strana 9-7


	Zkontrolujte svíčky zapalování a systém zapalování
	Zkontrolujte svíčky zapalování a systém zapalování
	Zkontrolujte svíčky zapalování dle popisu v části 
	"Plánovaná údržba a servis" strana 8-10


	Zabránění zamrznutí zámků
	Zabránění zamrznutí zámků
	Aby zámky nezamrzaly, vstříkněte do otvorů zámků schválenou rozmrazovací kapalinu nebo glycerin. Pokud je zámek pokryt ledem, nastříkejte na něj schválenou rozmrazovací kapalinu, která led rozpustí. Pokud je zámek zamrzlý zevnitř,...

	Používejte schválenou nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů
	Používejte schválenou nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů
	Aby voda v systému ostřikovače oken nezamrzla, přidejte do nádržky schválenou nemrznoucí směs do ostřikovačů v souladu s pokyny na obalu. Nemrznoucí směs do ostřikovačů je možné zakoupit u autorizovaného prodejce či v servisu Kia...

	Nenechte parkovací brzdu zamrznout
	Nenechte parkovací brzdu zamrznout
	Za určitých podmínek může parkovací brzda zamrznout v zatažené poloze. Stává se to nejčastěji v případě, že se v oblasti zadních brzd nahromadí sníh či led nebo že jsou brzdy vlhké. Hrozí-li riziko zamrznutí parkovací brzdy, ...

	Nedovolte, aby se pod vozidlem hromadil sníh a led
	Nedovolte, aby se pod vozidlem hromadil sníh a led
	Za určitých podmínek může sníh a led ulpět pod blatníky a zasahovat do řízení vozidla. Při jízdě v zimě, za nepříznivých podmínek, kdy by k této situaci mohlo dojít, by měl být prostor pod vozidlem pravidelně kontrolován pro ...

	Nouzové vybavení
	Nouzové vybavení
	V závislosti na počasí byste měli vozit správné nouzové vybavení. Mezi věci, které byste měli vozit, patří sněhové řetězy, tažná lana nebo řetězy, svítilna, nouzové světlice, písek, startovací kabely, škrabka na okno, rukav...

	Pokud se ve výfukovém systému nahromadí kondenzát vodních par, odstraní se při jízdě vozidla
	Pokud se ve výfukovém systému nahromadí kondenzát vodních par, odstraní se při jízdě vozidla
	Pokud je v zimním období vozidlo stojí delší dobu s nastartovaným motorem, ve výfukovém potrubí se může nahromadit kondenzát vodních par. Voda ve výfukovém potrubí může např. působit hluk, ale při jízdě střední až vyšší r...




	Tažení přívěsu
	Tažení přívěsu
	Tažení přívěsu
	Pokud uvažujete o tažení přívěsu, nejprve se seznamte s předpisy pro tažení přívěsu motorovými vozidly a jejich požadavky.
	Předpisy pro tažení přívěsu se v různých zemích liší a požadavky na vozidla a nezbytné vybavení se mohou rovněž lišit. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis nebo prodejce Kia.
	Předpisy pro tažení přívěsu se v různých zemích liší a požadavky na vozidla a nezbytné vybavení se mohou rovněž lišit. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis nebo prodejce Kia.
	Vozidlo je způsobilé pro tažení. Údaje o přípustných parametrech přívěsu pro konkrétní vozidlo viz oddíl 
	"Hmotnost přívěsu" strana 6-217

	Pamatujte, že způsob jízdy s přívěsem se liší od jízdy samotným vozidlem. Tažení přívěsu ovlivňuje řízení, životnost i spotřebu paliva. Spolehlivé a bezpečné používání přívěsu vyžaduje správné vybavení a jeho správ...
	V tomto oddílu jsou uvedené důležité, nesčetněkrát ověřené rady a pravidla. Mnoho z nich je důležitých pro bezpečí řidiče i ostatních osob ve vozidle. Před tažením přívěsu se s tímto oddílem důsledně seznamte.
	Při vyšším zatížení dochází rovněž k většímu zatížení části vozidla, přenášejících zatížení, jako jsou motor, prvky pohonu, závěsy kol nebo pneumatiky. Motor musí pracovat pod vyšším zatížením relativně ve vyšš...
	• Při použití nesprávného vybavení nebo při nesprávném způsobu jízdy při tažení přívěsu může dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem. Pokud je např. přívěs příliš těžký, brzdy nemusí fungovat dostatečně, nebo dokonc...
	• Při použití nesprávného vybavení nebo při nesprávném způsobu jízdy při tažení přívěsu může dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem. Pokud je např. přívěs příliš těžký, brzdy nemusí fungovat dostatečně, nebo dokonc...
	• Při použití nesprávného vybavení nebo při nesprávném způsobu jízdy při tažení přívěsu může dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem. Pokud je např. přívěs příliš těžký, brzdy nemusí fungovat dostatečně, nebo dokonc...
	• Při použití nesprávného vybavení nebo při nesprávném způsobu jízdy při tažení přívěsu může dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem. Pokud je např. přívěs příliš těžký, brzdy nemusí fungovat dostatečně, nebo dokonc...

	• Před tažením se ujistěte, že celková hmotnost přívěsu, celková hmotnost soupravy, celková hmotnost vozidla, zatížení na nápravu ani zatížení oje přívěsu nepřesahuje stanovené limity.
	• Před tažením se ujistěte, že celková hmotnost přívěsu, celková hmotnost soupravy, celková hmotnost vozidla, zatížení na nápravu ani zatížení oje přívěsu nepřesahuje stanovené limity.



	• Mechanické tažné zařízení nesmí zakrývat žádnou část zadní registrační značky nebo osvětlení vozidla. Jestliže by zadní registrační značka nebo osvětlení vozidla mohly být zakryté jakoukoli částí mechanického tažn...
	• Mechanické tažné zařízení nesmí zakrývat žádnou část zadní registrační značky nebo osvětlení vozidla. Jestliže by zadní registrační značka nebo osvětlení vozidla mohly být zakryté jakoukoli částí mechanického tažn...
	• Mechanické tažné zařízení nesmí zakrývat žádnou část zadní registrační značky nebo osvětlení vozidla. Jestliže by zadní registrační značka nebo osvětlení vozidla mohly být zakryté jakoukoli částí mechanického tažn...
	• Mechanické tažné zařízení nesmí zakrývat žádnou část zadní registrační značky nebo osvětlení vozidla. Jestliže by zadní registrační značka nebo osvětlení vozidla mohly být zakryté jakoukoli částí mechanického tažn...

	• Nesprávné tažení přívěsu může poškodit vozidlo a způsobit škody, na které se nevztahuje záruka. Pro správné tažení přívěsu dodržujte pokyny v tomto oddílu.
	• Nesprávné tažení přívěsu může poškodit vozidlo a způsobit škody, na které se nevztahuje záruka. Pro správné tažení přívěsu dodržujte pokyny v tomto oddílu.



	• Montážní otvory pro upevnění jsou umístěny na obou stranách podvozku za zadními koly.
	• Montážní otvory pro upevnění jsou umístěny na obou stranách podvozku za zadními koly.
	• Montážní otvory pro upevnění jsou umístěny na obou stranách podvozku za zadními koly.
	• Montážní otvory pro upevnění jsou umístěny na obou stranách podvozku za zadními koly.

	• Pro Evropu
	• Pro Evropu
	- Přípustné maximální povolené zatížení zadní nápravy nesmí být překročeno o více než 15 % a maximální povolená celková hmotnost vozidla nesmí být překročena o více než 10 % nebo 100 kg (220,4 libry) – podle toho, co je n...
	- Přípustné maximální povolené zatížení zadní nápravy nesmí být překročeno o více než 15 % a maximální povolená celková hmotnost vozidla nesmí být překročena o více než 10 % nebo 100 kg (220,4 libry) – podle toho, co je n...
	- Přípustné maximální povolené zatížení zadní nápravy nesmí být překročeno o více než 15 % a maximální povolená celková hmotnost vozidla nesmí být překročena o více než 10 % nebo 100 kg (220,4 libry) – podle toho, co je n...

	- Při tažení přívěsu může být, doplňkovým zatížením od tažného zařízením, překročena hodnota maximální zatížení zadní nápravy nejvýše o 15%. V takovém případě však nepřekračujte rychlost 100 km/h a tlak v zadních...
	- Při tažení přívěsu může být, doplňkovým zatížením od tažného zařízením, překročena hodnota maximální zatížení zadní nápravy nejvýše o 15%. V takovém případě však nepřekračujte rychlost 100 km/h a tlak v zadních...







	Tažné zařízení
	Tažné zařízení
	Tažné zařízení
	Správné tažné zařízení je velmi důležité. Boční vítr, míjení velkých nákladních vozidel a zhoršená kvalita vozovky, jsou některé z faktorů, pro které je potřeba volit správné tažné zařízení. Dodržujte následující p...
	Správné tažné zařízení je velmi důležité. Boční vítr, míjení velkých nákladních vozidel a zhoršená kvalita vozovky, jsou některé z faktorů, pro které je potřeba volit správné tažné zařízení. Dodržujte následující p...
	• Je pro montáž tažného zařízení potřeba do karosérie vozidla udělat jakékoli otvory? Pokud jsou nutném, nezapomeňte je po demontáži tažného zařízení utěsnit.
	• Je pro montáž tažného zařízení potřeba do karosérie vozidla udělat jakékoli otvory? Pokud jsou nutném, nezapomeňte je po demontáži tažného zařízení utěsnit.
	• Je pro montáž tažného zařízení potřeba do karosérie vozidla udělat jakékoli otvory? Pokud jsou nutném, nezapomeňte je po demontáži tažného zařízení utěsnit.
	Pokud by nebyly utěsněné, do interiéru vozidla by mohl pronikat smrtelně nebezpečný oxid uhelnatý (CO) z výfukových plynů stejně jako voda a nečistoty.

	• Nárazníky vozidla nelze použít pro upevnění tažného zařízení. Neupevňujte na ně pronajaté tažné zařízení, ani jiné typy pro upevnění na nárazník. Používejte pouze tažná zařízení s montáží na rám vozidla, která ...
	• Nárazníky vozidla nelze použít pro upevnění tažného zařízení. Neupevňujte na ně pronajaté tažné zařízení, ani jiné typy pro upevnění na nárazník. Používejte pouze tažná zařízení s montáží na rám vozidla, která ...

	• Mechanické tažné zařízení nesmí zakrývat žádnou část zadní registrační značky nebo osvětlení vozidla.
	• Mechanické tažné zařízení nesmí zakrývat žádnou část zadní registrační značky nebo osvětlení vozidla.
	Jestliže by zadní registrační značka nebo osvětlení vozidla mohly být zakryté jakoukoli částí mechanického tažného zařízení, mechanického tažného zařízení, které nelze snadno demontovat nebo přemístit bez použití nářad...
	Dbejte, aby mechanické tažné zařízení, které je upevněné a nepoužívá se, bylo vždy demontováno nebo přesměrováno, pokud jakoukoli částí cloní zadní registrační značku a/nebo osvětlení vozidla.

	• Příslušenství pro tažení vozidla lze zakoupit u autorizovaných prodejců nebo v servisu Kia.
	• Příslušenství pro tažení vozidla lze zakoupit u autorizovaných prodejců nebo v servisu Kia.





	Pojistná lana
	Pojistná lana
	Pojistná lana
	Mezi vozidlem a přívěsem by měla být upevněna pojistná spojovací lana. Pojistná lana překřižte pod ojí přívěsu tak, aby se, v případě uvolnění z tažného zařízení, oj nedotkla země.
	Mezi vozidlem a přívěsem by měla být upevněna pojistná spojovací lana. Pojistná lana překřižte pod ojí přívěsu tak, aby se, v případě uvolnění z tažného zařízení, oj nedotkla země.
	Pokyny pro bezpečnostní lana by měl dodat výrobce tažného zařízení nebo přívěsu. Pravidla výrobců pro používání bezpečnostních lan dodržujte. Vždy ponechte dostatečnou, aby bylo možné s přívěsem zatáčet. Nedopusťte, aby...



	Brzdy přívěsu
	Brzdy přívěsu
	Brzdy přívěsu
	Pokud je váš přívěs vybaven brzdovým systémem, ujistěte se, že je v souladu s předpisy vaší země, že je řádně nainstalován a že funguje správně.
	Pokud je váš přívěs vybaven brzdovým systémem, ujistěte se, že je v souladu s předpisy vaší země, že je řádně nainstalován a že funguje správně.
	Pokud má váš přívěs větší hmotnost, než je maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu, musí být vybaven vlastními brzdami s adekvátním brzdným účinkem. Přečtěte si a dodržujte pokyny pro brzdy přívěsu, abyste byl...
	• Nezasahujte do brzdového systému vozidla.
	• Nezasahujte do brzdového systému vozidla.
	• Nezasahujte do brzdového systému vozidla.


	Přívěs s vlastními brzdami nepoužívejte, pokud si nejste absolutně jisti, že jste brzdový systém správně nastavili. Nastavení brzdového systému přívěsu není úkol pro amatéry. Pro tento účel využijte služeb zkušeného a kompe...
	Přívěs s vlastními brzdami nepoužívejte, pokud si nejste absolutně jisti, že jste brzdový systém správně nastavili. Nastavení brzdového systému přívěsu není úkol pro amatéry. Pro tento účel využijte služeb zkušeného a kompe...




	Jízda s přívěsem
	Jízda s přívěsem
	Jízda s přívěsem
	Tažení přívěsu vyžaduje určitou úroveň zkušeností. Předtím, než vyjedete na otevřenou silnici, se s přívěsem musíte seznámit. Seznamte se s ovládáním a brzděním vozidla s přidanou váhou přívěsu. Vždy mějte na paměti, ...
	Tažení přívěsu vyžaduje určitou úroveň zkušeností. Předtím, než vyjedete na otevřenou silnici, se s přívěsem musíte seznámit. Seznamte se s ovládáním a brzděním vozidla s přidanou váhou přívěsu. Vždy mějte na paměti, ...
	Před zahájením jízdy zkontrolujte tažné zařízení a základnu přívěsu, bezpečnostní řetězy, elektrické přípojky, světla, pneumatiky a nastavení zrcátek. Pokud má přívěs elektrické brzdy, uveďte vozidlo a přívěs do pohybu...
	Během cesty příležitostně kontrolujte, že je přívěs bezpečně připojen a že světla a veškeré brzdy přívěsu fungují.
	Udržování odstupu
	Udržování odstupu
	Od vozidla před vámi si udržujte alespoň dvojnásobný odstup, jaký byste udržovali, pokud byste jeli s vozidlem bez přívěsu. Vyhnete se tak situacím, které vyžadují prudké brzdění nebo změny směru jízdy.

	Předjíždění
	Předjíždění
	Při tažení přívěsu potřebujete na předjíždění výrazně větší vzdálenost. Kvůli zvětšené délce vozidla je nutné předjet vozidlo výrazně dál, než je možné vrátit se do původního pruhu.

	Couvání
	Couvání
	Volant uchopte ve spodní části. Poté, pro jízdu přívěsu vlevo, pohněte rukou vlevo. Pro jízdu přívěsu vpravo, pohněte rukou vpravo. Couvejte pomalu a pokud lze, využijte další osobu pro navádění.

	Zatáčení
	Zatáčení
	Při tažení přívěsu zatáčejte větším obloukem než obvykle. Předejdete tím kontaktu přívěsu s nezpevněnou krajnici, obrubníky, dopravním značením nebo dalšími objekty. Vyhněte se náhlým a prudkým manévrům. Signalizujte zam...

	Směrová světla při tažení přívěsu
	Směrová světla při tažení přívěsu
	Při tažení přívěsu by souprava měla být vybavena dalšími směrovými světly s rozvodem pro jejich zapojení. Při signalizaci záměru změny jízdního pruhu nebo zastavení, bliká zelená šipka na přístrojovém panelu. Při správné...
	Zelená šipka na přístrojovém panelu bude při odbočování s přívěsem blikat i v případě, pokud je žárovka směrového světla na přívěsu poškozená. V takovém případě, přestože si myslíte, že řidiči za vámi o zamýšlen...
	Osvětlení přívěsu nepřipojujte přímo na osvětlení vozidla. Pro připojení přívěsu používejte pouze odpovídající zásuvku.
	Svazek vodičů si nechte nainstalovat v odborném servisu.
	Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Při jiném způsobu zapojení, než pomocí zásuvky, může dojít k poškození elektrického systému vozidla a/nebo úrazu.
	Při jiném způsobu zapojení, než pomocí zásuvky, může dojít k poškození elektrického systému vozidla a/nebo úrazu.


	Jízda z kopce
	Jízda z kopce
	Před sjížděním z dlouhého nebo prudkého kopce snižte rychlost a přeřaďte na nižší rychlostní stupeň. Bez využití brzdění motorem může dojít k přehřátí brzd a snížení jejich účinnosti.
	Při jízdě do dlouhého kopce přeřaďte na nižší rychlostní stupeň a pro snížení rizika přehřátí motoru a převodovky, snižte rychlost jízdy zhruba na 70 km/h (45 mil/h).
	• Při jízdě s přívěsem do prudkého kopce (více než 6 %), pečlivě sledujte ukazatel teploty chladicí kapaliny, aby nedošlo k přehřátí motoru. Pokud se ručička ukazatele teploty chladicí kapaliny přibližuje k označení „H“ ...
	• Při jízdě s přívěsem do prudkého kopce (více než 6 %), pečlivě sledujte ukazatel teploty chladicí kapaliny, aby nedošlo k přehřátí motoru. Pokud se ručička ukazatele teploty chladicí kapaliny přibližuje k označení „H“ ...
	• Při jízdě s přívěsem do prudkého kopce (více než 6 %), pečlivě sledujte ukazatel teploty chladicí kapaliny, aby nedošlo k přehřátí motoru. Pokud se ručička ukazatele teploty chladicí kapaliny přibližuje k označení „H“ ...
	• Při jízdě s přívěsem do prudkého kopce (více než 6 %), pečlivě sledujte ukazatel teploty chladicí kapaliny, aby nedošlo k přehřátí motoru. Pokud se ručička ukazatele teploty chladicí kapaliny přibližuje k označení „H“ ...

	• Kvůli snížení rizika přehřátí motoru a převodovky přizpůsobte rychlost jízdy hmotnosti přívěsu a sklonu stoupání.
	• Kvůli snížení rizika přehřátí motoru a převodovky přizpůsobte rychlost jízdy hmotnosti přívěsu a sklonu stoupání.




	Parkování ve svahu
	Parkování ve svahu
	Pokud je k vašemu vozidlu připojen přívěs, neměli byste vozidlo parkovat ve svahu. Pokud by se vozidlo s přívěsem neočekávaně rozjelo ze svahu, mohlo by dojít k vážným nebo fatálním zraněním osob a k poškození vozidla a přívěsu.
	Pokud však vozidlo s přívěsem ve svahu zaparkovat musíte, zde je návod, jak to udělat:
	1. Zajeďte s vozidlem na parkovací místo. Otočte volantem ve směru k obrubníku (doprava, pokud je vozidlo čelem ze svahu, doleva, pokud je vozidlo čelem do svahu).
	1. Zajeďte s vozidlem na parkovací místo. Otočte volantem ve směru k obrubníku (doprava, pokud je vozidlo čelem ze svahu, doleva, pokud je vozidlo čelem do svahu).
	1. Zajeďte s vozidlem na parkovací místo. Otočte volantem ve směru k obrubníku (doprava, pokud je vozidlo čelem ze svahu, doleva, pokud je vozidlo čelem do svahu).

	2. Aktivujte parkovací brzdu a vypněte motor.
	2. Aktivujte parkovací brzdu a vypněte motor.

	3. Pod kola přívěsu na stranu směřující ze svahu vložte klíny.
	3. Pod kola přívěsu na stranu směřující ze svahu vložte klíny.

	4. Nastartujte vozidlo, sešlápněte brzdu, zařaďte neutrál, uvolněte parkovací brzdu a pomalu uvolňujte brzdy, dokud se přívěs nezapře o klíny.
	4. Nastartujte vozidlo, sešlápněte brzdu, zařaďte neutrál, uvolněte parkovací brzdu a pomalu uvolňujte brzdy, dokud se přívěs nezapře o klíny.

	5. Znova aktivujte brzdy a znova aktivujte parkovací brzdu.
	5. Znova aktivujte brzdy a znova aktivujte parkovací brzdu.

	6. Vypněte motor, uvolněte brzdy, ale parkovací brzdu ponechejte aktivovanou.
	6. Vypněte motor, uvolněte brzdy, ale parkovací brzdu ponechejte aktivovanou.


	• Parkování vozidla s připojeným přívěsem ve svahu může v případě uvolnění přívěsu způsobit zranění nebo úmrtí osob.
	• Parkování vozidla s připojeným přívěsem ve svahu může v případě uvolnění přívěsu způsobit zranění nebo úmrtí osob.
	• Parkování vozidla s připojeným přívěsem ve svahu může v případě uvolnění přívěsu způsobit zranění nebo úmrtí osob.
	• Parkování vozidla s připojeným přívěsem ve svahu může v případě uvolnění přívěsu způsobit zranění nebo úmrtí osob.

	• Pokud není parkovací brzda pevně zatažena, je nebezpečné vystupovat z vozidla. Pokud jste nechali běžet motor, vozidlo se může náhle pohnout. Mohlo by dojít k vážnému nebo fatálnímu zranění vás nebo ostatních.
	• Pokud není parkovací brzda pevně zatažena, je nebezpečné vystupovat z vozidla. Pokud jste nechali běžet motor, vozidlo se může náhle pohnout. Mohlo by dojít k vážnému nebo fatálnímu zranění vás nebo ostatních.



	Když jste připraveni k rozjezdu po zastavení ve stoupání
	Když jste připraveni k rozjezdu po zastavení ve stoupání
	1. Aktivujte brzdy, držte brzdový pedál sešlápnutý a současně:
	1. Aktivujte brzdy, držte brzdový pedál sešlápnutý a současně:
	1. Aktivujte brzdy, držte brzdový pedál sešlápnutý a současně:
	• Nastartujte motor;
	• Nastartujte motor;
	• Nastartujte motor;

	• Zařaďte rychlostní stupeň; a
	• Zařaďte rychlostní stupeň; a

	• Uvolněte ruční brzdu.
	• Uvolněte ruční brzdu.



	2. Pomalu sundejte nohu z brzdového pedálu.
	2. Pomalu sundejte nohu z brzdového pedálu.

	3. Jeďte pomalu, dokud není přívěs mimo klíny.
	3. Jeďte pomalu, dokud není přívěs mimo klíny.

	4. Zastavte a vyšlete někoho, aby klíny sebral a uložil.
	4. Zastavte a vyšlete někoho, aby klíny sebral a uložil.







	Údržba při tažení přívěsu
	Údržba při tažení přívěsu
	Údržba při tažení přívěsu
	Pokud pravidelně používáte vozidlo k tažení přívěsu, bude vyžadovat častější údržbu než obvykle. Mezi důležité položky, kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost, patří motorový olej, ložisková maziva a chladicí ka...
	Pokud pravidelně používáte vozidlo k tažení přívěsu, bude vyžadovat častější údržbu než obvykle. Mezi důležité položky, kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost, patří motorový olej, ložisková maziva a chladicí ka...
	Nezapomeňte rovněž dbát na údržbu přívěsu a tažného zařízení. Dodržujte stanovený plán údržby přívěsu a pravidelně ho kontrolujte. Pokud možno, provádějte kontrolu před zahájením každé jízdy. Mimořádně důležité j...
	• Kvůli vyššímu zatížení při tažení přívěsu může, za horkého počasí nebo jízdě do kopce, docházet k přehřívání motoru. Pokud ukazatel teploty chladicí kapaliny signalizuje přehřívání, vypněte klimatizaci, zastavte n...
	• Kvůli vyššímu zatížení při tažení přívěsu může, za horkého počasí nebo jízdě do kopce, docházet k přehřívání motoru. Pokud ukazatel teploty chladicí kapaliny signalizuje přehřívání, vypněte klimatizaci, zastavte n...
	• Kvůli vyššímu zatížení při tažení přívěsu může, za horkého počasí nebo jízdě do kopce, docházet k přehřívání motoru. Pokud ukazatel teploty chladicí kapaliny signalizuje přehřívání, vypněte klimatizaci, zastavte n...
	• Kvůli vyššímu zatížení při tažení přívěsu může, za horkého počasí nebo jízdě do kopce, docházet k přehřívání motoru. Pokud ukazatel teploty chladicí kapaliny signalizuje přehřívání, vypněte klimatizaci, zastavte n...

	• Při využívání vozidla pro tažení přívěsu kontrolujte převodovou kapalinu častěji.
	• Při využívání vozidla pro tažení přívěsu kontrolujte převodovou kapalinu častěji.

	• Pokud není vozidlo vybaveno klimatizací, doporučujeme dovybavit ho ventilátorem pro zlepšení vlastností motoru při tažení přívěsu.
	• Pokud není vozidlo vybaveno klimatizací, doporučujeme dovybavit ho ventilátorem pro zlepšení vlastností motoru při tažení přívěsu.






	Pokud hodláte táhnout přívěs
	Pokud hodláte táhnout přívěs
	Pokud hodláte táhnout přívěs
	Pro tažení přívěsu platí několik důležitých pravidel:
	Pro tažení přívěsu platí několik důležitých pravidel:
	• Zvažte použití stabilizačního systému. Obraťte se na prodejce přívěsných vozíků.
	• Zvažte použití stabilizačního systému. Obraťte se na prodejce přívěsných vozíků.
	• Zvažte použití stabilizačního systému. Obraťte se na prodejce přívěsných vozíků.

	• Při zajíždění motoru se v průběhu prvních 2 000 km (1 200 mil) vyhněte tažení vozidla. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému poškození motoru nebo převodovky.
	• Při zajíždění motoru se v průběhu prvních 2 000 km (1 200 mil) vyhněte tažení vozidla. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému poškození motoru nebo převodovky.

	• Před tažením přívěsu Kia doporučuje konzultovat rozsah potřebného vybavení (např. typ tažného zařízení apod.) s autorizovaným prodejcem vozidel či servisem Kia.
	• Před tažením přívěsu Kia doporučuje konzultovat rozsah potřebného vybavení (např. typ tažného zařízení apod.) s autorizovaným prodejcem vozidel či servisem Kia.

	• Při tažení vždy jeďte nižší rychlostí (méně než 100 km/h (60 mil/h)).
	• Při tažení vždy jeďte nižší rychlostí (méně než 100 km/h (60 mil/h)).

	• Při jízdě do dlouhého kopce nepřekračujte rychlost jízdy 70 km/h (45 mil/h) nebo stanovený limit rychlosti pro tažení přívěsu, pokud je nižší.
	• Při jízdě do dlouhého kopce nepřekračujte rychlost jízdy 70 km/h (45 mil/h) nebo stanovený limit rychlosti pro tažení přívěsu, pokud je nižší.

	• Tabulka obsahuje důležité údaje týkající se hmotnosti:
	• Tabulka obsahuje důležité údaje týkající se hmotnosti:


	Referenční hmotnost a vzdálenost při tažení přívěsu
	Referenční hmotnost a vzdálenost při tažení přívěsu
	Vznětový motor
	Vznětový motor
	Vznětový motor

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položka
	Položka

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 MHEV


	<TABLE ROW>
	MT
	MT

	DCT
	DCT

	iMT
	iMT

	DCT
	DCT



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Maximální hmotnost přívěsu
	Maximální hmotnost přívěsu

	Brzděný přívěs
	Brzděný přívěs

	2WD
	2WD

	1 650 kg 
	1 650 kg
	(3 638 liber)

	1 650 kg 
	1 650 kg
	(3 638 liber)

	1 950 kg 
	1 950 kg
	(4 299 liber)

	1 650 kg 
	1 650 kg
	(3 638 liber)


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD

	1 950 kg 
	1 950 kg
	(4 299 liber)


	<TABLE ROW>
	Nebrzděný přívěs
	Nebrzděný přívěs

	2WD
	2WD

	750 kg (1 653 liber)
	750 kg (1 653 liber)


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD


	<TABLE ROW>
	Maximální dovolení svislé zatížení na tažné zařízení
	Maximální dovolení svislé zatížení na tažné zařízení

	100 kg (220 liber)
	100 kg (220 liber)


	<TABLE ROW>
	Doporučená vzdálenost zadní nápravy od kulového čepu
	Doporučená vzdálenost zadní nápravy od kulového čepu

	1 005 mm (39,6 palcích)
	1 005 mm (39,6 palcích)





	Zážehový motor
	Zážehový motor
	Zážehový motor

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položka
	Položka

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0


	<TABLE ROW>
	MT
	MT

	DCT
	DCT

	iMT
	iMT

	DCT
	DCT

	AT
	AT

	MT
	MT



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Maximální hmotnost přívěsu
	Maximální hmotnost přívěsu

	Brzděný přívěs
	Brzděný přívěs

	2WD
	2WD

	1 650 kg 
	1 650 kg
	(3 638 liber)

	1 900 kg 
	1 900 kg
	(4 180 liber)


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD


	<TABLE ROW>
	Nebrzděný přívěs
	Nebrzděný přívěs

	2WD
	2WD

	750 kg (1 653 liber)
	750 kg (1 653 liber)

	740 kg 
	740 kg
	(1 631 liber)


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD

	750 kg 
	750 kg
	(1 653 liber)


	<TABLE ROW>
	Maximální dovolení svislé zatížení na tažné zařízení
	Maximální dovolení svislé zatížení na tažné zařízení

	100 kg (220 liber)
	100 kg (220 liber)


	<TABLE ROW>
	Doporučená vzdálenost zadní nápravy od kulového čepu
	Doporučená vzdálenost zadní nápravy od kulového čepu

	1 005 mm (39,6 palcích)
	1 005 mm (39,6 palcích)






	Hmotnost přívěsu
	Hmotnost přívěsu
	Jaká je maximální bezpečná hmotnost přívěsu? Nikdy by neměl vážit více než je maximální hmotnost brzděného přívěsu. Ale i ta může být příliš vysoká.
	Závisí na způsobu použití přívěsu. Důležitá kritéria jsou např. rychlost jízdy, nadmořská výška, sklon vozovky, venkovní teplota i četnost využití vozidla pro tažení přívěsu. Ideální hmotnost přívěsu může rovněž z...

	Zatížení tažného zařízení
	Zatížení tažného zařízení
	Zatížení tažného zařízení je důležitý parametr, ovlivňující celkovou hmotnost vozidla (GVW). Tato hmotnost zahrnuje pohotovostní hmotnost vozidla a hmotnost nákladu včetně osob jedoucích ve vozidle. Při tažení přívěsu se k hm...
	Zatížení tažného zařízení by mělo být maximálně 10 % celkové hmotnosti přívěsu a v mezích maximálního povoleného zatížení tažného zařízení.
	Po naložení přívěsu, samostatně zvažte přívěs a zatížení tažného zařízení, pro ujištění, že jsou obě hmotnosti v pořádku. Pokud nejsou, může být možné dosáhnout správného poměru jiným rozmístěním nákladu.
	• Nikdy nezatěžujte přívěs těžším nákladem vzadu než vepředu. V přední části by mělo být zhruba 60% zatížení, v zadní zhruba 40%.
	• Nikdy nezatěžujte přívěs těžším nákladem vzadu než vepředu. V přední části by mělo být zhruba 60% zatížení, v zadní zhruba 40%.
	• Nikdy nezatěžujte přívěs těžším nákladem vzadu než vepředu. V přední části by mělo být zhruba 60% zatížení, v zadní zhruba 40%.
	• Nikdy nezatěžujte přívěs těžším nákladem vzadu než vepředu. V přední části by mělo být zhruba 60% zatížení, v zadní zhruba 40%.

	• Přívěs a tažné zařízení nikdy nepřetěžujte nad stanovený limit. Nesprávné zatěžování může poškodit vozidlo a způsobit úraz. Hmotnosti a zatížení lze kontrolovat běžně dostupnými váhami nebo u policejní hlídky, vyb...
	• Přívěs a tažné zařízení nikdy nepřetěžujte nad stanovený limit. Nesprávné zatěžování může poškodit vozidlo a způsobit úraz. Hmotnosti a zatížení lze kontrolovat běžně dostupnými váhami nebo u policejní hlídky, vyb...

	• Nesprávně zatížený přívěs může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.
	• Nesprávně zatížený přívěs může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.








	Hmotnost vozidla
	Hmotnost vozidla
	Hmotnost vozidla
	Tento oddíl přináší pokyny pro správné zatěžování vozidla pro udržení celkové hmotnosti vozidla ve stanovených mezích. Správné zatěžování zaručí maximální využití konstrukčních vlastností vozidla. Před umístěním ná...
	Tento oddíl přináší pokyny pro správné zatěžování vozidla pro udržení celkové hmotnosti vozidla ve stanovených mezích. Správné zatěžování zaručí maximální využití konstrukčních vlastností vozidla. Před umístěním ná...


	Pohotovostní hmotnost
	Pohotovostní hmotnost
	Pohotovostní hmotnost
	Jedná se o hmotnost vozidla včetně plné palivové nádrže a veškeré standardní výbavy. Nezahrnuje cestující, náklad ani volitelnou výbavu.
	Jedná se o hmotnost vozidla včetně plné palivové nádrže a veškeré standardní výbavy. Nezahrnuje cestující, náklad ani volitelnou výbavu.



	Pohotovostní hmotnost vozidla
	Pohotovostní hmotnost vozidla
	Pohotovostní hmotnost vozidla
	Jedná se o hmotnost nového vozidla po vyzvednutí u prodejce, plus veškeré doplňkové příslušenství.
	Jedná se o hmotnost nového vozidla po vyzvednutí u prodejce, plus veškeré doplňkové příslušenství.



	Hmotnost s nákladem
	Hmotnost s nákladem
	Hmotnost s nákladem
	Toto číslo zahrnuje veškerou hmotnost přičtenou k pohotovostní hmotnosti vozidla včetně nákladu a volitelné výbavy.
	Toto číslo zahrnuje veškerou hmotnost přičtenou k pohotovostní hmotnosti vozidla včetně nákladu a volitelné výbavy.



	GAW (Maximální zatížení na nápravu)
	GAW (Maximální zatížení na nápravu)
	GAW (Maximální zatížení na nápravu)
	Celková hmotnost, působící na každou nápravu (přední a zadní) - zahrnující pohotovostní hmotnost vozidla a veškerý náklad.
	Celková hmotnost, působící na každou nápravu (přední a zadní) - zahrnující pohotovostní hmotnost vozidla a veškerý náklad.



	GAWR (Maximální zatížení nápravy vozidla)
	GAWR (Maximální zatížení nápravy vozidla)
	GAWR (Maximální zatížení nápravy vozidla)
	Maximální povolené zatížení nápravy vozidla (přední nebo zadní). Tyto hodnoty jsou uvedené na certifikačním štítku.
	Maximální povolené zatížení nápravy vozidla (přední nebo zadní). Tyto hodnoty jsou uvedené na certifikačním štítku.
	Celkové zatížení každé nápravy nikdy nesmí překročit povolenou hodnotu.



	GVW (Celková hmotnost vozidla)
	GVW (Celková hmotnost vozidla)
	GVW (Celková hmotnost vozidla)
	Součet pohotovostní hmotnosti vozidla, hmotnost cestujících a nákladu.
	Součet pohotovostní hmotnosti vozidla, hmotnost cestujících a nákladu.



	GVWR (Celková povolená hmotnost vozidla)
	GVWR (Celková povolená hmotnost vozidla)
	GVWR (Celková povolená hmotnost vozidla)
	Maximální povolená hmotnost plně naloženého vozidla (včetně veškerého příslušenství, vybavení, cestujících a zavazadel). Hodnota maximální povolené hmotnosti vozidla (GVWR) je uvedena na certifikačním štítku umístěného na p...
	Maximální povolená hmotnost plně naloženého vozidla (včetně veškerého příslušenství, vybavení, cestujících a zavazadel). Hodnota maximální povolené hmotnosti vozidla (GVWR) je uvedena na certifikačním štítku umístěného na p...
	Hmotnost vozidla
	Hmotnost vozidla
	Hodnoty povoleného zatížení náprav (GAWR) a celkové hmotnosti vozidla (GVWR) jsou uvedeny na certifikačním štítku na dveřích řidiče (nebo spolujezdce vpředu). Překročení těchto limitů může způsobit nehodu nebo poškození vozid...







	Co dělat v případě nouze
	Co dělat v případě nouze
	Výstražné dopravní značení 7-3 

	Co dělat v případě nouze
	Co dělat v případě nouze
	Co dělat v případě nouze
	Co dělat v případě nouze

	Výstražné dopravní značení
	Výstražné dopravní značení
	Výstražné dopravní značení
	Pokud během jízdy nebo po zastavení na okraji vozovky nastane nouzová situace, musíte upozornit vozidla, která se blíží nebo projíždějí kolem, aby jejich řidiči byly opatrní. Pro tento účel byste měli použít výstražné blikače.
	Pokud během jízdy nebo po zastavení na okraji vozovky nastane nouzová situace, musíte upozornit vozidla, která se blíží nebo projíždějí kolem, aby jejich řidiči byly opatrní. Pro tento účel byste měli použít výstražné blikače.


	Výstražná světla
	Výstražná světla
	Výstražná světla
	Výstražná světla slouží jako výstraha ostatním řidičům, aby věnovali mimořádnou pozornost při přibližování, předjíždění nebo projíždění kolem vašeho vozidla.
	Výstražná světla slouží jako výstraha ostatním řidičům, aby věnovali mimořádnou pozornost při přibližování, předjíždění nebo projíždění kolem vašeho vozidla.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Podmínky
	Podmínky
	• Když během jízdy nastane nouzová situace
	• Když během jízdy nastane nouzová situace
	• Když během jízdy nastane nouzová situace

	• Parkování na krajnici
	• Parkování na krajnici



	Činnost
	Činnost
	Stiskněte spínač výstražných světel.
	• Výstražná světla fungují, ať motor vozidla běží, či nikoliv.
	• Výstražná světla fungují, ať motor vozidla běží, či nikoliv.
	• Výstražná světla fungují, ať motor vozidla běží, či nikoliv.
	• Výstražná světla fungují, ať motor vozidla běží, či nikoliv.

	• Pokud jsou zapnuta výstražná světla, není možné používat ukazatele změny směru jízdy.
	• Pokud jsou zapnuta výstražná světla, není možné používat ukazatele změny směru jízdy.

	• Pokud je vozidlo taženo, je třeba pamatovat na použití výstražných světel.
	• Pokud je vozidlo taženo, je třeba pamatovat na použití výstražných světel.








	V případě nouze při jízdě
	V případě nouze při jízdě
	V případě nouze při jízdě

	Pokud se systém vozidla během jízdy vypne
	Pokud se systém vozidla během jízdy vypne
	Pokud se systém vozidla během jízdy vypne
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Zpomalte a jeďte rovně.
	1. Zpomalte a jeďte rovně.
	1. Zpomalte a jeďte rovně.

	2. Vozidlo zastavte na bezpečném místě.
	2. Vozidlo zastavte na bezpečném místě.

	3. Zapněte výstražná světla.
	3. Zapněte výstražná světla.

	4. Zkuste systém vozidla znovu spustit.
	4. Zkuste systém vozidla znovu spustit.


	Pokud se systém vozidla nespustí, obraťte se na odborný servis nebo vyhledejte jinou kvalifikovanou pomoc. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis nebo prodejce Kia.




	Pokud se motor zastaví na železničním přejezdu nebo křižovatce
	Pokud se motor zastaví na železničním přejezdu nebo křižovatce
	Pokud se motor zastaví na železničním přejezdu nebo křižovatce
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Zařaďte do polohy N (Neutrál).
	1. Zařaďte do polohy N (Neutrál).
	1. Zařaďte do polohy N (Neutrál).

	2. Vozidlo dotlačte na bezpečné místo.
	2. Vozidlo dotlačte na bezpečné místo.


	Pokud vozidlo s manuální převodovku nemá spínač zapalování, lze popojet přeřazením na 2. nebo 3. rychlostní stupeň a startováním motoru bez sešlápnutí pedálu spojky.




	Pokud máte prázdnou pneumatiku během jízdy
	Pokud máte prázdnou pneumatiku během jízdy
	Pokud máte prázdnou pneumatiku během jízdy
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Postupně zpomalte a jeďte rovně.
	1. Postupně zpomalte a jeďte rovně.
	1. Postupně zpomalte a jeďte rovně.

	2. Vozidlo zastavte na bezpečném rovném místě, kde nebude blokovat provoz.
	2. Vozidlo zastavte na bezpečném rovném místě, kde nebude blokovat provoz.

	3. Zapněte výstražná světla.
	3. Zapněte výstražná světla.

	4. Zatáhněte parkovací brzdu.
	4. Zatáhněte parkovací brzdu.

	5. Zařaďte do polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál).
	5. Zařaďte do polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál).

	6. Sdělte všem cestujícím, aby vystoupili z vozidla. Zajistěte, aby všichni vystoupili na té straně vozidla, která je odkloněná od okolního provozu.
	6. Sdělte všem cestujícím, aby vystoupili z vozidla. Zajistěte, aby všichni vystoupili na té straně vozidla, která je odkloněná od okolního provozu.


	Viz 
	"Pokud dojde k defektu pneumatiky (s rezervní pneumatikou)" strana 7-13






	Při problémech se startováním motoru
	Při problémech se startováním motoru
	Při problémech se startováním motoru
	Pokud motor nenastartuje, nejprve zkontrolujte, zda je k dispozici dostatek paliva a zda akumulátor není vybitý.
	Pokud motor nenastartuje, nejprve zkontrolujte, zda je k dispozici dostatek paliva a zda akumulátor není vybitý.
	Pokud motor nenastartuje, nejprve zkontrolujte, zda je k dispozici dostatek paliva a zda akumulátor není vybitý.



	Pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu
	Pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu
	Pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Zatáhněte parkovací brzdu.
	1. Zatáhněte parkovací brzdu.
	1. Zatáhněte parkovací brzdu.

	2. Zařaďte do polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál).
	2. Zařaďte do polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál).

	3. Zkontrolujte, zda jsou spoje akumulátoru a startéru čisté a dotažené.
	3. Zkontrolujte, zda jsou spoje akumulátoru a startéru čisté a dotažené.
	• Pokud osvětlení interiéru svítí ztlumeně nebo se při startování vozidla vypíná, je akumulátor vybitý.
	• Pokud osvětlení interiéru svítí ztlumeně nebo se při startování vozidla vypíná, je akumulátor vybitý.
	• Pokud osvětlení interiéru svítí ztlumeně nebo se při startování vozidla vypíná, je akumulátor vybitý.




	Pokud motor nenastartujte, vozidlo se nepokoušejte nastartovat tlačením nebo tažením. Mohlo by dojít ke srážce nebo k jinému poškození. Startování tažením nebo tlačením může způsobit přetížení katalyzátoru a následné riziko...
	Pokud motor nenastartujte, vozidlo se nepokoušejte nastartovat tlačením nebo tažením. Mohlo by dojít ke srážce nebo k jinému poškození. Startování tažením nebo tlačením může způsobit přetížení katalyzátoru a následné riziko...

	Nepokoušejte se nastartovat motor tažením nebo tlačením vozidla. Viz 
	Nepokoušejte se nastartovat motor tažením nebo tlačením vozidla. Viz 
	"Startování pomocí startovacích kabelů" strana 7-5






	Pokud motor běží normálním způsobem ale nestartuje
	Pokud motor běží normálním způsobem ale nestartuje
	Pokud motor běží normálním způsobem ale nestartuje
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Zkontrolujte následující body:
	1. Zkontrolujte následující body:
	1. Zkontrolujte následující body:
	• Hladinu paliva. V případě potřeby dolijte palivo.
	• Hladinu paliva. V případě potřeby dolijte palivo.
	• Hladinu paliva. V případě potřeby dolijte palivo.

	• Konektory cívek zapalování a zapalovacích svíček. Odpojené nebo uvolněné kontakty zapojte.
	• Konektory cívek zapalování a zapalovacích svíček. Odpojené nebo uvolněné kontakty zapojte.

	• Zkontrolujte palivové vedení v motorovém prostoru.
	• Zkontrolujte palivové vedení v motorovém prostoru.




	Pokud se systém vozidla nespustí, obraťte se na odborný servis nebo vyhledejte jinou kvalifikovanou pomoc. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis nebo prodejce Kia.





	Nouzové startování
	Nouzové startování
	Nouzové startování

	Startování pomocí startovacích kabelů
	Startování pomocí startovacích kabelů
	Startování pomocí startovacích kabelů
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Podmínky
	Podmínky
	• Pokud se vozidlo nenastartuje v důsledku nedostatečného nabití akumulátoru, může být nutné nastartovat vozidlo pomocí startovacích kabelů.
	• Pokud se vozidlo nenastartuje v důsledku nedostatečného nabití akumulátoru, může být nutné nastartovat vozidlo pomocí startovacích kabelů.
	• Pokud se vozidlo nenastartuje v důsledku nedostatečného nabití akumulátoru, může být nutné nastartovat vozidlo pomocí startovacích kabelů.



	Činnost
	Činnost
	1. Ujistěte se, že je napětí pomocné baterie 12 V a že je záporná svorka uzemněna. Pokud je pomocná baterie v jiném vozidle, nedovolte, aby vozidla přišla do kontaktu.
	1. Ujistěte se, že je napětí pomocné baterie 12 V a že je záporná svorka uzemněna. Pokud je pomocná baterie v jiném vozidle, nedovolte, aby vozidla přišla do kontaktu.
	1. Ujistěte se, že je napětí pomocné baterie 12 V a že je záporná svorka uzemněna. Pokud je pomocná baterie v jiném vozidle, nedovolte, aby vozidla přišla do kontaktu.

	2. Vypněte veškeré nepotřebné zdroje elektrické zátěže.
	2. Vypněte veškeré nepotřebné zdroje elektrické zátěže.

	3. Připojte startovací kabely v pořadí znázorněném na ilustraci.
	3. Připojte startovací kabely v pořadí znázorněném na ilustraci.
	• Jeden konec startovacího kabelu připojte ke kladné svorce vybitého akumulátoru (1).
	• Jeden konec startovacího kabelu připojte ke kladné svorce vybitého akumulátoru (1).
	• Jeden konec startovacího kabelu připojte ke kladné svorce vybitého akumulátoru (1).

	• Druhý konec připojte ke kladné svorce pomocného akumulátoru (2).
	• Druhý konec připojte ke kladné svorce pomocného akumulátoru (2).

	• Dále připojte jeden konec druhého startovacího kabelu k záporné svorce pomocného akumulátoru (3) a poté druhý konec připojte k pevnému nepohyblivému kovovému bodu mimo akumulátor (4). Nedovolte, aby startovací kabely přišly do k...
	• Dále připojte jeden konec druhého startovacího kabelu k záporné svorce pomocného akumulátoru (3) a poté druhý konec připojte k pevnému nepohyblivému kovovému bodu mimo akumulátor (4). Nedovolte, aby startovací kabely přišly do k...



	4. Je-li připojeno druhé vozidlo, nastartujte nejprve toto vozidlo pomocí pomocného akumulátoru a nechte jeho motor běžet několik minut na 2 000 otáček.
	4. Je-li připojeno druhé vozidlo, nastartujte nejprve toto vozidlo pomocí pomocného akumulátoru a nechte jeho motor běžet několik minut na 2 000 otáček.

	5. Nyní můžete nastartovat vozidlo s vybitým akumulátorem.
	5. Nyní můžete nastartovat vozidlo s vybitým akumulátorem.

	6. Jakmile motor naskočí, odpojte nejprve kabel od záporného pólu pomocného akumulátoru (3) a potom také kabel kladného pólu – nejprve od pomocného akumulátoru (2) a potom od vybitého akumulátoru (1). Není-li příčina vybíjení ak...
	6. Jakmile motor naskočí, odpojte nejprve kabel od záporného pólu pomocného akumulátoru (3) a potom také kabel kladného pólu – nejprve od pomocného akumulátoru (2) a potom od vybitého akumulátoru (1). Není-li příčina vybíjení ak...


	Nikdy se nepokoušejte kontrolovat hladinu elektrolytu v akumulátoru. Mohlo by dojít k jeho prasknutí nebo explodování a vážnému zranění.
	Nikdy se nepokoušejte kontrolovat hladinu elektrolytu v akumulátoru. Mohlo by dojít k jeho prasknutí nebo explodování a vážnému zranění.
	• K akumulátoru se nepřibližujte s jiskřícími předměty a otevřeným ohněm. V akumulátoru vzniká vodík, který může jiskra nebo oheň zapálit. Pokud tyto pokyny nebudou striktně dodrženy, může dojít k vážnému zranění osob a...
	• K akumulátoru se nepřibližujte s jiskřícími předměty a otevřeným ohněm. V akumulátoru vzniká vodík, který může jiskra nebo oheň zapálit. Pokud tyto pokyny nebudou striktně dodrženy, může dojít k vážnému zranění osob a...
	• K akumulátoru se nepřibližujte s jiskřícími předměty a otevřeným ohněm. V akumulátoru vzniká vodík, který může jiskra nebo oheň zapálit. Pokud tyto pokyny nebudou striktně dodrženy, může dojít k vážnému zranění osob a...

	• Nepokoušejte se pomocí kabelů nastartovat vozidlo, pokud je vybitý akumulátor podchlazený nebo s malým množstvím elektrolytu; akumulátor by mohl prasknout nebo explodovat.
	• Nepokoušejte se pomocí kabelů nastartovat vozidlo, pokud je vybitý akumulátor podchlazený nebo s malým množstvím elektrolytu; akumulátor by mohl prasknout nebo explodovat.

	• Nedovolte aby se kabely (+) a (-) dotkly. Kontakt by mohl zajiskřit.
	• Nedovolte aby se kabely (+) a (-) dotkly. Kontakt by mohl zajiskřit.



	• Používejte pouze systém s napětím 12 V. Při použití systému s napětím 24 V (dvou akumulátorů 12 V nebo generátoru proudu 24 V) by došlo k neopravitelnému poškození 12 voltového startéru, systému zapalování nebo dalších el...
	• Používejte pouze systém s napětím 12 V. Při použití systému s napětím 24 V (dvou akumulátorů 12 V nebo generátoru proudu 24 V) by došlo k neopravitelnému poškození 12 voltového startéru, systému zapalování nebo dalších el...
	• Používejte pouze systém s napětím 12 V. Při použití systému s napětím 24 V (dvou akumulátorů 12 V nebo generátoru proudu 24 V) by došlo k neopravitelnému poškození 12 voltového startéru, systému zapalování nebo dalších el...
	• Používejte pouze systém s napětím 12 V. Při použití systému s napětím 24 V (dvou akumulátorů 12 V nebo generátoru proudu 24 V) by došlo k neopravitelnému poškození 12 voltového startéru, systému zapalování nebo dalších el...


	• Startovacím kabelem nepropojujte negativní svorku pomocné baterie a negativní svorku vybitého akumulátoru. Mohlo by dojít k přehřátí akumulátoru, jeho prasknutí a úniku kyseliny z akumulátoru. Jeden konec startovacího kabelu přip...
	• Startovacím kabelem nepropojujte negativní svorku pomocné baterie a negativní svorku vybitého akumulátoru. Mohlo by dojít k přehřátí akumulátoru, jeho prasknutí a úniku kyseliny z akumulátoru. Jeden konec startovacího kabelu přip...
	• Startovacím kabelem nepropojujte negativní svorku pomocné baterie a negativní svorku vybitého akumulátoru. Mohlo by dojít k přehřátí akumulátoru, jeho prasknutí a úniku kyseliny z akumulátoru. Jeden konec startovacího kabelu přip...







	Startování tlačením
	Startování tlačením
	Startování tlačením
	Vozidlo vybavené manuální převodovkou byste neměli startovat roztlačením, protože by mohlo dojít k poškození systému snižování emisí.
	Vozidlo vybavené manuální převodovkou byste neměli startovat roztlačením, protože by mohlo dojít k poškození systému snižování emisí.
	Vozidla vybavená automatickou převodovkou/dvouspojkovou převodovkou nelze roztlačovat.
	Při startování pomocí startovacích kabelů postupujte podle pokynů uvedených v této části 
	"Startování pomocí startovacích kabelů" strana 7-5

	Vozidlo nikdy nestartujte tažením. Při nastartování motoru by vozidlo mohlo náhle vyrazit vpřed a způsobit srážku s tažným vozidlem.
	Vozidlo nikdy nestartujte tažením. Při nastartování motoru by vozidlo mohlo náhle vyrazit vpřed a způsobit srážku s tažným vozidlem.





	Při přehřátí motoru
	Při přehřátí motoru
	Při přehřátí motoru
	Když ukazatel teploty signalizuje přehřátí, pocítíte ztrátu výkonu a případně uslyšíte hlasité cinkání nebo klepání, motor je pravděpodobně příliš horký.
	Když ukazatel teploty signalizuje přehřátí, pocítíte ztrátu výkonu a případně uslyšíte hlasité cinkání nebo klepání, motor je pravděpodobně příliš horký.
	Když ukazatel teploty signalizuje přehřátí, pocítíte ztrátu výkonu a případně uslyšíte hlasité cinkání nebo klepání, motor je pravděpodobně příliš horký.



	Chlazení vozidla
	Chlazení vozidla
	Chlazení vozidla
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Vozidlo zastavte na bezpečném místě.
	1. Vozidlo zastavte na bezpečném místě.
	1. Vozidlo zastavte na bezpečném místě.

	2. Zapněte výstražná světla.
	2. Zapněte výstražná světla.

	3. Zatáhněte parkovací brzdu.
	3. Zatáhněte parkovací brzdu.

	4. Zařaďte do polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál).
	4. Zařaďte do polohy P (Parkování) nebo N (Neutrál).

	5. Pokud je v činnosti klimatizace, vypněte ji.
	5. Pokud je v činnosti klimatizace, vypněte ji.

	6. Zkontrolujte následující body:
	6. Zkontrolujte následující body:
	• Ventilátor chladiče akumulátoru
	• Ventilátor chladiče akumulátoru
	• Ventilátor chladiče akumulátoru

	• Řemen pohonu vodního čerpadla
	• Řemen pohonu vodního čerpadla

	• Napnutí řemene
	• Napnutí řemene

	• Netěsnosti chladiče, hadic nebo pod vozidlem (pokud byla v činnosti klimatizace, je normální, že z ní při zastavení vytéká studená voda).
	• Netěsnosti chladiče, hadic nebo pod vozidlem (pokud byla v činnosti klimatizace, je normální, že z ní při zastavení vytéká studená voda).



	7. Vyčkejte, až se otáčky motoru ustálí.
	7. Vyčkejte, až se otáčky motoru ustálí.

	8. Pokračujte v jízdě se zvýšenou opatrností a hlídejte náznaky přehřívání.
	8. Pokračujte v jízdě se zvýšenou opatrností a hlídejte náznaky přehřívání.






	Pokud chladicí ventilátor neběží
	Pokud chladicí ventilátor neběží
	Pokud chladicí ventilátor neběží
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Vypněte motor.
	• Vypněte motor.
	• Vypněte motor.






	Pokud dochází chladicí kapalina
	Pokud dochází chladicí kapalina
	Pokud dochází chladicí kapalina
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Vypněte motor.
	1. Vypněte motor.
	1. Vypněte motor.

	2. Neotevírejte kapotu.
	2. Neotevírejte kapotu.

	3. Počkejte, až chladicí kapalina přestane téct nebo se přestane tvořit pára.
	3. Počkejte, až chladicí kapalina přestane téct nebo se přestane tvořit pára.

	4. Do nádržky doplňte dostatečné množství chladicí kapaliny.
	4. Do nádržky doplňte dostatečné množství chladicí kapaliny.






	Zkontrolujte, zda řemen pohonu vodního čerpadla není rozbitý.
	Zkontrolujte, zda řemen pohonu vodního čerpadla není rozbitý.
	Zkontrolujte, zda řemen pohonu vodního čerpadla není rozbitý.
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Vypněte motor.
	1. Vypněte motor.
	1. Vypněte motor.

	2. Obraťte se na odborný servis nebo vyhledejte jinou kvalifikovanou pomoc. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis nebo prodejce Kia.
	2. Obraťte se na odborný servis nebo vyhledejte jinou kvalifikovanou pomoc. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis nebo prodejce Kia.






	Pokud k přehřátí dojde znovu
	Pokud k přehřátí dojde znovu
	Pokud k přehřátí dojde znovu
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Obraťte se na odborný servis nebo vyhledejte jinou kvalifikovanou pomoc. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis nebo prodejce Kia.
	• Obraťte se na odborný servis nebo vyhledejte jinou kvalifikovanou pomoc. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis nebo prodejce Kia.
	• Obraťte se na odborný servis nebo vyhledejte jinou kvalifikovanou pomoc. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis nebo prodejce Kia.


	<GRAPHIC>• Za chodu motoru udržujte vlasy, ruce a oděv mimo dosah ventilátoru a rozvodových řemenů, aby nedošlo ke zranění.
	<GRAPHIC>• Za chodu motoru udržujte vlasy, ruce a oděv mimo dosah ventilátoru a rozvodových řemenů, aby nedošlo ke zranění.
	<GRAPHIC>• Za chodu motoru udržujte vlasy, ruce a oděv mimo dosah ventilátoru a rozvodových řemenů, aby nedošlo ke zranění.
	<GRAPHIC>• Za chodu motoru udržujte vlasy, ruce a oděv mimo dosah ventilátoru a rozvodových řemenů, aby nedošlo ke zranění.
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>• Pokud je motor zahřátý, nesundávejte uzávěr chladiče. Mohlo by dojít k vystříknutí chladicí kapaliny z hrdla chladiče a k vážnému popálení.
	<GRAPHIC>• Pokud je motor zahřátý, nesundávejte uzávěr chladiče. Mohlo by dojít k vystříknutí chladicí kapaliny z hrdla chladiče a k vážnému popálení.
	<GRAPHIC>




	• Velký úbytek chladicí kapaliny znamená, že v chladicím systému dochází k úniku. Tento problém byste měli neprodleně nechat prověřit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Velký úbytek chladicí kapaliny znamená, že v chladicím systému dochází k úniku. Tento problém byste měli neprodleně nechat prověřit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Velký úbytek chladicí kapaliny znamená, že v chladicím systému dochází k úniku. Tento problém byste měli neprodleně nechat prověřit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Velký úbytek chladicí kapaliny znamená, že v chladicím systému dochází k úniku. Tento problém byste měli neprodleně nechat prověřit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Pokud se motor přehřeje kvůli malému množství chladicí kapaliny, rychlé doplnění studené kapaliny může způsobit prasknutí motoru. Chladicí kapalinu do motoru přidávejte pomalu a v malých množstvích, aby nedošlo k poškození.
	• Pokud se motor přehřeje kvůli malému množství chladicí kapaliny, rychlé doplnění studené kapaliny může způsobit prasknutí motoru. Chladicí kapalinu do motoru přidávejte pomalu a v malých množstvích, aby nedošlo k poškození.








	Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
	Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
	Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách / indikátor poruchy TPMS
	1 Kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách / indikátor poruchy TPMS
	1 Kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách / indikátor poruchy TPMS

	2 Indikátor nízkého tlaku v pneumatikách (zobrazení na LCD displeji)
	2 Indikátor nízkého tlaku v pneumatikách (zobrazení na LCD displeji)


	Kontrola tlaku v pneumatikách
	Kontrola tlaku v pneumatikách
	• Tlak v pneumatikách můžete zkontrolovat na zobrazení pomocného režimu na přístrojovém panelu.
	• Tlak v pneumatikách můžete zkontrolovat na zobrazení pomocného režimu na přístrojovém panelu.
	• Tlak v pneumatikách můžete zkontrolovat na zobrazení pomocného režimu na přístrojovém panelu.
	- Viz 
	- Viz 
	- Viz 
	"Režim uživatelského nastavení" strana 4-55




	• Tlak v pneumatikách se zobrazuje 1~2 minuty po jízdě.
	• Tlak v pneumatikách se zobrazuje 1~2 minuty po jízdě.

	• Pokud se po zastavení tlak v pneumatikách nezobrazí, zobrazí se hlášení "Drive to display" (Pro zobrazení hodnot jeďte). Po jízdě zkontrolujte tlak v pneumatikách.
	• Pokud se po zastavení tlak v pneumatikách nezobrazí, zobrazí se hlášení "Drive to display" (Pro zobrazení hodnot jeďte). Po jízdě zkontrolujte tlak v pneumatikách.

	• Jednotky zobrazovaných hodnot lze změnit v režimu uživatelského nastavení na přístrojovém panelu.
	• Jednotky zobrazovaných hodnot lze změnit v režimu uživatelského nastavení na přístrojovém panelu.
	- psi, kPa, bar (viz 
	- psi, kPa, bar (viz 
	- psi, kPa, bar (viz 
	"Režim uživatelského nastavení" strana 4-55





	Každá pneumatika včetně náhradní (je-li součástí výbavy) by měla být jednou měsíčně kontrolována ve studeném stavu, zda tlak odpovídá hodnotě doporučené výrobcem vozidla a uvedené na štítku vozidla nebo v tabulce tlaku v pn...
	(Pokud má vozidlo pneumatiky jiných rozměrů, než je uvedeno na štítku vozidla nebo v tabulce tlaku v pneumatikách, je potřeba správnou hodnotu tlaku stanovit.)
	Toto vozidlo je vybaveno doplňkovým bezpečnostním systémem kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS), který oznamuje nízký tlak pokud je jedna nebo více pneumatik výrazně podhuštěných. Pokud oznámení nízkého tlaku svítí, neprodleně z...
	Pamatujte, že TPMS nenahrazuje náležitou péči o pneumatiky. Za udržování správného tlaku v pneumatikách odpovídá řidič i v případech, kdy podhuštění pneumatik nedosáhlo meze pro zobrazení upozornění systému TPMS na nízký tl...
	Toto vozidlo je rovněž vybaveno kontrolkou poruchy TPMS, oznamující, že systém nepracuje správně. Kontrolka poruchy TPMS je kombinovaná s kontrolkou nízkého tlaku v pneumatikách. Pokud systém zjistí poruchu, kontrolka začne blikat po d...
	Porucha systému TPMS může nastat z mnoha důvodů, včetně použití nové nebo zaměněné pneumatiky nebo kol na vozidle, které brání ve správné činnosti TPMS. Po výměně jedné nebo více pneumatik či kol vozidla zkontrolujte funkčno...
	Nastane-li některá z následujících situací, nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Nastane-li některá z následujících situací, nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	1. Signalizace nízkého tlaku v pneumatikách / kontrolka poruchy TPMS nesvítí 3 sekundy po přepnutí spínače zapalování do polohy ON nebo pokud je motor v chodu.
	1. Signalizace nízkého tlaku v pneumatikách / kontrolka poruchy TPMS nesvítí 3 sekundy po přepnutí spínače zapalování do polohy ON nebo pokud je motor v chodu.
	1. Signalizace nízkého tlaku v pneumatikách / kontrolka poruchy TPMS nesvítí 3 sekundy po přepnutí spínače zapalování do polohy ON nebo pokud je motor v chodu.

	2. Kontrolka poruchy TPMS zůstane rozsvícená po přibližně 1 minutě blikání.
	2. Kontrolka poruchy TPMS zůstane rozsvícená po přibližně 1 minutě blikání.

	3. Kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách zůstane svítit.
	3. Kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách zůstane svítit.






	Indikátor nízkého tlaku v pneumatikách 
	Indikátor nízkého tlaku v pneumatikách 
	Indikátor nízkého tlaku v pneumatikách 

	Indikátor pozice nízkého tlaku v pneumatikách
	Indikátor pozice nízkého tlaku v pneumatikách
	Indikátor pozice nízkého tlaku v pneumatikách
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: 
	Nízký tlak v pneumatikách

	Když se rozsvítí výstražná kontrolka systému kontroly tlaku v pneumatikách a na LCD displeji na přístrojové desce se zobrazí výstražná zpráva, jedna nebo více pneumatik je výrazně podhuštěných. Kontrolka nízkého tlaku v pneuma...
	Pokud se rozsvítí kterákoli z výstražných kontrolek nízkého tlaku v pneumatikách, okamžitě snižte rychlost, vyhýbejte se prudkému zatáčení a počítejte s delší brzdnou dráhou. Co nejdříve byste měli zastavit a pneumatiky zkont...
	Po přibližně 10 minutách jízdy rychlostí nad 25 km/h, po namontování náhradního kola, nastane některá z následujících situací:
	• Kontrolka poruchy TPMS může blikat přibližně 1 minutu a poté zůstane svítit, neboť náhradní kolo není vybaveno čidlem TPMS. (vyměněné kolo s čidlem není ve vozidle)
	• Kontrolka poruchy TPMS může blikat přibližně 1 minutu a poté zůstane svítit, neboť náhradní kolo není vybaveno čidlem TPMS. (vyměněné kolo s čidlem není ve vozidle)
	• Kontrolka poruchy TPMS může blikat přibližně 1 minutu a poté zůstane svítit, neboť náhradní kolo není vybaveno čidlem TPMS. (vyměněné kolo s čidlem není ve vozidle)

	• Kontrolka poruchy TPMS zůstane při jízdě svítit, neboť náhradní kolo není vybaveno čidlem TPMS. (vyměněné kolo s čidlem je ve vozidle)
	• Kontrolka poruchy TPMS zůstane při jízdě svítit, neboť náhradní kolo není vybaveno čidlem TPMS. (vyměněné kolo s čidlem je ve vozidle)


	Poškození způsobené nízkým tlakem
	Poškození způsobené nízkým tlakem
	Výrazně nižší tlak pneumatik vede k tomu, že je vozidlo nestabilní, a přispívá ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k delší brzdné dráze.
	Dlouhodobá jízda na pneumatikách s nízkým tlakem může způsobit přehřátí a selhání pneumatik.

	• V zimě nebo v chladném počasí se může výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítit, pokud byly pneumatiky na doporučovaný tlak nahuštěny v teplém počasí. Neznamená to poruchu TPMS, nízké teploty vedou ke sní...
	• V zimě nebo v chladném počasí se může výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítit, pokud byly pneumatiky na doporučovaný tlak nahuštěny v teplém počasí. Neznamená to poruchu TPMS, nízké teploty vedou ke sní...
	• V zimě nebo v chladném počasí se může výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítit, pokud byly pneumatiky na doporučovaný tlak nahuštěny v teplém počasí. Neznamená to poruchu TPMS, nízké teploty vedou ke sní...
	• V zimě nebo v chladném počasí se může výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítit, pokud byly pneumatiky na doporučovaný tlak nahuštěny v teplém počasí. Neznamená to poruchu TPMS, nízké teploty vedou ke sní...

	• Pokud s vozidlem jedete z teplé oblasti do teplé nebo z chladné oblasti do teplé nebo pokud je venkovní teplota vyšší nebo nižší, měli byste zkontrolovat tlak nahuštění pneumatik a upravit jej na doporučovaný tlak nahuštění pn...
	• Pokud s vozidlem jedete z teplé oblasti do teplé nebo z chladné oblasti do teplé nebo pokud je venkovní teplota vyšší nebo nižší, měli byste zkontrolovat tlak nahuštění pneumatik a upravit jej na doporučovaný tlak nahuštění pn...

	• Při dohuštění pneumatik se může stát, že nebudou splněny podmínky pro vypnutí indikátoru nízkého tlaku v pneumatikách. Důvodem je určitá chybová tolerance kompresoru pro huštění pneumatik. Indikátor nízkého tlaku v pneuma...
	• Při dohuštění pneumatik se může stát, že nebudou splněny podmínky pro vypnutí indikátoru nízkého tlaku v pneumatikách. Důvodem je určitá chybová tolerance kompresoru pro huštění pneumatik. Indikátor nízkého tlaku v pneuma...







	Kontrolka poruchy systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) 
	Kontrolka poruchy systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) 
	Kontrolka poruchy systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) 
	Při zjištění poruchy systému kontroly tlaku v pneumatikách zůstane kontrolka TPMS po přibližně minutě blikání rozsvícená.
	V takovém případě je nutné nechat systém zkontrolovat v odborném servisu, kde se zjistí příčina problému. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	V takovém případě je nutné nechat systém zkontrolovat v odborném servisu, kde se zjistí příčina problému. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Kontrolka poruchy TPMS může blikat přibližně 1 minutu a poté zůstane rozsvícená, pokud se vozidlo pohybuje v blízkosti elektrického vedení, rozhlasových a jiných vysílačů, v blízkosti vysílačů policejních služeben, úřadů...
	• Kontrolka poruchy TPMS může blikat přibližně 1 minutu a poté zůstane rozsvícená, pokud se vozidlo pohybuje v blízkosti elektrického vedení, rozhlasových a jiných vysílačů, v blízkosti vysílačů policejních služeben, úřadů...
	• Kontrolka poruchy TPMS může blikat přibližně 1 minutu a poté zůstane rozsvícená, pokud se vozidlo pohybuje v blízkosti elektrického vedení, rozhlasových a jiných vysílačů, v blízkosti vysílačů policejních služeben, úřadů...
	• Kontrolka poruchy TPMS může blikat přibližně 1 minutu a poté zůstane rozsvícená, pokud se vozidlo pohybuje v blízkosti elektrického vedení, rozhlasových a jiných vysílačů, v blízkosti vysílačů policejních služeben, úřadů...

	• Kontrolka poruchy TPMS může blikat přibližně 1 minutu a poté zůstane rozsvícená, při použití sněhových řetězů a při používání některých elektronických zařízení, jako jsou notebooky, nabíječky mobilních zařízení, ...
	• Kontrolka poruchy TPMS může blikat přibližně 1 minutu a poté zůstane rozsvícená, při použití sněhových řetězů a při používání některých elektronických zařízení, jako jsou notebooky, nabíječky mobilních zařízení, ...
	Může zde docházet k interferencím s činností systému kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS).



	Pokud nastane porucha TPMS, nezobrazí se upozornění na nízký tlak v pneumatikách, ani na podhuštění pneumatik.
	Pokud nastane porucha TPMS, nezobrazí se upozornění na nízký tlak v pneumatikách, ani na podhuštění pneumatik.




	Výměna pneumatiky s TPMS
	Výměna pneumatiky s TPMS
	Výměna pneumatiky s TPMS
	Při defektu se zobrazí varování nízkého tlaku a pozice pneumatiky. V tomto případě je nutné nechat systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Doporučujeme používat těsnicí prostředek, schválený společností Kia.
	Doporučujeme používat těsnicí prostředek, schválený společností Kia.
	Doporučujeme používat těsnicí prostředek, schválený společností Kia.
	Z tlakového čidla je nutné před montáží nové pneumatiky odstranit těsnicí prostředek.

	Každé kolo je opatřeno tlakovým čidlem upevněným uvnitř pneumatiky za dříkem ventilu. Je nutné používat speciální kola TPMS. Nechte pneumatiky opravit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejc...
	Po přibližně 10 minutách jízdy rychlostí nad 25 km/h, po namontování náhradního kola, nastane některá z následujících situací:
	• Kontrolka poruchy TPMS může blikat přibližně 1 minutu a poté zůstane svítit, neboť náhradní kolo není vybaveno čidlem TPMS. (vyměněné kolo s čidlem není ve vozidle)
	• Kontrolka poruchy TPMS může blikat přibližně 1 minutu a poté zůstane svítit, neboť náhradní kolo není vybaveno čidlem TPMS. (vyměněné kolo s čidlem není ve vozidle)
	• Kontrolka poruchy TPMS může blikat přibližně 1 minutu a poté zůstane svítit, neboť náhradní kolo není vybaveno čidlem TPMS. (vyměněné kolo s čidlem není ve vozidle)

	• Kontrolka poruchy TPMS zůstane při jízdě svítit, neboť náhradní kolo není vybaveno čidlem TPMS. (vyměněné kolo s čidlem je ve vozidle)
	• Kontrolka poruchy TPMS zůstane při jízdě svítit, neboť náhradní kolo není vybaveno čidlem TPMS. (vyměněné kolo s čidlem je ve vozidle)


	Podhuštění pneumatiky nelze rozpoznat pohledem. Pro kontrolu tlaku v pneumatikách vždy používejte kvalitní tlakoměr. Pamatujte, že zahřátá pneumatika (po jízdě) má vyšší tlak, než studená pneumatika (pokud byla v klidu alespoň 3...
	Pojem studená pneumatika znamená, že vozidlo stálo alespoň 3 hodiny, nebo v této době ujelo méně než 1,6 km (1 mil).
	Před měřením tlaku nechte pneumatiky vychladnout. Před huštěním na stanovený tlak se vždy ujistěte, že je pneumatika studená.
	TPMS
	TPMS
	• Systém TPMS nemůže upozorňovat na vážné a náhlé poškození pneumatik, způsobené vnějšími faktory např. hřebíkem nebo jinými předměty na vozovce.
	• Systém TPMS nemůže upozorňovat na vážné a náhlé poškození pneumatik, způsobené vnějšími faktory např. hřebíkem nebo jinými předměty na vozovce.
	• Systém TPMS nemůže upozorňovat na vážné a náhlé poškození pneumatik, způsobené vnějšími faktory např. hřebíkem nebo jinými předměty na vozovce.


	• Pokud je patrná nestabilita vozidla, neprodleně uvolněte nohu z plynového pedálu, pozvolna stupňujte tlak na brzdový pedál a pomalu dojeďte na vhodné místo mimo silnici.
	• Pokud je patrná nestabilita vozidla, neprodleně uvolněte nohu z plynového pedálu, pozvolna stupňujte tlak na brzdový pedál a pomalu dojeďte na vhodné místo mimo silnici.
	• Pokud je patrná nestabilita vozidla, neprodleně uvolněte nohu z plynového pedálu, pozvolna stupňujte tlak na brzdový pedál a pomalu dojeďte na vhodné místo mimo silnici.



	Ochrana TPMS
	Ochrana TPMS
	Ovlivňování, upravování nebo blokování součástí systému kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS), může ovlivnit schopnost systému upozornit řidiče na nízký tlak v pneumatikách a/nebo poruchu systému. Ovlivňování, upravování nebo...

	Pro EVROPU
	Pro EVROPU
	• Vozidlo neupravujte, mohlo by dojít k ovlivnění funkčnosti systému TPMS.
	• Vozidlo neupravujte, mohlo by dojít k ovlivnění funkčnosti systému TPMS.
	• Vozidlo neupravujte, mohlo by dojít k ovlivnění funkčnosti systému TPMS.

	• Běžně dostupná kola nejsou opatřena čidly TPMS. Kvůli vlastní bezpečnosti používejte vždy pouze náhradní díly zakoupené v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Běžně dostupná kola nejsou opatřena čidly TPMS. Kvůli vlastní bezpečnosti používejte vždy pouze náhradní díly zakoupené v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Pokud použijete jiná kola, použijte na nich čidla TPMS schválená autorizovaným prodejcem Kia.
	• Pokud použijete jiná kola, použijte na nich čidla TPMS schválená autorizovaným prodejcem Kia.
	Pokud nejsou kola opatřená čidly TPMS, nemůže tento systém správně fungovat a může nastat problém při předepsané pravidelné technické kontrole vozidla.

	• Všechna vozidla prodávaná na EVROPSKÝCH trzích v uvedeném období musí být vybavena systémem TPMS.
	• Všechna vozidla prodávaná na EVROPSKÝCH trzích v uvedeném období musí být vybavena systémem TPMS.

	• Nový model vozidla: 1. listopadu 2012 ~
	• Nový model vozidla: 1. listopadu 2012 ~

	• Aktuální modely vozidel: 1. listopadu 2014 ~ (v závislosti na uvedení do provozu)
	• Aktuální modely vozidel: 1. listopadu 2014 ~ (v závislosti na uvedení do provozu)



	Pokud je vozidlo vybavené systémem kontroly tlaku v pneumatikách, doporučujeme používat těsnící prostředek, schválený společností Kia. Tekuté těsnicí prostředky mohou poškodit tlakové čidlo.
	Pokud je vozidlo vybavené systémem kontroly tlaku v pneumatikách, doporučujeme používat těsnící prostředek, schválený společností Kia. Tekuté těsnicí prostředky mohou poškodit tlakové čidlo.





	Pokud dojde k defektu pneumatiky (s rezervní pneumatikou)
	Pokud dojde k defektu pneumatiky (s rezervní pneumatikou)
	Pokud dojde k defektu pneumatiky (s rezervní pneumatikou)
	Zvedák a nářadí
	Zvedák a nářadí
	Zvedák a nářadí
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Zvedák
	1 Zvedák
	1 Zvedák

	2 Klíč na matice kol
	2 Klíč na matice kol





	Vyjmutí a uložení náhradního kola
	Vyjmutí a uložení náhradního kola
	Vyjmutí a uložení náhradního kola
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Odstraňte panel zavazadlového prostoru.
	1. Odstraňte panel zavazadlového prostoru.
	1. Odstraňte panel zavazadlového prostoru.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Otáčejte šroubem s křídlatou maticí držící náhradní kolo proti směru hodinových ručiček. Pokud nelze křídlatou matici upevňující náhradní kolo snadno povolit rukou, použijte klíč na matice kol.
	2. Otáčejte šroubem s křídlatou maticí držící náhradní kolo proti směru hodinových ručiček. Pokud nelze křídlatou matici upevňující náhradní kolo snadno povolit rukou, použijte klíč na matice kol.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Kolo uložte obráceným postupem demontáže. Aby náhradní kolo a nářadí během jízdy „nerachotily“, řádně je uložte.
	3. Kolo uložte obráceným postupem demontáže. Aby náhradní kolo a nářadí během jízdy „nerachotily“, řádně je uložte.


	• Pokud po výměně kola uložíte původní kolo na místo náhradního kola, mějte na paměti, že světlá výška vozidla se tím zmenší, a buďte při jízdě obezřetní. Dávejte pozor zejména při přejíždění nerovností nebo při ...
	• Pokud po výměně kola uložíte původní kolo na místo náhradního kola, mějte na paměti, že světlá výška vozidla se tím zmenší, a buďte při jízdě obezřetní. Dávejte pozor zejména při přejíždění nerovností nebo při ...
	• Pokud po výměně kola uložíte původní kolo na místo náhradního kola, mějte na paměti, že světlá výška vozidla se tím zmenší, a buďte při jízdě obezřetní. Dávejte pozor zejména při přejíždění nerovností nebo při ...
	• Pokud po výměně kola uložíte původní kolo na místo náhradního kola, mějte na paměti, že světlá výška vozidla se tím zmenší, a buďte při jízdě obezřetní. Dávejte pozor zejména při přejíždění nerovností nebo při ...

	• Nikdy se nepokoušejte opravovat vozidlo v jízdním pruhu silnice nebo dálnice.
	• Nikdy se nepokoušejte opravovat vozidlo v jízdním pruhu silnice nebo dálnice.

	• Před výměnou pneumatiky vůz odstavte ze silnice na krajnici. Zvedák je nutné používat na pevném a rovném povrchu. Pokud nemůžete mimo silnici najít pevné a rovné místo, zavolejte odtahovou a asistenční službu.
	• Před výměnou pneumatiky vůz odstavte ze silnice na krajnici. Zvedák je nutné používat na pevném a rovném povrchu. Pokud nemůžete mimo silnici najít pevné a rovné místo, zavolejte odtahovou a asistenční službu.

	• Ujistěte se, že pro zvedání vozidla používáte správné pozice pro zvedání v přední a zadní části vozidla; pro zapření zvedáku nikdy nepoužívejte nárazníky nebo jakékoli jiné části vozidla.
	• Ujistěte se, že pro zvedání vozidla používáte správné pozice pro zvedání v přední a zadní části vozidla; pro zapření zvedáku nikdy nepoužívejte nárazníky nebo jakékoli jiné části vozidla.

	• Mohlo by dojít k uvolnění zvedáku a vážnému zranění nebo úmrtí.
	• Mohlo by dojít k uvolnění zvedáku a vážnému zranění nebo úmrtí.

	• Pokud je vozidlo na zvedáku, nevstupujte pod ně.
	• Pokud je vozidlo na zvedáku, nevstupujte pod ně.

	• Pokud je vozidlo na zvedáku, nestartujte motor.
	• Pokud je vozidlo na zvedáku, nestartujte motor.

	• Pokud je vozidlo na zvedáku, nikomu nedovolte, aby se zdržoval pod vozidlem.
	• Pokud je vozidlo na zvedáku, nikomu nedovolte, aby se zdržoval pod vozidlem.

	• Zajistěte, aby děti zůstaly na bezpečném místě mimo silnici a mimo vozidlo zvedané pomocí zvedáku.
	• Zajistěte, aby děti zůstaly na bezpečném místě mimo silnici a mimo vozidlo zvedané pomocí zvedáku.

	• Ujistěte se že je držák správně usazený ve středu kol, aby kolo za jízdy nerachotilo. Mohlo by dojít k vypadnutí z unášeče a nehodě.
	• Ujistěte se že je držák správně usazený ve středu kol, aby kolo za jízdy nerachotilo. Mohlo by dojít k vypadnutí z unášeče a nehodě.







	Výměna pneumatik
	Výměna pneumatik
	Výměna pneumatik
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Vozidlo zastavte na bezpečném rovném místě, kde nebude blokovat provoz.
	1. Vozidlo zastavte na bezpečném rovném místě, kde nebude blokovat provoz.
	1. Vozidlo zastavte na bezpečném rovném místě, kde nebude blokovat provoz.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Zapněte výstražná světla.
	2. Zapněte výstražná světla.

	3. Zatáhněte parkovací brzdu.
	3. Zatáhněte parkovací brzdu.

	4. Zařaďte do polohy P (Parkování) a vypněte vozidlo.
	4. Zařaďte do polohy P (Parkování) a vypněte vozidlo.

	5. Z vozidla vyndejte zvedák, klíč na matice kol, a náhradní pneumatiku.
	5. Z vozidla vyndejte zvedák, klíč na matice kol, a náhradní pneumatiku.

	6. Zablokujte přední a zadní kolo, které je napříč poloze zvedáku.
	6. Zablokujte přední a zadní kolo, které je napříč poloze zvedáku.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7. Povolte matice kola proti směru hodinových ručiček – každou o jednu otáčku. Žádnou z matic nevyšroubujte úplně, dokud není pneumatika nadzvednuta nad úroveň terénu.
	7. Povolte matice kola proti směru hodinových ručiček – každou o jednu otáčku. Žádnou z matic nevyšroubujte úplně, dokud není pneumatika nadzvednuta nad úroveň terénu.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	8. Umístěte zvedák vpředu (1) nebo vzadu (2) na určenou pozici pro zvedání.
	8. Umístěte zvedák vpředu (1) nebo vzadu (2) na určenou pozici pro zvedání.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	9. Klíč na matice kol zasuňte do zvedáku a otáčejte jím po směru hodinových ručiček. Zvedejte vozidlo až do okamžiku, kdy už pneumatika není v kontaktu se zemí. Před vyšroubováním matic kola zajistěte dobrou stabilitu vozidla.
	9. Klíč na matice kol zasuňte do zvedáku a otáčejte jím po směru hodinových ručiček. Zvedejte vozidlo až do okamžiku, kdy už pneumatika není v kontaktu se zemí. Před vyšroubováním matic kola zajistěte dobrou stabilitu vozidla.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10. Povolte matice kola a ručně je sejměte.
	10. Povolte matice kola a ručně je sejměte.

	11. Kolo sejměte z čepů a položte naplocho na zem, aby se neodkutálelo.
	11. Kolo sejměte z čepů a položte naplocho na zem, aby se neodkutálelo.

	12. Vezměte náhradní pneumatiku, vyrovnejte otvory s čepy a nasuňte kolo zpět na ně. Kolo mírně nakloňte a vyrovnejte horní otvor s horním čepem. Kolébejte s kolem tam a zpět, dokud se kolo nenasune i na ostatní čepy.
	12. Vezměte náhradní pneumatiku, vyrovnejte otvory s čepy a nasuňte kolo zpět na ně. Kolo mírně nakloňte a vyrovnejte horní otvor s horním čepem. Kolébejte s kolem tam a zpět, dokud se kolo nenasune i na ostatní čepy.

	13. Držte jej na čepech, nasaďte zpět matice na čepy kola a ručně je utáhněte. Zacloumáním zkontrolujte, zda je kolo dobře usazené.
	13. Držte jej na čepech, nasaďte zpět matice na čepy kola a ručně je utáhněte. Zacloumáním zkontrolujte, zda je kolo dobře usazené.

	14. Otáčením rukojeti zvedáku proti směru hodinových ručiček spusťte vozidlo na zem.
	14. Otáčením rukojeti zvedáku proti směru hodinových ručiček spusťte vozidlo na zem.

	15. Na matice kol nasaďte klíč a matice kol dotáhněte. Ujistěte se, objímka matici zcela obepíná. Postupně utahujte všechny matice až do jejich úplného utažení. Utažení každé matice znovu zkontrolujte.
	15. Na matice kol nasaďte klíč a matice kol dotáhněte. Ujistěte se, objímka matici zcela obepíná. Postupně utahujte všechny matice až do jejich úplného utažení. Utažení každé matice znovu zkontrolujte.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Po výměně pneumatiky nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu nebo vyhledejte jinou kvalifikovanou pomoc. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis nebo prodejce Kia.
	• Abyste zabránili pohybu vozidla při výměně pneumatiky, vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a vždy zablokujte kolo, které je napříč vyměňovanému kolu.
	• Abyste zabránili pohybu vozidla při výměně pneumatiky, vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a vždy zablokujte kolo, které je napříč vyměňovanému kolu.
	• Abyste zabránili pohybu vozidla při výměně pneumatiky, vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a vždy zablokujte kolo, které je napříč vyměňovanému kolu.
	• Abyste zabránili pohybu vozidla při výměně pneumatiky, vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a vždy zablokujte kolo, které je napříč vyměňovanému kolu.

	• Doporučujeme zablokovat kola vozidla klíny a zajistit, aby nikdo nezůstával sedět ve zvedaném vozidle.
	• Doporučujeme zablokovat kola vozidla klíny a zajistit, aby nikdo nezůstával sedět ve zvedaném vozidle.

	• Abyste snížili riziko zranění, používejte pouze zvedák dodaný společně s vozidlem a ve správné pozici; nikdy nepoužívejte jakýkoli jiný díl vozidla jako podpěru zvedáku.
	• Abyste snížili riziko zranění, používejte pouze zvedák dodaný společně s vozidlem a ve správné pozici; nikdy nepoužívejte jakýkoli jiný díl vozidla jako podpěru zvedáku.

	• Kola mohou mít ostré hrany. Manipulujte s nimi opatrně, abyste zamezili možnému vážnému zranění. Před vrácením kola na místo se ujistěte, že na náboji nebo kole není nic, co by bránilo pevnému dosednutí kola na náboj (např...
	• Kola mohou mít ostré hrany. Manipulujte s nimi opatrně, abyste zamezili možnému vážnému zranění. Před vrácením kola na místo se ujistěte, že na náboji nebo kole není nic, co by bránilo pevnému dosednutí kola na náboj (např...




	Utahovací moment matic kol
	Utahovací moment matic kol
	• 110~130 Nm (11~13 kgf·m, 79~94 lbf·ft)
	• 110~130 Nm (11~13 kgf·m, 79~94 lbf·ft)
	• 110~130 Nm (11~13 kgf·m, 79~94 lbf·ft)


	Pokud je tlak nižší než doporučený, pomalou jízdou zajeďte k nejbližší servisní stanici a pneumatiku nafoukněte na správný tlak. Pokud je tlak příliš vysoký, upravte ho na správnou hodnotu.
	Pokud je tlak nižší než doporučený, pomalou jízdou zajeďte k nejbližší servisní stanici a pneumatiku nafoukněte na správný tlak. Pokud je tlak příliš vysoký, upravte ho na správnou hodnotu.

	Vozidlo má na čepech a maticích metrické závity. Při sejmutí kola se ujistěte, že jste stejné matice vyjmuli i nasadili zpět. V případě výměny se ujistěte, že jsou použity matice se stejným metrickým závitem a zkosením. Nasazen...
	Vozidlo má na čepech a maticích metrické závity. Při sejmutí kola se ujistěte, že jste stejné matice vyjmuli i nasadili zpět. V případě výměny se ujistěte, že jsou použity matice se stejným metrickým závitem a zkosením. Nasazen...
	Vezměte na vědomí, že většina matic kol nemá metrické závity. Před instalací samostatně prodávaných matic nebo kol věnujte maximální pozornost kontrole druhu závitu. V případě pochybností se obraťte na odborný servis. Kia dopo...

	• Pokud jsou čepy poškozeny, mohou ztratit svou schopnost držet kolo. To by mohlo vést ke ztrátě kola a ke srážce vedoucí k vážným zraněním.
	• Pokud jsou čepy poškozeny, mohou ztratit svou schopnost držet kolo. To by mohlo vést ke ztrátě kola a ke srážce vedoucí k vážným zraněním.
	• Pokud jsou čepy poškozeny, mohou ztratit svou schopnost držet kolo. To by mohlo vést ke ztrátě kola a ke srážce vedoucí k vážným zraněním.
	• Pokud jsou čepy poškozeny, mohou ztratit svou schopnost držet kolo. To by mohlo vést ke ztrátě kola a ke srážce vedoucí k vážným zraněním.

	• Po nasazení rezervní pneumatiky co nejdříve zkontrolujte tlak nahuštění. V případě potřeby jej upravte na požadovaný tlak. Viz 
	• Po nasazení rezervní pneumatiky co nejdříve zkontrolujte tlak nahuštění. V případě potřeby jej upravte na požadovaný tlak. Viz 
	"Pneumatiky a kola" strana 9-6








	Důležité - použití kompaktního dojezdového kola
	Důležité - použití kompaktního dojezdového kola
	Důležité - použití kompaktního dojezdového kola
	Kompaktní dojezdové kolo je menší než běžné a je určené pouze pro dočasné použití.
	Kompaktní dojezdové kolo je menší než běžné a je určené pouze pro dočasné použití.
	Preventivní bezpečnostní opatření
	Preventivní bezpečnostní opatření
	• Nepřekračujte rychlost jízdy 80 km/h (50 mil/h).
	• Nepřekračujte rychlost jízdy 80 km/h (50 mil/h).
	• Nepřekračujte rychlost jízdy 80 km/h (50 mil/h).

	• Jezděte dostatečně pomalu, abyste se vyhnuli všem nebezpečím.
	• Jezděte dostatečně pomalu, abyste se vyhnuli všem nebezpečím.

	• Dlouhodobé používání tohoto kola může vést k selhání, ztrátě kontroly nad vozidlem a možnému zranění osob.
	• Dlouhodobé používání tohoto kola může vést k selhání, ztrátě kontroly nad vozidlem a možnému zranění osob.

	• Nepřekračujte maximální dovolené zatížení ani přepravní kapacitu vozidla.
	• Nepřekračujte maximální dovolené zatížení ani přepravní kapacitu vozidla.

	• Vyhněte se přejíždění překážek.
	• Vyhněte se přejíždění překážek.

	• Při používání kompaktního dojezdového kola nedávejte vozidlo do automatické automyčky.
	• Při používání kompaktního dojezdového kola nedávejte vozidlo do automatické automyčky.

	• Na kompaktní dojezdové kolo nepoužívejte sněhové řetězy.
	• Na kompaktní dojezdové kolo nepoužívejte sněhové řetězy.

	• Pro jízdu na sněhu a ledu by kompaktní dojezdové kolo nemělo být používáno na přední nápravě.
	• Pro jízdu na sněhu a ledu by kompaktní dojezdové kolo nemělo být používáno na přední nápravě.

	• Nepoužívejte na žádném jiném vozidle.
	• Nepoužívejte na žádném jiném vozidle.

	• Pravidelně kontrolujte kompaktní dojezdovou pneumatiku a vyměňte ji za pneumatiku stejného rozměru a provedení.
	• Pravidelně kontrolujte kompaktní dojezdovou pneumatiku a vyměňte ji za pneumatiku stejného rozměru a provedení.

	• Kompaktní pneumatiku dojezdového kola nelze použít na žádném jiném kole stejně jako žádnou standardní pneumatiku, zimní pneumatiku. Kryty kol a lemovací lišty nelze na kompaktním dojezdovém kole použít.
	• Kompaktní pneumatiku dojezdového kola nelze použít na žádném jiném kole stejně jako žádnou standardní pneumatiku, zimní pneumatiku. Kryty kol a lemovací lišty nelze na kompaktním dojezdovém kole použít.

	• Na vozidle nepoužívejte více než jedno kompaktní dojezdové kolo současně.
	• Na vozidle nepoužívejte více než jedno kompaktní dojezdové kolo současně.

	• Při používání kompaktního dojezdového kola netahejte přívěs.
	• Při používání kompaktního dojezdového kola netahejte přívěs.


	Kompaktní dojezdové kolo je určené pouze pro nouzové použití. S tímto kolem nejezděte rychleji než 80 km/h (50 mil/h). Původní kolo by mělo být opraveno a navráceno na své místo co nejdříve, pro prevenci selhání dojezdového kola...
	Kompaktní dojezdové kolo je určené pouze pro nouzové použití. S tímto kolem nejezděte rychleji než 80 km/h (50 mil/h). Původní kolo by mělo být opraveno a navráceno na své místo co nejdříve, pro prevenci selhání dojezdového kola...

	• Při použití kompaktního dojezdového kola věnujte jízdě zvýšenou pozornost. Kompaktní dojezdové kolo by mělo být vyměněno za běžné kolo při nejbližší příležitosti.
	• Při použití kompaktního dojezdového kola věnujte jízdě zvýšenou pozornost. Kompaktní dojezdové kolo by mělo být vyměněno za běžné kolo při nejbližší příležitosti.
	• Při použití kompaktního dojezdového kola věnujte jízdě zvýšenou pozornost. Kompaktní dojezdové kolo by mělo být vyměněno za běžné kolo při nejbližší příležitosti.
	• Při použití kompaktního dojezdového kola věnujte jízdě zvýšenou pozornost. Kompaktní dojezdové kolo by mělo být vyměněno za běžné kolo při nejbližší příležitosti.

	• Pro jízdu s tímto vozidlem není doporučeno současné použití více než jednoho kompaktního dojezdového kola.
	• Pro jízdu s tímto vozidlem není doporučeno současné použití více než jednoho kompaktního dojezdového kola.

	• Po nasazení dojezdového kola zkontrolujte tlak nahuštění. V případě potřeby jej upravte na požadovaný tlak.
	• Po nasazení dojezdového kola zkontrolujte tlak nahuštění. V případě potřeby jej upravte na požadovaný tlak.







	Štítek zvedáku
	Štítek zvedáku
	Štítek zvedáku
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Skutečný štítek na zvedáku se může od vyobrazení lišit. Podrobnější údaje naleznete na štítku zvedáku.
	1 Označení modelu
	1 Označení modelu
	1 Označení modelu

	2 Maximální povolené zatížení
	2 Maximální povolené zatížení

	3 Před použitím zvedáku zatáhněte parkovací brzdu.
	3 Před použitím zvedáku zatáhněte parkovací brzdu.

	4 Před použitím zvedáku vypněte motor.
	4 Před použitím zvedáku vypněte motor.

	5 Pokud je vozidlo na zvedáku, nevstupujte pod ně.
	5 Pokud je vozidlo na zvedáku, nevstupujte pod ně.

	6 Umístěte zvedák na místo pod rámem, které je k tomu určeno
	6 Umístěte zvedák na místo pod rámem, které je k tomu určeno

	7 Při zvedání vozidla musí být podstava zvedáku svisle přímo pod opěrným místem vozidla.
	7 Při zvedání vozidla musí být podstava zvedáku svisle přímo pod opěrným místem vozidla.

	8 Volič převodovky ve vozidle přesuňte do polohy P (Parkování).
	8 Volič převodovky ve vozidle přesuňte do polohy P (Parkování).
	Pokud je vozidlo vybavené manuální převodovkou, přesuňte volič převodovky ve vozidle do polohy R (Zpátečka).

	9 Zvedák je nutné používat na pevném a rovném povrchu.
	9 Zvedák je nutné používat na pevném a rovném povrchu.

	10 Výrobce zvedáku
	10 Výrobce zvedáku

	11 Prodejce a adresa
	11 Prodejce a adresa


	Prohlášení ES o shodě pro zvedák
	Prohlášení ES o shodě pro zvedák
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>






	Pokud máte prázdnou pneumatiku (se soupravou pro opravu pneumatiky)
	Pokud máte prázdnou pneumatiku (se soupravou pro opravu pneumatiky)
	Pokud máte prázdnou pneumatiku (se soupravou pro opravu pneumatiky)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Kompresor
	1 Kompresor
	1 Kompresor

	2 Nádoba s těsnicím prostředkem
	2 Nádoba s těsnicím prostředkem


	Sada pro opravu pneumatik není navržena pro trvalou opravu pneumatik a lze ji použít pouze pro jednu pneumatiku.
	Kompresor a těsnicí prostředek umožňují utěsnit většinu defektů pneumatiky, způsobených hřebíkem nebo podobným předmětem a zajistí nafouknutí pneumatiky. Větší defekty nebo poškození boční stěny pneumatiky však nelze zcela...
	Po ověření, že je pneumatika správně utěsněná, lze na opravené pneumatice pokračovat v jízdě (do vzdálenosti max. 200 km (124 mil)) maximální rychlostí 80 km/h (50 mil/h) k pneuservisu nebo místu, kde lze nechat pneumatiku vyměnit.
	Vyhněte se prudkému zatáčení nebo jiným manévrům, pokud je vozidlo zatížené těžkým nákladem nebo táhne přívěs.
	Viz 
	"Bezpečné použití soupravy na opravu pneumatik" strana 7-24

	• Sadu pro opravu pneumatik nepoužívejte k opravě děr v bočních stěnách pneumatiky. Může dojít k poškození pneumatiky a nehodě.
	• Sadu pro opravu pneumatik nepoužívejte k opravě děr v bočních stěnách pneumatiky. Může dojít k poškození pneumatiky a nehodě.
	• Sadu pro opravu pneumatik nepoužívejte k opravě děr v bočních stěnách pneumatiky. Může dojít k poškození pneumatiky a nehodě.
	• Sadu pro opravu pneumatik nepoužívejte k opravě děr v bočních stěnách pneumatiky. Může dojít k poškození pneumatiky a nehodě.

	• Pneumatiku nechejte co nejdříve opravit. Po nahuštění pneumatiky pomocí sady pro opravu pneumatiky může pneumatika kdykoli ztratit tlak.
	• Pneumatiku nechejte co nejdříve opravit. Po nahuštění pneumatiky pomocí sady pro opravu pneumatiky může pneumatika kdykoli ztratit tlak.

	• Opravnou soupravu nepoužívejte na pneumatiku vážně poškozenou jízdou po ráfku nebo nedostatečným nahuštěním. Soupravou pro opravu pneumatiky lze utěsnit pouze defekt v běhounu pneumatiky.
	• Opravnou soupravu nepoužívejte na pneumatiku vážně poškozenou jízdou po ráfku nebo nedostatečným nahuštěním. Soupravou pro opravu pneumatiky lze utěsnit pouze defekt v běhounu pneumatiky.

	• Těsnicí prostředek s prošlým datem použitelnosti (tj. po datu spotřeby uvedeném na nádobce těsnicího prostředku) nepoužívejte. Zvýšilo by se riziko selhání pneumatiky.
	• Těsnicí prostředek s prošlým datem použitelnosti (tj. po datu spotřeby uvedeném na nádobce těsnicího prostředku) nepoužívejte. Zvýšilo by se riziko selhání pneumatiky.

	• Chraňte těsnicí prostředek před dětmi. Dbejte, aby nezasáhl oči a nepolykejte jej.
	• Chraňte těsnicí prostředek před dětmi. Dbejte, aby nezasáhl oči a nepolykejte jej.



	Pokud jsou prázdné dvě nebo více pneumatik, nepoužívejte sadu pro opravu pneumatik, protože těsnicí prostředek, který je součástí sady, je možné použít pouze na jednu pneumatiku.
	Pokud jsou prázdné dvě nebo více pneumatik, nepoužívejte sadu pro opravu pneumatik, protože těsnicí prostředek, který je součástí sady, je možné použít pouze na jednu pneumatiku.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	U 19 palcových kol použijte stahovák ze soupravy pro opravu pneumatik (Tire Mobility Kit). Stahovák zasuňte do otvoru a stáhněte kryt kola.



	Součásti opravné sady pneumatik
	Součásti opravné sady pneumatik
	Součásti opravné sady pneumatik
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Konektory, kabel a propojovací hadice jsou uloženy v plášti kompresoru.
	Striktně dodržujte stanovený postup, jinak by mohl těsnicí prostředek vystříknout pod vysokým tlakem.
	1 Nálepka s omezením rychlosti
	1 Nálepka s omezením rychlosti
	1 Nálepka s omezením rychlosti

	2 Nádoba s těsnicím prostředkem
	2 Nádoba s těsnicím prostředkem

	3 Hadice pro plnění nádoby s těsnicím prostředkem
	3 Hadice pro plnění nádoby s těsnicím prostředkem

	4 Konektor elektrické zásuvky
	4 Konektor elektrické zásuvky

	5 Držák nádoby s těsnicím prostředkem
	5 Držák nádoby s těsnicím prostředkem

	6 Kompresor
	6 Kompresor

	7 Spínač ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)
	7 Spínač ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)

	8 Ukazatel tlaku nahuštění pneumatik
	8 Ukazatel tlaku nahuštění pneumatik

	9 Ventil huštění pneumatik
	9 Ventil huštění pneumatik





	Použití opravné sady pneumatik
	Použití opravné sady pneumatik
	Použití opravné sady pneumatik
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Zatřepejte nádobou s těsnicím prostředkem.
	• Zatřepejte nádobou s těsnicím prostředkem.
	• Zatřepejte nádobou s těsnicím prostředkem.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Sejměte víčko nádoby s těsnicím prostředkem, držák víčka a nádobu našroubujte na držák nádoby.
	• Sejměte víčko nádoby s těsnicím prostředkem, držák víčka a nádobu našroubujte na držák nádoby.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Dbejte, aby byl ventil kompresoru na plnicí hadicí uzamčen.
	• Dbejte, aby byl ventil kompresoru na plnicí hadicí uzamčen.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Odšroubujte čepičku ventilu plnicí hadici našroubujte na ventil pneumatiky.
	• Odšroubujte čepičku ventilu plnicí hadici našroubujte na ventil pneumatiky.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Dejte pozor, aby byl kompresor vypnutý.
	• Dejte pozor, aby byl kompresor vypnutý.

	• Připojte konektor elektrické zásuvky.
	• Připojte konektor elektrické zásuvky.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Nastartujte vozidlo.
	• Nastartujte vozidlo.

	• Zapněte kompresor a nechte ho běžet přibližně 5~7 minut k naplnění těsnicího prostředku náležitým tlakem.
	• Zapněte kompresor a nechte ho běžet přibližně 5~7 minut k naplnění těsnicího prostředku náležitým tlakem.

	• Kompresor vypněte.
	• Kompresor vypněte.

	• Plnicí hadici odpojte od ventilu pneumatiky.
	• Plnicí hadici odpojte od ventilu pneumatiky.






	Rozprostření těsnicího prostředku
	Rozprostření těsnicího prostředku
	Rozprostření těsnicího prostředku
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Neprodleně jeďte přibližně 7~10 km (4~6 mil nebo přibližně 10 min) aby došlo k rovnoměrnému rozmístění těsnícího prostředku do pneumatiky.
	• Neprodleně jeďte přibližně 7~10 km (4~6 mil nebo přibližně 10 min) aby došlo k rovnoměrnému rozmístění těsnícího prostředku do pneumatiky.
	• Neprodleně jeďte přibližně 7~10 km (4~6 mil nebo přibližně 10 min) aby došlo k rovnoměrnému rozmístění těsnícího prostředku do pneumatiky.


	• Nenechávejte auto delší dobu se spuštěným motorem v nedostatečně větraných prostorech. Může dojít k otravě oxidem uhelnatým a k udušení.
	• Nenechávejte auto delší dobu se spuštěným motorem v nedostatečně větraných prostorech. Může dojít k otravě oxidem uhelnatým a k udušení.
	• Nenechávejte auto delší dobu se spuštěným motorem v nedostatečně větraných prostorech. Může dojít k otravě oxidem uhelnatým a k udušení.
	• Nenechávejte auto delší dobu se spuštěným motorem v nedostatečně větraných prostorech. Může dojít k otravě oxidem uhelnatým a k udušení.

	• Je-li tlak pneumatiky nižší než 180 kPa (26 psi) s vozidlem nevyjíždějte. Pneumatika by mohla způsobit nehodu.
	• Je-li tlak pneumatiky nižší než 180 kPa (26 psi) s vozidlem nevyjíždějte. Pneumatika by mohla způsobit nehodu.



	• Plnicí hadičku těsnicího prostředku řádně upevněte na ventil. Pokud tak neučiníte, může těsnicí prostředek proudit opačným směrem a ucpat plnicí hadičku.
	• Plnicí hadičku těsnicího prostředku řádně upevněte na ventil. Pokud tak neučiníte, může těsnicí prostředek proudit opačným směrem a ucpat plnicí hadičku.
	• Plnicí hadičku těsnicího prostředku řádně upevněte na ventil. Pokud tak neučiníte, může těsnicí prostředek proudit opačným směrem a ucpat plnicí hadičku.
	• Plnicí hadičku těsnicího prostředku řádně upevněte na ventil. Pokud tak neučiníte, může těsnicí prostředek proudit opačným směrem a ucpat plnicí hadičku.

	• Nepřekračujte rychlost jízdy 80 km/h (50 mil/h). Pokud lze, nesnižujte rychlost pod 20 km/h (12 mil/h). Pokud při jízdě zpozorujete neobvyklé vibrace, rušivé podněty nebo hluk, snižte rychlost a opatrně dojeďte na vhodné místo, kd...
	• Nepřekračujte rychlost jízdy 80 km/h (50 mil/h). Pokud lze, nesnižujte rychlost pod 20 km/h (12 mil/h). Pokud při jízdě zpozorujete neobvyklé vibrace, rušivé podněty nebo hluk, snižte rychlost a opatrně dojeďte na vhodné místo, kd...







	Kontrola tlaku nahuštění pneumatik
	Kontrola tlaku nahuštění pneumatik
	Kontrola tlaku nahuštění pneumatik
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	• Po ujetí přibližně 7~10 km (4~6 mil nebo přibližně po 10 minutách) zastavte vozidlo na bezpečném rovném místě.
	• Po ujetí přibližně 7~10 km (4~6 mil nebo přibližně po 10 minutách) zastavte vozidlo na bezpečném rovném místě.
	• Po ujetí přibližně 7~10 km (4~6 mil nebo přibližně po 10 minutách) zastavte vozidlo na bezpečném rovném místě.

	• Plnicí hadičku zapojte přímo na ventil pneumatiky.
	• Plnicí hadičku zapojte přímo na ventil pneumatiky.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Připojte konektor elektrické zásuvky.
	• Připojte konektor elektrické zásuvky.

	• Tlak huštění pneumatiky upravte podle specifikovaných hodnot.
	• Tlak huštění pneumatiky upravte podle specifikovaných hodnot.
	- Pro zvýšení tlaku huštění zapněte kompresor. Kompresor na krátkou chvíli vypněte a zkontrolujte tlak huštění.
	- Pro zvýšení tlaku huštění zapněte kompresor. Kompresor na krátkou chvíli vypněte a zkontrolujte tlak huštění.
	- Pro zvýšení tlaku huštění zapněte kompresor. Kompresor na krátkou chvíli vypněte a zkontrolujte tlak huštění.

	- Pro snížení tlaku povolte ventil na kompresoru.
	- Pro snížení tlaku povolte ventil na kompresoru.




	• Nenechte kompresor zapnutý déle než 10 minut, mohlo by dojít k jeho přehřátí a poškození.
	• Nenechte kompresor zapnutý déle než 10 minut, mohlo by dojít k jeho přehřátí a poškození.
	• Nenechte kompresor zapnutý déle než 10 minut, mohlo by dojít k jeho přehřátí a poškození.
	• Nenechte kompresor zapnutý déle než 10 minut, mohlo by dojít k jeho přehřátí a poškození.

	• Pneumatiky je nutné hustit na správný tlak (viz 
	• Pneumatiky je nutné hustit na správný tlak (viz 
	"Pneumatiky a kola" strana 9-6




	• Pokud tlak v pneumatice klesl, popojeďte opět vozidlem, viz část 
	• Pokud tlak v pneumatice klesl, popojeďte opět vozidlem, viz část 
	• Pokud tlak v pneumatice klesl, popojeďte opět vozidlem, viz část 
	• Pokud tlak v pneumatice klesl, popojeďte opět vozidlem, viz část 
	"Rozprostření těsnicího prostředku" strana 7- 22


	• Použití opravné soupravy TMK nemusí postačovat, pokud je poškození pneumatiky větší než přibližně 4 mm (0,16 palce).
	• Použití opravné soupravy TMK nemusí postačovat, pokud je poškození pneumatiky větší než přibližně 4 mm (0,16 palce).

	• Pokud nelze vozidlo opravnou soupravou TMK zprovoznit, doporučujeme obrátit se na odborný servis.
	• Pokud nelze vozidlo opravnou soupravou TMK zprovoznit, doporučujeme obrátit se na odborný servis.



	Při nasazování opravené nebo vyměněné pneumatiky a kola na vozidlo utahujte matice kol momentem 11~13 kgf m (79~94 lbf ft).
	Při nasazování opravené nebo vyměněné pneumatiky a kola na vozidlo utahujte matice kol momentem 11~13 kgf m (79~94 lbf ft).





	Bezpečné použití soupravy na opravu pneumatik
	Bezpečné použití soupravy na opravu pneumatik
	Bezpečné použití soupravy na opravu pneumatik
	• Vozidlo zastavte na bezpečném, rovném místě, kde nebude blokovat provoz.
	• Vozidlo zastavte na bezpečném, rovném místě, kde nebude blokovat provoz.
	• Vozidlo zastavte na bezpečném, rovném místě, kde nebude blokovat provoz.
	• Vozidlo zastavte na bezpečném, rovném místě, kde nebude blokovat provoz.

	• Zatáhněte parkovací brzdu.
	• Zatáhněte parkovací brzdu.

	• Soupravu pro opravu pneumatik používejte pouze k utěsnění/nahuštění pneumatik osobních vozidel.
	• Soupravu pro opravu pneumatik používejte pouze k utěsnění/nahuštění pneumatik osobních vozidel.

	• Z pneumatiky neodstraňujte žádné cizí předměty.
	• Z pneumatiky neodstraňujte žádné cizí předměty.

	• Před použitím soupravy pro opravu pneumatik se seznamte s pokyny uvedenými na nádobě s těsnicím prostředkem.
	• Před použitím soupravy pro opravu pneumatik se seznamte s pokyny uvedenými na nádobě s těsnicím prostředkem.

	• Nechte vozidlo zapnuté. Souprava na opravu pneumatik může vybíjet akumulátor.
	• Nechte vozidlo zapnuté. Souprava na opravu pneumatik může vybíjet akumulátor.

	• Nikdy neponechávejte soupravu pro opravu pneumatik během používání bez dozoru.
	• Nikdy neponechávejte soupravu pro opravu pneumatik během používání bez dozoru.

	• Kompresor neponechávejte zapnutý nepřetržitě déle než 10 minut, mohl by se přehřát.
	• Kompresor neponechávejte zapnutý nepřetržitě déle než 10 minut, mohl by se přehřát.

	• Soupravu pro opravu pneumatik nepoužívejte, pokud je okolní teplota nižší než -30 °C (-22 °F).
	• Soupravu pro opravu pneumatik nepoužívejte, pokud je okolní teplota nižší než -30 °C (-22 °F).

	• Soupravu na opravu pneumatik nepoužívejte při současném poškození pneumatiky i ráfku.
	• Soupravu na opravu pneumatik nepoužívejte při současném poškození pneumatiky i ráfku.


	Technické údaje
	Technické údaje
	• Napětí systému: DC 12 V
	• Napětí systému: DC 12 V
	• Napětí systému: DC 12 V

	• Provozní napětí: DC 12 V
	• Provozní napětí: DC 12 V

	• Proud: max 15 A
	• Proud: max 15 A

	• Vhodná k použití při teplotách: -30 až 70 °C (-22 °F až 158 °F)
	• Vhodná k použití při teplotách: -30 až 70 °C (-22 °F až 158 °F)

	• Max. provozní tlak: 7 barů (101 psi)
	• Max. provozní tlak: 7 barů (101 psi)

	• Rozměry
	• Rozměry
	- Kompresor: 150 × 130 × 60 mm (5,9 × 5,1 × 2,4 palce)
	- Kompresor: 150 × 130 × 60 mm (5,9 × 5,1 × 2,4 palce)
	- Kompresor: 150 × 130 × 60 mm (5,9 × 5,1 × 2,4 palce)

	- Nádoba s těsnicím prostředkem: 115,3 x ø 87,3 mm (4,5 x ø 3,4 palce)
	- Nádoba s těsnicím prostředkem: 115,3 x ø 87,3 mm (4,5 x ø 3,4 palce)

	- Hmotnost kompresoru: 620 g (1,36 lb)
	- Hmotnost kompresoru: 620 g (1,36 lb)

	- Objem těsnicího prostředku: 400 ml (24,4 kubických palců)
	- Objem těsnicího prostředku: 400 ml (24,4 kubických palců)




	Těsnicí prostředek a náhradní díly je možné získat a vyměnit u autorizovaného prodejce vozidel nebo pneumatik. Prázdné nádoby na těsnicí prostředek je možné zlikvidovat doma. Zbytkové množství kapalného těsnicího prostředku ...





	Odtah
	Odtah
	Odtah

	Odtahová služba
	Odtahová služba
	Odtahová služba
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Manipulační podvozek na kola
	1 Manipulační podvozek na kola
	1 Manipulační podvozek na kola


	• Aby nedošlo k poškození vozidla, je třeba při zdvihání a odtahu použít náležité postupy. Doporučuje se použít jednonápravový přívěs (1) nebo plochý přívěs.
	• Aby nedošlo k poškození vozidla, je třeba při zdvihání a odtahu použít náležité postupy. Doporučuje se použít jednonápravový přívěs (1) nebo plochý přívěs.
	• Aby nedošlo k poškození vozidla, je třeba při zdvihání a odtahu použít náležité postupy. Doporučuje se použít jednonápravový přívěs (1) nebo plochý přívěs.

	• Vozidla s pohonem 2WD je možné táhnout se zadními koly na zemi (bez pomocných koleček) a s předními koly nad zemí.
	• Vozidla s pohonem 2WD je možné táhnout se zadními koly na zemi (bez pomocných koleček) a s předními koly nad zemí.


	Je-li nezbytné odtažení v případě nouze, doporučujeme, abyste odtah zajistili autorizovaným prodejcem Kia nebo odtahovou službou.
	Je-li nezbytné odtažení v případě nouze, doporučujeme, abyste odtah zajistili autorizovaným prodejcem Kia nebo odtahovou službou.

	Vozidlo s pohonem všem kol by nikdy nemělo být taženo s koly na zemi. Mohlo by dojít k vážnému poškození převodovky nebo systému pohonu všech kol.
	Vozidlo s pohonem všem kol by nikdy nemělo být taženo s koly na zemi. Mohlo by dojít k vážnému poškození převodovky nebo systému pohonu všech kol.



	Tažení vozidla s pohonem všech kol
	Tažení vozidla s pohonem všech kol
	Tažení vozidla s pohonem všech kol
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Otevřete páté dveře a vyjměte tažné oko z vaku na nářadí.
	1. Otevřete páté dveře a vyjměte tažné oko z vaku na nářadí.
	1. Otevřete páté dveře a vyjměte tažné oko z vaku na nářadí.

	2. Vozidlo smí být taženo jedině na pomocném podvozku s maloprůměrovými koly nebo na plošině odtahového vozidla se všemi koly nad vozovkou.
	2. Vozidlo smí být taženo jedině na pomocném podvozku s maloprůměrovými koly nebo na plošině odtahového vozidla se všemi koly nad vozovkou.


	• Vozidlo neodtahujte pozadu s předními koly na zemi, takový postup by mohl způsobit poškození vozidla.
	• Vozidlo neodtahujte pozadu s předními koly na zemi, takový postup by mohl způsobit poškození vozidla.
	• Vozidlo neodtahujte pozadu s předními koly na zemi, takový postup by mohl způsobit poškození vozidla.
	• Vozidlo neodtahujte pozadu s předními koly na zemi, takový postup by mohl způsobit poškození vozidla.

	• Neodtahujte pomocí popruhů. Použijte zařízení pro zdvižení kol nebo plochý přívěs.
	• Neodtahujte pomocí popruhů. Použijte zařízení pro zdvižení kol nebo plochý přívěs.







	Tažení bez manipulačního podvozku na kola
	Tažení bez manipulačního podvozku na kola
	Tažení bez manipulačního podvozku na kola
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Přepněte vozidlo do režimu ACC (Příslušenství).
	1. Přepněte vozidlo do režimu ACC (Příslušenství).
	1. Přepněte vozidlo do režimu ACC (Příslušenství).

	2. Zařaďte do polohy N (Neutrál).
	2. Zařaďte do polohy N (Neutrál).

	3. Uvolněte ruční brzdu.
	3. Uvolněte ruční brzdu.


	Pokud volič řazení nepřepnete do polohy N (Neutrál), může dojít k vnitřnímu poškození převodovky.
	Pokud volič řazení nepřepnete do polohy N (Neutrál), může dojít k vnitřnímu poškození převodovky.






	Odtah v případě nouze
	Odtah v případě nouze
	Odtah v případě nouze
	Přední
	Přední
	Přední
	<GRAPHIC>

	Zadní
	Zadní
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Odstraňte kryt otvoru na nárazníku stisknutím spodní části krytu.
	1. Odstraňte kryt otvoru na nárazníku stisknutím spodní části krytu.
	1. Odstraňte kryt otvoru na nárazníku stisknutím spodní části krytu.

	2. Namontujte tažné oko do otvoru šroubováním ve směru hodinových ručiček, dokud není plně zajištěn.
	2. Namontujte tažné oko do otvoru šroubováním ve směru hodinových ručiček, dokud není plně zajištěn.

	3. Po použití odstraňte tažné oko a nasaďte kryt.
	3. Po použití odstraňte tažné oko a nasaďte kryt.


	Tažení tímto způsobem je možné pouze na krátkou vzdálenost, při nízké rychlosti a na silnicích s pevným povrchem. Kola, osy, pohon, řízení a brzdy musí být v dobrém stavu.
	Tažení tímto způsobem je možné pouze na krátkou vzdálenost, při nízké rychlosti a na silnicích s pevným povrchem. Kola, osy, pohon, řízení a brzdy musí být v dobrém stavu.
	• Je-li nezbytné odtažení v případě nouze, doporučujeme, abyste odtah zajistili autorizovaným prodejcem Kia nebo odtahovou službou. Pokud v nouzové situaci není k dispozici odtahová služba, je možné vozidlo dočasně táhnout pomocí...
	• Je-li nezbytné odtažení v případě nouze, doporučujeme, abyste odtah zajistili autorizovaným prodejcem Kia nebo odtahovou službou. Pokud v nouzové situaci není k dispozici odtahová služba, je možné vozidlo dočasně táhnout pomocí...
	• Je-li nezbytné odtažení v případě nouze, doporučujeme, abyste odtah zajistili autorizovaným prodejcem Kia nebo odtahovou službou. Pokud v nouzové situaci není k dispozici odtahová služba, je možné vozidlo dočasně táhnout pomocí...

	• Nepoužívejte tažné háky pro vytažení vozidla z bahna, písku nebo z jiných podmínek, ze kterých vozidlo nedokáže vyjet vlastní silou.
	• Nepoužívejte tažné háky pro vytažení vozidla z bahna, písku nebo z jiných podmínek, ze kterých vozidlo nedokáže vyjet vlastní silou.

	• Vyhněte se tažení vozidla, které je těžší než vozidlo, které tažení provádí.
	• Vyhněte se tažení vozidla, které je těžší než vozidlo, které tažení provádí.

	• Řidiči obou vozidel by spolu měli často komunikovat.
	• Řidiči obou vozidel by spolu měli často komunikovat.

	• Před nouzovým odtahem zkontrolujte, zda hák není zlomený nebo poškozený.
	• Před nouzovým odtahem zkontrolujte, zda hák není zlomený nebo poškozený.

	• Tažný kabel nebo řetěz připevněte k tažnému háku.
	• Tažný kabel nebo řetěz připevněte k tažnému háku.

	• Za tažný hák neškubejte. Táhněte vytrvale a rovnoměrnou silou.
	• Za tažný hák neškubejte. Táhněte vytrvale a rovnoměrnou silou.

	• Abyste zamezili poškození háku, netahejte za něj ze strany nebo pod svislým úhlem. Vždy táhněte směrem dopředu.
	• Abyste zamezili poškození háku, netahejte za něj ze strany nebo pod svislým úhlem. Vždy táhněte směrem dopředu.

	• Zařaďte do polohy N (Neutrál).
	• Zařaďte do polohy N (Neutrál).

	• Uvolněte ruční brzdu.
	• Uvolněte ruční brzdu.

	• Vozidlo smí být odtahováno rychlostí 25 km/h (15 mil/h) nebo nižší do vzdálenosti 20 km (12 mil). (pro vozidlo s manuální převodovkou)
	• Vozidlo smí být odtahováno rychlostí 25 km/h (15 mil/h) nebo nižší do vzdálenosti 20 km (12 mil). (pro vozidlo s manuální převodovkou)

	• Pro prevenci vážného poškození automatické převodovky / dvouspojkové převodovky, omezte rychlost vozidla na 15 km/h (10 mph) a vzdálenost odtažení do 1,5 km (1 míli). (pro automatickou převodovku a dvouspojkovou převodovkou)
	• Pro prevenci vážného poškození automatické převodovky / dvouspojkové převodovky, omezte rychlost vozidla na 15 km/h (10 mph) a vzdálenost odtažení do 1,5 km (1 míli). (pro automatickou převodovku a dvouspojkovou převodovkou)

	• Brzdový pedál sešlapávejte s větší silou než obvykle, jelikož výkonnost brzd bude snížena.
	• Brzdový pedál sešlapávejte s větší silou než obvykle, jelikož výkonnost brzd bude snížena.

	• Ovládání volantu bude vyžadovat větší úsilí, neboť posilovač řízení bude vypnutý.
	• Ovládání volantu bude vyžadovat větší úsilí, neboť posilovač řízení bude vypnutý.

	• Pokud sjíždíte dlouhé klesání, brzdy se mohou přehřát a výkonnost brzd tak bude snížena. Dělejte časté zastávky, abyste brzdám umožnili vychladnout.
	• Pokud sjíždíte dlouhé klesání, brzdy se mohou přehřát a výkonnost brzd tak bude snížena. Dělejte časté zastávky, abyste brzdám umožnili vychladnout.

	• Při odtahování musí být ve vozidle, kvůli řízení a brzdění, přítomen řidič, avšak nesmí v něm být žádný další cestující.
	• Při odtahování musí být ve vozidle, kvůli řízení a brzdění, přítomen řidič, avšak nesmí v něm být žádný další cestující.



	Při tažení vozidla buďte maximálně obezřetní.
	Při tažení vozidla buďte maximálně obezřetní.
	• Vyhýbejte se prudkým rozjezdům nebo nepravidelným jízdním manévrům, které by vyvíjely nadměrný tlak na tažný hák a tažný kabel nebo řetěz. Hák a tažný kabel nebo řetěz se mohou přetrhnout a způsobit vážné zranění ne...
	• Vyhýbejte se prudkým rozjezdům nebo nepravidelným jízdním manévrům, které by vyvíjely nadměrný tlak na tažný hák a tažný kabel nebo řetěz. Hák a tažný kabel nebo řetěz se mohou přetrhnout a způsobit vážné zranění ne...
	• Vyhýbejte se prudkým rozjezdům nebo nepravidelným jízdním manévrům, které by vyvíjely nadměrný tlak na tažný hák a tažný kabel nebo řetěz. Hák a tažný kabel nebo řetěz se mohou přetrhnout a způsobit vážné zranění ne...

	• Pokud není poškozené vozidlo schopné jízdy, nepokračujte v tažení silou. Doporučujeme kontaktovat autorizovaného prodejce Kia nebo komerční odtahovou a asistenční službu.
	• Pokud není poškozené vozidlo schopné jízdy, nepokračujte v tažení silou. Doporučujeme kontaktovat autorizovaného prodejce Kia nebo komerční odtahovou a asistenční službu.

	• Vozidlo táhněte v co nejpřímějším směru.
	• Vozidlo táhněte v co nejpřímějším směru.

	• Při tažení si od vozidla udržujte odstup.
	• Při tažení si od vozidla udržujte odstup.



	• Připevněte tažný popruh k tažnému háku.
	• Připevněte tažný popruh k tažnému háku.
	• Připevněte tažný popruh k tažnému háku.
	• Připevněte tažný popruh k tažnému háku.

	• Použití jiné části než tažného háku k připevnění tažného popruhu může poškodit karoserii vozidla.
	• Použití jiné části než tažného háku k připevnění tažného popruhu může poškodit karoserii vozidla.

	• Použijte pouze kabel nebo řetěz určený specificky pro tažení vozidel. Kabel nebo řetěz pevně připevněte k tažnému háku.
	• Použijte pouze kabel nebo řetěz určený specificky pro tažení vozidel. Kabel nebo řetěz pevně připevněte k tažnému háku.

	• Rychlost jízdy vozidla zvyšujte nebo snižujte pomalu a rovnoměrně a tažné lano udržujte při rozjezdu a tažení vozidla napnuté, jinak by mohlo dojít k poškození tažného oka nebo vozidla.
	• Rychlost jízdy vozidla zvyšujte nebo snižujte pomalu a rovnoměrně a tažné lano udržujte při rozjezdu a tažení vozidla napnuté, jinak by mohlo dojít k poškození tažného oka nebo vozidla.

	• Pokud je vůz nezbytné táhnout se všemi čtyřmi koly na zemi, je možné jej táhnout pouze zepředu. Ujistěte se, že je zařazený neutrál. V taženém vozidle musí být přítomen řidič, který bude ovládat volant a brzdy.
	• Pokud je vůz nezbytné táhnout se všemi čtyřmi koly na zemi, je možné jej táhnout pouze zepředu. Ujistěte se, že je zařazený neutrál. V taženém vozidle musí být přítomen řidič, který bude ovládat volant a brzdy.

	• Před odtahem zkontrolujte, zda z automatické / dvouspojkové převodovky neuniká kapalina. Pokud z automatické převodovky / dvouspojkové převodovky uniká kapalina, je pro odtažení nezbytné použít plochý přívěs nebo pomocná tažn...
	• Před odtahem zkontrolujte, zda z automatické / dvouspojkové převodovky neuniká kapalina. Pokud z automatické převodovky / dvouspojkové převodovky uniká kapalina, je pro odtažení nezbytné použít plochý přívěs nebo pomocná tažn...








	Bezpečnostní prvky
	Bezpečnostní prvky
	Bezpečnostní prvky
	Vozidlo je vybaveno několika bezpečnostními prvky pro pomoc v nouzových situacích.
	Vozidlo je vybaveno několika bezpečnostními prvky pro pomoc v nouzových situacích.
	Hasicí přístroj
	Hasicí přístroj
	Pokud dojde k malému požáru a víte, jak používat hasicí přístroj, opatrně proveďte následující postup.
	1. Zatáhněte za kolík v horní části hasicího přístroje.
	1. Zatáhněte za kolík v horní části hasicího přístroje.
	1. Zatáhněte za kolík v horní části hasicího přístroje.

	2. Namiřte trysku na základnu požáru.
	2. Namiřte trysku na základnu požáru.

	3. Postavte se přibližně 2,5 m (8 stop) od ohně a pro vyprázdnění hasicího přístroje stiskněte rukojeť. Pokud rukojeť uvolníte, vyprazdňování se zastaví.
	3. Postavte se přibližně 2,5 m (8 stop) od ohně a pro vyprázdnění hasicího přístroje stiskněte rukojeť. Pokud rukojeť uvolníte, vyprazdňování se zastaví.

	4. Pohybem trysky tam a zpět stále miřte na základnu požáru. Po uhašení požáru pečlivě sledujte, zda oheň znovu nevzplane.
	4. Pohybem trysky tam a zpět stále miřte na základnu požáru. Po uhašení požáru pečlivě sledujte, zda oheň znovu nevzplane.



	Lékárnička první pomoci
	Lékárnička první pomoci
	Lékárnička obsahuje nůžky, obvazy, lepicí pásku a další materiál.

	Reflexní trojúhelník
	Reflexní trojúhelník
	Reflexní trojúhelník postavte na vozovku, aby varoval řidiče přijíždějících vozidel.

	Ukazatel tlaku v pneumatikách
	Ukazatel tlaku v pneumatikách
	Pro kontrolu tlaku v pneumatikách proveďte následující kroky:
	1. Odšroubujte čepičku z ventilu.
	1. Odšroubujte čepičku z ventilu.
	1. Odšroubujte čepičku z ventilu.

	2. Přitiskněte tlakoměr k ventilu pneumatiky a přidržte jej.
	2. Přitiskněte tlakoměr k ventilu pneumatiky a přidržte jej.

	3. Pevné přitisknutí bez úniku vzduchu aktivuje tlakoměr.
	3. Pevné přitisknutí bez úniku vzduchu aktivuje tlakoměr.
	• Zjistěte tlak uvedený na tlakoměru, na základě něhož určíte, zda je tlak pneumatiky nízký nebo vysoký.
	• Zjistěte tlak uvedený na tlakoměru, na základě něhož určíte, zda je tlak pneumatiky nízký nebo vysoký.
	• Zjistěte tlak uvedený na tlakoměru, na základě něhož určíte, zda je tlak pneumatiky nízký nebo vysoký.



	4. Upravte tlak pneumatiky ne doporučený tlak.
	4. Upravte tlak pneumatiky ne doporučený tlak.

	5. Našroubujte čepičku zpět na ventil.
	5. Našroubujte čepičku zpět na ventil.






	Celoevropský systém eCall
	Celoevropský systém eCall
	Celoevropský systém eCall
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Dopravní nehoda
	1 Dopravní nehoda
	1 Dopravní nehoda

	2 Bezdrátová síť
	2 Bezdrátová síť

	3 Zdravotnické operační středisko (PSAP)
	3 Zdravotnické operační středisko (PSAP)

	4 Pomoc
	4 Pomoc


	Vozidlo je vybaveno zařízením
	*1
	*2

	Systém umožňuje spojení s operátorem integrovaného operačního střediska v případě nehody na území Evropy (mimo zemí s omezením tohoto systému).
	1. Jak je popsáno v příručce uživatele, ve vozidle je instalováno zařízení poskytující spojení s celoevropským systémem Pan-European eCall.
	2. Označení "Other accidents" představuje jakékoli nehody na evropských silnicích (mimo zemí s omezením tohoto systému), při kterých došlo ke zranění osob a/nebo nutnosti poskytnutí pomoci. V případě nehody je třeba zastavit vozidl...


	Popis funkce eCall v systému vozidla
	Popis funkce eCall v systému vozidla
	Popis funkce eCall v systému vozidla
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Tlačítko SOS
	1 Tlačítko SOS
	1 Tlačítko SOS

	2 Havarijní signál
	2 Havarijní signál

	3 Systém nouzového volání
	3 Systém nouzového volání

	4 Anténa
	4 Anténa

	5 Mikrofon
	5 Mikrofon

	6 Reproduktor
	6 Reproduktor

	7 LED kontrolky
	7 LED kontrolky


	Přehled systému eCall vozidla, využívající tísňovou linku 112, jeho ovládání a funkce naleznete v tomto oddílu. Systém eCall, využívající tísňovou linku 112, je obecně služba veřejného zájmu a je k dispozici zdarma.
	Ve výchozím nastavení je systém eCall, využívající tísňovou linku 112, aktivovaný. Aktivuje se automaticky čidly vozidla v případě vážné nehody.
	Automaticky se rovněž spustí, pokud je vozidlo vybaveno systémem TPS, který v případě vážné nehody nefunguje.
	V případě potřeby lze systém eCall, využívající tísňovou linku 112, spustit ručně. Pokyny pro ruční spuštění systému jsou uvedeny v tomto oddílu.
	V případě kritického selhání systému eCall, které znemožňuje použití systému, využívajícího tísňovou linku 112, budou cestující ve vozidle upozorněni, podrobnosti v této části.



	Údaje o zpracování dat
	Údaje o zpracování dat
	Údaje o zpracování dat
	Jakékoli zpracování osobních údajů v systému eCall vozidla, využívajícím linku 112, musí být v souladu s pravidly na ochranu osobních údajů, stanovenými ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (1) a 2002/58/ES (2) a js...
	Jakékoli zpracování osobních údajů v systému eCall vozidla, využívajícím linku 112, musí být v souladu s pravidly na ochranu osobních údajů, stanovenými ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (1) a 2002/58/ES (2) a js...
	Zpracování těchto dat je striktně omezeno na důvody použití pro nouzové volání eCall na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.


	Typy dat a jejich příjemci
	Typy dat a jejich příjemci
	Typy dat a jejich příjemci
	Systém vozidla eCall, využívající linku 112, může sbírat a zpracovávat pouze následující údaje:
	Systém vozidla eCall, využívající linku 112, může sbírat a zpracovávat pouze následující údaje:
	• Identifikační číslo vozidla
	• Identifikační číslo vozidla
	• Identifikační číslo vozidla

	• Typ vozidla (osobní vozidlo nebo lehké komerční vozidlo)
	• Typ vozidla (osobní vozidlo nebo lehké komerční vozidlo)

	• Typ přechovávaného paliva (benzín/ nafta/CNG/LPG/elektřina/vodík)
	• Typ přechovávaného paliva (benzín/ nafta/CNG/LPG/elektřina/vodík)

	• Poslední polohy vozidla a směr jízdy
	• Poslední polohy vozidla a směr jízdy

	• Soubor dat automatické aktivace systému a jeho časová značka
	• Soubor dat automatické aktivace systému a jeho časová značka

	• Jakákoli další data (pokud lze): Neuplatňuje se
	• Jakákoli další data (pokud lze): Neuplatňuje se


	Příjemci dat, zpracovaných systémem eCall vozidla, využívající linku 112, jsou odpovídající kontaktní místa, pověřená příslušnými orgány veřejné správy země, ve které se území nachází, přijímající a zpracovávající...
	1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (OJ L 281, 23.11.1995, str. 31).
	1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (OJ L 281, 23.11.1995, str. 31).
	1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (OJ L 281, 23.11.1995, str. 31).

	2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v elektronické komunikaci (směrnice o ochraně soukromí a elektronických komunikacích) (OJ L 201, 31.7.2002, st...
	2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v elektronické komunikaci (směrnice o ochraně soukromí a elektronických komunikacích) (OJ L 201, 31.7.2002, st...

	3. Směrnice 95/46/ES je nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně údajů)...
	3. Směrnice 95/46/ES je nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně údajů)...





	Opatření pro zpracování údajů
	Opatření pro zpracování údajů
	Opatření pro zpracování údajů
	Systém eCall ve vozidle, využívající linku 112, je navržen tak, aby zaručil, že data uložená v paměti systému nebudou poskytnuty mimo systém před spuštěním systému eCall. Doplňující poznámky (pokud jsou): Neuplatňuje se
	Systém eCall ve vozidle, využívající linku 112, je navržen tak, aby zaručil, že data uložená v paměti systému nebudou poskytnuty mimo systém před spuštěním systému eCall. Doplňující poznámky (pokud jsou): Neuplatňuje se
	Systém eCall, využívající linku 112, je navržen tak, že v normálním provozním stavu není vysledovatelný ani není předmětem žádného trvalého sledování. Doplňující poznámky (pokud jsou): Neuplatňuje se
	Systém eCall, využívající linku 112, je navržen tak, že data ve vnitřní paměti systému jsou automaticky průběžně odstraňována.
	Při normální činnosti jsou údaje o poloze vozidla ve vnitřní paměti systému trvale přepisována, takže se v normálně fungujícím systému uchovávají pouze poslední tři polohy vozidla.
	Záznam dat o aktivitě vozidla v systému eCall, využívajícím linku 112, se neuchovává déle, než je nezbytné k účelům zpracování v nouzovém systému eCall, a v žádném případě za hranici 13 hodin od momentu iniciace nouzového sy...



	Způsoby výkonu práv subjektu údajů
	Způsoby výkonu práv subjektu údajů
	Způsoby výkonu práv subjektu údajů
	Subjekt údajů (vlastník vozidla) má právo na přístup k údajům a případně může požádat o jejich opravu, výmaz nebo blokování údajů, které se ho týkají, jejichž zpracování není v souladu s ustanoveními směrnice 95/46/EC. J...
	Subjekt údajů (vlastník vozidla) má právo na přístup k údajům a případně může požádat o jejich opravu, výmaz nebo blokování údajů, které se ho týkají, jejichž zpracování není v souladu s ustanoveními směrnice 95/46/EC. J...
	Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů, pokud má pocit, že v důsledku zpracování jeho osobních údajů byla porušena jeho práva.
	Obraťte se na službu, zajišťující přístup (pokud jsou): Neuplatňuje se




	Celoevropský systém eCall
	Celoevropský systém eCall
	Celoevropský systém eCall
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Mikrofon
	1 Mikrofon
	1 Mikrofon

	2 Tlačítko SOS
	2 Tlačítko SOS

	3 LED
	3 LED


	Tlačítko SOS: Stiskem tlačítka naváže řidič/spolujezdec nouzový hovor s integrovanou dispečerskou službou.
	LED: Červená a zelená kontrolka LED svítí 3 sekundy, pokud je vozidlo ve stavu ON (Zapnuto). Jinak za běžného provozu vozidla tyto kontrolky zhasnou.
	Jestliže se v systému vyskytnou problémy, kontrolka LED svítí červeně.


	Automatické hlášení o nehodě
	Automatické hlášení o nehodě
	Automatické hlášení o nehodě
	1. Činnost systému v případě dopravní nehody
	1. Činnost systému v případě dopravní nehody
	1. Činnost systému v případě dopravní nehody
	1. Činnost systému v případě dopravní nehody
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Spojení se zdravotnickým operačním střediskem (PSAP)
	2. Spojení se zdravotnickým operačním střediskem (PSAP)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Tísňové služby
	3. Tísňové služby
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Zařízení připojené k celoevropskému systému eCall se v případě nehody vozidla automaticky spojí se veřejným integrovaným operačním střediskem (PSAP) za účelem provedení nezbytných záchranných úkonů.
	Za účelem poskytnutí náležité záchranné pomoci po zjištění dopravní nehody přenáší celoevropský systém eCall automaticky data nehody do veřejného integrovaného operačního střediska (PSAP).
	V takovém případě nelze tísňové volání jednoduše ukončit stisknutím tlačítka SOS; celoevropský systém eCall zůstane ve spojení, dokud operátor pohotovostní služby, který tísňové volání přijal, toto volání sám neukončí.
	Je možné, že v případě méně závažné dopravní nehody se celoevropský systém eCall neaktivuje a tísňové volání se neprovede. Tísňové volání však lze uskutečnit stisknutím tlačítka SOS.
	Činnost systému není možná, pokud v místě není k dispozici mobilní signál a signál systémů GPS a Galileo.
	Činnost systému není možná, pokud v místě není k dispozici mobilní signál a signál systémů GPS a Galileo.




	Ruční hlášení o nehodě
	Ruční hlášení o nehodě
	Ruční hlášení o nehodě
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1
	1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE ROW>
	2
	2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE ROW>
	3
	3
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>






	Řidič nebo spolujezdec mohou nouzový hovor s veřejným integrovaným operačním střediskem (PSAP) uskutečnit manuálně stiskem tlačítka SOS za účelem získání potřebné pomoci v tísni.
	Hovor s tísňovou službou prostřednictvím celoevropského systému eCall lze zrušit dalším stiskem tlačítka SOS pouze před spojením hovoru.
	Po aktivování tísňového hovoru v ručním režimu (za účelem získání příslušné tísňové služby a podpory) přenáší celoevropský systém eCall automaticky data o dopravní nehodě nebo jiná data nehody veřejnému integrovanému ...
	Pokud řidič nebo spolujezdec stisknou tlačítko SOS omylem, tísňový hovor lze do 3 sekund zrušit dalším stiskem tlačítka. Poté již volání nelze zrušit.
	V případě dopravní nehody nebo jiné nehody vyžaduje aktivace tísňového volání v ručním režimu následující postup:
	1. Zastavte vozidlo v souladu s dopravními předpisy, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu.
	1. Zastavte vozidlo v souladu s dopravními předpisy, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu.
	1. Zastavte vozidlo v souladu s dopravními předpisy, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu.

	2. Stiskněte tlačítko SOS, které zahájí registraci zařízení prostřednictvím mobilní telefonní sítě a zašle minimální množství dat o vozidlu a jeho poloze; tato data byla shromážděna v souladu s technickými požadavky služby.
	2. Stiskněte tlačítko SOS, které zahájí registraci zařízení prostřednictvím mobilní telefonní sítě a zašle minimální množství dat o vozidlu a jeho poloze; tato data byla shromážděna v souladu s technickými požadavky služby.
	Poté se naváže přímý kontakt s operátorem celoevropského systému eCall, aby mohly být sděleny důvody tísňového volání a související okolnosti.

	3. Po vyjasnění důvodů tísňového volání operátor veřejného integrovaného operačního střediska (PSAP) vyšle pohotovostní službu a ukončí tísňový hovor.
	3. Po vyjasnění důvodů tísňového volání operátor veřejného integrovaného operačního střediska (PSAP) vyšle pohotovostní službu a ukončí tísňový hovor.


	Pokud nebude tísňový hovor uskutečněn podle postupu zmíněného výše, bude vyhodnocen jako chybný.
	• Napájení zařízení celoevropského systému eCall zajišťuje baterie
	• Napájení zařízení celoevropského systému eCall zajišťuje baterie
	• Napájení zařízení celoevropského systému eCall zajišťuje baterie
	• Napájení zařízení celoevropského systému eCall zajišťuje baterie
	- Baterie zařízení celoevropského systému eCall dodává napětí po dobu 1 hodiny, pokud hlavní napájení z vozidla není v důsledku nouzové situace k dispozici.
	- Baterie zařízení celoevropského systému eCall dodává napětí po dobu 1 hodiny, pokud hlavní napájení z vozidla není v důsledku nouzové situace k dispozici.
	- Baterie zařízení celoevropského systému eCall dodává napětí po dobu 1 hodiny, pokud hlavní napájení z vozidla není v důsledku nouzové situace k dispozici.

	- Baterie jednotky celoevropského systému eCall by se měla měnit každé 4 roky.
	- Baterie jednotky celoevropského systému eCall by se měla měnit každé 4 roky.



	• LED svítí červeně (porucha systému)
	• LED svítí červeně (porucha systému)
	Pokud za normálních provozních podmínek svítí červená LED, jde o příznak poruchy jednotky celoevropského systému eCall. Jednotku celoevropského systému eCall nechte neprodleně zkontrolovat u autorizovaného prodejce nebo servisního pa...

	• Svévolná demontáž nebo úpravy
	• Svévolná demontáž nebo úpravy
	Jednotka celoevropského systému eCall aktivuje tísňový hovor pro asistenci. Jakákoli svévolná demontáž nebo úprava nastavení jednotky celoevropského systému eCall může ovlivnit vaše bezpečí při jízdě. Může také dojít k chybn...








	Systém UAE eCall
	Systém UAE eCall
	Systém UAE eCall
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Dopravní nehoda
	1. Dopravní nehoda
	1. Dopravní nehoda

	2. Bezdrátová síť
	2. Bezdrátová síť

	3. Zdravotnické operační středisko (PSAP)
	3. Zdravotnické operační středisko (PSAP)

	4. Pomoc
	4. Pomoc


	Vozidlo je vybaveno zařízením
	*1
	*2

	Systém umožňuje spojení s operátorem služby jednorázového odeslání v případě nehody na silnicích na území Blízkého východu. (Pouze v zemích, kde je použití systému legislativně upraveno.)
	Systém UAE eCall za stanovených podmínek, uvedených v uživatelské příručce, stejně jako v záruční a servisní knížce, přenáší data zdravotnickému operačnímu středisku (PSAP), včetně polohy, typu vozidla a VIN (identifikační...
	Jakmile jsou údaje uložené v systému UAE eCall doručeny do záchranného centra, aby pomohly řidiči a cestujícím s řádnou záchrannou operací, budou po ukončení záchranné operace smazány.
	*1. Jednotka systému UAE eCall podle příručky uživatele představuje zařízení nainstalované ve vozidle, poskytující spojení se systémem UAE eCall.
	*2. Označení „Other accidents“ (Jiné nehody) představuje jakékoli nehody na silnicích Blízkého východu (mimo zemí s omezením tohoto systému), při kterých došlo ke zranění osob a/nebo nutnosti poskytnutí pomoci. V případě zpoz...
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	Popis funkce eCall v systému vozidla
	Popis funkce eCall v systému vozidla
	Popis funkce eCall v systému vozidla
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Tlačítko SOS
	1. Tlačítko SOS
	1. Tlačítko SOS

	2. Havarijní signál
	2. Havarijní signál

	3. Systém nouzového volání
	3. Systém nouzového volání

	4. Anténa
	4. Anténa

	5. Mikrofon
	5. Mikrofon

	6. Reproduktor
	6. Reproduktor

	7. LED kontrolky
	7. LED kontrolky


	Přehled systému eCall vozidla, využívající tísňovou linku 999, jeho ovládání a funkce naleznete v tomto oddílu. Systém eCall, využívající tísňovou linku 999, je obecně služba veřejného zájmu a je k dispozici zdarma.
	Ve výchozím nastavení je systém eCall, využívající tísňovou linku 999, aktivovaný. Aktivuje se automaticky čidly vozidla v případě vážné nehody.
	Automaticky se rovněž spustí, pokud je vozidlo vybaveno systémem TPS, který v případě vážné nehody nefunguje.
	V případě potřeby lze systém eCall, využívající tísňovou linku 999, spustit manuálně. Pokyny pro ruční spuštění systému jsou uvedeny v tomto oddílu.
	V případě kritického selhání systému eCall, které znemožňuje použití systému, využívajícího tísňovou linku 999, budou cestující ve vozidle upozorněni, podrobnosti v této části.



	Údaje o zpracování dat
	Údaje o zpracování dat
	Údaje o zpracování dat
	Jakékoli zpracování osobních údajů v systému eCall vozidla, využívajícím linku 999, musí být v souladu s pravidly na ochranu osobních údajů, stanovenými ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (1) a 2002/58/ES (2) a js...
	Jakékoli zpracování osobních údajů v systému eCall vozidla, využívajícím linku 999, musí být v souladu s pravidly na ochranu osobních údajů, stanovenými ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (1) a 2002/58/ES (2) a js...
	Zpracování těchto dat je striktně omezeno na důvody použití pro nouzové volání eCall na jednotné číslo tísňového volání 999.


	Typy dat a jejich příjemci
	Typy dat a jejich příjemci
	Typy dat a jejich příjemci
	Systém vozidla eCall, využívající linku 999, může sbírat a zpracovávat pouze následující údaje:
	Systém vozidla eCall, využívající linku 999, může sbírat a zpracovávat pouze následující údaje:
	• Identifikační číslo vozidla
	• Identifikační číslo vozidla
	• Identifikační číslo vozidla

	• Typ vozidla (osobní vozidlo nebo lehké komerční vozidlo)
	• Typ vozidla (osobní vozidlo nebo lehké komerční vozidlo)

	• Typ přechovávaného paliva (benzín/ nafta/CNG/LPG/elektřina/vodík)
	• Typ přechovávaného paliva (benzín/ nafta/CNG/LPG/elektřina/vodík)

	• Poslední poloha vozidla a směr jízdy
	• Poslední poloha vozidla a směr jízdy

	• Soubor dat automatické aktivace systému a jeho časová značka
	• Soubor dat automatické aktivace systému a jeho časová značka

	• Jakákoli další data (pokud lze): Neuplatňuje se
	• Jakákoli další data (pokud lze): Neuplatňuje se


	Příjemci dat, zpracovaných systémem eCall vozidla, využívající linku 999, jsou odpovídající kontaktní místa, pověřená příslušnými orgány veřejné správy země, ve které se území nachází, přijímající a zpracovávající...
	1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (OJ L 281, 23.11.1995, str. 31).
	1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (OJ L 281, 23.11.1995, str. 31).
	1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (OJ L 281, 23.11.1995, str. 31).

	2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v elektronické komunikaci (směrnice o ochraně soukromí a elektronických komunikacích) (OJ L 201, 31.7.2002, st...
	2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v elektronické komunikaci (směrnice o ochraně soukromí a elektronických komunikacích) (OJ L 201, 31.7.2002, st...

	3. Směrnice 95/46/ES je nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně údajů)...
	3. Směrnice 95/46/ES je nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně údajů)...





	Opatření pro zpracování údajů
	Opatření pro zpracování údajů
	Opatření pro zpracování údajů
	Systém eCall ve vozidle, využívající linku 999, je navržen tak, aby zaručil, že data uložená v paměti systému nebudou poskytnuty mimo systém před spuštěním systému eCall. Doplňující poznámky (pokud jsou): Neuplatňuje se
	Systém eCall ve vozidle, využívající linku 999, je navržen tak, aby zaručil, že data uložená v paměti systému nebudou poskytnuty mimo systém před spuštěním systému eCall. Doplňující poznámky (pokud jsou): Neuplatňuje se
	Systém eCall, využívající linku 999, je navržen tak, že v normálním provozním stavu není vysledovatelný ani není předmětem jakéhokoli trvalého sledování. Doplňující poznámky (pokud jsou): Neuplatňuje se
	Systém eCall, využívající linku 999, je navržen tak, že data ve vnitřní paměti systému jsou automaticky průběžně mazána.
	Při normální činnosti jsou údaje o poloze vozidla ve vnitřní paměti systému kontinuálně přepisována, takže se uchovávají pouze poslední tři polohy vozidla.
	Záznam dat o aktivitě vozidla v systému eCall, využívajícím linku 999, není uchováván déle než je nezbytné pro účel zpracování v nouzovém systému eCall a v žádném případě za hranici 13 hodin od momentu iniciace nouzového sys...



	Způsoby výkonu práv subjektu údajů
	Způsoby výkonu práv subjektu údajů
	Způsoby výkonu práv subjektu údajů
	Subjekt údajů (vlastník vozidla) má právo na přístup k údajům a případně požádat o opravu, výmaz nebo blokování údajů, které se ho týkají, jejichž zpracování není v souladu s ustanoveními směrnice 95/46/EC. Jakékoli třet...
	Subjekt údajů (vlastník vozidla) má právo na přístup k údajům a případně požádat o opravu, výmaz nebo blokování údajů, které se ho týkají, jejichž zpracování není v souladu s ustanoveními směrnice 95/46/EC. Jakékoli třet...
	Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů, pokud má pocit, že v důsledku zpracování jeho osobních údajů byla porušena jeho práva.
	Obraťte se na službu, zajišťující přístup (pokud jsou): Neuplatňuje se




	Systém UAE eCall
	Systém UAE eCall
	Systém UAE eCall
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Součásti systému UAE eCall, umístěné v prostoru pro cestující:
	1. Mikrofon
	1. Mikrofon
	1. Mikrofon

	2. Tlačítko SOS
	2. Tlačítko SOS

	3. LED
	3. LED


	Tlačítko SOS: Stiskem tlačítka naváže řidič/spolujezdec nouzový hovor se službou jednorázového odeslání.
	LED: Když je tlačítko ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru) v poloze ON (Zapnuto), rozsvítí se na 3 sekundy zelená kontrolka LED. Při normální činnosti systému se poté vypnou.


	Automatické hlášení o nehodě
	Automatické hlášení o nehodě
	Automatické hlášení o nehodě
	1. Činnost systému v případě dopravní nehody
	1. Činnost systému v případě dopravní nehody
	1. Činnost systému v případě dopravní nehody
	1. Činnost systému v případě dopravní nehody
	<GRAPHIC>
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	2. Spojení se zdravotnickým operačním střediskem (PSAP)
	2. Spojení se zdravotnickým operačním střediskem (PSAP)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Tísňové služby
	3. Tísňové služby
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Zařízení připojené k systému UAE eCall se v případě nehody vozidla automaticky spojí se zdravotnickým operačním střediskem (PSAP) za účelem provedení nezbytných záchranných úkonů.
	Pro poskytnutí náležité záchranné pomoci po zjištění dopravní nehody, přenáší systém UAE eCall automaticky data nehody do zdravotního operačního střediska (PSAP).
	V takovém případě nelze tísňové volání jednoduše ukončit stisknutím tlačítka SOS a systém UAE eCall zůstane ve spojení, dokud operátor pohotovostní služby, který tísňové volání přijal, toto volání sám neukončí.
	V případě méně závažné dopravní nehody nemusí systém UAE eCall tísňové volání provést. Tísňové volání však lze uskutečnit stisknutím tlačítka SOS.
	Činnost systému není možná, pokud v místě není k dispozici mobilní signál a signál systémů GPS a Galileo.
	Činnost systému není možná, pokud v místě není k dispozici mobilní signál a signál systémů GPS a Galileo.




	Ruční hlášení o nehodě
	Ruční hlášení o nehodě
	Ruční hlášení o nehodě
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1
	1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE ROW>
	2
	2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE ROW>
	3
	3
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>






	Řidič nebo spolujezdci mohou nouzový hovor se zdravotnickým operačním střediskem (PSAP) pro získání potřebné nouzové pomoci uskutečnit manuálně stiskem tlačítka SOS.
	Hovor s nouzovou službou prostřednictvím systému UAE eCall lze zrušit dalším stisknutím tlačítka SOS pouze před spojením hovoru.
	Po aktivování nouzového hovoru v ručním režimu stisknutím tlačítka SOS (pro příslušnou tísňovou službu a podporu) systém UAE eCall automaticky přenáší data dopravní nehody nebo data jiné nehody zdravotnickému operačnímu stře...
	Pokud řidič nebo spolujezdec stiskne tlačítko SOS omylem, tísňový hovor lze do 3 sekund zrušit dalším stiskem tlačítka. Poté již nelze zrušit.
	V případě dopravní nehody nebo jiné nehody proveďte následující úkony pro aktivování tísňového hovoru v manuálním režimu:
	1. Zastavte vozidlo v souladu s pravidly silničního provozu, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu;
	1. Zastavte vozidlo v souladu s pravidly silničního provozu, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu;
	1. Zastavte vozidlo v souladu s pravidly silničního provozu, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu;

	2. Stiskněte tlačítko SOS, po stisknutí tlačítka SOS proběhne přihlášení zařízení v bezdrátové telekomunikační síti a podle technických parametrů zařízení je shromážděn minimální soubor dat o vozidle a poloze.
	2. Stiskněte tlačítko SOS, po stisknutí tlačítka SOS proběhne přihlášení zařízení v bezdrátové telekomunikační síti a podle technických parametrů zařízení je shromážděn minimální soubor dat o vozidle a poloze.
	Poté se s operátorem systému UAE eCall upřesní důvod (podmínky) tísňového volání.

	3. Po vyjasnění důvodů tísňového volání operátor zdravotnického operačního střediska (PSAP) vyšle pohotovostní službu a ukončí tísňový hovor.
	3. Po vyjasnění důvodů tísňového volání operátor zdravotnického operačního střediska (PSAP) vyšle pohotovostní službu a ukončí tísňový hovor.


	Pokud není tísňový hovor uskutečněn podle postupu zmíněného výše, bude vyhodnocen jako chybný.
	Napájení zařízení systému UAE eCall z baterie
	Napájení zařízení systému UAE eCall z baterie
	• Baterie systému UAE eCall dodává napětí po dobu 1 hodiny, pokud hlavní napájení z vozidla není v důsledku nouzové situace k dispozici.
	• Baterie systému UAE eCall dodává napětí po dobu 1 hodiny, pokud hlavní napájení z vozidla není v důsledku nouzové situace k dispozici.
	• Baterie systému UAE eCall dodává napětí po dobu 1 hodiny, pokud hlavní napájení z vozidla není v důsledku nouzové situace k dispozici.

	• Baterie systému UAE eCall by se měla měnit každé 3 roky. Další informace naleznete v části 
	• Baterie systému UAE eCall by se měla měnit každé 3 roky. Další informace naleznete v části 
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	LED svítí červeně (porucha systému)
	LED svítí červeně (porucha systému)
	Pokud za normálních provozních podmínek svítí červená LED, může jít o příznak poruchy jednotky systému UAE eCall. Systém UAE eCall nechte zkontrolovat u autorizovaného prodejce nebo servisního partnera Kia. V opačném případě nel...

	Svévolná demontáž nebo úpravy
	Svévolná demontáž nebo úpravy
	Jednotka systému UAE eCall aktivuje tísňový hovor pro asistenci. Jakákoli svévolná demontáž nebo úprava nastavení jednotky systému UAE eCall může negativně ovlivnit vaše bezpečí při jízdě. Může také dojít k chybnému tísňov...








	Údržba
	Údržba
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	Údržba
	Údržba
	Údržba
	Údržba

	Motorový prostor
	Motorový prostor
	Motorový prostor
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	<GRAPHIC>

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	<GRAPHIC>

	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0
	<GRAPHIC>

	Podle zvolených možností nebo aktuálního regionu nemusejí být některé funkce vašeho vozidla dostupné.
	1 Nádržka chladicí kapaliny motoru
	1 Nádržka chladicí kapaliny motoru
	1 Nádržka chladicí kapaliny motoru

	2 Nádržka brzdové kapaliny
	2 Nádržka brzdové kapaliny

	3 Vzduchový filtr
	3 Vzduchový filtr

	4 Uzávěr plnícího otvoru motorového oleje
	4 Uzávěr plnícího otvoru motorového oleje

	5 Měrka motorového oleje
	5 Měrka motorového oleje

	6 Nádržka kapaliny do ostřikovačů čelního skla
	6 Nádržka kapaliny do ostřikovačů čelního skla

	7 Kladný pól akumulátoru (+)
	7 Kladný pól akumulátoru (+)

	8 Záporný pól akumulátoru (–)
	8 Záporný pól akumulátoru (–)

	9 Pojistková skříňka
	9 Pojistková skříňka





	Údržba vozidla
	Údržba vozidla
	Údržba vozidla

	Zodpovědnost vlastníka vozidla
	Zodpovědnost vlastníka vozidla
	Zodpovědnost vlastníka vozidla
	• Nechte vozidlo opravit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Nechte vozidlo opravit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Nechte vozidlo opravit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Nechte vozidlo opravit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Uschovávejte si doklady o řádné údržbě.
	• Uschovávejte si doklady o řádné údržbě.

	• Dbejte, abyste mohli doložit dodržování záručních požadavků na servis a údržbu svého vozidla.
	• Dbejte, abyste mohli doložit dodržování záručních požadavků na servis a údržbu svého vozidla.

	• Na opravy a úkony, prováděné v důsledku nesprávné údržby nebo nedostatečné péče, se nevztahuje záruka.
	• Na opravy a úkony, prováděné v důsledku nesprávné údržby nebo nedostatečné péče, se nevztahuje záruka.


	Za údržbu vozidla a pravidelnou péči zodpovídá majitel vozidla.
	Za údržbu vozidla a pravidelnou péči zodpovídá majitel vozidla.




	Údržba prováděná vlastníkem vozidla
	Údržba prováděná vlastníkem vozidla
	Údržba prováděná vlastníkem vozidla
	Nesprávné nebo neúplné provedení úkonů může způsobit problémy. V tomto oddílu jsou uvedené snadno proveditelné úkony údržby.
	Nesprávné nebo neúplné provedení úkonů může způsobit problémy. V tomto oddílu jsou uvedené snadno proveditelné úkony údržby.
	Nesprávná údržba, prováděná vlastníkem vozidla v záručním období, může ovlivnit platnost záruky. Podrobnosti jsou uvedené v příručce pro záruku a servis, dodávané s vozidlem. Pokud si nejste jisti s prováděním některého pos...
	Nesprávná údržba, prováděná vlastníkem vozidla v záručním období, může ovlivnit platnost záruky. Podrobnosti jsou uvedené v příručce pro záruku a servis, dodávané s vozidlem. Pokud si nejste jisti s prováděním některého pos...

	Bezpečnostní opatření v motorovém prostoru pro vznětové motory
	Bezpečnostní opatření v motorovém prostoru pro vznětové motory
	• Piezo vstřikovač pracuje pod vysokým napětím (maximálně 200 V).
	• Piezo vstřikovač pracuje pod vysokým napětím (maximálně 200 V).
	• Piezo vstřikovač pracuje pod vysokým napětím (maximálně 200 V).

	• Nedotýkejte se vstřikovače, elektroinstalace vstřikovače a počítače motoru, pokud motor běží.
	• Nedotýkejte se vstřikovače, elektroinstalace vstřikovače a počítače motoru, pokud motor běží.

	• Neodnímejte konektor vstřikovače, pokud motor běží.
	• Neodnímejte konektor vstřikovače, pokud motor běží.

	• Lidé používající kardiostimulátory nesmí stát poblíž motoru, pokud motor startuje nebo běží.
	• Lidé používající kardiostimulátory nesmí stát poblíž motoru, pokud motor startuje nebo běží.


	Údržba vozidla
	Údržba vozidla
	• Úkony údržby, prováděné na vozidle, mohou být nebezpečné. Při některých úkonech údržby může dojít k vážnému zranění. Při nedostatku znalostí či zkušeností nebo při chybějícím nářadí a vybavení svěřte servisn...
	• Úkony údržby, prováděné na vozidle, mohou být nebezpečné. Při některých úkonech údržby může dojít k vážnému zranění. Při nedostatku znalostí či zkušeností nebo při chybějícím nářadí a vybavení svěřte servisn...
	• Úkony údržby, prováděné na vozidle, mohou být nebezpečné. Při některých úkonech údržby může dojít k vážnému zranění. Při nedostatku znalostí či zkušeností nebo při chybějícím nářadí a vybavení svěřte servisn...

	• Pracovat v prostoru pod kapotou při běžícím motoru je nebezpečné. Nebezpečí dále zvyšuje volný oděv a šperky. Může dojít k zachycení pohyblivými součástmi a ke zranění. Z tohoto důvodu, pokud je při práci pod kapotou nut...
	• Pracovat v prostoru pod kapotou při běžícím motoru je nebezpečné. Nebezpečí dále zvyšuje volný oděv a šperky. Může dojít k zachycení pohyblivými součástmi a ke zranění. Z tohoto důvodu, pokud je při práci pod kapotou nut...

	• Nikdy nepracujte na systému vstřikování, pokud motor běží nebo dříve než 30 sekund po vypnutí motoru. Vysokotlaké čerpadlo, lyžiny, vstřikovače a vysokotlaké potrubí jsou pod vysokým tlakem i po zastavení motoru. Tryskání pa...
	• Nikdy nepracujte na systému vstřikování, pokud motor běží nebo dříve než 30 sekund po vypnutí motoru. Vysokotlaké čerpadlo, lyžiny, vstřikovače a vysokotlaké potrubí jsou pod vysokým tlakem i po zastavení motoru. Tryskání pa...



	Vznětový motor
	Vznětový motor
	Nikdy nepracujte na systému vstřikování, pokud motor běží nebo dříve než 30 sekund po vypnutí motoru. Vysokotlaké čerpadlo, lišta, vstřikovače a vysokotlaké potrubí jsou pod vysokým tlakem i po zastavení motoru. Tryskání paliva ...

	• Na horní část krytu motoru (je-li součástí výbavy) nebo díly související s palivem nevyvíjejte velkou sílu a nepokládejte na ně těžké předměty.
	• Na horní část krytu motoru (je-li součástí výbavy) nebo díly související s palivem nevyvíjejte velkou sílu a nepokládejte na ně těžké předměty.
	• Na horní část krytu motoru (je-li součástí výbavy) nebo díly související s palivem nevyvíjejte velkou sílu a nepokládejte na ně těžké předměty.
	• Na horní část krytu motoru (je-li součástí výbavy) nebo díly související s palivem nevyvíjejte velkou sílu a nepokládejte na ně těžké předměty.

	• Kontrolu palivové soustavy (vedení paliva a vstřikovací zařízení) svěřte profesionálnímu servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Kontrolu palivové soustavy (vedení paliva a vstřikovací zařízení) svěřte profesionálnímu servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Nejezděte s dlouhodobě sejmutým krytem motoru.
	• Nejezděte s dlouhodobě sejmutým krytem motoru.

	• Při kontrole prostoru motoru nestůjte poblíž ohně. Palivo, kapalina do ostřikovačů atd. jsou hořlavé oleje, které mohou způsobit požár.
	• Při kontrole prostoru motoru nestůjte poblíž ohně. Palivo, kapalina do ostřikovačů atd. jsou hořlavé oleje, které mohou způsobit požár.

	• Před dotknutím se akumulátoru, kabelů zapalování a elektroinstalace byste měli odpojit zápornou svorku akumulátoru „-“. Mohli byste utrpět zásah elektrickým proudem.
	• Před dotknutím se akumulátoru, kabelů zapalování a elektroinstalace byste měli odpojit zápornou svorku akumulátoru „-“. Mohli byste utrpět zásah elektrickým proudem.

	• Při snímání krytu vnitřního obložení pomocí plochého šroubováku (-) buďte opatrní, abyste kryt nepoškodili.
	• Při snímání krytu vnitřního obložení pomocí plochého šroubováku (-) buďte opatrní, abyste kryt nepoškodili.

	• Při výměně a čištění žárovek buďte opatrní, abyste neutrpěli popáleniny nebo elektrický šok.
	• Při výměně a čištění žárovek buďte opatrní, abyste neutrpěli popáleniny nebo elektrický šok.








	Údržba svépomocí
	Údržba svépomocí
	Údržba svépomocí

	Plán údržby svépomocí
	Plán údržby svépomocí
	Plán údržby svépomocí

	Doplnění paliva
	Doplnění paliva
	Doplnění paliva
	• Zkontrolujte množství chladicí kapaliny v nádržce.
	• Zkontrolujte množství chladicí kapaliny v nádržce.
	• Zkontrolujte množství chladicí kapaliny v nádržce.
	• Zkontrolujte množství chladicí kapaliny v nádržce.

	• Zkontrolujte množství kapaliny ostřikovače.
	• Zkontrolujte množství kapaliny ostřikovače.

	• Zkontrolujte, zda není žádná z pneumatik málo nahuštěná.
	• Zkontrolujte, zda není žádná z pneumatik málo nahuštěná.


	Pokud je motor zahřátý, při kontrole množství chladicí kapaliny postupujte opatrně. Horká chladicí kapalina a pára jsou pod tlakem a mohou vytrysknout. Mohlo by dojít k opaření nebo jinému vážnému zranění.
	Pokud je motor zahřátý, při kontrole množství chladicí kapaliny postupujte opatrně. Horká chladicí kapalina a pára jsou pod tlakem a mohou vytrysknout. Mohlo by dojít k opaření nebo jinému vážnému zranění.




	Při používání vozidla
	Při používání vozidla
	Při používání vozidla
	• Všímejte si jakýchkoli změn zvuku výfuku nebo jakéhokoli zápachu výfukových zplodin ve vozidle.
	• Všímejte si jakýchkoli změn zvuku výfuku nebo jakéhokoli zápachu výfukových zplodin ve vozidle.
	• Všímejte si jakýchkoli změn zvuku výfuku nebo jakéhokoli zápachu výfukových zplodin ve vozidle.
	• Všímejte si jakýchkoli změn zvuku výfuku nebo jakéhokoli zápachu výfukových zplodin ve vozidle.

	• Zkontrolujte vibrace přenášené do volantu. Všímejte si jakéhokoli odporu při ovládání volantu, jeho mechanické vůle nebo změny jeho polohy v přímém směru.
	• Zkontrolujte vibrace přenášené do volantu. Všímejte si jakéhokoli odporu při ovládání volantu, jeho mechanické vůle nebo změny jeho polohy v přímém směru.

	• Všímejte si, zda vozidlo soustavně mírně zatáčí nebo „tahá“ na jednu stranu při jízdě po hladké vodorovné silnici.
	• Všímejte si, zda vozidlo soustavně mírně zatáčí nebo „tahá“ na jednu stranu při jízdě po hladké vodorovné silnici.

	• Při zastavování poslouchejte a všímejte si neobvyklých zvuků, tahání volantu na jednu stranu, delší dráhy brzdového pedálu nebo obtížnému sešlápnutí brzdového pedálu.
	• Při zastavování poslouchejte a všímejte si neobvyklých zvuků, tahání volantu na jednu stranu, delší dráhy brzdového pedálu nebo obtížnému sešlápnutí brzdového pedálu.

	• Pokud dochází k prokluzování nebo jakýmkoli změnám fungování převodovky, zkontrolujte hladinu oleje převodovky.
	• Pokud dochází k prokluzování nebo jakýmkoli změnám fungování převodovky, zkontrolujte hladinu oleje převodovky.

	• Zkontrolujte parkovací brzdu.
	• Zkontrolujte parkovací brzdu.

	• Zkontrolujte únik kapaliny z vozidla (voda kapající ze systému klimatizace během nebo po používání vozidla je normálním jevem).
	• Zkontrolujte únik kapaliny z vozidla (voda kapající ze systému klimatizace během nebo po používání vozidla je normálním jevem).





	Nejméně jednou měsíčně
	Nejméně jednou měsíčně
	Nejméně jednou měsíčně
	• Zkontrolujte množství chladící kapaliny v nádržce chladící kapaliny motoru.
	• Zkontrolujte množství chladící kapaliny v nádržce chladící kapaliny motoru.
	• Zkontrolujte množství chladící kapaliny v nádržce chladící kapaliny motoru.
	• Zkontrolujte množství chladící kapaliny v nádržce chladící kapaliny motoru.

	• Zkontrolujte funkčnost všech vnějších světel včetně brzdových, směrových a výstražných světel.
	• Zkontrolujte funkčnost všech vnějších světel včetně brzdových, směrových a výstražných světel.

	• U všech pneumatik včetně náhradního kola kontrolujte tlak, opotřebení, známky nerovnoměrného opotřebení nebo poškození.
	• U všech pneumatik včetně náhradního kola kontrolujte tlak, opotřebení, známky nerovnoměrného opotřebení nebo poškození.

	• Zkontrolujte dotažení šroubů kol.
	• Zkontrolujte dotažení šroubů kol.





	Alespoň dvakrát ročně
	Alespoň dvakrát ročně
	Alespoň dvakrát ročně
	• Zkontrolujte těsnost a případná poškození hadic chladiče, topení a klimatizace.
	• Zkontrolujte těsnost a případná poškození hadic chladiče, topení a klimatizace.
	• Zkontrolujte těsnost a případná poškození hadic chladiče, topení a klimatizace.
	• Zkontrolujte těsnost a případná poškození hadic chladiče, topení a klimatizace.

	• Zkontrolujte činnost ostřikovačů a stěračů čelního skla. Čistou textilií, navlhčenou kapalinou ostřikovače, očistěte stírací lišty.
	• Zkontrolujte činnost ostřikovačů a stěračů čelního skla. Čistou textilií, navlhčenou kapalinou ostřikovače, očistěte stírací lišty.

	• Zkontrolujte nastavení čelních světlometů.
	• Zkontrolujte nastavení čelních světlometů.

	• Zkontrolujte tlumič výfuku, výfukové potrubí, kryty a spoje.
	• Zkontrolujte tlumič výfuku, výfukové potrubí, kryty a spoje.

	• Zkontrolujte funkčnost a opotřebení bederní i ramenní části bezpečnostních pásů.
	• Zkontrolujte funkčnost a opotřebení bederní i ramenní části bezpečnostních pásů.





	Alespoň jednou ročně
	Alespoň jednou ročně
	Alespoň jednou ročně
	• Očistěte otvory pro odtok vody v karoserii a dveřích.
	• Očistěte otvory pro odtok vody v karoserii a dveřích.
	• Očistěte otvory pro odtok vody v karoserii a dveřích.
	• Očistěte otvory pro odtok vody v karoserii a dveřích.

	• Promažte čepy a dorazy dveří a čepy kapoty.
	• Promažte čepy a dorazy dveří a čepy kapoty.

	• Promažte zámky a západky dveří a kapoty.
	• Promažte zámky a západky dveří a kapoty.

	• Promažte těsnicí pásky ve dveřích.
	• Promažte těsnicí pásky ve dveřích.

	• Zkontrolujte systém klimatizace.
	• Zkontrolujte systém klimatizace.

	• Zkontrolujte a promažte pákoví a ovládací prvky automatické převodovky.
	• Zkontrolujte a promažte pákoví a ovládací prvky automatické převodovky.

	• Vyčistěte akumulátor a svorky.
	• Vyčistěte akumulátor a svorky.

	• Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.
	• Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.







	Plánovaná údržba a servis
	Plánovaná údržba a servis
	Plánovaná údržba a servis
	Pokud je vozidlo provozováno v náročných podmínkách, je potřeba kapalinu kontrolovat, vyměňovat a doplňovat častěji. Při tom se řiďte plánem údržby a servisními intervaly výměny předepsanými pro provoz v náročných podmínkách.
	Pokud je vozidlo provozováno v náročných podmínkách, je potřeba kapalinu kontrolovat, vyměňovat a doplňovat častěji. Při tom se řiďte plánem údržby a servisními intervaly výměny předepsanými pro provoz v náročných podmínkách.
	Plán běžné údržby pro zážehové motory – Pro Evropu (Mimo Rusko)
	Plán běžné údržby pro zážehové motory – Pro Evropu (Mimo Rusko)
	Pro udržení dobrých vlastností a nízkých emisí musí být prováděny následující servisní úkony. Pro zachování záruky uchovávejte veškeré doklady o provedení servisu při kontrole emisí. Vzhledem ke zobrazování jak ujeté vzdá...
	Pro udržení dobrých vlastností a nízkých emisí musí být prováděny následující servisní úkony. Pro zachování záruky uchovávejte veškeré doklady o provedení servisu při kontrole emisí. Vzhledem ke zobrazování jak ujeté vzdá...
	Pro udržení dobrých vlastností a nízkých emisí musí být prováděny následující servisní úkony. Pro zachování záruky uchovávejte veškeré doklady o provedení servisu při kontrole emisí. Vzhledem ke zobrazování jak ujeté vzdá...

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	ČÍSLO
	ČÍSLO

	Položka
	Položka

	Poznámka
	Poznámka



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1
	1

	Motorový olej a filtr motorového oleje
	Motorový olej a filtr motorového oleje

	• Spotřebovávání motorového oleje při jízdě je normální projev motoru. Množství motorového oleje by mělo být pravidelně kontrolováno. 
	• Spotřebovávání motorového oleje při jízdě je normální projev motoru. Množství motorového oleje by mělo být pravidelně kontrolováno.
	• Spotřebovávání motorového oleje při jízdě je normální projev motoru. Množství motorového oleje by mělo být pravidelně kontrolováno.
	• Spotřebovávání motorového oleje při jízdě je normální projev motoru. Množství motorového oleje by mělo být pravidelně kontrolováno.

	• Interval výměny motorového oleje za normálních jízdních podmínek závisí na používání oleje s doporučenými specifikacemi. Pokud nelze dodržet doporučené specifikace motorového oleje, provádějte výměnu podle plánu údržby ...
	• Interval výměny motorového oleje za normálních jízdních podmínek závisí na používání oleje s doporučenými specifikacemi. Pokud nelze dodržet doporučené specifikace motorového oleje, provádějte výměnu podle plánu údržby ...




	<TABLE ROW>
	2
	2

	Chladicí kapalina (Motor)
	Chladicí kapalina (Motor)

	Při doplňování chladicí kapaliny používejte pouze destilovanou nebo měkkou vodu. Výchozí chladicí kapalinu, plněnou při výrobě vozidla nikdy nedoplňujte tvrdou vodou. Nesprávné složení chladicí kapaliny může způsobit závažn...
	Při doplňování chladicí kapaliny používejte pouze destilovanou nebo měkkou vodu. Výchozí chladicí kapalinu, plněnou při výrobě vozidla nikdy nedoplňujte tvrdou vodou. Nesprávné složení chladicí kapaliny může způsobit závažn...


	<TABLE ROW>
	3
	3

	Rozvodové řemeny (Motor)
	Rozvodové řemeny (Motor)

	• Nastavte napnutí řemenů alternátoru, vodního čerpadla a klimatizace. Kontrola a v případě potřeby oprava nebo výměna. 
	• Nastavte napnutí řemenů alternátoru, vodního čerpadla a klimatizace. Kontrola a v případě potřeby oprava nebo výměna.
	• Nastavte napnutí řemenů alternátoru, vodního čerpadla a klimatizace. Kontrola a v případě potřeby oprava nebo výměna.
	• Nastavte napnutí řemenů alternátoru, vodního čerpadla a klimatizace. Kontrola a v případě potřeby oprava nebo výměna.

	• Kontrola napínání rozvodového řemenu, napínáku a řemenice alternátoru, podle potřeby nastavení nebo výměna.
	• Kontrola napínání rozvodového řemenu, napínáku a řemenice alternátoru, podle potřeby nastavení nebo výměna.




	<TABLE ROW>
	4
	4

	Zapalovací svíčky
	Zapalovací svíčky

	Podle potřeby je lze vyměnit dříve než ve stanoveném intervalu, např. při údržbě jiných součástí vozidla.
	Podle potřeby je lze vyměnit dříve než ve stanoveném intervalu, např. při údržbě jiných součástí vozidla.


	<TABLE ROW>
	5
	5

	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT) / Manuální převodovky (MT) / Inteligentní manuální převodovky (iMT)
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT) / Manuální převodovky (MT) / Inteligentní manuální převodovky (iMT)

	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT) / manuální převodovky (MT) / inteligentní manuální převodovky (iMT) by měla být vyměněna po každém brodění vozidla vodou.
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT) / manuální převodovky (MT) / inteligentní manuální převodovky (iMT) by měla být vyměněna po každém brodění vozidla vodou.


	<TABLE ROW>
	6
	6

	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)

	Olej diferenciálu je třeba vyměnit po každém brodění, kdy došlo k ponoření diferenciálu do vody.
	Olej diferenciálu je třeba vyměnit po každém brodění, kdy došlo k ponoření diferenciálu do vody.


	<TABLE ROW>
	7
	7

	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)

	Olej mezinápravového diferenciálu je třeba vyměnit po každém brodění, kdy došlo k ponoření diferenciálu do vody.
	Olej mezinápravového diferenciálu je třeba vyměnit po každém brodění, kdy došlo k ponoření diferenciálu do vody.


	<TABLE ROW>
	8
	8

	Aditiva paliva
	Aditiva paliva

	Kia doporučuje bezolovnatá paliva s oktanovým číslem RON 95 / s indexem samozápalů AKI 91 nebo vyšším (pro Evropu) nebo oktanová čísla 91 / AKI 87 nebo vyšší (mimo Evropu). 
	Kia doporučuje bezolovnatá paliva s oktanovým číslem RON 95 / s indexem samozápalů AKI 91 nebo vyšším (pro Evropu) nebo oktanová čísla 91 / AKI 87 nebo vyšší (mimo Evropu).
	Pokud zákazníci nepoužívají pravidelně kvalitní benzin včetně aditiv do paliva a mají problémy se startováním nebo motor neběží hladce, by měli při výměně motorového oleje přidat do palivové nádrže jednu láhev aditiv. Aditi...





	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	V: Výměna nebo nahrazení.

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Počet měsíců nebo ujetá vzdálenost (podle toho, co nastane dříve)
	Počet měsíců nebo ujetá vzdálenost (podle toho, co nastane dříve)


	<TABLE ROW>
	Měsíců
	Měsíců

	24
	24

	48
	48

	72
	72

	96
	96

	120
	120

	144
	144

	168
	168

	192
	192


	<TABLE ROW>
	mil x 1 000
	mil x 1 000

	20
	20

	40
	40

	60
	60

	80
	80

	100
	100

	120
	120

	140
	140

	160
	160


	<TABLE ROW>
	km × 1 000
	km × 1 000

	30
	30

	60
	60

	90
	90

	120
	120

	150
	150

	180
	180

	210
	210

	240
	240



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Motorový olej a filtr motorového oleje*1
	Motorový olej a filtr motorového oleje
	*1


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	Výměna každých 15 000 km (10 000 mil) nebo 12 měsíců
	Výměna každých 15 000 km (10 000 mil) nebo 12 měsíců


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	Výměna každých 15 000 km (10 000 mil) nebo 12 měsíců
	Výměna každých 15 000 km (10 000 mil) nebo 12 měsíců


	<TABLE ROW>
	Chladicí kapalina (Motor)*2
	Chladicí kapalina (Motor)
	*2


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	První výměna po 210 000 km (140 000 mil) nebo 120 měsících 
	První výměna po 210 000 km (140 000 mil) nebo 120 měsících
	Poté výměna každých 30 000 km (20 000 mil) nebo 24 měsíců


	<TABLE ROW>
	Rozvodové řemeny (Motor)*3
	Rozvodové řemeny (Motor)
	*3


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	-
	-

	-
	-

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0


	<TABLE ROW>
	Řemen startéru a generátoru systému mild hybrid
	Řemen startéru a generátoru systému mild hybrid

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	Kontrola každých 15 000 km (10 000 mil) nebo 12 měsíců 
	Kontrola každých 15 000 km (10 000 mil) nebo 12 měsíců
	Výměna každých 105 000 km (70 000 mil) nebo 48 měsíců


	<TABLE ROW>
	Podtlakové hadice a hadice ventilace klikové skříně
	Podtlakové hadice a hadice ventilace klikové skříně

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Zapalovací svíčky*4
	Zapalovací svíčky
	*4


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	Výměna po každých 75 000 km (50 000 mil)
	Výměna po každých 75 000 km (50 000 mil)


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	Výměna po každých 150 000 km (100 000 mil)
	Výměna po každých 150 000 km (100 000 mil)


	<TABLE ROW>
	Kapalina automatické převodovky (AT)
	Kapalina automatické převodovky (AT)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová
	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová


	<TABLE ROW>
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)*5
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)
	*5


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová
	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová


	<TABLE ROW>
	Kapalina manuální převodovky (MT)*5
	Kapalina manuální převodovky (MT)
	*5


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová
	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0


	<TABLE ROW>
	Kapalina pro mechanismus vypínání spojky inteligentního ručního řazení (iMT)*5
	Kapalina pro mechanismus vypínání spojky inteligentního ručního řazení (iMT)
	*5


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Potrubí a vedení spojky systému inteligentního manuálního řazení (iMT)
	Potrubí a vedení spojky systému inteligentního manuálního řazení (iMT)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Poloosy a manžety
	Poloosy a manžety

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Hnací hřídel (Pohon všech kol)
	Hnací hřídel (Pohon všech kol)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)*6
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)
	*6


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)*7
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)
	*7


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Aditiva paliva*8
	Aditiva paliva
	*8


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	Doplnit každých 15 000 km (10 000 mil) nebo 12 měsíců
	Doplnit každých 15 000 km (10 000 mil) nebo 12 měsíců


	<TABLE ROW>
	Palivový systém, hadice a spojky
	Palivový systém, hadice a spojky

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Filtr odvzdušnění palivové nádrže
	Filtr odvzdušnění palivové nádrže

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Odvětrávací hadice a zátka hrdla palivové nádrže
	Odvětrávací hadice a zátka hrdla palivové nádrže

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Vzduchový filtr
	Vzduchový filtr

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Mezichladič, vstupní/ výstupní hadice, hadice sání vzduchu
	Mezichladič, vstupní/ výstupní hadice, hadice sání vzduchu

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	Kontrola každých 15 000 km (10 000 mil) nebo 12 měsíců
	Kontrola každých 15 000 km (10 000 mil) nebo 12 měsíců


	<TABLE ROW>
	Výfukový systém
	Výfukový systém

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Chladicí systém
	Chladicí systém

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	-
	-

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Kompresor klimatizace/ chladicí médium
	Kompresor klimatizace/ chladicí médium

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Vzduchový filtr klimatizace
	Vzduchový filtr klimatizace

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Brzdové kotouče a destičky
	Brzdové kotouče a destičky

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Brzdový systém, hadice a spojky
	Brzdový systém, hadice a spojky

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Brzdová/spojková kapalina
	Brzdová/spojková kapalina

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Parkovací brzda (ruční typ)
	Parkovací brzda (ruční typ)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Převodovka řízení, spojovací tyče, manžety
	Převodovka řízení, spojovací tyče, manžety

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Kulové čepy závěsů kol
	Kulové čepy závěsů kol

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Pneumatiky (tlak a opotřebení)
	Pneumatiky (tlak a opotřebení)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Stav akumulátoru (12 V)
	Stav akumulátoru (12 V)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Baterie celoevropského systému eCall (je-li součástí výbavy)
	Baterie celoevropského systému eCall (je-li součástí výbavy)

	Výměna každé 4 roky
	Výměna každé 4 roky






	Údržba při používání v náročných podmínkách pro zážehové motory – Pro Evropu (Mimo Rusko)
	Údržba při používání v náročných podmínkách pro zážehové motory – Pro Evropu (Mimo Rusko)
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	V: Výměna nebo nahrazení.

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Servisní úkony
	Servisní úkony

	Úkon údržby
	Úkon údržby

	Intervaly servisních úkonů
	Intervaly servisních úkonů

	Jízdní podmínky
	Jízdní podmínky



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Motorový olej a filtr motorového oleje
	Motorový olej a filtr motorového oleje

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	V
	V

	Každých 7 500 km (5 000 mil) nebo 6 měsíců
	Každých 7 500 km (5 000 mil) nebo 6 měsíců

	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	V
	V

	Každých 7 500 km (5 000 mil) nebo 6 měsíců
	Každých 7 500 km (5 000 mil) nebo 6 měsíců

	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L


	<TABLE ROW>
	Řemen startéru a generátoru systému mild hybrid
	Řemen startéru a generátoru systému mild hybrid

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	V
	V

	Každých 45 000 km (30 000 mil) nebo 24 měsíců
	Každých 45 000 km (30 000 mil) nebo 24 měsíců

	B, C, D, E, I, K
	B, C, D, E, I, K


	<TABLE ROW>
	K
	K

	Každých 15 000 km (10 000 mil) nebo 12 měsíců
	Každých 15 000 km (10 000 mil) nebo 12 měsíců


	<TABLE ROW>
	Svíčky zapalování
	Svíčky zapalování

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	V
	V

	Častěji
	Častěji

	A, B, F, G, H, I, K
	A, B, F, G, H, I, K


	<TABLE ROW>
	Kapalina automatické převodovky (AT)
	Kapalina automatické převodovky (AT)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	V
	V

	Každých 90 000 km (60 000 mil)
	Každých 90 000 km (60 000 mil)

	A, C, F, G, H, I, J, K
	A, C, F, G, H, I, J, K


	<TABLE ROW>
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	V
	V

	Každých 120 000 km (80 000 mil)
	Každých 120 000 km (80 000 mil)

	C, D, E, F, G, H, I, J
	C, D, E, F, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Kapalina manuální převodovky (MT)
	Kapalina manuální převodovky (MT)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	V
	V

	Každých 120 000 km (80 000 mil)
	Každých 120 000 km (80 000 mil)

	C, D, E, F, G, H, I, J
	C, D, E, F, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Poloosy a manžety
	Poloosy a manžety

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, F, G, H, I, J
	C, D, E, F, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Hnací hřídel (Pohon všech kol)
	Hnací hřídel (Pohon všech kol)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, F, G, H, I, J
	C, D, E, F, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	V
	V

	Každých 120 000 km (80 000 mil)
	Každých 120 000 km (80 000 mil)

	C, E, G, H, I, J
	C, E, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	V
	V

	Každých 120 000 km (80 000 mil)
	Každých 120 000 km (80 000 mil)

	C, E, G, H, I, J
	C, E, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Vzduchový filtr
	Vzduchový filtr

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	V
	V

	Častěji
	Častěji

	C, E
	C, E


	<TABLE ROW>
	Vzduchový filtr klimatizace
	Vzduchový filtr klimatizace

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	V
	V

	Častěji
	Častěji

	C, E, G
	C, E, G


	<TABLE ROW>
	Kotoučové brzdy, destičky a třmeny
	Kotoučové brzdy, destičky a třmeny

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, G, H, I, J, K
	C, D, E, G, H, I, J, K


	<TABLE ROW>
	Parkovací brzda (ruční typ)
	Parkovací brzda (ruční typ)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, G, H
	C, D, G, H


	<TABLE ROW>
	Převodovka řízení, spojovací tyče, manžety
	Převodovka řízení, spojovací tyče, manžety

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, F, G
	C, D, E, F, G


	<TABLE ROW>
	Kulové čepy závěsů kol
	Kulové čepy závěsů kol

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, G, H, I
	C, D, E, G, H, I






	Náročné jízdní podmínky
	Náročné jízdní podmínky
	A: Časté jízdy na vzdálenosti kratší než 8 km (5 mil) za normálních teplot nebo kratší než 16 km (10 mil) za teplot pod bodem mrazu.
	B: Vytáčení motoru na volnoběh nebo dlouhé jízdy nízkou rychlostí.
	C: Jízdy po nerovných, prašných, bahnitých, štěrkových či nezpevněných cestách nebo silnicích ošetřených posypovou solí.
	D: Jízda v oblastech s použitím posypové soli nebo jiných korozivních látek nebo jízdy za velmi chladného počasí.
	E: Jízda ve vysoce prašném prostředí.
	F: Jízda v oblastech s vysokou intenzitou provozu.
	G: Časté jízdy v kopcovitém a horském prostředí.
	H: Tažení přívěsu nebo obytného karavanu nebo jízda se zátěží na střeše
	I: Používání vozidla jako policejního vozu, taxi, vozidla pro komerční účely nebo tažného vozidla.
	J: Častá jízda vysokou rychlostí nebo častá prudká akcelerace či zpomalování.
	K: Jízdy s častým zastavováním.
	L: Použití jiného než doporučovaného motorového oleje (minerálního, polosyntetického, s nižší specifikací apod.)

	Harmonogram běžné údržby - Dieselový motor pro Evropu (S výjimkou Ruska)
	Harmonogram běžné údržby - Dieselový motor pro Evropu (S výjimkou Ruska)
	Pro udržení dobrých vlastností a nízkých emisí musí být prováděny následující servisní úkony. Pro zachování záruky uchovávejte veškeré doklady o provedení servisu při kontrole emisí. Vzhledem ke zobrazování jak ujeté vzdá...
	Pro udržení dobrých vlastností a nízkých emisí musí být prováděny následující servisní úkony. Pro zachování záruky uchovávejte veškeré doklady o provedení servisu při kontrole emisí. Vzhledem ke zobrazování jak ujeté vzdá...
	Pro udržení dobrých vlastností a nízkých emisí musí být prováděny následující servisní úkony. Pro zachování záruky uchovávejte veškeré doklady o provedení servisu při kontrole emisí. Vzhledem ke zobrazování jak ujeté vzdá...

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Č.
	Č.

	Položka
	Položka

	Poznámka
	Poznámka



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1
	1

	Motorový olej a filtr motorového oleje
	Motorový olej a filtr motorového oleje

	• Spotřebovávání motorového oleje při jízdě je normální projev motoru. Množství motorového oleje by mělo být pravidelně kontrolováno. 
	• Spotřebovávání motorového oleje při jízdě je normální projev motoru. Množství motorového oleje by mělo být pravidelně kontrolováno.
	• Spotřebovávání motorového oleje při jízdě je normální projev motoru. Množství motorového oleje by mělo být pravidelně kontrolováno.
	• Spotřebovávání motorového oleje při jízdě je normální projev motoru. Množství motorového oleje by mělo být pravidelně kontrolováno.

	• Interval výměny motorového oleje za normálních jízdních podmínek závisí na používání oleje s doporučenými specifikacemi. Pokud nelze dodržet doporučené specifikace motorového oleje, provádějte výměnu podle plánu údržby ...
	• Interval výměny motorového oleje za normálních jízdních podmínek závisí na používání oleje s doporučenými specifikacemi. Pokud nelze dodržet doporučené specifikace motorového oleje, provádějte výměnu podle plánu údržby ...




	<TABLE ROW>
	2
	2

	Motorový olej a filtr motorového oleje (Vznětový motor)
	Motorový olej a filtr motorového oleje (Vznětový motor)

	• Množství motorového oleje je nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat. Provozování s nedostatečným množstvím oleje může poškodit motor. Na takové poškození se nevztahuje záruka. 
	• Množství motorového oleje je nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat. Provozování s nedostatečným množstvím oleje může poškodit motor. Na takové poškození se nevztahuje záruka.
	• Množství motorového oleje je nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat. Provozování s nedostatečným množstvím oleje může poškodit motor. Na takové poškození se nevztahuje záruka.
	• Množství motorového oleje je nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat. Provozování s nedostatečným množstvím oleje může poškodit motor. Na takové poškození se nevztahuje záruka.

	• Harmonogram údržby závisí na kvalitě paliva. Platí pouze při používání způsobilého paliva <dle „EN590 nebo ekvivalentního“>. Pokud parametry nafty neodpovídají požadavkům EN590, výměna filtru musí být častější podle ...
	• Harmonogram údržby závisí na kvalitě paliva. Platí pouze při používání způsobilého paliva <dle „EN590 nebo ekvivalentního“>. Pokud parametry nafty neodpovídají požadavkům EN590, výměna filtru musí být častější podle ...




	<TABLE ROW>
	3
	3

	Chladicí kapalina (Motor)
	Chladicí kapalina (Motor)

	Při doplňování chladicí kapaliny používejte pouze destilovanou nebo měkkou vodu. Výchozí chladicí kapalinu, plněnou při výrobě vozidla nikdy nedoplňujte tvrdou vodou. Nesprávné složení chladicí kapaliny může způsobit závažn...
	Při doplňování chladicí kapaliny používejte pouze destilovanou nebo měkkou vodu. Výchozí chladicí kapalinu, plněnou při výrobě vozidla nikdy nedoplňujte tvrdou vodou. Nesprávné složení chladicí kapaliny může způsobit závažn...


	<TABLE ROW>
	4
	4

	Rozvodové řemeny (Motor)
	Rozvodové řemeny (Motor)

	• Nastavte napnutí řemenů alternátoru, vodního čerpadla a klimatizace. Kontrola a v případě potřeby oprava nebo výměna. 
	• Nastavte napnutí řemenů alternátoru, vodního čerpadla a klimatizace. Kontrola a v případě potřeby oprava nebo výměna.
	• Nastavte napnutí řemenů alternátoru, vodního čerpadla a klimatizace. Kontrola a v případě potřeby oprava nebo výměna.
	• Nastavte napnutí řemenů alternátoru, vodního čerpadla a klimatizace. Kontrola a v případě potřeby oprava nebo výměna.

	• Kontrola napínání rozvodového řemenu, napínáku a řemenice alternátoru, podle potřeby nastavení nebo výměna.
	• Kontrola napínání rozvodového řemenu, napínáku a řemenice alternátoru, podle potřeby nastavení nebo výměna.




	<TABLE ROW>
	5
	5

	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT) / Manuální převodovky (MT) / Inteligentní manuální převodovky (iMT)
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT) / Manuální převodovky (MT) / Inteligentní manuální převodovky (iMT)

	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT) / manuální převodovky (MT) / inteligentní manuální převodovky (iMT) by měla být vyměněna po každém brodění vozidla vodou.
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT) / manuální převodovky (MT) / inteligentní manuální převodovky (iMT) by měla být vyměněna po každém brodění vozidla vodou.


	<TABLE ROW>
	6
	6

	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)

	Olej diferenciálu je třeba vyměnit po každém brodění, kdy došlo k ponoření diferenciálu do vody.
	Olej diferenciálu je třeba vyměnit po každém brodění, kdy došlo k ponoření diferenciálu do vody.


	<TABLE ROW>
	7
	7

	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)

	Olej mezinápravového diferenciálu je třeba vyměnit po každém brodění, kdy došlo k ponoření diferenciálu do vody.
	Olej mezinápravového diferenciálu je třeba vyměnit po každém brodění, kdy došlo k ponoření diferenciálu do vody.


	<TABLE ROW>
	8
	8

	Náplň palivového filtru (Vznětový motor)
	Náplň palivového filtru (Vznětový motor)

	Harmonogram údržby závisí na kvalitě paliva. Platí pouze při používání způsobilého paliva <dle „EN590 nebo ekvivalentního“>. Pokud parametry nafty neodpovídají požadavkům EN590, výměna filtru musí být častější. Pokud nas...
	Harmonogram údržby závisí na kvalitě paliva. Platí pouze při používání způsobilého paliva <dle „EN590 nebo ekvivalentního“>. Pokud parametry nafty neodpovídají požadavkům EN590, výměna filtru musí být častější. Pokud nas...





	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	V: Výměna nebo nahrazení.

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Počet měsíců nebo ujetá vzdálenost (podle toho, co nastane dříve)
	Počet měsíců nebo ujetá vzdálenost (podle toho, co nastane dříve)


	<TABLE ROW>
	Měsíců
	Měsíců

	24
	24

	48
	48

	72
	72

	96
	96

	120
	120

	144
	144

	168
	168

	192
	192


	<TABLE ROW>
	Mil x 1 000
	Mil x 1 000

	13
	13

	26
	26

	39
	39

	52
	52

	65
	65

	78
	78

	91
	91

	104
	104


	<TABLE ROW>
	Km × 1 000
	Km × 1 000

	20
	20

	40
	40

	60
	60

	80
	80

	100
	100

	120
	120

	140
	140

	160
	160



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Motorový olej a filtr motorového oleje*1*2
	Motorový olej a filtr motorového oleje
	*1
	*2


	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Chladicí kapalina (Motor)*3
	Chladicí kapalina (Motor)
	*3


	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Nejprve nahraďte po 200 000 km (130 000 mil) nebo 120 měsících 
	Nejprve nahraďte po 200 000 km (130 000 mil) nebo 120 měsících
	Poté vyměňujte každých 40 000 km (26 000 mil) nebo 24 měsíců


	<TABLE ROW>
	Rozvodové řemeny (Motor)*4
	Rozvodové řemeny (Motor)
	*4


	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	Nejprve zkontrolujte po 80 000 km (52 000 mil) nebo 48 měsících Poté kontrolujte každých 20 000 km (13 000 mil) nebo 24 měsíců
	Nejprve zkontrolujte po 80 000 km (52 000 mil) nebo 48 měsících Poté kontrolujte každých 20 000 km (13 000 mil) nebo 24 měsíců


	<TABLE ROW>
	Řemen startéru a generátoru systému mild hybrid
	Řemen startéru a generátoru systému mild hybrid

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 MHEV

	Nejprve zkontrolujte po 80 000 km (52 000 mil) nebo 48 měsících Poté kontrolujte každých 20 000 km (13 000 mil) nebo 24 měsíců
	Nejprve zkontrolujte po 80 000 km (52 000 mil) nebo 48 měsících Poté kontrolujte každých 20 000 km (13 000 mil) nebo 24 měsíců


	<TABLE ROW>
	Rozvodový řemen
	Rozvodový řemen

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV

	Kontrola každých 120 000 km (80 000 mil)
	Kontrola každých 120 000 km (80 000 mil)


	<TABLE ROW>
	Systém rozvodového řemenu (Rozvodový řemen, řemen čerpadla oleje, vodní čerpadlo, napínák, vodicí kladka)
	Systém rozvodového řemenu (Rozvodový řemen, řemen čerpadla oleje, vodní čerpadlo, napínák, vodicí kladka)

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV

	Výměna každých 240 000 km (160 000 mil)
	Výměna každých 240 000 km (160 000 mil)


	<TABLE ROW>
	Rozvod močoviny a spoje
	Rozvod močoviny a spoje

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Víčko nádrže močoviny
	Víčko nádrže močoviny

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)*5
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)
	*5


	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV

	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová
	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová


	<TABLE ROW>
	Kapalina manuální převodovky (MT)*5
	Kapalina manuální převodovky (MT)
	*5


	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová
	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová


	<TABLE ROW>
	Kapalina pro mechanismus vypínání spojky inteligentního ručního řazení (iMT)*5
	Kapalina pro mechanismus vypínání spojky inteligentního ručního řazení (iMT)
	*5


	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 MHEV

	Nahraďte po 40 000 km (26 000 mil) nebo 24 měsících
	Nahraďte po 40 000 km (26 000 mil) nebo 24 měsících


	<TABLE ROW>
	Potrubí a vedení spojky systému inteligentního manuálního řazení (iMT)
	Potrubí a vedení spojky systému inteligentního manuálního řazení (iMT)

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 MHEV

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Poloosy a manžety
	Poloosy a manžety

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Hnací hřídel (Pohon všech kol)
	Hnací hřídel (Pohon všech kol)

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)*6
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)
	*6


	Vznětový motor
	Vznětový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)*7
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)
	*7


	Vznětový motor
	Vznětový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Palivový systém, hadice a spojky
	Palivový systém, hadice a spojky

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Víčko hrdla palivové nádrže
	Víčko hrdla palivové nádrže

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Náplň palivového filtru*8
	Náplň palivového filtru
	*8


	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Vzduchový filtr
	Vzduchový filtr

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Výfukový systém
	Výfukový systém

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Chladicí systém
	Chladicí systém

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	-
	-

	-
	-

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Kompresor klimatizace/ chladicí médium
	Kompresor klimatizace/ chladicí médium

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Vzduchový filtr klimatizace
	Vzduchový filtr klimatizace

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Brzdové kotouče a destičky
	Brzdové kotouče a destičky

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Brzdový systém, hadice a spojky
	Brzdový systém, hadice a spojky

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Brzdová/spojková kapalina
	Brzdová/spojková kapalina

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Parkovací brzda (ruční typ)
	Parkovací brzda (ruční typ)

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Převodovka řízení, spojovací tyče, manžety
	Převodovka řízení, spojovací tyče, manžety

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Kulové čepy závěsů kol
	Kulové čepy závěsů kol

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Pneumatiky (tlak a opotřebení)
	Pneumatiky (tlak a opotřebení)

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Stav akumulátoru (12 V)
	Stav akumulátoru (12 V)

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Baterie celoevropského systému eCall (je-li součástí výbavy)
	Baterie celoevropského systému eCall (je-li součástí výbavy)

	Vyměňujte každé 4 roky
	Vyměňujte každé 4 roky






	Údržba za podmínek náročného používání - Dieselový motor pro Evropu (S výjimkou Ruska)
	Údržba za podmínek náročného používání - Dieselový motor pro Evropu (S výjimkou Ruska)
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	V: Výměna nebo nahrazení.

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Servisní úkony
	Servisní úkony

	Úkon údržby
	Úkon údržby

	Intervaly servisních úkonů
	Intervaly servisních úkonů

	Jízdní podmínky
	Jízdní podmínky



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Motorový olej a filtr motorového oleje
	Motorový olej a filtr motorového oleje

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV

	V
	V

	Každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 12 měsíců
	Každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 12 měsíců

	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L


	<TABLE ROW>
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	V
	V

	Každých 120 000 km (80 000 mil)
	Každých 120 000 km (80 000 mil)

	C, D, E, F, G, H, I, J
	C, D, E, F, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Kapalina manuální převodovky (MT)
	Kapalina manuální převodovky (MT)

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	V
	V

	Každých 120 000 km (80 000 mil)
	Každých 120 000 km (80 000 mil)

	C, D, E, F, G, H, I, J
	C, D, E, F, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Poloosy a manžety
	Poloosy a manžety

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, F, G, H, I, J
	C, D, E, F, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Hnací hřídel (Pohon všech kol)
	Hnací hřídel (Pohon všech kol)

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, F, G, H, I, J
	C, D, E, F, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	V
	V

	Každých 120 000 km (80 000 mil)
	Každých 120 000 km (80 000 mil)

	C, E, G, H, I, J
	C, E, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	V
	V

	Každých 120 000 km (80 000 mil)
	Každých 120 000 km (80 000 mil)

	C, E, G, H, I, J
	C, E, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Vzduchový filtr
	Vzduchový filtr

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	V
	V

	Častěji
	Častěji

	C, E
	C, E


	<TABLE ROW>
	Vzduchový filtr klimatizace
	Vzduchový filtr klimatizace

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	V
	V

	Častěji
	Častěji

	C, E, G
	C, E, G


	<TABLE ROW>
	Kotoučové brzdy, destičky a třmeny
	Kotoučové brzdy, destičky a třmeny

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, G, H, I, J, K
	C, D, E, G, H, I, J, K


	<TABLE ROW>
	Parkovací brzda (Ruční typ)
	Parkovací brzda (Ruční typ)

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, G, H
	C, D, G, H


	<TABLE ROW>
	Převodovka řízení, spojovací tyče, manžety
	Převodovka řízení, spojovací tyče, manžety

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, F, G
	C, D, E, F, G


	<TABLE ROW>
	Kulové čepy závěsů kol
	Kulové čepy závěsů kol

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, G, H, I
	C, D, E, G, H, I






	Náročné jízdní podmínky
	Náročné jízdní podmínky
	A: Časté jízdy na vzdálenosti kratší než 8 km (5 mil) za normálních teplot nebo kratší než 16 km (10 mil) za teplot pod bodem mrazu.
	B: Vytáčení motoru na volnoběh nebo dlouhé jízdy nízkou rychlostí.
	C: Jízdy po nerovných, prašných, bahnitých, štěrkových či nezpevněných cestách nebo silnicích ošetřených posypovou solí.
	D: Jízda v oblastech s použitím posypové soli nebo jiných korozivních látek nebo jízdy za velmi chladného počasí.
	E: Jízda ve vysoce prašném prostředí.
	F: Jízda v oblastech s vysokou intenzitou provozu.
	G: Časté jízdy v kopcovitém a horském prostředí.
	H: Tažení přívěsu nebo obytného karavanu nebo jízda se zátěží na střeše
	I: Používání vozidla jako policejního vozu, taxi, vozidla pro komerční účely nebo tažného vozidla.
	J: Častá jízda vysokou rychlostí nebo častá prudká akcelerace či zpomalování.
	K: Jízdy s častým zastavováním.
	L: Použití jiného než doporučovaného motorového oleje (minerálního, polosyntetického, s nižší specifikací apod.)

	Plán běžné údržby – Mimo Evropu (Včetně Ruska)
	Plán běžné údržby – Mimo Evropu (Včetně Ruska)
	Pro udržení dobrých vlastností a nízkých emisí musí být prováděny následující servisní úkony. Pro zachování záruky uchovávejte veškeré doklady o provedení servisu při kontrole emisí. Vzhledem ke zobrazování jak ujeté vzdá...
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	ČÍSLO
	ČÍSLO

	Položka
	Položka

	Poznámka
	Poznámka



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1
	1

	Motorový olej a filtr motorového oleje
	Motorový olej a filtr motorového oleje

	• Spotřebovávání motorového oleje při jízdě je normální projev motoru. Množství motorového oleje by mělo být pravidelně kontrolováno. 
	• Spotřebovávání motorového oleje při jízdě je normální projev motoru. Množství motorového oleje by mělo být pravidelně kontrolováno.
	• Spotřebovávání motorového oleje při jízdě je normální projev motoru. Množství motorového oleje by mělo být pravidelně kontrolováno.
	• Spotřebovávání motorového oleje při jízdě je normální projev motoru. Množství motorového oleje by mělo být pravidelně kontrolováno.

	• Interval výměny motorového oleje za normálních jízdních podmínek závisí na používání oleje s doporučenými specifikacemi. Pokud nelze dodržet doporučené specifikace motorového oleje, provádějte výměnu podle plánu údržby ...
	• Interval výměny motorového oleje za normálních jízdních podmínek závisí na používání oleje s doporučenými specifikacemi. Pokud nelze dodržet doporučené specifikace motorového oleje, provádějte výměnu podle plánu údržby ...




	<TABLE ROW>
	2
	2

	Motorový olej a filtr motorového oleje (Vznětový motor)
	Motorový olej a filtr motorového oleje (Vznětový motor)

	• Množství motorového oleje je nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat. Provozování s nedostatečným množstvím oleje může poškodit motor. Na takové poškození se nevztahuje záruka. 
	• Množství motorového oleje je nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat. Provozování s nedostatečným množstvím oleje může poškodit motor. Na takové poškození se nevztahuje záruka.
	• Množství motorového oleje je nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat. Provozování s nedostatečným množstvím oleje může poškodit motor. Na takové poškození se nevztahuje záruka.
	• Množství motorového oleje je nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat. Provozování s nedostatečným množstvím oleje může poškodit motor. Na takové poškození se nevztahuje záruka.

	• Harmonogram údržby závisí na kvalitě paliva. Platí pouze při používání způsobilého paliva <dle „EN590 nebo ekvivalentního“>.
	• Harmonogram údržby závisí na kvalitě paliva. Platí pouze při používání způsobilého paliva <dle „EN590 nebo ekvivalentního“>.
	Pokud parametry nafty neodpovídají požadavkům EN590, výměna filtru musí být častější podle plánu pro náročné podmínky.




	<TABLE ROW>
	3
	3

	Chladicí kapalina (Motor)
	Chladicí kapalina (Motor)

	Při doplňování chladicí kapaliny používejte pouze destilovanou nebo měkkou vodu. Výchozí chladicí kapalinu, plněnou při výrobě vozidla nikdy nedoplňujte tvrdou vodou. Nesprávné složení chladicí kapaliny může způsobit závažn...
	Při doplňování chladicí kapaliny používejte pouze destilovanou nebo měkkou vodu. Výchozí chladicí kapalinu, plněnou při výrobě vozidla nikdy nedoplňujte tvrdou vodou. Nesprávné složení chladicí kapaliny může způsobit závažn...


	<TABLE ROW>
	4
	4

	Rozvodové řemeny (Motor)
	Rozvodové řemeny (Motor)

	• Nastavte napnutí řemenů alternátoru, vodního čerpadla a klimatizace. Kontrola a v případě potřeby oprava nebo výměna. 
	• Nastavte napnutí řemenů alternátoru, vodního čerpadla a klimatizace. Kontrola a v případě potřeby oprava nebo výměna.
	• Nastavte napnutí řemenů alternátoru, vodního čerpadla a klimatizace. Kontrola a v případě potřeby oprava nebo výměna.
	• Nastavte napnutí řemenů alternátoru, vodního čerpadla a klimatizace. Kontrola a v případě potřeby oprava nebo výměna.

	• Kontrola napínání rozvodového řemenu, napínáku a řemenice alternátoru, podle potřeby nastavení nebo výměna.
	• Kontrola napínání rozvodového řemenu, napínáku a řemenice alternátoru, podle potřeby nastavení nebo výměna.




	<TABLE ROW>
	5
	5

	Zapalovací svíčky
	Zapalovací svíčky

	Podle potřeby je lze vyměnit dříve než ve stanoveném intervalu, např. při údržbě jiných součástí vozidla.
	Podle potřeby je lze vyměnit dříve než ve stanoveném intervalu, např. při údržbě jiných součástí vozidla.


	<TABLE ROW>
	6
	6

	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT) / Kapalina manuální převodovky (MT)
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT) / Kapalina manuální převodovky (MT)

	Kapalina dvojspojkové převodovky (DCT) / manuální převodovky (MT) by měla být vyměněna po každém brodění vozidla vodou.
	Kapalina dvojspojkové převodovky (DCT) / manuální převodovky (MT) by měla být vyměněna po každém brodění vozidla vodou.


	<TABLE ROW>
	7
	7

	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)

	Olej diferenciálu je třeba vyměnit po každém brodění, kdy došlo k ponoření diferenciálu do vody.
	Olej diferenciálu je třeba vyměnit po každém brodění, kdy došlo k ponoření diferenciálu do vody.


	<TABLE ROW>
	8
	8

	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)

	Olej mezinápravového diferenciálu je třeba vyměnit po každém brodění, kdy došlo k ponoření diferenciálu do vody.
	Olej mezinápravového diferenciálu je třeba vyměnit po každém brodění, kdy došlo k ponoření diferenciálu do vody.


	<TABLE ROW>
	9
	9

	Aditiva paliva
	Aditiva paliva

	Kia doporučuje bezolovnatá paliva s oktanovým číslem RON 95 / s indexem samozápalů AKI 91 nebo vyšším (pro Evropu) nebo oktanová čísla 91 / AKI 87 nebo vyšší (mimo Evropu). 
	Kia doporučuje bezolovnatá paliva s oktanovým číslem RON 95 / s indexem samozápalů AKI 91 nebo vyšším (pro Evropu) nebo oktanová čísla 91 / AKI 87 nebo vyšší (mimo Evropu).
	Pokud zákazníci nepoužívají pravidelně kvalitní benzin včetně aditiv do paliva a mají problémy se startováním nebo motor neběží hladce, by měli při výměně motorového oleje přidat do palivové nádrže jednu láhev aditiv. Aditi...


	<TABLE ROW>
	10
	10

	Náplň palivového filtru (Vznětový motor)
	Náplň palivového filtru (Vznětový motor)

	Harmonogram údržby závisí na kvalitě paliva. Platí pouze při používání způsobilého paliva <dle „EN590 nebo ekvivalentního“>. Pokud parametry nafty neodpovídají požadavkům EN590, výměna filtru musí být častější. Kia dopor...
	Harmonogram údržby závisí na kvalitě paliva. Platí pouze při používání způsobilého paliva <dle „EN590 nebo ekvivalentního“>. Pokud parametry nafty neodpovídají požadavkům EN590, výměna filtru musí být častější. Kia dopor...





	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	V: Výměna nebo nahrazení.

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Počet měsíců nebo ujetá vzdálenost (podle toho, co nastane dříve)
	Počet měsíců nebo ujetá vzdálenost (podle toho, co nastane dříve)


	<TABLE ROW>
	Měsíců
	Měsíců

	12
	12

	24
	24

	36
	36

	48
	48

	60
	60

	72
	72

	84
	84

	96
	96


	<TABLE ROW>
	Mil x 1 000
	Mil x 1 000

	10
	10

	20
	20

	30
	30

	40
	40

	50
	50

	60
	60

	70
	70

	80
	80


	<TABLE ROW>
	Km × 1 000
	Km × 1 000

	15
	15

	30
	30

	45
	45

	60
	60

	75
	75

	90
	90

	105
	105

	120
	120



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Motorový olej a filtr motorového oleje*1*2
	Motorový olej a filtr motorového oleje
	*1*2


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	Mimo Mexika, Číny
	Mimo Mexika, Číny

	Výměna každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 12 měsíců
	Výměna každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 12 měsíců


	<TABLE ROW>
	Mexiko
	Mexiko

	Výměna každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 6 měsíců
	Výměna každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 6 měsíců


	<TABLE ROW>
	Pro Čínu
	Pro Čínu

	Výměna každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 6 měsíců
	Výměna každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 6 měsíců


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	Mimo Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii, Střední a Jižní Ameriku, Brazílii, Mexiko, Čínu
	Mimo Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii, Střední a Jižní Ameriku, Brazílii, Mexiko, Čínu

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Pro Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii, Střední a Jižní Ameriku, Brazílii
	Pro Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii, Střední a Jižní Ameriku, Brazílii

	Výměna každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 12 měsíců
	Výměna každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 12 měsíců


	<TABLE ROW>
	Mexiko
	Mexiko

	Výměna každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 6 měsíců
	Výměna každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 6 měsíců


	<TABLE ROW>
	Pro Čínu
	Pro Čínu

	Výměna každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 6 měsíců
	Výměna každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 6 měsíců


	<TABLE ROW>
	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	Mimo Rusko, Austrálii, Nový Zéland a Jihoafrickou republiku
	Mimo Rusko, Austrálii, Nový Zéland a Jihoafrickou republiku

	Výměna každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 12 měsíců
	Výměna každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 12 měsíců


	<TABLE ROW>
	Pro Rusko, Austrálii, Nový Zéland a Jihoafrickou republiku
	Pro Rusko, Austrálii, Nový Zéland a Jihoafrickou republiku

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Chladicí kapalina (Motor)*3
	Chladicí kapalina (Motor)
	*3


	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	První výměna po 210 000 km (140 000 mil) nebo 120 měsících 
	První výměna po 210 000 km (140 000 mil) nebo 120 měsících
	Poté výměna každých 30 000 km (20 000 mil) nebo 24 měsíců


	<TABLE ROW>
	Rozvodové řemeny (Motor)*4
	Rozvodové řemeny (Motor)
	*4


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0


	<TABLE ROW>
	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	Pro Rusko, Austrálii, Nový Zéland a Jihoafrickou republiku
	Pro Rusko, Austrálii, Nový Zéland a Jihoafrickou republiku

	První kontrola po 90 000 km (60 000 mil) nebo 48 měsících 
	První kontrola po 90 000 km (60 000 mil) nebo 48 měsících
	Poté kontrola každých 30 000 km (20 000 mil) nebo 24 měsíců


	<TABLE ROW>
	Mimo Rusko, Austrálii, Nový Zéland a Jihoafrickou republiku
	Mimo Rusko, Austrálii, Nový Zéland a Jihoafrickou republiku

	První prohlídka po 80 000 km (52 000 mil) nebo 48 měsících 
	První prohlídka po 80 000 km (52 000 mil) nebo 48 měsících
	Poté kontrola každých 20 000 km (13 000 mil) nebo 12 měsíců


	<TABLE ROW>
	Rozvodový řemen
	Rozvodový řemen

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	Kontrola každých 120 000 km (80 000 mil)
	Kontrola každých 120 000 km (80 000 mil)


	<TABLE ROW>
	Systém rozvodového řemenu (Rozvodový řemen, řemen čerpadla oleje, vodní čerpadlo, napínák, vodicí kladka)
	Systém rozvodového řemenu (Rozvodový řemen, řemen čerpadla oleje, vodní čerpadlo, napínák, vodicí kladka)

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	Výměna každých 240 000 km (160 000 mil)
	Výměna každých 240 000 km (160 000 mil)


	<TABLE ROW>
	Rozvod močoviny a spoje
	Rozvod močoviny a spoje

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Víčko nádrže močoviny
	Víčko nádrže močoviny

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Podtlakové hadice a hadice ventilace klikové skříně
	Podtlakové hadice a hadice ventilace klikové skříně

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Svíčky zapalování*5
	Svíčky zapalování
	*5


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	Výměna každých 70 000 km (45 500 mil)
	Výměna každých 70 000 km (45 500 mil)


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	Výměna po každých 150 000 km (100 000 mil)
	Výměna po každých 150 000 km (100 000 mil)


	<TABLE ROW>
	Kapalina automatické převodovky (AT)
	Kapalina automatické převodovky (AT)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová
	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová


	<TABLE ROW>
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)*6
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)
	*6


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová
	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová


	<TABLE ROW>
	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6


	<TABLE ROW>
	Kapalina manuální převodovky (MT)*6
	Kapalina manuální převodovky (MT)
	*6


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová
	Nevyžaduje kontroly, bezúdržbová


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0


	<TABLE ROW>
	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6


	<TABLE ROW>
	Poloosy a manžety
	Poloosy a manžety

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Hnací hřídel (Pohon všech kol)
	Hnací hřídel (Pohon všech kol)

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)*7
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)
	*7


	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)*8
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)
	*8


	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Aditiva paliva*9
	Aditiva paliva
	*9


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	Mimo Mexika, Číny
	Mimo Mexika, Číny

	Doplnění každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 12 měsíců
	Doplnění každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 12 měsíců


	<TABLE ROW>
	Mexiko
	Mexiko

	Doplnit každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 6 měsíců
	Doplnit každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 6 měsíců


	<TABLE ROW>
	Pro Čínu
	Pro Čínu

	Doplnit každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 6 měsíců
	Doplnit každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 6 měsíců


	<TABLE ROW>
	Palivový filtr
	Palivový filtr

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Pro Čínu a Brazílii
	Pro Čínu a Brazílii

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	V
	V

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Palivový systém, hadice a spojky
	Palivový systém, hadice a spojky

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Vznětový motor
	Vznětový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Filtr odvzdušnění palivové nádrže
	Filtr odvzdušnění palivové nádrže

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Mimo Číny
	Mimo Číny

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	V
	V

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Pro Čínu
	Pro Čínu

	K
	K

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Odvětrávací hadice a zátka hrdla palivové nádrže
	Odvětrávací hadice a zátka hrdla palivové nádrže

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Víčko hrdla palivové nádrže
	Víčko hrdla palivové nádrže

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Náplň palivového filtru*10
	Náplň palivového filtru
	*10


	Vznětový motor
	Vznětový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	V
	V

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Rozvod močoviny a spoje
	Rozvod močoviny a spoje

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Víčko nádrže močoviny
	Víčko nádrže močoviny

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Vzduchový filtr
	Vzduchový filtr

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	Mimo Čínu, Indii, Blízký východ
	Mimo Čínu, Indii, Blízký východ

	K
	K

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Pro Čínu, Indii, Blízký východ
	Pro Čínu, Indii, Blízký východ

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Mezichladič, vstupní/ výstupní hadice, hadice sání vzduchu
	Mezichladič, vstupní/ výstupní hadice, hadice sání vzduchu

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	Kontrola každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 12 měsíců
	Kontrola každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 12 měsíců


	<TABLE ROW>
	Výfukový systém
	Výfukový systém

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Chladicí systém
	Chladicí systém

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Kompresor klimatizace/chladicí médium
	Kompresor klimatizace/chladicí médium

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Vzduchový filtr klimatizace
	Vzduchový filtr klimatizace

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	Mimo Austrálie a Nového Zélandu
	Mimo Austrálie a Nového Zélandu

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Pro Austrálii a Nový Zéland
	Pro Austrálii a Nový Zéland

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Brzdové kotouče a destičky
	Brzdové kotouče a destičky

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Brzdový systém, hadice a spojky
	Brzdový systém, hadice a spojky

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Brzdová/spojková kapalina
	Brzdová/spojková kapalina

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	Mimo Austrálie a Nového Zélandu
	Mimo Austrálie a Nového Zélandu

	K
	K

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Pro Austrálii a Nový Zéland
	Pro Austrálii a Nový Zéland

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	V
	V

	K
	K

	V
	V


	<TABLE ROW>
	Parkovací brzda (Ruční typ)
	Parkovací brzda (Ruční typ)

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Převodovka řízení, spojovací tyče, manžety
	Převodovka řízení, spojovací tyče, manžety

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Kulové čepy závěsů kol
	Kulové čepy závěsů kol

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Pneumatiky (tlak a opotřebení)
	Pneumatiky (tlak a opotřebení)

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Stav akumulátoru (12 V)
	Stav akumulátoru (12 V)

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	Mimo Středního východu
	Mimo Středního východu

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K

	-
	-

	K
	K


	<TABLE ROW>
	Pro Střední východ
	Pro Střední východ

	Kontrola každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 6 měsíců
	Kontrola každých 10 000 km (6 500 mil) nebo 6 měsíců


	<TABLE ROW>
	Baterie systému UAE eCall (je-li součástí výbavy)
	Baterie systému UAE eCall (je-li součástí výbavy)

	Výměna každé 4 roky
	Výměna každé 4 roky






	Údržba při provozu v náročných podmínkách – Mimo Evropu (Včetně Ruska)
	Údržba při provozu v náročných podmínkách – Mimo Evropu (Včetně Ruska)
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	K: Kontrola a podle potřeby nastavení, korekce, vyčištění nebo výměna.
	V: Výměna nebo nahrazení.

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Servisní úkony
	Servisní úkony

	Úkon údržby
	Úkon údržby

	Intervaly servisních úkonů
	Intervaly servisních úkonů

	Jízdní podmínky
	Jízdní podmínky



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Motorový olej a filtr motorového oleje
	Motorový olej a filtr motorového oleje

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	Mimo Mexika, Číny
	Mimo Mexika, Číny

	V
	V

	Každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 6 měsíců
	Každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 6 měsíců

	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L


	<TABLE ROW>
	Pro Mexiko, Čínu
	Pro Mexiko, Čínu

	Každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 3 měsíce
	Každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 3 měsíce


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	Mimo Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii, Střední a Jižní Ameriku, Brazílii, Mexiko, Čínu
	Mimo Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii, Střední a Jižní Ameriku, Brazílii, Mexiko, Čínu

	V
	V

	Každých 7 500 km (5 000 mil) nebo 6 měsíců
	Každých 7 500 km (5 000 mil) nebo 6 měsíců

	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L


	<TABLE ROW>
	Pro Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii, Střední a Jižní Ameriku, Brazílii
	Pro Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii, Střední a Jižní Ameriku, Brazílii

	Každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 6 měsíců
	Každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 6 měsíců


	<TABLE ROW>
	Pro Mexiko, Čínu
	Pro Mexiko, Čínu

	Každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 3 měsíce
	Každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 3 měsíce


	<TABLE ROW>
	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	Mimo Rusko, Austrálii, Nový Zéland
	Mimo Rusko, Austrálii, Nový Zéland

	V
	V

	Každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 6 měsíců
	Každých 5 000 km (3 000 mil) nebo 6 měsíců

	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L


	<TABLE ROW>
	Pro Rusko, Austrálii a Nový Zéland
	Pro Rusko, Austrálii a Nový Zéland

	Každých 7 500 km (4 500 mil) nebo 6 měsíců
	Každých 7 500 km (4 500 mil) nebo 6 měsíců


	<TABLE ROW>
	Svíčky zapalování
	Svíčky zapalování

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	V
	V

	Častěji
	Častěji

	A, B, F, G, H, I, K
	A, B, F, G, H, I, K


	<TABLE ROW>
	Kapalina automatické převodovky (AT)
	Kapalina automatické převodovky (AT)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	V
	V

	Každých 90 000 km (60 000 mil)
	Každých 90 000 km (60 000 mil)

	A, C, F, G, H, I, J, K
	A, C, F, G, H, I, J, K


	<TABLE ROW>
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	V
	V

	Každých 120 000 km (80 000 mil)
	Každých 120 000 km (80 000 mil)

	C, D, E, F, G, H, I, J
	C, D, E, F, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Kapalina manuální převodovky (MT)
	Kapalina manuální převodovky (MT)

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	V
	V

	Každých 120 000 km (80 000 mil)
	Každých 120 000 km (80 000 mil)

	C, D, E, F, G, H, I, J
	C, D, E, F, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Poloosy a manžety
	Poloosy a manžety

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, F, G, H, I, J
	C, D, E, F, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Hnací hřídel (pohon všech kol)
	Hnací hřídel (pohon všech kol)

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, F, G, H, I, J
	C, D, E, F, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	V
	V

	Každých 120 000 km (80 000 mil)
	Každých 120 000 km (80 000 mil)

	C, E, G, H, I, J
	C, E, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	V
	V

	Každých 120 000 km (80 000 mil)
	Každých 120 000 km (80 000 mil)

	C, E, G, H, I, J
	C, E, G, H, I, J


	<TABLE ROW>
	Vzduchový filtr
	Vzduchový filtr

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	V
	V

	Častěji
	Častěji

	C, E
	C, E


	<TABLE ROW>
	Vzduchový filtr klimatizace
	Vzduchový filtr klimatizace

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	V
	V

	Častěji
	Častěji

	C, E, G
	C, E, G


	<TABLE ROW>
	Kotoučové brzdy, destičky a třmeny
	Kotoučové brzdy, destičky a třmeny

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, G, H, I, J, K
	C, D, E, G, H, I, J, K


	<TABLE ROW>
	Parkovací brzda (ruční typ)
	Parkovací brzda (ruční typ)

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, G, H
	C, D, G, H


	<TABLE ROW>
	Převodovka řízení, spojovací tyče, manžety
	Převodovka řízení, spojovací tyče, manžety

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, F, G
	C, D, E, F, G


	<TABLE ROW>
	Kulové čepy závěsů kol
	Kulové čepy závěsů kol

	Vznětový, zážehový motor
	Vznětový, zážehový motor

	K
	K

	Častěji
	Častěji

	C, D, E, G, H, I
	C, D, E, G, H, I






	Náročné jízdní podmínky
	Náročné jízdní podmínky
	A: Časté jízdy na vzdálenosti kratší než 8 km (5 mil) za normálních teplot nebo kratší než 16 km (10 mil) za teplot pod bodem mrazu.
	B: Vytáčení motoru na volnoběh nebo dlouhé jízdy nízkou rychlostí.
	C: Jízdy po nerovných, prašných, bahnitých, štěrkových či nezpevněných cestách nebo silnicích ošetřených posypovou solí.
	D: Jízda v oblastech s použitím posypové soli nebo jiných korozivních látek nebo jízdy za velmi chladného počasí.
	E: Jízda ve vysoce prašném prostředí.
	F: Jízda v oblastech s vysokou intenzitou provozu.
	G: Časté jízdy v kopcovitém a horském prostředí.
	H: Tažení přívěsu nebo obytného karavanu nebo jízda se zátěží na střeše
	I: Používání vozidla jako policejního vozu, taxi, vozidla pro komerční účely nebo tažného vozidla.
	J: Častá jízda vysokou rychlostí nebo častá prudká akcelerace či zpomalování.
	K: Jízdy s častým zastavováním.
	L: Použití jiného než doporučovaného motorového oleje (minerálního, polosyntetického, s nižší specifikací apod.)




	Vysvětlení úkonů údržby vozidla
	Vysvětlení úkonů údržby vozidla
	Vysvětlení úkonů údržby vozidla

	Motorový olej a filtr
	Motorový olej a filtr
	Motorový olej a filtr
	Výměna motorového oleje a filtru by měla probíhat ve stanovených intervalech podle plánu údržby. Při provozování vozidla v náročných podmínkách je nutná častější výměna oleje i filtru.
	Výměna motorového oleje a filtru by měla probíhat ve stanovených intervalech podle plánu údržby. Při provozování vozidla v náročných podmínkách je nutná častější výměna oleje i filtru.



	Rozvodové řemeny
	Rozvodové řemeny
	Rozvodové řemeny
	Zkontrolujte všechny rozvodové řemeny z hlediska řezů, prasklin, nadměrného opotřebení nebo nasáknutí olejem, a v případě potřeby je vyměňte. Rozvodové řemeny by se měly pravidelně kontrolovat z hlediska správného napnutí, kte...
	Zkontrolujte všechny rozvodové řemeny z hlediska řezů, prasklin, nadměrného opotřebení nebo nasáknutí olejem, a v případě potřeby je vyměňte. Rozvodové řemeny by se měly pravidelně kontrolovat z hlediska správného napnutí, kte...
	Při kontrole pásu přepněte spínače zapalování do polohy LOCK/OFF nebo ACC.
	Při kontrole pásu přepněte spínače zapalování do polohy LOCK/OFF nebo ACC.




	Řemen startéru a generátoru systému mild hybrid (MHSG)
	Řemen startéru a generátoru systému mild hybrid (MHSG)
	Řemen startéru a generátoru systému mild hybrid (MHSG)
	Zkontrolujte všechny řemeny startéru a generátoru systému mild hybrid z hlediska proříznutí, prasklin, nadměrného opotřebení nebo nasáknutí olejem a v případě potřeby je vyměňte. Řemeny startéru a generátoru systému mild hybri...
	Zkontrolujte všechny řemeny startéru a generátoru systému mild hybrid z hlediska proříznutí, prasklin, nadměrného opotřebení nebo nasáknutí olejem a v případě potřeby je vyměňte. Řemeny startéru a generátoru systému mild hybri...
	Při kontrole pásu přepněte spínače zapalování do polohy LOCK/OFF nebo ACC.
	Při kontrole pásu přepněte spínače zapalování do polohy LOCK/OFF nebo ACC.




	Náplň palivového filtru (vznětový motor)
	Náplň palivového filtru (vznětový motor)
	Náplň palivového filtru (vznětový motor)
	Ucpaný filtr může omezit rychlost, jakou je možné s vozidlem jet, poškodit systém snižování emisí a způsobit řadu dalších problémů, jako například potíže se startováním. Pokud se v palivové nádrži nahromadí přílišné mno...
	Ucpaný filtr může omezit rychlost, jakou je možné s vozidlem jet, poškodit systém snižování emisí a způsobit řadu dalších problémů, jako například potíže se startováním. Pokud se v palivové nádrži nahromadí přílišné mno...
	Po instalaci nového filtru nechejte motor několik minut běžet a zkontrolujte případné úniky ve spojích. Výměnu palivového filtru svěřte profesionálnímu servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.



	Palivový filtr (zážehový motor)
	Palivový filtr (zážehový motor)
	Palivový filtr (zážehový motor)
	Vozidlo Kia se zážehovým motorem je vybaveno bezúdržbovým palivovým filtrem, integrovaným v palivové nádrži. Nevyžaduje pravidelnou údržbu nebo výměnu, avšak záleží na kvalitě používaného paliva. Z vážných důvodů, např. ...
	Vozidlo Kia se zážehovým motorem je vybaveno bezúdržbovým palivovým filtrem, integrovaným v palivové nádrži. Nevyžaduje pravidelnou údržbu nebo výměnu, avšak záleží na kvalitě používaného paliva. Z vážných důvodů, např. ...
	Kontrolu a případnou výměnu palivového filtru svěřte odbornému servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.



	Palivové potrubí, hadice a spojky
	Palivové potrubí, hadice a spojky
	Palivové potrubí, hadice a spojky
	Zkontrolujte palivové potrubí, hadice a spojovací prvky z hlediska úniků paliva a poškození. Nechte palivové potrubí, hadice a spojovací prvky vyměnit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Zkontrolujte palivové potrubí, hadice a spojovací prvky z hlediska úniků paliva a poškození. Nechte palivové potrubí, hadice a spojovací prvky vyměnit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Pouze naftový motor
	Pouze naftový motor
	Nikdy nepracujte na systému vstřikování, pokud motor běží nebo dříve než 30 sekund po vypnutí motoru. Vysokotlaké čerpadlo, lyžiny, vstřikovače a vysokotlaké potrubí jsou pod vysokým tlakem i po zastavení motoru. Tryskání paliva...




	Odvětrávací hadice a víčko hrdla palivové nádrže (zážehový motor)
	Odvětrávací hadice a víčko hrdla palivové nádrže (zážehový motor)
	Odvětrávací hadice a víčko hrdla palivové nádrže (zážehový motor)
	Odvětrávací hadici a zátku hrdla palivové nádrže byste měli kontrolovat v intervalech uvedených v rozvrhu údržby. Zajistěte výměnu odvětrávací hadice a zátky hrdla palivové nádrže správným způsobem.
	Odvětrávací hadici a zátku hrdla palivové nádrže byste měli kontrolovat v intervalech uvedených v rozvrhu údržby. Zajistěte výměnu odvětrávací hadice a zátky hrdla palivové nádrže správným způsobem.



	Podtlakové hadice ventilace klikové skříně
	Podtlakové hadice ventilace klikové skříně
	Podtlakové hadice ventilace klikové skříně
	Zkontrolujte povrch hadic z hlediska poškození teplem a/nebo mechanického poškození. Ztvrdlá a křehká guma, praskliny, roztřepení, zářezy, oděrky a nadměrné vydutí indikují zhoršení stavu. Zvláštní pozornost by se měla věnovat...
	Zkontrolujte povrch hadic z hlediska poškození teplem a/nebo mechanického poškození. Ztvrdlá a křehká guma, praskliny, roztřepení, zářezy, oděrky a nadměrné vydutí indikují zhoršení stavu. Zvláštní pozornost by se měla věnovat...
	Zkontrolujte vedení hadic a ujistěte se, že hadice nepřichází do kontaktu s jakýmkoli zdrojem tepla, ostrými hranami nebo pohyblivými součástmi, které by mohly způsobit poškození teplem nebo mechanické opotřebení. Zkontrolujte všec...



	Vzduchový filtr
	Vzduchový filtr
	Vzduchový filtr
	Nechte si vyměnit vzduchový filtr v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Nechte si vyměnit vzduchový filtr v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.



	Zapalovací svíčky (pro zážehový motor)
	Zapalovací svíčky (pro zážehový motor)
	Zapalovací svíčky (pro zážehový motor)
	Při instalaci nových zapalovacích svíček se ujistěte o jejich správné tepelné hodnotě.
	Při instalaci nových zapalovacích svíček se ujistěte o jejich správné tepelné hodnotě.
	Abyste se vyhnuli znečištění izolátoru zapalovací svíčky, při sestavování částí otřete vnitřní a vnější stranu botky zapalovací cívky a izolátor zapalovací svíčky měkkým hadrem.
	Neodpojujte a nekontrolujte zapalovací víčky, když je motor horký. Mohli byste se popálit.
	Neodpojujte a nekontrolujte zapalovací víčky, když je motor horký. Mohli byste se popálit.




	Chladicí systém
	Chladicí systém
	Chladicí systém
	Komponenty chladicího systému, jako například chladič, nádržku chladicí kapaliny, hadice a přípojky zkontrolujte z hlediska úniků a poškození. Jakékoli poškozené díly vyměňte.
	Komponenty chladicího systému, jako například chladič, nádržku chladicí kapaliny, hadice a přípojky zkontrolujte z hlediska úniků a poškození. Jakékoli poškozené díly vyměňte.



	Chladicí kapalina
	Chladicí kapalina
	Chladicí kapalina
	Výměna chladicí kapaliny by měla probíhat v intervalech uvedených v rozvrhu údržby.
	Výměna chladicí kapaliny by měla probíhat v intervalech uvedených v rozvrhu údržby.



	Kapalina manuální převodovky
	Kapalina manuální převodovky
	Kapalina manuální převodovky
	Kapalinu manuální převodovky kontrolujte v souladu s plánem údržby.
	Kapalinu manuální převodovky kontrolujte v souladu s plánem údržby.



	Inteligentní manuální řazení (iMT)
	Inteligentní manuální řazení (iMT)
	Inteligentní manuální řazení (iMT)
	Provozní kapalinu ovládacího mechanismu spojky inteligentní manuální převodovky kontrolujte s souladu s plánem údržby.
	Provozní kapalinu ovládacího mechanismu spojky inteligentní manuální převodovky kontrolujte s souladu s plánem údržby.



	Kapalina dvouspojkové převodovky
	Kapalina dvouspojkové převodovky
	Kapalina dvouspojkové převodovky
	Kapalinu dvouspojkové převodovky kontrolujte v souladu s plánem údržby.
	Kapalinu dvouspojkové převodovky kontrolujte v souladu s plánem údržby.



	Kapalina automatické převodovky
	Kapalina automatické převodovky
	Kapalina automatické převodovky
	Kapalinu automatické převodovky není za normálních podmínek používání nutné kontrolovat. Nechte kapalinu automatické převodovky zkontrolovat v odborném servisu podle plánu údržby. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu ...
	Kapalinu automatické převodovky není za normálních podmínek používání nutné kontrolovat. Nechte kapalinu automatické převodovky zkontrolovat v odborném servisu podle plánu údržby. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu ...
	Kapalina automatické převodovky má červenou barvu.
	Kapalina automatické převodovky má červenou barvu.
	Kapalina automatické převodovky během používání vozidla postupně ztmavne. Jedná se o normální stav a potřebu výměny kapaliny byste neměli zvažovat na základě změny barvy.

	Použití jiné než specifikované kapaliny může způsobit nesprávné fungování nebo poruchu převodovky.
	Použití jiné než specifikované kapaliny může způsobit nesprávné fungování nebo poruchu převodovky.
	Používejte pouze kapalinu pro automatickou převodovku uvedenou ve specifikaci. (Viz 
	"Doporučená maziva a množství" strana 9-7





	Brzdový systém a hadice
	Brzdový systém a hadice
	Brzdový systém a hadice
	Proveďte vizuální kontrolu správné instalace, oděrek, prasklin, zhoršení stavu a případných úniků. Poškozené nebo narušené součásti neprodleně vyměňte.
	Proveďte vizuální kontrolu správné instalace, oděrek, prasklin, zhoršení stavu a případných úniků. Poškozené nebo narušené součásti neprodleně vyměňte.



	Brzdová/spojková kapalina
	Brzdová/spojková kapalina
	Brzdová/spojková kapalina
	Zkontrolujte hladinu brzdové/spojkové kapaliny v nádržce brzdové kapaliny. Hladina by měla být mezi ryskami „MIN“ a „MAX“ na boku nádržky. Používejte pouze hydraulickou brzdovou/spojkovou kapalinu specifikace DOT 4.
	Zkontrolujte hladinu brzdové/spojkové kapaliny v nádržce brzdové kapaliny. Hladina by měla být mezi ryskami „MIN“ a „MAX“ na boku nádržky. Používejte pouze hydraulickou brzdovou/spojkovou kapalinu specifikace DOT 4.



	Parkovací brzda
	Parkovací brzda
	Parkovací brzda
	Zkontrolujte systém parkovací brzdy včetně pedálu parkovací brzdy a kabelů.
	Zkontrolujte systém parkovací brzdy včetně pedálu parkovací brzdy a kabelů.



	Kotoučové brzdy, destičky a třmeny
	Kotoučové brzdy, destičky a třmeny
	Kotoučové brzdy, destičky a třmeny
	Kontrolujte opotřebení destiček, házivost a opotřebení brzdových kotoučů a únik kapaliny ze třmenů.
	Kontrolujte opotřebení destiček, házivost a opotřebení brzdových kotoučů a únik kapaliny ze třmenů.
	Pro podrobnosti kontroly a limity opotřebení brzdových destiček doporučujeme navštívit stránky Kia.
	(www.kia-hotline.com)



	Upevňovací šrouby zavěšení
	Upevňovací šrouby zavěšení
	Upevňovací šrouby zavěšení
	Zkontrolujte spoje zavěšení z hlediska případného povolení nebo poškození. Spoje utáhněte specifikovaným utahovacím momentem.
	Zkontrolujte spoje zavěšení z hlediska případného povolení nebo poškození. Spoje utáhněte specifikovaným utahovacím momentem.



	Převodovka řízení, táhla a manžety/kulový čep spodního ramene
	Převodovka řízení, táhla a manžety/kulový čep spodního ramene
	Převodovka řízení, táhla a manžety/kulový čep spodního ramene
	U stojícího vozidla s vypnutým motorem zkontrolujte případnou příliš velkou vůli volantu.
	U stojícího vozidla s vypnutým motorem zkontrolujte případnou příliš velkou vůli volantu.
	Zkontrolujte táhla z hlediska ohnutí nebo poškození. Zkontrolujte prachovky, manžety a kulové čepy z hlediska případných prasklin, zhoršení stavu nebo poškození. Jakékoli poškozené díly vyměňte.



	Poloosy a manžety
	Poloosy a manžety
	Poloosy a manžety
	Zkontrolujte poloosy, manžety a svorky z hlediska případných prasklin, zhoršení stavu nebo poškození. Vyměňte poškozené díly a v případě potřeby doplňte vazelínu.
	Zkontrolujte poloosy, manžety a svorky z hlediska případných prasklin, zhoršení stavu nebo poškození. Vyměňte poškozené díly a v případě potřeby doplňte vazelínu.



	Chladicí médium klimatizace
	Chladicí médium klimatizace
	Chladicí médium klimatizace
	Zkontrolujte úniky a poškození rozvodu klimatizace a spojovacích prvků.
	Zkontrolujte úniky a poškození rozvodu klimatizace a spojovacích prvků.



	Hnací hřídel
	Hnací hřídel
	Hnací hřídel
	Zkontrolujte hnací hřídel, manžety, objímky, pryžovou spojku a pryž středového uložení, zda nenesou známky prasklin, opotřebení nebo poškození. Vyměňte poškozené díly a v případě potřeby doplňte vazelínu.
	Zkontrolujte hnací hřídel, manžety, objímky, pryžovou spojku a pryž středového uložení, zda nenesou známky prasklin, opotřebení nebo poškození. Vyměňte poškozené díly a v případě potřeby doplňte vazelínu.



	Kontrola množství kapaliny
	Kontrola množství kapaliny
	Kontrola množství kapaliny
	Při kontrole motorového oleje, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny a kapaliny ostřikovače vždy dbejte na čistotu v okolí každého plnícího hrdla, vypouštěcí zátky nebo měrky před kontrolou nebo vypouštěním maziva. Je to důležit...
	Při kontrole motorového oleje, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny a kapaliny ostřikovače vždy dbejte na čistotu v okolí každého plnícího hrdla, vypouštěcí zátky nebo měrky před kontrolou nebo vypouštěním maziva. Je to důležit...




	Motorový olej
	Motorový olej
	Motorový olej

	Kontrola hladiny motorového oleje
	Kontrola hladiny motorového oleje
	Kontrola hladiny motorového oleje
	Motorový olej zajišťuje mazání a chlazení motoru a také činnost různých hydraulických komponent v motoru. Je normální, že při jízdě dochází k určité spotřebě oleje, a proto je nutné motorový olej pravidelně kontrolovat a dop...
	Motorový olej zajišťuje mazání a chlazení motoru a také činnost různých hydraulických komponent v motoru. Je normální, že při jízdě dochází k určité spotřebě oleje, a proto je nutné motorový olej pravidelně kontrolovat a dop...
	Kontrolu motorového oleje provádějte podle níže uvedeného postupu.
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	<GRAPHIC>

	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0
	<GRAPHIC>

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Ujistěte se, že vozidlo stojí na rovném povrchu.
	1. Ujistěte se, že vozidlo stojí na rovném povrchu.
	1. Ujistěte se, že vozidlo stojí na rovném povrchu.

	2. Nastartujte motor a počkejte, dokud nedosáhne normální provozní teploty.
	2. Nastartujte motor a počkejte, dokud nedosáhne normální provozní teploty.

	3. Vypněte motor, odšroubujte uzávěr plnicího otvoru a vytáhněte měrku oleje. Vyčkejte přibližně 15 minut, než olej opět steče do olejové vany.
	3. Vypněte motor, odšroubujte uzávěr plnicího otvoru a vytáhněte měrku oleje. Vyčkejte přibližně 15 minut, než olej opět steče do olejové vany.

	4. Otřete měrku do sucha a zasuňte ji zpět.
	4. Otřete měrku do sucha a zasuňte ji zpět.

	5. Měrku opět vytáhněte a zkontrolujte hladinu oleje.
	5. Měrku opět vytáhněte a zkontrolujte hladinu oleje.
	• U benzinového motoru zkontrolujte, zda je hladina oleje mezi ryskou F–L, a pokud je pod ryskou L, doplňte tolik oleje, aby hladina dosáhla rysky F.
	• U benzinového motoru zkontrolujte, zda je hladina oleje mezi ryskou F–L, a pokud je pod ryskou L, doplňte tolik oleje, aby hladina dosáhla rysky F.
	• U benzinového motoru zkontrolujte, zda je hladina oleje mezi ryskou F–L, a pokud je pod ryskou L, doplňte tolik oleje, aby hladina dosáhla rysky F.

	• U naftového motoru by hladina měla být v rozsahu C. Dosahuje-li hladina jen do úrovně D, dolijte motorový olej tak, aby se hladina opět nacházela v požadovaném rozsahu.
	• U naftového motoru by hladina měla být v rozsahu C. Dosahuje-li hladina jen do úrovně D, dolijte motorový olej tak, aby se hladina opět nacházela v požadovaném rozsahu.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Rozsah
	Rozsah

	Vyžadovaná akce podle příslušné hladiny oleje v motoru
	Vyžadovaná akce podle příslušné hladiny oleje v motoru



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	A
	A

	Obraťte se na autorizovaného prodejce či servis Kia.
	Obraťte se na autorizovaného prodejce či servis Kia.


	<TABLE ROW>
	B
	B

	Nedoplňujte olej.
	Nedoplňujte olej.


	<TABLE ROW>
	C
	C

	Olej můžete doplnit, pokud hladina nestoupne nad rozsah C.
	Olej můžete doplnit, pokud hladina nestoupne nad rozsah C.


	<TABLE ROW>
	D
	D

	Je třeba doplnit olej tak, aby hladina oleje ležela v rozsahu C.
	Je třeba doplnit olej tak, aby hladina oleje ležela v rozsahu C.













	Doplňování motorového oleje
	Doplňování motorového oleje
	Doplňování motorového oleje
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	<GRAPHIC>

	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0
	<GRAPHIC>

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	<GRAPHIC>

	Použijte trychtýř, aby nedošlo k rozlití oleje na součásti motoru.
	Používejte výhradně specifikovaný motorový olej. (Viz 
	"Doporučená maziva a množství" strana 9-7

	• Při doplňování nebo výměně motorového oleje dávejte pozor na to, abyste olej nerozlili. Rozlitý olej hned otřete.
	• Při doplňování nebo výměně motorového oleje dávejte pozor na to, abyste olej nerozlili. Rozlitý olej hned otřete.
	• Při doplňování nebo výměně motorového oleje dávejte pozor na to, abyste olej nerozlili. Rozlitý olej hned otřete.

	• Během zajíždění nového vozidla se může spotřeba oleje zvýšit. Ustálí se přibližně po ujetí 6 000 km (4 000 mil).
	• Během zajíždění nového vozidla se může spotřeba oleje zvýšit. Ustálí se přibližně po ujetí 6 000 km (4 000 mil).

	• Na spotřebu oleje může mohou mít vliv jízdní návyky, klimatické podmínky, podmínky během dopravy, kvalita oleje atd. Proto se doporučují pravidelné kontroly hladiny motorového oleje a v případě potřeby jeho doplnění.
	• Na spotřebu oleje může mohou mít vliv jízdní návyky, klimatické podmínky, podmínky během dopravy, kvalita oleje atd. Proto se doporučují pravidelné kontroly hladiny motorového oleje a v případě potřeby jeho doplnění.





	Výměna motorového oleje a filtru
	Výměna motorového oleje a filtru
	Výměna motorového oleje a filtru
	Nechte si vyměnit motorový olej a filtr v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Nechte si vyměnit motorový olej a filtr v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Při překročení servisního intervalu pro výměnu motorového oleje může dojít ke zhoršení kvality oleje, což může mít negativní dopady na stav motoru. Proto vždy dodržujte předepsané intervaly výměny.
	• Při překročení servisního intervalu pro výměnu motorového oleje může dojít ke zhoršení kvality oleje, což může mít negativní dopady na stav motoru. Proto vždy dodržujte předepsané intervaly výměny.
	• Při překročení servisního intervalu pro výměnu motorového oleje může dojít ke zhoršení kvality oleje, což může mít negativní dopady na stav motoru. Proto vždy dodržujte předepsané intervaly výměny.

	• S ohledem na zachování motoru v co nejlepším stavu používejte vždy doporučený motorový olej. Pokud nepoužijete doporučený motorový olej, řiďte se intervaly výměny předepsanými pro provoz v náročných podmínkách.
	• S ohledem na zachování motoru v co nejlepším stavu používejte vždy doporučený motorový olej. Pokud nepoužijete doporučený motorový olej, řiďte se intervaly výměny předepsanými pro provoz v náročných podmínkách.


	Interval výměny oleje je nastaven tak, aby se předešlo zhoršení jeho kvality, a se spotřebou oleje nesouvisí; z tohoto důvodu pravidelně kontrolujte a doplňujte množství oleje.
	• Při kontrole nebo doplňování motorového oleje buďte velmi opatrní, abyste se nedotkli hadice chladiče, která může být velmi horká a můžete se o ni popálit.
	• Při kontrole nebo doplňování motorového oleje buďte velmi opatrní, abyste se nedotkli hadice chladiče, která může být velmi horká a můžete se o ni popálit.
	• Při kontrole nebo doplňování motorového oleje buďte velmi opatrní, abyste se nedotkli hadice chladiče, která může být velmi horká a můžete se o ni popálit.
	• Při kontrole nebo doplňování motorového oleje buďte velmi opatrní, abyste se nedotkli hadice chladiče, která může být velmi horká a můžete se o ni popálit.

	• Použitý motorový olej může způsobit podráždění pokožky a při dlouhodobém kontaktu rakovinu kůže. Použitý motorový olej obsahuje chemikálie, které jsou schopny při laboratorních pokusech vyvolat rakovinu. Po manipulaci s pou...
	• Použitý motorový olej může způsobit podráždění pokožky a při dlouhodobém kontaktu rakovinu kůže. Použitý motorový olej obsahuje chemikálie, které jsou schopny při laboratorních pokusech vyvolat rakovinu. Po manipulaci s pou...



	• Měrku hladiny oleje byste měli otírat čistou látkou. Pokud jsou na látce drobné nečistoty, mohlo by dojít k poškození motoru.
	• Měrku hladiny oleje byste měli otírat čistou látkou. Pokud jsou na látce drobné nečistoty, mohlo by dojít k poškození motoru.
	• Měrku hladiny oleje byste měli otírat čistou látkou. Pokud jsou na látce drobné nečistoty, mohlo by dojít k poškození motoru.
	• Měrku hladiny oleje byste měli otírat čistou látkou. Pokud jsou na látce drobné nečistoty, mohlo by dojít k poškození motoru.

	• Těsně po jízdě je motorový olej velmi horký a při jeho výměně hrozí popáleniny. Před výměnou nechte motorový olej vychladnout.
	• Těsně po jízdě je motorový olej velmi horký a při jeho výměně hrozí popáleniny. Před výměnou nechte motorový olej vychladnout.



	Pokud je tlak motorového oleje nízký z důvodu nedostatečného množství oleje, rozsvítí se kontrolka tlaku motorového oleje (
	Pokud je tlak motorového oleje nízký z důvodu nedostatečného množství oleje, rozsvítí se kontrolka tlaku motorového oleje (
	<GRAPHIC>

	Dále se aktivuje systém rozšířené ochrany motoru, který omezuje výkon motoru. Pokud s vozidlem v tomto stavu jedete delší dobu, rozsvítí se kontrolka poruchy (
	<GRAPHIC>

	Pokud se tlak motorového oleje obnoví, varovná kontrolka tlaku motorového oleje zhasne a výkon motoru již nebude omezován.
	Pokud se v případě motoru Smartstream G2.0 tlak motorového oleje obnoví, varovná kontrolka motorového oleje zhasne a systém rozšířené ochrany motoru se vypne po novém nastartování motoru.





	Chladicí kapalina motoru
	Chladicí kapalina motoru
	Chladicí kapalina motoru

	Kontrola hladiny chladicí kapaliny
	Kontrola hladiny chladicí kapaliny
	Kontrola hladiny chladicí kapaliny
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Zkontrolujte stav a připojení všech hadic chladicího systému a hadic topení. Vyměňte veškeré vzduté nebo poškozené hadice.
	Když je motor vychladlý, hladina chladicí kapaliny by měla být doplněna v rozmezí značek MAX a MIN (F a L), které se nacházejí na straně nádržky chladicí kapaliny.
	Je-li nutné kapalinu doplňovat příliš často, nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Je-li nutné kapalinu doplňovat příliš často, nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	<GRAPHIC>Elektromotor (ventilátor chladiče) je ovládán v závislosti na teplotě chladicí kapaliny motoru, tlaku chladicího média a rychlosti vozidla. Někdy může být v chodu, i když motor neběží. Při práci v blízkosti listů ventiláto
	<GRAPHIC>Elektromotor (ventilátor chladiče) je ovládán v závislosti na teplotě chladicí kapaliny motoru, tlaku chladicího média a rychlosti vozidla. Někdy může být v chodu, i když motor neběží. Při práci v blízkosti listů ventiláto
	<GRAPHIC>


	Sejmutí víčka chladiče
	Sejmutí víčka chladiče
	<GRAPHIC>• Nikdy nesundávejte víčko chladiče, pokud motor běží nebo je zahřátý. Pokud tak učiníte, můžete poškodit systém chlazení a motor. Horká chladicí kapalina nebo pára by rovněž mohla způsobit vážné zranění. Vypněte 
	<GRAPHIC>• Nikdy nesundávejte víčko chladiče, pokud motor běží nebo je zahřátý. Pokud tak učiníte, můžete poškodit systém chlazení a motor. Horká chladicí kapalina nebo pára by rovněž mohla způsobit vážné zranění. Vypněte 
	<GRAPHIC>• Nikdy nesundávejte víčko chladiče, pokud motor běží nebo je zahřátý. Pokud tak učiníte, můžete poškodit systém chlazení a motor. Horká chladicí kapalina nebo pára by rovněž mohla způsobit vážné zranění. Vypněte 
	<GRAPHIC>


	• Pokud se motor přehřeje kvůli malému množství chladicí kapaliny, rychlé doplnění studené kapaliny může způsobit prasknutí motoru. Z preventivních důvodů doplňujte chladicí kapalinu pomalu a v malých dávkách.
	• Pokud se motor přehřeje kvůli malému množství chladicí kapaliny, rychlé doplnění studené kapaliny může způsobit prasknutí motoru. Z preventivních důvodů doplňujte chladicí kapalinu pomalu a v malých dávkách.

	• Bez chladicí kapaliny nejezděte. Mohlo by dojít k poškození vodního čerpadla, zadření motoru, atd.
	• Bez chladicí kapaliny nejezděte. Mohlo by dojít k poškození vodního čerpadla, zadření motoru, atd.



	Po doplnění chladicí kapaliny zkontrolujte správné uzavření zátky nádržky s kapalinou. Při nesprávném uzavření zátky hrozí přehřátí motoru.
	Po doplnění chladicí kapaliny zkontrolujte správné uzavření zátky nádržky s kapalinou. Při nesprávném uzavření zátky hrozí přehřátí motoru.

	Činnost
	Činnost
	1. Zkontrolujte, zda štítek víčka chladiče směřuje přímo dopředu.
	1. Zkontrolujte, zda štítek víčka chladiče směřuje přímo dopředu.
	1. Zkontrolujte, zda štítek víčka chladiče směřuje přímo dopředu.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Ujistěte se o správném zajištění zapadnutím jemných drážek uvnitř víčka chladiče.
	2. Ujistěte se o správném zajištění zapadnutím jemných drážek uvnitř víčka chladiče.



	Doporučená chladicí kapalina motoru
	Doporučená chladicí kapalina motoru
	• Při doplňování chladicí kapaliny používejte pouze destilovanou nebo měkkou vodu. Výchozí chladicí kapalinu, plněnou při výrobě vozidla nikdy nedoplňujte tvrdou vodou.
	• Při doplňování chladicí kapaliny používejte pouze destilovanou nebo měkkou vodu. Výchozí chladicí kapalinu, plněnou při výrobě vozidla nikdy nedoplňujte tvrdou vodou.
	• Při doplňování chladicí kapaliny používejte pouze destilovanou nebo měkkou vodu. Výchozí chladicí kapalinu, plněnou při výrobě vozidla nikdy nedoplňujte tvrdou vodou.

	• Nepoužívejte alkoholové nebo metanolové chladicí kapaliny ani je s doporučenou chladicí kapalinou nemíchejte.
	• Nepoužívejte alkoholové nebo metanolové chladicí kapaliny ani je s doporučenou chladicí kapalinou nemíchejte.

	• Nepoužívejte roztok, který obsahuje více než 60 % nebo méně než 35 % nemrznoucí směsi.
	• Nepoužívejte roztok, který obsahuje více než 60 % nebo méně než 35 % nemrznoucí směsi.

	• Motor vašeho vozidla má hliníkové součásti, které je třeba chránit před korozí a zamrznutím pomocí etylenglykolové chladicí kapaliny na bázi fosfátu.
	• Motor vašeho vozidla má hliníkové součásti, které je třeba chránit před korozí a zamrznutím pomocí etylenglykolové chladicí kapaliny na bázi fosfátu.


	Procentuální podíl směsi naleznete v následující tabulce.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Venkovní teplota
	Venkovní teplota

	Procentuální podíl směsi (objemově)
	Procentuální podíl směsi (objemově)


	<TABLE ROW>
	Nemrznoucí kapalina
	Nemrznoucí kapalina

	Voda
	Voda



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	-15 °C (5 °F)
	-15 °C (5 °F)

	35
	35

	65
	65


	<TABLE ROW>
	-25 °C (-13 °F)
	-25 °C (-13 °F)

	40
	40

	60
	60


	<TABLE ROW>
	-35 °C (-31 °F)
	-35 °C (-31 °F)

	50
	50

	50
	50


	<TABLE ROW>
	-45 °C (-49 °F)
	-45 °C (-49 °F)

	60
	60

	40
	40





	Uzávěr chladiče
	Uzávěr chladiče
	<GRAPHIC>• Pokud je motor zahřátý, nesundávejte uzávěr chladiče. Vařící chladicí kapalina nebo pára může pod tlakem stále vystříknout a způsobit vážné zranění.
	<GRAPHIC>• Pokud je motor zahřátý, nesundávejte uzávěr chladiče. Vařící chladicí kapalina nebo pára může pod tlakem stále vystříknout a způsobit vážné zranění.
	<GRAPHIC>• Pokud je motor zahřátý, nesundávejte uzávěr chladiče. Vařící chladicí kapalina nebo pára může pod tlakem stále vystříknout a způsobit vážné zranění.
	<GRAPHIC>


	• Chladicí nebo nemrznoucí kapalinu do chladiče nepoužívejte pro naplnění nádržky kapaliny ostřikovačů.
	• Chladicí nebo nemrznoucí kapalinu do chladiče nepoužívejte pro naplnění nádržky kapaliny ostřikovačů.

	• Při nastříkání na čelní sklo může chladicí kapalina chladiče závažným způsobem zhoršit viditelnost a způsobit tak ztrátu kontroly nad vozidlem nebo poškodit lak a ozdobné prvky karoserie.
	• Při nastříkání na čelní sklo může chladicí kapalina chladiče závažným způsobem zhoršit viditelnost a způsobit tak ztrátu kontroly nad vozidlem nebo poškodit lak a ozdobné prvky karoserie.







	Výměna chladicí kapaliny
	Výměna chladicí kapaliny
	Výměna chladicí kapaliny
	Nechte vyměnit chladicí kapalinu v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Nechte vyměnit chladicí kapalinu v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Před doplněním chladicí kapaliny víčko chladiče omotejte tlustou látkou, aby chladicí kapalina nenatekla do součástí motoru, jako například do alternátoru.
	Před doplněním chladicí kapaliny víčko chladiče omotejte tlustou látkou, aby chladicí kapalina nenatekla do součástí motoru, jako například do alternátoru.

	• Chladicí nebo nemrznoucí kapalinu do chladiče nepoužívejte pro naplnění nádržky kapaliny ostřikovačů.
	• Chladicí nebo nemrznoucí kapalinu do chladiče nepoužívejte pro naplnění nádržky kapaliny ostřikovačů.
	• Chladicí nebo nemrznoucí kapalinu do chladiče nepoužívejte pro naplnění nádržky kapaliny ostřikovačů.
	• Chladicí nebo nemrznoucí kapalinu do chladiče nepoužívejte pro naplnění nádržky kapaliny ostřikovačů.


	• Při nastříkání na čelní sklo může chladicí kapalina chladiče závažným způsobem zhoršit viditelnost a způsobit tak ztrátu kontroly nad vozidlem nebo poškodit lak a ozdobné prvky karoserie.
	• Při nastříkání na čelní sklo může chladicí kapalina chladiče závažným způsobem zhoršit viditelnost a způsobit tak ztrátu kontroly nad vozidlem nebo poškodit lak a ozdobné prvky karoserie.
	• Při nastříkání na čelní sklo může chladicí kapalina chladiče závažným způsobem zhoršit viditelnost a způsobit tak ztrátu kontroly nad vozidlem nebo poškodit lak a ozdobné prvky karoserie.







	Brzdová/spojková kapalina
	Brzdová/spojková kapalina
	Brzdová/spojková kapalina

	Zkontrolujte hladinu brzdové/ spojkové kapaliny.
	Zkontrolujte hladinu brzdové/ spojkové kapaliny.
	Zkontrolujte hladinu brzdové/ spojkové kapaliny.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Okolí víčka nádržky očistěte.
	1. Okolí víčka nádržky očistěte.
	1. Okolí víčka nádržky očistěte.

	2. Pravidelně kontrolujte, zda je hladina brzdové kapaliny v nádržce mezi označením MIN a MAX. Hladina kapaliny bude s najetou vzdáleností klesat. Jedná se o normální stav související s opotřebením brzdového obložení.
	2. Pravidelně kontrolujte, zda je hladina brzdové kapaliny v nádržce mezi označením MIN a MAX. Hladina kapaliny bude s najetou vzdáleností klesat. Jedná se o normální stav související s opotřebením brzdového obložení.


	Pravidelně kontrolujte hladinu kapaliny v nádržce. Hladina by měla být mezi ryskami “MIN“ a “MAX“ na straně nádržky. Nikdy nesmíchávejte různé typy kapalin.
	Používejte pouze stanovenou brzdovou kapalinu. (Viz 
	"Doporučená maziva a množství" strana 9-7

	Je-li hladina kapaliny příliš nízká, nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Je-li hladina kapaliny příliš nízká, nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.






	Kapalina pro mechanismus vypínání spojky inteligentního ručního řazení (iMT)
	Kapalina pro mechanismus vypínání spojky inteligentního ručního řazení (iMT)
	Kapalina pro mechanismus vypínání spojky inteligentního ručního řazení (iMT)

	Zkontrolujte hladinu provozní kapaliny pro ovládací mechanismus systému iMT.
	Zkontrolujte hladinu provozní kapaliny pro ovládací mechanismus systému iMT.
	Zkontrolujte hladinu provozní kapaliny pro ovládací mechanismus systému iMT.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Za normálních jízdních podmínek kapalina mechanismu vypínání spojky neubývá nijak rychle.
	S vyšším nájezdem však může spotřeba hydraulického oleje stoupat a na vyšší spotřebě oleje pro ovládací mechanismus systému iMT se mohou podepisovat také netěsnosti v součástech mechanismu vypínání spojky. Hladinu provozní ka...
	Je-li hladina kapaliny pod značkou MIN, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Doporučujeme obrátit se na autorizovaného prodejce / servisního partnera vozidel Kia.
	Používejte pouze provozní kapalinu pro ovladač systému iMT uvedenou ve specifikaci. (Viz část Doporučená maziva a jejich množství). Nikdy nesmíchávejte různé typy kapalin.
	• Nedovolte, aby se provozní kapalina ovladače systému iMT dostala do kontaktu s lakem karosérie vozidla; mohlo by dojít k poškození laku.
	• Nedovolte, aby se provozní kapalina ovladače systému iMT dostala do kontaktu s lakem karosérie vozidla; mohlo by dojít k poškození laku.
	• Nedovolte, aby se provozní kapalina ovladače systému iMT dostala do kontaktu s lakem karosérie vozidla; mohlo by dojít k poškození laku.
	• Nedovolte, aby se provozní kapalina ovladače systému iMT dostala do kontaktu s lakem karosérie vozidla; mohlo by dojít k poškození laku.

	• Kapalinu ovládacího mechanismu systému iMT, která byla dlouhodobě ponechána na vzduchu, nelze použít, neboť není zaručena její kvalita. Kapalina by se měla řádně zlikvidovat.
	• Kapalinu ovládacího mechanismu systému iMT, která byla dlouhodobě ponechána na vzduchu, nelze použít, neboť není zaručena její kvalita. Kapalina by se měla řádně zlikvidovat.

	• Do nádržky nenalévejte nesprávný druh kapaliny. Pouhých několik kapek minerálních kapalin, např. motorového oleje, by mohlo po vniknutí do ovládacího mechanismu systému iMT způsobit poškození součástí tohoto mechanismu.
	• Do nádržky nenalévejte nesprávný druh kapaliny. Pouhých několik kapek minerálních kapalin, např. motorového oleje, by mohlo po vniknutí do ovládacího mechanismu systému iMT způsobit poškození součástí tohoto mechanismu.

	• Dbejte na to, aby se brzdová kapalina nedostala do kontaktu s lakem karoserie vozidla; mohlo by dojít k poškození laku. Brzdovou kapalinu, která byla dlouhodobě ponechána na vzduchu, nelze použít, neboť není zaručena její kvalita. Ka...
	• Dbejte na to, aby se brzdová kapalina nedostala do kontaktu s lakem karoserie vozidla; mohlo by dojít k poškození laku. Brzdovou kapalinu, která byla dlouhodobě ponechána na vzduchu, nelze použít, neboť není zaručena její kvalita. Ka...



	• Ztráta provozní kapaliny ovládacího mechanismu systému iMT – Je-li třeba kapalinu ovládacího mechanismu systému iMT často doplňovat, doporučujeme nechat systém prohlédnout v odborném servisu. Doporučujeme obrátit se na autorizo...
	• Ztráta provozní kapaliny ovládacího mechanismu systému iMT – Je-li třeba kapalinu ovládacího mechanismu systému iMT často doplňovat, doporučujeme nechat systém prohlédnout v odborném servisu. Doporučujeme obrátit se na autorizo...
	• Ztráta provozní kapaliny ovládacího mechanismu systému iMT – Je-li třeba kapalinu ovládacího mechanismu systému iMT často doplňovat, doporučujeme nechat systém prohlédnout v odborném servisu. Doporučujeme obrátit se na autorizo...
	• Ztráta provozní kapaliny ovládacího mechanismu systému iMT – Je-li třeba kapalinu ovládacího mechanismu systému iMT často doplňovat, doporučujeme nechat systém prohlédnout v odborném servisu. Doporučujeme obrátit se na autorizo...

	• Při výměně a doplňování manipulujte s kapalinou ovládacího mechanismu systému iMT s maximální opatrností. Zamezte kontaktu kapaliny s očima. Pokud se kapalina ovládacího mechanismu systému iMT dostane do kontaktu s očima, okamž...
	• Při výměně a doplňování manipulujte s kapalinou ovládacího mechanismu systému iMT s maximální opatrností. Zamezte kontaktu kapaliny s očima. Pokud se kapalina ovládacího mechanismu systému iMT dostane do kontaktu s očima, okamž...



	• Je-li třeba kapalinu v brzdové soustavě často doplňovat, doporučujeme nechat systém prohlédnout v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Je-li třeba kapalinu v brzdové soustavě často doplňovat, doporučujeme nechat systém prohlédnout v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Je-li třeba kapalinu v brzdové soustavě často doplňovat, doporučujeme nechat systém prohlédnout v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Je-li třeba kapalinu v brzdové soustavě často doplňovat, doporučujeme nechat systém prohlédnout v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Při výměně a doplňování brzdové kapaliny s kapalinou manipulujte opatrně. Zamezte kontaktu kapaliny s očima. Pokud se brzdová kapalina dostane do kontaktu s očima, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím studené vody. Co nejd...
	• Při výměně a doplňování brzdové kapaliny s kapalinou manipulujte opatrně. Zamezte kontaktu kapaliny s očima. Pokud se brzdová kapalina dostane do kontaktu s očima, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím studené vody. Co nejd...







	Kapalina ostřikovače
	Kapalina ostřikovače
	Kapalina ostřikovače

	Kontrola hladiny kapaliny do ostřikovačů
	Kontrola hladiny kapaliny do ostřikovačů
	Kontrola hladiny kapaliny do ostřikovačů
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Zkontrolujte hladinu kapaliny v nádržce kapaliny do ostřikovačů a v případě potřeby ji doplňte. Pokud kapalinu do ostřikovačů nemáte k dispozici, můžete použít čistou vodu.
	• Zkontrolujte hladinu kapaliny v nádržce kapaliny do ostřikovačů a v případě potřeby ji doplňte. Pokud kapalinu do ostřikovačů nemáte k dispozici, můžete použít čistou vodu.
	• Zkontrolujte hladinu kapaliny v nádržce kapaliny do ostřikovačů a v případě potřeby ji doplňte. Pokud kapalinu do ostřikovačů nemáte k dispozici, můžete použít čistou vodu.

	• V chladných klimatických podmínkách však používejte nemrznoucí směs, abyste zabránili jejímu zamrznutí.
	• V chladných klimatických podmínkách však používejte nemrznoucí směs, abyste zabránili jejímu zamrznutí.


	Nádržka je průsvitná, takže můžete provést rychlou vizuální kontrolu hladiny.
	• Chladicí nebo nemrznoucí kapalinu do chladiče nepoužívejte pro naplnění nádržky kapaliny ostřikovačů.
	• Chladicí nebo nemrznoucí kapalinu do chladiče nepoužívejte pro naplnění nádržky kapaliny ostřikovačů.
	• Chladicí nebo nemrznoucí kapalinu do chladiče nepoužívejte pro naplnění nádržky kapaliny ostřikovačů.
	• Chladicí nebo nemrznoucí kapalinu do chladiče nepoužívejte pro naplnění nádržky kapaliny ostřikovačů.

	• Při nastříkání na čelní sklo může chladicí kapalina chladiče závažným způsobem zhoršit viditelnost a způsobit tak ztrátu kontroly nad vozidlem nebo poškodit lak a ozdobné prvky karoserie.
	• Při nastříkání na čelní sklo může chladicí kapalina chladiče závažným způsobem zhoršit viditelnost a způsobit tak ztrátu kontroly nad vozidlem nebo poškodit lak a ozdobné prvky karoserie.

	• Kapalné prostředky do ostřikovačů čelního skla obsahují určité množství alkoholu a za určitých okolností mohou být hořlavé. Zabraňte kontaktu jisker nebo plamene s kapalinou do ostřikovačů nebo s nádržkou kapaliny do ostř...
	• Kapalné prostředky do ostřikovačů čelního skla obsahují určité množství alkoholu a za určitých okolností mohou být hořlavé. Zabraňte kontaktu jisker nebo plamene s kapalinou do ostřikovačů nebo s nádržkou kapaliny do ostř...

	• Kapalina do ostřikovačů čelního skla je pro lidi a zvířata jedovatá. Kapalinu do ostřikovačů čelního skla nepijte a vyhýbejte se kontaktu s ní. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.
	• Kapalina do ostřikovačů čelního skla je pro lidi a zvířata jedovatá. Kapalinu do ostřikovačů čelního skla nepijte a vyhýbejte se kontaktu s ní. Mohlo by dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.








	Parkovací brzda
	Parkovací brzda
	Parkovací brzda

	Kontrola parkovací brzdy (Ruční typ)
	Kontrola parkovací brzdy (Ruční typ)
	Kontrola parkovací brzdy (Ruční typ)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Zkontrolujte zdvih parkovací brzdy spočítáním počtu kliknutí, která uslyšíte při jejím úplném zatažení z uvolněné polohy. Parkovací brzda by měla být schopna bezpečně udržet vozidlo i v poměrně prudkém svahu. Pokud je zdvih...
	Zdvih: Zdvih: 5~6 „klapnutí“’ při síle 20 kg (44 lbf, 196 N).





	Palivový filtr (Vznětový motor)
	Palivový filtr (Vznětový motor)
	Palivový filtr (Vznětový motor)

	Odstranění vody z palivového filtru
	Odstranění vody z palivového filtru
	Odstranění vody z palivového filtru
	Podmínky
	Podmínky
	Podmínky
	Pokud se v palivovém filtru nashromáždí voda, rozsvítí se varovná kontrolka palivového filtru (
	<GRAPHIC>


	Činnost
	Činnost
	Vozidlo nechte zkontrolovat v odborném servisu a vodu z filtru odstranit. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.




	Výměna náplně palivového filtru
	Výměna náplně palivového filtru
	Výměna náplně palivového filtru
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	Výměnu náplně palivového filtru svěřte odbornému servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Pokud se nahromaděná voda z palivového filtru včas neodstraní, může průnik vody z filtru způsobit poškození hlavních částí palivového systému.
	Pokud se nahromaděná voda z palivového filtru včas neodstraní, může průnik vody z filtru způsobit poškození hlavních částí palivového systému.

	Při výměně vložky palivového filtru používejte vždy náhradní díly zakoupené v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Při výměně vložky palivového filtru používejte vždy náhradní díly zakoupené v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.






	Vzduchový filtr
	Vzduchový filtr
	Vzduchový filtr

	Výměna filtru vzduchového čističe.
	Výměna filtru vzduchového čističe.
	Výměna filtru vzduchového čističe.
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Zatáhněte za páčku (1) na krytu vzduchového filtru směrem nahoru a uvolněte západku.
	1. Zatáhněte za páčku (1) na krytu vzduchového filtru směrem nahoru a uvolněte západku.
	1. Zatáhněte za páčku (1) na krytu vzduchového filtru směrem nahoru a uvolněte západku.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Otáčením pevné páčky na filtru uvolněte upevnění.
	2. Otáčením pevné páčky na filtru uvolněte upevnění.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Vyměňte filtr vzduchového čističe.
	3. Vyměňte filtr vzduchového čističe.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	4. Při sestavování provádějte kroky v opačném pořadí.
	4. Při sestavování provádějte kroky v opačném pořadí.


	• Vozidlo bez vzduchového filtru nepoužívejte, došlo by ke zvýšenému opotřebení motoru.
	• Vozidlo bez vzduchového filtru nepoužívejte, došlo by ke zvýšenému opotřebení motoru.
	• Vozidlo bez vzduchového filtru nepoužívejte, došlo by ke zvýšenému opotřebení motoru.
	• Vozidlo bez vzduchového filtru nepoužívejte, došlo by ke zvýšenému opotřebení motoru.

	• Při demontování filtru dbejte na to, aby do sacího potrubí nepronikly nečistoty a prach; jinak by mohlo dojít k poškození.
	• Při demontování filtru dbejte na to, aby do sacího potrubí nepronikly nečistoty a prach; jinak by mohlo dojít k poškození.

	• Používejte vždy pouze náhradní díly zakoupené v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Používejte vždy pouze náhradní díly zakoupené v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.








	Vzduchový filtr klimatizace
	Vzduchový filtr klimatizace
	Vzduchový filtr klimatizace

	Výměna vzduchového filtru klimatizace
	Výměna vzduchového filtru klimatizace
	Výměna vzduchového filtru klimatizace
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Otevřete odkládací schránku a odstraňte doraz (1).
	1. Otevřete odkládací schránku a odstraňte doraz (1).
	1. Otevřete odkládací schránku a odstraňte doraz (1).
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	2. Při otevřené odkládací skříňce vyhákněte opěrné táhlo.
	2. Při otevřené odkládací skříňce vyhákněte opěrné táhlo.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Tahem na obou stranách vyjměte kryt filtru klimatizace.
	3. Tahem na obou stranách vyjměte kryt filtru klimatizace.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	4. Vyměňte filtr klimatizace.
	4. Vyměňte filtr klimatizace.

	5. Při sestavování provádějte kroky v opačném pořadí.
	5. Při sestavování provádějte kroky v opačném pořadí.


	Při výměně filtru klimatizace dbejte na správné upevnění. Jinak by mohly být činnost systému hlučná a účinnost filtru snížená.
	Při výměně filtru klimatizace dbejte na správné upevnění. Jinak by mohly být činnost systému hlučná a účinnost filtru snížená.






	Stěrače
	Stěrače
	Stěrače

	Výměna stírací lišty předního stěrače
	Výměna stírací lišty předního stěrače
	Výměna stírací lišty předního stěrače
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Vypněte systém vozidla.
	1. Vypněte systém vozidla.
	1. Vypněte systém vozidla.

	2. Přepínač stěrače přestavte do polohy jednoho cyklu (1x/MIST).
	2. Přepínač stěrače přestavte do polohy jednoho cyklu (1x/MIST).

	3. Přepínač stěrače přidržte déle než 2 sekundy.
	3. Přepínač stěrače přidržte déle než 2 sekundy.

	4. Typ A (je-li součástí výbavy)
	4. Typ A (je-li součástí výbavy)
	• Zvedněte rameno stěrače.
	• Zvedněte rameno stěrače.
	• Zvedněte rameno stěrače.

	• Vyklopte víčko lišty stěrače. Sestavu stírací lišty vytáhněte směrem dolů.
	• Vyklopte víčko lišty stěrače. Sestavu stírací lišty vytáhněte směrem dolů.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Vložte novou sestavu stírací lišty.
	• Vložte novou sestavu stírací lišty.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	5. Typ B (je-li součástí výbavy)
	5. Typ B (je-li součástí výbavy)
	• Zdvihněte raménko stěrače a otočte sestavu stírací lišty tak, aby čelila plastovému pojistnému klipu.
	• Zdvihněte raménko stěrače a otočte sestavu stírací lišty tak, aby čelila plastovému pojistnému klipu.
	• Zdvihněte raménko stěrače a otočte sestavu stírací lišty tak, aby čelila plastovému pojistnému klipu.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Stlačte klip a zasuňte sestavu stírací lišty směrem dolů.
	• Stlačte klip a zasuňte sestavu stírací lišty směrem dolů.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Sejměte ji z ramene.
	• Sejměte ji z ramene.

	• Sestavu stírací lišty vložte postupem v opačném pořadí, v jakém jste ji vyjímali.
	• Sestavu stírací lišty vložte postupem v opačném pořadí, v jakém jste ji vyjímali.



	6. Rameno stěrače přiklopte na čelní sklo.
	6. Rameno stěrače přiklopte na čelní sklo.

	7. Vozidlo zapněte a stírací lišty se vrátí do normální provozní polohy.
	7. Vozidlo zapněte a stírací lišty se vrátí do normální provozní polohy.






	Výměna stírací lišty zadního stěrače
	Výměna stírací lišty zadního stěrače
	Výměna stírací lišty zadního stěrače
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Vypněte systém vozidla.
	1. Vypněte systém vozidla.
	1. Vypněte systém vozidla.

	2. Přepínač stěrače přestavte do polohy jednoho cyklu (1x/MIST).
	2. Přepínač stěrače přestavte do polohy jednoho cyklu (1x/MIST).

	3. Přepínač stěrače přidržte déle než 2 sekundy.
	3. Přepínač stěrače přidržte déle než 2 sekundy.

	4. Zdvihněte raménko stěrače a vytáhněte sestavu stírací lišty.
	4. Zdvihněte raménko stěrače a vytáhněte sestavu stírací lišty.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	5. Vyklopte stírací lištu nahoru a vytáhněte ji ven ze stěrače.
	5. Vyklopte stírací lištu nahoru a vytáhněte ji ven ze stěrače.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	6. Novou sestavu stírací lišty nainstalujete tak, že její střední část vložíte do drážky raménka stěrače, dokud nezapadne na své místo.
	6. Novou sestavu stírací lišty nainstalujete tak, že její střední část vložíte do drážky raménka stěrače, dokud nezapadne na své místo.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Po dokončení výměny sklopte stírací lištu na zadní okno, zapněte zapalování vozidla do polohy ON a spuštěním stěračů zkontrolujte správné nasazení lišty.

	7. Mírným zatažením za sestavu stírací lišty se ujistěte, že je pevně vsazena.
	7. Mírným zatažením za sestavu stírací lišty se ujistěte, že je pevně vsazena.


	Chcete-li mít jistotu, že nedojde k poškození ramének stěračů nebo jiných dílů, nechte si raménka stěračů vyměnit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Chcete-li mít jistotu, že nedojde k poškození ramének stěračů nebo jiných dílů, nechte si raménka stěračů vyměnit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Nepoužívejte na ně ani v jejich blízkosti benzín, petrolej, ředidlo na barvy ani jiná rozpouštědla.
	• Nepoužívejte na ně ani v jejich blízkosti benzín, petrolej, ředidlo na barvy ani jiná rozpouštědla.
	• Nepoužívejte na ně ani v jejich blízkosti benzín, petrolej, ředidlo na barvy ani jiná rozpouštědla.
	• Nepoužívejte na ně ani v jejich blízkosti benzín, petrolej, ředidlo na barvy ani jiná rozpouštědla.

	• Se stěrači nezkoušejte pohybovat rukou.
	• Se stěrači nezkoušejte pohybovat rukou.

	• Použití jiných než stanovených stíracích lišt může způsobit zhoršení funkce i nefunkčnost stěračů.
	• Použití jiných než stanovených stíracích lišt může způsobit zhoršení funkce i nefunkčnost stěračů.

	• Dbejte, aby nedošlo k pádu ramene stěrače na čelní sklo, mohlo by prasknout nebo se rozbít.
	• Dbejte, aby nedošlo k pádu ramene stěrače na čelní sklo, mohlo by prasknout nebo se rozbít.

	• Je-li raménko stěrače při posouvání lišty vystaveno příliš velkému zatížení, může dojít k poškození středové části.
	• Je-li raménko stěrače při posouvání lišty vystaveno příliš velkému zatížení, může dojít k poškození středové části.

	• Pokud by se stěrač nerozběhl zhruba do 10 sekund, může to indikovat, že je aktivován bez ostřikovací kapaliny nebo jsou lišty přimrznuté. To není závada, ale jedná se o systém ochrany aktivovaný obvodem proti přetížení v elek...
	• Pokud by se stěrač nerozběhl zhruba do 10 sekund, může to indikovat, že je aktivován bez ostřikovací kapaliny nebo jsou lišty přimrznuté. To není závada, ale jedná se o systém ochrany aktivovaný obvodem proti přetížení v elek...

	• Zvedněte lišty stěrače a očistěte čelní sklo hadicí s vodou a otřete je čistým hadrem. Lišty stěrače je nutné otřít do čista také tehdy, když je na ně nanesen tuk nebo vosk.
	• Zvedněte lišty stěrače a očistěte čelní sklo hadicí s vodou a otřete je čistým hadrem. Lišty stěrače je nutné otřít do čista také tehdy, když je na ně nanesen tuk nebo vosk.



	Průmyslové horké vosky, používané v automatických automyčkách, jsou známé zhoršením čistitelnosti čelního skla.
	Průmyslové horké vosky, používané v automatických automyčkách, jsou známé zhoršením čistitelnosti čelního skla.






	Akumulátor
	Akumulátor
	Akumulátor

	Aby akumulátor sloužil co nejlépe
	Aby akumulátor sloužil co nejlépe
	Aby akumulátor sloužil co nejlépe
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Udržujte akumulátor bezpečně upevněný.
	• Udržujte akumulátor bezpečně upevněný.
	• Udržujte akumulátor bezpečně upevněný.

	• Udržujte horní část akumulátoru v čistotě a suchu.
	• Udržujte horní část akumulátoru v čistotě a suchu.

	• Udržujte svorky a přípojky čisté, utažené a promazané přírodní vazelínou nebo vazelínou na svorky.
	• Udržujte svorky a přípojky čisté, utažené a promazané přírodní vazelínou nebo vazelínou na svorky.

	• Veškerý rozlitý elektrolyt z akumulátoru okamžitě vypláchněte roztokem vody a jedlé sody.
	• Veškerý rozlitý elektrolyt z akumulátoru okamžitě vypláchněte roztokem vody a jedlé sody.

	• Pokud vozidlo nebudete dlouhou dobu používat, odpojte kabely akumulátoru.
	• Pokud vozidlo nebudete dlouhou dobu používat, odpojte kabely akumulátoru.


	<GRAPHIC>Před manipulací s akumulátorem si vždy pečlivě přečtěte následující pokyny.
	<GRAPHIC>Před manipulací s akumulátorem si vždy pečlivě přečtěte následující pokyny.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>Zapálené cigarety a ostatní zdroje plamenů nebo jisker udržujte mimo akumulátor.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>V buňkách akumulátoru se vždy nachází vodík, vysoce hořlavý plyn, který při vznícení může vybuchnout.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>Uchovávejte akumulátory mimo dosah dětí, jelikož akumulátory obsahují vysoce agresivní KYSELINU SÍROVOU. Nedovolte, aby se kyselina z akumulátoru dostala do kontaktu s pokožkou, očima, oblečením nebo lakem vozu.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vyplachujte oči čistou vodou po dobu alespoň 15 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
	<GRAPHIC>

	Pokud se vám elektrolyt dostane na kůži, postiženou oblast důkladně omyjte. Pokud cítíte bolest nebo pálení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
	<GRAPHIC>Při dobíjení akumulátoru nebo práci poblíž něj noste ochranné brýle. Při práci v uzavřeném prostoru vždy zajistěte větrání.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>Nesprávně zlikvidovaná baterie může být škodlivá pro životní prostředí a lidské zdraví. Akumulátor zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.
	<GRAPHIC>

	• Při zdvihání akumulátoru v plastovém pouzdru může nadměrný tlak na pouzdro způsobit únik kyseliny z akumulátoru a následné zranění. Akumulátor zdvihněte pomocí podpěry nebo s rukama na protilehlých rozích.
	• Při zdvihání akumulátoru v plastovém pouzdru může nadměrný tlak na pouzdro způsobit únik kyseliny z akumulátoru a následné zranění. Akumulátor zdvihněte pomocí podpěry nebo s rukama na protilehlých rozích.
	• Při zdvihání akumulátoru v plastovém pouzdru může nadměrný tlak na pouzdro způsobit únik kyseliny z akumulátoru a následné zranění. Akumulátor zdvihněte pomocí podpěry nebo s rukama na protilehlých rozích.

	• Nikdy se nepokoušejte akumulátor dobíjet, pokud jsou k akumulátoru připojeny kabely.
	• Nikdy se nepokoušejte akumulátor dobíjet, pokud jsou k akumulátoru připojeny kabely.

	• Systém elektrického zapalování pracuje s vysokým napětím. Nikdy se těchto komponentů nedotýkejte, pokud běží motor nebo pokud je zapnutý spínač zapalování.
	• Systém elektrického zapalování pracuje s vysokým napětím. Nikdy se těchto komponentů nedotýkejte, pokud běží motor nebo pokud je zapnutý spínač zapalování.


	Neuposlechnutí výše uvedených varování může vést k vážnému zranění nebo úmrtí.

	Pokud k akumulátoru připojíte neschválená elektronická zařízení, může dojít k vybití akumulátoru. Nikdy nepoužívejte neschválená zařízení.
	Pokud k akumulátoru připojíte neschválená elektronická zařízení, může dojít k vybití akumulátoru. Nikdy nepoužívejte neschválená zařízení.

	Toto vozidlo je vybavené bezúdržbovým akumulátorem. Pokud je vaše vozidlo vybaveno akumulátorem, na jehož straně jsou uvedeny značky LOWER (Spodní hranice) a UPPER (Horní hranice), můžete kontrolovat hladinu elektrolytu. Hladina elektro...
	Toto vozidlo je vybavené bezúdržbovým akumulátorem. Pokud je vaše vozidlo vybaveno akumulátorem, na jehož straně jsou uvedeny značky LOWER (Spodní hranice) a UPPER (Horní hranice), můžete kontrolovat hladinu elektrolytu. Hladina elektro...
	Kontaktujte odborný servis. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.




	Označení kapacity akumulátoru
	Označení kapacity akumulátoru
	Označení kapacity akumulátoru
	Příklad
	Příklad
	Příklad
	<GRAPHIC>

	Skutečná kapacita akumulátoru se může od vyobrazení lišit.
	1. Označení akumulátoru Kia
	1. Označení akumulátoru Kia
	1. Označení akumulátoru Kia

	2. Nominální kapacita (v ampérhodinách)
	2. Nominální kapacita (v ampérhodinách)

	3. Nominální rezervní kapacita (v minutách)
	3. Nominální rezervní kapacita (v minutách)

	4. Nominální napětí
	4. Nominální napětí

	5. Proud při testu za studena v ampérech dle SAE
	5. Proud při testu za studena v ampérech dle SAE

	6. Proud při testu za studena v ampérech dle EN
	6. Proud při testu za studena v ampérech dle EN





	Dobíjení akumulátoru
	Dobíjení akumulátoru
	Dobíjení akumulátoru
	Toto vozidlo je vybavené bezúdržbovým kalciovým akumulátorem.
	Toto vozidlo je vybavené bezúdržbovým kalciovým akumulátorem.
	• Pokud dojde k vybití akumulátoru během krátké doby (např. při ponechání zapnutých čelních světel nebo osvětlení interieru bez zapnutého motoru), nabijte akumulátor pomalým nabíjením (udržovacím nabíjením) probíhajícím p...
	• Pokud dojde k vybití akumulátoru během krátké doby (např. při ponechání zapnutých čelních světel nebo osvětlení interieru bez zapnutého motoru), nabijte akumulátor pomalým nabíjením (udržovacím nabíjením) probíhajícím p...
	• Pokud dojde k vybití akumulátoru během krátké doby (např. při ponechání zapnutých čelních světel nebo osvětlení interieru bez zapnutého motoru), nabijte akumulátor pomalým nabíjením (udržovacím nabíjením) probíhajícím p...

	• Pokud se akumulátor postupně vybíjí kvůli velkému proudovému zatížení při provozování vozidla, dobíjejte jej proudem 20 až 30 A po dobu dvou hodin.
	• Pokud se akumulátor postupně vybíjí kvůli velkému proudovému zatížení při provozování vozidla, dobíjejte jej proudem 20 až 30 A po dobu dvou hodin.


	Dobíjení akumulátoru
	Dobíjení akumulátoru
	• Při dobíjení akumulátoru dodržujte následující pokyny:
	• Při dobíjení akumulátoru dodržujte následující pokyny:
	• Při dobíjení akumulátoru dodržujte následující pokyny:
	- Akumulátor musí být vyjmut z vozidla a umístěn na dobře větraném místě.
	- Akumulátor musí být vyjmut z vozidla a umístěn na dobře větraném místě.
	- Akumulátor musí být vyjmut z vozidla a umístěn na dobře větraném místě.

	- K akumulátoru se nepřibližujte s cigaretou, jiskřícími předměty ani otevřeným ohněm.
	- K akumulátoru se nepřibližujte s cigaretou, jiskřícími předměty ani otevřeným ohněm.

	- Při nabíjení akumulátor kontrolujte a případně zastavte nebo snižte nabíjecí proud, pokud se v článcích nebezpečně akumuluje (vaří) plyn nebo pokud je teplota elektrolytu ve kterémkoli článku vyšší než 49 °C (120 °F).
	- Při nabíjení akumulátor kontrolujte a případně zastavte nebo snižte nabíjecí proud, pokud se v článcích nebezpečně akumuluje (vaří) plyn nebo pokud je teplota elektrolytu ve kterémkoli článku vyšší než 49 °C (120 °F).

	- Při kontrole akumulátoru během nabíjení si chraňte zrak.
	- Při kontrole akumulátoru během nabíjení si chraňte zrak.

	- Nabíječku akumulátoru odpojujte v následujícím pořadí.
	- Nabíječku akumulátoru odpojujte v následujícím pořadí.
	1. Vypněte hlavní vypínač nabíječky akumulátoru.
	1. Vypněte hlavní vypínač nabíječky akumulátoru.
	1. Vypněte hlavní vypínač nabíječky akumulátoru.

	2. Odpojte svorku ze záporného pólu akumulátoru.
	2. Odpojte svorku ze záporného pólu akumulátoru.

	3. Odpojte svorku z kladného pólu akumulátoru.
	3. Odpojte svorku z kladného pólu akumulátoru.





	• Při údržbě nebo nabíjení akumulátoru vypněte veškeré příslušenství a motor vozidla.
	• Při údržbě nebo nabíjení akumulátoru vypněte veškeré příslušenství a motor vozidla.

	• Při odpojování akumulátoru je nutné kabel záporného pólu akumulátoru odpojit jako první a při zapojování odpojeného akumulátoru jej zapojit jako poslední.
	• Při odpojování akumulátoru je nutné kabel záporného pólu akumulátoru odpojit jako první a při zapojování odpojeného akumulátoru jej zapojit jako poslední.



	Neuvolňujte a neodstraňujte víčka na akumulátoru. Mohlo by dojít k úniku náplně elektrolytu a k vážnému zranění.
	Neuvolňujte a neodstraňujte víčka na akumulátoru. Mohlo by dojít k úniku náplně elektrolytu a k vážnému zranění.

	Akumulátor AGM (je-li součástí výbavy)
	Akumulátor AGM (je-li součástí výbavy)
	• Akumulátory AGM (s vázaným elektrolytem) jsou bezúdržbové. Případný servis nechte provést v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Akumulátory AGM (s vázaným elektrolytem) jsou bezúdržbové. Případný servis nechte provést v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Akumulátory AGM (s vázaným elektrolytem) jsou bezúdržbové. Případný servis nechte provést v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Pro nabíjení akumulátoru AGM používejte plně automatické nabíječky, speciálně určené pro akumulátory AGM.

	• Při výměně akumulátoru AGM používejte vždy produkty zakoupené v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Při výměně akumulátoru AGM používejte vždy produkty zakoupené v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Neuvolňujte a neodstraňujte víčka na akumulátoru. Mohlo by dojít k úniku náplně elektrolytu a k vážnému zranění.
	• Neuvolňujte a neodstraňujte víčka na akumulátoru. Mohlo by dojít k úniku náplně elektrolytu a k vážnému zranění.






	Resetování funkcí
	Resetování funkcí
	Resetování funkcí
	Po vybití nebo odpojení akumulátoru by se měly resetovat funkce.
	Po vybití nebo odpojení akumulátoru by se měly resetovat funkce.
	• Automatické spouštění/vytahování okna
	• Automatické spouštění/vytahování okna
	• Automatické spouštění/vytahování okna

	• Panoramatické střešní okno
	• Panoramatické střešní okno

	• Počítač denních kilometrů
	• Počítač denních kilometrů

	• Systém ovládání ventilace (klimatizace)
	• Systém ovládání ventilace (klimatizace)

	• Paměť nastavení sedadla řidiče
	• Paměť nastavení sedadla řidiče

	• Integrovaný paměťový systém
	• Integrovaný paměťový systém

	• Informační systém
	• Informační systém

	• Audiosystém
	• Audiosystém

	• Hodiny
	• Hodiny






	Pneumatiky a kola
	Pneumatiky a kola
	Pneumatiky a kola

	Péče o pneumatiky
	Péče o pneumatiky
	Péče o pneumatiky
	Pro účely správné údržby, bezpečnosti a maximální hospodárnosti spotřeby paliva je třeba vždy udržovat doporučený tlak nahuštění pneumatik a dodržovat limity zatížení a rozložení hmotnosti doporučované pro vaše vozidlo.
	Pro účely správné údržby, bezpečnosti a maximální hospodárnosti spotřeby paliva je třeba vždy udržovat doporučený tlak nahuštění pneumatik a dodržovat limity zatížení a rozložení hmotnosti doporučované pro vaše vozidlo.



	Doporučené hodnoty tlaku studených pneumatik
	Doporučené hodnoty tlaku studených pneumatik
	Doporučené hodnoty tlaku studených pneumatik
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Veškeré údaje (rozměry a hodnoty tlaku) lze najít na štítku umístěném ve vozidle.
	Tlak ve všech pneumatikách (včetně náhradního kola) by měl být kontrolován, když jsou pneumatiky studené. Výraz „studené pneumatiky“ označuje stav, kdy vozidlo stálo nejméně 3 hodiny v klidu nebo během této doby ujelo méně ne...
	Tlak ve všech pneumatikách (včetně náhradního kola) by měl být kontrolován, když jsou pneumatiky studené. Výraz „studené pneumatiky“ označuje stav, kdy vozidlo stálo nejméně 3 hodiny v klidu nebo během této doby ujelo méně ne...




	Kontrola tlaku nahuštění pneumatik
	Kontrola tlaku nahuštění pneumatik
	Kontrola tlaku nahuštění pneumatik
	• Z dříku ventilu demontujte čepičku. Tlakoměr přitlačte na ventil a změřte tlak. Pokud je tlak nízký, pneumatiku dohustěte na požadovanou úroveň.
	• Z dříku ventilu demontujte čepičku. Tlakoměr přitlačte na ventil a změřte tlak. Pokud je tlak nízký, pneumatiku dohustěte na požadovanou úroveň.
	• Z dříku ventilu demontujte čepičku. Tlakoměr přitlačte na ventil a změřte tlak. Pokud je tlak nízký, pneumatiku dohustěte na požadovanou úroveň.
	• Z dříku ventilu demontujte čepičku. Tlakoměr přitlačte na ventil a změřte tlak. Pokud je tlak nízký, pneumatiku dohustěte na požadovanou úroveň.

	• Pokud dojde k přehuštění, snižte tlak stiskem vřetene ve středu ventilu vhodným kovovým předmětem. Nezapomeňte na ventil našroubovat čepičku.
	• Pokud dojde k přehuštění, snižte tlak stiskem vřetene ve středu ventilu vhodným kovovým předmětem. Nezapomeňte na ventil našroubovat čepičku.


	• Přehustění i podhuštění snižuje životnost pneumatik, nepříznivě ovlivňuje jízdní vlastnosti a může způsobit náhlé selhání pneumatiky. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a ke zranění.
	• Přehustění i podhuštění snižuje životnost pneumatik, nepříznivě ovlivňuje jízdní vlastnosti a může způsobit náhlé selhání pneumatiky. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a ke zranění.
	• Přehustění i podhuštění snižuje životnost pneumatik, nepříznivě ovlivňuje jízdní vlastnosti a může způsobit náhlé selhání pneumatiky. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a ke zranění.
	• Přehustění i podhuštění snižuje životnost pneumatik, nepříznivě ovlivňuje jízdní vlastnosti a může způsobit náhlé selhání pneumatiky. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem a ke zranění.

	• Výrazné podhuštění (o 70 kPa (10 psi) nebo více) vede k intenzivnímu zahřívání pneumatik, úniku vzduchu, odtržení dezénu nebo jinému selhání pneumatik, které může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a vážné či...
	• Výrazné podhuštění (o 70 kPa (10 psi) nebo více) vede k intenzivnímu zahřívání pneumatik, úniku vzduchu, odtržení dezénu nebo jinému selhání pneumatik, které může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem a vážné či...

	• U pneumatik kontrolujte pravidelně nejen tlak, ale i opotřebení a případná poškození. Vždy používejte tlakoměr.
	• U pneumatik kontrolujte pravidelně nejen tlak, ale i opotřebení a případná poškození. Vždy používejte tlakoměr.

	• Přehuštěné nebo podhuštěné pneumatiky se opotřebovávají nerovnoměrně, zhoršují jízdní vlastnosti a při nenadálém defektu mohou způsobit nehodu s vážným i fatálním zraněním. Doporučené tlaky huštění lze najít v tom...
	• Přehuštěné nebo podhuštěné pneumatiky se opotřebovávají nerovnoměrně, zhoršují jízdní vlastnosti a při nenadálém defektu mohou způsobit nehodu s vážným i fatálním zraněním. Doporučené tlaky huštění lze najít v tom...

	• Opotřebované pneumatiky mohou být příčinou nehody. Ojeté, nerovnoměrně opotřebované a poškozené pneumatiky vyměňte.
	• Opotřebované pneumatiky mohou být příčinou nehody. Ojeté, nerovnoměrně opotřebované a poškozené pneumatiky vyměňte.

	• Nezapomeňte kontrolovat tlak náhradního kola. Kia doporučuje kontrolovat tlak v náhradním kole při každé kontrole tlaku v pneumatikách.
	• Nezapomeňte kontrolovat tlak náhradního kola. Kia doporučuje kontrolovat tlak v náhradním kole při každé kontrole tlaku v pneumatikách.



	• Podhuštění také vede ke zvýšenému opotřebení, zhoršuje ovladatelnost vozidla a zvyšuje spotřebu paliva. Může dojít i k deformaci kola. Udržujte stanovenou hodnotu tlaku v pneumatikách. Je-li nutné pneumatiky často dohušťovat,...
	• Podhuštění také vede ke zvýšenému opotřebení, zhoršuje ovladatelnost vozidla a zvyšuje spotřebu paliva. Může dojít i k deformaci kola. Udržujte stanovenou hodnotu tlaku v pneumatikách. Je-li nutné pneumatiky často dohušťovat,...
	• Podhuštění také vede ke zvýšenému opotřebení, zhoršuje ovladatelnost vozidla a zvyšuje spotřebu paliva. Může dojít i k deformaci kola. Udržujte stanovenou hodnotu tlaku v pneumatikách. Je-li nutné pneumatiky často dohušťovat,...
	• Podhuštění také vede ke zvýšenému opotřebení, zhoršuje ovladatelnost vozidla a zvyšuje spotřebu paliva. Může dojít i k deformaci kola. Udržujte stanovenou hodnotu tlaku v pneumatikách. Je-li nutné pneumatiky často dohušťovat,...

	• Přehustění snižuje jízdní komfort, zvyšuje opotřebení střední části dezénu a zvyšuje riziko poškození nerovnostmi.
	• Přehustění snižuje jízdní komfort, zvyšuje opotřebení střední části dezénu a zvyšuje riziko poškození nerovnostmi.

	• Zahřátím pneumatik vzroste tlak nad doporučenou hodnotu pro studené pneumatiky o 28 až 41 kPa (4 až 6 psi). Tlak zahřátých pneumatik nesnižujte, byly by podhuštěné.
	• Zahřátím pneumatik vzroste tlak nad doporučenou hodnotu pro studené pneumatiky o 28 až 41 kPa (4 až 6 psi). Tlak zahřátých pneumatik nesnižujte, byly by podhuštěné.

	• Nezapomeňte na ventily našroubovat čepičky. Bez nich by do ventilů mohly pronikat nečistoty a vlhkost a mohlo by docházet úniku vzduchu. Pokud se čepička ztratila, co nejdříve ji nahraďte novou.
	• Nezapomeňte na ventily našroubovat čepičky. Bez nich by do ventilů mohly pronikat nečistoty a vlhkost a mohlo by docházet úniku vzduchu. Pokud se čepička ztratila, co nejdříve ji nahraďte novou.

	• Vždy dodržujte následující pokyny:
	• Vždy dodržujte následující pokyny:
	- Tlak v pneumatikách kontrolujte za studena. (Poté, co vozidlo stálo v klidu alespoň 3 hodiny nebo během této doby neujelo více než 1,6 km (1 mil).)
	- Tlak v pneumatikách kontrolujte za studena. (Poté, co vozidlo stálo v klidu alespoň 3 hodiny nebo během této doby neujelo více než 1,6 km (1 mil).)
	- Tlak v pneumatikách kontrolujte za studena. (Poté, co vozidlo stálo v klidu alespoň 3 hodiny nebo během této doby neujelo více než 1,6 km (1 mil).)

	- Při každé kontrole tlaku v pneumatikách kontrolujte i tlak v náhradním kole.
	- Při každé kontrole tlaku v pneumatikách kontrolujte i tlak v náhradním kole.

	- Vozidlo nikdy nepřetěžujte. Nikdy nepřetěžujte střešní nosič, je-li součástí výbavy vozidla.
	- Vozidlo nikdy nepřetěžujte. Nikdy nepřetěžujte střešní nosič, je-li součástí výbavy vozidla.

	- Opotřebované a staré pneumatiky mohou být příčinou nehody. Pokud je dezén opotřebovaný nebo pokud jsou pneumatiky poškozené, vyměňte je.
	- Opotřebované a staré pneumatiky mohou být příčinou nehody. Pokud je dezén opotřebovaný nebo pokud jsou pneumatiky poškozené, vyměňte je.








	Prohození kol
	Prohození kol
	Prohození kol
	Se standardní rezervní pneumatikou
	Se standardní rezervní pneumatikou
	Se standardní rezervní pneumatikou
	<GRAPHIC>

	Bez rezervní pneumatiky
	Bez rezervní pneumatiky
	<GRAPHIC>

	Směrové pneumatiky
	Směrové pneumatiky
	<GRAPHIC>

	Pro rovnoměrné opotřebení pneumatik doporučujeme prohodit kola na vozidle každých 10 000 km (6 500 mil) nebo dříve, pokud se objeví známky nerovnoměrného opotřebení.
	• Do vystřídání pneumatik nezahrnujte dojezdové náhradní kolo.
	• Do vystřídání pneumatik nezahrnujte dojezdové náhradní kolo.
	• Do vystřídání pneumatik nezahrnujte dojezdové náhradní kolo.
	• Do vystřídání pneumatik nezahrnujte dojezdové náhradní kolo.

	• Nikdy nekombinujte radiální a diagonální typ konstrukce pneumatik. Mohlo by dojít ke změně jízdních vlastností a mohlo by dojít k hmotným škodám a vážnému i fatálnímu zranění.
	• Nikdy nekombinujte radiální a diagonální typ konstrukce pneumatik. Mohlo by dojít ke změně jízdních vlastností a mohlo by dojít k hmotným škodám a vážnému i fatálnímu zranění.



	Radiální pneumatiky s asymetrickým dezénem střídejte mezi sebou pouze přední a zadní, nikdy ne levé a pravé.
	Radiální pneumatiky s asymetrickým dezénem střídejte mezi sebou pouze přední a zadní, nikdy ne levé a pravé.




	Vyrovnání kol a vyvážení pneumatik
	Vyrovnání kol a vyvážení pneumatik
	Vyrovnání kol a vyvážení pneumatik
	Kola vašeho vozidla jsou v továrně pečlivě vyrovnána a vyvážena, aby pneumatiky měly co nejdelší životnost a co nejlepší celkovou výkonnost.
	Kola vašeho vozidla jsou v továrně pečlivě vyrovnána a vyvážena, aby pneumatiky měly co nejdelší životnost a co nejlepší celkovou výkonnost.
	Pokud si povšimnete vibrování při jízdě na hladké silnici, může být potřeba provést vyvážení kol.
	Nesprávné zatížení kol může hliníková kola vašeho vozidla poškodit. Používejte pouze schválené zatížení kol.
	Nesprávné zatížení kol může hliníková kola vašeho vozidla poškodit. Používejte pouze schválené zatížení kol.




	Výměna pneumatiky
	Výměna pneumatiky
	Výměna pneumatiky
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Indikátor opotřebení běhounu
	Při rovnoměrném opotřebení vytvoří indikátor opotřebení v dezénu pneumatiky souvislý příčný pruh.
	Vyjadřují, že zbývá méně než 1,6 mm (1/ 16 in.) výšky dezénu. V takovém případě pneumatiky vyměňte.
	Nečekejte až bude dezén v rovině s můstky po celém obvodu pneumatiky.
	Výměna kompaktního dojezdového kola
	Výměna kompaktního dojezdového kola
	Pneumatika kompaktního dojezdového kola má kratší životnost, než pneumatika běžných rozměrů. Pokud na pneumatice vidíte indikátor opotřebení běhounu, pneumatiku vyměňte. Náhradní kompaktní dojezdová pneumatika by měla mít ste...
	Výměna pneumatik
	Výměna pneumatik
	Pro snížení rizika vážného nebo smrtelného zranění při nehodě, způsobeného pneumatikou nebo ztrátou kontroly nad vozidlem:
	• Ojeté, nerovnoměrně opotřebované a poškozené pneumatiky vyměňte. Ojeté pneumatiky mohou zhoršovat účinnost brzdění, řízení i záběrové vlastnosti.
	• Ojeté, nerovnoměrně opotřebované a poškozené pneumatiky vyměňte. Ojeté pneumatiky mohou zhoršovat účinnost brzdění, řízení i záběrové vlastnosti.
	• Ojeté, nerovnoměrně opotřebované a poškozené pneumatiky vyměňte. Ojeté pneumatiky mohou zhoršovat účinnost brzdění, řízení i záběrové vlastnosti.

	• Nejezděte s podhuštěnými ani přehustěnými pneumatikami. Mohlo by dojít k nerovnoměrnému opotřebovávání a poškození pneumatiky.
	• Nejezděte s podhuštěnými ani přehustěnými pneumatikami. Mohlo by dojít k nerovnoměrnému opotřebovávání a poškození pneumatiky.

	• Při výměně pneumatik nekombinujte na jednom vozidle radiální a diagonální typ pneumatik. Pokud přecházíte z radiálních na diagonální konstrukci pneumatik, musíte vyměnit všechny pneumatiky (včetně náhradního kola).
	• Při výměně pneumatik nekombinujte na jednom vozidle radiální a diagonální typ pneumatik. Pokud přecházíte z radiálních na diagonální konstrukci pneumatik, musíte vyměnit všechny pneumatiky (včetně náhradního kola).

	• Nejlepší je provést výměnu všech čtyř kol najednou. Pokud to není možné nebo nutné, vyměňte společně v páru přední nebo zadní pneumatiky.
	• Nejlepší je provést výměnu všech čtyř kol najednou. Pokud to není možné nebo nutné, vyměňte společně v páru přední nebo zadní pneumatiky.
	Výměna pouze jedné pneumatiky může negativně ovlivnit jízdní vlastnosti vozidla.

	• Použití jiných pneumatik a kol, než doporučených velikostí, může způsobit neobvyklé chování, zhoršit ovladatelnost vozidla a způsobit vážnou nehodu.
	• Použití jiných pneumatik a kol, než doporučených velikostí, může způsobit neobvyklé chování, zhoršit ovladatelnost vozidla a způsobit vážnou nehodu.

	• Upevnění kol, neodpovídajících specifikaci Kia, nemusí být dostatečné a může způsobit poškození vozidla, neobvyklé chování a zhoršit ovladatelnost vozidla.
	• Upevnění kol, neodpovídajících specifikaci Kia, nemusí být dostatečné a může způsobit poškození vozidla, neobvyklé chování a zhoršit ovladatelnost vozidla.

	• Systém ABS vyhodnocuje rozdíly v rychlosti jednotlivých kol. Rozměr pneumatik ovlivňuje rychlost kola. Při výměně musí mít všechny 4 pneumatiky stejný rozměr, konstrukci a dezén jako původní pneumatiky dodané s vozidlem. Použit...
	• Systém ABS vyhodnocuje rozdíly v rychlosti jednotlivých kol. Rozměr pneumatik ovlivňuje rychlost kola. Při výměně musí mít všechny 4 pneumatiky stejný rozměr, konstrukci a dezén jako původní pneumatiky dodané s vozidlem. Použit...



	Po výměně pneumatik zkontrolujte a dotáhněte šrouby kol po ujetí zhruba 50 km (31 mil). Další kontrolu proveďte po ujetí zhruba 1 000 km (620 mil). Pokud se volant chvěje nebo vozidlo vibruje, pneumatiky nejsou vyvážené. Nechte kola vy...
	Po výměně pneumatik zkontrolujte a dotáhněte šrouby kol po ujetí zhruba 50 km (31 mil). Další kontrolu proveďte po ujetí zhruba 1 000 km (620 mil). Pokud se volant chvěje nebo vozidlo vibruje, pneumatiky nejsou vyvážené. Nechte kola vy...

	Při výměně doporučujeme vyměnit pneumatiky za stejný typ, jaký byl uveden na pneumatikách dodaných s vozidlem. Jiné pneumatiky by mohly ovlivnit jízdní vlastnosti.
	Při výměně doporučujeme vyměnit pneumatiky za stejný typ, jaký byl uveden na pneumatikách dodaných s vozidlem. Jiné pneumatiky by mohly ovlivnit jízdní vlastnosti.





	Výměna kola
	Výměna kola
	Výměna kola
	V případě výměny kovových kol z jakéhokoliv důvodu se ujistěte, že nová kola odpovídají originálním závodním jednotkám z hlediska průměru, šířky ráfku a odsazení.
	V případě výměny kovových kol z jakéhokoliv důvodu se ujistěte, že nová kola odpovídají originálním závodním jednotkám z hlediska průměru, šířky ráfku a odsazení.
	Kola nesprávných rozměrů mohou nepříznivě ovlivnit životnost kol a ložisek, schopnost vozidla brzdit a zastavit, jízdní vlastnosti, světlou výšku vozidla, prostor mezi karoserií a pneumatikami, prostor mezi karoserií a pneumatikami v ...
	Kola nesprávných rozměrů mohou nepříznivě ovlivnit životnost kol a ložisek, schopnost vozidla brzdit a zastavit, jízdní vlastnosti, světlou výšku vozidla, prostor mezi karoserií a pneumatikami, prostor mezi karoserií a pneumatikami v ...




	Záběr pneumatik
	Záběr pneumatik
	Záběr pneumatik
	Pokud používáte opotřebené pneumatiky, nesprávně nafouknuté pneumatiky nebo pokud je povrch vozovky kluzký, záběr pneumatik může být snížený. Pokud se na pneumatikách objeví indikátor opotřebení, měly by se pneumatiky vyměnit....
	Pokud používáte opotřebené pneumatiky, nesprávně nafouknuté pneumatiky nebo pokud je povrch vozovky kluzký, záběr pneumatik může být snížený. Pokud se na pneumatikách objeví indikátor opotřebení, měly by se pneumatiky vyměnit....



	Péče o pneumatiky
	Péče o pneumatiky
	Péče o pneumatiky
	Vedle správného hustění napomáhá snížení opotřebení pneumatik i správné nastavení geometrie. Při zjištění nerovnoměrného opotřebení pneumatik nechte zkontrolovat geometrii kol v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu aut...
	Vedle správného hustění napomáhá snížení opotřebení pneumatik i správné nastavení geometrie. Při zjištění nerovnoměrného opotřebení pneumatik nechte zkontrolovat geometrii kol v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu aut...
	Při montáží nových pneumatik nechte kola vyvážit. Vyvážení zvýší jízdní komfort i životnost pneumatik. Po každé demontáži kol z vozidla by se měla nechat znovu vyvážit.



	Označení na bočních stěnách pneumatik
	Označení na bočních stěnách pneumatik
	Označení na bočních stěnách pneumatik
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Tato informace identifikuje a popisuje základní charakteristiky pneumatiky a rovněž uvádí identifikační číslo pneumatiky (TIN) pro účely potvrzení bezpečnostního standardu. Číslo TIN je rovněž možné použít k identifikaci pneuma...
	1. Název výrobce nebo značky
	1. Název výrobce nebo značky

	2. Informace o velikosti pneumatiky
	2. Informace o velikosti pneumatiky
	Informace o velikosti pneumatiky je uvedena na boční stěně pneumatiky. Tuto informaci budete potřebovat při výběru náhradních pneumatik pro vaše vozidlo. Následující část vysvětluje, co písmen a číslice na označení velikosti pne...
	Příklad označení rozměrů pneumatiky:
	(Tyto číslice jsou uvedeny pouze jako příklad; označení velikosti vašich pneumatik se může lišit v závislosti na vašem vozidle.)
	P235/55R19 108T
	235 - Šířka pneumatiky v milimetrech.
	55 – Poměr stran. Výška průřezu pneumatiky jako procentuální podíl její šířky.
	R - Kód konstrukce pneumatiky (Radiální).
	19 – Průměr ráfku v palcích.
	108 - Zátěžový index, číselný kód související s maximálním dovoleným zatížením pneumatiky.
	T – Index rychlosti. Více informací viz graf indexu rychlosti v této části.
	Index rychlosti pneumatik
	Index rychlosti pneumatik
	Tabulka níže uvádí přehled různých indexů rychlosti, které se v současnosti používají pro pneumatiky osobních vozidel. Index rychlosti je jeden z údajů, uvedených na bočnici pneumatiky. Index vyjadřuje maximální bezpečnou provoz...
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Index rychlosti
	Index rychlosti

	Maximální rychlost
	Maximální rychlost



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	S
	S

	180 km/h (112 mil/h)
	180 km/h (112 mil/h)


	<TABLE ROW>
	T
	T

	190 km/h (118 mil/h)
	190 km/h (118 mil/h)


	<TABLE ROW>
	H
	H

	210 km/h (130 mil/h)
	210 km/h (130 mil/h)


	<TABLE ROW>
	V
	V

	240 km/h (149 mil/h)
	240 km/h (149 mil/h)


	<TABLE ROW>
	W
	W

	270 km/h (168 mil/h)
	270 km/h (168 mil/h)


	<TABLE ROW>
	Y
	Y

	300 km/h (186 mil/h)
	300 km/h (186 mil/h)






	Označení rozměru pneumatiky
	Označení rozměru pneumatiky
	Na pneumatikách jsou uvedené důležité informace, potřebné pro výměnu pneumatik. Zde je popis, co písmena a čísla, v označení velikosti pneumatiky, vyjadřují.
	Příklad označení rozměrů pneumatiky:
	7,5Jx19
	7,5 - Šíře ráfku v palcích.
	J - Označení tvaru ráfku.
	19 – Průměr ráfku v palcích.


	3. Kontrola životnosti pneumatik (TIN: Identifikační kód pneumatiky)
	3. Kontrola životnosti pneumatik (TIN: Identifikační kód pneumatiky)
	Veškeré pneumatiky, od jejichž data výroby uplynulo více než 6 let, je nutné vyměnit za nové. Datum výroby naleznete na boční stěně pneumatiky jako součást kódu DOT. Datum výroby je určeno posledními čtyřmi číslicemi (znaky) k...
	DOT: XXXX XXXX OOOO
	Přední část kódu DOT znamená číselný kód výrobního závodu, rozměr pneumatiky a vzor běhounu, poslední čtyři číslice představují týden a rok výroby.
	Např. DOT XXXX XXXX 1622 znamená, že pneumatika byla vyrobena v 16. týdnu roku 2022.
	Stáří pneumatik
	Stáří pneumatik
	Vlastnosti pneumatik se v průběhu času zhoršují, a to i v případě, že nejsou používány. Bez ohledu na množství zbývajícího vzorku doporučujeme pneumatiky po přibližně šesti (6) letech normálního používání vyměnit. Horko z...


	4. Složení a materiály vrstev pneumatiky
	4. Složení a materiály vrstev pneumatiky
	Počet vrstev nebo vrstev gumou potažené tkaniny pneumatiky. Výrobci pneumatik musí rovněž uvést materiály uvnitř pneumatiky, které zahrnují ocel, nylon, polyester a další. Písmeno „R“ znamená radiální konstrukci, písmeno „D...

	5. Maximální povolené hodnoty tlaku v pneumatikách
	5. Maximální povolené hodnoty tlaku v pneumatikách
	Tyto hodnoty vyjadřují nejvyšší přípustný tlak při huštění pneumatik. Nepřekračujte maximální povolené hodnoty tlaku v pneumatikách. Viz 
	"Vlastnosti pneumatik a doporučené huštění" strana 9-10


	6. Maximální dovolené zatížení
	6. Maximální dovolené zatížení
	Toto číslo označuje maximální zátěž pneumatiky v kilogramech a librách. Při výměně pneumatik vozidla vždy použijte pneumatiky se stejným dovoleným zatížením jako pneumatiky nasazené z výroby.

	7. Jednotné třídy kvality pneumatik
	7. Jednotné třídy kvality pneumatik
	Třídu kvality pneumatik je možné zjistit na boční stěně pneumatiky mezi ramenem pneumatiky a maximální sekční šířkou.
	Příklad:
	OPOTŘEBENÍ BĚHOUNU 200
	ZÁBĚR AA
	TEPLOTA A
	• Úroveň záběrových vlastností pneumatiky se testuje trakčním testem brzdění v přímém směru, který nezahrnuje akceleraci, zatáčení, aquaplaning nebo mezní záběrové stavy.
	• Úroveň záběrových vlastností pneumatiky se testuje trakčním testem brzdění v přímém směru, který nezahrnuje akceleraci, zatáčení, aquaplaning nebo mezní záběrové stavy.
	• Úroveň záběrových vlastností pneumatiky se testuje trakčním testem brzdění v přímém směru, který nezahrnuje akceleraci, zatáčení, aquaplaning nebo mezní záběrové stavy.
	• Úroveň záběrových vlastností pneumatiky se testuje trakčním testem brzdění v přímém směru, který nezahrnuje akceleraci, zatáčení, aquaplaning nebo mezní záběrové stavy.

	• Stupeň teplotní odolnosti pneumatiky je stanoven pro správně nahuštěnou a nepřetíženou pneumatiku. Přílišná rychlost, podhuštění nebo příliš vysoké zatížení (samostatně nebo jako kombinace více faktorů) může způsobit ...
	• Stupeň teplotní odolnosti pneumatiky je stanoven pro správně nahuštěnou a nepřetíženou pneumatiku. Přílišná rychlost, podhuštění nebo příliš vysoké zatížení (samostatně nebo jako kombinace více faktorů) může způsobit ...



	Opotřebení běhounu
	Opotřebení běhounu
	Stupeň opotřebení běhounu je srovnávací hodnocení na základě opotřebení pneumatiky během testování za kontrolovaných podmínek na specifickém oficiálním testovacím okruhu. Například pneumatika se stupněm opotřebení 150 by se n...
	Relativní výkonnost pneumatik však závisí na skutečných podmínkách jejich použití a může se v důsledku rozdílů v jízdních návycích servisních návycích a rozdílech charakteristik silnic a klimatu výrazně lišit.
	Tyto stupně jsou vyraženy na bočních stěnách pneumatik vozidla. Stupeň opotřebení pneumatik, které jsou součástí standardní výbavy nebo volitelného příslušenství, se může lišit.

	Přilnavost - AA, A, B a C
	Přilnavost - AA, A, B a C
	Stupně přilnavosti od nejvyššího po nejnižší jsou AA, A, B a C. Vyjadřují schopnost zastavení na mokré vozovce a zjišťují se za stanovených podmínek na testovacím povrchu z asfaltu a betonu. Pneumatiky s označením C mohou mít vel...

	Teplota - A, B a C
	Teplota - A, B a C
	Stupně teplotní odolnosti A (nejvyšší), B a C vyjadřují odolnost pneumatiky proti vzniku tepla a schopnost jeho odvádění při testování za stanovených laboratorních podmínek na speciálním testovacím kole.
	Dlouhodobé působení vysoké teploty může způsobit degradaci materiálu pneumatik a zkrátit jejich životnost. Přílišná teplota může být příčinou nenadálého defektu. Stupeň B a A vyjadřují vysokou úroveň laboratorně testovaný...






	Pojistky
	Pojistky
	Pojistky
	Nožový typ
	Nožový typ
	Nožový typ
	<GRAPHIC>

	Patronový typ
	Patronový typ
	<GRAPHIC>

	Sdružená pojistka
	Sdružená pojistka
	<GRAPHIC>

	Typ BFT
	Typ BFT
	<GRAPHIC>

	Vlevo: Normální, Vpravo: Spálená
	Skutečné rozvržení pojistek/relé ve skříni se může lišit.
	Před výměnou vyhořelé pojistky odpojte záporný kabel akumulátoru.
	Pokud nefunguje elektrický systém, nejprve zkontrolujte pojistkovou skříňku u řidiče.
	Vyhořelou pojistku vyměňte vždy za pojistku se stejnou charakteristikou.
	Pokud vyhoří i náhradní pojistka, je to známka problému elektrického systému. Nepoužívejte dotčený systém a co nejdříve kontaktujte odborný servis. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Pojistku nikdy nevyměňujte ničím jiným, než jinou pojistkou se stejnou charakteristikou.
	• Pojistku nikdy nevyměňujte ničím jiným, než jinou pojistkou se stejnou charakteristikou.
	• Pojistku nikdy nevyměňujte ničím jiným, než jinou pojistkou se stejnou charakteristikou.
	• Pojistku nikdy nevyměňujte ničím jiným, než jinou pojistkou se stejnou charakteristikou.

	• Pojistka s vyšší kapacitou by mohla způsobit poškození, případně i požár.
	• Pojistka s vyšší kapacitou by mohla způsobit poškození, případně i požár.

	• Namísto řádné pojistky nikdy neinstalujte drát nebo aluminiovou folii jako dočasné opravné řešení. Mohlo by dojít k poškození elektroinstalace s rizikem požáru.
	• Namísto řádné pojistky nikdy neinstalujte drát nebo aluminiovou folii jako dočasné opravné řešení. Mohlo by dojít k poškození elektroinstalace s rizikem požáru.

	• Svévolně neupravujte ani nezasahujte do elektronického systému vozidla.
	• Svévolně neupravujte ani nezasahujte do elektronického systému vozidla.



	• Při výměně vyhořelé pojistky nebo relé se ujistěte, že nová pojistka nebo nové relé pevně sedí v příchytkách. Neúplné upevnění pojistky nebo relé může způsobit poškození kabeláže a elektrických systémů vozidla s ri...
	• Při výměně vyhořelé pojistky nebo relé se ujistěte, že nová pojistka nebo nové relé pevně sedí v příchytkách. Neúplné upevnění pojistky nebo relé může způsobit poškození kabeláže a elektrických systémů vozidla s ri...
	• Při výměně vyhořelé pojistky nebo relé se ujistěte, že nová pojistka nebo nové relé pevně sedí v příchytkách. Neúplné upevnění pojistky nebo relé může způsobit poškození kabeláže a elektrických systémů vozidla s ri...
	• Při výměně vyhořelé pojistky nebo relé se ujistěte, že nová pojistka nebo nové relé pevně sedí v příchytkách. Neúplné upevnění pojistky nebo relé může způsobit poškození kabeláže a elektrických systémů vozidla s ri...

	• Nevyjímejte pojistky, relé a svorky upevněné šrouby nebo maticemi. Pojistky, relé a svorky mohou být upevněny neúplně a způsobit tak požár. Pokud pojistky, relé či svorky upevněné pomocí šroubů nebo matic jsou roztavené, obra...
	• Nevyjímejte pojistky, relé a svorky upevněné šrouby nebo maticemi. Pojistky, relé a svorky mohou být upevněny neúplně a způsobit tak požár. Pokud pojistky, relé či svorky upevněné pomocí šroubů nebo matic jsou roztavené, obra...

	• Do svorek pro pojistky/relé nevkládejte kromě pojistek nebo relé žádné jiné předměty, jako například budiče nebo dráty. Může dojít k selhání kontaktu a poruše systému.
	• Do svorek pro pojistky/relé nevkládejte kromě pojistek nebo relé žádné jiné předměty, jako například budiče nebo dráty. Může dojít k selhání kontaktu a poruše systému.

	• Do konektoru pojistek a relé nevkládejte šroubovák nebo elektronické prvky jiných výrobců. Mohlo by dojít k poškození elektronického systému a vedení a poškození nebo vzplanutí interiéru vozidla v důsledku špatného kontaktu.
	• Do konektoru pojistek a relé nevkládejte šroubovák nebo elektronické prvky jiných výrobců. Mohlo by dojít k poškození elektronického systému a vedení a poškození nebo vzplanutí interiéru vozidla v důsledku špatného kontaktu.

	• Pokud vodič zapojíte přímo na koncová světla nebo použijete žárovku s vyšším příkonem např. při použití přívěsu apod., může dojít ke spálení bloku vnitřní svorkovnice.
	• Pokud vodič zapojíte přímo na koncová světla nebo použijete žárovku s vyšším příkonem např. při použití přívěsu apod., může dojít ke spálení bloku vnitřní svorkovnice.

	• K vyjmutí pojistek nepoužívejte šroubovák ani jakýkoli jiný kovový předmět, neboť by mohlo dojít ke zkratu a k poškození systému.
	• K vyjmutí pojistek nepoužívejte šroubovák ani jakýkoli jiný kovový předmět, neboť by mohlo dojít ke zkratu a k poškození systému.



	• Před výměnou pojistek otočte spínač zapalování do polohy "OFF" (Vypnuto) a odpojte všechna elektronická zařízení a poté odpojte (-) svorku akumulátoru.
	• Před výměnou pojistek otočte spínač zapalování do polohy "OFF" (Vypnuto) a odpojte všechna elektronická zařízení a poté odpojte (-) svorku akumulátoru.
	• Před výměnou pojistek otočte spínač zapalování do polohy "OFF" (Vypnuto) a odpojte všechna elektronická zařízení a poté odpojte (-) svorku akumulátoru.
	• Před výměnou pojistek otočte spínač zapalování do polohy "OFF" (Vypnuto) a odpojte všechna elektronická zařízení a poté odpojte (-) svorku akumulátoru.

	• Nákres rozvržení pojistek/relé ve skříni se může lišit od skutečně osazených položek.
	• Nákres rozvržení pojistek/relé ve skříni se může lišit od skutečně osazených položek.

	• Upozornění ohledně tónování oken
	• Upozornění ohledně tónování oken
	Tónování oken (obzvláště pomocí metalických fólií) může způsobit komunikační problémy nebo zhoršení příjmu rozhlasového přijímače, poruchu automatického systému osvětlení z důvodu výrazné změny intenzity osvětlení uv...





	Výměna pojistky ve vnitřní skříni
	Výměna pojistky ve vnitřní skříni
	Výměna pojistky ve vnitřní skříni
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Vypněte spínač zapalování motoru i všechny ostatní spínače.
	1. Vypněte spínač zapalování motoru i všechny ostatní spínače.
	1. Vypněte spínač zapalování motoru i všechny ostatní spínače.

	2. Otevřete kryt pojistkového panelu.
	2. Otevřete kryt pojistkového panelu.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	3. Přímým pohybem vytáhněte podezřelou pojistku. Použijte nástroj pro demontáž (1), který se nachází v hlavní pojistkové skříni v prostoru motoru.
	3. Přímým pohybem vytáhněte podezřelou pojistku. Použijte nástroj pro demontáž (1), který se nachází v hlavní pojistkové skříni v prostoru motoru.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	4. Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte. Náhradní pojistky jsou k dispozici pojistkovém panelu přístrojového panelu (nebo v pojistkovém panelu v prostoru motoru).
	4. Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte. Náhradní pojistky jsou k dispozici pojistkovém panelu přístrojového panelu (nebo v pojistkovém panelu v prostoru motoru).

	5. Vsaďte novou pojistku stejné hodnoty a ujistěte se, že spolehlivě drží v držáku.
	5. Vsaďte novou pojistku stejné hodnoty a ujistěte se, že spolehlivě drží v držáku.


	Pokud přední nebo zadní světla, brzdová světla, osvětlení dveří nebo světla pro denní svícení nesvítí a pojistky jsou v pořádku, svěřte kontrolu odbornému servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia
	Pokud přední nebo zadní světla, brzdová světla, osvětlení dveří nebo světla pro denní svícení nesvítí a pojistky jsou v pořádku, svěřte kontrolu odbornému servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia





	Výměna pojistky v motorovém prostoru
	Výměna pojistky v motorovém prostoru
	Výměna pojistky v motorovém prostoru
	Činnost
	Činnost
	Činnost
	1. Vypněte spínač zapalování motoru i všechny ostatní spínače.
	1. Vypněte spínač zapalování motoru i všechny ostatní spínače.
	1. Vypněte spínač zapalování motoru i všechny ostatní spínače.

	2. Stiskem výstupků a tahem sejměte kryt pojistkového panelu.
	2. Stiskem výstupků a tahem sejměte kryt pojistkového panelu.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	K odpojení nožové pojistky použijte pomůcku pro výměnu pojistek uloženou v pojistkovém bloku v motorovém prostoru. Po vyjmutí pojistky řádně nasaďte náhradní pojistku s odpovídající hodnotou.

	3. Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte. K vytažení a vsazení pojistky v panelu pojistek v motorovém prostoru použijte vytahovací přípravek.
	3. Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte. K vytažení a vsazení pojistky v panelu pojistek v motorovém prostoru použijte vytahovací přípravek.

	4. Vsaďte novou pojistku stejné hodnoty a ujistěte se, že spolehlivě drží v držáku. Pokud má klíč v otvoru velkou vůli, obraťte se na odborný servis. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	4. Vsaďte novou pojistku stejné hodnoty a ujistěte se, že spolehlivě drží v držáku. Pokud má klíč v otvoru velkou vůli, obraťte se na odborný servis. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.


	Po kontrole pojistek v motorovém prostoru pečlivě nasaďte víko pojistkového panelu až do slyšitelného zaklapnutí. Jinak by mohlo by dojít ke vniknutí vody a elektrickému zkratu.
	Po kontrole pojistek v motorovém prostoru pečlivě nasaďte víko pojistkového panelu až do slyšitelného zaklapnutí. Jinak by mohlo by dojít ke vniknutí vody a elektrickému zkratu.




	Výměna hlavní pojistky (sdružená pojistka)
	Výměna hlavní pojistky (sdružená pojistka)
	Výměna hlavní pojistky (sdružená pojistka)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Vypněte motor.
	1. Vypněte motor.
	1. Vypněte motor.

	2. Odpojte mínus pól akumulátoru.
	2. Odpojte mínus pól akumulátoru.

	3. Podle vyobrazení vyšroubujte matice.
	3. Podle vyobrazení vyšroubujte matice.

	4. Pojistku vyměňte za novou stejné hodnoty.
	4. Pojistku vyměňte za novou stejné hodnoty.

	5. Upevněte obráceným postupem demontáže.
	5. Upevněte obráceným postupem demontáže.


	Vizuálně zkontrolujte zda je víčko akumulátoru spolehlivě uzavřené. Pokud není víčko pólu akumulátoru správně upevněné, může dojít k poškození elektronických systémů kvůli vniknutí vlhkosti.
	Vizuálně zkontrolujte zda je víčko akumulátoru spolehlivě uzavřené. Pokud není víčko pólu akumulátoru správně upevněné, může dojít k poškození elektronických systémů kvůli vniknutí vlhkosti.

	• Elektronické systémy nemusí fungovat správně, pokud jsou některé pojistky v pojistkovém panelu v motorovém prostoru nebo vnitřním pojistkovém bloku odpojené. V takových případech může být příčinou odpojení hlavní pojistky ...
	• Elektronické systémy nemusí fungovat správně, pokud jsou některé pojistky v pojistkovém panelu v motorovém prostoru nebo vnitřním pojistkovém bloku odpojené. V takových případech může být příčinou odpojení hlavní pojistky ...
	• Elektronické systémy nemusí fungovat správně, pokud jsou některé pojistky v pojistkovém panelu v motorovém prostoru nebo vnitřním pojistkovém bloku odpojené. V takových případech může být příčinou odpojení hlavní pojistky ...
	• Elektronické systémy nemusí fungovat správně, pokud jsou některé pojistky v pojistkovém panelu v motorovém prostoru nebo vnitřním pojistkovém bloku odpojené. V takových případech může být příčinou odpojení hlavní pojistky ...

	• Je-li víceprvková pojistka přetavená, obraťte se na odborný servis. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Je-li víceprvková pojistka přetavená, obraťte se na odborný servis. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.








	Popis pojistkového/reléového panelu
	Popis pojistkového/reléového panelu
	Popis pojistkového/reléového panelu
	Pod kryty pojistkového/reléového panelu jsou na štítku uvedeny názvy a kapacita pojistek/relé vozidla.
	Pod kryty pojistkového/reléového panelu jsou na štítku uvedeny názvy a kapacita pojistek/relé vozidla.
	Úplný popis pojistkového panelu uvedený v této příručce nemusí odpovídat provedení vozidla. Je platný v době tisku. Při kontrole pojistkového panelu vozidlo postupujte podle údajů na štítku.
	Úplný popis pojistkového panelu uvedený v této příručce nemusí odpovídat provedení vozidla. Je platný v době tisku. Při kontrole pojistkového panelu vozidlo postupujte podle údajů na štítku.
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	Svorkovnice ICU
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	<TABLE>
	<TABLE>
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	<TABLE ROW>
	Označení pojistek
	Označení pojistek

	Symbol
	Symbol

	Hodnota pojistky
	Hodnota pojistky

	Chráněný okruh
	Chráněný okruh



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	ZÁMEK DVEŘÍ
	ZÁMEK DVEŘÍ
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	Prostřední relé zamykání/odemykání dveří
	Prostřední relé zamykání/odemykání dveří


	<TABLE ROW>
	P/WINDOW RH
	P/WINDOW RH
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	25 A
	25 A

	Hlavní spínač ovládání oken, spínač elektrického ovládání okna spolujezdce
	Hlavní spínač ovládání oken, spínač elektrického ovládání okna spolujezdce


	<TABLE ROW>
	P/WINDOW LH
	P/WINDOW LH
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	25 A
	25 A

	Hlavní přepínač elektricky ovládaných oken
	Hlavní přepínač elektricky ovládaných oken


	<TABLE ROW>
	S/HEATER (REAR)
	S/HEATER (REAR)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	Řídicí jednotka vyhřívání zadních sedadel
	Řídicí jednotka vyhřívání zadních sedadel


	<TABLE ROW>
	S/HEATER (DRV/PASS)
	S/HEATER (DRV/PASS)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	Řídicí jednotka ventilace přední části, řídicí jednotka vyhřívání předních sedadel
	Řídicí jednotka ventilace přední části, řídicí jednotka vyhřívání předních sedadel


	<TABLE ROW>
	P/SEAT (PASS)
	P/SEAT (PASS)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	30 A
	30 A

	Spínač elektrického posuvu sedadla spolujezdce, jednotka relé sedadla spolujezdce
	Spínač elektrického posuvu sedadla spolujezdce, jednotka relé sedadla spolujezdce


	<TABLE ROW>
	SUNROOF2
	SUNROOF2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	Ovladač střešního okna (Elektromotor clony)
	Ovladač střešního okna (Elektromotor clony)


	<TABLE ROW>
	AIRBAG2
	AIRBAG2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Řídicí jednotka SRS (Doplňkový zabezpečovací systém)
	Řídicí jednotka SRS (Doplňkový zabezpečovací systém)


	<TABLE ROW>
	SUNROOF1
	SUNROOF1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	Ovladač střešního okna (Elektromotor skla)
	Ovladač střešního okna (Elektromotor skla)


	<TABLE ROW>
	P/SEAT DRV
	P/SEAT DRV
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	30 A
	30 A

	Spínač posuvu sedadla řidiče, řídicí modul IMS (Integrovaný paměťový systém) sedadla řidiče
	Spínač posuvu sedadla řidiče, řídicí modul IMS (Integrovaný paměťový systém) sedadla řidiče


	<TABLE ROW>
	MODULE9
	MODULE9
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Válcový snímač modulu spojky, řídicí modul IMS (Integrovaný paměťový systém) na straně řidiče, venkovní klika na dveřích řidiče/ spolujezdce pro použití s chytrým klíčem, dešťové čidlo, spínač výstražných světel, ko...
	Válcový snímač modulu spojky, řídicí modul IMS (Integrovaný paměťový systém) na straně řidiče, venkovní klika na dveřích řidiče/ spolujezdce pro použití s chytrým klíčem, dešťové čidlo, spínač výstražných světel, ko...


	<TABLE ROW>
	AMP (zesilovač)
	AMP (zesilovač)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	25 A
	25 A

	AMP (Zesilovač)
	AMP (Zesilovač)


	<TABLE ROW>
	IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie) 2
	IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie) 2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie), spínač zapalování, páka automatické převodovky
	IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie), spínač zapalování, páka automatické převodovky


	<TABLE ROW>
	P/WINDOW SAFETY RH
	P/WINDOW SAFETY RH
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	25 A
	25 A

	Modul zabezpečení ovládání okna na straně spolujezdce
	Modul zabezpečení ovládání okna na straně spolujezdce


	<TABLE ROW>
	P/WINDOW SAFETY LH
	P/WINDOW SAFETY LH
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	25 A
	25 A

	Modul zabezpečení ovládání okna na straně řidiče
	Modul zabezpečení ovládání okna na straně řidiče


	<TABLE ROW>
	PAMĚŤ
	PAMĚŤ
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Relé sklápění/vyklápění venkovních zrcátek, elektricky ovládané vnější zrcátko řidiče/spolujezdce, přístrojová deska, kontroler klimatizace (LCD), řídicí jednotka klimatizace, jednotka ambientního osvětlení, ambientní osvě...
	Relé sklápění/vyklápění venkovních zrcátek, elektricky ovládané vnější zrcátko řidiče/spolujezdce, přístrojová deska, kontroler klimatizace (LCD), řídicí jednotka klimatizace, jednotka ambientního osvětlení, ambientní osvě...


	<TABLE ROW>
	E-SHIFTER2
	E-SHIFTER2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	SCU (Kontrolní jednotka systému), spínač řadicí páky elektronické automatické převodovky
	SCU (Kontrolní jednotka systému), spínač řadicí páky elektronické automatické převodovky


	<TABLE ROW>
	PÁTÉ DVEŘE
	PÁTÉ DVEŘE
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Relé pátých dveří
	Relé pátých dveří


	<TABLE ROW>
	E-CALL
	E-CALL
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Modul E-Call (Nouzové volání)
	Modul E-Call (Nouzové volání)


	<TABLE ROW>
	MODULE7
	MODULE7
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7,5 A
	7,5 A

	IBU (Integrovaná řídící jednotka karoserie)
	IBU (Integrovaná řídící jednotka karoserie)


	<TABLE ROW>
	BRZDOVÝ SPÍNAČ
	BRZDOVÝ SPÍNAČ
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Spínač brzdového světla, IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie)
	Spínač brzdového světla, IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie)


	<TABLE ROW>
	MULTIMÉDIA
	MULTIMÉDIA
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	Audio (Zobrazení), hlavní panel audia/videa a navigace
	Audio (Zobrazení), hlavní panel audia/videa a navigace


	<TABLE ROW>
	WASHER
	WASHER
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	15 A
	15 A

	Sdružený ovladač
	Sdružený ovladač


	<TABLE ROW>
	MODULE8
	MODULE8
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7,5 A
	7,5 A

	Řídicí jednotka ventilace sedadel vpředu, řídicí jednotka vyhřívání sedadel vpředu/vzadu, E/R blok svorkovnice (Relé vyhřívání čelního skla, levostranné řízení)
	Řídicí jednotka ventilace sedadel vpředu, řídicí jednotka vyhřívání sedadel vpředu/vzadu, E/R blok svorkovnice (Relé vyhřívání čelního skla, levostranné řízení)


	<TABLE ROW>
	AIRBAG1
	AIRBAG1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	15 A
	15 A

	Řídicí jednotka SRS (Doplňkový zabezpečovací systém)
	Řídicí jednotka SRS (Doplňkový zabezpečovací systém)


	<TABLE ROW>
	Zapnutá klimatizace (ON)
	Zapnutá klimatizace (ON)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7,5 A
	7,5 A

	E/R blok svorkovnice (Relé topného tělesa PTC č. 1, relé ventilátoru), kontroler klimatizace (LCD), řídicí jednotka klimatizace
	E/R blok svorkovnice (Relé topného tělesa PTC č. 1, relé ventilátoru), kontroler klimatizace (LCD), řídicí jednotka klimatizace


	<TABLE ROW>
	MODULE2
	MODULE2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	15 A
	15 A

	Přední nabíjecí zdířka USB, USB nabíjecí zdířka pro sedadlo řidiče/ spolujezdce
	Přední nabíjecí zdířka USB, USB nabíjecí zdířka pro sedadlo řidiče/ spolujezdce


	<TABLE ROW>
	MODULE6
	MODULE6
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Spínač konzoly, přepínač jízdních režimů, konektor Data Link, kontrolka řadicí páky automatické převodovky
	Spínač konzoly, přepínač jízdních režimů, konektor Data Link, kontrolka řadicí páky automatické převodovky


	<TABLE ROW>
	MODULE1
	MODULE1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Integrovaná řídicí jednotka parkovacího asistenta, IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie), klávesnice audiosystému, klávesnice audio-/videosystému a navigace, spínač elektricky ovládaného vnějšího zrcátka, modul E-Call (Nouz...
	Integrovaná řídicí jednotka parkovacího asistenta, IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie), klávesnice audiosystému, klávesnice audio-/videosystému a navigace, spínač elektricky ovládaného vnějšího zrcátka, modul E-Call (Nouz...


	<TABLE ROW>
	VYHŘÍVANÁ ZRCÁTKA
	VYHŘÍVANÁ ZRCÁTKA
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Elektricky ovládané vnější zrcátko řidiče/spolujezdce
	Elektricky ovládané vnější zrcátko řidiče/spolujezdce


	<TABLE ROW>
	IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie) 1
	IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie) 1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7,5 A
	7,5 A

	IBU (Integrovaná řídící jednotka karoserie)
	IBU (Integrovaná řídící jednotka karoserie)


	<TABLE ROW>
	MODULE5
	MODULE5
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Řídicí jednotka IMS (Integrovaný paměťový systém) na straně řidiče, řídicí jednotka vyhřívání zadních sedadel, řídicí jednotka ventilace sedadel vpředu, AMP (Zesilovač), řídicí jednotka vyhřívání předních sedadel, aud...
	Řídicí jednotka IMS (Integrovaný paměťový systém) na straně řidiče, řídicí jednotka vyhřívání zadních sedadel, řídicí jednotka ventilace sedadel vpředu, AMP (Zesilovač), řídicí jednotka vyhřívání předních sedadel, aud...


	<TABLE ROW>
	AIRBAG IND
	AIRBAG IND
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7,5 A
	7,5 A

	Přístrojová deska
	Přístrojová deska


	<TABLE ROW>
	MODULE4
	MODULE4
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7,5 A
	7,5 A

	IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie), multifunkční kamera vpředu, spínač polstrované ochrany, integrovaná řídicí jednotka parkovacího asistenta, přední rohový radar LH/RH, válcový snímač modulu spojky, ECU (Elektronická ...
	IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie), multifunkční kamera vpředu, spínač polstrované ochrany, integrovaná řídicí jednotka parkovacího asistenta, přední rohový radar LH/RH, válcový snímač modulu spojky, ECU (Elektronická ...


	<TABLE ROW>
	E-SHIFTER3
	E-SHIFTER3
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7,5 A
	7,5 A

	SCU (Kontrolní jednotka systému), spínač řadicí páky elektronické automatické převodovky
	SCU (Kontrolní jednotka systému), spínač řadicí páky elektronické automatické převodovky


	<TABLE ROW>
	PŘÍSTROJOVÁ DESKA
	PŘÍSTROJOVÁ DESKA
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7,5 A
	7,5 A

	Přístrojová deska
	Přístrojová deska


	<TABLE ROW>
	MODULE3
	MODULE3
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7,5 A
	7,5 A

	Spínač brzdových světel, světlo na stropním panelu
	Spínač brzdových světel, světlo na stropním panelu


	<TABLE ROW>
	Posilovač řízení s elektromotore m
	Posilovač řízení s elektromotore m
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7,5 A
	7,5 A

	Elektromotor posilovače řízení
	Elektromotor posilovače řízení


	<TABLE ROW>
	START (Nastartování)
	START (Nastartování)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Relé houkačky zabezpečovacího alarmu, spínač rozsahu převodovky, řídicí jednotka pohonu, IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie), spínač zapalování, E/R blok svorkovnice (Startovací relé)
	Relé houkačky zabezpečovacího alarmu, spínač rozsahu převodovky, řídicí jednotka pohonu, IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie), spínač zapalování, E/R blok svorkovnice (Startovací relé)


	<TABLE ROW>
	LDC
	LDC
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	NÍZKONAPĚŤOVÝ MĚNIČ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU DC-DC
	NÍZKONAPĚŤOVÝ MĚNIČ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU DC-DC


	<TABLE ROW>
	ECS
	ECS
	<GRAPHIC>

	15 A
	15 A

	ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ ODPRUŽENÍ
	ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ ODPRUŽENÍ


	<TABLE ROW>
	AKUMULÁTOR 
	AKUMULÁTOR
	C/FAN
	<GRAPHIC>

	10 A
	10 A

	VENTILÁTOR CHLADIČE AKUMULÁTORU
	VENTILÁTOR CHLADIČE AKUMULÁTORU


	<TABLE ROW>
	BATTERY MANAGEMENT
	BATTERY MANAGEMENT
	<GRAPHIC>

	10 A
	10 A

	SYSTÉM SPRÁVY AKUMULÁTORŮ
	SYSTÉM SPRÁVY AKUMULÁTORŮ


	<TABLE ROW>
	MODULE10
	MODULE10
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7,5 A
	7,5 A

	PALIVOVÝ FILTR
	PALIVOVÝ FILTR









	Pojistkový panel v motorovém prostoru
	Pojistkový panel v motorovém prostoru
	Pojistkový panel v motorovém prostoru
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Svorkovnice motorového prostoru
	Svorkovnice motorového prostoru
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Označení pojistek
	Označení pojistek

	Symbol
	Symbol

	Hodnota pojistky
	Hodnota pojistky

	Chráněný okruh
	Chráněný okruh



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	SDRUŽENÁ POJISTKA-1
	SDRUŽENÁ POJISTKA-1

	Posilovač řízení s elektromotorem 1
	Posilovač řízení s elektromotorem 1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	80 A
	80 A

	Elektromotor posilovače řízení
	Elektromotor posilovače řízení


	<TABLE ROW>
	COOLING FAN1
	COOLING FAN1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	80 A
	80 A

	Ovladač ventilátoru chlazení
	Ovladač ventilátoru chlazení


	<TABLE ROW>
	COOLING FAN2
	COOLING FAN2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	60 A
	60 A

	Ovladač ventilátoru chlazení
	Ovladač ventilátoru chlazení


	<TABLE ROW>
	EPB2
	EPB2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	60 A
	60 A

	ELEKTRONICKÁ PARKOVACÍ BRZDA
	ELEKTRONICKÁ PARKOVACÍ BRZDA


	<TABLE ROW>
	B+3
	B+3
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	60 A
	60 A

	Svorkovnice ICU (Pojistka – S/HEATER (DRV/PASS), P/SEAT(PASS), SUNROOF2, SUNROOF1, P/SEAT DRV, AMP, P/WINDOW SAFETY RH, hlavní relé elektricky ovládaných oken)
	Svorkovnice ICU (Pojistka – S/HEATER (DRV/PASS), P/SEAT(PASS), SUNROOF2, SUNROOF1, P/SEAT DRV, AMP, P/WINDOW SAFETY RH, hlavní relé elektricky ovládaných oken)


	<TABLE ROW>
	B+4
	B+4
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	50 A
	50 A

	Svorkovnice ICU (Pojistka – ZÁMEK DVEŘÍ, VYHŘ.SEDADEL (ŘID./SPOLUJEZDEC), AIRBAG2, MODUL9, IBU2, BEZP.EL.OKEN (LH), E-SHIFTER2, PÁTÉ DVEŘE, BRZDOVÝ SPÍNAČ, relé zámku pro dlouhodobou zátěž)
	Svorkovnice ICU (Pojistka – ZÁMEK DVEŘÍ, VYHŘ.SEDADEL (ŘID./SPOLUJEZDEC), AIRBAG2, MODUL9, IBU2, BEZP.EL.OKEN (LH), E-SHIFTER2, PÁTÉ DVEŘE, BRZDOVÝ SPÍNAČ, relé zámku pro dlouhodobou zátěž)


	<TABLE ROW>
	CVVD
	CVVD
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	50 A
	50 A

	CVVD (Systém proměnného časování ventilů)
	CVVD (Systém proměnného časování ventilů)


	<TABLE ROW>
	BLOWER
	BLOWER
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	40 A
	40 A

	Relé ventilátoru
	Relé ventilátoru


	<TABLE ROW>
	ABS1/EPB1
	ABS1/EPB1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	40 A
	40 A

	PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM (ABS) / ELEKTRONICKÁ PARKOVACÍ BRZDA
	PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM (ABS) / ELEKTRONICKÁ PARKOVACÍ BRZDA


	<TABLE ROW>
	TOPENÍ VZADU
	TOPENÍ VZADU
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	40 A
	40 A

	Relé topení vzadu
	Relé topení vzadu


	<TABLE ROW>
	ABS2
	ABS2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	30 A
	30 A

	PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM (ABS)
	PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM (ABS)


	<TABLE ROW>
	SDRUŽENÁ POJISTKA-2
	SDRUŽENÁ POJISTKA-2

	GLOW
	GLOW
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	80 A
	80 A

	Řídici jednotka žhavení (GLOW)
	Řídici jednotka žhavení (GLOW)


	<TABLE ROW>
	PTC HEATER1
	PTC HEATER1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	50 A
	50 A

	Vyhřívání PTC
	Vyhřívání PTC


	<TABLE ROW>
	PTC HEATER2
	PTC HEATER2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	50 A
	50 A

	Vyhřívání PTC
	Vyhřívání PTC


	<TABLE ROW>
	DCU1
	DCU1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	50 A
	50 A

	DCU (Řídicí jednotka dávkování)
	DCU (Řídicí jednotka dávkování)


	<TABLE ROW>
	PŘEDEHŘEV PALIVOVÉHO FILTRU
	PŘEDEHŘEV PALIVOVÉHO FILTRU
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	30 A
	30 A

	PŘEDEHŘEV PALIVOVÉHO FILTRU
	PŘEDEHŘEV PALIVOVÉHO FILTRU


	<TABLE ROW>
	POJISTKA
	POJISTKA

	TRAILER1
	TRAILER1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	50 A
	50 A

	Připojení přívěsu
	Připojení přívěsu


	<TABLE ROW>
	FUEL PUMP
	FUEL PUMP
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	Relé palivového čerpadla
	Relé palivového čerpadla


	<TABLE ROW>
	4WD
	4WD
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	AWD ECM (Řídicí jednotka motoru)
	AWD ECM (Řídicí jednotka motoru)


	<TABLE ROW>
	AMS
	AMS
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Čidlo akumulátoru
	Čidlo akumulátoru


	<TABLE ROW>
	ECU4
	ECU4
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Řídicí jednotka pohonu (PCM)
	Řídicí jednotka pohonu (PCM)


	<TABLE ROW>
	E-SHIFTER2
	E-SHIFTER2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	E-SHIFTER
	E-SHIFTER


	<TABLE ROW>
	COOLING FAN1
	COOLING FAN1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	50 A
	50 A

	Relé ventilátoru chladiče (Vys. výkon)
	Relé ventilátoru chladiče (Vys. výkon)


	<TABLE ROW>
	W/S VYHŘÍVÁNÍ SKLA RH
	W/S VYHŘÍVÁNÍ SKLA RH
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	50 A
	50 A

	Relé vyhřívání čelního skla RH
	Relé vyhřívání čelního skla RH


	<TABLE ROW>
	ECU5
	ECU5
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Není použito
	Není použito


	<TABLE ROW>
	Klimatizace – ON (Zapnuto) 1
	Klimatizace – ON (Zapnuto) 1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Relé ventilátoru, řídicí jednotka klimatizace
	Relé ventilátoru, řídicí jednotka klimatizace


	<TABLE ROW>
	TRAILER2
	TRAILER2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	Připojení přívěsu
	Připojení přívěsu


	<TABLE ROW>
	E-SHIFTER1
	E-SHIFTER1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	30 A
	30 A

	SCU (Kontrolní jednotka systému)
	SCU (Kontrolní jednotka systému)


	<TABLE ROW>
	PÁTÉ DVEŘE
	PÁTÉ DVEŘE
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	40 A
	40 A

	Jednotka elektricky otevíraných pátých dveří
	Jednotka elektricky otevíraných pátých dveří


	<TABLE ROW>
	EOP
	EOP
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	40 A
	40 A

	Není použito
	Není použito


	<TABLE ROW>
	PTC HEATER3
	PTC HEATER3
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	50 A
	50 A

	Relé předehřevu palivového filtru
	Relé předehřevu palivového filtru


	<TABLE ROW>
	W/S VYHŘÍVÁNÍ SKLA LH
	W/S VYHŘÍVÁNÍ SKLA LH
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	50 A
	50 A

	Relé ventilátoru chladiče, nízké otáčky (Motor Nu), relé DCU (NEW R)
	Relé ventilátoru chladiče, nízké otáčky (Motor Nu), relé DCU (NEW R)


	<TABLE ROW>
	E-CVVT
	E-CVVT
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	50 A
	50 A

	PTC relé topného tělesa PTC č. 2 (Vznětový motor), relé E-CVVT (Motor Theta)
	PTC relé topného tělesa PTC č. 2 (Vznětový motor), relé E-CVVT (Motor Theta)


	<TABLE ROW>
	B+2
	B+2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	50 A
	50 A

	Svorkovnice ICU (IPS06/IPS07/IPS08/ IPS09/IPS10/IPS11)
	Svorkovnice ICU (IPS06/IPS07/IPS08/ IPS09/IPS10/IPS11)


	<TABLE ROW>
	B+1
	B+1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	60 A
	60 A

	Svorkovnice ICU (IPS01/IPS02/IPS03/ IPS04/IPS05)
	Svorkovnice ICU (IPS01/IPS02/IPS03/ IPS04/IPS05)


	<TABLE ROW>
	DCU2
	DCU2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	DCU (Řídicí jednotka dávkování)
	DCU (Řídicí jednotka dávkování)


	<TABLE ROW>
	DCU3
	DCU3
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	DCU (Řídicí jednotka dávkování)
	DCU (Řídicí jednotka dávkování)


	<TABLE ROW>
	DCU4
	DCU4
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	DCU (Řídicí jednotka dávkování)
	DCU (Řídicí jednotka dávkování)


	<TABLE ROW>
	DCT3
	DCT3
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	50 A
	50 A

	DCT (Dvouspojková převodovka)
	DCT (Dvouspojková převodovka)


	<TABLE ROW>
	DCT1
	DCT1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	40 A
	40 A

	DCT (Dvouspojková převodovka)
	DCT (Dvouspojková převodovka)


	<TABLE ROW>
	DCT2/E-CLUTCH
	DCT2/E-CLUTCH
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	40 A
	40 A

	DCT (Dvouspojková převodovka) / E-CLUTCH
	DCT (Dvouspojková převodovka) / E-CLUTCH






	Svorkovnice PCB
	Svorkovnice PCB
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Označení pojistek
	Označení pojistek

	Symbol
	Symbol

	Hodnota pojistky
	Hodnota pojistky

	Chráněný okruh
	Chráněný okruh



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	IG2
	IG2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	30 A
	30 A

	Relé IG2
	Relé IG2


	<TABLE ROW>
	IG1
	IG1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	30 A
	30 A

	Relé IG1, relé ACC
	Relé IG1, relé ACC


	<TABLE ROW>
	FR WIPER2
	FR WIPER2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7,5 A
	7,5 A

	Relé pomalého stírání čelního skla, ECM (Řídicí jednotka motoru), IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie)
	Relé pomalého stírání čelního skla, ECM (Řídicí jednotka motoru), IBU (Integrovaná řídicí jednotka karoserie)


	<TABLE ROW>
	SENZOR1
	SENZOR1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	Cívka zapalování č. 1~4
	Cívka zapalování č. 1~4


	<TABLE ROW>
	SENSOR7
	SENSOR7
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	7,5 A
	7,5 A

	Řídici jednotka žhavení (GLOW)
	Řídici jednotka žhavení (GLOW)


	<TABLE ROW>
	ECU3
	ECU3
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Řídicí jednotka pohonu (PCM)
	Řídicí jednotka pohonu (PCM)


	<TABLE ROW>
	SENSOR5
	SENSOR5
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	15 A
	15 A

	Relé palivového čerpadla
	Relé palivového čerpadla


	<TABLE ROW>
	TCU2
	TCU2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Není použito
	Není použito


	<TABLE ROW>
	SENSOR3
	SENSOR3
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	Není použito
	Není použito


	<TABLE ROW>
	ECU1
	ECU1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	Řídicí jednotka pohonu (PCM)
	Řídicí jednotka pohonu (PCM)


	<TABLE ROW>
	SENZOR2
	SENZOR2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	15 A
	15 A

	Čidlo kyslíku (Horní/Dolní)
	Čidlo kyslíku (Horní/Dolní)


	<TABLE ROW>
	FR WIPER1
	FR WIPER1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	30 A
	30 A

	Hlavní relé stěračů, relé pomalého stírání čelního skla
	Hlavní relé stěračů, relé pomalého stírání čelního skla


	<TABLE ROW>
	RR WIPER
	RR WIPER
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	15 A
	15 A

	Hlavní relé stěračů, svorkovnice ICU (Relé zadního stěrače)
	Hlavní relé stěračů, svorkovnice ICU (Relé zadního stěrače)


	<TABLE ROW>
	KLAKSON
	KLAKSON
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	15 A
	15 A

	Relé klaksonu
	Relé klaksonu


	<TABLE ROW>
	Klimatizace – ON (Zapnuto) 2
	Klimatizace – ON (Zapnuto) 2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Relé kompresoru klimatizace
	Relé kompresoru klimatizace


	<TABLE ROW>
	FCA
	FCA
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Radar vpředu
	Radar vpředu


	<TABLE ROW>
	SENSOR4
	SENSOR4
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	[Smartstream G2.0] Olejový regulační ventil č. 1/2 (Sání/Výfuk), variabilní elektromagnetický ventil čerpadla, variabilní elektromagnetický ventil sání, elektromagnetický přepouštěcí ventil, ovladač ventilátoru chlazení, relé k...
	[Smartstream G2.0] Olejový regulační ventil č. 1/2 (Sání/Výfuk), variabilní elektromagnetický ventil čerpadla, variabilní elektromagnetický ventil sání, elektromagnetický přepouštěcí ventil, ovladač ventilátoru chlazení, relé k...


	<TABLE ROW>
	SENSOR6
	SENSOR6
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	15 A
	15 A

	Vstřikovač č. 1~4
	Vstřikovač č. 1~4


	<TABLE ROW>
	ECU2
	ECU2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	15 A
	15 A

	Řídicí jednotka pohonu (PCM)
	Řídicí jednotka pohonu (PCM)


	<TABLE ROW>
	TCU1
	TCU1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	15 A
	15 A

	[Smartstream G2.5 T-GDI] Řídicí jednotka pohonu (PCM)
	[Smartstream G2.5 T-GDI] Řídicí jednotka pohonu (PCM)


	<TABLE ROW>
	ABS3/EPB3
	ABS3/EPB3
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Řídicí modul ESP (Program elektronické stabilizace), řídicí jednotka ESP
	Řídicí modul ESP (Program elektronické stabilizace), řídicí jednotka ESP


	<TABLE ROW>
	POWER OUTLET2
	POWER OUTLET2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	Přední elektrická zásuvka
	Přední elektrická zásuvka


	<TABLE ROW>
	POWER OUTLET1
	POWER OUTLET1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	Elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru
	Elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru


	<TABLE ROW>
	ACC
	ACC
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	20 A
	20 A

	NAPÁJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
	NAPÁJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	<TABLE ROW>
	MDPS2
	MDPS2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	Elektromotor posilovače řízení
	Elektromotor posilovače řízení


	<TABLE ROW>
	AFS
	AFS
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	10 A
	10 A

	SYSTÉM ADAPTIVNÍCH PŘEDNÍCH SVĚTLOMETŮ
	SYSTÉM ADAPTIVNÍCH PŘEDNÍCH SVĚTLOMETŮ






	Relé
	Relé
	Viz následující tabulka typů relé.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Název relé
	Název relé

	Symbol
	Symbol

	TYP
	TYP



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Relé topení vzadu
	Relé topení vzadu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	MICRO
	MICRO


	<TABLE ROW>
	Startovací relé
	Startovací relé
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	MICRO
	MICRO


	<TABLE ROW>
	Relé palivového čerpadla
	Relé palivového čerpadla
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	MICRO
	MICRO


	<TABLE ROW>
	Relé topného tělesa PTC č. 1
	Relé topného tělesa PTC č. 1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	MICRO
	MICRO


	<TABLE ROW>
	Relé předehřevu palivového filtru
	Relé předehřevu palivového filtru
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	MICRO
	MICRO


	<TABLE ROW>
	Relé ventilátoru
	Relé ventilátoru
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	MICRO
	MICRO


	<TABLE ROW>
	Relé DCU
	Relé DCU
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	MICRO
	MICRO


	<TABLE ROW>
	Relé topného tělesa PTC 2
	Relé topného tělesa PTC 2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	MICRO
	MICRO









	Pojistkový panel v motorovém prostoru (Kryt pólu akumulátoru)
	Pojistkový panel v motorovém prostoru (Kryt pólu akumulátoru)
	Pojistkový panel v motorovém prostoru (Kryt pólu akumulátoru)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Pro dieselový motor
	Pro dieselový motor
	<GRAPHIC>

	Pro benzínový motor
	Pro benzínový motor
	<GRAPHIC>






	Žárovky
	Žárovky
	Žárovky

	Bezpečnostní opatření při výměně žárovky
	Bezpečnostní opatření při výměně žárovky
	Bezpečnostní opatření při výměně žárovky
	Nejprve na vhodném místě vypněte motor, silně zatáhněte parkovací brzdu a odpojte minus (-) pól akumulátoru. Používejte pouze žárovky stanovených parametrů.
	Nejprve na vhodném místě vypněte motor, silně zatáhněte parkovací brzdu a odpojte minus (-) pól akumulátoru. Používejte pouze žárovky stanovených parametrů.
	Porucha částí osvětlení při výpadku sítě
	Porucha částí osvětlení při výpadku sítě
	Čelní světla, koncová a mlhová světla mohou rozsvítit po zapnutí spínače čelních světel a nesvítí když svítí koncová světla nebo je zapnutý spínač osvětlení. Toto může být způsobeno výpadkem sítě nebo poruchou řídic...

	Porucha součástí osvětlení v důsledku stabilizace elektronického řídicího systému
	Porucha součástí osvětlení v důsledku stabilizace elektronického řídicího systému
	Normálně fungující světla mohou krátkodobě blikat. Tento přechodný jev nastává v důsledku stabilizační funkce elektronického řídicího systému vozidla. Pokud se osvětlení rychle vrátí k normální činnosti, vozidlo nevyžaduje ...
	Pokud by se však po zablikání světla vypnula nebo by blikání neustávalo, nechte systém zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Před výměnou žárovek pevně zatáhněte parkovací brzdu, ujistěte se, že spínač zapalování je v poloze LOCK (Zamknuto) a světla vypnutá pro zabránění nenadálého rozjetí vozidla nebo zasažení elektrickým proudem.
	• Před výměnou žárovek pevně zatáhněte parkovací brzdu, ujistěte se, že spínač zapalování je v poloze LOCK (Zamknuto) a světla vypnutá pro zabránění nenadálého rozjetí vozidla nebo zasažení elektrickým proudem.
	• Před výměnou žárovek pevně zatáhněte parkovací brzdu, ujistěte se, že spínač zapalování je v poloze LOCK (Zamknuto) a světla vypnutá pro zabránění nenadálého rozjetí vozidla nebo zasažení elektrickým proudem.
	• Před výměnou žárovek pevně zatáhněte parkovací brzdu, ujistěte se, že spínač zapalování je v poloze LOCK (Zamknuto) a světla vypnutá pro zabránění nenadálého rozjetí vozidla nebo zasažení elektrickým proudem.

	• Ujistěte se, že nahrazujete spálenou žárovku novou se stejným příkonem. Jinak by mohlo dojít k poškození elektroinstalace s rizikem požáru.
	• Ujistěte se, že nahrazujete spálenou žárovku novou se stejným příkonem. Jinak by mohlo dojít k poškození elektroinstalace s rizikem požáru.



	• Pokud nemáte potřebné vybavení, náhradní žárovky nebo zkušenosti, obraťte se na odborný servis. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Pokud nemáte potřebné vybavení, náhradní žárovky nebo zkušenosti, obraťte se na odborný servis. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Pokud nemáte potřebné vybavení, náhradní žárovky nebo zkušenosti, obraťte se na odborný servis. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Pokud nemáte potřebné vybavení, náhradní žárovky nebo zkušenosti, obraťte se na odborný servis. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.

	• V mnoha případech je výměna žárovky obtížná, neboť je, pro uvolnění přístupu k žárovce, potřeba demontovat i jiné části vozidla. Toto obzvláště platí v případě výměny žárovek čelních světlometů. Při demontáži...
	• V mnoha případech je výměna žárovky obtížná, neboť je, pro uvolnění přístupu k žárovce, potřeba demontovat i jiné části vozidla. Toto obzvláště platí v případě výměny žárovek čelních světlometů. Při demontáži...

	• Pokud při výměně použijete neoriginální nebo nestandardní žárovky může dojít ke spálení pojistky nebo poruše a poškození elektroinstalace.
	• Pokud při výměně použijete neoriginální nebo nestandardní žárovky může dojít ke spálení pojistky nebo poruše a poškození elektroinstalace.

	• Na vozidlo nepřipojujte další světla nebo LED zdroje. Při použití dalších světel může dojít k poruše osvětlení vozidla nebo blikání světel. Dále může dojít ke spálení pojistky a poškození elektroinstalace.
	• Na vozidlo nepřipojujte další světla nebo LED zdroje. Při použití dalších světel může dojít k poruše osvětlení vozidla nebo blikání světel. Dále může dojít ke spálení pojistky a poškození elektroinstalace.



	• Po vyjmutí žárovky, nebo odpojení konektoru elektronicky spínaného světla, může pojistkový blok vyhodnotit tuto situaci jako poruchu. Porucha osvětlení může být zaznamenaná v diagnostickém kódu pojistkového bloku (DTC).
	• Po vyjmutí žárovky, nebo odpojení konektoru elektronicky spínaného světla, může pojistkový blok vyhodnotit tuto situaci jako poruchu. Porucha osvětlení může být zaznamenaná v diagnostickém kódu pojistkového bloku (DTC).
	• Po vyjmutí žárovky, nebo odpojení konektoru elektronicky spínaného světla, může pojistkový blok vyhodnotit tuto situaci jako poruchu. Porucha osvětlení může být zaznamenaná v diagnostickém kódu pojistkového bloku (DTC).
	• Po vyjmutí žárovky, nebo odpojení konektoru elektronicky spínaného světla, může pojistkový blok vyhodnotit tuto situaci jako poruchu. Porucha osvětlení může být zaznamenaná v diagnostickém kódu pojistkového bloku (DTC).

	• Světlo může za normálních okolností chvilkově bliknout. Tento jev nastává kvůli stabilizaci funkce elektronické řídicí jednotky. Pokud po bliknutí světla svítí normálně, nejedná se o žádnou poruchu.
	• Světlo může za normálních okolností chvilkově bliknout. Tento jev nastává kvůli stabilizaci funkce elektronické řídicí jednotky. Pokud po bliknutí světla svítí normálně, nejedná se o žádnou poruchu.
	Pokud však blikne několikrát nebo se úplně vypne, může jít o poruchu elektronické řídicí jednotky vozidla. V tomto případě je nutné neprodleně nechat vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizované...

	• Po nárazu nebo nové montáži čelních světlometů nechte tyto světlomety seřídit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	• Po nárazu nebo nové montáži čelních světlometů nechte tyto světlomety seřídit v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.

	• Po jízdě za prudkého deště nebo po mytí vozidla se čelní a koncová světla mohou zdát zamlžená. Tento jev nastává v důsledku rozdílu teplot venku a uvnitř světlometů. Jde o obdobu kondenzace vlhkosti na sklech vozidla při deš...
	• Po jízdě za prudkého deště nebo po mytí vozidla se čelní a koncová světla mohou zdát zamlžená. Tento jev nastává v důsledku rozdílu teplot venku a uvnitř světlometů. Jde o obdobu kondenzace vlhkosti na sklech vozidla při deš...



	Změna systému dopravy (pro Evropu)
	Změna systému dopravy (pro Evropu)
	Rozložení potkávacích světel je asymetrické. Pokud cestujete do zahraničí do země, kde provoz probíhá v opačném směru, bude tato asymetrická část oslňovat protijedoucí řidiče. Aby se zabránilo oslňování, vyžaduje směrnice E...





	Pozice světla (Přední část)
	Pozice světla (Přední část)
	Pozice světla (Přední část)
	Čelní světlo – Typ A
	Čelní světlo – Typ A
	Čelní světlo – Typ A
	<GRAPHIC>

	Čelní světlo – Typ B
	Čelní světlo – Typ B
	<GRAPHIC>

	Přední mlhová světla – Typ A
	Přední mlhová světla – Typ A
	<GRAPHIC>

	Přední mlhová světla – Typ B
	Přední mlhová světla – Typ B
	<GRAPHIC>

	1 Čelní světlomety (Potkávací světla) (Typ LED)
	1 Čelní světlomety (Potkávací světla) (Typ LED)
	1 Čelní světlomety (Potkávací světla) (Typ LED)

	2 Čelní světlomety (Potkávací/Dálková světla) (Typ LED)
	2 Čelní světlomety (Potkávací/Dálková světla) (Typ LED)

	3 Přední směrová světla (Typ LED)
	3 Přední směrová světla (Typ LED)

	4 Přední směrová světla (Typ se žárovkou)
	4 Přední směrová světla (Typ se žárovkou)

	5 Světla pro denní osvětlení / Obrysová světla (Typ LED)
	5 Světla pro denní osvětlení / Obrysová světla (Typ LED)

	6 Přední mlhová světla (Typ LED)
	6 Přední mlhová světla (Typ LED)





	Pozice světla (Zadní část)
	Pozice světla (Zadní část)
	Pozice světla (Zadní část)
	Zadní sdružené světlo – Typ A
	Zadní sdružené světlo – Typ A
	Zadní sdružené světlo – Typ A
	<GRAPHIC>

	Zadní sdružené světlo – Typ B
	Zadní sdružené světlo – Typ B
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Zadní mlhové světlo – Typ A
	Zadní mlhové světlo – Typ A
	<GRAPHIC>

	Zadní mlhové světlo – Typ B
	Zadní mlhové světlo – Typ B
	<GRAPHIC>

	1 Brzdové světlo (Typ LED)
	1 Brzdové světlo (Typ LED)
	1 Brzdové světlo (Typ LED)

	2 Brzdové světlo (Typ se žárovkou)
	2 Brzdové světlo (Typ se žárovkou)

	3 Zadní směrová světla (Typ LED)
	3 Zadní směrová světla (Typ LED)

	4 Zadní směrové světlo (Typ se žárovkou)
	4 Zadní směrové světlo (Typ se žárovkou)

	5 Koncové světlo (Typ LED)
	5 Koncové světlo (Typ LED)

	6 Třetí brzdové světlo (Typ LED)
	6 Třetí brzdové světlo (Typ LED)

	7 Osvětlení registrační značky (Typ se žárovkou)
	7 Osvětlení registrační značky (Typ se žárovkou)

	8 Couvací světlo (Typ LED)
	8 Couvací světlo (Typ LED)

	9 Zadní mlhové světlo (Typ se žárovkou)
	9 Zadní mlhové světlo (Typ se žárovkou)

	10 Zadní mlhové světlo (Typ se žárovkou)
	10 Zadní mlhové světlo (Typ se žárovkou)





	Pozice světla (Boční část)
	Pozice světla (Boční část)
	Pozice světla (Boční část)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1 Boční směrové světlo (typ LED)
	1 Boční směrové světlo (typ LED)
	1 Boční směrové světlo (typ LED)





	Výměna světel (Typ LED)
	Výměna světel (Typ LED)
	Výměna světel (Typ LED)
	Pokud LED světlo nefunguje, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Pokud LED světlo nefunguje, nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	LED světlo nelze vyměnit samostatně, protože se jedná o integrovanou jednotku. LED zdroj světla je nutné vyměnit spolu s jednotkou.
	Kontrolu a opravu světla LED musí provádět zkušený automechanik, protože při nesprávném postupu mohou být poškozeny související komponenty ve vozidle.



	Výměna žárovky směrového světla (Typ se žárovkou)
	Výměna žárovky směrového světla (Typ se žárovkou)
	Výměna žárovky směrového světla (Typ se žárovkou)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Odpojte mínus pól akumulátoru.
	1. Odpojte mínus pól akumulátoru.
	1. Odpojte mínus pól akumulátoru.

	2. Patici vyjměte otáčením proti směru hodinových ruček až do zarovnání polohy výstupků na patici s drážkami na držáku.
	2. Patici vyjměte otáčením proti směru hodinových ruček až do zarovnání polohy výstupků na patici s drážkami na držáku.

	3. Zatlačte na žárovku, pootočte ji proti směru hodinových ručiček tak, aby byla poloha výstupků na patici zarovnána s drážkami na držáku, a poté žárovku vyjměte. Žárovku vytáhněte z patice
	3. Zatlačte na žárovku, pootočte ji proti směru hodinových ručiček tak, aby byla poloha výstupků na patici zarovnána s drážkami na držáku, a poté žárovku vyjměte. Žárovku vytáhněte z patice

	4. Vsaďte novou žárovku do patice a pootočením ji upevněte.
	4. Vsaďte novou žárovku do patice a pootočením ji upevněte.

	5. Patici upevněte do držáku zarovnáním výstupků na patici s drážkami na sestavě držáku. Patici zatlačte do držáku a otočte ve směru hodinových ruček.
	5. Patici upevněte do držáku zarovnáním výstupků na patici s drážkami na sestavě držáku. Patici zatlačte do držáku a otočte ve směru hodinových ruček.

	6. Zapojte mínus pól akumulátoru.
	6. Zapojte mínus pól akumulátoru.






	Výměna zadního směrového světla, brzdového světla (Typ se žárovkou)
	Výměna zadního směrového světla, brzdového světla (Typ se žárovkou)
	Výměna zadního směrového světla, brzdového světla (Typ se žárovkou)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Otevřete dveře zavazadlového prostoru.
	1. Otevřete dveře zavazadlového prostoru.
	1. Otevřete dveře zavazadlového prostoru.

	2. Otevřete servisní kryt.
	2. Otevřete servisní kryt.

	3. Křížovým šroubovákem odšroubujte šrouby upevňující sestavu světla.
	3. Křížovým šroubovákem odšroubujte šrouby upevňující sestavu světla.

	4. Zadní kombinované světlo vyjměte z karosérie vozidla.
	4. Zadní kombinované světlo vyjměte z karosérie vozidla.

	5. Odpojte konektoru zadního kombinovaného světla.
	5. Odpojte konektoru zadního kombinovaného světla.

	6. Patici vyjměte otáčením proti směru hodinových ruček až do zarovnání polohy výstupků na patici s drážkami na držáku.
	6. Patici vyjměte otáčením proti směru hodinových ruček až do zarovnání polohy výstupků na patici s drážkami na držáku.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1) Žárovka brzdového světla
	1) Žárovka brzdového světla
	1) Žárovka brzdového světla

	2) Žárovka zadního směrového světla
	2) Žárovka zadního směrového světla



	7. Zatlačte na žárovku, pootočte ji proti směru hodinových ručiček tak, aby byla poloha výstupků na patici zarovnána s drážkami na držáku, a poté žárovku vyjměte. Žárovku vytáhněte z patice.
	7. Zatlačte na žárovku, pootočte ji proti směru hodinových ručiček tak, aby byla poloha výstupků na patici zarovnána s drážkami na držáku, a poté žárovku vyjměte. Žárovku vytáhněte z patice.

	8. Vsaďte novou žárovku do patice a pootočením ji upevněte.
	8. Vsaďte novou žárovku do patice a pootočením ji upevněte.

	9. Patici upevněte do držáku zarovnáním výstupků na patici s drážkami na sestavě držáku. Patici zatlačte do držáku a otočte ve směru hodinových ruček.
	9. Patici upevněte do držáku zarovnáním výstupků na patici s drážkami na sestavě držáku. Patici zatlačte do držáku a otočte ve směru hodinových ruček.

	10. Zadní kombinované světlo upevněte do karosérie vozidla.
	10. Zadní kombinované světlo upevněte do karosérie vozidla.

	11. Namontujte servisní kryt.
	11. Namontujte servisní kryt.






	Výměna zadního mlhového světla (Typ se žárovkou)
	Výměna zadního mlhového světla (Typ se žárovkou)
	Výměna zadního mlhového světla (Typ se žárovkou)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Vypněte vozidlo a odpojte mínus pól akumulátoru.
	1. Vypněte vozidlo a odpojte mínus pól akumulátoru.
	1. Vypněte vozidlo a odpojte mínus pól akumulátoru.

	2. Demontujte nárazník.
	2. Demontujte nárazník.

	3. Křížovým šroubovákem odšroubujte šrouby upevňující sestavu světla.
	3. Křížovým šroubovákem odšroubujte šrouby upevňující sestavu světla.

	4. Odpojte konektor zadního mlhového světla.
	4. Odpojte konektor zadního mlhového světla.

	5. Patici vyjměte otáčením proti směru hodinových ruček až do zarovnání polohy výstupků na patici s drážkami na držáku.
	5. Patici vyjměte otáčením proti směru hodinových ruček až do zarovnání polohy výstupků na patici s drážkami na držáku.

	6. Vsaďte novou žárovku do patice a pootočením ji upevněte.
	6. Vsaďte novou žárovku do patice a pootočením ji upevněte.

	7. Sestavu světla namontujte opačným postupem než při demontáži.
	7. Sestavu světla namontujte opačným postupem než při demontáži.






	Výměna osvětlení registrační značky (Typ se žárovkou)
	Výměna osvětlení registrační značky (Typ se žárovkou)
	Výměna osvětlení registrační značky (Typ se žárovkou)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Vypněte vozidlo a odpojte mínus pól akumulátoru.
	1. Vypněte vozidlo a odpojte mínus pól akumulátoru.
	1. Vypněte vozidlo a odpojte mínus pól akumulátoru.

	2. Šroubovákem opatrně uvolněte sestavu světla.
	2. Šroubovákem opatrně uvolněte sestavu světla.

	3. Vyjměte žárovku přímým tahem.
	3. Vyjměte žárovku přímým tahem.

	4. Nasaďte do patice novou žárovku.
	4. Nasaďte do patice novou žárovku.

	5. Nasaďte sestavu světla.
	5. Nasaďte sestavu světla.


	Dbejte na to, aby nedošlo ke znečištění nebo zdeformování čočky, výstupku a plastového těla.
	Dbejte na to, aby nedošlo ke znečištění nebo zdeformování čočky, výstupku a plastového těla.





	Výměna stropního osvětlení (Typ se žárovkou)
	Výměna stropního osvětlení (Typ se žárovkou)
	Výměna stropního osvětlení (Typ se žárovkou)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte optický kryt z držáku světla.
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte optický kryt z držáku světla.
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte optický kryt z držáku světla.

	2. Vyjměte žárovku přímým tahem.
	2. Vyjměte žárovku přímým tahem.

	3. Nasaďte do patice novou žárovku.
	3. Nasaďte do patice novou žárovku.

	4. Výstupky optického krytu srovnejte s výřezy držáku světla za zaklapněte do původní polohy.
	4. Výstupky optického krytu srovnejte s výřezy držáku světla za zaklapněte do původní polohy.


	Před manipulací s vnitřním osvětlením se ujistěte, že je spínač osvětlení v poloze OFF (Vypnuto), aby nedošlo k popálení prstů a zasažení elektrickým proudem.
	Před manipulací s vnitřním osvětlením se ujistěte, že je spínač osvětlení v poloze OFF (Vypnuto), aby nedošlo k popálení prstů a zasažení elektrickým proudem.





	Výměna vnitřního světla (Typ se žárovkou)
	Výměna vnitřního světla (Typ se žárovkou)
	Výměna vnitřního světla (Typ se žárovkou)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte optický kryt z držáku světla.
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte optický kryt z držáku světla.
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte optický kryt z držáku světla.

	2. Vyjměte žárovku přímým tahem.
	2. Vyjměte žárovku přímým tahem.

	3. Nasaďte do patice novou žárovku.
	3. Nasaďte do patice novou žárovku.

	4. Výstupky optického krytu srovnejte s výřezy držáku světla za zaklapněte do původní polohy.
	4. Výstupky optického krytu srovnejte s výřezy držáku světla za zaklapněte do původní polohy.


	Před manipulací s vnitřním osvětlením se ujistěte, že je spínač osvětlení v poloze OFF (Vypnuto), aby nedošlo k popálení prstů a zasažení elektrickým proudem.
	Před manipulací s vnitřním osvětlením se ujistěte, že je spínač osvětlení v poloze OFF (Vypnuto), aby nedošlo k popálení prstů a zasažení elektrickým proudem.





	Výměna osvětlení zrcátka ve sluneční cloně (Typ se žárovkou)
	Výměna osvětlení zrcátka ve sluneční cloně (Typ se žárovkou)
	Výměna osvětlení zrcátka ve sluneční cloně (Typ se žárovkou)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte optický kryt z držáku světla.
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte optický kryt z držáku světla.
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte optický kryt z držáku světla.

	2. Vyjměte žárovku přímým tahem.
	2. Vyjměte žárovku přímým tahem.

	3. Nasaďte do patice novou žárovku.
	3. Nasaďte do patice novou žárovku.

	4. Výstupky optického krytu srovnejte s výřezy držáku světla za zaklapněte do původní polohy.
	4. Výstupky optického krytu srovnejte s výřezy držáku světla za zaklapněte do původní polohy.


	Před manipulací s vnitřním osvětlením se ujistěte, že je spínač osvětlení v poloze OFF (Vypnuto), aby nedošlo k popálení prstů a zasažení elektrickým proudem.
	Před manipulací s vnitřním osvětlením se ujistěte, že je spínač osvětlení v poloze OFF (Vypnuto), aby nedošlo k popálení prstů a zasažení elektrickým proudem.





	Výměna osvětlení odkládací schránky (Typ se žárovkou)
	Výměna osvětlení odkládací schránky (Typ se žárovkou)
	Výměna osvětlení odkládací schránky (Typ se žárovkou)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte sestavu světla z místa upevnění.
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte sestavu světla z místa upevnění.
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte sestavu světla z místa upevnění.

	2. Ze sestavy světlometu vyjměte kryt.
	2. Ze sestavy světlometu vyjměte kryt.

	3. Vyjměte žárovku přímým tahem.
	3. Vyjměte žárovku přímým tahem.

	4. Nasaďte do patice novou žárovku.
	4. Nasaďte do patice novou žárovku.

	5. Do sestavy světlometu nasaďte kryt.
	5. Do sestavy světlometu nasaďte kryt.

	6. Nasaďte sestavu světla do místa upevnění.
	6. Nasaďte sestavu světla do místa upevnění.


	Před manipulací s vnitřním osvětlením se ujistěte, že je spínač osvětlení v poloze OFF (Vypnuto), aby nedošlo k popálení prstů a zasažení elektrickým proudem.
	Před manipulací s vnitřním osvětlením se ujistěte, že je spínač osvětlení v poloze OFF (Vypnuto), aby nedošlo k popálení prstů a zasažení elektrickým proudem.





	Výměna osvětlení zavazadlového prostoru (Typ se žárovkou)
	Výměna osvětlení zavazadlového prostoru (Typ se žárovkou)
	Výměna osvětlení zavazadlového prostoru (Typ se žárovkou)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte optický kryt z držáku světla.
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte optický kryt z držáku světla.
	1. Plochým šroubovákem opatrně uvolněte optický kryt z držáku světla.

	2. Vyjměte žárovku přímým tahem.
	2. Vyjměte žárovku přímým tahem.

	3. Nasaďte do patice novou žárovku.
	3. Nasaďte do patice novou žárovku.

	4. Výstupky optického krytu srovnejte s výřezy držáku světla za zaklapněte do původní polohy.
	4. Výstupky optického krytu srovnejte s výřezy držáku světla za zaklapněte do původní polohy.


	Před manipulací s vnitřním osvětlením se ujistěte, že je spínač osvětlení v poloze OFF (Vypnuto), aby nedošlo k popálení prstů a zasažení elektrickým proudem.
	Před manipulací s vnitřním osvětlením se ujistěte, že je spínač osvětlení v poloze OFF (Vypnuto), aby nedošlo k popálení prstů a zasažení elektrickým proudem.





	Nastavování čelních a mlhových světel (pro Evropu)
	Nastavování čelních a mlhových světel (pro Evropu)
	Nastavování čelních a mlhových světel (pro Evropu)

	Zaměření čelních světel
	Zaměření čelních světel
	Zaměření čelních světel
	Typ A
	Typ A
	Typ A
	<GRAPHIC>

	Typ B
	Typ B
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	• Nafoukněte pneumatiky na stanovený tlak a z vozidla odstraňte veškerou zátěž kromě řidiče, náhradní pneumatiky a nářadí.
	• Nafoukněte pneumatiky na stanovený tlak a z vozidla odstraňte veškerou zátěž kromě řidiče, náhradní pneumatiky a nářadí.
	• Nafoukněte pneumatiky na stanovený tlak a z vozidla odstraňte veškerou zátěž kromě řidiče, náhradní pneumatiky a nářadí.

	• Vozidlo by mělo stát na rovné ploše.
	• Vozidlo by mělo stát na rovné ploše.

	• Na zástěnu nakreslete svislé linky (svislé linky procházejí středem příslušných předních světel) a vodorovnou linku (vodorovná linka prochází středem předních světel).
	• Na zástěnu nakreslete svislé linky (svislé linky procházejí středem příslušných předních světel) a vodorovnou linku (vodorovná linka prochází středem předních světel).

	• S předními světly a akumulátorem v normálním stavu zaměřte přední světla tak, aby nejjasnější světlo procházelo průsečíky vodorovných a svislých linek.
	• S předními světly a akumulátorem v normálním stavu zaměřte přední světla tak, aby nejjasnější světlo procházelo průsečíky vodorovných a svislých linek.

	• Chcete-li namířit potkávací světla více doleva nebo doprava, otáčejte šroubovákem (1) po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Pro naklonění potkávacích světel nahoru nebo dolů otáčejte šroubovákem (2) ve směru nebo...
	• Chcete-li namířit potkávací světla více doleva nebo doprava, otáčejte šroubovákem (1) po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Pro naklonění potkávacích světel nahoru nebo dolů otáčejte šroubovákem (2) ve směru nebo...






	Seřízení předních mlhových světel
	Seřízení předních mlhových světel
	Seřízení předních mlhových světel
	Typ A
	Typ A
	Typ A
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Typ B
	Typ B
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Přední mlhová světla lze nastavovat stejným způsobem jako čelní světlomety. Přední mlhová světla nastavujte, pokud přední mlhová světla i akumulátor v pořádku.
	Činnost
	Činnost
	• Přední mlhové světlo nasměrujete nahoru nebo dolů otáčením šroubováku ve směru, resp. proti směru hodinových ručiček.
	• Přední mlhové světlo nasměrujete nahoru nebo dolů otáčením šroubováku ve směru, resp. proti směru hodinových ručiček.
	• Přední mlhové světlo nasměrujete nahoru nebo dolů otáčením šroubováku ve směru, resp. proti směru hodinových ručiček.






	Zaměřovací bod
	Zaměřovací bod
	Zaměřovací bod
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Zástěna
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Stav vozidla
	Stav vozidla

	Čelní světlomet (Typ LED)
	Čelní světlomet (Typ LED)

	Přední mlhová světla (Typ LED) (je-li součástí výbavy)
	Přední mlhová světla (Typ LED) (je-li součástí výbavy)


	<TABLE ROW>
	Výška nad povrchem
	Výška nad povrchem

	Vzdálenost mezi světly
	Vzdálenost mezi světly

	Výška nad povrchem
	Výška nad povrchem

	Vzdálenost mezi světly
	Vzdálenost mezi světly


	<TABLE ROW>
	Potkávací/dálková světla
	Potkávací/dálková světla

	Potkávací/dálková světla
	Potkávací/dálková světla


	<TABLE ROW>
	H1
	H1

	H2
	H2

	W1
	W1

	W2
	W2

	H3
	H3

	W3
	W3



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	bez řidiče 
	bez řidiče
	bez řidiče

	[mm (palcích)]
	[mm (palcích)]


	Typ A
	Typ A

	764,1 
	764,1
	(30,1)

	713,6 
	713,6
	(28,1)

	1 532 
	1 532
	(60,3)

	1 546 
	1 546
	(60,9)

	427 
	427
	(16,8)

	1 380 
	1 380
	(54,3)


	<TABLE ROW>
	Typ B
	Typ B

	764,1 
	764,1
	(30,1)

	713,6 
	713,6
	(28,1)

	1 532 
	1 532
	(60,3)

	1 546 
	1 546
	(60,9)

	402 
	402
	(15,8)

	1 157 
	1 157
	(45,6)


	<TABLE ROW>
	s řidičem 
	s řidičem
	s řidičem

	[mm (palcích)]
	[mm (palcích)]


	Typ A
	Typ A

	754,1 
	754,1
	(29,7)

	703,6 
	703,6
	(27,7)

	1 532 
	1 532
	(60,3)

	1 546 
	1 546
	(60,9)

	417 
	417
	(16,4)

	1 380 
	1 380
	(54,3)


	<TABLE ROW>
	Typ B
	Typ B

	754,1 
	754,1
	(29,7)

	703,6 
	703,6
	(27,7)

	1 532 
	1 532
	(60,3)

	1 546 
	1 546
	(60,9)

	392 
	392
	(15,4)

	1 157 
	1 157
	(45,6)







	Potkávací světla čelních světlometů (Vozidlo s levostranným řízením)
	Potkávací světla čelních světlometů (Vozidlo s levostranným řízením)
	Potkávací světla čelních světlometů (Vozidlo s levostranným řízením)
	Při zobrazení na 10 m
	Při zobrazení na 10 m
	Při zobrazení na 10 m
	<GRAPHIC>

	• A: Osa vozidla
	• A: Osa vozidla
	• A: Osa vozidla

	• B: Svislá linka středu žárovky levého čelního světla
	• B: Svislá linka středu žárovky levého čelního světla

	• C: Svislá linka středu žárovky pravého čelního světla
	• C: Svislá linka středu žárovky pravého čelního světla

	• D: Vodorovná linka středu žárovky čelního světla
	• D: Vodorovná linka středu žárovky čelního světla

	• E: Zem
	• E: Zem

	• F: Ořezová linka
	• F: Ořezová linka


	Činnost
	Činnost
	1. Zapněte potkávací světla bez osob ve vozidle.
	1. Zapněte potkávací světla bez osob ve vozidle.
	1. Zapněte potkávací světla bez osob ve vozidle.

	2. Hrana stínění by měla být odpovídat vyobrazené linii.
	2. Hrana stínění by měla být odpovídat vyobrazené linii.

	3. Při nastavování potkávacích světel by po nastavení vodorovného zaměření mělo být nastaveno i svislé zaměření.
	3. Při nastavování potkávacích světel by po nastavení vodorovného zaměření mělo být nastaveno i svislé zaměření.

	4. Pokud je vozidlo vybaveno systémem naklápění světlometů, nastavte příslušný ovladač do polohy 0.
	4. Pokud je vozidlo vybaveno systémem naklápění světlometů, nastavte příslušný ovladač do polohy 0.






	Potkávací světla čelních světlometů (Vozidlo s pravostranným řízením)
	Potkávací světla čelních světlometů (Vozidlo s pravostranným řízením)
	Potkávací světla čelních světlometů (Vozidlo s pravostranným řízením)
	Při zobrazení na 10 m
	Při zobrazení na 10 m
	Při zobrazení na 10 m
	<GRAPHIC>

	• A: Osa vozidla
	• A: Osa vozidla
	• A: Osa vozidla

	• B: Svislá linka středu žárovky levého čelního světla
	• B: Svislá linka středu žárovky levého čelního světla

	• C: Svislá linka středu žárovky pravého čelního světla
	• C: Svislá linka středu žárovky pravého čelního světla

	• D: Vodorovná linka středu žárovky čelního světla
	• D: Vodorovná linka středu žárovky čelního světla

	• E: Zem
	• E: Zem

	• F: Ořezová linka
	• F: Ořezová linka


	Činnost
	Činnost
	1. Zapněte potkávací světla bez osob ve vozidle.
	1. Zapněte potkávací světla bez osob ve vozidle.
	1. Zapněte potkávací světla bez osob ve vozidle.

	2. Hrana stínění by měla být odpovídat vyobrazené linii.
	2. Hrana stínění by měla být odpovídat vyobrazené linii.

	3. Při nastavování potkávacích světel by po nastavení vodorovného zaměření mělo být nastaveno i svislé zaměření.
	3. Při nastavování potkávacích světel by po nastavení vodorovného zaměření mělo být nastaveno i svislé zaměření.

	4. Pokud je vozidlo vybaveno systémem naklápění světlometů, nastavte příslušný ovladač do polohy 0.
	4. Pokud je vozidlo vybaveno systémem naklápění světlometů, nastavte příslušný ovladač do polohy 0.






	Přední mlhová světla
	Přední mlhová světla
	Přední mlhová světla
	Při zobrazení na 10 m
	Při zobrazení na 10 m
	Při zobrazení na 10 m
	<GRAPHIC>

	• A: Osa vozidla
	• A: Osa vozidla
	• A: Osa vozidla

	• B: Svislá linka středu žárovky levého mlhového světla
	• B: Svislá linka středu žárovky levého mlhového světla

	• C: Svislá linka středu žárovky pravého mlhového světla
	• C: Svislá linka středu žárovky pravého mlhového světla

	• D: Vodorovná linka středu žárovky mlhového světla
	• D: Vodorovná linka středu žárovky mlhového světla

	• E: Zem
	• E: Zem

	• F: Ořezová linka
	• F: Ořezová linka

	• G: Horní limit
	• G: Horní limit


	Činnost
	Činnost
	1. Zapněte přední mlhová světla bez osob ve vozidle.
	1. Zapněte přední mlhová světla bez osob ve vozidle.
	1. Zapněte přední mlhová světla bez osob ve vozidle.

	2. Hranice stínění by se měla promítat nad označenou zónou (cloněná oblast).
	2. Hranice stínění by se měla promítat nad označenou zónou (cloněná oblast).









	Péče o vzhled
	Péče o vzhled
	Péče o vzhled

	Péče o exteriér vozidla
	Péče o exteriér vozidla
	Péče o exteriér vozidla
	Obecné upozornění týkající se exteriéru
	Obecné upozornění týkající se exteriéru
	Obecné upozornění týkající se exteriéru
	Při používání jakéhokoli chemického čističe nebo leštidla je velmi důležité postupovat podle pokynů uvedených na štítku. Přečtěte si veškerá varování a upozornění na štítku.
	Při parkování vozidla v blízkosti nerezového značení nebo prosklených průčelí budov, atd. může dojít k poškozování povrchu plastových dílů (nárazníků, spoilerů, ozdobných lišt, vnějších zrcátek, apod.) odrazem sluneční...
	Při parkování vozidla v blízkosti nerezového značení nebo prosklených průčelí budov, atd. může dojít k poškozování povrchu plastových dílů (nárazníků, spoilerů, ozdobných lišt, vnějších zrcátek, apod.) odrazem sluneční...


	Údržba povrchové úpravy
	Údržba povrchové úpravy
	Mytí vozidla
	Mytí vozidla
	Pro zabránění degradace laku vozidla a vzniku koroze vozidlo pečlivě myjte alespoň jednou měsíčně vlažnou nebo studenou vodou.
	Pokud využíváte vozidlo pro jízdu v terénu, mělo by být umyto po každé jízdě. Zvláštní pozornost věnujte odstranění nánosů soli, nečistot, bláta či jiných nežádoucích materiálů. Ujistěte se, že odtokové otvory na spodn...
	Ani okamžité omytí čistou vodou však nemusí zcela odstranit stopy tohoto znečistění. Pro odstranění lze použít jemný mýdlový prostředek, vhodný pro lakované povrchy. Po mytí opláchněte vozidlo vlažnou nebo studenou vodou. Nenec...
	Po mytí vozidla vyzkoušejte, zda nebyla vodou ovlivněna účinnost brzd. Pokud jsou brzdné vlastnosti zhoršené, vysušte brzdy lehkým přibrzděním při pomalé jízdě.
	Po mytí vozidla vyzkoušejte, zda nebyla vodou ovlivněna účinnost brzd. Pokud jsou brzdné vlastnosti zhoršené, vysušte brzdy lehkým přibrzděním při pomalé jízdě.

	• Nepoužívejte vysoce účinné čistící prostředky, chemická čistidla nebo horkou vodu a vozidlo neumývejte na přímém slunečním svitu nebo pokud je horké.
	• Nepoužívejte vysoce účinné čistící prostředky, chemická čistidla nebo horkou vodu a vozidlo neumývejte na přímém slunečním svitu nebo pokud je horké.
	• Nepoužívejte vysoce účinné čistící prostředky, chemická čistidla nebo horkou vodu a vozidlo neumývejte na přímém slunečním svitu nebo pokud je horké.
	• Nepoužívejte vysoce účinné čistící prostředky, chemická čistidla nebo horkou vodu a vozidlo neumývejte na přímém slunečním svitu nebo pokud je horké.

	• Při mytí bočních oken postupujte opatrně. Obzvláště při použití vysokotlaké myčky může voda okolo okna proniknout a namočit interiér.
	• Při mytí bočních oken postupujte opatrně. Obzvláště při použití vysokotlaké myčky může voda okolo okna proniknout a namočit interiér.

	• Pro ochranu plastových dílů a osvětlení nepoužívejte při čistění chemikálie nebo vysoce účinné čistící prostředky.
	• Pro ochranu plastových dílů a osvětlení nepoužívejte při čistění chemikálie nebo vysoce účinné čistící prostředky.




	Vysokotlaké mytí
	Vysokotlaké mytí
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Při použití vysokotlaké myčky dbejte na udržování dostatečného odstupu od vozidla.
	• Při použití vysokotlaké myčky dbejte na udržování dostatečného odstupu od vozidla.
	• Při použití vysokotlaké myčky dbejte na udržování dostatečného odstupu od vozidla.
	Nedostatečný odstup nebo přílišný tlak může způsobit poškození součástí nebo průnik vody.

	• Vysokotlakou vodu nevstřikujte přímo do kamery, čidel ani do jejich blízkosti. Náraz vysokotlaké vody by mohl změnit funkčnost těchto zařízení.
	• Vysokotlakou vodu nevstřikujte přímo do kamery, čidel ani do jejich blízkosti. Náraz vysokotlaké vody by mohl změnit funkčnost těchto zařízení.

	• Trysku myčky nepřibližujte k těsněním (pryžovým a plastovým krytům) nebo konektorům, neboť by, stykem s vysokotlakou vodou, mohlo dojít k jejich poškození.
	• Trysku myčky nepřibližujte k těsněním (pryžovým a plastovým krytům) nebo konektorům, neboť by, stykem s vysokotlakou vodou, mohlo dojít k jejich poškození.


	• Mytí vodou v motorovém prostoru, včetně použití vysokotlaké myčky, může způsobit poruchu elektronických obvodů, umístěných v motorovém prostoru.
	• Mytí vodou v motorovém prostoru, včetně použití vysokotlaké myčky, může způsobit poruchu elektronických obvodů, umístěných v motorovém prostoru.
	• Mytí vodou v motorovém prostoru, včetně použití vysokotlaké myčky, může způsobit poruchu elektronických obvodů, umístěných v motorovém prostoru.
	• Mytí vodou v motorovém prostoru, včetně použití vysokotlaké myčky, může způsobit poruchu elektronických obvodů, umístěných v motorovém prostoru.

	• Zabraňte jakémukoli kontaktu vody či jiných kapalin s elektrickými/elektronickými prvky ve vozidle, mohlo by dojít k jejich poškození.
	• Zabraňte jakémukoli kontaktu vody či jiných kapalin s elektrickými/elektronickými prvky ve vozidle, mohlo by dojít k jejich poškození.




	Voskování
	Voskování
	Vozidlo voskujte, pokud již na laku není žádná voda.
	Před voskování vozidlo vždy umyjte a osušte. Používejte kvalitní tekutý vosk nebo voskovou pastu a postupujte podle pokynů výrobce. Navoskujte všechny kovové lišty, abyste ochránili a zachovali jejich lesk.
	Odstranění oleje, asfaltu a podobných materiálů pomocí prostředku na odstraňování skvrn obvykle odstraní i vosk. Nezapomeňte tato místa znovu navoskovat i v případě, že zbývající části vozidla navoskovat nepotřebují. Vosk nena...
	• Stírání prachu nebo nečistot z karoserie pomocí suché látky poškrábe povrchovou úpravu.
	• Stírání prachu nebo nečistot z karoserie pomocí suché látky poškrábe povrchovou úpravu.
	• Stírání prachu nebo nečistot z karoserie pomocí suché látky poškrábe povrchovou úpravu.
	• Stírání prachu nebo nečistot z karoserie pomocí suché látky poškrábe povrchovou úpravu.

	• Na čištění chromovaných nebo eloxovaných hliníkových částí nepoužívejte drátěnku, abrazivní čisticí prostředky, kyselé čisticí prostředky nebo silné čisticí prostředky obsahující vysoce alkalické nebo leptavé látky...
	• Na čištění chromovaných nebo eloxovaných hliníkových částí nepoužívejte drátěnku, abrazivní čisticí prostředky, kyselé čisticí prostředky nebo silné čisticí prostředky obsahující vysoce alkalické nebo leptavé látky...





	Oprava poškození povrchové úpravy
	Oprava poškození povrchové úpravy
	Hluboké škrábance nebo otluky od odletujících kamínků na lakovaném povrchu je třeba urychleně opravit. Holý kov bude rychle korodovat, což v konečném důsledku může znamenat vysoké náklady na opravu.
	Pokud je vaše vozidlo poškozeno a vyžaduje opravu nebo výměnu kovových dílů, zajistěte, aby karosárna opravované nebo vyměňované díly ošetřila antikorozními materiály.
	Pokud je vaše vozidlo poškozeno a vyžaduje opravu nebo výměnu kovových dílů, zajistěte, aby karosárna opravované nebo vyměňované díly ošetřila antikorozními materiály.
	Pokud je vaše vozidlo poškozeno a vyžaduje opravu nebo výměnu kovových dílů, zajistěte, aby karosárna opravované nebo vyměňované díly ošetřila antikorozními materiály.
	Pokud je vaše vozidlo poškozeno a vyžaduje opravu nebo výměnu kovových dílů, zajistěte, aby karosárna opravované nebo vyměňované díly ošetřila antikorozními materiály.




	Údržba leštěných kovových povrchů
	Údržba leštěných kovových povrchů
	• Pro odstranění asfaltu a zbytků hmyzu používejte příslušný odstraňovač, nikoli škrabku nebo jiné ostré předměty.
	• Pro odstranění asfaltu a zbytků hmyzu používejte příslušný odstraňovač, nikoli škrabku nebo jiné ostré předměty.
	• Pro odstranění asfaltu a zbytků hmyzu používejte příslušný odstraňovač, nikoli škrabku nebo jiné ostré předměty.

	• Pro ochranu leštěných kovových ploch před korozí, nanášejte ochranný vosk nebo prostředky na ochranu chromovaných povrchů a vyleštěte do vysokého lesku.
	• Pro ochranu leštěných kovových ploch před korozí, nanášejte ochranný vosk nebo prostředky na ochranu chromovaných povrchů a vyleštěte do vysokého lesku.

	• V zimním období nebo v přímořském prostředí, na leštěné kovové povrchy nanášejte větší množství ochranného vosku nebo jiných ochranných prostředků. V případě potřeby naneste na součásti nekorozivní žlutou vazelínu...
	• V zimním období nebo v přímořském prostředí, na leštěné kovové povrchy nanášejte větší množství ochranného vosku nebo jiných ochranných prostředků. V případě potřeby naneste na součásti nekorozivní žlutou vazelínu...



	Údržba spodní části karoserie
	Údržba spodní části karoserie
	Za spodní části karoserie se mohou hromadit korozivní materiály používané pro odstraňování sněhu, ledu a prachových nečistot. Pokud tyto materiály nejsou odstraněny, může dojít k rychlejší korozi dílů spodní části karoserie,...
	Spodní část karoserie a výřezy pro kola jednou měsíčně, po jízdě mimo zpevněné cesty a na konci zimního období důkladně opláchněte vlažnou nebo studenou vodou. Těmto oblastem věnujte zvláštní pozornost, jelikož je obtížné...
	Po mytí vozidla vyzkoušejte, zda nebyla vodou ovlivněna účinnost brzd. Pokud jsou brzdné vlastnosti zhoršené, vysušte brzdy lehkým přibrzděním při pomalé jízdě.
	Po mytí vozidla vyzkoušejte, zda nebyla vodou ovlivněna účinnost brzd. Pokud jsou brzdné vlastnosti zhoršené, vysušte brzdy lehkým přibrzděním při pomalé jízdě.


	Údržba kol k Al slitin
	Údržba kol k Al slitin
	Povrch kol z Al slitin je pokryt čirým ochranným lakem.
	• Na kola z Al slitin nepoužívejte abrazivní čističe, leštící prostředky, rozpouštědla nebo drátěné kartáče. Mohlo by dojít k poškrábání a poškození povrchové úpravy.
	• Na kola z Al slitin nepoužívejte abrazivní čističe, leštící prostředky, rozpouštědla nebo drátěné kartáče. Mohlo by dojít k poškrábání a poškození povrchové úpravy.
	• Na kola z Al slitin nepoužívejte abrazivní čističe, leštící prostředky, rozpouštědla nebo drátěné kartáče. Mohlo by dojít k poškrábání a poškození povrchové úpravy.

	• Kola čistěte po vychladnutí.
	• Kola čistěte po vychladnutí.

	• Používejte pouze mýdlovou vodu nebo neutrální čistící prostředek a pečlivě opláchněte vodou. Nezapomeňte rovněž očistit kola po jízdě na vozovkách, pokrytých posypovou solí. Čistění napomáhá prevenci koroze.
	• Používejte pouze mýdlovou vodu nebo neutrální čistící prostředek a pečlivě opláchněte vodou. Nezapomeňte rovněž očistit kola po jízdě na vozovkách, pokrytých posypovou solí. Čistění napomáhá prevenci koroze.

	• Vyhněte se mytí kol vysokorychlostními kartáči v automyčkách.
	• Vyhněte se mytí kol vysokorychlostními kartáči v automyčkách.

	• Nepoužívejte kyselé ani zásadité čistící prostředky. Mohlo by způsobit poškození a korozi kol z Al slitin s čirým ochranným povlakem.
	• Nepoužívejte kyselé ani zásadité čistící prostředky. Mohlo by způsobit poškození a korozi kol z Al slitin s čirým ochranným povlakem.



	Antikorozní ochrana
	Antikorozní ochrana
	Ochrana vozidla před korozí
	Ochrana vozidla před korozí
	Díky využití nejpokročilejších konstrukcí a konstrukčních postupů bojujících s korozí vyrábíme vozidla nejvyšší kvality. To je však jen část celého díla. Aby bylo možné dosáhnout dlouhodobé odolnosti vozidla vůči korozi, ...

	Běžné příčiny koroze
	Běžné příčiny koroze
	Mezi nejběžnější příčiny koroze vašeho vozidla patří:
	• Posypová sůl, nečistoty a vlhkost, které se hromadí na spodní straně vozidla.
	• Posypová sůl, nečistoty a vlhkost, které se hromadí na spodní straně vozidla.
	• Posypová sůl, nečistoty a vlhkost, které se hromadí na spodní straně vozidla.

	• Odstranění laku nebo ochranných vrstev kamínky, štěrkem, otěrem nebo malými škrábanci a vrypy, které nechávají nechráněný kov vystavený korozi.
	• Odstranění laku nebo ochranných vrstev kamínky, štěrkem, otěrem nebo malými škrábanci a vrypy, které nechávají nechráněný kov vystavený korozi.



	Oblasti, zvyšující korozi
	Oblasti, zvyšující korozi
	Pokud se zdržujete v prostředí, kde je vozidlo pravidelně vystaveno působení korozivních látek, je ochrana proti korozivním účinkům obzvláště důležitá. Nejčastějšími příčinami urychlení koroze jsou posypová sůl, prach obsa...

	Koroze působená vlhkostí
	Koroze působená vlhkostí
	Vlhkost vytváří podmínky, ve kterých nejčastěji vzniká koroze. Vysoká vlhkost akceleruje korozi, obzvláště při teplotách těsně nad bodem mrazu. V takových podmínkách jsou korozivní látky udržovány na povrchu vozidla pomalu odpa...
	Z těchto důvodů je důležité, udržovat vozidlo v čistotě bez nánosů bláta či jiných látek. Týká se to nejen viditelných součástí vozidla, ale obzvláště i spodku vozidla.

	Prevence koroze
	Prevence koroze
	Následujícím způsobem můžete zabránit vzniku koroze:


	Vozidlo udržujte v čistotě
	Vozidlo udržujte v čistotě
	Nejlepší způsob prevence koroze je udržování vozidla v čistotě, mimo korozivní prostředí. Obzvláště důležité je porozumění významu péče o vozidlo.
	• Pokud se pohybujete ve vysoce korozivním prostředí (v místech, kde se používá posypová sůl, poblíž moře, v oblastech s velkým průmyslovým znečištěním, kyselými dešti apod.), je obzvláště důležité věnovat prevenci koroz...
	• Pokud se pohybujete ve vysoce korozivním prostředí (v místech, kde se používá posypová sůl, poblíž moře, v oblastech s velkým průmyslovým znečištěním, kyselými dešti apod.), je obzvláště důležité věnovat prevenci koroz...
	• Pokud se pohybujete ve vysoce korozivním prostředí (v místech, kde se používá posypová sůl, poblíž moře, v oblastech s velkým průmyslovým znečištěním, kyselými dešti apod.), je obzvláště důležité věnovat prevenci koroz...

	• Při čištění podvozku vozidla, věnujte zvláštní pozornost podběhům kol a dalším místům, kam není přímo vidět. Postupujte pečlivě; navlhčení ulpělého bláta místo pečlivého umytí bude mít, místo preventivního účink...
	• Při čištění podvozku vozidla, věnujte zvláštní pozornost podběhům kol a dalším místům, kam není přímo vidět. Postupujte pečlivě; navlhčení ulpělého bláta místo pečlivého umytí bude mít, místo preventivního účink...

	• Při čistění spodních částí dveří, krytů prahů a prvků podvozku dbejte na průchodnost drenážních otvorů tak, aby vlhkost mohla volně odvětrávat a nezrychlovala korozi uvnitř.
	• Při čistění spodních částí dveří, krytů prahů a prvků podvozku dbejte na průchodnost drenážních otvorů tak, aby vlhkost mohla volně odvětrávat a nezrychlovala korozi uvnitř.



	Uchovávejte garáž v suchu
	Uchovávejte garáž v suchu
	Vozidlo neparkujte ve vlhké a špatně větrané garáži. Vlhkost a špatné větrání vytvářejí příznivé prostředí pro korozi. Platí to obzvláště v případě, pokud vozidlo v garáži myjete nebo v garáži zaparkujete, když je vozi...

	Pečujte o vzhled a barvu vozidla
	Pečujte o vzhled a barvu vozidla
	Rýhy a úlomky laku by měly být neprodleně překryty opravnými prostředky pro snížení rizika koroze. Pokud dojde k obnažení kovového povrchu, doporučujeme svěřit opravu kvalifikované autolakovně.
	Ptačí trus: Ptačí trus je vysoce korozivní a může poškodit lakované povrchy během pouhých několika hodin. Ptačí trus vždy odstraňujte neprodleně.

	Dbejte na péči o interiér
	Dbejte na péči o interiér
	Vlhkost, kondenzující pod samostatnými i pevnými koberci může způsobit korozi. Kontrolujte, zda jsou koberce suché. Obzvlášť opatrně postupujte při převážení chemikálií, hnojiv, čistících prostředků, apod.
	Přepravovat je lze pouze ve vhodných obalech a při potřísnění vozidla by se zasažené místo mělo omýt čistou vodou a důsledně vysušit.




	Péče o interiér
	Péče o interiér
	Péče o interiér
	Obecné pokyny pro interiér
	Obecné pokyny pro interiér
	Obecné pokyny pro interiér
	Zabraňte kontaktu chemikálií, např. parfémů, kosmetických olejů, opalovacích krémů, mýdel, a osvěžovačů vzduchu s interiérem vozidla, mohlo by dojít k poškození nebo změně zabarvení. Pokud ke kontaktu dojde, neprodleně zasaže...
	• Zabraňte jakémukoli kontaktu vody či jiných kapalin s elektrickými/elektronickými prvky ve vozidle, mohlo by dojít k jejich poškození.
	• Zabraňte jakémukoli kontaktu vody či jiných kapalin s elektrickými/elektronickými prvky ve vozidle, mohlo by dojít k jejich poškození.
	• Zabraňte jakémukoli kontaktu vody či jiných kapalin s elektrickými/elektronickými prvky ve vozidle, mohlo by dojít k jejich poškození.
	• Zabraňte jakémukoli kontaktu vody či jiných kapalin s elektrickými/elektronickými prvky ve vozidle, mohlo by dojít k jejich poškození.

	• Při čistění povrchů z usní (volant, sedadla, atd.), používejte neutrální čistící prostředky nebo jemné desinfekční prostředky s nízkým obsahem alkoholu. Při použití vysoce účinných čističů, s velkým obsahem alkoholu ...
	• Při čistění povrchů z usní (volant, sedadla, atd.), používejte neutrální čistící prostředky nebo jemné desinfekční prostředky s nízkým obsahem alkoholu. Při použití vysoce účinných čističů, s velkým obsahem alkoholu ...




	Péče o sedadla s koženými potahy
	Péče o sedadla s koženými potahy
	• Pomocí vysavače pravidelně odstraňujte ze sedadel prach a jiné nečistoty. Tak předejdete odření či jinému poškození a sedadla si zachovají kvalitní povrch.
	• Pomocí vysavače pravidelně odstraňujte ze sedadel prach a jiné nečistoty. Tak předejdete odření či jinému poškození a sedadla si zachovají kvalitní povrch.
	• Pomocí vysavače pravidelně odstraňujte ze sedadel prach a jiné nečistoty. Tak předejdete odření či jinému poškození a sedadla si zachovají kvalitní povrch.

	• Sedadla s potahem z přírodní usně často otírejte suchým a měkkým hadrem.
	• Sedadla s potahem z přírodní usně často otírejte suchým a měkkým hadrem.

	• Chcete-li předejít odření potahů a zajistit co nejdelší stálost jejich barev, použijte některý kvalitní ochranný přípravek na kůži. Před použitím přípravku si nezapomeňte přečíst návod k použití nebo se případně po...
	• Chcete-li předejít odření potahů a zajistit co nejdelší stálost jejich barev, použijte některý kvalitní ochranný přípravek na kůži. Před použitím přípravku si nezapomeňte přečíst návod k použití nebo se případně po...

	• Kožené potahy ve světlých odstínech (béžová, krémově béžová) se mohou snadno znečistit nebo vyblednout. Proto sedadla pravidelně čistěte.
	• Kožené potahy ve světlých odstínech (béžová, krémově béžová) se mohou snadno znečistit nebo vyblednout. Proto sedadla pravidelně čistěte.

	• Neotírejte potahy vlhkým hadrem. Vlhkost může způsobit popraskání usně.
	• Neotírejte potahy vlhkým hadrem. Vlhkost může způsobit popraskání usně.



	Čištění sedadel s koženými potahy
	Čištění sedadel s koženými potahy
	• Pravidelně odstraňujte všechny nečistoty. Při čištění postupujte podle pokynů níže.
	• Pravidelně odstraňujte všechny nečistoty. Při čištění postupujte podle pokynů níže.
	• Pravidelně odstraňujte všechny nečistoty. Při čištění postupujte podle pokynů níže.

	• Kosmetické produkty (opalovací krém, make-up atd.)
	• Kosmetické produkty (opalovací krém, make-up atd.)
	- Naneste čisticí prostředek na znečištěné místo na látce a jemně jej rozetřete. Otřete zbytky krému mokrým hadříkem a poté místo osušte suchým hadříkem.
	- Naneste čisticí prostředek na znečištěné místo na látce a jemně jej rozetřete. Otřete zbytky krému mokrým hadříkem a poté místo osušte suchým hadříkem.
	- Naneste čisticí prostředek na znečištěné místo na látce a jemně jej rozetřete. Otřete zbytky krému mokrým hadříkem a poté místo osušte suchým hadříkem.



	• Nápoje (káva, nealkoholické nápoje atd.)
	• Nápoje (káva, nealkoholické nápoje atd.)
	- Naneste malé množství neutrálního čisticího prostředku a jemně jej rozetřete tak, aby nedošlo k rozmazání.
	- Naneste malé množství neutrálního čisticího prostředku a jemně jej rozetřete tak, aby nedošlo k rozmazání.
	- Naneste malé množství neutrálního čisticího prostředku a jemně jej rozetřete tak, aby nedošlo k rozmazání.



	• Olej
	• Olej
	- Okamžitě veškerý olej vysajte nasákavým hadříkem a místo vyčistěte odstraňovačem skvrn pro přírodní useň.
	- Okamžitě veškerý olej vysajte nasákavým hadříkem a místo vyčistěte odstraňovačem skvrn pro přírodní useň.
	- Okamžitě veškerý olej vysajte nasákavým hadříkem a místo vyčistěte odstraňovačem skvrn pro přírodní useň.



	• Žvýkačka
	• Žvýkačka
	- Nechte žvýkačku zatvrdnout pomocí ledu a postupně ji odstraňte.
	- Nechte žvýkačku zatvrdnout pomocí ledu a postupně ji odstraňte.
	- Nechte žvýkačku zatvrdnout pomocí ledu a postupně ji odstraňte.





	Pokyny pro používání textilních potahů sedadel
	Pokyny pro používání textilních potahů sedadel
	Textilní potahy pravidelně čistěte vysavačem se zřetelem k vlastnostem textilního materiálu. Při silném znečištění například skvrnami od nápojů použijte vhodné čisticí prostředky pro interiér. Aby nedošlo k poškození, otír...
	Zipy či jiné ostré prvky na oblečení mohou na povrchu sedadel způsobit škrábance nebo roztržení. Zabraňte kontaktu takových předmětů s povrchem sedadel.

	Čištění čalounění interiéru
	Čištění čalounění interiéru
	Povrchy v interiéru vozidla
	Povrchy v interiéru vozidla
	Povrchy v interiéru vozidla
	Pro odstranění prachu a drobných nečistot z povrchů interiéru vozidla použijte smetáček nebo vysavač. V případě potřeby použijte na povrchy v interiéru vozidla teplou vodu s jemným čisticím prostředkem (před použitím vždy čis...


	Tkaniny
	Tkaniny
	Pro odstranění prachu a drobných nečistot použijte smeták nebo vysavač. Používejte jemný čistící prostředek, určený pro čalounění nebo koberce. Čerstvé skvrny odstraňujte neprodleně čističem na textilie. Pokud znečistění n...
	Používání jiných než doporučených čisticích prostředků a postupů může ovlivnit vzhled tkanin a jejich protipožární vlastnosti.
	Používání jiných než doporučených čisticích prostředků a postupů může ovlivnit vzhled tkanin a jejich protipožární vlastnosti.



	Čištění tkaniny pánevního/ ramenního bezpečnostního pásu
	Čištění tkaniny pánevního/ ramenního bezpečnostního pásu
	Tkaninu pásu vyčistěte jemným mýdlovým roztokem doporučovaným pro čištění čalounění nebo koberců. Postupujte podle pokynů poskytnutých s přípravkem. Neprovádějte bělení nebo barvení tkaniny, mohlo by dojít k jejímu zeslabení.

	Čistění oken v interiéru
	Čistění oken v interiéru
	Pokud dojde ke znečistění vnitřních ploch skel vozidla (vznikne mastný povlak), očistěte povrch čistícím prostředkem na sklo. Postupujte podle pokynů na nádobce čističe skla.
	Dbejte aby nedošlo k poškrábání zadního okna. Mohlo by dojít k poškození odmrazovacích vodičů.
	Dbejte aby nedošlo k poškrábání zadního okna. Mohlo by dojít k poškození odmrazovacích vodičů.






	Systém snižování emisí
	Systém snižování emisí
	Systém snižování emisí
	Na systém snižování emisí vozidla se vztahují omezené záruční podmínky. Záruční podmínky jsou uvedeny v záruční a servisní knížce tohoto vozidla.
	Na systém snižování emisí vozidla se vztahují omezené záruční podmínky. Záruční podmínky jsou uvedeny v záruční a servisní knížce tohoto vozidla.
	Toto vozidlo je vybaveno systémem snižování emisí, odpovídající všem příslušným emisním předpisům.
	Využívá následující tři systémy snižování emisí.
	1. Systém odvětrání klikové skříně
	1. Systém odvětrání klikové skříně
	1. Systém odvětrání klikové skříně

	2. Systém řízeného odpařování emisí
	2. Systém řízeného odpařování emisí

	3. Výfukový emisní systém
	3. Výfukový emisní systém


	K zaručení správné funkce systémů snižování emisí doporučujeme svěřovat prohlídky a údržbu odbornému servisu podle plánu údržby v této příručce. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisu či prodejce Kia.
	Upozornění pro zkoušení vozidla při prohlídkách a údržbě (Vozidla s elektronickým stabilizačním systémem (ESC))
	Upozornění pro zkoušení vozidla při prohlídkách a údržbě (Vozidla s elektronickým stabilizačním systémem (ESC))

	• Před zkoušením vozidla na dynamometru, z preventivních důvodů, stiskem tlačítka ESC, vypněte elektronický stabilizační systém (ESC).
	• Před zkoušením vozidla na dynamometru, z preventivních důvodů, stiskem tlačítka ESC, vypněte elektronický stabilizační systém (ESC).
	• Před zkoušením vozidla na dynamometru, z preventivních důvodů, stiskem tlačítka ESC, vypněte elektronický stabilizační systém (ESC).
	• Před zkoušením vozidla na dynamometru, z preventivních důvodů, stiskem tlačítka ESC, vypněte elektronický stabilizační systém (ESC).


	• Po ukončení testu na dynamometru systém ESC stiskem tlačítka opět zapněte.
	• Po ukončení testu na dynamometru systém ESC stiskem tlačítka opět zapněte.
	• Po ukončení testu na dynamometru systém ESC stiskem tlačítka opět zapněte.



	1. Systém odvětrání klikové skříně
	1. Systém odvětrání klikové skříně
	Systém odvětrávání klikové skříně brání znečištění vzduchu plyny z klikové skříně. Tento systém přivádí do klikové skříně čerstvá filtrovaný vzduch pomocí přívodní vzduchové hadice. Uvnitř klikové skříně se če...

	2. Systém řízeného odpařování emisí
	2. Systém řízeného odpařování emisí
	Systém odpařování emisí předchází úniku palivových výparů do ovzduší.
	Zásobník
	Zásobník
	Výpary paliva tvořící se uvnitř palivové nádrže jsou absorbovány a uchovávány v palubním kanystru. Když motor běží, výpary paliva absorbované v kanystru jsou prostřednictvím elektromagnetického ventilu nasávány do vyrovnávací...

	Elektromagnetický přepouštěcí ventil (PCSV)
	Elektromagnetický přepouštěcí ventil (PCSV)
	Elektromagnetický přepouštěcí ventil ovládá řídicí jednotka motoru (ECM); pokud je, při volnoběžných otáčkách motoru, teplota chladicí kapaliny nízká, PCSV se uzavře a odpařované palivo se nedostává do motoru. Po zahřátí m...


	3. Výfukový emisní systém
	3. Výfukový emisní systém
	Výfukový a emisní systém je vysoce efektivní systém, který snižuje výfukové emise a udržuje dobrý výkon vozidla.
	Bezpečnostní opatření týkající se výfukových plynů motoru (oxid uhelnatý)
	Bezpečnostní opatření týkající se výfukových plynů motoru (oxid uhelnatý)
	• Ve výfukových zplodinách může být přítomen oxid uhelnatý. Proto pokud uvnitř vozidla ucítíte zápach výfukových zplodin jakéhokoli druhu, nechejte vozidlo okamžitě zkontrolovat a opravit. Pokud máte podezření, že výfukové z...
	• Ve výfukových zplodinách může být přítomen oxid uhelnatý. Proto pokud uvnitř vozidla ucítíte zápach výfukových zplodin jakéhokoli druhu, nechejte vozidlo okamžitě zkontrolovat a opravit. Pokud máte podezření, že výfukové z...
	• Ve výfukových zplodinách může být přítomen oxid uhelnatý. Proto pokud uvnitř vozidla ucítíte zápach výfukových zplodin jakéhokoli druhu, nechejte vozidlo okamžitě zkontrolovat a opravit. Pokud máte podezření, že výfukové z...


	• S motorem nepracujte ve stísněných nebo uzavřených prostorech (jako jsou například garáže) více, než je nezbytné pro pohyb vozidle na dané místo nebo z něj.
	• S motorem nepracujte ve stísněných nebo uzavřených prostorech (jako jsou například garáže) více, než je nezbytné pro pohyb vozidle na dané místo nebo z něj.
	• S motorem nepracujte ve stísněných nebo uzavřených prostorech (jako jsou například garáže) více, než je nezbytné pro pohyb vozidle na dané místo nebo z něj.

	• Když vozidlo zastavíte na otevřeném prostranství na delší než krátký okamžik a necháte běžet motor, nastavte systém ventilace dle potřeby tak, aby do vozidla nasával venkovní čerstvý vzduch.
	• Když vozidlo zastavíte na otevřeném prostranství na delší než krátký okamžik a necháte běžet motor, nastavte systém ventilace dle potřeby tak, aby do vozidla nasával venkovní čerstvý vzduch.

	• Nikdy neseďte dlouhou dobu v zaparkovaném nebo stojícím vozidle s běžícím motorem.
	• Nikdy neseďte dlouhou dobu v zaparkovaném nebo stojícím vozidle s běžícím motorem.

	• Pokud se motor zastaví nebo nestartuje, příliš mnoho pokusů o nastartování motoru může způsobit poškození systému snižování emisí.
	• Pokud se motor zastaví nebo nestartuje, příliš mnoho pokusů o nastartování motoru může způsobit poškození systému snižování emisí.


	Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý (CO). Ačkoli je oxid uhelnatý bez barvy a zápachu, je nebezpečný a při vdechnutí může být smrtící. Abyste se vyhnuli otravě CO, dodržujte pokyny na této straně.
	Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý (CO). Ačkoli je oxid uhelnatý bez barvy a zápachu, je nebezpečný a při vdechnutí může být smrtící. Abyste se vyhnuli otravě CO, dodržujte pokyny na této straně.


	Provozní bezpečnostní opatření pro katalyzátory
	Provozní bezpečnostní opatření pro katalyzátory
	Vaše vozidlo je vybaveno katalyzátorem pro snižování emisí.
	Je proto třeba dodržovat následující opatření:
	• Palivo do vozidla tankujte v souladu s částí 
	• Palivo do vozidla tankujte v souladu s částí 
	• Palivo do vozidla tankujte v souladu s částí 
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	• Vozidlo nepoužívejte, pokud jsou patrné známky nesprávného fungování nebo poruchy motoru, jako například vynechávání nebo znatelný úbytek výkonu.
	• Vozidlo nepoužívejte, pokud jsou patrné známky nesprávného fungování nebo poruchy motoru, jako například vynechávání nebo znatelný úbytek výkonu.

	• Nezacházejte s motorem nesprávným způsobem. Příklady nesprávného zacházení s motorem je sjíždění ze svahu nebo stoupání do prudkého svahu s vypnutým zapalováním.
	• Nezacházejte s motorem nesprávným způsobem. Příklady nesprávného zacházení s motorem je sjíždění ze svahu nebo stoupání do prudkého svahu s vypnutým zapalováním.

	• Motor nenechávejte běžet dlouho (5 minut nebo více) ve vysokých volnoběžných otáčkách.
	• Motor nenechávejte běžet dlouho (5 minut nebo více) ve vysokých volnoběžných otáčkách.

	• Neupravujte a nezasahujte do jakékoli části motoru nebo systému na snižování emisí. Všechny kontroly a opravy musejí být prováděny v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisního střediska nebo prodejce Kia
	• Neupravujte a nezasahujte do jakékoli části motoru nebo systému na snižování emisí. Všechny kontroly a opravy musejí být prováděny v odborném servisu. Kia doporučuje návštěvu autorizovaného servisního střediska nebo prodejce Kia

	• Nejezděte s příliš nízkou hladinou paliva v nádrži. Spotřebování veškerého paliva by mohlo způsobit vynechávání motoru a poškození katalyzátoru.
	• Nejezděte s příliš nízkou hladinou paliva v nádrži. Spotřebování veškerého paliva by mohlo způsobit vynechávání motoru a poškození katalyzátoru.


	Nedodržení těchto bezpečnostních opatření by mohlo vést k poškození katalyzátoru a vozidla. Takový postup by kromě toho mohl zneplatnit vaši záruku.
	• Horké výfukové plyny mohou vznítit hořlavé předměty nacházející se pod vozidlem. Neparkujte vozidlo nad hořlavými předměty, jako je tráva, vegetace, papír, listy atd. nebo v jejich blízkosti.
	• Horké výfukové plyny mohou vznítit hořlavé předměty nacházející se pod vozidlem. Neparkujte vozidlo nad hořlavými předměty, jako je tráva, vegetace, papír, listy atd. nebo v jejich blízkosti.
	• Horké výfukové plyny mohou vznítit hořlavé předměty nacházející se pod vozidlem. Neparkujte vozidlo nad hořlavými předměty, jako je tráva, vegetace, papír, listy atd. nebo v jejich blízkosti.
	• Horké výfukové plyny mohou vznítit hořlavé předměty nacházející se pod vozidlem. Neparkujte vozidlo nad hořlavými předměty, jako je tráva, vegetace, papír, listy atd. nebo v jejich blízkosti.

	• Výfukový systém a systém katalyzátoru je během chodu motoru nebo bezprostředně po vypnutí motoru velmi horký. Od výfukového systému a systému katalyzátoru udržujte odstup, mohli byste se popálit.
	• Výfukový systém a systém katalyzátoru je během chodu motoru nebo bezprostředně po vypnutí motoru velmi horký. Od výfukového systému a systému katalyzátoru udržujte odstup, mohli byste se popálit.
	Rovněž nesnímejte tepelnou objímku kolem výfukového systému, neutěsňujte spodní stranu vozidla ani na spodní stranu vozidla nenanášejte antikorozní vrstvu. Za určitých podmínek taková úprava představuje riziko požáru.




	Filtr pevných částic zážehového motoru (je-li součástí výbavy)
	Filtr pevných částic zážehového motoru (je-li součástí výbavy)
	Filtr pevných částic zážehového motoru (GPF) je systém, který zachycuje saze výfukových plynů. Na rozdíl od jednorázových vzduchových filtrů systém GPF při jízdě automaticky spaluje (oxiduje) a odstraňuje nahromaděné saze.
	Časté jízdy na krátkou vzdálenost nebo dlouhé jízdy nízkou rychlostí však mohou systému GPF bránit v automatickém odstranění nahromaděných sazí. Po nahromadění určitého množství sazí se rozsvítí varovná kontrolka GPF (
	<GRAPHIC>

	Pokud varovná kontrolka systému GPF zůstane rozsvícená nebo se objeví varovné hlášení “check exhaust system” (Zkontrolujte výfukový systém), přestože byly splněny doporučené podmínky doby a rychlosti jízdy, obraťte se s kontr...

	Filtr pevných částic (je-li součástí výbavy)
	Filtr pevných částic (je-li součástí výbavy)
	Systém filtru pevných částic (DPF) odstraňuje saze z výfukových plynů.
	Na rozdíl od jednorázových vzduchových filtrů systém DPF automaticky spaluje (oxiduje) a odstraňuje nahromaděné saze v závislosti na jízdních podmínkách. Jinými slovy, aktivní spalování ovládané řídicí jednotkou motoru využív...
	<GRAPHIC>

	Pokud kontrolka poruchy bliká, může přestat blikat, pokud vozidlo pojede určitou dobu rychlostí více než 60 km/h (37 mil/h) nebo na vyšším než druhém rychlostním stupni při otáčkách 1 250 ~ 2 500 ot/min (přibližně 25 minut).
	Pokud kontrolka poruchy (
	<GRAPHIC>

	U vozidel se vznětovým motorem, která jsou vybavena systémem DPF, doporučujeme používat běžnou motorovou naftu.
	U vozidel se vznětovým motorem, která jsou vybavena systémem DPF, doporučujeme používat běžnou motorovou naftu.
	V případě použití nafty se zvýšeným obsahem síry (více než 50 ppm) a neschválených aditiv se může poškodit systém SPF a může se uvolňovat bílý dým.





	Systém snižování emisí oxidů dusíku
	Systém snižování emisí oxidů dusíku
	Systém snižování emisí oxidů dusíku
	Systém snižování emisí oxidů dusíku (LNT) zachycuje a odstraňuje oxid dusnatý z výfukových plynů. Zápach výfukových plynů závisí na kvalitě paliva. Kvalita paliva může rovněž snížit účinnost odstraňování oxidů dusíku, ...
	Systém snižování emisí oxidů dusíku (LNT) zachycuje a odstraňuje oxid dusnatý z výfukových plynů. Zápach výfukových plynů závisí na kvalitě paliva. Kvalita paliva může rovněž snížit účinnost odstraňování oxidů dusíku, ...



	Selektivní katalytická redukce
	Selektivní katalytická redukce
	Selektivní katalytická redukce
	Systém selektivní katalytické redukce (SCR) přeměňuje oxidy dusíku na dusík a vodu pomocí katalyzátoru, kterým je roztok močoviny.
	Systém selektivní katalytické redukce (SCR) přeměňuje oxidy dusíku na dusík a vodu pomocí katalyzátoru, kterým je roztok močoviny.
	• Provozovat vozidlo bez spotřebovávání močoviny může být nezákonné.
	• Provozovat vozidlo bez spotřebovávání močoviny může být nezákonné.
	• Provozovat vozidlo bez spotřebovávání močoviny může být nezákonné.
	• Provozovat vozidlo bez spotřebovávání močoviny může být nezákonné.

	• Použití a doplňování stanoveného složení roztoku močoviny je povinné, aby vozidlo splňovalo osvědčení o shodě, vydané pro daný typ vozidla.
	• Použití a doplňování stanoveného složení roztoku močoviny je povinné, aby vozidlo splňovalo osvědčení o shodě, vydané pro daný typ vozidla.





	Ukazatel množství močoviny
	Ukazatel množství močoviny
	Ukazatel množství močoviny
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Množství močoviny
	A: Množství močoviny

	Ukazatel množství močoviny indikuje přibližné množství močoviny ve speciální nádržce.
	Ukazatel množství močoviny se zobrazí po přepnutí spínače ENGINE START/ STOP (Nastartování/vypnutí motoru) do polohy ON (Zapnuto).



	Varovné hlášení nízkého stavu močoviny
	Varovné hlášení nízkého stavu močoviny
	Varovné hlášení nízkého stavu močoviny
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Nízká hladina močoviny
	A: Nízká hladina močoviny

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Doplňte močovinu
	A: Doplňte močovinu

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Doplňte močovinu během následujících 000 km, jinak nebude možné vozidlo nastartovat
	A: Doplňte močovinu během následujících 000 km, jinak nebude možné vozidlo nastartovat

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Doplňte nádržku močoviny, jinak nebude možné vozidlo nastartovat
	A: Doplňte nádržku močoviny, jinak nebude možné vozidlo nastartovat

	Varovné hlášení nedostatku močoviny se objevuje při množství močoviny okolo 5,4 l. Pokud se zobrazí hlášení „Low Urea“ (Málo močoviny) spolu s varovnou kontrolkou SCR (
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	V tomto případě je potřeba močovinu doplnit neprodleně. Když hladina zbývající močoviny v nádobě klesá k minimální úrovni, zobrazí se varovné hlášení „Refill Urea in 000 km or vehicle will not start“ (Doplňte močovinu běh...
	<GRAPHIC>

	V opačném případě, po vypnutí motoru tlačítkem ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) již nepůjde znovu nastartovat. V závislosti na jízdních návycích, okolních podmínkách a profilu jízdy se odhadovaná vzdálenost mů...
	Když se zobrazí hlášení „Refill Urea tank or vehicle will not start“ (Doplňte močovinu, jinak vozidlo nepůjde nastartovat) a rozsvítí se varovná kontrolka SCR (
	<GRAPHIC>

	Viz 
	"Doporučená maziva a množství" strana 9-7




	Porucha systému SCR
	Porucha systému SCR
	Porucha systému SCR
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Při zjištění závady
	Při zjištění závady

	Ujetí 50 km po zjištění závady
	Ujetí 50 km po zjištění závady



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Porucha systému přidávání močoviny 
	Porucha systému přidávání močoviny
	(= močovina se nevstřikuje)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Zjištěno nesprávné složení močoviny
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Doplňte odpovídající množství močoviny během následujících 000 km, jinak nebude možné vozidlo nastartovat


	<TABLE ROW>
	Zjištěno nesprávné složení močoviny 
	Zjištěno nesprávné složení močoviny
	(= nesprávná směs močoviny)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Zjištěno nesprávné složení močoviny
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Doplňte odpovídající množství močoviny během následujících 000 km, jinak nebude možné vozidlo nastartovat


	<TABLE ROW>
	Neobvyklá spotřeba močoviny 
	Neobvyklá spotřeba močoviny
	(= následná porucha)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Zjištěno nesprávné složení močoviny
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Doplňte odpovídající množství močoviny během následujících 000 km, jinak nebude možné vozidlo nastartovat





	Porucha systému SCR může nastat z důvodu odpojení elektrických komponentů, při nesprávném složení močoviny apod.
	"xxx km (mil)" vyjadřuje zbývající povolenou dojezdovou vzdálenost, proto nepokračujte v jízdě až do tohoto limitu bez odstranění příčiny poruchy. V opačném případě, po vypnutí motoru tlačítkem ENGINE START/STOP (Nastartování/...



	Zrušení omezení startování vozidla
	Zrušení omezení startování vozidla
	Zrušení omezení startování vozidla
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Nelze startovat
	Nelze startovat



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nedostatečné množství močoviny
	Nedostatečné množství močoviny
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Doplňte nádržku močoviny, jinak nebude možné vozidlo nastartovat


	<TABLE ROW>
	Porucha systému přidávání močoviny 
	Porucha systému přidávání močoviny
	(= močovina se nevstřikuje)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Během následujících 0 km nechte provést servis systému močoviny, jinak nebude možné vozidlo nastartovat


	<TABLE ROW>
	Zjištěno nesprávné složení močoviny 
	Zjištěno nesprávné složení močoviny
	(= nesprávná směs močoviny)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Doplňte odpovídající množství močoviny během následujících 000 km, jinak nebude možné vozidlo nastartovat


	<TABLE ROW>
	Neobvyklá spotřeba močoviny 
	Neobvyklá spotřeba močoviny
	(= následná porucha)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	A: Během následujících 0 km nechte provést servis systému močoviny, jinak nebude možné vozidlo nastartovat





	Jakmile systém upozorňování dospěje do konečného stavu a zablokuje nastartování vozidla, bude deaktivován pouze v případě, že se doplní nádrž s močovinou nebo se odstraní poruchy. Pokud nejde motor nastartovat a zobrazuje se hláš...



	Doplnění močoviny
	Doplnění močoviny
	Doplnění močoviny

	Doplnění močoviny z výdejního stojanu hadicí
	Doplnění močoviny z výdejního stojanu hadicí
	Doplnění močoviny z výdejního stojanu hadicí
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Činnost
	Činnost
	1. Stiskem tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) zvolte OFF (vypnuto).
	1. Stiskem tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) zvolte OFF (vypnuto).
	1. Stiskem tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) zvolte OFF (vypnuto).

	2. Víčko nádrže močoviny otevřete otočením proti směru hodinových ruček.
	2. Víčko nádrže močoviny otevřete otočením proti směru hodinových ruček.

	3. Výdejní pistoli zcela zasuňte a doplňte roztok močoviny dle ISO 22241. Doplňte dostatečné množství močoviny.
	3. Výdejní pistoli zcela zasuňte a doplňte roztok močoviny dle ISO 22241. Doplňte dostatečné množství močoviny.
	Velkou pozornost věnujte tomu, aby nedošlo ke vniknutí močoviny do palivové nádrže. Došlo by k nežádoucímu ovlivnění vlastností vozidla a různým poruchám.
	Nikdy nepoužívejte směs močoviny s aditivy nebo vodou. Do nádrže močoviny by se mohly dostat nečistoty. V takovém případě by došlo k nežádoucímu ovlivnění vlastností vozidla a různým poruchám.
	Používejte pouze roztok močoviny dle ISO 22241. Nepovolené složení močoviny nežádoucím způsobem ovlivní vlastností vozidla a způsobí různé poruchy.

	4. Víčko nádrže močoviny pečlivě uzavřete otočením ve směru hodinových ruček.
	4. Víčko nádrže močoviny pečlivě uzavřete otočením ve směru hodinových ruček.


	Viz 
	"Doporučená maziva a množství" strana 9-7





	Doplnění močoviny z nádoby
	Doplnění močoviny z nádoby
	Doplnění močoviny z nádoby
	• Stiskem tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) zvolte OFF (vypnuto).
	• Stiskem tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) zvolte OFF (vypnuto).
	• Stiskem tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) zvolte OFF (vypnuto).
	• Stiskem tlačítka ENGINE START/STOP (Nastartování/vypnutí motoru) zvolte OFF (vypnuto).

	• Víčko nádrže močoviny otevřete otočením proti směru hodinových ruček.
	• Víčko nádrže močoviny otevřete otočením proti směru hodinových ruček.

	• Použijte roztok močoviny dle ISO 22241. Doplňte dostatečné množství močoviny.
	• Použijte roztok močoviny dle ISO 22241. Doplňte dostatečné množství močoviny.
	Velkou pozornost věnujte tomu, aby nedošlo ke vniknutí močoviny do palivové nádrže. Došlo by k nežádoucímu ovlivnění vlastností vozidla a různým poruchám.
	Dbejte na to, aby při doplňování močoviny z nádoby nedošlo k přelití zcela naplněné nádrže močoviny. Přeplněná nádrž by při zamrznutí a tím zvětšení objemu močoviny způsobila vážné poškození nádrže nebo systému při...
	Nikdy nepoužívejte směs močoviny s aditivy nebo vodou. Do nádrže močoviny by se mohly dostat nečistoty. V takovém případě by došlo k nežádoucímu ovlivnění vlastností vozidla a různým poruchám.
	Používejte pouze roztok močoviny dle ISO 22241. Nepovolené složení močoviny nežádoucím způsobem ovlivní vlastností vozidla a způsobí různé poruchy.

	• Víčko nádrže močoviny pečlivě uzavřete otočením ve směru hodinových ruček.
	• Víčko nádrže močoviny pečlivě uzavřete otočením ve směru hodinových ruček.


	Doplnění roztoku močoviny: Přibližně každých 5 600 km (spotřeba močoviny závisí na jízdním profilu, jízdních návycích a okolních podmínkách)
	Po doplnění močoviny trvá určitou dobu, než se nový stav projeví na ukazateli.
	• Systém DPF chraňte před nárazy. Mohlo by dojít k poškození katalyzátoru, který je součástí systému DPF.
	• Systém DPF chraňte před nárazy. Mohlo by dojít k poškození katalyzátoru, který je součástí systému DPF.
	• Systém DPF chraňte před nárazy. Mohlo by dojít k poškození katalyzátoru, který je součástí systému DPF.
	• Systém DPF chraňte před nárazy. Mohlo by dojít k poškození katalyzátoru, který je součástí systému DPF.

	• Do systému DPF nezasahujte a neupravujte směr proudění nebo délku výfukového potrubí. Mohlo by dojít k nepříznivému ovlivnění systému DPF.
	• Do systému DPF nezasahujte a neupravujte směr proudění nebo délku výfukového potrubí. Mohlo by dojít k nepříznivému ovlivnění systému DPF.

	• Zabraňte kontaktu s odpadní vodou, vytékající z výfukového potrubí. Voda je lehce kyselá a dráždivá pro pokožku. Potřísněnou pokožku pečlivě omyjte.
	• Zabraňte kontaktu s odpadní vodou, vytékající z výfukového potrubí. Voda je lehce kyselá a dráždivá pro pokožku. Potřísněnou pokožku pečlivě omyjte.

	• Jakákoli svévolný zásah nebo úprava systému DPF může být příčinou poruchy systému. Systém DPF je řízený komplexním elektronickým řídicím systémem.
	• Jakákoli svévolný zásah nebo úprava systému DPF může být příčinou poruchy systému. Systém DPF je řízený komplexním elektronickým řídicím systémem.

	• Před servisním zásahem vyčkejte na vychladnutí systému DPF, neboť generuje teplo a je proto horký. Mohlo by dojít k popálení.
	• Před servisním zásahem vyčkejte na vychladnutí systému DPF, neboť generuje teplo a je proto horký. Mohlo by dojít k popálení.

	• Pokud je vozidlo vybavené systémem přidávání močoviny, doplňujte pouze stanovenou směs.
	• Pokud je vozidlo vybavené systémem přidávání močoviny, doplňujte pouze stanovenou směs.

	• Systém přidávání močoviny (např. tryska močoviny, čerpadlo močoviny a řídicí jednotka) jsou v činnosti o 2 minuty déle pro odstranění zbývajícího množství močoviny v systému i po vypnutí (OFF) stiskem tlačítka ENGINE ST...
	• Systém přidávání močoviny (např. tryska močoviny, čerpadlo močoviny a řídicí jednotka) jsou v činnosti o 2 minuty déle pro odstranění zbývajícího množství močoviny v systému i po vypnutí (OFF) stiskem tlačítka ENGINE ST...

	• Nekvalitní močovina nebo jakékoli neoriginální kapaliny mohou poškodit součásti vozidla včetně systému DPF. Jakákoli neschválená aditiva v močovině mohou ucpat katalyzátor SCR a způsobit poruchu, která bude vyžadovat nákladno...
	• Nekvalitní močovina nebo jakékoli neoriginální kapaliny mohou poškodit součásti vozidla včetně systému DPF. Jakákoli neschválená aditiva v močovině mohou ucpat katalyzátor SCR a způsobit poruchu, která bude vyžadovat nákladno...

	• Při kontaktu močoviny se zrakem nebo pokožkou zasažené místo pečlivě omyjte.
	• Při kontaktu močoviny se zrakem nebo pokožkou zasažené místo pečlivě omyjte.

	• Při požití močoviny vypláchněte ústa, vypijte velké množství vody. Poté neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
	• Při požití močoviny vypláchněte ústa, vypijte velké množství vody. Poté neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

	• Při potřísnění oděvu močovinou se neprodleně převlečte.
	• Při potřísnění oděvu močovinou se neprodleně převlečte.

	• Pokud pozorujete alergickou reakci, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
	• Pokud pozorujete alergickou reakci, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

	• Ujistěte se, že je močovina skladována mimo dosah dětí.
	• Ujistěte se, že je močovina skladována mimo dosah dětí.

	• Veškerou uniklou močovinu omyjte vodou nebo setřete hadrem. Pokud močovina krystalizuje, studenou vodou navlhčete houbu nebo hadr a místo otřete.
	• Veškerou uniklou močovinu omyjte vodou nebo setřete hadrem. Pokud močovina krystalizuje, studenou vodou navlhčete houbu nebo hadr a místo otřete.
	Pokud je rozlitá močovina vystavena vzduchu delší dobu, bíle krystalizuje a poškodí povrch vozidla.

	• Močovina není aditivum paliva. Nesmí proto vniknout do palivové nádrže. Mohlo by dojít k poškození motoru.
	• Močovina není aditivum paliva. Nesmí proto vniknout do palivové nádrže. Mohlo by dojít k poškození motoru.

	• Močovina je hořlavá, bezbarvá, netoxická kapalná směs bez zápachu.
	• Močovina je hořlavá, bezbarvá, netoxická kapalná směs bez zápachu.

	• Nádobu s močovinou přechovávejte pouze na dobře větraných místech. Pokud je močovina vystavená delší dobu teplotám okolo 50 °C (např. přímému slunečnímu svitu) může dojít k chemickému rozkladu a vzniku výparů čpavku.
	• Nádobu s močovinou přechovávejte pouze na dobře větraných místech. Pokud je močovina vystavená delší dobu teplotám okolo 50 °C (např. přímému slunečnímu svitu) může dojít k chemickému rozkladu a vzniku výparů čpavku.







	Skladování močoviny
	Skladování močoviny
	Skladování močoviny
	• Močovinu nelze přechovávat v nádobách z některých materiálů (např. z hliníku, slitin, mědi, legovaných a nelegovaných ocelí a galvanizované oceli).
	• Močovinu nelze přechovávat v nádobách z některých materiálů (např. z hliníku, slitin, mědi, legovaných a nelegovaných ocelí a galvanizované oceli).
	• Močovinu nelze přechovávat v nádobách z některých materiálů (např. z hliníku, slitin, mědi, legovaných a nelegovaných ocelí a galvanizované oceli).
	• Močovinu nelze přechovávat v nádobách z některých materiálů (např. z hliníku, slitin, mědi, legovaných a nelegovaných ocelí a galvanizované oceli).
	Močovina rozpouští kovové materiály, neopravitelně poškozující filtrační systém výfuku.

	• Močovinu přechovávejte pouze v nádobách z následujících materiálů.
	• Močovinu přechovávejte pouze v nádobách z následujících materiálů.
	- CrNi ocel dle DIN EN 10 088-1-/-2-/ -3-, CrMoNi ocel, polypropylen a polyetylen
	- CrNi ocel dle DIN EN 10 088-1-/-2-/ -3-, CrMoNi ocel, polypropylen a polyetylen
	- CrNi ocel dle DIN EN 10 088-1-/-2-/ -3-, CrMoNi ocel, polypropylen a polyetylen







	Čistota roztoku močoviny
	Čistota roztoku močoviny
	Čistota roztoku močoviny
	• V následujících situací by mohlo dojít k poškození systému DPF.
	• V následujících situací by mohlo dojít k poškození systému DPF.
	• V následujících situací by mohlo dojít k poškození systému DPF.
	• V následujících situací by mohlo dojít k poškození systému DPF.
	- Do nádrže močoviny vnikne palivo nebo jiné neschválené tekutiny.
	- Do nádrže močoviny vnikne palivo nebo jiné neschválené tekutiny.
	- Do nádrže močoviny vnikne palivo nebo jiné neschválené tekutiny.

	- Do močoviny je přidáno aditivum.
	- Do močoviny je přidáno aditivum.

	- Močovina je naředěna vodou.
	- Močovina je naředěna vodou.



	• Používejte pouze močovinu dle ISO 22241 nebo DIN 70070. Po nalití neschváleného roztoku močoviny do nádrže močoviny nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	• Používejte pouze močovinu dle ISO 22241 nebo DIN 70070. Po nalití neschváleného roztoku močoviny do nádrže močoviny nechte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.

	• Pokud do nádrže močoviny vniknou nečistoty, mohou nastat následující problémy.
	• Pokud do nádrže močoviny vniknou nečistoty, mohou nastat následující problémy.
	- Zvýšení emisí
	- Zvýšení emisí
	- Zvýšení emisí

	- Porucha systému DPF
	- Porucha systému DPF

	- Porucha motoru
	- Porucha motoru




	Nikdy nedoplňujte použitou močovinu, vypuštěnou z nádrže močoviny (např. při údržbě vozidla). Její čistotu nelze zaručit. Vždy doplňujte novou močovinu.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Vlastnosti standardní močoviny
	Vlastnosti standardní močoviny
	Vlastnosti standardní močoviny


	Do systému SCR by nikdy neměly vniknout tekutiny jako nafta, benzín či líh. Jakékoli jiné tekutiny než doporučená močovina (odpovídající ISO22241 nebo DIN70070) mohou poškodit součásti systému SCR a zhoršit emise vozidla.
	Do systému SCR by nikdy neměly vniknout tekutiny jako nafta, benzín či líh. Jakékoli jiné tekutiny než doporučená močovina (odpovídající ISO22241 nebo DIN70070) mohou poškodit součásti systému SCR a zhoršit emise vozidla.





	• Pokud otevřete víčko nádrže močoviny za vysoké okolní teploty, mohou unikat čpavkové výpary. Výpary čpavku mají výrazný zápach a způsobují podráždění:
	• Pokud otevřete víčko nádrže močoviny za vysoké okolní teploty, mohou unikat čpavkové výpary. Výpary čpavku mají výrazný zápach a způsobují podráždění:
	• Pokud otevřete víčko nádrže močoviny za vysoké okolní teploty, mohou unikat čpavkové výpary. Výpary čpavku mají výrazný zápach a způsobují podráždění:
	• Pokud otevřete víčko nádrže močoviny za vysoké okolní teploty, mohou unikat čpavkové výpary. Výpary čpavku mají výrazný zápach a způsobují podráždění:
	- Pokožky
	- Pokožky
	- Pokožky

	- Sliznic
	- Sliznic

	- Zraku
	- Zraku


	Může se dostavit pocit pálení zraku, nosu a v hrdle, a rovněž nutkání ke kašli a slzení očí. Výpary nevdechujte. Zabraňte přímému kontaktu močoviny s pokožkou. Je to nebezpečné pro vaše zdraví. Všechny zasažené místa omyjte...

	• Při manipulaci s močovinou v uzavřeném prostoru zajistěte účinnou ventilaci. Po otevření nádoby s močovinou mohou unikat pronikavě páchnoucí výpary.
	• Při manipulaci s močovinou v uzavřeném prostoru zajistěte účinnou ventilaci. Po otevření nádoby s močovinou mohou unikat pronikavě páchnoucí výpary.

	• Močovinu chraňte před dětmi.
	• Močovinu chraňte před dětmi.

	• Pokud dojde k potřísnění povrchů vozidla, omyjte je čistou vodou pro prevenci koroze.
	• Pokud dojde k potřísnění povrchů vozidla, omyjte je čistou vodou pro prevenci koroze.

	• Při doplňování močoviny dbejte aby nedošlo k přelití.
	• Při doplňování močoviny dbejte aby nedošlo k přelití.

	• Jestliže vozidlo dlouhodobě parkuje za velmi nízké okolní teploty (pod -11 °C), močovina v nádrži močoviny zamrzne. Po zamrznutí ukazatel množství močoviny v nádrži neukazuje správně dokud nedojde k rozmrznutí po zapnutí ohře...
	• Jestliže vozidlo dlouhodobě parkuje za velmi nízké okolní teploty (pod -11 °C), močovina v nádrži močoviny zamrzne. Po zamrznutí ukazatel množství močoviny v nádrži neukazuje správně dokud nedojde k rozmrznutí po zapnutí ohře...

	• Doba rozmrzání močoviny závisí na jízdních podmínkách a okolní teplotě.
	• Doba rozmrzání močoviny závisí na jízdních podmínkách a okolní teplotě.



	• Při použití vadné močoviny nebo kapaliny nedoporučeného složení může dojít k poškození součástí systému redukce škodlivin vozidla. Při použití nesprávného paliva se mohou v katalyzátoru SCR hromadit nežádoucí částice...
	• Při použití vadné močoviny nebo kapaliny nedoporučeného složení může dojít k poškození součástí systému redukce škodlivin vozidla. Při použití nesprávného paliva se mohou v katalyzátoru SCR hromadit nežádoucí částice...
	• Při použití vadné močoviny nebo kapaliny nedoporučeného složení může dojít k poškození součástí systému redukce škodlivin vozidla. Při použití nesprávného paliva se mohou v katalyzátoru SCR hromadit nežádoucí částice...
	• Při použití vadné močoviny nebo kapaliny nedoporučeného složení může dojít k poškození součástí systému redukce škodlivin vozidla. Při použití nesprávného paliva se mohou v katalyzátoru SCR hromadit nežádoucí částice...
	Po doplnění nesprávné močoviny navštivte neprodleně nejbližšího autorizovaného prodejce KIA/servisního partnera.

	• Místo roztoku močoviny se složením dle ISO22241 nebo DIN70070 nelze použít tekutiny, které nejsou doporučené, např. nafta, benzín či líh.
	• Místo roztoku močoviny se složením dle ISO22241 nebo DIN70070 nelze použít tekutiny, které nejsou doporučené, např. nafta, benzín či líh.

	• Při nesprávném složení roztoku močoviny nebo použití neschválené kapaliny může dojít k poškození součástí vozidla jako je řídicí jednotka. Při použití nesprávného paliva se mohou v katalyzátoru SCR hromadit nežádoucí...
	• Při nesprávném složení roztoku močoviny nebo použití neschválené kapaliny může dojít k poškození součástí vozidla jako je řídicí jednotka. Při použití nesprávného paliva se mohou v katalyzátoru SCR hromadit nežádoucí...










	Specifikace a užitné parametry
	Specifikace a užitné parametry
	Rozměry 9-2 

	Specifikace a užitné parametry
	Specifikace a užitné parametry
	Specifikace a užitné parametry
	Specifikace a užitné parametry

	Rozměry
	Rozměry
	Rozměry
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položka
	Položka

	mm (palce)
	mm (palce)



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Celková délka
	Celková délka

	4 515 (177,8)
	4 515 (177,8)


	<TABLE ROW>
	Celková šířka
	Celková šířka

	1 865 (73,4)
	1 865 (73,4)


	<TABLE ROW>
	Celková výška
	Celková výška

	Bez střešního nosiče
	Bez střešního nosiče

	1 645 (64,8)
	1 645 (64,8)


	<TABLE ROW>
	Se střešním nosičem
	Se střešním nosičem

	1 650 (65,0)
	1 650 (65,0)


	<TABLE ROW>
	Běhoun
	Běhoun

	Přední
	Přední

	215/65 R17
	215/65 R17

	1 630 (64,2)
	1 630 (64,2)


	<TABLE ROW>
	235/55 R18
	235/55 R18

	1 615 (63,6)
	1 615 (63,6)


	<TABLE ROW>
	235/50 R19
	235/50 R19


	<TABLE ROW>
	Zadní
	Zadní

	215/65 R17
	215/65 R17

	1 637 (64,5)
	1 637 (64,5)


	<TABLE ROW>
	235/55 R18
	235/55 R18

	1 622 (63,9)
	1 622 (63,9)


	<TABLE ROW>
	235/50 R19
	235/50 R19


	<TABLE ROW>
	Rozvor kol
	Rozvor kol

	2 680 (105,5)
	2 680 (105,5)








	Motor
	Motor
	Motor
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položka
	Položka

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Objem válců [cm³ (kubické palce)]
	Objem válců [cm³ (kubické palce)]

	1 598 (97,5)
	1 598 (97,5)

	1 999 (121,9)
	1 999 (121,9)

	1 598 (97,43)
	1 598 (97,43)


	<TABLE ROW>
	Vrtání x zdvih [mm (palcích)]
	Vrtání x zdvih [mm (palcích)]

	75,6 x 89,0 (3 x 3,5)
	75,6 x 89,0 (3 x 3,5)

	81,0 x 97,0 (3,18 x 3,81)
	81,0 x 97,0 (3,18 x 3,81)

	77 x 85,8 (3,03 x 3,37)
	77 x 85,8 (3,03 x 3,37)


	<TABLE ROW>
	Sled zapalování
	Sled zapalování

	1-3-4-2
	1-3-4-2

	1-3-4-2
	1-3-4-2

	1-3-4-2
	1-3-4-2


	<TABLE ROW>
	Počet válců
	Počet válců

	4 (v řadě)
	4 (v řadě)

	4 (v řadě)
	4 (v řadě)

	4 (v řadě)
	4 (v řadě)








	Celková hmotnost vozidla
	Celková hmotnost vozidla
	Celková hmotnost vozidla
	Pro Evropu (Vozidla splňující evropské specifikace)
	Pro Evropu (Vozidla splňující evropské specifikace)
	Pro Evropu (Vozidla splňující evropské specifikace)
	Pro Evropu (Vozidla splňující evropské specifikace)

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položka
	Položka

	Celková hmotnost vozidla [kg (liber)]
	Celková hmotnost vozidla [kg (liber)]



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	2WD
	2WD

	MT
	MT

	2 110 (4 652)
	2 110 (4 652)


	<TABLE ROW>
	DCT
	DCT

	2 120 (4 674)
	2 120 (4 674)


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD

	MT
	MT

	2 165 (4 773)
	2 165 (4 773)


	<TABLE ROW>
	DCT
	DCT

	EURO 6D
	EURO 6D

	2 190 (4 828)
	2 190 (4 828)


	<TABLE ROW>
	EURO 5
	EURO 5

	2 210 (4 872)
	2 210 (4 872)


	<TABLE ROW>
	Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 MHEV

	2WD
	2WD

	iMT
	iMT

	2 145 (4 729)
	2 145 (4 729)


	<TABLE ROW>
	DCT
	DCT

	2 150 (4 740)
	2 150 (4 740)


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD

	iMT
	iMT

	2 200 (4 850)
	2 200 (4 850)


	<TABLE ROW>
	DCT
	DCT

	2 225 (4 905)
	2 225 (4 905)


	<TABLE ROW>
	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	2WD
	2WD

	MT
	MT

	2 085 (4 597)
	2 085 (4 597)


	<TABLE ROW>
	DCT
	DCT

	2 120 (4 674)
	2 120 (4 674)


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD

	DCT
	DCT

	2 180 (4 806)
	2 180 (4 806)


	<TABLE ROW>
	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	2WD
	2WD

	iMT
	iMT

	2 120 (4 674)
	2 120 (4 674)


	<TABLE ROW>
	DCT
	DCT

	2 145 (4 729)
	2 145 (4 729)


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD

	iMT
	iMT

	2 175 (4 795)
	2 175 (4 795)


	<TABLE ROW>
	DCT
	DCT

	2 210 (4 872)
	2 210 (4 872)


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	2WD
	2WD

	AT
	AT

	2 030 (4 475)
	2 030 (4 475)


	<TABLE ROW>
	MT
	MT

	2 035 (4 486)
	2 035 (4 486)


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD

	AT
	AT

	2 130 (4 696)
	2 130 (4 696)


	<TABLE ROW>
	MT
	MT

	2 095 (4 619)
	2 095 (4 619)





	Obecná platnost (Vozidla splňující jiné specifikace než pro Evropu a Blízký východ)
	Obecná platnost (Vozidla splňující jiné specifikace než pro Evropu a Blízký východ)
	Obecná platnost (Vozidla splňující jiné specifikace než pro Evropu a Blízký východ)

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položka
	Položka

	Celková hmotnost vozidla [kg (liber)]
	Celková hmotnost vozidla [kg (liber)]



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	2WD
	2WD

	MT
	MT

	2 080 (4 586)
	2 080 (4 586)


	<TABLE ROW>
	DCT
	DCT

	2 090 (4 608)
	2 090 (4 608)


	<TABLE ROW>
	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	2WD
	2WD

	DCT
	DCT

	2 115 (4 663)
	2 115 (4 663)


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD

	DCT
	DCT

	2 170 (4 784)
	2 170 (4 784)


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	2WD
	2WD

	AT
	AT

	2 065 (4 553)
	2 065 (4 553)


	<TABLE ROW>
	MT
	MT

	2 035 (4 486)
	2 035 (4 486)


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD

	AT
	AT

	2 130 (4 696)
	2 130 (4 696)


	<TABLE ROW>
	MT
	MT

	2 100 (4 630)
	2 100 (4 630)





	Pro Blízký východ (Vozidla splňující blízkovýchodní specifikace)
	Pro Blízký východ (Vozidla splňující blízkovýchodní specifikace)
	Pro Blízký východ (Vozidla splňující blízkovýchodní specifikace)

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položka
	Položka

	Celková hmotnost vozidla [kg (liber)]
	Celková hmotnost vozidla [kg (liber)]



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	2WD
	2WD

	DCT
	DCT

	2 090 (4 608)
	2 090 (4 608)


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD

	DCT
	DCT

	2 150 (4 740)
	2 150 (4 740)


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	2WD
	2WD

	AT
	AT

	2 040 (4 497)
	2 040 (4 497)


	<TABLE ROW>
	MT
	MT

	2 010 (4 431)
	2 010 (4 431)


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD

	AT
	AT

	2 105 (4 641)
	2 105 (4 641)


	<TABLE ROW>
	MT
	MT

	2 075 (4 575)
	2 075 (4 575)





	Pro další informace se obraťte na autorizovaného prodejce Kia.



	Objem zavazadlového prostoru
	Objem zavazadlového prostoru
	Objem zavazadlového prostoru
	• Min: Za zadními sedadly k horní hraně opěráků
	• Min: Za zadními sedadly k horní hraně opěráků
	• Min: Za zadními sedadly k horní hraně opěráků
	• Min: Za zadními sedadly k horní hraně opěráků
	• Min: Za zadními sedadly k horní hraně opěráků
	• Min: Za zadními sedadly k horní hraně opěráků

	• Max: Za zadními sedadly ke stropu
	• Max: Za zadními sedadly ke stropu



	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položka
	Položka

	Objem

	<TABLE ROW>
	Kromě vozidel MHEV
	Kromě vozidel MHEV

	Pro vozidla MHEV
	Pro vozidla MHEV



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Objem zavazadlového prostoru (VDA) [L]
	Objem zavazadlového prostoru (VDA) [L]

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	MIN.
	MIN.

	591 (20,9)
	591 (20,9)

	562 (19,9)
	562 (19,9)


	<TABLE ROW>
	MAX.
	MAX.

	1 780 (62,9)
	1 780 (62,9)

	1 751 (61,9)
	1 751 (61,9)


	<TABLE ROW>
	Vznětový motor
	Vznětový motor

	MIN.
	MIN.

	571 (20,2)
	571 (20,2)

	526 (18,6)
	526 (18,6)


	<TABLE ROW>
	MAX.
	MAX.

	1 760 (62,2)
	1 760 (62,2)

	1 715 (60,6)
	1 715 (60,6)








	Systém klimatizace
	Systém klimatizace
	Systém klimatizace
	Další informace získáte v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	Další informace získáte v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	Další informace získáte v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.
	Další informace získáte v odborném servisu. Kia doporučuje obrátit se na autorizovaný servis či prodejce Kia.

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položka
	Položka

	Hmotnost náplně (g)
	Hmotnost náplně (g)

	Klasifikace
	Klasifikace



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Chladicí médium
	Chladicí médium

	600±25
	600±25

	R-134a
	R-134a


	<TABLE ROW>
	R-1234yf
	R-1234yf


	<TABLE ROW>
	Mazivo kompresoru
	Mazivo kompresoru

	100±10
	100±10

	PAG 30 (FD46XG)
	PAG 30 (FD46XG)








	Příkon žárovky
	Příkon žárovky
	Příkon žárovky
	: je-li součástí výbavy
	: je-li součástí výbavy
	: je-li součástí výbavy
	: je-li součástí výbavy

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Žárovka
	Žárovka

	Typ žárovky
	Typ žárovky

	Příkon (W)
	Příkon (W)



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Přední
	Přední

	Dálková světla
	Dálková světla

	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Potkávací světla
	Potkávací světla

	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Obrysová světa a světla pro denní svícení
	Obrysová světa a světla pro denní svícení

	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Přední mlhová světla*
	Přední mlhová světla
	*


	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Směrová světla
	Směrová světla

	Typ A
	Typ A

	PY21W
	PY21W

	21
	21


	<TABLE ROW>
	Typ B
	Typ B

	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Strana
	Strana

	Doplňující boční světla
	Doplňující boční světla

	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Zadní
	Zadní

	Brzdová světla
	Brzdová světla

	Typ A
	Typ A

	P21/5W
	P21/5W

	21/5
	21/5


	<TABLE ROW>
	Typ B
	Typ B

	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Koncová světla
	Koncová světla

	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Směrová světla
	Směrová světla

	Typ A
	Typ A

	PY21W
	PY21W

	21
	21


	<TABLE ROW>
	Typ B
	Typ B

	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Záložní světla
	Záložní světla

	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Zadní mlhová světla
	Zadní mlhová světla

	Typ A
	Typ A

	P21W
	P21W

	21
	21


	<TABLE ROW>
	Typ B
	Typ B

	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Třetí brzdové světlo
	Třetí brzdové světlo

	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Osvětlení poznávací značky
	Osvětlení poznávací značky

	W5W
	W5W

	5
	5


	<TABLE ROW>
	Interiér
	Interiér

	Stropní světla
	Stropní světla

	Typ A
	Typ A

	WEDGE (W10W)
	WEDGE (W10W)

	10
	10


	<TABLE ROW>
	Typ B
	Typ B

	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Vnitřní světla
	Vnitřní světla

	Typ A
	Typ A

	FESTOON
	FESTOON

	10
	10


	<TABLE ROW>
	Typ B
	Typ B

	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Osobní lampičky*
	Osobní lampičky
	*


	LED
	LED

	LED
	LED


	<TABLE ROW>
	Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně*
	Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně
	*


	FESTOON
	FESTOON

	5
	5


	<TABLE ROW>
	Osvětlení odkládací přihrádky*
	Osvětlení odkládací přihrádky
	*


	W5W
	W5W

	5
	5


	<TABLE ROW>
	Osvětlení zavazadlového prostoru
	Osvětlení zavazadlového prostoru

	Typ A
	Typ A

	FESTOON
	FESTOON

	10
	10


	<TABLE ROW>
	Typ B
	Typ B

	LED
	LED

	LED
	LED








	Pneumatiky a kola
	Pneumatiky a kola
	Pneumatiky a kola
	*1. Index nosnosti
	*1. Index nosnosti
	*1. Index nosnosti
	*1. Index nosnosti
	*1

	*2. Index rychlosti
	*2


	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Položka
	Položka

	Velikost pneumatiky
	Velikost pneumatiky

	Velikost kola
	Velikost kola

	Nosnost
	Nosnost

	Rychlostní kategorie
	Rychlostní kategorie

	Huštění [bar (psi, kPa)]
	Huštění [bar (psi, kPa)]

	Utahovací moment šroubů kgf·m (lbf·ft, Nm)
	Utahovací moment šroubů kgf·m (lbf·ft, Nm)


	<TABLE ROW>
	Normální zatížení
	Normální zatížení

	Maximální zatížení
	Maximální zatížení


	<TABLE ROW>
	LI*1
	LI
	*1


	kg
	kg

	SS*2
	SS
	*2


	km/h
	km/h

	Přední
	Přední

	Zadní
	Zadní

	Přední
	Přední

	Zadní
	Zadní



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Pneumatika plné velikosti
	Pneumatika plné velikosti

	215/65R17
	215/65R17

	7,0J X 17"
	7,0J X 17"

	103
	103

	875
	875

	V
	V

	240
	240

	2,4 (35, 240)
	2,4 (35, 240)

	2,4 (35, 240)
	2,4 (35, 240)

	2,4 (35, 240)
	2,4 (35, 240)

	2,75 (40, 275)
	2,75 (40, 275)

	11~13 
	11~13
	(79~94, 107~127)


	<TABLE ROW>
	235/55R18
	235/55R18

	7,5J X 18"
	7,5J X 18"

	104
	104

	900
	900


	<TABLE ROW>
	235/50R19
	235/50R19

	7,5J X 19"
	7,5J X 19"

	103
	103

	875
	875


	<TABLE ROW>
	Kompaktní náhradní kolo (ocelové)
	Kompaktní náhradní kolo (ocelové)

	T135/ 90D17
	T135/ 90D17

	4T X 17"
	4T X 17"

	104
	104

	900
	900

	M
	M

	130
	130

	4,2 (60, 420)
	4,2 (60, 420)


	<TABLE ROW>
	Kompaktní dojezdové kolo (hliníkové)
	Kompaktní dojezdové kolo (hliníkové)

	Velikost kompaktního dojezdového kola záleží na velikosti pneumatik plné velikosti, jimiž je váš vůz vybaven.
	Velikost kompaktního dojezdového kola záleží na velikosti pneumatik plné velikosti, jimiž je váš vůz vybaven.





	Při výměně použijte pneumatiky se stejným rozměrem, jako měly původní pneumatiky dodané s vozidlem. Použití pneumatik jiné velikosti může související součásti poškodit nebo způsobit jejich nesprávnou činnost.
	Při výměně použijte pneumatiky se stejným rozměrem, jako měly původní pneumatiky dodané s vozidlem. Použití pneumatik jiné velikosti může související součásti poškodit nebo způsobit jejich nesprávnou činnost.

	• Při výměně doporučujeme vyměnit pneumatiky za stejný typ, jaký byl uveden na pneumatikách dodaných s vozidlem. Jiné pneumatiky by mohly ovlivnit jízdní vlastnosti.
	• Při výměně doporučujeme vyměnit pneumatiky za stejný typ, jaký byl uveden na pneumatikách dodaných s vozidlem. Jiné pneumatiky by mohly ovlivnit jízdní vlastnosti.
	• Při výměně doporučujeme vyměnit pneumatiky za stejný typ, jaký byl uveden na pneumatikách dodaných s vozidlem. Jiné pneumatiky by mohly ovlivnit jízdní vlastnosti.
	• Při výměně doporučujeme vyměnit pneumatiky za stejný typ, jaký byl uveden na pneumatikách dodaných s vozidlem. Jiné pneumatiky by mohly ovlivnit jízdní vlastnosti.

	• Ve vysoké nadmořské výšce je nižší atmosferický tlak. Při jízdě v takovém prostředí proto kontrolujte tlak v pneumatikách a v případě potřeby pneumatiky dohustěte.
	• Ve vysoké nadmořské výšce je nižší atmosferický tlak. Při jízdě v takovém prostředí proto kontrolujte tlak v pneumatikách a v případě potřeby pneumatiky dohustěte.
	- Přírůstek tlaku v pneumatikách v závislosti na nadmořské výšce by měl být: 1,5 psi/km
	- Přírůstek tlaku v pneumatikách v závislosti na nadmořské výšce by měl být: 1,5 psi/km
	- Přírůstek tlaku v pneumatikách v závislosti na nadmořské výšce by měl být: 1,5 psi/km








	Doporučená maziva a množství
	Doporučená maziva a množství
	Doporučená maziva a množství
	Pro zachování správných vlastností a životnosti motoru a součástí pohonu používejte maziva náležité kvality. Správná maziva také napomáhají zvyšovat účinnost motoru, což se projevuje snížením spotřeby paliva. Pro toto vozid...
	Pro zachování správných vlastností a životnosti motoru a součástí pohonu používejte maziva náležité kvality. Správná maziva také napomáhají zvyšovat účinnost motoru, což se projevuje snížením spotřeby paliva. Pro toto vozid...
	Pro zachování správných vlastností a životnosti motoru a součástí pohonu používejte maziva náležité kvality. Správná maziva také napomáhají zvyšovat účinnost motoru, což se projevuje snížením spotřeby paliva. Pro toto vozid...
	Pro zachování správných vlastností a životnosti motoru a součástí pohonu používejte maziva náležité kvality. Správná maziva také napomáhají zvyšovat účinnost motoru, což se projevuje snížením spotřeby paliva. Pro toto vozid...

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Mazivo
	Mazivo

	Objem (l)
	Objem (l)

	Klasifikace
	Klasifikace



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Motorový olej (vypuštění a doplnění) Doporučení*1 
	Motorový olej (vypuštění a doplnění) Doporučení
	*1

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	Mimo Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii
	Mimo Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii

	4,8
	4,8

	SAE 0W-20, API SN PLUS/SP nebo ILSAC GF-6*2
	SAE 0W-20, API SN PLUS/SP nebo ILSAC GF-6
	*2



	<TABLE ROW>
	Pro Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii
	Pro Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii

	SAE 5W-30, ACEA A5/B5*3
	SAE 5W-30, ACEA A5/B5
	*3



	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	Mimo Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii
	Mimo Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii

	4,3
	4,3

	SAE 0W-20, API SN PLUS/SP nebo ILSAC GF-6*2
	SAE 0W-20, API SN PLUS/SP nebo ILSAC GF-6
	*2



	<TABLE ROW>
	Pro Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii
	Pro Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii

	SAE 5W-30, ACEA A5/B5*3 
	SAE 5W-30, ACEA A5/B5
	*3

	SAE 0W-30, API SN PLUS/SP nebo ILSAC GF-6
	*2



	<TABLE ROW>
	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV

	4,4
	4,4

	ACEA C5 0W-20 nebo C2 0W-30 nebo C3 0/5W-30
	ACEA C5 0W-20 nebo C2 0W-30 nebo C3 0/5W-30


	<TABLE ROW>
	Kapalina automatické převodovky (AT)
	Kapalina automatické převodovky (AT)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	6,7
	6,7

	SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1
	SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1


	<TABLE ROW>
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)
	Kapalina dvouspojkové převodovky (DCT)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	1,6~1,7
	1,6~1,7

	HK D DCTF TGO-10 PLUS (SK) 
	HK D DCTF TGO-10 PLUS (SK)
	SPIRAX S6 GHDE 70W DCTF PLUS (H.K SHELL)


	<TABLE ROW>
	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV


	<TABLE ROW>
	Kapalina manuální převodovky (MT)
	Kapalina manuální převodovky (MT)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	2WD
	2WD

	1,5~1,6
	1,5~1,6

	HK SYN MTF 70W (SK) 
	HK SYN MTF 70W (SK)
	SPIRAX S6 GHME 70W MTF (H.K.SHELL)
	GS MTF HD 70W (GS CALTEX)


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	2WD
	2WD

	1,7~1,8
	1,7~1,8


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD

	1,4~1,5
	1,4~1,5


	<TABLE ROW>
	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	2WD
	2WD

	1,5~1,6
	1,5~1,6


	<TABLE ROW>
	AWD
	AWD

	1,4~1,5
	1,4~1,5


	<TABLE ROW>
	Kapalina pro mechanismus vypínání spojky inteligentního ručního řazení (iMT)
	Kapalina pro mechanismus vypínání spojky inteligentního ručního řazení (iMT)

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	0,087
	0,087

	SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS116 DOT-4, FMVSS116 DOT-3
	SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS116 DOT-4, FMVSS116 DOT-3


	<TABLE ROW>
	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 MHEV

	0,086
	0,086


	<TABLE ROW>
	Chladicí kapalina 
	Chladicí kapalina

	Zážehový motor 
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi
	Smartstream G1.6 T-GDi

	MT
	MT

	7,9
	7,9

	Směs nemrznoucí kapaliny a destilované vody (Chladivo na bázi etylenglykolu s fosfáty pro chladiče z hliníkových slitin) 
	Směs nemrznoucí kapaliny a destilované vody (Chladivo na bázi etylenglykolu s fosfáty pro chladiče z hliníkových slitin)


	<TABLE ROW>
	DCT
	DCT

	7,8
	7,8


	<TABLE ROW>
	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	iMT
	iMT

	8,1
	8,1


	<TABLE ROW>
	DCT
	DCT


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0

	MT
	MT

	6,6
	6,6


	<TABLE ROW>
	AT
	AT

	6,5
	6,5


	<TABLE ROW>
	Vznětový motor 
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6
	Smartstream D1.6

	MT
	MT

	7,0
	7,0


	<TABLE ROW>
	DCT
	DCT


	<TABLE ROW>
	Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 MHEV

	iMT
	iMT

	7,3
	7,3


	<TABLE ROW>
	DCT
	DCT


	<TABLE ROW>
	Brzdová kapalina
	Brzdová kapalina

	Levostranné řízení
	Levostranné řízení

	Dle potřeby 
	Dle potřeby
	(Objem nádrže: 410 ± 20,0 cm³)

	SAE J1704 DOT-4 LV / FMVSS 116 DOT-4 / ISO4925 CLASS-6
	SAE J1704 DOT-4 LV / FMVSS 116 DOT-4 / ISO4925 CLASS-6


	<TABLE ROW>
	Pravostranné řízení
	Pravostranné řízení

	Dle potřeby 
	Dle potřeby
	(Objem nádrže: 381 ± 20,0 cm³)


	<TABLE ROW>
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej zadního diferenciálu (Pohon všech kol)

	0,53~0,63
	0,53~0,63

	HYPOIDNÍ PŘEVODOVÝ OLEJ API GL-5, SAE 75W/85 
	HYPOIDNÍ PŘEVODOVÝ OLEJ API GL-5, SAE 75W/85
	(Doporučení: PŘEVODOVÝ OLEJ SK HCT-5 75W85 nebo ekvivalentní)


	<TABLE ROW>
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)
	Olej mezinápravového diferenciálu (Pohon všech kol)

	Automatická převodovka (AT)
	Automatická převodovka (AT)

	0,62~0,68
	0,62~0,68


	<TABLE ROW>
	Dvouspojková převodovka (DCT)
	Dvouspojková převodovka (DCT)

	0,48~0,52
	0,48~0,52


	<TABLE ROW>
	Manuální převodovka (MT)
	Manuální převodovka (MT)


	<TABLE ROW>
	Inteligentní manuální řazení (iMT)
	Inteligentní manuální řazení (iMT)


	<TABLE ROW>
	Roztok močoviny
	Roztok močoviny

	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV

	14
	14

	ISO22241 DIN70070
	ISO22241 DIN70070


	<TABLE ROW>
	Palivo
	Palivo

	Zážehový motor
	Zážehový motor

	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	54
	54

	Zážehový motor
	Zážehový motor


	<TABLE ROW>
	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0


	<TABLE ROW>
	Vznětový motor
	Vznětový motor

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV

	Vznětový motor
	Vznětový motor





	*1. Viz 
	"Doporučená viskozita dle SAE" strana 9-9

	*2. Vyžaduje plně syntetický motorový olej úrovně <API SN PLUS (nebo vyšší)>. Je-li použit olej s nižší specifikací (minerální nebo polosyntetický), je nutné motorový olej i filtr motorového oleje měnit podle pokynů pro údržbu...
	*3. Vyžaduje motorový olej úrovně <API SN PLUS (nebo vyšší) nebo plně syntetický> ACEA C2/A5/B5. Je-li použit olej s nižší specifikací (minerální nebo polosyntetický), je nutné motorový olej i filtr motorového oleje měnit podle p...


	Doporučená viskozita dle SAE
	Doporučená viskozita dle SAE
	Doporučená viskozita dle SAE
	Viskozita motorového oleje (hustota) má vliv na spotřebu paliva a funkčnost motoru za chladného počasí (startování motoru a tekutost motorového oleje). Motorové oleje s nízkou viskozitou snižují spotřebu paliva a zlepšují vlastnosti ...
	Viskozita motorového oleje (hustota) má vliv na spotřebu paliva a funkčnost motoru za chladného počasí (startování motoru a tekutost motorového oleje). Motorové oleje s nízkou viskozitou snižují spotřebu paliva a zlepšují vlastnosti ...
	Viskozita motorového oleje (hustota) má vliv na spotřebu paliva a funkčnost motoru za chladného počasí (startování motoru a tekutost motorového oleje). Motorové oleje s nízkou viskozitou snižují spotřebu paliva a zlepšují vlastnosti ...
	Viskozita motorového oleje (hustota) má vliv na spotřebu paliva a funkčnost motoru za chladného počasí (startování motoru a tekutost motorového oleje). Motorové oleje s nízkou viskozitou snižují spotřebu paliva a zlepšují vlastnosti ...

	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Teplotní rozsahy pro stupně viskozity, označené dle SAE
	Teplotní rozsahy pro stupně viskozity, označené dle SAE


	<TABLE ROW>
	Teplota
	Teplota

	° C
	° C
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE ROW>
	° F
	° F
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	(Mimo Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii) 
	(Mimo Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii)
	• Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	• Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	• Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	• Smartstream G2.0
	• Smartstream G2.0


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE ROW>
	(Pro Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii) 
	(Pro Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii)
	• Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	• Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	• Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV

	• Smartstream G2.0
	• Smartstream G2.0


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE ROW>
	(Pro Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii) 
	(Pro Blízký východ, Írán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Súdán, Indii)
	• Smartstream G2.0
	• Smartstream G2.0
	• Smartstream G2.0


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE ROW>
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>






	<GRAPHIC>Motorový olej opatřený tímto označením certifikace API (American Petroleum Institute) vyhovuje specifikaci ILSAC (International Lubricant Specification Advisory Committee). Doporučuje se používat pouze motorové oleje opatřené tímto
	<GRAPHIC>

	Vždy dbejte na čistotu v okolí jakéhokoli plnícího hrdla, vypouštěcí zátky nebo měrky před kontrolou nebo vypouštěním maziva. Je to důležité především v prašném nebo písečném prostředí nebo v případě, že je vozidlo pro...
	Vždy dbejte na čistotu v okolí jakéhokoli plnícího hrdla, vypouštěcí zátky nebo měrky před kontrolou nebo vypouštěním maziva. Je to důležité především v prašném nebo písečném prostředí nebo v případě, že je vozidlo pro...





	Identifikační číslo vozidla (VIN)
	Identifikační číslo vozidla (VIN)
	Identifikační číslo vozidla (VIN)
	Typ A
	Typ A
	Typ A
	<GRAPHIC>

	Typ B
	Typ B
	<GRAPHIC>

	Identifikační číslo vozidla (VIN) je číslo používané pro registraci vozidla a pro účely všech právních záležitostí ohledně jeho vlastnictví atd.
	• Typ A: Vyznačeno gravírováním na podlaze pod předním pravým sedadlem. Odklopte kryt, abyste mohli číslo VIN zkontrolovat.
	• Typ A: Vyznačeno gravírováním na podlaze pod předním pravým sedadlem. Odklopte kryt, abyste mohli číslo VIN zkontrolovat.
	• Typ A: Vyznačeno gravírováním na podlaze pod předním pravým sedadlem. Odklopte kryt, abyste mohli číslo VIN zkontrolovat.

	• Typ B: Na štítku upevněném v horní části přístrojové desky viditelném přes čelní sklo.
	• Typ B: Na štítku upevněném v horní části přístrojové desky viditelném přes čelní sklo.





	Certifikační štítek vozidla
	Certifikační štítek vozidla
	Certifikační štítek vozidla
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Certifikační štítek vozidla je připevněn na středovém sloupku, jak je vyobrazeno, a uvádí identifikační číslo vozidla (VIN).



	Vlastnosti pneumatik a doporučené huštění
	Vlastnosti pneumatik a doporučené huštění
	Vlastnosti pneumatik a doporučené huštění
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Doporučené tlaky huštění pneumatik jsou uvedeny na informačním štítku pro pneumatiky na středním sloupku karosérie. Pneumatiky, dodávané s vozidlem, byly zvoleny pro zaručení optimálních vlastností při běžném používání vozidla



	Číslo motoru
	Číslo motoru
	Číslo motoru
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	Smartstream G1.6 T-GDi / Smartstream G1.6 T-GDi MHEV
	<GRAPHIC>

	Smartstream G2.0
	Smartstream G2.0
	<GRAPHIC>

	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	Smartstream D1.6 / Smartstream D1.6 MHEV
	<GRAPHIC>

	Číslo motoru je vyraženo na bloku motoru, jak je znázorněno na nákresu.



	Štítek na kompresoru klimatizace
	Štítek na kompresoru klimatizace
	Štítek na kompresoru klimatizace
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Štítek na kompresoru vás informuje o typu kompresoru, kterým je vaše vozidlo vybaveno, a uvádí informace jako například model, číslo dílu dodavatele, výrobní číslo, chladicí kapalina (1) a chladicí olej (2).



	Štítek chladicího média
	Štítek chladicího média
	Štítek chladicího média
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Štítek chladicí kapaliny je umístěn podle vyobrazení.



	Palivový štítek
	Palivový štítek
	Palivový štítek
	Štítek s označením typu paliva je umístěn na vnitřní straně dvířek tankovacího otvoru.
	Štítek s označením typu paliva je umístěn na vnitřní straně dvířek tankovacího otvoru.
	Zážehový motor
	Zážehový motor
	<GRAPHIC>

	• A. Oktanové číslo bezolovnatého benzínu
	• A. Oktanové číslo bezolovnatého benzínu
	• A. Oktanové číslo bezolovnatého benzínu
	1. RON/ROZ: Oktanové číslo (Research Octane Number)
	1. RON/ROZ: Oktanové číslo (Research Octane Number)
	1. RON/ROZ: Oktanové číslo (Research Octane Number)

	2. (R+M)/2, AKI: Antidetonační index (Anti Knock Index)
	2. (R+M)/2, AKI: Antidetonační index (Anti Knock Index)



	• B. Identifikační označení paliv pro zážehové (benzínové) motory
	• B. Identifikační označení paliv pro zážehové (benzínové) motory
	Tento symbol označuje použitelné palivo. Nepoužívejte žádné jiné palivo.

	• C. Podrobnější informace naleznete v části 
	• C. Podrobnější informace naleznete v části 
	"Nároky na kvalitu paliva" strana 1-2



	Vznětový motor
	Vznětový motor
	<GRAPHIC>

	• A. Palivo: Motorová nafta
	• A. Palivo: Motorová nafta
	• A. Palivo: Motorová nafta

	• B. Identifikační označení paliv pro vznětové motory, obsahujících bionaftu (FAME)
	• B. Identifikační označení paliv pro vznětové motory, obsahujících bionaftu (FAME)
	Tento symbol označuje použitelné palivo. Nepoužívejte žádné jiné palivo.

	• C. Podrobnější informace naleznete v části 
	• C. Podrobnější informace naleznete v části 
	"Nároky na kvalitu paliva" strana 1-2






	Prohlášení o shodě
	Prohlášení o shodě
	Prohlášení o shodě
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Radio-frekvenční součásti vozidla splňují požadavky a další ustanovení směrnice 1995/5/EC.
	Další údaje, včetně prohlášení výrobce o shodě jsou dostupné na následujících webových stránkách Kia:
	http://www.kia-hotline.com





	Stručná příručka pro navigaci
	Stručná příručka pro navigaci
	Děkujeme že jste si zakoupili tuto navigaci od KIA. 10-2 

	Stručná příručka pro navigaci
	Stručná příručka pro navigaci
	Stručná příručka pro navigaci
	Stručná příručka pro navigaci

	Děkujeme že jste si zakoupili tuto navigaci od KIA.
	Děkujeme že jste si zakoupili tuto navigaci od KIA.
	Děkujeme že jste si zakoupili tuto navigaci od KIA.
	Naskenujte si tento kód QR a otevřete webovou příručku navigace.
	Naskenujte si tento kód QR a otevřete webovou příručku navigace.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Před použitím produktu si pečlivě přečtěte obsah tohoto návodu k obsluze a tento produkt používejte bezpečně.
	Chcete-li zkontrolovat popis každé funkce, můžete provést kontrolu naskenováním QR kódu v návodu nebo v Nápovědě na obrazovce příslušné funkce.



	Jak skenovat kód QR
	Jak skenovat kód QR
	Jak skenovat kód QR

	iOS (iPhone)
	iOS (iPhone)
	iOS (iPhone)
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Otevřete fotoaparát na svém iPhone a nasměrujte jej na kód. 
	1. Otevřete fotoaparát na svém iPhone a nasměrujte jej na kód. 
	1. Otevřete fotoaparát na svém iPhone a nasměrujte jej na kód. 
	1. Otevřete fotoaparát na svém iPhone a nasměrujte jej na kód. 







	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Můžete mít přímí přístup přes následující URL adresu.
	• Můžete mít přímí přístup přes následující URL adresu.
	• Můžete mít přímí přístup přes následující URL adresu.
	http://webmanual.kia.com/STD_GEN5_WIDE/AVNT2/EU/Czech/ index.html


	2. Naskenujte kód QR: Tiskněte [SETUP] > [Obecně] > [Informace o systému] > [Uživatelská příručka]. Naskenujte kód QR, pak klepnutím na notifikaci přejděte na webovou stránku.
	2. Naskenujte kód QR: Tiskněte [SETUP] > [Obecně] > [Informace o systému] > [Uživatelská příručka]. Naskenujte kód QR, pak klepnutím na notifikaci přejděte na webovou stránku.
	2. Naskenujte kód QR: Tiskněte [SETUP] > [Obecně] > [Informace o systému] > [Uživatelská příručka]. Naskenujte kód QR, pak klepnutím na notifikaci přejděte na webovou stránku.


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	3. Otevřete obsah.
	3. Otevřete obsah.
	3. Otevřete obsah.
	3. Otevřete obsah.










	Android (Galaxy atd.) 
	Android (Galaxy atd.) 
	Android (Galaxy atd.) 
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Otevřete Play Store: Po vyhledání programu na čtení kódů QR, jej nainstalujte. Otevřete program na čtení kódů QR na Vašem androidu a nasměrujte jej na kód.
	1. Otevřete Play Store: Po vyhledání programu na čtení kódů QR, jej nainstalujte. Otevřete program na čtení kódů QR na Vašem androidu a nasměrujte jej na kód.
	1. Otevřete Play Store: Po vyhledání programu na čtení kódů QR, jej nainstalujte. Otevřete program na čtení kódů QR na Vašem androidu a nasměrujte jej na kód.
	1. Otevřete Play Store: Po vyhledání programu na čtení kódů QR, jej nainstalujte. Otevřete program na čtení kódů QR na Vašem androidu a nasměrujte jej na kód.







	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	• Můžete mít přímí přístup přes následující URL adresu.
	• Můžete mít přímí přístup přes následující URL adresu.
	• Můžete mít přímí přístup přes následující URL adresu.
	http://webmanual.kia.com/STD_GEN5_WIDE/AVNT2/EU/Czech/ index.html


	2. Naskenujte kód QR: Tiskněte [SETUP] > [Obecně] > [Informace o systému] > [Uživatelská příručka]. Naskenujte kód QR, pak klepnutím na URL adresu v kódu přejděte na webovou stránku.
	2. Naskenujte kód QR: Tiskněte [SETUP] > [Obecně] > [Informace o systému] > [Uživatelská příručka]. Naskenujte kód QR, pak klepnutím na URL adresu v kódu přejděte na webovou stránku.
	2. Naskenujte kód QR: Tiskněte [SETUP] > [Obecně] > [Informace o systému] > [Uživatelská příručka]. Naskenujte kód QR, pak klepnutím na URL adresu v kódu přejděte na webovou stránku.
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	3. Otevřete obsah.
	3. Otevřete obsah.
	3. Otevřete obsah.
	3. Otevřete obsah.











	Bezpečnostní opatření
	Bezpečnostní opatření
	Bezpečnostní opatření
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>

	Symbol blesku se šipkou, který je uvnitř rovnostranného trojúhelníku, má za cíl varovat uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř krytu výrobku, které může být natolik vysoké, aby představovalo rizi...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má za cíl varovat uživatele o přítomnosti důležitých provozních pokynů a pokynů pro údržbu (servis) v literatuře dodávané společně s přístrojem.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Vůz vždy ovládejte bezpečným způsobem. Nenechejte se při řízení vozidlem rozptylovat a vždy sledujte všechny okolnosti řízení. Neměňte nastavení ani žádné funkce.
	Předtím, než se pokusíte tyto operace, dbejte na bezpečí a legálnost.
	Na podporu bezpečnosti jsou některé funkce deaktivovány, pokud není zatažena ruční brzda.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodebírejte kryt nebo zadní část tohoto výrobku. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné součásti, které jsou vyměnitelné nebo vyžadují údržbu. Obraťte se na kvalifikovaného ...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Aby se zabránilo riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhku.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Při řízení vozidla se ujistěte, že je hlasitost přístroje dostatečně nízká a umožňuje vám tak slyšet zvuky zvenčí.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Přístroj neupusťte a nevystavujte jej nárazům.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Řidič by neměl během jízdy sledovat monitor. Pokud řidič při jízdě sleduje monitor, může to vést k nepozornosti a způsobit nehodu.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	AV/Navigace - specifikace produktu
	AV/Navigace - specifikace produktu
	AV/Navigace - specifikace produktu
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Napájení
	Napájení

	DC 12 V
	DC 12 V


	<TABLE ROW>
	Provozní napájení
	Provozní napájení

	DC 9 V ~ DC 16 V
	DC 9 V ~ DC 16 V


	<TABLE ROW>
	Spotřeba proudu
	Spotřeba proudu

	Maximum 14 A (Vnitřní zesilovač), Maximum 5 A (Vnější zesilovač)
	Maximum 14 A (Vnitřní zesilovač), Maximum 5 A (Vnější zesilovač)


	<TABLE ROW>
	Temný proud
	Temný proud

	Maximum 1 mA
	Maximum 1 mA


	<TABLE ROW>
	Rozměry (Hlavní jednotka)
	Rozměry (Hlavní jednotka)

	260,6 mm (š) x 160 mm (v) x 53 mm (h)
	260,6 mm (š) x 160 mm (v) x 53 mm (h)


	<TABLE ROW>
	Hmotnost (Hlavní jednotka)
	Hmotnost (Hlavní jednotka)

	1,36 kg
	1,36 kg









	Systémové informace
	Systémové informace
	Systémové informace

	Aktualizace
	Aktualizace
	Aktualizace
	Z důvodů zabezpečení softwaru systému, přidání nových funkcí a aktualizace mapy, si vyžadují aktualizaci.
	Z důvodů zabezpečení softwaru systému, přidání nových funkcí a aktualizace mapy, si vyžadují aktualizaci.
	1. Stiskněte [SETUP] > [Obecně] > [Informace o verzi/ aktualizace]
	1. Stiskněte [SETUP] > [Obecně] > [Informace o verzi/ aktualizace]
	1. Stiskněte [SETUP] > [Obecně] > [Informace o verzi/ aktualizace]

	2. Po vložení zařízení USB se souborem aktualizace stiskněte [Aktualizovat]. Jakmile je aktualizace dokončena, systém se automaticky restartuje.
	2. Po vložení zařízení USB se souborem aktualizace stiskněte [Aktualizovat]. Jakmile je aktualizace dokončena, systém se automaticky restartuje.


	Poznámky
	• Tento produkt vyžaduje pravidelnou aktualizaci kvůli opravám software, novým funkcím a aktualizacím map. Aktualizace může trvat až 1 hodinu podle velikosti dat.
	• Tento produkt vyžaduje pravidelnou aktualizaci kvůli opravám software, novým funkcím a aktualizacím map. Aktualizace může trvat až 1 hodinu podle velikosti dat.
	• Tento produkt vyžaduje pravidelnou aktualizaci kvůli opravám software, novým funkcím a aktualizacím map. Aktualizace může trvat až 1 hodinu podle velikosti dat.

	• Vypnutí proudu nebo vysunutí zařízení USB během procesu aktualizace může mít za následek ztrátu dat.
	• Vypnutí proudu nebo vysunutí zařízení USB během procesu aktualizace může mít za následek ztrátu dat.





	Podpora
	Podpora
	Podpora
	O pomoc se prosím obraťte na svého místního prodejce. Podrobnější informace naleznete v servisní brožuře.
	O pomoc se prosím obraťte na svého místního prodejce. Podrobnější informace naleznete v servisní brožuře.
	Tiráž:
	Navigační systém dodává společnost
	KIA Europe GmbH
	Theodor-Heuss-Allee 11
	D-60486 Frankfurt am Main
	Tel.: +49 (0) 69 8509280
	Fax: +49 (0) 69850928499 
	E-Mail: info@kia-europe.com
	Registrační soud: Frankfurt am Main
	Registrační číslo: HRB 53714
	Jednatelé: Ho-Sung Song (CEO), Michael Cole (COO), Seung Jong Hong (CFO)
	DIČ: DE 222 535 439.


	Prohlášení o shodě
	Prohlášení o shodě
	Prohlášení o shodě
	Společnost Kia tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu AVN je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http:// www.kia.com/eu
	Společnost Kia tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu AVN je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http:// www.kia.com/eu
	Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.







	Zkratky
	Zkratky

	Zkratky
	Zkratky
	Zkratky
	Zkratky
	ABS
	ABS
	ABS
	ABS
	Protiblokovací systém
	Protiblokovací systém


	BAS
	BAS
	Systém brzdového asistenta
	Systém brzdového asistenta


	BCA
	BCA
	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu
	Asistenční systém pro předcházení kolizím v mrtvém úhlu


	BCW
	BCW
	Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu
	Systém varování před kolizí v mrtvém úhlu


	BVM
	BVM
	Sledování mrtvého úhlu
	Sledování mrtvého úhlu


	CC
	CC
	Tempomat
	Tempomat


	CRS
	CRS
	Dětský zádržný systém
	Dětský zádržný systém


	DAW
	DAW
	Systém sledování bdělosti řidiče
	Systém sledování bdělosti řidiče


	DBC
	DBC
	Ovládání brzd při jízdě ze svahu
	Ovládání brzd při jízdě ze svahu


	DRL
	DRL
	Světla pro denní svícení
	Světla pro denní svícení


	EBD
	EBD
	Elektronický systém distribuce brzdného účinku
	Elektronický systém distribuce brzdného účinku


	ECM
	ECM
	Elektricky ovládané chromované zrcátko
	Elektricky ovládané chromované zrcátko


	EPS
	EPS
	Elektrický posilovač řízení
	Elektrický posilovač řízení


	ESC
	ESC
	Elektronický stabilizační systém
	Elektronický stabilizační systém


	ESS
	ESS
	Nouzové brzdové signály
	Nouzové brzdové signály


	FCA
	FCA
	Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu
	Asistenční systém pro předcházení čelnímu nárazu


	HAC
	HAC
	Asistent rozjezdu do kopce
	Asistent rozjezdu do kopce


	HBA
	HBA
	Asistent dálkových světel
	Asistent dálkových světel


	HMSL
	HMSL
	Třetí brzdové světlo
	Třetí brzdové světlo


	ISLA
	ISLA
	Inteligentní asistent pro rychlostní omezení
	Inteligentní asistent pro rychlostní omezení


	LATCH
	LATCH
	Systém ukotvení dětské sedačky bez použití bezpečnostních pásů
	Systém ukotvení dětské sedačky bez použití bezpečnostních pásů


	LFA
	LFA
	Systém sledování jízdního pruhu
	Systém sledování jízdního pruhu


	LKA
	LKA
	Asistent udržování v jízdním pruhu
	Asistent udržování v jízdním pruhu


	MCB
	MCB
	Brzdový systém pro předcházení druhotným nehodám
	Brzdový systém pro předcházení druhotným nehodám


	MDPS
	MDPS
	Posilovač řízení s elektromotorem
	Posilovač řízení s elektromotorem


	MIL
	MIL
	Kontrolka poruchy
	Kontrolka poruchy


	MSLA
	MSLA
	Manuální asistent pro rychlostní omezení
	Manuální asistent pro rychlostní omezení


	PCA
	PCA
	Asistenční systém pro předcházení kolizím při parkování se zacouváním
	Asistenční systém pro předcházení kolizím při parkování se zacouváním


	PDW
	PDW
	Výstražný systém zadního parkovacího odstupu
	Výstražný systém zadního parkovacího odstupu


	RCCA
	RCCA
	Asistent pro předcházení kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání
	Asistent pro předcházení kolizi s projíždějícím vozidlem při couvání


	RCCW
	RCCW
	Upozornění na projíždějící vozidlo při couvání
	Upozornění na projíždějící vozidlo při couvání


	RVM
	RVM
	Zobrazení zadní kamery
	Zobrazení zadní kamery


	SBW
	SBW
	Elektronické řazení (Shift-By-Wire)
	Elektronické řazení (Shift-By-Wire)


	SCC
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	Adaptivní tempomat
	Adaptivní tempomat


	SEA
	SEA
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	Asistence při bezpečném vystupování
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	Upozornění pro bezpečné vystupování


	SRS
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	Airbagy - doplňkový zádržný systém
	Airbagy - doplňkový zádržný systém
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	Řídicí jednotka SRS
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	Identifikační číslo pneumatiky
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