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Vysvětlení značek 

® 

OLllačujc odk;l/ ll;! ods l ;lV(~C S rlUI"/llýllll 
informacemi a bc/pcčllos lnimi pokyny 
v r;'lInci jedné kapitoly. nn které je nutné 
neustale dbal. 

Šipka označuje pokračovan i odstavce na 
dalši strance. 

Šipka označuj e konec odstavce. 

Symbol označuje situace. při kterych je 
nutné co nejdřive vOLidlo zastavil. 

Symbol označuj e registrovanou ochrnn
nou znamku. Chyběji cí označen i však ne
znamena. že se pojmy mohou vo l n ě pou
žival. 

Symboly tohoto drullU odkazuji na varov
né pokyny v r<imci stejného odstavce ne
bo na uvedené stranky, aby tim upozornily 
na možné nebezpeč i nehody a zra nč ni 

a nn to, jak je jim mOLné zabranil. 

Křižový odkaz na mOLnost Illaterialniho 
poškozeni v ramci stejného ods tavce ne
bo na uvedené strance. 

Texty s timto symbolem upozorňuji na nebez
pečné situace, které vedou při nerespektová
ni bezpečnostních pokynů k smrtelnému ne
bo vážnému zraněni. 

A VAROVÁNí 
Texty s tímto symbolem upozorňuj i na nebez
pečné situace, které mohou vést při nere
spektováni bezpečnostn ích pokynů k smrtel
nému nebo vážnému zraněni. 

A UPOZORNĚNí 
Texty s tímto symbolem upozorňuji na nebez
pečné s ituace, které při nerespektováni mo
hou byt př i či nou lehkých nebo těžkých zraně
ní. 

CD 
Texty s tímto symbolem upozorňují na situace, 
které vedou p ři nerespektováni přislušnych po
kynů k poškození vozidla. 

cSiLJ Tex ty s ti mto symbolem obsahuji pokyny 
~ vztahujicí se k ochraně životniho pros t ře cli . 

r:;l Texty s tímto symbolem obsahuji dophiuj ici 
L!J Informace. 

Návod k obsluze 

Touran 

Srdečné poděkování za Vaši důvěru 

S tímto vozem Volkswagen získáváte vozidlo s nejmodernějš í technologií a rozsáhlým komfortním vyba
vením, které budete jistě chtít plně využívat při každodenním provozu. 

Před prvním použitím sí přečtěte a respektujte informace v tomto návodu, abyste vozidlo rychle 
a kompletně poznali , jakož i rozpoznali připadná nebezpečí pro Vás i ostatní a mohli se jich vyva
rovat. 

Pokud byste měli k svému vozidlu další dotazy nebo se vám bude zdát, že palubní kniha není zcela vy
čerpávající, obraťte se prosím na svého partnera Volkswagen. Dotazy, podněty i připorninky vždy uvítá
me. 

Přejeme Vám mnoho radosti s Vašim vozem a vždy šťastnou cestu . 

Váš Volkswagen AG 
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• Tento návod k obsluze plati pro všechny mode
ly a provedeni vozu Touran. 

• Abecedně uspořádaný věcný rejstř í k najdete na 
konci návodu. 

• Seznam zkratek vysvětluje odborné zkratky 
a pojmy na konci návodu. 

• Údaje o směru jako vlevo, vpravo, vpředu , 
vzadu se vztahují ke směru jízdy, pokud neni uve
deno jinak. 

• Vyobrazení slouži k orientací a jsou Chápána 
jako obecná zobrazení. 

• Tento návod k obsluze byl vytvořen pro vozidla 
s ř í zenim vlevo. U vozídel s ř í zením vpravo jsou 
ovládací prvky částečně uspořádány jinak, než je 
na vyobrazeních nebo než je popsáno v textu 
=> strana 10. 

• Technické změny na vozídle, které byly prove
deny po redakční uzávěrce, se nacházejí v dodat
ku, ktery je přiložen k palubní knize. 

Je popsána veškerá výbava a modely, aniž by byla 
zvláštni výbava nebo varíanta modelu označena. 
Tak může být popsána i výbava, kterou vaše vozi
dlo případně nemá nebo je dodávána pouze na 
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Přeprava 
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Asistenčni systémy řid i če 

122 
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138 
141 
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- As i stenčni systémy pro rozjezd 195 
- ParkPilot 198 
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- Asistent pro parkováni (Park Assist) .... 208 
- Tempomat (GRA) ... 212 
- Asistent udržování jízdního pruhu (Lane 

Assist) .................... 216 
- Rozpoznáváni dopravních značek (Sign 

Assist) ...... 219 
- Rozpoznání únavy (doporučení 

k přestávce) .. 222 
- Adaptivní regulace podvozku (DCC) .... 224 
- Systémy kontroly tlaku vzduchu 

v pneumatikách. . ................... 225 

Klimatizace 
- Topení, větrá ní, chlazení ...... ... . 
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.235 
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..... 246 
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některé trhy. Své vybaveni vozid la najdete na pro
dejním dokladu a bližší informace získáte u svého 
partnera Volkswagen. 

Všechny údaje v tomto návodu k obsluze odpoví
daj í stavu v době redakčn í uzávěrky. Kvůli probíha
jícimu dalšímu vývoji vozídla jsou možné odlišnosti 
mezí vozidlem a údaji v tomto návodu. Z těchto 
rozdí l ů v údajích, vyobrazeních nebo popisech ne
lze vyvozovat žádné nároky. 

Jestlíže vozidlo prodáváte nebo půjčujete, zajistě
te, abý ve vozid le byla vždy úplná palubní kniha. 

Pevné součásti palubni knihy : 
• Servisn í plán 

• Návod k obsluze 

Dodatečné součásti palubní knihy 
(volitelně): 

• Dodatek 
• Rádio, resp. nav igační systém 

• Přípravy pro mobílní telefon 

• Ostatní přílohy 
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Přehled vozidla 
Vnější pohledy 

Pohled ze strany 

Obr. 1 Přehled boční strany vozídla 

Legenda k obr. 1: 

CD Střešní anténa 

® 
@ 
@ 

Páčka dveří . ...... . ... .. . 

Podélný střešní nos ič. 

Vnějš í zrcátka . . .. .. . . . .. .. . .. ............. . . .. ......... . ... . ... . . 
- dop l ňkové ukazatele směru jízdy . ...... . . . . ... .. . .. .. ... . . . . . . .... ... ..... . ... . . 
- osvětleníokoli 

® Snímač asistenta pro parkování (Park Assist) 

® 
(}) 

® 

Upínací body pro nasazení zvedáku 

Víko palivové nádrže 

Boční sklo s integrovanou anténou => sešit Rádio resp. => sešit Navigace 

Přehled vozidla 

Pohled zezadu 

Obr. 3 Přeh led zadní část í vozidla 

Legenda k obr. 3: 

CD Střešní anténa 

® 
® 

Zvýšená brzdová světla 

Sklo zadních výklopných dveř í 

- vyhřívá ní skla zadních výklopných dveří 

@ Stěrač zadního skla 

® Zpětná světla 

® Tlačítko pro otevření zadních výklopných dveří a prostor kamery asístenta pro zpětnou jízdu 
(Rear Assíst) stejně jako osvětlení reg i strační značky . 

(}) Nos íč reg ístra ční značky vzadu 

® 
® 
@ 
@ 

Uchycení zadního vlečného oka za krytem . 

Snímače ParkPílot vzadu, resp. asístenta pro parkování (Park Assist) 

Prostor tažného zař ízení 

Zadní výklopné dveře .. .. . ... . ... . . . . . . . . .... . . . .... .. . . .. . .. . ...... .. . . . 

Přehled vozidla 

o IT-osa I 

304 
50 

138 
11 8 
102 
102 
208 
322 
240 

8 1T-0583 

304 

228 
11 3, 270 
102, 335 

53, 204 
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346 
198, 208 

141 

53 <l 

Čelní pohled 

Obr. 2 Přeh led če l ní části vozidla 

Legenda k obr. 2: 

CD Snímač nebo okénko kamery na držáku zrcátka pro: 

® 
@ 
@ 

® 
® 
(}) 

® 
® 
@ 

- dešťový senzor . . ......... . ...... . . . .. . •• • . ... .. 

- regulací dálkových světe l resp. automatickou regulaci dálkových světe l ... . . . . .. • • . . . . 
- asistenta udržování jízdního pruhu (Lane Assist) . . . .. .. ... . ............. . . . .. • . ... 
- rozpoznání dopravní značky (Sign Assíst) ......... . .... . . ....... . ..... . . . . . • .. . 

Stěrače vpředu .. . ... ...... ... ............ .. . .. . .. .. . . . . . . . 

Kapota motorového prostoru 

Odjišťovac í páčka kapoty motorového prostoru 

Čel ní světlomet ............... . .. . ........ . .... . . . . .... ... .. • .... . ...... . . .. • • . 

Ostříkovače světlometů . .. .. ....... .. ......... • • . . . .. . . . . . .. .. . • . . ...... . . .. . .. 

Mlhový světlomet resp. za táčkové jízdní světlo 

Snímače ParkPi lot vpředu , resp. asístenta pro parkování (Park Assist) 

Nos ič registrační značky vpředu 

Uchycení předního vlečného oka za krytem .. . ..... . .. .. . .. . .. . .. . 

Vnější pohledy 

Vnitřní prostor vozidla 

Přehled ovládacích prvků ve dveřích řidiče 

11 3 
102 
216 
219 

11 3.270 
253 
253 

102,335 
11 3 

102,335 
198,208 

346 <l 

Obr. 4 Přeh led ovládacích prvků ve dveřích řid íče (vozidla s řízením vlevo). Vozidlo s řízením vpravo je 
u spořádáno zrcad lově . 

Legenda k obr. 4: 

CD Kontrolní světlo zabezpečovac ího zař íze ní proti krádeží, resp. bezpečnostní pojistka 

® Páčka dveří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. ......... . .. . . 

® 
@ 

Spínač centrálního zamykání a odemykání vozidla a - tl .... . ... . .... . . . . . 
Spínač nastavení vnějš ích zrcátek 

- nastaven í vnějš í ch zrcátek L - O - R 

- vyhřívá ní vnějš í ch zrcátek Qlil 
- příklápění vnějš í ch zrcátek 9 

® Páčka odemykání kapoty motorového prostoru 

® Ovládací tlačítka elektrického spouště ní oken ........ . . • . 

- elektrické spouštění oken ~ 
- bezpečnostní tlačítko spouště ní oken vzadu @ 

- elektrická dětská pojistka ® . . . 
(}) Odkládací přihrádka s držákem nápojů a možností uložení výstražné vesty 

® 
® 

Odjíšťovac í tlačítko palivové nádrže iil 
Odrazka 

Vnítřní prostor vozíd la 

44 
50 
44 

118 

253 
56 

50 
154 
240 
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Přehled boční strany vozidla 

Obr.5 Přeh led vozidla na stra ně řidiče (vozidlo s řizenim vlevo) 

Obr.6 Přeh led vozidla na st ra ně řidiče (vozidlo s řizenim vpravo) 

Přehled vozidla 

Přehled středové konzoly 

Horní část středové konzoly 

Obr. 7 Přeh led homi části středové konzoly 

Legenda k obr. 7: 

CD Tlačitko zapináni a vypináni varovných světe l Ji. 

® Odkládaci přihrádka. 

@ 
@ 

Přivody vzduchu O - ~ ...... • • •••• . 

Ovládaci prvky: 

- systému topeni a čerstvého vzduchu . . . . . . . • . . . ...... . . .. . . 

- klimatizace (ručně) ..................... ...... ... . ........... ... . .. . . . 

- Climatroniku . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .. .. .. . . . ..... . .. . .. .. . . . . ... . .. . . . 

- nezávislého (přidavného) topení ..... . . . .. ...... . ... . . .. . ... .. . .. .. ..... . . . .. .. . 

® Tlačítko vyhřívá ní pravého sedadla 'Ii ............ . ......... .. . 
® Autorádio nebo navigační systém (vestavěno z výroby) => sešit Autorádio resp. => sešit Navi

gační systém 

CD Tlačítko vyhřiváni levého sedadla 'Ii 
® Kontrolní světlo vypináni čelního airbagu spolujezdce 

Přehled vozidla 

311 
154 
228 

228 
228 
228 
235 

71 

71 
85 <l 

l og nda k obr. 5 a obr. 6: 

Tlač ítko ukazatele kontroly pneumatik """" OFF ..... •••. 

Př ívody vzduchu O - ;;O . 

2 Páčka 

- dálkových světel m 
- světelné houkačky m 
- ukazatele směru jízdy 9<:> 

- parkovacich světe l pE 

- tempomatu (GRA) OFF - CANCEL - ON - RESUME / -SPEED- / -SET- (vozidla bez Lane Assist) . 

- NEBO: tlačitko pro as i ste nční systémy řid iče (u vozidel s Lane Assist) 

3 Ovládaci prvky multifunkčního volantu : . 

- nastavení hlasitosti autorádia, navigačních hlášení nebo telefonního hovoru :!;,o - ::;." 

- ztlumení autorádia nebo aktivace hlasového ovládání .Aj, 

- vyvolání hlavní nabídky telefonu nebo přijmutí telefonního hovoru J 
- tlačítka ovládání informačního systému Volkswagen <2:.-~-'17-";' - OK, ..=, 

@ Sdružené přístroje: 
- pří stroje .............. . 

- displej ............ . ...... .. .............. .. .•. 

- varovná a kontrolní světla 

® Páčka stěračů a ostřikovačů ....... .. ........... . .... . ............ ... . .. ...... ... . 

- stěrače čelního skla HIGH - LOW 
- stirání čelního skla v cyklech •• ,. 

- "jednorázové setře ní " lx 
- stěrače čelního skla <i;) 

- omývací automatika čelniho skla ~ 

- s těrač skla zadních výklopných dveří C\-I 
- omývaci automatika skla zadních výklopných dveří ® 
- páčka s tlačítky pro ovládání ínformačního systému Volkswagen TRIP-, OK/RESET . 

® Spínač světe l ."p: 

- vypnuté světlo -0-

- automatícké ovládání jízdních světe l -AUTO-
- obrysová a tlumená světla ,00, ~D 
- mlhová světla 1D 0$ 

CD Regulátor jasu osvětlení pří strojů a spínačů C'! 

® 
® 
@ 
@ 
@ 
@ 
@ 

® 

Ovladač regulace sklonu světe l ~D . . ..... .. . . ... . . . .. ... . .. .•. ... ... . ...... 

Odkládací příhrádka .. . ................. . ........................... . ......... .. . 

páčka tempomatu (GRA) OFF - CANCEL - ON - RESUME / -SPEED- / -SET- (vozidla s Lane Assist) 

Houkačka (funguje jen při zapnutém zapalováni) 

Čelní airbag řidiče ................... . .. .. .. .. . ...... . . . . 

Páčka nastavitelného sloupku řízení ....... . ... . . . . .......... . . . . 

Pedály .............................. . . 

Spínaci skříňka. 

Vnitřní prostor vozídla 

Dolní část středové konzoly 

44 
228 
102 

212 
-'24 

24 

19 

19 

16 
11 3 

24 
102 

102 
102 
154 
212 

85 
63 

172 
167 <l 

Obr. 8 Uspořádá ní dolní část i středové konzoly 
(vozidlo s řízen ím vlevo) 

Obr. 9 Uspořádá ní dolní části středové konzoly 
(vozidlo s řízen ím vpravo) 

Legenda k obr. 8 a obr. 9: 

CD Popelník 

® 
@ 
@ 

Zapa lovač cigaret nebo zásuvka 12 V .... . . ..••. .. .. ... ..... ..... ......... .. . . 

Odkládaci příhrádka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . ....... . .. . 

Páka: 

- manuální převodovky ................ . . .. ........ .. . .. .. . .. •. . .. ..... ..... • . 
- automati cké převodovky ............... ... . . 

® Tlačítka: 
- regulace tra kčního prokluzu (ASR) ~ OFF . 
- asistenta pro parkování (Park Assist) I@ ..... . • • . 

- ukazatele kontroly pneumatik (.J.) SET ......... • • • •. 
- Park Pilot P"I! 

- systému start-stop tf .................... . ... ............. .. . . .. .......... ... . . 
- adaptívni regulace podvozku (DCC) CgS ..... . . . • .............. •• •............. .. 

® Páka ruční brzdy . . . ..................................... . .•..... ...... . .. . 

CD Odkládací přihrádka ve středové loketní opěrce vpředu ............... ... . 

Vnitřní prostor vozidla 

162 
162,164 

154 

172 
172 

180 
208 
225 
198 

195 
224 
180 
154 <l 



Přehled vozidla na straně spolujezdce 

Obr. 10 Přehled vozidla na stra ně spolujezdce 
(vozidlo s ř ízenim vlevo). Vozidlo s říze ním vpravo 
je uspořádáno zrcad lově. 

Legenda k obr. 10: 

CD Montážni poloha če l ního airbagu spolujezdce v pří strojové desce .. . .. .. .. • ......... . . . 

® Zámkový vypinač če l ního airbagu spolujezdce v odkládací přihrádce . . . . .. . .. .. . . 

® 
@ 

Odemykací páčka odkládaci přihrádky se zámkem ......... .. .. .... . .. .. . . .. . . . .. . . . . 

Při vody vzduchu O - ;O . ......... . ........... . .... .. ........ . . . .. . . . .. . .. .... . .. . . 

Pře h led vozid la 

Sdružené přístroje 

Varovná a kontrolní světla 

85 

85 

156 

228 <l 

Varovná a kontro lní světla upozorňují na nebezpe
č l - & , závady => 0 nebo na určité funkce. Někte
rá varovná a kontrolní svělla se rozsvítí při zapnutí 
zapalováni a musí při běž í cím motoru nebo během 
j lzdy zhasnou!. 

Podle vybavení vozidla se mohou místo varovných 
světe l na displeji sdružených přístrojů zobrazovat 
symboly. 

Při rozsvícení některých kontrolních světe l navíc 
zazní zvukový signál. 

Podle provedení modelu se může na displeji sdru
žených př ístroj ů navíc objevi t textové hlášení, kte
ré poskytuje další informace nebo požaduje u rčité 

č i n nosti => strana 19, Přístroje. 

Symbol Význam => & 

(®) Zatažená ruční brzda. 

11,\ Nepokračujte v jízdě! 
(CD) Hladina br.zdové kapaliny je příliš nízká nebo je vadný brzdový sy-

stém. 

Bliká: I,í Nepokračujte v j ízdě! 

_F_ Hladina chladicí kapaliny je pří l i š nízká, teplota chladicí kapaliny je 
příl i š vysoká nebo chladicí systém motoru je vadný. 

Bliká: chladicí systém motoru je vadný. 

"tYl 
$II Nepokračujte v jízdě ! 

Příliš nízký tlak motorového oleje. 

,~, $II Nepokračujte v j ízdě ! 
Jsou otevřeny minimá lně jedny dveře vozidla nebo některé dveře 

CRl 
" 

jsou nesprávně zavřené . 

~ 
i 1,\ Nepokračujte v jízdě! 
Otevřené nebo nesprávně zavřené zadni výklopné dveře. 

~ 
~ Nepokračujte v j ízdě! 
Vadné řízení. 

~ Nepřipnutý bezpečnostní pás řid i če, resp. spolujezdce. 

U Vadný alternátor. 

0 Převodovka s dvojitou spojkou DSG® je př íl i š horká. 

\. Opotřebovaná předni brzdová obložení. 

Svítí : systém ESC je v závislosti na systému vadný nebo vypnutý. 
NEBO: 
bliká: ESC, resp. ASR reguluje. 

~ 
ASR je ručně vypnutá. 

Závada nebo výpadek ABS. 

, Mlhové koncové světlo je zapnuté. 

Přehled vozidla 

Víz 

=> strana 180 

=> strana 262 

=> strana 257 

=> strana 50 

=> strana 53 

=> strana 193 

=> strana 74 

=> strana 266 

=> strana 172 

=> strana 180 

=> strana 102 

'" 

" 

ymboly v podhledu střechy 

Symbol Význam 

V , 'lif- , O, Q;D, ~ Vnitřní osvěllení a svělla pro čtení => strana 102 

Elektrická panoramatická výklopná a posuvná střecha => strana 59 

Modul s třemi tlačitky => sešit Příprava pro mobilní telefon 
<l 

Vnitřní prostor vozidla 

Symbol Význam => & Viz 

Svítí : částečný nebo úplný výpadek osvětlení vozidla. => strana 335 
Svítí : systémová chyba zatáčkového jízdního světl a. 

Světlo bliká asi 5 sekund po každém zapnutí zapalování : zapnutý => strana 102 
cestovní režim 

j 
Svíti nebo bliká: závada katalyzátoru . 

Svítí : předžhavení vznětového motoru. 

Bliká: vadné řízení motoru . 
=> strana 307 

-'''' 
Vadné říze ní motoru . 

Sazemi zanesený filtr pevných části c . 

t-' Porucha řízení. => strana 193 

Jj Tlak vzduchu v pneumatikách je příli š nízký nebo vadný systém 
=> strana 225 kontroly pneumatik. 

'--' Příliš nízký stav vody v ostřikovač ích . => strana 113 

ra .. 
Palivová nádrž je skoro prázdná. => strana 240 

jl 
Bliká: vadný systém motorového oleje. 

=> strana 257 
Svítí : pří liš nízká hladina motorového oleje. 

.' Vadný systém airbag a systém napínačů pásu. => strana 85 

, :\ 
Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) je zapnutý, ale ne-

=> strana 216 ni aktivní. 

Vypnutý čelní airbag spolujezdce (PASSENGER AIR BAG OFF ~;) . => strana 85 

QQ Ukazatel směru jízdy vlevo nebo vpravo. => strana 102 
Varovná světla jsou zapnutá. => strana 311 

to Zapnuté mlhové světlomety. => strana 102 

Svítí : seš lápněte brzdový pedál! Řazen í => strana 172 
(~) Brzdy => strana 180 

Bliká: blokovací tlačítko ve volici páce neni zaaretováno. => strana 172 

~ Tempomat reguluje. => strana 212 

51 Ukazatel provozu na zemní plyn. => strana 240 

j:\ 
Asistent udržování j ízdního pruhu (Lane Assist) je zapnutý a aktiv-

=> strana 216 ní. 

~D Zapnuté dálkové svěllo nebo světelná houkačka . => strana 102 

_F_ Př íli š nízká teplota chladicí kapaliny motoru na zemní plyn. => strana 262 

SAFE Aktivní imobilizér. => strana 167 

Sdružené přístroje 

1

17 



Symbol Význam =:> ,&. Viz 

§:0 Regulace dálkových světe l (Ught Assist), resp. automatická regu- =:> strana 102 
lace dálkových světe l (Oynamic Ught Assist) zapnutá. 

;,.....c Ukazatel servisních interva l ů. =:> strana 22 

CiV Systém start-stop je aktivní. 

CK5 Systém start-stop nedostupný. =:> strana 195 

;) Motor startuje. 

® Mobílní telefon je připojen přes Bluetooth k přípravě pro mobilní 
telefon zabudované z výroby. =:> sešit Přípravy pro 

~ 
Stav nabití baterie mobil ni ho telefonu. Pouze u přípravy pro mobil- mobilní telefon 

ní telefon zabudované z výroby. 

* 
Varovná signalizace náledí. Vnější teplota je ch ladnější než +4 °C =:> strana 19 
(+39 °F). 

A VAROVÁNI 
Opomenutí rozsvicených varovných světel 
a textového hlášení může vést k uváznutí vo
zidla v silničním provozu, k nehodám a těž
kým zraněním . 

• Nikdy nepřehlížejte rozsvícená kontrolni 
světla a textová hlášení. 

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozídlo. 

• Vozidlo odstavte v bezpečné vzdálenosti 
od projíždějícich vozídel tak, aby žádné části 
výfukového systému nepřišly do styku s leh
ce vznětlivým materiálem, např. se suchou 
trávou, palivem. 

A VAROvANI(pokra~ováni) 
• Odstavené vozidlo představuje značné ri
ziko pro samotné vozidlo i pro ostatni účast
níky silničního provozu. Je-Ii to nutné, zapně
te varovná světla a postavte výstražný trojú
helník, abyste varovali ostatní účastníky sil
ničního provozu. 

• Ještě než se otevře kapota motorového 
prostoru, vypněte motor a nechte ho vychlad
nout. 

• Motorový prostor každého vozidla je ne
bezpečná zóna a může být přičinou těžkých 
zranění =:> strana 253. 

Q) I!:!"~' ::!=:!~!!:!:!..J 
Opomenutí rozsvícených kontrolních světel 
a textových hlášení může způsobit poškození 
vozidla. <1 

Přehled vozidla 

® Ukazatel teploty chlazení motoru ,J, =:> strana 262 nebo ukazatel zásoby zemního plynu u vozidel 
s motorem na zemní plyn =:> strana 240. 

@) Ukazatele na displeji =:> strana 20. 

® Tachometr (rych loměr) . 

® Ukazatel zásoby paliva =:> strana 240. 

Cf) Nulovací tlačítko počítadla dennich kilometrů (trip). 
- Pro vynulování stiskněte tlačitko (O.O/SET). 

Q) ". 
• U studeného motoru se vyhněte vysokým 
otáčkám, nejezděte na plný plyn a motor zby
tečně nezatěžujte. 

Ukazatele na displeji 

@JPOZNÁMKA(pokračovánl) 

• Aby se zabránilo poškozením motoru, měl 
by se ukazatel otáčkoměru nacházet jen krátko
době v červené oblasti stupnice. 

r.Gh Včasné zařazení vyššího jizdn ího stupně po
'ť!ti máhá snižovat spotřebu paliva a hluk způso
bený provozem vozidla. 

Obr. 12 A: otevřená kapota motorového prostoru, B: otevřené zadni výklopné dveře , C: otevřené předn í 

levé dveře, O: otevřené pravé zadní dveře 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J,::,JJ bezpečnostní pokyny .&. na straně 19 a 
dodržujte je. 

Podle vybavení vozidla se mohou na displeji sdru
žených přístrojů =:> obr. 11 @) zobrazovat různé in
formace: 

• varovné a informační texty, 

• údaje o ujetých kilometrech, 

• denní čas, 

• ukazatel servisních interva l ů =:> strana 22, 

• druhá rychlost (nabídka Nastavení) =:> strana 
24, 

• ukazatel stavu systému start-stop =:> strana 
195, 

• rozpoznané dopravní značky funkce rozpozná
ní dopravn ich značek =:> strana 219, 

• otevřené dveře, kapota motorového prostoru 
a zadní výklopné dveře =:> obr. 12, 

Varovné a ínformační texty 

<1 

• vnější teplota, 

• polohy volicí páky =:> strana 172, 

• doporučení k řazeni (manuálni převodovka) 
=:> strana 172 

Při zapnutí zapalování nebo za jizdy se kontrolují 
některé funkce a stav některých součástí vozidla. 
Poruchy funkce se na displeji sdružených př ís trojů 
zobrazuji červenými a žlutými varovnými symboly ~ 

• multifunkční ukazatel (MFO) a nabídky různých 
nastavení =:> strana 24, 

Přehled vozidla 

I troje 

I III Úvod k tématu 

V 111111 k pitole najdete informace k těmto tématům: 

"r"I dlld př i stroj ů .......... . . 19 
(Ik II It le na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
( Iklll II I servisnich inte rvalů 22 

I I"plň uj ící informace a varovné pokyny: 

v, lIovná a kontrolní světla =:> strana 16 

• IlIfo rmačni systém Volkswagen =:> strana 24 

Ilk za tel vložených rychlostních stupňů (auto
IIlIlUcká převodovka ) =:> strana 172 

• 1'Jclaje k servisním interva l ům =:> sešit Servísní 
/1/1111 

Prehled přístrojů 

Obr.11 Sdružené přístroje v přístrojové desce 

A VAROV~I , 

Pokud je pozornost řidiče rozptýlena, může 
dojít k nehodě a zraněni. 

• Tlačítka ve sdružených přístrojích nikdy 
L-ne_o_v_l_á_d_eJ'-·t_e_b_ě_h_e_m--=--jí_zd_y'-. ________ ---' <1 

ru Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny.&. na straně 19 a dodržujte je. 

Vysvětleni k pří strojům obr. 11 : 

CD Tlačitka pro nastavení hodin1). 

- Stisknutím tlačítka I"" / (1) ) označte ukazatel hodín nebo minut. 

- Další nastavení proveďte stisknutím tlačítka lo.o/sET). Podržením stisknutého tlačítka probíhá rychlý 
posun. 

- Opětovným sti sknutím tlačítka I"" / (1) ) nastaven í hodin zavřete. 

@ Otáčkoměr (otáčky běž iciho motoru x 1000 za minutu). 

Začátek če rveného pole na otáčkoměru označuje u všech rychlostních stupňů nejvyšší př í pustný po
čet otáček zajetého motoru, který je zahřátý na provozní teplotu. Před dosažením červené oblasti je 
třeba přeřadit na nejbližší vyšši rychlostni stupeň, zvolit polohu D volicí páky, uvolnit nohu z plynového 
pedálu =:> (D. ~ 

') Podle vybaveni vozidla lze hodiny naslavil laké přes nabidku Nastavení na displeji sdružených přislroj ů "," slrana 30 . 

Sdružené přístroje 

H textovými hlášeními na displeji sdružených přís
(l ojů (=:> strana 16) a připadně jsou signalizovány 
I nkusticky. Podle provedení sdružených při stroj ů 
lI1uže být zobrazení různé. 

Druh hlášení 

Varovné hlášení pri
ority 1. 

Barva 
Vysvětlení 

symbolu 

červená 

Symbol bliká nebo svití - částečně spolu s výstražnými tóny. 
~ Nepokračujte v jízdě! Nebezpeč í =:> .&.! 
Zkontrolujte vadnou funkci a odstraňte při čin u . Případně vyhledejte od
bornou pomoc. 

Symbol bliká nebo svíti - částečně spolu s výstražnými tóny. 

Varovné hlášeni pri
rity 2. 

žlutá 
Chybná funkce nebo nedostatek provozních kapalin může způsob i t po
škozen í vozidla a jeho vyřazení z provozu! =:> (D 
Co nejdříve zkontrolujte vadnou funkci. Případně vyhledejte odbornou 
pomoc. 

Informačn í text Informace o průběhu různých procesů ve vozidle. 

Údaje o ujetých kilometrech 

Počítadlo celkových kilometrů zaznamenává celko
vou vzdálenost ujetou vozidlem. 

Oel1l1í počitadlo kilometrů (tríp) ukazuje kilome
try, které byly najety od posledniho nulování denní-
110 poč ítad l a kilometrů . Poslední místo ukazuje 
100 metrů (1/10 míle). 

Ukazatel vnější teploty 

Při vněj š i ch teplotách nižších než +4 °C (+39 °F) 
se v údaji o vnějš í tep lotě navíc zobrazi "symbolle
dového krystalu" (varovná signalizace náled í) . Ten
to symbol nejdříve něko lik sekund bliká a poté svítí 
tak dlouho, dokud vněj š i teplota nestoupne nad 
+6 °C (+43 °F) =:> .&.. 

Zobrazená teplota u stojícího vozidla, s nezávislým 
topenim v provozu (=:> strana 235) nebo při velmí 
nízkých rychlostech může být působením tepla sá
laj ícího z motoru mírně vyšši než skutečná vněj š í 

teplota. 

Měřic í rozsah je -40 °C (-40 °F) až +50 °C 
(+122 °F). 

Polohy volicí páky 

Zařazená poloha volicí páky se zobrazuje na boku 
vo licí páky i na displeji sdružených př ístroj ů. V po
lohách D a S, jakož i u tiptroniku se na displeji příp . 

zobrazí aktuální j ízdn í stupeň . 

Doporučení k řazení (manuální převodovka) 

Na displeji sdružených přístrojů se mohou během 
jízdy zobrazovat doporučení volby rych lostních 
s tupňů, úsporné vzhledem ke spotřebě =:> strana 
172. 

Dvojítý ukazatel rychlosti (mph nebo kmih) 

Během jízdy lze navíc k ukazateli v tachometru zo
brazit rychlost v jiné měrné jednotce (mph nebo 
v kmih). K tomu označte v nabídce Nastavení po
ložku Druhá rychlost =:> strana 24. 

Vozidla bez ukazatele nabídky ve sdružených přís
trojích: 

• Nastartujte motor. 

• Stiskněte třikrá t tlačítko Iec:, / (1) ). Ukazatel celko
vých kilometrů na displeji sdružených přístroj ů bli
ká. 

• Tlačítko IO.OfSET) stiskněte jednou. Namísto uka
zatele celkových ki lometrů se krátkodobě zobrazí 
"mph" resp. "kmih". 

• Tím se aktivuje dvojitý ukazatel rychlostí. Deak
tivace probíhá stejným způsobem . 

U provedení modelu pro země, ve kterých je záko
nem požadováno zobrazen í druhé rychlosti, nelze 
dvojitý ukazatel rychlosti vypnout. 

Ukazatel systému start-stop 

Informace o aktuálním stavu se zobrazují na dis
pleji sdružených při stroj ů =:> strana 195. 

A VAROVÁNI 
Opomenutí rozsvícených varovných světel 
a textového hlášení může vést k uváznutí vo
zídla v silničním provozu, k nehodám a těž
kým zraněním . 

• Nikdy nepřehlížejte rozsvícená kontrolní 
světla a textová hlášeni. 

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozidlo. ~ 

Sdružené přístroje 21 



A VARovANI (pokračováni) 

• Odstavené vozidlo představuje značné ri-
ziko pro samotné vozidlo i pro ostatní účast-
níky silničního provozu. Je-Ii to nutné, zapně-
te varovná světla a postavte výstražný trojú-
helnfk, abyste varovali ostatní účastníky sil-
ničního provozu. 

• Vozidlo odstavte v bezpečné vzdálenosti 
od projíždějících vozidel tak, aby žádné části 
výfukového systému nepřišly do styku s leh-
ce vznětlivým materiálem, např. se suchou 
trávou, palivem. 

A VAROVÁNí 
Silnice a mosty mohou být při vnější teplotě 
nad bodem mrazu namrzlé. 

• I když se "symbol krystalu" jako varování 
před náledím při vnější teplotě nad +4 oe 
(+39 °F) nezobrazuje, může se náledí přesto 
tvořit. 

Ukazatel servisních interva l ů 

r-T'n Néjprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J.:JJ bezpečnostní pokyny &,. na straně 19 a 
dodržujte je. 

Ukazate l servisn í události se objeví na displeji 
sdružených pří strojů => obr. 11 0 . 
Termíny servisních prohlídek u Volkswagenu se 
rozli šují na prohlídky s výměnou oleje , např. inter
valový servis a na prohlídky bez výměny oleje, 
např. inspekčni servi s. Ukazatel servisních interva
lů informuje pouze o termínech servisní prohlídky, 
které obsahují výměnu motorového oleje. Všechny 
ostatní termíny servi sních prohlídek, jako např. in
spekční servis nebo výměna brzdové kapaliny, 
jsou na nálepce na sloupku dveří vozidla nebo 
v servisnim plánu. 

U vozidel se servísem závislým na čase nebo 
počtu ujetých km jsou určeny pevné servi sní in
tervaly. 

U vozidel se servisem LongLife se terminy inter
valového servisu určují individuá lně. Technický po
krok umožňuje výrazně zredukovat nutnost údržby. 
Servisem LongLife zavádí firma Volkswagen tech
nologii, která vám umožňuje provádět intervalový 
servis jen tehdy, když to vaše vozidlo vyžaduje. 
Přitom se servisní intervaly určují (max. po dvou le
tech) s ohledem na individuální podmínky provozu 
a osobní styl jízdy. Předběžné upozornění na pra
videlnou servisní prohlídku se poprvé objeví 20 
dnů před potřebným servi sem. Zobrazený počet 

Přehled vozidla 

Informační systém Volkswagen 

I Úvod k tématu 

V l I 1< pltole najdete informace k těmto tématům : 

I r hl d struktury nabídek . 24 

vlédánl nabídek na displeji sdružených 
pll troj ů . . 26 
Tl ač ltko as is ten čnich systémů řidiče 27 

Hlavni nabidka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Nabídka MFD (multifunkční ukazate l) . . 28 
Nabídka Nastavení 

Podnabídka Komfort 
30 
30 

Podnabídka Světla a vidění 31 

Podnabídka Asistenti . . . . . . . . . . . . . 31 

Při zapnutém zapalování lze vyvolat přes nabidku 
různé funkce displeje. 

Ve vozidlech s multifunkčním volantem odpadají 
tl ačítka v páčce stěračů. Multifunkční ukazatel se 
pak ovládá výhradně tlačítky multifunkčního volan
tu . 

Rozsah nabídek na displeji sdružených pří strojů 
závisi na vybavení vozidla elektronikou a na rozsa
hu výbavy vozidla . 

Odborný servis může v závislosti na vybavení vozi
dla naprogramovat nebo změnit další funkce . Spo
l ečnost Volkswagen doporučuje využít služeb pa
rtnerů Volkswagen. 

Přehled struktury nabídek 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J.:JJ bezpečnostní pokyny &,. na straně 24 a 
dodržujte je. 

MFD (multífunkčni ukazatel) => strana 28 

• Doba jízdy 

• Okamžitá spotřeba 

• Průměrná spotřeba 

• Dojezd 

• Ujetá vzdálenost 

• Kvalita zemního plynu 

• Průměrná rychlost jízdy 

• Digitá lni ukazate l rychlosti 

• Digitální ukazate l teploty oleje 

• Varovná signalizace rychlosti 

Přehled vozidla 

A VAROvANI (pokračováni) 

• Nikdy se nespoléhejte pouze na ukazatel 
vnější teploty! 

<D ., 
Opomenutí rozsvícených kontrolních světel 
a textových hlášeni může způsobit poškození 
vozidla. 

r,:l Existuje celá řada sdružených přistrojů , 
L!:J a proto mohou být zobrazeni ukazatelů na 
displeji různá. U displeje bez zobrazování varov
ných, resp. informačnich textů se závady ohlašuji 
výhradně kontrolnimi světly . 

m Pokud se zobrazuje vice varovných hlášení, 
L!:J objevuji se symboly postupně , vždy po jedné 
sekundě. Symboly se zobrazuji , dokud neni při čina 
odstra něna. <l 

zbývajících kilometrů je zaokrouhlen na stovky, 
resp. zbývající doba na dny. Na aktuální servisní 
hlášení se můžele dotáza t teprve od 500 km po 
poslední servisní prohlidce. Do té doby se na uka
zateli zobrazují pouze vodorovné čárky. 

Upozornění na termín servísní prohlídky 

Když nastane termín servisní prohlídky, objeví se 
při zapnutí zapalování upozorněni na servisni 
prohlídku. 

U vozidel bez textových hlášení na displeji sdruže
ných přístrojů se objeví symbol ná řaďového kli -
če ,,-c a údaj km. Udávaný počet kilometrů je maxi
mální počet kilometrů, který lze do tohoto termínu 
servisu naje!. Ukazatel se po ně kolika sekundách 
změní. Zobrazí se symbol hodin a počet dn ů, které 
zbývají do termínu servisní prohlídky. 

U vozidel s textovými hlášeními se na displeji sdru
žených pří stroj ů objeví Servi s za ---- km ne
bo - - - dní . 

Servísní prohlídka 

Nastane-Ii termín aktuálního servisu, zazní při za
pnutí zapalování akustický signál a několik sekund 
se objeví blikající symbol ná řaďového klíče ,,-co 
U vozidel s textovým hlášením na displejí sdruže-
ných přístrojů se objeví Servi s nyní . ~ 

Některé body nabídek lze vyvolat pouze u stojícího 
vozidla . 

Dokud se zobrazuje varovné hlášení priority 1, ne
lze na displeji vyvolat žádné nabídky. Všechna va
rovná hlášení se po několika sekundách samočin

ně vypnou. Některá varovná hlášení je možné 
kromě toho potvrdit a vypnout tlačítkem lOK/RESETl. na 
páčce stěračů , resp. tlačítkem @ na multifunkčním 
volantu. 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• vněj š í zrcátka => strana 11 8 

• asistenční systémy řidiče => strana 195 

• nezávislé topení => strana 235 

• autorádio, resp. navigační systém => sešit Rá
dio, resp. => sešit Navigační systém 

• přípravy pro mobilní telefon => sešit Přípravy 
pro mobilní telefon 

A VAROVÁNI 
Pokud je pozornost řidíče rozptýlena, může 
dojít k nehodě a zranění. 

• Nabídky na displeji sdružených přístrojů 

I-n_ik_d..:.y_n_e_v-'y_v_o_la_· v_e..:j_te_b_ěh_e_m--=j_íz_d..:y_. ____ --' <l 

Sign Assíst (zobrazování dopravních značek) 
=> strana 219, Rozpoznávání dopravních zna
ček (Sign Assist) 

Lane Assist => strana 216, Asistent udržování 
jízdního pruhu (Lane Assist) 

Audio => sešit Rádio, resp. => sešít Navigačni sy
stém 

Navigace => sešit Navigačni systém 

Telefon => sešit Přípravy pro mobilní telefon 

Nezávislé topeni => strana 235 

• Aktivace 

- Program zap./vyp. 

- Deaktivace 

- Zpět 

• Předvolba 1-3 

- Den v týdnu 

- Hodina 

Vyvolá ní servísního hlášení 

J.u llll e je zapnuté zapalování, motor je vypnutý 
II Vlll ld lo stoji na místě , je možné se dotázat na 
IIIIIIInlnl servisní hlášení: 

pakovaně stiskněte tl ačítko I'<!J / e:l l ve sdruže
Ilylll pří s trojích , dokud se neobjevi symbol 
II 'lltlďového klíče ,,-c . 

o NEBO: zvolte nabídku Nastavení . 

• V podnabidce Servis zvolte položku lnfo. 

.1, ! lllže termín servisní prohlídky již prošel, zo
III II/ované kilometry nebo dny jsou před údajem 
11111. čeny znaménkem minus. U vozidel s textový-
1lIl l,'ášeními se na displeji sdružených pří strojů ob
II vl Ser vis před ---- km nebo -- - dny. 

Vynu lování ukazatele servísních íntervalů 

,I, IHUiže práce neprovádě l partner Volkswagen, lze 
Ilk.l/atel vynulovat následujícím způsobem : 

Vozid la s textovými hlášeními: 

Ivolte nabidku Nastavení . 

V pOdnabídce Servi s zvolte položku Reset. 

I<ontrolní dotaz před volbou potvrďte tlačít-
kom lOK/RESETl na páčce stěračů , resp. tlačitkem @ 
/I 1 multifunkčním volantu. 

Minuta 

I\ktivovat 

Zpět 

I Joba provozu 

I 'Icvozní režim 

Topení 

Větrá ní 

Zpět 

I)on v týdnu 

lovárni nas!. 

1\ I tenční systémy => strana 27 

• Ign Assist zap./vyp. 

• I . ne Assist zap./vyp. 

• L táčkové světlo zap./vyp. 

• Únava zap./vyp. 

tav vozu => strana 27 

Nnstavení => strana 30 

• Asistenti => strana 30 

SignAssist 

Systém zap./vyp. 

Provoz s přivěsem zap./vyp. 

Zpět 

Lane Assist 

Systém zap./vyp. 

Zpět 

• Jazyk/Lang . 

• Údaje MFD 

- Doba jizdy 

- Okamžitá spotřeba 

- Průměrn á spotřeba 

- Kvalita zemniho plynu 

- Ujetá vzdálenost 

Průměrná rychlost jízdy 

- Digitální ukazatel rychlosti (Digi!. ry
chlost) zap./vyp. 

- Dig i!. teplota oleje (teplota oleje) 

Vozídla bez textových hlášení: 

Vypněte zapalování. 

Stiskněte a podržte stisknuté tlačitko lo.o/SET). 

Opět zapněte zapalování. 

Tlačítko lo.O/SETI uvolněte a během asi 20 sekund 
sti skněte tlačítko I'"' / e:l ). 

Ukazatel mezi servi sními intervaly nenulujte, pro
tože jinak zobrazuje chybné údaje. 

Když je při platném servisu LongLife ukazatel se
rvisních intervalů ručně vynulován, aktivuje se "se
rvis závislý na čase nebo počtu ujetých kilometrů". 
Servi sní interval se již nenastavuje individuálně 
=> sešit Servisní plán. 

r,:l Upozorněni na servis zhasne po několika se
L!:J kundách, u běžícího motoru nebo po sti sknutí 
tlačítka lOK/RESETl na páčce stěračů , resp. tlačítka @ 
na multifunkčním volantu. 

r,:l Pokud byl akumulátor vozidla s LongLife se
L!:J rvisem delší dobu odpojen, propočet doby 
zbývající do další servisní prohlídky není možný. 
Údaje servisniho ukazatele mohou být chybné. 
V tomto případě dodržte maximá lně přípu stné se-
rvisní intervaly => sešit Servisní plán. <l 

Sdružené přístroje 

1

23 

- Digitá lni ukazatel rychlosti 

- Varovná signalizace rychlosti 

• Komfort => strana 30 

- Centrálni zamykání 

Zamykání dveří (všechny dveře , jednotlivé 
dveře , strana vozidla, individuálně) 

Automaticky (zamknutí , odemknutí) 

- Ovládání oken 

Vypnuto 

Všechny 

Řidič 

Zpět 

- Sklopení zrcátek zap.lvyp. 

Nastavení zrcátek 

Synchronně 

Samostatně 

Zpět 

- Tovární nas!. 

- Zpět 

• Světla a vidění => strana 31 

- Coming Home 

- Leaving Home 

- Světlo v pros!. nohou 

- Komfortní blikání zap.lvyp. 

- Cestovni režim zap.lvyp. 

- Tovární nas!. 

- Zpět 

• Čas 
• Zimní pneumatiky 

• Jednotky 

• Druhá rychlost zap.lvyp. 

• Servis 

- Info 

- Reset 

- Zpět 

• Tovární nas!. 

Sdružené přístroje 

<l 



Ovládání nabídek na displeji sdružených přístrojů 

Obr. 13 Vozidla bez multifunkčního volantu: tl ačit

ko CD na páčce stěračů pro potvrzeni položky na
bídkya kolébkový spínač @ pro změnu nabídky 

r-l'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
I.--.k:.U bezpečnostní pokyny .&. na straně 24 a 
dodržujte je. 

Vyvolání hlavní nabídky 

• Zapněte zapalováni. 

• Pokud se zobrazi hlášení nebo piktogram vozi
dla, stiskněte tlačítko =:> obr. 13 CD na páčce stěra
čů, resp. tlačítko @ na multifunkčnim volantu 
=:> obr.14. 

• Při obsluze páčkou stěračů: pro nalistování 
hlavní nabídky =:> strana 27 nebo pro návrat z jiné 
do hlavní nabídky podržte stisknuté kolébkové tla
čítko =:> obr. 13 @ . 

Obr. 14 Pravá strana multifunkčn ího volantu: tl a
čí tka k ovládán í nabídek ve sdružených přístroj í ch 

Provedení nastavení závíslých na nabídce 

• Požadované změny se provádějí spínačem na 
páčce stě račů, resp. tl ačítky se šipkami na multi
funkčním volantu . Případně je podržte stisknuté, 
aby se hodnoty zvyšovaly nebo snižovaly rychleji. 

• Volbu označte, resp. potvrďte tlačít-
kem => obr. 13 CD na páčce stěračů, resp. tlačít
kem @ na multifunkčním volantu . 

Návrat do hlavní nabídky 

• Prostřednictvím nabídky: podnabídku opustíte 
volbou položky Zpět . 

• Při ovládání páčkou stěračú: podržte kolébkový 
spínač @ sti sknutý. 

• Při ovládání přes multifunkční volant: stiskněte • Ovládání přes multifunkční volant: hlavní nabíd
ka se nenalistuje. Položky hlavni nabidky prolistu
jete vicenásobným stisknutim tlačitka (;) nebo ~ 
=:> obr. 14. 

tlačítko 0 => obr. 14. <l 

Vyvolání podnabídky 

• Stiskněte kolébkový spínač =:> obr. 13 @ na pá
čce stě račů nahoře nebo dole, resp. tl ačitka se šip
kami (0 nebo G na multifunkčním volantu , dokud 
se neoznač í požadovaná položka nabídky. 

• Označená položka se nachází mezi dvěma vo
dorovnými linkami. Navic je vpravo trojúhelník: ~ . 

• Pro vyvolání položky podnabídky stiskněte tla
č ítko CD vna páčce stěračů , resp. tlačítko @ na 
multifunkčním volantu =:> obr. 14. 

Přehled vozidla 

Nabídka Funkce viz 

As i stent i Zapnutí nebo vypnutí as ístenčních systémů řidiče => strana 27 
=> strana 195 
=> strana 102 

St av vozu Aktuální varovné a informační texty. => strana 19 
Pokud jsou nějaké texty k dispozicí, objeví se přís lušná pOložka 
nabídky. Počet hlášení se zobrazuje na displeji. Příklad : 1/1 ne-
bo 2/2 . 

Nast aveni Další možnosti nastavení , např. nastavení jazyka a jednotek, na- => strana 30 
stavení pro údaje MFD, komfortních funkcí, světe l a vídění , den-
ního času , varovné signalizace rychlostí pro zimní pneumatiky. 

Nabídka MFD (multifunkční ukazatel) 

r-l'n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
I.--.k:.U bezpečnostní pokyny .&. na straně 24 a 
dodržujte je. 

MFD (multifunkční ukazatel) zobrazuje různé údaje 
o jízdě a spotřebě. 

Přepínání mezi ukazatelí MFD 

• Vozidla bez multifunkčního volantu: stiskněte 

kolébkový spínač na páčce stěračů. 

• Vozidla s multifunkčním volantem: stiskněte tla
č itko (0 nebo G. 

Paměť pro jednotlivou jízdu a paměť pro 
celkovou jízdu 

Multifunkční ukazatel (MFD) je vybaven 2 automa
tícky pracujícími paměťmi: 1 - paměť pro jedno
tlivou jízdu a 2 - paměť pro celkovou jízdu. 
Vpravo nahoře je čí slo zobrazené paměti. 

Při zapnutém zapalování a zobrazené paměti 1 nebo 2 krátce stiskněte tlačítko IOK/HESu] na páčce 
stěračů, resp. tlačítko @ na multifunkčním volantu, čímž přepnete mezi oběma paměťmi. 

Paměť shromažďuje informace o jízdě a spotřebě od zapnutí zapalování až do je
ho vypnutí . 

1 Paměť pro jed- Pří přerušení jízdy, které je delší než dvě hodiny, se paměť automaticky vymaže. 
notlivou jizdu Pokud do dvou hodin po vypnutí zapalování pokračuj ete v jízdě, připočítávají se 

nové hodnoty k předcházejícím . 

2 Paměť pro cel
kovou jízdu 

Paměť sbírá jízdní hodnoty libovolného počtu jednotlivých jízd podle provedeni 
sdružených přístrojů až po celkovou dobu jízdy 19 hodin a 59 minut, resp. 99 hodin 
a 59 mínut nebo po celkovou ujetou vzdálenost 1999,9 km (mil), resp. 9999,9 km 
(mil) . Když je dosaženo některé z těchto hra niční ch hodnota), paměť se automatic
ky vymaže a začne ukládat hodnoty opět od O. 

a) Výběr se liši podle provedeni sdružených přístrojů . 

Ruční vymazání pamětí pro jednotlivou jízdu 
nebo paměti pro celkovou jízdu 

• Zvolte paměť , která má být vymazána. 

Individuální výběr ukazatelů 

V nabídce Nastaveni podnabídce Údaje MFD se 
lze zvolit, které ukazatele MFD na displeji sdruže
ných př í strojů se mají zobrazovat. Navíc lze změ nit 

<l 

• . Tlačítko IOK/RESET] na na páčce stěračů, resp. tla
čítko @ na multifunkčním volantu podržte stisknu
té asi 2 sekundy. 

zobrazené měrné jednotky => strana 30. ~ 

Přehled vozidla 

Tlačítko asistenčních systémů řidiče 

• 
036·0062 

Zapnutí nebo vypnutí jednotlívých 
asistenčních systémů řidiče 

• Nabídku Asi stenti vyvoláte krátkým stísknu
tím tlačítka => obr. 15 (šipka). 

• Zvolte as isten ční systém a zapněte nebo vy
pněte => strana 26. "Háček" označuje zapnutý asi
s te nční systém řidíče. 

• Nás ledně potvrďte výbě r tl ačítkem IOK/RESET] na 
páčce stěračů, resp. tlačítkem @ na multifunkčním 
volantu => strana 26. 

Zapnutí nebo vypnutí všech asistenčních 
systémů řidiče 

Obr. 15 Na páčce ukazate l ů směru jízdy a dálko
vých světe l : tlačítko pro as ísteční systémy řid iče (u 
vozidel s Lane Assist). 

• Pro vypnutí nebo zapnutí as ís tenčních systémů 
řidiče zvolených v nabídce Asistenti s tiskněte 

tlačítko => obr. 15 (šipka) déle než jednu sekundu. 

• Pokud nebyl v nabídce Asistenti aktivován 
žádný as iste nčn í systém, zapnou se všechny asi-r-l'n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 

I.--.k:.U bezpečnostní pokyny .&. na straně 24 a 
dodržujte je. 

stenční systémy řidiče. <l 

Tlač í tkem na páčce ukazate l ů směru jízdy a dálko
vých světe l lze v nabídce Asistenti zobrazené 
as isten ční systémy zapnout nebo vypnout => strana 
195. 

Hlavní nabídka 

[Q] Nejprve sí přečtěte úvodni ínformace a bezpečnostní pokyny .&. na straně 24 a dodržujte je. 

Nabidka 

MFD 
Si gn Assist 

Lane Assist 

Audio 

Navigace 

Telefon 

Nezávislé to
peni 

Nabídka 

I)oba jizdy 

Funkce 

Informace a možnosti nastavení multifunkčního ukazatele (MFD) 

Informace rozpoznávání dopravních značek (Sign Assist). 

Informace asistenta udržování jízdního pruhu (Lane Assist) . 

Ukazatel stanice při poslechu autorádia. 
Ukazatel títulu v režimu CD. 
Ukazatel títulu při poslechu médii. 

Zobrazení informaci zapnutého navigačního systému: 
Při aktívovaném navádění k ci li se zobrazují odbočovaci šipky 
a přibližovaci segmenty. Zobrazení se podobá symbolickému zo
brazení v navigačním systému. 
Pokud navádě ní k ci li není aktivní , zobrazí se směr jízdy (funkce 
kompasu) a název ulice, po které právě jedete. 

Informace a možnosti nastavení přípravy pro mobilní telefon. 

Informace a možnosti nastavení nezávislého topení: 
zapnutí nebo vypnutí nezávislého topeni. Volba dob spuštění 
a druh provozního režimu. 

víz 

=> strana 28 

=> strana 219 

=> strana 216 

=:> sešít Rádio, 
resp. => sešit Navi

gační systém 

=> sešit Navigační 

systém 

=> sešit Přípravy 

pro mobilni telefon 

=:> strana 235 

Sdružené přístroje 

Funkce 

Doba jízdy v hodínách (h) a mínutách (mín), která uplynula od zapnutí za
palováni. 

Okamžitá spotřeba pa
li va 

Ukazatel okamžité spotřeby paliva se během jízdy zobrazuje v 1/100 km 
(mpg), při běž í cím motoru a stojícího vozidla v IIh (gal/h). 
Ukazatel okamžité spotřeby paliva u vozidel s motorem na zemní plyn se 
ukazuje při rychlostech od 5 kmih (3mph) v kg/100 km , resp m3/100 km 
(mls/kg , resp. mls/m3), při rychlostech pod 3 kmih (2 mph) v kg/h, 
resp. m3/h . 

P r ůměrná spotřeba Průměrná spotřeba paliva se zobrazí po zapnutí zapalování teprve po ujetí 
asi 100 metrů. Do té doby se zobrazují pouze čárky. Zobrazovaná hodnota 
se aktualizuje zhruba každých 5 sekund . 
Ukazatel okamžité spotřeby paliva u vozidel se zážehovým, resp. vzněto

vým motorem se ukazatel průměrné spotřeby paliva zobrazje 1/100 km 
(mpg), u vozidel s motorem na zemní plyn se ukazatel zobrazuje v kg/ 
100 km, resp. v m3/100 km (mls/kg bzw. mls/m3). 

Dojezd Přibližná jízdní vzdálenost v km (mílích), kterou je možné při stejném způ
sobu jízdy ještě ujet na obsah nádrže, který je k dispozici. K výpočtu slouží 
kromě jiného okamžitá spotřeba paliva. 

Uj etá vzdál enost Vzdálenost ujetá od zapnutí zapalování v km (mílích). 

Kval ita zemního plynu Kvalita zemního plynu se při každém tankování zjišťuje automaticky a po 
zapnutí zapalováníse zobrazuje. Ukazatel se zobrazuje v procentech od 
70 % do 100%. Čím vyšší je hodnota v procentech, tím nižší je jeho 
spotřeba. 

P r ůměrná rychlost Průměrná rychlost se po zapnutí zapalování zobrazí teprve po ujetí asi 
100 metrů. Do té doby se zobrazují pouze čárky. Zobrazovaná hodnota se 
aktualizuje zhruba každých 5 sekund. 

Di gi tál ni ukazatel ry- Aktuální rychlost jízdy jako digitální ukazatel. 
chlosti 

Di gitál ni ukazatel te- Aktuální teplota oleje jako digitální ukazatel. 
pl oty oleje 

Varováni při --- km/h 
resp. Varováni při 

Při překročení uložené rychlosti , v oblasti mezi 30 kmih (1 8 mph) 
a 250 kmih (1 55 mph) probíhá akustické a případně optické varováni. 

- - - mph 

Uloženi rychlosti pro varovnou signalizaci 
rychlosti 

• Zvolte ukazatel Rych . varováni - -- km/ho 

• Sti skněte tl ačítko [OK/RESET] na páčce stěračů , 
resp. tlačítko @ na multifunkčním volantu , čímž 
uložíte aktuálni rychlost a aktivujete varováni. 

• Případně během asi 5 sekund nastavte poža
dovanou rychlost spínačem na páčce stěračů nebo 
tlačítky (0 nebo G na multifunkčnim volantu. Po-

tom opět s tiskněte tlačitko [OK/RESET] na páčce stěra
čů, resp. tlačítko @ na multifunkčním volantu nebo 
několik sekund vyčkejte. Rychlost se uloži a varo
váni se aktivuje. 

• Pro deaktivaci stiskněte tlač ítko IOK/RESU] na pá
čce stěračů, resp. tl ačítko @ na multifunkčním vo-
lantu. Uložená rychlost se vymaže. <l 

Sdružené přístroje 



Nabídka Nastavení 

cu Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny & na straně 24 a dodržujte je. 

Nabídka Nastavení Funkce 

Asistenti Nastavení pro různé as istenční systémy řidiče ~ stra na 31. 

Jazyk/Lang . Nastaveni jazyka pro texty na displeji a v navigačním systému. 

Údaje MFD 
Nastavení údajů , které se maji zobrazovat na displeji sdružených přístrojů => strana 
28. 

Komfort Nastaveni komfortních funkcí vozidla => strana 30. 

Světla a vidění Nastaveni osvětlení vozidla => strana 31. 

Čas Položkou se nastavují hodiny a minuty ukazatele času ve sdružených přístrojích 
a v navígačním systému. Denní čas lze zobrazovat v modu 12 a 24 hodín . Případ-

ně se nahoře na dísplejí zobrazuje S, které označuje nastavený letní čas. 

Zimni pneumatiky Nastavení optíckého a akustíckého varováni rychlostí. Funkcí použíjte pouze tehdy, 
když jsou namontovány zímní pneumatíky, které neumožň ují využít maximální ry-
ch lost vozidla. 

Jednotky Nastavení jednotek pro zobrazení teploty, spotřeby paliva a vzdáleností. 

Druhá rychlost Zapnutí nebo vypnuti ukazatele dvoji rychlostí. 

Servis Dotaz na servisní hlášení nebo ukazatel servisních intervalů . 

Tovární nast . Volbou položky se některé funkce v nabídce Nastavení vráti zpět na tovární na-
stavení. 

Zpět Zobrazení se vrátí zpět do hlavní nabídky. 

Podnabídka Komfort 

cu Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny & na straně 24 a dodržujte je. 

Nabídka Komfort Funkce 

Při odemknutí vozidla klíčkem se podle nastavení odemykají tyto 
dveře: 

Odemykání 
- Všechny dveře : odemknou se všechny dveře . 

- Jedny dveře : při odemknutí klí čkem od vozidla se odemykají 
dveří 

pouze dveře řidiče. Teprve při dvojím stisknutí tlačitka @ se ode-

Centrální 
mknou všechny dveře a zadní výklopné dveře . 

zamy- - Strana vozidl a: odemykaji se dveře na stra ně řidíče . 
káni 

- Zamykání (Auto Lock) : automatické uzamknuti všech dveři 
=> strana 44 

a zadních výklopných dveří od rychlosti asi 15 kmih (9 mph). 
K odemknutí stojícího vozidla sti skněte tlačítko centrálního zamy-

Automaticky kání nebo vyjměte klíček od vozidla ze zapalování v případě, že je 
aktivovaná funkce Odemykání . 

- Odemykání (Auto Unlock): všechny dveře i zadní výklopné 
dveře se odemknou, když vytáhnete klí ček ze zapalování. 

Ovládání oken Nastaveni spouštěčů oken: během odemykání nebo zamykání vozidla můžete vše-
chna okna otevřít, resp. zavřít. Funkci otevíráni lze aktivovat pouze pro dveře řidi-
če => strana 56. 

Sklopení zrcátek Sklopení zrcátka na straně spolujezdce při couvání. Umožňuje např. pohled na ob-
rubník => strana 118. 

Přehled vozidla 

Před jízdou 
Než vyjedete 
Pokyny k jízdě 

[JJ Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Připrava k jizdě a bezpečnost jízdy . 
Jízdy do zahraníč í 

Průjezdy vodou na silnící . . 

32 
33 
34 

• spouštění motoru, řazení , parkování => strana 
167 

• ekologická jízda => strana 190 

• informace o spotřeb ičích => strana 304 

A VAROVÁNí 
Jízda pod vlívem alkoholu, drog, léků 
a omamných prostředků může být příčinou 
těžkých nehod a smrtelných zranění. 

• Alkohol , drogy, léky a omamné prostředky 
mohou značně ovlívnít vnímání, reakční doby 
a bezpečnost jízdy, což může mít za následek 

<l 

Podle místa nasazení vozidla může být vhodné, 
nechat na hnací ústrojí namontovat spodní ochran
ný kryt. Spodní ochranný kryt hnacího ústrojí může 
snížit riziko poškození spodní částí vozíd la a olejo
vé vany motoru, když např . přejíždíte přes obrub
ník, najíždíte na vjezdy na pozemky nebo jezdíte 
po nezpevněných cestách. Společnost Volkswa
gen doporučuje využít při jeho montáži služeb pa
rtnerů Volkswagen. ztrátu kontroly nad vozid lem. <l 

Dopl ňující info rmace a varovné pokyny: 

• správné a bezpečné sezení ~ strana 63 

• přeprava => strana 122 

Příprava k jízdě a bezpečnost jízdy 

cu Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a bezpečnostn í pokyny & na straně 32 a dodržujte je. 

Kontrolní seznam 

Pro vlastní bezpečnost, bezpečnost všech spolucestujících a ostatních účastníků sílníčního provozu dbejte 
před každou jízdou i během ní těchto pokynů => &: 

~ 
~ 

Zkontrolujte správnou funkcí osvětlení a ukazatelů směru jízdy. 

Zkontrolujte plnicí tlak pneumatík (=> strana 284) a zásoby paliva (=> strana 240). 

~ Zajistěte jasný a dobrý výhled všemi okny. 

~ Bezpečně připevněte všechny předměty a zavazadla v odkládacích přihrádkách , v zavazadlovém 
prostoru a případně na střeše => strana 122. 

~ Pedály musí být možné vždy bez omezení sešlápnout. 

~ Zajis těte děti během jízdy ve vozídle zádržným systémem, který odpovídá jejích hmotnosti a výšce 
=> strana 93. 

~ Nastavte správně přední sedadla, opěrky hlavy a zrcátka vzhledem k velikosti těla => strana 63. 

~ Nazujte si boty, které jsou pevné a poskytují dobrou oporu pro ovládání pedálů. 
~ Podložka v prostoru nohou na straně řidiče musí nechat oblast pedá lů volnou a musí být bezpečně 

upevněna . 

~ Před jízdou zaujměte správnou polohu sezení a udržujte tuto polohu během jízdy. To se týká také 
všech spolucestujících => strana 63. 

Před jízdou 

V' 

~ 

Nabídka Komfort Funkce 

Nastav. zrcátek. Pří nastavení zrcátka na straně řidíče se pří nastavení Synchron nastavuj sou
časně í zrcátko na straně spolujezdce => strana 118. 

Tovární nast . Volbou položky se některé funkce v pOdnabídce Komfort vrátí zpět na továrnl na
stavení. 

~Z~p~ě~t~ __________ LU~ka~z~a~te~l~s~e~p~ř~e~p~n~e~z~p~ě~t ~do~n~a~b~íd~k~y_N~a~s~t~a~v~e_n_i _. _________________________ <l 

Podnabídka Světla a vidění 

cu Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny & na straně 24 a dodržujte je. 

Nabídka Světl a 
Funkce 

a ví dění 

Comíng Home Nastavení doby zapnutí osvětlení po zamknutí, resp. odemknutí vozid la. Funkci 
Leaving Home zde můžete také zapnout nebo vypnout ~ strana 108. 

Světlo v prost . Nastavení jasu osvětlení prostoru nohou při zapnutém tlumeném světle nebo za-
nohou pnutí nebo vypnutí funkce. 

Komfortní bl iká- Zapnutí a vypnutí komfortního blikání. Pokud je komfortní blikání ukazatelů směru 
ní jízdy zapnuté, při krátkém stisknutí páčky ukazatele zablíkají mínímá lně třikrát 

=> strana 102. 

Cestovní režim Zapnutí a vypnutí cestovniho režimu. Při zapnutém cestovním režimu se světlome-

ty vozídla s řízením vlevo přestaví na provoz vlevo, resp. světlomety vozidla s říze-
ním vpravo na provoz vpravo. Je nutné nastavit v zemích, ve kterých se jezdí na 
opačné straně vozovky. Cestovní režim se smí pOUŽívat pouze krátkodobě a je 
nutné ho okamžitě deaktivovat, pokud již není potřeba. 

Tovární nast . Všechna nastavení v podnabídce Světl a a vidění se vrátí na tovární nastave-
ní. 

Zpět Ukazatel se přepne zpět do nabídky Nastavení . <l 

Podnabídka Asi stenti 

cu Nejprve si přečtěte úvodni ínformace a bezpečnostní pokyny & na straně 24 a dodržujte je. 

Nabídka Asistenti Funkce 

Sígn Assist Zapnutí a vypnutí rozpoznání dopravní značky => strana 219. 

Lane Assist Zapnutí a vypnutí asístenta udržování jízdního pruhu => strana 216. 

Zatáčkové světlo Zapnutí a vypnutí zatáčkového světla => strana 102. 

Rozpoznání únavy Zapnutí nebo vypnutí funkce rozpoznání únavy (doporučení k přestávce) => strana 
222. <l 

Sdružené přistroje 

Kontrolní seznam (pokračování) 

Před jízdou správně připněte bezpečnostní pás a ponechte ho během jízdy takto přípnutý . To s tý
ká také všech spolucestujících => strana 74. 

Ve vozid le můžete vozit pouze tolik osob, kolik je k díspozící sedadel a bezpečnostní ch pásů . 

Nikdy vozidlo neřiďte, je-Ii omezena vaše schopnost řízení, např . léky, alkoholem nebo drogamí. 

Během řízení vozidla se nerozptylujte, na př. nastavováním a vyvoláváním nabídek pro ovládání , ko
munikací se spolujezdci nebo telefonními hovory. 

Rychlost a způsob jízdy vždy přízpůsobte viditelnosti , počasí, stavu vozovky a podmínkám provozu. 

Dodržujte pravídla silničního provozu a zadané rychlostí. 

Při dlouhých cestách dělejte pravídelné přestávky - minimálně každé 2 hodiny. 

Zvlřata zajístěte během jízdy ve vozíd le systémem, který odpovídá jejich hmotnosti a výšce. 

A VAROVÁNI 
Neustále dodržujte aktuální pravidla silniční
ho provozu a omezení rych losti a jezděte 
předvídavě . Správné vyhodnocení jízdní si
tuace může být rozhodující pro bezpečné do
sažení cíle na rozdí l od případné nehody 
s těžkými zraněními. 

r.jl Pravidelné servisní práce na vozidle neslouží 
L!J jen k udržení hodnoty vašeho vozu, ale 
přispívají také k provozni spolehlivosti a dopravní 

Jízdy do zahraničí 

bezpečností. Proto nechte provádět servisní práce 
podle podkladů v servisním plánu. Při ztížených 
podmínkách provozu mohou být některé práce nut
né již před termínem následující servisní prohlídky. 
Ztížené podmínky jsou např. časté popojiždění, 
častý provoz s přívěsem, jízda v oblastech s vyso
kou prašností. Dalši informace obdržíte u partnerů 
Volkswagen nebo v odborném servisu . <l 

cu Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny & na strané 32 a dodržujte je. 

Kontrolní seznam 

V ně kterých zemich platí speciální bezpečnostní normy a předpisy, týkající se emisí škodlivin, které se mo
hou lišit od konstrukčního stavu vozidla. Společnost Volkswagen doporučuje, abyste se před jízdou do za
h ran i č í informovali u partnera Volkswagen o zákonných ustanoveních platných v zemi plánované cesty 
k následujícím bodům : 

~ Zda je nutné vozidlo po technické stránce pro tuto jízdu do zahraničí připravit, n a př . pře lepit světlo
mety, resp. přestavit světlomety? 

~ Zda jsou k dispozici potřebné nástroje, diagnostické pří stroje a náhradní díly pro servisní a opravá
renské práce? 

~ Zda je v zemi plánované cesty k dispozici partner Volkswagen? 

~ U zážehových motorů : zda je k dostání bezolovnatý benzin s dosta tečně vysokým oktanovým č í
slem? 

~ U vznětových motorů: zda je k dostání motorová nafta s nízkým obsahem síry? 

~ Zda je v cílové zemí k dispozici správný motorový olej (=> strana 257) a jiné provozní tekutiny podle 
specifikace Volkswagen. 

~ Zda funguje z výroby zabudovaný navigační systém s navigačnimi údaji v zemi plánované cesty? 

~~~ __ Z __ da~jS_O_u~p_r_O~j_íz_d_U_v_C_í_l o_v_é_z_e_m_i_n_u_tn_e_' _sp~e_c_i a_' I_n_í ~pn_e_u_m __ a_tik~y_? _____________________________ ~ 

Než vyjedete 



CD U'"II.:::.'r.':1.LI...u.LILII.%&! 

Volkswagen nezodpovídá za škody na vozidle, 
které vznikly na zá kladě méně kvalitniho paliva, 
nedostatečného servi su nebo chybějících origi-
náln lch d ll ů . <l 

Průjezdy vodou na silnici 

í"l'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-bU bezpečnostní pokyny & na straně 32 a 
dodržujte je. 

Abyste při průjezdu, např. zatopených cest. vylou
č ili riziko poškození . respektujte tyto pokyny: 

• Před průjezdem vodou si zj i stěte její hloubku. 
Hladina vody smí sahat maximálně ke spodní hra
ně karoserie => <D. 

• Nejeďte rych lej i než rych lostí kroku. 

• Nikdy nezůstávejte stát ve vodě. necouvej te 
nebo nevypínejte motor. 

• ProtijedouGÍ vozidla vytvářej í vlny. které mohou 
hladinu vody pro vaše vlastní vozidlo zvednout na
tolik. že bezpečný průjezd vodou není možný. 

• Při průjezdu vodou systém start-stop vždy ruč
ně vypněte => strana 195. 
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Před jízdou 

Identifikační údaje o vozidle 

A 

CD- 1674 16- 5-0471 18855 
1.~lt)I,~I ZZZ ·:;'C Z 9E1347E,9 

0-
360 5LD 
PR55RT Lim. TREND 
155 kW D6F 

0- CCZB KPZ 
LR71,1 QQ 

BOR CIG GOK H08 JON 091 

~ IRT 162 2ZB 5RQ 5SL TQ 3 
352 8TC QI4 8RY 8GU 

8RM I Z ~I L0 2 OY D Q07 7i'IG 

A VAROVÁNI 
Po průjezdech vodou, blátem, břečkou apod. 
může z důvodu vlhkých a v zimě namrzlých 
brzdových kotoučů , jakož í brzdových desti
ček, dojít ke zpoždění brzdného účínku 
a k prodloužení brzdné dráhy. 

• Opatrně proveďte brzdný manévr, abyste 
brzdy "osušili a odmrazili ". Přitom neohrozte 
žádné účastníky sílníčního provozu a neopo
meňte zákonná ustanovení. 

• Vyvarujte se prudkého a náhlého brzdné
ho manévru přímo po průjezdu vodou. 

CD •• 
• Při průjezdu vodou se mohou vážně poško
dit některé dily vozidla, jako např. motor, převo

dovka, podvozek nebo elektrický rozvod. 

• Nikdy neprojíždějte slanou vodou, neboť sů l 
může způsobovat korozí. Všechny části vozi
dla, které při šly do styku se slanou vodou, ne-
prodleně omyjte sladkou vodou. <l 

Obr. 16 A: datový štítek vozidla: např í k lad s kódem motoru CCZB@. B: typový štítek 

Obr. 17 I dentif i kačn í č ís lo vozidla 

í"l'n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L-bU bezpečnostn í pokyny & na straně 35 a 
dodržujte je. 

Identifikační číslo vozidla 

I de nt i fikační č i slo vozidla lze přeč ist zvenčí okén
kem v čelním skle => obr. 17. Okénko je na boku 
vozídla . ve spodní částí če l ního skla. Navíc je íden
tífikačn í č i slo vyražené v pravém blatn íku nahoře 
v motorovém prostoru. K í den tí fí kačnímu č í s l u vozí
dia se dostanete. když otevřete kapotu motorové
ho prostoru &, => strana 253. 

Dodatečná ident ifikace vozidla pro Činu 

Tyto dl ly karoserie jsou u vozidel pro Čínu označe
ny íd e n tí fikačnlm č í slem vozid la (FIN). resp. čí
slem. odkazujicim na FIN: 

• nosník zámku vzadu (v zavazadlovém prosto
ru). 

• kapota motorového prostoru. 

Před jízdou 

• podélný nosník vpravo (v motorovém prostoru). 

• zadní výklopné dveře. 

• sloupek dveř í (strana spolujezdce). 

• plech podlahy (v prostoru nohou na straně 
spolujezdce ). 

Datový štítek vozidla 

Datový štítek => obr. 16 A je u pětimístného mo
delu na lepený vlevo na podlaze zavazadlového 
prostoru. jakož i u sedmimístného modelu na 
koncovém plechu vzadu vlevo v zavazadlovém 
prostoru. Obsahuje tyto údaje: 

CD I dentifikačni číslo vozidla (číslo podvozku) 

® Typ vozid la. výkon motoru. převodovka 

@ Kód motoru a převodovky. čis lo laku. vn itřn í 
vybavení. Např. kód motoru je "CCZB" 
=> obr. 16. 

o Rozš í řené vybaven í. PR-č ís la 

Tyto údaje jsou také v servisn ím plánu. 

Typový štítek 

Typový štítek => obr. 16 B je v idět po otevření dveři 

řidiče na sloupku dveří dole. Vozidla pro u rč i té 

exportn i země typový ští tek nemají. 

Typový ští tek obsahuje tyto údaje: 

® Přípustná celková hmotnost 

® Přípustná hmotnost j ízdní soupravy (tažné vo
zidlo a přívěs) 

CD Přípustné zatížen í na přední nápravu 

® Př í pustné zatížen í na zadní nápravu <l 
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Technická data 

I Cli Úvod k tématu 

V této kapítole najdete informace k těmto tématům : 

h I ntífíkační údaje o vozíd le . 36 
II nta motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
I{ ozměry . ..... .. . . .. . .. . . . . . 37 
.JI zdní výkony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

I 
v 

yp motoru vozídla se dozvíte z datového štítku 
servisním plánu. resp. z úředních dokladů k vozí
u. dl 

Ů 

• pohonné hmoty => strana 246 

• motorový olej => strana 257 

• ch ladicí kapalína motoru => strana 262 

• kola a pneumatíky => strana 284 

• ínformace o spotřebíčích => strana 304 

Opomenutí nebo překročení uvedených údajů 
k hmotnostem, nákladu, rozměrům a maxi
mální rychlosti může vést k nehodám a těž-

II 
/ 

daje v úředních dokladech k vozídlu mají vždy 
řed nost. Všechny údaje v tomto návodu platí pro 
kladní model. Vzhledem k rozšířenému vybavení 

ebo různým provedením modelu. stejně jako 
zvláštních vozídel a vozidel pro jiné země se mo
ou uvedené hodnoty IiŠít. 

kým zraněním. <l 

11 

II 

h 

D 

• 
• 

oplň ující informace a varovné pokyny: 

přeprava => strana 122 

ekologícká jízda => strana 190 

O ata motoru 

Než vyjedete 

I--r'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J.:.I.I bezpečnostni pokyny &. na straně 35 a 

održujte je. 

isů Z důvodu techníckých norem a daňových předp 
se mohou údaje o výkonu vozidla a j ízdních výk 
nech některých motorů v ostatn ích zemích lišít o cl 

Z ážehové motory 

Technika 
Výkon motoru vstřiko-

vání 

7 7 kW pří 5000/min TS I® 

1 03 kW při 5600/min TSI® 

1 25 kW při 6000/min TSI® 

V znětové motory 

Technika 
Výkon motoru vstřiko-

vání 

6 6 kW při 4200/min TDI® 

7 7 kW při 4400/min TDI® 

1 03 kW při 4200/min TDI® 

1 25 kW při 4200/min TDI® 

M otor na zemní plyn 

Technika 
Výkon motoru vstři ko-

vání 

1 10 kW při 5500/min TSI® 

Rozměry 

MKB 

CBZB 

CAVC. 
CTHC 

CAVB. 
CTHB 

MKB 

CAYB 

CAYC 

CFHC 

CFJA 

MKB 

CDGA 

následujících údajů. 

Maximální točivý moment 

175 Nm při 

1500 - 41 OO/min 

220 Nm při 
1250 - 4000/min 

240 Nm při 
1500 - 4500/min 

Maximální točivý moment 

230 Nm při 
1500 - 2500/min 

250 Nm při 

1500 - 2500/min 

320 Nm při 

1750 - 2500/min 

350 Nm při 
1750 - 2500/min 

Maximální točivý moment 

220 Nm při 
1500 - 4500/min 

o-

Počet válců , 
zdvihový objem 

4 vá lce. 
1197 ccm 

4 vá lce. 
1390 ccm 

4 válce. 
1390 ccm 

Počet válců, 
zdvihový objem 

4 vá lce. 
1598 ccm 

4 vá lce. 
1598 ccm 

4 vá lce. 
1968 ccm 

4 vá lce. 
1968 ccm 

Počet vá lců, 
zdvihový objem 

4 vá lce. 
1390 ccm 

d 

ro Nejprve si přečtěte úvodni informace a bezpečnostní pokyny & na straně 35 a dodržujte je. 

Délka 

Šířka bez vnějš ích zrcátek 

Šířka přes zrcátka 

Výška při provozní hmotnosti 

Rozvor 

Min . průměr zatáčení 

Touran, Touran EcoFuel, 
Touran BlueMot ion 

4397 - 4494 mm 

1794 mm 

asi 2090 mm 

1619 -1694 mm 

2675 - 2677 mm 

11.2 m 

CrossTouran 

4406 - 4503 mm 

1799 mm 

1645 - 1691 mm 

Než vyjedete 

<l 

~ 



Touran, Touran EcoFuel, 
CrossTouran 

Touran BlueMotion 

Rozchoda) vpředu 1533 - 1541 mm 1534 - 1550 mm 

Rozchoda) vzadu 1501 - 1517 mm 1505 - 1534 mm 

Světl á výška mezi nápravami při 
125 - 160 mm 152 - 158 mm 

provozní hmotnosti 

Světlá výška při celkové připustné 
hmotnosti 

_bl _bl 

n) Hodnoly se mohou lišil od uvedených údajů v závislosli na velikosli ráfků a pneumalik 
b) Hodnoly nebyly v době tisku ještě k dispozici. 

• Na parkovací místa s vysokým uložením ob
rubníku nebo pevným ohraničením najiždějte 
opatrně. Tyto předměty, které vystupují ze ze
mě, mohou při zajiždění a vyjížděni poškodit 
nárazníky a jiné částí vozidla. 

Jízdní výkony 

í"f'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l...-J=.I.I bezpečnostní pokyny &. na straně 35 a 
dodržujte je. 

Zážehové motory: Touran 

Výkon motoru MKB 

77 kW CBZB 

103 kW CAVC 

103 kW CTHC 

125 kW CAVB 

125 kW CTHB 

") Maximálni rychlost se dosahuje na 5. rychlostní stupeň. 
ll) Vozidla se systémem start·stop 
c) Maximální rychlost se dosahuje na 6. rychlostní stupe,i. 

Zážehové motory: CrossTouran 

Výkon motoru MKB 

103 kW CAVC 

103 kW CTHC 

Před jizdou 

fil Ilo Ilt0ly Il ldnl h výkonů byly měřeny bez vý
l '" j li IVY, klor I snižuj výkon , např . bez střešnich 
IlO I/': II II IVIIJ'{KI l n bo l apačů neči s to t. <l 

Před jízdou 

r.9)I pozNAMKA (pokračováni) 
• Dávejte pozor při přejíždění vjezdů na po
zemky, ramp, obrubníků a jíných předmětů . Ní
zko položené části vozidla, jako např. nárazník, 
spoiler a části podvozku, motoru nebo výfuko
vého systému lze při přejíždění těchto překážek 
poškodit. <l 

Z důvodu technických norem a daňových předpisů 
se mohou údaje o výkonu vozidla a jizdnich výko
nech některých motorů v ostatnich zemích lišit od 
následujicich údajů . 

Typ převodovky 
Maximální ry-

chlost 

MP6 
185 km/ha) 

188 km/ha) b) 

MP6 202 km/ha) 

DSG®7 202 km/hc) 

MP6 202 km/ha) 

DSG®7 202 km/hc) 

DSG®7 213 km/hc) 

DSG®7 213 km/hc) 

Typ převodovky 
Maximální ry-

chlost 

MP6 194 km/ha) 

DSG®7 194 km/hb) 

MP6 194 km/ha) 

DSG®7 194 km/hb) 

," 

:') 

kon motoru v ý 

Ií' 

Ií' 

5 kW 

5 kW 

MKB 

CAVB 

CTHB 

"I Mtlximální rychlost se dosahuje na 5. rych lostní stupeň. 
h) Maxímální rycll lost se dosahuje na 6. rychlostní stupeň. 

Vznětový motor: Touran 

v ýkon motoru MKB 

lG kW CAYB 

7kW CAYC 

103 kW CFHC 

125 kW CFJA 

n) Vozídla se systémem start-stop 
h) Maxímáln i rychlost se dosahuje na 6. rychlostní stupeň . 

,) Maxímální rychlost se dosahuje na 5. rychlostní slupeň. 

Vznětové motory: CrossTouran 

Výkon motoru MKB 

77 kW CAYC 

103 kW CFHC 

125 kW CFJA 

II) Maximální rychlost se dosahuje na 6. rychlostní stupeň. 
h) Maximální rych lost se dosahuje na 5 . rychlostni stupeň . 

Motor na zemní plyn: Touran 

Výkon motoru MKB 

110kW CDGA 

ll) Maximálni rychlosl se dosalluje na 5. rychlostní stupeň. 
ll) Maximálni rychlost se dosahuje na G. rychlostní stupeň. 

Motor na zemní plyn: CrossTouran 

Výkon motoru MKB 

110kW CDGA 

,I) Maximální rychlost se dosal1uje na 5. rychlostní stuperl. 

ll) Maximálni rych lost se dosahuje na 6. rycll lostni stupeň. 

demykání a zamykání 

, da klíčků od vozidla 

I tJl Úvod k tématu 

V II ICI kapito le najdete informace k těmto tématům: 

I ll, 'Ik od vozidla 
1'"lholn í světlo v klíčku od vozidla 
VYlit na baterie ........ . . 
',YIIC:hronizace klíčku od vozídla 

Doplň ující informace a varovné pokyny: 

41 
42 
43 
43 

• n stavení přes informační systém Volkswagen 
'Itrana 24 

• centráln í zamykání a systém zamykání 
~ lra na 44 

• spouštění a vypínání motoru =:> strana 167 

• info rmace o spotřeb ič ích =:> strana 304 

• nouzové zavření nebo otevření =:> strana 314 

~NEBEZPEČi 
Pokud vnitřně požíjete baterii o průměru 
20 mm nebo jinou lithiovou baterii, může 
v krátké době dojít k vážnému, až smrtelnému 
zra něni. 

• Kliček k vozidlu, jakož i přívěsek klíčků 
s bateriemi, náhradnímí bateriemi, knoflíkový
mi akumulátory a jinými bateriemi, které jsou 
větš i než 20 mm, přechovávejte vždy mimo 
dosah děti. 

Klíček od vozidla 

Obr. 18 Kliček od vozidla 

Typ převodovky 
Maximálnl ry -

chlost 

DSG®7 207 km/hll) 

DSG®7 207 km/hb) 

Typ převodovky 
Maximálni ry-

chlost 

MP6 174 kmih 

MP6 
183 kmih 

186 km/ha) 

DSG®7 183 kmih 
186 km/ha) b) 

MP6 
201 km/hc) 

203 km/ha) c) 

DSG®6 199 kmih 
201 km/ha) 

DSG®6 213 kmih 

Typ převodovky 
Maxímální ry-

chlost 

MP6 175 kmih 

DSG®7 175 km/ha) 

MP6 194 km/hb) 

DSG®6 192 kmih 

DSG®6 207 kmih 

Typ převodovky 
Maximální ry-

chlost 

MP6 204 km/ha) 

DSG®7 204 km/hb) 

Typ převodovky 
Maximální ry-

chlost 

MP6 198 km/ha) 

DSG®7 198 km/hb) 

Než vyjedete 

• Pokud máte podezření, že došlo k požiti 
akumulátoru, okamžitě vyhledejte odbornou 
pomoc. 

A VAROVÁNí 
Neopatrné nebo nepozorné použivání klíčku 
od vozidla může způsobit nehody a těžká zra
nění . 

• Při každém opuštěni vozidla je nutné vše
chny klíčky od vozidla vzit s sebou. Děti nebo 
nepovolané osoby by mohly zamknout dveře 
a zadní výklopné dveře, nastartovat motor ne
bo zapnout zapalování a tim ovládat elektric
ké vybavení, např. spouštěče oken. 

• Nikdy nenechávejte samotné ve vozidle 
děti ani osoby, které nejsou plně samostatné 
a potřebuji pomoc druhé osoby. Tyto děti ne
bo osoby nejsou v případě nouze schopné 
samy opustit vozidlo, ani si vlastními silami 
pomoci. Tak mohou například podle roční do
by v uzavřeném vozidle být velmi vysoké ne
bo nizké teploty, které mohou předevšim 
u malých dětí vést k vážným zraněním, vyvo
lat onemocnění nebo vést k úmrti. 

• Dokud je vozidlo v pohybu, nikdy nevyta
hujte klíček ze zámku zapalováni. Zámek vo
lantu může zaklesnout a vozidlo pak již nelze 
~~ <l 

Obr. 19 Kli ček od vozidla s tlač í tkem alarmu 

Odemykáni a zamykání 



N Jprv sl přečtěte úvodní Informace a 
I) Zl' čnostnl pokyny .&. na straně 41 a 

liJI J , 

Kll 

1 < lIčk( III I/( vO/I,II Cl myk t a zamykat na dálku 
• 11'(1110 111\ , 

Vy IIač vč tně baterie je v klíčku od vozid la. Přijí
m č J umlstěn uvnitř vozidla . Dosah kličku od vo
zidla je při p lně nabité baterii několik metrů kolem 
vozidla. 

Když nelze vozid lo odemknout nebo zamknout 
k l ičkem od vozid la, je nutné klíček nově synchroni
zovat ~ strana 43 nebo je nutné vyměnit v klíčku 
baterii ~ strana 43. 

Je možné používat vice klí čků od vozidla. 

Odklopeni a přiklopeni tělesa klíčku 

Tě leso kli čku se odjisti a vykl<1'í stisknutím tlačitka 
~ obr. 18 CD, resp. ~ obr. 19 U). 

Pro přiklopení stiskněte tlačítko CD a současně tě
leso klíčku zatlačte zpět, až zaaretuje. 

Tlačitko alarmu 

Tlačitko alarmu @ použijte pouze v případě nou
ze! Po stisknuti tlačitka alarmu vozidlo houká a bli
ká. Dalšim stisknutím tla č ítka se alarm vypne. 

Náhradní klíček 

Pro obstarání náhradniho nebo dalšího klíčku od 
vozid la je nutné čis lo podvozku vozidla. 

Každý nový klíček od vozidla musi obsahovat mi
krochip, který musi být nakódován daty elektronic
kého imobi lizéru vozidla . Klíček od vozidla nefun
guje, když buď neobsahuje žádný mikrochip, nebo 
obsahuje mikrochip, který neni nakódován. To platí 
i pro kli čky, které jsou správně vyfrézovány. 

Kontrolní světlo v klíčku od vozidla 

DTT-0320 

Obr. 20 Kontrolní světlo v klíčku od vozidla 

Před jízdou 

Nové klíčky od vozidla je možné obdržet u Volks
wagen Partner (odborný servis Volkswagen) nebo 
odborných servisů a v odborných zámečnictvi Ch, 
které jsou kvalifikovány k vyrábění těchto kličků. 

Nové a náhradní klíčky je nutné před použitím 
synchronizovat ~ strana 43 . 

CD •• 
Každý kliček od vozidla obsahuje elektronícké 
součástky. Kliček chraňte před poškozením, 
vlhkem a silnýmí otřesy. 

fl' Tlačítka v klíčku od vozidla použivejte pouze 
L!J tehdy, když opravdu příslušnou funkci 
potřebujete. Zbytečné stisknutí tlačítka může způ
sobit nechtěné odemknuti vozidla nebo spuště ni 
alarmu . To platí i tehdy, když si myslite, že se na
cházite mimo oblast účinnost i rádiového k li čku . 

m Funkce klíčku může být dočasně omezena 
L!.J v důsledku překryti jinými vys ílač i v blizkosti 
vozidla , které pracuj i ve stejném km itočtovém pá
smu, např . rádiový přistroj nebo mobilni telefon. 

m Překážky mezi klí čkem a vozidlem, špatné 
L!.J povětrnostní podmínky a slabé baterie tento 
dosah snižují. 

fl' Pokud stisknete tlačítka v klíčku od vozidla 
L!J ~ obr. 18, resp. ~ obr. 19 nebo některé z tla
čitek centrálniho zamykáni ~ strana 44 během 
krátké doby několikrát za sebou, krátkodobě se vy
pne centrálni zamykání, aby se tím zabránilo přetí
ženi. Vozidlo pak je odemknuté. Vozidlo při pad ně 
zamkněte . <l 

1 
IT'n Nejprve si přečtěte úvodní ínformace a 
L..-Jc.l.I bezpečnostní pokyny .&. na straně 41 a 
dodržujte je. 

Pokud krátce sti sknete tla čitko na kl ičku od vozi
dla, kontrolni světlo ~ obr. 20 (šipka) jednou krátce 
blikne. Při delším stisknutí jednoho tlačítka zabliká 
několikrát , např. při komfortnim otevirání. 

Když se kontro lní světlo v k líčku od vozidla při stis
knutí tl ačítka nerozsvití , je nutné baterii v klíčku vy-
měnit ~ strana 43. <l 

Centrální zamykání a systém zamykání vozidla 

I Cll Úvod k tématu 

V I Ilo klipl/ol najdete informace k těmto tématům : 

l 'Opll . ntrů l n l ho zamykáni . . . . . . . . . . . . 44 
(/ IIlknutl a zamknutí vozid la zvenč í 45 
(I mykáni nebo zamykání vozidla zevn it ř 46 

l3 IP čnostnl pojistka . . . . . . . . . . . . . . 46 
Lab zpečovac i zařízení proti krádeži 47 
/-II/dáni vn itřniho prostoru a ochrana proti 
odtažení vozid la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

Centrální zamykáni funguje pouze tehdy správně, 
když jsou všechny dveře vč . zadnich výklopných 
dveři úplně zavřené. Jsou-Ii dveře řidiče otevřené, 
nelze vozid lo k lí čkem zamknout. 

Delši doba stáni odemknutého vozidla (např. ve 
vlastní garáži) může způsobit , že se akumulátor 
vozid la vybije a motor nebude možné nastartovat. 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• vnější pohledy ~ strana 6 

• osobni komfortní nastaveni v Informačnim sy
stému Volkswagen ~ strana 24 

• sada k líčků od vozid la ~ strana 41 

• dveře ~ strana 50 

• zadni výklopné dveře ~ strana 53 

• elektrické spouštěče oken ~ strana 56 

• elektrická panoramatická výklopná a posuvná 
střecha ~ strana 59 

Popis centrálního zamykání 

IT'n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L..-Jc.l.I bezpečnostní pokyny .&. na straně 44 a 
dodržujte je. 

Cenlrálni zamykáni umožňuje společné zamykání 
a odemykáni všech dveři, zadnich výklopných 
dveří a víka palivové nádrže: 

• zvenč í k lí čkem od vozidla ~ strana 45, 

• zevnitř tlačítkem centrá ln iho zamykáni ~ strana 
46. 

Zvláštni funkce centrálního zamykáni lze aktivovat 
nebo deaktivovat přes pOdnabídku Komfort v na
bídce Nastaven í ~ stra na 24. 

Před jízdou 

~ 
• provoz s přivěsem ~ stra l'1a 141 

• nouzové zavření nebo ot~vřeni (la 3 14 
R;:====="';=;;:':""'==,....~~." str@=-==-=1 
& VAROVÁNI 
Nesprávné používání centtálníh ýkání 
může způsobit těžká zranEiní. Cl zarr' 

• Centrální zamykání uZqmkne • ",ny 
d - V 'dl " "sev' . , vere. OZl o uzamcene ~evnitř • _tl zabra' 
nít nechtěnému otevření ctveří a nn~t LItí ne
povolaných osob. V přípa(jě nou"nlk(l po pří 
n~.hodě ale zají.štěné ~~e~(\ znes~e ~jjí 
pnstup pomocI do vmtrml)o prO!l adn ,",ozidla. 

. h ' 't d - tonl • Nikdy nenec aveJ e eti ani Cl které 
nejsou plně soběstačné, v(\ VOli !lOb~jIlČít_ 
kem centrálního zamykáni lze vš~le. Ý dveře 
uzamknout zevnitř. To mŮ~e způ:Ch~ ie se 
ve vozidle uzamknete. Ve "ozídle oblt;"knuté 
osoby mohou být vystavel'1y velltt~za &oké ne-
bo velmí nízké teplotě . I v,! 

• Podle roční doby moholl v Ul • ém vo
zidle být velmi vysoké nebo nílk ~vre7oty, kte
ré mohou především u malých d? !e~&t k vá
žným zraněním, vyvolat onemoc e~ ~e(lebo 
vést k úmrtí. t'Jem 

• Nikdy nezanechávejte ~<idné 
v uzamknutém vozidle, Tyto oso~sObÝ" připa
dě nouze nebyly schopné ~amy 'Y bý jt VOzi-
dlo ani sí vlastními silami j:)omo~~Pust <l 

~I. 

~ 
Dveře, zadní výklopné dveře <'l víko . .Jé nád-
rže je možné při výpadku klič~u Od ~ahvO nebo 
cen trálního zamykání odemknout, r(\ OZldl~rnknout 
ru čně . !lp. t 

Automatické zamykání (Allto Lo 

Připadně se od rychlosti 15 knn/h (1Q
C

k) ) vozidlo 
automaticky uzamkne ~ slran<l 24. k; nn~l1e vozidlO 
zamknuté, svití kontrolní světla 6 v tl dyz j centrá l-
ního zamykáni ~ obr. 24 žlutě. <'lcltkV 

Automatické odemykání (Auto II J() 
V - h d ' d . 'kl I110C . sec ny vere aza .~I vy ?Pl'1é dV(\ř &, utonna-
tlcky odemknou, jestllze vytahl)ete kl' e se cl vozi-
dla ze zámku zapalování => str<'lna 2~č:ek o ~ 

Vylil na baterie 

11111. 21 Klíček od vozidla: otevření vička přihrád

I· V 1111 baterii 

I "'f"'n Nejprve si př?čtěte úvodní ínform~ce a 
-Jc.I.I bezpečnostm pokyny .&. na strane 41 a 

dodržujte je. 

Volkswagen doporučuje , abyste baterii nechali mě-
1111 v odborném servisu. 

/loterie jsou pod krytem na zadni stra ně klí čku od 
vOLidla. 

Výměna baterie 

• Vyklopte tě leso kličku od vozidla ~ strana 42. 

• Kryt na zadni straně klí čku od vozidla ~ obr. 2 1 
sejměte ve směru šipky ~Q). 

• Vhodným tenkým předmětem vypačte bateríi 
I při hrádky ~ obr. 22. 

• Novou bateri i nasaďte podle obrázku ~ obr. 22 
a zatlačte protí směru šipky do přihrádky ~ Q) . 

• Nasaďte kryt podle obrázku ~ obr. 2 1 a zatlačte 
proti směru šipky na kryt pouzdra klíčku od vozidla, 
dokud kryt nezaaretuje. 

Synchronizace klíčku od vozidla 

IT'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L..-Jc.l.I bezpečnostní pokyny .&. na straně 41 a 
dodržujte je. 

Když často tlačitko @ tisknete mimo dosah rádio
vého ovládáni , nelze již případně vozidlo klíčkem 
odemykat ani zamykat. V tomto připadě je nutné 
k líček od vozidla podle následujicího popisu nově 
synchronizovat. 

Itlknutl vozidla po aktivaci airbagu 

Iv ""111 při nehodě k aktivaci airbagů, odemkne 
HIIVO/\ celé vozidlo. V závislosti na rozsahu 

1'" ~"'lIn l lze vozid lo po nehodě uzamknout takto: 

I3TT.o206 

Obr. 22 Klíček od vozidla: vyjmutí baterie 

• Neodborně provedená výměna bateríe mo
hou klíček od vozidla poškodit. 

• Nevhodné baterie mohou klíček k vozídlu 
poškodít. Vybité bateríe nahraďte novýmí 
o stejném napětí, velikosti a specifikací. 

• Při vkládáni baterie dbejte na správnou po
laritu. 

rJil,., Vybité baterie musi být zneh.odnO?eny v sou
<!!tJ ladu s předp iSy na ochranu zlvotn lho 
prostředi. 

r.Jil::... Bateríe v klíčku od vozidla může obsahovat 
<!!tJ chlorístan. Při manipulaci a likvidaci těchto di-
l ů respektujte zákonná ustanoveni a předp isy. <l 

• Vyklopte tě leso klí čku od vozidla ~ strana 42. 

• Případně odstraňte krytku na klice dveři řidiče 
~ strana 314. 

• Stiskněte tlač ítko @ na klí čku od vozidla. 
Přitom stůjte bezprostředně u vozidla. 

• Během jedné minuty odemkněte vozidlo tě le
sem klíčku . Synchronízace je dokončena . 

• Při pad ně namontujte krytku . <l 

Odemykáni a zamykání 

I lIlI kl .. _________ -+..:č..:in..:n..:o:..s:;t~-_:_~_:_------------------
1I11111\111i vozidla tlačítkem cen- - Vypněte zapalováni. 

" IlI lho zamykání: - Jednou otevřete a zavřete dveře vozidla. 
- St ískněte tlačitko centrálního zamykáni @ 

IIlllkll ll li vozid la klíčkem od vo- - Vypněte zapaloVání. 
dell 'l NEBO vytáhněte klíček ze zámku zapalováni. 

- Jednou otevřete dveře řidiče. 
- Vozidlo zamkněte kličkem od vozidla . 

I Pokud stisknete tlačitka v kličku od vozi-
(1/ ~ strana 45, resp. některé z tlačitek cen

IlIlhlll10 zamykáni ~ strana 46 během krátké do
/ly ll' kolikrát za sebou , krátkodobě se vypne cen-

dcmknutí a zamknutí vozidla zvenčí 

DTT·0322 

Obr. 23 Tlačitka na k líčku od vozidla 

trální zamykání , aby se zabránilo přetíženi. Vozidlo 
pak je asi 30 sekund odemknuté. Pokud během té
to doby neotevřete žádné dveře ani zadní výklopné 
dveře , vozidlo se opět automaticky uzamkne. <l 

IT'n Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
L-.J.:.l.I bezpečnostní pokyny & na straně 44 a 
dodržujte je. 

Funkce Čínnost s tlačítky v klíčku od vozidla ~ obr. 23 

Odemknuti vozid la. Stiskněte tlači tko @. Pro komfortni odemykáni podržte tlač itko 
stisknuté. 

Zamknutí vozidla. Stiskněte tlačitko @ Pro komfortni zamknutí podržte tlačitko 
stisknuté. 

Odemykáni zadnich výklopných dveři. Stiskněte tlačitko ~ ~ strana 53. 

Nezapomeňte: teprve při dvojim stisknutí tl ači t-

ka @ se podle nastavení funkce centrálniho zamy
káni v podnabidce Komfort odemknou všechny 
dveře vč. zadnich výklopných ~ strana 24. 

K líčkem od vozidla otevřete vozidlo pouze, když 
má baterie dosta tečný výkon nebo když je klí ček 
ve vzdálenosti do něko lika metrů od vozidla. 

• Při zamknutí vozid la se jako potvrzení j ednou 
rozsvíti všechny ukazatele směru jizdy. 

• Při odemknutí vozidla se jako potvrzeni dvakrát 
rozsvítí všechny ukazatele směru jízdy. 

Pokud zablikání ukazate l ů nepotvrdí zamknutí vo
zidla, nejsou některé dveře nebo zadni výklopné 
dveře zavřené. 

Vozidlo nelze při otevřených dveřích řidiče kličkem 
zamknout. Pokud vozidlo odemknete a neotevřete 

žádné dveře ani zadní výklopné dveře , vozidlo se 
opět automaticky po několika sekundách uzamkne. 
Tato funkce zabraň uje neúmyslnému trvalému 
odemknutí vozidla. ~ 
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Komfortní otevírání nebo zavírání 

• Viz elektrické spouštěče oken - funkce 
=:> strana 56. 

• Viz elektrická panoramatická výklopná a posuv-
ná střecha - funkce =:> strana 59. <l 

Odemykání nebo zamykání vozidla zevnitř 

Obr. 24 Ve dveř ích řidiče : tl ačítko centrálního za
mykání 

r--T'n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L-JcJJ bezpečnostní pokyny &. na straně 44 a 
dodržujte je. 

Stískněte tlačítko =:> obr. 24: 

{1 Odemknutí vozidla. 

a Zamknutí vozidla. 

Tlačítko centrálního zamykání je funkční jak při za
pnutém, tak i při vypnutém zapalováni , pokud jsou 
všechny dveře zavřené. 

Bezpečnostní pojistka 

Když je vozidlo uzamknuto pomocí klíčku od vozi
dla, je tlačítko centrálniho zamykáni mimo provoz. 

Pokud bylo vozidlo zamknuto tlačitkem centrálního 
zamykání, platí následující: 

• Kontrolní světlo a v tl ačítku =:> obr. 24 svítí žlutě, 
když jsou všechny dveře a zadní výklopné dveře 

zamknuté. 

• Bezpečnostní pojistka se neaktívuje =:> strana 
46. 

• Zabezpečovací zařízení proti krádeži se neak
tívuje. 

• Otevřeni dveří , vč. zadních výklopných dveři 
zvenčí není možné, např . při zastavení na doprav
ních světlech . 

• Zevnitř je možné dveře odemknout a otevřít za
tažením otevírací páčky. Kontrolní světlo a zhasne. 
Případně je nutné opakovaně zatáhnout za oteví
rací páčku dveří. Neotevřené dveře, jakož i zadní 
výklopné dve ře zůstávají i nadále uzamknuté a ne
lze je zvenč í otevřít. 

Když se vozidlo zastaví a vytáhnete klí ček od vozi
dla při aktivovaném automatickém odemykání 
=:> strana 44 ze zapalování nebo stisknete tl ačít-

ko@ =:> obr. 24, vozidlo se odemkne. <l 

ru Nejprve sí přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny & na straně 44 a dodržujte je. 

Funkce Činnost 

Zamknutí vozidla a aktivace bezpečnostní po- Stiskněte j ednou tlačítko ® na klíčku od vozidla. 
jistky. 

Stiskněte dvakrát tlačítko ® na kli čku od vozidla. 
Zamknutí vozidla bez aktivace bezpečnostní Ío1 

Sti skněte jednou tlačitko centrálniho zamykání ~ ve 
_P_O_ji_s_tk_y_. __________________________ ~_d_ve~ř_ic~h __ řid~i~č_e_. ________________________________ ~ 

Před jízdou 

• vlečení vozidla (u vozidel s ochranou proti odta
žení vozidla =:> strana 48), 

• nadzvednutí vozidla (u vozidel s ochranou proti 
odtažení vozidla =:> strana 48), 

• při přepravě vozidla trajektové lodi nebo žele
znici (u vozidel s ochranou proti odtažení vozidla 
nebo hlídánim vnitřního prostoru =:> strana 48), 

• odpojení přivěsu připojeného při aktivovaném 
zabezpečovacím za řízení proti krádeži =:> strana 
141 . 

Vypnutí alarmu 

Odemkněte vozidlo přes odemykací tlačítko klíčku 
nebo zapněte zapalováni platným klí čkem od vozi
dla. 

m Alarm se spustí znovu, pokud po ukončení 
L.!J alarmu je opět narušena stejná nebo jiná ob
last zabezpečení. Když např. po otevření ně kte
rých dveří jsou otevřeny i zadní výklopné dve ře. 

m Zabezpečovací za řízení proti krádeži se ne
L.!J zapíná při uzamknutí vozidla zevnitř tlačit
kem centrálniho zamykání @. 

m Pokud jsou dveře řidiče odemknuty klíčkem 
L.!J od vozidla mechanicky, otevřou se pouze tyto 
dveře a nikoliv celé vozidlo. Teprve při zapnutí za
palování budou všechny ostatní dveře odjíštěné -
nikoli však odemknuté - a aktivuje se tlačítko cen
trálního zamykání . 

m Je-Ii akumulátor vozidla slabý nebo vybítý, 
L.!J nepracuje zabezpečovací za řízení proti krá-
dež í správně. <l 

Hlídání vnitřního prostoru a ochrana proti odtažení vozidla 

Obr. 25 Vedle sedadla ř íd íče : t lač í tko k vypnutí 
hl ídán í vn itřního prostoru a ochrany proti odtažení 
vozid la 

r--T'n Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
L-JcJJ bezpečnostní pokyny &, na straně 44 a 
dodržujte je. 

Hlídání vnitřního prostoru a ochrana protí odtažení 
vozidla spustí při uzamknutém vozidle alarm, když 
je ve vnítřním prostoru rozpoznán pohyb nebo po
kud dojde k nadzvednutí vozidla. 

Aktívace hlídání vnítřního prostoru 
a ochrany proti odtažení vozídla 

Přihrádku ve střešní konzole =:> obr. 26 CD zavřete , 
protože jinak nelze zcela zaručít funkčnost hlídání 
vnitřního prostoru (šipky). 

Před jízdou 

Obr. 26 Ve střešní konzole: sn imače hlídání 
vn itřn í ho prostoru u odkládací přih rádky 

Vozidlo zamkněte klíčkem od vozidla. Při zapnu
tém zabezpečovacím za řízení proti krádeži je akti
vované rovněž hlídání vnitřního prostoru a ochrana 
proti odtažení. 

Vypnutí hlídání vnítřního prostoru a ochrany 
proti odtažení vozidla 

K vypnutí musí svítit orientačni osvětleni v tlačitku 

=:> obr. 25 . Aby bylo možné orientačni osvětlení za
pnout, vytáhněte klíček ze zapalování a otevřete 

dveře řidiče. ~ 
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Bezpečnostní pojistka vyřazuje z funkce otevírací 
páčky dveří u zamknutého vozidla, aby se tak ztižil 
p řipadný pokus o neoprávněné vniknutí do vozidla. 
Okna a dveře již nelze při aktivované bezpečnostní 

pojistce zevnitř otevírat =:> .1.. 
Při vypnutí zapalování upozorňuje na aktivovanou 
bezpečnostní pojistku displej sdružených pří stroj ů 
(Zajištěni SAFE, resp. SAFELOCK). 

Deaktívace bezpečnostní pojístky 

Bezpečnostní pojistku lze deaktivovat následujíci-
mi způsoby : 

• Sti skněte dvakrát tlačítko ® na klí čku od vozi
dla. 

• Zapněte zapalování. 

Kontrolní světlo ve dveřích řidíče 

Když je bezpečnostní pojistka vypnut I 

platí: 

• Vozidlo je možné zevnitř odemknout a ot v/lt 
zatažením otevírací páčky. 

• Zabezpečovací za řízení proti krádeži je aktiv -
vané. 

• Hlídání vnitřního prostoru a ochrana proti od ta
ženi vozidla jsou vypnuté. 

Po uzamčení vozidla: Význam 

Červené světlo LED bliká v krátkých intervalech asi 2 se- Bezpečnostni pojistka je aktivovaná. 
kundy a potom pomaleji. 

Červené světlo LED bliká asi 2 sekundy a zhasne. Po Bezpečnostni pojistka je vypnutá. 
30 sekundách začne světlo opět blikat. 

Červené světlo LED svití trvale asi 30 sekund . Porucha systému zamykání. Vyhledejte od

A VAROVÁNI 
Neopatrné nebo nepozorné použití bezpeč
nostní pojístky může mít za následek těžké 
úrazy_. ______________________________ ~ 

Zabezpečovací zařízení proti krádeži 
~ 

r--T'n Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
L-JcJJ bezpečnostní pokyny & na straně 44 a 
dodržujte je. 

Zabezpečovací za ři zení má ztížit vniknutí do vozi
dla a jeho odcizení. 

Zabezpečovací za řízení proti krádeži se zapíná 
automaticky spo lečně s uzamknutím vozidla kl ič
kem. 

Kdy se spustí alarm? 

Zabezpečovac í za řízení proti krádeži vydává asi 
30 sekund akustické a až dvě minuty optické vý
stražné signály, když dojde u uzamknutého vozidla 
k následujicímu neoprávněnému jednání : 

',lI lkněte tl ačítko I"" offl =:> obr. 25. Dokud vozi
lillllll /nmknete, svíti v tlačítku žluté kontrolni svě-
1111 

IM/ete všechny dveře vč. zadních výklopných 
IIvlln 

Vwldlo zamkněte klíčkem od vozidla. Hlídání 
vll ll rllll10 prostoru a ochrana proti odtažení vozidla 
1IIIIItlll do dalšího uzamčeni vozidla vypnuty. 

NUl ,rl klad v těchto situacích je nutné před uzam
~11"lIln vozidla vypnout hlídáni vnitřniho prostoru 
II ,It Illc nu proti odtaženi vozidla: 

pokud krátkodobě ponecháte zvíře uvnitř vozi
I li li , => strana 44, 

• IIln-1i být vozidlo nakládáno, 

pokud má být vozidlo přepravováno, n a př. na 
pr/ vozu nebo trajektové lodi , 

pOkud má být vozidlo taženo s nadzvednutou 
IIllplilVOU. 

Nt bezpečí falešné aktívace alarmu 

l ili/chybná funkce hlídání vnitřního prostoru je mo
I II I pouze při úplně uzamčeném vozidle. Dbejte 
" " I konná ustanovení . Planý poplach může na
IllIt, když: 

borný servís. 

• Nikdy nenechávejte ve vozidle osoby, 
když vozidlo zamykáte klíčkem od vozidla. Při 
aktivované bezpečnostní pojistce nelze dveře 
zevnitř již otevřít! 

• Zamknuté dveře znesnadňují v případě 
nutnosti přístup pomoci do vnitřního prosto
ru k osobám ve vozidle. Osoby uzamknuté ve 
vozidle by při nehodě nemohly odjistit dveře 
a dostat se z vozidla. <l L-____________________________ ~ 

• U vozidel s otevřenou vložkou zámku: otevřeni 
kli čem od vozidla mechanicky odemknutých dveří , 

aniž by se do 15 sekund zapnulo zapalování , 

• U vozidel se zakrytou vložkou zámku: otevře ní 
mechanicky odemknutých dveři klíčem od vozidla. 

• otevřen í některých dveř í , 

• otevřeni kapoty motorového prostoru , 

• otevření zadních výklopných dveři , 

• zapnuti zapalováni neplatným klíčkem od vozi
dla, 

• odpojení akumulátoru vozidla, 

• pohybu ve vozidle (u vozidel s hlídánim vnitřni-
ho prostoru =:> strana 48), ~ 

Odemykání a zamykání 

• je otevřené okno (úplně nebo částečně ), 

• je úplně nebo částečně otevřená elektrická 
panoramatická výklopná a posuvná střecha, 

• jsou ve vozidle pohyblivé předměty, jako např . 
volně ležící papíry nebo přívěsek na zpětném 
zrcátku (voňavé stromečky) . 

• dojde k pohybu ve vozidle u zavěšené siťové 
mez istěny (provoz nezávislého topení), 

• se zapne vibrační vyzváně ni ve vozidle odlože
ného mobilního telefonu . 

m Pokud jsou při aktivaci zabezpečovacího 
L.!J za říze ní proti krádeži ještě otevřené některé 
dveře , aktivuje se pouze toto za řízení. Teprve po 
zavření dveří a zadnich výklopných dveři se aktivu
je také hlídání vnitřního prostoru a ochrana proti 
odtažení vozidla. <l 
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Dveře 

[]J Úvod k tématu 

V t to kapito le najdete informace k těmto tématům : 

Varovné svě tlo . 50 
Děts ká pojistka 51 
Elektrická dětská pojistka. 51 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• vnějš í pohledy ~ strana 6 

• sada klíčků od vozidla ~ strana 41 

• centrální zamykání a systém zamykání 
~ stra na 44 

• nouzové zamknutí nebo otevření ~ stra n a 314 

A VAROVÁNí 
Nesprávně zavřené dveře se mohou během 

A VAROVÁNl.(pokra~ovánl) ; 
• Okamžitě zastavte a zavřete dveře. 

• Pří zavírání dbejte, aby dveře při zavřeni 
bezpečně a úplně zaaretovaly. Zavřené dveře 
musí být v jedné rovině s okolními částmi ka-
roserie. 

• Dveře otevírejte nebo zavírejte pouze, 
když se nikdo nenachází v oblasti vyklápění. 

&. VAROVÁNi 
Dveře otevřené s omezovačem dveří se mo-
hou při silném větru a ve stoupání samy 
zavřit a způsobit zranění. 

• Dveře při otevíráni a zavirání držte vždy 
pevně za kliku. jízdy náhle otevřít, a může tak dojít k těžkým <l 

zraněním. 

Varovné světlo 

[Q] Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostni pokyny &. na straně 50 a dodržujte je. 

Svíti Možná přičina 

,~, Jsou otevřeny minimálně jedny dveře vozí-
dia nebo některé dveře jsou nesprávně 

CQJ zavřené. .... 

Při zapnutí zapalování se krátce rozsvítí někte rá 

varovná světla kvůli kontrole funkčností pří s l u šné
ho systému. Po několika sekundách zhasnou. 

Pokud jsou dveře otevřené nebo nesprávně 
zavřené, rozsvítí se kontrolní světlo J;l- nebo o;n na 
dísplejí sdružených přístroj ů. 

Před jízdou 

Zapnutí nebo vypnutí elektrícké dětské 
pojistky 

Funkce Činnost 

Zapn_ut_í: _____ rS_t_í s_k_n_ět_e_t_la_č_ítk_o_CD~1~n_e_bo~CD~. __ 

Vypnuti: Znovu stískněte příslu šné tlač ít
ko. 

Pří zapnuté funkcí se rozsvítí v pří slušném tlačítku 

žluté kontrolní světlo ®. 

A VAROVÁN 
Je-Ií elektrická dětská pojistka zapnutá, nelze 
příslušné dveře zevnitř otevřit. 

Před jízdou 

Řešeni 

~ Nepokračujte v jízdě! 
Pří slu šné dveře otevřete a opět zavřete. 

Podle vybavení vozidla se mohou místo varovných 
světe l na displeji sdružených při stroj ů zobrazovat 
symboly. Zobrazení symbolů je viditelné i při vy
pnutém zapalování. Ukazatel zhasne zhruba 
15 sekund po zamknuti vozidla. <l 

A VAROVÁNI (pokra~ovánl) 

• Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které 
nejsou plně soběstačné, ve vozidle, když jsou 
dveře uzamknuté. To může způsobit, že se ve 
vozidle tyto osoby uzamknou. Nebyly by 
v případě nouze schopné samy opustit vozi
dlo nebo si vlastními silami pomocí. Ve vozi
dle uzamknuté osoby mohou být vystaveny 
velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě. 

• Podle roční doby mohou v uzavřeném vo
zidle být velmi vysoké nebo nízké teploty, kte
ré mohou především u malých děti vést k vá
žným zraněním, vyvolat onemocněni nebo 
vést k úmrtí. <l 

tská pojistka 

Ohr. 27 V zadních dveřich vlevo: dětská poj istka 
(fl) vypnutá , ® zapnutá 

r--J'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L....bI.I bezpečnostní pokyny &. na straně 50 a 
dodržujte je. 

I), t ká pojistka brání otevřeni zadních dveří ze
V l lltř , aby nemohly děti během jízdy nechtěně 
o lll vř l t dveře. Pokud je dětská pojistka aktívována, 
jo možné otevřít dveře pouze zvenč í. 

apnutí nebo vypnutí dětské pojistky 

• Odemkněte vozidlo a otevře te pří s l ušné zadní 
dv ře . 

• Vyklopte tě leso klíčku od vozidla. 

• Tě lesem klí čku nastavte zá řez do požadované 
polohy. 

I oloha zá řezu ~ obr. 27, resp. ~ obr. 28: 

® vypnutá dětská pojistka 

B zapnutá dětská pojistka 

Elektrická dětská pojistka 

Obr. 29 Dveře řidiče : tlač ítka pro elektrickou dět

skou pojistku 

adní výklopné dveře 

j [JI Úvod k tématu 

V lóto kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Vlll ovné světlo 53 
Olovírání zadních výklopných dveří 54 
I llvl rání zadních výklopných dve ří 55 

noplň ující informace a varovné pokyny: 

• vněj š í pohledy ~ strana 6 

• centrální zamykání ~ stra na 44 

• přeprava ~ strana 122 

• nouzové zamknuti nebo otevření ~ stra n a 314 

A VAROVÁNi 
Neopatrné nebo nepozorné odemykání, oteví
rání nebo zavíráni zadních výklopných dveři 
m ůže způsobít nehody a těžká zranění. 

• Zadní výklopné dveře otevírejte nebo zaví
rejte teprve tehdy, až se v oblasti vyklápěni 
nikdo nenachází. 

• Zadni výklopné dveře nikdy nepřitlačujte 
dolů rukou na sklo dveří. Sklo zadnich vý
klopných dveři by se mohlo rozbit a způsobít 
zranění. 

• Po zavřeni zadních výklopných dveří 
zkontrolujte, zda jsou správně zavřené a zaji
štěné, aby se během jízdy nemohly samočin-
ně otevřít. Zavřené zadni výklopné dveře mu- " 
sí být v jedné rovíně s okolními částmi karo
serie. 

• Během jizdy musi být zadni výklopné 
dveře vždy zavřené, aby se žádné jedovaté 
výfukové plyny nedostaly do vnitřního pro
storu. 

Varovné světlo 

Obr. 28 V zadních dveří ch vpravo: dětská pojistka 
® vypnutá, ® zapnutá 

A VAROVÁNI , , ,: 

Je-Ií dětská pojistka zapnutá, nelze příslušné 
dveře zevnitř otevřit. 

• Níkdy nenechávejte děti ani osoby, které 
nejsou plně soběstačné, ve vozidle, když jsou 
dveře uzamknuté. To může způsobit, že se ve 
vozidle tyto osoby uzamknou. Nebyly by 
v připadě nouze schopné samy opustit vozi
dlo nebo sí vlastnimi silami pomocí. Ve vozi
dle uzamknuté osoby mohou být vystaveny 
velmi vysoké nebo velmi nizké teplotě . 

• Podle ročni doby mohou v uzavřeném vo
zidle být velmi vysoké nebo nizké teploty, kte
ré mohou předevšim u malých děti vést k vá
žným zraněnim , vyvolat onemocněni nebo 
vést k úmrti. <l 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J,::JJ bezpečnostni pokyny &. na straně 50 a 
dodržujte je. 

Elektrícká dětská pojistka brání otevření zadních 
dveří zevnitř , aby děti n a př . nemohly během jízdy 
nechtěně otevřít dveře . Ovládací prvky pro spou
štěče oken a zámek dveří lze spínat oddě le ně, aby 
při spo lečném použití zadní částí vozídla nebyl do
spělý omezován. Levým ~ obr. 29 CD, resp. pra
vým CD tlačítkem se zapíná dětská pojistka vzadu 
vlevo, resp. vpravo. ~ 

Odemykání a zamykání 

A VAROvÁNi(p'OkraČovánl) ;' 
• Nikdy neotevirejte zadni výklopné dveře, 
když je na nich upevněn náklad, např. na no
siči zavazadel. Rovněž nelze při pad ně zadní 
výklopné dveře otevřít, když je na nich 
připevněn náklad, resp. jízdní kola. Otevřené 
zadní výklopné dveře se mohou vlivem doda
tečného zatížení samovolně zavřit. Případně 
zadní výklopné dveře podepřete nebo náklad 
odstraňte. 

• Když není vozidlo použiváno, zavřete 
a uzamkněte zadní výklopné a všechny ostat
ní dveře. Přitom se ujistěte, že nikdo ve vozi
dle nezůstal. 

• Nikdy nenechávejte děti bez dozoru si hrát 
ve vozidle a na něm, předevšim když jsou 
otevřené zadní výklopné dveře. Děti by se 
mohly dostat do zavazadlového prostoru 
a zadni výklopné dveře zevnitř zavřít, a tak se 
sami zamknout ve vozidle. Podle roční doby 
mohou v uzavřeném vozidle být velmi vysoké 
nebo nizké teploty, které mohou především 
u malých dětí vést k vážným zraněním, vyvo
lat onemocnění nebo vést k úmrtí. 

• Níkdy nenechávejte děti ani osoby, které 
nejsou plně soběstačné, ve vozidle. Tyto oso
by mohou kličkem od vozidla nebo tlačitkem 
centrálního zamykání vozidlo zamknout a tím 
se tak samy uzamknout. 

Před otevřením zadních výklopných dveří zkon
trolujte, zda dostatek volného prostoru pro 
otevřeni a zavření dveří, např. při provozu 
s přivěsem nebo v garáží. <l 

[Q] Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostni pokyny &. na straně 53 a dodržujte je. 

Svítí Možná přičina 

Otevřené nebo nesprávně zavřené zadní 
výklopné dveře. 

Při zapnutí zapalováni se krátce rozsvítí některá 

varovná světl a kvů li kontrole funkčnosti pří slu šné
ho systému. Po několika sekundách zhasnou. 

Řešeni 

~ Nepokračujte v jízdě! 
Otevřete a opět zavřete zadní výklopné dveře . 

Pokud jsou zadní výklopné dveře otevřené nebo 
nesprávně zavřené, rozsvití se kontrolní světlo c:J 

na displeji sdružených při strojů . ~ 

Odemykáni a zamykání 



Podle vybaveni vozidla se mohou místo varovných 
svět I na dísplejí sdružených pří stroj ů zobrazovat 
ymboly. Zobrazení symbo l ů je viditelné i při vy

pnut m zap lování. Ukazatel zhasne zhruba 
15 kund po zamknutí vozidla. 

A VAROVÁNi 
Nosprávně zavřené výklopné dveře se mohou 
během jízdy náhle otevřít, a může tak dojít 
k těžkým zraněním . 

Otevírání zadních výklopných dveří 

81T-0452 

Obr. 30 V k lí čku od vozídla: tlač ítko odemykání 
a otevírání zadních výklopných dveří 

IT'n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L-Jc.U bezpečnostní pokyny & na straně 53 a 
dodržujte je. 

Před otevřením zadních výklopných dveří vždy od
stra ňte náklad při pevněný na nos íči na těchto 

dve ři ch ~&. 

Odemknutí klíčkem od vozídla 

Asi na 2 sekundy stiskněte tl ačítko ~ na klí čku od 
vozidla. 

Otevírání zadních výklopných dveří 

Pomocí tlačítka ~ obr. 31 (šipka) nadzvedněte za
dní výklopné dveře. Zadní výklopné dveře se 
otevřou samočinně. 

Před jízdou 

Elektrické spouštěče oken 

o:n Úvod k tématu 

V t to kapitole najdete informace k těmto tématům : 

I ktrícké otevírání a zavírání oken 
I ktri cké spou štěče oken - funkce 
Omezovač síly spouštěčů oken . 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• í n formační systém Volkswagen ~ stra na 24 

• centrálni zamykání a systém zamykání 
~ stra na 44 

• péče o vozidlo zvenč í a jeho či štění ~ strana 
270 

A VAROVÁNí 

56 
57 

58 

Neopatrné nebo nepozorné používání elek
trických spouštěčů oken může způsobít těžká 
zranění. 

• Elektricky ovládaná okna otevírejte nebo 
zavírejte pouze tehdy, když se ve funkční ob
lasti nikdo nenachází. 

Elektrické otevírání a zavírání oken 

Obr. 33 Ve dveřích řidiče: tl ačí lka předních a za
dních spouštěčů oken a bezpečnostní tl ač ítko 

IT'n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L-Jc.U bezpečnostní pokyny & na straně 56 a 
dodržujte je. 

Tlačítka ve dveřích řidíče 

Legenda k obr. 33 a obr. 34: 

CD Tl ačítka oken v předních dveř í ch 
@ Tlač ítka oken v zadních dveří ch . 

Před jízdou 

A VAROVÁNi (pok""čovánl) 

• Okamžítě zastavte a zadní výklopné dveře 
zavřete. 

• Po zavření výklopných dveří zkontrolujte, 
zda je zajíštění v nosníku zámku správně za
klesnuté. L-_____________________________ ~ 

Obr. 31 Tlač ítko pro otevírání zadních výklopných 
dveří zvenčí 

A VAROVÁNi 
Neopatrné nebo nepozorné odemykání nebo 
otevírání zadních výklopných dveří může způ
sobít těžká zranění. 

• Jestlíže je na zadních výklopných dveřích 
namontován nosič zavazadel í s nákladem, 
nelze výklopné dveře vždy jako odemknuté 
rozpoznat. Za jízdy by mohlo dojít k samovol
nému otevření odjištěných výklopných dveří. 

rJl Při vnějš í tep lotě pod O oe (+32 °F) nemůže 
L!J otevírací mechanismus vždy automaticky 
zvednout otevřené zadní výklopné dveře. V tomto 
př í padě zvedněte výklopné dve ře rukou. ~ 

A VAROVÁNi (pokračováni) 

• Níkdy nenechávejte dětí aní osoby, které 
nejsou plně soběstačné, ve vozídle, když je 
vozidlo zamknuté. Okna nelze v případě nou
ze jíž otevřít. 

• Pří každém opuštění vozídla je nutné vše
chny klíčky od vozídla vzít s sebou . Po vy
pnutí zapalování můžete ještě krátce okna 
otevírat nebo zavírat přes tlačítka ve dveřích , 

dokud neotevřete dveře řidiče nebo spolu
jezdce. 

• Pří přepravě dětí na zadních sedadlech 
vždy vyřaďte z funkce bezpečnostním tlačít
kem nebo tlačítkem dětské elektrické pojístky 
spouštěče zadních oken, aby nebylo možné 
okna otevírat nebo zavírat. 

CD •• 
Při otevřených oknech může náhlý déšť promá
čet vnítřní vybavení vozídla a způsobit tak jeho 
poškození. ~ 

Obr. 34 Ve dveřích řidiče : tlač í tka spouštěčů 

předních a zadních oken, jakož i tl ačítka dětské 
elektrické pojistky 

@ Bezpečnostní tl ačítko @ 
@ Bezpečnostní tl ačítka zapínání a vypinání 

elektrické dětské pojistky @ ~ strana 50 

I vlrání zadních výklopných dveří 

Ohl', 32 Otevřené zadn ích výk lopné dveře : pro
IIIIII! ň madla k přítaže ní dveř í 

I "('n Nejprve si přečtěte úvodní ínformace a 
Jc.I.I bezpečnostní pokyny & na straně 53 a 

d()držujte je. 

I virání zadních výklopných dveří 

• Sáhněte do ně které z prohlubni ve vnilřnim ob
Io.l-oní zadních výklopných dveří ~ obr. 32 (šipka). 

• Zadní výklopné dveře stáhněte švihem dol ů, 
dokud nezaaretují v zámku. 

• Tahem za třmen u zadnich výklopných dveří 
Ikontro lujte, zda dveře bezpečně zaklesly. 

Zamknutí zadních výklopných dveří 

IJokud vozídlo odemknete a neotevřete žádné 
( I veře ani zadní výklopné dveře , vozidlo se opět 

lIutomaticky asi po 30 sekundách uzamkne. Tato 
lunkce zabra ňuje neúmyslnému trvalému ode
mknutí vozidla. 

Zamknuti je možné pouze při správně zavřených 

n zaaretovaných zadních výklopných dveř ích . 

lil vlrá ní nebo zavírání oken 

I IInkce Činnost 

• Přes centrální zamykání se zamykají i zadnl vý
klopné dveře. 

• Jestliže u zamknutého vozidla byly zadní vý
klopné dveře odemknuty tlačítkem ~ na klí čku od 
vozidla, dveře se asi 20 sekund po zavření znovu 
automaticky uzamknou. Zabezpečovací zař ízen í 

proti krádeži je okamžitě po uzamčení aktívní 
~ strana 44. 

• Zavřené, ale nezamknuté zadní výklopné dve ře 
se zamknou automaticky po překroče ni rychlostí 9 
kmi h (6 mph). 

A VAROVÁNi 
Neopatrné nebo nepozorné zavírání zadních 
výklopných dveří může způsobit těžká zraně
ní. 

• Níkdy nenechávejte vozidlo bez dozoru 
nebo dětí sí hrát ve vozídle a na něm, předev
ším když jsou otevřené zadní výklopné dveře. 
Dětí by se mohly dostat do zavazadlového 
prostoru a zadní výklopné dveře zevnitř 
zavřít, a tak se samí zamknout ve vozídle. 
Zavřené vozidlo se může podle roční doby 
extrémně zahřát, resp. zchladit, což může 
způsobít vážná onemocnění, nebo dokonce 
i smrt. " 

m Před zavřením zadních výklopných dveří 
L.!J zkontrolujte, že klí ček od vozídla není v zava-
zadlovém prostoru. ~ 

Odemykání a zamykání 

(lIlIvlrání : Stiskněte tlačítko ~. 
~-----------~~~--~~~~------------------------------

Ilvlrá::.n.:.:.í::.....-___ ---,-__ -j-=Z=at=á::.:h.:.:n.::.ě t=e-=z=a:...:t:::l a:.:č.:.:ít.:.:.kO:..=~=.:..... _---,-__ ---,----,-_:::-:-_---,-_---,-____ _ 
I "Itavení automatíckého Opakovaně zatlačte nebo zatáhněte tlačítko příslu šného okna. 

IlIodl::I: ________ + __________ ---,-= _---,----::-::-_---,-___ ---,----,-___ -::-
I lllnktívace tlačítek spouště- Stiskněte bezpečnostní spínač @ ~ obr. 33 k deaktivaci tl ač ítek spouštěčů 
):II oken vzadu: oken v zadních dve ří ch . Přitom svítí žluté kontrolní světlo v tlačítku . 

I loaktivace pravého nebo le- Stiskněte pří s l u šné bezpečnostní spínač @ ~ obr. 34 k deaktivaci pravého 
VÓll0 tlačítka spouštěčů oken nebo levého tlačítka spouštěčů oken v zadních dveří ch . P řitom svítí žluté 
v/ndu: kontrolní světlo v tlačítku . 

I 'o vypnutí zapalování můžete ještě krátce okna 
olovlrat nebo zavírat přes tlačítka ve dveřích, do
klid neotevřete dveře řidiče nebo spolujezdce. Jak
I lilie vytáhnete klíče k od vozidla ze zapalování 
" otevře te dveře řídiče, můžete všechna elektricky 

Elektrické spouštěče oken - funkce 

IT'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-Jc.U bezpečnostní pokyny & na straně 56 a 
dodržujte je. " 

Zav irací a otevírací automatika 

Zavírací a otevírací automatika umožňuje úplné 
otevření a zavře ní oken. Přítom není nutné držet 
př í s l ušné tlačítko spouštěče oken. 

Automatické zavirání: tlačítko příslu šného okna 
zatáhněte krátce nahoru do druhého stupně . 

Automatické otevírání: tl ačítko pří slušného okna 
zatlačte krátce do l ů do druhého stupně . 

Zastaveni automatického chodu : opakovaně za
t l ačte nebo zatáhněte tlač ítko př íslušného okna. 

Obnovení zavírací a otevírací automatíky 

Pokud došlo k odpojení nebo vybiti akumulátoru 
při ne zcela zavřených oknech, je zavírací a oteví
rací automatíka nefunkční a musí být znovu aktívo
vána. 

• Zavřete všechna okna a dveře . 

• Zatáhněte tlačítka příslušných spouštěčů oken 
nahoru a podržte je a lespoň sekundu v této polo
ze. 

• Tlačítko uvolně te a opět je zatáhněte nahoru 
a podržte. Zavírací a otevírací automatika je opět 

připravena k provozu. 

ovládaná okna otevřít nebo zavřít zatlačenim , 

resp. zatažením a podržením p říslu šného tlačítka 

pro okno řídíče. Po něko lika sekundách se zahájí 
funkce komfortního otevírání, resp. zavírání 
~ stra na 57. 

Komfortní otevírání a zavírání 

Okna můžete zvenč í otevírat a zavírat klíčkem od 
vozídla: 

• Podržte stisknuté odemykací nebo zamykací 
tlačítko klí čku od vozidla. Všechna okna s elektríc
kým ovládáním se otevřou , resp. zavřou . 

• Uvolněním odemykacího nebo zamykacího tla
čítka se funkce přeruš í. 

Při komfortním zavírání se nejprve zavírají okna 
a potom elektri cká panoramatická výklopná a po
suvná střecha. 

V nabídce Nastavení - komfort můžete prová
dět různá nastavení pro ovládání oken ~ strana 

24 . 

A VAROVÁNí 
Neopatrné nebo nepozorné používání elek
trických spouštěčů oken může způsobít těžká 
zranění. 

• Elektricky ovládaná okna otevírejte nebo 
zavírejte pouze tehdy, když se ve funkční ob
lastí nikdo nenachází. 

• Níkdy nenechávejte dětí ani osoby, které 
nejsou plně soběstačné, ve vozídle, když je 
vozidlo zamknuté. Okna nelze v případě nou
ze jíž otevřít. 

• Pří každém opuštění vozídla je nutné vše
chny klíčky od vozídla vzít s sebou. Po vy-

~ 

Zavírací a otevírací automatiku můžete obnovít 
u jednoho okna nebo u více oken současně. pnutí zapalování můžete ještě krátce okna ~ 

Odemykání a zamykáni 



.A. VAROvANI (pokra~orinl) 
otevírat nebo zavírat přes tlačítka ve dveřích, 
dokud neotevřete dveře řídíče nebo 
spolujezdce. 

• Při přepravě dětí na zadních sedadlech 
vždy vyřaďte z funkce bezpečnostním tlačít
kem nebo tlačítkem dětské elektrícké pojistky 
spouštěče zadních oken, aby nebylo možné 
okna otevírat nebo zavírat. 

m Když dojde k funkčni závadě elektríckých 
L1.J spouštěčů oken, nefunguje správně zaviraci 
a otevírací automatika aní omezení síly. Vyhledejte 
odborný servis. <J 

Omezovač síly spouštěčů oken 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.J,::JJ bezpečnostní pokyny & na straně 56 a 
dodržujte je. 

Omezovač síly spouštěčů oken snižuje nebezpečí 
vzniku pohmožděnin při elektrickém zavírání okna 
=:> & . Pokud těžký chod nebo nějaká překážka brá
ní automatickému zavíráni, okno se ihned znovu 
otevře. 

• Zkontrolujte, proč se okno nezavřelo . 

• Znovu se pokuste okno zavřit. 

A VAROVÁNI 
Zavírání elektrických spouštěčů oken bez 
omezení síly může způsobít těžká zranění. 

• Elektrické spouštěče oken zavírejte vždy 
opatrně. 

• Ve funkční oblastí elektríckých spouštěčů 
oken se nesmí nikdo nacházet, obzvláště, 
když jsou okna zavírána bez omezovače síly. 

• Omezovač sily nezabrání přivření prstů 
nebo jiných části těla protí rámu oken, a tím 
jejích poranění . 

r:;l Omezovač síly se uplatňuje také pří komfort
L!J ním zavírání oken klí čkem od vozidla 

• Pokud se během zhruba 10 sekund po prvním 
zastavení a opětovném otevřeni okno znovu při 

automatickém zavírání zastaví kvůli těžkému cho
du nebo nějaké překážce, je funkce automatického 
zavírání na zhruba 10 sekund mimo provoz. 

=:> strana 57. <J 

• Pokud okno stále nelze kvů li těžkému chodu 
nebo nějaké překážce zavřít, jeho pohyb se na 
příslušném místě zastaví. Dalším stisknutím tlač it

ka během zhruba 10 sekund se okno zavirá bez 
omezení síly =:> & . 

Zavírání oken bez omezení síly 

• Pokuste se během asi 10 sekund podržením 
tlačítka znovu okno zavřít. Omezovač síly je 
přitom v nepatrné funkční oblastí zavírání deak
tivovaný! 

• Pokud zavírání trvá déle než zhruba 10 se
kund, omezovač síly se opět aktivuje. Okno se pak 
opět zastaví pří dalším těžkém chodu nebo u další 
překážky. 

• Pokud okno nelze dále zavirat, vyhledejte od
borný servis. 

Před jizdou 

Otevírání nebo zavírání elektrické panoramatické výklopné a posuvné 
střecha 

®-' • 
• 
• 
• 

BTT·OI65 

Obr. 35 V pOdhledu střechy : otočením sp í nače 
střechu otevře te nebo zavřete 

r--rn Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
L-.J,::JJ bezpečnostní pokyny .& na straně 59 a 
dodržujte je. 

Obr. 36 V podhledu střechy : stisknutím spínače 
střechu vyklopíte a zavřete 

K vyklopení elektrické panoramatické výklopné 
a posuvné střechy se musí otočný spínač nachá
zet v poloze =:> obr. 35 @ . 

Funkce Polohy spínače [ Čínnost 
=:> obr. 35 

Úplné odsunutí posuvné střechy : © 
Nastavení posuvné střechy do 

komfortní polohy: ® Otočte spínač do požadované polohy. 
~Ú~p~ln-e~' -za~v~ř~e~n~í P~o~s~u~v~n~é~s-tř~e-C~h-Y :-+---------@~A~--------I 

Úplné vyklopení výklopné 
střechy : 

Zastavení automatíckého chodu: 

Úplné zavřen í výklopné střechy : 

Nastavení mezipolohy: 

=:> obr. 36 

@ 

@ resp. @ 

@ 

@ resp. @ 

Elektrická panoramatická výklopná a posuvná 
střecha je funkční jen při zapnutém zapalování. Po 
vypnutí zapalování můžete ještě několik minut 

Před jízdou 

Krátce s tiskněte sp ínač vzadu (šipka). 

Znovu krátce stiskněte nebo zatáhněte 
spínač vzadu. 

Krátce zatáhněte za sp ínač vzadu (šipka). 

Spínač tlačte tak dlouho v příslušném 
směru , dokud nedosáhnete požadované 
polohy. 

elektrickou panoramatickou výklopnou a posuvnou 
střechu otevirat a zavirat, pOkud neotevřete dveře 
řid iče nebo spolujezdce. <J 

I I ktrická panoramatická výklopná a posuvná střecha 

I Lil Uvod k tématu 

V 10 III knpltole najdete informace k těmto tématům : 

III. vir, ni nebo zaviráni elektrické 
I li li li II , IInatické výklopné a posuvné střecha 60 
1111 vlr(ml nebo zaviráni sluneční žaluzie 61 
I 10 11 Ir leká panoramatická výklopná 
Il IIII',IIvná střecha - funkce 61 
1111 11 /ovač síly elektrické panoramatické 
vvf lopné a posuvné střechy 

" ,11111 ční žaluzie 62 

I ) up lň uj ící informace a varovné pokyny: 

• I lIfo rmačn i systém Volkswagen =:> strana 24 

• c ntrálni zamykání a systém zamykáni 
"tr na 44 

• péče o vozid lo a jeho údržba =:> strana 270 

• nouzové zamknutí nebo otevřeni =:> strana 314 

VAROVÁNI 
Noopatrné nebo nepozorné používáni elek
trické panoramatické výklopné a posuvné 
třechy může mit za ~ásledek těžká zraněni. 

• Elektrickou panoramatickou výklopnou 
n posuvnou střechu a slunečni roletu otevi
rejte nebo zavírejte pouze, když se nikdo ne
nachází ve funkčni oblasti. 

• P ři každém opuštění vozidla je nutné vše
chny klíčky od vozidla vzit s sebou. 

• Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které 
si v připadě nouze nejsou schopny pomoci 
samy, samotné ve vozidle, zvláště ne tehdy, 

maji-Ii přístup ke klíčkům od vozidla. Neopatr
ným používánim klíčku od vozidla můžete vo
zidlo zamknout, nastartovat motor, zapnout 
zapalování a uvést do pohybu elektrickou 
panoramatickou výklopnou a posuvnou 
střechu. 

• Po vypnutí zapalování můžete ještě krátce 
elektrickou panoramatickou výklopnou a po
suvnou střechu otevírat a zavírat, pokud ne
otevřete dveře řidiče nebo spolujezdce. 

CD •• 
• Abyste se vyvarovali poškození elektrické 
panoramatické výklopné a posuvné střechy, 
odstraňte před jejím otevíráním v zimních pod
minkách ze střechy vozidla led a snih. 

• Elektrickou panoramatickou výklopnou 
a posuvnou střechu před opuštěním vozidla 
a za deště vždy zavřete . Je-Ii elektrická panora
matická výklopná a posuvná střecha otevřená, 
dešťová voda se dostane do vnitřního prostoru 
vozidla a může vážně poškodit elektrické 
zařízení vozidla. Následkem mohou být další 
poškozeni vozidla. 

r:;l Listi a ostatni volné předměty je nutné z vodi
L!J cich lišt elektrické panoramatické výklopné 
a posuvné střechy pravidelně odstraňovat ručně 

nebo vysavačem . 

m Při poruše funkce elektrické panoramatické 
L1.J výklopné a posuvné střechy nefunguje ome-
zovač sily správně . Vyhledejte odborný servis. <J 

Odemykání a zamykání 

II vll ni nebo zavírání sluneční žaluzie 

Brr-0 16 1 

lil II 11 V podhledu střechy : tlačítka ovládáni slu

li'" III lnluzie 

Funkce Činnost 

r--rn Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L-.J,::JJ bezpečnostni pokyny & na straně 59 a 
dodržujte je. 

I lplll otevřeni (automatický chod): Krátce stiskněte tlačitko =:> obr. 37 CD· 
I>,taveni automatického chodu: Krátce sti skněte tl ačitko CD nebo tlačitko @. 

Nastaveni mezipolohy: 
Podržte tlačitko CD, resp. tlačitko @ stisknuté, dokud neni přisluš
ná poloha dosažena. 

111'1116 zavření (automatický chod): Krátce s tiskněte tlačitko @. 

I '. I vypnuti zapalováni můžete ještě několik minut 
III11ktrickou paAtlramatickou výklopnou a posuvnou 
Irochu otevirat a zavirat, pokud neotevřete dveře 

"ilit nebo spolujezdce. <J 

r lektrická panoramatická výklopná a posuvná střecha - funkce 

t --rn Nejprve si př7čtěte úvod ni inform.?ce a 
L-WJ bezpečnostm pokyny & na strane 59 a 
dodržujte je. 

Komfortní otevírání a zavírání 

I loktrickou panoramatickou výklopnou a posuvnou 
<,t/echu můžete zvenč i otevirat a zavírat klíčkem 
od vozidla: 

• Podržte sti sknuté odemykací nebo zamykaci 
tlačítko kli čku od vozidla. Elektrická panoramatická 
výklopná a posuvná střecha se vyklopí, resp. 
lavře . 

• Uvolněnim odemykacího nebo zamykacího tla
č í tka se funkce přeruší. 

Při komfortním zaviráni se nejprve zaviraji okna 
a potom elektrická panoramatická výklopná a po
suvná střecha . 

m Při komfortnim zavírání zvenči zůstane otoč
L1.J ný spínač elektrické panoramatícké výklopné 
a posuvné střechy v pos ledně zvolené poloze 
a před další jízdou ho musite nově nastavit. 

Odemykání a zamykání 

<J 



lIy loktrické panoramatické výklopné a posuvné střechy 
luzlo 

(11I1It/llvlIlI l ily nižuje nebezpeč i vzniku pohmož
Ih 11111 prl I Ivlr< ni elektrické panoramatické výklop-
111'1 I po Ilvn t řechy a slunečni žaluzie => & . Po
kl lllll I lVlr ni elektrické panoramatické výklopné 
II po lIvn s t řechy nebo slunečni žaluzie omezeno 
I Jkým chodem nebo nějakou překážkou , elektric
k panoramatická výklopná a posuvná střecha , 

p. l unečni žaluzie se ihned znovu otevře. 

• Zkontrolujte, proč se elektrická panoramatická 
výk lopná a posuvná střecha, resp. slunečni žaluzie 
n zavře la . 

• Znovu zkuste zavřit elektrickou panoramatickou 
výklopnou a posuvnou střechu, resp. slunečni ža
luzii. 

• Pokud stále nelze elektrickou panoramatickou 
výklopnou a posuvnou střechu , resp. slunečni ža
luzii kvůli těžkému chodu nebo něja ké překážce 
zavřit , jeji pohyb se zastavi na přislušném mistě. 
Potom zkuste zavřit elektrickou panoramatickou 
výklopnou a posuvnou střechu , resp. sluneční ža
luzii bez omezovače síly. 

Zavírání bez omezení síly 

• Spínač => obr. 35 musí být otočen v poloze 
"zavřeno" @. 

• Elektrická panoramatická výklopná a posuvná 
střecha: zatáhněte spínač během asi 5 sekund po 
uvolněni omezovače síly tak dlouho => obr. 36 (šip
ka E), dokud se elektrická panoramatická výklopná 
a posuvná střecha úplně nezavře. 

Před jízdou 

A VAROVÁNí 

Neodborné nastavení sedadel může způsobít 
nehody a těžká zraněni. 

• Zadní sedadla nastavujte pouze u stojící
ho vozidla, protože se sedadla jínak během 
jízdy mohou neočekávaně přestavit a mohli 
byste ztratit kontrolu nad vozídlem. Mímo to 
je nastavena chybná poloha sedadla. 

Nebezpečí nesprávné polohy sezení 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní ínformace a 
L-blJ bezpečnostni pokyny &, na straně 63 a 
dodržujte je. 

Když bezpečnostní pásy nepoužíváte nebo je 
připiná te chybně , zvyšuje se nebezpeč i těžkých 
nebo smrtelných zranění. Bezpečnostni pásy zaji
šťuj i optimální ochranu, jen když jsou správně přip 
nuté. Nesprávná poloha sezeni významně ovlivňu
je účinnost bezpečnostni ch pásů . Následkem mo
hou být těžká nebo až smrtelná zra nění. Nebezpe
č i těchto zra nění se zvyšuje zvláště tehdy, když ce
stujicího, který zaujímá nesprávnou pOlohu při se
zeni , zasáhne aktivovaný airbag. Řidič nese zod
povědnost za všechny cestujicí, a zvláště za děti , 
které ve vozidle přepravuje . 

Následující výčet zahrnuje při klady polOh při seze
ni , které by mohly být pro cestující nebezpečné. 

Vždy, když je vozidlo v pohybu: 

• nikdy ve vozidle nestůjte, 

• nikdy nestůjte na sedadlech, 

• nikdy neklečte na sedadlech, 

• nikdy nesklápějte opěradlo přiliš dozadu, 

• nikdy se nenahýbejte k přístrojové desce, 

• nikdy si na sedadla v prostoru cestujících nele
hejte, 

Před jízdou 

• Sluneční roleta: držte během asi 5 sekund po 
uvolněni omezovače síly => obr. 37 ® tak dlouho 
stisknuté, dokud se sluneční žaluzie úplně ne
zavře . 

• Elektrická panoramatická výklopná a posuv
ná střecha, resp. slunečni žaluzie se nyní zavírá 
bez omezovače síly! 

• Pokud elektrickou panoramatickou výklopnou 
a posuvnou střechu nelze dále zavirat, vyhledejte 
odborný servis. 

Zaviráni elektrické panoramatické výklopné 
a posuvné střechy a sluneční žaluzíe bez 
omezovače síly může způsobit těžká zranění. 

• Elektrickou panoramatíckou výklopnou 
a posuvnou střechu zavírejte vždy opatrně . 

• Ve funkční oblastí elektrícké panoramatic
ké výklopné a posuvné střechy, resp. sluneč
ní žaluzie se nesmí nikdo nacházet, obzvláště 
když se zavírá bez omezovače síly. 

• Omezovač síly nezabráni přívřeni prstů 
nebo jiných části těla, které se přítom mohou 
poranit, proti rámu střechy. 

m Omezovač síly se uplatňuje také při komfort
L!:J nim zavirání oken a elektrické panoramatické 
výklopné a posuvné střechy klíčkem od vozidla 
=> strana 57. <l 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• U předníCh sedadel nastavujte výšku, 
sklon a polohu v podélném směru jen tehdy, 
když se nikdo nenachází v oblasti nastavová
ní sedadla. 

• Oblast nastavování předních sedadel ne
smí být omezena žádnými předměty. 

• nikdy nesedle jen na předni části sedadla, 

• nikdy se při sezeni nevyklánějte do strany, 

• nikdy se nevyklánějte z okna, 

• nikdy nevystrkujte nohy z okna, 

• nikdy nepokládejte nohy na přistrojovou desku, 

• nikdy nepokládejte nohy na sedadlo, 

• nikdy nejezděte skrčeni v prostoru nohou, 

• nikdy nesed'te na loketních opěrkách, 

• nikdy nejezděte bez připnutých bezpečnostních 
pásů , 

• nikdy se nezdržujte v zavazadlovém prostoru. 

A VAROVÁNí 

Jakákoliv nesprávná poloha pří sezení ve vo
zidle zvyšuje pří nehodách a náhlých jízdních 
a brzdných manévrech nebezpečí těžkého, až 
smrtelného zranění. 

• Všíchni cestujici musi během jizdy vždy 
zaujímat správnou polohu sezení a být správ
ně připoutaní. 

• Cestujíci, který nesedí správně, nemá 
správně připnutý bezpečnostní pás nebo sedí 
příliš blizko aírbagu, se v případě aktivace 
airbagu vystavuje, zvláště při zasažení aírba-
gem, životu nebezpečným zraněním. <l 

vné a bezpečné sezení 
t. vení polohy sedadla 

IJvud k tématu 

I, I 11'1101 najdete informace k těmto tématům : 

III plOtl n právné polohy sezeni 64 
1'( Vlili 1'01 ha sezení . . . . . . . . . . 65 
Iyl d.1I I pivky předniho sedadla . . 66 

11/1 '111 dadla ve druhé řadě sedadel . 66 
I' I I 11//11 II pěrky hlavy .... .. .. . .. 67 

111111.1 opOrky hlavy . . . . . . . . . . . . . 68 
/ll I II/lilii polohy I/olantu . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

\f. 01111/01 loketn i opěrka 70 

I III I t m lst k sezeni 

" 101111 má celkem 5 nebo 7 mist k sezeni. 

VII Idl" 5 sedadly: I/ozidlo má 2 sedadla I/předu 
II \ V/oldu. 

VII Itllo se 7 misty k sezeni : má 2 sedadla vpředu , 
\ VI druhé řadě a 2 ve třetí řadě. 

I I tl sedadlo je vybavené bezpečnostnim pá-

I loplň uj icí informace a varovné pokyny: 

• lunkce sedadla => strana 71 

• hezpečnostni pásy => strana 74 

• Hystém airbag => strana 85 

• dětské sedačky (při slušenstvi) => strana 93 

• Lavazadlový prostor => strana 128 

VAROVÁNí 
Nesprávná poloha při sezeni ve vozidle může 
zvýšit pří náhlých jízdních a brzdných ma
névrech, při srážce nebo nehodě a aktivaci 
airbagu nebezpečí těžkého nebo smrtelného 
zra nění. 

• Všichni cestujicí musi před zahájenim jiz
dy nastavit správnou polohu sezeni a během 
jlzdy tuto polohu neměnit. To plati také pro 
př i pnuti bezpečnostnich pásů. 

• Nikdy nevozte vice osob, než kolik je ve 
vozidle mist k sezeni vybavených bezpeč
nostnimi pásy. 

• Děti ve vozidle zajistěte vždy povoleným 
a vhodným zádržným systémem podle vel
ikosti a hmotnosti těla => strana 85, => strana 
93. 

I" VII' poloha sezení 

1111 1/\ L,právný odstup řidiče od volantu má být 
111111111 ,,1111 25 cm. 

I ( I Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
I. bezpečnostni pokyny & na straně 63 a 

"," liJ to Je. I 

II I .. I 1111 popsány správné polohy při sezení 
II rldl<' .I spolujezdců . 

II 1111y, které na zá kl adě svých tě lesných dispozic 
tllIlIlI,IIOU dosáhnout správné polohy při sezeni, by 
I II!lIIy Informovat v některém z odborných servi
II II p(lpadných zvláštních úpravách. Pouze ve 
I'"IVIIÓ poloze sezení se dosáhne optimálni účin-

1IIIIIIIlozpečnostního pásu a a irbagů . Spo lečnost 
Vlllf w gen doporučuje využít služeb partnerů 
I/lllh'lwagen. 

I 'III vlnstní bezpečnost a sníženi nebezpeč í z ra ně
/111/ p1ipadě náhlého brzdného manévru nebo ne
hlllly Volkswagen doporučuje tyto polohy sezeni : 

1'1 0 všechny cestujicí ve vozidle platí: 

pěrk u hlavy nastavte tak, aby jejl homi hrana 
hylll pOkud možno v jedné přimce homi části hlavy 

III však níže než v úrovni očí. Týl hlavy musi být 
1IIIIeJblíže k opěrce => obr. 38 a => obr. 39. 

• U malých osob posuňte opěrku hlavy úplně do
hl , I když je potom hlava pod homi hranou opěrky. 

• U velkých osob posuňte opěrku až na doraz 
lI"horu. 

A: VAR VA. 
• Nohy mějte během jizdy stále v prostoru 
nohou. Nikdy nepokládejte například nohy na 
sedadlo nebo na přistrojovou desku, resp. je 
nevystrkujte z okna. Airbag a bezpečnostní 
pás pak nemůže poskytnout žádnou ochranu , 
nýbrž mohou tak znamenat při nehodě zvýše
né nebezpeči zraněni . 

Před každou jizdou správně nastavte seda
dlo, bezpečnostni pás a opěrku hlavy a ujistě
te se, že se všichni cestujici správně připou
tali. 

• Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce 
dozadu. 

• Sedadlo řidiče nastavte tak, aby vzdále
nost mezi hrudnim košem a středem volantu 
byla minimálně 25 cm. Pokud neni možné ty
to požadavky z důvodu tělesných proporci 
dodržet, spojte se bezpodminečně s někte
rým z odborných servisů, aby na vozidle pro
vedl zvláštni úpravy. 

• Nikdy nejezděte s hodně sklopeným opě
radlem dozadu. Čim více je opěradlo nakloně
no dozadu, tim větší je nebezpeči zranění 
kvůli nesprávnému průběhu pásu a nespráv
né poloze sedadla. 

• Nikdy nejezděte se sklopeným opěradlem 
dopředu. Aktivovaný čelni airbag může opě
radlo sedadla vrhnout dozadu a poranit 
spolujezdce na zadnich sedadlech. 

• Zaujměte a udržujte pokud možno co nej
větši odstup k volantu a přistrojové desce. 

• Vždy sed'te vzpřimeně se zády proti opěra
dlu sedadla při správně nastavených 
předních sedadlech. Žádná část těla nesmí 
být přímo nebo v bezprostřední blízkosti 
montážni polohy airbagu. 

• Pokud spolujezdci na zadních sedadlech 
nesedi rovně , zvyšuje se nebezpečí jejích zra
nění , protože bezpečnostní pásy nejsou 
správně umistěny. ~ 

Správné a bezpečné sezení 

1

63 

Obr. 39 Správný průběh pásu a správné nastave
ní opěrky hlavy 

• Opěradlo nastavte do vzpřímené polohy tak, 
abyste se o ně opirali celou plochou zad . 

• Obě nohy mějte během jizdy stále v prostoru 
nohou. 

• Správně nastavte a připněte bezpečnostni pásy 
=> strana 74. 

Pro řidiče platí navíc: 

• Volant nastavte tak, aby odstup mezi volantem 
a hrudni kosti byl minimá lně 25 cm => obr. 38 a aby 
bylo možné volant držet pevně oběma rukama 
s lehce pokrčenými pažemi z boku na jeho vnějšim 

okraji. 

• Nastavený volant musí vždy směřovat na hrud
nik a ne na obličej . 

• Nastavte sedadlo v podélném směru tak, aby
ste mohli lehce pokrčenýma nohama sešlápnout 
pedály. 

• Sedadlo řidiče nastavte výškově tak, aby bylo 
možné dosáhnout na nejvyšší bod volantu . 

• Obě nohy nechte vždy v prostoru nohou, aby
ste měli neustále kontrolu nad vozidlem. 

Pro spolujezdce platí: 

• Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvice doza
du, aby případně uvolněný airbag mohl dosáhnout 
plné účinnosti ochrany. <J 

Správné a bezpečné sezeni 



vl ul, I I rvky přodního sedadla 

br. 40 Ovládací prvky na levém předním seda
III' 

CDJ Nejprv_e sí př?čtěte úvodní informace 
bezpecnostnl pokyny &, na straně 63 (i 

dodržujte je. 

Ovládací prvky na vnítřní straně pravého předniho 
sedadla JSou uspořádané zrcadlově . 

obr. 40 Funkce Činnost 

CD Posunuti předního sedadla dopředu Zatáhněte za páčku a posuňte přední sedadlo. Pr-edn'l 
nebo dozadu. sedadlo musí po uvolně ní páčky zaaretovat! 

® Nastavení bederní opěrky. Otočte ručnim kolečkem . 
@ Nastavení opěradla. Otočte ručním kolečkem . 

__ @""4"---_..LN:.:a:.:s:::ta:.:v.:::e.:..:n:....í .:cvy!..:· š~k:!'.y...::s~e~d~a~d~l a~. ___ --'l.':P~á~č~k~u~z~a~tI~a~čt~e:Jp~ř~íP:. . .!:o~p~a~k~ov~a~n~ě~na~h~o~r~u.!.n~e:.t=b~o~d~o~lu~· .--== <I 

Nastavení sedadla ve druhé řadě sedadel 

Obr. 41 Druhá řada sedadel: podélné nastavení Obr. 42 Druhá řada sedadel: nastavení sklonu 
opěrad la 

CDJ Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny &, na straně 63 a dodržujte je. 

Funkce Činnost 

obr. 41 
(šípka) 

Posunutí sedadla dopředu nebo do
zadu. 

Páku zatáhněte nahoru a sedadlo posuňte . Sedadlo 
musí zaaretovat! 

obr. 42 CD 
a ® Nastaveni opěrad l a. 

Pevně po~ržte opěrad lo nahoře a zatáhněte poutko 
CD ve smeru šipky a podržte. 
Současně nastavte ?pěrad lo do požadované polohy 

____ ~ _____________ ~®~2~. ~P~o~u~tk~o~n~as~l~e~dn~e~u~vo~I~n~ě~te~. _________ ~ __ ~ 

Před jízdou 

Montáž opěrky hlavy 

?br. 46 Demontáž opěrek hlavy ve druhé a třeti 
radě sedadel 

CDJ Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
bezpečnostní pokyny &, na straně 63 a 

dodržujte je. 

Všechna místa k sezení jsou vybavena opěrkou 
hlavY~.opěrk.y hlavy ve tvaru L jsou určeny pouze 
pro prls lušna místa k sezení. Proto opěrky nemon
tUJte na jiná místa ve vozidle. 

Před jízdou 

• ~až~ý cestující musí mít opěrku hlavy 
spravne n.~~tavenou podle své tělesné výšky, 
aby ~e snlz~lo nebezpečí zranění šíje při ne
ho~e. Hor,nI hrana opěrky by měla být pokud 
mozno v urovní s horní částí hlavy - ne však 
ní~e než v úrovni očí. Týl hlavy musí být umí
st~n co nejbliže k opěrce hlavy a k jejímu 
stredu. 

• Opěrku hlavy nikdy nenastavujte během 
jízdy. 

Demontáž opěrky hlavy vpředu u vozidel 
bez podélně nastavitelných opěrek hlavy 

• Opěrku hlavy vysuňte úplně nahoru => Li':,. 
• Opěrku hlavy při stisknutém tlačit
ku => obr. 45 CD A zcela vytáhněte . 

Montáž opěrky hlavy vpředu u vozídel bez 
podélně nastavitelných opěrek hlavy 

• Op~rku hlavy nad vodítky správně napolohujte 
a zasunte do voditek příslušného opěrad la. 

• Opěrku hlavy při sti sknutém tlačítku CD A za
suňte dolů . 

• . Nastavte opěrky pOdle správné polohy při seze
ni => strana 67. 

Demontáž opěrky hlavy vpředu u vozidel 
s podélně nastavítelnými opěrkami hlavy 

• Případně opěrad lo sedadla nastavte tak aby 
bylo možné opěrku hlavy demontovat. ' 

• Opěrku hlavy vysuňte úplně nahoru a dozadu 
=> &. 

11111' p6radlo sedadla ve druhé řadě sklo-
I lili IIplll dozadu, může se poškodit kryt za-

1IIIIIVl ho prostoru, který je za ním namonto-
1\ I'rud nastavováním opěradla demontujte 

IV !IV II. dlového prostoru. 

t.wení opěrky hlavy 

Předměty v zavazadlovém prostoru mohou při 
posunování zadních sedadel v podélném smě-
ru vést k poškození sedadel. <I 

11111 43 A: nastavení opěrek hlavy bez možností nastavení v podélném směru , B: nastavení opěrek hlavy 

1I III,nosti nastaveni v podélném směru 

Ollr. 44 Nastavení opěrky hlavy ve tvaru L vzadu 

I --rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-WI bezpečnostní pokyny Li':, na straně 63 a 

dodržujte je. 

V' .ochna místa k sezení jsou vybavena opěrkou 

"loIvy. 

Nastavení výšky 
• Opěrku hlavy posuňte nahoru ve směru šipky 
lIobo při stisknutém tlačítku => obr. 43 CD, 
I( p. => obr. 44 CD dolů => &,. 
• Opěrka hlavy musi bezpečně zaaretovat v urči
tO poloze. Ve druhé řadě sedadel jsou možné 2 po
lohy, ve třeti řadě je možná pouze jedna poloha. 

lilII' plochý předmět , např . plastovou kartu 
/ >IV 1101 obou stranách mezi potah opěrad la 

1Illl'(Ilh}né tyče opěrky hlavy a současně 
I III 11111\11 111 přldržnou tyč odjistěte. 

III" IhlllllflVy úplně vytáhněte. 

op rky hlavy vpředu u vozidel 
1'''11r III nastavitelnými opěrkami hlavy 

II/II I'fldlytné tyče opěrky co nejvíce vytáhněte 
I 

I 11" '1 "II Illavy nad vodítky správně napolohujte 
I Ilnt, tl vodítek příslu šného opěradla . 

lip' I kll hl vy posuňte dolů, dokud obě při chyt
IV'" 1lIl/aaretují. 
N,",loIVt opěrku podle správné polohy sezení 

lilII III' jl zaaterovat => strana 67. 

I 1IIIIIItáž opěrek hlavy ve druhé a třetí řadě 
IlIulc I 
I 'rt"oId ně opěrad lo sedadla nastavte tak, aby 

"ViII 1I111/né opěy'ku hlavy demontovat. 

• I )1" I ku hlavy vysuňte úplně nahoru => &,. 
Ilpl I ku hlavy při stisknutém tlač ít-

1\ ullr. 46 CD úplně vytáhněte. 

I lporadlo zadního sedadla sklopte dozadu 
1111 " lit ho bezpečně zaklesnout. 

MOlltáž opěrek hlavy ve druhé a třetí řadě 
",I Idei 

I 'rl padně opěrad lo sedadla nastavte tak, aby 
I 'ViII lI10žné opěrku hlavy demontovat. 

• Opěrku hlavy nad vodítky správně napolohujte 
' I ,,,,u ť\te do vodítek při slušného opěrad l a. 

pěrku hlavy při stisknutém tlačitku CD zasuňte 
01 11111 

Nastavení polohy volantu 

Obr. 47 Mechanické nastavení polohy volantu 

Nastaveni přední opěrky hlavy v podélném 

směru 

• Opěrku hlavy posuňte dopředu nebo nebo při 
stisknutém tlačítku => obr. 43 CD B dolů . 
• Opěrka hlavy musí bezpečně zaaretovat v urči 
té poloze. 

Správné nastavení opěrky hlavy 

Opěrku hlavy nastavte tak, aby její horní hrana by
la pokud možno v jedné přímce horni částí hlavy -
ne však níže než v úrovni očí. Týl hlavy musí být 
stále co nejblíže k opěrce hlavy. 

Nastavení opěrky hlavy pro osoby malého 

vzrůstu 
Opěrku hlavy posuňte až na doraz dolů , i když je 
potom hlava pod horni hranou opěrky. V nejspod
nější poloze může být mezi opěrkou hlavy a opěra
dlem malá mezera. 

Nastavení opěrky hlavy pro osoby velkého 

vzrůstu 
Opěrku hlavy posuňte až na doraz nahoru . 

Správné a bezpečné sezení 

• Opěradlo zadního sedadla sklopte dozadu 
a nechte ho bezpečně zaklesnout. 

• Nastavte opěrky podle správné polohy při seze

ní => strana 67. 

A VAROVÁNI 
Jízda s demontovanými nebo nesprávně na
stavenými opěrkami hlavy zvyšuje při neho
dách a náhlých jízdnich manévrech a brzdění 
nebezpečí těžkého, až smrtelného zranění. 

• Jezděte vždy se správně namontovanými 
opěrkami hlavy, pokud je přislušné místo 
k sezeni obsazené nějakou osobou. 

• Demontované opěrky hlavy neprodleně 
opět namontujte, aby mohli být spolujezdci 
správně chráněni. 

Při demontáži a montáži opěrky hlavy dbejte, 
aby opěrka nenarazila do podhledu střechy, 
předního opěradla nebo jiných dílů vozidla. Ná
sledkem může být poškození vozidla. 

CD I!l"~' ~1Ii6I'" 
Opěradlo třetí řady sedadel s namontovanými 
opěrkami hlavy je možné sklopit pouze, pokud 
jsou sedadla druhé řady posunuta tak daleko 
dopředu , že opěrky hlavy třetí řady sedadel při 
sklopení nenarazí do opěradla . Opěradla druhé 
řady by se tak mohly poškodit. 

m Opěrky pro sedadla ve tře tí řadě mohou být 
L!J uložena v odkládací přihrádce v podlaze za-
vazadlového prostoru => strana 154. <I 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.J,:.,U bezpečnostní pokyny &, na straně 63 a 

dodržujte je. 

Nastavení volantu před jízdou je možné pouze 
u stojícího vozidla. 

• Sklopte páčku => obr. 47 CD dol ů . 
• Volant nastavte tak, aby ho bylo možné pevně 
uchopít oběma rukama s lehce pokrčenými pažemi 
za vnějš í okraj (v poloze 9 a 3 hodiny). 

• Páčku zatlačte pevně nahoru tak, aby se kryla 
se sloupkem volantu => &,. 

Správné a bezpečné sezení 



A VAROVÁNI 
Nosprávné používání nastavování volantu 
II J ho chybné nastavení může mít za násle
d k t žká nebo až smrtelná zranění. 

• Po nastavení sloupku řízení vyklopte pá-
I čku CD vždy pevně nahoru, aby se během jíz
dy nemohla poloha volantu neočekávaně 
zm nit. 

• Volant nikdy během jízdy nenastavujte. 
POkud během jízdy zjistíte, že je nutné nasta
vení, bezpečně zastavte a volant nastavte 
správně . 

Středová loketní opěrka 

Obr. 48 Středová loketni opěrka vpředu 

r-f'n Nejprv.e si př?čtěte úvodni informace a 
l.-.1:J.I bezpecnostlll pokyny & na straně 63 a 
dodržujte je. 

Nastavení středové loketní opěrky 

Středovou loketni opěrku nadzvednete zatl ačen im 

ve směru šipky => obr. 48 CD nahoru po jednotli
vých aretaci ch. 

70 I Před jizdou 

omezenou vnímavostí bolesti 
m JI nikdy vyhřívání sedadel pou-

A VAROVÁNI 
----------------~ Promočení polstrování může způsobit chyb-

nou funkci vyhříváni sedadla a zvýšit riziko 
popá lení. 

• Dbejte, aby plocha sedadla byla suchá, 
než použijete funkci vyhřívání sedadla. 

• Na sedadlo nesedejte ve vlhkém nebo mo
krém oblečení. 

• Nastavený volant musí vždy směřovat na 
hrudnik a ne na obličej, aby se neomezíla 
účínnost čelního airbagu řídiče v případě ne
hody. 

• Během jízdy vždy držte volant pevně obě
ma rukama po stranách za vnější okraj (v po· 
loze 9 hodin a 3 hodiny), aby se snížilo ne
bezpeči zranění uvolněným čelním airbagem 
řídiče . 

• Volant nikdy nedržte v poloze 12 hodin ani 
jiným nesprávným způsobem , např. 
uprostřed volantu. Pří aktívaci čelního airba
gu řidíče mohou být následkem těžká poraně
ní paží, rukou a hlavy. 

Pro sklopení vytáhněte středovou loketní opěrku 
úplně nahoru . Potom opěrku sklopte dolů . 

K přestavení v podélném směru loketni opěrku ® 
posuňte úplně dopředu , resp dozadu, až k zaareto
váni. 

A VAROVÁNI 
Středová loketní opěrka může omezit volnost 
pohybu paže řidiče a tím způsobít nehody 
a těžká zranění. 

• Přihrádky ve středové loketni opěrce musí 
být vždy během jízdy zavřené. 

• Níkdy nepřepravujte žádnou osobu aní dí
tě na středové loketní opěrce. Tato nesprávná 
poloha sezeni může zavinit těžká zranění. 
~----------~~~==~~~~ ~ 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Neodkládejte na sedadlo žádné vlhké ne
bo mokré předměty a kusy oděvů. 

• Nerozlívejte na sedadlo žádné tekutiny. 

• Abyste nepoškodili topné prvky vyhříváni 
sedadel, neklekejte na sedadla ani je jiným zpli. 
sobem bodově nezatěžujte . 

• Tekutiny, špičaté předměty a izolační mate
riály, jako např. ochranný potah nebo dětská 
sedačka na sedadle, mohou vyhřívání sedadla 
poškodit. 

• V případě zápachu okamžitě vyhřívání seda· 
dia vypněte a nechte ho zkontrolovat v někte· 
rém z odborných servisů . 

&.. Vyhřiváni sedadel nechte zapnuté jen tak 
(!!5 dlouho, dokud Je to nezbytně nutné. Jinak se 
zbytečně zvyšuje spotřeba paliva. 

Sklopení opěradla sedadla spolujezdce 

Obr. 51 Sklopení opěrad l a sedadla spolujezdce 

r-f'n Nejprve s i přečtěte úvodní ínformace a 
l.-.1:J.I bezpečnostní pokyny & na straně 71 a 
dodržujte je. 

Opěrad lo sedadla spolujezdce lze sklopit a zajisti t 
ve vodorovné poloze. 

Pokud jsou na sklopeném opěradle sedadla spolu
jezdce přepravovány nějaké předměty, musi být 
vypnutý čelni airbag spolujezdce => strana 85. 

Před jizdou 

Sklopení opěradla sedadla spolujezdce 

• Odstraňte předměty ze sedáku sedadla spolu
jezdce => & . 

• Výšku sedadla nastavte úplně dolů => strana 
63. 

• Opěrku hlavy posuňte úplně dolů => strana 63. 

• Odjistěte opěrad lo sedadla spolujezdce ve 
směru šipky => obr. 51 CD. 
• Sklopte opěradlo sedadla spolujezdce ve smě
ru šipky ® dopředu do vodorovné polohy. 

• Opěradlo sedadla spolujezdce musi v poloze 
sklopeni dole bezpečně zaaretovat. 

Zvednutí opěradla sedadla spolujezdce 

• Při zvedáni opěrad la se nesmi v oblasti kloubů 
nacházet žádné předměty nebo části tě l a. 

• Před zvedáním opěrad l a sedadla spolujezdce 
ho opět odjistěte CD. 
• Opěradlo sedadla spolujezdce zvedněte smě
rem dozadu do vzpřímené polohy. Opěradlo seda
dla spolujezdce musi bezpečně zaaretovat. 

A VAROVÁNí 
Nekontrolované a neopatrné sklápění a zve
dání opěradla sedadla spolujezdce může způ ' 
sobit těžká zranění. ~ 

t \I I ce sedadla 

Ilvod k tématu 

1IIIIIIpltole najdete informace k těmto tématům: 

IlrlVIIlI1 ',odadel 
hlp,,"1 ojl6radla sedadla spolujezdce 

1Io Il'h ulici informace a varovné pokyny: 

1111 IdV ni polohy sedadla => strana 63 

Itll. 1'1 čnostn i pásy => strana 74 

V tl Itl airbag => strana 85 

""I ' kó sedačky (příslušenstvi) => strana 93 

VIII I ,I zrcátka => strana 118 

Illvl lladlový prostor => strana 128 
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IIItI 49 Ve středové konzole: ovladače vyhříváni 
I,rl dnlch sedadel (varianta 1) 

I 
"f'n Nejprve si př?čtěte úvodni inform~ce a 
..bU bezpečnostlll pokyny & na strane 71 a 

dodržujte je. 

1'lllChy sedáků mohou být při zapnutém zapalováni 
IIllIktricky vyhřivány. U některých provedeni seda
lit I se navic vyhřívá opěrad lo sedadla. 

Vyllřívá ni sedadla se nezapne, pokud se vyskytne 
II dna z těchto podminek: 

• sedadlo není obsazené, 

• sedadlo je potaženo ochranným potahem, 

• na sedadle je instalována dětská sedačka, 

• plocha sedadla je vlhká nebo mokrá, 

• vnitřn i nebo vnějši teplota je vyšší než +25 oe 
('77 °F). 

• 0"1 IIldlo sedadla spolujezdce sklápějte 
y IllIjt pouze u stojicího vozidla. 

• I " Iklltl Je opěradlo sedadla spolujezdce 
ÍlII IIIlÓ, musí být čelní airbag vypnutý 

11111 I vltl t kontrolní světlo PASSENGER 
II II AG OFF ~; . 

It ll< I , prsty a nohy nebo jíné části těla 
li 1\ vl.dy mimo funkční oblast kloubů a ob

I 1 I 1111 chanismu nastavování sedadla. 

I III kloubů sedadla spolujezdce se mohou 
kll lllt rohožky nebo jiné předměty. Při zve

II Ill llpň rad la spolujezdce do svíslé polohy 'n 111 111 vést k jeho nesprávnému zajištění. 

A VAROVÁNI 
Neodborné používání funkcí sedadla může 
způsobit těžká zranění . 

• Před zahájením jízdy zaujměte správnou 
polohu sezení a během jízdy udržujte tuto ~o
lohu. To platí také pro všechny spolucestu]l-

cí. 
• Ruce, prsty a nohy nebo jiné části těla . 
držte vždy dále od funkčních oblasti a oblasti 
nastavování. ~ 

Obr. 50 Ve středové konzole: tlačítka vyhřívání 
přednich sedadel (varianta 2) 

Funkce Činnost => obr. 49, resp. 
=> obr. 50 

Zapnuti : Stiskněte tlačitko ~ resp. (9. 
Vyhřivání sedadla je zapnuto 
s maximálním topným výkonem. 
Svítí všechny kontrolni světl a. 

Nastaveni top- Tlačitko~ , resp . (g tiskněte opa-

ného výkonu: kovaně, dokud se nenastaví po-
žadovaný stupeň vytápěni. 

Vypnuti : Tlačítko ~, resp. (g tiskněte opa-
kovaně , až v tl ači tku již nesvití 
žádné kontrolni světlo => obr. 49 . 

A VAROVÁNI 
Osoby, které v důsledku uživáni léků , ochrnu-
tí nebo na základě chronických onemocnění 
(např. cukrovka) trpí omezenou vnímavostí 
bolestí a tepla nebo je nevnímají vůbec, si 
mohou přivodit pří používání vyhřívání seda-
del popáleniny na zádech, hýždích a nohou, 

Správné a bezpečné sezení 

A VAROVÁNI (pokračovánI) 

• Při zvedání se musí sedadlo spolujezdco 
ve vzpřímené poloze bezpečně zajistit. Pokud 
se opěradlo sedadla spolujezdce bezpečně 
nezajístí, může se neočekávaně pohnout 
a způsobit těžká zranění. 

A VAROVÁNí 
Otevřená ukotvení a klouby sklopeného opě-
radla spolujezdce mohou způsobit při 
brzdném manévru nebo nehodě těžká zraně-
ní. 
• U sklopeného opěradla sedadla spolujezd-
ce se nesmí na sedadle spolujezdce přepra-
vovat žádné osoby nebo dětí. 

• Pokud je sedadlo spolujezdce sklopené, je 
možné obsadít ve druhé řadě sedadel pouze 
vnější sedadlo za řidičem . To platí také pro 
děti v dětských sedačkách. 

Správné a bezpečné sezeni 

~ 



Bezpečnostní pásy 

0::0 Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Varovné světlo . . 75 
Celn l nárazy a fyzikálni zákony . 76 
Co se stane s nepřipo utanými cestujicimi 76 
Ochrana bezpečnostnimi pásy 78 
Manipulace s bezpečnostnimi pásy 78 
Př i pnut i nebo odepnuti bezpečnostniho pásu 79 
Př ipn uti nebo odepnuti bezpečnostniho pásu 
se 2 zámky . 80 
Průběh pásu . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 81 
Svorka pásu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Nastaveni výšky pásu . 83 
Nav íječ pásu, nap inač pásu, omezovač síly 
pásu 83 
Servis a znehodnoceni napinačů pásů . 83 

Stav všech bezpečnostni ch pásů pravidelně kon
trolujte. Zjistite-li , že jsou tkanina pásu, jeho spoje
ni , nav iječ nebo zámek některého z pásů poškoze
né, nechte pás bezodkladně vyměnit v odborném 
servi su => & . Odborný servi s musi použivat správ
né náhradni dily, které jsou vhodné pro dané vozi
dlo, odpovidaji jeho výbavě a modelovému roku . 
Spo l ečnost Volkswagen doporučuj e využit služeb 
pa rtnerů Volkswagen. 

Doplňujicí informace a varovné pokyny: 

o nastavení polohy sedadla => strana 63 

o systém airbag => strana 85 

o dětské sedačky (přislu šenstvi) => strana 93 

o při slu šenstvi , výměna dil ů, opravy a změny 
=> strana 296 

A VAROVÁNi 
Nepřipnuté nebo nesprávně připnuté bezpeč
nostní pásy zvyšují nebezpečí těžkého nebo 
smrtelného zranění. Optimálního ochranného 
účinku bezpečnostních pásů je dosaženo jen 
tehdy, když jsou správně přípnuty a používá
ny. 

o Bezpečnostní pásy jsou nejúčinnějšim 
prostředkem , který snižuje nebezpeči těžkých 
a smrtelných zranění při nehodách. Když je 
vozidlo v pohybu, musí být bezpečnostní pá
sy kvůli ochraně řidiče a všech spolucestují
cích vždy správně připnuté . 

Před jízdou 

Čelní nárazy a fyzikální zákony 

Obr. 53 Vozidlo s nepřipoutanými osobami jedou
cl proti zd i 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-kJJ bezpečnostní pokyny & na straně 74 a 
dodržujte je. 

Fyzikální zákony čelniho nárazu lze popsat jedno
duše . Jakmile se dá vozidlo do pohybu => obr. 53, 
ziskává i s osobami sedicimi uvnitř určito u pohybo
vou, tzv. "kinetickou energii ". 

Se stoupaj ici rychlosti a přibývajic i hmotnosti musi 
být v př i padě nehody pohlceno více energie. 

Rychlost vozidla však hraje nejdůležitějš i roli. Po
kud se napři klad rychlost z 25 kmi h (1 5 mph) 
zdvojnásobi na 50 kmih (30 mph), kinetická ener
gie se tim zečtyřnásobil 

Velikost "kinetické energie" v rozhodujici míře závi
si na rychlosti , na celkové hmotnosti vozidla 
a přepravovaných osob. Se stoupajici rychlosti 
a přibývajic i hmotnosti musi být v p řípadě nehody 
pohlceno vice energie. 

A VAROVÁNI 

o Každý cestující musí před každou jizdou 
zaujmout správnou polohu sezení, správně 
připnout bezpečnostní pás, který patří k jeho 
sedadlu a ponechat ho tak připnutý i během 
jízdy. To se týká všech spolucestujících a pla
tí to také v městském provozu. 

o Děti musejí být během jízdy ve vozidle za
jištěné zádržným systémem, který odpovidá 
jejich hmotnosti a výšce, jakož i zajištěny 
správně připnutým bezpečnostním pásem 
=> strana 93. 

o Vyjeďte, teprve když jsou všichni spoluce
stujicí správně připoutáni bezpečnostním pá
sem. 

o Západku zámku zasunujte vždy pouze do 
zámku pásu přislušného sedadla a nechte ji 
bezpečně zaaretovat. Používání zámku pásu, 
který nepatři k přislušnému sedadlu, snižuje 
účinnost ochrany a může způsobit těžká zra
nění. 

o Nikdy nenechte vniknout cizí předměty 
a tekutiny do zaváděcích trychtýřů zámků pá
sů . Tím mohou být ovlivněny funkce zámků 
pásů a bezpečnostnich pásů. 

o Bezpečnostní pás nikdy během jizdy ne
odepinejte. 

o Jedním bezpečnostním pásem lze přip
nout vždy pouze jednu osobu. 

o Nikdy nevozte dětí nebo nemluvňata na 
klíně a nepoutejte se s nimi jedním bezpeč
nostnim pásem. 

o Nejezděte v přiliš volném oděvu nebo s ví
ce vrstvami oblečení (např. kabát přes sako), 
protože negativně ovlivňují správné sezeni 
a funkci bezpečnostních pásů. 

A VAROVÁNi 
Poškozené bezpečnostní pásy představují 
velké nebezpečí a mohou způsobit těžká ne
bo i smrtelná zranění . 

o Nikdy nepoškoďte bezpečnostní pás 
přivřením ve dveřích nebo v mechanice seda
dla. 

Obr. 54 Vozid lo s nepři poutanými cestujicimi při 
nárazu do zdi 

Osoby sedici ve vozidle, které nemaji připnuté 

bezpečnostni pásy, nejsou s vozidlem nijak "spoje
ny". Při čelnim nárazu se osoby v důs ledku toho 
pohybuji dál stejnou rychlosti , jakou jelo vozidlo 
před nárazem, dokud je něco nezastavil Nejsou-Ii 
osoby sedici ve vozidle připouta né Uako v našem 
příkladu) , p ř i nárazu je veškerá jejich kinetická 
energie pohlcena pouze nárazem do zdi => obr. 54. 

Při rychlosti 30 kmih (1 8 mph) až 50 kmih 
(30 mph) působi na tě lo při nárazu sí ly, které mo
hou lehce překročit jednu tunu (1000 kg). Sily pů
sobici na tě lo rostou se stoupající rychlosti ještě ví
ce. 

Tento př í k lad platí nejen pro če lní nárazy, ale i pro 
všech ny typy nehod a kolizi. <l 

Co se stane s nepřipoutanými cestujícími 

Před jízdou 

VAROVÁNI (pokračováni) 

• Pokud jsou tkanina nebo jiné části bez
IIc čnostního pásu poškozené, mohou se při 
II I hodě nebo náhlém brzdném manévru 
II trhnout. 

• Poškozené bezpečnostní pásy nechte ih
CIC d nahradit novými pásy, které jsou firmou 
Volkswagen schváleny pro dané vozidlo. Bez
pc čnostní pásy, které byly při nehodě zatíže
lIy tak, že se protáhly, je třeba vyměnit v od
horném servisu. Výměna může být nutná, 
I když nejsou patrná poškození. Kromě toho 
Jc třeba přezkoušet uchyceni pásů . 

Varovné světlo 

Obr. 52 Varovné světlo ve sdružených přístrojích 

Sviti ne-
bo bliká Možná příčina 

A VAROVÁNI !pOkračovánI) 

o Nikdy se nepokoušejte samí opravovat, 
pozměňovat nebo demontovat bezpečnostní 
pásy. Veškeré opravy na bezpečnostních pá
sech, navíječi a zámcich mohou provádět po-
uze odborné servisy. <l 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-kJJ bezpečnostní pokyny & na straně 74 a 
dodržujte je. 

Řešeni 

Nepřipnutý bezpečnostni pás ř i d i če a spolu
jezdce, v případě , že je sedadlo spolujezd
ce obsazeno. 

Při pněte si bezpečnostni pásy. 

Na sedadle spolujezdce leží předměty. 

Při zapnuti zapalováni se krátce rozsviti některá 

varovná světla kvů li kontrole funkčnosti přis lušné

ho systému. Po několika sekundách zhasnou. 

Pokud si bezpečnostni pásy nepřipnete při zaháje
ni jizdy a rychlosti nad 25 kmih (1 5 mph) nebo po
kud si je během jizdy odepnete, zazní po dobu ně

kolika sekund zvukový signál. Navic bliká varovné 
světlo ~ bezpečnostních pásů. 

Kontrolni světlo bezpečnostních pásů ~ zhasne až 
v okamžiku , kdy si řidič a spolujezdec při zapnutém 
zapalováni při pnou bezpečnostni pásy. 

Ohr, 56 Nepřipoutaný cestujicí na zadnim seda
dl Je vržen dopředu na připoutaného řidiče 

I--T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l.-WJ bezpečnostní pokyny & na straně 74 a 
dodržujte je. 

Mnoho lidi si myslí , že při lehkém nárazu se lze 
li l př í t rukama. To neni pravda! 

,JI} při nizké rychlosti nárazu působ í na tě lo sily, 
které už nelze překonat rukama. Při čelnim nárazu 
jlóou nepřipouta ni cestujíci prudce vrženi dopředu 
/I narážejí při tom na vnitřni části vozidla, jako 
lIa p ř. na volant, při strojovou desku , čelni sklo 
>obr.55. 

Systém airbag nenahrazuje bezpečnostní pás. Při 
ólklivaci airbagu poskytuji airbagy jen dodatečnou 

ochranu. Airbagy se při všech typech nehod neu
vo lň uji. I když je vozidlo vybaveno systémem air
bagů , musi si všichni cestující včetně řidiče před 

jlzdou připno ut bezpečnostni pás a během jizdy 

Vezměte předměty ze sedadla spolujezdce 
a bezpečně je uložte. 

A VARovA~1 ; 

Nepřipnuté nebo nesprávně připnuté bezpeč
nostní pásy zvyšují nebezpečí těžkého nebo 
smrtelného zraněni. Optimálniho ochranného 
účinku bezpečnostních pásů je dosaženo po-

Lu_z_e_te_h_d..:y,,-, _k_d~yz_- ~js_o_u--,-p_o_u_Ž_ív_á_n.:..y_s....:p_r_á_v_n_ě_. _--I <l 

Správné a bezpečné sezení 

musi být tento pás správně vedený. Tím se sniži 
nebezpeč i těžkých nebo smrtelných zra něni 

v při padě nehody - nezávisle na tom, zda je seda
dlo opatřené airbagem. 

Každý airbag se aktivuje pouze jednou. Abyste do
sáhli maximálniho ochranného účinku, museji být 
bezpečnostni pásy vždy správně připnuté , abyste 
byli ch rá ně ni i při nehodách bez aktivace airbagu. 
Cestující, kteří nejsou za jizdy připoutan i , mohou 
být z vozidla vymrštěni a tak si mohou způsobit 
těžká nebo smrtelná zra něni. 

Je dů ležité, aby se připo uta li i cestující na zadnich 
sedadlech, protože při nehodě jsou pak nekontro
l ova ně vrženi prostorem vozidla dopředu . 

Ne při po utaný cestuj ici na zadnim sedadle ohrožu
je nejen sebe, řidiče ale i ostatní osoby ve vozidle 
=> obr. 56. <l 

Správné a bezpečné sezení 



Ochrana bezpečnostními pásy 

Obr. 57 Zachycení správně přípoutaného řid iče 

bezpečnostním pásem během prudkého brzdného 
manévru. 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.IcJ.I bezpečnostní pokyny &, na straně 74 a 
dodržujte je. 

Správně připnuté bezpečnostní pásy mohou být 
rozhodující. Pásy udržují cestující při sezení ve 
správné poloze a v případě nehody značnou mě

rou snižují pohybovou energii. Kromě toho omezují 
bezpečnostní pásy nekontrolované pohyby, v je
jichž důsledku může docházet k těžkým zraněním. 
Navíc správně připnuté bezpečnostní pásy snižují 
nebezpeč í vypadnutí z vozídla => obr. 57. 

Správně přípnuté bezpečnostní pásy rozkládají po
hybovou energii cestujících. Také konstrukce 
přední částí vozidla a ostatní prvky systému pasív-

Manipulace s bezpečnostními pásy 

ní bezpečnosti, jako např. systém aírbag, zajíšt'ují 
optímální rozložení a pohlcení pohybové energie 
při nárazu. Vznikajicí energie se tím minímalizuje 
a rízíko zranění se snižuje. 

Popisované příkl ady se týkají čelního nárazu. 
Správně přípnuté bezpečnostní pásy samozřejmě 
podstatně snižují ríziko zra nění i při všech ostat
ních typech nehod. Proto je nutné bezpečnostní 
pásy přípnout před každou jízdou, i když se jede 
"jen za roh". Dbejte na to, aby se připouta li í vši
chni spolucestujíci. 

Statistíky dopravních nehod dokazují , že správně 
připnuté bezpečnostní pásy podsta tně snižují ne
bezpeč í z ra ně ní a výrazně zvyšují šancí na přežití 

í pří těžké nehodě. Bezpečnostní pásy zvyšují opti
mální ochranu, kterou v případě nehody poskytuje 
aktívovaný aírbag. Ve většíně zemí je proto použí
vání bezpečnostních pásů předepsáno zákonem. 

Bezpečnostní pásy si musíte přípnout , i když je vo
zidlo vybavené aírbagy. Čelní airbagy se totiž 
na příklad aktivují jen při některých čelních nára
zech. Neaktivují se při lehkých čelních a bočních 
nárazech, pří zadních nárazech , při převrhnutí 
a nehodách, při kterých nebyla překročena hodno
ta potřebná pro aktivaci airbagu v řídicí jednotce. 

Proto vždy používejte bezpečnostní pás a dbejte, 
aby si před každou jízdou vších ni spolucestující 
správně přípnuli bezpečnostní pásy! <I 

cen Nejprve sí přečtěte úvodni ínformace a bezpečnostní pokyny &, na straně 74 a dodržujte je. 

Kontrolní seznam 

Manipulace s bezpečnostními pásy => & : 

..I Stav všech bezpečnostních pásů pravidelně kontrolujte. 

..I Udržujte bezpečnostní pásy či sté. 

..I Vždy chra ňte pás, západku a zaváděcí otvor zámku bezpečnostního pásu před cizimi předměty 

a tekutinami. 

..I Bezpečnostní pás a západku zámku neskřípněte nebo nepoškodle, např . při zavírání dveři. . 

..I Bezpečnostni pás a upevňovac í prvky pásu nikdy nedemontujte, neprovádějte na nich žádné změ
ny ani neopravujte. 

..I Před každou jízdou vždy správně připněte bezpečnostní pás a ponechte ho během jízdy takto přip-
nutý. ~ 

Před jízdou 

Přetočený bezpečnostní pás 

Pokud se bezpečnostní pás vytahuje jen těžko 
/ vedení pásu, mohl se případně při příli š rychlém 
navijeni po odepnutí uvnitř bočního obložení přeto
čí l. 

• Bezpečnostní pás pomalu a opatrně vytáhněte 
za jazýček zámku úplně ven. 

• Odstra ňte přetočení bezpečnostního pásu 
fl pomalu ho rukou zaved"te zpátky. 

I když nelze přetočení bezpečnostního pásu od
stranit, přesto ho přípněte. Přetočení pásu pak ne
smí být v oblasti , která přiléhá přímo na tě lo ! Ne
prod leně vyhledejte některý z odborných servisů 
a nechte přetočení pásu odstranit. 

A VAROVÁNI 
Neodborné zacházení s bezpečnostními pásy 
zvyšuje nebezpečí těžkých nebo smrtelných 
zranění. 

• Pravidelně kontrolujte správnou funkcí 
bezpečnostních pásů a k nim příslušejících 
součástí. 

• Bezpečnostní pás udržujte vždy Čístý . 

• Dbejte, aby se popruh neskřípnul, nepo
škodil nebo nedřelo ostré hrany. 

• Zámek pásu a zaváděcí trychtýř pro zá
padku udržujte vždy volné bez cízích těles 
a tekutín. <I L-____________________________ ~ 

Při pnutí nebo odepnutí bezpečnostního pásu 

Obr. 58 Zasunuti západky zámku bezpečnostní ho 
pásu do zámku pásu 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.IcJ.I bezpečnostni pokyny & na straně 74 a 
dodržujte je. 

Správně připnuté bezpečnostní pásy zadržují ce
stující pří brzdění nebo nehodě v takové poloze, že 
mohou poskytnout maximální ochranu => &,. 

Pokud byl pás Lipině vytažen a během odvíjení 
a navíjení bezpečnostního pásu ozývá "cvakání", 
jedná se o polohovatelný bezpečnostní pás. Areta
ce bezpečnostního pásu se smí použít pouze 
k upevnění určítého dětského zádržného systému 

strana 93 , Dětské sedačky (příslušenství) . Po
kud má bezpečnostní pás použit některý z cestují
cích, je nutné aretaci uvolnit. 

Přípnuti bezpečnostního pásu 

Před každou jízdou si přípněte bezpečnostní pás . 

• Vždy správně nastavte přední sedadlo a opěr

ku hlavy => strana 63. 

• Opěradlo bezpečně zaaretujte ve vzpřímené 
poloze => &,. 

Obr. 59 Uvolněn í západky ze zámku pásu 

• Uchopte pás za západku a rovnoměrně ho 
přetáhněte přes hrudník a pánev. Popruh přitom 
nepřetočte => & . 

• Západku zasuňte pevně do zámku pásu 
pří slušného sedadla => obr. 58. 

• Tahem přezkoušejte, zda pás bezpečně zapadl 
do zámku. 

Odepnutí bezpečnostního pásu 

Bezpečnostní pás odepínejte pouze u stojíc iho vo
zidla => & . 

• Stiskněte červené tlačítko => obr. 59 na zámku 
pásu. Západka vyskočí. 

• Pás vedle rukou zpět , aby se mohl lépe navi
nout, nepřetočil se a nepoškodí I obloženi. 

A VAROVÁNí 
Nesprávný průběh pásu může v případě ne-
hody zavínit těžká nebo i smrtelná zranění. ~ 

Správné a bezpečné sezení 

1
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A VAROVÁNI (pokra~ovéni) A VAROVÁNI (pokr8~ovénl) P růběh pásu 
----~-----------------------------------------------------• Optímálního ochranného účínku je dosa

ženo jen tehdy, když je opěradlo ve vzpříme
né poloze a bezpečnostní pás je přípnutý 
správně vzhledem k velíkostí těla. 

• Odložení bezpečnostního pásu během jíz-
dy může vést při nehodě nebo brzdění k těž-
kým nebo i smrtelným zraněním! <I 

Připnutí nebo odepnutí bezpečnostního pásu se 2 zámky 

Obr. 60 Připnut í bezpečnostního pásu prostředn ího sedadla ve druhé řadě sedadel 

r-T'n Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
L-.IcJ.I bezpečnostní pokyny & na straně 74 a 
dodržujte je. 

Správně přípnuté bezpečnostní pásy zadržují ce
stující při brzdění nebo nehodě v takové poloze, že 
mohou poskytnout maxímální ochranu => & . 

Bezpečnostní pásy prostředního sedadla ve druhé, 
jakož i ve třetí sedadel mají 2 zámky. 

Připnutí bezpečnostního pásu 

Před každou jízdou si připněte bezpečnostní pás. 

• Vždy správně nastavte zadní sedadlo a opěrku 
hlavy => strana 63. 

• Opě radlo bezpečně zaaretujte ve vzpřímené 
poloze => & . 

• Pás zatáhněte za poutko => obr. 60 CD směrem 
dolů . Popruh přitom nepřetočte => &'. 
• Západku zámku CD zasuňte pevně do zámku 
pásu u pří slušného sedadla @. 
• Zatáhněte pás za západku ® přes pánev ce
stujícího. 

• Západku zámku ® zasuňte pevně do zámku 
pásu u pří slušného sedadla @. 
• Zatažením za bezpečnostní pás přezkoušejte, 
zda obě západky bezpečně zapadly do zámků pá
su. 

Před jízdou 

Odepnutí bezpečnostního pásu 

Bezpečnostní pás odepínejte pouze u stojícího vo
zidla => &,. 

• Stiskněte červené tlačítko v zámku pásu @. 
Západka vyskoč í. 

• Stiskněte červené tlačítko na zámku pásu @. 
Západka vyskočí. 

• Pás vedle rukou zpět, aby se mohl lépe naví
nout, nepřetoč il se a nepoškodil obložení. 

A VAROVÁNí 
Nesprávný průběh pásu může v případě ne
hody zavinit těžká nebo i smrtelná zranění. 

• Optimálního ochranného účinku je dosa
ženo jen tehdy, když je opěradlo ve vzpříme
né poloze a bezpečnostní pás je přípnutý 
správně vzhledem k velíkostí těla. 

• Odložení bezpečnostního pásu během jíz
dy může vést pří nehodě nebo brzdění k těž
kým nebo í smrtelným zraněním! 

fT1 Schématické zobrazení k připnutí bezpeč
L!.J nostního pásu 2 zámky je na příslušném bez-
pečnostním pásu. <I 

BTr-0314 

)br. 61 Správný průběh pásu a správné nastavení opěrky hlavy 

Obr. 62 Správný průběh pásu u těhotných žen 

r-f)J Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J.:JJ bezpečnostní pokyny & na straně 74 a 
dodržujte je. 

I) uze správně přípnuté bezpečnostní pásy posky
II IJI pří nehodě optimální ochranu a snižují nebez
poč í těžkých nebo smrtelných zra nění pouze teh
(ly, pokud je jejích průběh správný. Kromě toho za
Iii zuje správný průběh pásu cestující v takové po
lilie, aby mohl í uvolněný aírbag poskytnout maxí
m Iní ochranu. Proto sí vždy bezpečnostní pás 
I1 rlp něte a dbejte na jeho správný průběh . 

Nosprávná poloha sezení může být příčínou těž

kých nebo smrtelných zranění => strana 63, Nasta
voní polohy sedadla. 

Správný průběh bezpečnostního pásu 

• Ramenní část bezpečnostního pásu musí vždy 
probíhat přes střed ramene. Nikdy nesmí vést přes 
krk, paži, pod paží nebo za zády. 

• Pánevní část bezpečnostního pásu musí vždy 
probíhat přes pánev, níkdy ne přes břícho . 

• Bezpečnostní pás tě la rnusí pří léhat plochou 
a pevně přiléhat k tělu . Popruh pásu případně tro
chu dotáhněte. 

Těhotným ženám musí bezpečnostní pás vést 
rovnoměrně přes hrudník a co nejníže přes pánev. 
Vždy musí přiléhat plochou, aby na podbřišek ne
působíl žádný tlak - a to po ce lou dobu těhotenství 

=> obr. 62. 

Přízpůsobení průběhu pásu velikostí těla 

S touto výbavou lze průběh pásu přízpůsobil: 

• Nastavení výšky pásů na předních sedadlech. 

• Nastavení výšky předních sedadel. 

A VAROVÁNí 
Nesprávný průběh pásu může v případě ne
hody, náhlém brzdění nebo jízdním manévru 
zavinit těžká zranění. 

• Optimálního ochranného účinku je dosa
ženo jen tehdy, když je opěradlo ve vzpříme
né poloze a bezpečnostní pás je správně 
připnutý. 

• Samotný bezpečnostní pás nebo volný 
bezpečnostní pás může způsobit vážná zra
nění, pokud se posune ve svém průběhu 
z pevných částí těla na měkké (např. na 
břícho) . ~ 

Správné a bezpečné sezení 



A VAROVÁNI (!)okra6ovénl) 

• Ramenní část bezpečnostního pásu musí 
probíhat středem ramene, níkdy ne pod rame
nem nebo přes krk. 

• K horní části těla musí přiléhat plochou 
a pevně. 

• Pánevní část bezpečnostního pásu musí 
probíhat přes pánev, nikdy ne přes břicho. 

Pás musí přiléhat pevně celou plochou k pán
ví. Popruh pásu případně trochu dotáhněte. 

• Pánevní část bezpečnostního pásu musí 
u těhotných žen probíhat pokud možno co 
nejhlouběji před pánví a na "zakulacené" 
břícho doléhat svojí plochou. 

• Popruh připnutého pásu nepřetočte. 

• Nikdy neodtahujte bezpečnostní pás ru
kou od těla. 

Svorka pásu 

Obr. 63 Svorka pásu u pravého vněj ší ho sedadla 
ve druhé řadě sedadel 

.-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.J,:,JJ bezpečnostni pokyny & na straně 74 a 
dodržujte je. 

Před jizdou 

fl lll , I 1Í":ll mll za následek, že nap inače nebu
(1011 v p/lpod n hody správně fungovat nebo ne
"1 1( 10 11 (ung va l vůbec. 

I\hy n omezila účinnost napinačů pásů a de-
111 ntované čá sti nezpůsobily zraně ni a neznečisti
ly žlvotni prostřed i , musite respektovat předpisy. 
Tylo předp isy jsou k dispozici v odborných servi
sech. 

A VA~OvAN( 
Neodborné zacházeni a svépomocí provádě
né opravy bezpečnostních pásů, navíječů 
a napínačů pásů může zvýšit nebezpečí těž-

Před jízdou 

A VAROVÁNI kra6ovénl) 

• Neveďte popruh pásu přes pevné nebo 
křehké předměty, např. brýle nebo propisova
cí tužky nebo klíče. 

• Nikdy neměňte průběh pásu svorkami , 
příchytnými očky či podobnými prostředky. 

fil Osoby, které na základě svých tělesných di
L!.) SpOZIC nemohou dosáhnout optimálního prů
běhu pásu, by se měly informovat v některém z od
borných servisů o případných zvláštnich úpravách, 
aby mohl bezpečnostní pás a airbag poskytovat 
optimální ochranný účinek. Spo lečnost Volkswa
gen doporučuje využit služeb partneru Volkswa-
gen. ~ 

Svorka je vždy u pravého vnějš ího sedadla ve dru
hé řadě sedadel. Bráni přetočení a poškození pá
su, jakož i poškozeni bočniho obloženi. 

Svorky pásů musi být vždy při odepnutém bezpeč
nostním pásu ve výšce horní hrany opěradla zadní 
řady sedadel. Při zapnutém pásu je jejich poloha 
variabilni. 

Při použiti dětské sedačky skupiny 1 ~ strana 93, 
Dětské sedačky (příslušenství) je nutné svorku vy-
sunout úplně nahoru . ~ 

A VAROVÁNI (pokra6ovénl 

kých nebo i smrtelných zranění. Napínač pá
su se nemusel uvolnit, ačkoliv by měl , nebo 
by se mohl uvolnit neočekávaně. 

• Opravy, nastaveni, jakož i demontáž 
a montáž částí napínačů nebo bezpečnost

ních pásů nikdy neprovádějte sami, nýbrž je 
nechte provádět pouze v odborných servi
sech ~ strana 296. 

• Napínač ani navíječ pásu nelze opravovat, 
nýbrž je nutné je vyměnit. 

~ Moduly a irbagů a napinače pásu mohou ob
C!!!:) sahovat chloristan. Při likvidaci dodržujte zá-
konné předp isy. <I 

Nastavení výšky pásu 

br. 64 Vedle přednich sedadel: nastavení výšky 
pfisu 

r---rn Nejprve si přečtěte úvodní ínformace a 
L-.Jc,JJ bezpečnostni pokyny & na straně 74 a 
dodržujte je. 

Nastavením výšky pásu předních sedadel 
a případně vněj š í ch zadnich sedadel druhé rady 
lze průběh bezpečnostních pásů v oblasti ramen 
přizpůsobit tělu , aby zde mohl správně probíhat: 

• Sti skněte k sobě vodici úchyt ve směru šipky 
a podržte ~ obr. 64. 

• Posunujte stisknutý vodicí úchyt nahoru, resp. 
dolů , až probíhá bezpečnostni pás středem rame
ne ~ strana 81, Průběh pásu. 

• Vodicí úchyt uvolněte. 

• Opakovaným tahem za pás vyzkoušejte, zda je 
vodici úchyt bezpečně zaaretovaný. 

'--''-----' ___ -=-___ -'-___ -'---'--' <l 

Navíječ pásu, napínač pásu, omezovač síly pásu 

r---rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.Jc,JJ bezpečnostní pokyny & na straně 74 a 
dodržujte je. 

Bezpečnostní pásy ve vozidle jsou součásti bez
pečnostni koncepce vozidla ~ strana 88 a mají 
tyto důležité funkce: 

Navíječ pásu 

Každý bezpečnostni pás je vybaven u ramenni 
části nav íječem . Při pomalém lahu za bezpečnost

ni pás nebo při normální jízdě je u ramenn ího pásu 
pln ě zaručena volnost pohybu. Při rychlém vytaže
ni bezpečnostniho pásu, náhlém zabrzdění , při jiz
dě z kopce, v za táčkách a při akcelerací však navi
ječ pás zablokuje. 

Napínače pásů 

Bezpečnostní pásy pro cestující na přednich 
a přip . zadnich vnějších sedadlech jsou vybavené 
napinač i pásů . 

Servís a znehodnocení napínačů pásů 

.-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.J,:,JJ bezpečnostní pokyny & na straně 74 a 
dodržujte je. 

., 

y tém airbag 

I Ul Úvod k tématu 

V I,',tll kapitole najdete informace k těmto tématům : 

1IIIIIIy ystémů čeln ích a irbagů spolujezdce 86 
I '1Ill1 olni světlo ........ ",. 86 
I 'lIfllI, funkce airbagů 87 
I ,,111 1 airbagy 89 
Ihlt lll vypnuti a zapnuti čelniho airbagu 
_fl0ÍlIJczdce zámkovým vypínačem. 90 
1I0CIII airbagy. . ... , , . . .. 91 
I II I lvové airbagy , ................ " . 92 

Vll/ldlo je vybaveno če l nim airbagem řidiče 
11 Ipolujezdce. Čelní airbagy mohou poskytnout 
dod"tečnou ochranu hrudníku a hlavy řidiče 
" IjJolujezdce, pokud jsou sedadlo, bezpečnostní 
fll'I"Y, opěrky hlavy a pro řidiče volant správně na
" llIvony a uživány. Airbagy slouži jen jako dodateč

ll' ochrana. Nenahrazuji bezpečnostní pásy. které 
1111181 být vždy připnuty, a to i v připadě, kdy jsou 
jlr, clni sedadla vybavena čelni mi airbagy. 

I oplň uj ící ínformace a varovné pokyny: 

• pokyny k jizdě ~ strana 32 

• centrálni zamykán í a systém zamykání 
!l trana 44 

• správná poloha sezení ~ strana 63 

• bezpečnostní pásy ~ stra na 74 

• dětské sedačky (příslušenstvi) ~ strana 93 

• péče a čištěn í vnitřního prostoru vozídla 
strana 278 

• př i s l ušenstv i , výměna di l Ů, opravy a změny 
> strana 296 

• informace o spotřeb ič ích ~ strana 304 

A VAROVÁNI 
Nikdy se nespoléhejte při své ochraně pouze 
na systém airbagů. 

• I když se aírbag uvolní, má pouze podpůr
nou ochrannou funkcí. 

• Systém airbag chrání nejlépe společně se 
správně příloženými bezpečnostn ímí pásy 
a snížuje nebezpečí zraněni ~ strana 74, Bez
pečnostní pásy. 

• Každý cestující musí před každou jízdou 
zaujmout správnou polohu sezení, správně 
p řipnout bezpečnostní pás, který patří k jeho 
sedadlu a ponechat ho tak připnutý i během 
j ízdy. To platí pro všechny spolucestující. 

Napínače se aktivují pomocí sni mačů při těžkých 
če lních a bočních kolizích a nárazech zezadu 
a napnou bezpečnostní pásy proti směru vytaho
váni. Uvolněný bezpečnostní pás se zatáhne a tím 
se může snížit pohyb cestujicích vpřed, resp. do 
směru nárazu. Napínač pásu pracuje spo lečně se 
systémem airbag. Napinač pásu se při převrhnuti 
neaktivuje, pokud nejsou aktivovány boční airbagy. 

Během aktivace může vznikat jemný prach . To je 
zcela běžné a není to projevem požáru ve vozidle. 

Omezovače síly pásu 

Omezovač si ly pásu zmirňuje si lu bezpečnostního 
pásu působic i na tělo při nehodě. 

fil Při sešrotování vozidla nebo jednotlivých dílů 
L!.) systému je nutné respektovat všechny platné 
bezpečnostni předpisy. S těmito předpisy jsou se
známeni v odborných servisech ~ strana 83 . 

Při práci s nap ínačem pásu, jakož i při demontáži 
a montáži jiných díl ů vozidla v rámci oprav může 

<l 

dojít nepozorovaně k poškození bezpečnostního ~ 

Správné a bezpečné sezení 

A VAROVÁNI 
Pokud se mezí cestujícími a oblastí rozpínání 
aírbagů nacházejí nějaké předměty, zvyšuje 
se nebezpečí zranění při aktivaci airbagů . Tim 
se oblast rozpínání aírbagů změní nebo jsou 
proti tělu vymrštěny tyto předměty. 

• Níkdy během jízdy nedržte žádné předmě
ty v rukou nebo na klíně . 

• Nikdy nevozte na sedadle spolujezdce žá
dné předměty. Předměty se mohou dostat při 
náhlém zabrzdění nebo náhlém jízdním ma
névru do oblastí rozpínání airbagů a při jeho 
aktivaci jsou nebezpečně vrženy do vnitřního 
prostoru vozidla. 

• Mezi cestujícími na přednich , jakož i za
dních vnějších sedadlech a oblasti rozpínání 
airbagů nesmějí být žádné další osoby, 
zvířata nebo předměty. Dbejte na to, aby to 
dodržovali í děti a vaši spolucestující. 

A VAROVÁNI 
Ochranná funkce systému aírbag vystačí po
uze na jednu aktívací. Pokud byly airbagy ak
tivovány, je třeba systém vyměnít. 

• Aktívované airbagy a dotčené systémy ne
chte íhned nahradit novými díly, které jsou 
firmou Volkswagen schváleny pro dané vozi
dlo. 

• Opravy a změny na vozídle nechte prová
dět pouze odborné servisy. Odborné servísy 
mají potřebné nářadí, diagnostické přístroje, 
informace o opravách a kvalifikovaný perso
nál. 

• Níkdy nemontujte do vozidla součásti air
bagu demontované ze starých vozídel nebo 
pocházející z recyklačního procesu. 

• Nikdy neměňte jakékoliv komponenty sy
stému aírbagů. 

A VAROVÁNI . .' 

Během uvolněni airbagů může vznikat jemný 
prach. To je běžné a není to projevem požáru 
ve vozidle. 

• Jemný prach může dráždit pokožku a oční 
slizníce a rovněž může vést k dýchacím potí
žím, obzvláště u osob, které trpěly nebo trpí 

Správné a bezpečné sezení 



• P I konta ktu s prachem je třeba si před 
cl ,I lm Jldlem umýt ruce a obličej jemným mý
dl m tl vodou . 

• Prach se nesmi dostat do oči nebo 
otov řených ran. 

• Jestliže se prach dostal do oči, vypláchně
te je vodou. 

A VAROVÁNI 
Působenim čisticich prostředků, které obsa
hují rozpouštědla, se povrch modulů airbagu 
stane poréznim. Při nehodě s aktivací airbagu 
mohou uvolněné plastové díly zavinit těžká 
zraněni. 

• Přistrojovou desku ani povrch modulů air
bagu nikdy neošetřujte prostředky, které ob-
sahuji rozpouštědla. <I L-__ ~ __ ~ ______________________ __ 

Druhy systémů čelních airbagů spolujezdce 

CD Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostni pokyny &. na straně 85 a dodržujte je. 

K dispozici jsou dva různé druhy systémů čelnich airbagů spolujezdce od Volkswagenu : 

A B 
Vlastnosti čelniho airbagu spolujezdce, který lze Vlastnosti čelniho airbagu spolujezdce, který lze 
vypnout pouze v odborném servisu . vypnout ručně zámkovým vypínačem ~ strana 

90. 

- Kontrolní světlo !~. ve sdružených př ís trojích 

- Čelní aírbag spolujezdce v pří strojové desce 

Označeni: Airbag-System 

Kontrolní světlo 

Obr. 65 Kontrolní svět lo pro vypnutý aírbag spolu
jezdce v pří strojové desce 

86 I Před jízdou 

---------

byly, Napllklad, J slliže vozíd lo po první kolizí koli
duJe s dalšlm vozídlem nebo do něj narazí jíné 
vozídlo. 

Systém aírbag je součástí celkové koncepce pasiv
ni bezpečnosti vozidla. Airbag poskytuje maximální 
ochranu pouze v součinnosti se správně připnutý

mi bezpečnostními pásy a při správné poloze se
zeni &. ~ strana 63. 

Součásti bezpečnostní koncepce vozidla 

Následující bezpečnostní výbava tvoří bezpečnost

ni koncepci vozidla, která má snížit nebezpeč i těž

kých a smrtelných zra nění. V závislosti na výbavě 
nemusí některá za říze ni při pad ně být ve vozidle 
zabudována nebo nejsou pro některé trhy vůbec 
dodávána. 

- Kontrolní světlo !~. ve sdružených pří strojích 

- Kontrolní světlo v přístrojové desce PASSENGER 
AIR BAG OFF 'Ji; 
- Zámkový vypínač v odkládací příhrádce na straně 

spolujezdce. 

- Čelní aírbag spolujezdce v přístrojové desce 

Označení : Airbag-System s vypínánim čelního 
airbagu spolujezdce <I 

r-1l1 Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
l.-J,::JJ bezpečnostni pokyny &. na straně 85 a 
dodržujte je. ~ 

• Kontrolní světlo airbagu !~' . 

• Kontrolni světlo PASSENGER AIR BAG OFF 
OFF 'Ji; 
• Řídicí jednotky a snímače. 

• Výškově nastavitelné opěrky hlavy optimalizo
vané pro zadní nárazy. 

• Nastavitelný sloupek řízení. 

• Případně připevňovací body dětských sedaček 

pro vnějš í sedadla druhé řady 

• Připadně upevňovac i body pro dětské sedačky 
s horním upevňovacím popruhem. 

Situace, ve kterých se čelní, boční a hlavový 
aírbag neaktívuje : 

• Pokud je zapalování během kolize vypnuté. 

IIltI_~M~ís~t~O~ _____ -I~M:o~ž::.:.n:!á:.!p~ř~iC:::-i::.:n:.::a~ ___ -:-:,_+Ř7e:š~e~n~í =-::::::=::-::::::-::-:=.::;:_ 
Vadný systém airbag a systém Vyhledejte odborný servis a nechte 

Sdružené při stroje napinačů pásu. neprodleně systém zkontrolovat. 

Vadný systém airbag. 
Vyhledejte odborný servis a nechte 
neprodleně systém zkontrolovat. 

Při strojová deska Vypnutý čelni airbag spolujezd
ce. 

Zkontrolujte, zda airbag musí zůstat 
vypnutý. 

I 'II Ipnuli zapalováni se krátce rozsvití některá 
IIIIIlIllň světl a kvůli kontrole funkčnosti pří slušné

li" y' ,tému. Po několika sekundách zhasnou. 

I dVl pIi vypnutém čelním airbagu spolujezdce ne-
111111 kontro lni světlo PASSENGER AIR BAG OFF 'Ji; 
li 11111 nebo spo lečně s kontrolnim světlem !~. ve 
h, hll j oných přistrojích, může být závada v systému 

11111110 &.. 

VAROVÁNI 
Pokud je v systému airbag porucha, může se 
IIlrbag připadně aktivovat chybně, neaktivo
ili t se vůbec nebo se uvolnit nečekaně, což 
muže mit za následek těžká nebo i smrtelná 

opis a funkce airbagů 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-J.:.lI bezpečnostni pokyny &. na straně 85 a 
\Iodržujte je. 

I\lrbag může chránit cestujici při nehodě lim, že 
lIumi pohyb cestujících při nehodách s čelnim 
I I bočním nárazem ve směru nárazu. 

I<flždý aktivovaný airbag se plni prostřednictvím 
plynového generátoru. Tím se prolomi příslušné 
kryty a irbagů a airbagy se rozp inají s velkou silou 
II hem milisekund do svých oblastí rozpínání. Při 
vnoření připouta ného cestujicího do nafouknutého 
Olrbagu uniká zde obsažený plyn, aby byl cestujici 
lachycen a zabrzděn . Tim je možné snížit nebez
peč í těžkých a smrtelných zra nění. Jiná zraněni, 
Jako pohmožděniny, naraženi a odřeniny vzniklé 
lIvo l něním airbagu nejsou vy loučené. Během roz
pínání uvolněného airbagu může vznikat teplo vli
vem tření. 

Airbagy neposkytuji žádnou ochranu pro paže 
a spodní části tě la . 

Dů ležitými faktory pro aktivaci airbagů jsou typ ne
hody, úhel nárazu, rychlost vozidla a odolnost ob
jektu, do kterého vozidlo narazilo. Airbag se proto 
neaktivuje při každém viditelném poškození vozi
dla. 

Čelní airbagy 

A VAROVÁNI (pokračováni) 
• Systém airbag nechte neprodleně zkontro
lovat v některém z odborných servisů. 

• Nikdy nemontujte dětskou sedačku na se
dadlo spolujezdce nebo neodstraňujte stáva
jíci dětskou sedačku! Čelní airbag spolujezd
ce by se i přes závadu mohl při nehodě akti
vovat. 

CD •• 
Vždy respektujte rozsvícená kontrolni světla 
a příslušné popisy a pokyny, abyste zamezili 
poškození vozidla. <I 

Aktivace systému airbag závisí na miře zpomalení 
vozidla , která je způsobena nárazem a registrová
na elektronickou řidi cí jednotkou. Pokud je hodno
ta míry zpomalení nižší než v řídicí jednotce napro
gramovaná referenční hodnota, aírbagy se i přes 
možnost případného těžkého poškození vozidla při 
nehodě neuvolní. Poškození vozídla, náklady na 
opravu nebo úplná absence poškození vozidla ne
musí být znakem toho , zda se airbag při nehodě 
měl či neměl aktivovat. Protože situace různých 
kolizí mohou být velmí různorodé, není možné defi
novat rozsah rychlostí vozidla a referenčních hod
not. Proto není možné vzít v úvahu každý myslitel
ný způsob nárazu a úhel nárazu, který by měl vést 
k aktivaci airbagu. Důležitými faktory pro aktivaci 
aírbagu jsou kromě jiného odolnost (tvrdý nebo 
měkký) předmětu, do kterého vozídlo narazí, úhel 
nárazu, jakož i rychlost vozidla. 

Airbagy slouží pouze Jako doplněk tříbodových au
tomatických bezpečnostních pásů v někte rých 
případech nehody, kdy je zpomalení vozidla dosta
tečně vysoké, aby se airbagy aktivovaly. Airbagy 
se aktivují jen jednou a pouze za určitých podmí-
nek. Vždy jsou zde bezpečnostní pásy, aby posky-
tly ochranu v takových situacích, při nichž airbagy 
nemaji být aktivovány nebo jestliže již aktivovány ~ 

Správné a bezpečné sezeni 

• Omezovače síly pásu řidiče a spolujezdce 
a příp. pro zadní vnějš í sedadla. 

• Pokud při nárazu na vozid lo vpředu je řídicí jed- Obr. 66 Montážní poloha a oblast rozpinání čelního airbagu řidiče 

• Nastaveni výšky pásů předních sedadel a vněj
ších sedadel druhé řady. 

• Kontrolní světlo bezpečnostnich pásů. 

• Čelní airbagy řidiče a spolujezdce. 

• Bočni airbagy řidiče , spolujezdce a přip . pro za
dni vnějš i sedadla. 

• Hlavové airbagy vpravo a vlevo. 

Před jízdou 

notkou naměřeno pří liš malé zpomalení. 

• Při lehkých bočních nárazech. 

• Při zadních nárazech. 

• Při převrácení vozidla. 

• Pokud je rychlost nárazu nižši než požadovaná 
referenční hodnota v řídic í jednotce. <I 

Obr. 67 Montážní poloha a oblast rozpínání čelního airbagu spolujezdce 

r-1l1 Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
l.-J,::JJ bezpečnostni pokyny &. na straně 85 a 
dodržujte je. 

Systém čelní ch a irbagů poskytuje jako doplněk 
k bezpečnostn ím pásům dodatečnou ochranu ob
lasti hlavy a hrudníku řidiče i spolujezdce při sil
ných čelní ch nárazech. Je nutné dodržovat vždy 
co nejvě tš í odstup od čelního airbagu ~ strana 63, 
Nastavení polohy sedadla. Tím zajistíte, že se če l 
ní airbagy budou moci v případě aktivace úplně 
rozepnout, a poskytnout tak maximální ochranu. 

Čelní airbag ř ídiče je umístěn ve volantu ~ obr. 66 
a čelní airbag spolujezdce v přístrojové desce 
~ obr. 67. Poloha airbagů je označena nápisem 

"AIRBAG". 

Červené ohra ničení ~ obr. 66 a ~ obr. 67 vymezu
je oblastí při uvolnění čelních a írbagů (oblast rozpi
nání). Proto se na tato místa nesmějí nikdy odklá
dat nebo upevňovat žádné předměty ~ &,. Z výro-

by zabudované montážní díly jsou mimo dosah ak
tivovaných a irbagů řídiče i spolujezdce, např . zá
kladní deska pro držák mobilního telefonu . 

Při rozpínání airbagů řidíče a spolujezdce se jejich 
kryty vyklopi z volantu ~ obr. 66, resp. z pří strojové 
desky ~ obr. 67, přičemž zůstanou s volantem, 
resp. s deskou spojené. 

! A NEBEZPEČí 
Rozpínání airbagu probihá během zlomků se
kundy a velmi vysokou rychlosti. 

• Vždy ponechejte oblasti rozpinání čelniho 
airbagu volné. 

• Na kryty modulů airbagu, jakož i do oblas
ti jejich rozpínání nepřipevňujte žádné 
předměty, např. držák nápojů nebo telefonu. 

• Mezi cestujicimi na předních sedadlech 
a oblasti rozpinání airbagů nesmějí být žádné 
další osoby, zvířata nebo předměty. ~ 

Správné a bezpečné sezeni 



A NEBEZPEČI (pokračováni) 
• Na straně spolujezdce nepřipevňujte žá
dné předměty na čelni sklo nad čelním aírba
gem. 

• Polstrovaná deska volantu i pěnový po
vrch modulu airbagu v přistrojové desce na 
traně spolujezdce nesmějí být ničím polepe

ny č i potaženy nebo jínak upraveny. 

A VAROVÁNi 
Čelní airbagy se rozpínají před volantem 
=> obr. 66 a přístrojovou deskou => obr. 67. 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Během jízdy vždy držte pevně oběma ru
kama volant po stranách za vnější okraj (v 
poloze 9 hodin a 3 hodíny). 

• Sedadlo řidiče nastavte tak, aby vzdále
nost mezi hrudním košem a středem volantu 
byla minimálně 25 cm. Pokud není možné ty
to požadavky z důvodu tělesných proporcí 
dodržet, spojte se bezpodmínečně s někte
rým z odborných servísů. 

• Nastavte sedadlo spolujezdce tak, aby 
vzdálenost mezi spolujezdcem a přístrojovou 
deskou byla co neJ·větší. <J L-____ ~ ____ ~ ________________ ~ 

Ruční vypnutí a zapnutí čelního airbagu spolujezdce zámkovým 
vypínačem 

Obr. 68 Odkládací přihrádka na stra ně spolujezd
ce: zámkový vypínač k vypnutí a zapnutí čelního 
airbagu na stra ně spolujezdce 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-WJ bezpečnostní pokyny &. na straně 85 a 
dodržujte je. 

Při připevnění dětské sedačky namiřené doza
du na sedadle spolujezdce se musí čelní airbag 
spolujezdce vypnout! 

Vypnutí čelního airbagu spolujezdce 

• Vypněte zapalování. 

• Otevřete odkládací přihrádku na straně spolu
jezdce. 

• Vyklopte tě leso klíčku od vozidla => strana 41. 
Sada klíčkti od vozídla. 

• Vyklopeným tě lesem klíčku od vozidla otočte 
zámkový vypínač => obr. 68 do polohy OFF. 

90 1 Před jizdou 

A VAROVÁNI (pokračování) 

• Poškození originálních potahů nebo švů 
v oblastí modulu bočního airbagu nechte ne
prodleně opravit v některém z odborných se
rvisů. ~ __________________________ ~<J 

Hlavové airbagy 

• Uzavřete odkládaci příhrádku na straně spolu
jezdce. 

• Kontrolní světlo PASSENGER AIR BAG OFF 'fri; 
v přístrojové desce při zapnutém zapalování trvale 
svítí => strana 86. 

Zapnutí čelního airbagu spolujezdce 

• Vypněte zapalování. 

• Otevřete odkládací přihrádku na stra ně spolu
jezdce. 

• Vyklopte těleso klíčku od vozídla => strana 41, 
Sada klíčkti od vozidla. 

• Vyklopeným tělesem klíčku od vozidla otočte 
zámkový vypínač => obr. 68 v odkládací přihrádce 
do polohy ON. 

• Uzavřete odkládací přihrádku na straně spolu
jezdce. 

• Zkontrolujte. zda při zapnutém zapalování ne
svítí v přístrojové desce kontrolní světlo PASSEN
GERS AIR BAG OFF 'fri; => strana 86. 

Rozpoznání vypnutého čelního airbagu 
spolujezdce 

Vypnutý aírbag spolujezdce se zobrazuje pouze 
trvale svítícim kontrolním světlem PASSENGER 
AIR BAG OFF 'fri; (OFF 'fri; trvale svítí žlutě ) => strana 
86. 

Pokud kontrolní světlo OFF 'fri; ve středové konzole 
nesviti trvale nebo svítí společně s kontrolním 
světlem !q' ve sdružených přístrojích , nesmí se 
z bezpečnostních důvodů montovat na sedadlo 
spolujezdce žádný dětský zádržný systém. Čelní 
airbag spolujezdce by se mohl při nehodě aktivo
vat. 

Obr. 70 Na levé straně vozíd la: montážní poloha a oblast rozpínání hlavových a irbagů 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-WJ bezpečnostní pokyny .&. na straně 85 a 
dodržujte je. 

Ve vozidle je po jednom airbagu na straně řidiče 
a spolujezdce v interiéru nad dveřmi => obr. 70 . Po
loha airbagu je označena nápisem "AIRBAG". 

Červeně orámovaná oblast => obr. 70 je zachycena 
aktivovaným hlavovým aírbagem (oblast rozpiná
ni). Proto se na tato místa nesměji nikdy odkládat 
nebo upevňovat žádné předměty . 

Při bočním nárazu je aktivován hlavový airbag na 
straně nárazu. 

Při bočních nárazech snižují hlavové airbagy ne
bezpečí úrazu částí tě la cestuj ících na přednich 
a vnějš i ch zadních sedadlech ze strany nárazu. 

A VAROVÁNI 
Rozpínání airbagu probíhá během zlomků se
kundy a velmi vysokou rychlostí . 

Před jízdou 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Vždy ponechejte oblasti rozpínáni hlavo
vých airbagů volné. 

• Nikdy nepřipevňujte žádné předměty na 
kryt ani v oblasti rozpínáni hlavového airba
gu. 

• Mezi cestujícími na předních, jakož i za
dních vnějších sedadlech a oblastí rozpínání 
airbagů nesmějí být žádné další osoby, 
zvířata nebo předměty. 

• Na háčky ve vozidle věšte pouze lehké 
oděvy. Nenechávejte v kapsách žádné těžké 
předměty nebo předměty s ostrými hranami. 

• Na dveře nemontujte žádné příslušenství. 

• Proto se na boční skla nesmí montovat 
sluneční žaluzie, které nejsou výslovně 
schváleny pro použití v tomto vozidle. 

• Sluneční clony vyklápějte k bočním 
oknům jen tehdy, pokud na nich nejsou něj 
aké předměty, např. kuličkové pero, ovladač 
garážových vrat. ~ __ ~ ____________________ ~<J 

A VAROVÁNI 
Čeln í aírbag spolujezdce smí být vypnutý po
uze ve zvláštních případech . 

• Čelní airbag spolujezdce zapínejte a vypí
nejte pouze při vypnutém zapalování, abyste 
zabrá nili poškození systému airbag. 

Boční airbagy 

A VAROVÁNI(pokračovánl) . 
• Za správné nastavení zámkového vypino
če odpovídá řidič vozidla. 

• Čelní airbag spolujezdce vypinejte pouze 
tehdy, když je ve výjimečném případě připev

něna na sedadle spolujezdce dětská sedačka . 

• Jakmile na sedadle spolujezdce již nepou
žívá dětská sedačka, opět čelní airbag za pně-
~ <J 
~----------------------------~ 

Obr. 6? . Na levé straně vozidla : oblast rozpínán í bočního airbagu (varianta A). Předn í sedadlo ze strany: 
montaznl poloha a oblast rozpínání bočn í ho aírbagu (varianta B) 

r--T'n Nejprv_e si př?čtěte úvodní informace a 
L-WJ bezpecnostlll pokyny &. na straně 85 a 
dodržujte je. 

Bočni airbagy jsou umístěny vždy ve vnějším po
Istrování opěradla ř i diče a spolujezdce => obr. 69 B. 
Montážní polohy jsou označeny nálepkami s nápi
sem "AIRBAG". Červeně označené oblasti 

> obr. 69 ukazují oblast rozpínání bočních airbagů. 

Boční aírbag se uvolň í při bočním nárazu na straně 

nárazu do vozidla a sniží nebezpečí úrazu příle
hlých část í tě la cestujících ke straně nárazu. 

VAROVÁNI 
Rozpínání airbagu probíhá během zlomků se
kundy a velmi vysokou rychlostí. 

• Vždy ponechejte oblasti rozpínání bočního 
airbagu volné. 

• Mezi cestujícími na předních , jakož i za
dních vnějších sedadlech a oblastí rozpínání 
airbagů nesmějí být žádné další osoby, 
zvířata nebo předměty. 

tské sedačky (příslušenství) 

I Ul Úvod k tématu 

V 11'110 kapitole najdete informace k těmto tématům: 

V IInl)ecné informace k přepravě dětí 
VII vlll id le 94 
I(II/IIÓ upevňovací systémy . 95 
I '1llI ílvání dětské sedačky na sedadle 
QPIlIl Ijezdce 96 
I '1IlIjlvání dětské sedačky na zadn ích 
'"ldild lech 97 
111 11 vně ní dětské sedačky bezpečnostním 

I~~)m. 98 
I Ip vnění dětské sedačky se spodními 
klllvlclmi očky (ISOFIX, LATCH) 99 
ll povnění dětské sedačky upevňovaclm 

popruhem Top Tether 100 

I 'rl Id přepravu kojenců nebo dětí v dětské sedačce 
" I sedadle spolujezdce je naléhavě nutné úp l ně si 
pročís l informace k systému airbag . 

I ylO informace jsou velmi důležité pro bezpečnost 
nlllče a bezpečnost všech spolucestujících, ob
IVláště kojenců a malých dětí. 

V(Jlkswagen doporučuje používat dětské sedačky 

I oríg inálního př lslu šenstv í Volkswagen . Tyto dět
Iké sedačky byly vyvinuté a vyzkoušené pro použi
li ve vozidlech Volkswagen. U partnerů Volkswa-
I n jsou k dostáni dětské sedačky s různými sy
témy upevněn i. 

Používání dětských zádržných systémů 
podstavcem, resp. s podpěrou 

Nókteré dětské zádržné systémy majl podstavec 
II bo dodatečnou podpěru, která se vzpírá o pod
Inhu vozidla. U vozidel s úložnou přihrádkou v pod
Inze je pro bezpečné používáni podstavce, resp. 
podpěry potřebný nástavec (přlslušenstvl) úložné 
při hrádky v podlaze, aby bylo možné dětský zá
držný systém řádně a bezpečně namontovat. 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• bezpečnostní pásy => strana 74 

• systém aírbag => strana 85 

• přihrádky (prostor nohou vzadu) => strana 154 

VAROVÁNí 
Nezajištěné a nesprávně zajíštěné děti mohou 
být během jízdy těžce nebo i smrtelně zraně

ny. 

• Na háčky ve vozidle věšte pouze lehké 
oděvy. Nenechávejte v kapsách žádné těžké 
předměty nebo předměty s ostrými hranami. 

• Na dveře nemontujte žádné příslušenství. 

• Potahy na sedadla nebo ochranné potahy 
používejte pouze ty, které jsou výslovně po
voleny pro použití ve vozidle. Jinak se boční 
aírbagy nemohou při aktivaci rozpínat. 

Nesprávná manipulace se sedadlem řidíče 
a spolujezdce může zabránit řádné funkci 
bočních airbagů a způsobít těžká poranění. 

• Níkdy nedemontujte přední sedadla z vozi
dla nebo nepozměňujte jejich díly. 

• Jestliže na polstrováni opěradel působí 
příliš velké síly, nemusejí se boční airbagy 
aktivovat bezvadně, neaktivují se vůbec nebo 

Ls_e __ a_k_ti_v~uJ~·í _n_e_o_č_e_k_áv_a~n~e~-. ________________ ~ ~ 

Správné a bezpečné sezení 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Nikdy nepoužívejte dětskou sedačku na
směrovanou zády ke směru jízdy na sedadle 
spolujezdce při zapnutém čelním airbagu 
spolujezdce. 

• Děti do 12 let by se měly vždy přepravovat 
na zadnich sedadlech. 

• Děti ve vozidle zajistěte vždy povoleným 
a vhodným zádržným systémem podle vel
ikosti a hmotnosti těla . 

• Dětem vždy připněte bezpečnostní pás 
a nechte je zaujmout správnou polohu seze
ní. 

• Opěradlo sedadla vždy uveďte do 
vzpřímené polohy, jestliže na tomto sedadle 
má být použita dětská sedačka . 

• Nenechávejte dítě sedět hlavou nebo jiný
mi částmi těla v oblasti rozpinání bočních air
bagů . 

• Dbejte na správný průběh bezpečnostního 
pásu. 

• Nikdy nevozte děti , ani nemluvňata, na klí
ně nebo v rukou. 

• Jedním pásem lze připnout vždy pouze 
jedno dítě na jedné dětské sedačce . 

• Když je použita dětská sedačka se spod
nim rámem, resp. s podpěrou, je nutné dbát 
vždy na to, aby podstavec, resp. podpěra by
ly správně instalovány. 

• Pokud je vozidlo vybaveno odkládací 
přihrádkou v prostoru nohou před zadní 
řadou sedadel, nelze přihrádku používat k je
jímu účelu, nýbrž je nutné ji zaplnít speciál
ním přislušenstvím, aby byly podstavec, 
resp. podpěra u zavřené přihrádky bezpečně 
podepřeny a tím i správně zajištěna dětská 
sedačka . Pokud není přihrádka ve spojeni 
s dětskou sedačkou s podstavcem, resp. 
s podpěrou odpovídajícím způsobem zajiště
na, může se během nehody zlomit a dítě mů
že sklouznout a přivodit si tě,žká zranění. 

• Přečtěte si a respektujte návod výrobce 
dětské sedačky. ~ 

Správné a bezpečné sezení 

1

93 



.~VAROVÁNI 
Při náhlém zabrzdění nebo náhlém jízdním 
manévru, jakož i při nehodě může uvolněná, 
nepoužívaná dětská sedačka ve vnítřním pro
storu proletět vozidlem a způsobit zranění. 

• Nepoužívanou dětskou sedačku vždy bě
hem jizdy bezpečně zajístěte nebo jí bezpeč
ně uložte v zavazadlovém prostoru. 

m Po nehodě zatiženou dětskou sedačku vy
L.!.J měňte, protože na ni mohou být neviditelná 
poškozeni. <l 

Všeobecné informace k přepravě dětí ve vozidle 

;-('n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L-.J,::JJ bezpečnostní pokyny &. na straně 93 a 
dodržujte je. 

Předpisy a zákonná ustanoveni maji zásadně 
přednost p řed popisy v tomto návodu. Existuji rů
zné normy a předp isy pro použiti dětských seda
ček a jejich možnosti upevněni ( ~ tab . na straně 

95). Tak může být v mnoha zemich napři klad 
používání dětských sedaček ve vozidle na určitých 

mistech k sezeni zakázáno. 

Pravidla fyziky, která mají působeni na vozidlo p ři 

nárazu nebo při jiném druhu nehody, platí také pro 
děti ~ stra na 74 . Na rozdil od dospělých a mladi-

Kontrolní seznam 

Přeprava děti ve vozidle ~&: 

stvých nejsou svaly a kosti dětí p řece jen dosud 
úplně vyvinuté. Pro děti existuje při nehodě větš í 
nebezpeč i těžkých pora něni než pro dospě lé. 

Protože tě la děti nejsou úplně vyvinutá, museji se 
pro děti používat zádržné systémy, které jsou spe
c ielně přizpůsobené jejich velikosti, váze a stavbě 
tě l a. V mnoha zemích plati zákony, které předepi

suji použiváni přípu stných dětských sedacích sy
stémů pro kojence a malé děti. 

Používejte pouze dětské sedačky, které jsou povo
lené a připustné pro při slušné vozidlo. V při padě 

pochybnosti se obraťte vždy na partnera Volkswa
gen nebo na odborný servis. 

,/ Respektujte specifické zákonné předpi sy jednotlivých zemi . 

,/ 
,/ 

Volkswagen doporučuj e, abyste děti do 12 1et přepravova li na zadnich sedadlech. 

Ditě přepravujte na sedadle spolujezdce pouze ve výjimečných případech ~ stra n a 96. Nejbe
zpečněj ším mistem ve vozidle je zadní sedadlo za sedadlem spolujezdce. 

,/ Dítě ve vozidle zaji stěte vždy nějakým zádržným systémem. Zádržný systém musi být vhodný 
k velikosti , hmotnosti a konstituci ditěte. 

,/ Zásadně lze přepravovat pouze jedno dítě na jedné dětské sedačce. 
,/ Respektujte návod na obsluhu od při slušného výrobce dětské sedačky a vždy jej vozte s sebou . 

,/ Při upevněni dětské sedačky bezpečnostním pásem veďte popruh podle pokynů výrobce dětskou 
sedačkou, resp. kolem sedačky. 

,/ Dbejte u ditěte na správný průběh bezpečnostního pásu a udrženi správné polohy sezení. 

,/ Dětskou sedačku montujte nejlépe na zadni sedadlo za sedadlo spolujezdce, aby ditě mohlo vy
stoupit na stranu chodniku. 

,/ Během jizdy nepokládejte volně do sedačky žádnou hračku nebo jiné předměty, ani je nenechávejte 
ležet na sedadle. 

Normy pro dětské sedačky v jednotlívých 
zemích (výběr) 

Dětské sedačky musí splňovat normu ECE-R 44 1). 

Další informace ziskáte u pa rtnerů Volkswagen 
a na Internetu na adrese www.volkswagen.com. ~ 

1) ECE-R: Economic Commission for Europe-Regelung. 

Před jizdou 

100. Upevňovac i popruh p řipevněte pouze na 
upevňovac í očko . která jsou k tomu určena. Ne 
všechna upevňovaci očka mohou být pro Top 
Tether použita. Upevňovac i popruh Top Tether 
vždy pevně utáhněte , aby dětská sedačka byla 
pevně a těsně spojena s příslušným mistem k se
zeni . 

Upevňovací systémy specifické pro 
jednotlivé země 

Varianty upevnění ~ obr. 71: 

® Př ichytná očka ISOFIX a horní upevňovac i po
pruh , mezi jinými v Evropě ~ strana 99 
a ~ strana 100. 

® Při chytné třmeny LATCH / UCRA Universal 
a horni upevňovac i popruh , mezi jinými v Se
verní Americe ~ strana 99. 

© Třibodový automatický bezpečnostni pás 
a horni upevňovaci popruh~ strana 98. 

Systémy obsahují upevnění dětského zádržné
ho systému horním upevňovacím popruhem 
(Top Tether) a spodní kotvicí bod v sedadle. <I 

Používání dětské sedačky na sedadle spolujezdce 

;-('n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.J,::JJ bezpečnostní pokyny &. na straně 93 a 
dodržujte je. 

Přeprava dětí na sedadle spolujezdce není ve 
všech zemích povolena. A ne každou dětskou se
dačku je povoleno použivat na sedadle spolujezd
ce. Partne ři Volkswagen mají připraven aktuální 
seznam všech povolených dětských sedaček . Pou
žívejte pouze dětské sedačky, které jsou přípu stné 
pro pří slušné vozidlo. 

Zapnutý čelni airbag na stra ně spolujezdce 
představuje pro ditě veliké nebezpečí. Životu ne
bezpečné je sedadlo spolujezdce pro dítě přepra

vované v dětské sedačce otočené zády ke směru 

jizdy. 

Je-Ii dětská sedačka na sedadle spolujezdce zády 
ke směru jízdy, může ji aktivovaný čelni airbag 
spolujezdce zasáhnout tak velkou silou, která je 
schopná způsobit vážná nebo i smrtelná zraněni 
~ &. . Proto se při zapnutém čelnim airbagu spolu
jezdce děts ká sedačka orientovaná proti směru jiz
dy nikdy nesmi použivat na sedadle spolujezdce! 

Na sedadle spolujezdce použijte dětskou sedačku 

orientovanou proti směru jizdy pouze tehdy, je-Ii 
čelní airbag spolujezdce vypnutý. To se pozná 
podle rozsvíceného kontrolniho světla v pří strojové 

desce PASSENGER AIR BAG OFF ~; ~ strana 85. 
Pokud není čelní airbag spolujezdce vypnutý 
a zůstává aktivní, nesmí se na sedadle spolu
jezdce přepravovat žádné dítě ~ &.. 

96 Před jízdou 

Je-Ii na sedadle spolujezdce dětská 
sedačka, je nutné dbát, aby: 

• byl čelní airbag spolujezdce vypnutý, je-Ii na 
sedadle spolujezdce připevněna dětská sedačka 

otočená zády ke směru jízdy &. ~ stra na 90, 

• bylo opěradlo sedadla spolujezdce ve vzpříme

né poloze, 

• bylo sedadlo spolujezdce posunuto úplně doza
du, 

• bylo výš kově nastavitelné sedadlo spolujezdce 
zvednuto nahoru , 

• bylo přestaveni výšky bezpečnostního pásu na
staveno co nejvýše. 

Vhodné dětské sedačky 

Dětská sedačka musí být výrobcem speciá lně 

schválená pro použiti na sedadle spolujezdce 
s čelnim a bočním airbagem. 

Na sedadlo spolujezdce se montuji univerzální 
dětské sedačky podle ECE-R 44 skupin O, 0+, 1, 
2 nebo 3. 

A NEBEZPEČí I 

Namontujete-Ii na sedadlo spolujezdce dět
skou sedačku , zvýší se v případě nehody rizi
ko vážného, až smrtelného zranění dítěte . 

Dětskou sedačku nikdy neinstalujte na seda
dlo spolujezdce zády ke směru jízdy, když je 
zapnutý čelní aírbag spolujezdce. Dítě může 

I~ozdělení skupín dětských sedaček podle ECE-R 44 

Hmotnostní třída Hmotnost dítěte 

Skupina O do 10 kg 

Skupina 0+ do 13 kg 

Skupina 1 9 až 18 kg 

Skupina 2 15 až 25 kg 

Skupina 3 22 až 36 kg 

N ' pro každé ditě je vhodná sedačka podle 
prlslušné hmotnostni skupiny. Rovněž tak se kaž
dn sedačka nehodí do každého vozidla. Nás ledně 
v}dy zkontrolujte, zda je ditě v dětské sedačce 
oprávně usazeno a zda lze sedačku ve vozidle 
II zpečně upevnit. 

I) tské sedačky, které byly testovány podle normy 
I CE-R 44, maji na sedačce nesnimatelnou značku 
I CE-R 44 (velké E v kroužku, pod nim je zkušebni 
č l s lo ). 

A VAROVÁNI 
Opomenutí kontrolních seznamů, důležitých 
pro vaši vlastní bezpečnost, může vést k ne
hodám a zraněním. 

Různé upevňovací systémy 

Stáří 

cca do 9 měsíců 

cca do 18 měs íců 

cca 8 měsí ců až 3 1/2 roku 

cca 3 až 7 let 

cca 6 až 12 let 

• Respektujte kontrolní seznam a postupuj
te podle něho. 

A VAROVÁNI 
Zadní sedadlo je pří nehodě zásadně nejbe
zpečnější místo pro správně přípoutané dítě . 

• Vhodná dětská sedačka, která je správně 
namontována a používá se na zadním seda
dle, poskytuje ve většině případů nehody nej
vyšší ochranu pro dětí až do 12 let. 

m Aby bylo možné dětský zádržný systém 
L.!.J s podstavcem, resp. s podpěrou správně 
a bezpečně ve vozidle zabudovat, mohou být nut
né další části příslu šenství. Obraťte se na partnera 
Volkswagen nebo na odborný servi s. 

~~~==~~~ __ L-____________________________________________ ~ ________ ~~ 

Obr. 71 Na zadn ich sedadlech: vyobrazení ® a ® ukazuj í schematicky upevnění dětského zádržného 
systému ke spodnim příchytným očkům a hornim upevňovacím popruhem. Vyobrazení © ukazuje upev
ně ni dětského zádržného systému bezpečnostn im pásem vozid la. 

;-('n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L-.J,::JJ bezpečnostní pokyny & na straně 93 a 
dodržujte je. 

Zabudovaná dětská sedačka musí těs ně přiléhat 

k sedadlu a nesmí se pohybovat nebo na klá nět ví
ce než 2,5 cm. 

Děts ké sedačky, které jsou určeny pro připevnění 
upevňovacím popruhem Top Tether, musi být také 

<I 

Dětskou sedačku upevněte ve vozidle vždy správ
ně a bezpečně podle montážniho návodu výrobce 
sedačky. 

tímto popruhem ve vozidle upevněny ~ stra n a ~ 

EZPEČi (pokračováni) I 

hVI II I aktivací čelního airbagu usmrceno, 
tll 11111 dětská sedačka je plnou sílou 
• \.",( na aktivovaným aírbagem a vymrštěna 
1111111 op6radlu sedadla. 

EBEZPEČí , 
I II vo výjimečném případě nutné převážet 

1111 '" místě spolujezdce zády ke směru jíz-
tlV, JI t'eba dbát na následující: 

« lni aírbag spolujezdce vždy vypněte 
IIIIGhte ho vypnutý. 

II tská sedačka musí být výrobcem 
. , hv lená pro použití na sedadle spolujezdce 

( Inim, resp. bočním aírbagem. 

Správné a bezpečné sezení 

A NEBEZPEČi (pokračování) 
• Postupujte podle montážních pokynů vý
robce dětské sedačky a respektujte varovne 
pokyny . 

• Sedadlo spolujezdce v podélném směru 
posuňte ůplně dozadu a nastavte úplně naho
ru, aby se vytvořil co největší odstup od čel 

ního airbagu. 

• Opěradlo nastavte do vzpřímené polohy 

• Nastavení výšky pásu nastavte úplně na
horu. 

• Dětí ve vozidle zajistěte vždy povoleným 
a vhodným zádržným systémem podle vel-
ikosti a hmotnosti těla . <l 

užívání dětské sedačky na zadních sedadlech 

Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
bezpečnostni pokyny & na straně 93 a 

,IOd' i.ujte je. 

III III}e je na zadním sedadle upevněna dětská 

,uhtčka , musí být poloha předního sedadla 
I'rI/pllsobena tak, aby dítě mě lo dostatek místa. 
Nn I l odně p řizpůsobte přední sedadlo velikosti dět-

k" 'I dačky a dítěte. Rovněž dbejte na správnou 
II111011U sezeni spolujezdce &. ~ stra na 63. 

1 11I 1I 11I~ te druhou sedadel úplně dozadu a pevně za
II I 10. OpěradlO postavte do vzpřímené polohy 
II lip rku hlavy posuňte úplně nahoru . 

Vhodné dětské sedačky 

II I ,ká sedačka musí být výrobcem schválená pro 
1I1 111} itl na zadnich sedadlech s bočním airbagem. 

NI! radni sedadla se mohou montovat univerzální 
tl tské sedačky podle ECE-R 44 skupin O, 0+, 1, 
i nobo 3. 

Vn{)lš i zadni sedadla druhé řady sedadel jsou 
vhodná pro dětské sedačky se systémem ISOFIX, 
kit ré jsou normou ECE-R 44 speci á lně schváleny 
pi li tento typ vozidla. 

f tské sedačky ISO FIX schválené pro zadní 
dad la 

I) tské sedačky ISOFIX jsou rozdě leny do homolo
I/ lI čn ích kategorií "univerzální", "semiuniverzální" 
II I 1)0 "specifické podle vozidla". 

• Pokud má dětská sedačka ISOFIX homologaci 
"univerzálni", musi se dětská sedačka upevnit do
Inimi kotvicími body a upevňovacím popruhem Top 
Tether. 

• U dětských sedaček ISOFIX s homologaci "se
miuniverzálni" nebo "specifické podle vozidla" je 
třeba před použivánim zkontrolovat, zda je dětská 

sedačka pro vaše vozidlo schválená. K tomu po
skytuje výrobce dětské sedačky spolu s dětskou 

sedačkou ISOFIX seznam vozidel, pro které je da
ná dětská sedačka ISOFIX schválena. Připadne se 
obraťte na výrobce dětské sedačky kvů li aktualiza
ci seznamu vozidel. 

A VAROVÁNI 
Dítě v dětské sedačce na zadnich sedadlech 
se může při hraní s nepoužitými polohovatel
nými bezpečnostními pásy smrtelně zranit. 

• Nepoužité bezpečnostní pásy na zadních 
sedadlech vždy zajistěte. 

A VAROVÁNí 
Když jsou na všech sedadlech v druhé řadě 
zabudovány dětské sedačky, nelze v připadě 
nehody odklopit druhou řadu od třetí řady se
dadel směrem dopředu . Osoby, které jsou 
přepravovány na sedadlech třetí řady nejsou 
v případě nouze schopné samy opustit vozi
dlo, ani si vlastními silami pomoci. 

• Pokud chcete přepravovat osoby na seda
dlech třetí řady, nesmíte nikdy současně na
montovat na všechna sedadla druhé řady dět-
ské sedačky. <l L-______ ~ ____________________ ~ 

Správné a bezpečné sezení 



Upevnění dětské sedačky bezpečnostním pásem 

í'"ll1 Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.bIJ bezpečnostní pokyny & na straně 93 a 
dodržujte je. 

Dětské sedačky s nápisem univerzální na oranžo
vém štítku se smějí připevňovat na sedadla pomo
cí bezpečnostniho pásu, v tabulce jsou označené 
písmenem u. 

Skupiny podle hmotnosti Sedadlo spolujezdce 
Místa k sezení na zadních seda

dlech (2. a příp. 3. řada seda
del) 

Skupina O 
do 10 kg 

Skupina 0+ 
do 13 kg 

Skupina 1 
9 až 18 kg 

Skupina 2 
15 až 25 kg 

Skupina 3 
22 až 36 kg 

Upevnění dětské sedačky bezpečnostním 

pásem 

• Přečtěte si a respektujte návod výrobce dětské 

sedačky. 

• Sedadlo spolujezdce, resp. zadni sedadla dru
hé řady připadně posuňte úplně dozadu a při sluš

né opěradlo zvedněte do vzpřímené polohy 
=> strana 63. 

• Postavte podle návodu výrobce dětskou sedač
ku na sedadlo. 

• Přestave ni výšky bezpečnostniho pásu musi 
být v nejvyšši poloze. 

• Bezpečnostní pás připněte podle návodu vý
robce dětské sedačky, resp. ho veďte skrze dět

skou sedačku . 

• Dbejte na to, aby se bezpečnostni pás nepřeto
č il. 

• Zasuňte j azýček , resp. jazýčky pásu (u sedadel 
se 2 zámky pásu) do zámku pásu při slušného se
dadla, až slyš itelně zaklesne. 

• U vozidel s polohovatelnými bezpečnostními 
pásy: ramenni část pásu úplně vytáhněte a popruh 
nechte automatickým naviječem navinout. Navijeni 
se projevi charakteri sti ckým "cvakáním". 

• Horni část popruhu musi pevně a úplně doléhat 
k dětské sedačce . 

• Bezpečnostní pás přezkoušejte tahem - dolni 
část pásu se již nesmi dále vytahovat. 

• U vozidel s polohovatelnými bezpečnostnimi 
pásy: při pad ně nepoužívané bezpečnostní pásy 
zaj í s tě te tak, aby byly mimo mimo dosah ditěte 
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Dětské sedačky s pevným uchycením 

• Při montáži a demontáži dbejte na návod vý
robce dětské sedačky => & . 
• Stáhněte ča louně ni opěradla ve srněru šipky 
=> obr. 72 . 

• Sedadlo posuňte úplně dozadu => strana 63. 

• Opěradlo sedadla nastavte tak, aby opěradlo 
přilé ha lo k dětské sedačce => strana 63. 

• Dětskou sedačku nasuňte na přichytná očka 
=> obr. 73. Sedačka musí slyš itelně zaaretovat. 

• Obě strany dětské sedačky přezkoušejte ta
hem. 

Dětská sedačka s nastavitelnýmí 
upevňovacímí popruhy 

• Při montáži a demontáži dbejte na návod vý
robce dětské sedačky => & . 
• Stáhněte ča louně ní opě rad l a ve směru šipky 
=> obr. 72 . 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

v dětské sedačce: popruh pásu veďte za opěrkou 

hlavy sousedního sedadla. Přítom se nesmi uvolnit 
aretace bezpečnostniho pásu! Při navíjení nesmí 
být slyšet "cvakavý" zvuk. Popruh pásu nechejte 
automatickým naviječem navinout. 

Demontáž dětské sedačky 

Bezpečnostní pásy odepínejte pouze u stojícího 
vozidla => & . 

• Stískněte červené tlačitko v zámku pásu, resp. 
v zámcích pásu (u sedadel se 2 zámky pásu). Zá
padka vyskoči. 

• Pás veďte rukou zpět, aby se mohl lépe navi
nout, nepřetoč il se a nepoškodil obloženi. 

• Dětsko u sedačku vyjměte z vozidla. 

A VAROVÁNi 
Uvolnění bezpečnostního pásu během jízdy 
může vést při nehodě nebo náhlých brzdných 
a jízdních manévrech k těžkým nebo i smrtel
ným zraněním! 

• Bezpečnostni pás odepínejte pouze u sto-
jícího vozídla. <J 

• Sedadlo posuňte úplně dozadu => strana 63. 

• Opěradlo sedadla nastavte tak, aby opěradlo 
při l éha lo k dětské sedačce => strana 63. 

• Dětskou sedačku umistěte na plochu sedadla 
a zahákněte upevňovac i popruhy do při chytných 
oček => obr. 73. 

• Upevňovac i popruhy pomocí nastavovaciho 
přípravku rovnoměrně dotáhněte do napnuti. Dět

ská sedačka musí těsně přiléhat k sedadlu. 

• Obě strany dětské sedačky přezkoušejte ta
hem. 

A VAROVÁNi 
Spodní kotvici body pro dětské sedačky nej
sou žádná upevňovací očka. Dětskou sedač-

ku upevněte k dolním kotvicím bodům. <J 

Upevnění dětské sedačky upevňovacím popruhem Top Tether 

Obr.74 Zavěšené horni upevňovací popruhy 
v zavazadlovém prostoru 

í'"ll1 Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L-.bIJ bezpečnostní pokyny & na straně 93 a 
dodržujte je. 

Dětské sedačky se systémem ISO FIX a horním 
upevňovacím popruhem se smějí připevnit po
uze na vnějši sedadla druhé řady. 

• Při montáži a demontáži dbejte na návod vý
robce dětské sedačky => & . 
• Připadně demontujte siťovou mez istěnu 
=> strana 128. 

• Opěradlo sedadla v druhé řadě odjistě te 
a sklopte ho trochu dopředu => strana 71. 

• Demontujte opěrku hlavy za dětskou sedačkou 
a bezpečně ji uložte ve vozidle => strana 63. 
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• Veďte horni upevňovací popruh dětské sedačky 
mezi krytem zavazadlového prostoru a opěradlem 

sedadla dozadu do zavazadlového prostoru . 

• Opěradlo sedadla zvedněte a pevně ho zatlač
te do zajištěni , dokud nezaaretuje. 

• Dětskou sedačku upevněte k dolnim kotvic im 
bodům => strana 99. 

• Upevňovací popruh v zavazadlovém prostoru 
zahákněte do příslušného upevňovacího očka 
=> obr. 74. 

• Popruh napněte tak, aby sedačka nahoře přilé

hala k opě radlu . Při dodatečném přes taveni seda
dla, resp. opě rad la musite upevněni dětské sedač

ky zkontrolovat a nově přizpůsobít. 

Po demontáži dětské sedačky opěrku hlavy 
opět namontujte => strana 63. 

A VAROVÁNi 
Dětské sedačky s dolnimi kotvícími body 
a horním upevňovacim popruhem se musí 
montovat podle příslušných pokynů výrobce. 
Jinak mohou způsobit těžká zraněni. 

• K upevňovacím očkům v zavazadlovém 
prostoru vždy připevněte pouze jeden upev
ňovací popruh dětské sedačky. 

• POUŽívejte jako upevňovací body pouze 
bočně našroubovaná upevňovací očka. ~ 

U pevnění dětské sedačky se spodními kotvícími očky (ISOFIX, LATCH) 

Obr. 72 Polstrováni opěrad la vnějších sedadel 
Ihuhé řady 

Obr. 73 Příchytná očka pro dětské sedačky ISO
FIX na rámech vnějš i ch sedadel druhé řady 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l--1c.U bezpečnostní pokyny & na straně 93 a 
dodržujte je. 

Prlchytná očka, tzv. dolni kotvicí body, jsou umistě

nn po 2 u obou vněj š í ch sedadel ve druhé řadě. 

Připustná tě lesná hmotnost, resp. údaj velikostni 
tři dy A až G pro dětskou sedačku je u dětských se
daček s homologací "univerzá lni" nebo "semiuni
verzá lni" uvedena na štítku připevněném na dět

ské sedačce. 

Přeh led montáže s ISOFIX 

I odle evropské směrni ce ECE 16 jsou v následují
ni tabulce uvedeny možnosti montáže dětských se
doček ISOFIX k dolním kotvicím bodům na jedno
tlivých mistech vozidla. 

Skupina (hmotnostní třída) 

mě r namontování 

Skupina O: 
do 10 kg 

Dětská sedač

ka je otočená 

zády 
(proti směru 

jízdy) 

F [ G 

Skupina O: do 10 kg 

Skupina 0+ : do 
13 kg 

Dětská sedačka je ot
očená zády 

(proti směru jizdy) 

C 

Skupina 1: 9 až 18 kg 

Dětská sedač-

Dětská sedačka je ot
očená če lem 

(ve směru jízdy) 

B1 

Misto k sezení bez kotvic ich oček , bez upevněni systémem ISOFIX/LATCH 

IL-SU IL-SU IUF/lL-SU 

Misto k sezení bez kotvicích oček , bez upevně ni systémem ISOFIX/LATCH 

Mista k sezeni bez kotvicích oček, bez upevněni systémem ISOFIX/LATCH 

X: místo k sezení neni vhodné pro upevněni dět

I kó sedačky ISOFIX této skupiny. 
IUF: misto k sezeni vhodné pro montáž dětské se
dačky ISOFIX s homologaci "univerzálni" a připev-

\I ·SU: misto k sezení vhodné pro montáž dětské 
I (Iačky ISOFIX s homologací "semíuniverzá lni", 

dllojte na návod výrobce děts ké sedačky. 

něnim upevňovacím popruhem Top Tether. ~ 

VAROVÁNI (pokra6ovllnl) 

• U pevňovací popruh nikdy nepřipevňujte 
11 0 ji ná než bočně našroubovaná upevňovací 
očka. 

• Dětské sedačky s horním upevňovacím 
popruhem se smějí montovat pouze, je-Ii dru
há řada osazena 3 sedadly. 

Správné a bezpečné sezeni 99 

í,f1 Je-Ií zabudovaná s iľová mezi stě n , n ml 
L!.J být upevněna dětská sedačka ve spoj ni 
s upevňovacim popruhem Top Tether. 

Správné a bezpečné sezeni 101 
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Světla a výhled 
Světla 

o:Jl Úvod k tématu 

V I 10 kapilole najdete informace k lěmto tématům : 

Konlrolní světla 102 
Péčka u kaza te l ů směru jízdy 
a dálkových světe l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Zapnutí a vypnutí světe l 104 
Světl a a v idění - funkce. . . . . . . . .. . 105 
Regulace dálkových světe l . 106 
Pře lepen í , resp. přestavení světlometů 108 
"Funkce Coming home" a "Leaving home" 
(o rientační osvětlení) 108 
Regulace sklonu světe l , osvětle ní pří stroj ů 
a sp ínačů 109 
Vnitřní světla a světla pro čte ní 110 

P ři používání osvětlení vozidla respektujte specífic
ké zákonné předp i sy jednotlivých zemí. 

Za správné nastavení světlometu a správná jízdní 
světla vždy odpovídá řidi č. 

Kontrolní světla 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• vněj š í pohledy => strana 6 

• informační systém Volkswagen => strana 24 

• výměna žárovek => strana 335 

Příliš vysoko nastavené světlomety a ne
správné použiváni dálkových světel mohou jI 
né účastniky silničniho provozu rozptýlit 
a oslnit. To může způsobit nehody a těžká 
zranění. 

• Dbejte, aby byly světlomety správně na
stavené. 

• Proto dálková světla , resp. světelnou hou
kačku používejte jen tehdy, když nemůžete 
oslnit ostatní účastniky silničniho provozu. 

ro ~ejprve si přečtěte úvodni informace a bezpečnostní pokyny .&, na straně 102 a dodržujte 
Je. 

Sviti Možná přičina Řešeni 

Úplný nebo částečný výpadek osvětlení vozi- Vyměňte odpovídající žárovku => strana 335. 
dia. Pokud jsou všechny žárovky v pořádku, 

případně vyhledejte odborný servis. 
Porucha za táčkového jízdního světl a. => strana 106. 

Mlhové koncové svě tlo je zapnuté. () 
1---''----1- -------- ---------1 => strana 104. 

~O Zapnuté mlhové světlomety. 

Ukazatel směru jízdy vlevo nebo vpravo. 
Jestliže jsou ukazatele směru jízdy na přívěsu 
nebo na vozídle nefunkční, kontrolní světlo 
bliká dvakrát rychlejí. 

P řípadně zkontrolujte osvětlení vozidla 
a přívěsu. 

Zapnuté dálkové světlo nebo světelná hou
kačka. => strana 103. 

Regulace dálkových světe l (Light Assíst) , 
resp. automatícká regulace dálkových světe l 

(Dynamic Light Assist) zapnutá. 
=> strana 106. 
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A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Po ukončeni změny jízdního pruhu, 
předjížděni a odbočení vždy ukazatel směru 
jízdy vypněte. 

A VAROVÁNI 
Nesprávné používání dálkových světel může 
způsobit nehody a těžká zranění, protože dál
ková světla mohou rozptýlit a oslnit ostatni 
účastniky silničniho provozu. 

Zapnutí a vypnutí světel 

rtl Ukazatele směru jízdy pracují jen při zapnu
L!.J tém zapalování. Varovná světla jsou funkční 
í při vypnutém zapalování => strana 311 . 

rtl Pokud dojde k výpadku některého ukazatele 
L!.J směru na vozidle nebo na přívěsu , bliká kon
trolní světlo así dvakrát rychleji . 

rtl Dálková světla lze zapnout jen tehdy, když 
L!.J jsou zapnutá tlumená světl a. 

Obr. 76 Vedle volantu: zobrazení některých varíant sp ínače světe l 

r-f'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-J,::JJ bezpečnostní pokyny.&, na straně 102 a 
dodržujte je. 

Při používání osvětlení vozidla respektujte specific
ké zákonné předpí sy jednotlivých zemí. 

U vozidel s tažným zařízenim zabudovaným z vý
roby: u elektricky propojených přívěsů s mlhovým 
koncovým svě tlem se mlhové koncové světlo na 
vozídle automaticky vypíná. 

Otočte spinač světel do požadované polohy => obr. 76: 

Symbol Při vypnutém zapalování Při zapnutém zapalování 

o Mlhová světla , tlumená a obrysová světla Vypnutá světl a, resp. trvalé svícení jízdních svě-

vypnutá. tel nebo denní jízdní světla zapnutá. 

:oo~ 

~D 

Orie ntační osvětlení může být zapnuté. 

Obrysová světla jsou zapnutá. 

Tlumená světla vypnutá - příp . svítí j eště 

něj akou dobu obrysová světl a. 

Mlhová světla: 

Kontrolní světla fO nebo 0$ ve spínač í světe l nebo 
ve sdružených pří strojí ch ukazují navíc zapnutá 
mlhová světl a. 
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Automatické ovládání jízdních světe l a příp . trva
lé nebo denní svícení tlumených světe l zapnuté. 

Obrysová světla jsou zapnutá. 

Tlumená světla jsou zapnutá. 

• Zapnutí mlhových světlometů fO: vytáhněte spí
nač světe l z polohy ;00, nebo ~D až do první areta
ce. 

• Zapnutí mlhového koncového světla 0$: vytáh
něte spínač světe l úplně z polohy ;00, nebo ~D. 

• K vypnutí mlhových světe l sti sknete spínač 
světe l nebo ho otočte do polohy O. • 

Řešení [MO'" p''';'' 
Je zapnutý cestovní režim. Bliká así na 5 se
kund po každém zapnutí zapalování. 

Deaktivace cestovního režímu => strana 108 

IPIII IIII palování se krátce rozsvítí některá 
.V I"I , vl ila kvů li kontrole funkčnosti příslušné

V 1" 11111 1, Po několika sekundách zhasnou. 

., 
'111 11'" !lutl rozsvícených varovných světel 

I l ov ho hlášení může vést k uváznuti vo
li li .. v II n i čním provozu, k nehodám a těž-

1'1 " měn ím. 
o Nikdy nepřehlížejte rozsvícená kontrolní 
V lIu I textová hlášeni. 

J kmlle je to možné a bezpečné, zastavte 
tl hllo. 

--------------------------~ 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Vozidlo odstavte v bezpečné vzdálenosti 
od projiždějicich vozídel tak, aby žádné části 
výfukového systému nepřišly do styku s leh
ce vznětlivým materiálem, např. se suchou 
trávou, palivem, olejem atd. 

• Odstavené vozídlo představuje značné ri
ziko pro samotné vozidlo í pro ostatní účast
níky sílníčního provozu. Je-Ii to nutné, zapně
te varovná světla a postavte výstražný trojú
helník, abyste varovali ostatní účastniky síl
ničního provozu. 

CD ., 
Opomenuti rozsvícených kontrolních světel 
a textových hlášení může způsobít poškození 
vozidla. <I 

.ka u kazatelů směru jízdy a dálkových světel 

cllll .75 Páčka ukazate l ů směru jízdy a dálkových 
vo',1\ I v základním postavení 

1
""T'n Nejprve si přečtěte úvodní ínformace a 
Ja.U bezpečnostní pokyny.&, na straně 102 a 

l/u(lržujte je. 

1IIl lačte páčku do požadované polohy: 

( I) Blikání vpravo => .&,. P ři vypnutém zapalování 
parkovací světl a vpravo => strana 105. 

(I) Blikáni vlevo => .&,. Při vypnutém zapalování 
parkovaci světla vlevo => strana 105. 

Výstražné tóny při nezapnutých světlech 

I lrl vytaženém klí čku ze zapalování a otevřených 
IIv l ích řidiče zazní za následujících podmínek vý
I Imžné tóny. které vás upozorňují. abyste případně 
vypnuli světl a. 

• P ř i zapnutých parkovacích světlech => strana 
103, 

o Sp í nač světe l v poloze ;00, nebo 0$. 
.1 

Plynové výbojky 

Plynové výbojky produkují světlé a rovnoměrné 

I v Ilo pro lepší osvětlení jízdní dráhy. jakož i k le
pni viditelnosti vozidla pro ostatní účastníky sílnič-
11 1110 provozu. Světlo plynové výbojky vzníká díky 
vysokému elektrickému napětí mezi dvěma elek
tlCldami, které jsou umístěny ve skleněné trubici 
II llplněné plynem. 

Alsem se mohou elektrody opotřebovat. čímž se 
Ivč tš í jejich vzájemný odstup. Řídic í jednotka ply
lIových výbojek rozpozná změnu a zvýší elektrické 
"opět í . aby í nadále výbojka vydávala konstantně 
1 né a rovnoměrné světlo . 

Světla a vidění - funkce 

r--f'n Nejprve si přečtěte úvodní ínformace a 
l.,...J.:.U bezpečnostni pokyny.&, na straně 102 a 
dodržujte je. 

Parkovací světla 

l 'lí zapnutých parkovacích světlech (páčka ukaza
t l ů doprava nebo doleva) se rozsvítí na př í s lu šné 
H t ra ně vozidla světlomet s obrysovým světlem 

II zpětné světl o. Parkovací světla je možné aktivo
VL t pouze při vypnutém zapalování a když se na
cl1ázela páčka ukazate l ů směru jízdy a dálkových 
věte l p řed sepnutím ve středové poloze. 

Oboustranné trvalé parkovací světlo 

I okud je při vypnutém zapalování spínač světe l 
v poloze ;00, a vozidlo je zamknuto zamknete zven
č l . rozsvítí se oboustranně trvalá parkovací světla . 

I l ítom svítí oba světlomety s obrysovým světlem 

II čá st zpětných světe l. 

Trvalá jízdní světla 

I ř í trva lých jízdních světlech svítí tlumená, resp. 
obrysová světla i osvětlení registrační značky. 

Pokud je spínač světe l v poloze O. resp. AUTO. za
pne se funkce trvalého svícení tlumených světe l 

vždy při zapnutí zapalování. Kontrolní světlo ;00, ve 
sp í n ači světe l udává u některých mode l ů zapnutá 
trva lá jízdní světl a. 

@ Zapnutá dálková světl a => .&,. Kontrolní světlo 
[D ve sdružených přístrojích svítí . 

@ Sepněte světelno u houkačku . Světelná !Jou
kačka svítí . dokud je páčka př ítažená. Svítí 
kontrolní světlo liD . 

Př í slušnou funkci vypnete uvedenim páčky do zá
kladní polohy. 

Komfortní blíkání 

Komfortní blikání aktivujete zatl ačením páčky na
horu nebo do l ů jen k tlakovému bodu a puštěním 

páčky. Ukazatel směru jízdy zabliká třikrá t. 

Komfortní blikání lze v nabídce Světl a a vidění 
na displeji sdružených pří strojů zapnout a vypnout 
=> strana 24. U vozidel bez nabídky Světla a vi
dění lze funkci deaktivovat v některém z odbor
ných servi sů. 

A VAROVÁNI 
Nesprávné používání ukazatelů směru jízdy, 
nepoužívání ukazatelů nebo opomijení jejích 
vypinání může vést k pomýlení účastníků do
pravniho provozu. To může způsobit nehody 
a těžká zranění. 

• Změnu jizdního pruhu, předjiždění a odbo
čování vždy včas dejte na vědomi blikáním 
ukazatelů. ~ 

Světla a výhled 

1

103 

Plynové výbojky se mohou ale také pl pálit. N } 
se plynové výbojky propálí. blikají , pl lp, svi tl n pro
videi ně, Na displeji sdružených př í stroj ů se můž 
zobrazovat hlášení - podle vybavení - odpovld JI
cí hlášení. 

Pokud plynové výbojky blikají nebo svítí nepraví
delně, neprodleně vyhledejte odborný servi s a ne
chte zkontrolovat světlomety. 

A VAROVÁNI 
Obrysová nebo denní jízdní světla nemaji do
statečnou intenzítu, aby osvětlíla vozovku ne
bo aby vás vidělí í ostatní účastníci sílníčního 
provozu. 

• Za tmy, deště nebo pří špatné víditelnosti 
vždy zapněte tlumená světla . <I 

Je-Ii spínač světe l v poloze AUTO. soumrakový sní
mač automaticky zapíná a vypíná tlumená světla 
včetně osvětlení pří stroj ů a spínačů. 

Trvalá jízdní světla nelze manuá lně zapnout aní 
vypnout. 

Denní jízdní světla 

Pro denni jízdní světla jsou v předních světlome
tech nebo v p ředním nárazníku samostatná světl a. 

Při zapnutých denních jízdnich světlech svítí po
uze zvláštní světl a => .&,. 

Pokud je spínač světe l v poloze O. resp. AUTO, za
pne se funkce automatícké spínání světlometů 
vždy při zapnutí zapalování. 

Je-Ii spínač světe l v poloze AUTO, soumrakový sní
mač automaticky zapíná a vypíná tlumená světla 

včetně osvětlení pří stroj ů a spínačů . 

Jízdní světla nelze manuálně zapnout ani vypnout. 

Automatické ovládání jízdních světel AUTO 
Automatické ovládání jízdních světe l je pouze po
mocný prostředek , který neumí dosta tečně rozpo
znat všechny dopravní situace. 

Je-Ii spínač světe l v poloze AUTO. v následujících si
tuacích se automatícky zapíná a vypíná osvětle n i 
vozidla. s tejně jako osvětlení pří stroj ů a spínačů 
=> .&,: ~ 
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Automatické zapnuti : Automatické vypnutí, resp. přepnuti na denni 
jizdni světla: 

Když soumrakový snímač rozpozná tmu, např . při Při rozpoznání dostatečného jasu. 
průjezdu tunelem. 

Detektor deště rozpozná déšť a zapne stěrače. Když stěrače několik minut nestírají. 

Dynamícké zatáčkové jízdní světlo (AFS) 

Dynamické zatáčkové jízdní světlo lze zapnout 
a vypnout tlačítkem Informačního systému Volks
wagen =? strana 24. 

Otočná světla automaticky vysvití vozovku při prů
jezdu zatáčkou lépe. Dynamické zatáčkové jizdní 
světlo funguje pouze při zapnutých tlumených svě
tlech a při rychlostech nad zhruba 10 kmih 
(6 mph). 

Odbočovací světlo 

Při pomalém odbočováni nebo ve velmi úzkých za
táčkách se automaticky zapne odbočovací světlo . 

Odbočovací světlo může být integrováno bud' 
v mlhovém nebo čelním světlometu a funguje po
uze při rychlosti pod 40 kmih (25 mph). 

Při vloženi zpětného chodu je možné zapnout od
bočovaci světlo na obou stranách vozidla, abyste 
mohli okoli při manévrováni lépe osvětlit. 

A VAROVÁNi 
Pokud neni vozovka dostatečně osvětlená 
a vozidlo není pro ostatní účastniky silniční
ho provozu vidět nebo je jen těžko viditelné, 
hrozí nebezpeční nehody. 

• Automatické řízeni jízdních světel (AUTO) 
zapiná tlumená světla pouze pří změně jasu, 
nikolí např. za mlhy. 

• Nikdy nejezděte s denními jízdnimi světly, 
když je silnice z povětrnostních důvodů 
a světelných podmínek nedostatečně osvětle
ná. Denní jízdní světla nemají dostatečnou in
tenzitu, aby osvětlíla vozovku nebo aby vás 
viděli i ostatní účastníci silničního provozu. 

• Zpětná světla se s dennimí jízdními světly 
nezapínají. Vozidlo bez zapnutých koncových 
světel nebude za tmy, deště a nepříznivých 
podmínek vidítelností pro ostatní účastniky 
silničního provozu vidítelné. 

m Za ch ladného nebo vlhkého počasi se mohou 
L1.J světlomety, koncová světla i ukazatele směru 
jízdy dočasně zamlžit. Tento jev je normální a ne-
má žádný vliv na životnost světe l ve vozidle. <l 

Regulace dálkových světel 

...-rn Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-J,:JJ bezpečnostní pokyny & na straně 102 a 
dodržujte je. 

Regulace dálkových světel (Light Assist) 

Automatická regu lace dálkových světel automatic
ky spíná v mezích systému v závislosti na okolních 
a dopravních podminkách dálková světla od cca 
60 kmih (37 mph) a pod cca 30 kmih (1 8 mph) je 
opět vypíná =? & . Řízení probíhá držákem vnitřní
ho zrcátka připevněné kamery. 

Regulace dálkových světel zpravidla rozpoznává 
osvětlené oblasti a dálková světla během průjezdu 
těchto oblastí vypíná, např. v obcích. 
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Před jízdou 

Přelepení , resp. přestavení světlometů 

...-rn Nejprve si přečtěte úvodní ínformace a 
L-J,:JJ bezpečnostni pokyny & na straně 102 a 
dodržujte je. 

Cestujete-Ii do zemí, ve kterých se jezdí na opačné 
stra ně vozovky než ve vaší zemi, mohou asyme
trická tlumená světla protijedoucí vozidla oslňovat. 
Proto při cestách do do zahranič í příp . pře lepte, 

resp. přestavte světlomety. 

Nastavení světlometů lze přizpůsobit ve sdruže
ných pří strojich v nabídce Nastavení , podnabíd
ka Světl a a vídění , položka nabídky Cestovní 
režím =? strana 24. Pokud je zapnutý cestovni re
žim, kontrolní světlo -Jil.' bliká asi 5 sekund po kaž
dém zapnutí zapalování. 

U vozidel, jejichž světlomety nelze nastavit v na
bídce, musíte bud' pře lepit určité části skel světlo
metů fóliemi nebo nechat světlomety přestavit 

Automatická regulace dálkových světel 
(Dynamíc Light Assist) 

Automatická regulace dálkových světel (Dynamíc 
Light Assist) může v rámci možnosti systému mini
malizovat oslně ní ostatních účastníků silničního 
provozu, resp. ho může odstranit =? & . 

Systém rozpozná jiné účastniky silničniho provozu, 
jakož i odstup k některým vozidlům a cíleně pokrý
vá oblast světlometů Pokud nelze oslnění ostat
nich účastníků už zabránit, je rozdě lení světla au
tomaticky nastaveno na tlumená světla . Ovládání 
probíhá přes kameru , která je připevněna na 
vni třní straně čelního skla nad vnitřním zrcátkem. 

Automatická regulace dálkových světe l automatic
ky spíná dálková světla v závislosti na vozidlech je
doucích před vámi nebo na protijedoucích vozi
dlech, jakož i podle dalšich okolních a dopravnich 
podmínek od cca 60 kmih (37 mph) a pod cca 
30 kmi h (18 mph) se opět vypíná. 

v odborném servisu. Další informace získáte v od
borném servisu. Společnost Volkswagen doporu
čuje využít služeb partnerů Volkswagen. 

m Použití cestov~.íhO re~imu nebo f?lií n~ s~ě
L1.J tlometech je prlpustne pouze v prlpade, ze 
se jedná jen o krátkou dobu. Kvůli trvalé přestavbě 
světlometů se obraťte na některý z odborných se
rvisů. Společnost Volkswagen doporučuje využít 
služeb partnerů Volkswagen. 

m Pokud je aktivován cestovní režim , je funkce 
L1.J dynamického zatáčkového jizdního světla 
deaktivována =? strana 106. 

" Funkce Coming home" a " Leaving home" (orientační osvětlení) 

...-rn Nejprve si př~čtěte úvodni ínform~ce a 
L-J,:JJ bezpečnostm pokyny & na strane 102 a 
dodržujte je. 

Funkce "Coming home" se musi nejprve ručně za
pnout. Naproti tomu funkce "Leaving home" je říze
na automaticky soumrakovým snímačem . 

"Com ing home" 

Zapnutí: 

Vypnuti : 

"Leaving home" 

Zapnutí : 

Vypnutí : 

Čínnost 

- Vypnutí zapalování. 
- Krátké sepnuti světelné houkačky =? strana 103. 
Osvětlení "Comíng home" se zapne při otevřených dveří ch řidiče. S uzamknutím 
poslednich dveří , resp. zadních výklopných dveří se zahájí doba dosvitu. 

- Automaticky po uplynutí nastavené doby dosvitu. 
_ Automaticky, jestliže asi 30 sekund po zapnutí jsou ještě otevřené nějaké dveře 
vozidla nebo zadní výklopné dveře. 
- Spínač světe l otočte do polohy O. 
- Zapněte zapalování. 

Činnost 

_ Odemkněte vozidlo, pokud je spínač světe l v poloze AUTO a soumrakový sni mač 
rozpoznává tmu. 

- Automaticky po uplynutí doby dosvítu . 
- Zamkněte vozidlo. 
- Otočte spínač světe l do polohy O. 
- Zapněte zapalování. 

Osvětlení okolí ve vnějších zrcátkách vozidlo vybaveno snímačem světla, je funkce 
osvětleni okolí ve vnějš í ch zrcátkách zapnutá po
uze za tmy. 

Světla ve vnějš ích zrcátkách osvětlují bez
prostřední okoli dveří během nastupováni a vystu
pování. Osvětlení se zapne při odemykáni vozidla, 
při otevření některých dveři a aktivni funkci osvě
tlení "Coming-Home" nebo "Leaving Home". Je-Ii 
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Před jízdou 

m V nabídce Světla a vidění můžete nasta
L1.J vit dobu dosvitu a funkci zapnout nebo vy
pnout =? strana 24. 

<l 

Pokud je dynamické zatáčkové jízdní světlo deakti
vováno =? strana 106 nebo je aktivováno přestave
ni světlometů =? strana 108, zapínají a vypínají se 
dálková světla pouze ještě automaticky. To závisi 
na vozidlech jedoucích před vámi nebo v protismě
IU , jakož i na osvětlení ulice. 

~ 

Automatická regulace dálkových světe l zpr vid l 
rozpoznává osvětlené oblasti a dálková světl b 
hem průjezdu těchto oblastí vypíná, např . v obclch. 

Zapnutí a vypnutí regulace nebo automatické regulace dálkových světel 

Funkce Činnost 

- Zapněte zapalování a spinač světe l otočte do polohy AUTO. 
Zapnutí: - Páčka ukazatelů směru jízdy a dálkových světe l za tlačte ze základní polohy dopředu 

=? strana 1 03. 

Když se objeví na displeji sdružených př ístroj ů kontrolní světlo ~C, zapne se regulace dál
kových světe l , resp. automatická regulace dálkových světe l. 

- Vypněte zapalováni. 
- NEBO: otočte spínač světe l do jiné polohy než AUTO =? strana 104. 

Vypnutí : 
- NEBO: při zapnutém dálkovém světle zatáhněte páčku ukazate l ů směru jízdy a dálko-
vých světe l dozadu. 
- NEBO: krátce zatlačte páčku ukazatelů směru jízdy a dálkového světla dopředu, abyste 
dálkové světlo zapnuli ručně. Regulace dálkových světe l se potom vypne. 

Porucha funkce 

Následující podmínky mohou způsobit , že zapnutá 
dálková světl a není možné regulací dálkových svě
t I vypnout včas anebo se nevypnout vůbec : 

• Na špatně osvětlených komunikacích se s il ně 
I flexními štíty. 

• Při setkání s nedosta tečně osvětlenými účast

nlky dopravního provozu, jako jsou např. chodci, 
yklisti. 

• V úzkých zatáčkách , při napů l zakrytém provo
IU v protisměru , na příkrých kopcích nebo v klesá-
111. 

• U protijedoucích vozidel na silnici se středový
mi svodidly, pokud má ř i d i č velký rozhled přes svo
(Jíd la, na př . u nákladních vozidel. 

• P ři závadě kamery a přerušení napájení elek
IlIckým proudem. 

• V mlze, při sněhu a velké intenzitě deště. 

• Při zvi řeném prachu a písku . 

• Při úderu kamene v oblasti výhledu kamery. 

• Pokud je oblast výhledu kamery zamlžené, 
,neč ištěné nebo zakryté nálepkou, sněhem nebo 
lodem. 

A VAROVÁNI 
Zvýšený komfort s regulací dálkových světel, 
resp. s automatickou regulací dálkových svě
to l vás nesmi zlákat k tomu, abyste při jizdě 
riskovali. Systém nemůže nahradit pozornost 

Id iče . 

m Při zapnuté funkci "Coming home" nezazní 
L!J při otevření dveří řidiče žádný výstražný tón, 
klorý by upozornil na to, že jsou světla ještě za
pnutá. <l 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Dálková světla mějte vždy pod kontrolou 
a přízpůsobte světelným podmínkám, výhle
du a dopravě. 

• Regulace dálkových světel, resp. automa
tická regulace dálkových světel nemusi 
správně rozpoznat všechny jízdni situace 
a při určitých situacich může fungovat jen 
omezeně . 

• Pokud je oblast výhledu kamery znečiště
ná, zakrytá nebo poškozená, může být funkce 
regulace, resp. automatícké regulace dálko
vých světel omezená. To platí rovněž při změ
nách na osvětlení vozidla, např. připevněním 

přídavného světlometu. 

Aby nebyla činnost systému negativně ovlivně
na, je nutné dodržovat následujicí : 

• Oblast výhledu kamery pravidelně čistěte, 
udržujte ji čistou, zbavenou sněhu a ledu. 

• Oblast výhledu kamery nezakrývejte. 

• Zkontrolujte oblast výhledu kamery, zda ne
ni poškozená. 

r,:l Světelnou houkačku a dálková světla lze kdy
L!J koliv ručně zapnout a vypnout páčkOU ukaza-
te l ů směru jízdy a dálkových světe l =? strana 103. <l 
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Regulace sklonu světel , osvětlení přístrojů a spínačů 

Obr. 77 Vedle volantu: regulátor osvět lení přístro

III a spínačů CD, jakož i regulátor sklonu světe l @. 

r-rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J.:J.I bezpečnostni pokyny & na straně 102 a 
dodržujte je. 

CD Osvětlení přístrojů a spínačů 
!'Ii zapnutých světlech je možné plynule regulovat 
11s osvětlení přístrojů a sp ínačů otáčením regulá
toru =? obr. 77 CD. 
® Regulace sklonu světel 
I 'gulace sklonu světe l @ přizpůsobuje světelný 
kl/žel světlometů plynule podle stavu naložení vo
,kila. Tím získává řidič optimální podminky viditel
nosti a protijedoucí vozid la nejsou oslňována =? .1.. 
'vě tlomety lze nastavovat pouze při zapnutých tlu

m ných světlech . 

Nastavení se provádi otáčením regulátoru @: 
Hodnota Stav naloženi") vozidla 
nastave-

ní 

2 

3 

Obsazená přední sedadla a prázdný 
zavazadlový prostor. 

Obsazená všechna sedadla a prázdný 
zavazadlový prostor. 

Obsazená všechna sedadla a plně na
ložený zavazadlový prostor. Provoz 
s přívěsem při malém zatížení tažné
ho za řízeni . 

Obsazené pouze sedadlo řidíče a plně 

naložený zavazadlový prostor. Provoz 
s přívěsem při maximálním zatížení 
tažného za řízení. 

a) Při od li~ném naložení vozidla můžete volil i mezi polo hy re
gulátoru . 

Dynamická regulace sklonu světel 

U vozidel s dynamickou regulací sklonu světe l re
gulátor @ odpadá. Sklon světe l se automaticky 
přizpůsobuje stavu naložení vozidla při zapnutí 
světlometů . 

Osvětleni sdružených přístrojů 

U vozidel s denním jízdním svícením se osvětlení 
sdružených přístrojů vypne při tmě a např . při prů
jezdu tunelem. Tak může být řidič upozorněn na to, 
že je třeba ručně zapnout tlumená světla , aby se 
zapnuli také zpětn á světl a vozidla =? strana 105. 

A VAROVÁNi 
Těžké předměty ve vozídle mohou vést k to
mu, že světlomety oslní ostatní účastníky síl
ničního provozu. To může způsobit nehody 
a těžká zraněni . 

• Světelný kužel vždy přizpůsobte vždy sta
vu naložení vozidla, aby ostatní účastnici sil-
ničního provozu nebyli oslňováni. <l L-____ ~ ______ ~ _____________ ~ 
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Vnitřní světla a světla pro čtení 

m ~ejprve si přečtěte úvodni informace a bezpečnostni pokyny &. na straně 102 a dodržujte 
Je. 

Tlačítko/poloha Funkce 

o Vypnuti vnitřn í ho světla. 

Zapnuti vnitřního světl a. 

Zapnuti dveřního kontaktu (střední poloha). 
Vnítřní ~větla .se ~ut~matícky zapnou pří odemknutí vozídla, otevření některých dveří 
nebo pn vytazenl kll cku ze zapalování. 

Svět!o zhasne. n~kolik sekund po zavřen í všech dveří , př í zamknutí vozidla nebo za
pnuli zapalovanl. 

-------1 Zapnutí nebo vypnuti světla pro čtení. 

Osvětlení odkládací přihrádky 
a zavazadlového prostoru 

Pří otevření a zavření odkládací příhrádky na stra. 
ně spolujezdce a zadních výklopných dveři se svě
tlo automatícky zapne nebo vypne. 

Osvětlení ínteríéru 

Osvětlen í interiéru v přednim podhledu střechy 
rozjasní pří zapnutých obrysových nebo tlumených 
světlech ovládací prvky ve středové konzole shora. 

110 I 
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Před jízdou 

Obl t b z ocl1ranné vrstvy se nesmí aní zvenč í 
ani z vnllr zakrývat ani polepovat nálepkami , pro
I ž by Jln k mohlo dojit k poruchám funkce elek-
tr ni ký 11 součás t í. <J 
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Před jízdou 

Navíc jsou osvětlovány otevírací páčky v prohlub
ních madel. 

r.Jl Světla pro čtení se zhasnou uzamčením vozí
L!.) dia nebo po několíka minutách, když vytáh
nete kliček ze zapalování. Zabrání se tak vybíti 
akumulátoru vozídla. <J 

chrana proti slunci 

I Cil Úvod k tématu 

V léto kapitole najdete informace k těmto tématům : 

!, l lIneční clony .. .. . 
I olotropní čelní sklo 

Sluneční clony 

Obr. 78 Slu nečn í clona 

111 
111 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J,:.U bezpečnostní pokyny &. na straně 111 a 
dodržujte je. 

Fototropní čelní sklo 

Sklopené stuneční clony a vytažené žaluzí e 
mohou omezit viditelnost. 

te • Sluneční clony a sluneční rolety zaveď 
vždy zpět do držáků, pokud jíž nejsou 
potřeba. 

. 
e Možnosti nastavení slunečních clon řídíc 

a spolujezdce: 

• Přiklopte k čelnímu sklu. 

• Clony vytáhněte z úchytů a přikloňte ke dv eřím 
=> obr. 78 CD. 
Osvětlení kosmetíckého zrcátka 

ýt Ve sklopené sluneční cloně za krytem může b 
kosmetické zrcátko. Při odsunutí krytu ® se s větl o 

rozsvítí. 

za-Světlo zhasne, když kryt kosmetického zrcátka 
sunete zpět nebo když zvednete s l uneční clon u. 

od-r,:l Světlo nad sluneční clonou za určítých p 
L!.) mínek zhasne automaticky po ně ko líka m 
tách. Zabrání se tak vybití akumulátoru vozidla 

inu· 

n:om 
Obr. 79 Čel ní sklo potažené vrstvou kovu na ochranu proti í nfračervenému záře ní s komuníkačním o kén-
kem (modrá plocha). 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J,:.U bezpečnostní pokyny &. na straně 111 a 
dodržujte je. 

t rače a ostřikovače 

I ~n Úvod k tématu 

, IlItn k pítole najdete ínformace k těmto tématům : 

1IIIII Illní světlo 

I lrk t těračů 

IlIlIkco stěračů 

IIIvhnl poloha stěračů čelního skla. 
I hl I'nvý senzor . . . 
I 1II III ola a doplně ní kapalíny do ostříkovačů 

Iloplllující ínformace a varovné pokyny: 

vnějš í pohledy => strana 6 

, tlení => strana 172 

11 3 
114 
115 
115 
116 
117 

topení, větrání , chlazení => strana 228 

prlprava prací v motorovém prostoru => strana 
11,1 

péče o vozidlo zvenč í a jeho čí štěn í => strana 
(I) 

VARovANI 
Voda v ostřikovačích může bez dostatečné 
IlI razuvzdornosti přimrznout ke sklu a omezit 
výhled dopředu. 

Kontrolní světlo 

terá Fototropní čelní skla jsou potažená vrstvou , k 
odráží ínfračervené zá ření. Pro zachování fun 
elektroníckého pří sluše nství je nad vnítřním zr 
kem oblast bez ochranné vrstvy (komuníkační 

okénko) => obr. 79 . 

Světla a výhled 

, 

• Za zimnich teplot pOUŽívejte ostřikovače 
pouze s dostatečnou mrazuvzdorností. 

kce 
cát-

1 

• Nikdy nepouživejte ostřikovače skel při 
zimních teplotách, dokud se čelní sklo ne
zahřeje větrákem. Nemrznouci směs na čistě
ní skel by mohla přimrznout ke sklu a omezit 
výhled. 

A VARovANI 
Opotřebované nebo znečištěné stírací lišty 
omezují viditelnost a zvyšují nebezpeči neho
dy a těžkého zranění . 

• Stírací lišty vždy vyměňte v připadě, jsou
li poškozené nebo opotřebované a pokud již 
není možné sklo dostatečně vyčistit. 

CD ~.~.::!!:!!!~~ 
Za mrazu se vždy před zapnutím stěračů 
přesvědčte, zda stěrače nepřimrzly! Odstavíte-Ii 
vozidlo za chladného počasi, může vám být uži· 
tečná servisní poloha čelních stěračů => strana 
115. <J 

ro ~ejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny &. na straně 113 a dodržujte 
Je. 

Svítí Možná přičina 

Přílí š nízký stav vody v ostříkovačích . 

1"1 zapnuti zapalování se krátce rozsviti některá 

v rovná světla kvů li kontrole funkčností pří slušné-
110 systému. Po několika sekundách zhasnou. 

Řešení 

Pří nejblížší příležítos tí doplňte nádržku ostřiko

vačů => strana 117. 

Opomenutí rozsvicených kontrolních světel 
a textových hlášení může způsobit poškození 
vozidla. <J 

Světla a výhled 

1

113 

<J 

<J 
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Páčka stěračů 

Obr. 81 Ovládání stěrače zadn ího skla. 

Obr. 80 Ovládání stěračů če l ního skla. 

ru ~ejprve sí přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny & na straně 113 a dodržujte 
Je. 

Zatlačte páčku do požadované polohy ~CD : 

® OFF Stěrače vypnuté. 

Stírání čelního skla v cyklech. 
® ••• I Spinačem ~ obr. 80 CD se nastavují íntervaly (vozídla bez dešt'ového senzoru) nebo citli

vost dešt'ového senzoru. 

© LOW Pomalé stíráni. 

@ HIGH Rychlé stíráni. 

@ __ lx __ Jednorázové krátké setře ni. Podržíte-Ii páčku déle směrem dol ů. stěrače stírají rychleji. 

® ~ Omývací automatika pro čištění čelniho skla při zatažené páčce. 

@ CQ Stírání v cyklech skla zadních výklopných dveři. Stěrač stírá vždy asi po 6 sekundách. 

® 
...•... 
~ Omývaci automatika pro či štěni skla zadnich výklopných dveří při sti sknuté páčce. 

CD 
Když při zapnutých stěračích vypnete zapalo
vání, po opětovném zapnutí zapalování pokra
čují stěrače ve stírání na stejný stupeň. Za mra
zu, sněženi a jsou-Ii na okenním skle jiné 
překážky, může dojít k poškození stěračů a mo
torku stěračů . 

• Před zahájením jizdy přip . odstraňte ze stě
račů snih a led. 

• Přimrzlé stěrače opatrně uvolněte od čelní
ho skla. Volkswagen k tomu doporučuje využít 
rozmrazovací sprej . 

114 Před jízdou 

Dešťový senzor 

Obr. 83 Páčka stě račů: nastavení dešťového se
nzoru CD 
t--T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J,:.U bezpečnostní pokyny & na straně 113 a 
dodržujte je. 

Aktivovaný dešt'ový senzor automaticky řídí inter
val stírání podle intenzity srážek ~&. Cítlívost se
nzoru lze nastavit ručně. Manuální stírání ~ stra na 

114. 

Zatlačte páčku do požadované polohy ~ obr. 83: 

® Dešt'ový senzor deaktivovaný. 

® Dešt'ový senzor aktivní - automatícké stíráni 
v připadě potřeby. 

CD Nastavení citlivosti dešt'ového senzoru : 

- nastavení spinače doprava - vysoká ci tli 
vost. 

- nastavení spinače doleva - nizká citlivost. 

Po vypnuti a opětném zapnutí zapalováni zůstává 
dešt'ový senzor aktivovaný a funguje opět . když je 
páčka stěračů v poloze ® a jedete rychleji než 
zhruba 16 kmih (10 mph). 

Změněná aktivace dešťového senzoru 

Možnou příčinou závad a chybné interpretace 
v oblasti citlivé plochy ~ obr. 84 dešt'ového senzo
rujsou mj .: 

• Poškozené sti raci lišty: vodní film nebo pruhy 
po setření poškozenými sti racimi lištami mohou 
prodloužít dobu zapnutí stěračů. výrazně zkrátit ín
terva ly stiráni nebo zapnout trvalé rychlé stirání . 

• Hmyz: srážka s hmyzem může vyvolat stíráni. 

116 I Před jízdou 

Při suchém skle stěrače nezapínejte. Stírání 
stěračů na sucho po okně může sklo poškodit. 

fl' Stěrače funguji jen při zapnutém zapalováni 
L!J a zavřené kapotě motorového prostoru, resp. 
zavřených zadních výklopných dveřích . 

m Stírání čelního skla v cyklech probíhá v závi
L!.J slosti na rychlosti jizdy. Č im vyšší je rychlost 
jizdy. tim častěji stěrače stíraji. 

fl' Stěrač zadního skla se zapne automaticky. 
L!J když jsou zapnuté stěrače předního skla 
a zařad íte zpětný chod. <I 

Obr. 84 Cítl ivá plocha dešt'ového senzoru 

• Zasolení: v zimě může díky zasolení skla do
cházet k mimořádně dlouhému následnému stíráni 
až téměř na suché sklo. 

• Neči stota : suchý prach. vosk. vrstva na skle (10 
tosový efekt) . zbytky č is ticích pros tředků (automa
tická myčka ) může potencioná lně způsobit necitli
vost senzoru nebo opOŽděnou . pomalejší nebo vů
bec žádnou reakci. 

• Prasklé sklo: náraz kamene aktivuje při zapnu
tém dešťovém senzoru jedno setřeni. Poté senzor 
rozpozná snížení cítlivé plochy a nastavi se podle 
toho. Změna chování senzoru při aktivaci závisí na 
velikosti kamene. 

Dešťový senzor nemůže dostatečně rozpo
znat všechny srážky a aktivovat stěrače. 

• Když voda dopadající na čelní sklo omezu
je výhled, včas stěrače v případě potřeby ruč
ně zapněte. 

m Citlivou plochu dešťového senzoru ~ obr. 84 
L!.J (šipka) pravidelně čistěte a kontrolujte. zda 
nejsou stírací lišty poškozené. 

fl' K odstranění vosků a ochranných nátěrů laku 
L!J doporučujeme č istič oken s obsahem alkoho-
lu . <l 

unkce stěračů 

r-rn ~ejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní p~kyny & na straně 113 a dodržujte 

L,.J.:.lI Je. 

hování stěračů v různých situacích: 

II stojicího vozidla: 
Zapnutý stupeň větráku se dočasně přepne na nejbližši nižší 
stupeň . 

II Ilem omývací automatiky: 
Climatronic se asi na 30 sekund přepne do režimu recirkulace. 
aby se do vozidla nedostaly nepříjemné zápachy zvenči. 

I 'rl stí ráni v cyklech: 
Intervaly jsou závislé na rychlosti jízdy. Čím je rychlost vyšší. tím 
jsou intervaly kratši. 

Vyhřívání trysek ostříkovačů 

Vyll řlvá ní rozmrazuje pouze zamrzlé trysky ostřiko
v , ču . nikoli však hadíčky s vodou. Topný výkon 
vyll řlvá ní trysek ostřikovačů se automaticky regulu
ln po zapnutí zapalování podle vnějš í teploty. 

O tří kovače světlometů 

O tři kovače světlometů či stí skla před ních světe l. 

1'0 zapnutí zapalování se při prvním a pak při kaž
II m pátém pohybu ostři kovačů čelního skla omý
voj! rovněž světlomety. K tomu musíte přitáhnout 

póčku stěračů k volantu a současně musi být za
pnutá tlumená nebo dálková světla . V pravidelných 

Servisní poloha stěračů čelního skla 

Obr. 82 Stěrače v servisní poloze 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J,::JJ bezpečnostní pokyny & na straně 113 a 
dodržujte je. 

V servisní poloze můžete raménka stíracích lišt 
nadzvednuta od čelního skla ~ obr. 82. Abyste na
tavili stěrače do servi sní polohy. je nutné provést 

následuj icí : 

intervalech. například při čerpá ní pohonných hmot. 
odstra ňujte nečistoty na sklech světlometů . např . 
hmyz. 

Aby byla zajištěn a funkce ostřikovače světlometů 
í v zimě. odstraňujte pravidelně z trysek v nárazní
ku snih . Led případně odstraňte rozmrazovacím 
sprejem. 

m Případnou překážku na čelním skle se stěrač 
L!.J snaží odsunout. Pokud překážka stěrač blo
kuje. zůsta ne stěrač stát. Odstraňte překážku 
a znovu zapněte s těrače. 

• Kapota motorového prostoru musi být zavřená 
~ strana 253. 

• Zapněte a opět vypněte zapalováni. 

• Páčku stěračů krátce zatlačte do lů 
~ obr. 80@. 

Před j ízdou opět přiložte raménka k čelnimu sklu! 
Krátce zatlačte páčku stěračů dol ů. aby se ramén
ko stěrače opět vrátilo do výchozi polohy . 

Výměna stíracích lišt čelního skla 

• Raménka stěračů před nadzvednutím uvedle 
do servisní polohy ~ CD. 

• Při zvedání raménka stirací lišty ho uchopte 
pouze v oblasti jeho uchyceni. 

• Abyste zabránili poškození kapoty motoro
vého prostoru a ramének stěračů, zvedejte ra
ménka stěračů čelního skla pouze v servisní 
poloze. 

• Před jízdou vždy přiložte raménka k čelnímu 

<I 

sklu. <I 

Světla a výhled 
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• IIlI ola a doplnění kapaliny do ostřikovačů 

III II Motorový prostor: uzávěr nádržky ostři ko

-II 

Nej prve sí přečtěte úvodní informace a 
bezpečnostní pokyny &. na straně 113 a 

hll II I"Jte je. 

I IIwld lllně kontrolujte hladinu a přip . doplňujte ka
I 1111111 do ostř i kovačů . 

( )J I v ře te kapotu motorového prostoru &. 
1,,", 253. 
NMržku s kapalinou ostřikovačů poznáte podle 

VIII\)olu ~ na uzávě ru ~ obr. 85. 

I kontrolujte. zda je v nádržce dostatek kapali-

I 'rl doplňová ni smíchejte čistou vodu 
jllll Htředkem na čištění skel ~ CD doporučeným 

1111111111 Volkswagen. Respektujte návod k míchání 
Ilvl ll loný na obalu. 

!'Ii nizkých vněj š i ch teplotách můžete přid a t 
plldálni nemrznouci prostředek. aby kapalina ne
IIIIII / Ia => &. 

Doporučené prostředky na číštění skel 

• pro teplá ročni období letní čisti č G 052 184 A 1. 
poměr směsi do nádržky ostřikovačů 1: 1 00 (1 dí l 
koncentrátu. 100 d i lů vody); 

• celoročně použítelná náplň ostřikova-
če G 052 164 A2; poměr směs i do nádržky ost ř i ko
vačů v zimnim období do _18 °C (O °F) asi 1:2 (1 
díl koncentrátu. 2 díly vody) . jínak poměr směs i 
1 :4; 

Objemy kapalín 
Objem náplně nádržky ostřikovačů skel je 
asi 3 - 4 I. u vozidel s ostřikovači světlometů a/ne
bo nezávislým topením asi 5 - 6 I. 

A VAROVÁNI '. 
Do vody ostřikovačů nikdy nepřidávejte ne
mrznoucí přísadu pro chladicí kapaliny nebo 
jiné nevhodné přísady. Na okenním skle by se 
tak mohl vytvořit olejový film, který výrazně 
snižuje viditelnost. 
• Používejte čistou vodu s prostředkem na 
čištění skel doporučeným firmou Volkswa
gen. 
• Do vody v ostřikovačích případně přidejte 
vhodný nemrznoucí prostředek. 

CD •• 
• Nikdy nemíchejte čisticí prostředek doporu
čený firmou Volkswagen s jinými čisticimi 
prostředky. Mohlo by dojít k vysráže~! rozt~~u 
v nádržce, a tím k zacpání trysek ostnkovacu. 

• Při doplňování se nesmí provozní kapaliny 
v žádném případě zaměnit! Mohli byste tak způ-
sobit vážné poruchy a poškození motoru! <I 

Světla a výhled 

1
117 



Zrcátka 

OJ Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům: 

Vnitřní zrcá tko 
Vněj š í zrcátka 

119 
120 

Pro bezpečnost jízdy je důležité, aby si řidič před 
jízdou správně nastavil vnější zrcátka a vnitřní 
zrcátko =:0 &. 
Vnějš í zrcátka a vnitřní zrcátko pomáhají řidiči sle
dovat provoz směrem dozadu a zohlednit tak vlast
ní chování při ří zen í. Při pohledu do vnějšího zrcát
ka a do vnitřního zrcátka leží část i okolí v mrtvém 
úhlu. V mrtvém úhlu se mohou nacházet také 
ostatní účastníci si lničního provozu a předněty. 

Nesprávně nastavená zrcátka zvětšují částečně 

mrtvý úhel dost výrazně. 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• vnější pohledy =:o strana 6 

• nastavení polohy sedadla =:o strana 63 

• řaze ní =:o strana 172 

• brzděni, zastavení a parkováni =:o strana 180 

A VAROVÁNI 
Nastavováni vnějšich zrcátek a vnitřniho 
zrcátka během jizdy může řidiče rozptýlit. To 
může způsobit nehody a těžká zranění. 

• Vnějši zrcátka a vnitřni zrcátko nastavujte 
jen u stojiciho vozidla. 

• Při parkování, změně jizdniho pruhu a při 
předjížděni a odbočováni vždy pozorně sle
dujte okol i, zda se nemohou také nacházet 
v mrtvém úhlu jini účastnici silničního provo
zu a předměty. 

118
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Před j ízdou 

Vnější zrcátka 

81P· 0043 

Obr. 88 Dve ře řid iče : otočný knoflík vnějš ích zrcá
tek 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.Ic.lI bezpečnostni pokyny & na straně 118 a 
dodržujte je. 

Otočte knoflík do požadované polohy: 

L 

R 

o 

Elektrické přiklápění vnějších zrcátek 
k vozidlu =:o & . 
Zapnutí vyhřívání vnějších zrcátek. 
Vyhřívání pracuje pouze při vnější teplotě 
pod +20 oe (+68 °F). 

Nastavení levého vnějšího zrcátka naklá
pěním knoflíku dopředu, dozadu, doprava 
nebo dolev_a=-. _______ -,-__ _ 

Nastavení pravého vnějšího zrcátka na
klápěn ím knoflíku dopředu, dozadu, do
prava nebo doleva. 

Nulová poloha. Vnější zrcátka odklopená, 
vyhřívání zrcátek vypnuté, zrcátka nelze 
nastavovat. 

Synchronní nastavování zrcátek 

• V nabídce Nastavení - Komfort zadejte, že 
se mají vnější zrcátka nastavovat synchronně 
=:o strana 24. 

• Otočte knoflíkem do polohy L. 

• Nastavte levé vnějš í zrcátko. Současně (synch
ronně) se nastavuje pravé vnější zrcátko. 

• Pokud je to nutné, opravte nastavení pravého 
zrcátka: zrcátko nastavujte knoflíkem do polohy R. 

Automaticky zastínitelné vnější zrcátko na 
straně řidiče 

Automaticky zastínitelné vnější zrcá tko se ovládá 
spO lečně s automaticky zastínitelným vnitřním 
zrcátkem =:o strana 11 9. 

120 I Před jízdou 

A VAROVÁNI (pokračováni 

• Vždy dbejte, aby byla zrcátka správně na
stavená a aby výhled dozadu nebyl omezen 
námrazou, sněhem a zamlžením nebo jinými 
předměty. 

A VAROVÁNI 
Automaticky zastínitelná zrcátka obsahuji 
elektrolyt, který může z prasklého zrcátka vy
téci. 

• Vytékajicí elektrolyt může způsobit pod
rážděni kůže, oči a dýchacich orgánů, zejmé
na u osob s astmatem nebo podobnými ne
mocemi. Okamžitě zajistěte dostatečný 
přívod čerstvého vzduchu a vystupte z vozi
dla. Neni-li to možné, otevřete všechna okna 
a dveře. 

• Při potřisněni oči nebo kůže elektrolytem 
okamžitě omývejte postižené misto dostateč
ným množství vody nejméně 15 minut a vy
hledejte lékaře . 

• Při potřísněni obuvi a oděvu elektrolytem 
okamžitě omývejte zasažené místo dostateč
ným množstvim vody nejméně 15 minut. Ob
uv a oděv před opětovným používánim dů
kladně vyčistěte. 

• Při spolknuti elektrolytu okamžitě propla
chujte ústa 15 minut dostatečným množstvím 
vody. Nesnažte se vyvolat zvracení, pokud to 
nenařidil lékař. Okamžitě vyhledejte lé
kařskou pomoc. 

CD o, 
U automaticky zastinitelných zrcátek může 
z rozbitého skla unikat elektrolyt. Tato kapalina 
poškozuje plastové povrchy. Kapalinu co nejry-
chleji odstraňte, např. mokrou houbou. <I 

Uložení polohy vnějšího zrcátka na straně 
spolujezdce pro jízdu dozadu 

• Zvolte platný klíček od vozidla, na který má být 
nastaven í uloženo. 

• Vozidlo odemkněte tímto klíčkem od vozidla. 

• Pevně zatáhněte ruční brzdu. 

• Zapněte zapalování. 

• Převodovku uveďte do neutrální polohy. 

• V nabídce Nastavení - Komfort aktivujte 
funkci Sklop. zrcát . . 

• Zařaďte zpětný chod . 

• Nastavte vnější zrcátko u spolujezdce tak, aby 
byla např. dobře vidět oblast obrubníku . 

• Nastavená poloha zrcátka se uloží automaticky 
a je přiřazena určitému klíčku od vozidla, kterým 
bylo vozidlo odemknuto. 

Vyvolání nastavení vnějšího zrcátka na 
straně spolujezdce 

• Otočte knoflíkem vnějších zrcátek do polohy R. 

• Zařaďte při zapnutém zapalování zpětný chod . 

• Vnější zrcátko na straně spolujezdce opustí 
uloženou polohu pro couvání automaticky při jízdě 
vpřed minimálně rych lostí 15 kmih (10 mph), nebo 
otočením knoflíku z polohy R do některé jiné polo
hy. 

A VAROVÁNí 
Neopatrné příklápění a odklápění vnějších 
zrcátek může způsobit zranění. 

• Vnější zrcátka odklápějte nebo přiklápějte 
pouze tehdy, když se ve funkční oblasti nikdo 
nenacházi. 

• Dávejte vždy pozor, aby se mezi vnějši 
zrcátko a nohu zrcátka nepřiskříply prsty, 
když je se zrcátkem pohybováno. 

A VAROVÁNí 
Nepřesné vyhodnocení vzdálenosti vzadu je
doucich vozidel může způsobit nehody a těž
ká zranění. 

• Vyklenuté zrcadlové plochy (konvexni ne
bo asférické) zvětšují rozhled a zobrazují ob
jekty v zrcátku zmenšené a ve větši vzdále
nosti. 

• Použiváni vyklenutých zrcadlových ploch 
k odhadu vzdálenosti k vozidlu za vámi při 
změně jizdních pruhů je nepřesné a může být 
přičinou nehody a těžkých zranění. ~ 

Vn itřní zrcátko 

)l;) r. 86 Ručně zastín itelné vnitřní zrcátko 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-WJ bezpečnostní pokyny & na straně 118 a 
dodržujte je. 

r{ld l č musí vnitřní zrcátko nastavit tak, aby byl za
II J čen dostatečný výhled dozadu přes zadní sklo. 

Vyl11ed dozadu mohou omezovat nebo ho zmeno-
1110vat například slunečn í žaluzie v zadním skle, 
odložené kusy oděvů na kryt zavazadlového pro-
I ru a zamrzlé, sněhem pokryté nebo zašpiněné 

IIklo zadních výklopných dveří. 

Ručně zastínitelné vnitřní zrcátko 

• Základní nastavení: páčka na spodní hraně 
Ir átka ukazuje dopředu. 

• Zatlačením páčky dozadu se zrcátko zastiňuj e 

>obr. 86. 

Automaticky zastínitelné vnitřni zrcátko 

I genda k obr. 87: 

CD Kontrolní světlo 
ev Spínače 
@ Snímač rozpoznání dopadu světla 

Automatické zastiňování lze za..enout a vypnout 
l plnačem na vnitřním zrcátku (?) A , resp. @ B. 
1< ntrolní světlo CD se rozsvítí při zapnutém auto
matickém zastiňování . 

VAROVÁNI (pokračováni) 

• Pokud možno používejte k přesnému 
u rčon í vzdálenosti vozídel jedoucích za vámi 
l l ! bo jiných předmětů vnitřní zrcjtko. 

• Zaj istěte, abyste měli dostatečný výhled 
clozadu. 

o, 
• V automatické myčce vždy zrcátka přiklop
I . 

Obr. 87 Automaticky zastínitelné vnitřní zrcátko 

Při zapnutém zapalován í ztmaví senzor ® vnitřní 
zrcátko při dopadu světla automaticky v závis losti 
na jasu okolí a síle dopadu světl a. 

Když je dopad světla na vnitřní zrcátko nějak ome
zen nebo přerušen, např. slunečn í žaluzií , automa
ti cky zastínitelné vnitřní zrcátko nefunguje nebo 
nefunguje správně. 

Automatické zastiňován í se deaktivuje, když 
zařad íte zpátečku nebo zapnete vnitřní světlo nebo 
světlo pro čtení. 

Na če lní sklo, resp. do blízkosti automaticky zasti
ňovaného vnitřního zrcátka nepřipevňujte externí 
navigační přístroje =:0 &. 

A VAROVÁNi 
Rozsvícený displej externího navigačního 
přistroje může vést k poruchám funkce auto
maticky zastiňovaného vnitřního zrcátka 
a může tak způsobit těžká zranění. 

• Poruchy funkce automaticky zastiňované
ho zrcátka mohou vést k tomu, že nelze 
vnitřní zrcátko použít k přesnému určení 
vzdálenosti vozídel jedoucích za vámi nebo jí-
ných předmětů. <l 

Světla a výhled 

1
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@lPOZNAMKA (pokračováni) 

• Elektricky ovládané vnějši zrcátko nikdy n -
odklápějte aní nepřiklápějte rukou, protože by
ste mohli poškodit elektrický pohon. 

&... Vyhřívání vnějších zrcátek nechte zapnuté 
(!Jt) jen tak dlouho, dokud Je to nezbytně nutné. 
Jinak se zbytečně zvyšuje spotřeba paliva. 

m Vyhřívání vnějších zrcátek se zapne nejprve 
L.!J s největším výkonem, asi po 2 minutách se 
výkon upraví podle okolní teploty. 

m V případě závady lze elektrická zrcátka na-
L.!J stavovat rukou zatlačením na jejích okraj . <l 

Světla a výhled 



Př pr va 

okyny k jízdě 

OJJ Úvod k tématu 

V této kapitole najd t Informace k těmto tématLlm: 

Ukládání zavazad I . . .. ....... . 
Jízda s ot v, nýmí zadními 
výklopnými dv 'mi . 
Jízda s naloženým vozidlem 

123 

123 
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Hmotnostní údaje specifické pro vozidlo . 124 

Těžký náklad ukládejte vždy do zavazadlového 
prostoru a postarejte se, aby opěradla zadních se
dadel byla zaaretována ve vzpřímené pOloze Pro 
zajíš tění těžkých předmětů používejte vždy upev
ňovací očka s vhodnými upínacími popruhy. Nikdy 
vozídlo nákladem nepřetěžujte . Jak náklad, tak 
i rozložení zátěže ve vozidle má vliv na chování 
vozídla a brzdný účínek =:> .1:,. 

Doplňuj ící informace a varov né pokyny : 

• zadní výklopné dveře =:> strana 53 

• sklopení opěradla sedadla spolujezdce 
=:> strana 71 

• světla =:> strana 102 

• zavazadlový prostor =:> strana 128 

• střešní nos ič zavazadel =:> strana 138 

• provoz s přívěsem =:> strana 141 

• kola a pneumatiky =:> strana 284 

A VAROVÁNI 
Nezajíštěné nebo chybně zajištěné předměty 
mohou při náhlých j ízdnich a brzdných ma
névrech nebo při nehodách způsobit těžká 
poraněni. To plati obzvláště tehdy, když jsou 
předměty zasaženy uvolněným airbagem 
a jsou odmrštěny do vnitřniho prostoru. Aby
ste snižili r iziko úrazu, dodržuj te tyto pokyny: 

• Všechny předměty ve vozidle bezpečně 
uložte. Zavazadla a těžké předměty ukládejte 
vždy do zavazadlového prostoru. 

• Předměty zajistěte vždy vhodnými popru
hy nebo upinacími pásy, aby se během náhlé
ho jizdniho nebo brzdného manévru nemohly 
dostat do oblasti rozpínání bočních nebo čel
ních airbagů . 

122
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Před j ízdou 

v I v ochna okna a elektrickou 
r motlckou výk lopnou a posuvnou 
hu. 

Vypn te režim recirku lace. 

- Otovřete všechny přivody vzduchu 
v pflstrojové desce. 

Jízda s naloženým vozidlem 

r"T'n Nejprve si přečtěte úvod ni informace a 
L-.J,:JJ bezpečnostni pokyny .1:, na straně 122 a 
dodržujte je. 

Abyste zajistili dobré j ízdní vlastnosti naloženého 
vozidla, dbejte na následující: 

• Všechna zavazadla bezpečně uložte =:> strana 
123. 

• Především opatrně a obezřetně přidávejte plyn. 

• Vyvarujte se náhlého brzdění a prudkých jízd
ních manévrů . 

• Brzděte dříve než obvykle. 

• Případně dbejte na ínformace k jízdě s přívě
sem =:> strana 141. 

• Případně dbejte na informace ke střešnímu no
s iči zavazadel =:> strana 138. 

• Uložte předměty ve vnitřnim prostoru vo
zidla tak, aby se během jízdy nikdy nemohly 
dostat do oblasti rozpinání airbagů . 

• Odkládaci přihrádky během jizdy vždy 
mějte zavřené. 

• Pokud je opěrad lo sedadla spolujezdce 
sklápěno, je nutné ze sedáku spolujezdce 
odebrat všechny předměty. I lehké a malé 
předměty mohou být sklopenim opěrad la za
tlačeny do podložky rozpoznání hmotnosti 
pod polstrováním sedadla a tím dochází 
k zprostředkování chybných informací řídici 
jednotce airbagu. 

• Dokud je opěrad lo sedadla spolujezdce 
sklopené, musí být čel ni airbag vypnutý 
a musi svítit kontrolni světlo PASSENGER 
AIR BAG Off ~; . 

• Uložené předměty nesměj í nikdy vést k to
mu, že cestujici zaujmou nesprávnou polohu 
k sezení. 

• Jestliže uložené předměty blokuji některé 
místo k sezení, potom toto misto k sezení ne
smi nikdy zaujmout a použit nějaká osoba. 

A VAROVÁNI 
Chováni vozidla za jízdy a brzdný účinek se 
výrazně mění při přepravě velkoplošných 
a těžkých předmětů . 

• Rychlost a styl jízdy přizpůsobte viditel
nosti, povětrnostním podmínkám, stavu vo
zovky a podmínkám provozu. 

• Především opatrně a obezřetně přidávejte 
plyn. 

• Vyvarujte se náhlého brzděni a prudkých 
jizdních manévrů . 

• Brzděte dřive než obvykle. <l 

V důsledku otevřených zadnich výklopných 
dveří se změní délka a výška vozidla. 

A VAROVÁNI 
Klouzající náklad může výrazně ovlivnit jízdní 
stabilitu a bezpečnost jízdy vozídla a tím způ
sobit nehody a těžké úrazy. 

• Náklad řádně zajistěte proti klouzáni. 

• U těžkých předmětů použijte vhodné po
pruhy nebo upínací pásy. 

• Zadni opěradlo bezpečně zaaretujte ve 
Lv_z~p_ř_ím __ e_n_é~p_o_lo_z_e_' ____________________ ~ <l 

Hmotnostní údaje specifické pro vozidlo 

r"T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-.J,:JJ bezpečnostní pokyny & na straně 122 a 
dodržujte je. 

Údaje v úřed ních dokladech k vozídlu mají vždy 
přednost. Všechny údaje v tomto návodu platí pro 
základní model. Typ motoru vozídla se dozvíte 
z datového štítku v servísním plánu, resp. 
z úřed ní ch dok ladů k vozidlu. 

V důs ledku rozš í řené výbavy nebo různých prove
dení modelu stejně jako u zvláštních vozídel se 
mohou udané hodnoty líŠít. 

Hodnoty provozní hmotnosti v těchto tabulkách 
platí pro vozidlo připravené k jízdě s řidičem 
(75 kg) , provozními kapalinami včetně nádrže na-
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Před jízdou 

plněné na 90 % a s tejně tak pří padně s nářad ím 
a náhradnímí pneumatíkamí =:> & . Rozš í řenou vý
bavou vozídla a doda tečnou vestavbou přís l ušen
ství se zvyšuje zadaná provozní hmotnost a odpo
vídajícím způsobem redukuje možné zatížení vozi
dla. 

Zatížení se skládá z hmotností : 

• cestujících, 

• veškerých zavazadel, 

• zatížení na s třechu včetně systému s třešn ích 
nos ičů, 

• tažného zařízení pří provozu s př ívěsem . 

Ukládání zavazadel 

r-rn Nejprve sí přečtěte úvodní inform~ce a ~ 
l-J,::.U bezpečnostní pokyny & na strane 122 a 
tlodržujte je. 

IJ zpečné uložení všech zavazadel ve 
vozid le 

Zatížení ve vozid le, na střeše a na přivěsu roz
lo} te tak rovnoměrně, jak je to jen možné. 

• Těžké předměty uložte v zavazadlovém prosto
III co možná nejdále dopředu a zadni opěradlo 

I IO/pečně zaaretuj te ve vzpř ímené poloze. 

• Zavazadla v zavazadlovém prostoru při pevněte 
uplnacími pásky k upevňovacim očkům =:> strana 
1:>8. 

• P řizpůsobte nastaven i sklonu tlumených světe l 
> strana 102. 

• Přizpůsobte plnicí tlak pneumatik podle nalože
ní. Respektujte štítek s údaji o tlaku vzduchu 
v pneumatikách =:> strana 284. 

• U vozidel s ukazatelem kontroly pneumatik 
p ř i padně nastavte nový stav naložení =:> strana 
225. 

Topná vlákna vyhřivání zadniho skla mo~ou být 
ostrými předměty na odkládaci ploše poskoze
na. 

m Dbejte na informace k nakládáni při věsu 
L.!J =:> strana 141 a střešního nosiče zavazadel 
=:> strana 138. 

Jízda s otevřenými zadními výklopnými dveřmi 

r--('n Nejprve si přečtěte úvodni ínform~ce a 
L-.bI.I bezpečnostní pokyny & na strane 122 a 
dodržujte je. 

Jízda s otevřeným i zadními výklopnými dv~řm i _ 
představuje zvláštni nebezpečí. Všechny predmety 
(1 otevřené zadn í výklopné dveře řádně zajIstěte 

a proveďte vhodná opa tře n í , aby se sn íži lo vnikání 
Jedovatých výfukových p lynů . 

VAROVÁNI 
Jízda s odjištěnými nebo otevřenými zadnimi 
výklopnými dveřmi může způsobit těžká zra
něn i. 

• Vždy jezděte se zavřenými zadnimi vý
klopnými dveřmi. 

• Všechny předměty v zavazadlovém pro
storu bezpečně uložte. Volné předměty mo
hou ze zavazadlového prostoru vypadnout 
a zranit účastniky sil ničniho provozu jedouci 
za vámi. 

• Vždy jeďte rozvážně a obzvláště předvida
vě . 

• Vyvarujte se prudkých nebo náh lých jizd
nich a brzdných manévrů , protože se 
otevřené zadni výklopné dveře mohou nekon
tro lovaně pohybovat. 

I !lové motory: Touran 

Typ převo-\lVkon mo- Počet mist 
MKB 

dovky I",,, k sezení 

5 
II kW CBZB MP6 

7 

5 
MP6 

7 CAVC, 
1J):lkW 

5 CTHC 
DSG®7 

7 

5 CAVB, DSG®7 I"', kW 7 CTHB 

., VOl idla se syslémem Slart-slOp 

V:m etovy mo o r: T oura n 

Typ převo-Výkon mo- Počet mist 
MKB 

k sezení dovky I ru 

IlGkW 
5 

7 
CAYB MP6 

5 
MP6 

7 
77 kW CAYC 

5 

DSG®7 

7 

5 
MP6 

7 
103 kW CFHC 

5 
DSG®6 

7 

125kW 
5 

CFJA DSG®6 
7 

AI Vozidla se systémem slart-stop 
'" Vozidla se systémem slart-stop (lehká verze) 

A VAROVÁNI (pokra~v6nl) 

• Předměty, které vyčnivaji ze zavazadlové-
ho prostoru, řádně označte pro ostatni úč~st-
niky silničniho provozu. Dbejte na zákonna 
ustanovení. 

• Pokud musi předměty ze zavazadlového 
prostoru vyčnívat, nelze je "z~k l íni!" ~ebo 
upevnit" zadními výklopnými dverml. 

: Pokud musite jet s otevřenými zadními vý-
klopnými dveřmi , vždy sejměte nosič zavaza-
del i s nákladem, který máte na těchto za-
dnich výklopných dveřich namontovaný. 

A V~ROvAt.l1 :.l 
Pokud jsou zadni výklopné dveře ot~vřené , 
mohou se do vnitřniho prostoru VOZIdla do-
stat jedovaté zplodiny. Následkem ~ůže být 
bezvědomí, otrava oxidem uhelnatym, neho-
dy a těžká zranění. 

• Abyste zabránil i vniknuti jedov~tý~h ~ýfu-
kových plynů , jezděte vždy se zavrenyml za-
dnimi výk lopnými dveřmi. 

• Jestliže ve výjimečných připadech je ne-
zbytné jet s otevřenými zad~ími vý.~I~pným i 
dveřmi, pak je třeba učin it nasleduJlcl . 
opatřeni , aby se sniži lo vn ikáni jedovatych . 
výfukových plynů do vnitřniho prostoru VOZI-
dla : 

Přeprava 

1
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"řípustná Připustné Přlpu tn 
Provozní zatižení na zatíženi no 

celková 
zadní ná-hmotnost předn i ná-

hmotnost 
pravu pravu 

1453 kg 2080 kg 1040 kg 
1100 kg 

1460 kga) 2090 kga) 1050 kga) 

1040 kg 1170 kg 1499 kg 
2150 kg 1050 kga) 1160 kga) 1506 kga) 

1516 kg 2130 kg 1090 kg 11 00 kg 

1562 kg 2200 kg 1090 kg 1170 kg 

1536 kg 2150 kg 111 0 kg 11 00 kg 

1582 kg 2220 kg 111 0 kg 11 70 kg 

1567 kg 2160 kg 11 20 kg 11 00 kg 

1614 kg 2230 kg 11 20 kg 1170 kg 

Přípustné Připustné 

Provozni 
Přípustná 

zatiženi na zatížení na 
celková 

předni ná- zadni ná-hmotnost 
hmotnost 

pravu pravu 

1539 kg 2170 kg 11 30 kg 11 00 kg 

1585 kg 2240 kg 11 30 kg 11 70 kg 

1539 kg 2180 kg 1140 kg 
1544 kga) 2180 kga) 11 40 kga) 11 00 kg 
1539 kgb) 2180 kgb) 1140 kgb) 

1585 kg 2250 kg 11 70 kg 
1590 kga) 2240 kga) 

11 40 kg 11 60 kga) 

1557 kg 2200 kg 1160 kg 
1556 kga) 2190 kga) 11 50kga) 

11 00 kg 

1603 kg 
1601 kga) 2250 kg 11 50 kg 11 60 kg 
1614 kgb) 

1560 kg 
2190 kg 11 50 kg 1100 kg 

1582 kga) 

1606 kg 
2260 kg 1150 kg 1170 kg 

1628 kga) 

2220 kg 1180 kg 1583 kg 
11 00 kg 

1603 kga) 2200 kga) 11 60 kga) 

2280 kg 1170 kg 1629 kg 
1170 kg 

1649 kga) 2270 kga) 1160 kga) 

1584 kg 2220 kg 11 80 kg 1100 kg 

1630 kg 2290 kg 1180 kg 1170 kg 

P řeprava 
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Motor na zemní plyn: Touran 

Výkon mo- Počet míst 
MKB 

Typ převo-
toru k sezení dovky 

5 
MP6 

5+2 
CDGA 110kW 

5 
DSG®7 

5+2 

Zážehové motory: CrossTouran 

Výkon mo- Počet míst 
MKB 

Typ převo-
toru k sezení dovky 

5 
MP6 

7 CAVC, 
103 kW 

5 CTHC 
DSG®7 

7 

5 CAVB, DSG®7 125 kW 
7 CTHB 

Vznětové motory: CrossTouran 

Výkon mo- Počet míst 
MKB 

Typ převo-
toru k sezení dovky 

5 

7 
MP6 

77 kW CAYC 
5 

DSG®7 
7 

5 

103 kW 
7 

MP6 

CFHC 
5 

DSG®6 
7 

125 kW 
5 

CFJA DSG®6 
7 

Motor na zemní plyn: CrossTouran 

Výkon mo- Počet míst 
MKB 

Typ převo-
toru k sezení dovky 

5 

110kW 
5+2 

MP6 

CDGA 
5 

5+2 
DSG®7 

Před jízdou 

Zavazadlový prostor 

[]J) Úvod k tématu 

V I 10 kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Sklopeni a zvednutí opěrad la druhé 
rady sedadel . . . . . . . . . . . . . . . . .. 129 
Sklopeni a zvednutí sedadla v druhé řadě 130 
Demontáž sedadla ve druhé řadě .. 131 
Montáž sedadla ve druhé řadě 132 
Sklopení opěrad la ve třetí řadě sedadel 133 
Zvednutí opěradla ve t ře tí řadě sedadel 133 
Kryt zavazadlového prostoru 134 
Sít'ová mezistěna. 135 
Upevňovací očka . . . . . . . . . 136 
Háčky na zavěšen i tašek 137 

Těžký náklad ukládejte vždy do zavazadlového 
prostoru a postarejte se, aby opěradl a zadnlch se
dadel byla zaa retována ve vzpřímené poloze Vždy 
používejte upevňovací očka s vhodnými upínacími 
popruhy. Nikdy vozidlo nákladem nepřetěžujte. Jak 
náklad, tak i rozložení zátěže ve vozidle má v liv na 
chování vozidla a brzdný účinek => & . 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• zadni výklopné dveře => strana 53 

• systém airbag => strana 85 

• dětské sedačky ( přísl ušenství) => strana 93 

• světla => strana 102 

• přeprava => strana 122 

• provoz s přívěsem => strana 141 

• přihrádky => strana 154 

• kola a pneumatiky => strana 284 

A VAROVÁNí 
U nepoužívaného vozídla nebo u vozídla bez 
dozoru vždy zajístěte dveře a zadní výklopné 
dveře , abyste snížíli riziko těžkých nebo 
smrtelných zranění. 

• Dětí níkdy neponechávejte bez dozoru, 
především pří otevřených zadních výklop
ných dveřích . Děti by se mohly dostat do za
vazadlového prostoru, kapotu zevnítř zavřít 
a neměly by možnost dostat se samy ven. 
Může to mit za následek těžká nebo smrtelná 
zranění. 

• Nikdy nenechávejte dětí hrát sí ve vozídle 
nebo na vozídle. 

• Nikdy nepřepravujte osoby v zavazadlo
vém prostoru. 
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Přípustná 
Přípustné 

Provozní 
celková 

zatížení na 
hmotnost 

hmotnost 
přední ná-

pravu pravu 

1697 kg 2220 kg 111 0 kg 1170 kg 

1698 kg 2220 kg 111 0 kg 1170 kg 

171 0 kg 2230 kg 11 20 kg 1170 kg 

1711 kg 2240 kg 11 30 kg 1170 kg 

Přípustná 
Přípustné Přípustné 

Provozní 
celková 

zatížení na zatíženi na 
hmotnost 

hmotnost 
přední ná- zadní ná-

pravu pravu 

1567 kg 2140 kg 1100 kg 1100 kg 

1613 kg 2210 kg 1100 kg 1170 kg 

1587 kg 2160 kg 11 20 kg 1100 kg 

1633 kg 2230 kg 11 20 kg 11 70 kg 

1589 kg 2160 kg 11 20 kg 11 00 kg 

1635 kg 2230 kg 11 20 kg 1170 kg 

Přípustná 
Přípustné Přípustné 

Provozní 
celková 

zatížení na zatížení na 
hmotnost 

hmotnost 
přední ná- zadní ná-

pravu pravu 

1589 kg 2160 kg 1120 kg 1100 kg 

1635 kg 2230 kg 1120 kg 1170 kg 

1607 kg 2180 kg 1140 kg 11 00 kg 

1653 kg 2250 kg 1140 kg 11 70 kg 

1610 kg 2180 kg 11 40 kg 1100 kg 

1656 kg 2240 kg 11 30 kg 11 70 kg 

1633 kg 2200 kg 11 60 kg 1100 kg 

1679 kg 2270 kg 11 60 kg 1170 kg 

1634 kg 2200 kg 11 60 kg 1100 kg 

1680 kg 2270 kg 11 60 kg 1170 kg 

Přípustná 
Přípustné Přípustné 

Provozní 
celková 

zatížení na zatížení na 
hmotnost 

hmotnost 
přední ná- zadní ná-

pravu pravu 

1739 kg 2230 kg 11 20 kg 1170 kg 

1740 kg 2230 kg 11 20 kg 1170 kg 

1752 kg 2240 kg 11 30 kg 1170 kg 

1753 kg 2240 kg 11 30 kg 11 70 kg 

A VAROVÁNI 
Nezajištěné nebo chybně zajíštěné předměty 
mohou pří náhlých jízdních a brzdných ma
névrech nebo pří nehodách způsobít těžká 
poranění . To platí obzvláště tehdy, když jsou 
předměty zasaženy uvolněným aírbagem 
a jsou odmrštěny do vnítřního prostoru. Aby
ste snížilí riziko úrazu, dodržujte tyto pokyny: 

• Všechny předměty ve vozidle bezpečně 
uložte. Zavazadla a těžké předměty ukládejte 
vždy do zavazadlového prostoru. 

• Předměty zajistěte vždy vhodnýmí popru
hy nebo upínacími pásy, aby se během náhlé
ho jízdního nebo brzdného manévru nemohly 
být vrženy vnítřkem vozídla a dostat se do 
oblastí rozpínání bočních nebo čelních aírba
gů. 

• Odkládací přihrádky během jízdy vždy 
mějte zavřené. 

• Neukládejte žádné tvrdé, těžké nebo ostré 
předměty volně do otevřených odkládacích 
příhrádek ve vozídle, na kryt zavazadlového 
prostoru nebo na přístrojovou desku. 

• Tvrdé, těžké nebo ostré předměty vyjměte 
z oděvů a tašek ve vnítřní prostoru vozídla 
a bezpečně je uložte. 

A VAROVÁNi 
Pří přepravě těžkých předmětů se mění jízdní 
vlastnosti vozídla a prodlužuje se brzdná drá
ha. Těžký náklad, který nebyl řádně uložen 
nebo upevněn , může způsobit ztrátu kontroly 
nad vozídlem a těžká zranění. 

• Pří přepravě těžkých předmětů se měn i 
jízdní vlastností vozidla polohou těŽíŠtě. 

• Náklad ve vozídle rozložte vždy rovnoměr
ně a co nejníže. 

• Těžké předměty bezpečně uložte v zavaza
dlovém prostoru co možná nejvíce před zadní 
osu. 

A VAROVÁNí 
Nekontrolované a neopatrné sklápění a zve
dání opěradla může způsobit těžká zranění. 

• Níkdy opěradlo sedadla během jízdy ne-

~ 

sklápějte aní nezvedejte. ~ 
L-~~ ________ ~ ____________ ~ 

I kl u ni maximálně povolených hmotností 
1111 I ni náprav může způsobit poškození 

t 

II 

ItlllI , nehody a těžká zranění. 

k lltočné zatížení náprav nesmí nikdy 
kl uč it povolené hodnoty tohoto zatížení. 

A VAROVÁNI (~kračovánl 

• Dbejte, aby při zvedání opěradla se 
II pří vřel bezpečnostní pás nebo se nepoško-
1111. 
• Ruce, prsty a nohy nebo jíné části těla 
(Iržte při sklápění a zvedání opěradla mimo 
tll to oblast. 
• Každé opěradlo musí být vždy ve vzpříme
n poloze bezpečně zaaretované, aby byl za
ručen ochranný účínek bezpečnostních pásů 
no zadních sedadlech. Pokud je místo k seze
II I obsazené a příslušné opěradlo neni bez-
p čně zajištěné , pohybuje se cestujicí se se
dadlem pří náhlém zabrzdění a náhlém jízd-
111m manévru, jakož í pří nehodě směrem 

dop ředu . 

• Značka na opěradle sedadla třetí řady síg
nalízuje nezajíštěné opěradlo. Vždy zkontro
lujte, aby značka nebyla níkdy víditelná, když 
o opěradlo nachází ve vzpřímené poloze. 

Náklad ve vozídle rozložte vždy rovnoměrně 
a co nejníže. Pří transportu těžkých předmětů 
v zavazadlovém prostoru by měly být tyto 
předměty umístěny před ~ebo .nad z~~~í ~ápra-
vou , aby tím bylo chovám vozidla pn ]Izde co 
nejméně ovlivněno . 

Přeprava 
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A VAROVÁNI (pokračovánI) 

• Pokud není opěradlo sklopené nebo po
kud není bezpečně zajištěné , nesmi se n 
těchto místech k sezení přepravovat žádné 
osoby nebo děti. 

(j) • • 

<I 

Předměty v zavazadlovém prostoru mohou p ři 
posunováni"zadních sedadel v podélném smě
ru vést k poškození sedadel. 

• Topná vlákna nebo anténa na zadním skle 
by se mohla poškodit ostrými předměty na kry
tu zavazadlového prostoru. 

• Anténa v bočních sklech se může zníčit 
ostrýmí předměty. 

m Aby mohl z vozidla unikat spotřebovaný 
L.!J vzduch, nezakrývejte odvětrávac i otvory 
u bočních zadních skel v oblasti zavazadlového 
prostoru. 

Sklopení a zvednutí opěradla druhé řady sedadel 

Obr. 89 Druhá řada : poutko CD a ® 
í'T'n Nejprve sí přečtěte úvodní inform~ce a 
L-WJ bezpečnostní pokyny & na strane 128 a 
dodržujte je. 

Druhá řada sedadel je rozdě lena do 3 sedadel. 
Každý dí l opěrad l a lze jednotlivě sklopi t, a tím 
zvětš it nákladový prostor. 

Sklopení opěradla 

• Opěrku hlavy 2. řady sedadel posuňte úplně 
dolů => strana 63. 

• Zatáhněte za poutko ve směru šipky 
>obr. 89 CD nebo ® a sklopte opěradlo dopředu . 

• Opěrad lo musi být bezpečně zajiš těno. 

• Pokud je opěrad lo sklopené, nesmí se na mí
stech se sklopeným zadním sedadlem přepravovat 
žádné osoby nebo děti. 

Zvednutí opěradla 

• Zatáhněte za poutko ve směru šipky CD nebo 
® a sklopte opěrad lo dozadu. 

• Zadni opěrad lo musí být bezpečně zajištěno . 

CD U·\::·L:Wr.i.Lt.Io~ 
Před sklápěním opěradel nastavte přední seda
dla tak, aby do ních opěrky hlavy nebo čalou
nění opěradla nemohly narazít. 

Přeprava \ 129 
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kl zvednutí sedadla v druhé řadě 

A 

Obr. 90 A: sklopení sedadla; B: zapření pojistného táhla 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L--.Io:J.I bezpečnostní pokyny &. na straně 128 a 
dodržujte je. 

Obr. 91 Odstranění pojistného táhla ze sklopené
ho sedadla 

Sklopení sedadla 

Funkce Činnost 

- Opěrku hlavy posuňte úplně dol ů => strana 63. 
- Sedadlo posuňte v podélném směru úplně dozadu => strana 
63. 
- Opěradl o sedadla sklopte dopředu => strana 129. 

Úplné sklopení sedadla 

- Zatáhněte za poutko => obr. 90 A na zadní stra ně sedadla ve 
směru šipky a sedadlo sklopte dopředu . 

Podepřen í sklopeného sedadla. 
Tyč zatlačte vždy pevně do ukotvení sedadla => obr. 90 B, až 
poj istné táhlo zaaretuje. 

Zvednutí sedadla 

Funkce Činnost 

- Zatáhněte páčku => obr. 91 vesměru šipky. 
NEBO: zatáhněte poutko na sedadle => obr. 90 A nahoru , aby
ste uvolnil i zaj i š tění pojistné vzpěry. 

Zvednuti sedadla 
- Sejměte pojistnou vzpěru od sedadla a uložte do ukotvení 
v podlaze. 
- Sedadlo úplně zvedněte, dokud bezpečně nezaaretuje. 
- Opěradlo odklopte dozadu => strana 129. 
- Nastavte opěrku hlavy => strana 63. ~ 

130 I Před jízdou 

Mf III v ch llh řadě 
------------------------------

(l Ili . 4 Montáž sedadla: čepy@, aretační páčky 
00, prl l1 ytné třmeny © 
r-T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L--.Io:J.I bezpečnostní pokyny &. na straně 128 a 
dodržujte je. 

Montáž sedadla 

• Postavte sedadlo přícl1ytnými třmeny 
=> obr. 94 © na čepy @ . 

• Zatáhněte za obě aretační páčky ve směru šíp
ky @ => obr. 94. 

• Tahem za sedadlo směrem nahoru vždy zkon
trolujte, zda je zajiš těn í správně zaklesnuté => &.. 
• Sedadlo sklopte dozadu => strana 130. 

• Opěradlo sedadla sklopte dozadu => strana 
129. 

• Nastavte opěrku hlavy => strana 63. 

Při demontovaném středním sedadle druhé řady je 
možné obě vnějš í sedadla posunout o jeden uko
tvovací bod směrem ke středu vozídla => obr. 95. 

• VAROVÁNI . \ " " \ 
Sedadlo je těžké a může svou hmotnosti způ
sobit těžká zranění. 

• Před montáží nezapomeňte, že k tomuto 
účelu musíte dísponovat dostatečnými fyzic
kými předpoklady, abyste sedadlo zvedli. 
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BlT-OSI7 

Obr. 95 Komfortní pOloha: čtyřm í stná vozidla 

Neúplně zaaretované sedadlo se může pří ne
hodě uvolnit. 

• Po montáži vždy tahem za sedadlo smě
rem nahoru zkontrolujte, zda je zajištěni 
správně zaklesnuté. <l 

VAROVÁNi 
Nekontrolované a neopatrné zvedáni sedadla 
může způsobit těžká zraněni . 

• Ruce, prsty a nohy nebo jiné části těla 
držte při zvedání sedadla mimo tuto oblast. 

Demontáž sedadla ve druhé řadě 

Obr. 92 Uvolně ní zajiš tění sedadla 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-Jr=J.I bezpečnostni pokyny &. na straně 128 a 
dodržujte je. 

Demontáž sedadla 

• Posuňte opěrky hlavy úplně do l ů => strana 63. 

• Sedadlo posuňte v podélném směru úplně do
zadu => strana 63. 

• Opě radlo sedadla sklopte dopředu => strana 
129. 

• Sedadlo sklopte dopředu => strana 130. 

A VAROVÁNi (~kra~ov61") ; 
• Po montáži vždy tahem za sedadlo smě
rem nahoru zkontrolujte, zda je zajištění 
správně zaklesnuté. 

m Sedadla druhé řady sedadel můžete sklopit, 
W když jste sedadlo předtím v podélném směru 
posunuly úplně dozadu. <l 

Obr. 93 Vytáhnutí sedadla za držadlo 

• Obě a retační páčky stiskněte ve směru šipky, 
abyste uvolnili zaj i štění sedadla => obr. 92. 

• Sedadlo vyjměte za držadlo ze zajiš tě ní smě
rem nahoru => obr. 93. 

A VARovANI ;i 
, 

Sedadlo je těžké a může svou hmotnosti způ
sobit těžká zranění. 

• Před demontáži nezapomeňte, že k tomuto 
účelu musíte disponovat dostatečnými fyzic-

Lk~y~·m~i ~p_ře~d~p_o_k_l_ad_y~,_a_b~y~s_te __ s_e_d_a_d_1o __ zv_e_d_I_i. __ ~~ 
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klopení opěradla ve třetí řadě sedadel 

c br. 96 Sklopení třetí řady sedadel 

I-T'n Nejprve si přečtěte úvodní inform~ce a 
,..Jc.U bezpečnostni pokyny &. na strane 128 a 

" držujte je. 

• Posuňte druhou řadu sedadel úplně dopředu 
strana 63. 

• Zatlačte na odjiš tě ní opěradla ve směru šipky 
obr. 96 a sklopte opěradlo dopředu , až slyš itelně 

Ilaretuje => Q). 

• Sedadlo druhé řady nastavte tak, aby byl zaji-
t n dostatečný odstup od opěrek hlavy sklopené

ho opěradl a třet í řady sedadel. 

U vozidel s možností provozu na zemni plyn je mo
žné zatížit sedadla ve třetí řadě každé hmotnosti 
maximálně 35 kg , jinak by bylo překročeno maxi
mální přípustné zatížení zadní nápravy => strana 
122. 

Opěradlo třetí řady sedadel s namontovanými 
opěrkami hlavy je možné sklopit pouze, pokud 
jsou sedadla druhé řady posunuta tak daleko 
dopředu , že opěrky hlavy třetí řady sedadel při 
sklopeni nenarazí do opěradla. Opěradla druhé 
řady by se tak mohly poškodit. ~ 

Zvednutí opěradla ve třetí řadě sedadel 

Obr. 97 Zvednutí třetí řady sedadel 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvod ni inform~ce a 
L-Jr=J.I bezpečnostní pokyny &. na strane 128 a 
dodržujte je. 

• Zatáhněte za přís lu šné boční poutko => obr. 97 
u sedadla a opěradlo odklopte dozadu, až zaaretu

je. 

• Zkontrolujte, zda je p ř íslušné opěradlo správně 
zaaretováno . 

Při správném zaji štění se na ukazateli zaji štění 
(vpředu na sedadle třetí řady sedadel) zobrazí prů-
hledný zelený trámek. ~ 

Přeprava 
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Kryt zavazadlového prostoru 

Obr. 98 Zavazadlový prostor: kryt zavazadlového 
prostoru 

r-l'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.Ir::J.I bezpečnostni pokyny .&,. na straně 128 a 
dodržujte je. 

Kryt zavazadlového prostoru lze namontovat za 
druhou nebo tře t i řadu sedadel "" & . 

Otev ření kryt u zavazadlového prostoru 

• Kryt zavazadlového prostoru zatáhněte za 
úchyt "" obr. 98 ® trochu dozadu. 

• Kryt zavazadlového prostoru vyvěste z boční ch 
úchytů nahoru a veďte ho rukou směrem dopředu . 

Uzavření krytu zavazadlového prostoru 

• Navínutý kryt zavazadlového prostoru rovno
měrně tá h něte za madlo ® směrem dozadu. 

• Kryt zavazadlového prostoru zavěste do boč
ních ú chytů vlevo a vpravo. 

Demontáž krytu zavazadlového prostoru 

• Kryt zavazadlového prostoru odjístě te ve směru 
šípky @ a nadzvedněte ve směru ©. 
• Vyjměte kryt zavazadlového prostoru z pravého 
úchytu směrem nahoru. 

• Navíc pří demontáži za třeti řadou sedadel : 
namontuj te kryty úchytů v bočním obložení . 

Montáž krytu zavazadlového prostoru 

• Kryt zavazadlového prostoru vložte nejprve vle
vo do uchycení vlevo. 

• Odjís tě te kryt zavazadlového prostoru ve směru 
Šípky @ . 

• Kryt zavazadlového prostoru zatl ačte do pravé
ho úchytu protí směru šípky © do l ů. 

• Zkontrolujte, zda je kryt zavazadlového prosto
ru bezpečně zaaretován. 
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Montáž s íťové mezistěny za přednímí 
sedadly 

• Vněj š l sedadla druhé řady demontujte "" strana 
71. 

• Sirovou mezí stěnu zavěste vzadu do předního 
uchycení vlevo ve střeše © B. Dbejte, abyste př íč
nou tyč táhlí přes horní polohu směrem do lů. 

• Sirovou mezístěnu zavěste do předního uchy
cení vpravo ve střeše stlačen ím př í čné tyče . 

• S íťovou stěnu upevněte př íchytka mí @ B na 
obě př lchytná očka na podlaze. 

Demontáž síťové oddělovací stěny 

• Povolte pásy s íťové mezi stěny. 

• Upevňovac í háky s íťové mez is těny vyhákněte 
z pří chytných oček @ A , resp. @ B. 

• S íťovou mezí stěn u vyvěste z uchycení vpravo 
ve střeše ® A , resp. © B stlačen ím příčné tyče. 
• S í ťovou mez istěn u vyvěste z levého uchycení 
ve střeše. 

Přiklopení síťové mezístěny 

• Držte odj išťovací tlačítko "" obr. 100 @ B stis
knuté a pří klopte příčnou tyč pří stí sknutém tl ačítku 
ve směru šipky. 

• Držte odjišťovací tlač ítko @) B stisknuté 
a při k lopte př íčnou tyč při stisknutém tlačítku ve 
směru šípky. 

Upevňovací očka 

Obr. 102 Zavazadlový prostor: upevňovací očka 

r-l'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-.Ir::J.I bezpečnostní pokyny &. na straně 128 a 
dodržujte je. 

V přední a zadní oblastí zavazadlového prostoru 
jsou očka pro př i pevně n i zavazadel "" obr. 102 
(šipky). 

Některá upevňovací očka je nutné před použitím 
vyklopí I. 
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Obr. 99 V odkládací pří h rádce vzadu v podlaze 
zavazadlového prostoru: bezpečné uložení krytek 
uchycení krytu zavazadlového prostoru . 

Montáž krytu zavazadlového prostoru za 
třetí řadu sedadel 

• Sejměte krytky úch ytů v levém a pravém boč
ním obložení. K tomu shora zatlačte na kryty 
a stáh něte je. 

• Otevře te příhrádku ve varíabilní podlaze zava
zadlového prostoru vzadu =O> strana 154. 

• Krytky uchycení bezpečně uložte v odkládací 
při hrádce do př ís l ušných držáků vlevo a vpravo 
"" obr. 99. 

• Pří hrádku ve variabilní podlaze zavazadlového 
prostoru vzadu zavřete . 

• Kryt vložte nejprve vlevo do příslušného uchy
cení v bočn í m obložení. 

• Odjí stěte kryt zavazadlového prostoru ve směru 

šipky "" obr. 98 @ . 

• Kryt zavazadlového prostoru zatlačte do pravé
ho úchytu proti směru šipky © do l ů . 

• Zkontrolujte, zda je kryt zavazadlového prosto
ru bezpečně zaaretován. 

Kryt zavazadlového prostoru, namontovaný 
před některým ze zadních sedadel, může př i 

brzdném manévru nebo při nehodě způsobit 
těžká zraněni. 

• Pokud je na zadních sedadlech třetí řady 
p řepravována nějaká osoba, je nutné namon
tovat kryt zavazadlového prostoru vždy až za 
třetí řadu sedadel. ~ 

• Srolujte s í ťovou mezí stěn u a uložte v kapse. 

• Sí ťovou mez is tě n u bezpečně uložte ve vozídle. 

A VAROVÁNI 
Volné předměty mohou při náhlém jízdním 
manévru nebo zabrzdění , nebo i při nehodě 
proletět vnitřnim prostorem vozidla a způso
bit těžká poranění. 

• Zkontrolujte, zda příčné tyče správně za
klesly. 

• I když je síťová oddělovací stěna správně 
namontována, je třeba předměty v zavazadlo
vém prostoru zajistit. 

• Jestliže je vozidlo v pohybu, nesmějí se 
zdržovat žádné osoby za namontovanou síťo-
vou oddělovací stěnou. <I 

A VAROVÁNI 
Nevhodné nebo poškozené popruhy nebo 
upínací pásy se mohou při brzdném manévru 
nebo nehodě přetrhnout. Proto mohou 
předměty proletět vnitřním prostorem a způ
sobit těžká nebo smrtelná zraněni. 

• Vždy používejte vhodné a nepoškozené 
popruhy nebo upínací pásy. 

• Popruhy a upínací pásy bezpečně připev
něte na upevňovací očka. 

• Volné předměty v zavazadlovém prostoru 
mohou neočekávaně sklouznout, a změnit tak 
jizdní vlastnosti vozidla. 

• Zajistěte také malé a lehké předměty. 

• Při zajišťová ní předmětů nikdy nepřekra
čujte maximální povolené tažné zatižení 
upevňovacich oček. ~ 

I"A VAROVÁNI 
Nezajištěné nebo chybně zaji štěné předměty 

nebo zvířata na krytu zavazadlového prostoru 
mohou při náhlých jízdnich a brzdných ma
névrech nebo při nehodách způsobit těžká 
poraněni . 

Síťová mezistěna 

Á vARovANl"(pokratC>v6ni) 

• Neukládejte žádné tvrdé, těžké nebo ostré 
předměty volně nebo do tašek na krytu zava
zadlového prostoru. 

• Na krytu zavazadlového prostoru nikdy 
nevozte zviřata . <I 

Obr. 100 A: odklopení s íťové mez istěny CD, 0 ; B: přiklopení s íťové mez istě ny zpět @, @) 

Obr. 101 A: montáž s íťové mezí stěny za druhou řadou sedadel; B: montáž siťové mez is těny za předn ím í 

sedadly 

r-l'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.Ir::J.I bezpečnostní pokyny &. na straně 128 a 
dodržujte je. 

Síťová mez istě n a může zabránít předmětům v po
hybu ze zavazadlového prostoru do prostoru pro 
cestující . 

S í ťovou mez ís těnu je nutné vyjmout před montáží 
z kapsy a rozložil. 

Odklopení síťové mezístěny 

Při čné tyče s íťové mezístěny "" obr. 100 CD A a 0 
A odklopte od sebe ve směru šipky, až uslyšíte 
"cvaknutí". 

A VARovANI (pokra6ov6ni) 
• Nikdy na upevňovací očka nepřipevňujte 
dětskou sedačku . Jedinou výjímku předsta
vuje přípevněn í dětské sedačky upevňovacím 

popruhem " Top Tether" na bočná našroubo
vaná příchytná očka . 

Háčky na zavěšení tašek 

Obr. 103 Zavazadlový prostor: háčky na zavěšení 

tašek 

r-l'n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L-.Ir::J.I bezpečnostni pokyny &. na straně 128 a 
dodržujte je. 

V zavazadlovém prostoru může být vpravo nahoře 
sk lá pěcí háček na zavěše ni tašek, na které se mo
hou přípevňovat lehké nákupní tašky. 

Montáž síťové mezístěny za druhou řadou 
sedadel 

• Sklopte vněj š i sedadla druhé řady "" strana 71 . 

• S íťovou mez istěnu zavěste vzadu na levé stra
ně do uchycení ve střeše "" obr. 101 ® A. Dbejte, 
abyste přičnou tyč táhlí přes horni polohu směrem 

do l ů . 

• S íťovou mez ís těnu zavěste do zadního uchyce
ni vpravo ve střeše stl ačením př íčné tyče . 

• S íťovou stěnu upevněte pří chytkam i @ A na 
obě p ř íchy tná očka na podlaze. 

• Zvedněte vněj š í sedadla druhé řady "" strana 
71. ~ 

Přeprava 

1

135 

--.. 
m Maximální povolené tažné zatížen í upevňo
L.!J vacích oček je así 3,5 kN (3,57 kp) . 

m Vhodné upínací pásy a systémy k zaji štění 

L.!J nákladu získáte v některém z odborných se
rv isů . S po lečnost Volkswagen doporučuje využít 
služeb partnerů Volkswagen. <I 

• Háček na zavěšení tašky zatáhněte do l ů 
"" obr. 103. 

• Zavěste tašky. 

.,. A VAROVÁNi 
Níkdy nepoužívejte tento háček na tašky 
k připevňování předmětů. Pří náhlém 
brzdném manévru nebo nehodě se může há
ček utrhnout. 

CD •• 
Háček na tašky lze zatížit břemenem o hmot
ností maximálně do 2,5 kg. 

Přeprava 
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Střešní nosič zavazadel 

OJ Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Při pevněni základnich nos ičů nebo nosných 
tyč i a systému nos i čů 139 
Nakládáni na systém nos i čů 140 

Střecha vozidla byla vyvinuta tak, aby optimalizo
vala aerodynamiku. Běžný základni nos i č nebo 
nosné tyče a systémy nos ičů proto nelze již k de
šťovému žlábku připevnit. 

Protože dešťové žlábky na střeše maji aerodyna
mický tvar, mohou se použivat pouze firmou Vol ks
wagen·schválené základni nosi če, nosné tyče, 
resp. systémy nos ičů. 

Kdy je nutné základní nosiče nebo nosné 
tyče a systém nosičů demontovat? 

• Jestliže již nejsou použivány. 

• Jestliže vozidlo projíždi myčkou . 

• Jestliže výška vozidla překračuje nezbytnou 
podjezdnou výšku , např . u garáže. 

Doplňujicí informace a varovné pokyny: 

• vněj š i pohledy ~ strana 6 

• světl a ~ strana 102 

• přeprava ~ strana 122 

• ekologická jízda ~ strana 190 

• kola a pneumatiky ~ strana 284 

• při s lušenstvi , výměna dil ů, opravy a změny 
~ strana 296 

A VAROVÁNí 
Při přepravě těžkých nebo rozměrných 
předmětů na střešním nosiči se měn i jizdní 
vlastností vozídla v důsledku změny jeho tě
žíště a v důsledku změny jeho aerodynamic
kých vlastností. 
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Nakládání na systém nosičů 

íI'lI Nejprve s i přečtěte úvod ni informace a 
I,.....I.::.IJ bezpečnostní pokyny & na straně 138 a 
dodržujte je. 

Náklad j možné jen tehdy bezpečně připevnit , jes
lllž jsou základní nos i če nebo nosné tyče a sy-
t m nos ičů řádně namontované ~ & . 

Maximální přípustné zatížení na střechu 

Maximálni připu stné za tíženi na střechu je 100 kg . 
Údaj zahrnuje hmotnost systému nos ičů, základ
ních nos ičů nebo nosných tyč í a hmotnost na 
s třeše přepravovaného nákladu ~ & . 
Vždy se informujte o hmotnosti nosného systému, 
základnich nos ičů nebo nosných tyč í a přepravo
vaného nákladu a přip . ho zvažte. Nikdy nepřekra
čujte maximá lně přípu stné zatíženi na střechu . 

Při použiti základnich nos ičů nebo nosných tyč i 

a systému nos ičů s nižš i nosností nelze připu stné 
zatíženi na střechu využít. Nos ič můžete zatížit jen 
hmotností , která je uvedena v návodu k jeho mon
táži. 

Rozdělení nákladu 

Náklad stejnoměrně rozdě íte a řádně zaji stěte 

~&. 

Kontrola připevnění 

Po upevně ni základních nos ičů nebo nosných tyč í 

a systému nos ičů je nezbytné po krátké jizdě a po
tom v pravidelných intervalech kontrolovat šroubo
vé spoje a připevnění . 
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A VAROVÁNI (pokračovánI) 

• Náklad vždy řádně zajistěte vhodnými 
a nepoškozenými popruhy nebo upínacími 
pásy. 

• Objemné, těžké, dlouhé nebo ploché ulo
žení působí negativně na aerodynamiku, těži
ště a jizdni vlastnosti vozidla. 

• Vyhněte se prudkému a náhlému zatáčení 
a brzdným manévrům. 

• Rychlost a styl jízdy přizpůsobte viditel
nosti, povětrnostním podmínkám, stavu vo
zovkya podminkám provozu. 

CD ". 
• Před průjezdem mycí linkou vždy základni 
nosiče nebo nosné tyče a systém nosičů od
montujte. 

• Výška vozidla se montáží střešního nosiče 
a připevněnim zavazadel změní. Porovnejte vý
šku vozidla s potřebnou podjezdnou výškou, 
např. s podjezdy a garážními dveřmi. 

• Střešni anténa, oblast účinnosti elektrické 
panoramatické výklopné a posuvné střechy 
a zadních výklopných dveří nesmějí být omeze
ny v základnimi nosiči nebo nosnými tyčemí 
a systémem nosičů a na nich připevněným ná
kladem. 

• Dbejte, aby zadní výklopné dveře při otevi
ráni nenarazí ly do nákladu na střeše . 

r.:Gl::-. Při namontovaných základnich nos ič ich nebo 
(!J!:) nosných tyč í ch a systémů nos ičů se v dů
sledku zvýšeného odporu vzduchu spotřebuje více 
paliva. <I 

Jestliže je překročeno maximálni připustné 
zatiženi na střechu, mohou být následkem 
nehody a vážná poškozeni vozidla. 

• Nikdy nepřekračujte udané zatížení na 
střechu, maximálni přípustné zatíženi nápra
vy a celkovou přípustnou hmotnost vozidla. 

• Nepřekračujte výkonovou zatižitelnost zá
kladních nosičů nebo nosných tyčí a systému 
nosičů, ani kdyby nemělo být využíto zatiženi 
na střechu . 

• Těžké předměty upevněte co nejvice 
dopředu a celý náklad rozmístěte rovnoměr
ně. 

A VAROVÁNí 
Volný a neodborně připevněný náklad může 
spadnout se systému nosíčů a způsobít ne
hody a zranění. 

• Vždy používejte vhodné a nepoškozené 
popruhy nebo upínací pásy. 

• Náklad řádně zajistěte . <I 

I Ů řípevnění základních nosičů nebo nosných tyčí a systému no 

Obr. 104 Vozidla bez podélných střeš ni ch nos ičů: 
llpevňovaci body základního nos iče .,. 
r--rn Nejprve si přečtěte úvodni ínform~ce a 
l.-J.=JJ bezpečnostní pokyny Ln. na strane 138 a 
dodržujte je. 

Základní nosiče nebo nosné tyče slouží jako zá
kladna pro speciální systémy nos ičů. Pro přepravu 
lavazadel, jízdnich kol, surfových plováků, lyží 
a lodi je nutné z bezpečnostní ch důvodů použivat 
příslušné systémy nos ičů. Vhodné př í slu šenství 
ziskáte u partnerů Volkswagen. 

Vozidla bez podélných střešnich nosičů: 
upevnění základního nosiče a systému 

nosičů 
Základni nos ič a s třešni nos ič zavazadel musite 
vždy správně připevnit. 

Je třeba bezpodminečně dodržovat přiložený ná
vod k montáži základnich nosičů, resp. systému 
nos ičů. 

U pevňovac i otvory jsou umi stěny na spodnich ,. 
stranách střešni ch s loupků a lze je vidět pouze pn 
otevřených dveři ch ~ obr. 104. 

Po ú spěšné montáži základnich nos ičů připevněte 
na tyto nos iče př i slušný systém nos ičů podle přil o
ženého návodu k montáži. 

Vozidla s podélnými střešními nosiči: 
upevnění nosných tyči a systému nosičů 
Nosné tyče a systém nos ičů je nutné vždy správně 
připevnit. 

Je třeba bezpodminečně dodržovat přiložený ná
vod k montáži nosných tyč i , resp. při slušného sy
stému nosičů. 

Nosné tyče se montují na podélný střešni nos i č. 
P řitom je nutné dodržet vzájemný odstup nosných 
tyč i ~ obr. 105 ® 70 - 75 cm. 

rovoz s přívěsem 

I OJ Úvod k tématu 

V t to kapitole najdete informace k těmto tématům : 

II chnické p ředpoklady .......... . 
I) montáž a montáž krytu odnímatelné 
kuíové hlavy ........................... . 
Montáž snímatelné kulové hlavy .. . . .... . 

jmuti kulové hlavy ................ . . 
livěšeni a při pojeni přívěsu ..... . . ... . 

Nakládáni přívěsu .............. . . 
Jízda s přivěsem ........... . .,. 

tabilizace jízdni soupravy . 
Dodatečné vybaveni tažným zařizenim 

Maximální přípustné tažné hmotnosti 
Maximální přípu stná hmotnost jizdní 
soupravy . . 

142 
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144 
145 
146 
147 
147 
148 
150 
150 
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Dodržujte specifické předp isy pro jednotlivé země 
pro jízdu s přívěsem a použití tažného zařízeni. 

Vozidlo bylo normá l ně vyvinuto pro přepravu osob 
a může být při odpovídajícím technickém vybavení 
použito k tažení přívěsu . Tato dodatečná tažná 
hmotnost má vliv na životnost, spotřebu paliva 
a výkon vozidla a může v některých případech 
zkráti t servisni intervaly. 

Jizda s přivěsem neznamená pouze zvýšené zatí
žení vozidla, nýbrž vyžaduje také vyšši koncentraci 
ř i diče, než je běžně nutné. 

V zimnim obdob i je nutné namontovat na vozidlo 
a rovněž na p řívěs zimní pneumatiky. 

Zatížení tažného zařízení 

Maximální připustné zatižení oje na ku lovou hlavu 
tažného za řize ní nesmi překročit 75 kg. 

Vozidla se systémem start-stop 

U tažného zař íze ni zabudovaného z výroby, resp. 
u tažného za řizeni dodatečně namontovaného 
v některém servisu Volkswagen se režim start-stop 
vypne automaticky, jakmile se připoji přivěs . 

U tažných zař ízeni , která nebyla dodatečně na
montována v ně kterém servi su Volkswagen nebo 
pOkud nebyl přívěs systémem rozpoznán, musite 
před jizdou s přivěsem funkci systému start-stop 
vypnout tlačitkem @ v př i strojové desce a nechat ji 
po celou dobu jizdy s přivěsem vypnutou ~&. 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

BIT·0598 

Obr. 105 Vozidla s podélnými střešnimi nos i či : 
oblast při pevněni nosných tyč i 

Po ú spěšné montáži nosných tyč i při pevněte na 
nosné tyče systém nos i čů podle přiloženého návo
du k montáži. 

Nesprávné připevnění základních nosičů ne
bo nosných tyčí a systému nosičů a jejich ne
správné používání může mit za ~ásle~:k, že. 
celý systém odleti se střechy a tlm muze zpu
sobít nehody a poranění. 

• Respektujte vždy návod k montáži od vý
robce. 
• Základni nosiče nebo nosné tyče a systém 
nosičů použijte jen tehdy, když jsou nepoško
zené a jsou řádně připevněné. 

• Základ ni nosiče se smi montovat pouze na 
značky zobrazené na obrázku ~ obr. 104. 

• Nosné tyče montujte pouze mezí svislé 
šipky ~ obr. 105@. 

• Základní nosíče nebo nosné tyče a systém 
nosičů správně namontujte. 

• Přišroubování a připevnění zkontrolujte 
před zahájením jízdy a připadně po krátké jiz
dě dotáhněte. Při delšich jízdách přišroubo
vání a upevnění pří každé zastávce zkontro
lujte. 
• Speciálni nosiče kol, lyží, surfových plová
ků atd. vždy správně namontujte. 

• Na základních nosíčich, nosných tyčích 
nebo systému nosičů neprovádějte žádné 
změny nebo opravy. 

m Přečtěte si a respektujte p~i!oŽený ?ávod . 
L1..J k montáži základních nOSICU, nosnych tyč I 
a při slušného systému nos i čů a vždy ho vozte 
s sebou ve vozidle. 
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• světl a ~ strana 102 

• brzdění, zastavení a parkováni ~ stra na 180 

• ekologická jizda ~ strana 190 

• as i stenčni systémy pro rozjezd (systém start
stop) ~ stra na 195 

• asistent rozjezdu do kopce ~ strana 195 

• kola a pneumatiky ~ stra na 284 

• při slušenstvi , výměna di l ů, opravy a změny 
~ strana 296 

~ VAROVÁNI 
Přeprava osob v přivěsu je životu nebezpeč
ná a může být protizákonná. 

A VAROVÁ:Nl i:; ,i ,,: ,~l 
Nesprávné použiváni tažného zařízení může 
způsobít zranění a být příčinou nehody. 

• Tažné zařizeni použivejte pouze tehdy, jes
tliže je nepoškozené a je řádně připevněno. 

• Neprovádějte žádné změny nebo opravy 
na tažném zařizení. 

• Abyste snižili nebezpečí úrazu při nára
zech do zadní části vozidla a pro chodce, ja
kož i cyklisty během parkováni, vždy odstraň
te kulovou hlavu, když přívěs již nepoužíváte. 

• Nikdy se nesmí montovat tažné zařizení 
"rozdělujici hmotnost" nebo "vyrovnávajicí 
zatížení". Vozidlo neni pro tyto typy tažných 
zařízení vhodné. Tažné zařizeni může selhat 
a přivěs se může od vozidla odtrhnout. 

Jízda s přivěsem a přeprava těžkých nebo 
rozměrných předmětů mohou změnít jizdní 
vlastnosti a způsobít nehody. 

• Náklad vždy řádně zajistěte vhodnými 
a nepoškozenými popruhy nebo upinacími 
pásy. 

• Rychlost a styl jízdy přizpůsobte viditel
nosti, povětrnostním podmínkám, stavu vo
zovkya podminkám provozu. 

• Přívěsy s vysokým těžištěm se mohou spí
še převrhnout než přívěs s nízkým těžištěm. 

• Vyhněte se prudkému a náhlému zatáčení 

<I 

• vněj š í pohledy ~ strana 6 

• zabezpečovaci za ři ze ni proti krádeži ~ stra na 

44 

a brzdným manévrům . ~ 
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A VAROVÁNI (pqkraěov6ni) 
• Věnujte obzvláštní pozornost při předjíž
dění. 

• Rychlost snižte hned, jakmile pocítíte 
třeba jen nepatrné kyvné pohyby přívěsu. 

• S přívěsem nejezděte rychleji než 80 kmih 
(50 mph), výjímečně i do 100 kmih (60 mph). 
To platí i pro země, ve kterých je povolena vy
šší rychlost. Respektujte maximálni rychlost 
platnou pro danou zemi, která může být nižší, 
než pro vozidla bez přívěsu . 

• Nikdy se nepokoušejte dalším zrychlením 
kývající se jízdní soupravu "srovnat" . 

A VAROVÁNI ' .. 
U tažných zařízení, která nebyla dodatečně 
namontována v některém servisu Volkswa
gen, musí být při jízdě s přívěsem systém 
start-stop vždy ručně vypnutý. Jinak může 
dojít k závadě v brzdovém systému, a tím 
k nehodě nebo těžkým zraněním . 

Technické předpoklady 

r--('n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l...-J,::JJ bezpečnostni pokyny &,. na straně 141 a 
dodržujte je. 

Pokud je vaše vozidlo již z výroby vybavené ta
žným za řízením , splňuje toto zaříze ní všechny 
technické a zákonné požadavky. 

Používejte pouze taková tažná zařízení , která jsou 
povolena pro pří pu stno u celkovou hmotnost přívě

su, který má být tažen. Tažné za ří zení musí být pro 
vozidlo a přívěs vhodné a musí být bezpečně 
připevněné k podvozku vozidla. Používejte pouze 
tažné za řízení s odnímatelnou kulovou hlavou. 
Přečtěte si pokyny výrobce tažného za řízení a do
držujte je. Nikdy se nesmí montovat za řízení "roz
dělujíc í hmotnost" nebo "vyrovnávajicí zatížení" ja
ko tažné za řízení. 

Tažné zařízení namontované na nárazníku 

Nikdy nemontujte tažné za řízení na nárazník nebo 
jeho p řipevnění. Tažné zařízení nesmí ovlivňova t 

účinnost nárazníku. Neprovádějte žádné změny na 
výfukovém systému a brzdovém systému. V pravi
delných intervalech kontrolujte, zda tažné za řízení 

pevně sedí . 
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Před jízdou 

Montáž snímatelné kulové hlavy 

Obr. 107 Přeh led : odnímatelná ku lová hlava 

r--('n Nejprve si přečtěte úvod ni ínformace a 
l...-J,::JJ bezpečnostní pokyny &,. na straně 141 a 
dodržujte je. 

Odnímatelná kulová hlava je v zavazadlovém pro
storu pod ložnou plochou u palubního ná řadí. 

Legenda k obr. 107: 

CD Ochranná krytka 

@ Kulová hlava 

@ Aretační kuličky 

@ Dřík 

@ Kolečko 

@ Klíč 

(J) Kryt 

® Vystředění 

® Pojistka zaji štění (kulová hlava) 

® Červená značka na ručním ko lečku 

® Bílá značka na kulové hlavě 

@ Zelená značka na ručním kolečku 

1. krok: příprava 

• Před prvním použitím kulové hlavy je třeba po
znamenat si č ís lo vyražené na klíčku , aby bylo mo
žné obstarat případnou náhradu. 

• Demontujte kryt odnímatelné kulové hlavy 
=> strana 143. 

• Z uchycení pro kulovou hlavu odstra ňte uzaví
rací zátku a uložte ve vozídle. 

• Zkontrolujte, zda jsou uložení , kolečko @, dřík 
@ a a retační kuličky @ kulové hlavy čisté a nepo
škozené => 0 . Případně je oč istě te. 

144 I Před j ízdou 

• Systém start-stop vždy vypněte ručně, po
kud je přívěs připojen k tažnému zařízení, kte
ré nebylo dodatečně namontováno v někte-
rém servisu Volkswagen. 

r:Jl Zabezpečovac í za řízení protí krádeží vždy 
L!J vypněte dří ve, než se přívěs připojuje nebo 
odpojuje => strana 47. Snímač sklonu by mohl spu
stit alarm. 

r:Jl S novým motorem nejezděte prvních 
L!J 1000 km s přívěsem => strana 296. 

r:Jl Firma Volkswagen doporučuje, před jízdami 
L!J bez přívěsu sejmout kulovou hlavu . Při nára
zu do zadni části vozidla mohou být škody na vozi
dle s namontovanou kulovou hlavou závažnějš í 

než bez kulové hlavy. 

m U někte rých provedení modelu je tažné 
L.!J zařízení nezbytné pro odlažení vozidla. Proto 
byste měli sejmutou kulovou hlavu tažného za říze-

ní vozit vždy s sebou ve vozidle. <I 

Chlazení motoru 

Vozidlo s přívěsem znamená pro motor a chladicí 
systém zvýšené zatižení. Chladicí systém musi ob
sahovat dostatek chladici kapaliny a musí být di
menzován pro dodatečné zatížení v důs ledku pro
vozu s př ivěsem . 

Brzda přívěsu 

Jestliže přívěs má vlastní brzdový systém, je třeba 
dodržovat platná ustanovení. Brzdový systém 
přivěsu nesmi být nikdy spojován s brzdovým sy
stémem vozidla. 

Pojístné lano 

Vždy používejte mezi vozidlem a přívěsem pojístné 
lano => strana 146. 

Zpětná světla přívěsu 

Zpětná světla na přívěsu musí odpovídat zákon
ným před pisům => strana 146. 

Nikdy nespojujte zpětná světla přívěsu přímo 

s elektrickým za řízením vozidla. Při pochybno-
stech, zda je přívěs správně elektricky při pojen, se 
informujte v odborném servisu. Spo lečnost Vol ks
wagen doporučuje využít služeb pa rtnerů Volkswa-
gen. ~ 

Obr. 108 Napnutí kulové hlavy 

2. krok: napnutí kulové hlavy 

Kulovou hlavu lze správně namontovat pouze 
v napnutém stavu . 

• Kulovou hlavu uchopte do levé ruky. 

• Sejměte kryt (J) ze zámku a vsuňte klíček do 
zámku @ . 

• Otočte klíčkem @ proti směru hodinových ruč i 
ček , aby šipka na klíčku ukazovala na symbol "Zá
mek otevřen". 

• Pravou rukou vytáhněte ko lečko ve směru šip
ky 1 => obr. 108 a držte je v této poloze => &,.. 

• Kolečkem otáčejte až do zaklapnutí ve směru 
šipky 2. Kulová hlava je nyní napnutá. P řitom čer
vená značka => obr. 107 ® směřuje od ko lečka 
k bílé značce ® na kulové hlavě. Ruční ko lečko 
viditelně odstává od kulové hlavy. Mezera je velká 
asi 4 mm => obr. 108 (detail). 

• Zkontrolujte, zda lze všechny a retační kulič
ky @ úplně vtlačit do dříku @ kulové hlavy. 

3. krok: nasazení napnuté kulové hlavy na 
vozídlo 

Kolečka na napnuté kulové hlavě se již nedotýkej
te. Při zaaretování se vrátí do své původní polohy 
a může způsobit poranění => &,.. 

• Kulovou hlavu v napnuté poloze zaveďte ze
spodu do upevňovacího otvoru. 

• Kulovou hlavu zatlačte silně nahoru , až zakles
ne. Obě vystředění => obr. 107 ® musejí zapad
nout do vybrání na vozidle. 

• Ručni ko lečko je nyní ve své původní poloze. 
Mezi ním a kulovou hlavou již neni žádná mezera. 

• Klíčkem @ v ko lečku otočte proti směru pohy
bu hodinových ručiček a sejměte. 

• Nyní již nesmíte ru ční ko lečko vytahovat. ~ 

Vnějš í zrcátka 
I 'okud se sériově dodanými zpětnými zrcátky ne
lil, te dostatečný přehled o provozu za přívěsem, 
IIIOU potřebná podle specifických před~iSů jed~otli
vých zemí přídavná vnějš í zrcátka. Vnejšl zrcatka 
o musejí před jízdou nastavit a musejí poskytovat 

dosta tečné zorné pole směrem dozadu. 

Maximální příkon elektrických zařízení 
přívěsu 

Uvedené hodnoty nikdy nepřekračujte: 

Spotřebič Maxímální výkon 

Obrysové světlo a zpětné 100W 
světlo 

Ukazatel směru jízdy pro 54W 
každou stranu 

Brzdová světla dohroma- 84W 
dy 

Zpětná světla dohromady 42 W 

A .VAROVÁNI 
Neodborně namontované nebo nevhodné ta-
žné zařizeni může vést k tomu, že se přívěs 
od vozidla odtrhne a tím může způsobít těžká 
zranění. 

• Když nejsou zpětná světla přivěsu správně 
připojena, může dojít k poškození elektroniky 
vozídta. 

• Pokud přívěs spotřebovává přítiš mnoho 
proudu, může dojít k poškozeni elektroniky vo

zidla. 
• Nikdy přímo nespojujte elektrické zařizeni 
přívěsu s elektrickými vývody zpět~~c~ s~.ět~1 
nebo jinými zdroji proudu. Pro napajenl pnvesu 
používejte pouze vhodné konektory. 

m Vzhledem k vyššímu zatížení voz!dla při ča
L.!J stých jízdách s přívěsem , doporucuje firma 
Volkswagen nechat vozidlo kontrolovat i v době 
mezi předepsanými servisnimi intervaly. 

m Jestliže je celková hmotnost přívěsu vyšší 
L.!J než 2500 kg , existuje v některých zemích po
vinnost vybavit vozidlo dalšim hasicím pří strojem . <l 

Demontáž a montáž krytu odnímatelné kulové hlavy 

Obr. 106 Zadni nárazník: odejmutí krytu tažného 

zař ízení 

r--('n Nejprve sí přečtěte úvodní ínform~ce a 
l...-J,::JJ bezpečnostní pokyny &,. na strane 141 a 

dodržujte je. 

Kryt (J) nasaďte na zámek a klíč uložte k palub
IIIInu ná řad í. 

• Zásuvku tažného zařízení sklopte z levé strany 
II] nadoraz dolů . 

1\ , krok : kontrola zajištění 

I kontro lujte, zda kulová hlava byla řádně připevně

!lfI 

• Zelená značka @ na ručním kolečku ukazuje 
I lIněrem k bílé ® na kulové h l avě. 

• Ruční kolečko musí doléhat ke kulové hlavě 
II nesmí mezi nimi být žádná mezera. 

• Pořádně zatřeste kulovou hlavou nebo za ni za
Ilhejte směrem do l ů. Musi být pevně usazena 
v uchyceni => &,.. 

• Zámek musí být uzamčený a kli če k vytažený. 
Kromě toho musí kryt zakrývat zámek v ručnim ko
I čku . 

I. VAROVÁNI 
Nesprávná montáž kulové hlavy může způso
bit zraněni a být příčínou nehody. 

• Kulovou hlavu používejte pouze tehdy, 
Jest liže je řádně přípevněna . 

• Jestlíže nejmenši průměr koule @ je men
ší než 49 mm, níkdy nepoužívejte tažné 
za řízení. 

Sejmutí kulové hlavy 

r--('n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l..-.Ir=.LI bezpečnostní pokyny &,. na straně 141 a 
dodržujte je. 

• Odpojte přívěs => &,.. 
• Zásuvku tažného za řízení úplně vyklopte dole
va nahoru . 

• Sejměte kryt => obr. 107 (J) se zámku na ko leč
ku. 

• Zasuňte kli če k @ do zámku a otočte ve směru 
pohybu hodinových ručiček . 

• Kulovou hlavu pevně uchopte levou rukou 
& . 

• Pravou rukou vytáhněte ko lečko @ ve směru 
šipky 1 => obr. 108 a držte je v této poloze. 

• Kolečkem otáčejte až na doraz ve směru šip
ky 2 dopředu . 

Uchycení pro odnimatelnou kulovou hlavu je vzadu 
vpravo v nárazniku za krytem => obr. 106. 

demontáž krytu 
• Lehce přitlačte dva aretačn i body => obr. 106 
(šipky) pod zadním nárazníkem. 

• Kryt odtáhněte ve směru šipky => obr. 106 dol ů. 

• Uložte kryt ve vozidle. 

Montáž krytu 
Před montáží krytu je nutné demontovat kulovou 
hlavu => strana 145. 

• Horní pří chytku krytu nasaďte do uchycení 
v nárazníku. 
• Kryt zavřete zatlačením nahoru, dokud slyšitel-
ně nezaaretuje. <l 

Přeprava 
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A VARQV~NI (pokr.a60v6ni) .', ',I ,r.·, ,;ťí 
• Kulová hlava je těžká . Při bezpečnostnl 
kontrole by mohla kulová hlava vypadnout 
a způsobit pohmožděniny. 

• Kolečka na napnuté kulové hlavě se již ne
dotýkejte. Pří vtlačování kulové hlavy do 
uchycení zaskočí kolečko zpět do svojí pů
vodní polohy. 

• Jestlíže se kulová hlava nedá nasadít, po
tom nechejte tažné zařízení zkontrolovat od
borným servisem. 

• Jestliže kulová hlava nezaskoči správně 
nebo se nedá napnout, nikdy nepoužívejte ta
žné zařizeni. 

• Jestliže se klíček v kolečku při namonto
vané kulové hlavě nedá vytáhnout, nikdy ne
použivejte tažné zařízení. Kulová hlava potom 
není správně zajištěna. 

• Sejmutou kulovou hlavu vždy bezpečně 
upevněte v zavazadlovém prostoru. 

• Uchycení na vozidle, kolečko, dřík a aretač
ní kuličky kulové hlavy musejí být čisté a nepo
škozené. Kulová hlava by se jinak možná neda
la bezpečně zajistit. 

• Vysokotlaké čisticí zařízení nebo tlakovou 
vodu nesměrujte přímo na uchycení kulové hla
vy. Tím se může tuk nezbytný pro mazáni vy-
pláchnout z uchyceni. <l 

• Kolečko držte v této poloze a kulovou hlavu vy
jměte z uchyceni směrem do l ů. Kulová hlava je ny
ní napnutá. 

• Pusťte ko lečko a napnutou kulovou hlavu bez
pečně uložte u palubniho nářadí. 

• Uzavírací zátku nasaďte do uchycení pro kulo
vou hlavu. 

• Namontujte kryt odnimatelné kulové hlavy 
=> strana 143. 

A VAROVÁNí 
Snímatelná kulová hlava je těžká . Při snímání 
by mohla kulová hlava vypadnout a způsobit 
pohmožděniny. 

• Kulovou hlavu odjistěte pouze při odpoje-
ném přívěsu. <l 

P řeprava 



Přivěšení a připojení přívěsu 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
~ bezpečnostní pokyny & na straně 141 a 
dodržujte je. 

Pojistné lano 

Pojistné lano musi být vždy správně p řipevněno 

k tažnému vozidlu . Přitom nechte pojistné lano po
někud prověšeno , aby se umožnil průjezd zatáčka
mi. Pojistné lano nesmi ovšem při jizdě drhnout 
o zem. 

Zásuvka tažného zařízení 

Elektrické propojeni mezi tažným vozidlem a přivě
sem je zajiš tě no třináctipólovou zásuvkou. Pokud 
má přívěs sedmipólový konektor, je nutné použit 
př i slušný ada ptačni kabel. 

Zpětná světla přívěsu 

Dbejte, aby zpětná světla přivěsu správně fungo
va la a odpovidala zákonným předpi sům . Dbejte 
přitom, aby nebyl překračován maximálni přikon 
přívěsu => strana 143. 

Přívěs je začleněn do systému 
zabezpečovacího zařízení protí krádeži: 

• Když je vozidlo z výroby vybaveno zabezpečo
vacím za řizením proti krádeži a tažným za řízením . 

• Když je přívěs přes zásuvku tažného za řízení 
elektricky spojen s tažným vozidlem. 

• Když je elektrické za řízeni vozidla a přívěsu 
funkční , bezporuchové a nepoškozené. 

• Když je vozidlo uzamknuto pomocí klíčku od 
vozidla a zabezpečovací za řizeni proti krádeži je 
aktivní. 

Jakmile se přeru š í u zamčeného vozidla elektri cké 
spojeni s přivěsem, spusti se alarm . 

Zabezpečovací zařizení proti krádeži vždy vypněte 
d řive , než se přivěs připojuje nebo odpojuje. Sní
mač sklonu by mohl spustit alarm. 

A VAROVÁNí 
Neodborně nebo chybně připojená elektrická 
vedení mohou přívěs dostat pod proud a vést 
k poruchám funkce celé elektroniky vozidla 
a může vést k nehodám a těžkým zraněním. 

• Všechny práce na elektrickém zařízení 
smějí provádět pouze odborné opravny. 

• Nikdy přímo nespojujte elektrické zařízení 
přívěsu s elektrickými vývody zpětných svě
tel nebo jinými zdroji proudu. 

146 I Před jizdou 

Zvláštnosti při jízdě s přívěsem 

• Přivěs s nájezdovou brzdou přibrzděte 
nejdr'lve lel1ce, potom tlak na brzdový pedál plynu
I zvyšujte. Při b rzdění tak vyloučite nárazy způso
bované blokujícími koly přivěsu . 

• Na zák l adě hmotnosti jízdní soupravy se pro
dlužuje brzdná dráha. 

• Před jízdou v klesáni volte menší jízdní stupeň 
n bo menší rychlostni stupeň, abyste mohli motor 
navlc využít jako brzdu. Brzdový systém by se mo
hl jinak pře hřát a příp . vypadnout. 

• V důs ledku za tížení přívěsu a tim jeho změně
ných jízdních vlastnosti a zvýšené celkové hmot
nosti jízdni soupravy se změní těž iště vozidla. 

• Pokud je tažné vozidlo prázdné a přívěs nalo
žený, je rozdě le ní hmotnosti velmi nepřiznivé. V té
to kombinaci jeďte zvl áště opatrně a odpovidajicim 
způsobem pomalu . 

Rozjezd s přívěsem do kopce 

V závislosti na stoupání a celkové hmotnosti jizdni 
soupravy se může stát, že zaparkovaná souprava 
při rozjezdu popojede lehce dozadu. 

S přivěsem se rozjíždějte do kopce následujicim 
způsobem : 

• Seš lápněte brzdový pedál a podržte ho. 

• Zatáhněte ru čni brzdu. 

• U manuálni převodovky : úplně proš lápněte pe
dál spojky. 

• Za řaďte 1. rychlostní stupeň , resp. jízdni stu
peň D => strana 172, Řazení. 

• Odjis těte ručni brzdu a opatrně uvolňujte při 
sti sknutém blokovacim tlačítku , rovnoměrně přidá

vejte plyn a u manuálni převodovky uvolňujte pe-

Stabilizace jízdní soupravy 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
~ bezpečnostni pokyny & na straně 141 a 
dodržujte je. 

Stabilizace jízdní soupravy je rozš íření elektronic
kého s ta bilizačního programu (ESC) a pomáhá 
spOlu s podporou ři ze ní při přetočení vozidla snížit 
"rozkmitání" přívěsu . 

Zapnutou stabilizaci jízdní soupravy lze poznat tím, 
že kontro lka ESC ~ ve sdružených při strojích svíti 
asi o 2 sekundy déle než kontrolka ABS . 
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CD •• 
Odstavený přívěs podepřený kolečkem nebo 
podpěrami nesmí zůstat připojen k vozidlu. Vo
zidlo se zvedá a klesá například v důsledku 
změn zatížení nebo při poškození pneumatik. 
Přitom působí na závěsné zařízeni a na přivěs 
takové síly, které mohou vést k poškozeni vozi
dla nebo přivěsu. 

f1l Při poruchách elektrického za řizeni na vozi
L!J dle nebo přívěsu , s tejně jako při poruchách 
zabezpečovacího za řizením proti krádeži, nechejte 
za řizeni překontrolovat odborným servisem. 

m Pokud je u stojicího motoru a při zapnutém 
L.!J pří slu šenstvi na přivěsu vozidlo elektricky 
spojeno přes zásuvku s přivěsem , vybiji se akumu
látor vozidla. 

f1l Přivěsy se zpětnými světly LED nemohou být 
L!J z technických důvodů začleněny do systému 
zabezpečovacího zařizeni proti krádeži. 

f1l P ři nizkém stavu nabiti akumulátoru vozidla 
L!J se automaticky přeru š i elektrické spojení 
s přivěsem . 

f1l U běžicího motoru jsou elektrické spotřebiče 
L!J na přívěsu napájeny přes elektrické spojeni 
(pin 9 a pin 10 zásuvky tažného za řizeni) z napěti 
ve vozidle. <l 

dál spojky, dokud je c itit, že se vozidlo pohybuje 
dopředu . Připadně respektujte rovněž pokyny 
ohledně asistenta rozjezdu do kopce => strana 
195, Asístenční systémy pro rozj ezd. 

• Páku ručni brzdy uvolněte teprve tehdy, když 
má motor k dispozici dostatek pohonné síly k roz
jezdu. 

• Pomalu se rozjeďte . 

, 
Nesprávné taženi přivěsu může způsobit ztrá
tu kontroly nad vozidlem a těžká zraněni. 

• Jízda s přivěsem a přeprava těžkých nebo 
rozměrných předmětů mohou změnit jizdní 
vlastnosti a prodloužit brzdnou dráhu vozi
dla. 

• Vždy jeďte předvidavě a rozvážně. Brzděte 
dřive než obvykle. 

• Rychlost a styl jízdy přizpůsobte viditel
nosti, povětrnostnim podminkám, stavu vo
zovkya podmínkám provozu. Snižte rychlost, 
obzvláště při jizdě v horách. 

• Předevšim opatrně a obezřetně přidávejte 
plyn. Vyhněte se prudkému a náhlému zatá
čení a brzdným manévrům . 

• Věnujte obzvláštní pozornost při předjíž
děni. Rychlost snižte hned, jakmile pocitíte 
třeba jen nepatrné kyvné pohyby přivěsu. 

• Nikdy se nepokoušejte dalšim zrychlenim 
kývající se jízdní soupravu " srovnat". 

• Respektujte maximálni rychlost, která mů-
že být nižši, než pro vozidla bez přívěsu . <l 

Předpoklady stabílízace jízdní soupravy 

• Tažné za řízení je namontováno z výroby nebo 
bylo dodatečně namontováno kompatibilní tažné 
za řízení. 

• ESC je aktivní. Kontrolni světlo ~ , resp. ~ ve 
sdružených pří strojích nesvítí. 

• Přívěs je přes zásuvku tažného za řízení elek
tricky spojen s tažným vozidlem. 

• Rychlost je vyšší než asi 60 kmih (37 mph). 

• Je využito maximální zatíženi tažného za řízení. 

• Přívěsy musejí mít pevnou oj . 

• Brzděné přívěsy musí být vybavené mechanic-
kou nájezdovou brzdou. ~ 

N kládání přívěsu 

I ~ Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
,....IcJJ bezpečnostní pokyny & na straně 141 a 

dodržujte je. 

... 
I lžná hmotnost a zatížení tažného zařízení 

IIIJná hmotnost je náklad, který vozidlo může táh
IIOllt => & . Zatí ženi tažného zaříze ní je zatíženi , 
kloré svisle seshora tlač í na kulovou hlavu tažného 
I Illzeni => strana 150. 

ľJ(1 8je o hodnotách tažné hmotnosti a přípustného 
Iltlženi tažného za řízení uvedené na typovém 
IItku tažného zařízení jsou pouze zkušební hod-

I loty. Hodnoty vztahující se k vozidlu, které jsou ča
litO nižší, jsou uvedeny v dokladech k vašemu vo
Ildlu. Údaje v úředních dokladech k vozidlu maji 
v}dy přednost. 

V zájmu bezpečnosti jízdy doporučuje firma Volks
wagen vždy využít maximální připustné zatižení 
tažného zařízení. Přiliš nízké zati ženi oje na kouli 
tažného za řízeni negativně ovlivňuje jizdni vlast
nosti soupravy. 

Zatiženi tažného zařizeni zvyšuje hmotnost na za
dni nápravě a snižuje možné celkové zatíženi ve 
vozidle. 

Hmotnost jízdní soupravy 

Hmotnost jizdni soupravy se skládá ze skutečných 
hmotnosti naloženého vozidla a naloženého přivě

su. 

Nakládání přívěsu 

Jizdni souprava by měl a být vyvážená. K tomu vy
užijte maximálni přípustné zatiženi tažného zařize
ni a přivěs nenakládejte ani k zádi , ani k přídi : 

• Náklad rozložte na přívěsu tak, aby těžké 
předměty byly pokud možno v blízko nápravy nebo 
nad ní. 

• Náklad na přivěsu řádně zajistěte. 

Jízda s přívěsem 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
~ bezpečnostní pokyny & na straně 141 a 
dodržujte je. 

Nastavení světlometu 

U zapojeného přívěsu se může předni část vozidla 
zvednout a zapnutá tlumená světl a mohou oslňo
vat ostatní účastniky provozu. Snižte odpovidaji 
cím způsobem světelný kužel pomocí regulace 
sklonu světe l => strana 102. Pokud váš vůz neumo-

A VAROVÁNI 
Zvýšená bezpečnost vozídla se stabílizací 
jlzdní soupravy vás r1esmi zlákat k tomu, aby
ste pří jízdě rískovali. 

• Rychlost a styl jízdy přizpůsobte víditel
nosti, povětrnostnim podmínkám, stavu vo
zovkya podminkám provozu. 

• Na kluzké vozovce přidávejte plyn opatr
ně. 

• Jakmile systém reguluje, odstavte plyn. 

VAROVÁNI 
Stabilizace jizdni soupravy možná nedokáže 
správně diagnostikovat všechny jizdni situa
ce. 

Tlak vzduchu v pneumatikách 

Tlak v pneumatikách kol přivěsu závis I na dop ru
čení jeho výrobce. 

Kola tažného vozidla při provozu s přívěsem n -
plňte maximálním připustným plnicim tlakem pn u
matik => strana 284. 

A VAROVÁNI" . 
Jestliže je překročeno maximálni přípustné 
zatiženi nápravy a zatižení tažného zařízení 
stejně jako maximálni přípustná celková 
hmotnost nebo hmotnost jizdni soupravy vo-
zidla a přivěsu , může to mít za následek ne-
hody a těžká zraněni. 

• Uvedené hodnoty nikdy nepřekračujte . 

• Nikdy nepřekračujte aktuální hmotností na 
předni a zadni nápravě maximální přípustné 
zatiženi náprav. Nikdy nepřekračujte hmot-
ností na přední a zadní nápravě maximálni 
připustnou celkovou hmotnost vozidla. 

A VAROVÁN[ .~ ; , , r~ ;!':;,.,.,:, 
Klouzajici náklad může výrazně ovlivnit jízdní 
stabilitu a bezpečnost jízdy jízdní soupravy 
a tím způsobit nehody a těžké úrazy. 

• Přívěs vždy naložte správným způsobem. 

• Náklad vždy zajistěte vhodnými a nepo-
škozenými popruhy nebo upinacími pásy. 

žňuje regulaci sklonu světe l, nechte si světlomety 
seřidit v odborném servisu. U vozidel s plynovými 
výbojkami se světlomety automaticky přizpůsobí 

<I 

a není nutné je nastavovat. ~ 
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• Kyvné pohyby lehkých přívěsů nejsou ve 
všech připadech stabilizaci jizdni soupravy 
zachycovány a přívěs není odpovídajícím 
způsobem stabilizován. 

• Na kluzké vozovce s nízkou přilnavostí se 
může přivěs i přes systém stabilizace 
vzpříčit. 

• Přivěs s vysoko položeným těžištěm se 
může naklánět už před nástupem kyvných 
pohybů . 

• Pokud žádný přivěs není připojen a v zá
suvce tažného zařízeni je zapojen konektor, 
např. od nosiče kol s osvětlením, může vozi
dlo v extrémních jizdnich situacích automa-
ticky náhle zabrzdit. <l 

Přeprava 



Dodatečné vybavení tažným zařízením 

© 

@ 

® 

Obr. 109 Rozměry a přípevňovací body k doda
tečnému vybavení tažným zařízen ím 

t--T'n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L-.bI.I bezpečnostní pokyny & na straně 141 a 
dodržujte je. 

Vo lkswagen doporučuje, abyste si dodatečné vy
bavení tažným zař i zením nechali provést v odbor
ném servísu. Mohou být napřík lad nezbytná 
opatřen í při přestavbě chladicího systému nebo se 

Maximální přípustné tažné hmotnosti 

t--T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.bI.I bezpečnostni pokyny & na straně 141 a 
dodržujte je. 

150 I Před jízdou 

montuji tepelné ochranný plechy. Společnost 

Volkswagen doporučuje využít služeb partnerů 
Volkswagen . 

Předepsané rozměry je nutné při dodatečné mon
táži závěsného za řízen í v každém případě dodržet. 
V žádném případě nesmi být vzdálenost od středu 

kulové hlavy k vozovce =:o obr. 109@ menší, než 
je předepsáno. To platí í u plně naloženého vozid la 
včetně maximálního zat ižen i oje na ku lovou hlavu. 

Rozměry =:o obr. 109: 

® upevňovací body 

® 910 mm 

© min. 65 mm 

@ 350 - 420 mm 

® 206 mm 

® 606mm 

@ 1052 mm 

A VAROVÁNI 
Neodborně nebo chybně připojená elektrická 
vedení mohou vést k poruchám funkce celé 
elektroniky vozidla a může vést k nehodám 
a těžkým zraněnim . 

• Nikdy přímo nespojujte elektrické zařízení 
přívěsu s elektrickými vývody zpětných svě
tel nebo jinými nevhodnými zdroji proudu. 
Pro připojení přivěsu používejte pouze vhod
né konektory. 

• Dodatečnou montáž tažného zařizení na 
vozidlo si nechte provést odborným servi
sem. 

A VAROVÁNI 
Chybně namontované nebo nevhodné tažné 
zařízení může způsobit uvolnění přívěsu od 
tažného vozidla. Může to způsobit těžké ne
hody a smrtelná zraněni. 

rt'l Používejte jen taková tažná zař ízení , která 
L!.J jsou firmou Volkswagen schválena pro daný 
typ vozídla . 

Údaje v úředních dokladech k vozíd lu mají vždy 
přednost. Všechny údaje v tomto návodu platí pro 
základní model. Typ motoru vozidla se dozvíte 
z datového štítku v servisním plánu, resp. 
z úředn í ch dok ladů k vozidlu. 

<I 

~ 

Maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy 

t--T'n Nejprve si přečtěte úvodní ínformace a 
L-.bI.I bezpečnostní pokyny & na straně 141 a 
dodržujte je. 

Úd je v úředních dokladech k vozid lu mají vždy 
přednosl. Všechny údaje v tomto návodu platí pro 
základ ní model. Typ motoru vozid la se dozvíte 
z datového štítku v servisn ím plánu, resp. 
z úředních dokladů k vozidlu. 

Zážehové motory: Touran 

Výkon motoru 

77 kW 

Počet mist k seze
ní 

5 

7 

MKB 

CBZB 

V důs ledku rozšířené výbavy nebo různých prove 
dení modelu stejně jako u zvláštních vozidel se 

-
mohou udané hodnoty lišil. 

Uvedené hmotnosti jízdn í soupravy platí pouze p 
nadmořskou výšku do 1000 m. Proto na každých 
dalších 1000 m je nutno snížit maximální hmotno 
soupravy vždy o así 10 %. 

ro 

st 

Typ převodovky 
t-Maximální připustná hmo 

nost jízdní soupravy =:o & 

MP6 

3380 kg 
3390 kga) 

3495 kg 
3500 kga) 

5 MP6 3630 kg 

103 kW 1 ____ 7 ____ 1 CAVC , CTHC 1-______ I ____ 3_7_5_0_k""'g __ _ 

5 DSG®7 3650 kg 
7 3765 kg 

125 kW 1----5----I CAVB,CTHB DSG®7 3660 kg 
7 3765 kg 

a) Vozidla se systémem start-stop 

Vznětový motor: Touran 

Výkon motoru Počet míst k sezení MKB Typ převodovky 
t-Maxímálni přípustná hmo 

nost jízdní soupravy =:o & 

66 kW 
5 

7 

5 

7 

77 kW 5 

7 

5 

7 

103 kW 
5 

7 

5 
125 kW 

7 

a) Vozidla se systémem start-stop 

b) Vozidla se systémem start-stop (lehká verze) 

152
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CAYB 

CAYC 

CFHC 

CFJA 

MP6 

MP6 

MP6 

3470 kg 

3565 kg 

3680 kg 

3765 kg 

3700 kg 
3690 kga) 

3795 kg 
3785 kga) 
3765 kgb) 

3690 kg 

3800 kg 
3805 kga) 

3720 kg 
3700 kga) 

3825 kg 
3805 kga) 

3820 kg 

3925 kg 

i 
7 

I 

~ 
~ 

V důsledku rozš í řené výbavy nebo různých prove
tl ní modelu stejně jako u zv l~štních vozídel se 
mohou udané hodnoty IiŠí t. 

Zážehové motory 

Výkon motoru =:o & MKB 
Brzděný přívěs, 

stoupání do 12 % 
Brzděný přívěs, 

stoupání do 8 % 
Nebrzděný přívěs 

77 kW pětimístné 
vozidlo 

77 kW sedmimístné 
vozidlo 

10 3 kW 

CBZB 

CAVC 

10 3 kW CTHC 

12 5 kW CAVB 

12 5 kW CTHB 

n) Vozidla se systémem start-stop 

Vz nětové motory 

1300 kg 1600 kg 

1500 kg 1800 kg 

1500 kg 

1500 kg 1800 kg 

1500 kg 

720 kg 
730 kga) 

740 kg 
750 kga) 

750 kg 

750 kg 

750 kg 

750 kg 

v ý kon motoru =:0 & MKB 
Brzděný přívěs, 

stoupání do 12 % 
Brzděný přívěs, 

stoupání do 8 % 
Nebrzděný přívěs 

66 kW CAYB 1300 kg 1600 kg 750 kg 

77 kW CAYC 1500 kg 1800 kg 750 kg 

10 3kW CFHC 1500 kg 1800 kg 750 kg 

12 5kW CFJA 1600 kg 1800 kg 750 kg 

Mo tor na zemní plyn 

v ý kon motoru =:o & MKB 
Brzděný přívěs , 

stoupáni do 12 % 
Brzděný přívěs, 

stoupáni do 8 % 
Nebrzděný přívěs 

11 OkW CDGA 1500 kg 

A VAROVÁNI 
Je stliže je překročena maximální udaná tažná 

motnost, mohou být následkem nehody 
vážná zraněni. 

h 
a 

• 
ne 

M 

Uvedenou tažnou hmotnost nikdy 
překračujte . 

otor na zemní pllen: Touran 

V ýkon motoru Počet míst k sezeni MKB 

5 

1 CDGA 
5+2 

10 kW 
5 

5+2 

Z ážehové motory: CrossTouran 

V ýkon motoru Počet mist k sezení MKB 

1800 kg 750 kg 

Q) ., 
• Jestliže je překročena maximální udaná ta
žná hmotnost, mohou být následkem vážná po
škození vozidla. 

• Uvedenou tažnou hmotnost nikdy nepřekra-
čujte . <I 

Přeprava 
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Maximálnl pf lpu tn h!ll 
Typ převodovky nost jízdnl soupravy ) 

MP6 

Typ převodovky 

3720 kg 

3780 kg 

3730 kg 

3795 kg 

Maximální přípustná hmot
nost jízdní soupravy =:o & 

5 MP6 3640 kg 
7 3755 kg 

1 03 kW f--------
5
---I CAVC, CTHC 1------·I----=-36:,-:6:..:0...:.k~g---

DSG®7 
7 3765 kg 

1 25 kW 
5 DSG®7 3660 kg 

1----
7
'-----1 CAVB, CTHB 3765 kg 

V znětové motory: CrossTouran 

Výkon motoru Počet míst k sezení MKB 

5 

7 
5 

7 
CAYC 7 kW 

7 

5 

1 
7 

CFHC 03 kW 
5 

7 

1 CFJA 
5 

25 kW 
7 

Motor na zemní plyn : CrossTouran 

Výkon motoru Počet míst k sezení MKB 

5 

1 CDGA 
5+2 

10kW 
5 

5+2 

A VAROVÁNí 
Jestliže je překročena maximální udaná 
hmotnost jízdní soupravy, mohou být násled
kem nehody a vážná poškození vozidla. 

• Uvedenou hmotnost jízdní soupravy nikdy 
nepřekračujte. 

Typ převodovky 

MP6 

MP6 

Typ převodovky 

MP6 

Maxímální přípustná hmot
nost jízdní soupravy =:o & 

3660 kg 

3765 kg 

3680 kg 

3790 kg 

3680 kg 

3790 kg 

3700 kg 

3815 kg 

3800 kg 

3915 kg 

Maximální přípustná hmot
nost jízdní soupravy =:o & 

3730 kg 

3795 kg 

3740 kg 

3805 kg 

• Jestliže je překročena maximální udaná 
hmotnost jízdní soupravy, mohou být násled
kem vážná poškození vozidla. 

• Uvedenou hmotnost jízdní soupravy nikdy 
nepřekračujte. 

Pře prava 

<l 



Praktická výbava 
Odkládací přihrádky 

ClJJ Úvod k tématu 

V lélo kapitole najdete informace k těmto tématům: 

Odkládaci přihrád ka na st raně řidiče. 155 
Odkládaci přihrádky ve střešni konzole 155 
Odkládaci přihrádka v přístrojové desce. 155 
Odkládaci přihrádka ve středové loketní 
opěrce vpředu 156 
Odkládací přihrádka na stra ně spolujezdce 156 
Zásuvka a odkládací příhrádka 157 
Sklopný stolek ..................... 157 
Přihrádky v prostoru nohou vzadu 158 
Přihrádky ve variabilní podlaze 
zavazadlového prostoru ......... .. . 158 
Další přih rádky . 159 

Odkládaci přihrádky je možné použít pouze pro 
odkládání lehkých nebo malých předmětů. 

V této odkládaci přihrádce ve středové loketní 
opěrce může být z výroby vestavěný měnič CD, 
adaptér Apple iPod® , vstup USB nebo multime
diálni zdířka (MEDIA-IN). 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• vn itřn í prostor vozidla => strana 9, 

• dětské sedačky (při slušen ství) => strana 93 

• péče a č iš tění vn i třn ího prostoru vozidla 
=> strana 278 

• => sešit Autorádio nebo => sešit Navigační sy
stém 

A VAROVÁNI 
Volné předměty mohou při náhlém jízdním 
manévru nebo zabrzdění proletět vnitřním 
prostorem vozidla. Následkem mohou být 
těžká zraněni a také ztráta kontroly nad vozí
dlem. 

• Neukládejte žádná zvířata a žádné tvrdé, 
těžké nebo ostré předměty do otevřených od
kládacích příhrádek ve vozidle, na přístrojo
vou desku, na odkládací přihrádku za zadními 
sedadly, do oděvů a tašek ve vnitřním prosto
ru vozídla . 

154 I Před jizdou 

A VAROVÁNI (pokra~ovánl) 

• Odkládací příhrádky během jízdy vždy 
mějte zavřené. 

A VAROVÁNI 
Předměty v oblasti nohou řídiče mohou ome
zít ovládání pedálů . To může způsobit ztrátu 
kontroly nad vozidlem a zvýšit nebezpeči těž
kých zraněni. 

• Dbejte, aby bylo možné vždy pedály bez 
překážky sešlápnout. 

• Podložka nohou musi být vždy bezpečně 
upevněná . 

• Nikdy nepokládejte podložku nohou nebo 
jiné podlahové krytiny přes zabudovanou 
podložku nohou. 

• Dbejte, aby se do prostoru nohou řidiče 
během jizdy nedostaly žádné předměty. 

• Případné předměty u zaparkovaného vozi
dla z prostoru nohou odstraňte. 

CD •• 
• Topná vlákna vyhřivání zadniho skla mohou 
být ostrými předměty na odkládací ploše po
škozena. 

• Ve vnitřnim prostoru vozidla nepřechovávej
te žádné předměty citlivé na teplo, potraviny 
nebo léky. Teplo a chlad je mohou poškodit ne
bo znehodnotit. 

• Předměty z materiálů propouštějicich svě
tlo, jako např. brýle, lupy nebo průsvitné 
přisavky na oken nich sklech, odložené ve vozi
dle mohou spojit slunečni paprsky a tim způso
bit škody na vozidle. 

m Aby mohl z vozid la unikat spotřebovaný 
L1J vzduch, nezakrývejte odvětrávac i otvory 
u bočn ích zadních skel v oblasti zavazadlového 
prostoru. 

Odkládací přihrádka ve středové loketní opěrce vpředu 

Obr. 113 Odkládaci při h rádka ve středové loketní 
opěrce vpředu 

..--J'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
l...-J=J.I bezpečnostni pokyny .& na straně 154 a 
dodržujte je. 

Přihrádku otevřete zvednutim loketní opěrky naho
ru ve směru šipky => obr. 113. 

Zavřete ji stlačen ím loketni opěrky dolů. 

AVAROVÁNt 
Středová loketni opěrka může omezit volnost 
pohybu paže řidiče a tim způsobit nehody 
a těžká zraněni. 

• Přihrádky ve středové loketní opěrce musí 
být vždy během jízdy zavřené. 

~VAROVÁN 
Nikdy nepřepravujte žádnou osobu ani ditě 
na středové loketni opěrce. 

r:jl V horn í části odkládací přihrádky může být 
L!J držák připravy pro mobilní telefon => sešit 
Přípravy pro mobilní telefon. <l 

Odkládací přihrádka na straně spolujezdce 

Obr. 114 Odkládaci při h rádka na straně spolu
jezdce 

..--J'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
l...-J=J.I bezpečnostni pokyny &. na straně 154 a 
dodržujte je. 

Otevírání a zavírání odkládací přihrádky 

Odkládací přihrádku případně odjis těte. Když je 
zářez zámku ve svislé poloze, je přihrádka zamče
ná. 

Přihrádku otevřete zataženim za oteviraci páčku 
=> obr. 114. 

K zavřeni zatl ačte kryt dozadu. 

Přihrádka na palubní kníhu 

Odkládaci při hrádka na straně spolujezdce je urče
na pro uloženi palubni knihy. 

156 Před jízdou 

Palubní kniha by měla být vždy v této přih rádce . 

Palubni knihu uložte zasunutím napříč do odkláda
cí přihrádky. 

Chlazení příhrádky 

V zadní stra ně je přívod vzduchu => obr. 115 (šip
ka), kterým je při zapnuté klimatizaci přiváděn do 
přihrádky chlazený vzduch. Přivody vzduchu 
otevřete nebo zavřete otočen im . ~ 

dkládací přihrá~a na straně řidiče 

br. 11 0 Strana řid iče : odkládaci přihrádka 

..--J'n Nejprve si přečtěte úvodní informace tl 

l...-J=J.I bezpečnostní pokyny &. na straně 154 a 
dodržujte je. 

P řihrádku otevřete zataženim za madlo ve směru 
šipky => obr. 110. 

Při zavírání zatl ačte víko nahoru, až zaklesnou. <J 

Odkládací přihrádky ve střešní konzole 

Obr. 111 Ve střešní konzole: odkládací při h rádky 

..--J'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l...-J=J.I bezpečnostní pokyny &. na straně 154 a 
dodržujte je. 

Přih rádku otevřete stisknutím tl ačí tka => obr. 11 1. 

Při zavírání zatlačte odkládaci přihrádku nahoru, 
až zaklesne. 

Aby byla zaručena funkce hlídání vn itřního prosto
ru , musejí být odkládaci přihrádky při zamykáni vo-
zidla uzavřeny. <J 

Odkládací přihrádka v přístrojové desce 

Obr.112 Odkládaci přihrádka v při strojové desce 

VAROVÁNI 
Otevřená odkládací přihrádka na straně 
polujezdce může znamenat nebezpeči těž

kých zraněni v případě nehody, náhlého za
brzdění nebo jizdniho manévru. 

• Odkládací přihrádku mějte vždy během jíz
dy zavřenou . 

Zásuvka a odkládací přihrádka 

Obr. 116 Prostor pod předn ím sedadlern : zásuvka 
® a odkládací při h rádka @ 

..--J'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
l...-J=J.I bezpečnostni pokyny &. na straně 154 a 
dodržujte je. 

Pod přednimi sedadly může být zásuvka ® nebo 
odkládací přihrádka @. Do této přihrádky rnůžete 
umistit l ékárni čku nebo hasici přistroj. 

Obr. 117 Přední sedadlo: sklopný stolek 

..--J'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
l...-J=J.I bezpečnostní pokyny &. na straně 154 a 
dodržujte je. 

Přihrádku otevřete krátkým stisknu tím tlač ítka 

=> obr. 112 (šipka). 

Přihrádku zavřete zatlačenim víka do l ů, až víko 
bezpečně zaaretuje. 

Praktická výbava 
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U některých provedeni vozidla Jsou odkládací 
přihrádky na straně spolujezdce konstrukčně 
podmíněny otvory, např. za přihrádkou na pa
lubní knihou, kterými mohou menší předměty 

propadnout za obložení. To může způsobit ne
zvyklé zvuky a poškození vozidla. Proto byste 
neměli do odkládací přihrádky ukládat žádné 

<J 

malé předměty. <J 

Otevírání nebo zavírání zásuvky 

Zásuvku otevřete sti sknutím tlačítka na jejim drža
dle a jejím vytažením. 

Při zavírání posuňte zásuvku až do aretace pod 
přednim sedadlem. 

Otevírání a zavírání odkládací přihrádky 

K otevřeni sklopte kryt dopředu . 

K zavření zatlačte kryt dozadu. 

VAROVÁNI 
Otevřená zásuvka nebo přihrádka může brá
nit ovládání pedálů . Následkem mohou být 
nehody a těžká zranění . 

• Zásuvku a odkládaci přihrádku mějte vždy 
během jizdy zavřené. Jinak by mohla zásuv
ka, kryt odkládací přihrádky a případně 
i předměty během jízdy vypadnout do prosto-
ru nohou řidiče a omezit tim chod pedálů . <J 

..--J'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l...-J=J.I bezpečnostní pokyny.&. na straně 154 a 
dodržujte je. 

Sklopný stolek při vyklápění vytáhněte nahoru 
=> obr. 117 (šipka). 

Ve sklopném stolku je integrovaný držák nápoj ů 
=> strana 160. 

Sklopný stolek při sklápění zatlačte co možná nej
více dolů => obr. 11 7. 

A VAROVÁNI 
Sklopný stolek musí být během jizdy vždy 
sklopený, aby se snížilo riziko poraněni. <J 
L-~~~~ ________ ~ ________ ~ 

Praktická výbava 
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Přihrádky v prostoru nohou vzadu 

Obr. 118 Přih rádky v prostoru nohou druhé řady 
sedadel 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-IcJ.I bezpečnostní pokyny & na straně 154 a 
dodržujte je. 

Podložku nohou (pokud je k dispozici) odložte stra
nou. 

Víko vzadu vyklopíte vytažením za střed => obr. 118 
(šipka) smě rem nahoru. 

Víko sklopile jeho zatl ačením do l ů. 

Nezajištěné a nesprávně zajištěné děti mohou 
být během jizdy těžce nebo i smrtelně zraně

ny. 

• Když je použita dětská sedačka se spod
ním rámem, resp. s podpěrou, je nutné dbát 
vždy na to, aby podstavec, resp. podpěra by
ly správně instalovány. 

• Pokud je vozidlo vybaveno odkládací 
přihrádkou v prostoru nohou před druhou 
řadou sedadel, nelze přihrádku používat k je
jímu účelu, nýbrž je nutné ji zaplnit speciál
nim přislušenstvim, aby byly podstavec, 
resp. podpěra u zavřené přihrádky bezpečně 
podepřeny a tim i správně zajištěna dětská 
sedačka. Pokud neni přihrádka ve spojení 
s dětskou sedačkou s podstavcem, resp. 
s podpěrou odpovidajicim způsobem zajiště
na, může se během nehody zlomit a dítě mů
že sklouznout a přivodit si těžká zraněni. 

• Přečtěte sí a respektujte návod výrobce 
dětské sedačky. <I 
~--------~-------------------

Přihrádky ve variabilní podlaze zavazadlového prostoru 

Obr. 119 Variabilní podlaha zavazadlového pro
storu : přih rádky vpředu G) a vzadu 0 

Obr. 120 Variabilní podlaha zavazadlového pro
storu : zajiš tění opě rkou 

[]J ~ejprve si přečtěte úvodni informace a bezpečnostní pokyny & na straně 154 a dodržujte 
Je. 

Funkce 

Otevření přihrádky vpředu => obr. 119 G): 

Činnost 

přední část podlahy zavazadlového prostoru sklopte za ma
dlo dopředu . 

Otevření přihrádky vzadu 0 : zadní část podlahy zavazadlového prostoru sklopte za ma-
dlo dopředu . ~ 
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Držáky nápojů 

COl Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Držák nápoj ů ve středové konzole vpředu 
Držák nápoj ů ve středové loketní opěrce 
vzadu ... .... .... .. ... . 

Držáky nápojů 

160 

161 

Držáky na láhve jsou v otevřených přihrádkách ve 
dveř ích řidiče a spolujezdce a příp . v zadních 
dveř i ch . 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• péče a č ištění vnitřního prostoru vozidla 
=> strana 278 

A VAROVÁNi 
Nesprávné používání držáku nápojů může 
způsobit zraněni. 

• Nikdy nevkládejte do držáku horké nápoje. 
Během jízdy, při náhlém zabrzdění a při neho
dě se mohou horké nápoje vylít z držáku 
a způsobit opařeni. 

• Postarejte se, aby se láhve nebo jiné 
předměty během jízdy nemohly dostat do 
prostoru nohou řidiče a neomezily tim chod 
pedálů . 

Uzavřené láhve mohou vlivem horka ve vozi
dle explodovat a vlivem mrazu prasknout. 

• Nenechávejte zavřené láhve po delší dobu 
v silně rozehřátém nebo vychladlém vozidle. 

V držáku nenechávejte během jízdy žádné 
otevřené nádobky s nápojem. Vylité nápoje mo
hou, např. při brzděni, způsobit škody na vozi
dle a elektrických zařizenich. rn Vložky držáků nápoj ů lze při č iš těni vyjmout. <I 

Držák nápojů ve středové konzole vpředu 

Obr. 122 Ve středové konzole vpředu : držák ná
pojů 

160 I Před jízdou 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-IcJ.I bezpečnostni pokyny & na straně 160 a 
dodržujte je. 

Dva držáky nápojů se nacházeji ve středové kon-
zole vpředu . <I 

Činnost 

Injištěn í variabilní podlahy zavazadlového 
prostoru opěrkou => obr. 120: 

podlahu zavazadlového prostoru zajistěte proti sklopení do
l ů zaháknutím opěrky. 

/nvře ní odkládací přihrádky : 

- vyjměte opěrku z podlahy zavazadlového prostoru a pod
lahu sklopte do lů. 
- po opětovném sklopení podlahy zavazadlového prostoru 
držadlo => obr. 119 G) a 0 správně zajistěte . <I 

Další přihrádky 

Obr. 121 U vozidel se 7 sedadly: odkládací 
prihrádka vzadu v podlaze zavazadlového prostoru 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-IcJ.I bezpečnostní pokyny & na straně 154 a 
dodržujte je. 

Odkládací přihrádka v podlaze 
zavazadlového prostoru u vozidla se 7 
sedadly 

V odkládaci přihrádce v podlaze zavazadlového 
prostoru mohou být uloženy opěrky hlavy sedadel 
třeti řady. 

• Otevleni odkládaci plillrádky: odkládací 
při hrádku sklopte dopředu madlem ve směru šipky 
=> obr. 121 až nadoraz. 

• Zavřeni odkládací příllrádky: přihrádku sklopte 
směrem do l ů proti směru šipky. 

Dalši možnosti odkládáni věcí: 

• ve středové konzole, 

• v obloženi dveři vpředu a vzadu, 

• v prohlubni pro rezervni kolo v zavazadlovém 
prostoru (u vozidel se soupravou na opravu pneu
matik) , 

• háčky na šaty na prostředním sloupku dveři 
a na zadnich madlech v podhledu střechy, 

• háčky na tašky v zavazadlovém prostoru 
=> strana 128, 

• v bocích zavazadlového prostoru . 

A VA~OVÁNI . 

Zavěšené kusy oděvů mohou omezovat vý
hled řidiče a tim způsobit nehody a těžká zra
něni. 

• Oděvy zavěste na háčky vždy tak, aby měl 
řidič neomezený výhled. 

• Háčky na šaty ve vozidle používejte k za
věšeni pouze lehkých oděvů . Nikdy nenechá
vejte v kapsách žádné těžké předměty nebo 
předměty s ostrými hranami. <I 

Praktícká výbava 
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Držák nápojů ve středové loketní opěrce vzadu 
II 

br. 123 Ve středové loketní opěrce vzadu: 
o( vřeni držáku nápojů 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodní informac a 
L-IcJ.I bezpečnostní pokyny & na straně 160 
dodržujte je. 

Otevírání nebo zavirání držáku nápojů 

• Držák otevřete sklopenim krytu do l ů ve směru 
šipky => obr. 123. 

• Držák zavřete zatlačenim krytu nahoru , až do 
zaklesnuti. <I 

Praktícká výbava 
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Popelníky a zapalovač cigaret 

c::r:n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Popelníky 162 
Zapa lovač cigaret 162 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• zásuvky => strana 164 

• př i slu šenstvi, výměna dilů , opravy a změny 
=> strana 296 

• informace o spotřebič i ch => strana 304 

Popelníky 

Obr. 124 Ve středové konzole vpředu : otevřeni 

popelníku 

If'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L..-.lo::J.I bezpečnostni pokyny &, na straně 162 a 
dodržujte je. 

Zapalovač cigaret 

Obr. 125 Ve středové konzole vpředu : zapa lovač 

cigaret 

162
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Zásuvky 

c::r:n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Zásuvky ve vozidle 164 

Do zásuvek ve vozidle lze zapojit elektrické při slu
šenstvi vozidla. 

Připojované př ístroje by měly být v bezchybném 
stavu, neměly by být vadné. 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• zapa lovač cigaret => strana 162 

• při slu šenstvi , výměna dil ů, opravy a změny 
=> strana 296 

• informace o spotřebič i ch => strana 304 

A VAROVÁNI 
Nesprávné používání zásuvek a elektrického 
příslušenství vozidla může způsobit oheň, 
popáleniny a jiná těžká zranění . 

• Nikdy nenechte děti ve vozidle bez dozo
ru. Zásuvky a k nim připojené přistroje lze 
použivat při zapnutém zapalování. 

• Pokud je připojený elektrický přistroj příliš 
horký, okamžitě ho vypněte a odpojte z elek
trické sitě. 

CD •• 
• Abyste zabránili poškozeni elektrických 
zařizeni , nikdy nepřipojujte příslušenstvi, které 
dodává proud, např. solární panel nebo nabí
ječka k nabíjeni akumulátoru, do zásuvky 12 V. 

Zásuvky ve vozidle 

Obr. 126 Ve středové konzole vzadu : zásuvka 12 
V 

164 Před jízdou 

A VAROVÁNi 
Nesprávné používání popelníku a zapalovače 
cigaret může způsobit oheň, popáleniny a ji
ná těžká zranění. 

• Nikdy nestrkejte papir nebo jiné předměty 
Ld_o......!p __ o..=.p_e_ln_í_k_u:..., _m_o_h_l~y_b~y_z_a.!p_ř_íč_i_n_it_o_h __ e..:.ň..:.. __ ~ <l 

Popelníky mohou být ve středové konzole vpředu 

=> obr. 124, ve středové loketni opěrce vzadu 
a v obloženi dveří vzadu. 

Otevření a zavření popelníku 

Popelnik otevřete zataženim ve směru šipky 
=> obr. 124 dozadu. 

Zatlačenim úplně nahoru popelnik zavřete. 

Vyprázdnění popelníku 

• Vložku popelniku vyjměte směrem nahoru . 

• Po vyprázdněni nasaďte vložku shora zpět do 
popelniku . <I 

If'n Nejprve si přečtěte úvod ni informace a 
L..-.lo::J.I bezpečnostní pokyny &, na straně 162 a 
dodržujte je. 

• Knoflík zapa lovače cigaret zatl ačte při zapnu
tém zapalování dovnitř => obr. 125. 

• Počkejte, až knoflik vyskočí. 

• Zapa lovač cigaret vyjměte a p řipa lte ku řivo od 
žhavé topné spirály => &,. 

• Zapa lovač zasuňte zpět do držáku . 

@.IPOZNAMKA (pokra ování) 

• Používejte pouze to příslušenství, které od
povídá platným směrnicím, týkajicí se elektro
magnetícké tolerance. 

• Před zapnutim a vypnutím zapalování, jakož 
i před spouštěním motoru vypněte spotřebiče 
přípojené k zásuvkám 12 V, abyste vyloučilí po
škození spotřebičů kolísáním napěti . Pokud sy
stém start-stop automaticky vypne motor 
a opět spustí, není nutné připojené spotřebiče 
vypínat. 

• Nikdy nepřipojujte elektrické spotřebiče do 
zásuvky 12 V, které mají vyšši výkon než je 
uváděno . Při překročení maximálního přikonu 
se může poškodit celé elektrické zařízení vozi
dla. 

~ Nenechávejte motor běžet naprázdno. 

m Při vypnutém motoru, zapnutém zapalování 
L.!J a zapnutých přistrojích elektrického při slu 
šenstvi se akumulátor vozidla vybijí. 

í,fl Nestíněné př ís troje mohou rušit rádio a elek
L!J troniku vozidla. 

m Pokud v blízkosti antény v bočnim skle pra
L.!J cuj i elektrické př is troje, může docházet k po-
ruchám příjmu autorádia v rozsahu AM . <I 

Obr. 127 V zavazadlovém prostoru : zásuvka 12 V ~ 

A VAROVÁNí 
Nesprávné použivání zapalovače cigaret mů
že způsobit oheň, popáleniny a jiná těžká zra
nění. 

If'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L..-.lo::J.I bezpečnostní pokyny &, na straně 164 a 
dodržujte je. 

Maximální příkon 

Maximální příkon 

120W 

Nepřekračujte maximálni přikon jednotlivých zásu
vek. Hodnoty příkonu přís troj ů jsou uvedeny na je
JiCh typovém štitku . 

Pokud jsou současně při pojeny 2 nebo vice p ř is

t rojů , nesmi nikdy celkový příkon všech připoje
ných elektrických přistroj ů překročit 190 W => CD. 

Zásuvka 12 V 

Zásuvka 12 V je funkčni pouze při zapnutém zapa
lováni . 

U stojiciho vozidla, při zapnutém zapalováni a za
pnutém elektrickém pří stroji se vybiji akumulátor 
vozidla. Proto použivejte elektrické pří stroje připo

jené k zásuvce pouze při běž ícim motoru. 

Před zapnutím nebo vypnutím zapalováni i před 
spouštěním motoru vypněte všechny při poj ené 

spot řeb iče, abyste zabránili poškozeni p ři kolísáni 
napět í . 

A VAROVÁNi (pokračováni) 

• Zapalovač cígaret používejte přiměřeně si
tuaci a vzhledem k zapalováni kuřiva. 

• Nikdy nenechte děti ve vozidle bez dozo
ru. Zapalovač cigaret lze používat pouze při 
zapnutém zapalování. 

í,fl Zapa lovač můžete použivat i jako zásuvku 12 
L!J Volt => strana 164. <I 

Praktická výbava 

1
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--......., 

Zásuvky 12 V mohou být ve vozidle na těchto ml
stech: 

• odkládaci přihrádka, resp. popelník vpředu 
=> obr. 124, 

• středová konzola vzadu => obr. 126. 

• v zavazadlovém prostoru => obr. 127. 

CD •• 
• Respektujte návody k obsluze připojených 
přístrojů! 

• Nikdy nepřekračujte maximálni příkon, pro
tože jinak se může poškodit celé elektrické 
zařízení vozidla. 

• Zásuvka 12 V: 
- Používejte pouze to příslušenstvi, které 
odpovídá platným směrnícím, týkajících se 
elektromagnetické tolerance. 
- Nikdy zásuvku nenapájejte elektrickým 
proudem. <I 

Praktická výbava 
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Čtečka mýtních karet (ETC) 

OJ Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Popis funkce 166 

Při zapnutém a funkčnim systému mýtnich karet 
jsou při průjezdu mýtnici automaticky zaúčtovány 
poplatky. Zaúčtováni je doprovázeno akustickým 
signálem. Z toho vyplývajlci poplatky jsou ohláše
ny hlasovými pokyny a spOlečně s údajem o mistě 
se zobrazi na obrazovce navigačniho systému. 

Popis funkce 

BTT·0021 

Obr. 128 V odkládaci přihrádce na stra ně spolu
jezdce: čtečka mýtních karet 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-JcJJ bezpečnostni pokyny & na straně 166 a 
dodržujte je. 

166
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Před jízdou 

Zapalování 

Obr. 129 Polohy k ličku od vozid la v zapalování 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-JcJJ bezpečnostni pokyny & na straně 167 a 
dodržujte je. 

Pokud kliček od vozidla není v zámku zapalován í, 
může být zámek řízeni aktivován. 

Polohy kličku od vozidla => obr. 129 

@ Zapalováni je vypnuté. Kli ček od vozidla je 
možné vytáhnout. 

CD Zapalováni je zapnuté. Zámek řizení se může 
uvolnit. 

® Spouště ni motoru. Jakmile motor nastartuje, 
k lí ček od vozidla okamžitě uvolněte . Po uvol
nění se k liček od vozidla vrátí zpět do polohy 
CD 

Neoprávněný klíček od vozidla 

Pokud byl neoprávněný kliček od vozidla zasunut 
do zapalování, může být vytažen tímto způsobem : 

• Automatická převodovka: kliček od vozidla ne
lze ze zámku zapalováni vyjmout. Stiskněte a uvol
něte blokovací tlačitko ve volicí páce. Kli ček od vo
zidla je možné vytáhnout. 

• Manuální převodovka: kliček od vozidla vytáh
něte ze zámku zapalováni. 

168
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Během j ízdy 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• příslušenství , výměna dílů, opravy a změny 
=> strana 296 

A VAROVÁNI 
Ovládání čtečky mýtních karet může během 
jízdy odvádět pozornost od provozu na silnici 
a vést k nehodám. '---_ _ _ _ _______ ---1 . 1 

Uvedení systému mýtních karet do provozu 

Zapněte navígačni systém a správnou kartu ETC 
vsuňte do čtečky mýtních karet => obr. 128 (šípka). 

Jako potvrzení připravenosti k provozu se ozve 
dlouhý zvukový signál a na stavovém řádku navi
gačniho systému se zobrazi symbol ETC. 

Vysunutí mýtní karty 

Mýtni kartu vysunete stisknutim tla čítka CD. 
Chybové hlášení 

Pokud po zapnuti krátce zazni zvukový signál, do
šlo k závadě, např . chybí karta ETC nebo je vad
ná. Systém mýtnich karet neni připraven k provo-
zu. ~ 

A VAROVÁNI 
Neopatrné nebo nepozorné použiváni klíčku 
od vozidla může způsobit nehody a těžká zra
něni. 

• Při každém opuštěni vozidla je nutné vše
chny klíčky od vozidla vzit s sebou. Bylo by 
možné nastartovat motor nebo zapnout elek
trické vybavení, jako např. elektrické ovládání 
oken. Následkem mohou být těžké úrazy. 

• Nikdy nenechávejte samotné ve vozidle 
děti ani osoby, které nejsou plně samostatné 
a potřebuji pomoc druhé osoby. Tyto dětí ne
bo osoby nejsou v připadě nouze schopné 
samy opustit vozidlo, ani si vlastnimi silami 
pomoci. Tak mohou napřiklad podle roční do
by v uzavřeném vozidle být velmi vysoké ne
bo nizké teploty, které mohou především 
u malých dětí vést k vážným zraněním, vyvo
lat onemocněni nebo vést k úmrtí. 

• Dokud je vozídlo v pohybu, níkdy nevyta
hujte kliček ze zámku zapalování. Zámek vo
lantu může zaklesnout a vozidlo pak již nelze 
řidit. 

m Když je kliče k při vypnutém motoru po delší 
L1J dobu v zapalován i, vybíjl se akumulátor vozi
dla. 

m U vozidel s automatickou převodovkou je 
L1J možné vytáhnout kliček od vozidla ze zapalo
vání pouze tehdy, pokud se volici páka nacházl 
v poloze P. Při pad ně stiskněte a opět uvolněte blo-
kovaci tl ač ítko ve volicí páce. ~ 

"hem jízdy 
pouštění motoru, řazení, parkování 

pouštění a vypínání motoru 

I OJ Úvod k tématu 

V 1 to kapitole najdete informace k těmto tématům : 

I Ipalováni 168 
'1puštěni motoru ... 
Vypináni motoru 
I I ktronický imobilizér 
I J ledehřívá ni motoru 

169 
169 
170 
171 

Poznámky v této kapitole k automatické převo
dovce plati jak pro automatickou převodovku, 
tak také pro převodovku s dvojitou spojkou 
DSG@ 

Ukazatel imobilizéru 

Jestliže je kli ček od vozidla neplatný nebo pokud je 
ystém vadný, objevl se ve sdružených př istroj leh 

SAFE nebo Imobil izér aktivn;! . Motor nelze 
spustit => strana 170. 

Roztahování, resp. vlečení 

Vozidlo by se z technických důvodů nemělo rozta
hovat ani vléci. Mlsto toho použijte pomoc při star
továni. 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• sada kličků od vozidla => strana 41 

• řazeni => strana 172 

• brzdění , zastaveni a parkováni => strana 180 

• řlzen í => strana 193 

• as i stenční systémy pro rozjezd => strana 195 

• čerpá ni pohonných hmot => strana 240 

• pohonné hmoty => strana 246 

• nouzové zamknuti nebo otevření => strana 314 

• pomoc při startování => strana 343 

• roztahováni a vlečení => strana 346 

A VAROVÁNi 
Pokud za jízdy dojde k vypnuti motoru, vozi
dlo se hůře zastaví. To může způsobit ztrátu 
kontroly nad vozidlem, nehody a těžká zraně

ní. 

Spuštění motoru 

A VAROVÁNI (pokračováni) 
• Systémy podporujícl brzdění a řízení, sy-
stém airbag, napinače pásů , jakož i různá 
bezpečnostni výbava ve vozidle je aktivni po-
uze při běžlcim motoru. 

• Motor vypinejte pouze u stojicího vozidla. 

A VAROVÁNí 
Nebezpeči těžkých zraněni je možné při běž-
icim motoru nebo po spuštění motoru snižit. 

• Motor nikdy nespouštějte a nenechávejte 
běžet v nevětraných nebo uzavřených prosto-
rech. Výfukové plyny obsahuji mimo jiné je-
dovatý plyn oxid uhelnatý, který je bez barvy 
a zápachu. Oxid uhelnatý může vyvolat bez-
vědomi a být přičinou smrti. 

• Vozidlo s běžícím motorem nikdy nene-
chávejte bez dozoru. Vozidlo se může náhle 
pohnout nebo může dojit k nezvyklé události, 
která může způsobit poškozeni vozidla a těž-
ká zraněni. 

• Nikdy nepouživejte neschválený připravek 
pro urychleni spuštěni motoru. Neschválený 
připravek pro urychlení spuštění motoru by 
mohl explodovat a způsobit náhlé vytočeni 
motoru. 

A VAROVÁNí 
Části výfukového systému bývají velmi hor-
ké. Mohou způsobit požár a těžká zraněni. 

• Vozidlo nikdy neodstavte tak, aby části vý-
fukového systému přišly do styku s lehce 
vznětlivým materiálem pod vozidlem, jako 
např. s podrostem, listím, suchou trávou, roz-
litým palivem atd. 

• Dodatečnou ochranu podvozku nebo anti-
korozni prostředky nikdy nepouživejte na vý-
fukové potrubí, katalyzátory, tepelné štity ne-
bo na filtr pevných částic . 

Spouštěni motoru, řazení , parkování 
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ro ~ejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostni pokyny & na straně 167 a dodržujte 
Je. 

Krok Činnosti provádějte pouze v uvedeném pořadi. 

1. Seš lápněte brzdový pedál a v této poloze ho podržte, dokud neproběhne krok 5. 

1 a. 
U vozidel s manuální převodovkou : úplně seš lá pněte spojkový pedál a podržte ho, dokud 

motor nenaskočí. 

2. Řadici páku zařaďte do neutrálni polohy, resp. nastavte volici páku do polohy P nebo N. 

3. 
Pouze vozidla se vznětovým motorem: pro předžhaveni otočte kličkem od vozidla v zapalo-

vání do polohy => obr. 129 CD. Kontrolní světlo w ve sdružených přistroji ch sviti . 

4. Otočte kli ček v zapalováni do polohy => obr. 129 ® - nepřidávejte plyn . 

5. Když motor naskoč l , kli ček od vozidla v zapalování uvolněte . 

6. Pokud motor nenastartuje, přerušte spouštění a opakujte ho až asi po jedné minutě. 

7. Pokud se máte rozjet, uvolněte ruční brzdu => strana 180. 

A VAROVÁNI 
Vozidlo s běžicim motorem nikdy neopouštěj
te. Vozidlo se může náhle pohnout, obzvláště 
p ři zařazené rychlosti , resp. vloženém jízdnim 
stupni a může způsobit nehodu a těžká zraně
ní. 

A VAROVÁNI 
Neschválený připravek pro urychlení spuště
ni motoru by mohl explodovat nebo způsobít 
náhlé vytočeni motoru. 

• Nikdy nepoužívejte neschválený připravek 
pro urychlení spuštěni motoru. 

CD ., 
• Spouštěč nebo motor se mohou poškodit, 
když se během jlzdy pokusite motor nastarto
vat, nebo okamžitě po odstaveni motoru ho 
opět nastartovat. 

@JPOZNAMKA (pOkračování) 
• U studeného motoru se vyhněte vysokým 
otáčkám, nejezděte na plný plyn a motor zby
tečně nezatěžujte . 

• Při startováni nepoužívejte vlečeni ani rozta
hováni. Nespálené palivo může poškodit kataly
zátor. 

r::Gl::-, Motor nezahřívejte na místě , nýbrž okamžitě 
(!fS se při dobrých podmínkách viditelnosti skrze 
okna rozjeďte . Tím se motor rychleji zahřeje na 
provozni teplotu , a sniží se tak produkce škodlivin 
do ovzduší. 

m Během spouštění motoru se přechodně vypi
L1J nají elektrické spotřebiče s většim příkonem . 
m Po spuštění studeného motoru se může 
L1J z provozních důvodů krátkodobě zvýšit hluč
nost vozídla. To je normálni a není třeba se znepo
kojovat. 

m Při vněj š lch teplotách nížš lch než +5 °C 
L1J (+41 °F) , když je zapnuté p řídavné topeni , lze 

~ 

pod vozidlem pozorovat kouř . ~ 

Vypínání motoru 

ro ~ejprve si přečtěte úvodni informace a bezpečnostni pokyny & na straně 167 a dodržujte 
Je. 

Krok Činnosti provádějte pouze v uvedeném pořadi. 

1. Uved1e vozidlo úplně do klidového stavu => & . 
2. Seš lápněte brzdový pedál a pOdržte ho sešlápnutý, dokud neproběhne krok 4. 

3. U automatické převodovky nastavte volicl páku do polohy P. 

______ 4_. ____ ~ _________________ P_e_v_n_ě_z_a_t_á_hn_ě_t_e_r_u_čn_i_b_r_zd_u __ =>_s_t_ra_n_a __ 18_0_. _________________ ~ 

Spouštění motoru, řazení, parkování 



Krok Činnosti provádějte pouze v uvedeném pořadi. 

5. ____ ~_--------~O~t=0=čt~e~k~li~č~ke=m~0~d~v~0~z~id=l=a~v-z=a~p~a_lo_v_á_n_í =d=0~P_0_10_h~y_~ __ 0_b_r._1~2-9~GD~O~.----____ _ 
6. U manuální převodovky zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpětný chod . 

A VAROVÁNí 
Nikdy motor nevypinejte, dokud se vozidlo 
pohybuje. To může způsobit ztrátu kontroly 
nad vozidlem, nehody a těžká zraněni. 

• Když je vypnuté zapalováni, jsou airbagy 
a napinače pásů nefunkčni. 

• Posilovač brzd při vypnutém motoru ne
pracuje. K zastavení se musi vynaložit vice 
síly. 

• Když je vypnutý motor, nefunguje ani se
rvořizeni. K řizení vozídla je proto potřeba vy
naložit více sily. 

Elektronický imobilizér 

í"T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.Ic.U bezpečnostni pokyny &, na straně 167 a 
dodržujte je. 

Imobilizér pomáhá zabránit možnosti spustit motor 
neoprávněným kličkem od vozidla a aby se v d ů
sledku toho nemohlo vozid lo pohnout. 

V kli čku od vozidla je zabudován elektronický čip , 

kterým se při vsunutí klíčku do zapalování automa
ticky deaktivuje elektronický i,mobilizér. 

Elektronický imobilizér se automaticky aktivuje, jak
mile je vytažen k l iček od vozidla ze zapalováni. 

170 I Během jízdy 

Řazení 

o:JJ Úvod k tématu 

V t to kapitole najdete informace k těmto tématům: 

Varovná a kontrolní světla ......... 173 
P dály.. .. .................. . . 173 
M nuální převodovka: zařazení rychlostního 
W~ .......... 1M 

Automatická převodovka : za řazení 
rychlostního stupně . . . . . . . . . 175 
Řazení tiptronikem ....... ... . . . . . . . .. 177 
Jízda s automatickou převodovkou. 178 
Funkční závada automatické převodovky . 178 
Doporučení k řaze ní rychlostních stupňů 179 

Poznámky v této kapitole k automatické převo
dovce platí jak pro automatickou převodovku , 
tak také pro převodovku s dvojitou spojkou 
DSG®. 

Pří vloženém zpětném chodu a zapnutém 
zapalování: 

• svítí zpětný světlomet; 

• Climatronic se během couvání automaticky 
přepne na režim recirkulace; 

• se zapne také stěrač skla výklopných dveř í , po
kud jsou stěrače čelního skla zapnuté; 

• případně se zapne funkce ParkPi lot a kamera 
asistenta pro zpětnou jízdu. 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• uspořádáni středové konzoly ~ strana 12 

• přístroje ~ strana 19 

• stěrače a ostřikovače ~ strana 11 3 

• brzdění, zastavení a parkování ~ strana 180 

• as i sten čn í systémy pro rozjezd ~ strana 195 

• Park Pilot ~ strana 198 

• asistent pro zpětnou jízdu (Rear Assist) 
~ stra na 204 

• asistenta pro parkování (Park Assist) ~ strana 
208 

172 I Během jízdy 

A VAROVÁNI (pokrai!ovánl 

• Když vytáhnete klíček od vozidla ze zapa
lování, může zámek volantu zapadnout a ne
lze již ovládat řízeni. 

CD "I 

Pokud bylo vozidlo déle provozováno s vyšším 
zatížením motoru, může se motor po odstavení 
přehřivat. Abyste zabránili poškozeni motoru, 
nechte motor běžet asi 2 minuty v neutrálni po
loze, než ho odstavíte. 

m U vozidel s automatickou převodovkou lze 
L.!J klíček od vozídla vyjmout ze zapalování po
uze v poloze P. 

I:l Po vypnuti motoru může i při vypnutém za pa
L!:J lování a vytaženém kličku ze zámku zapalo
vání běžet ještě ně kolik minut ventilátor ch lad i če 
v motoru . Ventilátor ch lad iče se spíná samočinně. <I 

Proto můžete motor startovat jed ině odpovídajícím 
kódovaným originálním kličkem od vozidla Volks
wagen. Kódované kličky od vozidla jsou k dostání 
u partnerů Volkswagen ~ strana 41 . 

Pokud použijete neoprávněný kliček od vozidla, 
zobrazuje se na displeji sdružených př ístrojů nápis 
SAFE nebo lmobil izér aktivni! . Vozidlo pak 
nelze uvést do provozu. 

I:l Spolehlivý provoz vozidla je zaručen jen při 
L!:J použiti orig ináln ích kličků Volkswagen. <I 

• klimatizace ~ strana 228 

• řízení motoru a č isticí zařízení výfukových ply
nů ~ strana 307 

• nouzové zamknutí nebo otevření ~ strana 314 

Prudké zrychlení může způsobit obzvláště na 
kluzkých vozovkách ztrátu výkonu a smyk. To 
může vést ke ztrátě kontroly nad vozídlem, 
k nehodě a k těžkým zraněním. 

• Použít kíck-down nebo prudce zrychlit 
můžete pouze tehdy, když to dovoluje vídítel
nost, stav vozovky, povětrnostní a dopravní 
podmínky. 

Nikdy nenechávejte brzdy často a dlouho se
šlápnuté nebo neseš lapujte brzdový pedál 
příliš často a dlouho. Dlouhým brzděním se 
přehřívají brzdy. Tím se podstatně snížuje 
brzdný výkon, výrazně se prodlužuje brzdná 
dráha a může dojít i k úplnému výpadku 
brzdového systému. 

CD "I 

• Nikdy nenechávejte brzdy "obrušovat" leh
kým tlakem na pedál, pokud opravdu neni nut
né brzdit. Zvyšuje to opotřebení brzd. 

• Před dlouhým a prudkým klesánim snižte 
rychlost a přeřaďte na nižši rychlostní stupeň, 
resp. zvolte nížší jízdni stupeň. Můžete tak vy
užít brzdnou silu motoru a odlehčít brzdám. Jí
nak může dojít k přehřátí brzd a jejich možné
mu výpadku. Brzdy používejte, když potřebuje-
te zpomalít nebo zastavit. <I 

Předehřívání motoru 

81K·0611 

Obr. 130 Přední nárazník vlevo: krytkaCD a připo
jovací zdířka @ pro předehřlvání motoru 

í"T'n Nejprve sl přečtěte úvodní Inform~ce a 
L-.Ic.U bezpečnostní pokyny &, na strane 167 a 
dodržujte je. 

Během předehřívá ní motoru se u stojícího vozidla 
prostřednictv ím topného prvku motor pomalu 
zah řívá. K tomu je nutné připojení prostředníctvím 

dodávaného kabelu k zásuvce 230 V, resp. 115 V, 
například v garáži. S dosta tečně zahřátým chladi
cí m prostředkem dosáhne motor po spuštění výra
zně rych leji provozní teplotu . Tlm se redukuje 
spotřeba paliva, resp. emise škodlivin během 
zahřívac í fáze. 

Předehřívá ní motoru může trvat v závislosti na 
vnější teplotě až 3 hodiny. 

Přípojení předehřívání motoru 

• Používejte výh radně dodávané kabely. 

• Všechny používané kabely a konektory musí 
být nepoškozené ~ &,. 

• Otevřete krytku ~ obr. 130 CD. 

• Připojovací kabel zasuňte do zdířky @ . 

• Připojovací kabel spojte se spojovacím kabe
lem. 

Varovná a kontrolní světla 

• Spojov aci kabel připojte k uzemněné a proudo
vým jističem Fl chráněné zásuvce 230 V, resp. 11 5 
V. 

• Před spouštěnim motoru vždy odstraňte připo
jovací kabel a zavřete krytku CD. 

A VAROVÁNI 
Nesprávné používání předehřívání motoru 
může mít za následek zkraty, úrazy elektric
kým proudem, požáry, těžká poranění a smrti 

• Spojovaci kabel připojte vždy k uzemněné 
a proudovým jističem Fl chráněné zásuvce 
230 V, resp. 115 V, která je chráněna před vni 
knutim vody, před vlhkostí a jinými tekutína
mi. 

• Nikdy předehřívání motoru nepřipojujte 
k běžné elektrické zásuvce, nezávísle na tom, 
zda je nebo není jištěná. 

A VAROVÁNI 
Použití nevhodných nebo poškozených zásu
vek a spojovacích kabelů a nerespektování 
všeobecně platných bezpečnostních předpi
sů může způsobit zkraty, nehody, vážná zra
nění a smrt. 

• Nikdy nepoužívejte poškozené zásuvky 
a spojovací kabely. Před každým použitim 
zkontrolujte, zda nejsou konektor a kabel po
škozené. 

• Nikdy neprovádějte změny nebo opravy na 
elektrických konstrukčních dílech. 

• Konektory chraňte vždy před vodou, 
vlhkosti a jinými tekutinami. 

m Používáte-Ii předehřívání motoru pří lež ito~t
L.!J ně , stač í j i stič testovat jednou za měs i c , pn 
pravidelném používání testujte jistič každý týden. <I 

Spouštění motoru, řazení, parkování 
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I-T'n ~ejprve sí přečtěte úvodni informace a bezpečnostní pokyny &, na straně 172 a dodržujt 
l-.WI Je. 

Svití Možná příčina Řešení 

I Gl) Nepokračujte v jizdě! 

Převodovka s dvojitou spojkou DSG® je 
Převodovku nechte v poloze P vychladnout. 

(1) Pokud varování nezmizí, nepokračujte v jízdě 
přehřátá a vyhledejte odbornou pomoc. Jinak se může 

převodovka vážně poškodit ~ strana 178. 

il) Brzdový pedál není sešlápnutý. 
K vložení jízdního stupně seš lápněte brzdový 
pedál ~ strana 180. 

Bli ká Možná příčina Řešení 

Blokovací tlačítko ve volicí páce není zaare
továno. Rozjezd je blokován. 

Zajistěte zámek volicí páky ~ strana 176. 

Závada automatické převodovky. 

/" bliká stříd avě s ukazatelem volicí páky, 
např . D. 

Při zapnutí zapalování se krátce rozsvítí některá 

varovná svě tla kvů li kontrole funkčnosti příslušné
ho systému. Po něko lika sekundách zhasnou. 

fA VAROVÁNI , ! 
Opomenutí rozsvicených varovných světel 
a textového hlášeni může vést k uváznuti vo
zidla v silničním provozu, k nehodám a těž
kým zraněním . 

• Nikdy nepřehlížejte rozsvícená kontrolní 
světla a textová hlášeni. 

Pedály 

Obr. 131 Pedály u vozidel s mechanickou převo
dovkou : CD plynový pedál, @brzdový pedál, @ 
spojkový pedál. 

Sníženou rych lostí vyhledejte nejbližší odborný 
servis a nechte systém zkontrolovat. 

A VAROVÁNI i';okrai!ovánl) 
• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozidlo. 

• Pokud vozidlo zůstane stát nebo musí být 
odstaveno kvůli opravě, zastavte ho v bez
pečné vzdálenosti od silnice, zapněte varov
ná světla, vypněte motor a proveďte ostatní 
bezpečnostní opatřeni tak, abyste projíždějící 
vozidla varovali. 

CD I:.TI),.J.lHM"~ I 
Opomenuti rozsvícených kontrol nich světel 
a textových hlášení může způsobit poškozeni 
vozidla. <I 

Obr. 132 Pedály u vozidel s automatickou převo-
dovkou: CD plynový pedál, @ brzdový pedál .. 

Spouštění motoru, řazení , parkování 
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r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l--J,::.U bezpečnostni pokyny &\. na straně 172 a 
dodržujte je. 

Ovládáni a volnost pohybu všech pedálů nesmí 
omezovat žádné předměty, ani koberečky pod no
hy. 

Používejte takové podložky nohou, které nezasa
huji do oblasti pedá l ů a které lze v prostoru nohou 
bezpečně upevnit. 

Abyste zastavili vozidlo, musite při výpadku brzdo
vého okruhu sešlápnout brzdový pedál dál než ob
vykle. 

A VAROVÁNI 
Předměty v oblasti nohou řidiče mohou ome
zit ovládáni pedálů . To může způsobit ztrátu 
kontroly nad vozidlem a zvýšit nebezpeči těž
kých zranění. 

A VAROVÁNI (lIokračovánl) 

• Dbejte, aby bylo možné vždy pedály bez 
překážky sešlápnout. 

• Podložky nohou musi být vždy bezpečně 
upevněné. 

• Nikdy nepokládejte podložku nohou nebo 
jiné podlahové krytiny přes zabudovanou 
podložku nohou. 

• Dbejte, aby se do prostoru nohou řidiče 
během jízdy nemohly dostat žádné předměty. 

• Případné předměty u zaparkovaného vozi
dla z prostoru nohou odstraňte. 

CD -. 
Je nutné, aby bylo možné vždy pedály bez 
překážky sešlápnout. Tak je napřiklad nutný při 
výpadku některého brzdového okruhu delší 
chod brzdového pedálu, abyste vozidlo uvedli 
do klidového stavu. Přitom musi být brzdový 
pedál sešlápnut po delši dráze a silněji, než je 
běžné. ~ 

Manuální převodovka: zařazení rychlostního stupně 

Obr. 133 Schéma řazení šestistupňové manuální 
převodovky 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l--J,::.U bezpečnostní pokyny &\. na straně 172 a 
dodržujte je. 

Na řadicí páce jsou zobrazeny polohy jednotlivých 
rychlostních stupňů => obr. 133. 

• Úplně seš lápněte spojkový pedál a podržte. 

• Řad icí páku uveďte do požadované polohy 
=> &\.. 

• Pro zařazeni uvolněte spojkový pedál. 
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Během jízdy 

Poloha vo-
Pojmenování lic í páky Význam =>&\. 

V některých zemích je nutné mít spojkový pedál při 
spouštění motoru úplně prošlápnutý. 

Vložení zpětného chodu 

• Zpětný chod vkládejte pouze u stojícího vozi
dla. 

• Úplně seš lápněte spojkový pedál a podržte 
=> &\.. 

• Řad ic í páku uveďte do neutrální polohy a za
tlačte do l ů. 

• Řadic í páku posuňte úplně doleva a potom 
dopředu, do polohy zpětného chodu @. 
• Pro zařazení uvo l něte spojkový pedál. 

Řazení dolů 
Řazení do l ů během jízdy by mělo probíhat vždy po 
jednotlivých stupních, tedy vždy na dalši nižší stu
peň, a ne při příliš vysokých otáčkách motoru => &\.. 
Při vysokých rychlostech nebo vysokém počtu ot
áček může přeskočení jednoho nebo více stupňů 
při řazeni dolů poškodit spojku nebo převodovku, 
i když nebylo zařazeno => CD. ~ 

Hnací kola jsou mechanicky blokována. 

p Parkovaci pojistka POji S.tk~ zap ín~j te pouze u stojícího vozidla. Když chcete vyjmout 
VOltCI paku z teto polohy, seš lápněte brzdový pedál a zapněte za-
palování. 

R Zpětný chod Zpětný chod je zapnutý. 
Zařaďte ho pouze u stojícího vozidla. 

N Neutrál Převodovka je v neutrální poloze. Na kola se nepřenáší žádná silo 
a není k dispozici brzdný účinek motoru. 

D 
Permanentni poloha Všechny dopředné rychlostní stupně se automaticky přeřazuji na-
pro jízdu vpřed (nor- horu a dolů . Okamžik řazení závisí na namáhání motoru, indivi-

mální program) duálním stylu jízdy a rychlosti , kterou jedete. 

Permanentní poloha Všechny dopředné jízdní stupně se řadí automaticky nahoru po-
z~ějí a d? l ů dříve než v pOloze volicí páky O, aby se plně využily S pro jízdu vpřed (spor-

tovní program) vykonove rezervy motoru. Okamžik řazení závisí na namáhání mo-
toru , individuálním stylu jízdy a rychlosti, kterou jedete. 

Zámek volicí páky 

Zámek volicí páky v poloze P nebo N brání neú-
myslnému za řazení některé jízdní polohy, a tedy 
nežádoucímu rozjetí vozidla . 

Pro uvo lnění imobi lizéru při zapnutém zapalování 
seš lápněte a podržte brzdový pedál. Současně 
stiskněte blokovací tl ačí tko ve volicí páce. 

Při plynulém řazení přes polohu N (na př. z R na O) 
není volicí páka zamčená. Tím je umožněno např. 
"vyhoupávání" zapadlého vozidla. Pokud je volicí 
páka při nesešlápnutém brzdovém pedálu v poloze 
N déle než asi jednu sekundu a když je rychlost 
v 
v 
ozidla nižší než zhruba 5 kmih (3 mph), zámek 
olicí páky se zamkne. 

některých případech se může u vozidel s převo-
ovkou s dvojitou spojkou DSG® stát, že zámek 

V 
d 
v 

P 
d 
b 
z 

olicí páky nezapadne. Hnací ústrojí je pak mimo 
rovoz, aby se zabránilo nežádoucímu rozjetí vozi-
la. Zelené kontrolní světlo GS) bliká a navíc se zo-
razí informační text. Chcete-Ii zámek volicí páky 
ablokovat, postupujte takto: 

• u šestistupňové převodovky: seš lápněte brzdo-
v Ý pedál a opět uvolněte; 

• u sedmistupňové převodovky : nastavte volicí 
p 
j 

áku do polohy P nebo N a pak zařaďte některý 
ízdnl stupeň. 

A VAROVÁNí 
Zařazení špatné polohy volicí páky může vést 
ke ztrátě kontroly nad vozidlem, k nehodě 
a k těžkým zraněnim. 

• Během vkládáni jízdniho stupně nepřídá-
vejte plyn. . 
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Běhemjizdy 
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• Pří běžícím motoru a vloženém jízdním 
stupní se může vozídlo rozjet, jakmile uvolní-
te brzdový pedál. 

• Během jizdy nikdy nezařazujte zpětný 
chod nebo parkovací pojistku. 

A VAROVÁNI .:~ 

Nezáměrné pohyby vozidla mohou způsobit 
těžká zranění. 

• Jako řídič nikdy neopouštějte sedadlo řidi-
če pří běžícim motoru a zařazeném jízdnim 
stupni. Pokud ho přesto musíte opustit, vždy 
pevně zatáhněte ručni brzdu a zařad'te volicí 
páku do polohy P. 

• Při běžícím motoru a zařazeném jizdním 
stupní O, S nebo R je nutné držet vozídlo no-
žní brzdou. I při volnoběžném počtu otáček 
není zcela přerušen přenos síly a vozídlo se 
"plazí". 

• Níkdy nepřeřazujte na jizdní stupně R ne-
bo P, pokud se vozidlo pohybuje. 

• Vozidlo s vloženým jízdním stupněm N ní-
kdy neopouštějte . Vozidlo pomalu sjíždí dolů 
ze svahu, bez ohledu na to, jestli motor běží 
nebo ne. 

rCD ';l.T".",!;;:!.~~. I J 
Pokud u stojícího vozidla není zatažená ruční 
brzda a brzdový pedál uvolníte v poloze vol.ici 
páky P, může se vozidlo pohnout o několik cen-
timetrů dopředu nebo dozadu. ~ 

VAROVÁNí 
Když motor běží , vozidlo se ihned rozjede, 
I"kmi le zařadíte rychlostni stupeň a uvolnite 

pojkový pedál. To plati i při zatažené ruční 
"rzdě. 

• Nikdy nezařazujte rychlostní stupeň , do
kud se vozidlo pohybuje. 

VAROVÁNI 
N odborné řazeni na příliš nízký stupně může 
způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, což 
In(IŽe vést k nehodám a těžkým zraněnim . 

• 
Pokud při vysokých rychlostech nebo vyso
kých otáčkách motoru zařadite řadicí páku na 
II iliš nízký stupeň, může se spojka a převodov
ko vážně poškodit. To platí také tehdy, když pe
dál spojky zůstane sešlápnutý a neni zařazeno . 

Respektujte následujici pokyny, abyste zabráni 
li poškození a předčasnému opotřebení : 

• Během jizdy nenechávejte ruku ležet na 
řadicí páce. Tlak ruky se přenáši na řadici vidli 
ce v převodovce. 

• Dbejte, aby vozidlo úplně zastavilo, než 
zařadite zpětný chod. 

• Pří změně rychlostniho stupně vždy úplně 
sešlápněte spojkový pedál. 

• Ve svahu nepřidržujte vozidlo při běžicím 
motoru spojkou "v prokluzu ". <J 

Automatická převodovka : zařazení rychlostního stupně 

• 
Obr. 134 Vozidlo s řizen im vlevo: volicí páka au
tomatické převodovky s blokovacím tl ačitkem (šip
ka ) 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l--J,::.U bezpečnostní pokyny &\. na straně 172 a 
dodržujte je. 

Volici páka je vybavena zámkem volicí páky. Při 
změně polohy volici páky z polohy P do některého 
jizdniho stupně seš lápněte brzdový pedál a zatlač
te blokovaci tlač itko v hlavě volici páky ve směru 

(
Pokud během jizdy omylem za řad ite na N, 

I odstavte nohu z plynu. Vyčkejte, až se počet 
volnoběžných otáček motoru ustáli , než přeřad íte 
lili 11 který jízdní stupeň. <J 

I azení tiptronikem 

Obr. 136 Volici páka v poloze tiptroniku (vozidlo 
S flzením vlevo). Vozidlo s ř izením vpravo je 
uspořádáno zrcad lově . 

r--('n Nejprve sí přečtěte úvodni informace a 
l--J,::.U bezpečnostni pokyny &\. na straně 172 a 
dodržujte je. 

Při automatické převodovce můžete s tiptronikem 
ručně řadit rychlostní stupně nahoru a dolů. Při 
přepnuti do programu tiptronic se zachová aktuální 
rychlostní stupeň . To plati tak dlouho, dokud sy
stém neza řadí rychlostní stupeň automaticky na 
zák ladě aktuální jízdní situace. 

Ovládání tiptroníku volící pákou 

• Volicí páku v poloze O zatlačte doprava do ulič
ky tiptroniku => &\. v Automatická převodovka: 
zařazení rychlostního stupně na stra ně 176. 

• Pro přeřazení na vyšší nebo nižší rych lostní 
stupeň krátce zatlačte volicí páku dopředu ev nebo 
dozadu 8 => obr. 136. 

Ovládání típtroniku kolébkovými spínačí 

• V jizdnim programu O nebo S použijte kolébko
vé spínače na volantu => obr. 137. 

• Pro přeřazení na vyšší ~Iostní stupeň přitlač
te pravý kolébkový spí nač ~ k volantu . 

Obr. 135 Vozidlo s řízením vpravo: volicí páka au
tomatické převodovky s blokovacím tlačítkem (šip
ka) 

šipky => obr. 134, resp. => obr. 135. Abyste volicí 
páku vložili z polohy N do polohy O nebo R, se
šlápněte nejprve brzdový pedál a podržte ho. 

Při zapnutém zapalování se na displeji sdružených 
pří strojů zobrazuje aktuální poloha volicí páky 
a příp . aktuální rychlostní stupeň . ~ 

Spouštění motoru, řazení , parkování 
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Obr. 137 Volant se 2 kolébkovými spinač i pro tip
tronic 

• Pro přeřazení na nížš i rych lostn í stupeň přitlač
te levý kolébkový spínač 8 k volantu . 

• Pro opuštění tiptroniku zatáhněte pravý koléb
kový spínač ~ asi na jednu sekundu k volantu . 

Ovládání tiptronikem automaticky opustíte tehdy, 
když po nějakou dobu nepoužijete kolébková tl ač ít
ka a pokud volicí páka nen í v uličce řazeni tiptroni
ku. 

CD r;.m-·wag 
• Pří akcelerací přímo řazená převodovka 
přeřadí krátce před dosaženim neíVyššich 
přípustných otáček na nejbližší vyšší jizdni stu
peň . 

• Jestliže ručně řadíte na nižší stupně, přepne 
převodovka teprve tehdy, když už není možné 
přetočení motoru . <J 
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Jízda s automatickou převodovkou 

j"'"""('n Nejprve si přečtěte úvod ni informace a 
L-J,:.U bezpečnostni pokyny &, na straně 172 a 
dodržujte je. 

Dopředné rychlostni stupně se přeřazuji nahoru 
a dolů automaticky. 

Jízda v klesání 

Čim je klesá ni strmějši , tim nižš i rychlostni stupeň 
za řad"te. Nižš i rychlostni stupně zvyšuji brzdnou si
lu motoru . Nikdy nejezděte z hor nebo kopců dolů 
na neutrál N. 

• Sniženi rychlosti. 

• Volici páku v poloze O zatlačte doprava do ulič
ky tiptroniku => strana 177. 

• Krátkým zatlačenim dozadu přeřadite na nižši 
rychlostni stupeň. 

• NEBO: kolébkovými spinač i na volantu přeřaď
te vždy na nižš i rychlostni stupeň => strana 177. 

Zastavení v kopci a rozjetí do kopce 

Čim je stoupáni strmějš i , tim nižší rychlostní stu
peň zvolte. 

Když pří běžícim motoru zastavite nebo se rozjíž
díte, měli byste používat asistenta rozjezdu do 
kopce => strana 195. 

Vozídla bez asistenta rozjezdu do kopce: když 
zastavíte ve stoupání při vloženém jizdnim stupni, 
je nutné vždy vozidlo zajistit proti popojíždění se
šlápnutim brzdového pedálu nebo zataženim ruční 
brzdy. Při rozjiždění pak nejprve uvolně te brzdový 
pedál nebo ručni brzdu => CD. 

Kick-down 

Zařízení Kick-down umožňuje maximální zrychlení 
v poloze volicí páky O, S nebo v poloze tiptroniku. 

Pokud sešlápnete pedál plynu až do krajní polohy, 
přeřadí automatika v závislosti na rychlosti a počtu 
otáček motoru zpět na nižší jízdní stupeň . Tak je 
využito celé zrychlení vozidla => &,. 

Při kick-down je automaticky přeřazeno na nejbližšl 
vyšši stupeň teprve po dosažení maximálnich 
připustných otáček motoru . 

A. VAROVÁNI 
Prudké zrychlení může způsobit obzvláště na 
kluzkých vozovkách ztrátu výkonu a smyk. To 
může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, 
k nehodě a k těžkým zraněním. 

• Styl jizdy vždy přizpůsobte provozu do
pravy. 

• Použit kick-down nebo prudce zrychlit 
můžete pouze tehdy, když to dovoluje viditel
nost, stav vozovky, povětrnostní a dopravní 
podmínky. 

• Při akceleraci vozidla a svým jízdním sty
lem nikdy neohrožujte ostatni účastniky sil 
ničního provozu. 

• Nezapomeňte, že pokud je ASR vypnutá, 
mohou se hnací kola protočit a vozidlo může 
sklouznout. 

• Po akceleraci ASR opět zapněte. 

• Při zastavení v kopci při vloženém jízdním 
stupni nezkoušejte zabránit vozidlu v popojíž
dění dozadu přidáváním plynu. Tim by se mo
hla automatická převodovka přehřát a poško
dit. 

• Nikdy nepopojíždějte v jízdním stupni N, ob
zvláště tehdy ne, pokud je motor vypnutý. Au
tomatická převodovka se nepromazává a tím se 
může poškodít. <I 

Funkční závada automatické převodovky 

j"'"""('n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J,:.U bezpečnostní pokyny &, na straně 172 a 
dodržujte je. 

Nouzový program 

Pokud se na displeji sdružených při stroj ů všechny 
polohy volicí páky automatické převodovky zobra
zuji na světlém podkladu, došlo k závadě v systé-
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mu. Automatická převodovka běž í v nouzovém 
programu. V nouzovém programu může vozidlo je
š tě jezdit, ale omezenou rychlosti a ne ve všech ry
chlostnich stupnich. 

U převodovky s dvojitou spojkou DSG® již nelze 
v ně kterých případech jet na zpětný chod . Převo
dovku nechte neprodle ně zkontrolovat v některém 

z odborných servisů. ~ 

Brzdění, zastavení a parkování 

OJ Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Varovná a kontrolni světla 

Ručni brzda .. ........ . . 
Parkováni . ......... . ... . . . 

181 
182 
183 

In formace k brzdění . ... . .... 183 
Systémy podpory brzděni . . . . . . . . . . . 186 
Zapnuti a vypnuti ASR 188 
Brzdová kapalina . 188 

Systémy podpory brzdění jsou protiblokovaci sy
stém (ABS), brzdový asistent (BAS), elektronická 
uzávěrka diferenciálu (EDS), regulace tra kčního 
prokluzu (ASR) a elektronický sta bilizačni program 
(ESC). 

Doplňujicí informace a varovné pokyny: 

• provoz s přivěsem => strana 141 

• as i stenčni systémy pro rozjezd => strana 195 

• kola a pneumatiky => strana 284 

• pří slu šenstvi , výměna dil ů, opravy a změny 
=> strana 296 

A. VAROVÁNI 
Jízda s sjetými pneumatikami nebo vadnými 
brzdami může způsobit nehody a těžká zraně-
ni. 

• Pokud se rozsvíti varovné světlo O jedno-
tlivě nebo společně s textovým hlášením na 
displeji sdružených přistrojů, neprodleně vy-
hledejte odborný servis a nechte zkontrolovat 
brzdové obložení a vyměnit opotřebované 
brzdové destičky. 

A. VAROVÁNI 
Nesprávné parkováni může způsobit těžká 
zraněni. 

• Dokud je vozidlo v pohybu, nikdy nevyta-
hujte klíček ze zámku zapalováni. Zámek vo-
lantu může zaklesnout a vozidlo pak již nelze 
řídít ani kontrolovat. 
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A VAROVÁNI (pokračovánI) JIl 
• Vozidlo nikdy neodstavte tak, aby části vý
fukového systému přišly do styku s lehce 
vznětlivým materiálem pod vozidlem, jako 
např. s podrostem, listím, suchou trávou, roz
litým palivem atd. 

• Vždy, když vozidlo odstavujete nebo pa
rkujete, měli byste pevně zatáhnout ruční 
brzdu. 

• Nikdy nenechávejte děti ani osoby, které 
nejsou plně soběstačné, ve vozidle. Mohou 
uvolnit ruční brzdu, volicí nebo řadicí páku 
a tím uvést vozidlo do pohybu. To může způ
sobit nehody a těžká zraněni. 

• Při každém opuštěni vozidla je nutné vše
chny klíčky od vozidla vzít s sebou. Bylo by 
možné nastartovat motor nebo zapnout elek
trické vybaveni, jako např. elektrické ovládáni 
oken. Následkem mohou být těžké úrazy. 

• Nikdy nenechávejte samotné ve vozidle 
děti ani osoby, které nejsou plně samostatné 
a potřebují pomoc druhé osoby. Tyto děti ne
bo osoby nejsou v případě nouze schopné 
samy opustit vozidlo, ani si vlastnimi silami 
pomoci. Tak mohou například podle ročni do
by v uzavřeném vozidle být velmi vysoké ne
bo nízké teploty, které mohou především 
u malých děti vést k vážným zraněním , vyvo
lat onemocnění nebo vést k úmrti. 

CD •• 
• Na parkovací místa s vysokým uložením ob
rubníku nebo pevným ohraničením najiždějte 
vždy opatrně. Tyto předměty, které vystupují ze 
země, mohou při zajíždění a vyjižděni poškodit 
nárazníky a jiné části vozidla. Abyste zabránili 
poškozeni, zastavte, ještě než se kola dotknou 
ohraničeni nebo obrubníku. 

• Dávejte pozor při přejíždění vjezdů na po
zemky, ramp, obrubníků a jiných předmětů . Ní
zko položené části vozidla, jako např. nárazník, 
spoiler a části podvozku, motoru nebo výfuko
vého systému lze při přejíždění těchto překážek 
poškodit. <I 

Ve všech připadech nechte automatickou převo
dovku neprod leně zkontrolovat v někte rém z od
borných se rvisů . 

P ře hřátí převodovky s dvojítou spojkou 
DSG® 

Převodovku s dvojitou spojkou lze přehřát 

napři klad častými rozjezdy, dlouhým "plazenim" 
nebo popojížděním v zácpě. Přehřátí se zobrazuje 
prostřednictvim kontrolního světl a 0 a přip . texto
vého hlášení na displeji sdružených přistroj ů. Na
víc může zaznit akustické varováni. Zastavte a ne
chte převodovku vychladnout => CD. 

Vozidlo se í přes zařazený rychlostní stupeň 
nepohybuje aní dopředu, aní dozadu 

Pokud se vozidlo nepohybuje požadovaným smě
rem, nemusí být jízdni stupeň v závislosti na systé
mu správně zařazen. Potom sešlápněte brzdový 
pedál a znovu za řaďte jizdni stupeň . 

Pokud se vozidlo stále nepohybuje pož dovaným 
směrem , je závada v systému. Vyhledejte odbor
nou pomoc a nechte systém zkontrolovat. 

• Pokud se poprvé zobrazi upozornění , že je 
převodovka přehřátá, je nutné buď vozidlo od
stavit na bezpečném mistě, nebo pokračovat 
v jízdě rychlostí vyšší než 20 kmih (12 mph). 

• Pokud se textové hlášeni a akustické varo
vání opakuji zhruba po 10 sekundách, je nutné 
vozidlo neprodleně odstavit na bezpečném mi
stě a vypnout motor. Převodovku nechte vy
chladnout. 

• Abyste se vyvarovali poškozeni převodovky, 
smite v jizdě pokračovat teprve tehdy, když už 
nejsou reprodukována akustická varování. Do
kud je převodovka přehřátá, vyvarujte se rozjíž-
dění a popojiždění krokem. <I 

Doporučení k řazení rychlostních stupňů 

j"'"""('n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J,:.U bezpečnostni pokyny &, na straně 172 a 
dodržujte je. 

Na displeji sdružených př i stroj ů se u některých vo
zidel během jizdy zobrazují doporučení volby ry
chlostních stupň ů, úsporné vzhledem ke spotřebě, 
jako č í s l a: 

Ukazatel 

• t 

Význam 

Optimá lně zvolený rychlostní stu
peň . 

Doporučení k za řazení vyššího ry
chlostního stupně. 

Doporučení k zařazení nižšího ry
chlostního stupně. 

Informace k "čištění" filtru pevných částic 

Říd ici jednotka výfukového systému rozpozná 
ucpaný filtr pevných částic a podpoří cíleným do
poručením k řazení proces samoč ištění filtru . K to
mu může být požadováno jet výjimečně na vyšší 
počet otáček motoru => strana 307 . 

Varovná a kontrolní světla 

A UPOZORNĚNí 
Doporučení k řazení je pouze pomocný 
prostředek a nemůže nahradit pozornost řidi
če. 

• Odpovědnost za správnou volbu rychlost
ního stupně v příslušné jizdni situaci, např. 
při předjížděni, jízdě do kopce nebo s přívě
sem, leží na řidiči. 

~ Optimá lně zvolený rychlostní stupeň pomáhá 
(!ft) snížit spotřebu pohonných hmot. 

rJfI Ukazatel doporučení k řazení zhasne, když 
L1.J sešlápnete pedál spojky. <I 

Spouštění motoru, řazeni , parkování 
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ru ~ejprve sí přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny &, na straně 180 a dodržujte 
Je. 

Svítí Možná příčina => &, 

(®) Zatažená ruční brzda. 

Vadný brzdový systém. 

(CD) Hladina brzdové kapaliny je pří li š nizká. 

SpOlečně s kontrolním světlem ABS (8): 

výpadek ABS. 

)) Opotřebovaná přední brzdová obložení. 

ESC se vypiná v závislosti na systému. 

Závada ESC. 

Spo lečně s kontrolním svě tlem ABS (8): 

< systém ABS je vadný. 

Akumulátor vozidla byl opět připojen . 

$J, ASR je ručně vypnutá. 

Společně s kontrolnim světlem ESC ~ : 

;1 
systém ABS je vadný. 

Spo lečně s varovným světlem ID: 
dekABS. 

«(S» Brzdový pedál neni sešlápnutý. 

Bliká Možná příčina 

ESC, resp. ASR reguluje. 

Při zapnuti zapalováni se krátce rozsvíti některá 

varovná světla kvů li kontrole funkčnosti příslušné
ho systému. Po několika sekundách zhasnou. 

A ' VAROVÁNI 
Opomenutí rozsvícených varovných světel 
a textového hlášení může vést k uváznuti vo
zidla v silničním provozu, k nehodám a těž
kým zraněním. 

výpa-

Řešení 

=> strana 182. 

I ~ Nepokračujte v jízdě! 
Okamžitě vyhledejte odbornou pomoc 
=> strana 184. 

II Nepokračujte v jízdě! 
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny 
=> strana 189. 

Vyhledejte odborný servis. Vozidlo je možné 
brzdit bez ABS . 

Okamžitě vyhledejte odborný servis. Zkontro-
lujte všechny brzdové destičky a při pad ně je 
nechte vyměnit. 

Vypněte a zapněte zapalováni. Případně 
ujeďte krátkou vzdálenost. 

Vyhledejte odborný servis. 

Vyhledejte odborný servis. Vozidlo je možné 
brzdit bez ABS. 

Krátce projeďte vozidlo rychlostí 15 - 20 kmih 
(10 - 12 mph). Když kontrolni světlo svítí dá-
le, vyhledejte odborný servis a nechte vozidlo 
zkontrolovat => strana 266. 

-- ---
Zapněte ASR => strana 188. ARS se automa-
ticky zapne zapnutim a vypnutim zapalování. 

Vyhledejte odborný servis. Vozidlo je možné 
brzdit bez ABS. 

K vloženi jízdniho stupně seš l á pněte brzdový 
pedál. 

Řešení 

Sejměte nohu z plynu . Způsob jízdy přizpů-
sobte jízdnim podmínkám. 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Nikdy nepřehlížejte rozsvicená kontrolní 
světla a textová hlášeni. 

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozidlo. 

A. VAROVÁNi '. 

Jízda se špatnými brzdami může způsobit ne-
L-ho_d_y~a_t_ě_ž_ka_·_z_ra_n_ě_n_í_. _________ ~ ~ 
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A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Když kontrolní světlo brzdového systému 
((D) nezhasne nebo se rozsvítí během jízdy, je 
buď hladina brzdové kapalíny v zásobní nád
ržce příliš nízká, nebo se vyskytla závada 
v brzdovém systému. Okamžítě zastavte a vy
hledejte odbornou pomoc ~ strana 188, 
Brzdová kapalina. 

• Rozsvítí-Ií se kontrolní světlo brzdového 
systému ((j)) společně s kontrolním světlem 
ABS (8), mohlo dojít k výpadku regulační 
funkce ABS. Zadní kola se pak pří brzdění 
mohou poměrně rychle zablokovat. Blokující 
zadní kola mohou vést ke ztrátě kontroly nad 
vozidlem! Pokud je to možné, snižte rychlost 
jízdy a nizkou rychlostí opatrně dojeďte k nej
bližšimu odbornému servisu a nechte zkon
trolovat brzdový systém. Po cestě se vyhněte 
náhlému brzdění a jízdnímu manévru. 

• Pokud kontrol ni světlo ABS (8) nezhasne 
nebo se během jízdy rozsvítí, nefunguje ABS 
správně. Vozidlo lze zastavit jedině normál-

Ruční brzda 

Obr. 138 Ručn í brzda mezí předním í sedadly 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L..-J,:.JJ bezpečnostní pokyny & na straně 180 a 
dodržujte je. 

Zatažení ruční brzdy 

• Páku ru ční brzdy zatáhněte pevně nahoru. 

• Ruční brzda je zapnutá, když pří zapnutém za
palování svítí kontrolní světlo (®) ve sdružených 
př ís trojí ch ~ stra na 181. 

Uvolnění ruční brzdy 

• Zatáhněte za páku ruční brzdy trochu nahoru 
a s tis kněte blokovací tlačítko ve směru šipky 
~ obr. 138 . 

• Páku ruční brzdy při stisknutém blokovacím tla
čitku stáhněte do lů . 
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Při jízdě s mokrýmí brzdami , jako např . po projetí 
vodou, při silném dešti nebo po mytí vozidla, může 
být brzdný účinek kvůli vlhkým nebo v zimním ob
dobl namrzlým brzdovým kotoučům časově opož
děn . Brzdy se museji co nejdřive "vysušit" opatr
ným brzděním při vyšší rychlosti jízdy. Dbejte, aby
ste přitom neohrozili vozidlo jedoucí za vámi ani 
ostatní účastniky silničního provozu ~&. 

Solná vrstva na brzdových kotoučích a oblože
ní zpožďuje brzdný účin ek a prodlužuje brzdnou 
dráhu. Pokud jste na soli ošetřených silnicích delší 
dobu nebrzdili , musíte solnou vrstvu obrousit 
opatrným přibrzďovánim ~&. 

Ke vzniku koroze na brzdových kotouč ích a k zne
čištění brzdového obložení přispívá dlouhodobé 
stáni vozidla, nízký kilometrový výkon i nízké zatě

žováni. Pokud jsou brzdové destičky zatěžovány 
málo nebo nejsou zatěžovány vůbec , nebo pOkud 
zkorodovaly, doporučuje Volkswagen vyčistit 

brzdové ko touče i brzdové destičky několikrá t opa
kovaným prudkým zabrzděním z vyšši rychlosti. 
Dbejte, abyste přitom neohrozili vozidlo jedoucí za 
vámi ani ostatni účastníky silničního provozu ~&. 

Porucha brzdového systému 

Pokud se musí zabrzdit a vozidlo již nebrzdí tak, 
jako obvykle (náhlé prodloužení brzdné dráhy), je 
možné, že vypadl někte rý z brzdových okruh ů. To 
je signalizováno kontrolním světlem ((j)) a příp . tex
tovým hlášením. Neprodleně vyhledejte ně který 
z odborných servi sů, a nechte škody odstranit. Ce
stou do servi su omezte rychlost a připravte se na 
mnohem delši brzdné dráhy a vyšší tlak brzdového 
pedálu . 

Posílovač brzd 

Pos il ovač brzd funguje pouze při běž ícím motoru 
a posiluje tlak, který vytvá ří řidič na brzdový pedál. 

Pokud pos ilovač brzd nepracuje nebo je vozidlo 
v lečeno, musí se brzdový pedál sešlapávat silou, 
protože bez podpory pos ilovače brzd se brzdná 
dráha prodlužuje ~ & . 

A VAROVÁNI 
Nové brzdové obložení zpočátku nemá opti
mální brzdný účinek. 

• Nové brzdové destičky nemají během 
prvnich 320 km ještě plný brzdný účinek a je 
nutné je nejprve " obrousit". Přitom snižený 
brzdný účinek lze zvýšit větším tlakem na 
brzdový pedál. 
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A VAROVÁNljpokračovárii)· 

nim brzděním (bez ABS). Ochrana, kterou na
bizí ABS, pak není k dispozici. Co nejrychleji 
vyhledejte odborný servis. 

• Pokud se rozsvítí varovné světlo O jedno
tlívě nebo společně s textovým hlášením na 
displeji sdružených přístrojů, neprodleně vy
hledejte odborný servis a nechte zkontrolovat 
brzdové obložení nebo vyměnit opotřebované 
brzdové destičky. 

Opomenuti rozsvícených kontrolních světel 
a textových hlášení může způsobit poškození 
vozidla. 

A VAROVÁNí 
Nesprávné použiváni ručni brzdy může způ
sobit nehody a těžká zraněni. 

• Nikdy nepouživejte ručni brzdu k přibrz
ďování vozidla, s výjimkou připadu nouze. 
Brzdná dráha je výrazně delši, protože brzdi 
pouze zadní kola. Používejte vždy nožní 
brzdu. 

• Nikdy nejezděte s lehce zataženou ruční 
brzdou. Mohlo by to vést k přehřáti brzdy, 
a tim negativně ovlivnit funkci brzdového sy
stému. Kromě toho se předčasně opotřebo
vává zadní brzdové obloženi. 

• Při zařazeném jízdnim nebo rychlostním 
stupni a běžícím motoru nikdy nepřidávejte 
z prostoru motoru plyn. Vozidlo by se i při za
tažené ruční parkovací brzdě mohlo rozjet. 

CD •• 
Pokud u stojícího vozidla není pevně zatažená 
ručni brzda a brzdový pedál uvolnite v poloze 
volici páky P, může se vozidlo pohnout o něko
lik centimetrů dopředu nebo dozadu. 

(jl Když pojedete se zataženou ruční brzdou ry
L!.) chleji než 6 kmi h (4 mph), zazní varovný sig
nál. 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Abyste snížili riziko nehod, těžkých zraně-
ní a ztráty kontroly nad vozidlem, jezděte 
s novými brzdovými destičkami velmi opatr-
ně. 

• Během doby záběhu nových brzdových 
destíček dodržujete dostatečný odstup od vo-
zidel jedoucích před vámi a nevyvolávejte 
jízdní situace, které znamenaji velké zatěžo-
vání brzd. 

A VA~OVÁNI 
Přehřáté brzdy snižují brzdný účinek a výra-
zně prodlužuji brzdnou dráhu. 

• Při jízdě v klesá ni jsou brzdy silně zatěžo-
ványa velmi rychle se zahřivaji. 

• Před dlouhým a prudkým klesá nim snižte 
rychlost a přeřaďte na nižši rychlostni stu-
peň , resp. zvolte nižši jizdní stupeň. Můžete 
tak využít brzdnou silu motoru a odlehčit 
brzdám. 

• Nestandardni nebo poškozené čelní spoi-
lery mohou negativně ovlivnit přivod vzduchu 
k brzdám a způsobit jejich přehřátí . 

A VAROVÁNI 
Mokré, namrzlé nebo zasolené brzdy reagují 
později a s prodlouženou brzdnou dráhou. 

• Brzdy testujte opatrně. 

• Vždy, pokud to dovolí viditelnost, povětr-
nostni a dopravní podmínky a jízdni situace, 
brzdy opatrným brzděním vysušte a odstraň-
te z nich led a sůl. 

A VAROVÁNI 
Jizda bez posilovače brzd může výrazně pro-
dloužit brzdnou dráhu a tím způsobit nehody 
a těžká zraněni. 

• Vozidlo nikdy nenechávejte popojiždět 
s vypnutým motorem. 

• Pokud posilovač brzd nepracuje nebo je 
vozidlo vlečeno, musi se brzdový pedál se-
šlapávat silou, protože bez podpory posilova-
če brzd se brzdná dráha prodlužuje. 

CD •• 
• Nikdy nenechávejte brzdy "obrušovat" leh
kým tlakem na pedál, pokud opravdu neni nut
né brzdit. Při neustálém tlaku na brzdový pedál 

·1 

<I 

dochází k přehřivání brzd. Tim se podstatně ~ 

Parkování 

l--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L--bU bezpečnostni pokyny & na straně 180 a 
dodržujte je. 

I Irl odstavení a parkování vozidla respektujte zá
konná ustanoveni. 

dstavení vozídla 

(,Innosti provádějte pouze v uvedeném pořad i. 

• Vozidlo odstavte na vhodný podklad ~ & . 
• Seš l á pněte brzdový pedál a podržte ho, dokud 

motor nevypne. 

• Pevně za táhněte ruční brzdu ~ strana 182. 

• U automatické převodovky uveďte volicí páku 
li polohy P. 

• Odstavte motor a sundejte nohu z brzdového 
II dálu . 

• K l í ček od vozidla vytáhněte ze zámku zapalo
váni. 

• P řipadně trochu pootočte volantem, aby zámek 
volantu zaklesl. 

• U manuální převodovky na rovině a ve stoupá
ni za řaďte 1. rychlostní stupeň nebo v klesáni 
Ipětný chod a uvolněte spOjkový pedál. 

• Dbejte na to, aby vystoupili všichni cestující 
a zejména děti. 

• Když vozidlo opouštíte, vezměte s sebou vše
hny kli čky k vozidlu . 

• Zamkněte vozidlo. 

Navíc ve stoupáních a klesáních 

Před vypnutím motoru otočte volantem tak, aby 
před ní kola zaparkovaného vozidla směřova la proti 
obrubníku pro případ , že by se vozidlo dalo do po-
11ybu. 

Informace k brzděn í 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L..-J,:.JJ bezpečnostní pokyny & na straně 180 a 
dodržujte je. 

Nové brzdové destičky nemají během prvních 
200 až 300 km ještě plný brzdný ú činek a je nutné 
je nejprve "obrousit" ~ & . Trochu menší brzdnou 

íl u lze vyrovnat silnějš ím tlakem na brzdový pe
dál. V záběhu je brzdná dráha při brzdění maxi
mální silou nebo při nouzovém brzděni delši 
než se zajetými destička mi. Během doby záběhu 

@JPOZNÁMKA (pokračováni) 
snižuje brzdný výkon, výrazně se prodlužuje 
brzdná dráha a může dojit i k úplnému výpadku 
brzdového systému. 

• Před dlouhým a prudkým klesá nim snižte 
rychlost a přeřaďte na nižši rychlostni stupeň, 
resp. zvolte nižši jizdní stupeň. Můžete tak vy
užit brzdnou silu motoru a odlehčit brzdám. Ji
nak může dojít k přehřátí brzd a jejich možné
mu výpadku. Brzdy použivejte, když potřebuje
te zpomalit nebo zastavit. 

• V klesání stočte přední kola tak, aby směřova la 

k obrubníku . 

• Ve stoupání stočte přední kola tak, aby 
směřova la ke středu vozovky. 

A VAROVÁNí 
Části výfukového systému bývaji velmi hor
ké. Mohou způsobit požár a těžká zranění . 

• Vozidlo nikdy neodstavte tak, aby části vý
fukového systému přišly do styku s lehce 
vznětlivým materiálem pod vozidlem, jako 
např. s podrostem, listím, suchou trávou, roz
litým palivem. 

• Na parkovací mista s vysokým uloženim ob
rubniku nebo pevným ohraničením najiždějte 
vždy opatrně . Tyto předměty, které vystupuji ze 
země, mohou při zajíždění a vyjíždění poškodit 
nárazniky a jiné části vozidla. Abyste zabránili 
poškození, zastavte, ještě než se kola dotknou 
ohraničeni nebo obrubníku. 

• Dávejte pozor při přejížděni vjezdů na po
zemky, ramp, obrubníků a jiných předmětů . Ni
zko položené části vozidla, jako např. náraznik, 
spoiler a části podvozku, motoru nebo výfuko
vého systému lze při přejižděni těchto překážek 
poškodit. 

• Pokud u stojiciho vozidla neni pevně zataže
ná ručni brzda a brzdový pedál uvolnite v polo
ze volicí páky P, může se vozidlo pohnout o ně-
kolik centimetrů dopředu nebo dozadu. <I 

se vyvarujte brzdění maximálni silou a situacím , 
které znamenají velké zatěžová ní brzd. Například 

když jedete příli š těsně za vozidlem před vámi. 

Opotřebeni brzdového obložení je značně závi
slé na podmínkách používání vozidla a na stylu jíz
dy. Jezdíte-Ii často ve městě nebo na krátké vzdá
lenosti nebo jezdíte-Ii hodně sportovně, doporuču
jeme vám nechat tlo ušťku brzdových desti ček kon
trolovat v odborném servisu častěji , než je uvede-
no v servisním plánu. ~ 

Spouštění motoru, řazení , parkování 

1
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m Pokud je nutné zkontrolovat předn l brzdov 
L1..J obloženi , mě lo by se zá roveň zkontrolovat 
i zadni brzdové obloženi. Tlo u šťka všech brzdo
vých destiček by se měla pravidelně kontrolovat vi
zuá lně otvory v ráfcích nebo ze spodní strany vozi
dla. Je-Ii to zapotřebí, odmontujte kola, abyste mo
hli provést dů kladnou prohlídku. Spo lečnost Volks
wagen doporučuje využít služeb pa rtne rů Volkswa-
gen. <I 

Spouštění motoru, řazení, parkování 

1
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Systémy podpory brzdění 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-J,::.U bezpečnostni pokyny & na straně 180 a 
dodržujte je. 

Systémy podpory brzděni ESC, ABS, BAS, ASR 
a EDS pracuji pouze při běž icim motoru a význam
ně při spivá ke zvýšeni aktivni jizdni bezpečnosti 
vozidla. 

Elektronický stabilizačni program (ESe) 

Systém ESC pomáhá snižovat riziko nebezpeč i 
smyku a zlepšuje stabilitu vozidla přibrzďovánim 
jednotlivých kol v určitých jízdnich situacich. Hra
nični jizdni situace, jako např . přetoče ni nebo ne
dotočeni vozidla nebo protočeni hnacích kol , jsou 
systémem ESC rozpoznány. Cilenými brzdnými 
zásahy nebo sniženim točivého momentu motoru 
pomáhá systém stabilizovat vozidlo. 

ESC má určitá omezeni. Je důležité vědět , že sy
stém ESC nemůže zrušit účinnost fyzikálnich záko
nů . ESC nemůže pomoci ve všech situacích, se 
kterými je řidič konfrontován. Napřiklad ESC ne
může pomocí pokaždé, když dojde k náhlé změně 
stavu vozovky. Když úsek suché silnice nákle po
kryje voda, bláto nebo snih, nemůže vás ESC pod
porovat stejným způsobem jako na suché silnici. 
Když vozidlo "plave" Uizda na vodnim filmu misto 
na vozovce), neni ESC schopná pomocí řidič i 

s řizenim vozidla, protože je přerušen kontakt s vo
zovkou a vozidlo je tak neovladatelné. P ři rychlé 
jizdě zatáčkami , obzvláště ve č lenitém terénu, ne
může se ESC již tak efektivně vyhnout složitým 
jizdnim situacím , jako při nižš ich rychlostech. Při 

provozu s přivěsem neni ESC schopna pomoci 
řidič i dostat vozidlo zpět pod svoji kontrolu , než 
když jede bez přivěsu. 

Rychlost a styl jizdy vždy přizpůsobte povětrnost
nim pOdminkám, viditelnosti , stavu vozovky a pod
minkám provozu. Systém ESC nemůže zrušit plat
nost fyzikálnich mezi, zlepšit dostupný přenos sily 
nebo udržet vozidlo na vozovce, když kvůli nepo
zornosti řidiče sjede ze silnice. Misto toho ESC zle
pši možnost dostat vozidlo pod kontrolu a pomáhá 
při extrémnich jizdnich situaci ch na silnici s použi
tím pohybu řidiče volantem, takže vozidlo pokraču
je dále zamýšleným směrem . Pokud jedete ry
chlosti , která vozidlo táhne ze silnice, ještě než bu
de moci ESC zasáhnout, systém ESP již nebude 
schopen poskytnout jakoukoli podporu. 

V ESC jsou integrovány systémy ABS, BAS, ASR 
a EDS. Funkce ESC je vždy zapnutá. Pouze v ně
kterých jizd nich situaci ch, když již vozidlo dosta-
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Zapnutí a vypnutí ASR 

8TT-0 264 

Obr. 139 Ve středové konzole: t l ačitko pro ručni 
vypnuti a zapnuti ASR 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-J,::.U bezpečnostni pokyny & na straně 180 a 
dodržujte je. 

Brzdová kapalina 

STI·03S9 

Obr. 140 Motorový prostor: uzávěr nádržky brzdo
vé kapal iny 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-J,::.U bezpečnostni pokyny & na straně 180 a 
dodržujte je. 

Brzdová kapalina časem přijimá z okolniho vzdu
chu vlhkost. Při liš vysoký obsah vody v brzdové 
kapa lině způsobi poškozeni brzdového systému. 
Voda značně snižuje bod varu brzdové kapaliny. 
Přili š vysoký obsah vody může při silném zatiženi 
brzd a b rzděni maximálni silou tvořit v brzdovém 
systému bublinky. Bublinky páry snižuji brzdný úč i 

nek, výrazně prodlužuji brzdnou dráhu a mohou 
způsobit úplný výpadek brzdového systému. Vlast
ni bezpečnost a bezpečnosti ostatnich účastniků 
silničniho provozu závis i na vždy správně funguji 
cím brzdovém systému ~&. 
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tečně nezabirá, lze systém ASR vypnout tlačitkem 

@ ~ strana 188. Dbejte, abyste ASR vždy znovu 
zapnuli, když docházi opět k záběru . 

Protiblokovaci systém (ABS) 

Systém ABS může zabránit zablokováni kol při 
brzděni až těsně před zastaveni vozidla a pomáh(\ 
řidi č i řidit vozidlo a zachovat kontrolu nad vozi
dlem. To znamená, že vozidlo má i při brzděni ma· 
ximálni silou menši tendenci jit do smyku: 

• Silně seš lápněte brzdový pedál a podržte ho. 
Nohu nesundávejte z brzdového pedálu ani nesnI
žujte tlak na brzdový pedál! 

• Nebrzděte přerušovaně ani nesnižujte tlak na 
brzdový pedál! 

• Když s ilně sešlápnete brzdový pedál, řiďte vozi· 
dlo. 

• Při uvoln ěni brzdového pedálu nebo při sniženl 
tlaku na brzdový pedál se systém ABS vypne. 

Regulačni proces ABS se projevuje pulsačnimi 
pohyby brzdového pedálu a charakteri stickým 
zvukem. Nelze očekávat , že ABS brzdnou dráhu 
za všech okolnosti zkráti . Při jizdě na štěrku nebo 
na novém sněhu na ledovém nebo kluzkém pod
kladu se může dokonce prodloužil. 

Na nezpevněném povrchu se při dopředné jizdě 
automaticky aktivuje spec iá lně pro terén přizpůso
bený protiblokovaci systém ABS. Přitom se mohou 
předni kola krátkodobě zablokovat. Tim se v teré
nu brzdná dráha zkráti , protože se kola do nezpev
něného povrchu zaryji. Toto přizpůsobeni je k di
spozicí pouze při přimé jizdě vpřed . Pokud jsou 
předni kola natočená, pracuje funkce ABS normál
ně. 

Brzdový asistent (BAS) 

Brzdový asistent může pomoci zkrátit brzdnou drá
hu . Zesiluje účinnost brzděni , když řidič ve stavu 
nouze rychle sešlápne brzdový pedál. V důs ledku 

toho se velmi rychle vy tvoři úplný brzdný tlak, zesi 
li se brzdná sila a zmenši se brzdná dráha. Tim se 
ABS aktivuje rychleji a efektivněji. 

Nesnižujte tlak na brzdový pedál! Při uvolněni 

brzdového pedálu nebo při sniženi tlaku na brzdo
vý pedál vypne brzdový asistent pos ilovač brzd. 

Regulace trakčniho prokluzu (ASR) 

ARS snižuje pohonnou silu motoru při protočeni 

kol a přizpůsobuje tuto silu stavu vozovky. Systém 
ASR zvláště za špatných jizdnich podminek 
usnadňuje rozjezd, zrychleni a jizdu ve stoupáni. 

ASR lze ručně zapnout nebo vypnout ~ strana 
1 ~ ~ 

Elektronický stabilizačni program (ESC) pracuje 
pouze při běžicím motoru a zahrnuje systémy 
ABS , EDS a ASR. 

Systém ASR můžete vypnout při běž icim motoru 
tlačitkem @ ~ obr. 139. ASR vypinejte pouze v si
tuacích, ve kterých neni dosaženo dosta tečného 

záběru (kromě jiného): 

• Při jizdě v hlubokém sněhu nebo na měkkém 

podkladu. 

• Při "vyhoupáváni" zapadlého vozidla. 

Poté systém ASR tlač itkem @ ~ obr. 139 znovu 
zapněte. <I 

Specifikace brzdové kapaliny 

Volkswagen vyvinul speciálni brzdovou kapalinu, 
která je optimálni pro brzdový systém vozidla. 
Volkswagen doporučuje pro optimálni funkci brzdo
vého systému použivat výhrad ně brzdovou kapali
nu normy VW 501 14. 

Před použitim brzdové kapaliny zkontrolujte, zda 
údaje o specífikaci brzdové kapaliny na obalu od
povidá požadavkům vozidla . 

Brzdovou kapalinu , která odpovidá normě 
VW 501 14, dostanete u některého z pa rtnerů 
Volkswagen. 

Pokud takovou brzdovou kapalinu nemáte k dispo
zici a z tohoto důvodu musite použit jinou kvalitni 
kapalinu, lze použit brzdovou kapalinu , která odpo
vidá požadavkům podle normy 
DIN ISO 4925 CLASS 4 nebo podle normy US 
FMVSS 116 DOT 4. 

Ne všechny brzdové kapaliny, které splňuji poža
davky normy DIN ISO 4925 CLASS 4 nebo US 
FMVSS 116 DOT 4, maji stejné chemické složeni. 
Taková brzdová kapalina může obsahovat chemi
kálie, které po čase mohou zničit nebo poškodit 
montované dily brzdového za řizeni vozidla. 

Proto Volkswagen doporučuje pro udrženi optimál
ni funkce brzdového systému použivat výhradně 
brzdovou kapalinu, kteráodpovidá normě 
VW 50114. ~ 

I I ktronická uzávěrka diferenciálu (EDS) 

1IIIIkce EDS je k dispozici při normálni přimé ji zdě. 
I ll ' přib rzďuje protáčeji c i se kolo a pohonnou silu 
"r"nM i ostatni poháněná kola. Aby se kotoučové 
hl lily b rzděného kola nepřehřiva ly, za řizeni EDS 
~" při zv lášť silném namáháni automaticky vypiná. 
IIlkrnile se brzdy ochladi, EDS se znovu automa
lIilky zapne. 

lA. VAROVÁNI 
Ilych lá jizda na ledových, blátivých nebo mo
krých vozovkách může způsobit ztrátu kon
Iroly nad vozidlem a způsobit těžká zraněni 
ťl diče a spolujezdců. 

• Rychlost a styl jízdy přizpůsobte viditel-
1I0sti , povětrnostnim podminkám, stavu vo
~ovky a podminkám provozu. Zvýšená bez
počnost vozidla se systémy podpory brzděni 
I\BS, BAS, EDS, ASR a ESC vás nesmi zlákat 
k tomu, abyste při jizdě riskovali. 

• Systémy podpory brzděni nemohou 
p ře konat fyzikálni hranice. Kluzké a mokré 
vozovky zůstanou i s ESC a ostatními systé
my velmi nebezpečné. 

• Příliš rychlá jizda na mokrých vozovkách 
může způsobit, že kola ztrati kontakt s vozov
kou a vozidlo "plave" . Když vozidlo ztratí 
kontakt s vozovkou, nelze již zabrzdit, řídit 
oni kontrolovat. 

• Systémy podpory brzděni nemohou zabrá
nit nehodě, když např. jedete příliš těsně za 
vozidlem před vámi nebo přiliš rychle pro 
při slušnou jízdni situaci. 

• Ačkoliv systémy podpory brzdění předsta
vuji účinnou pomoc a v složitých jízdnich si
tuacích pomáhají kontrolovat vozidlo, nikdy 
nezapomeňte, že jizdní stabilita závisí na přil
navosti pneumatik. 

rzdová kapalina podle normy VW 501 14 splňuje 
požadavky DIN ISO 4925 CLASS 4 nebo normy 
US FMVSS 11 6 DOT 4. 

Hladina brzdové kapaliny 

Hladina brzdové kapaliny musi být vždy mezi znač
kami MIN a MAX nádržky brzdové kapaliny, resp. 
nad značkou MIN ~&. 

I lIadinu brzdové kapaliny nelze u všech modelů 
přesně zkontrolovat , protože ně které díly motoru 
I)ráni v pohledu na hladinu kapaliny v nádržce. Po
kud hladinu brzdové kapaliny nelze přesně ode
čis t , vyhledejte odbornou pomoc. 

I~ř i j izdě hladina brzdové kapaliny nepatrně klesá , 
protože se opotřebovává brzdové obloženi a brzdy 
e automaticky nastavuji. 

Výměna brzdové kapaliny 

Brzdovou kapalinu je nutné měnit podle údajů 
v servisnim plánu ~ sešit Servisní plán. Brzdovou 
kapalinu nechte zkontrolovat v někte rém z odbor
ných se rvisů . S polečnost Volkswagen doporučuje 
využit služeb pa rtne rů Volkswagen. Doplňujte jen 
novou brzdovou kapalinu , která má správnou spe
ci fikaci. 

·A VAROVÁNI 
Selhání brzd nebo snížený brzdný účinek mo
hou být způsobeny příliš nízkou hladinou 
brzdové kapaliny nebo příliš starou či ne
vhodnou brzdovou kapalinou. 

• Nechávejte brzdový systém a hladinu 
brzdové kapaliny pravidelně kontrolovat! 

• Nechte pravidelně provádět výměnu 
brzdové kapaliny podle servisniho plánu 
~ sešit Servis ni plán. 

A VAROVÁNI (~okračovénif 
• Při akceleraci na hladké vozovce, např. na 
náledi a sněhu , přidávejte plyn opatrně . I se 
systémy podpory brzdění se mohou kola pro-
točit, což může vést ke ztrátě kontroly nad 
vozidlem. 

A VAROVÁNI :' 
Účinnost ESC může být významně snížena, 
pokud jiné součásti a systémy, které se týkají 
jízdní dynamiky, nebyly řádně ošetřovány ne-
bo jsou nefunkční . To se vztahuje i na brzdy, 
pneumatiky a ostatní dříve uvedené systémy, 
ale nejen na ně. 

• Mějte vždy na paměti, že úpravy a změny 
na vozidle mohou mit vliv na funkci ABS, 
BAS, EDS, ASR a ESC. 

• Změna odpružení vozidla nebo použití ne-
schválených kombinaci kol -pneumatik se mo-
hou projevit na funkci ABS, BAS, EDS, ASR 
a ESC a snižit jejich účinnost. 

• Účinnost systému ESC je rovněž určena 
vhodností pneumatik ~ strana 284. 

m ESC, resp. ASR může pracovat bezchybně 
L.!J jen za podminky, že jsou všechna 4 kola osa
zena stejnými pneumatikami. Rozdilné obvody 
pneumatik mohou vést k nečekanému sniženi vý
konu motoru . 

m Při závadě na systému ABS se vypiná i funk
L.!J ce ESC, ASR a EDS. 

m Během doby, kdy popsané systémy a ktivně 
L.!J zasahuji , můžete slyšet charakteri stický hluk. <I 
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--A VAROVÁNI (pokračovénl) 

• Při silném zatížení brzd se starou brzdo
vou kapalinou může docházet k tvorbě bubli
nek. Bublinky páry snižuji brzdný účinek , vý
razně prodlužují brzdnou dráhu a mohou způ 
sobit úplný výpadek brzdového systému. 

• Dbejte, abyste použili správnou brzdovou 
kapalinu. Používejte pouze brzdovou kapali
nu, která odpovídá výlučně normě VW 501 14. 

• Každá jiná brzdová kapalina, nebo taková, 
která nemá potřebnou kvalitu, může ovlivnit 
funkci brzd a snížit brzdný účínek. 

• Pokud není brzdová kapalina podle normy 
VW 501 14 k dispozici, je možné použít pouze 
ve výjimečném případě brzdovou kapalinu 
DIN ISO 4925 CLASS 4 nebo normy US 
FMVSS 116 DOT 4. 

• Doplňovaná brzdová kapalina musí být 
nová. 

A VAROVÁNI 
Brzdová kapalina je jedovatá. 

• Abyste snižili riziko otravy, nikdy neuklá
dejte brzdovou kapalinu do lahví na nápoje či 
jiných nádob. Tyto nádoby mohou osoby zlá
kat k napiti , i když je nádoba označená . 

• Brzdovou kapalinu přechovávejte vždy 
v uzavřených oríginálnich nádobách a mimo 
dosah děti. 

CD !!!,:·~·~~~ 
Rozlitá nebo vytékající brzdová kapalina poško
zuje lak vozidla, plastové díly a pneumatiky. 
Rozlitou nebo vyteklou brzdovou kapalinu 
okamžitě otřete z laku a ostatních dílů vozidla. 

~ Brzdová kapalina může zneči šťovat životni 
<!1:5 prostředí. Vytékající provozni kapaliny za-
chyťte a nechte odborně zlikvidovat. <I 
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Ekologická jízda 

0:0 Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Hospodárný styl jízdy ............. 190 
Jezděte úsporně . . . . . . . . . . . 191 

Spotřeba pohonných hmot, zatížení životního 
prostředí a opotřeben í motoru , brzd a pneumatik 
závisí v zásadě na 3 faktorech - jsou to: 

• osobní styl jízdy, 

• provozní podmínky (povětrnostní podmínky, 
stav vozovky), 

• technícké předpoklady. 

Hospodárný styl jízdy 

r--rn Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
l..-J,::JJ bezpečnostni pokyny .&. na straně 190 a 
dodržujte je. 

Rychlejší přeřazování 

Zásadně platí : vyšší rychlostní stupeň je vždy 
úspornějš í. Jako základní pravidlo u většiny vozi
del platí : při rych losti 30 kmih (1 9 mph) jet na 3. ry
chlostn í stupeň, při 40 kmih (25 mph) na 4. ry
chlostní stupeň a při 50 kmih (31 mph) na 5. ry
chlostní stupeň. 

Kromě toho "přeskakování " rychlostních stupňů při 
řazení nahoru šetří palivo, pokud to umožňuje do
pravní a jízdní situace. 

Rychlostní stupně nevyřazujte. 1. rychlostní stupeň 
používejte jen k rozjetí a rychle přeřazujte na 2. ry
chlostní stupeň . U vozidel s automatickou převo
dovkou se vyhněte kick-down . 

Vozidla s ukazatelem rychlostnich stupňů napomá
haj í úsporné jízdě tím , že se vždy zobrazí optimál
ni okamžik pro přeřazení. 

Popojíždění 

Když sejmete nohu z plynového pedálu, zastaví se 
přlvod paliva do motoru a klesne spotřeba. 

Proto n apři klad, když se blížíte červenému doprav
nlmu světlu , nechte vozidlo popojíždět bez plynu. 
l< prv , když vozidlo příli š zpomal i nebo trasa do
jezdu je delšl, seš lápněte spojkový pedál, abyste 
vypnulí spojku. Motor pak běží dále na volnoběh . 

190 I Během j izdy 

Odstraňte nepotřebné nástavby 
a nástavbové díly 

Čím je vozid lo aerodynamičtější, tím nižší je jeho 
spotřeba paliva. Nástavbové části a při montované 
díly jako střešn í nosič zavazadel nebo nosič kol 
snižují aerodynamickou výhodu. 

192

1 

Během jízdy 

S pomoci několika jednoduchých přípravků a podle 
vlastního stylu jízdy lze ušetřit až 25 % palíva. 

A VAROVÁNI 
Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozidel 
jedoucich před vámi přizpůsobte viditelnosti, 
povětrnostním podminkám, stavu vozovky 

L-a~p_o_d_m_í_n_k_á_m~p_ro~v_o~z~u~. ________________ ~~ 

V situacích, při kterých lze očekávat delší dobu 
stání, motor a ktivně vypněte, n a př . před že leznič
ním přejezdem . U vozidel se zapnutým systémem 
start-stop se motor v klidové fázi automaticky vypí
ná . 

Předvídavost pří jízdě a plynulost jízdy 
v závislosti na dopravní situaci 

Časté přibrzďování a zrychlování značně zvyšuje 
spotřebu paliva. V důs ledku předvídavé jízdy s do
sta tečným odstupem od vozidla, které jede před 
vámi , lze již pouhým ubíráním plynu vyrovnat koli
sání rychlostí. Aktivní brzdění a zrychlování potom 
není bezpodmínečně nutné. 

Klidná a rovnoměrná jízda 

Důležitějš í než rychlost je stálost: čim rovnoměrněj i 
jedete, tím nižší je spotřeba paliva. 

Při jízdách na dálnici je stálá a umírněná rychlost 
efektivněj ší než neustálé zrychlování a přibrzďová
ní. Zpravidla jste se stálým způsobem jízdy s tejně 
rychle u cíle. 

Rovnoměrný způsob jizdy je podporován tempo
matem. 

Rozumné použivání dodatečných spotřebičů 

Pohodlí ve vozid le je dobré a dů ležité, ale přesto 
by se s ním mělo zacházet ekologicky. 

Tak někte rá zapnutá výbava zvyšuje spotřebu pali-
va (příklady) : ~ 

Proto odstraň te nepotřebné nástavby a nepoužíva
né systémy nosičů zavazadel, obzvláště když 
chcete jet vysokou rychlostí. 

• Chlazeni klimatizace: jestliže má klimatizace 
vytvářet hodně velký teplotní rozdí l, spotřebuje 

mnoho energie, která je vytvá řena motorem. Proto 
by neměl být rozdí l teploty ve vozidle nadměrně 

velký oproti vněj š í tep l otě. Pomoci může, jestliže 
vozidlo před začátkem jízdy vyvětráte a potom 
krátkou trasu jedete s otevřenými okny. Teprve po
té zapněte klimatizaci při zavřených oknech . Při vy
sokých rychlostech nechávejte okna zavřená. 
Otevřená okna zvyšují spotřebu paliva . 

• Vypněte vyhříván í sedadla, jestliže splnilo svůj 
úče l. 

J ezděte úsporně 

--~::::::;;!;;:> -10°C 

t '::?-''1-:;;;;;;:;=;$., +20 oe 
L-~~~ __ ~ __ ~-+km 

5 15 25 30 
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Obr. 141 Spotřeba paliva v 1/100 km př i 2 rozdíl
ných vněj š i ch teplotách 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
l..-J,::JJ bezpečnostni pokyny .&. na straně 190 a 
dodržujte je. 

Předvídavou a hospodárnou jizdou lze celkem 
snadno spotřebu pohonných hmot snížit o 10 až 
15 procent. 

Během akcelerace spotřebovává vozidlo nejvíc pa
liva. Při předvídavé jízdě je nutné trochu brzdit 
a v důs ledku toho méně zrychlovat. Je-Ii to možné, 
nechte vozidlo volně dojíždět, např. když na světe l 

né signalizaci svítí červená . 

Omezte jízdy na krátkou vzdálenost 

Studený motor spotřebovává po startu výrazně ví
ce paliva. Teprve po několika kilometrech se motor 
zahřeje na provozní teplotu a spotřeba se ustáli na 
normální hodnotě . 

Motor musí dosáhnout optimální provozni teploty, 
aby se účinně snížila spotřeba paliva a tvorba 
zplodin. Rozhodující je v této souvislosti i teplota 
okolního prostředi . 

ízení 

I Cli Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům: 

Vnrovná a kontrolni světla 

In formace k řizeni 
193 
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I )os i lovač řízeni nepracuje hydraulicky, nýbrž elek
Iromechanicky. Výhodou tohoto ř ízení je, že nejsou 
p třeba hydraulické hadice, hydraulický olej, čer

pAdlo, filtr a jiné součástky. Elektromechanický sy
stém je z hlediska pohonných hmot úsporný. Za
tlmco hydraulický systém potřebuje trvalý tlak oleje 
v systému, je přívod energie u elektromechanické
ho řízen í nutný pouze při říze ní. 

• Vypněte vyhřlvá nl čeln lho ,ladnll) kll , III tll 
že skla jsou bez zamlženi a ledu . 

• Nezávislé topení nenechávej te zapnut ,J lII)o 
je vozid lo v pohybu => strana 235 . 

Další faktory, které zvyšují spotřebu paliva 
(příklady) : 

• Porucha na řízení motoru. 

• Jízda v horách. 

• Jízda s přivěsem . 

obr. 141 zobrazuje různou spotřebu paliva pro stej
ný úsek jednou při +20 °C (+68 °F) a podruhé při 

-10 °C (+14 °F). 

Proto se vyhýbejte nadbytečným jízdám na krátké 
vzdálenosti a cesty spojujte. 

Vozid lo spotřebovává při stejných podmínkách 
v zimě více paliva než v l é tě. 

"Zah řivá ni" motoru je v některých zemich nejen zá
konem zakázáno, nýbrž také technicky zbytečné 
a plýtvání paliva. 

Přizpůsobte tlak vzduchu v pneumatikách 

Se správným tlakem vzduchu v pneumatikách se 
snižuje valivý odpor a tím také spotřeba paliva. 

Při koupi nových pneumatik vždy dbejte na to, aby 
pneumatiky byly optimalizovány z hledíska valivé
ho odporu . 

Použivejte lehkoběžné oleje 

Plně syntetické oleje s nízkou viskozitou, takzvané 
l ehkoběžné oleje, snižují spotřebu paliva. Lehko
běžné oleje snižují třecí odpor v motoru a rozmi
sťují se obzvláště pří studeném startu motoru lépe 
a rychleji. Účinek je obzv láště patrný u vozidel, kte
rá často jezdí na krátké vzdálenosti. 

Vždy dbejte na správný stav motorového oleje 
a dodržujte servisní intervaly (interva ly výměny 
motorového oleje). 

Při koupí motorového oleje vždy dodržujte normu 
motorového oleje a schválení fi rmou Volkswagen. 

Omezte zbytečný náklad 

Čím je vozidlo l e hč í, tim je úspornějš í a ekologič
tějš í. Dodatečné zatižení 100 kg zvyšuje např . 

spotřebu paliva až o 0,31/100 km. 

Všechny nepotřebné předměty a nepotřebnou zá-

<I 

těž z vozidla odstraňte. ~ 
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AVA~OVÁN 
Pokud posílovač řizení nepracuje, lze s volan
tem otáčet jen ztěžka a může se ztížít řízení 
vozídla. 

• Posílovač řízení pracuje pouze pří běžícím 
motoru. 

• Nikdy nepopojiždějte s vypnutým moto
rem. 

• Dokud je vozídlo v pohybu, níkdy nevyta
hujte klíček ze zámku zapalování. Zámek vo
lantu může zaklesnout a vozídlo pak již nelze 

ř i elektromechanickém řízení se podpora řizení 
Automaticky přizpůsobuje rychlosti jízdy, momentu 
flzeni a natočeni kol. Elektromechanické řízení 
pracuje pouze při běžícím motoru . 

Lr_-id_i_t. _______________ -.J <I 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• spouštění a vypínání motoru => strana 167 

• akumulátor vozid la => strana 266 

• roztahování a v lečení => strana 346 

Varovná a kontrolní světla 

[QJ ~ejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny .&. na straně 193 a dodržujte 
Je. 

Sviti Možná příčina 

@ Výpadek elektromechanického řízení. 

Omezení funkce elektromechanického říze-

ní . 

Akumulátor vozid la byl odpojen a pak opět 

připojen . 

Při zapnutí zapalování se krátce rozsvítí některá 

varovná světla kvů li kontrole funkčnost i příslušné
ho systému. Po několi ka sekundách zhasnou. 

Řešeni 

Řízeni nechte neprod leně zkontrolovat v někte-
rém z odborných servisů. 

Řízení nechte neprod leně zkontrolovat v ně kte-
rém z odborných servisů. 
Pokud se žluté varovné světlo po novém nastar-
tován i a po krátké jízdě nerozsvítí , neni nutné 
vyhledat servi s. 

Krátce projeďte vozid lo rychlostí 15 - 20 kmih 
(9 - 12 mph). 

A VAROVÁNI 
Opomenutí rozsvícených varovných světel 
a textového hlášení může vést k uváznuti vo
zidla v sílničním provozu, k nehodám a těž
kým zraněnim . 

• Nikdy nepřehlížejte rozsvícená kontrolní 
světla a textová hlášení. 

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozídlo. ~ 
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•• 
Opomenutí rozsvícených kontrolních světel 
a textových hlášení může způsobit poškození 
vozidla. <l 

Informace k řízení 

r-f"'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-W.I bezpečnostní pokyny .&. na straně 193 a 
dodržujte je. 

Aby krádež vozidla byla obtížnějš í, mělo by se 
řízení před každým opuštěnim vozidla zablokovat. 

Mechanické blokování sloupku řízení 

Aktivace zámku řízení Deaktivace zámku 
řízení 

Zaparkujte vozidlo 
=> strana 180. 

Pootočte trochu volan
tem, aby se zámek vo
lantu odlehčil. 

Vytáhněte klíček od vo- Klíček od vozidla zasuň-
zidla. te do zapalováni. 

Pootočte volantem, do- Podržte volant v této 
kud neuslyšíte zacva- poloze a zapněte zapa-
knutí zámku řízení. lováni. 

Elektromechanícké řízení 

Při elektromechanickém řízení se podpora řízení 
automaticky přizpůsobuje rychlosti jízdy, momentu 
řizení a natočení kol. Elektromechanické řízen í 

pracuje pouze při běžícím motoru. 
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Béhemjizdy 

Systém start-stop 

BTT· 0266 

Obr. 142 Ve středové konzole: t lačítko systému 
start-stop 

r-f"'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-W.I bezpečnostní pokyny .&. na straně 195 a 
dodržujte je. 

V systému start-stop se motor v klidové fázi auto
maticky vypíná. V případě potřeby se motor opět 
ihned automaticky nastartuje. 

Funkce se při každém zapnuti zapalování automa
ticky zapne. Informace o aktuálním stavu se zobra
zují na displeji sdružených při stroj ů. 

Při průjezdu vodou systém start-stop vždy ručně 
vypněte. 

Vozidlo s manuální převodovkou 

• V klidovém stavu vyjměte rychlost a uvolněte 
spojkový pedál. Motor se vypne. 

• Pro nové spuštění motoru seš lápněte spojku. 

Vozidlo s automatickou převodovkou 

• U zastaveného vozid la seš lápněte brzdový pe
dál a podržte ho. Motor se vypne. 

• K novému spuštění motoru sundejte nohu 
z brzdy, resp. v poloze volicí páky P seš lápněte 
plynový pedál. 

Důležité podminky pro automatické vypínání 
motoru 

• Řidič má připnutý bezpečnostní pás. 

• Dveře řidiče jsou zavřené. 

• Kapota motorového prostoru je zavřená . 

• Ve výrobě zabudované tažné zař ízení není 
s přivěsem elektricky spojeno. 

• Byla dosažena minimální provozní teplota mo
toru. 

• Vozidlo bylo od posledního odstavení motoru 
v pohybu. 
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Při snížené podpoře řízeni nebo při jejím výpadku 
je nutné na řízení vynaložit podstatně více síly než 
obvykle. 

Podpora řízení pří přetočení vozidla 

Podpora řízení při přetočení vozidla poskytuje řidiči 
pouze podporu řízení v kritických jízdních situa
cích. Přitom je řidič při přetočení vozidla podporo
ván dodatečnými sílami v řízení =>~. 

Podpora řizení při přetočení vozidla podporu
je řidiče společně s ESC při řizeni vozidla 
v krítických situacích. Řidič ale musí v kaž
dém případě vozidlo řídít. Vozidlo není pod-
porou řizeni při přetočeni vozidla řizeno. <J 

• Vozidla s Climatronikem: vnitřni teplota ve vozi
dle se pohybuje v oblasti přednastavených hodnot 
pro teplotu . 

• U vozidel s Climatronikem: nebyla nastavena 
velmi vysoká nebo velmi nízká teplota. 

• Není zapnuta v klimatizaci funkce odmrazová
ní. 

• U vozidel s Climatronikem: nebyl ručně zvolen 
žádný vyšší stupeň větráku . 

• Musí být dosta tečně nabitý akumulátor. 

• Teplota uvnitř vozidla není příliš nízká nebo vy
soká. 

• Vozidlo nestojí ve velkém stoupáni nebo v pru
dkém klesání. 

• Přední kola nejsou natočeny na doraz. 

• Není za řazen zpětný chod. 

• Asistent pro parkováni (Park Assist) není akti
vován. 

Podmínky pro automatické opětovné 
spuštěni motoru 

Motor se může automaticky spouš tět za těchto 
podmínek: 

• když se vn it řni prostor vozid la silně zahřeje ne
bo ochladí, 

• když se vozidlo rozj íždí, 

• když klesne napěti akumulátoru . 

Podmínky, které vyžadují spuštění motoru 
klíčkem 

Motor je nutné klíčkem od vozidla ručně spustit za 
těchto pOdmínek: 

• když řidič odepne bezpečnostni pás, 

• když se otevřou dveře řid i če, 

• když se otevře kapota motorového prostoru. 

Ruční zapnutí a vypnutí systému start-stop 

• Stiskněte tlačítko @ ve středové konzole 
=> obr. 142. 

• Jestliže je systém start-stop vypnutý, svíti kon
trolka v tlačítku . 

Jestliže je vozidlo při ručním vypnuti v režimu stop, 
motor se okamži tě spoušti. 

• VAROVÁNI 
Při vypnutém motoru není posilovač brzd, ja
kož i elektromechanické řízeni funkční . 

• Vozidlo nikdy nenechávejte popojíždět 
s vypnutým motorem. ~ 

Asistenční systémy řidiče 

Asistenční systémy pro rozjezd 

a:n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům: 

Kontrolní světla ... .......... . ..... 195 
Systém start-stop . .. ......... . . . .. . . 196 
Asistent pro jízdu do kopce ..... 197 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• informační systém Volkswagen => strana 24 

• brzdění , zastavení a parkování => strana 180 

• akumulátor vozidla => strana 266 

• kola a pneumatiky => strana 284 

• příslušenství, výměna dílů, opravy a změny 
> strana 296 

• pomoc při startování => strana 343 

Kontrolní světla 

Inteligentni technika asistenčnich systémů 
pro rozjezd nemůže překonat dané fyzikální 
hranice. Zvýšený komfort jizdy s asistenčními 
systémy řidíče vás nesmi nikdy zlákat k to
mu, abyste při jízdě riskovali. 

• Nezáměrné pohyby vozidla mohou způso
bit těžká zraněni. 

• Asistenční systémy rozjezdu nemohou na
hradit pozornost řidiče . 

• Rychlost a způsob jízdy vždy přizpůsobte 
viditelnosti, počasi, stavu vozovky a podmin
kám provozu. 

• Asistenční systém pro rozjezd nemůže vo
zidlo udržet ve svahu za všech okolností ne
bo ho v klesání dostatečně přibrzďovat, např. 
na kluzkém nebo zledovatělém povrchu. <J 

[QJ ~ejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny If:" na straně 195 a dodržujte 
Je. 

Svítí Možná přičina 

(A) Systém start-stop je aktivní. 

(AJ Systém start-stop je nedostupný. 

O Motor startuje. 

Při zapnuti zapalování se krátce rozsvití některá 
varovná světla kvů li kontrole funkčnosti příslušné
ho systému. Po několika sekundách zhasnou. 

Opomenuti rozsvícených varovných světel 
a textového hlášeni může vést k uváznutí vo
zidla v silničním provozu, k nehodám a těž
kým zraněním. 

A VAROVÁNi (pokraňov6nl) 

• Př i pracích v motorovém prostoru musí 
být systém start-stop vypnutý. 

CD •• 
Provoz vozidla po dlouhou dobu při velmi vy
okých teplotách může vést k poškození aku

mulátoru vozidla. 

Asistent pro jízdu do kopce 

í111 Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J,:.U bezpečnostní pokyny & na straně 195 a 
dodržujte je. 

Řešení 

=> strana 196 

=> strana 196 

-

• Nikdy nepřehlížejte rozsvícená kontrolní 
světla a textová hlášení. 

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozidlo. 

Opomenutí rozsvícených kontrolních světel 
a textových hlášení může způsobít poškození 
vozidla. <J 

Asistenčni systémy řidiče 
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m V ně kte rých případech může být nutn , 1110 

L.!J tor nově nastartovat ručně k líčkem od vozl· 
dia. Respektujte přís l ušné hlášení na díspleji dru· 
žených přístroj ů. <J 

Asistent rozjezdu do kopce pomáhá ř i d iči při rozjíž
děn í ve stoupání aktívním přidržováním vozidla . 

Asistent rozjezdu do kopce se aktivuje automaticky za těchto předpokladů 

Podmínky: body 1 až 3 musejí být splněny současně. 

Manuální převodovka Automatícká převodovka 

1. Stojicí vozid lo je na svahu drženo až do rozjezdu nožní brzdou. 

2. Motor běž í "plynule" . 

3. Úplně prošlá pněte pedál spojky a řad ic í páku 
zařaďte při rozjezdu vpřed do kopce do polohy 
1. jízdního stupně nebo při rozjezdu dozadu 
směrem do kopce do polohy R. 

Při rozjezdu sejměte nohu z brzdového pedálu, 
současně uvo l něte pedál spojky (sepnuti spojky) 
a přítom přídejte plyn. Při spínání spojky se 
brzda postupně uvolňuje . 

Asistent rozjezdu do kopce se okamžitě 
deaktivuje: 

• Jakmile není splněna některá z podmínek uve
dených pod strana 197, Asistent rozjezdu do kop
ce se aktivuje automaticky za těchto předpokladů . 

• Jestliže motor neběž í plynu le nebo když se na 
něm vyskytnou závady. 

Je za řazen jízdní stupeň R, D nebo S. 

Při rozjezdu sejměte nohu z brzdového pedálu 
a okamžitě přidejte plyn . Při vyjiždění se brzda 
postupně uvolňuje . 

• Při vypnutém nebo "přiškrceném" motoru. 

• Vozidla s automatickou převodovkou: když je 
volici páka v neutrální poloze N. <I 

Asistenční systémy řidiče 
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ParkPilot 

o::n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům: 

ParkPilot, akustické výstražné signály 
v předni a zadni části ....... 199 
Ukazatel systému ParkPilot v přední a zadní 
části vozidla . . . . . . . . . . . . . 200 
Ukazatel systému ParkPilot v okolí vozidla .. 201 

Systém ParkPilot pomáhá řidiči při manévrování 
a parkování. Pokud se vozidlo přiblíží zepředu ne
bo zezadu k překážce, zazní přerušovaný tón . Čím 
je vzdálenost menší, tím jsou intervaly mezi jedno
tlivými tóny kratší. Pokud je překážka již velmi blíz
ko, ozývá se nepřerušovaný tón. 

Pokud se při nepřerušovaném tónu přib líž íte ještě 

blíže k překážce, není již systém schopen měřit 
vzdálenost. 

Snímače v náraznících vysilaj í a přijímají ultrazvu
kové vlny. Během šíření ultrazvukových vln (odesí
lání , odraz od překážek a příjem) systém neustále 
vypočítává vzdálenost mezi nárazníkem a překáž

kou. 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• vnějš í pohledy ~ strana 6 

• brzdění, zastavení a parkování ~ strana 180 

• asistent pro parkování (Park Assist) ~ strana 

208 

• péče o vozidlo zvenč i a jeho čištěn í ~ strana 
270 

• příslušenství , výměna dílů , opravy a změny 
~ strana 296 

• autorádio, resp. navigační systém ~ sešit Rá
dio, resp. ~ sešit Navigační systém 

ParkPilot nemůže nahradít pozornost řídíče. 

• Nezáměrné pohyby vozidla mohou způso
bít těžká zranění. 

• Rychlost a styl jízdy přízpůsobte víditel
ností, povětrnostním podmínkám, stavu vo
zovky a podmínkám provozu. 

• Snímače mají mrtvé oblastí, ve kterých ne
mohou zachytit osoby ani objekty. 

• Vždy sledujte okolí vozídla, protože zejmé
na malé děti, zvířata a některé předměty nej
sou vždy snímači identífikovány. 
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• Určíté povrchy předmětů a oblečení nemu
sí odrážet sígnály snímačů systému ParkPi
lot. Tyto předměty a osoby, které nosí takové 
oblečení, nemohou být systémem rozpozná
ny nebo jsou rozpoznávány chybně. 

• Externí zdroje zvuků mohou ovlivnit sig
nály snímačů systému ParkPilot. Za určítých 
okolností pak nelze rozeznávat žádné osoby 
ani předměty. 

•• 
• Předměty, jako např. oje přívěsů, tenké tyče, 
ploty, kůly, stromy a otevřené nebo otevírající 
se zadní výklopné dveře, které snímače za určí

tých okolností nezjistí, mohou způsobit poško
zení vozidla. 

• Pokud ParkPilot rozpozná a varuje před 
překážkou, mohou po přiblížení vozidla zvláště 
nízké nebo vysoké překážky zmizet z měřicího 
rozsahu systému ParkPilot a nemusí být rozpo
znány. Kontrola již před těmito předměty neva
ruje. Pokud je varování systému ParkPílot igno
rováno, může být následně vozidlo vážně po
škozeno. 

• Snímače v nárazníku mohou být posunuty 
nebo poškozeny nárazy, např. pří parkování. 

• Aby systém snímačů fungoval správně, 
udržujte snímače v náraznicích čisté, bez sně
hu a ledu a nepřelepujte je nálepkami ani neza
krývejte žádnýmí předměty. 

• Při čištění vysokotlakým mycím zařízením 
nebo tlakovou vodou ostři kujte snímače přímo 
jen krátce a vždy ze vzdálenosti větší než 10 
cm. 

• Rušivé zdroje zvuku, jako např. drsný asfalt, 
dlažební kostky, indukční cívky, stavební stroje, 
jakož i rušívý zvuk jiných vozidel mohou být 
příčínou chybových hlášení systému ParkPílot. 

m Pří poruše systému se obraťte na některý 

L.!J z odborných servisů . Spo lečnost Volkswagen 
doporučuje využít služeb partnerů Volkswagen. 

m Volkswagen doporučuje provádět nácvik pa
L.!J rkování pomocí systému ParkPilot na doprav
ně klidném místě nebo parkovišti, abyste se důvěr-
ně seznámili se systémem a jeho funkcemí. <l 

Ukazatel systému ParkPilot V přední a zadní části vozidla 

Obr.145 Ukazatel systému ParkPilot na obrazov
ce (barevný displej) 

IT'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J,::JJ bezpečnostní pokyny.&. na straně 198 a 
dodržujte je. 

Legenda ke schematickému zobrazení 

~ obr. 145 Význam 

, ... 
[B7N.0020 I 

Obr.146 Ukazatel systému ParkPi lot Uednoba
revný displeji) 

Na obrazovce ve výrobě zabudovaného autorádia, 
resp. navigačního systému se zobrazuje pomocí 
snimačů zj iš těný prostor před a za vozidlem. 
Případné překážky jsou zobrazovány vzhledem 
k vozidlu ~ .&.. 

o Zj i štěná oblast za vozidlem. 

@ 

LI 

• 
Funkce 

Zapnuti zobrazován í: 

Ruční vypnutí zobrazován í: 

Zji š těná oblast před vozidlem. 

Žlutý segment pro překážku v jízdní dráze vozidla 

Červený segment pro blizkou překážku v oblasti možné kolize vozidla . 

Činnost 

Zapněte systém ParkPilot ~ strana 198, resp. asistenta pro parkováni 
=:> strana 208 . Ukazatel systému ParkPilot se aktivuje automaticky. 

St iskněte některé tl ačítko oblasti na autorádiu, resp. na navigačnim 
systému . 
NEBO: krátce stiskněte tlačítko funkce 0 nebo [;) na obrazovce. 

Jeďte dopředu rychleji než zhruba 10 - 15 kmih (6 - 9 mph). 
Automatické vypnuti zobrazování: NEBO: u vozidel s asistentem pro zpětnou jízdu zařaďte zpětný chod 

~ strana 204 Zobrazeni se změn i na obraz kamery. 

Zjišťované oblasti 

Oblast, ve které jsou překážky rozpoznávány, se 
před vozidlem rozprostirá v odstupu do 120 cm 
a asi 60 cm po stranách @ , resp. =:> obr. 146@. 
Zjišťovaná oblast za vozidlem je ve vzdálenosti asi 
160 cm a asi 60 cm po stranách ~ obr. 1450, 
resp. ~ obr. 1460. 

200 Během jízdy 

Ukazatele na obrazovce 

Zobrazovaná grafika představuje sledované oblasti 
v několika segmentech. Jak se vozidlo př ib ližuje 

k překážce, přibližují se těsněji segmenty k zobra
zovanému vozidlu =:> obr. 1450, 
resp. ~ obr. 146 0 . Nej pozděj i , když se zobrazí 
předpos lední segmenty, je vozidlo v oblasti možné-
ho střetu . Nepokračujte v jízdě! ~ 

ParkPilot, akustické výstražné signály v přední a zadní části 

Obr. 143 Ve středové konzole: tlačítko zapínání 
rl bo vypinání systému ParkPilot 

í""flI Nejprve si přečtěte úvodní ínformace a 
L--J,:"U bezpečnostní pokyny &. na straně 198 a 
dodržujte je. 

V předním a zadním nárazníku jsou vždy zabudo
vány 4 snímače systému Park Pilot ~obr. 144. 

ystém ParkPilot pomáhá řidiči při manévrování 
I parkování. Ultrazvukové snímače v nárazníku 
měři Odstup mezi vozidlem a překážkou . Během 

činnosti ultrazvukových snímačů vypočítává sy
slém odstup mezi vozidlem a překážkou . ParkPilot 
I funkční pouze do rychlosti zhruba 15 kmih 
(9 mph). Jakmile se odstup zmenší, zazní přerušo
vaný tón. Pokud je odstup příliš malý, změní se vý-
tražný signál na nepřerušovaný tón. 

Ručni zapnutí a vypnutí systému ParkPilot 

• Systém Park Pí lot se zapíná pří zapnutém zapa
I vání jedním stisknutím tlačítka ~ ~obr. 143. 

• Systém ParkPilot se vypíná při zapnutém zapa
lování dalším stisknutím tlačítka ~. 

Když je funkce zapnutá, svítí v tlačítku kontrolní 
6větld. 

Automatické zapnutí a vypnuti systému 
ParkPilot 

• Zapnutí: zařaďte zpětný chod. 

• Vypnutí: jeďte rychleji než zhruba 15 kmih 
(9 mph). 

Obr. 144 Snímače systému ParkPilot vpředu na 
nárazníku 

Zvláštnosti systému ParkPilot 

• Zadni snímače systému Park Pí lot nelze za
pnout, pokud je ve výrobě zabudované tažné 
zařízení s přívěsem elektricky spojeno. 

• Systém ParkPilot regístruje vodu na sn ímačích 
v některých případech jako překážku. 

• Při setrvávající vzdáleností se varovný tón ozve 
po několika sekundách tišejí. Hlasitost nepřerušo
vaného tónu je konstantní. 

• Jakmile se vozídlo od překážky vzdálí, interva
lový tón se automaticky vypne. Intervalový tón se 
pří opětovném přiblížení automaticky znovu zapne. 

• Pokud je volicí páka v poloze P, zařízeni nevy
dává žádné akustícké signály. 

• Partner Volkswagen může nastavit hlasitost vý
stražných tónů . 

m Závada kontroly vzdálenosti při parkování se 
L.!J hlásí krátkým nepřerušovaným tónem při 
prvním zapnutí a blikáním kontrolního světla v tla
čitku . Tlačítkem vypněte systém ParkPilot a nepro
dleně ho nechte zkontrolovat v některém odbor-
ném servísu. <ll 

Asistenčni systémy řidiče 
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Barva gm nti. pl 

Oblast na vozidle 
Vzdálenost vozídla Akustický rozpoznaná pf k f 
k překážce signál (pouze na barovn m 

displeji ~ obr. 145) 

Vzadu asi 31 -160 cm 
0 uprostřed 

Vzadu vně Překážka asi 31 - 60 cm Přerušovaný 
žlutá v jizdni drá- tón Vpředu ze asi 31 - 120 cm 

@ uprostřed 

Vpředu vně asi 31 - 60 cm 

Překážka v oblasti možné 
Asi 0- 30 cm 

Nepřerušo-
0 , resp. @ kolize 

vpředu nebo 
vaný tón 

červená 

vzadua) 

ol U vozidel s tažným za ř i zenim zabudovaným z výroby je prodloužena vzdálenost pro trvalý t6n. 

Při provozu s přivěsem 

U vozidel s tažným za řízenim z výroby a elektricky 
připojeným př i věsem se na obrazovce zobrazuje 
p říslušná grafika. Hodnoty pro odstupy za vozi
dlem se pak nezobrazuji . 

Vypnuti zvuku systému ParkPilot 

Klepnutím na funkční plochu @ na obrazovce (po
uze u barevného displeje) ~ obr. 145 můžete va
rovné tóny systému ParkPilol vypnout. Pro opětov
né zapnu tí varovných tónů je nutné ještě jednou 
klepnout na funkčn í plochu. 

Jakmile byl systém ParkPilot vypnut a opět zapnut, 
vypnutí zvuku se zruší. Chybová hlášeni nelze vy
pnout. 

Pokud byl ukazatel systému Park Pilot ručně vy
pnutý a systém ParkPilot je i nadále aktivní , ztlu
mení zvuku se rovněž zruší. 

• VAROVÁNí 
Nenechte se odvádět zobrazením na obrazov
ce od provozu na silnící. 

m Proces může trvat několik sekund, dokud ob
L.!J last zj i štěná snímačem se zobrazuje na obra
zovce z výroby zabudovaného rádia, resp. navi-
gačn iho systému. <l 

Ukazatel systému ParkPilot v okolí vozidla 

Obr.147 Zobrazení systému ParkPilot na obra
zovce 

Legenda ke schematickému zobrazení 

=:> obr.147 Význam 

IT'n Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
L-J,::JJ bezpečnostní pokyny .&. na straně 198 a 
dodržujte je. 

o Zj iš těná oblast za vozidlem. 

@ Zj i štěná oblast před vozidlem. 

© Zj i ště ná oblast vlevo od vozidla. 

Asistenční systémy řidiče I 201 



Legenda ke schematickému zobrazeni 

~obr. 147 Význam 

@ Zjištěná oblast vpravo od vozidla. 

Žlutý segment pro překážku v jízdní dráze vozidla 

• Červený segment pro blízkou překážku v oblasti možné kolize vozidla. 

Na obrazovce ve výrobě zabudovaného rádia. 
resp. navigačního systému se zobrazuje okolí vozi
dla. 

Oblasti před a za vozidlem jsou plně kontrolovány 
snímači. 

Funkce Činnost 

Zařaďte zpětný choda) 

Oblasti po stranách vozidla jsou snímači kontrolo
vány pouze částečně. Oblasti. které nejsou přímo 
snímány. jsou systémem propočítávány. Z tohoto 
důvodu se oblasti po stranách vozidla zobrazují 
teprve po ujetí několika metrů . 

Případné překážky jsou zobrazovány vzhledem 
k vozidlu ~,&. 

Zapnutí zobrazování: NEBO: zapněte systém ParkPilot ~ strana 198. resp. asistenta pro parko
vání ~ strana 208. 

Ruční vypnutí zobrazování: 
Stiskněte některé tlačítko oblasti na autorádiu zabudovaném z výroby. 
resp. na navigačnim přístroji. 
NEBO: stiskněte tlačítko funkce 0 . 

Přepnutí displeje na obraz 
kamery asistenta pro zpět

noujízdu: 

Za řaďte zpětný chod ~ strana 204. 
NEBO: stiskněte tlačítko funkce [Možnosti I. resp . ~. 

Automatické vypnutí zobra- Jeďte vpřed rychleji než zhruba 10 - 15 kmIh (6 - 9 mph). 
zování: 

a) K~ po vložení zpětnéhO chodu se zobrazí obrazovka asistenta pro zpětnou j ízdu, je možné přepnou t tlačítkem funkce (Možnosti) 
a l!!J na zobrazováni systému ParkPilot. 

Zjištěné, resp. vypočtené oblasti 

Oblast. ve které jsou překážky rozpoznávány. resp. 
propočítávány. se před vozidlem rozprostírá ve 
vzdáleností asi do 120 cm. asi 160 cm za vozidlem 
a asi 60 cm po stranách ~obr. 147. 

Ukazatele na obrazovce a akustické signály 

Zobrazovaná grafika představuje sledované oblasti 
v několika segmentech. Jak se vozidlo přibližuje 

k překážce. přibližují se těsn~ segmenty k zobra
zovanému vozidlu @. resp. (9. Nejpozději. když 
se zobrazí předposlední segmenty. je vozidlo v ob
lasti možného střetu . Nepokračujte v jizdě! 

Barva segmentů 
při rozpoznané 

Oblast na vozidle 
Vzdálenost vozídla Akustícký překážce (pouze 
k překážce signál na barevném 

díspleji 
~obr. 147 ) 

Vzadu 
asi 31 - 160 cm @ uprostřed 

Vzadu vně Překážka asi 31-90 cm 
Přerušovaný 

Vpředu v jízdní drá- žlutá 
asi 31 -120 cm tón 

® uprostřed ze 

Vpředu vně asi 31 -90 cm 

@ resp. @ Po stranách asi 31-60 cm 
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Během jízdy 

Asistent pro zpětnou jízdu (Rear Assist) 

OJ Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Pokyny k provozu 
Zaparkování . 

205 
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Kamera ve výklopných dveř í ch pomáhá ř id iči p ř i 

parkování nebo manévrování směrem dozadu. Ob
raz kamery se zobrazuje spo lečně se systémem 
pomoci při orientaci na obrazovce z výroby zabu
dovaného rádia. resp. navigačního systému. 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• vnějš í pohledy ~ strana 6 

• ParkPilot ~ strana 198 

• pří slu šenstv í . výměna d íl ů. opravy a změny 
~ stra na 296 

• ~ sešit Autorádio nebo ~ sešit Navigační sy
stém 

A VAROVÁNI . I , 

Používání kamery k odhadu vzdáleností 
k překážkám (osoby, vozí dia, atd.) je 
nepřesné a může být příčínou nehod a těž
kých zranění. 

• Čočka kamery zvětšuje a zkresluje zorné 
pole a objekty na obrazovce se zdají změněné 
a jsou zobrazené nepřesně. 

• Některé předměty mohou být vzhledem 
k rozlíšení obrazovky a za špatných světel
ných podmínek nedostatečně zobrazovány, 
např. úzké sloupky nebo mříže . 

• Kamera má mrtvé oblasti, ve kterých ne
může zachy tít osoby aní objekty. 

• Udržujte čočku kamery Čístou. zbavenou 
sněhu a ledu a nezakrytou. 
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Během jízdy 

A VAROVÁNi 
Techníka asístenta pro zpětnou jízdu nemůže 
překonat fyzíkálně dané hranice. Neopatrné 
nebo nepozorné používání asístenta pro zpět
nou jízdu může způsobit nehody a těžká zra
nění . Systém nemůže nahradít pozornost řídí
če. 

• Rychlost a styl jízdy přizpůsobte vidítel 
ností, povětrnostním podmínkám, stavu vo
zovky a podmínkám provozu. 

• Při parkování sledujte zrakem vždy směr 
a příslušné okolí vozídla. Přední část vozídla 
silně vybočuje protí zádí. 

• Nenechte se odvádět zobrazením na obra
zovce od provozu na sílnící. 

• Vždy sledujte okolí vozídla, protože zejmé
na malé dětí , zvířata a některé předměty nej
sou vždy kamerami identifíkovány. 

• Systém nemusí vždy jasně zobrazovat 
všechny oblastí. 

• Asístenta pro zpětnou jízdu používejte po
uze pří úplně zavřených zadních výklopných 
dveřích . 

CD •• 
• Kamera zobrazuje na obrazovce pouze 
dvourozměrný obraz. Vzhledem k chybějící pro
storové hloubce lze například vystupující 
předměty nebo prohlubně ve vozovce jen stěží 
rozeznat, nebo je nelze rozeznat vůbec. 

• Předměty, jako např. tenké tyče , ploty, kůly 
nebo stromy, které kamera za určítých okolnos
tí nezachytí, mohou způsobit poškození vozi-
d~. ~ 

Barva segm ntO 
pří rozpoznan 

Oblast na vozidle Vzdálenost vozídla Akustický překážce (pouz 
k překážce signál na barevném 

displeji 
~obr_ 147) 

Překážka mimo oblast koli- Přerušovaný 
ze 

@ až @ 
tón 

Překážka v oblasti možné 
asi 0-30 cm červená 

kolize 

Pokud je překážka ve vzdáleností asi O - 30 cm od 
vozidla a lze ještě překážku minout. systém vydává 
přerušovaný tón. Pokud ale v této situaci směřuje

te s vozidlem na překážku. systém vydává 
nepřerušovaný tón. 

Pokud hrozí kolize v přední části vozidla (před 
prostředním sloupkem). jsou akustické sígnály vy
dávány předními bzučáky. Pokud hrozí kolize v za
dní části vozidla (za prostředním sloupkem). jsou 
akustické signály vydávány zadními bzučáky. 

Pří provozu s přívěsem 

U vozidel s tažným za řizením z výroby a elektricky 
připojeným přívěsem se na obrazovce zobrazuje 
př íslušná grafika. Hodnoty pro odstupy za vozi
dlem se pak nezobrazují. 

Vy pnutí zvuku systému ParkPílot 

Klepnutím na fu nkční plochu @ na obrazovce 
~ obr. 147 můžete akustické signály systému Pa
rkPilot vypnout. Pro opětovné zapnutí akustických 
signá lů je nutné ještě jednou klepnout na funkční 
plochu. 

Pokyny k provozu 

Obr. 148 V zadních výklopných dveřích : umístě ni 

kamery asistenta pro zpětnou jízdu 

..-rn Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
l-Jr=J.I bezpečnostní pokyny.&. na straně 204 a 
dodržujte je. 

Tl ač ítka funkcí na obrazovce ~ obr. 149 

Nepřerušova-

nýtón 

Jakmile byl systém ParkPilot vypnut a opět zapnut. 
vypnutí zvuku se zruší. Chybová hlášení nelze vy
pnout. 

Pokud byl ukazatel systému ParkPilot ručně vy
pnutý a systém ParkPilotje i nadále aktivní. ztlu
mení zvuku se rovněž zruší. 

Nenechte se odvádět zobrazením na obrazov
ce od provozu na silníci. 

m Proces může trvat několik sekund. dokud ob
L.!J last zjištěná snímačem se zobrazuje na obra
zovce z výroby zabudovaného rádia. resp. navi-
gačniho systému. <l 
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Obr. 149 Ukazatel asistenta pro zpětnou jízdu 

Tlač ítka funkci na obrazovce: 

G) Zapnutí nebo vypnuti zmenšeného optického ukazatele systému ParkPilot (Mini-ParkPilot) 

® Zapnutí nebo vypnutí lišty nabídek 

@ Vypnutí obrazu zpětné kamery 

@) Vypnutí tónu 

® Nastavení ukazatele: jas. kontrast. barva (u vozidel s nav igačním pří strojem) 

® Přepnutí na ukazatel optického ukazatele systému ParkPilot ~ strana 198 Chcete-Ii změnit zpět na 
ukazatel kamery. je nutné zařad it zpětný chod. 

Funkce 

Automatické zapnutí 
zobrazování : 

Ručni vypnuti zobrazo
vání : 

Vypnutí zobrazování 
vyřazením zpětného 

chodu: 

Vypnutí zobrazování 
j ízdou vpřed: • 

Zvláštností 

Činnost u vozídel bez optického pa
rkovacího systému (ParkPilot) 

Čínnost u vozídel s optickým parko
vacím systémem (ParkPilot) 

Při zapnutém zapalování nebo běž ícim motoru zařaďte zpětný chod. 

Stiskněte tlačítko pro volbu funkce na autorádiu nebo nav igačním systému ~ se

šit Rádío. resp. ~ sešit Navigační systém. 

NEBO: krátce stiskněte funkční plochu 0 na obrazovce @. 
NEBO: po vypnuti zapalování se po několika sekundách vypne rovněž obraz 

asistenta pro zpětnou jízdu. 

Obraz se asi po 10 sekundách vypne. 

Stiskněte tlačítko ~. 

Okamžitě se přepne na ukazatel systé
mu Park Pilot. 

Jeďte vpřed rychleji než zhruba 15 kml Jedl e vpřed rychlejí než zhruba 10 kml 
h (9 mph). h (6 mph). 

1) V následujících případech asistenta pro zpětnou jízdu nepoužívejte: 

- Když zpětná kamera neposkytuje spolehlivý obraz. např. při špatné viditelnosti nebo zneči štěné čočce. 

- Když prostor za vozidlem je rozeznatelný jen nezřete lně nebo neúplně. 

- Pokud je vozidlo naloženo k zádi. 

Asistenčni systémy řidiče 
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1), V následujících případech asístenta pro zpětnou jízdu nepouží~ejte: 

- Pokud neni řidič se systémem dostatečně seznámen. 

- Pokud se změni poloha nebo úhel zabudování kamery, např. po nárazu do zadní části vozidla. Systém 
nechte zkontrolovat v některém z odborných servisů. 

2) Optícké klamy způsobené kamerou (příklady) 

Kamera asistenta pro zpětnou jízdu poskytuje pouze dvojrozměrný obraz. Prohlubně, jakož i vyčnivající 
předměty na zemi nebo vyčnivajicí díly jiných vozidel lze rozpoznat jen těžko nebo vůbec diky chybějicí 
prostorové hloubce na obrazovce. 

Předměty nebo jiná vozidla se mohou na obrazovce zdát blíže nebo naopak dále, než ve skutečnosti 
jsou . 

- Při přejíždění z vodorovné plochy do svahu nebo klesáni. 

- Při přejížděni ze stoupání nebo klesání na vodorovnou plochu. 

- Pokud je vozidlo naloženo k zádi. 

- Při přibliženi k vyčnívajicím předmětům . Při couváni mohou tyto předměty zmizet ze zorného úhlu ka-
mery. 

Čištění čočky kamery 

Udržujte čočku kamery čistou, zbavenou sněhu 
a ledu: 

• Pevně zatáhněte ruční brzdu. 

• Zapněte zapalováni. 

• Zařaďte zpětný chod. 

• Čočku navlhčete běžným prostředkem na čiště
ni skla na bázi alkoholu a suchým hadřikem ji vyči

stěte ~<D . 

• Snih odstraňte smetáčkem . 

• Na led se použivá rozmrazovací sprej ~<D . 

• • 
• K číštěni čočky níkdy nepouží~ejte čisti ci 
prostředky s brusným účinkem . 

• Sníh nebo led na čočce kamery nikdy neod
straňujte teplou nebo horkou ~odou. Čočka by 
se mohla jinak poškodit. 

Zaparkováni 

Obr. 150 Na obrazovce: statické orienlačn i čáry 

parkovad lno prostoru za vozidl'em 
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Během j ízdy 

f1l Volkswagen doporučuje provádět nácvik pa
L!J rkování pomoci asistenta pro zpětnou jízdu 
za dobré viditelnosti a při dobrých povětrnostních 
podmínkách na dopravně klidném místě nebo pa
rkovišti , abyste se důvěrně seznámili se systé
mem, orientačnimi čárami a jejich funkcí. 

f1l Asistenta pro zpětnou jízdu nelze zapnout, 
L!J pokud je ve výrobě zabudované tažné zaříze
ni s přívěsem elektricky spojeno nebo pokud jsou 
zadni výklopné dveře otevřeny. <I 

í"f')! NejpNe si přečtěte úvodni informace a 
L-bJ.I bezpečnostni pokyny A na straně 204 a 
dodržujte je. ~ 

Asistent pro parkování (Park Assist) 

o::n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům: 

Parkováni s asistentem 
Vyjiždění s asistentem pro parkování (pouze 
parkovací mezery rovnoběžně 
s jízdni dráhou) 
Podpora brzd 

209 
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Asistent pro parkováni podporuje řidiče při hledáni 
vhodného mista k zaparkován i, při parkováni ve 
vhodné podélné a přičné parkovací mezeře, jakož 
i při vyjižděni z podélně situovaného mista k pa
rkováni. 

Možnosti asistenta pro parkováni jsou systémově 
omezené a jeho použiváni vyžaduje zvláštn i po
zornost řidiče ~ &,. 

Součásti funkce asistenta je systém Park Pilot, kte
rý podporuje při parkováni. 

U vozidel se systémem ParkPilot se na obrazovce 
rádia nebo navigačního systému zobrazi zjištěná 

oblast před a za vozidlem. V rámci možnosti systé
mu se pak zobrazuje poloha překážek vzhledem 
k vozidlu. 

Asistenta pro parkováni nelze zapnout, pokud je 
ve výrobě zabudované tažné zař izen i s přivěsem 
elektricky spojeno. 

Doplňujíci informace a varovné pokyny: 

• vnějši pohledy ~ strana 6 

• brzděni, zastaveni a parkováni ~ stra na 180 

• Park Pilot ~ strana 198 

• péče o vozidlo zvenč i a jeho č iš těni =:o strana 
270 

• přislušenstvi, výměna dilů, opravy a změny 
=:o strana 296 

A VAROVÁNI 
Zvýšený komfort s asistentem pro parkování 
vás nesmí zlákat k tomu, abyste pří jízdě ri
skovali. Systém nemůže nahradit pozornost 
řídiče. 

• Nezáměrné pohyby vozidla mohou způso
bit těžká zranění. 

• Rychlost a styl jízdy přízpůsobte viditel
ností, povětrnostním podmínkám, stavu vo
zovkya podmínkám provozu. 
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Během jízdy 

A VAROVÁNI okrlleo~ánl) 

• Určíté povrchy předmětů a oblečení, jakož 
í vnější zdroje zvuku nemusí odrážet sígnály 
snímačů systému ParkPílot, resp. je mohou 
odrážet chybně. 

• Snímače mají mrtvé oblasti, ve kterých ne
mohou zachy tít osoby ani objekty. 

• Vždy sledujte okolí vozidla, protože zejmé
na malé dětí, zvířata a některé předměty nej-
sou vždy snímačí ídentífíkovány. 

• Asistent pro parkování se orientuje výhrad
ně podle zaparkovaných vozidel a ne podle ob
rubníků nebo jiných skutečnosti. Dbejte, aby se 
pneumatiky a ráfky při parkování nepoškodily. 
Při pad ně včas přerušte proces parkování, aby
ste vyloučili možnost poškození vozidla. 

• Předměty, jako např. oje přívěsů, tenké tyče, 
ploty, kůly, stromy a otevřené nebo otevirající 
se zadní výklopné dveře, které snimače za urči
tých okolností nezjistí, mohou způsobít poško
zení vozídla. 

• Pokud ParkPilot rozpozná a varuje před 
překážkou, mohou po příblížení vozídla zvláště 
nízké nebo vysoké překážky zmizet z měřicího 
rozsahu systému ParkPilot a nemusí být rozpo
znány. Kontrola jíž před těmíto předměty neva
ruje. Pokud je varování systému ParkPilot igno
rováno, může být následně vozidlo vážně po
škozeno. To samé platí i pro asistenta pro pa
rkování např. při parkování za nákladním vo
zem nebo motocyklem. Proto sledujte během 
parkování vždy volný prostor před a za vozi
dlem a případně včas zasáhněte. 

• Aby systém snimačů fungoval správně, 
udržujte snímače v náraznících čisté, bez sně
hu a ledu a nepřelepujte je nálepkami ani neza
krývejte žádnými předměty. 

• Snímače v nárazníku mohou být posunuty 
nebo poškozeny nárazy, např. při parkováni. 

• Pří čištění vysokotlakým mycím zařízením 
nebo tlakovou vodou ostři kujte snimače přímo 
jen krátce a vždy ze vzdálenosti větši než 10 
cm. 

m Při poruše systému se obraťte na některý 
L!J z odborných serv isů. Společnost Volkswagen 
doporučuje využit služeb partnerů Volkswagen. <l 

Přehled pomoci při orientaci 

Ba Na Význam orientačnich čar promitaných na obrazovkua ) ~obr. 150 

<D, žlutá Bezpečný odstup: oblast až 40 cm za vozidlem na vozovce. 

Q),žlutá 

Prodlouženi vozidla (trochu rozšířené) směrem dozadu. Přerušovaná čára je na vozovce 
asi jeden metr za vozidlem. 
Zobrazená oblast končí asi 2 metry za vozidlem na vozovce. 

n) Všechny údaje pro orientační čáry se vztahují k vozidlu , které stoji na vodorovné ploše. 

Zaparkování 

• Upravte polohu vozidla před parkovaci meze
rou a zařaďte zpětný chod. 

• Pomalu jeďte dozadu a otáčejte volantem tak, 
aby žluté orientačni čáry vedly do parkovaci meze-
ry Q). 

• Vozidlo srovnejte v mezeře tak, aby zelené 
a žluté orientačni čáry probíhaly paralelně s meze-
rou k zaparkováni. <l 

Parkování s asistentem 

Asistenční systémy řidiče 
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Obr. 151 Volné misto rozpoznáno: zařaze ni zpětného chodu k zaparkováni (podélně, resp. na přič ) 

8"·0289 

Obr. 152 Ve středové konzole: tl ač itko pro ručni 
l apnuti asistenta pro parkováni 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-bJ.I bezpečnostní pokyny &. na straně 208 a 
dodržujte je. 

Příprava k zaparkování 

• Regulace prokluzu (ASR) musi být zapnu
tá strana 180. 

• Parkovací mezera rovnoběžně s jízdní drá
hou: stiskněte tlačitko @J při rychlosti do zhruba 
40 kmih (25 mph) jednou. Když je funkce zapnutá, 
svití v tlačitku kontrolni světlo =:o obL 152 . 

• Parkovací mezera napříč k jízdní dráze: stis
kněte tlači tko @J při rychlosti do zhruba 20 kmIh 
(12 mph) dvakrát. Když je funkce zapnutá, sviti 
v tlačí tku kontrolni světlo =:o obL 152 . 

• Připadně stiskněte znovu tl ač i tko @J, aby bylo 
možné přepin a t mezi parkovacimi režimy. 

• Stiskněte ukazatel směru jizdy k té straně jízdni 
dráhy, na které má být mezera k parkováni rozpo
znána. Na displeji sdružených při stroj ů se zobra
zuje přislušná strana jizdniho pruhu. 

• Délka mezery pro parkováni je rozpoznána ja
ko "vhodná", pokud je minimálně o 0,8 m větši, než 
délka vozidla. 

Zaparkování 

• Pří parkování rovnoběžně s jízdní dráhou: 
jeďte rych lostí maximá lně 40 kmih (25 mph) a pro
jeďte ve vzdálenosti 0,5 m až 2 m kolem mezery 
k zaparkováni. 

• Pří parkování napřič k jizdní dráze: jeďte ry
ch losti maximálně 20 kmih (12 mph) a projeďte ve 
vzdálenosti 0,5 m až 2 m kolem mezery k zaparko
váni. 

• Nej lépe se zaparkuje, když vozidlo zastavite 
pokud možno rovnoběžně se zaparkovanými vozi
dly, resp. s okrajem vozovky. 

• Pokud se na displeji sdružených při stroj ů objevi 
vhodná mezera k parkováni, zastavte a po chvilce 
zařaďte zpětný chod. 

• Následujte pokyny na displeji sdružených přis
trojů. 

• Při tomto hlášení uvolněte uchopen i volantu 
=:o &.: Zásah řízení aktivní! Sledujte oko
l í . 

• Sledujte okolí a opatrně přidávejte plyn - maxi
málně do 7 kmih. 

• Asistent přebirá během parkováni pouze po
hyb volantem. Řídíč přitom ovládá plyn, spojku, 
řazení rychlostních stupňů a brzdu. 

• Dodržujte optické pokyny a akustické výstražné 
tóny asistenta pro parkováni, dokud neni ukončen 
proces parkováni. ~ 

Asistenčni systémy řidiče 
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• Asistent pro parkováni řidi vozidlo při jizdě 
dopředu a dozadu tak dlouho, dokud vozidlo ne
stoji v mezeře rovně. 

• Na konci parkovacího manévru vyčkejte , dokud 
řízení neukončí pohyb, aby bylo dosaženo co nej
lepšího zaparkování. 

• Proces zaparkování se ukončí, když se objeví 
příslušné hlášení na displeji sdružených při strojů 
a případně se ozve akustický signál. 

Předčasné ukončení nebo automatické 
přerušení procesu parkování 

Asistent pro parkování přeruší proces parkování 
předčasně, jestliže nastane některý z těchto přípa

dů : 

• když stisknete tlačítko ~; 
• když je rychlost při parkování je vyšší než asi 
7 kmIh (4 mph); 

• když řidič zasáhne do řízení ; 

• když nebyl proces parkování ukončen během 
asi 6 minut od aktivace automatického zásahu do 
řizení ; 

• když se vyskytne v systému porucha (systém 
přechodně neni k dispozici); 

• když se vypne ASR, resp. ESP nebo ASR, 
resp. ESC začne regulovat. 

Během parkování s asistentem provádi volant 
samočinně rychlé otáčivé pohyby. Když 
přitom sáhnete do paprsků volantu, může to 
způsobit těžká zraněni. 

~ Funkce asistenta pro parkováni je omezena 
L!J možnostmi systému. Tak například není mo
žné zaparkovat s podporou asistenta v úzkých za
táčkách . 

~ Při parkování podél k jízdní dráze zazní zvu
L!J kový signál, aby řidiče přiměl ke změně mezi 
dopřednou a zpětnou jízdou, protože změna směru 
se na trvalém tónu systému Park Pilot neprojeví. 

r,:l Ukazatel postupu na displeji sdružených při 5-

L!J trojů zobrazuje nyní symbolicky relativní 
vzdálenost jízdní dráhy, kterou je nutné ještě ujet. 

m Když asistent pro parkování točí na místě 
L.!J s řízením, objeví se na displeji sdružených 
přístrojů navíc symbol !SI. Sešlápněte brzdový pe
dál, aby pohyb řízení mohl proběhnout na místě 
a tím se co nejvíce snížil počet potřebných parko
vacích tahů. 

m Pokud se po výměně kol zhorší výsledek za
L.!J parkování , je nutné systém naučit nové obvo
dy kol. Proces učení probíhá automaticky během 
jízdy. Proces učeni můžete napřiklad podpořit po
malou slalomovou jizdou (pod 20 kmIh (12 mph)), 
např. na prázdném parkovišti. 

Vyjíždění s asistentem pro parkování (pouze parkovací mezery 
rovnoběžně s jí~dní dráhou) 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-Jr:,JJ bezpečnostni pokyny & na straně 208 a 
dodržujte je. 

Vyjiždění z parkovacího mista 

• Nastartujte motor. 

• Stiskněte tlačítko ~. Když je funkce zapnutá, 
svítí v tlačítku kontrolní světlo =:- .obr. 152. 

• Stiskněte ukazatel směru j ízdy k té straně jízdní 
dráhy, ze které vyjíždíte. 

• Zařaďte zpětný chod. 

• Postupujte podle pokynů asistenta pro parková
ní. 

210 1 Během jízdy 

Tempomat (GRA) 

o::n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům: 

Varovné a kontrolní světlo 

Obsluha tempomatu 
212 
213 

Tempomat (GRA) pomáhá udržovat individuá lně 

nastavenou rychlost při jízdě vpřed cca 20 kmIh 
(15 mph)1). 

GRA zpomaluje ubíráním plynu a nikoliv brzděním 
=:- &.. 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• řazení =:- strana 172 

• příslušenství, výměna dílů, opravy a změny 
=:- strana 296 

I. VAROVÁNi 
Pokud není možné jet bezpečně s dostateč
ným odstupem a konstantní rychlostí, může 
použití tempomatu způsobit nehody a těžká 
zraněni. 

Varovné a kontrolní světlo 

--------- --- ._. --

® I tll.'h ><,' , :>1: 'e 
IUII I,:. ' -11.0 

.. - -- --- ._-- -- --
- _" __ . - _0- _ _ _ __ _ 

® ~ ~ .. "', :f: 'e 
: • ,I -11.0 

. --- -- . _ .. _.- .... ---_. 

• Při tomto hlášeni uvolněte uchopení volantu 
=:- & : Zásah řízení aktivní! Sledujte oko
l í. 

• Sledujte okolí a opatrně přidávejte plyn - maxi
málně do 7 kmIh. 

• Asistent přebírá během vyjíždění z parkovaciho 
místa pouze pohyb volantem. Řidíč přitom ovlá
dá plyn, spojku, řazeni rychlostnich stupňů 
a brzdu. 

• Pokud je možné z parkovací mezery vyjet, asi
stent pro parkování se automaticky ukončí. Převe

změte řízení a když to dopravni situace dovoluje, 
vy jedle z parkovací mezery. ~ 

• V hustém provozu, při nedostatečném od
stupu nebo na příkrých , točitých nebo kluz
kých úsecích (např. na sněhu, ledě , mokré 
vozovce nebo štěrku) tempomat níkdy nepou
žívejte. 

• Tempomat (GRA) nepoužívejte níkdy v te
rénu nebo na nezpevněných cestách. 

• Rychlost jízdy a bezpečný odstup od vozí
del jedoucích před vámi přizpůsobte viditel
nosti, povětrnostnim podmínkám, stavu vo
zovkya podmínkám provozu. 

• Abyste zabránili nechtěné regulaci ry
chlosti , GRA vždy po použití vypněte. 

• Pokud je uložená rychlost pro stav vozov
ky nebo dopravní či povětrnostni podmínky 
příliš vysoká, je nebezpečné tuto rychlost 
převzít. 

• Při jízdě v klesáni nemůže tempomat 
udržet konstantní rychlost. Rychlost se může 
zvýšit působenim vlastní hmotnosti vozidla. 
Přeřaďte dolů nebo vozidlo přibrzděte nožní 
brz~u. ~ 

.--'- --- ---+ --- ._-- ._- .-

© I rtl Iii "." cf: 'e 
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Obr.153 Na displeji sdružených pří stroj ů : ukazatele stavu tempomatu (GRA) 

r--rn ~ejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny &. na straně 212 a dodržujte 
L-Jr:,JJ Je. . 

Svítí Možná přičina 

Tempomat reguluje rych lost. 

\) Hodnota v závorce v mph se vztahuje výhradně na sdružené pří stroje s údaji v mílích. 
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Během jízdy 

Automatické přerušení vyjíždění 
z parkovacího místa 

1\ istent pro parkováni přeruší proces vyjiždění , 

I stliže nastane některý z těchto připadů : 

• když je rychlost při vyjíždění je vyšší než asi 
( kmIh (4 mph); 

• když řidič zasáhne do řízení; 

• když se vyskytne v systému porucha (systém 
pfechodně není k dispozici); 

• když se vypne ASR, resp. ESP nebo ASR, 
I sp. ESC začne regulovat. 

Podpora brzd 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
t....WJ bezpečnostní pokyny Al. na straně 208 a 
dodržujte je. 

I\sistent pro parkování pomáhá řidiči automatickou 
podporou brzd. Automatická podpora brzd nena
hrazuje odpovědnost řidiče za ovládání plynu, 
brzdy a spojky =:- Al.. 

Přibrzdění pro vyloučení výpadků 
překročením rychlosti 

I\by nedocházelo k překračování rychlosti, může 
hýt vozid lo přibrzděno. Proces parkování může po
kračovat. Přibrzdění je možné pouze jednou bě-
h m jednotlivého parkováni. 

Zabrzdění kvůli minimalizaci škody 

Při přiblíženi k překážce může dojít k automatické 
podpoře brzd. Za určitých podmínek, např. povětr

nostních, při rozpoznání ultrazvukového signálu, 

l' rI zapnutí zapalování se krátce rozsvítí některá 
vnrovná světla kvůli kontrole funkčnosti příslušné-

110 systému. Po několika sekundách zhasnou. 

Zobrazení na díspleji 

I: xistují různá provedení tempomatu. Podle prove
tlen í se uložená rychlost zobrazí na displeji sdru
, ných přístroj ů . 

Stav obr. 153: 

® Tempomat je dočasně vypnutý. Uložená ry
ch lost se zobrazuje malými č ís licem i. 

® Systémová chyba. Vyhledejte odborný servis. 

© Tempomatje zapnutý. Paměť pro uloženou ry
chlost je prázdná. 

© Tempomat je aktivní . Uložená rych lost se zo
brazuje velkými čís licem i. 

Obsluha tempomatu 

Obr.154 Vlevo na sloupku řízení: tlačítka a spí
nače tempomatu (vozidla bez Lane Assist) 

Během vyjíždění s asistentem provádi volant 
samočinně rychlé otáčivé pohyby. Když 
přitom sáhnete do paprsků volantu, může to 
způsobit těžká zranění. <I 

za určitého stavu vozid la, naloženi, úhlu náklonu 
může asistent pro parkování vozidlo před překáž
kou zastavit. 

• Sešlápněte brzdový pedál =:- ~! 

Po tomto zabrzděni se funkce asistenta pro parko
váni ukončí. 

Zvýšený komfort s asistentem pro parkování 
vás nesmí zlákat k tomu, abyste při jízdě ri
skovali. Systém nemůže nahradit pozornost 
řidiče. 

• Vždy buďte připraveni vozidlo sami za
brzdit. 

• Automatická podpora brzd se asi po 1,5 
sekundě ukončí. Po automatickém zabrzděni 
se vozidlo samočinně odbrzdi. <I 

Asistenční systémy řidiče I 211 

A VAROVÁNI 
Opomenutí rozsvícených varovných v t I 
a textového hlášeni může vést k uváznutl vo
zidla v silničním provozu, k nehodám a též.· 
kým zraněním . 

• Nikdy nepřehlížejte rozsvicená kontroln l 
světla a textová hlášení. 

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozidlo. 

CD •• 
Opomenutí rozsvícených kontrolních světel 
a textových hlášení může způsobit poškození 
vozidla. <J 

Obr. 155 Vlevo na sloupku řízení : ovládací páčka 
tempomatu (vozidla s Lane Assist) 

Nejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny &. na straně 212 a dodržujte 
je . 

Obsluha tempomatu (vozidla bez Lane Assist) 

Funkce 
Poloha spínače, ovládáni spinače 

Akce 
~ obr. 154 

Systém se zapne. Po zapnutí není 
Zapnutí tempomatu Nastavte sp ínač @ do polohy ON. uložena žád ná rychlost a neprobíhá 

žádná regulace. 

Aktivace tempomatu Sti skněte tlačítko @ v oblasti SET/- . 
Uloží se aktuáln í rychlost a probíhá 
regulace. 

Dočasné vypnutí tempo-
Nastavte spí nač @ do polohy CANCEL. Regulace se dočasně vypne. Rych lost 

matu. 
NEBO: seš lápněte brzdový nebo 

zůstává uložená. 
spojkový pedál. 

Asistenčni systémy řidiče 
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Funkce 
Poloha spínače, ovládání spínače 

Akce 
~obr_154 

Obnovení regu lace ry-
Stiskněte tlačítko <D v oblasti RES/+. 

Systém převezme uloženou rychlost 
ch losti. a probihá regulace. 

Tlačítko <D v oblasti RES/+ krátce stis-
kněte , abyste rychlost v malých kro-

Zvyšování uložené ry-
cích po 1 kmih (1 mph) zvýšili a uloži-
li . Vozidlo se aktivně zrychluje až do do-

ch losti (během regulace 
tempomatem) Tlačitko <D v oblasti RES/+ dlouze pod- sažení nově uložené rychlosti. 

ržte stisknuté, abyste rychlost konti-
nuá l ně zvýšili až do uvolnění tlačitka 
a uložili. 

Tlačítko @ v oblasti SET/- krátce stis-
kněte , abyste rychlost v malých kro-

Snižování uložené ry-
cích po 1 kmih (1 mph) snížili a uloži-

Rychlost se snižuje bez přibrzďování li. 
ch losti (během regulace 

Dlouze stískněte tlačítko @v oblasti 
ubráním plynu až k dosažení nově 

tempomatem) uložené rychlosti. 
SETI-, abyste uloženou rychlost konti-
nuálně snížili a uložili až do uvolnění 
tlačítka. 

Vypnutí tempo matu Nastavte spínač ® do polohy 0Ff. 
Systém se vypne. Uložená rychlost se 
vymaže. 

Obsluha tempomatu (vozidla s Lane Assist) 

Funkce 
Poloha spínače, ovládání 

Akce 
spínače ~obr_ 155 

Zapnutí tempomatu 
Zatáhněte páčku ve směru Systém se zapne. Protože j eště nebyla uložena 
šipky ® do polohy ON. žádná rychlost, nepobíhá žádná regulace. 

Aktivace tempomatu 
Stiskněte tlačítko <D v ob-

Uloží se aktuální rychlost a probíhá regulace. 
lasti SET. 
Zatlačte páčku ve směru 

Dočasné vypnutí tempo-
šipky @ do tlakového bo-

Regulace se dočasně vypne. Rychlost zůstává 
du CANCEl. 

matu. 
NEBO: sešlápněte brzdový 

uložená. 

nebo spojkový pedál. 

Obnovení regu lace ry-
Zatáhněte páčku ve směru 

Systém převezme uloženou rychlost a probihá 
regulace. Pokud není uložena žádná rych lost, 

šipky ® do tlakového bo-
ch losti. 

du RESIII. 
uloží se aktuální rychlost vozidla a tato rych lost 
je udržována. 

Zvyšování uložené ry- Zatlačte páčku ve směru 
Krátké stisknutí: zvyšování rychlosti v krocích 

chlosti (během regulace šipky 0 do tlakového bo-
1 O-kmih a uloženi. 

tempomatem) du SPEED +. 
Dlouhé stisknutí: po dobu stisknutí vozidlo zry-
chluje. Po uvolnění se aktuální rychlost uloží. 

Krátké stisknuti: snižování rychlosti v krocích 10-
Snižování uložené ry- Zatlačte páčku ve směru kmih a uloženi. 
chlosti (během regulace šipky e do tlakového bo- Dlouhé stisknuti: po dobu stisknuti vozidlo zpo-
tempomatem) du SPEED -. maluje ubráním plynu bez brzděni. Po uvolnění 

se aktuálni rychlost uloží. 

Vypnutí tempomatu 
Zatlačte páčku ve směru 

Systém se vypne. Uložená rychlost se vymaže. 
šipky @ do polohy ()ff. 
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Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) 

o::n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Kontrolní světla 

Funkce 
Asistenta udržování jizdniho pruhu 
v následujících situacích vypněte 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• vněj š í pohledy =;> strana 6 

• informačni systém Volkswagen ~ strana 24 

• při slušenstvi , výměna di l ů, opravy a změny 
~ stra na 296 

A VAROVÁNí .. 

216 
217 

218 

Inteligentni technika asistenta udržováni jizd
niho pruhu (Lane Assíst) nemůže překonat fy
zikálni a systémově určené hranice. Neopatr
né nebo nepozorné používání asistenta 
udržování jízdniho pruhu může způsobit ne
hody a těžká zranění. Systém nemůže nahra
dit pozornost řídiče . 

• Rychlost jizdy a bezpečný odstup od vozi
del jedoucích před vámi přizpůsobte viditel
nosti, povětrnostním podmínkám, stavu vo
zovky a podmínkám provozu. 

• Ruce mějte vždy na volantu, abyste byli 
kdykoliv připraveni řídit. 

• Asistent udržování jízdního pruhu nero
zpoznává všechna značeni na vozovce. Špat
ný stav vozovky, různé struktury nebo objek-

Kontrolní světla 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

ty mohou za určitých okolností být mylně vy
kládány jako značení vozovky. V takových si
tuacích okamžitě asistenta udržováni jízdniho 
pruhu vypněte. 

• Dbejte ukazate l ů na displeji sdružených 
přistrojů a jednejte v souladu s pokyny. 

• Vždy pozorně sledujte okolí vozidla. 

• Pokud je oblast výhledu kamery znečiště
ná, zakrytá nebo poškozená, může být funkce 
asistenta udržování jízdni stopy omezená. 

CD •• 
Aby nebyla činnost systému negativně ovlivně
na, je nutné dodržovat následujici: 

• Oblast výhledu kamery pravidelně čistěte, 
udržujte jí čistou, zbavenou sněhu a ledu. 

• Oblast výhledu kamery nezakrývejte. 

• Zkontrolujte oblast výhledu kamery, zda ne
ni poškozená. 

r:;l Asistent udržování jízdniho pruhu byl vyvinut 
W pouze pro jizdu na zpevněných vozovkách. 

~ Pokud asistent udržováni jizdniho pruhu ne
W pracuje, jak je popsáno v této kapitole, ne
použivejte ho a vyhledejte odbomý servis. 

~ V připadě poruchy systému, vyhledejte od-
W bomý servis a nechte systém zkontrolovat. <I 

ro ~ejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny &. na straně 216 a dodržujte 

Je. 

Bliká ne- Možná příčí na 
bo svíti 

Asistent udržováni jizdniho pruhu (Lane As-
/; sist) je zapnutý, ale neni aktivní. 

/;\ 
Asistent udržováni jízdniho pruhu (Lane As-
sist) je zapnutý a aktivní. 

Při zapnutí zapalování se krátce rozsvití některá 
varovná světla kvůli kontrole funkčnosti přislu šné-
ho systému. Po několika sekundách zhasnou. ~ 

?1G I Během jizdy 

Řešení 

Systém nemůže jizdní pruh jednoznačně identi-
fikovat. Viz strana 217, Asistent udržováni jizd-
ního pruhu není aktivní. 

-

Jlzda z kopce s tempomatem (GRA) 

Když tempo mat nemůže při jízdě z kopce udržet 
rychlost konstantní, vozidlo přibrzděte nožni 
II dou a případně podřaďte. 

Automatické vypnutí 

I mpomat se automaticky vypne nebo dočasně 
pr ruší: 

• když systém zjisti závadu, která by mohla ovliv
nit funkci tempomatu ; 

• když delši dobu jedete s plynem rychleji než je 
uložená rychlost; 

A VAROVÁNI 
Opomenutí rozsvícených varovných světel 
a textového hlášení může vést k uváznutí vo
zidla v silničním provozu , k nehodám a těž
kým zraněním . 

• Nikdy nepřehližejte rozsvícená kontrolní 
světla a textová hlášení. 

Funkce 

Obr.156 Na čelním skle: okénko kamery asisten
ta pro j ízdu v pruhu 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-WJ bezpečnostní pokyny &. na straně 216 a 
dodržujte je. 

Kamerou v čelnim skle rozpoznává asistent udržo
vání jizdniho pruhu možné ohraničujíci čá ry jízdni
ho pruhu . Když se vozidlo neočekávaně přibližuje 
identifikované hra nični čáře, systém varuje řidiče 
opravným zásahem do ř/zení. Opravný zásah do 
řizeni lze kdykoliv usměrnit. 

Při zapnutém ukazateli směru jízdy neprobihá žá
dné varováni , protože to asistent nevnimá jako ne
úmyslnou změnu jizdního pruhu . 

Vibrace volantu 

Následujici situace vedou k vibracím volantu a vy
žaduji aktivni převzeti řizeni vozidla řidi čem . 

• Když maximálni natočení volantu při opravném 
zásahu do řizeni nedostačuj e, aby bylo vozidlo 
udrženo v jizdním pruhu . 

• Když během opravného zásahu do řizeni nebyl 
již systémem rozpoznán žádný jizdni pruh . 

Zapnutí a vypnutí asistenta udržování 
jizdního pruhu 

• Tlačitkem pro as i s tenčni systémy řidi če zvolte 
při s lušnou položku nabídky ~ strana 24. 

• NEBO: systém aktivujte nebo deaktivujte v na
bidce Nastaveni , podnabidce Asistenti nabid
ku Lane Assist ~ stra na 24. " Háček" označuje 

zapnutý as istenčni systém řidiče. 

• když je brzdový nebo spojkový p 
tý; 

• když je přeřazena rychlost; 

• když dojde k uvolněni airbagu. 

Asistenčni systémy řidiče 
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• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozídlo. 

CD •• 
Opomenutí rozsvícených kontrolních světe l 
a textových hlášení může způsobit poškození 
vozidla. <I 

Samočinné vypnutí : asistent udržování jízdniho 
pruhu se může samočinně vypnout, jestliže je sy
stém vadný. Kontrolní svět lo zhasne. 

Asístent udržováni jízdního pruhu není 
aktívní 

• Když rychlost jízdy je nižší než asi 65 kmih (40 
mph). 

• Když asistent udržováni jizdního pruhu neiden
tifikuje čáry ohraničujici daný jízdni pruh. Napřiklad 
u označeni na místech výstavby silnice nebo 
v připadě sněhu , znečistěni, za mokra nebo při 
oslnění. 

• Když je průměr otáčení v zatáčce příli š malý 

• Když není k dispozici žádné oh ran ičení. 

• Když je vzdálenost k dalši omezovací čá ře 
při liš velká. 

• Když jsou na vozovce vice než 2 označeni jizd
ního pruhu . 

• Když je systém ASR vypnutý. 

• Když systém po delší dobu nerozpozná u řidi če 
žádný opravdu aktivni pohyb volantem. 

• Dočasně při velmi dynamickém způsobu jizdy. 

• Když je zapnutý ukazatel směru jízdy. 

~ Před zahájenim jizdy zkontrolujte, že okénko 
W kamery neni zakryto ~ obr. 156. m Okénko kamery udržujte vždy či sté . 

Asistenčni systémy řidiče 
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Asistenta udržování jízdního pruhu v následujících situacích vypněte 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
l...-.bIJ bezpečnostni pokyny & na straně 216 a 
dodržujte je. 

V následujících situacích vypněte asistenta udržo
vání jízdního pruhu z důvodu omezeni daných sy
stémem: 

218 1 Běhemjizdy 

Ukazatel na displeji 

A 

• když je nutná zvýšená pozornost řidiče; 

• při opravdu sportovnirn způsobu jízdy; 

• za špatných povětrnostních podmínek; 

• při špatném stavu vozovky; 

• v místech stavebnich prací. 

Obr. 157 Na displej i sdružených přist roj ů : při klady rozpoznaných přikázaných rychlosti , resp. zákazu 
předjižděni s při slušným dop lňkovým znakem. 

ru ~ejprve si přečtěte úvodni informace a bezpečnostni pokyny &. na straně 219 a dodržujte 
Je . 

Texty při rozpoznávání dopravnich značek na 
displeji sdružených přistrojů 

Chyba: Sign Assist 

Sign Assist: očistěte čelní sklo! 

Sign Assist: nyní k dispozici pouze ome-
zeně. 

A VAROVÁNI 
Opomenuti rozsvicených textových hlášeni 
může vést k uváznutí vozidla v silničním pro
vozu, k nehodám a těžkým zraněnim. 

• Nikdy textová hlášeni neopomijejte. 

Přičina a řešeni 

Porucha systému. 
Vyhledejte odbomý servi s a nechte systém zkontro-
lovat. 

Čel ni sklo je v oblasti kamery zneči štěné. 
Očistěte čelni sklo. 

Navigačni přistroj neposkytuje žádná data. 
Zapněte navigačni při stroj a vložte nos ič navigač-

ních dat. 
NEBO: rozpoznávání dopravních značek neni v ak-
tuální zemi pobytu podporováno. 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozidlo. 

W "I 

Opomenuti rozsvicených kontrol nich světel 
a textových hlášení může způsobit poškozeni 

<l 

vozidla. <l 

Funkce 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
l...-.bIJ bezpečnostni pokyny 1& na straně 219 a 
dodržujte je. 

Rozpoznání dopravnich značek je podporováno 
v různých zemich => strana 219, Země, ve kterých 
je funkce dostupná. Na to je nutné dbát při cestách 
do zahra nič í. 

Zobrazování dopravních značek 

Ukazatel přikázané rychlosti , resp. zákazu předjíž

dě ní s pří slušnými doplňkovými znaky se zobrazu
j na displeji sdružených při stroj ů => obr. 157 . 0 0-
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pravni značky se případně v závislosti na navigač

ním systému zabudovaném ve vozidle zobrazují 
rovněž v zobrazení mapy navigačního systému. 

P ři zapnutém rozpoznání dopravních značek jsou 
značky před vozidlem vyhodnocovány kamerou ve 
vnitřn im zrcátku . Po kontrole a vyhodnocení infor
mací z kamery, navigačního systému a aktuálnich 
údaj ů o vozidle se zobrazi až 3 platné dopravni 
značky => obr. 157 s pří slu šnými doplňkovými zna-
ky: ~ 

Rozpoznávání dopravních značek (Sign Assist) 

[QJ Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Ukazatel na displeji .. . .. . . 
Funkce . ... .... . ........ . 
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Rozpoznáváni dopravnich značek může řidiči po
moci s informaci o aktuálně platné přikázané ry
chlosti , resp. o zákazu předjiždění. Systémem roz
poznané dopravni značky a doplňkové informace 
se zobrazuji na displeji sdružených při strojů a v zo
brazeni mapy navigačniho systému. 

Země, ve kterých je funkce dostupná 

V době tiskové uzávěrky tohoto návodu byla funk
ce rozpoznáni dopravnich značek podporována 
v těchto zemich: 

Andora, Belgie, Dánsko, Německo , Finsko, Fran
cie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, 
Monako, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Polsko, 
Portugalsko, San Marino, Švédsko, Švýcarsko, 
Španělsko , Čechy, Spojené královstvi , Vatikán. 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• vnějš i pohledy => strana 6 

• informačni systém Volkswagen => strana 24 

• navigačni systém => sešit Navigační systém 

Zvýšený komfort s funkcí rozpoznání doprav
ních značek vás nesmí zlákat k tomu, abyste 
při jizdě riskovali. Systém nemůže nahradit 
pozornost řidiče. 

• Rychlost a styl jizdy přizpůsobte viditel
nosti, povětrnostnim podmínkám, stavu vo
zovky a podmínkám provozu. 

• Špatná viditelnost, tma, sněžení, déšť 
a mlha mohou vést k tomu, že systém neni 
schopný dopravní značky rozeznávat nebo je 
rozeznává chybně. 

1. misto: pro ř id iče aktuálni platná dopravni znač
ka se zobrazuje vlevo na displeji. Napřiklad 

přikázaná rychlost 130 kmih => obr. 157 A . 

2. misto: na druhém mistě se zobrazuje značka, 
která je platná pouze za urč ité podminky, 
na př . 100 km/h o 

Dodatek: rozpozná-Ii během jizdy dešťový senzor 
nastupuj icí déšť, resp. se přesune nyni plat
ná dopravni značka s dodatkem "za vlhka" 
doleva na prvni misto. 

Permanentni ukazatel na displeji sdružených přis
troj ů se měni souběžně s průjezdem kolem do
pravnich značek . 

Označeni vjezdu a výjezdu z obce zruši zobrazení 
pro danou zemi obecně platných omezeni rychlosti 
na omezeni na komunikacích v obcí, resp. na silni
cích mimo obce. Pokud na vjezdu nebo výjezdu 
z obce je dodatečná dopravní značka s přikázanou 
rychlosti , tato dopravni značka se zobrazí. 

• Pokud je oblast výhledu kamery znečiště
ná, zakrytá nebo poškozená, může být funkce 
rozpoznání dopravních značek omezená. 

, ,\ ',., , 
~ ,~ , , ' 0l' r ~ f,' 

Doporučení k jízdě a zobrazené dopravní 
značky rozpoznáváni značek se mohou od 
aktuální dopravni situace lišit. 

• Systém neni schopný rozpoznávat vše
chny dopravní značky a rozpoznávat je vždy 
správně. 

• Dopravni značení na silnici a dopravní 
předpisy mají vždy přednost před navigační
mi doporučeními a ukazatelem rozpoznávání 
dopravních značek. 

"I 

Aby nebyla činnost systému negatívně ovlivně
na, je nutné dodržovat následující: 

• Oblast výhledu kamery pravidelně čistěte, 
udržujte ji čistou, zbavenou sněhu a ledu. 

• Oblast výhledu kamery nezakrývejte. 

• Zkontrolujte oblast výhledu kamery, zda ne
ní poškozená. 

• Použití zastaralých mapových podkladů 
v navigačním systému může vést k chybnému 
zobrazování dopravních značek. 

• V režimu navigace terénem navigačního sy
stému je funkce rozpoznání dopravních značek 
k dispozíci pouze omezeně. <l 

Asistenční systémy řidiče 
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P řitom se nezobrazuje značku /rll olll Oil iíJ/ll lll ly 
chlosti nebo zákazu předjlžd nI. 

Při překroče ni zobrazené př í kázan ry 111 l tl ilO 

probíhá žádné varování. Klidové zóny y t 111 l it 

zjišťuje. Plati zákonné p ředp i sy. 

Zapnutí a vypnutí 

• Asistenčn i systém zapnete nebo vypnete v ne
bidce Nastavení v informačnim systému Volk -
wagen => strana 24. 

• NEBO: ho lze ovládat přes tlačitko as is tenč
nich systémů řidiče na páčce dálkových světe l 

=> strana 24. 

Režim přivěsu 

Zobrazeni přikázaných rychlosti a zákazy předjiž
děni pro vozidla s přívěsem lze zapnout nebo vy
pnout v nabidce Nastavení systému Infotainment 
Volkswagen => strana 24. <l 

Asistenční systémy řidiče 
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Rozpoznání únavy (doporučení k přestávce) 

cr:n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Funkce a ovládáni . . ... . . . 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• informačni systém Volkswagen ~ strana 24 

• přislušenstvi , výměna dílů, opravy a změny 
~ strana 296 

222 

Zvýšený komfort rozpoznání únavy vás ne
smi zlákat k tomu, abyste při jízdě riskovali. 
Během dlouhých jizd dělejte pravidelně do
statečně dlouhé přestávky. 

• Za vlastni schopnost řízeni odpovídá stále 
řídíČ. 

Funkce a ovládání 

Obr.158 Na diepleji sdružených přistrojů: symbol 
funkce rozpoznáni únavy 

í""1lI Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-JcJJ bezpečnostní pokyny &. na straně 222 a 
dodržujte je. 

Rozpoznání únavy se zjišťuje na základě jízdního 
chování řidiče od počátku jízdy a z toho se vyhod
nocuje odhad jeho únavy. Počáteční chováni řidiče 
během jizdy se neustále porovnává s aktuálnim 
chovánim. Pokud systém rozpozná únavu řidiče , 

varuje akusticky "gongem" a opticky symbolem 
=> obr. 158 společně s doplňujicím hlášenim na dis
pleji sdružených přistrojů . Hlášení na displeji sdru
žených při stroj ů se zobrazuje na 5 sekund 
a případně se ještě jednou opakuje. Posledni hlá
š ni je systémem uloženo. 
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• Nikdy neřiďte vozidlo, jste-Ii unavení. 

• Systém nerozpozná únavu řídiče za kaž
dých okolností. Respektujte také informace 
v odstavci "Funkční hranice systému" 
=> strana 222. 

• Systém může v některých sítuacích ne
chtěný jizdní manévr interpretovat jako únavu 
řidiče. 

• Při tzv. mikrospánku neprobihá žádné 
akutni varování! 

• Dbejte ukazatelů na displeji sdružených 
přístrojů a jednejte v souladu s pokyny. 

~ Funkce rozpoznání únavy byla vyvinuta po
W uze pro jízdu na dálnicich a dobře vybudova
ných silnicich. 

~ V připadě poruchy systému vyhledejte odbor-
W ný servis a nechte systém zkontrolovat. <l 

Hlášeni na displeji sdružených přistrojů lze stisknu
tim tlačítka 100/RlSETJ na páčce stěračů, resp. tlačitka 
@ na multifunkčn ím volantu vypnout => strana 24. 
Hlášení na displeji sdružených přistrojů lze znovu 
vyvolat přes multifunkční ukazatel ~ strana 24. 

Podmínky funkčnosti 

Chováni řidiče během jízdy je vyhodnocováno po
uze při rychlostech zhruba od 65 kmih (40 mph) do 
200 kmih (125 mph). 

Zapnutí a vypnutí 

Systém lze v nabidce Asistenti aktivovat nebo 
deaktivovat => strana 24. "Háček" označuje zapnutý 
as istenční systém řidiče . 

Omezení funkce 

Rozpoznáni únavy je omezeno možnostmi systé
mu. Tyto podmínky mohou vést k tomu, že funkce 
rozpoznáni únavy pracuje pouze omezeně nebo je 
úplně nefunkčni. 

• při rychlosti pod 65 kmih (40 mph), 

• při rychlosti od 200 kmih (1 25 mph), 

• v úsecích se zatáčkami , 

• při špatném stavu vozovky, 

Adaptivní regulace podvozku (OCC) 

cr:n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Princip činnosti a obsluha. 224 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• pří slu šenstvi , výměna dil ů, opravy a změny 
=> strana 296 

Princip činnosti a obsluha 

Obr. 159 Středová konzola: tlačítko pro nastaveni 
adaptivni regulace pOdvozku 

í""1lI Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
L-JcJJ bezpečnostní pokyny &. na straně 224 a 
dodržujte je. 

Adaptivni regulace podvozku během jízdy neustále 
přizpůsobuje tlumeni vozidla stavu vozovky a dané 
jizdni situaci podle nastaveného programu. 

V programu "Sport" se rovněž přizpůsobuje pocit 
řizeni. 

Program 

"COM
FORT"@ 

"NORMAL" 

"SPORT" 0 

Doporučené jízdní situace 

Komfortni přizpůsobeni, např. pří 
jizdách na špatných a dlouhých 
trasách. 

Vyvážené přízpůsobeni , např . pro 
každodenni provoz. 

Sportovni přizpůsobeni , n a př. pro 
sportovní způsob jizdy. 

224
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A VAROVÁNI 
Nastavování adaptivní regulace podvozku 
může během jízdy odvádět pozornost od pro
vozu na sílnicí a vést k nehodám. 

m Pokud adaptivni regulace podvozku nepracu
L1.J je, jak je popsáno v této kapitole, nechejte ji 
zkontrolovat v odborném servisu. <l 

Výběr programu 

• Zapněte zapalováni. 

• Tlačítko (ill) tí skněte, až se zobrazí požadova
ný program. 

Program "NORMAL" je aktívní, když v tl ačítku ne
svítí@ aní0· 

A VAROVÁNí 
Nastavením tlumení se mohou změnitjizdní 
vlastnosti vozidla. Adaptivní regulace pod
vozku Vás nikdy nesmí zlákat k tomu, abyste 
při jízdě riskovali . 

• Rychlost a způsob jizdy vždy přizpůsobte 
viditelnosti, počasi, stavu vozovky a podmín
kám provozu. 

m P ří poruše adaptívni regulace podvozku bli
L1.J kají v tlačítku ukazatele @ a 0 . Komfort jízdy 
ve vozídle může být během poruchy omezený. Vy
hledejte odborný servis a nechte systém zkontro lo-
~ <l 

• za nepři znivých povětrnostních podminek, 

• při sportovnim způsobu jízdy, 

• je-Ii řidič silně rozptýlen. 

Funkci pro rozpoznání únavy zrušíte, když vypnete 
zapalování nebo pokud řidič odepne bezpečnostni 
pás a otevře dveře vozidla nebo pokud vozidlo sto
ji déle než 15 minut, 

Během delší pomol jlJ'dy (pod 65 kmih (40 mph)) 
se odhad únavy sySI /110 11 1 lul m licky vynulován. 
Při následné rychlejšl j lzd II hověnl při jízdě za-
čne vyhodnocovat znovu. <l 

Asistenční systémy řidíče 
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Systémy kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách 

o::n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Kontrolni světlo ukazatele kontroly pneumatik 225 
Ukazatel kontroly tlaku vzduchu 
v pneumatikách .. . . . . . . . . . . . . . . . 227 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• informační systém Volkswagen => strana 24 

• přeprava ~ strana 122 

• brzdění , zastavení a parkováni ~ stra na 180 

• péče o vozidlo zvenč í a jeho č ištěni ~ strana 
270 

• kola a pneumatiky ~ strana 284 

• p ří slušenství , výměna d il ů , opravy a změny 
=> strana 296 

• informace o spotřebi č í ch => strana 304 

A VAROVÁNI 
Chybná manípulace s koly a ráfky může způ
sobít náhlou ztrátu tlaku v pneumatíce, oddě
lení částí běhounu, a dokonce í prasknutí 
pneumatíky. 

• Tlak pneumatík kontrolujte pravídelně 
a vždy dodržte uvedenou hodnotu tlaku. 
Přílíš nízký tlak vzduchu může pneumatiky 
zahřát natolik, že může dojít k oddělování 
částí běhounu a k prasknutí pneumatíky. 

• Vždy dodržujte správný plníci tlak u stude
ných pneumatik tak, jak je uveden na nálepce 
=> strana 284. 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu u stu
dených pneumatik. Pokud je to nutné, nastav
te plnicí tlak u studených pneumatik pro 
pneumatiky namontované na vozidle. 

• Pravidelně kontrolujte, zda nejsou pneu
matiky opotřebované nebo poškozené. 

• Nikdy nepřekročte maximální rychlost 
a nosnost připustnou pro na montované 
pneumatiky. 

r.:Gl:-. Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatíkách zvy
'I!f::) šuje spotřebu pohonných hmot a opotřebení 
pneumatik. 

m Pokud s novými pneumatikami jedete poprvé 
L1.J vysokou rychlostí, mohou se nepatrně zvětš it 
a tím může dojít k jednorázovému varováni tlaku 
vzduchu. 

í,fl Staré pneumatiky nahrad'te jedině pneumati
W kami schválenými firmou Volkswagen pro da
ný typ vozidla. 

m Nespoléhejte se pouze na systém kontroly 
L1.J pneumatik. Pneumatiky pravidelně kontroluj
te, abyste se ujistili , že tlak v pneumatikách sou
hlasi a že pneumatiky nenesou žádné známky po
škozeni , např . díry, zářezy, trhliny a vybouleni. 
Z profilu pneumatik odstra ňte připadná cizi tě lesa , 

pokud nejsou vtlačena dovnitř pneumatiky. <l 

Kontrolní světlo ukazatele kontroly pneumatik 

í""1lI Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-JcJJ bezpečnostni pokyny & na straně 225 a 
dodržujte je. 

V připadě výrazného snižení tlaku vzduchu 
v pneumatikách nebo v připadě poruchy systému 
se rozsvíti kontrol ni světlo. Navíc se mohou objevit 
na displeji textová hlášeni na displeji sdružených 
pří strojů a může se ozvat výstražný tón. ~ 

Asístenční systémy řidíče 

1
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Svítí Možná příčina =:> &. Řešení 

Tlak vzduchu jednoho nebo vice kol se I ~ Nepokračujte v jízdě! Okamžitě snižte ry-
značně snižil oproti ř i dičem nastavené chlost jizdy! Jakmile je to možné a bezpečné, 
hodnotě plniciho tlaku nebo je poškozená zastavte vozidlo. Vyhněte se prudkému zatá-
struktura pneumatiky. 

Porucha systému. 
Kontrolni světlo sviti trvale. 

I 

Při zapnuti zapalováni se krátce rozsvítí některá 

varovná světla kvů li kontrole funkčnosti přis l ušné
ho systému. Po několika sekundách zhasnou. 

A VAROVÁNí 
Různý plnici tlak nebo příliš nízký plnicí tlak 
vzduchu v pneumatikách může být příčinou 
selhání pneumatik, ztráty kontroly nad vozi
dlem, nehod, těžkých poranění a smrti. 

• Když se rozsvítí kontrolní světlo CD, okam
žitě zastavte a zkontrolujte všechny pneuma
tiky. 

• Různý plnici tlak nebo příliš nízký plnicí 
tlak vzduchu v pneumatikách může vést ke 
zvýšenému opotřebení pneumatik, zhoršit 
jízdní stabílitu vozidla a prodloužit brzdnou 
dráhu. 

• Různý plnicí tlak nebo příliš nízký plnicí 
tlak vzduchu v pneumatikách může být příčí 
nou náhlého selhání pneumatik a způsobit je
jich prasknutí a vést ke ztrátě kontroly nad 
vozidlem. 

• Řidíč je zodpovědný za správný tlak vzdu
chu v pneumatikách všech kol vozí dia. Dopo
ručený tlak vzduchu v pneumatikách je uve
den na štítku =:> strana 284. 

• Kontrolní systém pneumatík může plnít 
svojí funkcí pouze tehdy, jsou-Ií všechny stu
dené pneumatiky nahuštěny na správný tlak. 

• Použití nesprávných hodnot tlaku může 
vést k nehodám a poškození pneumatik. Vše
chny pneumatíky musí být vždy nahuštěny 
správně podle naložení vozídla. 

• Před každou jízdou nahustěte všechny 
pneumatíky na správný tlak. 
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Klimatizace 
Topení, větrání, chlazení 

[Jj Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Ovládaci prvky klimatizace . . 229 
Ovládaci prvky systému topení a čerstvého 

vzduchu 231 

Pokyny k provozu klimatizace 
Přivody vzduchu 
Režim recirku lace 

Zobrazeni informací ke Climatroniku 

232 
233 
233 

Na obrazovce autorádia nebo navigačního systé
mu namontovaného z výroby se krátce zobrazují 
informace o Climatroniku . 

Jednotky ukazatele teploty lze u autorádia, resp. 
navigačního systému namontovaného z výroby zo
brazit a podle výbavy vozidla přestavit v nabídce 
Nastavení ve sdružených přístrojich. 

Prachový a pylový filtr 

Prachový a pylový filtr s vložkou s aktivn ím uhlím 
snižuje zneč ištění vnějš ího vzduchu, které vniká 
do vn itřního prostoru vozidla. 

Prachový a pylový filtr je nutné měnit v pravidel
ných intervalech, aby to neovlivnílo výkon klimati
zace. 

Jestliže účinnost filtru provozem vozidla v silně 
zneči štěném ovzduší klesne, je nutné filtr vyměnit 

i mezi servisními prohlídkamí . 

Doplňujicí informace a varovné pokyny: 

• vnějš í pohledy =:> strana 6 

• informační systém Volkswagen =:> strana 24 

• funkce sedadla =:> strana 71 

• stě rače a ostřikovače =:> strana 11 3 

• nezávislé (přídavné ) topení =:> strana 235 

• péče o vozidlo zvenč í a jeho č ištění =:> strana 
270 

A VAROVÁNi 
Špatné podmínky vídítelností skrze okenní 
skla zvyšují nebezpečí nárazu a nehody, které 
mohou způsobit těžká zranění . 

• Vždy se ujístěte , že je ze všech okenních 
skel odstraněn led, sníh a zamlžení, abyste 
mě lí dobrý výhled ven. 
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čení a brzdným manévrům! 
Zkontrolujte všechna kola a tlak vzduchu 
v pneumatikách. Poškozené ráfky nechte vy-
měnit. 

Pokud při správném tlaku vzduchu v pneuma-
tikách po vypnuti a opětovném zapnuti zapa-
lováni kontrolni světlo stále svití a nelze pro-
vést kalibraci systému kontroly tlaku vzduchu 
v pneumatikách, vyhledejte odborný servis. 
Nechte systém zkontrolovat. 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Při jízdě s podhuštěnou pneumatikou mu
sí pneumatíka překonávat větší valívé třeni. 
Tím se mohou pneumatiky zahřát natolik, že 
může dojít k oddělování částí běhounu 
a k prasknutí pneumatíky. 

• Vysoké rychlostí a přetížení mohou pneu
matiku natolík zahřát , že může dojít k pras
knutí pneumatíky a ke ztrátě kontroly nad vo
zidlem. 

• Příliš vysoký nebo příliš nízký tlak vzdu
chu v pneumatikách snižuje jejich životnost 
a zhoršuje jizdní vlastnosti. 

• Když pneumatika není "splasklá" a pneu
matiku nelze vyměnit na místě, dojeďte ní
zkou rychlosti k nejbližšimu odbornému se
rvisu a nechte zkontrolovat a upravit tlak 
vzduchu v pneumatice. 

A VAROVÁNí 
Opomenutí rozsvícených varovných světel 
a textového hlášení může vést k uváznutí vo
zidla v silničním provozu, k nehodám a těž

kým zraněním . 

• Nikdy nepřehližejte rozsvícená kontrolní 
světla a textová hlášení. 

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozidlo. 

CD 
Opomenuti rozsvícených kontrolnich světel 
a textových hlášení může způsobit poškozeni 
vozidla. 

m Pokud při zapnutém zapalování se je roz po
L.!J znán př íli š nizký tlak vzduchu v pneumatice, 
zazni akustické varování. Pokud je systém vadný, 
nezazní žádné akustické varováni. ~ 

A VAROVÁNI (pokračováni) JI 
• Maxímálního topného výkonu a co nejry-
chlejšího odmrazení skel můžete docílit, až 
když teplota motoru dosáhne provozni hod-
noty. Vyjeďte, až když je zaručen dobrý vý-
hled. 

• Vždy se ujistěte , že systém topeni a sy-
stém čerstvého vzduchu, resp. klimatizace 
a vyhříváni zadního skla správně používány, 
abyste měli dobrý výhled ven. 

• Nikdy nepoužívejte po delši dobu režim re-
cirkulace. Při vypnutém chlazení v režimu re-
cirkulace se mohou okna velmi rychle zamlžit 
a podstatně omezit výhled ven. 

• Režim recirkulace vždy, když už neni 
potřeba, vypněte. 

A VAROVÁNi ,Kl 
Vydýchaný vzduch může vést k rychlé únavě 
a nesoustředěnosti řidiče , což může způsobit 
nárazy, nehody a těžká zraněn i. 

• Nikdy nenechávejte větrák vypnutý delší 
dobu ani po delší dobu nepoužívejte režim re-
cirkulace, protože pak není do vnitřního pro-
storu přiváděn čerstvý vzduch . 

CD ~.~. =*=~::!:LI 
• Pokud máte podezření , že byla klimatízace 
poškozena, vypněte ji. Tim můžete zabránit ná
sledným škodám. Klimatizaci nechte neprodle
ně zkontrolovat v některém z odborných servi
sů. 

• Opravárenské práce na klimatizaci vyžadují 
odborné znalosti a speciálni nářadi. Společnost 
Volkswagen doporučuje využít služeb partnerů 
Volkswagen. 

m Při vypnutém chlazení se nasávaný vněj š í 
L.!J vzduch neodvlh čuje . Abyste zabráni li zamlžo
vání skel, doporučuje Volkswagen nechat zapnuté 
chlazení (kompresor). K tomu stískněte tl ačítko 
@ . Kontrolní světlo v tlačítku musí svítít. 

m Maxímálního topného výkonu a co nejrychlej
L.!J šího odmrazení skel je možné docílit , až když 
teplota motoru dosáhne provozní hodnoty. ~ 

T Jízda na nezpevněných cestách po delší do
L!J bu nebo sportovní styl jizdy může ukazatele 
kontroly pneumatik dočasně deaktivovat. Kontrolní 

svě tl a, ukazujlcl n funkčnl / v Hll! , prol lo / 111 

nou, když se stav vozovky n b /p~Hloh JI/t ly / 111. 

ni. 

Ukazatel kontroly tlaku vzduchu V pneumatikách 
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Obr. 160 Středová konzola: tlačítko ukazatele 
kontroly pneumatik 

,...-('n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.Io:JJ bezpečnostní pokyny &. na straně 225 a 
dodržujte je. 

Ukazatel kontroly pneumatik srovnává pomoci sní
mačů ABS mimo jiné otáčky, a tím i obvod jednotli
vých pneumatik. Změna obvodu jednoho nebo více 
kol se zobrazí na ukazateli kontroly pneumatik ve 
sdružených přístrojích . 

Změny obvodu pneumatiky 

Ke změně obvodu pneumatíky může dojít: 

• když byl tlak v pneumatice ručně změněn ; 

• když je tlak v pneumatice příliš nízký; 

• když je porušena struktura pneumatiky; 

• když je vozidlo zatíženo j ednostranně; 

• když jsou kola jedné osy s il ně namáhána, např . 
p ř i velkém nákladu; 

• když jsou namontovány sněhové řetězy ; 

• když je namontováno nouzové kolo; 

• když bylo na nápravách vyměněno po jednom 
kole. 

Za určitých podmínek, např . při sportovnim způso
bu jízdy, na zimních nebo nezpevněných vozov
kách nebo při jízdě se sněhovýmí řetězy, se může 

ukazatel kontroly pneumatik CD zpožďovat nebo se 
nemusí zobrazovat vůbec. 

fil Abyste neomezili topný, resp. chladicí výkon 
L!J a zamezili zamlžování skel, nesmí být přívod 
vzduchu před če l ním sklem zanesen ledem, sně-
h m nebo listím. <l 

Ovládací prvky klimatizace 

Kalibrace ukazatele kontroly pneumatik 

Po změně plníciho tlaku vzduchu v pneumatice ne
bo po výměně jednoho nebo více kol je nutné uka
zatel tlaku vzduchu v pneumatikách znovu kalibro
vat. To platí rovněž po záměně kol např. z přední 
na zadní nápravu. 

• Zapněte zapalování. 

• Tiskněte tlač í tko =:> obr. 160 tak dlouho, dokud 
nezazní potvrzovací tón. 

• NEBO v závislosti na vybavení vyvolejte polož
ku nabídky Tl ak pneu ve sdružených přístrojích 
a uložte nové hodnoty tlaku vzduchu v pneumati
kách =:> strana 24. 

Systém se nakalibruje v normálním jízdním režimu 
samočinně na hodnoty tlaku vzduchu řidičem na
huštěných a namontovaných pneumatik. Po delší 
jízdě s různou rychlostí jsou systémem převzaty 
naučené hodnoty a tyto jsou sledovány. 

Při silném zatížení kol, např . při velkém naložení 
vozidla, je třeba zvýšit tlak vzduchu v pneumati
kách před kalibrací na hodnotu dopo ručenou pro 
plné za tížení =:> strana 284. 

A VAROVÁNI 
Nesprávné použítí nastavovacího tlačítka mů
že vést k tomu, že ukazatel kontroly pneuma
tik vydává chybná nebo žádná varování, 
i když je plnicí tlak vzduchu v pneumatikách 
nebezpečně nízký. Dbejte na to, aby plnicí 
tlak všech kol byl správný, než nastavovací 
tlačítko stisknete. 

fil Ukazatel kontroly pneumatik neni funkční , 
L!.) jestliže je závada na za řízení ESC, resp. 
ABS =:> strana 180. 

fil Jestliže proběh lo varování o při liš nlzkém tla
L!.) ku vzduchu v pneumatikách, je nutné vozidlo 
na něko li k mínut zastavit a není možné pokračovat 

v j ízdě. Alternatívně lze vypnout a opět zapnout za
palování , Až potom lze ukazatel kontroly pneuma
tik nově nakalibrovat tlačítkem =:> obr. 160. 

m Při provozu se s něhovými řetězy se mohou 
L.!J objevit chybová hlášení , protože sněhové 
řetězy zvětšují obvod pneumatik. <l 

Asistenčni systémy řidiče 

1
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Obr.1 61 Středová konzola : ovládací prvky klimatizace (ručně) 

Obr. 162 Středová konzola: ovládaci prvky Climatroniku 

cen Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
bezpečnostní pokyny &. na straně 228 a 

dodržujte je. 

Funkci zapnete nebo vypnete sti sknutím pří s l ušné

ho tlačítka. Funkci vypnete dalším stisknutím tlačít

ka . 

Diody LED v ovládacich prvcích zobrazují aktivaci 
pří s l u šných funkci . 

Tlačítko , regulátor Doplňující informace o klimatizaci (ručně) =:> obr. 161 a c1ímatroniku =:> obr. 162. 

Teplota CD. 

•••• • 
Větrá k @. 

Klímatizace (ručně) : teplotu nastavite otočenim regulátoru na požadovanou hod
notu. 

Climatronic: oddě leně nastavitelná levá a pravá strana. Teplotu nastavite otočením 
regulátoru na požadovanou hodnotu . 

Klimatizace (ručně) : stupeň O: větrá k a klimatízace (ru čně) vypnuté; Stupeň 4: nej
vyšší stupeň větráku . 
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Tlačítko, regulátor Doplňujici informace o klimatizaci (ručně) ~ obr. 161 a climatroniku ~ obr. 162. 

• Climatronic: intenzita větráku se reguluje automaticky. Větrá k nastavite také ručně 
otočenim regulátoru. 

Klimatizace (ručně) : požadovaný směr vzduchu nastavte plynulým otáčenim regu-
Rozdě le ní vzduchu látoru . 

@. Climatronic: proud vzduchu se nastavuje komfortně automati cky. Je možné ho za-

pnout rovněž ručně tlač ítky @. 

® Climatronic: ukazatele nastavené teploty na displeji pro levou a pravou stranu 

Klimatizace (ručně) : odmrazováni. Přívod vzduchu k če l nímu sklu. Režim recirku-

\W 
lace se v této poloze automaticky vypne. resp. se vůbec nezapne. zvyšte intenzitu 
větrá ku, abyste če lní sklo co nejrychleji odmlžili. Pro odvlhčení vzduchu se automa-
ticky zapne chlazeni. 

Climatronic: odmrazováni. Nasávaný vnějš í vzduch je přiváděn na čelní sklo a re-

MAX\W 
žim recirkulace se automaticky vypne. Aby se čelní sklo co možná nejdřive odmlži-
lo, odvlhčuje se vzduch zhruba při teplotě +3 °C (+38 °F) a větrá k se nastaví na vy-
soký stupeň . 

0+ ° 
;;tJ Přívod vzduchu na horní část tě la přes přívody vzduchu v přístrojové desce. 

!:O Přívod vzduchu do prostoru nohou 

@ o 
• ;:;11 Klimatizace (ručně) : přívod vzduchu k če l nímu sklu a do prostoru nohou . 

@ o 
;tJ Climatronic: přívod vzduchu směřuje nahoru . 

QW Vyhřívání zadniho skla funguje pouze při běž í cím motoru a automaticky se vypne 
nejpozději po 10 minutách. 

é§;) Klimatizace (ručně) : režim recirkulace ~ strana 233. 

~A Climatronic: ruční a automatický režim recirkulace ~ strana 233. 

m Tlačítko pro okamžité zapnutí nezávislého topení ~ strana 235. 

J, ~ Tlačitka vyhřívá ní sedadla ~ strana 71 . 

A/C Tlačítkem chlazení zapněte nebo vypněte. 

Klimatizace (ručně ovládaná): regulátor otočte do polohy M" AIC, abyste nastavili 
maximální výkon chlazeni. Režim recirkulace a chlazení se automaticky zapne. 

MAXA/C Climatronic: stisknutím tlačítka zapnete chlazení na maximální chladicí výkon . Re-
žim recirkulace a chlazení se automaticky zapne a rozdě le ní vzduchu se automati c-
ky nastaví do polohy ::J. 
Climatroníc: převzetí nastavení teploty u řidiče pro stranu spolujezdce: pokud svítí 

SVNC 
kontrolní světlo v tlačítku ~, platí nastavení teploty na straně řidíče také pro spolu-
jezdce. Stiskněte tlačítko nebo regulátor teploty pro stranu spolujezdce, aby bylo 
možné nastavit rozdílnou teplotu pro stranu spolujezdce. V tlačítku nesvítí žádné 
kontrolní světlo . 

AUTO Climatronic : automatická regulace teploty, větrá ní a rozdě lení vzduchu. Funkci za-
pněte stisknutím tlačítka. Kontrolní světlo v tlač ítku ~ svíti. --

Vypnutí Klimatizace (ručně) : otočte spínač větrá ku na stupeň O. 

OFF Climatronic: stiskněte tl ač ítko ~ nebo nastavte větrá k ručně na stupeň O. Při vy-
pnutém za říze ní svítí v tlačítku OFF kontrolní světlo . 
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Nastavení pro optimálni výhled 

• Vypněte režim recirkulace ~ strana 233. 

• Nastavte větrá k @ na stupeň 1 nebo 2. 

• Regulátor teploty G) nastavte do středové polo
hy. 

• Otevřete a seřiďte všechny přívody vzduchu 
v pří strojové desce ~ strana 233. 

• Otočte regulátor rozdě l e ní vzduchu @ do po
žadované polohy. 

Pokyny k provozu klimatizace 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-Io:JJ bezpečnostni pokyny &, na straně 228 a 
dodržujte je. 

Chlazení vnitřního prostoru vozidla pracuje pouze 
při běžícim motoru a zapnutém větráku . 

Klimatizace pracuje nejúčinněji , když jsou okna 
a elektrická panoramatická výklopná a posuvná 
střecha zavřená . Je-Ii však vnitřni prostor stojícího 
vozidla silně rozehřátý sluncem, můžete ochlazení 
urychlit krátkým otevřením oken a elektrické pan
oramatícké výklopné a posuvné střechy. 

Nastavení pro optimální výhled 

Zapnuté chlazení snižuje ve vnitřním prostoru vozi
dla nejen teplotu , ale i vlhkost vzduchu. Tím se 
zvyšuje pohodlí cestujících i při vyšší vněj š í vlhkos
ti a nedochází k zamlžování skel: 

U ručně ovládané klimatizace 

• Vypněte režim recirkulace ~ strana 233. 

• Větrá k nastavte na požadovaný stupeň . 

• Regulátor teploty nastavte do středové polohy. 

• Otevřete a seřiďte všechny přívody vzduchu 
v při strojové desce ~ strana 233. 

• Otočte regulátor rozdě lení vzduchu do požado
vané polohy. 

• Chlazení zapněte tl ačítkem @ . Kontrolní svě
tlo v tlačítku se rozsvíti . 

U Climatroniku 

• Stiskněte tlačítko ~. 
• Nastavte teplotu na +22 °C (+72 °F). 

• Otevřete a seřiďte všechny přívody vzduchu 
v přístrojové desce ~ strana 233. 
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A VAROVÁNI 
Vydýchaný vzduch může vést k rychlé únavě 
a nesoustředěnosti řidiče, což může způsobit 
nárazy, nehody a těžká zraněni. 

• Nikdy nenechávejte větrák vypnutý delši 
dobu ani po delši dobu nepouživejte režim re
cirkulace, protože pak neni do vnitřniho pro-
storu přiváděn čerstvý vzduch. <l 

Climatronic: přepínání jednotek měření 
teploty na displeji z výroby namontovaného 
autorádia nebo navígačního systému 

Jednotky mě ření teploty ze stupňů Celsia na stup
ně Fahrenheita na displeji z výroby namontované
ho autorádia nebo navigačního systému se přepí 

nají pomocí nabídky ve sdružených pří strojí ch 
~ stra na 24. 

Když nelze zapnout chlazení 

Pokud nelze chlazení zapnout, může to mít tyto 
příčiny : 

• Neběž í motor. 

• Je vypnutý větrá k . 

• Je přepá len á pojistka pro klimatizaci. 

• Okolní teplota je nižší než +3 °C (+38 °F). 

• Kompresor klimatizace byl přechodně vypnut 
kvůli příliš vysoké teplo tě chladicí kapaliny motoru . 

• Na vozídle jsou ještě jiné závady. Klimatizaci 
nechte neprodleně zkontrolovat v některém z od
borných servisů. 

Problémy 

Při vysoké vlhkosti vnějš ího vzduchu a vysokých 
okolnich teplotách může z výparníku Odkapávat 
kondenzovaná voda a vytvá řet pod vozidlem ka
luže. To je normální a není to projevem netěsnosti! 

~ Na základě zbytkového tepla klimatizace se 
L!.) mohou po spuš tě ní motoru zamlžít okna. Za
pněte odmrazování, abyste čelní sklo co nejrychleji 
odmlžili. <l 

A VAROVÁNI 
Vydýchaný vzduch může vést k rychlé únavě 
11 nesoustředěností řidiče, což může způsobít 
lIórazy, nehody a těžká zraněni. 

fA VAROVÁNI okračov.nl) 

• Níkdy nenechávejte větrák vypnutý d I I 
dobu ani po delší dobu nepoužlvoJt r f lm r 
cirkulace, protože pak není do vnltřnlho pro -
storu přiváděn čerstvý vzduch. <J 

vládací prvky systému topení a čerstvého vzduchu 

B 1\ _ mil . 1 lli. _ --- ---
_ mil 
-------
- c;:l<) - .;:!:\) 
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Obr. 163 Ve středové konzole: otočný ov ladač systému topení a čerstvého vzduchu s ovládacími prvky 
II vozidel bez nezávislého topení (A) nebo s nezávislým topením (B). 

ro ~ejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostni pokyny &, na straně 228 a dodržujte 

Je. 

Tlačitko , regulátor Doplňujici informace. Systém topeni a čerstvého vzduchu ~ obr. 163. 

Teplota G). 

•••• • 
Teplotu nastavíte otočením regulátoru na požadovanou hodnotu. Požadovaná teplo
ta vnitřního prostoru nemůže být nižší než teplota vněj š ího vzduchu , protože systém 
topení a čerstvého vzduchu nemůže vzduch chladit a odvlhčit. 

Větrá k @. 
Stupeň O: větrák a klimatizace jsou vypnuté; Stupeň 4: nejvyšší stupeň větrá ku . 

Rozdě lení vzduchu 
Požadovaný smě r vzduchu nastavte plynulým otáčením regulátorem. 

@ . 

Přívod vzduchu k čelnimu sklu . 

Přívod vzduchu na horní část tě la přes přivody vzduchu v při strojové desce. 

Přívod vzduchu do prostoru nohou 

Přívod vzduchu k čelnímu sklu a do prostoru nohou 

Vyh řivá ní zadního skla funguje pouze při běžícím motoru a automaticky se vypne 
nejpozději po 10 minutách. 

Režim recirkulace ~ strana 233. 

m Tlačítko pro okamžité zapnutí nezávislého (přídavného) topeni ~ strana 235. 

Přívody vzduchu 

Obr. 164 Přístrojová deska : př í vody vzduchu 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-Io:JJ bezpečnostni pokyny &, na straně 228 a 
dodržujte je. 

Přívody vzduchu 

Aby bylo dosaženo dosta tečného výkonu topeni , 
chlazení a přívodu vzduchu do vnitřního prostoru 
vozidla, měly by při vody vzduchu ~ obr. 164 G) 
zůsta t otevřené. 

• Pro otevření a zavření přívodů vzduchu otočte 
p ř í s lu šným vroubkovaným kolečkem (detail) do po
žadovaného směru . Pokud značka na vroubkova
ném ko lečku je v poloze 0, je pří slu šný přívod vzdu
chu zavřený . 

• Úchytem ve větrací mřížce nastavte směr pro
udícího vzduchu. 

P řívody vzduchu pro větrá ní vzadu mohou být 
v zadní části s tředové konzoly. 

Režim recirkulace 
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Další pevné (nenastavitelné) přívody vzduchu jsou 
v pří strojové desce @ , v prostoru nohou, jakož 
i v zadní části vnitřního prostoru vozidla . 

CD •• 
Před přívody vzduchu nikdy neumisťujte žádné 
potraviny, léky ani jiné předměty citlivé na te
plo. Proudíci vzduch může potraviny, léky 
a předměty, citlivé na teplo nebo chlad, poško
dit a ty by pak mohly být nepoužitelné. 

r,:l Vzduch přicházejicí z přívodů vzduchu a pro
L!.) udící interiérem vozu se odsává výstupními 
štěrbin ami pod zadním sklem z vozidla. Vzduchové 
štěrbiny se nesmí zakrývat oděvy nebo jinými 
p~dmMy ~ 

ru ~ejprve s i přečtěte úvodni informace a bezpečnostní pokyny &, na straně 228 a dodržujte 
Je. 

Zásadně platí 

Existuji různé druhy recirkulace : 

Ručni režim recirkulace (systém topení a čerstvého vzduchu , klimatizace (ručně )) . 

Levé kontrolní světlo v tlačítku se rozsvítí : ruční režim recirkulace (Climatronic) . 

Pravé kontrolní světlo v tl ačítku se rozsvítí : automatický režim recirkulace (Climatro
nic). 

Režim recirkulace brání vniknutí vněj š ího vzduchu 
do vozidla. 

Př i velmi vysoké vněj š í teplotě je nutné krátce zvo
lit ruční režim recirkulace, aby se vnitřní prostor ry
chleji vychladil. 

Když sti sknete tl ačítko I~ nebo otočíte regulátor 
rozdě le ní vzduchu na 1iii7, vypne se z bezpečnost

ních dů vodů režim recirkulace ~ &,. 

Klimatizace 

1
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Ruční zapnutí a vypnutí režímu recirkulace 
u ručně ovládané klimatizace ~, 

resp. systému topení a čerstvého vzduchu 

Zapnutí: opakovaně stiskněte tlačitko 0 , dokud 
se v tlač ítku nerozsvítí kontrolní světlo . 

Vypnutí: tl ačítko 0 ti skněte opakovaně. až v tla
čitku již nesvití žádné kontro lni světl o. 

Ruční zapnutí a vypnutí režimu recirkulace 
u climatroníku ~, 

Zapnutí: opakovaně stiskně te tlačítko ~. dokud 
se v tlač ítku nerozsvití levé kontrolní světl o. 

Vypnutí: tlačitko ~ tiskněte opakovaně , až v tla
č ítku již nesvití žádné kontrolní světlo . 

Funkce automatíckého režímu 
recirkulace ~, 

Při nastaveni ~, proudí do vnitřn í ho prostoru vo
zidla čerstvý vzduch. Pokud systém rozpozná zvý
šenou koncentraci škodlivin v ovzduší. automatícky 
zapne režim recírkulace. Jakmile je obsah škodlivin 
opět v normálním rozmezí, opět se režím recirkula
ce vypne. 

Nepříjemný zápach nelze systémem rozpoznávat. 

Při následujících vnějš í ch teplotách a podmínkách 
se na režim recirkulace nepřepne automaticky: 

• Chlazení je zapnuté (svítí kontrolní svě tlo v tla
čítku @J) a okolní teplota je nižší než +3 °C 
(+38 °F). 

• Chladicí zař ízení a stěrače jsou vypnuté a okol
ni teplota je nižší než +10 °C (+50 °F). 

• Chladící za řízení je vypnuté, okolní teplota je 
nižší než +15 °C (+59 °F) a stěrače jsou zapnuté. 

Automatické zapnutí a vypnuti režimu 
recirkulace 

Zapnutí: opa kovaně stis kněte tlačítko ~, dokud 
se v tlačítku nerozsvítí pravé kontrolní světl o. 
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Vypnuti: tlačí tko ~ tískněte opakovaně, až v tla
čítku jíž nesvíti žádné kontrolní světl o. 

Dočasné vypnutí automatického režimu 
recirkulace 

• Tlačítko ~ stískněte jednou, čímž při 
nepříjemném zápachu dočasně zapnete ruční re
žim recirkulace. Svítí levé kontrolní světlo . 

• Po více než 2 sekundách znovu s tiskněte tlačít
ko ~, aby se opět aktivoval automatický režim 
recírkulace. Svítí pravé kontrolní světlo . 

A VAROVÁNI 
Vydýchaný vzduch může vést k rychlé únavě 
a nesoustředěnosti řidiče, což může způsobit 
nárazy, nehody a těžká zraněni . 

• Nikdy nepoužívejte po delši dobu režim re
cirkulace, protože v tomto režimu neni přivá
děn do vnitřniho prostoru čerstvý vzduch. 

• Při vypnutém chlazeni v režimu recirkula
ce se mohou okna velmi rychle zamlžit a pod
statně omezit výhled ven . 

• Režim recirkulace vždy, když už neni 
potřeba , vypněte . 

Ve vozidlech s klimatizaci při zapnutém režimu 
recirkulace nekuřte. Nasátý kouř může usazo
vat na výparnik chladicího zařizeni, jakož i na 
prachový a pylový filtr s vložkou s aktivnim 
uhlím a způsobit tak trvalé zatižení zařizení zá
pachem. 

m Climatronic: při zařazení zpětného chodu 
L!J a během automatického stírání a ostřiková ní 
se klimatizace krátce přepne do režimu recirkula-
ce, aby se do vozidla nedostaly výfukové plyny. <l 

Zapnutí nebo vypnutí nezávislého topení 

ro ~ejprve si přečtěte úvodni ínformace a bezpečnostni pokyny & na straně 235 a dodržujte 
Je. 

Zapnutí nezávíslého topeni: 

.ill. Ručně tlačítkem okamžítého zapnuti klimatizace. =:> strana 228 

ON Ručně rádiovým dálkovým ovládáním. =:> strana 236 

Automatícky naprogramovanou a aktivovanou dobou spuštění. =:> strana 238 

Vypnutí nezávíslého topeni : 

Ručně tlač ítkem okamžitého zapnutí klimatízace. =:> strana 228 

OFF Ručně rádiovým dálkovým ovládáním. =:> strana 236 

Automaticky po uplynutí nastavené doby provozu (délka). =:> strana 238 

Automaticky s rozsvícením kontrolního světla fil (ukazatel zásoby paliva). =:> strana 240 

Automaticky, když se příli š sníží stav nabití akumulátoru vozidla. =:> strana 266 

Zvláštnosti 

Po vypnutí běž í nezávislé topení ještě nějakou 
krátkou dobu dále, aby se v topení spálilo zbytkové 
palívo. Kromě toho jsou výfukové plyny odváděny 
ze za řízení ven. 

Rádiové dálkové ovládání 

<l 

8TT·04 17 

Obr. 165 Nezávislé topení: rádiové dálkové ovlá- Obr. 166 Nezávislé topení : kryt baterií rádiového 
dání dálkového ovládání 

r--rn Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
L-J,.::JJ bezpečnostni pokyny & na straně 235 a 
dodržujte je. ~ 
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Nezávislé (přídavné) topení 

o:n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Zapnutí nebo vypnutí nezávislého topeni . 236 
Rádiové dálkové ovládání ... .... . . . . 236 
Programováni nezávislého topení . 238 
Pokyny k provozu 239 

Nezávislé topení je zásobováno palivem z palivové 
nádrže vozidla a lze ho použit jak během jízdy, tak 
u stojicího vozidla. 

Ve sdružených pří strojí ch nastavte požadovaný re
žim Topení nebo Větrání =:> strana 238. 

V zimě lze v režimu Topení se zapnutým nezávi
slým topením před zahájením jizdy odstranit z če l 

niho skla led, zamlžení a tenkou vrstvu sněhu . 

V lé tě lze v režimu Větrání zahříva n ý vnit řní pro
stor vozidla před zahájenim jízdy větra t čerstvým 

vzduchem, aby ve voze klesla teplota. 

Doplňujíci informace a varovné pokyny: 

• informačn i systém Volkswagen =:> strana 24 

• topení , větrá ní , chlazení =:> strana 228 

• čerpá ní pohonných hmot =:> strana 240 

• informace o spotřeb ič í ch (prohlášení o shodě) 
=:> strana 304 

A NEBEZPEČI 
Pokud vnitřně požíjete bateríí o průměru 
20 mm nebo jínou lithiovou baterii, může 
v krátké době dojit k vážnému, až smrtelnému 
zranění. 

• Rádíové dálkové ovládáni, jakož í přívěsek 
klíčků s bateríemí, náhradnímí bateriemi, 
knoflíkovými akumulátory a jínými bateriemi, 
které jsou větši než 20 mm, přechovávejte 
vždy mimo dosah dětí. 

obr. 165 Význam 

ON Zapnuti nezávislého topení 

OFF Vypnutí nezávislého topení 

CD Anténa 

@ Kontrolní světlo 

Zbytečné stisknutí tlačítka rádiového dálkového 
ovládání může způsobít , že se nezávislé topení 
neočekávaně zapne. To platí i tehdy, když by mělo 

být ovládání mímo účínný dosah nebo pokud kon
trolní světlo bliká. 

Kontrolní světlo @ Význam 

• Pokud máte podezření, že došlo k požiti 
akumulátoru, okamžitě vyhledejte odbornou 
pomoc. 

A VAROVÁNi 
Výfukové plyny z nezávislého topení obsahují 
mimo jiné jedovatý plyn oxid uhelnatý, který 
je bez barvy a zápachu. Oxíd uhelnatý může 
vyvolat bezvědomí a být příčinou smrtí. 

• Nezávislé topeni nikdy nezapínejte a nene
chávejte běžet v nevětraných nebo 
uzavřených prostorech. 

• Nikdy neprogramujte nezávislé topení tak, 
aby se zapnulo a běželo v nevětraných nebo 
uzavřených prostorách. 

A VAROVÁNI 
Části výfukového systému nezávislého tope
ni bývají velmi horké. Mohou způsobit vznik 
požáru . 

• Vozidlo odstavte tak, aby žádné části výfu
kového systému nepřišly do styku s lehce 
vznětlivým materiálem, např. se suchou trá
vou. 

Před přivody vzduchu nikdy neumisťujte žádné 
potraviny, léky ani jiné předměty citlivé na te
plo. Proudící vzduch může potraviny, léky 
a předměty, citlivé na teplo nebo chlad, poško-
dit a ty by pak mohly být nepoužitelné. <l 
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Kontrolní světlo v rádiovém dálkov m 
ovládání 

Kontrolni světlo v rádiovém dálkovém ovlMénl pu 
skytuje uživateli po stisknuti tlačítka různ zp 111 
informace: 

Svítí asi 2 sekundy ze leně. Nezávíslé topení bylo zapnuto tlačítkem @J. 
Svítí asi 2 sekundy červeně. Nezávíslé topení bylo vypnuto tl ačítkem @J. 
Bliká asi 2 sekundy pomalu ze leně (así 

Rádiový signál pro zapnuti nebyl přij a ta) . 
čtyřikrát za sekundu). 

Nezávislé topení je blokováno. 
Bliká asi 2 sekundy rychle ze leně (asi de- Možné důvody : palívová nádrž je skoro prázdná, napět í aku-
setkrát za sekundu). mulátoru vozidla je příli š nízké nebo se zde jedná o nějakou 

poruchu. 

Bliká así 2 sekundy červeně (asi čtyřikrá t 
Rádiový signál pro vypnuti nebyl příj a ta ). 

za sekundu). 

Svítí asi 2 sekundy ora nžově, potom zele- Bateríe v rádíovém dálkovém ovládání je slabá. Signál pro 
ně, resp. červeně . zapnuti, resp. vypnuti byl ale p řija t. 

Svítí asi 2 sekundy ora nžově, potom bliká Baterie v rádiovém dálkovém ovládání je slabá. Signál pro 
ze leně, resp. červeně . zapnutí, resp. vypnutí nebyl přija t. 

Bliká asi 5 sekund ora nžově . 
Baterie v rád iovém dálkovém ovládání je vybitá. Signál pro 
zapnutí , resp. vypnutí nebyl přija t. 

a) Rádiové dálkové ovládáni je mimo dosah. Zkraťte vzdálenost k vozidlu a znovu st iskněte při slušné tlač i tko. 

Výměna baterie v rádiovém dálkovém 
ovládání 

Když bude nutné baterii vyměnit , bliká při stisknutí 
tlačítka po dobu asi 5 sekund oranžové kontrolní 
světlo v rádiovém dálkovém ovládáni @ nebo se 
nerozsvítí. 

Baterie je pod krytem na zadní stra ně rádiového 
dálkového ovládáni. 

• Kryt =:> obr. 166 otevřete otočením zá řezu plo
chým, tupým předmětem , např. mincí, proti směru 

šipek až ke značce . 

• Vyjměte baterií. 

• Nasaďte novou baterii . P řitom dbejte na správ
nou polaritu a použijte stejné provedení baterie 
=:> Q). 

• Nasadte kryt baterie a otočte ve směru šipky až 
k výchozímu označení. 

Dosah 

Přijímač je umístěn uvnitř vozidla. Dosah rádiové
ho kličku je při nabité baterii až něko li k stovek me
trů. Překážky mezi rádiovým dálkovým ovládánim 
a vozidlem, špatné povětrnostni podminky a slabá 
baterie tento dosah někdy i výrazně snižují. 

Optimální dosah dosáhnete, když budete rádiové 
dálkové ovládání držet svisle anténou 
=:> obr. 165 CD směrem nahoru . Přitom anténu ne
zakrývejte prsty ani plochou dla ně. 

Vzdálenost mezi rádiovým dálkovým ovládáním 
a vozidlem musí být minimálně 2 metry. 

CD II" ..... '-=LLI:&I.I.!!~!J 
• Rádíové dálkové ovládání obsahuje elektro
nické součástí . Proto ho chraňte před vlhkem, 
silnými otřesy a přímým slunečním zářením . 

• Nevhodné baterie mohou dálkové ovládáni 
poškodít. Vybitou baterii nahraďte novou 
o stejném napětí, stejné velíkosti a specíflkac . ~ 
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r:Gl:-. Vybité baterie znehodnoťte v souladu 
C!!:) s předpisy na ochranu životniho prostředí. 

r:Gl:-. Baterie v rádiovém dálkovém ovládáni mo
C!!:) hou obsahovat chlori stan. Při likvidaci do
držujte zákonné předpisy. 

Programování nezávislého topení 

If"n Nejprve si přečtěte úvod ni informace a 
L-WJ bezpečnostni pokyny & na straně 235 a 
dodržujte je. 

Vytápěni nebo větrá ni vnitřniho prostoru vozidla 
lze časově naprogramovat na určitou dobu provo
zu. 

Před programovánim v nabidce Nezávislé to
pení - den v týdnu zkontrolujte nastaveni dne 
v týdnu ~ ,0, . 

Položky v nabídce Popis 

T Rádiové dálkové ovládáni chra ňte před ne
L!J chtěným sepnutím, aby se zabránilo nechtě-
nému zapnutí nezávislého topení. <l 

Vyvoláni nabídky Nezávi sl é topení ve 
sdružených přístrojích 

• V hlavni nabidce zvolte podnabidku Nezávi
slé topení a s tiskněte tlačítko lOK/RESETl na páčce 
stěračů. 

• NEBO: opakovaně ti skněte tlač itka se šipka
mi ~ nebo ~ na multifunkčním volantu, dokud se 
nezobrazí nabídka Nezávi sl é topení . 

Nastaveni, zda a kdy se má nezávíslé topení automaticky zapnout. K tomu aktívujte 
některou dobu spuště ni : 

- Aktivovaná doba spuštění je označena pomoci ~ . 

Aktivace - Aktívovat lze vždy pouze jednu dobu spuštěni . Pokud je něja ká doba spuštěni 

Deaktivace aktivována, na displeji se objeví Program zap . . Pokud neni žádná doba spuštěni 

aktivována, na displeji sdružených př istroj ů se objevi Program vyp . . 
- Pro změnu aktivované doby spuštěni je nutné buď aktivovat jinou dobu spuštěni 

nebo zvolit Deaktivace. 

Doba spuštěni 1 Nastavte 3 různé doby spuštění (hh .mm), které pak můžete zvolit pod položkou na-
Doba spuštění Z. bidky Aktivovat. Pokud chcete navic nezávislé topeni aktivovat pouze určitý den 
Doba spuštění 3 v týdnu, můžete k času zapnutí zvolit i určitý den v týdnu . 

Délka 
Délka doby provozu může být zhruba 10 až 60 minut a lze j i nastavit v krocich po 5 
minutách. 

Provozní režim 
Nastaveni, zda má nezávislé topeni p ři zapnutí vnitřní prostor vozidla vyhřivat nebo 
větra t. 

Den v týdnu 

NEBO Akt. den Nastaveni aktuálního dne v týdnu . 
v týdnu 

Továrni nast. Volbou položky se všechny funkce v této nabidce vrátí zpět na továrni nastavení. 

Zpět Návrat zpět do hlavní nabidky. 

Kontrola naprogramování 

Pokud je aktivována některá z položek Doba spu-
štění , rozsvití se po vypnutí zapalováni zhruba 
na deset sekund kontrolní světlo v tlač itku pro 
okamžité zapnutí topeni @. 
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Na čerpací stanici 
Čerpání pohonných hmot 

0::0 Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Kontrolni světla a ukazatel zásoby paliva . 241 
Čerpá ni benzinu nebo motorové nafty 242 
Čerpá ní zemniho plynu . 243 
Objemy náplni 244 
Kontroly při če rpá ni pohonných hmot 245 

Viko palivové nádrže je na pravé stra ně vozidla 
vzadu. 

Vozidla s motorem na zemni plyn maji 2 palivové 
nádrže: jednu na zemni plyn a jednu na benzin 
~ strana 241 . 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• vněj š i pohledy ~ strana 6 

• pohonné hmoty ~ strana 246 

• připrava prací v motorovém prostoru ~ strana 
253 

A VAROVÁNí 
Neodborně prováděné čerpáni a neodborné 
nakládáni s pohonnými hmotami může způ
sobit výbuch, požár, těžké popáleniny a zra
nění. 

• Vždy zajistěte, aby uzávěr palivové nádrže 
byl správně uzavřený, aby se palivo z nádrže 
nevypařovalo ani nevylívalo. 

• Palivo je vysoce výbušné a lehce vznětlivé 
a může způsobit těžké popáleniny a jiná zra
něni. 

• Pokud při čerpáni nevypnete motor nebo 
nezasunete čerpaci pistoli úplně do hrdla pa
livové nádrže, může palivo vystřiknout nebo 
přetéci. To může způsobit požár, výbuch, těž
ké popáleniny a zranění. 

• Při čerpáni pohonných hmot museji být 
z bezpečnostnich důvodů vypnuté motor, ne
závislé topeni (~ strana 235) a zapalování. 

• Při čerpáni pohonných hmot vždy vypněte 
mobilni telefon a radiostanici nebo jiná rádio
vá zařizení. Vlivem elektromagnetického 
zářeni mohou vzniknout jiskry, a tim může 
dojit k požáru. 
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A VAROVÁNI 
Nikdy nezávíslé topení neprogramujte tak, 
aby se zapnulo a běželo v nevětraném nebo 
uzavřeném prostoru . Výfukové plyny z nezá-
vislého topení obsahují mimo jiné jedovatý 
plyn oxid uhelnatý, který je bez barvy a zápa-
chu. Oxid uhelnatý může vyvolat bezvědomí 
a být přičinou smrti. 

A VAROVÁNI (pokračovánI) 

• Při čerpáni paliva nikdy nenastupujte do 
vozidla. Pokud ve výjimečném připadě je nut
né do vozidla nastoupit, zavřete dveře a do
tkněte se nějaké kovové plochy, než opět 
uchopite čerpaci pistoti . Zamezíte tak elektro
statickým výbojům, které mohou vést ke vzni
ku jisker. Jiskřeni může při čerpáni paliva vy
volat požár. 

• Nikdy do vozidla nečerpejte palivo nebo 
neplňte rezervni kanystr v blízkosti otevřené
ho ohně, jiskření nebo žhavých předmětů 
(např. cigaret). 

• Při čerpáni zamezte přitomnosti elektro
statických výbojů a elektromagnetického 
záření. 

• Respektujte platné bezpečnostni pokyny 
čerpací stanice. 

• Dbejte, aby se palivo nikdy nerozlílo ve 
vozidle či v zavazadlovém prostoru . 

A VAROVÁNI 
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme re
zervní kanystr s sebou nevozit. Z plného ne
bo prázdného kanystru mohou vytécí pohon
né hmoty a vznitit se - předevšim při nehodě. 
Může to způsobit výbuch, požár a zraněni. 

• Pokud ve výjimečných připadech musite 
přepravovat palivo v kanystru, plati následují
ci: 

- Když plnite rezervni kanystr, nikdy ho 
nestavte do vozidla nebo na něj, např. do 
zavazadlového prostoru nebo na zadní vý
klopné dveře. Během plnění vznikaji elek
trostatické náboje, které mohou vznitit pa
livové výpary. 

- Rezervni kanystr vždy postavte na zem. 

- Čerpaci pistoli zasuňte při plněni re-
zervniho kanystru do plnicího otvoru co 
možná nejhlouběji. 

- U kovových kanystrů se čerpaci pistole 
musi během plněni kanystru dotýkat, aby 
se zamezilo vzniku statického náboje. ~ 

Pokyny k provozu 

If"n Nejprve si přečtěte úvodni inform~ce a 
L..-.J,:.U bezpečnostni pokyny & na strane 235 a 
dodržujte je. 

Výfukové zařízeni nezávislého topení , který je pod 
vozidlem se nesmí zanést nebo ucpat sněhem , 
blátem n~bo jinýmí předměty. Výfukové plyny musí 
volně odcházet. Výfukové plyny vznikající při za
pnutém nezávislém topení jsou odváděny výfuko
vým potrubím na spodku vozidla. 

P ři vytápění vnitřního prostoru vozid!a je te~lý . 
vzduch vháněn v závislosti na okolnl teplote neJ
prve na čelni sklo, potom teprve pře~ pří~ody :zdu
chu do vnitřního prostoru . Nastavenlm pnvodu 
vzduchu, např . k bočním sklům , můžete ovlivnit 
rozdě lová ni vzduchu. 

Teplota, na kterou nezávislé topení vnitřní prostor 
vytápí, může být v závislosti na okolní teplotě tro
chu vyšší, pokud před zapnutím nezávislého tope
ni byla teplota nastavena na regulátoru systému 
topeni a čerstvého vzduchu, resp. klimatizace na 
nejvyšší stupeň . 

Kdy se nezávislé topení nezapne? 

• Nezávislé topení vyžaduje pouze asi tolik pro
udu jako tlumená světla . Pokud stav nabití akumu
látoru vozidla silně klesne, nezávislé topení se au
tomaticky vypne nebo ho nelze vůbec zapnout. 
Tim se vylouči poruchy se spouštěnim motoru . 

• Aktivace topení je vždy pouze jednorázová. Do
bu spuštěni je nutné před každým zapnutím topení 
znovu aktivovat. 

VAROVÁNI (~okračoyáni 

_ Při použiváni, skladováni a přepravě re
zervniho kanystru respektujte zákonná 
ustanovení. 
- Ujistěte se, že rezervni kanystr odpovi
dá průmyslovému standardu, např. ANSI 
resp. ASTM F852-86. 

•• 
• Vyteklé palivo okamžitě odstraňte ze všech 
d ll ů, abyste vyloučili poškozeni podběhu kola, 
pneumatiky a laku vozidla. 

• Načerpáni benzinu do vozidla se vznětovým 
motorem nebo načerpáni motorové nafty do 
vozidla se zážehovým motorem může vést 
k těžkému a drahému poškozeni motoru a po
kozeni palivového systému, na které se ne-

m Při zapnutém nezévl I m l p ni ) PiOVO/ III 
L.!J hlučnost VOZidla za Jízdy vyM l. 

m Pří vyšší vnějš i vlhkosti a n!žší okolní .t plol 
L.!J se může vypařovat ze systemu topeni a čer
stvého vzduchu přes běžící nezávislé topení kon
denzovaná voda. V tomto případě může pod vozi
dlem unikat pára. Nejedná se přitom o poškozeni 
vozidla. 

m Jestliže nezávislé topeni bě~ í opakovaně po 
L.!J delší dobu, vybíji se akumulator. Abyste aku
mulátor znovu nabili , je nutné vozidlo mezitim pro
jet dostatečně dlouhou dobu. Jako základní p:avi
dlo plati : předcházejí c í doba provozu se rovna 
potřebné době jízdy. 

Klimatizace 

CD •• • .. 
vztahuje záruka Volkswagen. POkud d v 
načerpáte nesprávné pohonné hmoty, n 
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štějte v žádném připadě motor. Vyhl d Jl 
bornou pomoci Látky obsažené v těchto dru
zich paliva mohou při běžicím motoru vážn 
poškodit palivové zařizeni a samotný motor. 

• Vozidla se vznětovými motory nesmi v žá
dném připadě tankovat a použivat benzin , kero
sin, topný olej nebo jiné nestandardni pohonné 
hmoty, které nejsou výslovně schválené pro 
vznětové motory. Jiné pohonné hmoty mohou 
způsobit těžké a drahé poškození motoru a po
škozeni palivového systému, na které se ne
vztahuje záruka Volkswagen. 

rJil:... Pohonné hmoty mohou zneč išťovat životní 
C!!:) prostředí. Vytékající provozní kapaliny za
chyťte a nechte odborně zlikvidovat. 

m Nouzové odemknuti vika palivové nádrže ne
L.!J ní možné. Připadně vyhledejte odbornou po-
moc. 

Kontrolní světla a ukazatel zásoby paliva 

Obr. 167 Sdružené přístroje : ukazatel zásoby 
benzinu nebo motorové nafty 

Obr. 168 Sdružené přístroje : ukazatel zásoby ze
mního píynu 

;-("'n ~ejprve si přečtěte úvodni informace a bezpečnostní pokyny & na straně 240 a dodržujte 

L..-.J,:.U Je. 

Sviti 
Poloha ručiček 
~ obr. 167 

Červená značka (šip
ka) 

Možná přičina ~ & Řešení 

Téměř prázdná palivová nádrž. Při nejbližší příležitosti načerpej-
Rezervní množství je spotřebováno te palivo ~ CD . 
~ strana 244. 

Vozidlo při provozu na zemní plyn 

Na čerpaci stanici I 241 

<l 

<l 



Při zapnutí zapalování se krátce rozsvítí některá 

varovná světla kvů li kontrole funkčnosti pří slušné
ho systému. Po několika sekundách zhasnou. 

Jestlíže se rozsvítí kontrolní světlo ~ oder E\il, auto
maticky se vypne nezávislé topení a na pohonné 
hmoty vozidla pracující přídavné topení. 

U motorů na zemní plyn 

Kontrolní světlo ~ nebo E\il svítí , pokud jsou 
spotřebovány obě zásoby paliva (benzin a zemní 
plyn) až na rezervní množství. 

Pokud je vozidlo provozováno na zemní plyn , svítí 
kontrolní světlo í}l. 

Kontrolní světlo í}l zhasne, pokud je zásoba ze
mního plynu vyčerpa ná. Motor přepne na provoz 
na benzin . 

Zvláštnost: pokud vozidlo hned po čerpá ní pohon
ných hmot na delši dobu odstavíte, může se stát, 
že ru č ička ukazatele zásoby zemního plynu při dal
ším spuštění motoru neukazuje přesně stejný stav 
naplnění jako po jeho čerpání. V tomto případě se 
nejedná o netěsnosti systému, nýbrž o technicky 
podmíněné snížení tlaku v nádrži se zemním ply
nem po fázi ochlazení hned po čerpá ní paliva. 

A VAROVÁNí 
Jízda s příliš nízkou zásobou pohonných 
hmot může vést k uváznutí vozídla v sílnič
ním provozu, k nehodám a těžkým zraněním . 

Čerpání benzinu nebo motorové nafty 

• Příliš nízká zásoba pohonných hmot může 
být příčinou nepravidelného přívodu palíva 
do motoru, obzvláště pří zdolávání stoupání 
nebo klesání. 

• Řízení, všechny asistenční systémy řídíče 
a systémy podpory brzdění nepracují, pokud 
motor " škytá" nebo se vypne kvůlí nedostat
ku paliva nebo nepravidelnému přívodu pali-
va. 

• Když je palívová nádrž naplněna jíž jen 
z 1/4, vždy načerpejte palivo, abyste zabránílí 
uváznutí vozídla kvůli nedostatku paliva. 

• Vždy respektujte rozsvícená kontrolní světla 
a příslušné popísy a pokyny, abyste zamezili 
poškození vozidla. 

• Níkdy nejezděte až do úplného vyčerpání 
palivové nádrže. Pokud není palivový systém 
plynule zásobován, může docházet k nepraví
delným vznětům/zážehům a do palivového sy
stému se může dostat nespálené palívo. Kromě 
toho se tím může poškodít katalyzátor nebo filtr 
pevných částic! 

m Malá šipka vedle symbolu palivového čerpa
L.!J dia na displeji sdružených pří stro-
j ů => obr. 167, resp. => obr. 168 ukazuje na tu stranu 
vozidla, na níž je um ístěno víko palivové nádrže. <I 

Obr. 169 Dveře řidiče : odjišťovací tlač ítko palivo- Obr. 170 Otevřené víko palivové nádrže se zavě-
vé nádrže šeným uzávěrem 

r--rn Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
L-.bU bezpečnostní pokyny &. na straně 240 a 
dodržujte je. 

Před čerpáním paliva vždy vypněte motor, zapalo
vání, mobilní telefon a nezávíslé topení a během 
čerpání je nechte vypnuté. ~ 
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• Zatáhněte odjišťovací tlač ítko @) nahoru 
=> obr. 171 . 

• Odklopte víko palivové nádrže vzadu vpravo na 
vozidle. 

Čerpání pohonných hmot 

• Stáhněte krytku plnicího hrdla zemního plynu 
=> obr. 172 CD. 
• Spojku čerpa cího zařízen í nasuňte na plnicí 
hrdlo plynu . 

• Když se kompresor čerpac ího zař ízení automa
ti cky vypne, je palivová nádrž plná. Pozor: za vel
mi vysoké okolní teploty může tepelná pojistka au
tomaticky vypnout čerpací zařízení na zemní plyn 
ještě dříve, než je dosaženo obvyklého množství 
náplně v nádrži. 

• Chcete-Ii čerpá ní předčasně ukončit , stiskněte 
tlačítko Stop na čerpacím zařízení. 

Uzavření palívové nádrže 

• Zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek ® plnicího 
hrdla na zemní plyn ze spojky nesklouzl. P řipadně 

těsnicí kroužek opět nasaďte na plnicí hrdlo plynu . 

• Na plnicí hrdlo plynu natlačte krytku . 

• Víko nádrže dovřete , až uslyšíte jeho zacva
knutí. Víko palivové nádrže se musí krýt s tvarem 
karoserie. 

A VAROVÁNI ,. 
Zemní plyn je vysoce výbušný a lehce vznětlí
vý. Neodborné zacházení se zemním plynem 
může způsobít těžké popáleníny a jiná zraně
ní. 

• Před čerpáním zemního plynu plnící hrdto 
správně zaaretujte. Čerpání okamžitě přeru
šte, jestlíže je zjíštěn zápach plynu. 

Objemy náplní 

Vozidlo není vhodné pro provoz na zkapaln 
ný zemní plyn, a proto nesmíte v žádném 
případě zkapalněný zemní plyn načerpat 
a používat ho jako pohonnou hmotu. Zkapal
něný zemní plyn může způsobit explozí nád-
rže na zemní plyn a říčinít těžká zranění. 

m Plnicí spojky čerpacího za řízení na zemní 
L.!J plyn mohou mít různý způsob použití. Jestl l ~ ( 
nejste znalí procesu čerpá ní , nechte si plyn načer 
pat personálem čerpací stanice. 

r,:l Zvuky, které vznikají během procesu čerpá n i , 
W jsou normální a neukazují na žádné možné 
poškození systému. 

f":jl Za řízen í na zemní plyn ve vozidle je vhodné 
W jak pro čerpá ní malým kompresorem (pomal 
čerpá ní) , jakož i pro čerpání na stanicích zemního 
plynu s velkým kompresorem (rychlé čerpání) . 

[QJ ~ejprve sí přečtěte úvodní ínformace a bezpečnostní pokyny &. na straně 240 a dodržujte 
je. 

Objemy náplně palivové nádrže 

Zážehové a vznětové motory cca 60,0 I 
z toho rezerva cca 7,0 I 

Motor na zemní plyna) sedadla 5+2 Zemní plyn : cca 18,0 kg, z toho rezerva max. 3,0 kg. 
Benzin : cca 11 ,5 1, z toho rezerva cca 2, 1 I. 

Motor na zemní plyna) pětimí stný Zemní plyn : cca 24,0 kg, z toho rezerva max. 3,5 kg. 
Benzin: cca 11 ,5 I, z toho rezerva cca 2,1 I. 

o) Napl něn i nádrže závis i mimo jiné i na výkonnosti a vlastnostech čerpacího zafizení na p lněni plyn u. Udávaný objem náptně 
pf · dpokládá dosaženi plnicího tlaku 200 bar. <J 
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Otevření uzávěru palivové nádrže 

• Zatáhněte odji šťovac í tlač ítko @) nahoru 
>obr. 169. 

• Odklopte víko palivové nádrže vzadu vpravo na 
vozidle. 

• Uzávěr nádrže vytočte proti směru hodinových 
ruč iček a zasuňte do př í s lušného otvoru na závěsu 
vlka palivové nádrže => obr. 170. 

t erpání pohonných hmot 

Údaje o správném druhu pohonných hmot pro vo
Lid lo jsou na štítku na vnitřní stra ně víka palivové 
nádrže => strana 246. 

• Pokud je automatická čerpac í pistole správně 
vládaná, je nádrž při prvním jejim vypnutí plná 

-> &. 
• Po jejím vypnuti palivo již dále nečerpejte ! Ji
nak se naplní dila tační prostor nádrže a palivo mů
Le přetéci, také zah řáním . 

Uzavření palivové nádrže 

• Uzávěr nádrže našroubujte ve směru hodino
vých ruč iček na plnicí hrdlo, dokud zřete lně nezaa
retuje. 

• Víko nádrže dovřete, až uslyšíte jeho zacva
knutí. Viko palivové nádrže se musí krýt s tvarem 
karoserie. 

Čerpání zemního plynu 

Obr. 171 Dveře řidiče : odj išťovací tlač ítko palivo
vé nádrže 

r--rn Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L-.bU bezpečnostní pokyny &. na straně 240 a 
dodržujte je. 

Před čerpánim paliva vypněte motor, zapalování , 
mobilní telefon a nezávislé topení => &.. 

Přečtěte si a respektujte návod k obsluze čerpací

ho zařízen í na zemní plyn . 

Kontroly při čerpání pohonných hmot 

A VAROVÁNi 
Jakmíle se čerpací pístole poprv vypn ,p 111 -
vo jíž dále nečerpejte . Palívová nádrf by 
mohla přeplnít. Tím by mohlo palivo vy t Ik -
vat a přetékat. Následkem mohou být pof 
výbuchy a těžká zranění . 

CD •• 
Vyteklé palivo okamžitě odstraňte z laku vozi
dla, abyste vyloučílí poškození podběhu kola, 
pneumatiky a laku vozidla. 

dib Vyteklé palivo může zneč išťovat životní 
(!!!S prostředí. <J 

Obr. 172 Otevřené víko palivové nádrže: plnicí 
hrdlo plynu CD, těsnění hrdla ® 
Vozidlo není vhodné pro čerpá ní tekutým zemním 
plynem (Liquefied Natural Gas nebo LNG) => &.. 
Před čerpáním zemního plynu zkontrolujte, zda bu
de čerpá na správná pohonná hmota => strana 246. 

Otevření uzávěru palivové nádrže 

Plnicí hrdlo pro čerpá ní zemniho plynu je za víkem 
palivové nádrže vedle plnicího hrdla pro benzin . ~ 

Na čerpací stanici 
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l--r'n ~ejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny &. na straně 240 a dodržujte 
.,.Jc.U je. 

K ntrolní seznam 

Nlkcly nepracujte na motoru a v motorovém prostoru , po~ud nemáte potřebn~ ná~ad í a nej~te sez:námeni 
obecně platnými bezpečnostními opatřeními , pokud mate k dispOZIcI nespravne provoznl prostredky 

It provozní kapaliny, jakož i nevhodné ná řadí => strana 253, Příprava k práci v motorovém prostoru! ... 
"rl padně nechte všechny práce na odborném servisu. Dbejte, aby se pravidelně kontrolovaly následujlcl 
"k ll lečnosti , nejlépe při čerpá ní pohonných hmot: 

./ Hladina vody v ost řikovač ích => strana 11 3 

./ 

./ 
Hladina motorového oleje => strana 257 

Hladina chladicí kapaliny motoru => strana 262 

./ Hladina brzdové kapaliny => strana 180 

./ Tlak vzduchu v pneumatikách => strana 284 

./ Vnějš í osvětlení vozidla, které je nutné pro bezpečnost dopravy: 

- ukazatele směru jízdy, 
- obrysová, tlumená a dálková světla , 

- zpětná světla , 

- brzdová světl a, 

- mlhové koncové světlo => strana 104. 

Informace o výměně žárovek => strana 335 <I 
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Pohonné hmoty 

[Q] Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům: 

Benzin. 
Motorová nafta 
Zemni plyn 
Informace o spotřebě paliva . .. . .. . . . 
Spotřeba paliva . . 
Emise C02. 
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Druh pohonné hmoty, který je nutné použivat, závi
sí na provedeni motoru daného vozidla. Na vnitřní 
st raně víka palivové nádrže je z výroby přilepená 
nálepka s údajem o druhu pohonné hmoty pro da
né vozidlo. 

Volkswagen doporučuje zásadně používat palivo 
s nízkým obsahem síry nebo bez síry, abyste do
sáhli co nejnižší spotřeby a předcházeli poškození 
motoru. 

Pokud během jízdy dojde k nepravidelnému chodu 
motoru nebo pOkud motor cuká, může to být způ
sobeno špatnou nebo nedostatečnou kvalitou pali
va, např. obsahem vody v palivu. Při nástupu těch
to projevů neprodleně snižte rychlost a při 
středn í ch otáčkách a minimálním zatížení vyhledej
te nejbližší odborný servis. Pokud tyto projevy na
stoupí přímo po načerpání paliva, měli byste - také 
i z důvodu vyloučení následků - neprodleně motor 
odstavit a vyhledat odbornou pomoc. 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• čerpán í pohonných hmot => strana 240 

• řízení motoru a č i st ící zařízen í výfukových ply
nů => strana 307 

• => sešit Servisní plán 

Benzin 

j"'"'('n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L.-..I=.U bezpečnostní pokyny & na straně 246 a 
dodržujte je. 

Druhy benzinu 

Vozidla se zážehovým motorem musí jezdit na 
bezolovnatý benzin odpovídající evropské normě 
EN 228 nebo DIN 51626-1 => CD. Je možné čerpat 
pohonné hmoty s maximálním podílem etanolu 10 
% (E10). 
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Předehřívání filtru 

Vozidla na motorovou naftu jsou vybavena zař íze

ním pro předehřívá ní filtru. S ním je palivový sy
stém schopen při použití zimní nafty, stabilní do 
-15 °C (+5 °F) mrazu, bezpečně fungovat přibližně 
až do -24 °C (-11 °F). 

Pokud motorová nafta při teplotách pod -24 °C 
(-11 °F) zhoustne tak, že motor nenastartuje, stač í 

ponechat vozidlo pro zahřát í něja kou dobu ve vytá
pěné garáži nebo dílně. 

Přídavné topení 

Vozidla se vznětovým motorem mohou být vybave
na přídavným topením. Toto topení spaluje pohon
né hmoty z nádrže vozidla. Při jeho činnosti se mo
hou dočasně tvořit vodní páry a vznikat zápach 
vně vozidla. To jsou při provozu normální jevy 
a neznamenají žádné poškození nebo špatnou 
funkci zařízení. 

Pokud v palivové nádrži zbývá již jen málo paliva 
(rezerva), přídavné topení se automaticky vypne. 

A VAROVÁNI 
Nikdy nepouživejte neschválený připravek 
pro urychleni spuštěni motoru. Přípravek pro 
urychlení spuštění motoru může explodovat 

Zemní plyn 

j"'"'('n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L.-..I=.U bezpečnostní pokyny & na straně 246 a 
dodržujte je. 

Zemní plyn 

Zemní plyn může být kromě jiného rovněž v stlače

né nebo zkapa lně né formě. 

Zkapalněný zemni plyn (Líquefied Natural Gas 
oder LNG) vzniká silným ochlazením zemního ply
nu . Tím se výrazně snižuje objem oproti stlačené

mu zemnimu plynu (Compressed Natural Gas oder 
CNG). Do vozidla s motorem na zemni plyn nelze 
načerpat zkapalněný zemni plyn přímo, protože by 
se plyn v nádrži vozidla příliš rozpínal. 

Do vozidel s motorem na zemní plyn se smí čerpat 

výhradně stlačený zemní plyn a používat ho pro 
provoz vozidla => & . 

Kvalita zemního plynu a jeho spotřeba 

Zemní plyn se podle kvality rozděluje na skupinu 
HaL. 
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A VAROVÁNí 
Neodborné nakládání s pohonnými hmotami 
může způsobit výbuch, požár, těžké popáleni
ny a zranění. 

• Palivo je vysoce výbušné a lehce vznětli
vé. 

• Respektujte platné bezpečnostni pokyny 
a mistní předpisy k manipulaci s pohonnými 
hmotami. 

• Nikdy s palivem nemanipulujte v blízkosti 
otevřeného ohně, jiskřeni nebo žhavých 
předmětů (např. cigaret). 

• Otevřený oheň, horké části a jiskry by ne
měly přijít do styku s pohonnými hmotami. 

• Při nakládáni s pohonnými hmotami vy
pněte mobilní telefon a vysilačku . Vlivem 
elektromagnetického zářeni mohou vzniknout 
jiskry, a tím může dojít k požáru. 

• V blizkosti pohonných hmot zamezte elek
trostatickým výbojům, jakož i elektromagne
tickému záření. 

• Dbejte, aby se palivo nikdy nerozlilo ve 
vozidle či v zavazadlovém prostoru. 

• Respektujte platné bezpečnostni pokyny 
a místní předpisy k manipulaci s pohonnými 
hmotami. <I L-__________________________ ~ 

Druhy benzinu se rozlišují podle oktanového č í s l a, 

např. 91, 95, 98 nebo 99 okt. (okt. = "oktanové čí 
slo"). Do vozidla lze načerpat benzin s vyšším 
oktanovým č ís lem, než motor vyžaduje. Nemá to 
ale žádné výhody ve vztahu ke spotřebě nebo vý
konu motoru. 

Volkswagen doporučuje použivat pro zážehové 
motory palivo s nízkým obsahem síry, abyste dosá-
hli nízké spotřeby paliva . ~ 

nebo způsobit náhlé vytočeni motoru, což 
může následně vést k těžkým zraněním a po
škozením motoru. 

• Vozidlo není vhodné pro provoz na bionaftu, 
a proto ji nesmíte v žádném připadě načerpat 
a jezdit na ni. Jinak se může palivový systém 
a motor poškodit! 

• Přimícháni bionafty do motorové nafty pod. 
le normy EN 590 nebo podle adekvátní normy 
(v Německu např. DIN 51628) je podle výrobce 
přípustné a nezpůsobuje poškozeni motoru ne· 
bo palivového systému. 

• Vznětový motor je určen výhradně pro pou
žití motorové nafty. Proto nepoužívejte benzin , 
topný olej ani jiné nevhodné pohonné hmoty. 
Látky obsažené v těchto druzich paliva mohou 
palivové zařizení a motor vážně poškodit. 

• Použiváte-li naftu se zvýšeným obsahem si
ry, výrazně se snižuje životnost filtru pevných 
částic. U partnera Volkswagen můžete zjistit, ve 
kterých zemich se prodává nafta se zvýšeným 
podílem síry. 

Plyn skupiny H má vyšší výhřevnost a nižší podíl 
dusíku a oxidu uhličitého než plyn skupiny L. Čim 
vyšší je výhřevnost zemního plynu, tím nižší je je
ho spotřeba . 

V rámci jedné skupiny zemn ího plynu může kolísat 
hodnota jeho výhřevnosti a podíl dusiku, resp. oxi
du uhličitého. Proto může kolísat spotřeba i při 
používání výhradně jedné kvalitativní skupiny ply
nu. 

Řizení motoru vozidla se automaticky přizpůsobuje 
různé kva litě zemního plynu. Proto lze obě kvalita
tivní skupiny plynu v palivové nádrži smíchat. Není 
proto nutné nádrž na plyn úplně dojezdit pouze 
proto, abyste načerpali plyn jiné kvality. 

Kvalita zemního plynu se zobrazuje na displeji 
sdružených přístrojů => strana 24. 

Bezpečné zacházení se zemnim plynem 

Při zápachu nebo předpokládané netěsnosti 
zař ízení na zemni plyn => & : 

• Okamžitě zastavte. 

• Vypněte zapalování. ~ 

P ř ísady do benzinu 

Kva lita benzinu ovlivňuje chován í, výkon a život
nost motoru. Proto čerpejte pouze kvalitní benzin 
při slušnými , již během průmyslové výroby mine

ráln ích olejů přidanými přísadami (aditivy) bez ob
ahu kovů. Tyto přísady působí proti korozi moto

ru, pročišťují palivový systém a brání vzniku usaze
nin. 

Není-Ii kvalitní benzin s přísadami bez obsahu ko
vů k dispozicí nebo vyskytnou-Ii se problémy se 
patným chodem motoru, je třeba při čerpán i 

přida t požadované přísady do benzinu => CD. 
Ne všechny přísady do benzinu (adítiva) se osvěd
čily jako účinné. Používání nevhodných přísad do 
benzinu (aditiv) může způsobit vážné poškození 
motoru a poškodit katalyzátor. Přísady do benzinu 
obsahující aditiva kovů se nesmějí v žádném 
případě používat. 

Ad itiva kovů mohou obsahovat i přísady do benzi
nu, které jsou nabízeny jako prostředek k zlepšení 
antidetonační stálosti nebo pro zvýšení oktanové
ho č í s la => CD. 
Volkswagen doporučuje používat "originální přísa
dy do palíva Volkswagen a Audi pro zážehové mo
tory". Tyto přísady, jakož i informace o jej ich použi
ti , získáte u partnerů Volkswagen. 

Motorová nafta 

j"'"'('n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L.-..I=.U bezpečnostni pokyny & na straně 246 a 
dodržujte je. 

Motorová nafta 

Motorová nafta musi odpovidat evropské normě 
EN 590 (v Německu EN 590 nebo DIN 51628). 

Používáte-Ii naftu se zvýšeným podilem siry, platí 
kratší servisní intervaly => sešit Servisní plán => CD. 
U partnera Volkswagen můžete zjistit, ve kterých 
zemich se prodává nafta se zvýšeným podilem si
ry. 

Př í sady do paliva, které zlepšují tekutost nebo 
podobné prostředky se nesmějí do motorové nafty 
p řidávat. 

Zimni nafta 

P ři použití "letní motorové nafty" může při teplotách 
pod O °C (+32 °F) docházet k provoznim poru
chám, protože nafta následkem vylučování parafí -

• Otevřete všechny dveře, abyste vozidlo dosta
t čně vyvětrali. 
• Okamžitě uhaste cigarety. 

• Z vozidla odstraňte nebo vypněte předměty, 
které ji skř i nebo by mohly zažehnout požár. 

• Pokud zápach přetrvává, nepokračujte v jizdě ! 

• Vyhledejte odbornou pomoc. Nechte odstranit 
l.ávadu. 

A VAROVÁNI 
Přehližení zápachu ve vozidle nebo při čerpá
ní může způsobit těžká zranění. 

Informace o spotřebě paliva 

í'l'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
l.-J=J.I bezpečnostní pokyny & na straně 246 a 
dodržujte je. 

Udávané hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují 
na jednotlivé vozidlo, nýbrž slouží k porovnání 
mezi jednotlivými typy vozidel. Hodnoty spotřeby 
a emisí C02 daného vozidla závisí nejen na efek
tivním využívání paliva vozidlem, ale rovněž na 
chování vozidla a na jíných vlivech netechnického 
charakteru. 

CD •• 
• Před načerpá nim paliva zkontrolujte, zda 
údaje o normě paliva na čerpacím stojanu od
povídaji požadavkům vozidla. 

• Čerpejte pouze palivo podle normy EN 228 s 
dostatečným oktanovým čislem. Jinak se mo
hou motor a palivový systém vážně poškodit. 
Kromě toho se může snižit výkon motoru a mo
tor může vynechat. 

• Používání nevhodných přísad do benzinu 
(aditiv) může způsobit vážné poškození motoru 
a poškodit katalyzátor. 

• Pokud v připadě nouze musite načerpat 
benzin s nižším oktanovým číslem, smi se jet 
pouze se středním počtem otáček a s minimál
nim zatižením motoru. Vyhněte se vysokým ot
áčkám a motor zbytečně nezatěžujte . Jinak se 
může následkem toho motor poškodit! Co 
nejdřive doplňte palivo s dostatečným oktano
vým čislem. 

• Pohonné hmoty označené na čerpacim sto
janu jako paliva obsahujíci kovy, nesmějí být 
použita. Také palivo LRP (Iead replacement pe
trol) obsahuje aditiva kovů ve vysokých kon
centracích. Nebezpečí poškozeni motoru! 

• Již jediné naplněni nádrže olovnatým pali
vem nebo jinými metalickými aditivy může, ve
dle zhoršení účinnosti katalyzátoru, a může 
vést k vážným poškozenim katalyzátoru a mo
toru. 

nu houstne. Proto je například v Německu během 
zimního období k dostáni "zímní nafta", která je je
š tě při teplotě pod -220 °C (_4 °F) plně provozu
schopná. 

V zemích s jinými klimatickými podmínkamí se vě
tšinou nabízejí takové druhy nafty, které mají jiné 
teplotni charakteristiky. Partner Volkswagen a čer

pací stanice příslušné země vám jistě podají infor
maci o běžných druzích nafty v dané zemi. 

Je normální , že studený vznětový motor je při zim
ních teplotách hlučněj š í než za teplého počasí. Ve 
fázi startován í a zahříváni motoru mohou být výfu
kové plyny lehce namodralé. Množstvi spal in závisí 

<I 

na vnější teplotě . ~ 
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A VAROVÁNI (pokra6ov6nl) 

• Proveďte potřebná opaVenl. 

• Opusťte nebezpečnou oblast. 

• Případně vyrozumějte záchranáře . 

A VAROVÁNI 
Vozidlo neni vhodné pro provoz na zkapalně-
ný zemni plyn , a proto nesmíte v žádném 
případě zkapalněný zemni plyn načerpat 
a používat ho jako pohonnou hmotu. Zkapal-
něný zemni plyn může způsobit explozi nád-
rže na zemni plyn a zapříčinit těžká zraněni. 

m Zařízení na zemní plyn nechte podle servis
L!J ního plánu kontrolovat v některém z odbor-
ných servisů. <I 

Zjišťování spotřeby paliva 

Hodnoty spotřeby paliva a emisí byly stanoveny 
podle směrn ice ES 715/2007, resp. EHS 80/1268 v 
aktuá lně platném vydání a plati pro udávanou pro
vozní hmotnost vozidla. Údaje se nevztahují ke 
konkrétnímu vozidlu. Při měření spotřeby paliva se 
na zkušební válcové stolici projížděly 2 měřicí cy
kly. Byly použity tyto zkušební podmínky: 

Městský cyklus 
Měřen í městského cyklu začíná spuštěn ím motoru za studena. Potom je simulována 
jízda ve městě mezi O a 50 km/h o 

Mimoměstský 

cyklus 

Kombinovaný 
provoz 

Kombinované 
hodnoty emisí 
C02 

Při mimoměstském cyklu vozidlo několikrát akceleruje na všechny rych lostní stupně 
a brzdí tak, jak je to běžné v každodenním provozu. Rychlost jízdy se mění v rozsahu 
O až 120 kmih. 

Výpočet spotřeby v kombinovaném provozu se provádí složením asi 37 % hodnoty 
pro městský cyklus a 63 % pro mimoměstský cyklus. 

Pro zjištění emisí oxidu uhličitého při kombinovaném provozu se v obou cyklech 
(městském a mimoměstském) shromažďuj í výfukové plyny. Výsledky měření se pak 
vyhodnotí a mj. se stanoví hodnota emisí C02. 

m V závislosti na vybavení vozidla se provozní 
L!J hmotnost může měnit. Proto se mohou hod
noty spotřeby paliva i emise C02 mírně zvýšit. 

m Ve skutečností se mohou hodnoty spotřeby 

L!J paliva líšit od hodnot, které byly naměřeny 
podle směrn ice EU 715/2007, resp. EHS 80/1268. <I 

Spotřeba paliva 

í'l'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L.-..I=.U bezpečnostni pokyny & na straně 246 a 
dodržujte je. 

Z důvodu technických norem a daňových předpis ů 
se mohou hodnoty spotřeby paliva některých mo
to rů v ostatních zemích lišit od následujícich údajLI. ~ 

Na čerpaci stanici 



Zážehové motory: Touran 

Spotřeba paliva podle směrnice ES 715/2007, 
Výkon 

MKB Seda· 
Typ převodovky 

resp. EHS 80/1268 
motoru dia 

Městský cyklus Mimoměstský Kombinovan 
cyklus provoz 

ý 

77 kW CBZB 5/7 MP6 8,0 1/100 km 5,5 1/100 km 6,4 1/100 km 
7,2 1/100 kma) 5,21/100 kma) 5,9 1/100 kmn) 

103 kW 
CAVC, 

5/7 
MP6 8,9 1/100 km 5,6 1/100 km 6,8 1/100 km 

CTHC DSG®7 8,5 1/100 km 5,6 1/100 km 6,6 1/100 km 

125 kW 
CAVB, 

5/7 DSG®7 8,5 1/100 km 5,6 1/100 km CTHB 6,6 1/100 km 

a) Vozidla se systémem slart-stop 

Zážehové motory: CrossTouran 

Spotřeba paliva podle směrnice ES 715/2007, 
Výkon 

MKB 
Seda· 

Typ převodovky 
resp. EHS 80/1268 

motoru dia 
Městský cyklus Mimoměstský Kombinovaný 

cyklus provoz 

103 kW CAVC, 
5/7 

MP6 9, 11/100 km 6,1 1/100 km 7,2 1/100 km 
CTHC DSG®7 8,9 1/100 km 6,0 1/100 km 7,1 1/100 km 

125 kW 
CAVB, 

5/7 DSG®7 8,9 1/100 km 6,0 1/100 km CTHB 7,1 1/100 km 

Vznětový motor : Touran 

Spotřeba paliva podle směrnice ES 715/2007, 
Výkon 

MKB 
Seda· 

Typ převodovky 
resp. EHS 80/1268 

motoru dia 
Městský cyklus 

Mimoměstský Kombinovaný 
cyklus provoz 

66 kW CAYB 5/7 MP6 6,3 1/100 km 4,5 1/100 km 5,1 1/100 km 

6,3 1/100 km 4,5 1/100 km 5,1 1/100 km 
5/7 MP6 5,5 1/100 kma) 4, 11/100kma) 4,6 1/100 kma) 

5,5 1/100 kmb) 4,01/100 kmb) 4,6 1/100 kmb) 

77 kW CAYC 5 DSG®7 6,01 /100 km 4,51/100 km 5, 11/1 00 km 
5, 1 1/100 kma) 4,2 1/100 kma) 4,5 1/100 kma) 

6,11/100 km 4,5 1/100 km 5, 11/100 km 
7 DSG®7 5,2 1/100 kma) 4,3 1/100 kma) 4,6 1/100 kma) 

5, 11/100kmb) 4,2 1/100 kmb) 4,5 1/100 kmb) 

5 MP6 
6,5 1/100 km 4,6 1/100 km 5,3 1/100 km 

5,7 1/100 kma) 4,3 1/100 kma) 4,8 1/100 kma) 

103 kW CFHC 7 MP6 6,6 1/100 km 4,6 1/100 km 5,3 1/100 km 
5,8 1/100 kma) 4,4 1/100 kma) 4,8 1/100 kma) 

5/7 DSG®6 7,0 1/100 km 5,0 1/100 km 5,7 1/100 km 
6,1 1/100 kma) 4,6 1/100 kma) 5,2 1/100 kma) 

125 kW CFJA 5/7 DSG®6 7,0 1/100 km 5,01/100 km 5,7 1/100 km 

a) Vozidla se systémem slart-stop 
b) Vozidla se systémem start-stop (lehká verze) 

250 I Běhemjizdy 

Emise C02 

m ~ejprve si přečtěte úvodní ínformace a bezpečnostní pokyny &, na straně 246 a dodržujte 
Je. 

Zážehové motory 

Výkon 
MKB 

Seda· 
Typ převodovky 

Emise CO2 
motoru dia Touran CrossTouran 

77 kW CBZB 5/7 MP6 
149 g/km 

-139 g/kma) 

103 kW 
CAVC, 

5/7 
MP6 159 g/km 168 g/km 

CTHC DSG®7 
.-

154 g/km 164 g/km 

125 kW 
CAVB, 

5/7 DSG®7 154 g/km 164 g/km 
CTHB 

a) Vozidla se systémem start·stop 

Vznětové motory 

Výkon 
MKB 

Seda· 
Typ převodovky 

Emise CO2 
motoru dia Touran CrossTouran 

66 kW CAYB 5/7 MP6 134 g/km -
134 g/km 

5/7 MP6 121 g/kma) 140 g/km 
11 9 g/kmb) 

77 kW CAYC 5 DSG®7 132 g/km 
143 g/km 119 g/kma) 

134 g/km 
7 DSG®7 121 g/kma) 143 g/km 

119 g/kmb) 

5 MP6 
139 g/km 

146 g/km 125 g/kma) 

7 MP6 
140 g/km 

148 g/km 127 g/kma) 
103 kW CFHC 

5 DSG®6 149 g/km 
154 g/km 135 g/kma) 

7 DSG®6 149 g/km 
156 g/km 

135 g/kma) 

125 kW 
5 DSG®6 151 g/km 155 g/km 

CFJA 
7 DSG®6 151 g/km 157 g/km 

a) Vozidla se systémem start-stop 
b) Vozidla se systémem start-stop (Iellká verze) 

Motor na zemní plyn 

Výkon 
MKB 

Seda· 
Typ převodovky 

Emise CO2 
motoru dia Touran CrossTouran 

110kW CDGA 5/5+2 
MP6 128 g/km 136 g/km 

DSG®7 125 g/km 133 g/km 

252
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Vznětové motory: CrossTouran 

Spotřeba paliva podle směrnic 71 I oor, 
ýkon MKB 

Seda· Typ převodovky 
resp. EHS 80/1 268 

notoru dia 
Městský cyklus 

Mimoměstský Komblnov IIÝ 
cyklus provoz 

V 

MP6 6,5 1/100 km 4,7 1/100 km 5,3 1/100 km 
' 7 kW CAYC 5/7 

DSG®7 6,3 1/100 km 5,0 1/100 km 5,4 1/100 km 

5 MP6 6,8 1/100 km 4,8 1/100 km 5,6 1/100 km 

7 MP6 6,9 1/100 km 4,9 1/100 km 5,6 1/100 km 
103 kW CFHC 

DSG®6 7, 1 1/100 km 5,2 1/100 km 5,9 1/100 km 5 

7 DSG®6 7,21/100 km 5,3 1/100 km 6,0 1/100 km 

5 DSG®6 7,0 1/100 km 5,3 1/100 km 5,9 1/100 km 
125 kW CFJA 

DSG®6 7,1 1/100 km 5,4 1/100 km 6,0 1/100 km 7 

Motor na zemní plyn : Touran 

Spotřeba paliva podle směrnice ES 715/2007 , 

Výkon 
MKB 

Seda· Typ převo· resp. EHS 80/1268 

motoru dia dovky 
Městský cyklus 

Mimoměstský Kombinovaný pro· 
cyklus voz 

Provoz na zemní Provoz na zemní Provoz na zemní 
plyn: plyn: plyn: 

5/5+2 MP6 9,5 m3/100 km 5,8 m3/1 00 km 7,2 m3/100 km 
Provoz na benzin: Provoz na benzin: Provoz na benzin: 

110 kWa) 
- 1/100 kmb) - 1/100 kmb) - 1/100 kmb) 

CDGA 
Provoz na zemní Provoz na zemní Provoz na zemní 

plyn: plyn: plyn: 

5/5+2 DSG®7 9,1 m3/100 km 5,8 m3/100 km 7,0 m3/100 km 
Provoz na benzin: Provoz na benzin: Provoz na benzin: 

- 1/100 kmb) - 1/100 kmb) - 1/100 kmb) 

II) Udávané hodnoly spol/eby paliva se vzlahuji ke zkušebnimu plynu G20 (H-plyn) podle metodiky výpočtu 80/126B/EHS. PIi použi
ti L-plynu se mohou hodnoty lišit. 

h) Hodnoty nebyly v době tisku j eště k dispozici. 

Motor na zemní plyn : CrossTouran 

Spotřeba paliva podle směrnice ES 715/2007, 

Výkon MKB 
Seda· Typ převo· resp. EHS 80/1268 

motoru dia dovky 
Městský cyklus 

Mimoměstský cy· Kombinovaný pro· 
klus voz 

Provoz na zemní Provoz na zemni Provoz na zemni 
plyn: plyn: plyn: 

5/5+2 MP6 9,8 m3/100 km 6,3 m3/100 km 7,6 m3/1 00 km 
Provoz na benzin: Provoz na benzin: Provoz na benzin: 

110 kw a) 
- 1/1 00 kmb) - 1/100 kmb) - 1/100 kmb) 

CDGA 
Provoz na zemni Provoz na zemni Provoz na zemni 

plyn: plyn: plyn: 

5/5+2 DSG®7 9,3 m3/100 km 6,4 m3/100 km 7,4 m3/100 km 
Provoz na benzin: Provoz na benzin: Provoz na benzin: 

- 1/100 kmb) - 1/100 kmb) - 1/100 kmb) 

II) Udávané hodnoty spot/eby paliva se vztahuji ke zkušebnlmu plynu G20 (H-plyn) podle metodiky výpočtu BO/1268/EHS. Při použi
ti L-plynu se mohou hodnoty lišit. 

b) Hodnoty nebyly v době tisku ještě k dispozici. <I 

Péče, čištění, údržba 
Motorový prostor 

Na čerpací stanici 
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Příprava k práci v motorovém prostoru 

r:::r::n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Varovné světlo 

Ilprava vozidla pro práci 
v motorovém prostoru 

tevřeni a zavřeni kapoty 
motorového prostoru . .. 

255 

255 

256 

, řed každou prací v motorovém prostoru vozidlo 
vždy odstavte na vodorovném a nosném podkladu. 

Motorový prostor vozidla je nebezpečná zóna. Ni· 
kdy nepracujte na motoru a v motorovém prostoru, 
pOkud nemáte potřebné nářad i a nejste seznámeni 
obecně platnými bezpečnostním i opatře nimi , po· 

kud máte k dispozici nesprávné provozn í 
prostředky a provozní kapa liny, jakož i nevhodné 
ná řad í => &,! V opačném př í padě nechte všechny 
práce na odborném servisu. Neodborné práce mo· 
Ilou způsob i t těžká zraněni. 

Dopl ňující ínformace a varovné pokyny : 

• vnějši pohledy => strana 6 

• stěrače a ostři kovače => strana 11 3 

• spouštěn í a vypínání motoru => strana 167 

• brzdová kapalina => strana 180 

• a sistenčn í systémy pro rozjezd (systém start· 
top) => strana 195 

• kontroly při čerpán í pohonných hmot => strana 
240 

• motorový olej => strana 257 

• chladicí kapalina motoru => strana 262 

• akumulátor vozidla => strana 266 

• přis l ušenství, výměna d íl ů , opravy a změny 
> strana 296 

A VAROVÁNI 
Nezáměrné pohyby vozí dia během údržby 
mohou způsobít těžká zranění. 

• Nikdy nepracujte pod vozíd lem, není·lí za· 
Jištěno proti rozjeti. Pokud pracujete pod vo· 
zidlem s koly dotýkajícími se podlahy, musí 

A VAROVÁNI (pokračovánI) 
vozidlo stát na rovíně, kola musejí být zablo· 
kovaná a kliček od vozídla musí být vytažen 
ze zapalování. 

• Pokud je nutné pracovat pod vozídlem, 
musíte ho navíc bezpečně podepřít vhodnými 
podpěram i. Palubní zvedák pro tento účel ne· 
stačí a může selhat, což může následně vést 
k těžkým zraněním. 

• Systém start·stop musí být vypnutý. 

A VAROVÁNí ; ':..!. ' 
Motorový prostor vozid la je nebezpečná zóna 
a neopatrná manipulace může způsobit těžká 
zranění! 

• Při každé práci postupujte vždy rozvážně 
a opatrně a dodržujte všeobecně platné bez· 
pečnostní předpisy. Níkdy neriskujte. 

• Práce na motoru a v motorovém prostoru 
níkdy neprovádějte , pokud nejste seznámení 
s potřebnými činnostmi . Pokud sí nejste jisti, 
co máte dělat , nechte potřebné práce provést 
odborným servisem. Nesprávně provedené 
práce mohou být příčínou těžkých zraněni. 

• Nikdy neotevírejte nebo nezavirejte kapotu 
motorového prostoru, pokud z prostoru vy· 
stupuje pára nebo chladicí kapalina. Horká 
pára nebo chladicí kapalina mohou způsobit 
těžké popáleniny. Vždy počkejte , až z motoro· 
vého prostoru již nebude slyšet ani vidět únik 
páry nebo chladici kapaliny. 

• Motor nechte vždy vychladnout, ještě než 
otevřete kapotu motorového prostoru. 

• Horké části motoru nebo výfukového sy· 
stému mohou př i dotyku popálit kůži. 

• Když motor vychladne, prostudujte si je· 
ště p řed otevřením kapoty motorového pro· 
storu následující pokyny: 

- Pevně zatáhněte ruční brzdu a volící pá· 
ku nastavte do polohy P, resp. řadící páku 
uveďte do neutrální polohy. 
- Kl íček od vozíd la vytáhněte ze zámku 
zapalováni. ~ 

Motorový prostor 

1
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A VAROVÁNI (pokračováni) 

- Děti vždy držte mimo dosah motorové-
ho prostoru a nikdy neponechávejte bez 
dozoru. 

• Chladici systém horkého motoru je pod 
tlakem. U horkého motoru nikdy neotevírejte 
viko vyrovnávací nádržky chladici kapaliny 
motoru. Chladici kapalina by mohla 
vystřiknout a způsobit těžké popáleniny a po-
raněni. 

- Viko pomalu a velmi opatrně otočte 
proti směru hodinových ručiček a přitom 
lehce zatlačte dolů na viko. 

- Před horkou chladici kapalinou motoru 
nebo párou si obličej , ruce a paže chraňte 
velkým, silným hadrem. 

• Při doplňováni se nesmi provozni kapaliny 
vylít na horké části motoru nebo na výfukový 
systém. Rozlité provozni kapaliny mohou 
způsobit požár. 

A VAROVÁNí 
Vysoké napěti elektrického zařizeni může mit 
za následek úrazy elektrickým proudem, po-
páleniny, těžká poranění a smrt! 

• Elektrické zařizeni nikdy nezkratujte. Aku-
mulátor by mohl explodovat. 

• Abyste snižili riziko úrazu proudem a těž-
kých zraněni při startování a běhu motoru, re-
spektujte tyto pokyny: 

- Nikdy se nedotýkejte elektrických vede-
ní systému zapalováni. 

- Nikdy se nedotýkejte startovacích kabe-
lů a připojení plynových výbojek. 

A VAROVÁNí 
V motorovém prostoru se nacházejí otáčející 
se díly, které mohou způsobit těžká zraněni. 

• Nikdy nesahejte do oblasti ventilátoru 
chladiče nebo přimo do něj. Kdybyste se do
tkli listů rotoru, mohli byste si způsobit těžká 
zraněni. Chod ventilátoru je řízen teplotou 
a může se sám zapnout - i při vypnutém za
palováni nebo vytaženém kličku od vozidla ze 
zapalováni. 

• Musíte-Ii pracovat během startováni nebo 
při běžicím motoru, chraňte se před rotujicími 
částmi, např. klinový žebrovaný řemen, alter
nátor, ventilátor chladiče, a vysokonapěťo
vým zapalováním. Vždy postupujte s maxi
málni pečlivosti. 
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A VAROVÁNI (pokračováni) 

- Vždy dbejte, aby se v rotujicich částech 
motoru nemohly zachytit části těla , šper-
ky, kravaty, volné části oděvů a dlouhé 
vlasy. Před prací si odložte šperky a kra-
vaty, sepněte vlasy a oblečte si přiléhajicí 
oděv. 

- Plynový pedál vždy sešlapávejte zvláště 
opatrně a nikdy nekontrolovaně. Vozidlo 
by se i při zatažené ručni parkovací brzdě 
mohlo rozjet. 

• Předměty, jako jsou např. hadr na čištění 
nebo nářadí, nenechávejte ležet v motorovém 
prostoru. Zapomenuté předměty mohou způ-
sobit poruchy funkce, poškození motoru 
a požár. 

A VAROVÁNí 
Provozní kapaliny a některé materiály v moto-
rovém prostoru jsou lehce vznětlívé a mohou 
způsobit vznik požáru a těžká zraněni! 

• Nikdy nekuřte. 

• Nikdy nepracujte v blízkosti otevřeného 
ohně nebo jisker. 

• Nikdy nepřelívejte provozní kapaliny nad 
motorem. Mohly by se na horkých částech 
motoru vznítit a způsobit tim zraněni. 

• Jsou-Ii nutné práce na palivovém systému 
nebo elektrickém zařízeni, respektujte tyto 
pokyny: 

- Vždy odpojte akumulátor vozidla. Dbej-
te, aby při odpojováni akumulátoru bylo 
vozidlo odemknuté, protože jinak se akti-
vuje alarm zabezpečovaciho zařízení proti 
krádeži. 

- Nikdy nepracujte v blizkosti topení, prů-
tokových ohřívačů nebo jiného otevřené-
ho ohně. 

• V blízkosti vždy připravte funkční, zkon-
trolovaný hasicí přistroj . 

CD II'I·Io:.I·~~~ 
Při doplňování nebo výměně provozních kapa
lin dbejte na to, aby kapaliny byly ve správných 
nádobách. Nesprávné provozni kapaliny mo
hou způsobit vážné funkčni poruchy a poško
zeni motoru! 

r.Gh Kapaliny vytékající z vozidla poškozují životní 
(!ft) prostředí. Proto pravidelně kontrolujte prostor 
pod vozidlem. Pokud jsou na zemi vidět fleky od 
oleje nebo jiných provozních kapalin, nechejte vo
zidlo zkontrolovat v některém z odborných servisů. ~ 

Otevření a zavření kapoty motorového prostoru 

Obr. 173 V prostoru nohou na straně spolujezd
ce: odjišťovací páčka kapoty motorového prostoru 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L..-..Io::J.I bezpečnostní pokyny &, na straně 253 a 
dodržujte je. 

Otevření kapoty motorového prostoru 

• Před otevírán ím kapoty motorového prostoru 
zajistěte, aby raménka stěračů přiléhaly k čelnímu 
sklu ::. CD. 
• Dveře řidiče otevřete a zatáhněte odji šťovac í 
páčku ve směru šipky ::. obr. 173. Kapota motoro
vého prostoru vyskoč i silou pružiny z aretace nos
níku zámku ::. &,. 

• Kapotu motorového prostoru nadzvedněte 
::. obr. 174 (šipka) za odji šťovací páčku a úplně ji 
otevřete . Otevřenou kapotu motorového prostoru 
udržuje plynová vzpěra. 

Zavření kapoty motorového prostoru 

• Zatažením kapoty motorového prostoru co nej
vice do l ů překonejte si lu plynové vzpěry ::. &,. 

• Pak nechte kapotu z výšky asi 30 cm zapad
nout do zajištění nosniku zámku - nezatlačujte ji! 

Pokud kapota motorového prostoru nen i zavřená, 
znovu ji otevřete a správně zavřete. 

Správně zavřená kapota motorového prostoru je 
v jedné rovině s okolnimi částmi karoserie. Kontrol
ní světlo ve sdružených přístrojích již nebude svitit 
::. strana 255. 

256 1 Péče, čištěni, údržba 
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Obr. 174 Odjišťovací páčka pro otevřeni kapoty 
motorového prostoru nad mřížkou ch l adiče 

A VAROVÁNI :11 
Nesprávně zavřená kapota motorového pro
storu se může za jízdy náhle otevřít a zakrýt 
výhled dopředu. To může způsobit nehody 
a těžká zraněni. 

• Po zavření kapoty zkontrolujte, zda je zaji
štění v nosníku zámku správně zaklesnuté. 
Kapota motorového prostoru musi být v jed
né rovině s okolnimi částmí karoserie. 

• Pokud během jizdy zjistite, že je kapota 
motorového prostoru nesprávně zavřená, 
okamžitě zastavte a zavřete ji. 

• Kapotu motorového prostoru otevírejte 
nebo zavírejte teprve tehdy, až se v oblasti 
vyklápění níkdo nenachází. 

• Abyste zabránilí poškození kapoty motoro
vého prostoru a ramének stěračů, otevírejte ka
potu jen při příklopených stěračích. 

• Před jízdou vždy pří klopte raménka ke sklu. <l 

Vytékající provozní kapaliny nechte odborně zlikvi
dovat v souladu s předpisy na ochranu životního 
prostřed í. <l 

Varovné světlo 

m ~ejprve sí přečtěte úvodní ínformace a bezpečnostní pokyny &, na straně 253 a dodržujte 
je. 

Ukazatel Možná příčína 

~ 
Při příslušném ukazateli : špatně zavřená 
kapota motorového prostoru. 

Při zapnutí zapalování se krátce rozsvítí některá 
varovná světl a kvůli kontrole funkčnosti příslušné
ho systému. Po několika sekundách zhasnou. 

Řešení 

Gl Nepokračujte v jízdě! 
Zavřete kapotu motorového prostoru. 

A VAROVÁNí 
Opomenutí rozsvicených varovných světel 

P ř i odpovídajícím vybavení vozidla se může zobra
zit symbol na displeji sdružených pří st rojů , který 
upozorňuje na otevřenou nebo nesprávně 
zavřenou kapotu motorového prostoru . Zobrazení 
symbolů je viditelné i při vypnutém zapalování. 
Ukazatel zhasne při zavřených dveřích zhruba 

a textového hlášení může vést k uváznutí vo
zidla v sílníčním provozu, k nehodám a těž
kým zraněním. 

• Níkdy nepřehližejte rozsvícená kontrolní 
světla a textová hlášeni. 

• Jakmíle je to možné a bezpečné, zastavte 
15 sekund po zamknuti vozidla . vozidlo. <l 

Pří prava vozidla pro práci V motorovém prostoru 

m ~ejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostni pokyny &, na straně 253 a dodržujte 
je. 

Kontrolní seznam 

Následující činnosti je nutné provést v zadaném pořadí před každou prací v motorovém prostoru ::. &,: 

,f 
,f 
,f 
,f 
,f 

Vozidlo odstavte na pevném a rovném podkladu. 

Seš l ápněte brzdový pedál a pOdržte ho, dokud se motor nevypne. 

Pevně zatáhněte ruční brzdu ::. strana 180. 

Řadicí páku zařaďte do neutrálni polohy, resp. nastavte volicí páku do polohy P ::. strana 172. 

Odstavte motor a vytáhněte kli če k od vozid la ze zapalování ::. strana 167. 

,f Motor nechte dostatečně vychladnout. 

,f 
,f 

Děti a jiné osoby držte vždy mimo dosah motorového prostoru . 

Zaji stěte, aby se vozidlo nemohlo neočekávaně rozjet. 

A VAROVÁNí A VAROVÁNI ( Ilokračováni) 

• Vždy postupujte podle činností v kontrol
ním seznamu a dodržujte všeobecně platné 

Opomenuti kontrolnich seznamů, důležitých 
pro vaši vlastní bezpečnost, může vést k těž
kým poraněním. L-b_ez~p~e_č_n_o_s_t_n_í ~p_ře_d~p_i_sY~' ________________ --J <l 

Motorový olej 

11JJ Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům: 

Varovná a kontrolní světla 257 
" peci fikace motorového oleje 258 
1< ntrola hladiny motorového oleje 
I jeho doplnění . . . . . . . . . . . . . . . . 259 
' potřeba motorového oleje .. . . . .. . .. . .. 260 
Výměna motorového oleje 260 

Dop l ňující informace a varovné pokyny: 

• příprava praci v motorovém prostoru ::. strana 
~53 

• příslušen ství , výměna dílů, opravy a změny 
>strana 296 

• - sešit Servisní plán 

Neodborné nakládání s motorovým olejem 
může způsobit těžké popáleniny a zranění. 

• Při manipulaci s motorovým olejem vždy 
noste ochranu oči. 

Varovná a kontrolní světla 

Motorový pro tor 

0";'4I1Q ;; i l i .;{, ;,\ .. ;' . A~ •• 

ový olej je jedovatý a je nutné ho • Motor 
ukládat m ímo dosah děti. 

• Motor 
v uzavře 
i pro již u 

ový olej přechovávejte jen 
ných origínálních nádobách. To platí 
potřebený olej určený k likvidaci. 

neukládejte motorový olej do prázd-• Nikdy 
ných plec 
travin, pr 
zlákat k n 

hovek, lahví či jiných nádob od po-
otože jiné osoby by se mohly nechat 
apíti motorového oleje. 

elný kontakt s motorovým olejem 
- i. Kůži, která přišla do styku s moto-

• Pravid 
škodíkůz 
rovým ol 
dlem. 

ejem, důkladně omyjte vodou a mý-

ový olej se při běžicim motoru • Motor 
extrémně 

páleniny. 
zahřívá a může na kůži způsobit po-
Vždy nechte motor vychladnout. 

ajicí a rozlévajicí se motorový olej může 

isti t životní prostředí. Vytékající provozní 
rJil::-.. Vyt~k 
~ znec 
kapaliny za 
v souladu 
prostředí. 

chyťte a nechte odborně zlikvidovat 
s předpisy na ochranu životního 

okyny 1& na straně 257 a dodržujte m ~ejprve sí přečtěte úvodní informace a bezpečnostní p 
je. 

Sviti Možná příčina 

Přiliš nízká hladina motorového oleje. 

Bliká Možná přičina 

~ Příliš nízký tlak motorového oleje. 

Vadný systém motorového oleje. 

Řešeni 

Vypněte 

259. 
motor. Zkontrolujte stav oleje ::. strana 

Řešení 

kračujte v jízdě! GI Nepo 
Odstavte 
ho oleje. 
- Pokud 
oleje v p 
chte běž 
zení. Vyh 

motor. Zkontrolujte hladinu motorové-

varovné světlo bliká , ačkoli je hladina 
ořádku. nepokračujte v jízdě a nene-
et motor. Mohlo by dojít k jeho poško-
ledejte odbornou pomoc. 

te odborný servis. Nechte sn ímač mo-Vyhledej 
torového oleje zkontrolovat. 

Motorový pro tor 12 7 
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A VAROVÁNí 
Opomenutí rozsvícených varovných světel 
a textového hlášení může vést k uváznutí vo
zídla v sílníčním provozu, k nehodám a těž
kým zraněním . 

• Níkdy nepřehlížejte rozsvícená kontrolní 
světla a textová hlášení. 

Specifikace motorového oleje 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.bU bezpečnostní pokyny &, na straně 257 a 
dodržujte je. 

Použivaný motorový olej musi přesně odpovidat 
specifikacim. 

Správný motorový olej je dů ležitý pro bezchybnou 
funkci a životnost motoru. Z výroby je motor na
plněn speciál nim kvalitnim univerzálnim olejem, 
který lze zpravidla použivat ce lo ročně. 

Pokud je to možné, použivejte pouze od firmy 
Volkswagen schválený motorový olej ==- CD. Chcete
li správně dodržovat LongLife servi s, dop l ň ujte po-

MKB 

A VAROVÁNI (pokraňovánl) 

• Jakmíle je to možné a bezpečné, zastavte 
vozídlo. 

Opomenutí rozsvícených kontrolních světel 
a textových hlášení může způsobit poškození 
vozidla. 

uze oleje schválené pro tento typ servisu podle od
povidaj icí normy VW (==- tab. na stra ně 258). 
U všech uvedených motorových o lej ů se jedná 
o univerzálni lehkoběžné oleje. 

Motorové oleje se neustále vyvijejí. Partner Vol ks
wagen má vždy aktuálni informace o změnách . 

Spo lečnost Volkswagen proto doporučuje, abyste 
výměnu motorového oleje nechali provádět u pa
rtnera Volkswagen. 

Specifikace motorového oleje 

se servisem závislým na ča-Motory 
s LongLife servisem (QI6) se nebo počtu ujetých km 

CAVB, CAVC, 
Zážehové motory CBZB, CTHB, 

CTHC 

Vznětové motory s fil - CAYB , CAYC, 
trem pevných část ic CFHC, CFJA 

Vznětové motory bez 
CAYC 

filtru pevných část ic 

Motor na zemni plyn 
CDGA 

110 kW 

• Používejte jen specifikace motorového oleje 
výslovně schválené firmou Volkswagen pro da
ný motor. Používání jiných motorových olejů 
může mít za následek poškození motoru! 
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Kontrolní seznam (pokračování) 

(QI1 , Q12, Q13, Q14, Q17) 

VW 504 00 VW 502 00 

VW 507 00 VW 507 00 

VW 507 00 VW 505 01 

- VW 502 00 

CD 
• Do motorového oleje nepřimichávejte žádné 
přisady. Na škody způsobené těmito přísadami 
se záruka nevztahuje. <J 

15. Měrku oleje znovu správně zasuň te do vodici tru b ičky až na doraz. 

16. Správně zavřete kapotu motorového prostoru &. ==- strana 253. 

• VAROVÁNI 
Motorový olej se může vznítit, pokud se do
stane do styku s horkými částmi motoru. Mů
že způsobít požár, popáleniny a jiná těžká 
zraněni. 

• Pokud jsou chladné části motoru potřísně
ny motorovým olejem, může se olej na nich 
při běžicim motoru vznitit. 

• Vždy se ujistěte , že je uzávěr plniciho ot
voru motorového oleje po doplněni pevně 
přišroubovaný a měrku oleje opět správně za
suňte do zaváděcí trubičky. Tak můžete za
bránit vytékáni motorového oleje na horké 
části motoru při běžicim motoru. 

Spotřeba motorového oleje 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.bU bezpečnostní pokyny &, na straně 257 a 
dodržujte je. 

Spotře ba motorového oleje se může motor od mo
toru lišit a během životnosti motoru se měn í. 

Podle způsobu jizdy a provoznich podminek může 
spotřeba oleje dosáhnout až 1 1/2000 km - u no
vých vozidel během prvnich 5000 k ilometrů i vice. 

Výměna motorového oleje 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.bU bezpečnostni pokyny & na straně 257 a 
dodržujte je. 

Motorový olej se musi měnit pravide l ně podle úda
j ů v servisnim plánu. 

Výměnu motorového oleje a filtru nechte vždy pro
vést z důvodu potřebných speciálnich nástroj ů 
a odborných znalosti , jakož i z důvodu likvidace 
upotřebeného oleje v některém z odborných servi
sů . Spo lečnost Volkswagen doporučuje využit slu
žeb pa rtnerů Volkswagen. 

Bližš l údaje k servisnim interva l ům jsou v servi s
nim plánu . 

Přl sady v motorovém oleji způsobuji , že i nový olej 
j iž po krátké době ztmavne. To je normálni a neni 
to důvod k čas těj š i výměně oleje. 
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CD •• 
• Motor nestartujte, pokud je hladina motoro
vého oleje nad oblasti @. Vyhledejte odbornou 
pomoc. Jinak se může katalyzátor a motor po
škodit! 

• Při doplňování nebo výměně provozních ka
palin dbejte na to, aby kapaliny byly ve správ
ných nádobách. Nesprávné provozní kapaliny 
mohou způsobít vážné funkční poruchy a po
škozeni motoru. 

r:Gt-. Hladina motorového oleje nesmi být v žá
C!Jt) dném připadě nad úrovní @. Olej by byl na
sáván odvzdušněnim klikové skřině a s výfukovými 
plyny by pronikal do ovzduší. 

Hladinu motorového oleje kontrolujte v pravidel
ných intervalech - nejlépe při každém čerpá n i po
honných hmot a před delšimi jizdami. 

Při m imořád ném zatíženi motoru , např . při delši 
jizdě po dálnici v l étě , p ř i provozu s přivěsem nebo 
při průjezdu horskými průsmyky, musi být hladina 
oleje v oblasti ==- obr. 175 @. <l 

Pokud ve výjimečném připadě musíte provést 
výměnu motorového oleje na vozidle sami , 
dodržujte uvedené pokyny: 

• Vždy používejte ochranné brýle. 

• Motor vždy nechte úplně vychladnout, 
abyste zabránili popáleninám. 

• Když prsty uvolňujete vypouštěci šroub 
oleje, mějte paže vodorovně, aby vám po nich 
vytékající olej nestékal. 

• Použitý olej vypusťte do vhodné nádoby, 
která pojme minimálně celý objem oleje z mo-
toru. ~ 

Kontrola hladiny motorového oleje a jeho doplnění 

852·0032 

Obr. 175 Měrka oleje se značkami pro stav oleje Obr. 176 Motorový prostor: uzávěr plnicího otvoru 
motorového oleje 

Nejprve si přečtěte úvodni informace a bezpečnostní pokyny .4. na straně 257 a dodržujte 
je. 

Kontrolní seznam 

Jednotlivé kroky prováděj te pouze v uvedeném pořadi ==- .4.: 

1. Zaparkujte vozidlo s provozni teplotou na vodorovné ploše, aby se zabránilo odečtení nesprávné 
hladiny motorového oleje. 

2. Motor odstavte a několik minut počkejte , aby olej stekl zpět do olejové vany. 

3. Otevřete kapotu motorového prostoru &. ==- strana 253. 

4. Identifi kace plnicího otvoru motorového oleje a měrky oleje. Plnicí otvor motorového oleje poznáte 
podle symbolu 'l3n na uzávěru ==- obr. 176 a měrku oleje podle barevného úchytu. Pokud vám neni 
jasné, kde přesně se uzávěr a měrka oleje nachází, vyh ledejte odborný servi s. 

5. Vytáhněte měrku oleje z vodicí t rubičky a otřete ji či stým hadřikem . 

6. Měrku oleje znovu zasuňte do vodici trub ičky až na doraz. Pokud je na měrce oleje značka, musi 
tato značka při zasouváni zapadnout do při slušné drážky na hornim konci vodici trub ičky. 

7. Měrku oleje znovu vytáhněte a odečtěte hladinu motorového oleje na měrce oleje ==- obr. 175: 

@ : nedop l ňuj te žádný olej ==- CD. Dále pok račujte 15. krokem. 

@ : olej můžete doplnit (asi 0,51). Dále pokračujte 8. nebo 15. krokem. 

©: bezpodmínečně olej dop l ňte (asi 1,0 I). Dále pokračuj te 8. krokem. 

8. Po odečtení hladiny motorového oleje zasuňte měrku oleje správně do vodicí trub ičky až na doraz. 

9. Odšroubujte uzávěr plnicího otvoru motorového oleje ==- obr. 176. 

10. Motorový olej , který je výs lovně schválen fi rmou Volkswagen pro daný motor, postupně dop l ňuj te 

jen v malých množstvich (ne vice než 0,5 I) . 

11. Abyste zabránili přep l ně ní , musite po každém dop l něni počkat asi minutu , aby motorový olej mohl 
v olejové vaně dotéci až ke značce měrky motorového oleje. 

12. Než doplnite dalši malé množstvi motorového oleje, znovu odečtěte na měrce oleje hladinu motoro
vého oleje. Nikdy nedop l ň uj te př i liš mnoho motorového oleje ==- CD. 

13. Hladina motorového oleje smi být na konci dop l ňován í m i n imá l ně uprost řed v oblasti ==- obr. 175@, 
avšak nikdy nad ® ==- CD. 

14. Po doplněni uzávě r plnicí ho otvoru motorového oleje řádně zašroubujte. 

A VAROV~NI (pokraňoVinl) .. í " '! : ; , , : 

• Motorový olej nikdy neukládejte do prázd
ných plechovek, lahví či jiných nádob od po
travin, neboť jiné osoby by nemusely obsah 
vždy identifikovat. 

• Motorový olej je jedovatý a je nutné ho 
ukládat mimo dosah děti. 

('lib Před výměnou motorového oleje nejdřive vy
<!!S hledejte místo pro řádné znehodnoceni pou
žitého oleje. 

Motorový prostor I 259 

r:Gt-. Použitý olej musi být znehodnocen v souladu 
C!Jt) s předpísy na ochranu životn iho prostředl. 
Použitý olej nikdy nelikvidujte nap ř . na zahradě, 
v lese, do kanalizace, na silnicich a cestách, 
v ře kách nebo vodnich plochách. <I 
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Chladicí kapalina motoru 

[Q] Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Kontrolní světlo a ukazatel teploty chladicí 
kapaliny motoru . . . . . . . . . . 262 
SpeCifikace ch ladicí kapaliny motoru 263 
Kontrola hladiny a doplnění chladici kapaliny 
m~ru .. .. ....... . . ~4 

Nikdy neprovádějte práce na chladicím systému 
motoru , pokud nejste seznámeni s potřebnými čin 

nostmi a máte k dispozici jen nevhodné nářadi, ja
kož i nesprávné provozní prostředky a provozní 
kapaliny => &! Připadně nechte všechny práce na 
odborném servisu. Spo lečnost Volkswagen dopo
ručuje využit služeb partnerů Volkswagen. 

Neodborné práce mohou způsobit těžká zra ně ni. 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• provoz s přívěsem => strana 141 

• příprava prací v motorovém prostoru => strana 
253 

• přislu šenstvi , výměna dílů , opravy a změny 
=> strana 296 

A VAROVÁNi 
Chladici kapalina motoru je jedovatá! 

• Chladici kapalinu motoru přechovávejte 
jen v uzavřených originálnich nádobách a na 
bezpečném mistě. 

• Chladicí kapalinu motoru nikdy neukládej
te do prázdných plechovek, lahví či jiných 
nádob od potravin, neboť jiné osoby by mohli 
vypít obsah. 

• Chladicí kapalinu motoru přechovávejte 
vždy mimo dosah děti. 

• Ujistěte se, že podíl správné přisady chla
dicí kapaliny musí odpovídat nejnížší očeká
vané okolní teplotě, ve které se bude vozidlo 
provozovat. 

• Při extrémně nízkých vnějšich teplotách 
může chladicí kapalina zamrznout a vozídlo 
zůstane stát. Protože potom již nefunguje ani 
topení, mohou nedostatečně oblečení cestují
cí umrznout. 

,.,(jh Chladicí kapalina může zneč istit životní 
<!ft) prostřed i. Vytékajíci provozní kapaliny za
chyťte a nechte odborně zlikvidovat v souladu 
s předp isy na ochranu životního prostředí . <I 

Kontrolní světlo a ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru 

Obr. 177 Ukazatel teploty chladici kapal iny moto
ru ve sdružených přistroj ích : ® oblast nízké teplo
ty ; ® oblast normálni teploty; © oblast varováni. 
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přísady G 13 s ch ladicí kapalinou G 12 plus (TL
VW 774 F), G 12 (červené zbarvení) nebo G 11 
(světle zelené zbarvení) výrazně zhoršuje ochranu 
proti korozi a jejích použíti by mělo být proto vylou
čeno => CD. 

Chybějicí nemrznoucí kapalina v chladicim 
systému motoru může vést k výpadku motoru 
a tím způsobit těžká zraněni. 

• Ujistěte se, že podíl správné přísady chla
dicí kapaliny musí odpovídat nejnižši očeká
vané okolni teplotě, ve které se bude vozidlo 
provozovat. 

• Při extrémně nízkých vnějších teplotách 
může chladíci kapalina zamrznout a vozidlo 
zůstane stát. Protože potom již nefunguje ani 
topeni, mohou nedostatečně oblečení cestují
ci umrznout. 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L...bl.I bezpečnostni pokyny.&. na straně 262 a 
dodržujte je. 

Pří normálním způsobu jizdy se ruči čka nacházi 
uprostřed stupnice. Při sílnějšim zatiženi motoru -
především pří vysokých okolnich teplotách - se 
může ruč ička vychýlit vice doprava. 

Při zapnutí zapalováni se krátce rozsviti některá 

varovná světla kvů li kontrole funkčnosti při slušné-
ho systému. Po několika sekundách zhasnou. ~ 

CD Ol 

Nikdy nemíchejte originální přísady chladici ka 
paliny s jinými , firmou Volkswagen nesválený
mi, přisadami . Při takovém smichání hrozí vá
žné poškození motoru a chladiciho systému 
motoru. 

• Není-Ii kapalína ve vyrovnávací nádržce 
chladicí kapaliny motoru fialová , ale např. hně

dá, byla při sada G 13, resp. smíchána s ne
vhodnou přisadou chladicí kapaliny. V takovém 
připadě je nutno chladici kapalinu motoru ih
ned vyměnit. Mohli byste tak způsobit vážné 
poruchy nebo poškozeni motoru! 

,.,(jh Chladíci kapalina a při sady chlad ici kapaliny 
<!ft) mohou znečistit životni prostředi. Vytékající 
provozní kapaliny zachyťte a nechte odborně zlik
vidovat v souladu s předp isy na ochranu životního 
prostředi. 

Kontrola hladiny a doplnění chladicí kapaliny motoru 

Obr. 178 Motorový prostor: značka na vyrovnáva
cí nádržce chladicí kapaliny motoru 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L...bl.I bezpečnostni pokyny &. na straně 262 a 
dodržujte je. 

Když je hladina chladicí kapaliny motoru příliš ní
zká , rozsvítí se kontrolní světlo chladicí kapaliny 
motoru . 

Příprava 

• Zaparkujte vozidlo na vodorovné a pevné plo
še. 

• Motor nechte vychladnout => &,. 
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Obr. 179 Motorový prostor: uzávěr nádržky chla
dici kapaliny motoru 

• Otevřete kapotu motorového prostoru .&. 
=> strana 253. 

• Vyrovnávací nádržku chladicí kapaliny poznáte 
v motorovém prostoru podle symbolu ilí1 na mod
rém uzávě ru => obr. 179. 

Kontrola hladíny chladící kapalíny motoru 

• Hladinu chladicí kapaliny zkontrolujte u stude
ného motoru podle značek na boku vyrovnávací 
nádržky => obr. 178. 

• Je-Ii hladina kapaliny v nádržce pod značkou 
minimální výšky ("min"), doplňte ji. U teplého moto
ru může být hladina chladici kapaliny lehce nad 
horní hranou označené oblasti. ~ 

Svíti Možná přičina Řešení 

Příliš nízká teplota chladici kapaliny motoru na Vyhněte se vysokým otáčkám a motor zbyteč-
zemní plyn . ně nezatěžujte . Vyčkejte , až teplota bude do

statečná provozn í teplota . 

Bliká 
Poloha ručiček 

Možná přičina Řešeni 
=> obr. 177 

IfI Nepokračujte v jizdě! 
Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte vo-

© Příliš vysoká teplota chladicí zidlo. Odstavte motor, nechte ho vychladnout, 
Oblast varováni kapaliny motoru. dokud se ručička opět nevrátí do oblasti nor-

mální teploty. Zkontrolujte hladinu chladicí ka-
paliny => strana 264. 

-~- Hladínu chladicí kapaliny motoru kontrolujte 
@ 

Přili š nízká hladina chladicí 
u studeného motoru a při pří li š nízké hladině 

Oblast normální doplňte chladicí kapalinu => strana 264. 
teploty 

kapaliny motoru. 
Pokud je hladina chladicí kapaliny v pořádku, 
je systém vadný. 

Závada chladicího systému I ~ Nepokračujte v jízdě! 
-

motoru. Vyhledejte odbornou pomoc! 

® Motor neni na provozní te-
Vyhněte se vysokým otáčkám a motor zbyteč-

Oblast nízké te- ně nezatěžujte, dokud se motor nezah řeje na -
ploty 

p lotě. 

A VAROVÁNI 
Opomenuti rozsvicených varovných světel 
a textového hlášení může vést k uváznutí vo
zidla v silničnim provozu, k nehodám a těž
kým zraněním. 

• Vždy respektujte rozsvicená varovná svě
tla a textová hlášeni. 

Specifikace chladicí kapaliny motoru 

íT'n Nejprve si přečtěte úvod ni informace a 
t......WJ bezpečnostni pokyny &, na straně 262 a 
dodržujte je. 

Chladicí systém je z výroby naplněn směsi speciá l
ně přip ravené vody s minimálně 40% pOdílem 
přísady G 13 (TL-VW 774 J). Přísadu chladicí ka
paliny motoru poznáte podle fialového zbarveni. 
Ta to směs z vody a přísady chladici kapaliny moto
ru poskytuje nejen ochranu proti mrazu až do 
-25 °C (-13 °F), nýbrž také chráni díly z lehkých 
kovů v chladicim systému před korozi. Kromě toho 
bráni tato směs usazováni vodniho kamene a zvy
šuje bod varu chladicí kapaliny motoru . 

Doplnění chladicí kapaliny motoru 

• Před horkou chladicí kapalinou motoru nebo 
párou si vždy chraňte obličej , ruce a paže. Proto 
na víko vyrovnávací nádržky položte vhodný hadr. 

• Opatrně odšroubujte uzávěr => &,. 
• Doplňujte vždy pouze novou chladici kapalinu 
motoru podle specifikace Volkswagen (=> strana 
263) => CD. 

• Hladina chladicí kapaliny musi být uvnitř ozna
čené oblasti vyrovnávaci nádržky => obr. 178. Ne
plňte přes horni hranu označené oblasti => CD! 

• Zašroubujte pevně uzávě r. 

• Pokud v připadě nouze neni k dispozici žádná 
chladici kapalina motoru s požadovanou specifika
ci (=> strana 263), nepoužijte žádnou jinou při sadu! 
Misto toho doplňte pouze destilovanou vodu 
=> CD. Potom nechte co nejdříve obnovit opět správ
ný poměr směs i s předepsanou přísadou chladici 
kapaliny => strana 263. 

A VA'ROVÁ1'JJi. .. ; ',',U ". 
Horká pára nebo chladicí kapalina motoru 
mohou způsobit těžké popáleniny. 

• Nikdy kapotu motorového prostoru neote
virejte, když z motorového prostoru evident
ně uniká pára nebo chladici kapalina. Vždy 
vyčkejte, až pára nebo chladicí kapalina 
přestanou z motoru unikat. 

• Motor nechte vždy úplně vychladnout, je
ště než opatrně otevřete kapotu motorového 
prostoru. Při styku s horkými díly si můžete 
popálit kůži. 

• Když motor vychladne, prostudujte si je
ště před otevřenim kapoty motorového pro
storu následující pokyny: 

- Pevně zatáhněte ruční brzdu a volicí pá
ku nastavte do polohy P, resp. řadici páku 
uveďte do neutrální polohy. 

- Kliček od vozidla vytáhněte ze zámku 
zapalováni. 

- Děti vždy držte mimo dosah motorové
ho prostoru a nikdy neponechávejte bez 
dozoru. 

provozn í teplotu . 

• Nikdy nepřehlížejte rozsvicená kontrolni 
světla a textová hlášeni. 

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozidlo. 

CD ~ol!mi_~ 
Opomenutí rozsvicených kontrolních světel 
a textových hlášeni může způsobit poškozeni 
vozidla. <I 

Pod il pří sady chladici kapaliny motoru musí být 
kvůli ochraně chladiciho systému vždy a lespoň 40 
%, i když v teplém počasi nebo podnebí neni mra
zuvzdornost potřebná . 

Vyžaduji-Ii klimatické podminky větš í mrazuvzdor
nost, může se podil přísady v chladici kapa lině 
zvýšit. Podil přísady však nesmi překroči t 60 %, 
mrazuvzdornost se pak snižuje a zhoršují se chla
dicí účinky. 

Př i doplňování chladicí kapaliny motoru je nutné 
použivat minimá lně 40% směs destilované vody 
a přísad (obě fia lově zbarvené) G 13 nebo 
G 12 plus-plus (TL-VW 774 G), abyste dosáhli co 
nejoptimá lněj š i ochrany proti korozi => CD. Směs ~ 

Motorový prostor 

A VAROVÁN 
• Chladici systém horkého motoru J p d 
tlakem. U horkého motoru nikdy neotevlr Jl 
víko vyrovnávaci nádržky chladicí kapaliny 
motoru. Chladici kapalina by mohla 
vystříknout a způsobit těžké popáleniny a po
raněni. 

- Viko pomalu a velmi opatrně otočte 
proti směru hodinových ručiček a přitom 
lehce zatlačte dolů na viko. 

- Před horkou chladicí kapalinou motoru 
nebo párou si obličej, ruce a paže chraňte 
velkým, silným hadrem. 

• Při doplňováni se nesmi provozní kapaliny 
vylit na horké části motoru nebo na výfukový 
systém. Rozlité provozní kapalíny mohou 
způsobit požár. Za určitých okolností se ety
lenglykol chladicí kapaliny motoru může vzní
tit. 

• Pro doplnění použijte pouze destilovanou 
vodu! Jiné druhy vody mohou vlivem obsahu 
chemických látek způsobit vážné poškození 
Motoru korozi. To může vést až k výpadku mo
toru. Pokud byla do systému doplněna jiná, než 
destilovaná voda, je nutné neprodleně vyměnit 
veškerou kapalinu v chladicím systému motoru 
v některém z odborných servisů. 

• Chladici kapalínu doplňte jen po horní hra
nu vyznačené oblasti => obr. 178. Nadbytečná 
kapalina je jinak při zahřátí vytlačována z chla
dicího systému a může motorový prostor po
škodit. 

• Při velké ztrátě doplňujte chladicí kapalinu 
pouze až po úplném vychladnutí motoru. Větši 
ztráta chladici kapaliny motoru může ukazovat 
na netěsnosti v chladicím systému. Chladicí sy
stém motoru nechte neprodleně zkontrolovat 
v některém z odborných servisů. Jinak se může 
následkem toho motor poškodit! 

• Při doplňováni provozních kapalin dbejte, 
abyste naplnili správnou nádržku. Při použití 
nesprávné provozni kapaliny by mohlo dojít 
k vážným poruchám a poškozeni motoru! <I 

Motorový prostor 



Akumulátor vozidla 

[]J Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Varovné světlo .' . 
Kontrola hladiny kyseliny 
v akumulátoru vozidla ......... . . 
Dobíjení, výměna, odpojení a při pojení 

akumulátoru vozidla 

267 

267 

268 

Akumulátor vozidla je součástí elektrického za říze

ní ve vozidle. 

Nikdy neprovádějte práce na elektríckém zařízení , 

pOkud nejste seznámeni s potřebnými činnostmi 
a všeobecně platnými bezpečnostními předpi sy 
a pOkud máte k dispozici jen nevhodné nářadí 
=> &.! Případně nechte všechny práce na odbor
ném servi su. Společnost Volkswagen dopo ručuje 

využít služeb partnerů Volkswagen. Neodborné 
práce mohou způsobit těžká zra ně ní. 

Montážní poloha akumulátoru vozidla 

Akumulátor je v motorovém prostoru . 

Vysvětlení varovných pokynů na 
akumulátoru vozidla 

Symbol Význam 

Vždy používejte ochranné brýle! 

Kyselina akumulátoru je sílná žíravi
na. Vždy používejte ochranné rukavi
ce a chra ňte si oči! 

S akumulátorem nemanipulujte 
v blízkosti ohně, jísker, nechráněné

ho světla a nekuřte ! 

Při nabíjení akumulátoru vozidla 
vzniká vysoce výbušná třaskavá 
směs ! 

Vždy udržujte děti v dostatečné 

vzdáleností od kyseliny a akumuláto
ru vozidla! 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• as istenční systémy pro rozjezd (systém start
stop) => strana 195 

• příprava prací v motorovém prostoru => strana 
253 

• příslušenství, výměna díl ů , opravy a změny 
=> strana 296 

• => sešit Servisni plán 

266

1 

Péče, čištěni, údržba 

Otevření krytu akumulátoru 

Kryt akumulátoru vozidla se liší provedením v závi
slosti na vybavení vozidla určitým motorem. 

• Akumulátor s krytem: zatlačte na jazýček 
=> obr. 180 ® ve směru šipky a kryt odejměte smě
rem nahoru . 

• Akumulátor s manžetou: odklopte kryt ve směru 
šipky => obr. 181 . 

Kontrola hladiny akumulátorové kyseliny 

• Postarejte se o dosta tečné osvětlení , abyste 
mohlí správně rozeznávat barvy. Jako osvětle ní ní
kdy nepoužívejte otevřený oheň aní žhavé 
předměty. 

• Kulaté okénko na horní straně akumulátoru mě
ní barvu podle hladiny kyseliny. 

Zbarveni 

Světle žluté 
nebo bez
barvé 

Cerný indi
kátor 

Činnost 

Hladína kyselíny v akumulátoru vo
zídla je příliš nízká. Akumulátor vo
zídla nechte zkontrolovat a příp . vy
měnít v některém z odborných se
rvisů. 

Hladina kyseliny v akumulátoru je 
v pořádku . 

A VAROVÁNí 
Práce na akumulátoru a na elektríckém 
zařízení mohou způsobít těžká poleptání, po
žár nebo úraz proudem. Před každou praci si 
vždy pročtěte a řiďte se následujícími varov
nými pokyny a bezpečnostní předpisy : 

• Před každou prací na akumulátoru vypně
te zapalování a všechny elektrické spotřebiče 
a odpojte záporný kabel akumulátoru. 

• Děti držte vždy dále od akumulátorové ky
selinya akumulátoru. 

• Vždy použivejte ochranné brýle. 

• Akumulátorová kyselina je velmi agresiv
ní. Může poleptat pokožku a oslepit oči. Při 
manipulaci s akumulátorem si chraňte ruce, 
paže a obličej především před potřísněním 
kyselinou. 

• Nikdy nekuřte a nepracujte v blízkosti 
otevřeného ohně nebo jisker. 

• Při práci s kabely a různými elektrickými 
přístroji se vyvarujte jiskřeni a styku s elek
trickým nábojem. 

• Akumulátor nikdy nezkratujte. 

• Nikdy nepoužívejte poškozené akumuláto
ry. Mohou explodovat. Poškozený akumulátor 
vozidla neprodleně vyměňte. 

• Poškozený nebo zamrzlý akumulátor ne
prodleně vyměňte. Vybitý akumulátor může 
zamrznout již při teplotách okolo O oe 
(+32 °F). 

CD o. 
• Akumulátor nevystavujte delší dobu přímé
mu dennímu světlu, protože by záření UV mo
hlo poškodit pouzdro akumulátoru. 

• Pokud s odstaveným vozidlem delší dobu 
nejezdite, chraňte akumulátor před mrazem, 
aby nezamrzl a nezničil se. 

• Vozidla se systémem start-stop jsou vyba
vena zvláštním akumulátorem. Jestliže namon
tujete jiný akumulátor, může dojít k problémům 
s elektronikou vozidla. Při výměně akumulátoru 
vozídla použijte jedíně akumulátor, jehož speci
fíkace přesně odpovidá originálnimu akumulá-
toru. <J 

Práce na akumu látoru mohou způsobit těžká 
poleptání, explozi nebo úraz proudem. 

• Vždy si chraňte oči a používejte ochranné 
rukavice. 

• Akumulátorová kyselina je velmi agresiv
ní. Může poleptat pokožku a oslepit oči. Při 
manipulaci s akumulátorem si chraňte ruce, 
paže a obličej především před potřísněním 
kyselinou. 

• Nikdy akumulátor nenaklánějte. Odvětrá

vacími otvory by mohla přetéci kyselina 
a způsobit poleptáni. 

• Nikdy akumulátor vozidla neotevírejte. 

• Pokud dojde k zasažení pokožky nebo oči 
kyselínou, zasažené místo ihned vymývejte 
několik minut studenou vodou. Potom nepro
dleně vyhledejte lékaře. 

• Při polknuti kyseliny okamžitě vyhledejte 
lékaře. <I 
~------------------------------~ 

Dobíjení, výměna, odpojení a připojení akumulátoru vozidla 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.I.:J.I bezpečnostní pokyny na straně 266 a 
dodržujte je. 

Nabijeni akumulátoru 

Nabíjení akumulátoru by měl p rovádět odborný se
rvi s, protože technologie akumulátorů zabudova
ných z výroby vyžaduje nabíjeni při omezeném na
pětí => & . Společnost Volkswagen doporučuje vy
užít služeb partnerů Volkswagen. 

Výměna akumulátoru 

Akumulátor byl vyvinut vzhledem k svému umístěni 

ve vozidle a je vybaven bezpečnostními prvky. Po
kud je nutné akumulátor vozidla vyměnit, před ná
kupem nového akumulátoru se informujte u partne
ra Volkswagen o elektromagnetické toleranci, vel
ikosti a požadovaných nárocích na údržbu, výkon 
a bezpečnost nového akumulátoru . Spo lečnost 

Volkswagen doporučuje, abyste si akumulátor vo
zidla nechali vyměnit u partnera Volkswagen. 

Použlvejte pouze akumulátory, které odpovidaji 
normám TL 825 06 a VW 7 50 73 . Tyto normy mu
sí být z dubna 2008 nebo novějš í. 
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Vozidla se systémem start-stop (=> strana 195) jsou 
vybavena zvláštním akumulátorem. Tyto akumulá
tory je proto nutné nahradit vždy pouze akumuláto
rem se stejnou specifikací. 

Odpojeni akumulátoru vozidla 

Pokud je třeba odpojit akumulátor vozidla od elek
trického za říze ni ve vozidle, respektujte tyto poky
ny: 

• Vypněte všechny elektrické spotřebi če a zapa
lování. 

• Před odpojenim vozidla ho odemkněte, neboť 
jinak se spustí alarm. 

• Nejprve připojte záporný a potom kladný kabel 
=> ,á1. 

Připojeni akumulátoru vozidla 

• Před opětovným přípojením akumulátoru vy
pněte všechny elektrické spotřebiče a zapalování. 

• Nejprve připojte kladný a potom záporný kabel 
=> & . 

Po připoj e ní akumulátoru a zapnuti zapalování se 
mohou rozsvítit různá kontrolni světl a. Zhasnou, 
když krátce jedete rychlosti 15 - 20 kmih 

Varovné světlo 

c:::cn ~ejprve si přečtěte úvodní ínformace a bezpečnostni pokyny &. na straně 266 a dodr uJ I 
Je. 

Sviti Možná příčina 

t3 Vadný alternátor. 

Při zapnuti zapalováni se krátce rozsvítí některá 

varovná světla kvů li kontrole funkčnosti p říslušné

ho systému. Po několika sekundách zhasnou. 

IA VAROVÁNí 
Opomenutí rozsvícených varovných světel 
a textového hlášení může vést k uváznuti vo
zidla v silničním provozu, k nehodám a těž
kým zraněním. 

Řešeni 

Vyhledejte odborný servís. Nechte zkontrolov t 
elektrické zař ízení. 

Nevypinejte potřebné elektrické spotřeb i če . 

Akumulátor vozidla není během jizdy alternáto-
rem dobíjen. 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• Níkdy nepřehlížejte rozsvícená kontrolní 
světla a textová hlášení. 

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozidlo. 

CD o. 
Opomenutí rozsvícených kontrolních světel 
a textových hlášení může způsobit poškození 
vozidla. <J 

Kontrola hladiny kyseliny v akumulátoru vozidla 

Obr. 180 Motorový prostor: sejmutí krytu akumu
látoru 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.I.:J.I bezpečnostní pokyny &. na straně 266 a 
dodržujte je. 

Hladinu kyseliny v akumulátoru pravidelně kontro
lujte při vysokém počtu ujetých kilometrů , v zemich 
s teplým klimatem a u starších akumulátorů. Aku
mulálor jinak nevyžaduje žádnou údržbu . 

(10 - 12 mph). Když kontrolní světla svítí dále, 
vyhledejte odborný servi s a nechte vozidlo zkon
trolovat. 

Pokud byl akumulátor vozidla delši dobu odpojen, 
nemusi být propočet doby zbývajicí do další servi s
ní prohlídky správný => strana 19. Dodržte maxi
má l ně přípu stné servisní intervaly => sešit Servisní 
plán. 

Automatické odpojení spotřebičů 

Při silném za tíženi akumulátoru přijme inteligentní 
management palubní s ítě automaticky různá 
opatře ní , aby se tak zabránilo jeho vybití. 

• Aby alternátor dodával vice proudu, zvýší se 
volnoběžné otáčky. 

• Případně je omezen výkon velkých spotřebičů 
nebo jsou v nouzi úplně vypnuty. 

• Během spouštění motoru se může krátce vy
pnout napájeni zásuvek 12 V a zapa lovače cigaret. 

Management palubni sitě nemůže vždy zabránit 
vybíjení akumulátoru vozidla. Napřiklad , když je při 
vypnutém motoru delší dobu zapnuto zapalováni 
nebo obrysová či parkovací světla při delším pa
rkování. 

Čim se vybijí akumulátor vozidla? 

• Dlouhé doby stání bez běž í ciho motoru , zvláště 
p ři zapnutém zapalování. 

• Používáni elektrických spotřebičů u stojícího 
motoru . 

• Při zapnutém nezávislém topení => strana 235. 

Nevhodné upevněni a použiváni nesprávných 
akumulátorů vozidla mohou být příčinou 
zkratů, požáru a těžkých zranění . 

Obr. 181 Motorový prostor: odklopení manžety 
akumulátoru 

Vozidla se systémem start-stop (=> strana 196) jsou 
vybavena zvláštnimi akumulátory. U těchto akumu
l á torů nelze přip. z technických důvodů kontrolovat 
hladinu kyseliny. 

Připrava 

• Vozidlo při p ravte pro práci v motorovém prosto
ru => strana 253. 

• Otevřete kapotu motorového prostoru .&. 
=> strana 253. 
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• Vždy používejte pouze bezúdržbovó aku
mulátory vozidla zabezpečené proti úniku ky
seliny, které maji stejné vlastnosti, specifika
ce a rozměry, jako z výroby namontovaný 
akumulátor. 

• Nikdy nenabíjejte zmrzlý nebo rozmrzlý 
akumulátor. Vybitý akumulátor může za
mrznout již při teplotách okolo O oe (+32 °F). 

• Pokud akumulátor jednou zamrzl, bezpod
mínečně ho vyměňte. 

• Chybně připojený připojovací kabel může 
způsobit zkrat. Nejprve přípojte kladný a po
tom záporný kabel. 

CD o. 
• Nikdy neodpojujte nebo vzájemně nespojuj
te akumulátory vozidel při zapnutém zapalování 
nebo pří běžícím motoru. Rovněž tak nikdy ne
používejte akumulátor, který neodpovídá speci
fikacím daného vozidla. Elektrícké zařízení, 
resp. elektronícké součástí vozídla se mohou 
poškodit a může dojít k chybným funkcim elek
tríckého zařizeni, jako např. systému start-stop. 

• Nikdy nepřipojujte příslušenstvi , které dodá
vá proud, např. solární panel nebo nabíječka 
akumulátorů vozidla, do zásuvky 12 V nebo do 
zapalovače cigaret. Mohlo by se poškodit elek
trícké zařizení vozídla. 

&... Akumulátor vozidla zlikvidujte v souladu 
(!J!S s předpisy. Akumulátory mohou obsahovat je
dovaté látky, na př. kyselinu sírovou a olovo. 

&... Akumulátorová kyselina může zneč is tit život
(!J!S ni prostředi . Vytékající provozní kapaliny za
chyťte a nechte předpísově zlikvidovat. 
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Péče o vozidlo a údržba 

Péče o vozidlo zvenčí a jeho čištění 

OJ Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Myti vozidla 271 
Myti vysokotlakým za řizenim . 272 
Či ště ni okennich skel a vnějš i ch zrcátek 272 
Čiš lěni a výměna stiracich lišt . 273 
Konzervace a l eštěni laku vozidla ....... , .. 274 
Péče o pochromované a hlinikové dily 
a jejich č ištěni . . . . . . . . . . . . . 275 
Čiš těni ráfků .......... . .. , . . . . . . . . . . . . 275 
Péče o pryžová těsněni 276 
Odstraněni ledu z vložky zámku dveři 276 
Ochrana pOdvozku ........... . . 276 
Či ště ni motorového prostoru 276 

Pravidelná a odborně poskytovaná péče při spivá 
k uchování hodnoty vozidla. Odborná péče může 
být podminkou záručního plnění při případné koro
zi a vadách laku karoserie. 

Vhodné prostředky získáte u pa rtnerů Volkswagen. 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• elektrické spouště ní oken ~ strana 56 

• stěrače a ostřikovače ~ stra n a 11 3 

• příprava prací v motorovém prostoru ~ stra n a 
253 

• péče a č ištění vnitřního prostoru vozidla 
~ strana 278 

• pří slu šenství , výměna dílů , opravy a změny 
~ stra na 296 

A VAROVÁNí 
Prostředky potřebné k péči o vozidlo mohou 
být jedovaté a nebezpečné. Nevhodné a ne
správně používané čisticí prostředky mohou 
způsobit těžká zranění, popáleniny a otravy. 

• Čísticí prostředky přechovávejte jen 
v uzavřených originálních nádobách. 

210 I Péče, čištěni, údržba 

@JPOZNÁMKA (pokračováni) 
• Zadní výklopné dveře zamkněte, abyste za-
bráníli neúmyslnému otevření myčkou. <l 

Mytí vysokotlakým zařízením 

I"l'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-JcJJ bezpečnostní pokyny & na straně 210 a 
dodržujte je. 

Při mytí vozidla vysokotlakým č isti cím za řizenim 

dodržujte vždy pokyny k obsluze tohoto zařizeni. 

To plati předevšim pro pokyny týkajicí se tlaku 
trysky a jeji vzdálenosti od povrchu vozidla ~ & . 
Dodržujte dosta tečnou vzdálenost od měkkých 

mate ri á l ů, jako jsou gumové hadičky nebo izolačni 
materiály, jakož i od snimačů systému ParkPilot. 
Snimače systému ParkPilot jsou umistěny v za
dnim a příp . p řednim nárazníku ~ CD . 

V žádném připadě nepouživejte kruhové trysky 
nebo nástavec na tlakové mytí ~ & . 

A VA~OVANr 
Chybná manipulace s vysokotlakým čisticím 
zařizením může způsobit trvalá zjevná i skry
tá poškození pneumatik a jiných materiálů. To 
může způsobit nehody a těžká zranění. 

• Zachovejte dostatečnou vzdálenost trysky 
od pneumatiky. 

• Pneumatiky nikdy nečistěte kruhovými 
tryskami ( " rotačními kartáči vysokotlakých 
mycích strojů") . I při relativně velké vzdále-

A VAROVÁNI (pokračování) •• 
• Respektujte pří balový leták. 

• Čistící prostředky níkdy neukládejte do 
prázdných plechovek, lahví čí jiných nádob 
od potravín, neboť jiné osoby by nemusely 
obsah vždy ídentífikovat. 

• Všechny čisticí prostředky uchovávejte 
mimo dosah dětí. 

• Při používáni mohou vznikat škodlivé vý-
pary. Proto čisticí prostředky používejte jen 
venku nebo v dobře větraných prostorech. 

• K myti, údržbě či čištění nikdy nepoužívej-
te palivo, terpentýn, motorový olej, odlakovač 
ani jiné těkavé kapaliny. Jsou jedovaté a leh-
ce vznětlivé. 

• VAROVÁNí oj 

Nesprávná péče o části vozidla a jejich čiště-
ní mohou ovlivnit bezpečnostni vybaveni vo-
zidla a způsobit tím nehody a těžká zranění. 

• Části vozidla udržujte a čistěte je podle 
pokynů výrobce. 

• Používejte schválené nebo doporučené či-
sticí prostředky. 

CD •• 
Čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel 
jsou agresivní a materiál mohou poškodit. 

r:Gb Vozidlo myjte jen na mistech k tomu úče lu 
C!!!:f vyhrazených, aby se špinavá voda zneči ště
ná olejem, tukem a palivem nedostala do odpadni 
vody. V ně kterých oblastech je mytí vozidel mimo 
mista k tomu speCiá lně upravená zakázáno. 

r::Cib Při nákupu prostředků určených k péči o vo
C!!!:f zidlo dávejte přednost ekologicky šetrným vý
robkům . 

r:Gb Zbytky č isti cích prostředků nepatří mezi běž
C!!!:f ný komunální odpad. Respektujte při balový 
~k . <l 

Po umytí vozidla se účinek brzd může zpozdit 
v důsledku vlhkých, resp. v zimním období 
namrzlých brzdových kotoučů a brzdového 
obložení a může se prodloužit brzdná dráha. 

• Opatrně proveďte brzdný manévr, abyste 
brzdy "osušili a odmrazili " . Přitom neohrozte 
žádné účastníky silničniho provozu a neopo
meňte zákonná ustanovení. 

CD •• 
• Voda nesmi být teplejší než +60 °C (+140 °F). 

• Abyste zabránili poškození laku, neumývej
te vozidlo na přímém slunci. 

• Aby systém ParkPilot a asistent pro parko
vání fungovali správně, snímače v náraznících 
udržujte čísté a bez ledu. Pří čištění vysokotla
kým mycím zařízením nebo tlakovou vodou 
ostři kujte snímače přímo jen krátce a ze vzdále
nosti větší než 10 cm. 

• Zamrzlá nebo zasněžená skla neumývejte 
vysokotlakým zařízením. 

• Mytí vozidla v chladném klimatu : použijete-Ií 
hadici, nemiřte proudem vody přímo na zámky, 
resp. do spár ve vozidle. Zámky a těsnění by 
mohly zamrznout! <l 

Čištění okenních skel a vnějších zrcátek 

I"l'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-JcJJ bezpečnostní pokyny & na straně 270 a 
dodržujte je. 

Čištění okenních skel a vnějších zrcátek 

Okenní skla a vněj š i zrcátka navlhčete běžným 

prostředkem na mytí skel na bázi alkoholu. 

212 Péče, Čištění, údržba 

Plochy skel osušte č i stou kůž í na okna nebo utěr
kou nepou štěji c i vlákna. Kůže použitá na lakované 
plochy obsahuje zbytky konzervačni ch činide l 

a mohla by plochy skel znečistit. 

Zbytky gumy, oleje, tuků nebo silikonu můžete od
stranit či sti čem skel nebo odstraňovačem silikonu 
~@ ~ 

Mytí vozidla 

r--('n Nejprve si přečtěte úvodní inform~ce a 
l.,.....I.:.U bezpečnostní pokyny & na strane 270 a 
tlodržujte je. 

Čim déle zůstanou na povrchu vozidla přilepené 
Ibytky hmyzu, ptač í trus, pryskyřice stromů ,. sil ~ i č-
11 1 prach a průmys lový spad, saze, posypova sul 
' jíné agresivni usazeniny, tim silněj~ i jsou j: jiCh _ 
II gativni účinky. Vysoká teplota, zpusobena napr. 
Intenzivnim slunečnim zářením , zesiluje leptave 
li Či nky. Rovněž spodní část vozidla umývejte pra
vide l ně a dů kladně. 

Mycí linka 
Respektujte pokyny uvedené na vývěsce před 
automatickou myčkou . Před umýváním v auto
matické myčce proved"te obvyklá opatřeni , jako 
např. zavřeni všech oken a přiklopeni vnějš i ch 
zrcátek, aby nedošlo k poškozeni. Pokud máte na 
vozidle namontované zvláštni dily, např. spoiler, 
střešni nos i č zavazadel, vysilací anténu, bezpod
minečně se porad"te s provozovatelem myčky ~ CD. 

Lak je natolik odolný, že vozidlo můžete běžně ,. 
bez jakýchkoliv prob lémů umývat v automa~lck~ch 
myčkách . Jaký účinek maji myčky na lak, zavlsl _ 
hl avně na konstrukci myčky Volkswagen doporucu
je umýváni v myčce bez kartáčů. 

Abyste zjistili , jak odstranit při padné zbytky vosk~ 
na čelnim skle a zabránit tak připadnému drhnuti 
sti racích lišt, přečtěte si pokyny v ~ strana 272, 
Cištění okenních skel a vnějších zrcátek. 

Ruční mytí 
Při ručnim umýváni nechte špínu nejd řive odmočit 
dosta tečným množstvim vody a poté vozidlo dobře 
op láchněte. 

Pak ho lehce vyčistěte měkkou houbou, žínkou 
nebo kartáčem . Přitom začněte od střechy a po
stupujte shora do l ů. Autošampon použivejte jen 
na odstra nění zvlášť odolné špíny. 

Houbu nebo žínku v krátkých intervalech dů kl adně 
vymývejte. 

Kola, prahy a spodni části vozidla umývejte jako 
poslední. Použijte druhou houbu. 

A VAROVÁNí 
Dily s ostrými hranami na vozidle mohou být 
příčinou zranění. 

Odstranění zbytků vosku 

Automatické myčky a jiné č is ticí prostředky mohou 
na všech skleněných plochách zanechat zbytky 
vosků . Můžete je odstranit pouze speciálnim čisti 

clm prostředkem nebo č isticími utěrka mi. Zbytky 
vosku na čelnim skle mohou být při činou drhnutí 
stíracích lišt. Volkswagen po každém automatic-
k m myti doporučuje odstranit ze všech oken 

vnějš ich zrcátek zbytky vosků čisti cí utěrko u 

G 052 522 A1 . 

Drhnutí můžete odstranit tak, že nádržku ostřikova
ČÚ naplnite prostředkem na č iš těni skel rozpouště

jlcím vosk. Při pln ěni nádržky dodržte odpovidajici 
poměr směs i č i sticiho prostředku . Č i sticimi 
prostředky rozpouštějícími tuky se však zbytky vo
sku odstranit nedaji ~ CD . 

Čistič oken, specíálni či sticí p rostředky a či s ti cí 
utěrky můžete získat u partnerů Volkswagen. 

Odstranění sněhu 

Sn ih a led odstra ňte ze všech skel smetáčkem . 

Odstranění ledu 

K odstra něni ledu by se měl použivat rozmrazova-
i sprej . Použijete-Ii škrabku na led, neměli byste ji 

pohybovat sem a tam, ale posouvat ji jen jednim 
směrem . Při pohybu zpět může špina sklo poškrá
bat. 

Znečištěná a zamlžená skla omezuji viditel
nost a zvyšuji nebezpečí nehody a těžkého 
zranění. 

• Jezděte pouze tehdy, máte-Ii jasný výhled 
všemi okny. 

• Odstraňte led, sníh a zamlžení všech 
oken, abyste zajistili dobré podmínky výhle
du. 

Čištění a výměna stíracích lišt 

Obr. 182 Výměna sti racích lišt če l n i h o skla 

A VAROVÁNi (pokračováni) 

• Chraňte si ruce a paže před poraněnlm 
ostrými hranami například při čištění spodku 
vozidla nebo vnitřní strany podběhů kol. 

A VAROVÁNI 
Po umytí vozidla se účinek brzd může zpozdit 
v důsledku vlhkých, resp. v zimním období 
namrzlých brzdových kotoučů a brzdového 
obložení a může se prodloužít brzdná dráha. 

• Opatrně proveďte brzdný manévr, abyste 
brzdy "osušíli a odmrazili". Přitom neohrozte 
žádné účastníky silničního provozu a neopo-
meňte zákonná ustanovení. 

CD •• 
• Voda nesmí být teplejší než +60 °C (+140 °F). 

• Abyste zabránili poškození laku, neumývej
te vozidlo na přímém slunci. 

• K odstranění nečistot nepoužívejte houby 
na hmyz, drsné kuchyňské drátěnky a podobné 
prostředky. Mohlo by dojít k poškození po
vrchu. 

• Světlomety nikdy nečistěte suchým hadrem 
nebo suchou houbou, vždy jen namokro. Nej
vhodnější je mýdlová voda. 

• Mytí vozidla v chladném klimatu : použijete-Ií 
hadici, nemiřte proudem vody přímo na zámky, 
resp. do spár ve vozidle. Zámky a těsnění by 
mohly zamrznout! 

Ještě než najedete do mycí línky, prostudujte si 
následující body, abyste zabránili poškození 
vozidla: 
• Rozchod kol svého vozidla porovnejte s roz
tečí vodicích kolejnic zařízení. Zabráníte tak po
škození ráfků a pneumatík! 

• Ještě než najedete do myčky, vypněte de
tektor deště. 

• Výšku a šířku svého vozidla porovnejte 
s výškou a šířkou myčky! 

• Přiklopte vnější zrcátka. Elektrícky ovládaná 
vnější zrcátka v žádném případě nepříklápějte 
nebo neodklápějte ručně, nýbrž vždy pouze 
elektricky! 

• Abyste zabránilí poškození laku kapoty.~o
torového prostoru, stírací lišty po oschnuti cel-
ního skla přiklopte. Nenechte je spadnout! ~ 
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CD •• 
• Doporučené čisticí prostředky v žádném 
případě nemíchejte v nádržce s jinými. Mohlo 
by dojít k vysrážení roztoku v nádržce, a tim 
k zacpání trysek ostřikovačů. 

• Sníh či led z okennich skel a zrcátek nikdy 
neodstraňujte teplou nebo horkou vodou. Mo
hlo by dojít k prasknutí skla! 

• Topná vlákna pro vyhřívání zadního skla 
jsou umístěna na jeho vnítřní straně. Nelepte 
přes ně žádné nálepky a vnitřní stranu zadního 
skla nikdy nečístěte leptavýmí ani kyselými 
prostředky aní jínými chemikáliemi. 

• Antény, které jsou umístěny na vnitřní stra
ně okenních skel, se mohou poškodit ostrýmí 
předměty nebo leptavýmí a kyselými čisticími 
prostředky a rovněž jinými chemikáliemi. Ne
lepte přes anténu ve skle žádné nálepky a anté
ny nikdy nečistěte leptavými ani kyselými 
prostředky ani jinými chemikáliemi. <l 

Obr. 183 Výměna sti raci lišty zadniho skla 
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Il'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
~ bezpečnostní pokyny &. na straně 270 a 
dodržujte je. 

Z výroby jsou stěrače vybaveny stiracimi lištami 
potaženými vrstvou grafitu . Grafitová vrstva zaji
šťuje jemné otiráni sti raci lišty o sklo. Poškozená 
grafitová vrstva způsobuje kromě jiného zvýšenou 
hlučnost stírání skla. 

Stav stíracich lišt pravídelně kontrolujte. Drhnouci 
stírací lišty v případě poškození vyměňte nebo, 
jsou-Ii znečístěné, vyčístěte je =:> Ci). 

Poškozené stírací lišty by se měly neprodleně vy
měnit. Stirací lišty dostanete v odbornérn servisu. 

Čištění stíracích lišt 

U stěrače čelního skla respektujte: raménka stě

račů před nadzvednutím uveďte do servisní polohy 
=:> strana 11 3. 

o Pří zvedání raménka stí raci líšty ho uchopte 
pouze v oblasti jeho uchycení. 

o Vlhkou houb í čkou opatrně očí stěte stí raci lišty 
=:> Ci). 

o Raménka stěračů příložte zpět ke sklu. 

Výměna stíracích líšt čelního skla 

o Raménka stěračů před nadzvednutím uveďte 
do servísni polohy =:> strana 11 3. 

o Pří zvedání raménka stírací lišty ho uchopte 
pouze v oblastí jeho uchycení. 

o Podržte odjíšťovací páčku =:> obr. 182 CD stis
knutou a současně stáhněte stírací lištu ve směru 

šipky. 

o Novou stírací líštu stejné délky a stejného 
provedení nasuňte na raménko stěrače tak dale
ko, až zaaretuje. 

o Raménka stěračů příložte zpět k čelnímu sklu . 

Konzervace a leštění laku vozidla 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
~ bezpečnostni pokyny &. na straně 270 a 
dodržujte je. 

Konzervace 

Dobrá konzervace chrání lak vozídla. Vůz je třeba 
ošetřit dobrým tvrdým konzervačnim voskem 
nejpozdějí tehdy, když voda na čistém laku netvoří 
zřetelné kapky. 
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Péče o pryžová těsnění 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
~ bezpečnostní pokyny .&. na straně 270 a 
dodržujte je. 

Pryžová těsnění dveři , oken, elektrické panorama
tické výklopné a posuvné střechy apod. zůsta nou 
pružná a vydrži déle, pOkud je pravidelně ošet řuje

te vhodným prostředkem na gumu. 

Výměna stírací líšty zadního skla 

o Pří zvedání raménka stírací lišty ho uchopt 
pouze v oblastí jeho uchycení. 

o Zvedněte a odklopte raménko stěrače. 

o Odjíšťovací tlačítko =:> obr. 183 CD podržte stl 
knuté. 

o Odklopte lištu ve směru raménka =:> obr. 183 
(šípka @l a současně odtáhněte ve směru šipky 
@. Je k tomu potřeba zvýšené úsilí. 

o Novou stírací lištu stejné délky a stejného 
provedení nasuňte na raménko stě rače protí sm 
ru šípky @ tak daleko, až zaaretuje. Přítom musl 
být stírací lišta v odklopené poloze (šípka @l. 
o Raménko stěrače příložte zpět k zadnímu sklu 

A VAROVÁNí 
Opotřebované nebo znečištěné stírací líšty 
omezují viditelnost a zvyšuji nebezpečí neho
dy a těžkého zranění. 

o Stírací Ušty vždy vyměňte v případě, jsou
li poškozené a opotřebované, nebo pokud 
sklo již není možné dostatečně vyčistit. 

o Poškozené nebo znečištěné sti raci lišty mo
hou poškrábat sklo. 

o Čistici prostředky s obsahem rozpouštědel, 
tvrdé houbičky a jiné předměty s ostrými hra
nami při čištěni stíracích lišt poškozují jejich 
grafitovou vrstvu. 

o Okenní skla nečistěte palivem, odlakova
čem, ředidlem ani podobnými prostředky. 

I když během mytí v automatické myčce vozidlo 
pravidelně konzervujete, Volkswagen vám dopo
ručuje nechat lak vozidla ošetřit a lespoň dvakrát 
ročně tvrdým voskem. 

Leštěni 

Leštít je nutné jen tehdy, jestliže lak ztratí I vzhled 
a konzervačnímí prostředky lesku nelze dosáh
nout. 

Pokud použité leštící prostředky neobsahuji žádné 
konzervačni přísady, je třeba lak doda tečně kon-
zervovat. ~ 

Před ošetřenim zbavte stírací lišty prachu a nečl 
stot měkkou utěrkou . 

Odstranění ledu z vložky zámku dveří 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
~ bezpečnostní pokyny Al!. na straně 270 a 
dodržujte je. 

K odstraňová ní ledu z vložky zámku dveří Vám fir
ma Volkswagen doporučuje používat originální 
sprej Volkswagen s odmašťovací mi a antíkorozní
mi účinky. 

Ochrana podvozku 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
~ bezpečnostni pokyny &. na straně 270 a 
dodržujte je. 

Spodek vozidla je chrá něn proti chemickým a me
chanickým vlivům . Za jízdy může dojít k poškození 
ochranné vrstvy na spodku vozidla. Proto Vám fir
ma Volkswagen doporučuje provádět pravídelnou 
kontrolu ochranné vrstvy spodní části vozidla 
a pOdvozku a její případnou opravu. 

Čištění motorového prostoru 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
~ bezpečnostní pokyny & na straně 270 a 
dodržujte je. 

Motorový prostor vozidla je nebezpečná zóna &. 
=:> strana 253. 

Motorový prostor by měl či stit odborný servis. Ne
odborným č ištěním se může kromě jíného odstranit 
ochrana proti korozi a poškodit elektrické součástí. 

Kromě toho se může voda dostat vodním kanálem 
přímo do vnitřního prostoru vozidla =:> Ci). 
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Q) •• 
Pokud použijete rozmrazovač zámků s látkami 
rozpouštějicimi tuky, může vložka zámku zko
rodovat. 

A UPOZORNĚNí 
Horký výfukový systém nebo jiné horké části 
motoru mohou způsobit vznícení ochrany 
podvozku a antikorozních prostředků . 

o Ochranu podvozku nebo antikorozní 
prostředky nikdy nepoužívejte na výfukové 
potrubi, na katalyzátory, na tepelné štity ani 
na zahřivajíci se části vozidla. <l 

Při velkém zneči štěni motorového prostoru byste 
vždy měli vyhledat odborný servis, abyste zde ne
chali motorový prostor odborně vyči stit. Společnost 

Volkswagen doporučuje využít služeb pa rtnerů 
Volkswagen. 

Vodní kanál 

Vodní kanál je v motorovém prostoru mezi čelnim 
sklem a motorem pod děrovaným krytem. Z vodní 
ho kanálu je nasáván vněj š í vzduch přes systém 
topení a čerstvého vzduchu, resp. klimatizace do 
vnítřního prostoru . 

Listí a ostatní volné předměty je nutné z krytu vod
ního kanálu pravidelně odstra ňovat vysavačem ne-
bo ručně. ~ 

• 
• Abyste minimalizovali riziko poškození, ne
míte matně lakované části , plastové díly, skla 
větlometů a zpětná světla ošetřovat lešticími 

Ilrostředky ani tvrdými vosky. 

o Lak vozidla neleštěte u zneč l tě n ho va I
dia nebo na místech, kde se do vzduchu zv d 
písek nebo v prašném prostředí. 

Péče o pochromované a hliníkové díly a jejich čištění 

;-('n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l.-.W.I bezpečnostní pokyny &. na straně 270 a 

dodržujte je. 

• Vodou navlhčete čistý, měkký hadr nepou štějíc í 
vlákna a vyčístěte jím povrchové plochy. 

• Při silném zneč ištění použíjte speciální čí stí ci 
prostředek bez rozpouštědel. 

• Nakonec pochromované a hlinikové díly vyle
~těte měkkou , suchou utěrkou . 

Aby nedošlo k poškození pochromovaných 
a hliníkových dílů: 

• Díly nečistěte nebo neleštěte na přimém 
slunci. 

• Díly nečistěte ani neleštěte v prašném 
prostředí. 

Č ištění ráfků 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
~ bezpečnostní pokyny &. na straně 270 a 
dodržujte je. 

Č ištění ocelových kol 
Pevně usazený odpad z brzdového obložení lze 
odstranít průmyslovým odstraňovačem prachu. 
Ocelová kola proto pravidelně č istěte houbou pou
žívanou vždy jen k tomuto účelu . 

poškozený lak ocelových kol je třeba opravit d říve, 
než materiál začne korodovat. 

Údržba a číštění kol z lehkých slitin 

Posypovou sů l a odpad z brzdových destiček omý
vejte z kol z lehkých slitin příbližně každé 2 týdny. 
Nás ledně kola ošetřete nekyselým čísticím 
prostředkem . Volkswagen doporučuje mazat kola 
tuhým voskem každé 3 měsíce . 

Pfl každé práci na motoru nebo v motorovém 
prostoru může dojít k poranění, opaření, rů
zným nehodám nebo požáru! 

• Před pracemi se seznamte s potřebnými 
úkony a všeobecně platnými bezpečnostními 
předpisy =:> strana 253. 
• Volkswagen doporučuje, abyste práce ne
chali provést v odborném servisu. 

Pokud do vodního kanálu nalijete vodu ručně, 
např. vysokotlakým čisticim zařízenim , může to 
vozidlo vážně poškodit. 

Ci) •• • .. 

o Nepouživejte žádné čisticí prostředky s in
tenzivnim brusným účinkem , např . brusný 
krém. 
o V žádném případě nepouživejte houby na 
hmyz, drsné kuchyňské drátěnky a podobné 
prostředky. 

o Neleštěte povrchy, které jsou znečištěné. 

o Nepoužívejte čistici prostředky s obsahem 
rozpouštědel. 

o Nepoužívejte žádné tvrdé vosky. 

Pochromované kryty středů kol nebo kryty kol 
je možné dodatečně nalakovat a nesmí být 
ošetřovány čisticími nebo leštícími prostředky 
na pochromované nebo hliníkové části. Místo 
toho použijte běžný čisticí a lešticí prostředek 
na lak. 

Pokud se kola nečistí od posypové soli a odpadu 
z brzdových destiček pravidelně , docházi k napa
deni lehkého kovu . 

K čistěni použivejte nekyselý čísti ci prostředek na 
kola z lehkých slitin. K ošetření dísků kol se nepou
žívají leštidla na lak nebo jiné brusné prostředky. 

Pokud se ochranná laková vrstva poškodí, na př . 

<l 

nárazem kamene, je třeba ji co nejdřive opravit. <l 

Péče o vozidlo a údržba 

dll, Motorový prostor myjte jen na ml t Cll II It l 
C!!::J mu účelu vyhrazených, aby se špln v vodil 
znečištěná olejem, tukem a palivem nedo ta ln (1< 

odpadní vody. V některých oblastech je č iš t ni 1110 
torového prostoru mímo místa k tomu specíá ln 
upravená zakázáno. 
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Péče o vnitřní prostor vozidla a jeho čištění 

o::n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Manipulace s potahy sedadel . . . . . . . . . 279 
C iš těni polstrování, látkového obloženi 
a Alcantary® ............ . ..... .. ... .. . . 279 
Ciš těni potahů z přírodní kůže a jejich údržba 281 
C ištěni potahů z umělé kůže ... . . .. .. ... .. 282 
Ci ště ní odkládacích přihrádek , d ržá k ů nápoj ů 
a popelníků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 282 
Péče o plastové díly, ozdobné prvky ze dřeva 
a přís trojovou desku a jejich č ištění 282 
C ištění bezpečnostních pásů . . . . . . . . . . . . 282 

Modern í textilie, jako např . tmavá džinovina, ne
maj i někdy dostatečnou barevnou stálost. PoUště
nim barvy mohou tak vznikat na potazích sedadel 
(látka nebo k ůže), obzvláště jsou-Ii světl é, viditelná 
probarveni. V tomto případě se ale nejedná o ne
dostatek potahové textilie, nýbrž o nedosta tečnou 
barevnou stálost látek oděvů . 

Cim déle zůstanou skvrny, zneči štění a jiné usaze
niny na povrchu dílů a na polstrování , tím hůře se 
či s tí a udržuji. Především dlouhá doba působení 
může vést k tomu , že skvrny, zneč i štění a usazeni
ny pak již nelze odstranit. 

Doplňujicí informace a varovné pokyny: 

• péče o vozidlo zvenč í a jeho čiš tění =:o strana 
270 

• při slu šenství , výměna díl ů, opravy a změny 
=:o strana 296 

A VAROVÁNí 
Prostředky potřebné k péči o vozidlo mohou 
být jedovaté a nebezpečné . Nevhodné a ne
správně použivané čistici prostředky mohou 
způsobit těžká zraněni, popáleniny a otravy. 

• Čisticí prostředky přechovávejte jen 
v uzavřených originál nich nádobách. 
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• Obecně lze pro čištění doporučit měkkou hou
bu nebo běžnou utěrku z rnikrovlákna, která ne
pouští chloupky =:o Q). 

• Plochy z Alcantary® čistěte lehce navlhčeným 
bavlněným nebo vlněným hadříkem nebo běžnou 
utěrkou z mikrovlákna, která nepouští chloupky 
=:o CD. 

Při celkovém povrchovém znečiš tění ča lounění 

a textilniho obložení lze či štění provést běžným 
pěnovým čí stícírn prostředkem . 

Při silném běžném zneč íštění potah ů a obložení se 
ínforrnujte o vhodných rnožnostech č iš tění u pa
rtnera Volkswagen. Případně se obraťte s vyči ště

ním na specializovanou čistírnu . 

• Respektujte pří balový leták. 

• Čisticí prostředky níkdy neukládejte do 
prázdných plechovek, lahví či jiných nádob 
od potravin, neboť jiné osoby by nemusely 
obsah vždy identifikovat. 

• Všechny čisticí prostředky uchovávejto 
mimo dosah dětí. 

=-

• Při použivání mohou vznikat škodlivé vý
pary. Proto čistici prostředky používejte jen 
venku nebo v dobře větraných prostorech . 

• K ~yti, údržbě či čištění nikdy nepouživ J
te palivo, terpentýn, motorový olej, odlakova 
ani jiné těkavé kapaliny. Jsou jedovaté a leh
ce vznětlivé . 

A VAROVÁNí 
Nesprávná péče o části vozidla a jejich čiště
ni mohou ovlivnit bezpečnostní vybaveni vo
zidla a způsobit nehody a těžká zraněni. 

• Části vozidla udržujte a čistěte je podle 
pokynů výrobce. 

• Použivejte schválené nebo doporučené či 
sticí prostředky. 

CD ., 
• Čistici prostředky s obsahem rozpouštědel 
jsou agresivni a mohou nezvratně materiál po
škodit. 

• Skvrny, znečištěni a jiné usazeniny obsahu
jicí agresivní látky a rozpouštědla napadaji ma
teriál a mohou ho nezvratně poškodit i po krát
ké době působeni. 

• Skvrny, znečištěni a jiné usazeniny odstraň
te co nejrychleji je to možné a nenechejte je za
schnout. 

• Abyste zabránili poškozeni, nechte staré za
schlé skvrny odstranit v odborném servisu. 

f1l Vhodné prostředky získáte u partnerů Vol ks-
L!J wagen. <I 

Odstraňováni skvrn 

Při odstra ňová ní skvrn může být někdy nutné, vyčl 

stit nejen zneč ís tě ná místa, nýbrž celou postíženOIl 
plochu. To může být potřebné obzv láště tehdy, by
la-Ii plocha jíž dříve znečíštěna běžným používá
ním. Jinak může být ošetřená plocha světl ejší, n , 
neošetřená. V případě pochybností vyhledejte sp 
ciální č istírnu . 

Typ skvrny Doporučené čištění ploch sedadel a polstrování 

Skvrny na vodní bází, jako - Houbu navlhčete lahví s rozprašovačem a skvrnu č is tě te kruhovými po-
např . káva nebo ovocná šťá- hyby. 
va - Vytřete savým, suchým hadříkem . 

Zaschlé skvrny, jako na př. 
čokoláda , make-up atd. 

Používejte pouze č isticí prostředky schválené firmou Volkswagen. 
- Případně nechte potahy vyč istit v některé ze specializovaných č i stíren . 

Skvrny na tukové bází, jako 
např . olej, rtě nka. 

Používejte pouze či stic i prostředky schválené firmou Volkswagen. 
- Případně nechte potahy vyčistit v ně kte ré ze specializovaných či stíren . 

Pokud je v systému airbag porucha, může se 
airbag připadně aktivovat chybně, neaktivo
vat se vůbec nebo se uvolnit nečekaně, což 
může mit za následek těžká nebo i smrtelná 
zranění. 

• Systém airbag nechte neprodleně zkontro
lovat v některém z odborných servísů . 

CD ., 
Pokud je polstrování sedadel s možností elek
trického nastavováni nebo s vyhříváním seda
del , nebo s moduly airbagů promáčeno, mohou 
být poškozeny elektrické součásti a elektrická 
zařízeni ve vozidle. 

• Promáčené plochy sedadel nechte nepro
dleně v odborném servisu vysušit a zkontrolo
vat součásti systému. 

• Nepouživejte čištění párou, protože tak se 
znečištěni dostává hlouběji do látky a zůstává 
tam. 
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@JPOZNAMKA (pokračování) 
• Vysokotlaké čisticí zařízení a chladici sprej 
mohou potah poškodit. 

CD ., 
• Kartáčem čistěte pouze podlahové koberce 
a podložky pod nohy! Ostatní povrchy byste 
mohli kartáčem poškodit. 

• Pokud nanesete na polstrování hadřikem 
nebo houbou mycí pastu nebo prostředek na 
praní jemného prádla, mohou vzniknout po vy
sušeni viditelné okraje na látce polstrování, 
způsobené např. tensidy. Tyto okraje jsou zpra
vídla jen těžko odstranitelné, nebo je nelze jíž 
odstranit vůbec. 

m ., 
• V žádném případě nesmí dojít k promočení 
Alcantary®. 

• Na Alcantaru® nepouživejte prostředky na 
kůži , rozpouštědla, lešticí vosky, krém na boty, 
odstraňovač skvrn a jiné podobné prostředky. 

• K čištění na mokro nepoužívejte žádné kar-
táče, jinak se může povrch látky poškodit. <I 

M Inipulace S potahy sedadel 

l
-rn ~ejprve si přečtěte úvodni informace a bezpečnostní pokyny & na stran 278 a dodr uJI 

.IaJJ Je. 

I ( nl rolní seznam 

1'111 manipulaci a udržování potahů sedadel dodržujte následující =:o CD: 
./ Před nastoupením do vozidla zapněte všechny zipy, kt~ré by mohly ~řijít do styku s .ča l?uněnlm 

a texti lním obloženim. Otevřené zipy rnohou poškodit latku ca lounenl a textllnl oblozenl. 

./ Zabraňte přírnému kontaktu p ředmětů a aplikací s ostrými hranami s látkou čalounění nebo textil
ním obloženim. Předejdete tak poškození . Aplikacemi jsou napříkl ad zipy, nýtky na oděvech a pá-

scích. 
I Pravidelně odstraň ujte prach a jemné částečky neč ístot v pórech, záhybech a švech. Nedojde tak 

k trvalému poškození povrchu sedadel drhnutím. 
./ Oblečeni bezpodminečně zkontrolujte na barevnou stálost, abyste zabránili probarvení potahu se

dadel. Toto platí především pro světlé potahy sedadel. 

Nerespektováni kontrolniho seznamu důležité
ho pro udržování potahů sedadel může vést 
k poškozeni nebo probarveni látek čalounění 

textilniho obložení. 

(D ... . ,. 

• Respektujte kontrolni seznam a postupujte 
podle něho. 

m Firma Volkswagen doporučuje případná pro
L.!J barvení nechat odstranit v někte rém z odbor
ných se rvisů. <I 

Č ištění polstrování, látkového obložení a Alcantary® 

~ Nejprve si přečtěte úvod ni informace a 
L-WI bezpečnostní pokyny & na straně 278 a 
dodržujte je. 

Čištěni polstrováni sedadel s vyhřivánim 
a sedadel s elektrickým nastavovánim nebo 
sedadel s moduly airbagů 
V sedadle řidi če, spolujezdce a příp . ve vnějš í ch 
zadních sedadlech mohou být zabudovány rele
vantní moduly airbagu a elektrické konektory. Po
škození , neodborné čiš tění a ošetřová ní nebo pro
moče ni těchto sedáků a opěrade l může způsobit 
nejen poškození elektrického zařizení , nýbrž může 
způsobit také závadu systému a irbagů =:o & . 
V elektricky nastavítelných sedadlech a v plochách 
sedadel s vyhříváním jsou zabudovány elektrické 
moduly a konektory, které mohou být při neodbor
ném čiště ni nebo zacházení poškozeny =:o CD. To 
může vést také k poškození na jiných místech 
elektrického zařízení vozidla. 

Z tohoto důvodu je nutné respektovat tyto pokyny 
k čištění : 

• nepouživejte vysokotlaké č ístic í zařizeni , tlako
vou vodu nebo chladici spreje; 

• nepoužívejte žádné mycí pasty nebo 
prostředky na praní jemného prádla; 

• v každém případě zabraňte promočení; 

• používejte pouze čisticí prostředky schválené 
firmou Volkswagen; 

• V při padě pochybností vyhledejte speciální či
stírnu . 

Čištění polstrováni sedadel bez vyhřiváni 
a sedadel bez elektrického nastavováni 
nebo sedadel bez modulů airbagů 
• Před použitím č ístici ch prost ředků si přečtěte 
návod , pokyny a varováni uvedené na obalu a re
spektujte je. 
• Polstrování, látkové obložení, potahy sedadel 
z Alcantary® a podlahové koberce pravidelně vysá
vejte vysavačem (kartáčová násada). 

• nepoužívejte vysokotlaké č is tic í zařízení , tlako
vou vodu nebo chladicí spreje; 
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Č i štění potahů z přírodní kůže a jejich údržba 

~ Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-WI bezpečnostni pokyny & na straně 278 a 
dodržujte je. 

V připadě, že budete mít jakékoli dotazy na č iště ni 

kožených povrchů ve vozidle a péčí o ně, doporu
čujeme vám, abyste se obrátili na partnera Volks
wagen nebo na jiný odborný servís. 

Péče o kůži a jeji ošetřováni 

Přírod ní jemná kůže citlivá, protože nemá žádnou 
krycí vrstvu . 

• P ravide l ně a po každém č íš tě ní používejte 
ošetřují c í krémy s ochranným filtrem proti sluncí 
a s impregnaci. Krém kůží vyžívuje, číní ji prodyš
nou a vl áčnou a navrací jí vlhkost. Současně vy
tvá ř í na jejím povrchu ochranu proti různým vlivům . 

• Kůž i č i stěte každé 2 až 3 měsíce a odstraňujte 
nová zneč iš tění . 

• Kůži ošetřujte vhodným či sti cím prostředkem 
na kůži v pů l ročních intervalech =:o CD. 
• Cisticí prostředky nanášejte obzvl áště úsporně 
a vždy suchým bav lněným nebo vlněným hadříkem 
nepouštějí cím vlákna. Cisticí prostředky nikdy ne
nanášejte přímo na kůž i. 

Typ skvrny Čištěni 

• Cerstvé skvrny od propisovací tužky, inkou tu , 
rtěnky, krému na boty apod. odstraňte pokud mo
žno hned. 

• Pečujte o barvu kůže. Vybledlá místa ožívte 
pOdle potřeby specíálním barevným krémem na 
kůži. 

• Setře te měkkým hadříkem . 

Čištěni 
Volkswagen pro či štění obecně doporučuje lehce 
navlhčený bavlněný nebo vlněný hadřík . 

Zásadně dbejte, aby se při tom kůže níkde nepro
máče l a a aby voda nepronikla do švů . 

Před čištěním kožených potah ů dbej te na násle
dujicí pokyny =:o strana 279, tištění polstrování se
dadel s vyhříváním a sedadel s elektrickým nasta
vováním nebo sedadel s moduly airbagli . 

Silná znečiš těn í - Hodně vyždímaným hadřikem naneste slabý mýdlový roztok a). 

Skvrny na vodní bázi, jako 
např . káva, čaj , šťávy, krev 
atd. 

Skvrny na tukové bázi, jako 
např . olej, rtěnka atd . 

Speciální skvrny, jako např . 

od propísovací tužky, fixu, la
ku na nehty, disperzní barvy, 
krému na boty atd . 

- Vysajte savým, suchým had říkem . 

- Cerstvé skvrny odstraňte savým hadři kem. 
- U již zaschlých skvrn použijte vhodný č ístič =:o CD. 

- Cerstvé skvrny odstraň te savým had řikem . 
- U skvrn , které ještě nevnikly do povrchu, použíjte vhodný či sti č =:o CD. 
- Vysajte savým, suchým hadříkem . 

- Vyč ístěte odstraňovačem skvrn určeným speciálně pro kůži. 

o) Slabý mýdlový roztok: 2 pOlévkové lži ce mýdla s neutráln im pH na jeden litr vody. 

CD ., 
• Kůži nesmite v žádném případě ošetřovat 
rozpouštědly, lešticími vosky, krémem na boty, 
odstraňovači skvrn a podobnými prostředky. 

• Pokud se skvrna diky dlouhé době působe
ní do povrchu kůže vpila, nelze již skvrnu od
stranit. 

[i]'pozNAMKA (pokračovánQ 
• Rozlité tekutiny neodkladně otřete savým 
hadřikem, aby povrch kůže nebyl dlouho vysta
ven jejich působeni a švy nemusely dlouho od
olávat vsáknutí tekutiny. 

• Aby kůže nevybledla, měla by se při delším 
stáni venku chránit před při mým slunečním 
zářenim. 

f1l Nepatrné změny barvy vzníklé v průběhu užl-
L!J vání jsou normální. <I 
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Čištění potahů z umělé kůže 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-..Io:.!.I bezpečnostni pokyny & na straně 278 a 
dodržujte je. 

Před či štěnim pota h ů z uměl é kůže dbejte na ná
sledujici pokyny => strana 279, Cištění polstrování 
sedadel s vyhříváním a sedadel s elektrickým na
stavovánim nebo sedadel s moduly airbagů. 

K č iš těni pota h ů z umělé kůže použivejte výhradně 
vodu a pH-neutrálni č isticí prostředek . 

CD •• 
Umělou kůži nesmíte v žádném připadě 
ošetřovat rozpouštědly, lešticimi vosky, kré
mem na boty, odstraňovači skvrn a podobnými 
prostředky. Použiváni těchto prostředků vede 
ke ztvrdnuti materiálu a tim i k jeho předčasné
mu praskáni. 

Čištění odkládacích přihrádek, držáků nápojů a popelníků 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-..Io:.!.I bezpečnostni pokyny & na straně 278 a 
dodržujte je. 

Čištění odkládacích přihrádek a držáků 
nápojů 

Některé odkládaci přihrádky a držáky nápoj ů maji 
na dně vyj imatelnou gumovou vložku. 

• Vodou navlhčete č istý hadr nepouštěji cí vlákna 
a části jim vyč istě te. 

• Pokud by to nestačil o, použijte speciálni či stic i 

p rostředek bez rozpouštědel určený pro plasty. 

Čištění popelníků 
• Vyjměte popelnik a vyprázdněte ho. 

• Vytřete ho utě rkou . 

K čištěni použijte napři k lad zubni párátko nebo 
podobný předmět a uvo lněte zbytky popela z roštu 
popelniku . 

Péče o plastové díly, ozdobné prvky ze dřeva a přístrojovou desku a jejich 
čištěni 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-..Io:.!.I bezpečnostni pokyny & na straně 278 a 
dodržujte je. 

• Vodou navlhčete č i stý hadr nepouštěji cí vlákna 
a část i jim vyčistěte. 

A VAROVÁNi 
Působenim čisticích prostředků, které obsa
huji rozpouštědla , se povrch modulů airbagu 
stane poréznim. Při nehodě s aktivací airbagu 
mohou uvolněné plastové dily zavinit těžká 
zraněni. 

• Přístrojovou desku ani povrch modulů air
bagu nikdy neošetřujte prostředky, které ob-

<I 

• Plastové díly (uvnitř a vně vozidla) a přístrojo
vou desku opatřete specíálnimi čisti cí mi a konzer
vačnimi prostředky na plasty, které neobsahuji 
ředidla a které schválila firma Volkswagen => & . sahují rozpouštědla . <I 

• Ozdobné prvky ze dřeva opatřete slabým mý
dlovým roztokem. 

Čištění bezpečnostních pásů 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-..Io:.!.I bezpečnostni pokyny & na straně 278 a 
dodržujte je. 
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Kola a pneumatiky 

[Qj Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Manipulace s koly a pneumatikami .. 285 
Ráfky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
Nové pneumatiky a výměna pneumatik 287 
Tlak vzduchu v pneumatikách 288 
Hloubka profilu a ukazatel opotřebení . 289 
Poškozeni pneumatiky .................. 290 
Rezervni nebo nouzové kolo ...... .. ..... 291 
Popis pneumatik 292 
Zimni pneumatiky .. . ... .. . . . .... ... . . . 294 
Sněhové řetězy ........ ... 295 

Společnost Volkswagen doporučuj e, abyste vše
chny práce na pneumatikách nebo kolech nechali 
provádět v odborném servisu. Ten je vybaven spe
ciálnim nářadim a př islušnými náhradnimi dily, má 
potřebné odborné znalosti a je připraveny na likvi
daci starých pneumatik. Spo lečnost Volkswagen 
doporučuje využit služeb partne rů Volkswagen. 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• přeprava => strana 122 

• provoz s přivěsem => strana 141 

• brzděn i , zastaveni a parkováni => strana 180 

• asistent pro parkováni (Park Assist) => strana 
208 

• systémy kontroly pneumatik => strana 225 

• péče o vozidlo zvenč i a jeho čištěni => strana 
270 

• informace o spotřebič ich => strana 304 

• palubní nářadi => strana 318 

• kryty kol => strana 320 

• výměna kola => strana 322 

• souprava na opravu pneumatik => strana 328 

Nové pneumatiky nebo pneumatiky, které 
jsou staré, sjeté nebo poškozené, nemohou 
poskytovat úplnou kontrolu nad vozidlem 
a plný brzdný účinek. 

• Chybná manípulace s koly a pneumatika
mi může snížit bezpečnost jízdy a způsobit 
nehody a těžká zranění . 

• Na všech 4 kolech použivejte pouze radiál
ni pneumatiky stejného provedení, velikosti 
(obvodu) a se stejným vzorkem. 
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Hrubé neč istoty na samonavijecim pásu omezuji 
jeho navijeni a maji negativn i vliv na funkci bez
pečnostniho pásu. 

• Nové pneumatiky se musí zajet, protože 
nová kola mají zpočátku sníženou přilnavost 

a nižší brzdný účinek. Proto prvních 600 km 
jezděte opatrně. Zabránite tak zraněni a neho
dě. 

• Tlak pneumatik kontrolujte pravidelně 
a vždy dodržte uvedenou hodnotu tlaku. 
Přiliš nízký tlak vzduchu může pneumatiky 
zahřát natolik, že může dojít k oddělování 
části běhounu a k prasknutí pneumatiky. 

• Nikdy nejezděte s poškozenými (díry, 
zářezy, trhliny a vyboulení) a sjetými pneuma
tikami. Jízda s takovými pneumatikamí může 
způsobit prasknutí pneumatíky, nehody a těž
ká zraněni. Sjeté nebo poškozené pneumatíky 
neprodleně vyměňte. 

• Nikdy nepřekročte maximální rychlost 
a nosnost připustnou pro namontované 
pneumatiky. 

• Účinnost systémů jízdních asistentů 
a podpory brzdového systému závisí rovněž 
na přílnavostí pneumatik. 

• Pokud za jízdy zjístíte nežádoucí vibrace 
nebo táhnutí vozídla k jedné straně, ihned za
stavte a zkontrolujte kola a pneumatiky, zda 
nejsou poškozené. 

• Abyste snížíli nebezpečí ztráty kontroly 
nad vozidlem, nehody a těžkých zranění , ni
kdy nepovolujte šroubové spoje u ráfků 
s přišroubovanýmí kroužky. 

• Nepoužívejte kola ani pneumatiky nezná
mé historie. Použitá kola a pneumatiky mo
hou být poškozené, i když tato poškození nej
sou viditelná. 

• U starých pneumatik - i v případě, že ještě 
nebyly použity - může zejména při vysokých 
teplotách náhle uniknout vzduch nebo může 
pneumatika prasknout a tak způsobit nehodu 
a těžká zranění. Pneumatiky starši šesti let 
používejte jen v nouzi, zvláště opatrně a při 
odpovídajícím způsobu jízdy. 

m Z technických důvodů nemůžete běžně pou
L1J živat ráfky jiných vozidel. To pia ti za určitých 
okolnosti dokonce i pro ráfky stejného typu vozu. 
Respektujte ú ředni doklady k vozidlu a přip . se ze-
ptejte partnera Volkswagen. <I 

Bezpečnostni pásy se nesměji při čištěni demonto
vat. 

• Hrubé nečistoty odstra ňte měkkým ka rtáčem 
~ ,1,.. 

• Zneč ištěný bezpečnostni pás úplně vytáhněte 
a nechte ho vyrolovaný. 

• Bezpečnostni pás vyč is tě te slabým mýdlovým 
roztokem. 

• Ošetřenou tkaninu nechte zcela uschnout. 

• Bezpečnostni pás se může navijet až po 
uschnuti. 

VAROVÁNí 
Stav všech bezpečnostních pásů pravidelně 
kontrolujte. Pokud jsou tkanina nebo jiné 
čá sti bezpečnostního pásu poškozené, okam
žitě nechte bezpečnostní pás demontovat 
a vyměnit některým z odborných servisů. Po
škozené bezpečnostni pásy představují velké 
nebezpečí a mohou způsobit těžká nebo 
i smrtelná zranění. 

Manipulace s koly a pneumatikami 

81T-0486 

Obr. 184 Schéma záměny kol 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-..Io:.!.I bezpečnostní pokyny na straně 284 a 
dodržujte je. 

Pneumatiky jsou nejvice namáhanými a podceňo
vanými částmi vozidla. Pneumatiky jsou velmi dů
ležité, neboť úzké dosedaci plochy pneumatik jsou 
jediným spojením vozidla s komunikaci. 

Životnost pneumatik závis i na tlaku vzduchu, stylu 
jizdy, zacházení a správné montáži. 

Pneumatiky a ráfky jsou dů ležité konstrukčni prvky. 
Pneumatiky a ráfky schválené firmou Volkswagen 
jsou přesně přizpůsobené danému typu vozidla, 
a proto významně př isp i vaji k dobrým jízdnim 
vlastnostem. 

Jak zabránit poškozeni pneumatiky 

• Na obrubni k a podobné překážky naji ždějte po
malu a pokud možno kolmo. 

• Pravidelně kontrolujte, zda pneumatiky nejsou 
poškozené, např. diry, zářezy, trhliny a vybouleni. 

• Odstra ňte cizi tě lesa, která jsou z vněj šku 
v profilu pneumatiky a nevnikla dovnitř => strana 
290. 

• P řipadně respektujte varovná hlášení systému 
kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách => strana 
225. 

• Poškozené nebo sjeté pneumatiky nechte ne
prod leně vyměnit => strana 290. 

• Pneumatiky pravidelně kontrolujte na skrytá po
škozeni => strana 290. 

• Nikdy nepřekračujte nosnost a maximálni ry
chlost namontovaných pneumatik => strana 292. 

• Pneumatiky, i rezervni kolo, chraňte před sty
kem s agresivnimi látkami včetně tuků, oleje, ben
zinu a brzdové kapaliny => ,1\. 

• Chyběji c i čepičky ventilků neprodle ně nahraď
te. 

A VAROVÁNi (pokračovlml) 

• Bezpečnostni pásy a jejich součásti ni
kdy nesměji čistit chemicky a nesmí přljit do 
styku s žiravinami, rozpouštědly ani ostrými 
předměty. Značně by to narušilo pevnost tex
tilie pásu. 

• Vyčištěný bezpečnostní pás musí být před 
navinutím úplně suchý, protože vlhkost může 
navíječ pásu poškodit a omezit tak jeho 
ochrannou funkci. 

• Nikdy nenechte vniknout cizí předměty 
a tekutiny do zaváděcích trychtýřů zámků pá
sů . Tim mohou být ovlivněny funkce zámků 
pásů a bezpečnostnich pásů. 

• Nikdy se nepokoušejte sami opravovat, 
pozměňovat nebo demontovat bezpečnostní 
pásy. 

• Poškozené bezpečnostni pásy nechte ih
ned nahradit novými pásy, které jsou firmou 
Volkswagen schváleny pro dané vozidlo. Bez
pečnostni pásy, které byly při nehodě zatiže
ny tak, že se protáhly, je třeba vyměnit vod
borném servisu. Výměna může být nutná, 
i když nejsou patrná poškození. Kromě toho 
~j~e_t_ře_b_a~p_ře_z_k_o_u_š_e_t_u_c_h~y_c_e_n~íp~a_' s_u_·. ________ ~ <I 
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Pneumatiky s určeným směrem ot n i 

Pneumatiky s určeným směrem otáč ni byly vyvl 
nuty pouze k otáčeni jedním směrem . Pn um tiky 
s určeným směrem otáčeni jsou na boku označ n 
šipkou => strana 292. Uvedený směr otáčeni J 
bezpodmínečně třeba dodržet. Jen tak zaru či t je
jich optimálni vlastnosti s ohledem na aquaplaning, 
přilnavost , hluk i opotřebová ní . 

Pokud je někte rá pneumatika přesto namontována 
proti určenému směru otáčeni , je nutné jet opatr
nějí , protože pneumatiky nejsou namontovány 
v souladu se základními požadavky na jejich pou
žiti. To je obzvláště dů ležité, pokud je vozovka mo
krá. Pneumatiku je nutné co nejrychleji vyměn it ne
bo namontovat do správného směru otáčeni. 

Záměna kol (neplatí pro CrossTouran) 

Z důvodů rovnoměrného opotřebeni všech pneu
matik doporučujeme pravidelně kola měnit podle 
pří slušného schématu => obr. 184. Dosáhnete tak 
přibližně stejné životnosti všech pneumatik. 

Společnost Volkswagen doporučuje, abyste kola 
nechali měnit v odborném servisu. 

Záměna kol (pouze CrossTouran) 

Pneumatiky a ráfky, namontované na přední a za
dni ose mají rozdilnou velikost. Pneumatiky a ráfky 
z přední osy se nikdy nesmí zaměnit za pneumati
ky a ráfky ze zadní osy (nebo opačně) . 

Volkswagen doporučuje, abyste kola nechali měnit 
v odborném servisu => & . 

Pneumatiky starší než 6 let 

Pneumatika stárnou diky fyzikálnim a chemickým 
procesům , čimž může být omezena jejich funkč
nost. Pneumatiky, které byly delši dobu skladová
ny, zatvrdnou a zkřehnou dřive než pneumatiky, 
které jsou trvale použivány na vozidle. 

Volkswagen Vám doporučuje, abyste pneumatiky 
starší 6 let nechali vyměnit za nové. To plati také 
pro pneumatiky včetně rezervního kola, které se 
z vnějšku zdají být ještě použitelné a jejichž hloub
ka profilu ještě nedosáhla zákonem předepsané 
minimálni hodnoty => & . 
Stáří každé pneumatiky lze zjistit podle data výro
by, které je součásti identifikačního č i s la pneumati
ky (TIN) => strana 292. 

Skladování pneumatík 

Kola označte, ještě než je odmontujete, aby se při 
zpětné montáži mohl zachovat směr jejich otáčení 
(vlevo, vpravo, vpředu, vzadu). Demontovaná kola, ~ 
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resp. pneumatiky vždy skladujte v chladnu, suchu 
a pokud možno temnu. Pneumatiky namontované 
na ráfku nestavte svisle. 

Pneumatiky bez ráfků chraňte před znečištěním 
vhodnými obaly a skladujte je ve svislé poloze na 
běhounu . 

A VAROVÁNi 
Neodborná výměna kol a pneumatik může 
snížit bezpečnost jízdy a způsobít nehody 
a těžká zranění. Můžete rovněž pozbýt plat
nosti osvědčení o registraci vozídla. 

o Na všech čtyřech kolech používejte pouze 
radiální pneumatiky stejného provedení, vel
íkosti (obvodu) a se stejným vzorkem. 

o U modelu CrossTouran mají pneumatiky 
a ráfky, namontované na přední a zadní ose 
rozdílnou velikost. Pneumatiky a ráfky 
z přední osy se nikdy nesmí zaměnit za pneu
matiky a ráfky ze zadní osy (nebo opačně). 

A VAROVÁNí 
Agresivní kapaliny a látky mohou způsobit ví
ditelná i neviditelná poškození pneumatik, 
což může způsobit prasknutí pneumatik. 

o Chemíkálíe, oleje, tuky, paliva, brzdové ka
paliny a jiné agresívní látky vždy udržujte 
v dostatečné vzdáleností od pneumatik. 

Ráfky 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-bU bezpečnostní pokyny & na straně 284 a 
dodržujte je. 

Ráfky a šrouby kol jsou vzájemně konstrukčně 
přizpůsobené. Při přechodu na jiné ráfky proto mu
síte použít odpovídající šrouby správné délky 
a tvaru. Na tom závisí správné usazeni kol a funk
ce brzdového obložení '* strana 322 . 

Z technických důvodů nemůžete běžně používat 
ráfky jiných vozidel. To platí za určítých okolností 
dokonce i pro ráfky stejného typu vozu. 

Pneumatiky a ráfky schválené firmou Volkswagen 
jsou přesně přizpůsobené danému typu vozidla, 
a proto významně přispívají k dobrým jízdním 
vlastnostem. 

Šrouby kola 

Šrouby kol je nutné utahovat správným dotahova
cím momentem '* strana 322 . 
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Tlak vzduchu v pneumatikách 

Tlaky huštěni pneumatik za studena 
j:\aoneHl1e o WI1HaX 

(o xonOAHOM COCTORHI1I1) 

Cold tyre inflation ~ 
pressures 

KpaJbarlllap/psl 

I I 

A VAROVÁNi 
U starých pneumatík - i v případě, že ještě 
nebyly použity - může zejména při vysokých 
teplotách náhle uniknout vzduch nebo může 
pneumatika prasknout a tak způsobit nehodu 
a těžká zranění. 

o Pneumatiky starší šesti let používejte jen 
v nouzi, zvláště opatrně a při odpovídajícím 
způsobu jízdy. 

~ Staré pneumatiky vždy znehodnoťte odborně 
~ a podle předpi sů. 

Ráfky s přišroubovaným kroužkem 

Ráfky s přišroubovaným kroužkem sestávají z ně
kolika dílů . Tyto díly se spojují specíálními šrouby 
a k jejich sešroubování je nutná odborná doved
nost. Tím je zajištěna funkčnost , těsnost , bezpeč
nost a správné otáčení kol. Poškozené ráfky je 
proto třeba co nejdříve vymě nit a jejich opravu 
svěřit odbornému servisu. Spo lečnost Volkswagen 
doporučuje využít služeb pa rtnerů Volkswagen 
'* & . 

Ráfky s přišroubovanými ozdobnými prvky 

Ráfky lze opatřit výměnnými ozdobnými prvky, kte-
ré se připevňují samojisticími šrouby. Výměnu po
škozených ozdobných prvků nechte provést vždy 
v odborném servi su. Společnost Volkswagen do
poručuje využít služeb pa rtne rů Volkswagen '* & . ~ 

Obr. 185 Ve víku palivové nádrže: ští tek tlaku vzduchu v pneumatikách 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní ínformace a 
L-bU bezpečnostní pokyny &. na straně 284 a 
dodržujte je. 

Správná hodnota plniciho tlaku pro pneumatiky na
montované ve výrobě je vyznačena na štítku - pla
tí pro univerzální, letni i zimni pneumatiky. Štítek je 
umístěn na vnitřní stra ně víka palivové nádrže 
'* obr. 185 . 

Příliš nízký nebo příli š vysoký tlak vzduchu v pneu
matíkách značně snižuje jejích žívotnost 
a nepříznívě ovlívňuje jízdní vlastnosti '* & . 
Především při vyšších rychlostech je tlak vzdu
chu v pneumatikách zvlášť důležítý . Nesprávný tlak 
vzduchu vede ke zvýšenému opotřebovává ní , ne
bo dokonce k prasknutí pneumatiky. 

Proto ho kontrolujte nejméně jednou měsí čně a ta
ké před každou delší jízdou. 

Uvedený tlak vzduchu platí pro studené pneuma
tiky. Tlak vzduchu je u zahřátých pneumatík vyšší 
než u studených. 

Proto níkdy neodpouštějte vzduch ze zahřá tých 
pneumatík, abyste ho upravili. V tomto případě by 
mohl být tlak tak nízký, že by pneumatika mohla 
náhle prasknout. 

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatíkách 

Tlak vzduchu v pneumatíkách kontrolujte jen 
v případě, pOkud bylo na pneumatíkách v posled
ních 3 hodínách ujeto nízkou rychlostí ne více než 
několik kílometrů . 
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o Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte pravi
delně a vždy u studených pneumatik. Vždy překon
trolujte všechny pneumatiky vč . rezervního kola . 
V chladnějš ích oblastech by měl být plnící tlak 
pneumatík častějí kontrolován, ale pouze tehdy, 
když předtím nebylo s vozidlem pohybováno. Pou
žijte vždy funkční tla koměr na pneumatíky. 

o Tlak vzduchu vždy upravte podle zatížení. 

o Po úpravě tla k ů vzduchu v pneumatíkách dejte 
pozor, aby byly našroubovány čepíčky ventilků 
a příp . dbejte informací a pokynů k nastavení sy
stému kontroly tlaku vzduchu v pneumatíkách 
'* strana 225. 

Rezervní kolo, resp. nouzové kolo se hustí na 
nejvyšší tlak vzduchu určený pro vozidlo. 

A VAROVÁNi 
Přílíš vysoký nebo příliš nízký tlak vzduchu 
může za jízdy způsobit náhlý úník vzduchu 
nebo prasknutí pneumatíky. Může to způsobit 
těžké nehody a smrtelná zranění. 

o Přílíš nízký tlak vzduchu může pneumatiky 
zahřát natolik, že může dojít k oddělování 
částí běhounu a k prasknutí pneumatiky. 

o Příliš vysoké rychlosti, resp. naložení vo
zidla může vést k přehřátí, náhlému poškoze
ni pneumatiky včetně defektu a odděleni bě
hounu a tím ke ztrátě kontroly nad vozidlem. 

o Přiliš nizký nebo příliš vysoký tlak vzdu
chu v pneumatikách snižuje jejich životnost 
a zhoršuje jízdní vlastnosti. 

o Tlak pneumatik kontrolujte pravidelně, mi
nimálně jednou za měsíc a navic před každou 
delší jízdou. 

o Všechny pneumatiky musí být nahuštěny 
správně podle naložení vozidla. 

o Nikdy nesnižujte zvýšený tlak vzduchu 
zahřátých pneumatik. ~ 

A VAROVÁNi 
Použivání nevhodných nebo poškozených 
ráfků může ovlivnit jizdni bezpečnost a způ
sobit nehody a těžká zranění. 

o Používejte jen ráfky, které jsou schválené 
pro příslušné vozidlo. 

o Pravidelně kontrolujte, zda ráfky nejsou 
poškozené, přip . je vyměňte. 

A VAROVÁNI 
Nesprávné povolování a dotahováni r ubl. 
ráfků s přišroubovanými kroužky můž způ 
sobit nehody a těžká zranění. 

o Nikdy nepovolujte šroubové spoje rá fků 
s přišroubovaným kroužkem. 

o Všechny práce na ráfcích s přišroubova 
nými kroužky zadejte odbornému servisu. 
Společnost Volkswagen doporučuje využít 

L~s~lu~ž~e~b~p_a_rt_n_e_r_ů_V_o_l_k_sw __ a~g_e_n_. ____________ ~ ~ 

Nové pneumatiky a výměna pneumatik 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-bU bezpečnostní pokyny & na straně 284 a 
dodržujte je. 

Nové pneumatiky 

o S novýmí pneumatíkamí jezděte během prvních 
600 kílometrů velmi opatrně, protože pneumatíky 
se nejdříve musí zajet. Nezajeté pneumatíky mají 
sníženou přilnavost '* & a nižší brzdný účinek 

'* & . 
o Na všech 4 kolech používejte pouze radíální 
pneumatíky stejného provedení, velikostí (obvodu) 
a se stejným vzorkem. 

o V důsledku konstrukční ch charakteristík í dezé
nu se mohou hloubky profíl ů nových pneumatík 
podle provedení a výrobce IiŠít. 

Výměna pneumatíky 

o Pneumatíky byste nemělí vyměňovat samostat
ně , ale přínejmenším na celé nápravě (obě kola 
přední nebo obě kola zadní nápravy) '* & . 

o Staré pneumatíky na hraďte j edíně pneumatika
mi schválenými fírmou Volkswagen pro daný typ 
vozidla. Přítom respektujte velikost, průměr, nos
nost a nejvyšší povolenou rychlost. 

o Níkdy nepoužívejte pneumatíky, jejíchž účinná 
velikost přesahuje rozměry výrobků schválených 
firmou Volkswagen. Větš í pneumatiky by mohly 
brzdít a drhnout o karoserii nebo jíné části vozidla . 

Dodatečně u vozídel s ukazatelem kontroly 
pneumatik 

U vozídel s ukazatelem kontroly pneumatik je nut
né po každé montáži kola znovu systém "naučit" 
novým pneumatíkám, nezávisle na tom, zda se 
jedná o kolo, které bylo na tomto místě dosud na
montováno, nebo ať se jedná o jiné kolo '* strana 
225. 

CD POZNÁMKA 
• P ři nasazování měřiče tlaku vzduchu 
v pneumatikách dbejte, aby se nevzpřičíl s tě
lem ventilku. Jinak se může ventilek pneumati
ky poškodit. 

o Chybějicí, nevhodné nebo špatně našroubo
vané čepičky ventilků mohou způsobit poško
zení ventilků . Proto vždy jezděte se zcela za
šroubovanými čepičkami ventilků, které odpo
vídají čepičkám dodávaným z výroby. 

r.Gb Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách zvy
C!!S šuje spotřebu pohonných hmot. 

Hloubka profilu a ukazatel opotřebení 

Obr. 186 Profíl pneumatíky: ukazatele opotřebení 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-bU bezpečnostní pokyny & na straně 284 a 
dodržujte je. 

Hloubka profilu 

Zvláštní jízdní sítuace vyžadují co nejhlubší profíl 
pneumatík a jeho příbližně stejnou hloubku na 
přední i zadní nápravě. To platí zejména pro jízdy 
v zimních podmínkách a nízkých teplotách a za 
vlhka '* & . 

Ve většíně zemí je pří opotřebení až na hloubku 
1,6 mm (měřeno v drážkách vedle ukazatelů 
opotřebení) dosaženo mínímální přípustné hloubky 
profilu . Respektujte specífické předp isy pro jedno
tlívé země . 

Zimní pneumatíky rychle ztrácejí své vlastnosti, 
když se profíl sjede na hloubku así 4 mm. 

Hloubky profílů nových pneumatik se podle prove
dení a výrobce mohou lišit v důs ledku konstrukč
ních charakteri stik i dezénu. 

Další informace o systému kontroly pneumatík, jak 
pracuje a co je nutné vědět '* strana 225. 

A VAROVÁNí 
Nové pneumatiky se musí zajet, protože nová 
kola mají zpočátku sníženou přilnavost a ni-
žší brzdný účinek. 

o Proto prvních 600 km jezděte opatrně. Za-
bráníte tak zraněni a nehodě. 

A VAROVÁNi 
Kola musí mit konstrukčně danou nezbytnou 
volnost pohybu. Pokud není dána volnost po-
hybu, může docházet ke tření pneumatik 
s částmí podvozku, karoserie a brzdových 
potrubí, což může vést k výpadku brzdového 
systému a oddělování částí běhounu, a tím 
k prasknutí pneumatíky. 

o Skutečné rozměry pneumatík nesmí být 
větší než rozměry pneumatik dodávaných 
z výroby a schválených fírmou Volkswagen 
a nesmí drhnout o díly vozídla. 

m Navzdory uvedeným stejným rozměrům 
L1..J pneumatík se může skutečná velikost rů 
zných typů pneumatik od udávaných hodnot lišit 
nebo se může výrazně lišit tvar pneumatik. 

m Pneumatiky schválené firmou Volkswagen 
L1..J zaru čují , že skutečné rozměry odpovídají va
šemu vozidlu. U jíných typ ů pneumatík musí prodá
vající vydat osvědčení výrobce o tom, že je tento 
typ pneumatík vhodný pro vaše vozidlo. Osvědčení 
sí dobře uschovejte a vozte ho s sebou. ~ 
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m Když ukazatel kontroly pneumatík v ruJ ,)( 
L1..J tl ak vzduchu je příli š nízký u mínímá ln ě J dn 
pneumatíky, zkontrolujte tlak funkčním tla koměr rn 
na pneumatiky. Příli š nízký tlak vzduchu v pneuma
tice nelze zjístít prohlídnutím pneumatíky. To platl 
i pro pneumatiky s nízkým profilem. 

m Pří kontrole tlaku respektujte zvláštnosti sy
L1..J stému kontroly tlaku vzduchu v pneumatíkách 
'* strana 225. ~ 

Ukazatele opotřebení v pneumatíce 

V základním profílu originálních pneumatik jsou 
příčně ke směru jízdy 1,6 mm vysoké ukazatele 
opotřebení '* obr. 186 . Tyto ukazatele opotřebe ní 

jsou uspořádané vždy ve stejných odstupech po 
obvodu pneumatíky. Značky na boku pneumatík 
označují polohu ukaza te l ů , n apř. písmena "TWI" 
nebo symboly. 

Ukazatele opotřebe ní índíkují stupeň opotřebení 
pneumatiky. Pneumatiku je třeba vyměnit nejpoz
dějí tehdy, kdy se profíl pneumatiky sjede až krátce 
před ukazatel opotřebe ní. 

A VAROVÁNI 
Použité pneumatiky jsou bezpečnostní rizíko 
a mohou vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem 
a způsobit vážná zranění . 

o Pneumatiky vyměňte za nové nejpozdějí 
tehdy, když se sjedou až na ukazatele 
opotřebení. 

o Sjeté pneumatiky mají sílně sníženou příl
navost zvláště na vlhkých silnicích a vozidlo 
potom spíše "plave" (aquaplaníng). 

o Sjeté pneumatiky snížují možnost vozidla 
dobře kontrolovat v normálních i složitých 
jízdních situacích vozídlo a prodlužují 
brzdnou dráhu a zvyšují nebezpeči smyku. 
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Poškození pneumatiky 

.-rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.bI.I bezpečnostní pokyny .&, na straně 284 a 
dodržujte je. 

Poškozeni pneumatik a ráfků je často skryté. Ne
žádouci vibrace, resp. táhnutí vozidla k jedné 
straně mohou upozorňovat na vadnou pneumatiku 
=> &. 

• Máte-Ii podezření, že je kolo poškozené, okam
žitě snižte rychlost! 

• Zkontrolujte pneumatiky a ráfky, zda nejsou po
škozené. 

• V případě poškození pneumatik nepokračujte 
v jizdě a vyhledejte odbornou pomoc. 

• Pokud není navenek žádné poškození patrné, 
doj eďte pomalu a opatrně k nejbližšímu odborné
mu servisu, kde nechte vozidlo zkontrolovat. 

Cizí tělesa, která vnikla do pneumatiky 

• Cizí tě lesa, která vnikla až dovnitř pneumatiky, 
nevytahujte! Předměty, které se zaklíní mezi bloky 
profilů , je možné naproti tomu odstranit. 

• U vozidel s rezervnim oder nouzovým kolem: 
případně vyměňte poškozené kolo => strana 322. 
Při výměně poškozeného kola případně požádejte 
o odbornou pomoc. Společnost Volkswagen dopo
ru čuje využít služeb pa rtnerů Volkswagen. 

• U vozidel se soupravou na opravy pneumatik: 
poškozené kolo případně utěsněte a napumpujte 
=> strana 328. Vyhledejte odborný servis. Spo leč

nost Volkswagen doporučuje využít služeb partne
rů Volkswagen. 

Opotřebení pneumatik 

Opotřebení pneumatiky je závislé na mnoha fakto
rech: 

• způsob jízdy, 

• nevyváženost kol, 

• nastavení podvozku. 
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A VAROVÁNI (pokračovllnl) 

• Po montáži nouzového kola zkontrolujte 
co nejdříve tlak vzduchu v pneumatice 
=> strana 288. 

• Na nouzovém kole nelze použit sněhové 
řetězy. 

Popis pneumatik 

Ratio of height to 
width (aspect ratio) 

Nominal width 
of tire 
in millimeters 

Passenger 
car tire 

Max. 
permissable 
inflation 
pressure 

Treadwear, 

Způsob jízdy - rychlé průjezdy zatáčkou, razantni 
akcelerace a silné brzdění zvyšují opotřebení 

pneumatik. Při si lném opotřebovává ní pneumatik 
nechte navzdory běžnému způsobu jízdy v odbor
ném servisu překontrolovat nastavení podvozku . 

Nevyváženost kol - kola nového vozu jsou vyváže
ná. Za provozu mohou různé vlivy vyváženi naru
šit, což se pak projevuje neklidným řízením . Nevy
váženost má vliv i opotřebe ní řize ní a zavěšení 
kol. V takovém případě nechte kola nově vyvážit. 
Nové pneumatiky je třeba po montáži znovu vyvá
žit. 

Nastaveni podvozku - chybné nastaveni podvozku 
negativně ovlivňuje jizdní bezpečnost a zvyšuje 
opotřebení pneumatik. Při silném opotřebovává ní 

pneumatik byste proto měli v odborném servisu ne
chat překontrolovat nastavení podvozku . 

A VAROVÁNí 
Nezvyklé vibrace nebo táhnuti vozidla za jíz
dy k jedné straně, mohou upozorňovat na 
vadnou pneumatiku. 

• Okamžitě snižte rychlost a zastavte tak, 
abyste neporušili dopravní předpisy. 

• Zkontrolujte pneumatiky a ráfky, zda nej
sou poškozené. 

• V případě poškození pneumatik nebo ráf
ků nikdy nepokračujte v jízdě. Místo toho vy
hledejte odbornou pomoc. 

• Pokud není navenek žádné poškození pa
trné, dojed'te pomalu a opatrně k nejbližšímu 
odbornému servisu, kde nechte vozidlo zkon-
trolovat. . ' 1 L-________________________ ~' 

r:Jl Podle možnosti rezervní kolo, nouzové kol 
L!J nebo vyměněné kolo bezpečně připevnět 
v zavazadlovém prostoru. Vyměněné kolo nelze 
u vozidel se soupravou na opravu pneumatik up v 
nit. 

Severe snow 
conditions 

Tire ply 
composition 
and materials 
used 

traction and 
temperature grades 

Max. load rating 
87L-0419 

Obr. 188 Mezinárodní popis pneumatik 

ro ~ejprve si přečtěte úvodni informace a bezpečnostní pokyny .&, na straně 284 a dodržujte 
Je. 

Popis pneumatik (příklad) Význam 

Název značky, logo Výrobce 

Název výrobku Individuální označeni pneumatiky výrobcem 

P255 I 55 R 18 Označe ní velikosti : 

P Označeni pro osobní vozidlo. 

255 Sířka pneumatiky mezi bočními s těnami v mm. 

55 Poměr výška a š ířka v %. 

R Kód pro radiální konstrukci pneumatiky. 

18 Průměr ráfku v palcích. 

109 H Index zátěže => strana 293 a kód omezení rychlosti => strana 293. 

XL Pneumatíky v zesíleném provedeni ("Reinforced"). 

M+S nebo MIS nebo &1\ Označení pro pneumatiky vhodné pro provoz v zimě (pneumatiky pro 
jizdu ve sněhu a blá tě ) => strana 294 . 
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Rezervní nebo nouzové kolo 

Obr. 187 Zavazadlový prostor: kolečko k upevně

ní rezervn ího kola 

r-l'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-W.I bezpečnostní pokyny &. na straně 284 a 
dodržujte je. 

Vyjmutí rezervního kola 

• Otevřete zadní výklopné dveře. 

• Vyklopte zadní kryt vari abilní podlahy zavaza
dlového prostoru nahoru a podepřete ho opěrkou 
vpravo. 

• Úplně vytočte ko lečko ve středu rezervního ko
la => obr. 187 proti směru hodinových ruč iče k a re
zervni kolo vyjměte . 

Uložení vyměněného kola 

• Vyklopte zadní kryt varíabilní podlahy zavaza
dlového prostoru nahoru a podepřete ho opěrkou 
vpravo. 

• Vyměněné kolo položte ráfkem do l ů do pro
hlu bně pro rezervní kolo tak, že prostřední otvor 
v ráfku leží přesně nad stavěcím šroubem. 

• Kolečkem na stavěcím šroubu otáčejte ve smě
ru hodinových ručiček tak dlouho, až je vyměněné 
kolo bezpečně upevněno . 

• Palubni ná řadi uložte při pad ně zpět do zavaza
dlového prostoru . 

• Odstra ňte opěrku a kryt přiklopte zpět na podla
hu zavazadlového prostoru . 

• Zavřete zadni výklopné dveře . 

Pokud se rezervní kolo liší od běžné 
pneumatiky 

I iši-Ii se provedeni rezervniho kola od namontova
ných pneumatik (n apř . u zimních pneumatik nebo 
nouzového kola), můžete použít rezervní kolo jen 
krátce v případě nehody a musite jet opatrně => .&,. 

Popis pneumatik (přiklad) Význam 

Co nejdříve opět namontujte normálni kolo. 

Respektujte pokyny k jízdě: 

• Nejezděte rychlostí vyšší než 80 kmih 
(50 mph)! 

• Vyvarujte se zrychleni na plný plyn , prudkého 
brzdě ní a razantní jízdy v zatáčkách! 

• Na nouzovém kole nepoužívejte sněhové řetě
zy => strana 295. 

• Po montáži rezervního, resp. nouzového kola 
zkontrolujte co nejdříve tl ak vzduchu v pneumatice 
=> strana 288. 

Tlak vzduchu v pneumatice rezervního, resp. nou
zového kola je nutné společně s pneumatikami 
kontrolovat minimá lně jednou za měs í c. Rezervní 
kolo se hustí na nejvyšši tlak vzduchu určený pro 
vozidlo => strana 288 . Tlak vzduchu v pneumatice 
si zjis těte na štítku na nouzovém kole. 

6 VAROVÁNi 
Chybná manipulace s rezervním nebo nouzo
vým kolem může vést ke ztrátě kontroly nad 
vozídlem, ke kolisím nebo jiným nehodám 
a k těžkým zraněním. 

• Rezervní nebo nouzové kolo v žádném 
případě nepoužívejte, je-Ii poškozeno nebo 
je-Ii sjeto až na ukazatele opotřebení. 

• U některých vozidel může být rezervní ko
lo menší než originálni opláštěni. Menší re
zervní kolo poznáte podle nálepky s nápisem 
,,80 kmih", resp. ,,50 mph". Tento nápis udává 
nejvyšši přípustnou rychlost, kterou je možné 
jet s touto pneumatikou. 

• Nikdy nejezděte rychlosti vyšší než 80 kml 
h (50 mph). Vyvarujte se silného zrychleni, 
prudkého brzdění a razantní jízdy v zatáč
kách. 

• Nikdy nejezděte více než 200 kilometrů 
s nouzovým kolem, pokud je namontováno 
na hnací nápravě. 

• Nouzové kolo co nejrychleji vyměňte za 
normální kolo. Nouzové kolo je určeno jen 
pro krátkodobé pouŽítí. 

• Nouzové kolo musí být vždy bezpečně 
připevněno pomocí šroubů dodávaných z vý
roby. 

• Nikdy nejezděte s vice než jedním namon-
tovaným nouzovým kolem. ~ L-__ ~ ____ ~ ________________ ~ 
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I AD lAL TUBELESS 

4 . 

Bezdušová radiální pneumatika. 

OT BT RA TY5 1709 

TWI 

Made in Germany 

MAX LOAD 615 KG 

MAX INFLATION 350 KPA 
(51 PSI) 

SIDEWALL 1 PLY RAYON 

Označení podle mezinárodních předpisů (E) s č l s lem z m s I1 vtllo 
ní. Poté následuje vícemistné č i slo schválení 

Identifikační číslo pneumatiky (liNa) - případně jen na vnit/nl stran 
kola) a datum výroby: 

DOT Pneumatika odpovidá zákonným požadavkům miníster tv 
dopravy USA, kompetentní pro bezpečnostni normy pro 
pneumatiky (Department of Transportation) . 

BT Kód výrobního závadu 

RA Údaje výrobce pneumatiky k rozměru pneumatiky 

TY5 Charakteristické vlastnosti výrobce 

1709 Datum výroby: 17. týden roku 2009 

Označuje polohu ukazatele opotřebová ní (Tread Wear Indicator) 
=> strana 289. 

Země původu 

US údaj zátěže pro maximální zatíženi na jedno kolo 

Omezení US pro maximálni tlak vzduchu 

Údaje ke složkám kostry pláště pneumatiky: 
1 vrstva umělé hedvábí (Rayon) 

TREAD 4 PLlES Údaje ke složkám běhounu : 
1 RAYON + 2 STEEL + 1 NYLON V tomto při kl adě jsou pod styčnou plochou 4 vrstvy: 1 vrstva umělé 

hedvábí, 2 vrstvy s ocelovým kordem a 1 nylonová vrstva . 

Informace pro zákazníky o referenčních hodnotách ke standardnim základnim pneumatikám (nor
mované testování) => strana 304: 

TREADWEAR 220 Relativni životnost pneumatiky, vztaženo ke standardnimu testu spe
cifickému pro US. 

TRACTION A Brzdné vlastnosti pneumatiky na mokru (AA, A, B nebo C) 

TEMPERATURE A Teplotní stabilita pneumatiky při vyšších rychlostech zkušebni stolice 
(A, B nebo C) 

Př ípadné další číslice jsou interní kódy výrobce nebo kódy specifické pro jednotlivé země, např. 
pro Brazilii nebo Činu. 

" I TlN je sériové čí s lo pneumaliky. 

Pneumatiky s určeným směrem otáčeni 

Pneumatiky s určeným směrem otáče ni byly vyvi
nuty pouze k otáčeni jednim směrem . Pneumatiky 
u rčeným směrem otáčeni jsou na boku označené 

šipkou. Určený směr otáče ní je bezpodminečně 
t řeba dodržel. Tim za ručíte jejich optimálni vlast
nosti s ohledem na aquaplaning , přiln avost , hluk 
i opotřebová ní. 

Pokud je některá pneumatika přesto namontována 
proti určenému směru otáčeni , je nutné jet opatr
něj i , protože pneumatiky nejsou namontovány 
v souladu se základnimi požadavky na jejich pou
žiti. To je obzvláště dů ležité, pokud je vozovka mo
krá . Pneumatiku je nutné co nejrychleji vyměnit ne
bo namontovat do správného směru otáčení. 

Nosnost pneumatik 

Index zátěže udává, kolika kilogramy se smí maxi
málně zatížit jedna jednotlivá pneumatika (nos
nost) . 

91 615kg 

93 650 kg 

95 690 kg 

97 730 kg 

99 775 kg 

Kódy omezeni rychlosti 

Kód omezeni rychlosti udává, jak velkou maximálni 
rychlostí smí pneumatika jel. 

P max. 150 kmih (93 mph) 

Q max. 160 kmi h (99 mph) 

R max. 170 kmih (106 mph) 
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S max. 180 kmih (11 2 mph) 

T max. 190 kmih (11 8 mph) 

U max. 200 kmih (1 24 mph) 

H max. 210 kmih (1 30 mph) 

V max. 240 kmih (149 mph) 

Z nad 240 kmih (149 mph) 

Zimní pneumatiky 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-bU bezpečnostní pokyny &,. na straně 284 a 
dodržujte je. 

V podminkách zimního provozu zimni pneumatiky 
výrazně zlepšují jízdní vlastnosti. Letní pneumatiky 
jsou na ledu a sněhu vlivem své konstrukce (š ířka, 

pryžová směs, profil) méně odolné proti skluzu. 
Volkswagen dů razně doporučuje používat na 
všech 4 kolech vozidla zimní nebo ce loročni pneu
matiky, obzvl áště tehdy, když lze na silnicích oče
kávat z imní podmínky. Z imní pneumatiky zlepšují 
také chování při brzdě ní vozidla a pomáhají zkrátit 
brzdnou dráhu v zimních podmínkách. Při teplotě 

pod +7 °C (+45 °F) Volkswagen doporučuje opat řit 

vozidlo zimními pneumatikami. 

Zimní pneumatiky ztrácejí své vlastnosti , když se 
profil sjede na hloubku asi 4 mm. Vlivem stárnutí 
ztrácejí zimni pneumatiky značně své vlastnosti -
nezávisle na hloubce profilu . 

Pro použití zimních pneumatik plati: 

• Dodržujte specifické předpi sy pro jednotlivé ze
mě. 

• Z imní pneumatiky montujte vždy na všechna 4 
kola. 

• Používejte je pouze v podminkách zimniho pro
vozu. 

• Používejte jen přípustné velikosti zimnich pneu
matik , které jsou schválené pro pří slu šné vozidlo. 

• Používejte pouze zímní pneumatíky stejného 
provedení , velikostí (obvodu) a stejného vzorku . 

• Respektujte omezení rychlostí podle kódu ry
chlostí => &,. 

Omezeni rychlosti 

Zímní pneumatíky mají podle kódu omezení ry
chlostí omezenu rychlost => strana 292. 
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W max. 270 kmih (1 68 mph) 

Y max. 300 kmih (1 86 mph) 

Někteří výrobci použ ivají pro pneumatiky s nejvyš-
ší povolenou rychlosti nad 240 kmih (149 mph) 
kombinaci písmen "ZR". 

U některých mode lů může být v nabídce MFD 
(multi funkčni ukazatel) sdružených přístroj ů 
nastavena varovná signalizace rychlostí => strana 
24. 

U zimních pneumatik V závísí rychlostní omezení 
a tlak vzduchu na provedení motoru . U partnera 
Volkswagen sí bezpodmínečně zjí stěte maxímální 
přípustnou rychlost a potřebný tlak vzduchu. 

A VAROVÁNI 
Při jizdě v zimnich podmínkách se nenechte 
zlákat lepšími vlastnostmi zimních pneumatik 
k podstupování zvýšeného rizika. 

• Rychlost a styl jízdy přizpůsobte viditel
nosti, povětrnostním podmínkám, stavu vo
zovky a podminkám provozu. 

• Nikdy nepřekročte maximální rychlost 
a nosnost přípustnou pro namontované zimni 
pneumatiky. 

r.Gb Namontujte po zímě včas letní pneumatiky 
"t!fS zpět. P ř í teplotě nad +7 °C (+45 °F) jsou jízd
ní vlastností letních pneumatík lepší. Jízdní hluk se 
sníží a zmenší se í opotřebení pneumatík 
a spotřeba pohonných hmot. 

rtl U vo~ide l s ukazatelem kontroly pneumatik je 
L!.) nutne po vyměně kola systém nově "n a učit" 
požadovaným tla kům => strana 225. 

rtl Pří pustné velikosti zimních pneumatik si příp . 
L!.) zji stěte u pa rtnerů Volkswagen. <I 

Příslušenství, výměna dílů, opravy a změny 

ro Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

~~ ~ 

Pří slu šenství a náhradní díly 297 

Provozní kapaliny a prostředky 297 
Opravy a technické změny . 298 

Opravy a ovlivnění systému airbag 299 

Dodatečná montáž vys ílaček . 299 
Informace uložené v řídic í ch jednotkách . 300 

Používání mobilního telefonu ve vozidle bez 
připoje ní k vněj š í anténě. 301 

Upevňovac í body pro zvedání vozidla 302 

Doplňujicí informace a varovné pokyny: 

• bezpečnostn í pásy => strana 74 

• systém airbag => strana 85 

• střešní nos ič zavazadel => strana 138 

• provoz s přívěsem => strana 141 

• popelníky a zapa lovač cigaret => strana 162 

• zásuvky => strana 164 

• čtečka mýtních karet => strana 166 

• brzdění , zastavení a parkování => strana 180 

• as is tenční systémy pro rozjezd => strana 195 

• Park Pilot => strana 198 

• asistent pro zpětnou jízdu (Rear Assist) 
=> strana 204 

• asistent pro parkování (Park Assist) => strana 
208 

• tempomat (GRA) => strana 212 

• adaptivní regulace podvozku (DCC) => strana 
224 

• systém kontroly pneumatik => strana 225 

• příprava prací v motorovém prostoru => strana 
253 

• motorový olej => strana 257 

Záběh 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-bU bezpečnostni pokyny .&. na straně 296 a 
dodržujte je. 

Dodržujte pří slušn é předp isy pro záběh nových dí
l ů . 

:>')6 I Péče, čištění, údržba 

• chladicí kapalina motoru => strana 262 

• akumulátor vozidla => strana 266 

• péče o vozidlo zvenč í a jeho čištění => strana 
270 

• péče a č ištění vnit řního prostoru vozidla 
=> strana 278 

• informace o spotřebič í ch => strana 304 

• => sešit Rádio 

• => sešit Navigačni systém 

• => sešit Přípravy pro mobilni telefon 

= 

Nevhodné náhradní dily a příslušenství, jakož 
i neodborně provedené práce, změny a opra
vy mohou být přičinou vážných zraněni a do
pravních nehod. 

• Volkswagen důrazně doporučuje používat 
pouze schválené příslušenstvi z nabídky 
Volkswagen a originální náhradní díly Vol ks
wagen®. Ty zaručují spolehlivost, bezpečnost 
a vhodnost. 

• Opravy a změny na vozidle nechte prová
dět pouze odborné servisy. Odborné servisy 
mají potřebné nářadí, diagnostické přístroje, 
informace o opravách a kvalifikovaný perso
nál. 

• Na vozidlo montujte jen díly, jejichž prove
dení a vlastnosti odpovídají součástkám z vý
roby. 

• Na kryty airbagů nebo do prostoru rozpí
nání neumísťujte, nepřipevňujte ani nemon
tujte žádné předměty, jako např. držáky nápo
jů a telefonu. 

• Používejte jen takové kombinace pneuma
tik a ráfků, které jsou firmou Volkswagen 
schválena pro daný typ vozidla. <I 

Záběh motoru 

Nový motor je nutné během prvních 1500 kilome
trů zaběhnout . Během prvních provozních hodin 
dochází v motoru k většímu vnitřnímu tření než po
zději , kdy se již všechny pohyblivé díly vzájemně 

přizpůsobily. ~ 

Sněhové řetězy 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-.l=J.I bezpečnostni pokyny .&. na straně 284 a 
dodržujte je. 

Respektujte zákonné a místní předpisy, jakož i nej
vyšší pří pustnou rychlost při jízdě se sněhovými 
řetězy. 

Na zimních vozovkách zlepšují sněhové ře tězy nej-
n záběr, ale i brzdné vlastnosti. 

Sněhové řetězy se smějí montovat pouze na 
přední kola a pouze na tyto kombinace pneu
matik a ráfků : 

Velikost pneumatik Ráfek 

195/65 R 15 6 J x 15 ET 47 

195165 R 15 6 112 J x 15 ET 50 

205/60 R 15 6 1/2 J x 15 ET 50 

205/55 R 16 6 J x 16 ET 50 

Spo lečnost Volkswagen doporučuje , abyste se 
o odpovídajících ve likostech kol, pneumatik a sně
hových řetězů informovali u partnera Volkswagen. 

Podle možnosti používejte sněhové řetězy s malý
mi články, které včetně zámků nesmějí být větš í 
než 15 mm. 

P ři jízdě se sněhovými řetězy sejměte před jejich 
nasazením kryty kol a ozdobné kroužky => 0 . 
Šrouby kol však musejí být z bezpečnostních d ů
vodů opatřené krytkami. Ty získáte u partnerů 
Volkswagen. 

Nouzové kolo 

Použití sněhových ře tězů na nouzovém kole je 
z technických důvodů nepřipustné => strana 291. 

,působ jízdy během prvních 1500 kilometrů rov
něž ovlivňuje kvalitu motoru . Se sníženými otáčka
mi jezděte í nadále - především se studeným mo
lorem - protože tím snížíte opotřebení motoru 
II případně zvýšíte možný kilometrový výkon. Nej
zděte s příliš nízkými otáčkamí. Jakmile motor 

přesta ne běžet plynule, přeřaďte vždy na nižší ry-
hlostní stupeň . Do 1000 kilometrů platí : 

• Nejezděte na plný plyn . 

• Motor nenamáhejte více než na 2/3 maximál
ních otáček . 

• Nejezděte s přívěsem . 

P říslušenství a náhradní díly 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.l=J.I bezpečnostni pokyny .&. na straně 296 a 

dodržujte je. 

Spo lečnost Volkswagen doporučuje, abyste se 
před zakoupením pří slušenství , náhradních díl ů 
nebo provozních prostředků poradili u partnera 
Volkswagen. Například , když se vůz má dodatečně 
vybavit pří slu šenstvím nebo pokud je t řeba vymě
nit díly. Servisní partner Volkswagen vás bude in
fo rmovat o zákonných ustanoveních a doporuče
ních výrobce k tomuto př íslu šen ství , náhradním dí
lům a provozním prostředkům . 

Volkswagen doporučuje používat pouze schválené 
příslušenstvi z nabídky Volkswagen a originálni 
náhradni díly Volkswagen®. Ty zaručují spolehli
vost, bezpečnost a vhodnost. Partner Volkswagen 
je kromě toho kvalifikován k odborné montáži. 

Výrobky, které nejsou schválené firmou Vol ks
wagen, nemůžeme z hlediska spolehlivosti , bez
pečnosti a vhodnosti pro váš vůz, navzdory průbě
žnému sledování trhu, posoudit. Firma Volkswagen 
za takovéto výrobky nemůže ani ručit, a to i když 
k nim v jednotlivých pří padech existuje schválení 
úředně akreditovanou technickou zkušebnou nebo 

úřední povolení. 

Dodatečně zabudované přístroje , které bez
prostředně ovlivňují kontrolu nad vozidlem, museji 
být označeny symbolem e (znak schváleni Evrop-

Provozní kapaliny a prostředky 

Il'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-bU bezpečnostni pokyny .&. na straně 296 a 

dodržujte je. 

Pokud k jízdě s namontovaným nouzovým kolem 
musíte použít sněhové řetězy, je nutno při defektu 
přední pneumatiky namontovat nouzové kolo na 
zadní nápravu . Uvolněné zadní kolo potom na
montujte místo poškozeného předního kola. P řitom 
respektujte směr pohybu pneumatik . Volkswagen 
doporučuje nasadit sněhové řetězy již před montá
ží kola. I'. VAROVÁNí 
Použití nevhodných nebo nesprávně namon
tovaných sněhových řetězů může způsobit 
nehodu a těžká zraněni. 

• Vždy použivejte správné sněhové řetězy. 

• Respektujte návod k montáži výrobce sně
hových řetězů. 

• S namontovanými sněhovými řetězy nikdy 
nejezděte rychleji, než je dovoleno. 

CD 1:I'T.II"'.!'I'jl;'~! I J 
• Na cestách bez sněhu musite sněhové řetě
zy sejmout. Omezovaly by jizdni vlastnosti, po
škozovaly pneumatiky a rychle se ničily. 

• Sněhové řetězy, které jsou v přímém kontak
tu s ráfky, je mohou poškrábat a poškodit. 
Volkswagen doporučuje použití textilních obalů 
na kola. 

rtl Sněhové řetězy pro váš typ vozidla jsou k do-
L!.) stání v rozdílných velikostech. <I 
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Od 1000 do 1500 kilometrů pO 'II/p ll IVy Iljlo II I 
tížení motoru až na maximálnl rychlo t nn !1( J 
vyšší přípustné otáčky. 

Záběh nových pneumatik a brzdového 

obloženi 

• Nové pneumatíky a výměna pneumatik 
=> strana 284 

• Informace k brzdám => strana 183 

r.Gb Když se nový motor zaběhne šetrně, zvýší se 
"t!fS jeho životnost a zá roveň se sníží spotřeba 
motorového oleje. <I 

ské unie) a schválené firmou Volkswagen pro dané 
vozidlo. K takovýmto při stroj ům patří n apři klad 
tempomat nebo elektronicky regulované tlumičové 
systémy. 

Dodatečně připojené elektrické přistroje , které 
neslouží k bezprostřední kontrole nad vozidlem, 
museji být označeny symbolem (E (Prohlášení 
o shodě výrobců v Evropské unii) . K takovýmto 
při stroj ům patří například chladni čky, počítače ne

bo větráky. 

A VAROVÁNl !. ': 

Neodborně provedené opravy a změny na vo
zidle mohou negativně ovlivnit účinnost akti
vovaného airbagu, jakož i způsobit poruchy 
funkce, nehody a smrtelná zraněni. 

• Na kryty airbagů nebo do prostoru rozpí
nání neumísťujte, nepřipevňujte ani nemon
tujte žádné předměty, jako např. držáky na 
nápoje nebo držáky telefonu. 

• Pokud se airbagy aktivují, mohou předmě
ty umistěné nebo připevněné na krytech air
bagů nebo v prostoru jejich rozpínání způso-
bit těžká , i smrtelná zraněni. <I 

Všechny provozní kapaliny a prostředky, jako 
např . ozubené řemeny, pneumatiky, chladicí kapa
liny motoru , motorové oleje, ale i zapalovací sví čky 
a akumulátory, se trvale vyvíjejí. Proto Vám dopo-
ručujeme, abyste výměnu provoznich kapalin ~ 
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a prostředků nechali provádět v odborném servisu. 
Partner Volkswagen má vždy aktuálni informace 
o změnách . 

A VAROVÁNí 
Nevhodné provozní kapalíny a prostředky 
stejně jako jejích neodborné použití může 
způsob it nehody, těžká poraněni, popáleniny 
a otravy. 

• Provozní kapaliny přechovávejte jen 
v uzavřených originálních nádobách. 

• Provozní kapalíny nikdy neukládejte do 
prázdných plechovek, lahvi či jiných nádob 
od potravin, neboť jiné osoby by nemusely 
obsah vždy identifikovat. 

• Všechny provozni kapaliny uchovávejte 
mimo dosah děti. 

• Vždy si přečtěte a respektujte informace 
a varování na obalech provoznich kapalin. 

• Pokud se jedná o výrobky produkující 
škodlivé výpary, pracujte s nimi vždy venku 
nebo na dobře větraných místech. 

Opravy a technické změny 

IT'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J,::.U bezpečnostní pokyny .&. na straně 296 a 
dodržujte je. 

Při opravách a technických změnách dodržujte 
směrn ice firmy Volkswagen => .&.! 

Zásahy do elektronických součástí a jejich progra
mového vybavení mohou způsobit poruchy. Elek
tronické součásti jsou vzájemně propojené, takže 
tyto poruchy mohou ovlivni t i systémy, jichž se 
změna netýká. To znamená, že může být značně 
ohrožena provozní spolehlivost vozidla, může se 
zvýšit opotřeben i součást í a také osvědčení o re
gístraci vozidla může pozbýt platnosti. 

Partner Volkswagen nemůže převzít záruku za 
škody, které vzniknou následkem neodborných 
oprav a technických změn . 

Servisní partner Volkswagen nezodpovídá za ško
dy, které vzniknou v důs ledku neodborných oprav 
a technických změn a na které se nevztahuje záru
ka Volkswagen. 

Spo lečnost Volkswagen doporučuje všechny opra
vy a technické změny zadávat výhradně autorizo
vaným partnerům Volkswagen, které používaji ori
ginálni náhradní díly Volkswagen@ 
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• je odborně instalovaná vnějš í anténa, 

• maximální vysilaci výkon je 10 W. 

Optimální dosah poskytuje přístroj jen s vnější an
ténou. 

° možnostech použití vysilaček s vyšším vysilacím 
výkonem než 10 W se informujte v některém z od
borných servisů . Odborný servi s zná technické mo
žnosti dodatečného vybavení. Společnost Volks
wagen doporučuje využit služeb partnerů Volkswa
gen. 

Respektujte zákonné předpisy, jakož i pokyny 
k provozu v návodech k obsluze vysi laček . 

A. VAROVÁNI , 
Neupevněná nebo nesprávně připevněná vy
sílačka může být při náhlém jízdním manévru 
nebo při brzdění, jakož i při nehodě odmrště
na do prostoru vozidla a může způsobit zra
nění. 

• Radiostanici vždy během jízdy připevněte 
správným způsobem a mimo oblasti rozpíná
ni airbagů nebo je bezpečně uložte. 

A VAROVÁNI (pokračováni) 

• K údržbě nikdy nepoužívejte palivo, ter
pentýn, motorový olej, odlakovač ani jiné tě

kavé kapaliny. Tyto látky jsou jedovaté a vy
soce hořlavé. Mohly by způsobit požár a vý
buchy! 

CD •• 
• Doplňujte jen vhodné provozni kapaliny. 
Provozní kapaliny v žádném případě nezaměň 

te. Mohli byste tak způsobit vážné poruchy 
a poškození motoru! 

• Přislušenství a jiné doplňkové dily umistěné 
před přivodem studeného vzduchu do motoro
vého prostoru zhoršují účinnost chladicí kapa
liny motoru. Při vysokých vnějšich teplotách 
a silnějším zatížení motoru by mohlo dojít 
k přehřátí motoru! 

r:Gt-, Vytékajicí kapaliny mohou zneč išťovat životnl 
C!fS prostředí. Vytékajicí provozní kapaliny za
chyťte do vhodné nádoby a nechte odborně zlikví
dovat v souladu s předpisy na ochranu životního 
prostředí . <I 

Vozidla se speciálními spoilery 
a nástavbami 

Výrobci spoilerů a nestandardnich úprav vozidel 
garantuji , že provedené úpravy vyhovuji platným 
zákonům a předpisům o ochraně životního 
prostřed í , zvl áště směrnicí EU 2000/53/ES k provo
zu starších vozidel a 2003/111ES k omezení způso
bilosti k provozu a používán í nebezpečných látek 
a přípravků . 

Montážní plány úpravy uschovejte a v pří padě se
šrotování vozidla je předejte firmě, která likvidaci 
vozidla provádí. Tak lze zaj istit likvidaci vozidla 
v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí 
rovněž u vozidel s nestandardními úpravami. 

Opravy čelního skla 

Některá vybaveni potřebuji pro splnění své funkce 
kameru nebo snimač, které jsou umístěny na 
vnitřní stra ně čelního skla v oblasti vnitřního zrcát
ka. Pokud bylo če l ní sklo v oblasti snímání kamery 
nebo snímače poškozeno, např. nárazem kamene, 
je nutné če lni sklo vyměnit. Oprava nárazu kame
ne může způsob it chybné funkce a závady na vy
baveni. 

Po výměně čelního skla je nutné kameru i snímače 
nechat nastavit a zkalibrovat v odborném servi su. ~ 

A UPOZORNĚN í 
Když vysílačky použiváte bez připojení 
k vnější anténě, mohou být ve vozidle překro
čeny mezní hodnoty elektromagnetického 
zářeni. To platí i při nesprávně instalované 
vnější anténě. 

• Vys í lačku používejte ve vozídle pouze 
Ls~řa_' d_n_ě~p_ři~p_o~je_n_o_u __ v_n~ěJ~'š_í _a_n_te_' n_o_u_. ________ -" <I 

Informace uložené V řídicích jednotkách 

IT'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J,::.U bezpečnostní pokyny .&. na straně 296 a 
dodržujte je. 

Vozid lo je z výroby vybavené elektronickými řídicí
mi jednotkami, které mimo jiné přebirají řizeni mo
toru a převodovky. Kromě toho hlídají funkci výfu
kového systému a airbagu. 

Elektronické říd i cí jednotky proto během jízdy stále 
vyhodnocuj í data relevantní pro vozidlo. Pří výsky
tu závad nebo odchylek od požadovaných hodnot 
budou výhradně uložena tato data. P řípadné poru
chy se zpravidla hlásí kontrolními světly ve sdruže
ných přístrojich . 

Data uložená v řidicich jednotkách je možné č i st 

a vyhodnocovat pouze speciálními přístroji. 

Pouze díky uloženi příslušných dat je odborný se
rvis schopen vzniklé poruchy nalézt a odstran it. 
Mimo jiné se ukládají tyto údaje: 

• údaje k motoru a převodovce, 

• rych lost jízdy, 

• smě r jízdy, 

• brzdný účinek , 

• údaje k bezpečnostnim pásům. 
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V žádném případě se v řídicích jednotkách neza
znamenávají hovory ve vozidle. Profi ly pohybu po 
projížděných úsecích nemohou a nesměji být vy
tvářeny z uložených dat. 

Při používání vozid la jsou možné situace, ve kte
rých se mohou samotná uložená data nebo ve 
spojení s dalšími informacemi (protokol o nehodě, 
poškození vozidla, výpověd i svědků atd .) případně 
při odborné konzultaci s odborníkem a s jeho do
datečnými informacemi, úzce vztahovat k urč ité 

osobě. 

U vozidel s funkcí nouzového volání přes mobilní 
telefon nebo jiné připojené přístroje se může 
přenášet aktuální sta noviště. Jestliže říd i cí jednot
ky při nehodě zaregistrují aktivaci airbagů, může 
systém automaticky vyslat signál. Tato funkce závi
sí na mobiln ím operátorovi. Přenos je zásadně mo
žný pouze v oblastech s dostatečným pokrytím. 

Dodatečné informace, které jsou se zákazníkem 
sm l uvně dohodnuty, např. určení polohy vozid la 
v případě nouze, dovolují předávání určitých údaj ů 

z vozidla. 

Paměť dat k nehodě (Event Data Recorder) 

Vozidlo není vybaveno pamětí dat k nehodě. ~ 

IA vAROVÁNí 
Neodborně provedené opravy a změny mo
hou způsobit poškození a poruchu fun kcí 
a výrazně ovlivnit účinnost asistenčních sy
stémů řidiče . Následkem mohou být nehody 
a těžká zraněni. 

Opravy a ovlivnění systému airbag 

IT'n Nejprve si přečtěte úvod ni inform~ce a 
L-J,::.U bezpečnostni pokyny .&. na strane 296 a 
dodržujte je. 

Při opravách a technických změnách dodržujte 
směrnice firmy Volkswagen => .&.! 

Změny a opravy předního nárazniku , dveří, 
předních sedadel, podhledu střechy nebo karose
rie nechte provádět pouze v odborných servisech. 
Na těchto částech vozid la mohou být součást i sy
stémů a senzory systému airbag . 

P ři všech pracích na systému airbag, jakož i při de
montáži a montáži systémových částí při jiných 
opravárenských pracích, se mohou části systému 
airbag poškodit. Tak se může stát, že se airbagy 
v případě nehody aktivují nesprávně nebo se ne
aktivují vůbec . 

Aby se neomezila účinnost a irbagů a demontova
né části nezpůsobily zranění a neznečistily životní 
prostřed í , musíte respektovat předpisy. Tyto 
předp isy jsou k dispozíci v odborných servisech. 

Změna zavěšení kol vozid la může ovlivnit fungová
ni systému airbag při nárazu. Napřík lad mohou být 
v důs ledku použití kombinací rá fků a pneumatik , 
které nebyly schváleny firmou Volkswagen, v dů
sledku snížen í vozidla, v důsledku pozměněn í tu
hosti pérování včetně pružin, tl umičových vzpěr, 

tlumičů atd . změněny sily, které jsou měřeny se
nzory airbagů a předávány elektronické řídicí jed
notce. Některé změny pérován í mohou například 

zvýšit síly naměřené senzory a spustit systém air
bag za takových nárazů , při nichž by za normál-

Dodatečná montáž vysílaček 

IT'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-J,::.U bezpečnostní pokyny .&. na straně 296 a 
dodržujte je. 

K provozu vysí laček ve vozidle je potřebná vnějš í 

anténa. 

V paměti dat k nehodě jsou dočasně ukládány in
formace vozidla. Tak v případě nehody dostanete 
detailni poznatky o jejím průběhu . U vozidel se sy
stémem airbag se mohou uložit napřík lad údaje 
dů l ežité pro nehodu, jako jsou rychlost nárazu, 
stav zámků bezpečnostni ch pásů, polohy při seze
ní a doby aktivace. Rozsah dat závi sí na výrobci. 

Montáž takovéto paměti dat k nehodě lze provést 
pouze se souhlasem maj itele. 

Přeprogramování řídících jednotek 

Všechna data pro ř ize ní jednotl ivých systémů se 
zásadně ukládají v říd icích jednotkách. Některé 

komfortní funkce, jako např. komfortní blikání uka
zate l ů směru jizdy, oddělené odemykání dveři 
a ukazatele na displeji, je možné přeprogramovat 
speciálními př í stroji. V takovém pří padě při slušné 
údaje a popisy ve vaši palubní knize již neodpovi
dají původním funkcím. Volkswagen doporučuje, 
abyste si přeprog ramová ní nechali potvrdit v Se
rvisnim plánu v poličku "Ostatni záznamy dilny". 

A VAROVÁNI (pokračování) 

• Opravy a změny na vozidle 
dět pouze odborné servisy. 

nechte prová-

n nebyl, jestliže 
ny. Jiné změny 

ních situací systém airbag spuště 

by bývaly nebyly provedeny změ 
mohou sn ižit sily naměřené senz 
spuštěn í airbagu ve chvíli, kdy by 

ary a zabránit tak 
spuštěn být měl. 

A VAROVÁNí 
a změny mo-Neodborně provedené opravy 

hou způsobit poškozeni a por 
a výrazně ovlivnit účinnost sy 
Následkem mohou být nehod 

uchu funkcí 
stému airbag. 
y a těžká nebo 

smrtelná zraněni. 

• Opravy a změny na vozidle 
dět pouze odborné servisy. 

nechte prová-

• Moduly airbagu nelze opra vovat, nýbrž je 
nutné je vyměnit. 

• Nikdy nemontujte do vozid 
bagu demontované ze starýc 
pocházejíci z recyklačního pr 

la součásti air-
h vozidel nebo 
ocesu . 

A VAROVÁNí 
četně použiti ne-Změna zavěšení kol vozidla v 

povolených kombinací ráfků 
že pozměnít fungování airbag 
těžkých nebo smrtelných por 

a pneumatik mů-
u a zvýšit riziko 
aněni při neho-

dě. 

ti zavěšení kola, • Nikdy nemontujte součás 
které nevykazuji identické vla 
ginální součásti namontovan 

stnosti jako ori -
é ve vozidle. 

• Nikdy nepouživejte kombinace pn eumatik 
a ráfků, které nebyly schváleny firmou Vol ks -

<l 

wagen . <l 

Dodatečná montáž elektrických nebo elektronic
kých přístrojů do vozidla vyžaduje typové schvále
ní. Bez tohoto schválení by za určitých okolností 
mohlo pozbýt platnost i osvědčení o registraci vozi
dla. 

Volkswagen připouští provoz vysilaček za předpo-

kladu, že: ~ 
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Informace o možném přeprog ramování mají u pa
rtnerů Volkswagen. 

Načtení pamětí závad vozidla 

Ve vnitřním prostoru vozidla je umístěna diagno
stická zd í řka pro načítá ní pamětí závad. Paměť zá
vad dokumentuje vzniklé poruchy a odchylky od 
požadovaných hodnot elektronických řídicích jed
notek. Další informace o uložených datech obdrží
te v odborném servisu. 

Diagnosti ckou zdi řku naleznete v prostoru nohou 
na st ra ně řidiče vedle páčky pro otevřeni kapoty 
motorového prostoru za krytem. 

Paměti závad nechte načíta t a nulovat pouze v od
borném servísu. 

Po odstra nění se informace o tom vymažou z pa
měti. Ostatní obsah paměti je přepisován průbě
žně . <l 

Používání mobilního telefonu ve vozidle bez připojení k vnější anténě 

IT'n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L-J,::.U bezpečnostní pokyny & na straně 296 a 
dodržujte je. 

Mobilní telefony vysilají a přijimají rádiové vlny jak 
během hovoru , tak i v režimu Standby, označované 
také jako vysokofrekvenčn i energie. V aktuální od
borné lite ratuře je upozorňováno na to, že rádiové 
vlny mohou působit škod livě na lidský organizmus, 
pokud jejich frekvence překročí určité hranični hod
noty. Vládni mista a mezinárodni výbory stanovili 
hranice hodnot a směrnice, aby elektromagnetické 
zá řeni vycházejicí z mobilnich te lefonů bylo v ob
lasti, kde hodnoty tohoto záře ni jsou pro lidské 
zdraví zanedbatelné. Avšak neexistují žádné důka
zy o tom, že bezdrátové telefony jsou absolutně 

bezpečné. 

Z tohoto důvodu volaji někteří odbornici po zdržen
livém postoji , co se týká uživáni mobilních telefo
nů , přičemž navrhuji opatřeni ke sniženi tohoto 
zářeni, které působi na lidské tě l o. 

Při použiváni mobilního telefonu uvn it ř vozidla, kte
rý není připojen na vnějš i anténu, může elektro
magnetické zářeni být vyšši, než když je mobilní 
telefon př i pojen na integrovanou nebo jinou vnější 
anténu. 

Pokud je vozídlo vybaveno vhodnou připravou pro 
mobilní telefon , která umožňuje používání různých 
dop l ňkových funkcí kompatibilních mobilních tele-

fonů s funkc í Bluetooth®, splňuje zákonné předp isy 
mnoha zemi , které používání mobilních te lefonů ve 
vozidle povolují pouze jako hlasitý telefon. 

Hlasitý telefon instalovaného ve výrobě je určen 
pro použití mobilních te lefonů kompatibi ln ích přes 
Bluetooth ®. Mobilní telefony musí být ve vhodném 
držáku, resp. musí být ve vozidle bezpečně ulože
ny. Pokud používáte držák telefonu, musí být tento 
držák bezpečně zaaretován na základní desce. 
Pouze takto je mobi lní telefon bezpečně upevněn 
na přístrojové desce a je vždy v dosahu řidiče . Mo
bilní telefon je spojen s vnější anténou v závislosti 
na přípravě buď přes držák telefonu , nebo přes 
spojení Bluetooth®, které bylo vytvořeno mezi mo
bilnim telefonem a vozidlem. 

Při pojení mobilního telefonu na integrovanou vněj
ši telefonní anténu nebo na externí vněj š í anténu 
snižuje z telefonu vyzařované elektromagnetické 
záření , které působ i škodlivě na lidské tě l o. Kromě 

toho se tím zlepšuje kvalita spojení. 

Pokud je mobilní telefon uvnitř vozidla používán 
bez hlasitého telefonu , není telefon ve vozidle bez
pečně připevněn a není při pojen k vnější anté ně 
vozídla . Kromě toho není dobíjen prostředníctvím 
držáku . Rovněž je možné očekávat , že stávajíci te
lefonni spojení bude přerušeno nebo se sniží jeho 
kva lita. ~ 

Péče o vozidlo a údržba 
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Mobilní telefon používejte ve vozídle jen tehdy, po
kud je připojen k hlasitému telefonu. Firma Volks
wagen doporučuje při používání mobilního telefonu 
ve vozídle používat vnější anténu. 

Technologie Bluetooth® je registrovaná značka 
Bluetooth® SIG, inc. 

A VAROVÁNí 
Neupevněný nebo nesprávně připevněný mo
bilni telefon může být při náhlém jizdnim ma
névru nebo při brzdění, jakož i při nehodě od
mrštěn do prostoru vozidla a může způsobit 
zranění. 

• Mobilni telefon, další přístroje , jakož 
i přislušenství k telefonu, jako např. držáky, 
poznámkové bloky, přenosné navigační přis
troje, vždy během jízdy připevněte správným 
způsobem a mimo oblasti rozpínání airbagů 
nebo je bezpečně uložte. 

Upevňovací body pro zvedání vozidla 

Obr. 189 Upevňovací body vpředu k zvedání vo
zid la zvedací plošínou nebo palubním zvedákem 

..--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.bl.I bezpečnostní pokyny .&. na straně 296 a 
dodržujte je. 

Vozidlo se smí zvedat jen v bodech zobrazených 
na obrázcích ~ obr. 189 a ~ obr. 190. Pokud vozi
dlo nezvedáte v těchto bodech, může dojít k po
škození vozidla ~Q) a rovněž k těžkým zraněním 
~ .&. 

K zvedání vozidla se nesměji používat hydraulické 
zvedáky (plošiny). 

Při zvedání vozid la zvedací plošinou nebo palub
ním zvedákem je nutné respektovat mnoho 
opatření. Nikdy nezvedejte vozidlo zvedací ploši-
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Informace o spotřebičích 

o::n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Nálepky a štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 
Používání vozidla v jiných zemích a na jiných 
světadilech . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 
Rádíový př íjem a anténa. . . . . . . . . . . . . . . . . 305 
Opravárenské informace Volkswagen . 305 
Prohlášení o shodě. . . . . . . . . . . . . . 306 
Prohlášení o shodě pro kola a pneumatiky 306 
Likvidace starých vozidel a sešrotováni 306 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• vněj š i pohledy ~ strana 6 

• as istenčni systémy pro rozjezd (systém start
stop) ~ strana 195 

• přislušenstvi , výměna dilů, opravy a změny 
~ stra na 296 

• ~ sešit Servisni plán 

Nálepky a štítky 

..--rn Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-.bl.I bezpečnostní pokyny &. na straně 304 a 
dodržujte je. 

Z výroby jsou v motorovém prostoru a na někte

rých dílech vozidla bezpečnostn i certifikáty, nálep
ky a štítky s dů ležitými informacemi k provozu vozi
dla, jako např . na víku palivové nádrže, sluneční 
cloně spolujezdce, sloupku dveří řid iče nebo pod
laze zavazadlového prostoru. 

• Bezpečnostn í certifikáty, nálepky a štítky v žá
dném případě neodstra ňujte a ne ničte. Měly by zů
stat čiteln é. 

• Pokud byly díly s bezpečnostními certifikáty, 
nálepkami a štítky vyměněny, je nutné, aby v od
bornérn servisu byly tyto nové dí ly opatřeny na 
stejném místě stejnými bezpečnostními certifikáty, 
nálepkami nebo štítky. 

A VAROVÁNI 
Když mobilní telefony nebo vysílačky poUži
váte bez připojení k vnějši anténě, mohou být 
ve vozidle překročeny mezní hodnoty elektro
magnetického záření, a tím mohou ohrozit 
zdravi řidiče a cestujicich ve vozidle. To platí 
i při nesprávně instalované vnější anténě. 

• Mezi anténou mobilniho telefonu a kardio
stimulátorem je nutné udržovat minimálni od
stup 20 cm, protože mobílni telefony mohou 
ovlivňovat funkci kardiostimulátoru. 

• Aktivovaný mobilní telefon by se neměl 
nosit v náprsní kapse přimo nad kardiostimu
látorem. 

• Při podezřeni, že docházi k interferenci 
s kardiostimulátorem, jakož i s jinými lé
kařskými přistroji , okamžitě mobilni telefon 
vypněte . <J 

Obr. 190 U pevňovaci body vzadu k zvedání vozi
dla zvedací plošinou nebo palubnim zvedákem 

nou nebo palubním zvedákem, pokud k bezpečné

mu zvedání vozidla nemáte vzdě lá ní , znalostí 
a zkušenosti. 

Informace k zvedáni vozíd la zvedákem ~ strana 

325. 

A VAROVÁNí 
Neodborné zvedáni vozidla zvedaci plošinou 
nebo palubnim zvedákem může způsobit ne-
hody a těžká zranění. ~ 

Neodborná manipulace s vozidlem zvyšuje 
nebezpeči nehody a zranění. 

• Dbejte na zákonná ustanovení. 

• Respektujte údaje v návodu k obsluze. 

Neodborná manipulace s vozidlem může vést 
k poškozením vozidla. 

• Dbejte na zákonná ustanovení. 

• Servisní práce provádějte podle údajů v se
rvisním plánu. 

• Respektujte údaje v návodu k obsluze. 

Bezpečnostní certifikát 

Bezpečnostní certifikát na sloupku dveří řidiče in
formuje o tom , že v době výroby jsou splněny vše
chny potřebné bezpečnostní standardy a hodnoty 
poji šťovacího úřadu pro bezpečnost na silnicích 
pří slušné země . Navíc může být uveden měsí c 
a rok výroby, jakož i čís lo podvozku . 

Nálepka s výstrahou vysokého napěti 

V blizkosti zajištění kapoty motorového prostoru 
najdete nálepku, která varuje před vysokým napě
tím elektrického za řízeni vozidla. Systém zapalo
vání vozidla splňuje mj . kanadský standard 
ICES-002. 

<J 

<l 

Používání vozidla v jiných zemích a na jiných světadílech 

..--rn Nejprve sí přečtěte úvodni informace a 
L-.bl.I bezpečnostní pokyny .&. na straně 304 a 
dodržujte je. 
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Vozidlo bylo z výrobního závodu vyrobeno pro urč i

tou zemi a odpovídá jejím ustanovením registrace, 
která byla platná v okamžiku výroby vozidla. ~ 

Á VAROVÁNI (pokrac}ovánl) 

• Před zvedáním respektujte informace 
a pokyny v návodu k obsluze výrobce zveda
cí plošiny, resp. palubního zvedáku, jakož 
i případné zákonné předpísy. 

• Pří zvedání vozidla u zvednutého vozidla 
se ve vozidle nesmí níkdo nacházet. 

• Vozidlo zvedejte pouze v bodech označe
ných na obrázcích ~ obr. 189 a ~ obr. 190. 
Pokud vozidlo nezvedáte v těchto bodech, 
může ze zvedací plošiny spadnout, např. při 
demontáži motoru nebo převodovky. 

• Upínací body vozidla musi co možná nej
vice přiléhat na střed nosných ploch zvedaci 
plošiny. 

• Nikdy nestartujte motor zvednutého vozi
dla! Vibrace motoru mohou způsobit pád vo
zidla ze zvedací plošiny. 

• Když je třeba pod zvednutým vozidlem 
pracovat, zajistěte ho vhodnými podpěrami 
s odpovídajicí nosnosti. 

Jestliže je vozidlo prodáváno do jiné země nebo 
má být v jiné zemi používáno delší dobu, je třeba 
dodržovat zákonné předp isy platné v př íslušné ze
mi. 

Případně musejí být určité části výbavy dodatečně 

namontovány nebo demontovány a určité funkce 
deaktivovány. To se může rovněž týkat servisnich 
úkonů a typů servisu. To plati předevšim tehdy, 
když je vozidlo provozováno po delši dobu v zemi 
j iným klimatem. 

Na zá kladě ce losvětově rozdílných frekvenčních 

pásem možná nebude z výroby dodané rádio nebo 
navigačn í systém v jiné zemi fungovat. 

Rádiový příjem a anténa 

..--rn Nejprve si přečtěte úvod ni informace a 
L-.bl.I bezpečnostní pokyny &. na straně 304 a 
dodržujte je. 

U rád iových a nav igačních přístrojů zabudovaných 
ve výrobě může být anténa pro rádíový příjem na
montována na různých místech ve vozíd le: 

• na vnitřní stra ně zadního skla spolu s vyhřivá
nim zadního skla, 

• na vnitřni stra ně zadních bočních skel, 

• na střeše vozidla. 

Antény na vnitřní st ra ně skel je možné rozeznat ja
ko tenké drátky. 

Opravárenské informace Volkswagen 

..--rn Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-.bl.I bezpečnostní pokyny &. na straně 304 a 
dodržujte je. 

Servisni informace Volkswagen a oficiální opravá
renské informace Volkswagen můžete získat za 
úhradu na následujících adresách: 

Zákazníci v Evropě , Asii , Austrálii, Africe, 
střední a jižní Americe 

Obraťte se na partnera Volkswagen nebo na od
borný servis nebo si na adrese 
www.erwin .volkswagen.de objednejte příslušnou li
teraturu . 

Á VAROVÁNI ( okrac}ovánl)~ _____ -l 
• Zvedací plošinu nikdy nepoužívejte jako 
pomoc pro vystupování. 

• Dbejte vždy na to, aby hmotnost vozidla 
nebyla vyšší než nosnost zvedací plošiny. 

• Vozidlo nikdy nezvedejte za vanu motorové
ho oleje, převodovku, zadni nebo předni nápra
vu. 

• Pří zvedání bezpodminečně používejte pry
žové podložky, aby nedošlo k poškození pod
vozku. Kromě toho je nutné respektovat mo
žnosti zvedací plošiny. 

• Ramena zvedací plošiny se nesměji dotýkat 
bočnich prahů ani jiných části vozidla. <l 
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CD •• 
• Volkswagen nezodpovidá za škody na vozi 
dle, které vznikly na základě méně kvalitn ího 
paliva, nedostatečného servisu nebo chybějí 

cích originálních dílů . 

• Volkswagen nemůže převzit zodpovědnost, 
jestliže vozidlo neodpovídá přislušným zákon
ným požadavkům v jiných zemich a na jiných 
světadílech nebo jim odpovídá nedostatečně. <l 

CD •• 
Antény, které jsou umístěny na vnitřní straně 
okenních skel, se mohou poškodit ostrými 
předměty nebo leptavými a kyselýmí čisticimi 
prostředky a rovněž jinými chemikáliemi. Ne
lepte přes anténu ve skle žádné nálepky a anté
ny nikdy nečistěte leptavýmí ani kyselými 
prostředky ani jinými chemikáliemi. 

í,fl Pokud v blizkosti antény ve skle pracují elek
L!.J trické přístroje, může docházet k poruchám 
příjmu autorádia v rozsahu AM . 

A VAROVÁNI 
; 

Neodborně provedené opravy a změny mo
hou způsobit poškození a poruchu funkcí 
a výrazně ovlivnit účinnost asistenčních sy
stémů řidiče a systému airbag. Následkem 
mohou být nehody a těžká zranění . 

• Opravy a změny na vozidle nechte prová-

<l 

Ld_e_- t~p~o_u_z_e __ o_d_b_o_rn_é __ se_r_v_is~y~. ______________ -" <l 
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Prohlášení o shodě 

í'l'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-bJJ bezpečnostní pokyny & na straně 304 a 
dodržujte je. 

Tímto příslušný výrobce prohlašuje, že níže uvede
né produkty byly v okamžiku výroby vozidla v sou
ladu se základnimi požadavky a ostatnimi rele
vantnimi předpisy a zákony, mimo jiné s FCC 
Part 15.19, FCC Part 15.21 a RSS-Gen Issue 1: 

plati pouze pro Indii 

Bezdrátová vybavení 

• Elektronický imobilizér 

• Kli ček od vozidla 

• Rádiové dálkové ovládání nezávislého topeni 

Elektrická vybavení 

• Zásuvka 12 V 

Prohlášení o shodě pro kola a pneumatiky 

í'l'n Nejprve si přečtěte úvod ni informace a 
L-bJJ bezpečnostní pokyny & na straně 304 a 
dodržujte je. 

Na vozidle namontované pneumatiky 
splňuj í požadavky BIZ a odpovídají 
směrnici Central Motor Vehicle Rules 
(CMVR) z roku 1989. 

Likvidace starých vozidel a sešrotování 

í'l'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-bJJ bezpečnostni pokyny & na straně 304 a 
dodržujte je. 

Likvidace starých vozidel 

Volkswagen se již postaralo okamžik, kdy si bude
te přát ekologicky zlikvidovat vaše vozidlo. likvida
ce starého vozidla je zajišt"ována plošným systé
mem v mnoha evropských státech. Po provedené 
likvidaci bude vystaven doklad, který dokumentuje 
řádnou a ekologickou likvidaci vozidla. 
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• Doporučení k jízdě uposlechněte jen při 
dobré vídítelnosti, vhodných povětrnostních 
podm inkách, dobrém stavu vozovky a pod
mínkách provozu. 

• Neohrozte ostatní účastníky silníčního 
provozu. 

Katalyzátor 

í'l'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-bJJ bezpečnostní pokyny & na straně 307 a 
dodržujte j e. 

Katalyzátor slouži k dodatečnému zpracování výfu
kových plyn ů a pomáhá snižovat tvorbu škodlivin 
ve výfukových plynech. Aby výfukový systém a ka
talyzátor zážehového motoru dlouho fungovaly: 

• Čerpejte vždy jen bezolovnatý benzin . 

• Nikdy nevyjiždějte palivovou nádrž až do dna. 

• Motor nepřeplňujte motorovým olejem ~ strana 
257. 

• Vozidlo neroztahujte, ale použijte pomoc při 
startování ~ strana 343. 

Filtr pevných částic 

í'l'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-bJJ bezpečnostní pokyny & na straně 307 a 
dodržujte je. 

Filtr pevných částic odstraňuje saze z výfukových 
plynů . Saze se shromažďují ve filtru a jsou tam 
spalovány. Abyste tento spalovaci proces podpo řili , 

doporučuje Volkswagen vyloučit časté jízdy na 
krátkou vzdálenost. 

• Čerpejte jen motorovou naftu s nízkým obsa
hem siry ~ strana 246. 

• Nikdy nečerpejte benzin ani topný olej . 

• Nikdy nečerpejte bionaftu . Přimi chá ní bionafty 
do motorové nafty pOdle normy EN 590 je podle 
výrobce přípu stné ~ strana 246. 
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Likvidace starého vozidla je zásadně bezplatná, 
s výhradou splně ni národních zákonných předpisů . 

Další informace o likvidaci a zužitkování starých 
vozidel získáte u partnerů Volkswagen. 

Sešrotování 

Při sešrotováni vozidla nebo jednotlivých díl ů sy
stému airbag a napínačů pásů je nutné respekto
vat příslušné bezpečnostní předpisy. Tyto předpisy 

jsou k dispozici v odborných servi sech. <l 

CD •• 
Vždy respektujte rozsvícená kontrolní svět la 

a příslušné popisy a pokyny, abyste zamezili 
poškození vozídla. 

í,fl Dokud sviti kontrolní světlo .. , Ů nebo EPC, 
W je třeba počitat s poruchami motoru , vyšší 
spotřebou paliva a se snížením výkonu motoru . 

Pokud za jízdy dojde k nepravidelným zápa l ům 
(vznětům) , ke snížení výkonu nebo ke špatnému 
běhu motoru, ihned snižte rychlost a nechte vozi
dlo zkontrolovat v nejbližším odborném servisu. 
Nespálené pohonné hmoty by se mohly dostat do 
výfukového za řízení a do ovzduší. Kromě toho se 
může katalyzátor poškodit také přehřá tim! 

&... Za určitých okolnost mohou v motoru vznikat 
'ťf5 plyny obsahující siru , i když č istici za řizení 
výfukových plyn ů pracuje bezchybně. To závisí na 
množství síry v pohonných hmotách. <I 

• Nikdy nevyjíždějte palivovou nádrž až do dna. 

• Motor nepřeplň ujte motorovým olejem ~ strana 
257. 

• Vozidlo neroztahujte, ale použijte pomoc při 
startování ~ strana 343. 

Aby se minimalizovalo ucpání filtru pevných části c, 

lze u vozidel s automatickou převodovkou lehce 
zvýšit počet otáček motoru , aby se filtr automaticky 
vyč istil. Přitom se však kontrolni světlo ... neroz
svítí. 

&... Za určitých okolnost mohou v motoru vznikat 
'ťf5 plyny obsahující síru , i když čistic í za řízení 
výfukových plynů pracuje bezchybně. To závisí na 
množství síry v pohonných hmotách. <] 

Řízení motoru a čistící zařízení výfukových plynů 

cen Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Kontrolni světla 

Kata lyzátor ... 
Filtr pevných částic 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• řaze ni ~ strana 172 

• čerpá ni pohonných hmot ~ strana 240 

• pohonné hmoty ~ strana 246 

• motorový olej ~ strana 257 

• akumulátor vozidla ~ strana 266 

• informace uložené v řídic i ch jednotkách 
, strana 296 

• roztahováni a vlečení ~ stra n a 346 

Kontrolní světla 
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A VAROVÁNí 
Části výfukového systému bývají velmi hor
ké. Mohou způsobít vznik požáru. 

• Vozíd lo odstavte tak, aby žádné části výfu
kového systému nepříšly do styku s lehce 
vznětlívým materíálem, např. se suchou trá
vou. 

• Dodatečnou ochranu podvozku nebo antí 
korozní prostředky níkdy nepoužívejte na vý
fukové potrubí, katalyzátory, tepelné štíty ne-
bo na filtr pevných částíc . <l 

ru ~ejprve si přečtěte úvodní ínformace a bezpečnostní pokyny & na straně 307 a dodržujte 

Je. 

Svíti Možná příčina Řešení 

Vadné řizeni motoru (Electronic Power Motor nechte neprod leně zkontrolovat v někte-

'K~_ Control). rém z odborných servisů . 

v{} 
Předžhaveni vznětového motoru před spu-

~ strana 167 
štěním . 

Závada katalyzátoru . 
Uberte plyn. Opatrně dojeďte k nejbližš imu od-

' ...... bornému servisu. Nechte motor zkontrolovat. 

Jedl e asi 15 minut na 4. rychlostní stupeň (ma-
nuální převodovka ) , resp. na jízdni stu-
peň D (automatická převodovka ) p ři rychlosti 

Sazemi zanesený filtr pevných částic . nejméně 70 kmih (45 mph). 
Respektujte platná omezení rychlosti ~&. 
Pokud pak kontrolni světlo nezhasne, vyhledejte 
nejbližší odborný servi s. 

Bl iká Možná příčina Řešení 

Vadné řízení motoru (vznětový motor). 
Motor nechte ne prod leně zkontrolovat v někte-

\I' rém z odborných servisů. 

Vynechávání zapalováni , která můžou po- Uberte plyn . Opatrně dojeďte k nejbližšimu od-

škodit katalyzátor bornému servisu. Nechte motor zkontrolovat. 

Při zapnuti zapalování se krátce rozsvíti někte rá 
varovná světla kvů li kontrole funkčnosti pří slušné

ho systému. Po několika sekundách zhasnou. 

A VAROVÁNí 
Pří čištění filtru pevných částíc musíte vždy 
vyhovět dopravním předpísům . ~ 
~~--~--~~----------~ 

Svépomoc 
Praktické pokyny 

Otázky a odpovědi 

Péče o vozidlo a údržba 

1
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Jestliže při manipulaci s vozidlem existuje po
dezření zdánlivé chybné funkce nebo poškozeni 
vozidla, před vyhledáním partnera Volkswagen ne-

bo odborného servi su si přečtěte následujicí poky
ny a dodržujte je. Navic vám mohou dále pomoci 
hesla "Problémy" nebo "Kontrolni seznam". 

Problémy Možné přičiny a jíné Možné řešení 

- Proveďte startováni s cizi pomoci 
Akumulátor je vybitý . ~ strana 343. 

Motor nenaskočí. 
- Nabijte akumulátor ~ strana 266. 

Je použit chybný kli ček od vozi- Použijte platný kliček od vozidla ~ strana 
dia. 41 . 

Zásoba paliva je příli š nizká. Načerpejte palivo ~ strana 240. 

Kouřeni z blatniku. 
Zapnuté nezávislé topení. Vypněte nezávislé topeni ~ strana 235. 

Běž i ci přídavné topení. Neni náprava ~ strana 248. 

- Baterie v kličku od vozidla je - Vyměňte baterii ~ strana 41 . 

Vozidlo nelze pomoci kličku vybitá. - Běžte bliže k vozidlu . 

od vozidla odemknout nebo - Klí ček je při li š vzdálen od vozi- - Synchronizujte kliček od vozidla 

zamknout. dia. ~ stra na 41 . 
- Tlač ítka byla sti sknuta mimo - Odemkněte nebo zamkněte vozidlo 
dosah. ru čně ~ strana 314. 

Studený motor, systémy podpory 

Neobvyklý hluk. brzdění , čerpáni zemniho plynu , 
V rej stříku si vyhledejte heslo "Hluky". zatažená ručni brzda, nezávislé 

topení. 

Jsou aktivovány as istenční sy- V rejstříku si vyhledejte heslo "As istenční 

Podivné jízdni vlastnosti. 
stémy. systémy". 

Převodovka s dvojitou spojkou 
DSG® je příliš horká. Vozidlo okamžitě zastavte ~ strana 178. 

Při odemykáni se pohybuji Jsou uložena nastaveni komfort- Korigujte nastaveni komfortniho systému 
vněj š í zrcátka. ního systému. ~ stra n a 71 . 

Přední sedadla se nedají 
Akumulátor je vybitý . Nabijte akumulátor vozidla ~ strana 266 . 

elektricky nastavit. Přepá lená pojistka. Zkontrolujte pojistku a při pad ně ji vyměň-

te ~ strana 332. 

Ve vozidle není zvedák, Vybavení podle provedení vozi-
Není možná žádná přímá pomoc, protože resp. ve voze není rezervní dia. 

ko lo nebo souprava na Vozidlo má pneumatiky se systé-
je závislá na výbavě. Případně se obrat"te 

opravu pneumatik. mem pro nouzové dojeti . 
na partnera Volkswagen ~ strana 318. 

- Okno nebo elektrická panora-
matická výklopná a posuvná 

Hlidáni vnitřního prostoru střecha jsou otevřené . 
Odstra ňte nebezpeč í falešné aktivace 

aktivuje alarm . - Přivěsek na zpětném zrcátku 
alarmu ~ strana 48. se pohybuje. 

- Ve vozidle vibruje mobilni tele-
fon. 

Praktické pokyny 



Problémy Možné příčíny a jíné Možné řešení 

Funkce nejsou takové, jak Byla provedena nastavení v in- Zkontrolujte a přip . vraťte zpět na nasta-
je popsáno v návodu k ob-
sluze. 

formačním systému Volkswagen. veni z výroby ~ strana 24. 

- Světlomet je nastaven pro pro-
voz vlevo nebo vpravo. - Přestavte světlomet pro provoz vlevo 

Vozovka nen í správně 
- Světlomet není nastaven nebo vpravo ~ stra na 102. 
správně. - Nastavte sklon světe l ~ strana 102. 

osvětlována. - Vypadly žárovky. - Vyměňte žárovky ~ strana 335. 
- Nejsou zapnutá tlumená svě- - Zapněte tlumená světla ~ strana 102. 
tla. 

Slabý akumulátor vozidla. Nabijte akumulátor vozídla ~ strana 266. 

Elektrícké spotřebiče nefun- Nízká zásoba paliva. Načerpejte pohonné hmoty ~ stra na 240. 
gují. 

Přepá le ná pojístka. 
Zkontrolujte pojistku a případně jí vyměň-

te ~ strana 332. 

- Provoz na krátké vzdáleností. 
- Omezte jízdy na krátkou vzdálenost. 
- Jezděte předvídavě. 

- "Neklidný plynový pedál". - Stejnoměrně přid ávejte plyn. 

Jsou zapnuté elektri cké spotřebi - Vypněte nepotřebné elektrické spotřebi-

če. če. 

Vadné řízení motoru. Nechte odstranit závadu ~ stra na 307 . 

Spotřeba paliva je vyšší, 
Tlak vzduchu v pneumatikách je 

Dohustěte pneumatiky ~ stra na 284. 
přili š nizký. 

než je uvedeno. 
Jízda v horách. Není možná žádná přimá pomoc. 

Jizda s přívěsem nebo střešním 
- Zkontrolujte použití. 
- V připadě, že nos iče nepoužíváte, de-

nos ičem . montujte je. 

Jízda s vysokým zatížením. Není možná žádná přímá pomoc. 

Jízda s vyššimi otáčkami moto- Zvolte vyšši rychlostní stupeň . 
ru . 
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Při zapnutých varovných světlech se např . může 

během odtahováni ukázat změna směru nebo 
změna jízdniho pruhu tím, že se pohne páčkou 
ukazate l ů směru jízdy. Blikání varovných světe l se 
dočasně přeruš í. 

Varovná světla zapněte například: 

• Vozidla jedou ci za vámi varujte, když se okolní 
provoz náhle zpomalí nebo když dojedete na ko
nec dopravní zácpy. 

• Když existuje případ nouze. 

• Když vozidlo vypadlo. 

• Při vlečení . 

Při používání varovných světe l respektujte specific
ké zákonné předpisy jednotlivých zemí. 

Jestliže varovná světla nefunguji, musíte ostatní 
účastníky silničního provozu upozornit na odstave
né vozidlo jiným způsobem - v souladu s platnými 
předpisy. 

• VAROVÁNI 

výfukového systému bývají velmi hor
ké. Mohou způsobit požár a těžká zranění . 

• Nikdy neodstavujte vozidlo tak, aby části 
výfukového systému přišly do styku s lehce 
vznětlivým materiálem pod vozidlem, např. so 
suchou trávou, palivem. 

m Akumulátor se vybíjí, pokud jsou varovná 
L.!.J světl a zapnutá delší dobu - i při vypnutém za· 
palování. 

m U některých vozidel během brzdění maximál
L.!.J ni silou při rychlosti nad asi 80 kmih (50 mph) 
blikají brzdová světl a, aby varovala za vámi jedou
cí účastníky provozu. Pokud brzdě ní přetrvává, au
tomaticky se zapnou při rychlosti pod 10 kmih 
(6 mph) varovná světl a. Brzdové světlo svíti trvale. 
Při zrychlení se varovná světla samočinně zase vy-

<l 

Opomenutí kontrolních seznamů, důležitých 
pro vaši vlastní bezpečnost, může vést k ne
hodám a těžkým poraněním. pnou. ·1 

Lékárnička, výstražný trojúhelník, výst ražná vesta a hasicí přístroj 

Obr. 192 Uchycení výstražného trojúhelniku v za
dnich výklopných dveř ích 

Výstražný trojúhelník 

Při otevřených zadních výklopných dveřích otočte 

uzávěr ~ obr. 192 G) o 90°. Uchycení ® sklopte 
do l ů a vyjměte výstražný trojúhelnik. 

Lékárnička 

Lékárničku můžete uložit do odkládací přihrádky 
pod sedadlem řidiče ~ strana 154. 

Lékárnička musí odpovídat zákonným ustanove
ním. Dbejte na datum použitelnosti obsahu. 

Hasicí přístroj 

Hasicí přístroj může být pod sedadlem spolujezd
ce. 

Hasicí pří stroj musí odpovídat všem zákonným 

V nouzi 

[QJ Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Zajištění sebe sama a zaji štění odstaveného 
vozidla 311 
Lékárnička, výstražný trojúhelník, výstražná 
vesta a hasicí přístroj 312 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• brzděni , zastavení a parkování ~ stra na 180 

• nouzové zamknuti nebo otevřeni ~ strana 314 

• palubní ná řadí ~ strana 318 

• výměna kola ~ strana 322 

• VAROVÁNí 
Na silnici odstavené vozidlo představuje 
značné riziko pro sebe i pro ostatní účastníky 
silničního provozu. 

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozidlo. Vozidlo odstavte v bezpečné vzdále
nosti od projíždějících vozidel, aby bylo mo
žné v případě nouze všechny dveře uzam
knout. Zapněte varovná světla, aby jste varo
vali ostatni účastníky silníčního provozu. 

• Nikdy nenechávejte děti, postižené nebo 
osoby, které nejsou plně soběstačné, samo
tné ve vozidle, když jsou dveře uzamknuté. 
Tyto osoby pak mohou zůstat v případě nou
ze ve vozidle uzamknuté. Ve vozidle uzam
knuté osoby mohou být vystaveny velmi vy-
soké nebo velmi nízké teplotě. <l 

Zajištění sebe sama a zajištění odstaveného vozidla 

8n ·0235 

Obr. 191 Uprostřed při strojové desky: spínač va
rovných světe l 

Kontrolní seznam 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l..-.I=J.I bezpečnostní pokyny & na straně 311 a 
dodržujte je. 

Dodržujte zákonná ustanovení k zajiště ni odstave
ného vozidla. V mnoha zemich je například přede

psáno zapnutí varovných světe l a nošení varovné 
vesty ~ stra na 312. 

Pro vlastní bezpečnost a pro bezpečnost spolucestujících dodržujte následujíci body v udaném pořadi 
~&: 

1. Vozidlo odstavte v bezpečné vzdálenosti od plynulého provozu a na vhodný podklad ~ & . 
2. Zapněte varovná světla pomoci tlačitka ~ ~ obr. 191. 

3. Pevně zatáhněte ručni brzdu ~ stra na 180. 

4. Řadic i páku za řadle do neutrální polohy, resp. nastavte volicí páku do polohy P ~ strana 172. 

5. Odstavte motor a vytáhněte klí ček od vozidla ze zapalováni ~ stra na 167. 

6. Všechny cestující nechte vystoupit a odveďte je stranou od provozu do bezpeč i , na př . za svodidlo. 

7. Když vozidlo opouštíte, vezměte s sebou všechny klíčky k vozidlu . 

8. Použijte výstražný trojúhelnik, abyste ostatní účastníky silničního provozu upozornili na své vozldl 

9. Motor nechte dostatečně vychladnout a přip . požádejte o odbornou pomoc. ~ 

A VAROVÁl)li·(pokra~ov6nl) : " 

• Hasici přístroj, lékárničku , výstražnou ve
stu a trojúhelnik upevněte bezpečně do uchy-

Lc_e_n_í_. ______________________________ ~ <l 

Praktické pokyny 

1

311 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
l..-.I=J.I bezpečnostni pokyny & na straně 311 a 
dodržujte je. ustanovením, být neustále připraven k provozu ,.. 

Výstražná vesta 

U některých vybavení vozidla je ve dveřích řidiče 

odkládaci p řihrádka pro výstražnou vestu ~ strana 
9. 
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a musi se pravide lně kontrolovat. Viz kontrolni pe-
čeť na hasicí m pří stroji. 

• VAROVÁNI 
Volné předměty mohou při náhlém jízdním 
manévru nebo zabrzdění, nebo i při nehodě 
proletět vnitřním prostorem vozidla a způso-
bit těžká poranění. ~ 

Praktické pokyny 

1

313 



Nouzové zamknutí nebo otevření 

o::n Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Ručni odemykáni nebo zamykáni dveři řidiče 314 
Ručni zamykáni dveři spolujezdce 
a zadnich dveři 315 
Nouzové odjištěni zadnich výklopných dveři 315 
Nouzové zavřeni elektrické panoramatické 
střechy 316 
Nouzové odemykáni zámku volici páky 316 

Dveře , zadni výklopné dveře a elektrická panora
matická výklopná a posuvná střecha se mohou 
např. při výpadku rádiového signálu kličku od vozi
dla nebo centrálniho zamykáni ručně zamykat 
a částečně odemykat. 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• sada kličků od vozidla =:o strana 41 

• centrálni zamykáni a systém zamykání 
=:o strana 44 

• dveře =:o strana 50 

• zadní výklopné dveře =:o strana 53 

• elektrická panoramatická výklopná a posuvná 
střecha =:o strana 59 

• v nouzi =:o strana 311 

A VAROVÁNí 
Neopatrné nouzové zamknutí nebo otevření 
může mit za následek těžká zranění. 

IA VAROVÁNi (pokračováni) 

• U vozidla zamknutého zvenčí se nedají 
dveře a okna zevnitř otevřít. 

• Nikdy nenechávejte samotné ve vozidle 
děti ani osoby, které nejsou plně samostatné 
a potřebují pomoc druhé osoby. Tyto děti ne
bo osoby nejsou v případě nouze schopné 
samy opustit vozidlo, ani si vlastnimi silami 
pomoci. 

• Podle roční doby mohou v uzavřeném vo
zidle být velmi vysoké nebo nízké teploty, kte
ré mohou především u malých dětí vést k vá
žným zraněním, vyvolat onemocnění nebo 
vést k úmrtí. 

16 VAROVÁNí 
Funkční oblast dveří, zadních výklopných 
dveřich a elektrické panoramatické výklopné 
a posuvné střechy je nebezpečná a může 
způsobit poranění. 

• Dveře, zadní výklopné dveře a elektrickou 
panoramatickou výklopnou a posuvnou 
střechu otevírejte nebo zavírejte pouze tehdy, 
když se ve funkčni oblasti nikdo nenachází. 

CD II"· .... ·~~I""""' 
Při prováděni nouzového zamknutí nebo 
otevření potřebné díly opatrně demontujte 
a opět správně nasaďte, abyste zabránili po
škození vozidla. 

Ruční odemykání nebo zamykání dveří řídíče 

I'I'"'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.blI bezpečnostni pokyny & na straně 314 a 
dodržujte je. 

Při ručním zamykání vozidla se zpravídla zamknou 
všechny dveře. Při ručním odemykání se ode
mknou pouze dve ře řidíče. Dbejte pokynů k zabe
zpečovacímu za řízení proti krádeži =:o strana 44 . 

• Dveře řidiče odemykejte a zamykejte ručně tě
lesem kličku v zámku dve ří =:o strana 41 . 
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Problém pří odemykání: 

• Zabezpečovací za řízení proti krádeži zůstává 
u odemknutého vozidla aktivní . Nespustí se ale 
alarm =:o strana 44. 

• Když se otevřou dveře řidiče , alarm se spustí. 

• Zapněte zapalování. Pří zapnutí zapalování 
elektron ický imobilizér rozpozná platný kliče k od 
vozidla a deaktivuje zabezpečovací za říze ní. 

í,f'1 Zabezpečovací za řízení proti krádeži se při 
L!J ručním uzamknutim vozidla tě lesem kličku 
nezapíná =:o strana 44. 

Nouzové zavření elektrické panoramatické střechy 

Obr. 196 Podhled střechy : odstraněn í krytu 

I'I'"'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.blI bezpečnostni pokyny 1& na straně 314 a 
dodržujte je. 

• Odstraňte kryt ve směru šípky => obr. 196. 

Obr.197 Šroub s vnítřním šestíhranem pro 
zavření elektrícké panoramatícké výklopné a po
suvné střechy 

• Opět nasaďte kryt. 

• V některém z odborných serví sů nechejte zkon
trolovat elektrickou panoramatíckou výklopnou 
a posuvnou střechu, protože nouzovým zavřením 
střechy mohlo dojít k poruše její funkce, jakož 
í funkce omezovače síly elektrícké panoramatícké 

<l 

<l 

• Zasuňte běžný ímbusový klič 1 ) velikostí 4 mm 
do šroubu s vnítřním šestíhranem =:o obr. 197 (D. výklopné a posuvné střechy. <l 

• Elektrickou panoramatíckou výklopnou a po
suvnou střechu zavírejte otáčením ímbusového kli
če. 

Nouzové odemykání zámku volicí páky 

Obr. 198 Demontáž krytu ku lisy řazení (vozídlo 
s řízen ím vlevo). Vozíd lo s řízením vpravo je 
uspořádáno zrcadlově. 

I ) Není součásti dodávky v palubním nářadí. 
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Obr. 199 Nouzové odblokování volící páky 

Ruční zamykání dveří spolujezdce a zadních dveří 

Obr. 193 Vpravo v če lní stra ně předních dveří: 

nouzové zamykání , za gumovým těsněním 

I'I'"'n Nejprve si přečtěte úvodní ínformace a 
L-.blI bezpečnostní pokyny.&. na straně 314 a 
dodržujte je. 

Dveře spolujezdce a zadní dveře je možné za
mknout ručně. Zabezpečovac í za řízení proti krá
deží se pří tom neaktivuje. 

• Otevřete dveře . 

• Odstra ňte pryžové těsnění v čelní stra ně dveří. 
Těsnění je označeno pomocí zámku 6 =:o obr. 193. 

• Vyklopte tě leso klí čku od vozídla =:o strana 41 . 

• Těleso kličku vsuňte vodorovně do zá řezu 
a s tískněte malou páčku směrem dopředu 

=:o obr. 194. 

Obr. 194 Nouzové zamykání vozídla kličkem od 
vozidla 

• Pryžové těsnění znovu přípevněte a dveře 
úplně uzavřete. 

• Zkontrolujte, zda jsou dveře bezpečně zavřené. 

• Postup příp . proveďte na jíných dveřích . 

• Vozídlo nechte neprodleně zkontrolovat v ně
kterém z odborných servísů . 

m Zevnítř je možné dveře odemknout a otevřít 
L.!J zatažením otevírací páčky. Připadně se musí 
dvakrát zatáhnout za páčku dveří =:o strana 44. <l 

Nouzové odjištění zadních výklopných dveří 

Obr.195 Ze zavazadlového prostoru: nouzové 
odji štění zadních výklopných dveří 

I'I'"'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.blI bezpečnostní pokyny & na straně 314 a 
dodržujte je. 

Pokud dojde k výpadku elektrického napájení 
a s vozidlem je třeba manévrovat nebo ho odtáh
nout, musíte za pomoci nouzového odblokování 
nastavit volicí páku do polohy N, na př . je-Ii vybitý 
akumulátor. 

Nouzové odblokování je umístěno pod krytem kuli
sy řaze ní, ve směru jízdy na pravé straně . K odblo
kování zámku volicí páky je potřeba vhodný 
předmět , n a př . šroubovák. 

Příprava 

• Zatáhněte ruční brzdu. 

• Vypněte zapalování. 

Demontáž krytu kulisy řazení 

• Kryt v oblasti manžety volicí páky vytáhněte na
horu =:o obr. 198. 

• Kryt vyhrňte nahoru přes volicí páku =:o & . 

I'I'"'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.blI bezpečnostni pokyny & na straně 314 a 
dodržujte je. 

• Případně opět zvedněte opěradlo tře tí řady se
dadel =:o strana 71 . 

• Případně odstraňte zavazadla, abyste se ze
vnitř dostali k zadním výklopným dveřím . 

• Sejměte oblý kryt ve vnitřním obložení zadních 
výklopných dve ří. 

• Stískněte odjí šťovac í páčku ve směru šipky 
=:o obr. 195 a zatlačte zadní výklopné dveře smě-
rem ven, až se otevřou . ' <l 

Praktické pokyny 

1
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Nouzové odemykáni zámku volicí páky 

• Odjišťovací páčku =:o obr. 199 s tí s kněte ve sm 
ru šipky a držte ji v této poloze. 

• Stiskněte blokovací tlačitko =:o obr. 134 ve volicí 
páce a volicí páku nastavte do polohy N. 

Nikdy volicí páku z polohy P nevyjímejte, do
kud není zatažena ruční brzda. Ve stoupáni 
nebo v klesání by se jinak vozidlo mohlo dát 
nepředvídaně do pohybu a tím způsobit ne
hody nebo těžká zranění. 

CD •• 
Jestliže vozidlo s vypnutým motorem a volicí 
pákou v poloze N popojíždí delší dobu nebo vy
šší rychlostí, poškodí se automatícká převo-
dovka, např. při odtahování. <l 
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Palubní nářadí 

[QJ Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Uloženi 
Součásti 

318 
319 

Při jiš tě ní vozidla v případě nehody dodržujte zá
konná ustanoveni v p ř ís lušné zemi. 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• při prava prací v motorovém prostoru => strana 
253 

• v nouzi => strana 311 

• výměna kola => strana 322 

• souprava na opravu pneumatik => strana 328 

Uložení 

Obr. 200 V zavazadlovém prostoru vlevo: kryt 
prostoru pro palubní n ářadí a odnímatelnou ku lo
vou hlavu tažného zařízení 

r-f'n Nejprve si přečtěte úvodní ínformace a 
l.-.W.I bezpečnostní pokyny &. na straně 318 a 
dodržujte je. 

Palubní ná řadí , rezervní kolo, nouzové kolo nebo 
souprava na opravu pneumatik a odnímatelná ku
lová hlava tažného za řízení se mohou nacházet na 
různých místech v zavazadlovém prostoru . 

318 I Svépomoc 

Kryty kol 

[Q) Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Kryt střed l! kola . ....... .. . 
Celoplošný kryt kola 
Krytky šroubů kola ....... .. .......... . . 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

320 
321 
321 

• péče o vozidlo zvenč í a jeho č ištění => strana 
270 

• palubní nářadí => strana 318 

• výměna kola => strana 322 

• souprava na opravu pneumatik => strana 328 

A VAROVÁNI 
Nevhodné kryty kol a neodborná montáž kry
tů kol může vést k nehodám a těžkým zraně
ním. 

Kryt středu kola 

Obr. 203 Stáhnuti krytu středu kola 

r-f'n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
l.-.W.I bezpečnostní pokyny &. na straně 320 a 
dodržujte je. 

Podle provedeni lze kryt středu kola stáhnout 
=> obr. 203 nebo sejmout jeho otočen im => obr. 204 . 
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A VAROVÁNI 
Volné palubní nářadí, souprava na opravu 
pneumatik a rezervní kolo mohou při náhlém 
jízdním manévru nebo zabrzdění, nebo i při 
nehodě proletět vnitřním prostorem vozidla 
a způsobit těžká poranění. 

• Vždy zajistěte, aby palubní nářadi, soupra-
va na opravy pneumatik a rezervní kolo nebo 
nouzové kolo byly v zavazadlovém prostoru 
bezpečně upevněné. 

A VAROVÁNí 
Nevhodné nebo poškozené nářadí může vést 
k nehodám a poraněním . 

• Níkdy nepracujte s nevhodným nebo po-
škozeným nářadím . 

. Obr. 201 Odkládací při hrádka v zavazadlovém 
prostoru pro palubní nářadí a soupravu na opravy 
pneumatik 

Snímatelná kulová hlava a palubní ná řad í se na
chází buď pod krytem podlahy vlevo v zavazadlo
vém prostoru , v pěnové výplni pod krytem podlahy, 
nebo pod odkládací přihrádkou v podlaze zavaza
dlového prostoru. 

Souprava na opravy pneumatik se nachází buď 
pod pěnovou výplní pod krytem podlahy, nebo 
v odkládací přihrádce v podlaze zavazadlového 

<I 

prostoru. ~ 

• Neodborně namontované kryty kol se mo
hou během jízdy uvolnit a ohrozit ostatní 
účastníky silníčního provozu. 

• Nepoužívejte žádné poškozené kryty kol. 

• Vždy se ujístěte, že přívod vzduchu k chla
zení brzd není přerušen nebo omezen. To pla
tí i pro dodatečnou montáž krytů podběhu ko
la. Nedostatečný přívod vzduchu může mít za 
následek výrazně prodlouženou brzdnou drá
hu. 

CD •• 
Opatrně demontujte kryt kola a opět správně 
nasaďte, abyste zabránílí poškození vozídla. 

Obr. 204 Vytočení krytu středu kola 

Vozidla se stahovatelným krytem středu 
kola 

• K vyjmutí vezměte drátěné očko z palubního 
nářadí a zavěste je do otvoru v krytu => obr. 203 . 

• Stáhněte kryt ve směru šipky. 

• K nasazení kryt středu kola zatlačte proti ráfku, 

<I 

až zaklesne. ~ 

Rezervní nebo nouzové kolo se nacházejí pod pě
novou výplní pod krytem podlahy. 

Uložení v zavazadlovém prostoru 

V pěnové výplni pod krytem podlahy: 

Za krytem vlevo v zavazadlovém prostoru : 

Pod odkládací přihrádkou v zavazadlovém 
prostoru : 

Čínnost 

Kryt variabilní podlahy zavazadlového prostoru vyklopte na
horu a podepřete ho opěrkou => strana 154. 

Rychlouzávěr => obr. 200 Q) otočte o 90° a kryt sejměte. 

- Vyklopte přihrádku v podlaze zavazadlového prostoru 
=> strana 154. 
- Odjišťovac í páčku odtlačte ve směru šipky => obr. 201 Q) 
a sejměte kryt. 

~ Zvedák po použití zatočte zpět do jeho pů-
L!..) vodní polohy, aby se dal bezpečně uložit. <I 

Součásti 

Obr. 202 Součásti palubního nářadí 

Součásti palubního nářadí => obr. 202 

r-f'n Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
l.-.W.I bezpečnostní pokyny &. na straně 318 a 
dodržujte je . 

Rozsah palubního ná řadí je závislý na vybavení 
vozidla. Nás ledně je popsán maximální rozsah. 

Q) Adaptér uzamykatelného šroubu kola. Volkswagen vám doporu čuje , abyste adaptér na šrouby kol vo
zili vždy v nářadí ve vozidle. Na čelní straně adaptéru je vyražené číslo kódu pojistky šroubu kola. Na 
zák l adě tohoto č ís la je možné při ztrá tě získat náhradní adaptér. Poznamenejte si č íselný kód pojistky 
šroubu kola a uchovávejte je oddě leně mimo vozidlo. 

® Šroubovatelné vlečné oko . 

@ Kli č na kola. 

@) Palubní zvedák. Čelist zvedáku musíte úplně zatočit , než ho uložíte zpět do boxu s ná řadím . Nakonec 
ještě napněte kličku proti zvedáku, abyste mohli palubní zvedák bezpečně uložit. 

® Šroubovák s vnitřním šestihranem, který je uložený v rukojeti a určený ke šroubování povolených 
šroubů kol. Čepe l šroubováku je vyměníte lná. Šroubovák je příp . umístěn pod kličem na kola. 

® Drátěné očko k stáhnutí krytu středu kola, krytu kola nebo krytek š roubů kola. 

Vozidla s otočným krytem středu kola 

• K vyjmutí otáčejte krytem středu kola doleva 
a doprava, až se uvolní z ráfku => obr. 204. 

• Sáhněte za jeden z třmenů a stáhněte kryt 
středu kola. 

Celoplošný kryt kola 

Obr. 205 Stáhnutí celoplošného krytu kola 

r-f'n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
l.-.W.I bezpečnostní pokyny Lb. na straně 320 a 
dodržujte je. 

Krytky šroubů kola 

Obr. 206 Stáhnutí krytek ze šroubů kola 

Praktícké pokyny 

• K naS8Z ni kryl Ir clu kolll II II 1111\1 l il i 1I1r1l1l 
ráfku. 

• Kryt středu kola zatlačt pr tl n',lkll, tl' /lIklll 
ne. 

Stáhnutí celoplošného krytu kola 

• Vezměte klič na kola a drátěné očko z palubni
ho ná řadi => strana 318. 

• Drátěné očko zavěste do jednoho z vybrání ce
loplošného krytu kola. 

• Klič na kola posuňte skrz drátěné očko 
=> obr. 205 a celoplošný kryt kola stáhněte ve smě
ru šipky. 

Nasazení celoplošného krytu kola 

Před připevněním krytu kola je nutné našroubovat 
uzamykatelné šrouby do polohy => obr. 208 ® ne
bo @. Jinak nelze namontovat kryt kola. 

Kryt kola je nutné zatlačít do ráfku tak, aby výřez 
pro ventilek odpovídal poloze ventilku 
=> obr. 208 Q). Pří nasazování celoplošného krytu 
dbejte na to, aby bezpečně zapadl na celý obvod 
kola . <I 

r-f'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l.-.W.I bezpečnostní pokyny Lb. na straně 320 a 
dodržujte je. 

• Vezměte drátěné očko z palubního nářadí 
=> strana 318. 

• Zastrčte drátěné očko skrz otvor v krytce 
=> obr. 206 a stáhněte ve směru šipky. 

Krytky chrání šrouby kola před poškozením a po 
výměně kola je nutné je opět na šrouby úplně na
sadit. 

Uzamykatelný šroub kola má speciální krytku. 
Taková krytka se hodí pouze na uzamykatelný 
šroub kola a nelze ji použít na běžné šrouby. <I 
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Výměna kola 

0::0 Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Př i p rava k výměně kola 322 
Šrouby kola 323 
Zvedani vozidla palubním zvedakem 325 
Výměna kola .................... .. . .. . . 326 
Po výměně kola . 327 

Některa provedení modelu vozidla jsou dodavana 
bez zvedaku a klíče na kola . V takovém případě 
zadejte výměnu kola odbornému servi su. 

Palubní zvedak dodavaný z výroby je určen pouze 
k výměně jednoho kola. u kterého je poškozena 
jedna pneumatika na vozidle a je nutné ji vyměnit. 
Pokud jsou poškozeny obě pneumatiky na jedné 
stra ně vozidla nebo pneumatiky na jedné ose nebo 
všechny pneumatiky. vyhledejte odbornou pomoc. 

Výměnu kola provadějte sami pouze tehdy, pokud 
je vozidlo bezpečně odstaveno, pOkud jste sezna
meni s potřebnými činnostmi a bezpečnostními 
opatře ními a pokud mate k dispozici vhodné 
nařadí! Jínak vyhledejte odbornou pomoc. 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• vnějš í pohledy => strana 6 

• sada klíčků od vozidla => strana 41 

• kola a pneumatiky => strana 284 

• v nouzi => strana 311 

• palubní nařadí => strana 318 

• kryty kol => strana 320 

Příprava k výměně kola 

A VAROV~NI 
Výměna kola může být nebezpečná , předev
ším pokud je prováděna na kraji vozovky. 
Abyste snížili nebezpečí těžkých zranění, re
spektujte tyto pokyny: 

• Jakmíle je to možné a bezpečné, zastavte 
vozidlo. Vozídlo odstavte v bezpečné vzdále
nosti od projíždějících vozidel tak, aby bylo 
možné provést výměnu kola. 

• Všíchní spolucestující a obzvláště děti se 
musí vždy během výměny kola nacházet 
v bezpečné vzdáleností od vozídla a mimo 
pracovní prostor. 

• Zapněte varovná světla, aby jste varovali 
ostatní účastníky silničního provozu. 

• Zajístěte, aby byl podklad rovný a pevný. 
Případně použijte pod zvedák nějakou vel
kou, stabílní podložku. 

• Výměnu kola provádějte sami jen tehdy, 
jestliže jste seznámení s nezbytnýmí čínnost
mí. Jínak vyhledejte odbornou pomoc. 

• Pří výměně kola používejte vždy pouze 
vhodné a nepoškozené nářadí. 

• Vždy vypněte motor, pevně zatáhněte ruč
ní brzdu a volíci páku nastavte do polo-
hy P nebo u manuální převodovky zařaďte ry
chlostní stupeň . Tím snížíte rízíko nechtěné
ho rozjetí vozidla. 

• Po výměně kola si neprodleně nechte 
v nejblížším odborném servisu zkontrolovat 
bezchybně měřícim momentovým klíčem do-
tahovací moment šroubů kola. <J 
~------------------------------~ 

ru ~ejprve sí přečtěte úvodní ínformace a bezpečnostní pokyny &, na straně 322 a dodržujte 
Je. 

Kontrolní seznam 

Nasledující činnosti je nutné provést vždy v zadaném pořadí jako přípravu k výměně kola => &,: 

1. Vozidlo při poškození pneumatiky odstavte pOkud možno v bezpečné vzdalenosti od projíždějíc ích 

vozidel na rovném a pevném místě. 

Pevně zatahněte ruční brzdu => strana 180. 2. 

3. U automatické převodovky uveďte volicí paku do polohy P => strana 172. 

4. Odstavte motor a vytahněte klíček od vozidla ze zapalovaní => strana 167. 

5. Manualní převodovka : zařaďte rychlostní stupeň => strana 172. 
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Uzamykatelný šroub je nutné u kola s krytem na
šroubovat do polohy => obr. 208 ® nebo @ , vzhle
dem k poloze ventilku pneumatiky CD. Jínak nelze 
namontovat kryt kola. 

Dotahovací moment šroubů kola 

Předepsaný dotahovací moment šroubů kola 
u ocelových ráfků a ráfků z lehkých kovů je 
120 Nm. Po výměně kola si neprodleně nechte 
v nejbližším odborném servisu zkontrolovat bez
chybně měřícím momentovým klíčem dotahovací 
moment. 

Zkorodované šrouby kol a šrouby s těžkým cho
dem je nezbytné před kontrolou dotahovacího 
momentu vymě nit a vyči stit zavíty v naboji kola. 

Šrouby a zavity nabojů kola nikdy nemažte aní ne
olejujte. Mohly by se pak í při spravném dotahova
cím momentu během jízdy uvolnit. 

Neodborně dotažené šrouby kola se mohou 
během jízdy uvolnit a způsobit ztrátu kontroly 
nad vozidlem. 

324 Svépomoc 

• Používejte jen šrouby, které patří 
k příslušnému ráfku. 

• Níkdy nepoužívejte rozdílné šrouby kol. 

• Šrouby a závity nábojů kola musejí být či
sté a lehce šroubovatelné, musejí být zbave
né oleje a tuku. 

• K uvolnění a dotažení šroubů kola použí
vejte vždy pouze klíč na kola, který byl k vozí
dlu přiložen z výroby. 

• Před zvednutím vozídla palubním zvedá
kem povolte šrouby kola jen asi o jednu otáč
ku. 

• Šrouby a závíty nábojů kola níkdy nemaž
te ani neolejujte. Mohly by se pak i při správ
ném dotahovacím momentu během jízdy 
uvolnit. 

• Nikdy nepovolujte šroubové spoje ráfků 
s příšroubovaným kroužkem. 

• Jsou-Ii šrouby kola dotažené příliš nízkým 
dotahovacím momentem, mohou se šrouby 
kol a ráfky za jízdy uvolnit. Přílíš vysoký dota
hovaci moment může poškodit šrouby, resp. 

Lz_a_·v_i~tY~. _______________________________ <J 

Kontrolní seznam (pokračování) 

6. Všechny cestující nechte vystoupit a odveďte je do bezpečl, n apř. za svodidlo. 

7. Zablokujte protilehlé kolo kamenem nebo jiným podobným předmětem . 

8. Provoz s přivěsem : přívěs odpojte od tažného vozidla a řádně odstavte. 

9. Při naloženém zavazadlovém prostoru : vyjměte zavazadla. 

10. Vyjměte ze zavazadlového prostoru rezervní kolo, resp. nouzové kolo a palubní na řad í. 

11 . Odstra ňte kryty kol => strana 320. 

Opomenutí kontrolních seznamů, důležitých 
pro vaší vlastní bezpečnost, může vést k ne
hodám a těžkým poraněním . 

Šrouby kola 

Obr. 207 Výměna kola: povolení šroubů 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-WJ bezpečnostní pokyny &, na straně 322 a 
dodržujte je. 

K povolení šroubů používejte pouze př íslušný klí č 

na kola. 

Před zvednutím vozidla palubním zvedakem povol
te šrouby kola jen asi o jednu otačku . 

Pokud nelze šroub povolit, opatrně zatlačte nohou 
na konec klí če. Přídržte se při tom vozidla, abyste 
stali bezpečně . 

Povoleni šroubů kol 

• Nasuňte klí č na šroub až na doraz =:> obr. 207. 

• Uchopte konec klíče a otočte šroubem asi 
o j ednu otačku proti směru hodinových ruči 

ček => &, . 

Zvedání vozidla palubním zvedákem 

Obr. 209 UpínaCí body pro nasazení palubního 
zvedaku 

• Vždy postupujte podle činností v kontrol
ním seznamu a dodržujte všeobecně platné 

Lb_e_z~p_e_č_n_o_s_t_n_íp~ř_e_d~p_is~y~. ________________ ~ <J 

Obr. 208 Výměna kola: ventilek pneumatiky CD 
a montažní polohy uzamykatelných šro ubů kola ® 
nebo@ 

Povolení uzamykatelných šroubů kol 

• Z palubního nářadí vyjměte adaptér uzamyka
telných šroubů kol. 

• Adaptér nasuňte na uzamykatelný šroub až na 
doraz. 

• Na adaptér nasaďte klíč až na doraz. 

• Uchopte konec k líče a otočte šroubem asi 
o j ednu otačku proti směru hodinových ru č i 

ček =>&. 

Důležité informace k šroubům kola 

Rafky a šrouby kol jsou vzajemně konstru kčně 
přizpůsobené ko l ům namontovaným z výroby. Při 
přechodu na jiné ráfky proto musíte použít odpoví
dající šrouby spravné délky a tvaru . Na tom zavisí 
spravné usazení kol a funkce brzdového obložení. 

Za určitých okolností se nesmějí použít ani šrouby 
kol vozidel stejné výrobní řady . ~ 
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Obr. 210 Nasazení palubního zvedaku vzadu na levé straně vozid la 

r--T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-WJ bezpečnostní pokyny na straně 322 a 

Vozidlo se smí zvedat pouze v upinacích bodech 
pro palubní zvedak. 

dodržujte je. 

Zvedak lze nasazovat pouze na označena místa 
(značky na karoserii) => obr. 209. Použijte upínací 
bod u příslušného kola => .ih. 

Kontrolní seznam 

Pro vlastni bezpečnost a pro bezpečnost spolucestujících dodržujte nasledujíci body v udaném pořadí 
=> &,: 

1. Pro zvedani vozidla zvolte rovný a pevný podklad. 

2. Vypněte motor, u manualní převodovky zařaďte rychlost, resp. u automatické převodovky uveďte 
volicí paku do polohy P => strana 172 a zatahněte ručn í brzdu => strana 180. 

3. Zablokujte diagonalně ležící kolo skládacími klíny nebo jinými vhodnými předměty. 

4. Provoz s přívěsem : p ř ívěs odpojte od tažného vozidla a řádně odstavte. 

5. Uvolněte šrouby kola, které ma být vyměněno => strana 323. 

6. Vyhledejte bod pro úchyt zvedaku => obr. 209 pod vozidlem, který je co nejblíže kolu, které ma být 

vyměněno. ~ 
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Kontrolní seznam (pokračování) 

7 . 

8. 

Klikou vytočte zvedák pod upínacím bodem tak vysoko, že ho ještě lze postavit pod vozidlo. 

Ujís těte se, že ~ata zvedáku,stoji b~zpečně celou plochou na zemi a zda se nožka palubního zve
dáku nacházl pnmo ve sVlslem smeru pod bodem nasazení => obr. 210. 

9. Zvedák srovnejte a současně klikou vytočte čelist tak vysoko, až čelist zachytí výstupek pod vozi
dlem => obr. 210. 

10. Potom zvedákem dále točte nahoru , dokud se kolo neodlepí od země. 

A VAROVÁN 
Neodborné používání palubního zvedáku mů
že způsobit, že vozidlo sklouzne se zvedáku 
a způsobi těžká zraněni. Abyste snižili riziko 
těžkých úrazů, dodržujte tyto pokyny: 

• Používejte jen takové zvedáky, které jsou 
firmou Volkswagen schváleny pro dané vozi
dlo. Jíné zvedáky by mohly sklouznout, také 
ty, které jsou určeny pro jíné modely Vol ks
wagen. 

• Podklad musí být pevný a rovný. Šikmý 
nebo měkký podklad může způsobit sklou
znutí vozidla z palubniho zvedáku. Při pad ně 
použijte pod zvedák nějakou velkou, stabilní 
podložku. 

• Na hladkém podkladu, jako např. na dlaž
bě, použijte protiskluznou podložku, např. 
gumový kobereček, abyste zabránili sklou
znutí palubního zvedáku, 

• Zve~ák nasazujte pouze na popsaných mi
stech . Celist zvedáku musi bezpečně obepi
nat výstupek prahu => obr, 210. 

Výměna kola 

Obr.211 Výměna ko la: našroubování šroubů kol 
rukojetí šroubováku 
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Souprava na opravu pneumatik 

ro Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Obsah soupravy na opravu pneumatik . 329 
Přípravné práce . . . . . . . . . . . . . . . 330 
Utěsnění a nahuštění pneumatiky 330 
Kontrola po 10 minutách jízdy . ... . 331 

S pomocí soupravy na opravu pneumatik (Tire Mo
bility Set) je možno spolehlivě utěsnit poškození 
pneumatiky, která byla způsobena cizím tě lesem 

nebo bodným poškozením až do průměru asi 4 
mm. Cizí těleso (např. šroub nebo hřebík) 
z pneumatíky neodstraňujte! 

Poté co byl těsnicí prostředek naplněn do pneuma
tiky, asi 10 minut po zahájeni jizdy bezpodmínečně 
znovu zkontrolujte plnicí tlak pneumatiky. 

V případě poškození více než jedné pneumatiky 
vyhledejte odbornou pomoc. Souprava na opravy 
pneumatik je určena pro nahuštění jedné pneuma
tiky. 

Soupravu na opravy pneumatik používejte pouze 
tehdy, když je vozidlo bezpečně odstaveno, pokud 
jste seznámeni s potřebnýmí činnostmi a bezpeč
nostními opatřen ími a pokud máte k dispozicí 
vhodnou soupravu na opravu pneumatik! Jinak vy
hledejte odbornou pomoc. 

Utěsňovací prostředek na pneumatiky se 
nesmí použít: 

• Je-Ii poškozen ráfek. 

• Při vnějš í teplotách pod -20 oe (4 °F). 

• Na opravu řezných nebo bodných poškození 
pneumatiky větš ích než 4 mm. 

• Když byla silně podhuštěná nebo prázdná 
pneumatika poškozena jízdou na této pneumatice. 

• Jestliže uplynulo datum použitelnosti na láhvi 
s opravářským médíem na pneumatiky. 

Doplňující informace a varovné pokyny: 

• sada klíčků od vozidla => strana 41 

• brzdění, zastavení a parkováni => strana 180 

• kola a pneumatiky => strana 284 

• v nouzi => strana 311 

• kryty kol => strana 320 
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• Nikdy se nezdržujte pod vozidlem ani části 
těla, např. paži nebo nohou, pokud je po
depřené pouze palubnim zvedákem. 

• Pokud je nutné pracovat pod vozidlem, 
musíte ho navic bezpečně podepřit vhodnými 
podpěrami . 

• Nikdy nezvedejte vozidlo, když motoru 
běži nebo když vozidlo stoji na vozovce sklo
něné na jednu stranu nebo když vozídlo stoji 
ve svahu. 

• Nikdy nestartujte motor zvednutého vozi
dla. Vibrace motoru mohou způsobit pád vo
zidla ze zvedáku. 

Opomenutí kontrolních seznamů, důležitých 
pro vaší vlastní bezpečnost, může vést k ne
hodám a těžkým poraněnim. 

• Vždy postupujte podle činností v kontrol
ním seznamu a dodržujte všeobecně platné 
bezpečnostni předpisy. L-~ ____ ~~~ __________ ~~ 

ru Nejprv_e si př?čtěte úvodní informace a 
bezpecnostm pokyny .&. na straně 322 a 

dodržujte je. 

Sejmutí kola 

• Respektujte kontrolní seznam => strana 322 . 

• Uvolněte šrouby kola => strana 323. 

• Zvedněte vozidlo => strana 325. 

• Uvolněné šrouby kola úplně vyšroubujte pomo
cí vnitřního šestihranu v rukojeti šroubováku 
=> obr. 211 a odložte na či stou podložku. 

• Sejměte kolo. 

Montáž rezervního nebo nouzového kola 

Případně dbejte na smě r otáčeni pneumatiky 
=> strana 284. 

Použití soupravy na opravu pneumatik může 
být nebezpečné, především když se pneuma
tíka plní na okrají vozovky. Abyste snížílí ne
bezpečí těžkých zranění, respektujte tyto po
kyny: 

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozídlo. Vozidlo odstavte v bezpečné vzdále
nosti od projíždějících vozídel tak, aby bylo 
možné kola dohustit. 

• Zajístěte, aby byl podklad rovný a pevný. 

• Všíchní spolucestující a obzvláště dětí se 
musí vždy nacházet v bezpečné vzdáleností 
od vozidla a mímo pracovní prostor. 

• Zapněte varovná světla, aby jste varovali 
ostatní účastníky silníčního provozu. 

• Soupravu na opravu pneumatik použíjte 
pouze tehdy, jestliže jste seznámení s nezbyt
nýmí čínnostmi. Jinak vyhledejte odbornou 
pomoc. 

• Soupravu na opravu pneumatik použijte 
v případě defektu pouze pro dojetí k nejbližší
mu odbornému servísu. 

• Pneumatiku opravenou za pomocí soupra
vy na opravu pneumatík nechte neprodleně 
vyměnit. 

• Těsnící prostředek je zdraví škodlívý a je 
nutno jej pří kontaktu s pokožkou okamžitě 
odstranit. 

• Soupravu na opravu pneumatik přechová
vejte vždy mímo dosah dětí. 

• Níkdy nepoužívejte palubní zvedák, í když 
je pro vozidlo povolen. 

• Vždy vypněte motor, pevně zatáhněte ruč
ní brzdu a volící páku nastavte do polo-
hy P nebo u manuální převodovky zařaďte ry
chlostní stupeň. Tím snížíte rízíko nechtěné
ho rozjetí vozídla. 

Pneumatika naplněná těsnícím prostředkem 
nemá stejné jízdní vlastností jako běžná 
pneumatíka. 

• Nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 80 kml 
h (50 mph), ~ 

• Nasad'te rezervní resp. nouzové kolo. 

• Uzamykatelný šroub kola našroubujte pomocí 
adaptéru do polohy => obr. 208 @ nebo ® ve 
směru hodinových ru čiček a lehce dotáhněte. 

• Našroubujte všechny ostatni šrouby ve směru 
hodinových ruč iček a pomocí vnitřního šestihranu 
v rukojeti šroubováku je lehce dotáhněte . 

• Spust'te vozidlo palubním zvedákem. 

• Všechny šrouby kola pevně dotáhněte ve smě
ru hodinových ruči ček pomoci klí če na kola => & . 
Postupujte při tom ne po řadě, nýbrž stři dejte vždy 
proti lehlé šrouby. 

• Připadně namontujte kryty kol nebo jejich 
středů => strana 320. 

Po výměně kola 

r"""'f'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-bU bezpečnostní pokyny &. na straně 322 a 
dodržujte je. 

• Palubni ná řadí očistěte a uložte případně zpět 
do pěnové výplně nebo za boční obložení v zava
zadlovém prostoru => strana 318. 

• Rezervni kolo, nouzové kolo nebo vyměněné 
ko lo bezpečně uložte v zavazadlovém prostoru. 

Á VAReN 
• Vyvarujte se zrychlení na plný plyn, pru
dkého brzdění a razantní jízdy v zatáčkách. 

• Jed'te pouze 10 minut rychlostí maximálně 
80 kmih (50 mph), potom je třeba pneumatíku 
zkontrolovat. 

r.:Gb Použitý nebo prošlý těs nicí prostředek zlikvi
~ dujte v souladu se zákonnými předpisy. 

Obsah soupravy na opravu pneumatik 

Obr. 212 Součásti soupravy na opravu pneumatik 

r"""'f'n Nejprve sí přečtěte úvodní informace a 
L-bU bezpečnostní pokyny .&. na straně 328 a 
dodržujte je. 

Souprava na opravy pneumatik je v zavazadlovém 
prostoru u palubního nářadí => strana 318. 

Souprava na opravy pneumatik obsahuje následu
jicí součásti => obr. 212: 

CD speciálni šroubovák na vložky ventilků , 

@ nálepku s omezenim rychlosti "max. 80 kmih" 
nebo "max. 50 mph", 

1) Ta může byllaké integrována v kompresoru. 

2) Misto toho může byt na kompresoru také dispozici lIačilko. 

A: iVAROVÁN I , 
Špatný dotahovací moment nebo neodborné 
zacházení se šrouby kol může vést ke ztrátě 
kontroly nad vozídlem, nehodám a způsobít 
těžká zranění. 

• Vždy udržujte všechny šrouby kol a závity 
v nábojích kol čisté, zbavené oleje a tuku. 
Šrouby kol musí být lehce šroubovatelné 
a dotažené předepsaným dotahovacím mo
mentem, 

• Vnítřní šestihran v rukojetí šroubováku 
používejte jen k otáčení šroubů kol, ne k po-
volování nebo dotahování. <I 

• Dotahovací moment šroubů kola neprodleně 
zkontrolujte pomocí momentového klíče => strana 
324. 

• Poškozené kolo nechte co možná nejdřive vy
měnil. 

f1l U vozidel s ukazatelem kontroly pneumatik je 
L!J nutné po výměně kola systém p říp . nově "na-
učit" požadovaným tlakům => .strana 225 . <I 

Praktické pokyny 

1
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plnicí hadičku s uzavírací zátkou, 

vzduchový kompresor, 

plnicí hadičku, 

ukazatel tlaku vzduchu v pneumatikách1
), 

šroub pro vypouštění vzduchu2), 

vypínač (ZAPNYP), 

konektor kabelu 12 V, 

láhev s utěsňovacim prostředkem na pneuma
tiky1), 

@ náhradní vložku ventilku. 

Speciální šroubovák na vložky ventilků CD má 
na spodnim okraji zářez, do kterého zapadá vložka 
ventilku . Pouze takto lze vložku z ventilku pneuma
tiky vyjmout a opět našrouboval. To platí rovněž 
pro náhradní vložku ventilku @. <I 

Praktícké pokyny 

1
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Přípravné práce 

[QJ ~ejprve si přečtěte úvodni informace a bezpečnostní pokyny & na straně 328 a dodržujt 
Je . 

Kontrolni seznam 

Následujici činnosti je nutné provést VŽdy V zadaném pořad i jako připravu k dohuštěni pneumatiky => A . 

1. Vozidlo při poškozeni pneumatiky bezpečně odstavte pokud možno dále od projíždějicich vozidel 
na rovném a pevném mistě. 

2. Pevně zatáhněte ručni brzdu => strana 180. 

3. U automatické převodovky uveďte volici páku do polohy P => strana 172. 

4. Odstavte motor a vytáhněte kliček od vozidla ze zapalováni => strana 167. 

5. Manuálni převodovka: zařaďte rychlostni stupeň => strana 172. 

6. Všechny cestujici nechte vystoupit a odveďte je do bezpeči, např . za svodidlo. 

7. Zapněte varovná světla a postavte výstražný trojúhelnik => strana 311 . Dodržujte zákonné předpisy, 

8. Zkontrolujte, zda lze pneumatiku opravit pomoci soupravy na opravu pneumatik => strana 328. 

9. Provoz s přivěsem : přivěs odpojte od tažného vozidla a řádně odstavte. 

10. Při naloženém zavazadlovém prostoru: vyjměte zavazadla. 

11. Vyjměte soupravu na opravu pneumatik ze zavazadlového prostoru. 

12. Ze soupravy vyjměte nálepku => obr. 212 ® a nalepte ji na přistrojovou desku do zorného pole řidi 
če . 

13. Cizi tě leso, např. šroub nebo hřebík, z pneumatiky neodstraňujte . 

Opomenutí kontrolních seznamů, důležitých 
pro vaši vlastni bezpečnost, může vést k ne
hodám a těžkým poraněním . 

Utěsnění a nahuštění pneumatiky 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-..J,:.JJ bezpečnostni pokyny ~ na straně 328 a 
dodržujte je. 

Utěsnění pneumatiky 

• Odšroubujte čepičku ventilku z ventilku pneu
matiky. 

• Pomoci speciálniho šroubováku na vložky ve
ntilků => obr. 212 CD vyšroubujte vložku ventilku 
z ventilku pneumatiky a odložte ji na č i stý podklad. 

• Láhev s opravá řským médiem na pneumatiky 
=> obr. 212 @ několikrát silně protřepejte . 

• Plnici hadičku => obr. 212 ® pevně přišroubujte 
ve směru hodinových ruč iček na láhev s opra
vá řským médiem na pneumatiky. Fólie na uzávěru 
se automaticky prorazi. 

• Z plnici hadičky => obr. 212 ® odstraňte uzavi
raci zá tku a nasuňte otevřený konec úplně na ve
ntilek pneumatiky. 
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Pojistky 

c:DI Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Pojistky ve vozidle . . . . . . . . . . . . 333 
Výměna propálených pojistek .... 334 

Na zák ladě stálého dalšího vývoje vozidla, přiřazo
vání pojistek v závislosti na výbavě a společnému 
jištěni vice spotřebičů přes jednu pojistku neni mo
žný aktuální přehled pojistkových patic elektrické
ho spotřebiče v době ti skové uzávěrky. Informace 
o detailech obsazení pojistek ziskáte u partnerů 
Volkswagen. 

V zásadě některé spotřebiče mohou být ji štěny 
spo lečně jednou pojistkou. Obráceně k jednomu 
spotřeb i či může patřit několik pojistek. 

Pojistky vyměňujte pouze tehdy, jestliže byla od
straněna přičina závady. Pokud se nová pojistka 
po krátké době opět spáli, nechte elektrické zaříze
ní zkontrolovat v některém z odborných servisů . 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• připrava praci v motorovém prostoru => strana 
253 

Vysoké napětí elektrického zařizeni může mít 
za následek úrazy elektrickým proudem, po
páleniny a smrt! 

• Nikdy se nedotýkejte elektrických vedení 
systému zapalování. 

• Zamezte možnosti zkratu na elektrickém 
zařízení. 

Použití nevhodných pojistek nebo přemostě
ní elektrického vedeni může způsobit požár 
a těžká zranění. 

• Nikdy nepoužívejte pojistky, které nají vy
šší hodnotu jištění. Pojistku nahraďte vždy 
novou pojistkou stejné hodnoty (stejná barva 
a potisk) a stejné velí kosti. 

• Níkdy pojistky neopravujte. 

• Nikdy nenahrazujte pojistky nějakým ko
vovým proužkem, kancelářskou svorkou ne
bo něčím podobným. 
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• Vždy postupujte podle činností v kontrol
nim seznamu a dodržujte všeobecně platné 
L-~ ____ ~ __ ~~ ____________ ~ ~ 

• Láhev držte dnem nahoru a celý těsn ic i 

prostředek z láhve s opravářským médiem na 
pneumatiky naplňte do pneumatiky. 

• Prázdnou láhev s opravářským médiem na 
pneumatiky sejměte z ventilu. 

• Vložku ventilku opět našroubujte pomoci spe
ciálniho šroubováku na vložky venti lků 
=> obr. 212 CD do ventilku pneumatiky. 

Nahuštění pneumatiky 

• Plnicí hadičku => obr. 212 ® od vzduchového 
kompresoru našroubujte pevně na ventilek pneu
matiky. 

• Zkontrolujte, zda je šroub pro vypouštění vzdu
chu => obr. 212 (j) stále dotažený k ukazateli tlaku 
vzduchu. 

• Nastartujte motor vozidla a nechte běžet. 

• Konektor kabelu => obr. 212 ® zastrčte do zá-
suvky 12 V ve vozidle => strana 164. ~ 

CD •• 
• Abyste zabránili poškození elektrických 
zařízení ve vozidle, je nutné vždy před výmě
nou pojístky vypnout zapalování, světlo a Všo
chny elektrické spotřebiče a vytáhnout klíček 
ze zapalováni. 

• Když nahradíte některou z pojístek silnějšl 
pojistkou, můžete poškodít í jinou část elektric
kého zařízení. 

• Otevřené pojistkové skříňky musíte chránit 
před vníknutím nečistot a vlhkosti. Nečistoty 
a vlhkost v pojistkové skříňce mohou způsobit 
poškození elektrického zařízení. 

(jl K jednomu spotřeb i či může patřit několik poJi
L!.) stek. 

r:[l Některé spotřeb iče mohou být ji š těn y společ
L!.) ně jednou pojistkou . 

• Vzduchový kompresor zapněte pomocí sp ínače 
ZAP a VYP => obr. 212@. 

• Vzduchový kompresor nechte běžet tak dlouho, 
dokud nedosáhnete tlaku 2,0 - 2,5 bar 
(29 - 36 psi 1200 - 250 kPa) => & . Maximální do
ba provozu je 8 minut => CD. 

• Vypněte vzduchový kompresor. 

• Jestliže není možné dosáhnout tlak vzduchu 
2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi 1200 - 250 kPa), od
šroubujte plnicí had ičku od ventilku pneumatiky. 

• Popojeďte s vozidlem asi 10 metrů dopředu ne
bo dozadu, aby se těsn i cí prostředek v pneumatice 
rozptýlil. 

• Znovu pevně při šroubujte plnicí hadičku vzdu
chového kompresoru na venti lek pneumatiky a zo
pakujte postup při nahušt'ováni. 

• Pokud nelze požadovaného tlaku dosáhnout 
ani nyni , je pneumatika hodně poškozená. Pneu
matiku nelze pomoci soupravy na opravu dostateč
ně utěsnit. Nepokračujte v jízdě. Vyhledejte odbor
nou pomoc => & . 
• Odpojte vzduchový kompresor a odšroubujte 
plnici had ičku z ventilku pneumatiky. 

• Pokud jste pneumatiku nahustili na 2,0 až 2,5 
bar (29 - 36 psi 1200 - 250 kPa), pokračujte ne
prod leně v jízdě rych lostí ne vyšší než 80 kmih . 

• Zkontrolujte plnici tlak pneumatiky po 10 minu
tách jízdy => strana 331 . 

Kontrola po 10 minutách jízdy 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-..J,:.JJ bezpečnostni pokyny & na straně 328 a 
dodržujte je. 

Plnici hadičku => obr. 212 ® opět připojte a ode
čtěte tlak vzduchu na tlakoměru @. 

1,3 bar (19 psí /130 kPa) a méně : 

• Nepokračujte v jizdě! Pneumatiku nelze po
moci soupravy na opravu dosta tečně utěsnit. 

• Vyhledejte odbornou pomoc => hl. 

1,4 bar (20 psí /140 kPa) a více : 

• Plnici tlak pneumatik znovu zkorigujte na správ
nou hodnotu => strana 284. 

• Opatrně pokračujte v jízdě k nejbližšímu odbor
nému servisu maximá l ně rychlosti 80 kmih 
(50 mph). 

• Poškozenou pneumatiku nechte vyměnit v od
borném servisu. 

Poj istky ve vozidle 

Obr. 213 Pří strojová deska na straně řid i če: kryt 
pojistkové skř í ňky 

r--f)1 Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.Ir:>l.I bezpečnostní pokyny na straně 332 a 
dodržujte je. 

Pojistku nahrad'le vždy novou pojistkou stejné hod
noty (stejná barva a potisk) a stejné velikosti. 

Barevné označení pojístek 

Barva Proud v ampérech 

fialová 3 

světle hnědá 5 

hnědá 7,5 

červená 10 

modrá 15 

žlutá 20 

bilá nebo prů- 25 
svitná 

zelená 30 

oranžová 40 

Otevření pojistkové skříňky v přístrojové 
desce 

• Otevřete kryt za úchyt ve směru šipky 
=> obr. 213. 

• Plastovou zarážku na rámu zatlačte ve směru 
jízdy => obr. 213 (detail). 

• Odtáhněte kryt dozadu. 

A VAROVÁNI : ',,' 

Plnicí hadička a kompresor se mohou p ři hu-
štění pneumatiky zahřívat . 

• Chraňte si ruce a pokožku před hor kými 
díly. 

chový • Horkou plnicí hadičku a horký vzdu 
kompresor neodkládejte na hořlavé ma teríály. 

• Před uložením nechte přístroj hodn ě vy-
chladnout. 

na nej-• Jestliže nelze pneumatiku nahustit 
méně 2,0 bar (29 psi I 200 kPa), je pošk 
příliš velké. Těsnicí prostředek není se 
utěsnit pneumatiku. Nepokračujte v jizd 

ození 
hopen 
ě. Vy-

hledejte odbornou pomoc. 

inu-
I Před 

Vzduchový kompresor nejpozději po 8 m 
tách provozu vypněte, aby se nepřehřál 
novým zapnutim nechte vzduchový kom presor 
několik minut vychladnout. 

lifllilillflll 
Jízda s pneumatikou, kterou nelze utěs 
nebezpečná a může způsobit nehody a 

nit, je 
těžká 

zranění. 

• Nepokračujte v jízdě, jestliže plnící t 
pneumatiky je nižši než 1,3 bar (19 psi 

lak 
/ 

130 kPa). 

• Vyhledejte odbornou pomoc. 
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Obr. 214 Motorový prostor: kryt pojistkové skříňky 

Otevření pojistkové skříňky v motorov ém 
prostoru 

• Otevřete kapotu motorového prostoru .&. 
=> strana 253. 

ru šip-• Posunutím uzamykacího tlačítka ve smě 
ky dopředu odemkněte kryt pojistkové skříň ky 
=> obr.214. 

• Sejměte kryt směrem nahoru. 

kříňku. • K montáži položte kryt na pojistkovou s 
Posuňte uzamykaci tlačítko proti směru šipk y do-
zadu, až slyš itelně zaaretuje. 

CD •• 
• Opatrně demontujte kryt pojistkové s 
a opět správně nasaďte, abyste zabránili 

kříňky 

po-
škození vozidla. 

hránit • Otevřené pojistkové skříňky musíte c 
před vniknutim nečistot a vlhkosti. Nečis 
a vlhkost v pojistkové skříňce mohou zp 
poškození elektrického zařízeni. 

toty 
ůsobit 

ž ty kte-(jl Ve vozidle jsou ještě další pojistky, ne 
L!.) ré jsou uvedeny v této kapitole. Tyto b y měl 
měn it pouze odborný servis. 
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Výměna propálených pojistek 

Obr. 215 Zobrazení propálené pojístky 

r-T'n Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
l..-J,::JJ bezpečnostní pokyny & na straně 332 a 
dodržujte je. 

Příprava 

• Vypněte zapalování , světlo a všechny elektríc
ké spotřebíče. 

• Otevřete pří s l ušnou pojístkovou skř í ňku 
~ stra na 333 

Rozpoznání propálených pojistek 

Spálenou pojístku poznáte podle roztaveného ko
vového pásku ~ obr. 215. 

Posvíťte kapesní lampou na pojistku. Tím je možno 
lépe rozpoznat propálenou pojistku. 

Výměna pojistek 

• P ř í padně si vezměte plastové kleště 
~ obr. 216 G) z krytu pojístkové skř í ň ky. 

• U malých pojistek nasaďte svorku G) shora A . 
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Kontrolní světlo 

Obr. 216 Poj istky se vytahuj í nebo nasazuji svor
kou plastových klešti G). 

• U větších pojistek svorku G) nasuňte ze strany 
na pojistku B. 

• Vytáhněte propálenou poj istku. 

• Je-Ii poj istka spálená, vyměň te ji za novou stej 
né hodnoty (barva a shod ný potisk) a stejné vel
ikosti ~Q) . 

• Kryt opět nasaďte, resp. vyk lopte nahoru . 

CD ". 
Když nahradíte některou z pojistek silnější po
jistkou, můžete poškodit jinou část elektrícké-
ho zařizeni. <I 

[QJ ~ejprve si přečtěte úvodni informace a bezpečnostní pokyny .&. na straně 335 a dodržujte 
Je. 

Svíti Možná přičina 

CD 
Žárovka orientačního osvětlení vozidla je 
vadná. 

Při zapnutí zapalování se krátce rozsvítí některá 

varovná světla kvů li kontrole funkčností př íslušné

ho systému. Po několi ka sekundách zhasnou. 

Kontrola žárovek na připojeném přivěsu 

U vozidel, které jsou z výroby dodávány se závěs
ným zař ízením a přívěs je řádně zapojen do 
pří slušné zásuvky, kontrolují se rovněž určité žá
rovky na přívěsu . 

Výpadek ukazatele směru jízdy na přívěsu se zo
brazí ve sdružených př ís trojí ch také dvojím zabli
káním ukazatele směru (<:O nebo Q ) ~ strana 102. 

• společný výpadek všech ukazate l ů směru jízdy 
na jedné straně, 

• výpadek zadního světla na jedné straně (u ně
kterých modelů také výpadek osvětlení reg istrační 
značky) , 

• výpadek obou brzdových světe l. 

Informace k výměně žárovek 

Řešení 

Výměna vadné žárovky. 

Opomenutí rozsvícených varovných světel 
a textového hlášeni může vést k uváznutí vo
zídla v silničním provozu, k nehodám a těž
kým zraněním. 

• Nikdy nepřehlížejte rozsvícená kontrol ni 
světla a textová hlášení. 

• Jakmile je to možné a bezpečné, zastavte 
vozidlo. 

CD ". 
Opomenuti rozsvícených kontrolnich světel 
a textových hlášení může způsobit poškození 
vozidla. <I 

[QJ ~ejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny & na straně 335 a dodržujte 
Je. 

Kontrolni seznam 

Následující činnosti k výměně žárovky je nutné provést vždy v zadaném pořadí ~&: 

1. Vozidlo při poškozeni pneumatiky odstavte pOkud možno v bezpečné vzdálenosti od projíždějíc ích 

vozidel na rovném a pevném m ístě. 

2. Pevně zatáhněte ručni brzdu ~ strana 180. 

3. Spinač světel otočte do polohy O ~ stra na 102. 

4. Páčku ukazate l ů směru jizdy uveďte do neutrální polohy ~ strana 102. 

5. U automatické převodovky uveďte volicí pákU do polohy P ~ strana 172. 

6. Odstavte motor a vytáhněte klíček od vozidla ze zapalování ~ strana 167. 

7. Manuálni převodovka: zařaďte rychlostní stupeň ~ stra na 172. 

8. Orientační osvětlení ponechte vypnuté => strana 102. 

9. Dotyčné žárovky nechte vychladnout. 

10. Zkontrolujte, zda některá pojistka neni viditelně propálená ~ strana 332. 

11. Příslušnou žárovku vyměňte podle návodu => Q). Žárovku můžete nahradit pouze novou žárovkou 
stejného provedeni. Při slušné označeni najdete na objímce žárovky nebo na skleněné baňce. ~ 
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Výměna žárovek 

o::JJ Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům: 

Kontrolní světlo 336 
Informace k výměně žárovek . 336 
Výměna žárovek v předním světlometu 337 
Výměna žárovky v předním nárazníku 339 
Výměna žárovek zpětných světe l v zadních 
výklopných dveřích .. .. .... .... 339 
Výměna žárovek zpětných světe l v karoserii 340 
Výměna žárovky světla reg i stračn í značky . 341 

Výměna žárovek vyžaduje určitou řemeslnou zruč
nost. Proto spo lečnost Volkswagen doporučuje , 

abyste při nejistotách výměnu žárovek nechali pro
vést u partnerů Volkswagen nebo si i jiným způso
bem vyžádali odbornou pomoc. Odborn ik je zásad
ně potřebný , jestliže vedle stávaj ících žárovek mu
sejí být demontovány další součásti vozidla nebo 
museji být vyměněny výbojky. 

Ve vozidle byste měli stále vozit skřiň ku s náhrad
ními žárovkami nezbytnými pro bezpečnou jízdu. 
Náhradní žárovky ziskáte u partnerů Volkswagen. 
V některých zemích je vybavení těmito náhradními 
žárovkami předepsáno zákonem. 

Jízda s vadnými žárovkami orientačn ího osvětlen í 
může být protizákonná. 

Následující žárovky lze vyměnit svépomocí: 

• Žárovky halogenového předního světlometu , 
resp. příp. v přednim nárazníku: tlumená světl a, 

dálková světl a, denní svícení , obrysová světl a, 

ukazatele smě ru jízdy vpředu , mlhové světlomety. 

• Žárovky v před ním světlometu u vozidel s dy
namickým nebo stati ckým zatáčkovým j ízdním svě
tlem (AFS): ukazatele směru jízdy vpředu , odbočo
vací světlo . 

• Žárovky zadních světe l : zpětná světl a, mlhové 
koncové světlo, brzdová světl a, ukazatele směru 

jízdy vzadu, zpětná jízdní světl a. 

• Případně žárovka osvětlení reg is trační značky. 

Všechny další žárovky a světla ve vozidle by měl 

měn ít odborník. 

Doplňkové specifikace žárovek 

Některé žárovky ve světlometu nebo ve zpětných 
světlech mohou mít urč ité specifikace, kterými se 
odlišují od běžných žárovek. P ří slu šné označen í 

najdete na objímce žárovky nebo na sk leněné baň

ce. 

Kontrolni seznam (pokračování) 

Doplňující informace a varovné pokyny : 

• vnějš í pohledy ~ strana 6 

• svě tla a vidění ~ strana 102 

• příprava prací v motorovém prostoru ~ strana 
253 

• palubní nářad í ~ stra na 318 

• pojistky ~ strana 332 

Nesprávně provedená výměna žárovek může 
způsobit nehody a těžká zraněni. 

• Před každou prací v motorovém prostoru 
si vždy přečtěte bezpečnostní pokyny 
=> strana 253 a respektujte je. Motorový pro
stor každého vozidla je nebezpečná zóna 
a může být přičinou těžkých zraněni. 

• Výbojky jsou poháněny vysokým napětim , 

které při neodborném zacházení může způso
bit těžká nebo smrtelná zranění. 

• Žárovky H7 a výbojky jsou pod tlakem 
a mohou při výměně explodovat. 

• Dotyčnou žárovku měňte jen tehdy, když 
je úplně ochlazená. 

• Výměnu žárovek nikdy neprovádějte , po
kud nejste seznámeni s potřebnýmí činnost
mi. Pokud si nejste jisti, co máte dělat , nechte 
potřebné práce provést odborným servisem. 

• Nedotýkejte se skleněné baňky žárovky 
pouhými prsty. Zanechané otisky prstů se te
plem zapnuté žárovky odpaří, pára se vysráží 
na odrazné ploše a "oslepí" reflektor. 

• Na tělese světlometu v motorovém prosto
ru a na tělese zadnich světel jsou ostré části. 
Při výměně žárovek si chraňte ruce. 

ID ". 
Pokud nejsou gumové nebo plastové krytky na 
těleso světlometu po výměně žárovek správně 
namontovány, může se elektrické zařizení po-
škodit - předevšim vlivem zatékající vody. <I 
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12. Zásadně se nedotýkejte skleněné baňky žárovky pouhými prsty. Z OIl Clllll Ý li t k p l 1\1 11I 111pl01l1 
zapnuté žárovky odpa ří a pára se vysráží na reflektoru, což neprlznivě ovlivni v 1 IlIoul V 1101110 
tu. 

13. Po výměně žárovky zkontrolujte funkci žárovky. Jestliže žárovka nefunguje, může být ž rov k 11 • 

správně nasazená nebo znovu vypadla, rovněž tak nemusí být správně zasunutý konektor. 

14. Po každé výměně žárovek v před ní oblasti vozid la nechejte nastavení světlometu zkontrolova t 
v odborném servisu. 

A VAROVÁNI 
Opomenuti kontrolních seznamů , důležitých 
pro vaši vlastni bezpečnost, může vést k ne
hodám a těžkým poraněním . 

Výměna žárovek v předním světlometu 

• Vždy postupujte podle činností v kontrol 
ním seznamu a dodržujte všeobecně platné 
bezpečnostní předpisy. 

CD ". 
Světla vždy snimejte, resp. nasazujte opatrně, 

abyste vyloučili poškozeni laku nebo dilů vozi-
d~ <I 

Obr. 217 Motorový prostor: kryt v levém přednim světlometu . ® tlumená světl a, ® ukazatel směru jízdy, 
© denní jízdn í a dálková světla stejně jako © obrysové světlo u vozidel s halogenovými světlomety 

Obr. 218 V motorovém prostoru : kryty v levém 
če l n ím světlometu . G) ukazatel směru jízdy a ® 
odbočovacího světla u vozidel se zatáčkovým jízd
ním světlem (AFS) 

r-T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
l..-J,::JJ bezpečnostni pokyny & na straně 335 a 
dodržujte je. 

Přední světlomet se nemusí pro výměnu žárovky 
demontovat. ~ 
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Výměna žárovek v předním světlometu u vozídel s halogenovýmí světlomety. 

Čínnosti provádějte pouze v uvedeném pořadi : 

® ® © @ 
obr. 217 Ukazatele směru Dálková světla I 

Tlumená světla 
vpředu denní svícení 

Obrysová světla 

1. Respektujte kontrolní seznam a postupujte podle něho => strana 336. 

2. Otevřete kapotu motorového prostoru &. => strana 253. 

3. Stáhněte pří slušný pryžový kryt na zadní stra ně světlometu . 

Držák žárovky otočte až na doraz doleva a žárovku vytáhněte do-
Vytáhněte držák žá-

4. rovky se žárovkou 
zadu. 

dozadu . 

5. 
Žárovku vytáhněte rovně z držáku . 

Případně stiskněte zajištění na držáku světe l. 

6. Vadnou žárovku nahrad'te novou žárovkou stejného provedení. 

7. 
Nasad'te držák žárovky do světlometu a otočte doprava až na do- Nasad'te držák žárov-

raz. ky do světlometu . 

8. Nasad'te pryžový kryt . . . . . . . .. 
Vymena zarovek v celmm svetlometu u vozidel s dynamlckym nebo stat lckym zatackovym Jlzdmm 
světlem (AFS). 

Činnosti provádějte pouze v uvedeném pořadí: 

obr. 218 CD @ 
Ukazatele směru vpředu odbočovací světlo 

1. Respektujte kontrolní seznam a postupujte podle něho => strana 336. 

2. Otevřete kapotu motorového prostoru &. => strana 253. 

3. 
Stáhněte pryžový kryt na zadní straně světlo -

metu . 

Držák žárovky otočte až na doraz doleva Držák žárovky zatl ačte dolů a spOlu s žárovkou 
4 . a žárovku vytáhněte dozadu . Vytáhněte jej vytáhněte směrem dozadu. Vytáhněte držák 

držák žárovky se žárovkou dozadu . žárovky se žárovkou dozadu. 

5. 
Žárovku vytáhněte rovně z držáku. 

P řípadně stiskněte zaji štění na držáku světe l. 

6. Vadnou žárovku nahrad'te novou žárovkou stejného provedení. 

Nasad'te držák žárovky do světlometu 
Držák žárovky nasad'te do světlometu a zatlač-

7. a otočte doprava až na doraz. Nasad'te 
te nahoru . 

držák žárovky do světlometu . 

8. Nasad'te pryžový kryt 

Pro výměnu žárovek tlumeného světla u vozidel r;:l U světla pro denní svícení s technologií LED 
L!J není výměna svítivých diod LED možná. Vy-s dynamickým nebo statickým zatáčkovým světlem 

(AFS) vyhledejte odbornou pomoc. 

fil Vyobrazení ukazují levý světlomet zezadu. 
L!J Pravý světlomet je sestaven zrcadlově . 
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r-1l1 Nejprve sí přečtěte úvodní ínformace a 
L-J=JJ bezpečnostní pokyny &. na straně 335 a 
dodržujte je. 

Čínností provádějte pouze v uvedeném pořadí: 

hledejte odbornou pomoc. <l 

V zadních výklopných dveří ch jsou žárovky zpět

ného světlometu, koncových světe l a koncového 
mlhového světla . 

1. Respektujte kontrolní seznam a postupujte podle něho => strana 336. 

2. Otevřete zadní výklopné dveře => strana 53. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Plochou čepe li šroubováku z palubního ná řadí (=> strana 318) od pačte opatrně kryt 
=> obr. 221 CD. 
Červenou a retační páčku => obr. 222 @ vytáhněte až na doraz. 

Přiti skněte postranní černé jazýčky @ a vytáhněte připojovací konektor ve směru šipky. 

Abyste mohli vyjmout držák žárovky zpětného světl a, vytáhněte držák žárovky @. 
2 červená tl ačítka CD zatlačte nahoru a držák žárovky vyjměte ze zpětného světl a. 

Vadnou žárovku nahrad'te novou žárovkou stejného provedení. 

Držák žárovky nasad'te do zpětného světla a 2 červená tlačítka za tlačte do l ů . Držák žárovky 
musí slyš itelně zaklesnou\. 

Nasad'te žárovku zpětného světl a @. 
11 . Nasad'te konektor na držák žárovky. Konektor musí slyš itelně zaklesnout 

12. Červenou a retační páčku @ zatlačte dolů. 

___ 1~3~. ___ N~a~s~a~d~'t~e~k~ry~t_._K~ry~t_m_u~s~í ~z~a~a~re~to~v~a~t~a~b~y~·t~p~e~v~n~ý_. ___________________________________ ~ 

Výměna žárovek zpětných světel v karoserii 

Obr. 223 A: sejmutí obložení ; B: vytažení připojovacího konektoru a demontáž držáku žárovky 

r-1l1 Nejprve si přečtěte úvod ni informace a 
L-J=JJ bezpečnostni pokyny & na straně 335 a 
dodržujte je. 

Demontáž zpětného světla 

Činnosti provádějte pouze v uvedeném pořadí : 

Č innosti provádějte pouze v uvedeném pořadí. 

1. Respektujte kontrolni seznam a postupujte podle něho => strana 336. 

Zasuňte drátěné očko z palubniho nářadí (=> strana 318) do malého otvoru v krytu zpětného 
2. světl a => obr. 223 A . Držák otočte směrem ke středu vozidla a kryt povytáhněte ve směru šipky 

asi o 1 cm. 

3. Kryt zatáhněte nejprve do lů, pak nahoru . Za krytem je vidět šroub. 

4 . Vyšroubujte šroub plochou čepelí šroubováku z palubniho ná řadí. 

5. 
Opatrně zatl ačte zpětné světlo k vněj š i s tra ně vozidla, až svě tlo na 2 a re tační ch bodech (kulové 
hlavičky) slyš itelně zaklesne . ~ 
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Výměna žárovky v předním nárazníku 

Obr.219 Předn í nárazník vpravo: demontáž svě
tlometu 

Obr. 220 Výměna žárovky ve světlometu 

r-1l1 ~ejprve sí přečtěte úvodní informace a bezpečnostní pokyny & na straně 335 a dodržujte 

L-J=JJ Je. 

Činností provádějte pouze v uvedeném pořadí : 

1. Respektujte kontrolní seznam a postupujte podle něho => strana 336. 

2. Odtáhněte kryt ve směru šípky dopředu => obr. 219. 

3. Vyšroubujte připevňovac í šroub CD pomocí šroubováku z palubního nářadí => strana 318. 

4 . Vytáhněte světlomet 

5. Odjistě te a vytáhněte připojovací konektor => obr. 220 CD· 
6. Držák žárovky @ otočte ve směru šipky až na doraz doleva a se žárovkou vytáhněte dozadu. 

7. Vadnou žárovku nahrad'te novou žárovkou stejného provedení. 

8. Nasad'te držák žárovky do světlometu a otočte doprava až na doraz. 

9. Nasad'te konektor CD na držák žárovky @. Konektor musí slyš itelně zaklesnou\. 

10. Usad'te světlomet 

11 . Připevňovací šroub => obr. 219 CD pevně přišroubujte šroubovákem. 

___ 1~2~. __ ~N~a~s~a~d~'t~e~k~ry~t~d~0~n~a~·r~a~zn~í~k~u~. __________________________________________________ <l 

Výměna žárovek zpětných světel v zadních výklopných dveřích 

Obr. 221 Sejmutí krytu v zadn ích výklopných 
dveř ích 

Obr. 222 Zadní výklopné dveře : vyjmutí držáku 
žárovky ~ 
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Činnosti provádějte pouze v uvedeném pořadi: 

6. Zaji štění připoj ovací ho konektoru zatlačte ve směru šipky. 

7. Vytáhněte připojovac í konektor CD B. 

8. Zpětná světla opatrně vyjměte dozadu z karoserie a položte na č istou, hladkou plochu . 

Výměna žárovek 

9. 
4 připevňovac í šrouby => obr. 223 (šipky) vyšroubujte pomocí šroubováku z palubního ná řadí 
=> strana 318. 

10. Vyjměte držák žárovky ze zpětných světe l. 

11. Vadnou žárovku nahrad'te novou žárovkou stejného provedení. 

12. Nasad'te držák žárovky do zpětného světl a. 

13. 4 přípevňovac í šrouby pevně přiš roubujte šroubovákem. 

14. Nasad'te konektor CD na držák žárovky. Konektor musí slyš itelně zaklesnout 

Montáž zpětného světla 

15. 
Zpětné světlo nasad'te do karoserie a zatlačte ke středu vozidla, až světlo na 2 a retační ch bo
dech (kulové hl avičky) s lyš itelně zaklesne. 

16. 
Jednou rukou přid ržujte zpětná světla v montážní poloze a druhou pevně dotáhněte připevňo
vací šrouby plochou stranou šroubováku z palubního nářad í (=> strana 318). 

17. Obložení zpětných světe l nasad'te nejprve dole, pak naho ře do původní polohy. 

18. Zkontrolujte správnou montáž a pevné usazeni zpětných světe l. 

19. Zavřete zadní výklopné dve ře => strana 53. 

m Existuje řada provedení zpětných světe l , pro
L.!J to se může poloha žárovek od znázorně ni na 
obrázku lišit <l 

Výměna žárovky světla registrační značky 

Obr. 224 Zadní výklopné dve ře: osvětleni regís
tračn í značky 

Obr. 225 Světlo reg ís tračn í značky : výměna žá-
rovky ~ 
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c::cn ~ejprve si přečtěte úvodní informace a bezpečnostni pokyny & na straně 335 a dodržujte 
Je . 

Činnosti provádějte pouze v uvedeném pořadi: 

1. Respektujte kontrolni seznam a postupujte podle něho => strana 336. 

2. 
Plochou čepelí šroubováku z palubniho ná řadi (=> strana 318) tl ačte ve směru šipky do vybráni 
světla registračni značky => obr. 224. 

3. Světlo regi stračni značky poněkud vytáhněte. 

4. 
Vadnou žárovku stáhněte ve směru šipky a nahrad"te novou žárovkou stejného provedeni 
=> obr. 225. 

5. 
Světlo regi stračni značky opatrně nasad"te do otvoru v zadnich výklopných dveři ch . Přitom dbej
te na správný směr montáže světla reg istračni značky. 

6. Světlo regi stračni značky zatlačte do zadních výklopných dveři, až slyš itelně zaklesne. 

r:jl U osvětleni registračni značky s technologii 
L!.J LED neni výměna svitivých diod LED možná. 
Vyh ledejte odbornou pomoc. <1 
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Provedení pomoci při startování 

4. ® 

Obr. 226 Schéma pro př i pojen i pomocného star
tovacího kabelu, u vozidla pomáhajiciho se star
tem, které není vybaveno systémem start-stop: vy
bitý akumulátor 0 a akumulátor dodávajic í proud 

® 
r--T'n Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-J,::.U bezpečnostní pokyny & na straně 343 a 
dodržujte je. 

o Vozidlo s vybitým akumulátorem pomoc při 
startováni přijímá. 

@ Vozidlo s akumulátorem dodávajicím proud 
pomoc při startování poskytuje. 

® Vhodný ukostřovac i vývod . Masivní kovová 
součást, pevně sešroubovaná s blokem moto
ru nebo blok motoru sám. 

Vybitý akumulátor musi být správně připoje n k pa
lubni síti. 

Vozidla se nesměji dotýkat. Jinak by již při spojeni 
kladných pó l ů mohl protékat proud . 

Dbejte na dosta tečný kovový kontakt připojených 
pólových klešti. 

Pokud motor nenastartuje, po 10 sekundách spou
ště ní pře ru š te a opakujte ho až asi po jedné minu
tě . 

Cinnosti provádějte pouze v uvedeném pořadí . 

Připojení pomocných startovacích kabelů 

• U obou vozidlech vypněte zapalování => strana 
167 . 

• Konec červeného startovacího kabelu připojte 
ke kladnému pólu => obr. 2268, resp. 
=> obr. 227 8 vozidla s vybitým akumulátorem 

0 => & · 
• Druhý konec červeného startovaciho kabelu 
při pojte ke kladnému pólu 8 akumulátoru dodáva
jiciho proud @ . 
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4. ® 

2. 3. ® 

Obr. 227 Schéma pro při poje ní pomocného star
tovacího kabelu , u vozidla pomáhajícího se star
tem, které je vybaveno systémem start-stop: vybitý 
akumulátor 0 a akumulátor dodávaj icí proud @ . 

• U vozidel, která nejsou vybavena systémem 
start-stop: konec černého pomocného startovací
ho kabelu připojte na záporný pól O akumulátoru 
dodávajicího proud @ => obr. 226. 

• U vozidel, která jsou vybavena systémem 
start-stop: připojte jeden konec černého startova
cího kabelu ® ke vhodnému ukostřovacímu vývo
du, k masivnímu kovovému dilu pevně při šroubo

vanému k bloku motoru vozidla nebo k samotnému 
bloku motoru => obr. 227 . 

• Druhý konec černého startovacího kabelu 
® připojte u vozidla s vybitým akumulátorem na 
masivní kovovou část motoru pevně spojenou 
s blokem motoru nebo přimo na blok motoru - ne 
však do blízkosti akumulátoru 0 => & . 
• Vedle startovací kabely tak, aby je nemohly za
chytit části rotující v motorovém prostoru . 

Spouštění motoru 

• Nastartujte motor vozidla dodávajícího proud 
a nechte běžet na volnoběh . 

• Nastartujte motor vozidla s vybitým akumuláto
rem a počkejte 2 až 3 minuty, než se motor "pravi
de lně rozběhne". 

Odpojení pomocných startovacích kabelů 

• Před odpojením pomocných startovacích kabe
lů vypněte tlumená světl a, jestliže jsou zapnutá. 

• Ve vozidle s vybitým akumulátorem zapněte vě
trák systému topení a čerstvého vzduchu 
a vyh řívání zadniho skla, aby se při odpojováni za
bránilo napěťovému skoku . 

• Když motor běž i , odpojujte pomocné kabely 
v přesně opačném pořadí , než bylo popsáno výše. ~ 

Pomoc při startování 

COl Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 
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Pokud se motor nedá spustit, protože je vybitý 
akumulátor, můžete ke spouštěni použít akumulá
tor jiného vozidla. Před pomoci při startováni příp . 
zkontrolujte okénko na akumulátoru => strana 266. 

Pro startováni s cízím akumulátorem potřebujete 

vhodné pomocné startovaci kabely, např . podle 
DIN 72553 (viz údaje výrobce kabe l ů ) . Prů řez ka
belů musi u vozidel se zážehovým motorem činit 
nejméně 25 mm2 (0,038 in2) a u vozidel se vzněto
vým motorem nejméně 35 mm2 (0 ,054 in2). 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• as i stenčni systémy pro rozjezd (systém start
stop) => strana 195 

• příprava prací v motorovém prostoru => strana 
253 

• akumulátor vozidla => strana 266 

A VA oVÁ~1 
Neodborné použiti pomocných startovacích 
kabelů a neodborně provedená pomoc při 
startováni mohou způsobit explozi akumulá
toru a zapříčinit těžká zranění. Abyste snížili 
riziko těžkých úrazů při explozi, dodržujte ty
to pokyny: 

• Všechny práce na akumulátoru a na elek
trickém zařizení mohou způsobit těžká polep
tání, požár nebo úraz proudem. Před každou 
prací s akumulátorem vozidla si vždy pročtě
te a řiďte se následujícími varovnými pokyny 
a bezpečnostní předpisy => strana 266, Aku
mulátor vozidla. 

• Akumulátor dodávajicí proud musi mít 
stejné napěti (12 voltů) a zhruba stejnou ka
pacitu jako vybitý akumulátor (viz potisk na 
akumulátoru). 

A VAROVÁNI 
Neodborně provedená pomoc při startování 
může způsobit explozi akumulátoru a zapříči
nit těžká zranění. Abyste snížili riziko těžkých 
úrazů při explozi, dodržujte tyto pokyny: 

• Všechny práce na akumulátoru a na elek
trickém zařízení mohou způsobit těžká polep
tání, požár nebo úraz proudem. Před každou 
prací s akumulátorem vozidla si vždy pročtě
te a řiďte se následujícími varovnými pokyny 
a bezpečnostni předpisy => strana 266, Aku
mulátor vozidla. 

• Vždy noste vhodnou ochranu oči a nikdy 
akumulátor nenaklánějte . 

• Připojovací kabely připojujte ve správném 
pořadí - nejprve kladný kabel, pak záporný 
kabel. 

A ! VAlJoyANI~P9"!'8~~Y6hl):,.} h T .; . i. . .... 

• Nikdy nenabíjejte zmrzlý nebo rozmrzlý 
akumulátor. Vybitý akumulátor může za
mrznout již při teplotách okolo O oe (+32 °F). 

• Zmrzlý nebo rozmrzlý akumulátor je nutno 
vyměnit. 

• Při spouštění motoru s cizí pomocí vzniká 
na akumulátoru vysoce výbušná třaskavá 
směs. Oheň, jiskry, otevřený plamen a žhavé 
cígarety držte mimo dosah akumulátoru vozi
dla. Nikdy nepoužívejte mobilní telefon bě
hem připojováni a odpojováni pomocného 
startovaciho kabelu. 

• Akumulátor nabíjejte pouze v dobře větra
ných prostorách, protože při pomoci při star
tování na akumulátoru vozidla vzniká vysoce 
výbušná třaskavá směs. 

• Pomocné startovací kabely veďte tak, aby 
se nikdy nedotýkaly rotujících dílů v motoro
vém prostoru. 

• Nikdy nezaměňte kladný pól se záporným 
nebo nepřipojte pomocný startovací kabel 
špatně. 

• Dodržujte návod k použítí výrobce pomoc
ných startovacích kabelů. 

CD •• 
Aby nedošlo k vážnému poškození elektrických 
zařízení ve vozidle, respektujte tyto pokyny: 

• Neodborně připojený pomocný startovací 
kabel může způsobit zkrat. 

• Mezi vozidly nesmí být kontakt, protože by 
při spojení kladných pólů mohl protékat proud. <1 

Praktické pokyny 

fA VAROV N pokrai!ov6nl) 

• Záporný kabel nepřlpoj ujt nikdy 11 

palivového systému ani na brzdo vý y 

I 343 

tl 

• Neizolované části pólových kle tl n · 
smějí dotýkat. Kromě toho se kabel napoj ný 
na kladný pól akumulátoru nesml dotknout 
vodivých částí vozidla. 

• Zkontrolujte okénko na akumulátoru, p řl p . 
použijte kapesní svítilnu. Jestliže je nažloutlé 
nebo bezbarvé, neprovádějte pomoc při star· 
tování a vyhledejte odbornou pomoc. 

• Zamezte elektrostatickým výbojům v ob
lasti akumulátoru. Jiskření, které při tom vzni
ká, může zapálit třaskavý plyn unikající z aku
mulátoru. 

• Nikdy neprovádějte pomoc při startování, 
jestliže je akumulátor poškozený, zmrzlý ne-

Lb_o __ r_o_zm __ n_l~ý_. ________________________ ~<1 
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Roztahování a vlečení 

ro Úvod k tématu 

V této kapitole najdete informace k těmto tématům : 

Pokyny k roztahováni 
Pokyny k vlečení 

Montáž vlečného oka vpředu ... ..... . . .. . 
Montáž vlečného oka vzadu ......... . .. . 
Pokyny k jízdě při vlečeni . 

P ři vlečeni dodržujte zákonné předpisy. 

346 
347 
348 
348 
349 

Vozidlo s vybitým akumulátorem není možné 
z technických důvodů vléci . 

Při vlečení s vypnutým motorem a zapnutým zapa
lováním se vybijí akumulátor vozidla. Podle stavu 
nabití akumulátoru vozidla může přitom po několi 

ka minutách klesnout napětí natolik , že ve vozidle 
přestanou fungovat veškeré elektrické spotřebiče, 

n a př . varovná světl a. 

Doplňující ínformace a varovné pokyny: 

• vnějš í pohledy ~ stra na 6 

• spouštěni a vypináni motoru ~ strana 167 

• řazeni ~ strana 172 

• řizeni motoru a čisticí za říze ni výfukových ply
nů ~ strana 307 

• pomoc při startování ~ strana 343 

A VAROVÁNi 
Nikdy nevlečte vozídlo bez proudu. 

• Nikdy nevytahujte kliček od vozidla ze za
palování. Jinak by zámek volantu mohl náhle 
zaklesnout. Vozídlo pak už dále není ovlada
telné. To může způsobít nehody, těžká zraně
ní a ztrátu kontroly nad vozidlem. 

Pokyny k roztahování 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.k:J.I bezpečnostní pokyny &. na straně 346 a 
dodržujte je. 
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Montáž vlečného oka vpředu 

Obr. 228 Předn i náraznik vpravo: našroubováni 
v lečného oka 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.k:J.I bezpečnostní pokyny &:. na straně 346 a 
dodržujte je. 

Uchyceni pro šroubovatelné vlečné oko je vpravo 
v přednim nárazniku ~ obr. 228. 

Vlečné oko vozte stále s sebou ve vozidle. 

Dodržujte pokyny k vlečeni ~ stra na 347. 

Montáž vlečného oka vpředu 

• Vyjměte vlečné oko a šroubovák z palubniho 
ná řadí v zavazadlovém prostoru ~ stra na 318. 

• Zajištěni krytu uvolníte zatlačenim na levou 
část krytu . 

Montáž vlečného oka vzadu 

Obr. 229 Zadní nárazník vpravo: našroubováni 
v lečného oka 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.k:J.I bezpečnostní pokyny &. na straně 346 a 
dodržujte je. 

Uchycení pro šroubovatelné vlečné oko je vpravo 
v zadním nárazniku ~ obr. 229. Vozidla, která jsou 
z výroby vybavena tažným zařízením, nemají za 
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Při vlečení vozidla se výrazně mění chování 
vozidla a brzdný účinek. Abyste snížili riziko 
nehody nebo těžkých úrazů, dodržujte násle
dující: 

• Jako řidič vlečeného vozidla : 

- K brzdění je nutné vynakládat podstat
ně větši sílu při tlaku na pedál, protože ne
pracuje posilovač brzd. Vždy buďte opatr
ní, abyste nenajeli na tažné vozidlo. 
- Na řízení vozidla musí vynaložit více sí
ly, protože při stojicím motoru nepracuje 
posilovač řízeni. 

• Jako řidič tažného vozidla: 
- Především opatrně a obezřetně přidá
vejte plyn. 
- Vyvarujte se náhlého brzdění a pru
dkých jizdních manévrů. 
- Musíte brzdit dřive než obvykle, a proto 
pouze lehkým tlakem na pedál. 

CD •• 
• Kryt a vlečné oko opatrně demontujte a na
montujte, aby vozidlo nebylo poškozeno, např. 
lak vozidla. 

• Nespálené pohonné hmoty by se mohly bě
hem roztahování nebo vlečení dostat do kataly
zátoru a poškodít ho. 

• Jestliže vlivem závady není v převodovce 
mazivo, musí být vozidlo vlečeno se zdvižený
mi hnacími koly. 

fT1 Jestliže je vzdálenost delši než 50 km, musi 
L!.J být vozidlo odtaženo odborně. 

V zásadě by se vozidlo nemělo roztahovat. 
Místo toho použijte pomoc pří startováni 
~ strana 343. 

Následujíci vozidla se nesmí z technických důvo-

<I 

dů roztahovat: ~ 

• Sejměte kryt a nechte ho viset na vozidle. 

• Vlečné oko zašroubujte proti směru hodino
vých ručiček do uchyceni co nejpevněji 

~ obr. 228 ~ CD. Pro pevné našroubováni a dota
žení vlečného oka do úchytu použijte vhodný ná
stroj . 

• Po odtažení vozidla vytočte vlečné oko ve 
směru hodinových ručiček a kryt opět namontuj
te. 

• Levý výstupek krytu vsad'te do otvoru v nára
zníku a tl ačte na pravou část krytu , až se pravý vý
stupek zajisti v nárazníku. 

CD •• 
Vlečné oko musí být v úchytu vždy pevně na
šroubováno a dotaženo. Jinak hrozi během roz-
tahování nebo vlečeni jeho vytrženi z úchytu. <l 

krytem žádný úchyt pro odnimatelné vlečné oko. 
K vlečení namontujte a použijte kulovou hlavu 
~ strana 141 , ~ CD. 

Dodržujte pokyny k vleče ní ~ stra n a 347 . 

Montáž vlečného oka vzadu (vozidla bez 
tažného zařízeni ínstalovaného ve výrobě) 

• Vyjměte vlečné oko a šroubovák z palubního 
ná řadí v zavazadlovém prostoru ~ stra na 318. 

• Zajištění krytu uvolníte zatlačením na pravou 
část krytu . 

• Sejměte kryt a nechte ho viset na vozidle. 

• Vlečné oko zašroubujte proti směru hodíno
vých ručiček do uchycení co nejpevněji ~ CD. Pro 
pevné našroubováni a dotaženi vlečného oka do 
úchytu použijte vhodný nástroj . ~ 

• vozidla s automatickou převodovkou; 

• vozidla s vybitým akumulátorem, protože řídicí 
jednotka motoru nemusi pracovat bezchybně. 

Pokud je přesto nutné vozidlo roztáhnout 
(manuální převodovka): 

• Za řad'te 2. nebo 3. rychlostni stupeň. 

• Držte sešlápnutou spojku . 

• Zapněte zapalováni a varovná světl a. 

Pokyny k vlečení 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodní informace a 
L-.k:J.I bezpečnostní pokyny &. na straně 346 a 
dodržujte je. 

Vlečné lano, resp. vlečná tyč 

Nej šetrnějš í a nejbezpečnějš i je vlečení vozidla na 
tyči. Vlečné lano použijte jen tehdy, pokud neni 
k dispozici vlečná tyč . 

Vlečné lano má být pružné, aby roztahování bylo 
pro obě vozidla šetrné. Proto používejte jen lana 
z umělých vláken nebo z podobně pružných mate
ri á lů . 

Vlečné lano, resp. vlečnou tyč upevňujte jen na 
oka k tomu určená , resp. na tažné za říze ni. 

Vozidla s tažným zařizením zabudovaným z vý
roby se smějí vléci pouze pomocí vlečné tyče, kte
rá je specíá lně upravena pro montáž na kulovou 
hlavu ~ stra na 141 . 

Vlečení vozidel s manuální převodovkou 

U taženého vozidla dbejte na následujicí : 

• Řadicí páku uved'te do neutrální polohy 
~ strana 172. 

• Vozidlo vlečte maximá lně rychlostí 50 kmih 
(30 mph). 

• Vlečte ho na vzdálenost maximálně 50 km 
(30 mil). 

• Po odtaženi vozidla vytočte vlečné oko ve 
směru hodinových ručiček a kryt opět namontuj
te. 

• Pravý výstupek krytu vsad'te do otvoru v nára
zniku a tl ačte na levou část krytu, až se levý výstu
pek zajisti v nárazníku . 

Pokyny k jízdě při vlečení 

r--rn Nejprve si přečtěte úvodni informace a 
L-.k:J.I bezpečnostni pokyny &. na straně 346 a 
dodržujte je. 

Vlečeni vozidla vyžaduje určitou zručnost, zvláště 
při vlečení lanem. Oba řidiči by měli být seznámeni 
se zvláštnostmi vlečeni vozidla. Nezkušení řidiči by 
neměli vléci vozidlo. 

Za jizdy dávejte pozor, aby během vlečení nedo
cházelo k nepřipustným tažným silám a trhavému 
zatíženi. Při vlečeni mimo zpevněné cesty hrozi, 
že dojde k přetiženi upevňovací ch díl ů. 

Pokud je vaše vozidlo vlečeno se zapnutými varov
nými světly a zapnutým zapalováním, můžete pou
žívat ukazatele směru . Páčkou ukazatelů směru 
jízdy pohněte do žádaného směru . Na dobu , kdy 
vozidlo ukazuje směr odboče ni , se přeruš í blikáni 
varovných světe l. Jakmile se páčka ukazatelů 
směru vráti do neutrálni polohy, blikání varovných 
světe l se opět automaticky zapne. 

• Když se obě vozidla rozjedou, spojku uvo lněte . 

• Jakmile motor nastartuje, seš lápněte spojku 
a vyřad'te rychlost, abyste nenajeli na tažné vozi
dlo. 

ID .• 
Při roztahování se může nespálené palivo do-
stat do katalyzátoru a poškodit ho. <I 

Vlečení vozidel s automatíckou 
převodovkou 

U taženého vozidla dbejte na následujicí : 

• Zvolte polohu volici páky N. 

• Vozidlo vlečte maximálně rychlosti 50 kmih 
(30 mph). 

• Vlečte ho na vzdálenost maximá ln ě 50 km . 

• Odtahovým vozem může být vozidlo vlečeno 
pouze se zdviženými předními koly. 

Kdy nesmí být vozidlo vlečeno? 

Za následuji cích podminek se nesmí vozidlo vlécí 
a musí být transportováno na speciálním odtaho
vém vozidle nebo přívěsu : 

• Pokud ve vadné převodovce neni žádné mazi
vo. 

• Pokud je vzdálenost k vleče ni vozidla s auto-
matickou převodovkou delší než 50 km. <I 

Praktícké pokyny I 347 

• Vozidla s tažným zařízen lm zabudov nýlll 
z výroby se smějí vléci pouze pomoci vl n ly
če, která je speciálně upravena pro montáž II 
kulovou hlavu. Použíti nevhodné vlečné tyč 
může poškodit kulovou hlavu a vozidlo. MI to 
toho použijte vlečné lano. 

Řidič vlečeného vozidla: 

• Zapalováni musí být zapnuté, aby volant nebyl 
zablokovaný a aby bylo možné zapnout ukazatele 
směru jízdy, houkačku , stěrače a ostřikovače. 

• Když je vypnutý motor, nefunguje ani servořize
ni . K řízeni vozidla je proto potřeba více sily. 

• K brzděni je nutné vynakládat podstatně větš i 
silu při tlaku na pedál, protože nepracuje posilovač 
brzd. Nenajed'te na tažné vozidlo. 

• Dbejte na informace a pokyny v návodu k ob
sluze taženého vozidla. 

Řidič tažného vozidla 

• Především opatrně a obezřetně přidávejte plyn . 
Zabra ňte náhlým jízdnim manévrům . 

• Musí brzdit dříve než obvykle, a proto pouze 
lehkým tlakem na pedál. 

• Dbejte na informace a pokyny v návodu k ob-
sluze tažného vozidla. <I 

Praktické pokyny 

1
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Použité zkratky 
Zkratka Význam 

1/min 

ABS 

AFS 

ASR 

BAS 

Otáčky motoru za minutu (počet otáček) 

Protiblokovaci systém 

Dynamické a statické zatáčkové jizdni světl o. 

Regulace tra kčniho prokluzu 

Brzdový asistent 

ccm 

CNG 

C02 

DCC 

DIN 

DPF 

Kubický centimetr. Jednotka zdvihového objemu. 

Zemni plyn (Compressed Natural Gas) 

Oxid uhličitý 

Adaptivní regulace podvozku 

Německý instítut pro normování (Deutsches Instítut ((jr Normung) 

Fíltr pevných částíc 

DSG®6 

DSG®7 

EDS 

EN 

EPC 

ESC 

ETC 

FSI 

g/km 

GRA 

Automatická šestistupňová převodovka s dvojítou spojkou DSG® 

Automatická sedmístupňová převodovka s dvojítou spojkou DSG® 

Elektronícká uzávěrka díferencíálu 

Evropské normování 

Řízení motoru (Electroníc Power Control) 

Elektronícký sta bílizační program 

Systém výběru mýtného (Electroníc TolI Collectíon System) 

Přímé vstříková ní benzínu (Fuel Stratífied Injectíon) 

Produkované množství oxidu uhlič ítého v gramech na ujetý kílometr 

Tempomat 

k 

kN 

kp 

kPa 

kW 

LED 

LNG 

MFD 

MKB 

MP6 

mpg 

Nm 

okt. 

OPS 

Koňská síla, (zastaralá) jednotka výkonu motoru 

Kilonewton, tažná síla 

Kílopond, tažná síla 

Kílopascal, jednotka tlaku 

Kilowatt, jednotka výkonu motoru 

Svítivá dioda (Light Emíttíng Díode) 

Zkapa lněný zemní plyn (Liquefíed Natural Gas) 

Multífunkční ukazatel 

Kód motoru 

Šestístupňová manuální převodovka 

Mílí na galon 

Newtonmetr, jednotka točívého momentu motoru 

Oktanové č íslo , jednotka a ntidetonační stálostí benzínu 

Optická pomoc při parkování 

psi Libra na čtvereční palec (Pound-force per Square Inch), jednotka tlaku 

350 I Použíté zkratky 

Věcný rejstřík 

A 
ABS 

viz Systémy podpory brzdění ... . . . .. . 
Adaptér íPodu 
Adaptívní regulace podvozku . 

funkce 
obsluha 
porucha funkce 

AFS .. 
Akumulátor 

automatické odpojeni spotřebičů 
dobíjení 
odpojení 
přípojení ............... . . . . . . .. . . 
se vybíjí ............... . 
víz Akumulátor vozídla 
výměna ............... .. . .... . . . 

Akumulátorová kyselina ... . ..... . .. . 
Akumulátor vozidla ........ .. . .. . . .. . 

akumulátorová kyselina 
kontrola hladiny kyseliny 
montážní poloha ........ .. . .. . . . . . 
pomoc pří startování 
přípravné činnosti. 

186 
154 
224 
224 
224 
224 
106 

269 
268 
268 
268 
239 
266 
268 
268 
266 
268 
267 
266 
344 
267 

se vybíjí 
varovné světlo 

vybíjení ............. . 
vysvětlení symbolů .... .. . .. . .. . . 

168 , 312 
267 

44, 269 
266 

Alarm ..................... . . 
Alcantara . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
Alternátor 
Anténa 
Anténa ve skle 
Asistenčni systémy 

adaptivní regulace podvozku 
asistent pro jízdu do kopce ....... . . 
asístent pro parkování ........ . . 
asístent pro zpětnou jízdu ......... . . . 
asístent udržováni jízdního pruhu 
brzdový asístent (BAS) ......... . . . . 
DCC ..... . 
doporučení k přestávce ........ . . 
elektronícká uzávěrka diferenciá lu (EDS) 
elektronický s tabilizačni program (ESC) 
GRA ................... . . 
kontrolní světla 

Lane Assist ....... . . 
Park Assist 

47 
279 
267 
305 
305 

224 
197 
208 
204 
216 
186 
224 
222 
187 
186 
212 
195 
216 
208 

ParkPilot . 
pomoc při parkování 
protiblokovací systém (ABS) 
Rear Assist . 

199,200,201 
199 
186 
204 

regulace tra kčního prokluzu (ASR) 186, 188 
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Věcný rejstřik 

rozpoznání únavy . 222 
rozpoznávání dopravních značek 219 
Sign Assist 219 
start-stop 196 
systémy kontroly tlaku vzduchu v pneumati-

kách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
tempomat . . . . 212 
ukazatel kontroly tlaku vzduchu v pneumatí-

kách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
varovná světla .. . . ... .. . .. . .. . .. .. 195 
vypnout ........ . 27 
zapnout 27 

Asistent pro jizdu do kopce .. . . . . . . . . . 197 
Asistent pro parkováni . . . . . . . . . . . . . . . 208 

automatícké pře ruše ní 211 
podpora brzd ......... . . 211 
porucha funkce .............. . . 208 
použítí vysokotlakého zař ízen i 272 
předčasné ukončeni . . . . . . . . . .. 210 
přerušení . . . . . . . . . . . 210 
příprava k zaparkování .... .... . .. . . 209 
vyjíždění . 210 
zaparkování 209 
zapnutí nebo vypnutí (vyjíždění) 210 
zapnutí nebo vypnutí (zaparkování) . 209 

Asistent pro zpětnou jizdu 204 
displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
pokyny k provozu . . . . . . . . . . 205 
porucha funkce ... 206 
zaparkování 206 
zvláštnosti ....... 205 

Asistent udržováni jizdniho pruhu . 216 
funkce ....... . . 217 
Kdy je nutné ho vypnout? 218 
kontrolní světlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 
porucha funkce ............... 216 

ASR 
viz Systémy podpory brzdění 186, 188 
zapnutí a vypnutí .... 188 

Automatická převodovka 172 
jízda 178 
nouzové odblokování volici páky . 316 
pojistka proti vytaženi kličku ze zapalování .1.68 
porucha funkce . . 178, 179 
převodovka s dvojitou spojkou . . 178 
rozjezd ve stoupáni ..... 178 
řazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 
viz Automatická převodovka 172 
viz také Řazení . . . . . . . . . . . 172 
vlečení 347 
za řízení kick-down 178 
zastavení v kopci . . . . . . . . . . 178 

Zkratka Význam 

Vznětové motory s přímým vstřikováním a turbodmychadlem (Turbocharged Dírect or 
Diesel Injection) 

TSI® 

ZAB 

Přímé vstřikování benzinu a turbodmychadlo 

Zabezpečovaci za řízení proti krádeži <l 

Automatická regulace dálkových světel 106 
vypnutí 106 
zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 

Automatické odpojeni spotřebičů 269 
Automatické ovládání jízdnich světel 105 
Autotelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 

B 
BAS 

viz Systémy podpory brzdění . . . . . . . . .. 186 
Baterie 

výměna v rádiovém dálkovém ovládání (ne-
závíslé topení) . . . . . . . . . . . . 237 

výměna v rádiovém kličku .. . . . .. . ... 43 
Benzin. . ...... . . 

čerpá ní pohonných hmot .. . . . ... . . . 
druhy ....... . . .. . . 
pOhonná hmota 
přísady 

ukazatel zásoby paliva ... ... . . . . . . . 
Bezpečnost jízdy ............... . 
Bezpečnostní pás 

svorka pásu ..... 
Bezpečnostní pás se 2 zámky 

připnutí .......... . 
Bezpečnostnipásy 

čištění . 

kontrolní seznam 
manipulace. 
napinač pásu 
nastavení výšky pásu ... . .. . . . . . . . 
naviječ pásu 
nepřipnuté 

odepnuti 
omezovač síly pásu 
průběh pásu ......... . . ... .. .... . . . 
přetočený pás .... . . . .. . . 
přípnutí .... 
se 2 zámky pásu .... . .. . . ..... .. . . . 
ukazatel stavu pásů .......... . . 
varovné světlo ........... . 

Bezpečnostni pásy se 2 zámky 
odepnuti 
přetočení 

Bezpečnostní pojistka 
SAFELOCK 
zajištěni SAFE 

Bezpečnostni vybavení 
Bionafta 
Blokovací tlačítko 
BlueMotion 

doporučení k řazeni . 
Bočni airbagy 

viz Systém aírbag ... 

246 
242 
246 
246 
246 
241 
32 

82 

80 
74 

282 
78 
78 
83 
83 
83 
76 
79 
83 
81 
79 
79 
80 
75 
75 

80 
80 

46 
46 
80 

248 
176 

179 

91 

Použité zkratky 

Brzda . ............. . 1 O 
ukazatel nouzového brzdění při b rzděn i m 

xímální silou . . . . . . . . . . . . . . 312 
Brzděni maximální silou 312 
Brzdová kapalina . . . . . . . . . . . 188 

specifíkace . . . . . . . . . . 188 
Brzdové obložení . 186 
Brzdový asistent (BAS) . . . . . . . . . . . . . . .. 186 
Brzdový systém 

porucha 184 
Brzdy 

brzdová kapalina ....... . . 188 
brzdové obložení . . . . . . . . . . . . . . .. 183 
hladína brzdové kapaliny 189 
kontrolní světlo . . . . . . . . . . . . . . . 181 
posílovač brzd ............ .. . . . .. . 184 
ručni brzda 182 
systémy podpory brzdění 186 
varovné světlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
výměna brzdové kapaliny 189 
záběh brzdového obložení 183 

c 
Celková hmotnost 124 
Centrální zamykání .......... .. 44 

bezpečnostní pojistka 46 
oddě lené odemykání dveří. . 44 
odemknutí a zamknuti vozidla zvenč í 45 
odemknutí a zamknutí zevnitř 46 
popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
tlačítko centrálního zamykání 46 
zabezpečovaci za řízeni proti krádeži 47 

Cesty do zahraniči 
kontrolní seznam ... . . . .. .. . . .. . . . . . 33 

Climatronic 
viz Klimatízace 228 

Co dělat, když? 309 
Co se stane s nepřipoutanými cestujícími? 76 

č 
Čelní airbag spolujezdce 

víz Systém airbag . . . . . . . . .. 85 
vypnutí zámkovým vypínačem . . . . . . . . . 90 

Čelní airbagy 
viz Systém airbag . 89 

Čelní sklo 
fototropní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111 
kontrola poškození . . . . . . . . .. 107,216,219 
odstranít poškození po nárazu kame-

nem(poznámka) 298 
opravít (poznámka) . . . . . . . . . . 298 
výměna (poznámka) . . . . . . . . . . 2 O 

Čelní sklo potažené vrstvou kovu . . ... . 11 1 
Čepičky ventilků . . . . .. 20 

Věcný rejs tř lk 



Čerpání pohonných hmot .... .. .. . . .. . 
benzín .. 
E10 ...... . . 
chybné čerpání 
kontrolní světlo . 
kontroly při čerpání pohonných hmot . . 
na čerpací stanicí 
nafta . 
pohonné hmoty ........ . 
ukazatel zásoby paliva . . .... . . . . 
ukazatel zásoby zemního plynu .. 
zemní plyn 

Číselný kód 
Číslo podvozku 
Čistící zařízení výfukových plynů 

kontrolní světlo 
Číštění 

viz Péče o vozidlo 
Čtečka karet 

čtečka mýtních karet 
Čtečka mýtních karet 

karta ETC 
zapnutí 

o 
Data Link Connector (DLC) ... 

240 
242 
246 
241 
241 
245 
240 
242 
242 
241 
241 
243 
319 

36 
307 
307 

270 

166 

166 
166 

301 

Data motoru ... .. . . ... . 37 

Datový štítek vozídla . ..... 36 

DCC 
viz adaptivní regulace podvozku 

Denní jízdní světla 
Dešťový senzor 

závada 
Dětská pojistka 

elektrická 

224 
105 
11 6 
116 

51 
51 

Dětská sedačka . . . . . . . . . . 93 
dětská sedačka ISOFIX na zadních seda-
d~~ . . . ........ W 

hmotnostní třídy 95 
na sedadle spolujezdce . . . . . . . . . 96 
na zadních sedadlech ....... . . 97 
norma .......... .. . . . . . . 
přeprava dětí ve vozidle 
upevnění bezpečnostním pásem 
upevnění dětské sedačky 

upevně ni polohovatelným bezpečnostním 
pásem 

upevnění systémem ISOFIX 
upevnění systémem LATCH 
upevně ní upevňovacím popruhem Top Tre

ter .. .. 
upevňovací systémy 
vypnuli čelniho airbagu spolujezdce 

Dlagnostícká zdířka . 

Digitální hodiny 

vócný rejstřlk 

Jízda v terénu 

94 
94 
98 
95 

98 
99 
99 

100 
96 
90 

301 
19 

spodní ochranný kryt hnacího ústrojí 32 
Jízdní světla 104 
Jízdní výkony. . . 38 
Jízdy do zahraničí 

světlomety ....... . .. .. .. . .. . . . . .. 108 

K 
kabina 
Kapalina do ostřikovačů 

doplnění ................ . . 
kontrola 

Kapalina v ostřikovačích 
kontrolní světlo ................ . . 

Kapota motorového prostoru 
otevření . . ........ . 
varovné světlo 
zavření ................ . . . .. . .. . . 

Kapota zavazadlového prostoru 
víz Zadní výklopné dveře 

Katalyzátor ................. . . . . . . 
kontrolní světlo ........... • . . . . . . . 
porucha funkce 

Klíček od vozidla 
kontrolní světlo 

synchronizace .... . . .. . . . . .. ... . . . . 
výměna baterie 

Klíčky 

viz Kli čky od vozidla ..... ... . . . 
Klíčky od vozídla 

přířazení 

tlač ítko alarmu 
Klimatizace .. . . .......... . 

cl imatroníc ......... .. .. .. . . . . ... . 
klimatizace (ručně) ... . . ... . .. . 
nastavení . . . ......... . . 
ovládací prvky ..... .. . . . ...... . . . . 
pokyny k provozu .. 
porucha funkce . .. ..... . 
problémy .......... . .. . . . . . . . . . . 
přívody vzduchu 
režim recirkulace 

Klímatízace (ručně ovládaná) 
viz Klimatizace .............. . 

Koberečky pod nohy ... . .... .. .. . . . . . 
Kód motoru 

u rčeni . . . . ....... . ... .. . .. . .. . 
Kód omezení rychlosti 
Kola a pneumatíky ........ . . 

čep í čky ventilků ... . . .. . . . 
hloubka profilu ............... . . 
chybné nastaveni podvozku 
ide ntífíkační člslo pneumatiky (TIN) . 

10 

117 
117 

11 3 

256 
255 
256 

45 
308 
307 
308 

42 
43 
43 

41 

41 
41 

228 
229 
229 
232 
229 
232 
232 
232 
233 
233 

228 
173 

36 
293 
284 
289 
289 
290 
293 
285 jak zabránit poškozeni 

kód omezení rychlosti 292,293 
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Dísplej. 
Dodatečná montáž 

autotelefon 
vysílačka 

19,20 

299 
299 
222 
222 
222 
222 
222 
179 

Doporučení k přestávce 
funkce 
ovládání 
vypnutí 
zapnutí 

Doporučení k řazení 
Dotahovací moment 

šrouby kola .. 324 

Druhá řada sedadel 
demontáž sedadla 
montáž sedadla .. 
sklopení sedadla 
zvednutí sedadla ... . 

66, 129, 130, 131,132 
131 
132 
130 
130 

Držák nápojů 
středová konzola vzadu 161 

Držáky nápojů . 160 
držáky na láhve 160 
středová konzola vpředu 160 

DSG 
viz Automatícká převodovka 178 

Dveře . 50 
dětská pojistka . . . . . . . . . . . 51 
nouzové zamknutí nebo otevřen í 314 
varovné světlo 50 

Dveře řídiče 

přehled . . 9 
Dynamická regulace sklonu světel 109 
Dynamic Light Assist 

víz Automatícká regulace dálkových světe l .1.06 

E 
E10 

čerpání pohonných hmot 
EDS 

246 

víz systémy podpory brzdění 187 
Ekologická jízda 190 
Elektrícká panoramatická výklopná a posuv-

ná střecha 59 
komfortní otevírání . . . . . . . . . . . . 61 
komfortní zavírání 
nouzové zavřen í . 
omezovač sí ly 
otevírání ...... • . . .. 
porucha funkce ... . . . . .. . . . 
sluneční žaluzie 
zavírání 

61 
316 

62 
60 
59 
61 
60 

Elektrícké spotřebíče 
Elektrické spouštěče oken 

komfortnl otevírání 
komfortní zavírání 
omezovač síly 

164,239 
56 
57 
57 
58 

manipulace s koly a pneumatikami 
nevyváženost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nosnost pneumatik ... ... . . . .. .. . ... . 
nouzové kolo ......... . . 
nové pneumatiky . . ...... . . . . 
opotřebeni pneumatik 

285 
290 
293 
291 
287 
290 

označení .. . . .. . . . . . . . . . . . . 292 
pneumatíky s určeným směrem otáče-

ní .......... . . 285,293 
popis pneumatik . 292 
poškození pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . 290 
poškození více než jedné pneumatiky. 322 
ráfky . . . . . . . . . 286 
rezervní kolo 291 
sériové č í slo . . . . . . . . . . . . . . 293 
skladován i pneumatik 285 
sněhové řetězy . . . . . . . . . . . . . 295 
starší pneumatiky. 285 
technická data . . . . . . . . . . . . 292 
tlak vzduchu v pneumatikách . . 288 
ukazatele opotřeben í . . . . . . . . . 289 
uložení vyměněného kola ... .. . .. ... 291 
vniknutí cizích tě les . 290 
výměna kola . . .................. . 
výměna pneumatiky . . . . . .. . .. . .. . . . 
vyvážení kol ... . . . .. . 
záběh ....... . . 
záměna kol 
zimní pneumatiky . . 
změna kol .. 

Kolébkové spínače 
tiptronic 

Komfortní blikání . . . .. .. . . .. ..... . .. . 
Komfortní funkce 

přeprogramování 

Komfortní otevírání 
elektrická panoramatická výklopná a posuv

ná střecha 
elektrické spouštěče oken . . 

Komfortní zavírání 
elektrická panoramatická výklopná a posuv-

ná střecha .......... . . 
elektri cké spouštěče oken . . 

Komuníkační okénko ....... ... . . .. . . 
Kontrola hladiny oleje .. 
Kontrolní seznam 

bezpečnost jizdy . . . . 
bezpečnostní pásy .... . ...... . . 
doplněni motorového oleje. 
jízdy do zahran ič í ........... . 
kontrola hladiny motorového oleje 
kontroly při čerpán í pohonných hmot . 
potahy sedadel . 
před pracemi v motorovém prostoru 
přeprava dětí ve vozidle ........ . . 
př i pad nehody .............. . . 
příprava k jizdě 

322 
287 
290 
287 
285 
294 
285 

177 
103 

301 

61 
57 

61 
57 

111 
259 

32 
78 

259 
33 

259 
245 
279 
255 

94 
311 
32 

otevirán í . . . . . . . . . . 56 
porucha funkce .......... . ..... . . . . 58 
tlačitka . . . . . . . . . . . . 56 
zavírací a otevírací automatika 57 
zavírání ............. . 56 

Elektrický spotřebič .. . .. . .. . . 146, 164,312 
Elektronická uzávěrka diferenciálu) 187 
Elektronický imobilízér 170 
Elektronícký stabilízační program (ESC) 186 
Eloxované plochy 275 
Emise C02 . . . . . . . . . . . . . 252 
ESC 186 

viz Elektronický stabilizačn i program 
(ESC) . . 186 

ETC 
čtečka mýtních karet 166 

Event Data Recorder 300 

F 
FAQ . . 309 
Filtr částic 308 
Filtr na emise . . . . . . 228 
Filtr pevných částic 308 

doporučeni k řazení 179 
kontrolni světlo. 307 
porucha funkce . . 308 
zvláštnosti ......... . . .. . .. . .. . .. . 248 

Funkce Comíng home 108 
Funkce Leaving home . 108 
Funkce sedadla 71 

sklopení opěrad la sedadla spolujezdce . 72 
Fyzikální princip čelního nárazu 76 

G 
G 12 plus 
G 12 plus-plus 
G 13 ............ . . 
GRA . 

H 
Háčky na šaty 
Háčky na tašky . . 
Hasící přístroj 

provoz s přivěsem 
Hlavové airbagy 

viz Systém airbag . . 
Hledání problémů 
Hledání závad 
Hlídání vnítřního prostoru 
Hloubka profílu 
Hmotností ................ . 
Hmotnost jízdní soupravy .. 

příprava k výměně kola ......... . .. . 
souprava na opravu pneumatik 
voo~ ............ .. ........... . 
výměna žárovek ...... . ......... . . . 
zvedání vozidla pomocí zvedáku . . 

Kontrolní světla 
přeh led 

světla . . 
Kontrolní světlo 

asistent udržování jízdního pruhu 
brzdový systém 
čerpání pohonných hmot ......... . . . 
či stící zař ízení výfukových plynů 

263 
263 
263 
212 

159 
137 
312 
143 

92 
309 
309 
48 

289 
124 
152 

322 
330 
311 
336 
325 

16 
102 

216 
181 
241 
307 

ESC .... . . .. ... . . .. . . 181 
307 
11 3 
262 
307 

filtr pevných částic ........ . . 
hladina kapaliny v ostřikovačich 

chladicí kapalina motoru 
katalyzátor 
klí ček od vozidla ........ . 
kontrola hladiny motorového oleje 
rádiové dálkové ovládání . . 
řazení 

řízení motoru ...... . . ... . .. . .. . 
sešlápnutí brzdy .............. . . 
snimač motorového oleje . 
systém airbag . . 
systém kontroly pneumatik 
systém start-stop .. 
tempomat 

.. 42 
257 
236 
173 
307 
181 
257 

86 
225 
195 
212 

ukazatel opotřebeni brzdového obložení . 181 
47 

336 
241 

ve dveřích řidiče ............ . 
výměna žárovek . . ...... . 
zásoba paliva 

Kontroly pří čerpání pohonných hmot 245 
Konzervace laku ....... . . 274 
Krabíčka s obvazy 

viz Lékárnička ...... .. . . .. .... .. . . 312 
Kryty kol . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 320 

celoplošný kryt kola .. . .. . . ... .. . . . . 321 
krytky šroubů kola 321 
kryt středu kola . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 

Kryt zavazadlového prostoru . . . . . . . . . . 134 
Kulová hlava 

montáž 144 
nasazení . 144 
předepnutí 144 
sejmutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

L 
Lane Assíst 

viz Asistent udržování jízdního pruhu 
LATCH . 

viz Dětská sedačka 
Lékárnička 

uložení 
Leštění 

216 
99 
93 

312 
312 
274 

Hodíny 
Hospodárná jízda ... . . . .. . . . 
Houkačka 

19 
190 

.. .... 11 

Ch 
Chladicí kapalína 

viz Chladicí kapalina motoru 
Chladící kapalina motoru 

doplnění . . . . ....... . 
G 12 plus-plus .. 
kontrola hladiny chladicí kapaliny 
kontrolní světlo . 
plnicí otvor ................ . 
specifikace 
ukazatel teploty 
varovné světlo 

Identífíkační číslo 

Identífikační číslo vozidla . . 
Identifikační údaje o vozí dle ... . . .. . . . . 
Imobilizér 

porucha funkce ......... . 
Informace o spotřebě paliva .. .. . . . . . . . 
Informace o spotřebičích 
Informace uložené v řídících jednotkách 
Informační systém Volkswagen . . 

struktura nabldek . . . . 

262 
262 
264 
263 
264 
262 
264 
263 
262 
262 

36 
36 
36 

170 
167 
249 
304 
300 

24 
24 

zobrazeni . . .. . ... .. . .. . .. ... 24 
Infračervené čelní sklo 
ISO FIX 

111 
99 
93 viz Dětská sedačka 

J 
Jízda 

ekologická ............ 190 
hospodárná . . . . . . . . . . . . . . . 190 
jízdy do zah ran i či . . . . . . . . . . . . . . • . . . 33 
než vyjedete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
parkování ve stoupáních 183 
parkování v klesání . . . . . . . . . . . 183 
pokyny k jízdě ................ . ... 32 
průjezdy vodou na silnici .. . .. . .. . . 34 
příliš nízký stav zásoby paliva 242 
příprava k jízdě .............. .. . . .. 32 
rozjezd ve stoupání 178 
s automatickou převodovkou . . . . . . . . . 178 
slanou vodou 34 
spodní ochranný kryt hnacího ústrojí . 32 
s přívěsem 147 
ukazatel zásoby paliva 241 
v lečení ........... . . 349 
zastavení v kopci 178 
záznam dat 300 
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1
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Light Assíst 
viz Regulace dálkových světe l 

Likvidace starého vozidla 
Likvidace starých vozidel 
Loketní opěrka ............ . . 

M 
Manuální převodovka 

viz také Řazení 
Maximální rychlost ... . .. .. . .. . . .. . . . . 
MEDIA-IN ....... . . . 
Měníč CD .. 
Měrka oleje ..... .. .... . .. . . . .. . . .. . . 
Místa k sezení 
Mlhová světla .......... . .. .. . . .. . .. . . 
Mobilní telefon 

používání bez vnějš í antény 
Motor 

nepravidelný chod motoru 
záběh 

zvuky 

106 
306 
306 

70 

172 
172 

38 
154 
154 
259 

63 
104 

301 

246 
296 
169 

Motor a zapalování 
imobilizér 
kli ček k zapalování .. 
neoprávněný klíček k zapalováni 
předehřívá ní motoru. 
předžhavení 

spuštění motoru .. 

167, 169 
170 
168 
168 
171 
169 
169 

zásuvky 12 V . .. . .. .. . . . . . ... . . . 
Motorová nafta . 

bíonafta ............ . 
předehřívání filtru 
přídavné topení 
zimní nafta ...... ... .. . . . . .. . . 

Motorový olej . . . . ............. . . . . 
doplnění. . . . .................. . 
kontrola hladiny motorového oleje 
kontrolní světlo. . ............... . . 
měrka . . 
plnicí otvor 
specifikace 
spotřeba ........... . 
varovné světlo 

výměna . . . ........ . 
Motorový prostor . . . . . . .. . ..... . .. . 

akumulátor vozidla . . . .... . . . . 
čištění 

chladící kapalina motoru . . . .. . .. . ... . 
motorový olej ............ . 
přlpravné čínnosti . 
vodní kanál . . ...... .. . 

Mycí linka 
Myti ................ . 

ručni 

vysokotlakým zařízenim . 
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164 
247 
248 
248 
248 
247 
257 
259 
259 
257 
259 
259 
258 
260 
257 
260 
253 
266 
276 
262 
257 
255 
276 
271 
270 
271 
272 



Mytí vozídla ......... . 271 
271 
121 

N 

problémy 
příklopení zrcátek . 
snímače 198,208 

Nafta 
čerpá ni pohonných hmot 242 
ukazatel zásoby paliva . . . . . . . . . . 241 

Náhrada žárovek 
viz Výměna žárovek .... . . . .. . . .. , . .. 335 

Náhradní díly ............ 297 
Náhradní klíček 

viz Klíčky od vozidla ......... . .. . , . . . 
Nakládání 

jízda s otevřenými zadními 
výklopnými dveřmi . 

přívěs ...... . . . 
siťová mezistěna 

systém nosičů 
ukládání zavazadel 
upevňovací očka 

všeobecné pokyny . . 
zavazadlového prostoru. . . . . ... . ,. 

Nálepky ................... . . .. . . , . . 
Napínače pásů 

servis a znehodnocení ........ . . . . . 
znehodnocení ........... . 

Napínač pásu 
Nářadí 

viz Palubní nářadí 
Nastavení 

klimatizace .................. . . . . . 
opěradlo druhé řady sedadel 
opěrka hlavy . . ...... . . . , . . . 
před ní sedadlo ........... . ... . . . . . . 
sedadlo ve druhé řadě ...... • . . . 
sklon světe l 

sklopeni a zvednuti sedadla 
sklopení opěrad la. . ......... . . 
sklopení opěrad la sedadla spolujezdce 
správná poloha sezeni 
volant .... . . . . . .......... . 
zvednuti opěrad la 

Nastavení výšky pásu 
Navíječ pásu . . 
Nemrznoucí kapalina 
Nezávíslé topení 

aktivace ...... . . . 
automatické vypnuti ........... . 
dosah rádiového dálkového ovládání 
pokyny k provozu ............... . 
programování .............. . . . . . 
rádiové dálkové ovládání ..... . . . . . 
vypnutí .................. . . . . . . . 
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41 

123 
147 
135 
140 
123 
136 
122 
128 
304 

83 
83 
83 

318 

232 
129 
67 
66 
66 

109 
130 
133 

72 
65 
69 

133 
83 
83 

263 
235 
238 
242 
237 
239 
238 
236 
236 

11 5 
279 
282 

servisní poloha 
textilní obložen i 
umělá kůže. 

uvnitř ....... . .. . .. .. . • . . . 278 
vně ........... . . .. .. . . . . . . 
vnějš i zrcátka 
výměna stíracich lišt ....... . . . 
vysokotlaké zařízení .. .. . .. . . .. . 

270 
272 
273 
272 

Pedály .. 
Plynové výbojky 
Pneumatiky 

65. 173 

viz Kola a pneumatiky .......... . 
Pneumatíky s určeným směrem otáčení . 
Počet míst k sezení 
Počítadlo celkových kílometrů . . . . . . . . 
Počítadlo denních kílometrů . . . . . . . . .. . 

105 

284 
293 
63 
19 
19 

Počítadlo kilometrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Podpora řízení při přetočení vozídla 194 
Pohonné hmoty . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 

benzin . . . . . . . . . . . . . . . . 246 
informace o spotřebě paliva . . . . . . . . . .. 249 
motorová nafta . . . . . . . . . . . . . 247 
zemni plyn ....... . .. 248 

Pojístky . 332 
barevné označení 333 
pojistková skřiňka ...... .. . . . 333 
příprava k výměně . . . . . . . . . 334 
rozpoznáni propálených pojistek 334 
výměna 334 

Pojístné lano . . .......... . 142, 146 
Pokyny k jízdě 

nouzové kolo ......... .. . .... . . . . . 
při naloženém vozidle .. ... .. . . 
rezervni kolo ............. . ... . . 

Poloha sedadla 

32 
291 
122 
291 

nesprávná poloha sezeni . . . 64 
Pomoc pří parkování . 199,200,208 
Pomoc pří parkování se zobrazením okolí 

vozidla 201 
Pomoc pří startování. . . . . . . . . 343 

pomocné startovací kabely 344 
provedení . . . . . . . . . . . . 344 

Popelníky ... . . . . . . . . . . . .. , . . . . 162 
Porucha funkce 

adaptivní regulace podvozku . .. . . . . , . 224 
asistent pro parkování 208 
asistent pro zpětnou jizdu 206 
asistent udržováni jízdního pruhu 216 
automatická převodovka 178, 179 
elektrická panoramatická výklopná a posuv-

ná střecha 59 
elektrická vnější zrcátka 121 
elektrické spouštěče oken 58 
filtr pevných část ic 308 
imobilizér ......... . . 167 
katalyzátor .... . . . .. ... .. . ... , . . . . 308 
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zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
zvláštnosti 236, 239 

Nosič zavazadel 138 
Nosnost pneumatík 
Nouzové kolo 

pokyny k jízdě . . . . .. . .. . . 

292, 293 
291 
291 
295 sněhové řetězy . . ....... . . 

Nouzové zamknutí nebo otevření 314 
dveře řidiče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 
dveře spolujezdce 315 
nouzové odblokování volicí páky 316 
zadní dveře . . . . . . . . . . . . . . . 315 
zadní výklopné dveře. . . . . . . . . . . . . . 315 

Nouzové zavření nebo otevření 
elektrická panoramatická výklopná a posuv-

ná střecha 316 
Nové pneumatíky . . . . . . . . . . 
Nový motor . . . ..... . . . . . . . . 

o 
Objemy kapalín 

nádržka ostřikovačů 

Objemy náplní 
palivová nádrž 
zásobník plynu 

Oboustranné odbočovací světlo 
Obrazovka 

sdružené přístroje 
Obrysová světla . . . 
Obvazový materíál 

viz Lékárnička 

287 
296 

117 

244 
244 
106 

20 
104 

Odbočovací světlo .............. . .. . 
312 
106 
106 
106 

oboustranné odbočovací světlo 

při vloženém zpětném chodu 
Oddělené odemykání dveří ... 
Odemknutí 

zevn it ř 

zvenčí . . . ....... . . 
Odkládací přihrádka pro palubní knihu . 
Odkládací příhrádky . . 

další přih rádky .. . . . 
osvětlení . . 
palubní kniha . . . . . 
podlaha zavazadlového prostoru . . . 
přihrádka v pří strojové desce 
pří strojová deska ...... .. . 
sklopný stolek 
strana řidiče 
strana spolujezdce . 
středová loketni opěrka vpředu 

44 

střešni konzola. . . ....... . . . 

46 
45 

156 
154 
159 
110 
156 
158 
156 
155 
157 
155 
156 
156 
155 
158 
269 
273 
276 

v prostoru nohou 
Odpojení spotřebičů 
Odstranění ledu .. . . . 
Odstranění ledu z vložky zámku 

klimatizace 
~~~~ . ............. . . 

převodovka s dvojitou spojkou . . . 
rádiový příjem . .............. . 
regulace dálkových světe l 

232 
198, 199 
178, 179 
164,305 

rozpoznáni únavy . ......... ... . .. . . 
107 
222 
225 
146 
307 

systém kontroly pneumatik 
tažné zařízení 

Porucha motoru 
Posilovač brzd .......... , . 
Poškození pneumatíky ...... . .. . 
Potahy sedadel ......... . 

čištění Alcantary . 
čištění ča lounění 

či štění textilniho obloženi . 
kontrolni seznam 
manipulace . .. . . ... . ...... . . 
manipulace s potahy sedadel 
péče o přírodni kůži a její č ištění 
umě lá kůže . .. . ....... . 

Prachový fíltr 
Problémy 

motor cuká 
mycí linka ......... . . 

184, 186 
290 
278 
279 
279 
279 
279 
279 
279 
281 
282 
228 

mytí vozidla ...... . . . . . . . 

246 
271 
271 
246 nepravidelný chod motoru 

odstavení vozidla 
parkování ... 
roztahování 
stěrače 

44 
38,180,183 

vlečení ......... . . . . . . 

167, 346 
114 
167 
232 voda pod vozidlem . . .. . .. . . 

vysokotlaké č is tic í zařízeni 

Prodej vozidla . . . .. ..... . . 
do jiných zemí/světadí l ů. 

Prohlášení o shodě 
Protíblokovací systém (ABS) 
Provozní hmotnost . 
Provozní kapalíny 
Provozní prostředky 

145, 272 
.. . 4 

304 
306 
186 
124 
297 
297 

Provoz s přívěsem . . . . . . . . . . . . . . . . .. 141 
hasici při stroj ............ . . 143 
technické předpok lady 142 

Provoz v zímě 
hloubka profilu 289 

Průběh pásu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Průjezdy slanou vodou 34 
Průjezdy vodou 34 
Pryžová těsnění . . 
Předehřívání fíltru 
Předehřívání motoru 
Před jízdou do odborného servísu 
Přední sedadlo 

ovládací prvky 
Předžhavení 

276 
248 
171 
309 

66 
169 

Odstranění ledu z vložky zámku dveří 276 
Odstranění poškození po nárazu kame-

nem(poznámka) ....... . . 298 
Odstranění sněhu . . . . . . . . . . . 273 
Odstranění zbytků vosku 273 
Ochrana bezpečnostnímí pásy 78 
Ochrana podvozku .............. 276 
Ochrana protí odtažení vozídla 48 
Ochrana proti sluncí 
Okna 

111 

viz Elektrické spouštěče oken 56 
Oktanové číslo . . . . . . . . . . . . . . 246 
Olej 

viz Motorový olej 257 
Omezovač síly 

elektrická panoramatická výklopná a posuv
ná střecha 

elektrické spouštěče oken 
slunečni žaluzie .. . .. . . . 

Omezovač síly pásu . . . . .. . . 
Opěradlo 

62 
58 
62 
83 

sklopeni .... ,... .. . .. .. .. . ... 129,1 33 
zvednutí . . . . . . . . . . . . . . 129 

Opěrka hlavy 
Opotřebení pneumatík 

67,68 
290 

Opravárenská souprava na pneumatíky 
viz Souprava na opravu pneumatik 328 

Opravy . . . . ..... . .. . . . 
če l ní sklo 

296, 298 
298 

nálepky ... . .... . .. . .. . .. . . . ... . . . 
systém airbag . ... .. . .. . . 
štítky . . . . . . . .. . . . 
zvedací plošina .. . . .. . .. . . . . .. .. . 

Ostříkovače 

vyhřívané trysky . . . .. . . . . . . . . . . 
Osvětlení interíéru . . . ...... . . 
Osvětlení přihrádky na straně spolujezdce 
Otáčkoměr 

Otázky a odpovědi .......... . 
Otevírání 

dveře 

304 
299 
304 
302 
11 3 
115 
110 
110 
19 

309 

50 
elektrická panoramatická výklopná a posuv

ná střecha 60 
56 
61 
54 

okna 
s luneční žaluzie 
zadni výklopné dveře ..... .. , . .. . .. . . 

Otevření 

zevnitř 

zvenčí . .......... .. . .. ... . . . . . . . . . 
Ovládací prvky 

předni sedadlo 

p 
Páčka dálkových světel 

Přehled 

čelni pohled ........... ... . . ... . . 
dolní část středové konzoly 
dveře řid iče . ...... . . 
horn í část středové konzoly 
kontrolní světla 

páčka ukazatelů směru jízdy 
a dálkových světe l . . . ....... . . 

podhled střechy 

pohled ze strany. 
pohled zezadu .. .. . . .. . . . 
přístroje ......... . 
strana řidíče ...... . . . .. ... . ... . . . . . 
strana spolujezdce 
struktura nabídek 

46 
45 

66 

103 

7 
13 

9 
12 
16 

103 
15 
6 
8 

19 
10 
14 
24 

varovná světla . ..... . .. . .. .. .... .. . . 16 
Přehled vozídla 

čelní pohled 
pOhled ze strany .... . . .. . . 
pohled zezadu . 

7 
6 
8 

Přeprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
háčky na tašky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
jízda s otevřenýmí zadnimi 

výklopnými dveřmi . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
jízda s přívěsem . . . . . . . . . 147 
nakládání přivěsu 147 
pokyny kjízdě . .......... . ...... .. 124 
provoz s přivěsem 141 
sirová mezistěna 135 
Sklopení opěradla sedadla spolujezdce . 72 
střešní nos íč zavazadel 138 
systém nos ičů 140 
tažné hmotnosti . ..... . . . .. . . . . 150 
ukládání zavazadel 123 
upevňovací očka . . 136 

Přeprava dětí ve vozídle 94 
kontrolní seznam 94 

Přeprogramování řídících jednotek . 301 
Přestavby . . . . . . . . . 298, 304 
Převodovka s dvojitou spojkou 

porucha funkce 178, 179 
víz Automatícká převodovka 178 

Přídavné topení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 
automatické vypnutí 242 
víz Nezávíslé topení 235 

Příhrádka v přístrojové desce 
osvětlení 110 
viz Odkládací přihrádky 156 

Přihrádky 

zásuvky 157 
Případ nehody 

zajištění vozídla . . . . . . . . . . .. . . 311 
Příprava k jízdě 32 
Přípravné čínností 

akumulátor vozidla . . . . . . . . . . 267 
doplně ní hladíny chladicí kapaliny motoru 264 
doplně ní motorového oleje . 259 

Páčka dveří ............ . . . . . .. .. . 
Páčka ukazatelů směru jízdy . ... . . .. . . . 10 

318 
319 
318 
300 
300 

Palubní nářadí 
součásti .... . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . 
uložení 

Paměť dat .. . . 
Paměť dat k nehodě 
Paměť závad 

načtení ....... . . 
připojovací konektor . 

Park Assíst ........ . . 

301 
301 
208 
105 Parkovací světla 

Parkování 180, 183 
198,199 
200, 201 
198, 199 

ParkPílot .......... . 
optický parkovací systém 
porucha funkce ......... . . 
použití vysokotlakého zařízení . 
při provozu s přívěsem . 

se zobrazením okolí vozidla . 

272 
199 
201 

Péče 

viz Péče o vozidlo 
Péče o hlíník . ...... . . . 

270 
275 
275 Péče o pochromované díly . .. . . . . . ... . 

Péče o vozídlo 
Alcantara . . 279 
anténa ve skle . ............. . . 305 
čalounění . . 279 
či ště ní bezpečnostních pásů 282 
čištění přihrádek . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
č ištění ráfků . . . . 275 
č ištění stíracích lišt . . .. . .. . .. . .. . . . . 273 
eloxované plochy 275 
hliníkové díly 275 
lak vozidla 274 
manipulace s potahy sedadel ...... . . . 279 
moduly airbag (pří strojová deska) 282 
motorový prostor 276 
mycí linka . . . . . . . . . . 271 
mytí vozidla 271 
oblast výhledu kamery 107,216,219 
odstra ně ní ledu z vložky zámku dveří 276 
ochrana podvozku 276 
okenní skla . . . . . . . . . . . . . 272 
ozdobné prvky ze dřeva 282 
plastové díly . 282 
plochy sedadel bez vyhřívání . . 279 
plochy sedadel s vyhříváním 279 
pochromované díly . 275 
problémy 271, 272 
pryžová těsnění 276 
přírodní kůže 281 
přístrojová deska . . . . . . . . . . . . . . 282 
ruční mytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 
sedadla bez elektrického nastavování 279 
sedadla bez modulů airbagů 279 
sedadla s elektrickým nastavováním . . 279 
sedadla s moduly airbagů 279 
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kontrola hladiny ch ladicí kapaliny motoru 264 
kontrola hladiny motorového oleje 259 
před každou jízdou . . . . . . . . . . . . 32 
souprava na opravu pneumatik 330 
výměna kola . . . . . . . . . . . . . . 322 
výměna žárovek 336 

Přípravné úkon, čínnost, procedura 
práce v motorovém prostoru ..... . ... . 255 

Příslušenství 296, 297 
Přístroje .......... . .......... . . . . . 19 
Přístrojová deska . . . . . . . . . . . . . . . 10 

č iš tě ní . 282 
systém airbag . . . . . . . . . 85, 282 

Přívěs 

demontáž krytu ............... . 
dodatečné vybavení tažným za řízením 

jízda 
jízda s přívěsem .......... . 
montáž krytu 
montáž ku lové hlavy 
nakládání ....... . ........ . . 

143 
150 
147 
147 
143 
144 
147 

nastavení světlometu . . . . . . . . . . 147 
odnímatelná kulová hlava ............ 144 
ParkPilot . . . . . . . . . . . . . . . . 199, 201 , 203 
pojistné lano 142, 146 
porucha funkce 146 
provoz s přívěsem 141 
připojení . . . . . . . . . . . 146 
přivěšení 146 
sejmutí kulové hlavy . . . . . . . . . . . 145 
stabilizace jízdní soupravy 148 
tažná hmotnost 147 
tažné hmotnosti ........ . . . . .. . ... .. 150 
vněj š í zrcátka 
zabezpečovací zař ízení proti krádeži . 
zásuvka ... . ...... . . . 
zatížení tažného za řizení 

zpětná světla . . . 
zpětná světla LED .... . . .. . . . . . 

143 
146 
146 

141 , 147 
142, 146 
142, 146 

Přívody vzduchu 
Pylový fíltr 

233 
228 

R 
Rádiové dálkové ovládání 

nezávislé topeni .. . . . .... . 236 
Rádiové dálkové ovládání (nezávíslé topení) 

výměna baterie . . 237 
Rádíové klíčky 

viz Klí čky od vozid la 
Rádiový klíček 

viz Klíčky od vozidla 
Rádiový příjem 

anténa . . 
porucha funkce .. . . . . . . . 
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41 

41 

305 
164, 305 

I 361 



Ráfky . 
č ištěni . 

286 
275 
286 
286 
204 
106 
107 
106 
106 
224 

přišroubované kroužky ........ . ... . . . 
přišroubované ozdobné prvky 

Rear Assist . . ... .. . . . . 
Regulace dálkových světel ....... . . 

porucha funkce ........... . . 
vypnutí . . . .. . .. . . .. . . 
zapnutí 

Regulace podvozku . 
Regulace sklonu světel . 11,109 

.. 109 dynamická regulace sklonu světe l 

Regulace trakčního prokluzu (ASR) 
Rezervní kanystr 

186,188 
240 

Rezervní kolo ....... . . . . . 291 
291 
291 
233 
233 
233 
233 

pokyny k jízdě 
vyjmutí 

Režím recírkulace 
dočasné vypnutí 
funkce 
vypnutí 

Rozjezdový asístent 
viz Asistenčni systémy . . . 195 

Rozměry ........ . . . . . 37 
Rozpoznání dopravních značek 220 

220 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
219 
220 
221 
221 
221 

ukazatel na displeji ............... . 
Rozpoznání únavy 

funkce 
ovládání 
porucha funkce ........ . 
vypnutí ........... . 
zapnutí 

Rozpoznávání dopravních značek 
funkce ....... . . 
přívěs 

vypnuti 
zapnutí 

Roztahování 
Ruční brzda 

167 ,346 
182 

Ř 
Řazení ............ . . . 172 

175 
179 
174 
316 
177 
173 

automatická převodovka 
doporučen í k řazen i 
manuálni převodovka. . ....... . 
nouzové odblokování volicí páky 
tiptronikem ............ . 
varovná a kontrolní světla 

zařazení rychlostního stupně (automatická 
převodovka) . 

zařazení rychlostního stupně (manuáln í 
převodovka) .. . 

175 

Řídicí jednotky ......... .. . 
174 
300 
301 přeprogramován í 
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automatická regulace dálkových světe l 

automatické ovládání jízdních světe l 

BAS ........................ . 
brzdový asistent (BAS) ..... . . .. ... . 
DCC ................... . 
doporučen í k přestávce 
EDS 
elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS) 
elektronický stabilizačn í program (ESC) 
ESC ......................... . 
GRA .............. . . 
Lane Assist 

106 
105 
186 
186 
224 
222 
187 
187 
186 
186 
212 
216 

odbočovací světlo 106 
Park Assist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 
ParkPilot. . 199,200,201 
pomoc při parkování 199,208 
protiblokovací systém (ABS) 186 
Rear Assist . . .... . . . . . .. ' 204 
regulace dálkových světe l 106 
regulace trakčního prokluzu 188 
regulace trakčního prokluzu (ASR) 186 
rozpoznání únavy . 222 
rozpoznávání dopravn ích značek 219 
Sign Assist .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 
start-stop 196 
systémy kontroly tl aku vzduchu v pneumati-

kách . . . . . . . . . . . . . 225 
tempomat . . . . . . 212 
ukazatel kontroly tlaku vzduchu v pneumati-

kách . 227 
vypnout .................... . 27 
zapnout ................. 27 
zatáčkové jízdní světlo . 106 

Systémy kontroly tlaku vzduchu v pneuma-
tikách 225 

tlak vzduchu v pneumatikách 288 
Systémy podpory brzdění . . . . . . . . . . 186 

š 
Šrouby kola ............. . 322, 323 

324 
321 

dotahovací moment 
krytky ...... .. . .. .. .. . . 

Štítky ................... . 304 

T 
Tažná hmotnost 

max. pří pustná 150 
nakládání přívěsu. 147 

Tažné zařízeni 
demontáž krytu . . 143 
dodatečné vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
montáž.. .. .. ........... 144 
porucha funkce 146 
sejmuti .. .. . . ... .. . ... . . . .. ... . . . 145 
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Řízení 
blokování sloupku řízení 
elektromechanické . 
kontrolní světlo. . ....... . . 
podpora řízení př i přetočen í vozidla. 
servořízení .......... . 
táhnutí vozid la k jedné straně 

varovné světlo ....... . . 
vibrace 

Řízení motoru ... 
kontrolní světlo 

s 
SAFE 
Sdružené přístroje 

displej . . ..... . . . 
kontrolní světl a. 

osvětlení . 

ovládání nabídek . . .. . . . . . 

193 
194 
194 
193 
194 
194 
290 
193 
290 
307 
307 

170 
16 

19,20 
16 

přístroje .. .. . . . ... . . 

109 
26 
19 
24 
16 
22 
16 
24 

struktura nabídek ......... . .... . 
symboly ................... . . . . . 
ukazatel servi sních interva l ů 
varovná světl a 

zobrazen í 
Sedadla 

druhá řada sedadel 
předn í sedadlo 

Sedadlo 
demontáž ... . . . . . .. . . . 
montáž 
sklopení 
zvednuti 

Servisni poloha stěračů čelního skla 
Sešrotování 

66, 129 
66 

131 
132 
130 
130 
115 
306 

Sezeni . . ... . . . . . . . ... . . 63 
68 
68 
67 
69 
63 
72 
65 
71 

demontáž opěrky hlavy 
montáž opěrky hlavy . ...... .. . . . 
nastaveni opěrky hlavy .... . . . . . .. . . . 
nastavení polohy volantu 
počet míst k sezení ........ . . 
sklopení opěrad la sedadla spolujezdce . 
správná poloha sezení . 
vyhř ívání sedadel . 

Sign Assist 
Síťová mezistěna 

sklopení 
Sklopení opěradla sedadla spolujezdce 
Sklopný stolek . 
Slunečni clony 
Slunečni žaluzie 

omezovač síly ... .. . .. . .. . .. . .. . . . . 
otevíráni ......... . . 
zavírání ....... . . . 

Sněhové řetězy 

nouzové kolo 

Technická data .......... . . .. . .. . . ... . 
data motoru 
datový štítek vozid la ......... . 
emise C02 ........... .. . .. . .. . . . . 
jízdní výkony ....... . . 
maximální rychlost 
objemy kapalin ........ . .. .. .. .... . 
objemy náplní ......... . 
rozměry .................... . . . . . 
specifikace motorového oleje. 
spotřeba paliva ... 
tlak vzduchu v pneumatikách 
typový štítek ................. . . . 
výkon .......... . . 
výrobní štítek .. . . .. . . . . . . 
zatížení tažného zař ízení . 
zdvíhový objem .. . ..... . 

Technické údaje 
celková hmotnost .......... . . 
hmotnosti ................ . . 
hmotnost jízdní soupravy ... . . .. . ... . 
provozní hmotnost ......... . . 
tažné hmotnosti 
zatižení náprav 
zatížení na střechu 

Technické změny 
nálepky . . ...... . . 
štítky . 
zvedací plošina .. . .. .. . . ... . . . . . . . 

Tempomat ............ . . 
kon trolní světlo ....... . . . 
obsluha ........ . .. .. . . .. . .. . . . . . 

TIN .......... . .......... . . 
Tiptronic ................... . . . . . . . 

kolébkové spínače (tiptronic) 
Tire Mobility Set 

viz Souprava na opravu pneumatik 
Tlačítko alarmu 
Tlačítko alarmu v kličku 
Tlak vzduchu v pneumatikách 

kontrola 
nouzové kolo 
rezervní kolo 

Tlumená světla 
Traction .......... . ... . . .. . .. . . .. . . . 
Treadwear . 
Trvalá jízdní světla ....... . . . . . . . .. .. . 
Trvalé parkovaci světlo 
Třeti řada sedadel 

sklopení opěrad la ... . . .. . . . . . .. . . . . 
zvednutí opěrad la 

Typový štitek ......... . . 

u 
Ukazatele opotřebení 

219 
135 
120 
72 

157 
111 

62 
61 
61 

295 
295 

35 
37 
36 

252 
38 
38 

117 
244 

37 
258 
249 
288 

36 
37 
36 

141 
37 

124 
124 
152 
124 
150 
124 
140 
298 
304 
304 
302 
212 
212 
213 
293 
177 
177 

328 
41 
41 

288 
288 
288 
288 
104 
293 
293 
105 
105 

133 
133 
36 

289 

Souprava na opravu pneumatik . . 
kontrola po 10 minutách . 
nahuštění pneumatiky 
nepoužívání ............. . . . . . . . . . 
přípravné činnost i ........ . 
součásti .............. . . 
utěsněn í pneumatiky 

Souprava na opravy pneumatik 
poškození více než jedné pneumatiky 

Spodní ochranný kryt hnaciho ústrojí . 
Spoilery a nástavby . 
Spotřeba paliva .... . .. . . .. . . . .. . . 

co j i zvyšuje? ....... . . 
emise C02 ......... . . 
hospodárná jízda 
informace ................. . 
Jak se zji šťuje? . .... . . . . . 
technická data 

Stabilizace jízdní soupravy . 
Starši pneumatíky .......... .. . . .. .. . 
Startování s cizí pomoci 

viz Pomoc při startován í 
Stěrače .................. . . 

dešťový senzor . . ....... . 
funkce 
odklopení stíracích lišt 
ostřikovače světlometů 

páčka stěračů .......... . . . . .. . .. . . 
problémy 
servisní poloha .............. . . . . 
zvednuti stí racích lišt .... . .. . . . 

Stíraci lišty 
č ištění 

výměna .... . . . . ... . . . .. . 
Středová konzola ................ . . 
Středová loketní opěrka 
Střešní konzola 
Střešni nosič zavazadel 
Světla 

AUTO 
Coming home . 
denní jízdní světla ... . . . . .. . .... . 
funkce .............. • . 
kontrolní světlo 

Leaving home 
mlhová světla ................... . 
oboustranné trvalé parkovací světlo 

obrysová světla 

osvětlení přístrojů . . 
osvětle ní sp ínačů .......... . . . . 
páčka dálkových světe l ....... . . 
páčka ukazate l ů směru jízdy ..... . . . . 
parkovací světla. . ......... . . . . . 
plynové výbojky ........ . 
regu lace sklonu světe l 

spínač světe l ....... . . 
světla pro čte ní 

Ukazatel kontroly pneumatik 

328 
331 
330 
328 
330 
329 
330 

328 
32 

298 
249 
308 
252 
190 
249 
249 
249 
148 
285 

343 
11 3 
116 
115 
11 5 
115 
114 
114 
115 
115 

273 
273 

12,1 3 
70 

155 
138 
102 
105 
108 
105 
105 
102 
108 
104 
105 
104 
109 
109 
103 
103 
105 
105 
109 
104 
110 

výměna pneumatik . 287 
Ukazatel kontroly tlaku vzduchu v pneumati-

kách 227 
ukazatel kontroly tlaku vzduchu v pneumati-

kách . 227 
Ukazatel nouzového brzdění .. . .. . . . . 312 
Ukazatel servisních interva lů ....... . . 22 
Ukazatel teploty 

ch ladicí kapalina motoru .. . . . .. . . .. . 262 
21 
21 

241 
241 
241 
241 
300 
123 
136 

vnějš í teplota ......... . 
Ukazatel vnější teploty ... .. . . . . . .. . . . 
Ukazatel zásoby paliva 

benzin nebo nafta 
kontrolní světlo 

zemní plyn 
Ukládáni údajů o vozidle . 
Ukládání zavazadel ....... . .. .. . 
Upevňovací očka 

Uváznuti 
zaji š těn í vozid la 

Uzamykatelné šrouby kola 
Uzávěrka diferenciálu 

viz systémy podpory brzdění 
Uzávěr palivové nádrže 

311 
319,322,323 

187 

benzin .............. . .. . . . . 242 
242 

242,243 
242,243 

243 

v 

nafta 
otevře ní 

zavření 

zemní plyn 

Varovná signalizace rychlosti 29 
Varovná světla . . . . . . . . . . . . . . 311 

pře hled. . . . . . . . . 16 
Varovné světlo 

akumulátor vozid la 
alternátor .......... . . . . . .. . . . . . . . 

267 
267 

75 
181 

bezpečnostní pásy 
brzdový systém 
dveře 

chladicí kapalina motoru 
kapota motorového prostoru 
řazen í ... . . . . . ............. . 
sešlápnuti brzdy ... . 
systém start-stop 
tlak motorového oleje ..... . . . . . 
zadní výklopné dveře 

50 
262 
255 
173 
181 
195 
257 

53 
Varovné světlo pásů ........ . . . .. .. ... . 75 
Víko palivové nádrže 

viz uzávěr palivové nádrže. 
Vlečeni 

automatická převodovka 

243 
167,346 

347 
manuální převodovka ...... . .. . . . .. . 347 

349 pokyny k jízdě ........ . 

tlumená světla 

trvalá jízdní světla 

vn ít řní světla .......... . . .. . . . . ... . 
vypnutí ......... . 
výstražné tóny 
xenonová světla . . ... . . . . . . . . . . 
zapnutí ................... . 
zatáčkové jízdní světlo .. 

Světlo 

automatická regulace dálkových světe l 

odbočovací světlo ....... . . 
osvětlení sdružených přístrojů 
regulace dálkových světe l 

Světlomety 

jízdy do zahra ni č í . 
ostřikovače ............ . . . 

Světlo pro čtení ............ .. . .. . . . . 
Symbol nářaďového kliče ........ . . 
Symboly 

viz kontrolní světla .... .. .. . 
viz varovná světla ....... . . 

Systém airbag . . . .. . . . . . . .. . .. . 
boční airbagy ............... . 
čelní airbagy . . ....... . 
čištění pří strojové desky .. .. . . . . .. . . 
funkce 
hlavové airbagy 
kontrolní světlo .... . . . .. . . . 
opravy .... .. . . . 
ovlivněn í ..... .. .. . .... . .. ... . . . . . 
péče o vozid lo 
popis ........ . 
rozdí l mezi systémy čelni ch airbagů spolu-

jezdce ......... . 
uzamknutí vozidla po aktivaci airbagu 
vypnutí čelního airbagu spolujezdce 
vypnutí zámkovým vyp ínačem. 

Systém airbagu 
použití dětských sedaček .... . . . .. .. . . 

Systém kontroly pneumatik 
kontrolní světlo . . . 
porucha funkce ............. . 

Systém On-Board-Diagnostic (OBD) . 
Systém start-stop 

při provozu s přivěsem . 
Systém topení a čerstvého vzduchu 

ovládací prvky ................ . 
Systém topeni a systém čerstvého vzduchu 

104 
105 
11 0 
104 
104 
105 
104 
106 

106 
106 
109 
106 

108 
11 5 
110 
22 

16 
16 

86 
45 
90 
90 

301 
196 
141 

231 

viz také Klimatizace 228 
Systémy 

ABS 186 
adaptivní regulace podvozku 
asistent pro j ízdu do kopce 
asistent pro parkování 

.. . . . .... 224 
.... ... .. . . 197 

asistent pro zpětnou jízdu 
asistent udržování jízdního pruhu 
ASR . 
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216 

186, 18 
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s tažným zařízenim .. . . . . . . . . . . .. . . . 3~ " 
3~ 7 

347 
348 
348 
347 

vlečná tyč. 

vlečné lano . . ................ . 
vlečné oko vpředu .. . . .. . .. . . . . .. . . 
vlečné oko vzadu 
zákaz v leče ni ......... . . 
zvláštnosti ..... . . .. . .. . 

Vnějši anténa 
Vnějši pohledy . 
Vnější zrcátka ............... . 

automaticky zastínitelná 

346, 347 
299 

jízda s přívěsem ......... . . . .. .. .. . 

6 
120 
120 
143 
272 
121 
120 
120 
120 
110 

péče o vozid lo 
porucha funkce ......... . 
přiklopení .............. . . . . .... . . 
synchronni nastavení 
uložení pro couvání 

Vnitřní světlo ............ . . 
V nouzi 311 

hasicí přístroj 312 
kontrolni seznam 311 
obvazový baliček 312 
případ nehody . . . . . . . . . . . . 311 
varovná světl a 311 
výstražný trojúhelník 312 
zajíštění sebe sama a odstaveného vozid la 311 

Voda do ostřikovačů 
č is tic í prostředek . . . . . . . . . 117 
prostředek na čištění skel .. . . . .. . . . . 11 7 

Vodní kanál . . . 276 
Volant 

nastavení 
Vozidlo 

likvidace 
nakládání 

69 

306 
122 

odemknutí a zamknutí vozidla zvenčí 45 
odemknuti a zamknutí zevnitř 46 
odstavení ve stoupáních 183 
odstavení v klesáních .. 183 
zaji štění v případě nehody 311 
zužitkování . . . . . . . . . . . . . . 306 

Vstup USB .................... . 154 
Vyhřívaná sedadla 
Vyhřívání sedadel 
Vyhřívání zadního skla .. .. . . . . .. . 
Výměna dílů 

Výměna kola 

71 
71 

poškození více než jedné pneumatiky. 

230, 231 
296, 297 

322 
322 
327 po výměně kola .................. . . 

pří pravné činnos ti . 

šrouby kola .......... . . 
výměna kola . 
zvednuti vozid la ... .. . . . . . . . . . . . . . . 

Výměna žárovek ........ . 
kontrolní seznam 
kontrolní světlo 
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322 
323 
326 
325 
335 
336 
33 



přípravné činnos ti .. . 
v karoserii . . ........ . . 
v přednim nárazniku .......... . . 
v předním světlometu .. 

336 
340 
339 
337 
339 v zadních výklopných dveřích 

zpětná světla 339,340 
Výměna žárovky 

světlo reg istračn í značky ... . .. . . . . . . 
Výpadek žárovky 

viz Výměna žárovek . 
Vysílačka ........... .. . 
Vysokotlaké zařízení 
Výstražná vesta 
Výstražné tóny 

341 

335 
299 
272 
312 

kontrolní světla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 
nepřipnutý pás .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
světla ............. . ..........•. 104 

Výstražný trojúhelník . . . . . . . . . . 312 
Vyvolání servísního hlášení 

x 
Xenonová světla 

z 
Záběh 

brzdové obložení 
motor 
pneumatik 
první kílometry jízdy ........ . . 

Záběh brzdového obložení 
viz také Brzdy . 

Zabezpečovací zařízení protí krádeží 
hlídání vnítřního prostoru 
nebezpečí falešné aktívace alarmu 
ochrana proti odtažení vozidla 
popis ................. . 
přívěs ......... . 

Zadní výklopné dveře 
jizda s otevřenými dveřmi ......... . 
nouzové zamknuti nebo otevření 

odemknuti a zamknutí ........ . 
odemykání 
otevírání 
varovné světlo ............ . . . 
viz Zadní výklopné dveře 
zamknuti 
zavírání 

Zahraniči 

delší pobyt s vozidlem 
prodej vozidla 

Zámek volicí páky ..... . . ... .. . . . . .. . 
Zámek zapalováni 

pojistka proti vytažení 

:
106

1 
Včcný rejstřik 

23 

105 

183 
296 
287 
296 

183 
47 
48 
49 
48 
47 

146 
53 

123 
315 
45 
54 
54 
53 
53 
55 
55 

304 
304 
176 

168 

Zamknuti 
zevnitř 

zvenčí ... 
Zámkový vypinač 

vypnutí čelního airbagu spolujezdce 
Zamykáni 

po aktivaci airbagu 
Zápach 

plyn 

46 
45 

90 

45 

Zápach plynu ........... .. . . .. ..... . 
248 
248 
162 
168 
168 
167 

Zapalovač cigaret ........... . 
Zapalování ........ . . 

neoprávněný kli ček k zapalování .. 
viz Motor a zapalování .. 

Zařazeni rychlostniho stupně 
automatická převodovka 
manuálni převodovka . . 

Zařizeni kick-down ...... . .. . .. . . 
Zásuvky 

12V 
přívěs 

Zatáčkové jizdni světlo 

175 
174 
178 

157, 164 
164 
146 

dynamické ........... .. .. .. . .. . . . 106 
124 
141 
147 

Zatiženi náprav ...... .. . 
Zatiženi tažného zařizeni 

nakládán í přivěsu .. 
Závada 

dešťový senzor . 
Zavazadlový prostor 

osvětleni .... 
s íťová mezistěna 

Závěsné zařizeni 

viz Přivěs 
Zavirání 

dveře 

116 
128 
110 
135 

141 

50 
elektrická panoramatická výklopná a posuv-

ná střecha 

okna ............. . 
sluneční žaluzie ......... .. . . . . .. .. . 

60 
56 
61 
55 zadní výklopné dveře .......... . .. . 

Zavřeni 

zevnitř 

zvenčí . . 
46 
45 

Záznam dat .................. . .. . . . . 300 
300 
309 
248 
243 

Záznam dat během jízdy 
Zdánlivá závada 
Zemni plyn ..... . . .. . 

čerpá ní pohonných hmot 
LNG ... 
netěsné zař ízení na zemní plyn . . . 
ukazatel zásoby paliva .. . 
uzávě r palivové nádrže 
zápach ........ . . 
zvláštnosti 

Zimní nafta 

244, 249 
248 
241 
243 
248 

242,244 
247 

Zimní pneumatiky 
omezení rychlosti 

Zimni provoz 

294 
294 

elektrická panoramatická výklopná a posuv
ná střecha 59 

nádržka ostřikovačů skel 
nastavení nabidky 
nemrznoucí prostředek do ostřikovačů 

117 
30 

117 
235 nezávislé topení 

oblast výhledu kamery 
ostřikovače světlometů 

107,216,219 
11 5 

provoz s přívěsem .......... 141 
předehř i vání filtru 248 
sněhové řetězy . 295 
solné skvrny . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6 
spotřeba paliva. 191 
tlak vzduchu v pneumatikách . . . . . . . . . 288 
vyhř í vání trysek ostřikovačů . 115 
zimni nafta . . . . . . . . . . 247 
zimní pneumatiky . 
zrcátka ........ . 

Změny .. 
Změny na vozidle 

nálepky . . ........ . 
štítky . 

Znehodnoceni 

294 
11 8 
298 
296 
304 
304 

napínače pásů 83 
starého vozidla . 306 
systému airbag . 306 

Zobrazení na displeji sdružených přistrojů 24 
Zpětná kamera 204 
Zpětné zrcátko 119 
Zrcátka 

komfortni funkce 
mrtvá oblast 

118, 11 9 
120 
11 8 

Volkswagen AG neustále pracuje na dalším vývoji 
všech typů a mode l ů . Mějte prosím pochopení pro 
to, že kdykoliv mohou nastat změny ve formě, vy
baveni a technologii dodávaných vozidel. Údaje 
o rozsahu dodávky, vzhledu, výkonech, mírách, 
hmotnosti , spotřebě pohonných hmot, normách 
a funkcich vozidla odpovídají stavu v době reda kč

ní uzávěrky. Některá výbava bude možná dodána 
až později (informace o tom vám poskytne místní 
partner Volkswagen) nebo je nabízena pouze na 
určitých trzích. Na údajích, obrázcích a popisech 
v tomto návodu nelze zak ládat žádné nároky. 

přiklope ní zrcátek . 
sklopení .......... . . .. . . . 
synchronni nastavení 
vnějš í zrcátka 
vnitřn í zrcátko. . ... . .. . .. . . .. . . .. . 

I:'> I 
'120 
120 
120 
11 9 
302 
322 

Zvedaci plošina 
Zvedák vozidta . 
Zvedání vozidla 

kontrolní seznam 325 
palubním zvedákem . . . . . . . . . . 325 
zvedaci plošina .......... . 302 
zvedací plošinou 302 

Zvednuti vozidla 
palubní zvedák . 325 

Zvláštnosti 
asistent pro zpětnou jízdu 205 
filtr pevných částic 248 
jizda s přívěsem . 148 
nezávislé topení . . 236, 239 
odpojeni akumulátoru vozidla 23 
ParkPi lot . . . . . . . . . . 199 
přiklopení zrcátek . . 121 
rádíový příjem 305 
ukazatel zásoby zemního plynu . 242 
v lečení 346,347 
vytažení klí čku od vozidla ze zapalování . 168 
vznik zplod in 239,247,248 
zápach plynu 248 
zemní plyn 244 

Zvuky 
čerpání zemního plynu. 
motor 
nezávíslé topení 
pneumatiky. . . ......... . 

244 
169,247 

239 
294 

systémy podpory brzděn í . . . .. . ..... 187 
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Přeti sk , rozmnožován í nebo překlady i pouze částí 
textu nejsou povolené bez písemného svolen i fir
my Volkswagen AG. 

Všechna zákonná autorská práva zůstávají vlas t
nictvím fírmy Volkswagen AG. Změny jsou vyhra
zeny. 
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